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1 l(abine bugiin Meclisten 1 Faşist devletler bir1101 
itimad. istiyecek Roma, Berlin, Tokyo 

liii.kUmetin beyannamesi uzundur, müsellesi Pariste büyük 
Mecliste okunması iki saatten fazla bir endişe uyandırdı 

SÜ kt • 1 A • 1- 1 Jı l Paris gazeteleri, Romada tamamlanan pakbn, Sovyet rece lT, ıQ§lnaıaT azır anıgOT Rusyadan ziyade lnfiltere.Jİ istihdaf ettiğini yazayorlu 

) .\ıtkara 
7 

BqvekU CelcU Ba11a1' tıuıuk 1611lerkQ 
~ t &u e el ~liususi) • Ba ':ekil Celil Ba-ı Millet Meclisinde okuyacak ve ltimad ta
~lin b m rikla beklenen,. yeni leb edecektır Beyannamenm onnma-. 1 == Y•nnamesını yann Buyuk (Detıo,.. ı Aıodl •ııf""") 

O Memleket meseleleril 
Oiversite için yapılacak işler 

~rasında bfr de illm ıstılahları işi var 

-·-----. ....... ,-··-· ~-; ___ _ 
Uzun Mehmedln 

ölümünün 
109 uncu yılı 

109 yıl evvel Ereğli artlarında 
illı dela aiyah elma. ceohnini bulup 
deolete hediye eden U•n llehme· 
din ıördüii mulıabele ölüm olmuf· 
hı. 

(Yazısı 5 inci sayfada) 

Segid Rıza 
Buhranlar 
Geçirigor 

Fransızlann tehdtd altında hlluıduDünu iclduı ettikleri Singapur 
limcmmcloa bir görinif 

Berltn. 7 (HUIUll) - Fransız ganteJe. Bu paktın :mahiyeti hakkınd.ı endıt• 
ri dun Romada imzalanmıJ olan ilç la- irhıır eden Fransız gazeteler•. Roma-&-r· 
r;!h entıko:nilnist paktını h~yecanlı bir lin milıvcrlnm şimdi Roma-Berlin-Tokyc 

ı ı lf • (D 11 ı 3 cu sayfada) 

So1111~t lhttl•llnln 20 ncl gıldlJnDmil 

Voroşilofun Faşistlere 
ihtarı: "Harbe hazırız,, 

Sovyet mareşalı, Faşiıt tecavüzü kanh b"r harblt 
bütün dünyayı tehdit e' mektedir, diyor .. 

.toresöı-u u · * '* * ~IJ Ve k ~~versiteye bağ!amak için neler yapmak lazımsa onlan )'llP • Moskova, 7 (Hususi) - Sovyet ih·ıemn >cvmi ne.şredılm tır. Emri vcv -
diaıiJc ki 0 nsultasy

0
n haricinde profesörün doktorluk, avukatlık, mW..n· til8.linin 20 inci yıldônümu münasebe- mide yirmi yılda So\ et Ru yada ;} a· 

' lllyagerlik gibi fey)er ~apmalannı ınenedeeek tedbirler almmalulır SeJ!id Rızanın ıon bir rumı tile Mareşal Voroşilof tarafından bir (Devamı 3 uncu ayfada) 

ı. 'turıtı Yazan. Muhittir., Birgen Ellziz 
7 (~uSU;Si~ - Tunceli muha -

~ L_ Yenın · 1 Jelet hareketıne ıştirak eden · lerin ~ten b ' nihayet giınün birinde ha· me veya unvan a mak için delil. Wm ve uh k eterin. ı· reıs ~ıttı ise ir Universit~ sahibi olmas: li· :btisll yapmak için girmeli ve bu ruh i· ~ a emlesid ın Sn~ ıcelenmesi bir 
l ~mutlaka, iU iki meselenin birden ~inde çalıJıp UnJversfteden gayeJlne va· gunb meseda Seır .. d ~ç u aşiret reisleri 

1 rette h il k Jcmalıd ve u ara yı ıza perişan bir hal 
- İ3ir 1 edilmesi lazımdır: sll oları çı ır. de mütemadiyen dii§ünme1 t buh 

Bir kumarhane basıldı, 
kumarbazlar tutuldu 

genç, Üniv"rsit h d tna· (0et1amı 11 ind •11/ad4) ,A_ ·--ı..ed' 1 Ka K e, ran-"" eye p a e JAU geçıc·ıuca~ ır er. rann iki ü~ 

D 
.. .. 

1 
gün içinde tefhimi kuvvetle muhte - M ) ) k"'"" ti ·ı "k• 1:_ 1 ğ ıı.nk .. l oe gureşıer meldır. (De.vamı 3 üncü aayfada) emur ar, sarnıca aban oyun agı arı e ı 1 on aua 1 1 

h .......... u maç ar . . meydana çıkarınca kumarbazlar şaşırdılar 
{'An B .k b b Mugannıye ıle Evvelki gece Beyoğlunda bir ku - Rahminın, bu cfcr de, T.:ırlabnşında 
~ er- eşı taş er a ere B t k Ar d marhane basılmış, kumarbazlar yaka • Kurabıyc soka ında, '.3 numaralı evde es e a arasın a lanmıştır. , ,kumar oynnttıgı ıkıncı şube memur -

aıd 1 1 
A e •ıd e e• d M~ur kumarhanecilerden terlik~i (Dctamı 1l incı sayfada) 

ı ar, Mü ayım yenı ı ~!r !~~ f .... ·--.. ----·-----·--··k .. ---0:~11 ....... 7······u-~=s·-··-u::--, mıza göre mu - Çetinkaııa 
ganniye Safıye1 '3 
bestekar Muhlis 
Sabahaddın aleY' 
hine bir dava aç· 
mıştır. Davanıu 

sebebi şudur: 
İddıaya gö • 

re beStckar Muh· 
Jis Sabahaddin 
bırkaç gün evvel 
mueannıye Safı • 
yeye müracaat e- Muganniye Sa/i11e 
dE>rek ktndisinden Şahzadeba -
şanda bır tıyıtroda birkaç prkı okuması· 
nı istemif, fakat Safiye bunu reddetmiJ. 

Aradan bırkaç gun geçtikten son· 
ra Safıye gazetelerdeki ılanlarda ken-
dı isminı mevıuubahs tiyatronun rck· 
lamı arasında gôrmuş, ilan birkaç defa 

[l) F bir iııtılHa tekerrür edince adliyeye baş vurmuş-
Unku ın ener - Be,Pktaı tnoçuıdcın -t •yfall),IZda bulacaksınız.] tur. Davaya yakında başlanacaktır. 

açlara ve ifireşlere ald tafsJlltı yedınw· . · .. 
• 

Bafra ile Alaçam arasında kurulan Çetinkaya köprüsünün açıhş töıcni 
hakkında malılmat vermiştık. Köprü 270 metre uzunlu junda, 6,80 arzın • 
dadır. 225 bın lıraya yapılmıştır. Samsun muhabirım n gondcrdığı res.m 
Çetinkaya koorusünil ~östennektedır. 



'' Sa,.ta SON POSTA 

Radyo aahasınde malik olduOu tükenmez teknik menbaları 
sayesinde RCA her vakıt ilk olarak tekmll dOny• mUtterlle· 

rin' en mUheyylo lcadları arzetmlttlr. 

·Tekmil' sair merkal•r. bunı.,, yalnız takip ettiler,~ 

B~~ birçok lcedlare meyanında ilk ol.,ak ı 
Dln•mlk op•rl6rU, 

1Elekttlk t•b•k• cereyanile itllye_n ilk radyoyu,, 
ilk oelik lambalar, 

ilk 9&1 ayarını 

J6ad •lmltttr. 
Dünyanın en b Uy Ok tetkilttına matık R C ı, 

'tarafındıl\ vUcude getirilen bir ahizeye malik 

olmaktan dolayı tam manaılte 

ınatrur olabltlrainizt. 

PAST i 
Ağızdan alınan 

mikroplara kar-
•• • 

şı en muessır 

DEVADIR 
ÖksOrOk, nezle ve bronşit. Boğazdaki 
bademciklerin iltihabı had ihtilAtlara 
yol açabilir. Bunları ve 
rO\leri PASTiL FOR 

diğer tabar· 
kutlanarak 

f zale edebilirsiniz. 

FOR 

P,ASTİL FOR 
.. t .. ~ '.'"··. ' . ~ 

.' 

ilan Tarifemiz 
aalail• 400 lnınıı 
aalail• zso 

Vçüncil salül• aoo 
DörJiinci aalail• 100 

Birinci 
llıinci 

I~ sahileler 60 
Son sahil• 40 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 
Muayyen bir müddet zarfında fazla. 

ca mikdarda illn yaptıracaklar ayrıca 
tenzilltlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
Ulnlar ip ayrı bir tarife derpiı 
edilmiıtir. 

Son Posta'nm ticarl ilanlarına aid 
ifler için fU adrese müracaat edfl. 
melidir: 

blncılıll Kollektll Şirketi,. 
Kalır&manzade Hac 

ADkara cadd•I 

L -.J 
Dr. A. K. KUTİEL 

Karaka, Topçular cacL 37 

Yeni bit 
C i L D 

0ÇÜNC0 
GON 

Açık ıue

sameler 
ve siyah 
benler 

Ebediyen kaybohn1' 
Çirkin siyah benler, sivilce:' 

din sert tabakaları, renksiz 
muş bir ten... Bütün bunlat 
mesamattan ileri gelir. Bu 
leri k::ıpatan gayrisaf yağlı. - ,..ıl 
ri ne su ne de sabun ile~, 
bil değildir. Her açık mesaıo't 
din taharrüşüne sebeb oıur. 
rengindeki (Yağsız) yeni ~ 
kremi hemen mesamata ıı 

cild guddelerinin taharrüşao' 
yen teskin eder. Mesamatı~ .Jl 
liklerindeki gayri saf ma~~: 
siyah benleri hal ederek ha.e
ve açık mesameleri tabll ~ 
irca eder. Esmer ve sert bir .,.. 
yazlatıp yumuşatır. En kutıl 
kuvvetlendirir ve tazeleştirlt· '-. 
yorgunluk çizgileri ve ~~ 
lak ve yağlı manzarası -........ 
il olur. Beyaz rengindeki bu ~ 
kalon kremi terkibinde taze ;ti 
ve tasfiye edilmiş zeytinyağı ;;.ı 
kavvi, besleyici ve beyazlatı; 
deler mevcud olduğundan 'Veri'• 
fında cilde yeni bir güzellik reısıl 
beyazlatıp yumuşatır. Bu k 
sabah kullanınız. 

NOT - Yüzünüzde bu~ 
varsa, yüz adaleleriniz zay eni' 
se cildinizi Biocel ile besıeın fi'. 
zu~ıdır. Cildinizdeki Biocel'in ~ ~ 

·rnd• r'.. lan bu kıymetli cevher, şı . ~ 
hayvanların cild hüceyreıerın ~ 
tihsale muvaffakiyet basıl o1:oı 
Penbe rengindeki Tokalon }er \'f './ 
kibinde tam cildinizin genç d~ 
kalması için m_atlup nis~et 

1 
~ 

de karıştırılmış olarak Bıoce cJlıl ı 
ri vardır. Akşamlan yatmaz /. 
vel tatbik ediniz. ___...........~ 

ANKARADA 

AKBA 
Kitap Evi Klatçıbk-'! 

Bnton mektep kıtapıarıJllll ~ 
yeridir. Mektep kırtasiye ;;IJI' 
en mUsalt şartlarla teınlD sa1' 

Tel. 

---;;;~ P'o~-t; 1'btb;.aaı 1 
Neşriyat .Müdürü: Selim RA//11-~ 

• S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem V~ 
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~ 8 - No. 2614 Yazı qleri telefonu: ıolOI . PAZA&TESi 8 - tK1NC$'EŞB~ 1937 

1 kabine bugiin Meclisten I Fasısı devletler bir1101 
ifimad. istiyecek Roma, Berlin, Tokyo 

liiikUmetin begannamesi uzundur, müsellesi Pariste büyük 
'lllecliste okunması ilci saatten /azla bir endişe uyandırdı 

SÜ ki • 1 A ~ '- 1 /ıa 1 Paris gazeteleri, Romacla tamamlanan pakbn, Sovyet rece lr1 ıa.gznaıaT ZlrıQnl§OT Rusyadan zi1ade lnriltere,i istihdaf ettiğini yazıyorlar - ...... ______ _ 

~ BClf"ekU Ceıctı Baıa 11uıuJc lir,.,._ 

Uzun Mehmedln 
ölümünün 

109 uncu yılı 
109 yıl evvel Ereili .nlaruula 

illı dela ai~ elma ceolterini 6alap 
deolet• W~ eti• Uan MehnN· 
din •ördifli ınalıa6ele öllim olmuı· 
trı. 

(Yazısı 5 inci sayfada) 

SegiJ Rıza 
BulıranltU 
Geçirigor .Frcınaızlana fMclicl csltltMk ..._•nll• iddia~ Sitagepur .,,.......... w,. gclriftif 

~-7. (Hususi) - B84!~kil CeW. B~ı lrfilllt llecliııbıcle otu,..- ft Ubmcl 
~~~ri meraırı. hk'nlll. yeat Jeb edı~~ ~· ---~~ 

Berlm, 7 (HUIUll) - 1"ranlU ,.-..1 Bu pattuı mahiyeti hakkınd.ı endip 
rt, dün ıtomada tmza1anmıf olan tlç ta- fduır eden Fransız gazeteler;. Roma·Bn· 
~ utomtınist heyecanlı bir lin mihverlnm şimdi Roma-Berltn-Tokyc: 

~'~l.ıftlıı r.lirtlaltdıtw:.· "'! (D ·emı 3 iııcii 14yfada) r yaıına111es1ııı yarın Büyü\ (- I .... ..,,...., 
So1111•t 'llıtll•tlnln 20 ael 1111tlllnilma 

Voroşilofun Faşistlere 
ihtarı: "Harbe hazırız,, 

O Memleket meseleleri-ı 
nıversite için yapılacak işler 

arasında bir de mm ıstılahları ısı var Sovyet mareşab, Faşist tecavüzü kanh b·r barble 
~~ .. . * * * bütün dünyayı tehdit e'mektedir, diyor 
~\re ko U~veraiteye hailamak için neler yapmak JApmuı onlan yap • Moskova, 7 (Hususi) - Sovyet ih-ıemri yevmi neşredılmiştir. Emri vev • 
~~ lr:--~ultuyon haricinde, profesörün doktorluk, avabthk, mlMn· tilllinin 20 inci yıldönümü münasebe- mide yirmi yılda Sovvet Rusyada ya-

-11Ya1erlik pbi pyler yapmalarım ~ fedblrler almnwluhr Sepi Rızanıt1 _,. bir ramt tile Mareşal Voroşilof tarafından bir (Devamı 3 üncıi sayfada) 

'tQ y . . Ellziz 7 (Hususi) -Tunceu muh 
~, l'ltiye . . azan: Muhıttıroı Birgen lefet hareketine iştirak ed . ~. 
lh... len b:Un, n~ayet, günün birinde, ha- me veya unvlD almak için delil. Wm ve muhakemelerinin netice! en ~ıslerın 
,"'ite ..... r Unıversite sahibi olması 11- ;htisu ya~ için girmeli ve bu ruhi- aiin meselesidir Su,.lu Af1.~t 1 

bir 
' ...... 1Utlaka .ki . · ••-ı rsiteclen gayeafne va- .o- · • ._,.ıre reisleri 

! IUrette • şu ı rneselenın birden çinde çalıpp uwve ve bu arada Seyid Rwa perişan b. hal 
~il' halledilmesi IAzımdır: sll olarak çıJnnahdır. de mütemadiyen chlfJ1nmekte b~ 

Bir kumarhane basıldı, 
kumarbazlar tutuldu ~ lenç, Üniversiteye şahadetna- (DnarlU 11 Uıd •rJ#IMJ 1ar geçirmettedirler. Ka~ iki ra:; 

1' gilıı içinde tefhimi kuvvetle muhte • M url lan k A "' ti ·ı •k• lir fıJC.. UÜnkü maç'ar dÜreşler meldir. (DnamıJiiftca.a11Jada) em ar, sarnıca ab OJUD agı an eı 1 OD a ır 
h ....... '~ oe ~ - M • . meydana çıkarınca kumarbazlar 1aşırc1ııar 
(' All B .k be b ugannıye ı)e Evvelki gece Beyoğlunda bir ku -,Rahminin, bu sefer de, Tarlabaşında 

~
~ er- eşı taş ra ere 8 t kaAr d marhane basılmış, kumarbazlar yaka. Kurabiye soka~ın?~· •.3 numaralı evde es e arasın a lanmıştır. I ,kumar oynattıgı ıkıncı şube memur • 

~ıd 1 •ıd e a• d Meşhur kumarhanecilerden terlikçi (Devamı 11 inci sayfada.) 

~ ı ar, Müliyim yenı ı ~~i / Çeibıka~~ ·ı;;;;;~"i; 
1

--
bestekir Muhlis 
Sabahaddin aler 
hine bir dava aç· 
mıştır. Davanm 
sebebi fUdur: 

İddiaya gö • 
re beStekir Muh· 
lis Sabahaddin 
birkaç gün evvel 
mueannıye Safi .. 
yeye müracaat e- Muganni~ &ıfi71e 
derek kendisinden Şahzadeba • 
fUlda bir tiyatroda bir.kaç şarkı okuması
m istemif, fakat Safiye bunu reddetmi1-

Aradan birkaç gün geçtikten son
~a Safiye gazetelerdeki ilinlarda ken
di ismini mevzuubahs tiyatronun rek· 
ıaını arasında görmüş, ilan birkaç defa 

h\.. tnftN tekerrür edince adliyeye baş vurmuş-
'~lta Fener • Bvfktaı nıoçuuları bir . A -6.-.,da ı,uıacaksJnız.) tur. Davaya yakında başlanacaktır. 

lnaçlara ve eüreıtere ald tafaili&l ,1eduıCP- '!1~ 

Bafra ile Alaçam arasında kurulan Çetinkaya köprüsünün açıl14 töreni 
hakkında malUınat vermiştik. Köprü 270 metre uzunluğunda, 6,80 arzın -
dadır. 22S bin liraya yapılnu§tır. Samsun muhabirimizin gönderdiği res:m 
Çetinkaya köorüsünil ıöstermektedir. 

• 



2 Sayfa SON POSTA 

r----------------• 

a 

Her gün 
lngilterenin ispanya 
Siyaseti 

Yaz.an: Muhittin Bir&ta -
H 

ngiltere hükümeti, IOil günlerde bir 

karar verdi; İspanyada Fnmko hüldt

metini resmen tanımakla beraber onunla 
ticari münasebeUere girişmeği münasfü 
gördü. Bu maksadla, Frankonun işgali al
tında bulunan İspanyanın mühim şehir
lerinde bir takım ticari mahiyeti haiz ve 
kısmen de konsolosluk i§lerile meşgul 
mümessiller bulunduracaktır. Aynı su
retle, Franko hükümeti de, f ngilterede bu 
mahiyette memurlar bulundurmak hak
kını haiz olacak ve bu memurlan İngil
tere hükfuneti Burgos hükfımetinin mü
messilleri olarak tanıyacaktır. 

Bu hususa dair zaten çoktanbcri Lon
dranın siyast muhitlerinden bazı haber
ler ve şayfalar çıkıyordu. İngilterenin 
Frankoyu kısmen olsun tanıyacağını gös
teı·en aliımetler ve rivayetler birkaç haf
ta devam ettikten sonra nihayet 15u ka
rarın il!ın edilmesi, bu memleketin İspan
ya meselesinde takib ettiği siyasete ar
tık bir vüzuh vermiş bulunuyor. İngilte
reyi bu karara sevkeden sebeblerden bi
ri de, Frankonun bütün Asturia davasını 
halletmiş ve Madrid hükfunetinin daha 
uzun sürecek bir mukavemet ihtimalle
rini pek çok azaltmış bulunmasıdır. 

* Siyasette hiçbir zaman dogmaümıi sev-

Resimli Malcale: 

Amerikalılarm meşhur iş adamı Henri Ford daha 20 
yaşındayken evlenmek hevesine düşmüştü. BabaSl bu 
arzudan haberdar olduğu zaman: 

- Bir insanın hayatında evlenmek üçüncü derecede 
gelir, evveln hayatını kazanacaksın, sonra arttırdığın pa
ra ile bir yuva kuracaksın. Evlenmeyi bundan sonra dü
~neceksin, dedi ve Henri Ford da bu nasihate uyarak 
bır demirci ustasının yanma çıraklığa girdi. Onu müte -
akib iki odalı bir ev yaptı. 

mjyen realist İngiltere, bu son kararile 
ve yakın z:ımanda Franko hükUınetini 
büsbütün tanımıya hazırlanışı ile bize fU 
hakikati bir kere daha isbat etmiş oluyor 
ki, bu memleket, dünyanın bütün siyaô 
ve f çtimaf prtlannı kendi siyasetinin i
cablan ve ihtiyaçlan ile te'lif etmesini en 
iyi bilen, en geniş çerçeveli ve derin gö
rüşlü bJr Slyasi kafa sahibidir. Akdeniz
deki vaziyetini sağlam tutmak için, ken
disine faydalı olacak herhangi bir kuv
veti elinde tutmak ve hatta kendisine 
sımsıkı bağlamak üzere, malik olduğu 
maddi ve manevt kuvvetlere dayanarak, 
kah bir istikamette, kfilı diğerinde zaman 
zaman manevra yaptı. Bu manevralar, o
na kah Rusyayı yaklaştırdı; kah Fransa
yı sımsıkı bağladı; kah İtalyanın sokul
masını rnucib oldu. Şimdi de görüyoruz 
ki, General Franko, İngiltere ile kur yap
mıya başlamıştır. Bu siyaset, bu tarzda 
inkipf ede ede, bir gün, General Fran
koyu İngilterenin en samimi ve sadık 
dostlan arasında görürsek hiç de hayret 
etmemeliyiz. 

Almanya, son günlerde eski kolonile -
rini yeniden istemeje başla.mıştır. Bı.:. 

vesile ile Alınan gazetelerinde §iddeUi 
neşriyat, ve memleketin muhtelif taraf
larında tezahürat yapılmaktadır. 

Halbuki arada İngiliz gemileri battl; 
İngiliz kanı döküldü. Nyon konferansı 
ckorsan> namı altında zikredilen bizi.m 
meşhur kaptan Nerno'yu hukuk harici i
Inn etti ve Franko tarafında hareket eder 
görünen bu garib korsana karşı bir sürü 
İngiliz gemisi, Fransız gemilerile birlikte, 
harekete geçti Bütün bunlar, uzun bir 
oyunun sık sık değişen ve türlü türlü 
renklere boyanan sahnelerinden başkJ bir 
şey değildir İngiltere, bütün bu had:se
lere, geniş gören bir gözle ve gen iş düşü
nen bir kaf.ı. ile bakar. Hiç sinirlenmez ve 
hiddetlilik göstermez. Her şeyi, muayyen 
bir İngiliz ölçüsü ile ölçer ve zamanı ge
lince, dümeni kırar ve istikamet değiş
tirir. 

* 

Yukarıdaki resimde eski Alman müs -
temleke memurlarını bir geçid resminde 

IC Evvela temel lazım. X 

Henri Ford bugün milyarı bulan bir servetin maHlti 
ve dünyanın en büyük müessesesinin sahibidir, bu v.LL -
yeti foe babasından aldığı nasihati tutmuş olmasına borç
lu olduğunu söylemektedir. Hatıralarında bu düsünce -
sini şöyle ifade eder: • 

- Ailenin temeli ev, evi süsleyen en kıymetli eşya da 
çocuktur. Size tavsiye ederim, bayata atıldığınu :zaırum 
ilk iş olarak evinizi kurmayı düşününüz. B~ size hırs ve
recek, hırs da sizi saadete isal edecektir. 

Arkadaşunız yeklınu görünce ürkmüş. Haklıdtr, amm:ı 
bir defa 50 kuruşu verip plaja girdikten sonra yataklı 
kabiı_ıe~e, san~lyeye neden lüzum gördüğünü, mayosu
nu bırlikte get~nneyip te niçin oradan aldığını anlıyama-

Bu defa da böyle yaptı. İki dogm3tizm, 
Moskovanınki ile Berlin - Roma dogma. 
tizmi birbirl<'rine saldıra dui·sunlar, Fran
sada parti menfaatleri üzerine kurulan L 

d;k, hele denize giren bir adamın çıktıktan sonra bira iç

mekte. ne gibi bir mecburiyet gördüğünü hiç lravnyaına
dık. Bınaenaleyh bu hesabın da doğru olabileceğine ma
namadık, fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R t N A N ı~ Al 
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SON P8STA 

Memleketlerden .. ~~~v: 

J 1 •k• k d Sefirlerini çekecek AL:E .. E apon arın tazyı J arşısın a Roma, 7 (A.A.) -İtalya hükumeti - e "Seyyar diplomasi,,nı·n 
nin Habeş İmparatorluğunu tanımndık-ç e lanndan dolayı Romada ancak masla- /ayda/arı 

in ı • ı k • ı '11 b J d 1 hatgüzar bulunduran devletler nezdin- Yazan: Selim Rarıp Emeç 1 er çe 1 mege aş a 1 ar deki diplomasi mümessillerini geri ça - --___:._ 
ğıracağı hakkında bir şayia deveran et- ı: e üyük harbden sonra çok fazla 

• Şarıghay 
7 

. rnektedir. Evvelce Fransaya karşı it- rağbet bulan seyyar cdip1<r 
;atafında ' - Çın kıtaatı, Japon kıtaatı :lf'leye devama azrnetm1ş olduğunu bil- " ~ü-~ze'ye kadar ilerlemiş olan Japon tih~z edilmiş olan bu tedbirin . ayni masi~ hiıla rağbetten düşmüş değildir. 
te fı<>oün 11, Çevrilmekten ıctinab için, ge- dfrmiştir. yuruyuş kolu ileri hareketine Jcvam vazıyette bulunan devletlere, bılhas- Gün geçmiyor ki bir kral veya nazırın, 

llek· g u boşaltmışlardıı·. Japon tebliği . • ederek ~ teşrinisanide Çin kıt'alarmın s~ Felemenk, _İsveç ve F!~la~diyaya tat bir veya müteaddid memlekete ziyarc>ti 
~ebe dı~a7 (A.A.) _ Tayuanfu'da nıuha- Tokyo 1 (A.A.) - Te~liğ: ~ı~alı c~u.b cıhetindeki ric'at hatlannı kes- bık. edılmek ıcab edecegı soylenmek - vuku bulmasın. Gizli diplomasiyi istih! ıf 
, lltu habe~: ~di~~r. Şansı merkezinin su- Çinde Şansi eyaletinde Taıyuan ıstıka- mıştır. . tedır. eden bu açık konuşma ve açık siyas ... t 
R.ı taYYar 

1 
\erılıyor. Şehrin sukut etti- metinde cenuba doğru ilerlemekte o - Harb filosu ile teşriki mesai eden f-aşisf dev/eller yapma modası, birçok aksi iddialara ra,.:-

S•tıde an) e ~rle yapılan keşifle: netİCC'- lan bir Japon yürüyüş kolu 6 teşrini - muhim bir Japon birliği 5 teşrinisani- men, muhakkak ki milletlerin birbir:•ıi 
l-i a~ılrnaktadır. sani sabahı saat 9 da Taiyuan surla • de seher vakti Hangşov körfezinin şl- Birliği anlaması ve tanıması üzerinde çok hayı::-

"etd&~kin, 7 _ Şang K . , .rının şimal kapısını ve şehrin bir kıs - malinde karaya çıkmağa muvaffak ol- . . kar tesir yapmıştır. Bunu, her şeyden 
ı_ ıgı bı·- .. _ - aı - Şeck l:ue>Qıı b . t ı·zıeıne muştu B ı..· ~ • . (B<ı§ tarafı 1 ıncı sayfada) 1 C . 
ll 1 - - o ınııu işg:ı! ederek uraaa em , r. u uırıık Şanghaydakı Çın .. . . • •Y· • evve emıyeti Akvama borçlu olduğu-
l?ı: li için ja rnulakatta, Çın'in ihtılafır ... hareketleri yapılmıştır. Ayni gün saat .kıt alarmın ric'atine mani o:mak üzere ımısellesıne ınkılab ettıgını yazıyo~ ve muzu unutmamak lazımdır. 
ı ~~kereye ı>onya ile doğrudan doğruya 11 de Japon tayyare filoları Taiy~~n derhal şimale doğru hareket etmiştir. yakı~_da Frıwk~nun .. d.~ bu. gruba ılt~h~k Yılın on iki ayını muhtelif arsıulusal 
~tir. tarafdar olmadığını söyle- şehrinin 4 kilometre şimalinde kaın 6 teşrinisani sabahı birlik Vango neh- ıle dort zav.yeli buyuk hır teşekkulun Pncümen, kongre, konferans toplantısına 
b·Atareşaı hwa meydanında karaya inerek pi - rinin sağ sahilinde ve Şanghayın 40 ki- .mc>ydana geleceğinden ba.~sedıyorlar. yetişmek için seyahatle geçiren millet 
'll ı ' askeri va · h k · ·· t e lomet b Fransızlara gore ~ 0 duğUn .. zıye~ a kındn ni:..:. yadeierin yardımına ihtıyaç gos erm - re cenu u garbisinde kain Sung- mümessilleri, birbirlerile temas ede ede, 

• ~lemiş ve ~imdiki müc:ı- den meydanı isgal etmişlerdir. ,kiang'ın tam karşısına kadar gelmiştir. Faris, 7 - İtalyan Alman - Japon mi- yekdiğerinin şahsında, temsil ettikleri 

1 s Va ç M~,=,· ·ı·a··ı·ı·a··r·. ·c·. ·a· ·m·· ·, •• y .. e .. ı--ı· n~ d-e·-·-, s-ı·a· .h. ·a· ·ı·· p;;;,,-;;;J;;··b .. ;; ...... ::~.m:.~:~~:=ı~~::;~, de Pari• gazete- :~·~Ü~~. m.~:::~~~~~:::a::k~~i ~:.~~:: 
Bu siste~~ i~timal Sovye; R~sy.ada~ y3 muvaffak olmuşlardır. Demek oluyor Kay d h zıyade İng!l 'l ımparatorluğunu ıstıh""a:ı ki cseyyar diplomasi:., sulhun devam ve 

Ya P 11 m t k I 
'f d k . l p Q Q e;me~tedir. ~u misaka im~~J~rını _koymuş I bekası için bir kazanç olmuştur. Onu a-

s 
a s 1n1 e 1 e ece Lıbourne 7 (A.A.) - Fransız sosyal o.a~ uç devi~ 'Moskova htıkilmetıne kar- tarak, yerine gizli diplomasiyi tekrar il:.a-

p~rt.~sinin sekreteri geçen çarşa~ba ~ı r.ıdale _g1I"~~~mezl.er .. Buna mukabıl b~ me etmek istiyenlerin bu tcşebbüsleı-ine 
•ndCler, ı_slah. at yapılmadıg"' 1 takd1.'rde, lsveçin Mill_etler gunundenberi kaybolmuştur. Bısikle- uç dev!e~ın uçu de Ingıltereyc> ~e İngılte mukavemet etmek, sulh taraftarı bütün 

tl Dordonyada bir nehrin içinde bu - rey~ t~bı memleketlere datbı? ın~ırmc>ğe mem1eketlerin borcudur. Çünkü bu siya-
{] eınıyetınden çeki:eceğ:ni alenen beyan ett1 lunmuştur. Müddeiumumilik tahkikata kadırdır~er .. Almanya ~~va fılolarını set, ayni zamanda Milletler Cemiyetinin 

letı Psaı 7 (AA . başlamıştır. Londra uZPı-me sevkedebıl•r. İtalya, Mı- siyasetidir. 
d er Cenıi : ) - B. Sandler, Mıl- nın şimdiye kadar ancak kısmen ve sırı ve Japo:1ya Hong-K-ong ve Singapu-
t1-.~rı. \.ızun Yetının reformu meselesin- natamam bir surette tatbik edilmiş ol- Sovget ihti/lillnin ru tE:hdid edebilir. 

Selim Ragıp Emeç 

~141ile h uzadıya hah t t · M F h da d ·· 1 bo~ 'i ' İsveç· b se rruş u·. u - duğunu ehemmiyetle kaydettikten son 20 ne/ gıf d~nÜmÜ Aynı şey ransa akkın a soy ene- Yeni Belç:ka kabinesine 
müzaheret 

~<lu~i nazarın~. uhmesele ~akk~ndaki ra halihazırda cihanın vaziyetınde rneş u b:lir. Salahiyettar bir zatın dün dediği 
t· gunu f ıza ve teşrıhe amade . . 1· . (B~tarafı l inci sayfada) g1bi hakikatte ahval ve vukuatın ittıfak 
11>&,..., akat teklifl . . . hud olan emniyefsızlik ve sveçın ha- . 

flıeı~Q. aiınznaına _erımn naza~~ _ı· yati menfaatleri amir olduğu takdirde pılan ı.şler anlatıldıktan sonra Kızıl oı- ve :esadü.~üı:~ oir fırsat gibi görünmek- Brüksel 7 (A.A.) - Sosyalistlerden 
"~hının Şeraif ~ halınde İsveç huku- d' - . l Ik" . . k dunun kuvvetinden bahsedilmekte ve tedır Önurnuzde yazılmış blr Alman-1- sonra liberaller de Spaak hükumetine 
C" .... ile tarif ıd~lınımdiye kadar layıkı ıgher mıllet er ek arı ut~l undnyh:sıİne ~r şöyle denilmektedir: talyan muahedesi vardır va hiç olmazsa müzaheret edeceklerini bildirmişler -

-•ıi.., . e ı emiş ola 11 ır·ıı tl ş: areket etme sure ı e a ı sveçın hed h kk d 1 • t l~fi .. etı nıisakınd .. n, fül .~ er . . . . ~· .. cKızıiordu'nun asker ve kuman - bu mua e a m ama uma ımız mev- dir. Katoliklerin kat'i cevabı henüz ma 
&d Yetıere . a munder.ç mü.kel- kendı hareket serbestısını ve Jıukum danları düşmanlarunızın Sovyetler cuddur. 1A d W•ıd· 
~t rıayetle k d" • • •• • • 0 A 1 um egı ır. 

tniyece w. . en ısını mukeJ.ef ve karar vermek hususundakt ıstıkla • Birliğine hücum etmek ve milletimi - Hurnanite gazetesinden: - --· • -----,------
liatip, M1:~\ı~eyan e_tmi~tır.. !ini temine muktedir olması çok fay - ze karşı elde silah yürümek için mü - . Dünya, bundan _böyle de.~okratik hiir- anlaşmasına iştirakini mübeyyin pro · 

l> r Cemıyetı mısakı • dalı olacağını beyan etmiştir. nasib fırsatı kolladıklarına dair Sta _ rıyet memleketlerınde . mudahalede b~- tokolün imzasından sonra her üç dev-

: e 11 i m e b; uJa;:---- ~~~. !~~~:,~:,~;:.: ·~~:~~:·k•hr:;~ :~~:ı·~:~;.~;:~:.ı;::ı ~:::~~".nü~~ ~~~ı.~~~cssilleri beyanatta bulun • 

f if ~ ,r k J / Sp an yada yangını. alevlenmiş bulunuyor. Habe - tatmın ıçm .. taarruzd~ bulunmaktan ıha- İtalya hariciye nazın Kont Cianr. 
~ lJ Q /Q L.Iarb şistan, Ispanya, Çin, bu iiç memle~et r<.>t olan muşahhas bır sıyaset karşısında ezcümle demiştir ki: . 

'-), • fl 4 harb ateşine atılan memleketlerdir. Iş· bulunmaktadır. «Paktın gizli hiç bir hedefi yoktur. eçz/diler lf • t • te Faşist müdahalesinin ve istismarcı- Tokyoda ziyafet Hiç bir kimse aleyhine müteveccih de-
ftı.tık Y QZlge l lığının kurbanları. Tokyo, 7 (A.A. )- Haric_iye nazırı ğildir ve bu üç devlet ile müştereken 

lıaık para. 7 (A.A ) _ C h . . (AA) _ U • k _ Faşist tecavüzü kanlı bir harble bü- M. Hirota, Japon - Alınan - Italyan pro hareket etmek isteyen bütün devletle-
e artısi g~ncl s· k t ~~ unyet .salamanka, 7r .. d. d mu:;~ arar tün dünyayı tehdit etmektedir. Faşist· tokolunun akdini tes'it maksadile dün re nçık bulunmaktadır.• 

~rı.goş olan Be e re erlıgınden: gahın har~ i<'b ı~ı~ e S e~'.yor. ı. t ler Moskova kızıltarıru uluorta tehdit e İtalyan ve Alman sefirleri şerefine bir Alman delegesi Von Ribbentrop de-
l>ib~,,llldak saylayıazıd ve Kütahya ve 1 Aragon cebhesıı·nt ek, a ıt~anı·cıo ~ın a- dip duruyorlar ve kuvvetlerini ilan e- ziyafet vermiştir. miştir ki: 
,, "'<I, ıh: v ıkları içı·n 7 11 1937 kasında nas"ona ıs uvve .er ı en mcv- .. .. b l M .. h. b" .. .. B akt t .h. h . . h . 1 . .ret li ()\.lrıu Ya l . - - . . . .. · . 1 d. 0 .. diyorlar. Butun un ar \1atanımıza ta- u mı ır goruşme c u p .. arı ı e C'mnııyetı aız Jır 
ltaıet <ılk Part. ~ı an seçımde Cumhuri· z:!erını duz~ltmış_:: ı~. u~amn son arruz için gece gündüz haz'rlanan düş· Roma, 7 (A.A.) - Duçe, dün öğle - vesikadır. Çunkü, harici mü<:elHih mU -
lle .. 1 .tnüstPc.- ısı namzetleri sıhhıye ve .tfinlerde elcıe ettı~lımtız mevzıl:rc .. k:ıı:şı rnanlarımızın aciz tezahürierınden baş den sonra M. Von Ribbc:ıtrop'u tekrar clahnleye önayak olmak üze;c rnuhte -
~,""iVeı-· 1 "'"'iarı Hüs dd K l gwı bir mukabı aarıı.ız puskurtul- w . ~ b .. ·· d M d l tl · · · d 
'4.lt lJ t'\~. et husus· ame .. ı?. ... ura!, Y 1~ ı.. ka bir şey degıldır. Harb amiJlerinin en kabul etmiş ve u goruşme ~ . Cia- lif ev. e erın ıçın e !~p:~an pro!>a -
"ih Z?oı·en, es .ı Kalem Muauru Ve- r.ıuştu:. . trikalarına şu ~evab~ verdik ve veriyo- no da hazır bulun:,n~ştur. İ~~ ~?attc_n ganda ıle bu ~c~:ıct!_erı mfı"aha ugra_t-
Cu Cogtafya .. ~ı Erzurum say lavı ta- Jaulın .rr.ıntaka~ınd~,. nasyonal'.st kuv- ruz: Biz harb ıstemıyoruz fakat harb- fazla süren bu goruşmeye buyuk bır mıya çalışan uçuncu en~ernasyonalın 

neti ittifak~gret~enlerinden Necati vctler keza ~evzılerını ılerlctmışler \'e den de korkumuz yoktur. Harbe hazı- ehemmiyet atfedilmektedir. her türlü tehdidine karşı kat'i bir sed 
lJ. ~dtr. - di.izeltmişlcrdır. rız. İtalyan, Alman ve Japon çekmektedir.• 

ı,. p
11 

Faşist çetesini memleketimizde ez- murahhaslarının sözleri Japon delegesi Rotta da şöyle de -
4,,~ uos/av Bazı Amerikalılar dik ve bu suretle harici düşmanları - Roma, 7 - Stefani ajansı bildiriyor: .miştir: 
it erı hey' ti Franko ile münasebat mızın fitnelerini güçleştirmiş olduk. Dün İtalya'nın 25/ikinciteşrin/1937 Bu P?kt herhalde çok iyi neticeler 
Ollıa e Fakat Faşist casusluk teşki;atı ve o - tarihli Antikomünist Japon - Alman verecektır. buna eminim. 
~o Ya gidiyor Tesis ediyorlar nun Troçkici adanılan z~hirli silahları 

&ek ll"ıa 7 (A. .A) B r 1 (Hususi) - Ncw - York· nı elden bırakmış değillerdir. Düşman- ,- S b 
illa &sketj . . - Yugoslavya yük- elr ınan haberlere go··re Frankocu }arımız ilerde de memleketimize casus aba l•n Sabaha: 
l llda nıeclisi a d dan a ın • .. . .. d d , 
(1~ .nı bir ~asın an ordu ku- . ın kapitalistlerile ticari mu - ve katıller gon ermeye e\ am ede -
.lh. bır \>u generalın idaresinde mü- Ispanyan l' tl'ğ'n d.. ta 
~4'l'Ja g gosıav ask • h ' . . nasebatta bulunmak üzere, New-Yor~: cektir. Sosya ıls ı ı t "k ulşmanıda.rkık tl -

elznes· erı ey etmın Ro . ayedarlar grupunun tcşkıh rafından yapı an en rı a arı ı a e y ~tedır. oa bır ser~tedir takib ediniz ve teyakkuzu bir kat da-
llnan f( düşünülme ·1. A .k d yapılan ha arttırınız, Kızılordunun daha ziya -

!>,. . ralı Londrada B mehafı merı a a . ·ı . h b k ~ "t-ıs 7 azı .. .. ' k h'•kA metinin ta- de mükcmmelleştırı mesı ve ar a-
."hahı ' (A..A) b t ebbusu Fran ° u u l · · f ·1 lst.. e"in Lo · - Yunanıstan kralı, u eş 1 b. dun olarak b'liyetinin arttırı ması ıçın ası asız 

""S " d Im a doğru atı an ır a ' 
~ı ... -Yonda b .n. raya hareket etmiş ve n• asın · çalışınız. 
. "Ulın ""-eısıcıı"""h . . telakki etmektedır. Stalin merasimde bulundu 
~ı..._. ?niiıne :""" ur ve harıcıye na· 

"llıştir. ssıUeri tarafından teşyi b •• Moskova, 7 - Havas ajansı muhabirın-
.S Kabine ugun den: 

fallitt ----- MecllslP.n Stalin, cıımartesi günü Büyi.ı'< Tıyatro-IJ,,... Rıza /ıımad 1.,tigecek d&, bütün hukumet erkanı ve fırka müte-.,,,.""l 0 hayyizanı nazır olduğu hald<>, b.rınciteş-
ar geçir/yor (Bastarafı 1 inci sayfadaJ rin inkılabırın yirminci yıldCinümünün 

(.Saşıar f · • t t 
'iL... et 1 1 inci •ayfada) h.1., ikı saa~:e:ı ·.es'idi celse::jne riyase e mıştır. . 
...... d " ,.vvelce bilcfüdiğim vec 1 

·• tf ll deitun A • - Molotov, bir nutuk söy!emış ve Ispan-
lıaı alaty ununın hitahesi !azla sürecektir. _ k"n nutuklarında yol ve Çin milletlerinin isımıerinı alkış-
ı efet a, 7 (Hu • mede Atatur u 
al' h harek . susı) - Tunceli mu- Beyanna kları direktiflerı!l tatbık Iamıştır. 
~llq akktncf ke.tıne .. iştirak eden suçlu - i§aret buvurfdlu bı·r surette anlatılacaktır. Ankara Sovyet elçiJiğinde 
h.. tQes· a ı ınudd · · · · · · d etrcl ı A ) Ilkt · Sov'-'"t ··ı~ti ıne aid .. eıumummın ıddı- tarzı a sınde hayat pa- Ankara, 7 (A. · - cşrın J ~ 
tııı d r. l\ıÜdd _ınuteınmim malf.ımat gel Celal !!!yarın beyanna:~edbirler üzer n- ihtilalinin 20 nci yıldönümii münasebe
tetQ ~~Uzu h=~~ınumi 58 suçludan yal Iıalılığına k&rşı almaca w kuvvetle zan- ·.ile bu :.kşam Sovyeller Birligı biiyük el-

ış ır. ında beraet kararı is • dE' ehemmiyetle durafagı memlekc.tın çiliğinde hir kabul resmi ı_ertih olunm•Jş, 
~· kt a·r Beyıtnna!lle k 11 k d 1 tı tidd · nedilme c 1 • • tıhdaf eden u- Başvekil c,,151 Bayar, ve ı er, or ıp o-

ltnd eiurn • . . ' er sahadA kalkınmasını ıs . h . . k • 1 
~llş a harare~ı· ı. ıqdıanamesinin so - .ı . b·r plan mahiyetinc:!ed·r. matık, birçok meb'us ve arıcıye ve a e-

\'e e"'cu·· hır hitabede bulun - mumı ı d h mma,ı ti erkanı hazır bulunmuştu!". 
h ' •• d Vekaletler e u. · 

th .. '~iti b tnle demiştir ki: Son gunlcr e, d 
A ·•ın ' ır kıt' l göze çarpmakta ır. 
"l i- artık bı·r aya bedel Ti.irk aske - b•r ça ışma . ~him J5yihalar vc-
h.. "llPr da ........ 1 k y k d Meclıse mu ·•ıi:ı akları .. "' a anının bile ken- ıı 111 a d ticaret mu-,. ed ust ·· · B Jırr arasuı a 
Cetltıi erneyız .unde akmasına taham- rilecektır. -~n h T yakından alakadar 

n hakk d. Saadete havuşmak Tun- hitini ve ınusta sı ı 
ı ır.a eden projeler de vardır. 

B. Nedimin cenazesi 
Ankara, 7 (A.A.) - Dün vefat etmiş o

lıın Kocaeli saylavı Nedim Boratık'ı:ı cc
mızesi bugün merasimle kaldınlmıştır. 

Davul 
Gec<> yarısından sonra radyosunu pencerenin önüne getirip düğmesini son 

kertesine kadar açarak bir vatandaş bu musiki ziyafeti He komşularına Pa
darefskinin konserini de dinletmiş o Isa makbul değildir ve buna umumun 
sükun ve istirahatini selbetmek suçu ile zabıta müdahale eder. Çünkü gece 
yarasmdan sonra sükün ve istirahat zamanıdır 

Ve gıme gece yarısından sonra Mü nır Nureddin sokakta gazel söylese, Sa
fiye şarkı okusa, Mes'ud Cemil tam buı çalsa bu eşsiz musikiye canımız kur
b:ın olmak1a beraber gecenin o su tınde susmalarını rica ederiz ve buna za
ten belediye zabıtası müdahale eder. Çünkü o saatler umumi sükun ve ;sti
rahat saatleridir. 

Ve gene gece yarısından sonra sokaklara düşüp içinden taşan neş'eyi hay
kırarak ilan eden bedmesti zabıta h alkın huzur ve sükünunu selbettiği ;çin 
meşhud suçlar mahkemesine göndeı \r. 

Ve eene gece yarısından sonra klakson çalan şoförü, malını satmak istiyen 
esnafı zabıta derhal susturur. Umum ıın sükün ve istirahatini selbetti diye. 

Bütün bunlar hakkında belediy'.! nizamnamelcrinde cezai hükümler var
dır. Peki ama gece yarısından sonra kan uykuda giınün yorgunluğunu diu
dirmeğ<> çalışanları can hevlile y:ıta klarından fırlatan İstanbul davulcuları 

umumun sükün ve istirahati~ ~el be tmiyorlar mı? İstanbul davulcuları di) o
rum, ç~inkü ne An karada, ne Izmird e ramazan gecelC'ri oruç tutmak istıven
leri davulla kaldırmak usulü yoktur. Bu ihtiyacı du) anlar erkt'n kalkn.ak 
mecburiyetinde olan iş sahibleri gıbibirC'r müncbbıhli saatle kımseyi r.ıha'.r 
sız ctmC'dcn uyanabilirlc>r. Oruç tutan \•atandaş kapısında çalan dııvulun 

oruç tutmıyanlara ıztırnb vermesine elbet tc razı olmaz. Çünku mütteki, tıu
lusu pfık bir dindar insanları degil, karıncayı bile incitm ktC'n çl'kinir. Bı
rakın ki Türk cemiyetinin scviycsı hayatının her safhasında da\ ula rol ver
dirmiyecek kadar olgun ve hassastır. Davulla uyandırılacak kadar ıaflct 

içinde olmadığımızı ilan etmek zamanı gelmiştir zannederim. 
Bürlıan Cahid 

; 



Çok ağaç yetiştirenlere 
mükif at verilecek 

Memleketin her tarafında her yıl ağaç bayramları 
yapılacak vilayetler idare hey' etleri ağaç yetiştirenlere 

verilecek mükifah tesbit edecek 
• 

SON POSTA 

Köylü • 
sıgarası 

• • İstanbul, İzmir, Ankaradan Vazıyetın 
başka her şeh:rde satılacak -~--------- f~ 

İ l . 5 k Kambiyo borsasında Türk borcu tahvilleri yükse nce erı uruş 20 paraya, kalın - • • • 
lan 6 kqruş 20 paraya satılan köylü si- zahıre bor sa~ında hararetlı ışler oldu 
garalarının şehirlerde satılması nıem - Geçen hafta içinde kambiyo borsa- büyük ümidler beslemektedirler, {ıl 
nud~. Bu yüzden şehirlere getirilen sında Türk borcu tahvilleri üzerine e- )arda bir değişiklik olmamakla-~ 
kö~lü sigaraları mü.sadere ediliyor ve 1 hemmiyetli muameleler olmuştur. Bu her piyasa sağlnm gitmektedir. ~ 
getiren hakkında da kaçakçı muame - ay niha~etine doğru Türk borcu ku- biralık Anadolu arpaları 4.1 O, 'fP.l 
lesi yapılıyordu. Köylüyü korumak ponları tediye edileceğinden gerek a- çuvallı 4, ı 5 paradan muamele gö!V 
maksadile köylülere mahsus ucuz satı- lıcılar ve gerek spekülatörler tarafm- tedir. I 
lan ~u sigaraların, devlet inhisarında dan mühim mikdarda tahvilat müba- Çavdar yalnız dahili istihiak içınJ' 
o~dugundan, şehirlere sokulduğu tak • yaa edilmiştir. Bu sebeble bir hafta ğirmenciler tarafından mübayas. ~ 
dırde neden kaçak addedilebileceği gıbi kısa bir müddet içinde beher tah- mektedir. İhracat durmuştur. fı• 
~~ .~efa ~azılmış ~~ hatta geç:n sene vil bir lira kadar yükselmıştir. 4.25-,.,30 para aralarındadır. ~ 
Buyu~ ~ıl~et Meclısınde de- munak::ı • Bundan sonraki kuponların dolar ile San mısır 4.20, Antalya ve ~eP"' 
şa edılmıştır, tediye edileceği hakkında borsada ha· malı çuvallı sisam 16.30-17. % 2 }.ti 

Aldığımız malUınata göre inhisar i- zı şayialar dolaşmakta ise de ne dere- liz kuş yemi Tekirdağı teslimi 7.10 f 
daresi bu. h~susta kısmen ~~niş bir ka- ce doğru olduğu hanüz anlaşılama- radan satılmaktadır. .~ 
rar vennıştır. Bu karara gore: Ankara mıştır. M · Ad eh · · de p?. 
ve f · · k 1 .1 İ b 1 b ersın, ana ve ş rımız -,.Atıfl' 

. zmınn mer ez erı ~ _ stan u e - Haftanın son günü birincı tertib piyasası durgun gitmektedir. ~-
lediye hudu?u ve bar:ııyo ha~.lar~ mı~- Türk borçlan 14.40, ikinciler 1500, ü- miz borsasında Klev1and pamuğUXI 
takaları harıç o~~~ ~zere Türkıyenın çüncülcr 14.90 kuruştan kapanmıştır. kilosu 39-40, yerli cinsleri 30-32 ~ 
her tarafında koylu sıgarası satılacak- Merkez Bankası eshamı 95 liradan aralarında muamele görmektedir._ ... d 
t1r 1 .. kt d' · · ~.: · . muame e gorme e ır. TiFTiK: P iyasa uzun bir te'' _m 

Bu sayılan merkezlenn satış yerle- * d . . d"kt çen ıı~· 
rinden hariç bırakılması, bu yerlerde . ~vresı ~eçır ı en sonra ge 
de k" l" · t .. d Zahire borsasında muamele gören ıçınde bırden canlanmıştır. _:TV' oy u sıgarasının sa ışına musaa e . . .. essı"· Boğaziçi sırtlannda gün geçtikçe hara?; otan çamlıklardan bfr görü.nü.§ edildiği takdirde diğer az fiat1arla sa _ hububat ve saire üzerinde geçen bir . ~lmanya tıft~ alıcıları murn ıetV 

Ziraat Vekaleti orman işleri hakkm- ramlarda vatandaşlan avlularına, yol hlan sigaralann satışına mani olacağı hafta içinde bazı cinsler üzerine bol iş- rını İstanbul~ gonde;erek uzu~OO J>Sl• 
da vilayete yeni bir tamim göndermiş- kenarlarına ve boş yerlere ağaç dik • mütaleasıdır ler olmuştur. Almanyadan memleketi- kattan sonra ılk partı olarak 6 'l!C 1 
tir. Bu tamimde şimendifer idareleri, b ı· ı· B .. d . k"' l" · 1 b mizin muhtelif ihracat malları üzerine ya tiftik satın almışlardır. Bu 1 • ~ 

meye ve unlan koruyup ye ış ırme • k u yuz en oy ~ sı~ara .an ~ mm t k'ka b 1 v 1 .. tışlar teslim edildikten sonra perJlll t 
devlet, vilayet, belediye ve köyler ye - ğe davet edeceklerdir. ta alarda satılmadıgı gıbi gırmesıne de et ı tta u u.runaga ge en mumes- 'ld"v· takd' d "b t dev8Jll 

'd k d il .. d '11 l k "'dd t f d kl ıi g n ıgı ır e mu ayaa ın nı en yapaca lan emiryo ar ve şose. Fazla ağaç yetiştirenlere mükafat _ musaade edilmemekte ve bulun uğu s: er e ısa mu e zar ın a ve e n d v. 
1 

ı1 l 
. k 1 f'd d'km k l t keli d . 1 .. d 1 k ı·ı a· edilm k til .. h. ecegı an aş mıştır. .._,,,. erın enar arına ı an ı e , >Un • lar verilecekdir. Ağaç bayramlarının a r e sıgara ar musa ere o unma • usu ı e tc ıye e şar e mu ım ; iir 

ları yetıştinnek ve korumakla ınükel- a ba 1 - k .. d m tadır. Ancak başkaca muamele yapıla - mikdarda tiftik satın almışlardır. Uzun Ankara ve bu ayar ana mallar. 
1
sr l f ıd kl . d' k d 1 ne zam n ş ıyacagı, aç gun eva k•~ v 'd b . . b t 

1 
H b g tesliıl11 e o u arı ve şım ıye a ar yapı • edeceği ağaç yetiştirenlerden kimlere mama w.dır. Diger taraftan ilerı e u ınüddettenberi piyasada tetkikat ya- ,rıne u sa ış ar am ur 

nı~ olan demiryolları ve şose kenar - k d' .. k"f 1 .1 •. T 1 . mıntakalarda da köylü sigarasının sa - pan Sovyet mümessilleri de ehemmi- 160 kuruş arasındadır. ~ 
)arını da böylece tedricen ağaçlandır - ne a ar. mu .a a ver~ eceg~ ::1 ay~ ı. tılması fikri galebe çalmaktadır. Ve bu yetli yapak mübayaa etmişlerdir. Sovyet mümessillerinin de tet ~ 
mağa kanunla mecbur oldukları bil • dare h<?y etlerınce tesbıt ve ılan cdıle - hususta şu mütalea yürütülmektedir: B -d . · t'kr k ta bulunması piyasada iyi surette ..4 

dirilmektedir. cektir. Bayramlar için lüzumu o!ncak - İstanbul İzmir ve Ankara gibi d .ugf adyıkpıf~atslası ısd .. ı "kars~trn' pkamt du. ' şılanmaktadır Yakın zamanda Nlll''O. 
. .. .. , erı, ın ıa arı uşu gı e e ır. · -"'nı.iJl Yeni orman kanununa göre her vi - fidanları ve venlecek mukafatları hu- şehirlerde oturan halk ve çalışan bir BU.ıı.D:AY· G h ft . t'd d ya da ihracatın başlıyacağı tcuı..-1.. · · · 'd ı b ı d' ı k'' 'ht' u . eçen a a ıp ı asın a ayette valıler senenın muayyen mev - susı ı are er, e e ıye er, oy ı ıyar çok amele vardır ki, vaziyetleri köylü- C h . t ha .. b t'l lunmaktadır. ~iS 

. . d v b t'b b b ı ' tl . t . d kl d' . . ~. . ·n . um urıye yramı munase e 'l e 54 teP" sunın c agaç ayramı ter ı ve u ay ıey e erı emın e ece er ır. lerden ıyı dcgıldır. ustelik nakil vası. 
1 

d H d . t d Keçi kıllan kırkım malı ' dJ!· 
G .. ..h i / j~---PJ ~ · . t~ları par:sı ve ev ~ralannı da hesaba ~~;i~~p a ~:n ~~o~ı~~şa v~g~;o~~~a~ tabak malı 36 kuruştan satıı.~n~:ıııe-

u mru Ş er · O lS e • . katmak !~dı.:. Iıınaenaleyh bu_ kı~ - buğdayın birden piyasaya arzedilmesi· YAPAK: Sovyet tkare.t mumc~eılİ' 
Usulsüz defter tutan komisyoncular Kamyondan anıen amele ~~~ ~azıyetı, korlule:en 

5
çok ~uş~~.1- le fiatlar sekiz on para kadar düşmüş- ri uzun zamandanberı pıyasada }l~ 

Gümrükle; Başmüdürü Mustafa Nu Fındıklıda Karabetin odun deposun· ı-ur'. oruıun~s~a~ 1~ 0 ?ra ~ oy tü. Hafta nihayetine doğru gelişatın a- katta bulunduktan sonra geçen,.
8
p1, 

ıi bazı komisyoncuların usulsüz def - da çalışan Kasbar depoya aid şoför Be- 1 u ~ıgabrası salı ~s e tmsıgakradıç:n- zalması fiatları tekrar yükselttiğinden hilrekete geçerek 15000 balya "' 
• · · · · d · 3615 ı k erın unu a acagını zanne e ogru ·· b günl' ük b' teme vüçten sonra satın almışlardır .r, ter tutmaları yüzünden meydana çıka- kınn ıdaresın eki . numara ı. 3!11 olamaz. Esasen bu akla bile gelemez. ~ç eş ır . v. . . . bu s·ıtışl.-

r•lan yolsuzluk tahkikatına devam et - yonla Kurtuluşa gıderken Harbıyeae N t' d ki rf' t 'd t k fıatlar geçen haftaki sevıyeyı bulmuş- Hususı şartlarla yapılan 
63 

d•t 
• .. .. v _ . d" .. e ıce şu ur , sa ıya varı a ı o • t d 

1 
k · leri 60- ' d' mektedir. Otuz beş komisyoncunun u • komur yıgını uzerınden yere uşmu~, rur. Ayni zamanda devlet malı da ka _ ur. Ana o u araman cıns ıarı1l 

sulsüz defter tuttuğu sabit olmuştur. muhtelif ~erle:tnden __ ağırca !a.ralan - çak sayılmaktan kurtulur ve vatandaş- . Bir haftalık buğday muvaridatı tak- lıç, kıvırcı~ar .~e~.72 kuruş ara 
Bunlar, gümrükteki komisyona veri - mış, tedavı edılmek uzere Şışlı çocuk lar da iz'aç edilmezler. nben 3000 ton kadardır. muamele gormuştur. . jle tt" 
leccktir. Komisyon, lüzum görülenler hastanesine kaldırılmıştır. Fiatlar: Ekstra birinci beyazlar 6.30, Fransız alıcıları yapak tacırıer )·P 
hakkında muvakkaten işden men ce - Çamur Yani bir arkadaşını ~urdu 1 R A D v o_ı altı yedi çavdarlılar 6.10, mahlutlar ması muhafaza etmektedirler. '"b'''' 
zasını verecektir. Samatyada Serçebasri sokagında 6 5,35, ekstra sertler 5,35 paradan satıl- bir zamanda bu alıcıların da .mu 

numaralı dükkanda meyhaneci Niko mıştır. da bulunacaklan umulmaktadı~; r iJf 
Müteferrik: evvelki gece saat 3 ü on geçe, Samatya ARPA: Bugi.lnlerde Almanya, İtal- Sovyetlerin mübayaası ve_ dıg~8ştıf' tramvay caddesinde boğazınd~? _ağı:. - Bugünkü program ya ve sair memleketlerden talebler ço- cıların tetkikatı piyasayı saglaJXl Fındıklanmız. ih~aç ve mübadele ca yaralı olarak yatar~en ~o.r~lmuş, 8 İkinciteşrin 93'7 Pasartesl ğalmaktadır. Arpa tacirleri ilerisi için mıştır. 

edile~ılecek sorulduğu zaman, kendi kendıs:ru vur- is TAN B v L 

Dün İstanbul ~caret Odası Umumi duğunu söylemiştir. Polisin yaptığı tah ötıe neşriyatı: il~ Şehir tiyatrosu ERTUCRUL SADi T&I( t1 

katibi B. Cevad Nızamiye Ankaradan kikat neticesinde, Nikoyu arkadaşı Ça· ı2.30 , Plllda Til<k musıtı.ı. ı2.50: Ba•a- Operet kısmı .. ki FraDBIZ TIY A Tllos:,. 
gelen bir tel yazısına göre İktısat Ve - mur Yaninin yaraladığı anlaşılmış, Ça- dls, 13.05 : Muhtelit plik nefl'lyatL , ıı tıyatrosonds bUF 
kaleti fındıklanmızın yerli ve yabancı mur Yani yakalanmıştır. Yarah Niko, Bu akşam saat 20.30 da (Kadıköy) de 

1 . h . t k h Alqam neşriyatı: SÜilEyY s\ şirket crın arıç e i issedarlarma gön Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış -
18

.
30

: Tanburl Cemil plWan. 19: Çocuk A T E t B Ö C I! ti 1 dl1 

?erecek.leri faiz v~ diljanslarını. t~in tır. tlyatrosu: Aslan. kaplan vesaıre. ıG.30: Kon- Komedi 4 perde Sinema:; ı•~ 
ıçın mubadeJe ve ıhraç edılmesını ka- Vapurun am'oanna dll§en amele teraıu: All Kft.mll Akyüz <Çocuk terbiyesi). Erkekler ,s'1 
Tarlaştırmıştır. Haydarpaşa önünde demirli Adalet 20: Rıfat ve arkadaşları tara~ından 'Iurk Dram kısmı Tepebaşı tiyatrosunda •onr• •Z• 

. . musikisi ve halk şarkllan. 20.30. ömer Rıza Umumt giriş 30 kuruş ~ lff ahkemelerde: vapurunda demırcı Ahmet, vapurun tarafından arabca söylev. 20.45: Belma ve bu akş11m oyun yoktur. __ _............ ..-
güvertesinden 1 numaralı ambara dü • arkadaşları tarafından Türk musikisi ve _____ ...:__ _ _:__....:_ _____________ = 

- v _ . . . . . . . şerek muhtelif yerlerinden yaralan • hallı: şarkıları, <saat Ayarı). 21.ıS: Radyofo- Yllbetında 
Dügun evıne davebyesız gırilır mı? mış Haydarpaşa hastanesine kaldırıl - nlk ope,. (La Boheme>. 22.15: AJans ve bo•-ı 50 k:şilik Çigan Orkestrasını 

Evvelki gece Eminönü Halkevinde mıştır. sn haberleri. 22.30: Pl~lı:la sololar, opera ve k 
yapılan bir düğüne davetivesiz olarak 8. A 'k lı k d t b'ld operet parçalan. Meıhur OST AND kahvesinde dinleme için 
gırme ısteyen aı ısının e ırısı, gı· b k • · d d'ld. YARI PR p E . k . S "d . . d- b' . . . ır merı a a ına o omo ı e NK1 OGRAM ş T E 

· v. .. 1 . b - v ıra ngı eşyası ıa e e ı ı 
remıyecegı soy enıncc agırıp çagır • 2810 1 

tak . t bT 
9 

İki 'teşrin 931 Sah 
mağa başlamış, çağırılan polLc; Niyazi- .. .. . numara ı sı o omo ı.ı şo - - ncı - • 

d h k lm. k 1 , a·· foru Ibrahım, 1858 numaralı polıs me- is TAN B v L k 
ye e a aret c ış, ya a anara;{, u:ı, . b' d .. b" b' ö ıeyahatine yazılırken masalarınızı apabnız. "bet · .. .. ,,. .. l. d hk · muru Dervışe ır ur ın, ır sarı çan- tıe neşriyatı: 
no çı .cu~u .. m~.u ına emesı ~ - ta ve bir miktar Rus parası vererek 12.30: PlAkla Türk muslldsl. 12.50: Ha - Müracaat : N A T T A İatiklAI cad. 176 
lan Aslıye uçuncu ceza mahkemesme b"l· b' b' Am . vadls 13 05· Muhtelif plü neırlyatı . 

. 1 . ti bunların otomo ı ıne men ır erı- · · · 
91 

~ 
verı mış r. kalı kadın tarafından otomobilinde u - Akşam neşriyatı: Telefon: 44 4 " __ --~ 

1oplanlllar .. nutulduğunu söylemiştir. Yapılan tah- 18,30: P!Akla d~ns musUwl. 19: Ço~uklara -- da 
. . masal: Nezihe Nıne tarafından, 19,30. Kon- 9 Tqrinisani Salı giinli akpı;ıı TURAN TiyatrosUD kikatta, bunları, Perapalas otelınde mı ferans: Beyoğlu Halkevi namına: Devletçi- Lls DiN • 

Karadeniz talebe birliğinin toplanbsı safir Tasiz Otto isminde Amerikalı bir Uk, Ahmed Hamdi Başar. 20: Kl&.silt 'l'Urk Üstad Bestekar MUH SABAHAD geceaı 
Dün, Karadeniz talebe birliği lıcy'· kadına aid olduğu anlaşılmış, eşyası musikisi: Nuri Halil ve arkadaşları tarafın- N~lo, SAFiYE, MUALLA, FİKRİYE, ve saz 

eti umumiye içtimaı Eminönü Halkevi kendisine teslim edilmiştir. dan. 20,30: Ömer Rıza tarafından arabca heyeti ZOZO DALMAS ve Yunan operet artisti 
· İ k söylev 20 45' Vedia Rıza ve arkadaşları ta-bınasın~a yapılmış, idare hey'eti s·~il- ki balıkç111ın avgası , d. 'Tllrk musikisi ve halk şarkıl&rı ARlsTiDI HA TIRl'1 iÇiN 8üw6k operet 3 perde . ı· Id h ' t' . 1· v. J\• h l ka ra.ın an ' ~ mış ır. are eye ı reıs ıgıne ıa • Balıkhanede balıkçı Hasan a ar - csaat Ayarı>. 21,15: Orkestra: 22,1s: AJans 

20 
klflllk bDrUk orke•tr. 

mu~~~re~~Mm~.~~e~d~R~ka~~~~~~~n,Rı~w~~~~~.~~=~~~~~~\----~;:::~;~~~~~~---~~~~~~~~ reterliğe Mustafa, idare hey'eti azalık-lyı tenekeyle başından, Rıza da Basanı ppıe:r~a~v:e~o:p:er~e~t:p:ar~ç:aı:a~nİıı. ------~===============-~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm•~.....-
Janna da Yaşar, Hüsrev, Mirat ve Be-, bıçakla kaba etinden hafif surette ya - ..ıııı O d 
k.!_:,}_n.~~~b ?d~l~i~l~?i.r: ~. ·-M- .. ralamıştır. · BU G ON Matinelerden baflıyarak T R K Sinemasın.• 
~ - kahkahalar kralı MiL TON' un en ıon ve en güzel filnıı 1 y · · ı Kazaen pathyan av tüfeği 
- enı neşrıyat Eyüptc Fe_thiçelcbi mahallesinde G en ç K 1z1 ar Mektebi n de 

\'ARLIK _ 104 üncü sayısı Behçet Ke- Demirbaş sokagında 20 numarada o - QUEY 
mnı. Snld Emin, Türker Ac:ıroğlu, Orhan turnn Mehmedin elinde bu:unan dolu 1 Diğer yıldızlar: FRANÇOiSE ROSAY - PIERRE LAR .,,,,ıe'' 
Al .. ar, MPllh Cevdet, Oktay Rırat, Orh,ın av tüfeği kazaen patlamış, Mehmet a- Meşhur Fraoıız komedyeni bu müst.e.na filminde ynlerce genç l.:ız aruıoda, dana profcaörE ! n:;kt~İf' 
Veli, Funt Ömer, Mehmcd All ~e!'~n mn- ; dan yaralanmış tedavi için Cer _

1 
~~::::::::::.~ka;••~hı~ra~ı:a~ı,~z~c=nır~ın~m~uh:tel~i~f ~vu=iy~etl~e~rd:e~f:ev:k:•l:ad~c~z~ev~kl~i~v;c~n:cş:el~i ~b;ir~m;e~vzmumimçiİİİndmcılgİİioİİıuİlnıll11lll.....-kale, hikftyc ve ııllrlerl ve Vedat Nerllm yac ın . • 

Tor'un Koksilzler adlı plyesııc çıkmı:jtır. ı rahpaşı:ı hastanesıne kaldırumıştır. 



Erzincan köy eğitmenler 
kursu 90 mezun verdi 

SON POSTA 

Kızday Gümüşhacı 
Kög felaketzedelerine 
5500 liralılı bir 
Yardım daha yaptı 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Ev
leri tamamen yıkılan; seylfıp fe)a • 
15 kişiye de 1 SO şer lira gönderen Kı 
kişiye de 150 şer lira gönderen Kı
zılay merkezi son defa olarak da 
SSOO liralık bir yardımda bulun -
muştur. İlk fcliıket günlerinde de 
(250) lira çıkarmış olan Kızılay, 
cem'an Hncıköy seytap fclaketze • 
delerine 5750 liralık bir muavenet
te bulunmuş olmaktadır. 

Sayfa 5 

''UZUN MEHMED,, 
Türk kömürünü bulanın 
ölümünün 109 uncu yılı 
Zonguldak (Hu • 

susi) - Zonguldak 
havzası topraklan 
altında kara elmas 
cevherini bulup çı • 
karan Uzun Meh -
medin ölümünün 
1 09 uncu yılı bü -
gün bütün kömür 

------.=.:-::::::::-. -. -_-_-__ -.---.---· havzasında kutiu • 
A h k t lanıyor. Bu müna • 

masya ve yozgatta ma ru a sebetle bütün Zon -

,, .~""'" klly .gıtm<nlerl Yalnızb•/I köyilrıde der> .ı.nemelerimt. buhranı guldak ve havali -• """' Amasya ve Yozgat muhabirlerimiz sinde bu zeki Türk 
'her tarar:' (Hususi) - Türkiyenin ölleden sonrakiler d• torı~l işie;e: gönderdikleri mektuplarda bulundukları çocuğu için büyük 
~•nler ı.u! g~ ~ıl açılan köy eğit· '.!'arla ziraatine, sebze. ve. fıdancılıga, yerdeki mahrukat buhranından bahset • bir tören yapıla • 
~'· llu •rada çok.·~ n~tıceler vermiş· sütçillüğe, sınai tıı~ ı~Ierıne .ve hay • mekte ve halkın bu buhranın önüne geçe- cak, Uzun Mehme • 
•de bir k" §~z maat mektebin· van bakımına ve yetıştınlmesıne has • cek tedbirler alınmasını bekledlkl•rini din hayatı anlatı • 
Uıun bir :f egıtmen kursu açılm11j ve redilmi§tir. bildirmektedirler. lacak, konferanslar 
tııa1atına ~ışmadan son:• kurs çalış - Eğitmenler kurstan aldıkla;ı ilha.~- verilecek, toplan -

.Rursa. ayet v~Imıştır. ıarıa, destanlar, türküler, beyıtler .. soy- Hekimhanda bir tUton tılar yapılacaktır. 
llıU§hane '.merkez k

1

oylerinden 29, Gü- lem.işler, sahnesiz ve ~ekorsuz, reJ.ısor- k Kömürü bizzat lıta,;U!en Bayburt tan 32, Tunceli ve süz ve suflörsüz teınsıller vermışler, açakÇISI yakalandı bulduğu halde ismi Bugün Zongulclakf4 ıa6 bulunan Uzun Mehmeil allW 

1
.6 ki, ceın·~· Erzu~m • Pasinler'den öğretim işlerini en pratik yoldan. Oğre- _Hekimhan (Hususi) - Engüzek kö • yıllarca nisyana gömülmüş olan Uzun tükenmiyen bir hazine verdiği haldt, 

11
'6.k •tm. .n 

9
0 Egı tınen naımedi i ş- nen köylü çavuşlar, alfa be tedrısalı - yunden Şeyh o oğlu Basanın evınde havan Mehmet için Zonguldak Halkevi cTür• Osmanlı imparatorluğu bu hazineden 

Ts:ö h 11jtır. • ... f usulün• •öre verilişini ve bıtakla 91 kilo ,.aprak ve 60 kilo kı - kiyede maden kömürünün k~ ve U- jstifadeyi, Uzun Mehmedin keşfind .. 
bu eğit Udutları haricine çıkamıyan ?m ;:'n og;~d':ı:'leri gibi h~sap yurd ve yılmış tütün bulunmuş, Hasan adliyeye zun Mehmet> adlı yeni bir broşür ha· 19 yıl sonra yani 1848 yılında düşün .. ııo....,ek~enler. devletin uzatl!ğı elden ıyı aşara 1 • • ••• tm . '. k .. verilmiştir. zırlamağa başlamıştır. Ve Zonguldak bilmiştir. Geçen bu 19 yıl zarfında yol •Uiınle~ti faydalan kavraml!jlar, mu r.!'ama. ~e~erını oııre esını ço ıyı belediyesi de, Uzun Mehmet için bir .i· suzluktan iki dağ ardını bilmiyen, li · 
tak ca 

1 

eve işlerine dört elle sanla· ogrenml!J er ır. rt 
1 

. Hekimhan hapisanesi tamir bide dikıneği kararlaştu:mııtır. şarcı elinde inliyen Türk köylüsü, harb ls:u~ a baş:a çalışmışlardır. d Her eğit:.ıen o a ama olarak sekız edilecek Türkiyeye kara elmas cevherini ha gemilerinin, tersane, darphane gibi fab iıle sun b~ ayı kültü 1 t 1 ers verınış ır. yatı pahasına hediye eden Uzun Meh- rikalann mabrukatını gene sarayın is· 
l'a re hasredilmiştir B r~ 

1 

vek .. ar

1 

.:msa Bu suretle kurs faaliyeti, 23/Birin- Hekimhan (Husust) - Metruk hap:.Sa- medın" hayatı çok enteresandır. rafları gibi vergi altında kamburlaşan 
tını B · u ış e u tur ve .. ;\., ·· G b" t · · •~ka ·· t · · l!ıiifred akanlıklarının hazırladıkları ci~e kadar sunn...,, ve son gun a- ne ınas'?ın amın - rrur_ e m•ş, ıc~p Uzun Mehmet kömürü bulmasına te sırtından ödemiı;tir. iiltiııı ata uygun bir şekilde, kurs E • zi paşa okulunda Yarım Osman piyesi eden keşıf yap•lm•şhr. Tamıre yakın a kaddüm eden yıllarda bahriyede as • Madenin keşfinden sonra adı kıso 

ders ..,~•fl~ince hazırlanan haftalık temsil edilmiştir. Bu temsilde rol alan başlanacaktır. kerliğini bitirmi§ti. Terhis zamamnda bir zamanda unutulmw;tur. 

tna saba~el.ine göre yapılmıştır. Çalış- eğitmenler hakikaten çok muvaffak ol· Konya kUl\Ur direktörlü"gU kendisine gösterilen maden kömürü Zonguldak HalkWi, kuruluşundan 
klldar . r ın altısından gecenin 2 t ine muşlar ve alkışlanmışlardır. nümunesini beraberine almış ve yorul- sonra bu hlidlseyi de ele almış ve ki -ltıiıtir." ırahat ve fasılalarla devam et· Müsamereyi takib eden günlerde Ankara / (Hususi) - Hüsnü Uluğ mıyan bir taharri aşkile Ereğli sırtla· tapsarayı ve yayım kolu uzun çalışma· 

ö· her ilin eğitmenleri kendilerine tahsis Erzenin öğretmenliğe naklinden dola • nnda bu nümunenin benzerini arama- lardan sonra Uzun Mehmet tarafından 
r 8leden . ·ık d d Ur faar evvelkı dersler, umumi kül edilen kamyonlara bindirilerek, il mer yı açılan Kony~ k~ltü.': direktörl~ğüne ğıı koyulmw;tur. Bir sonbahar mevs: • ı mn en . ~~rını? k~fi tarihini 
... ~ur; Y•tlerine, yani hesap • hende· kezleri ne gönderilmiş ve kurs f anliyet- Haydarpaşa l~sesı . og_re~enlerınden mi Köseağzı değirmenine zahiresini ö- 18 29 yılı ~ ıkinc.ıt~şrın olarak 19 32 yı· ~ama, Türkçe mesaisine, !erine nihayet verilmiştir. Halıd Zıya tayın edılınıştır. ğütıneğe giden Mehmet, dere kenarın- ~ıt ebn~~.';~--··-·-

kardeş b' "ht" d da gezerken bir gün evvelden yağan 1 &.~alıkesir ır ı ıyarı övdüler b hA k l • • şiddetli ynğm_?rların sürükleyip getir· Koçuk memleket haberleri 1 
ı•ııı A. (HusUst) - Kurucu nahiye- Karamanın u lari l a esını diği moloz yıgmlan arasında askerlil<- ___ B_l_r _____ _ ~il~ar1n~a~ı köyünden İsmail oğlu 60 b k k i l f ten ayrıldığı sırada kendisine verilen H kA 1 ~= K.u:tür Müdürtutü 

l

{)lli.ine b a k""Yakup degvirmene gı"derken Uara olma tan ur arma ıyız .. .. " b a r usus) - KCI~ür Direktörü la u d n j • maden komuru~e :nzer !~şiar bulmuş Sl"'t bı.cmt, BlUls kfiıtfi• dln:ktörtfiğunı 
~san adınd:Y.:~kallüseyin oğlu Ali ve ve bu taşları Koseagzı degırmeninin o· tahvil edllm~tı<. Memlekete geldiği cünden-
la l>aJarıa döv~ .. 

1

1 

rdeş çıkııuş, ihtiyarı cağında yakarak şüphesini gidcrıni§tir. beri meslek ba,.tmda hl< mhk gO.tc<en ve 
• '""1ard uş er, ağır surette yara • bk çok ıçıbnal kurumlann b .. ma reçen ve "eşleri Yaırka. Jandarma kaçan suçlu kar· Maden kömürü taşlarını bulan U - çahıkan mumaileyh. tevazuu ve m .. oısııo laml!jtır. zun Mehmet hiç 1<1mseye renk verme· halk• ve muhite kendisini çok "vdl<mtıu. 

den madenin kaynağını araştırmış, o Dün memleketimizden ayrılan dlrektörii. 
gün ve ertesi gün dereboyunda akşa - bir çok arkadaştan ve dosUnrı tarafından 

. . uğurlanmıştır. Yeni vazıtcs1nde de muvaf-

Bahk · tı . asır • Manisa maçı 
h .. _ anısa 6 ( 
ii•ı.a başl~n Hus~.t) - Grup maçla -
he Balıkesird~. Bugun Manisa takJmı 
<ltaretu lıler arasında yapılan maç 

salıları 
4 

oldu. Balıkesir takımı Mani -
- 2 yendi. 

"-- ~~b Yd pancar mahsulü iyi 
"il y urgaz (H ıı l>ancar usust> - CeylO.n :töy11nde 
.. Şıı kad tnahsuHi çok 1yidlr 
'"' lto ~ ar tı . ten l'ltıy{i bl Pancarın SO para.dan aıınma-
~O)~U Pancar ~z iizınekteyse de önfimüzdekl 
'teıeı Yii sevindı::rının yükseıecetı haberi 

erın Yenn ektedir. Şimdiden ınuta-
enmeslne b:ışlanmıştır. 

Ma · 
ti P.tanısmsa Maarif mOdUrlügU 

t ta a <liususı 

ma kadar uzayan zahmetli bır araştır- fnk olacağına şüphe yoktur. 
madan sonra bu maden kömüriı parça- Karaağaç köyü cina1etı tahkikatı 
larının koptuğu maden kömürü daına· tamamlandı 
rını bulmuştur. Çarşamba <Hususi) - çarşamba - Ter -

İşte o zaman havza tarihinin teme- mc şo esi üzerinde ve Knrnağııç köyü yakı-
• • • A • •• • 

1 
•• nında şoför Elbuz'u öldürmek ve Hayri oğ -

lını atan bır hadıse olmuş, 'l'ürkıye .w ıu Kadiri ağır yaralamaktan ı o ta • •• • .ı.. d suçu r ma 
mur servetı ~ıazinelerini mey ana çı • halleden Mehmet oğlu Yaşar baktındııkl ha 
karan koca kaşü kar:masını kaldırmış zırllk tahkikatı tamamlanmış, hakkında son 
ve Zonguldak havzasının ilk maden tahkikat Samsun a~ır ceza mahkemesinde 

Karaman kalesi açılmak ilzere Samsun tevkifhıınesine ıııık-
kla ıt da t1e ilsı·· d b' k damarına ilk kazmacı, ilk kazmayı bu ıedllmlştır . 

K. 
raman (Hususi} - Karaman· topra nnın a ın un e ırço suretle vurmuc:tur • . .' ter doludur Fakat bu eserlerin zamanla hambiye doğnt git- • • Trakyada yeni W.An bylntorı değe<lı tanhl ese< • h ki b. üzUn tü tevlid emıektedl<. Kammanda .....,. Uzun Mehmet, bu keşfini saraya bil Kı<kla..ell mumsıı - Lulebu< •• ., ... 

,..esi, Karaınanlılar için a. ' "b k- kal , bugünkü k•ymetlcrinden dinnek için dağarcığuıı sırtına sormış ten mcmuduğunn Sup hl Yel tor. U•unkÖpril 
el tariht eserlerden blrçogımun a .msız mas' . . k 1. .. .. . · iskAn ren memurluğuna Sivasın Pınarbnp 

cu . k d" Meselıı resmini gönderdiğim Karaman Kalesı, hergiin bı- ve ıymet ı yuku ıle karadan Istanbu- •c;kft.n fen memuru Bedri Güreıı Gellbol ı 
,. ındınne te "· • ·· - ı ım· ı· S ! d' ' • •· ""'" l ki tBmir görmediği için taılan dokulmekte, pa<çn pa<ç• a ge ıı ır. aray, Uzun ~ ehme ın, kan ren momuduğuna aa"••~a lskln ren m• 

raz daha harab 
0 

ma a, "h k doğan büyük sevgiyi Karamana da a§ıj- memleket ölçüsünde çok de~eri olan muru n. Tah11ln Gürel 150 ıer Ura ücl-etlo 

ı;Ok""'ktedir. Alemlekette .1"" • ·"'<' olmaktan kurtarmak lazımdor. keşfini, kôşife küçük bir mükilfat ver- tayin edllmişlordt<. 
lamak

. bu rok 'kıymetli abıdelerı harab 
• :.- mek suretile karşılamıştır. Karaköse Ziraat Bankası Ajanhfı 

L O sırada Padişah İkinci Mahmud Çn<şamba (Hususl) - C""şamba zı..aaı 

Pazar Ola Ha.an 
B•Y Diyor ki: namına Ereğlide hüküm süren müte • Bank.,, •l•m Şfik<ü Bingöl Kuaköseye ıa-

11
. II İ .

1 
• U h }in edllmlştlr. 

se ım acı sınaı aga zun Me me -
din kömür keşfini ve bu yüzden saray- Ama yada tifo a1gını 
dan gördüğü iltifatı çekememiş ve Amasya <Hususi) - Şehrimizde tifo snlgı
burnu ucundan bir servet hazinesini nı vardır. Sıhhiye dairesi lflzımgelen tedbir

başı l1n eııu > - Maarif müdfirlülü -
aınıttır. en Rauf inan yeni vazifesine 

CİJI.··· 

•.. bunlara günde iki defa 
tuvalet yapılması için emir 

verilıniŞ-

Hasan Bey - Eyvah .. bun· 
dan sonra çöpçüler şehrin te· 
mizliğini unutup kendi te
mizliklerile meşgul olacak
hr desene!. 

leri almıştır. Halka nıı yapılmnkt3.dır. 

meydana çık~.r:~ kendi ha~e:i o~ına - ıardin yapı ı ll'ri muhendlslili 
dan saraya goturen koca kıışıfi, Istan· Balıkesir (Hususi) - Nafia Başmuhendls. 
bula gönderdiği adamlarile Uzun Mch liğl fen memurlarından Azml Mardin yapı 
mcdin mısafir olduğu cLeblebici ha • işleri dördüncü sınıf b § fen memurluğun 

d 
'"ld"' .. .. tayin edllınLşt.lr. 

nı» m a o urtmuştur İ . · . Dursunbey ve Smdırgıda ticaret odası 
. ş~e .memlekete koca bır servet ha - mümessilliği ihdas edildi 

zıncsının anahtarlarını annağnn eden B lıkcslr (Hususi> - Tlcnret odası bulun-
Uzun Mehmedin saltımatlan gördüğü mıy:ın Sındırcı ve Dursunbey kazalarında 
mukabele budur: Keşfini kanıyla su _ tü:carıann işlerini kolaylaştırmak tçln birer 
lam k mumcssllllk ihdas edllınlf, buralardalcl tüe-

u
a · M lun t k f"l car ve esnaflar oda7a n1dedllmete baııan· 

zun e e , eş l e memlekete ınışıaroır. 



6 Sayla-

Sinema 
biiyük 

operatörlerinin 
feda kir lıkları 

~~~~~~~~~~~~~~~-

SON POSTA 

HADiSELER 
KARŞISINDA 

Saza söze dair 
Sinema gibi sazın da seslisi sessizi 

vardır: • 
Seslisi gazinolarda, bahçelerde, ev

lerde bulunur. Sessizi de dere kenar
larında .. 

* 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım f:. 

Üfürükçü hoca nihayet 
nefes etmeğe razı oldu 

Şan g hay cephesinde Çin-Japon harbi bütün şiddetile . Anlıyana, sivri~inek sazn:1ş. Ben ~e 
devam ederken cesur sinemacılar her tehlikeye göğüs =-~:ak, ne de boyle sazı dınlemek ıs-

gererek durmadan film çeviriyorlar ,. - Neye? 

" Ben doğrudan doğruya birşey yapamam. Eh, vaktil 
derin okumuşuz. Üstadlarımız bize izin vermişler onlafl 

sayesinde çok kimseleri şif ayap ettik,, 
Röportajı yapan: Faruk Küçük 

Aktüalite firmala -
rına mensup opera • 
törler dalına sefer • 
ber halde bulunmak· 
tadırlar. Röportajın 

biri biter bitmez der
hal bir yenisi mey • 
dana çıkmaktadır • 
İki sene evvel Ha • 
beşistanda hayli ezi
yetler çektiler. Ge -
çen sene İspanyada. 
ölenler oldu. Bugün 
bütün gözler Çin • 
Japon harbine çev -
rilmiştir. Oralarda 
harp bütün şiddetile 

devam etmektedir • 
Japon askerleri bo • 
yuna karaya çıkar -
ken, mareşal Çan • 
kayşek müdafaa ter- Sinema operatörlüğü. hlç de kolay bfr J§ değildir 
tibatı alırken, diplomatlar müzakerelerde lanışlı otomatik maki eler kullanma\ a
bulunurlarken, aktüalite operatörleri dırlar. 
hemen Şanghaya vardılar ve bin bir teh- Her bir sinema op atörü 1800 metreiik 
likeye rağmen işe koyuldular. negatif film; bir ka\. günlük yiyecek, bir 

Çinde şimdilik Avrupalı film opera- gaz maskesi ve bir Amerikan bayrağı t:ı
törleri yoktur. Avrupa kumpanyaları şıınaktadır. 
yüksek masraflardan çekindiklerinden Amerikan hükiimeti Çin-Japon hare • 
ne sesli makineler, ne operatörler gön - katını takip etmekte olan gazetecilere, 
<lermemişlerdi. Ve meydan Amerikan sinemacılara hiç bir suretle muavenette 
!'inemacılarına kalmıştır. bulunmıyacağını bildirmiş olduğundan, 
· Fox Movietone'nin baş mümessili bunlar her türlü tehlikelere göğüs g<:!re
Bonnie Powell ile Asya müşaviri Worıg rek ifayı vazife eylemektedirler. 
Japonlar tarafından tevkif edilmişlerdir. Paramount Newsin (Nevyork) merkez 
Uzun müzakerelerden sonra serbest bı • müdürü A. Y. Richard bu hususta: 
rakılmışlardır. Maamafih Japanese News c- Ne gibi tedbirler alınırsa alınsın biz 
Ageney kumpanyası müdürü Afhay her iki cephede adamlarımızı bulundura
Sahineun; (Fox) mümessili ile bir mu - cağız. Vazifemizi bir dakika olsun ıerk 
kavelename akteylemiştir. Bu mukave- eyle:miyeceğiz. Ahval daha büyük bir 
Jenameye nazaran her iki kumpanya t!hemmiyet kesbederse yeniden opera • 
çektikleri röportajları mübadele edecejc- törler göndereceğiz, demiştir. 
!erdir. Foks Movietone kumpanyası; baş mü-

Muhasematın ilk anlarında gerek Ja -
pnn gerekse Çin sansörleri sinemacılara 
karşı çok şiddetli davranmışlardır. Çin
deki ecnebi sinemacılar mareşal Çan!<ay
şekin zevcesi nezdinde teşebbüslerde bu
lunmuşlardır. Bunun üzerine Çin maka
matı kendilerine kolaylıklar göstermeğe 
başlamıştır. 

Japonlar çok daha çetin davranmışlc.r
dır. Çinde vukubulmakta olan harbe ait 
çekilen fotogra!lar ve filmleri inhisar 
altına aldıklarından çekilmiş olan bir çok 
megatifleri müsadere etmişlerdir. 

Japonlar sinemacılığa çok büyük bir 
e-hemıniyet vermektedirler. Çinde bulu
nan her Japon alayının bir sinemacısı 
vardır. Bu sinemacı; alayının giriştiği 

muharebelerin baştan nihayetine kadar 
fHmini almaktadır. Bu filmler Japon 
kumandan ve askerlerine gösterilmekte 
ve harekatın tenkidi yapılmaktadır. 

Amerika sinemacıları son derece kui • 

messili Bonnie Powellin tevkifi hakkında 
tahkikat yapılmasını Vaşington hariciye 
nezaretinden talep eylemiştir. 

Hotel de Cathay civarında yapıln1akta 
olan çok mühim askeri harekatı filme a
lırlarken Universal kumpanyası müdür
lerinden Krainukov ağır surette yaralan
mıştır. Yaralanmadan bir kaç hafta evvel 
tilm çekerken makinesi bir şarapnel ta
nt.>si ile parça parça olmuştu. O vakit ka
zayı tesadüf eseri olarak ucuzca atlat -
rmştı. 

Şanghay şehrinde Tibet Road ve (Ye
dinci cadde) arasında bulunan ve muaz
zam 40 sinemayı ihtiva eden sinema ma
hallesi bombardımanlardan kamilen ha
rap olmuştur. 

Wampoo nehri kenarlarında Japon ye 
Çin askerleri boğaz boğaza dövüşürler • 
ken cesur sinemacılar her türlü tehlike
~·i göze alarak durmadan film çevirmek • 
tedirler. 

CÖNÜLiSLERi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
1zmirde Bayan .s. S.> e: 
Yalnız zenginlik, ve yalnız gorgu 

büyük bir kıymet ifade etmez, bir!e~· 
tikleri takdirde ise sahibine emniyet
le bağlanabilirsiniz. İkisinden bırjni 
tercih etmek gibi bir vaziyete gelme~ 
istemem, fakat hayat beni böyle bir 
imtihana tabi tutsa ... Birinciyi feda 
etmek çok acı da olsa ikinciyi daha 
tatlı görürüm, sefalete de düşmemeğe 
bakarım Bu noktaya bilhassa r.hem
miyet vermenizi rica ederim: Zira aş
kın en büyük katili zarurettir. 

* Adanalı okuyucularımdan Bay !(~-
mal cGönül işleri> sütununda çıkan 

bir yazı hakkında sual soruyor? Bir 
genç kızın bir erkekle konuşma.;ı sc-

\?işmesi demek midir?... Konuşmak 

kelimesini sevişmek makamında kul
lanmadım. Belki bazıları kelimeyi bu 
manada kullanırlar. Fakat bu bir Argo 
tabiridir. Ben sevişmek yerine komış
mak kelimesini kullanmam. 

* Bandırmadan bir okuyucum diyor 
ki: 

cGönül ferman dinlemiyen bir fır

tınanın adıdır. Ben bundan kuvvet al
dım, \'e sevdim. Sevgilimin de be:ıi 

sevmesini istiyorum. Ona şifahen hir 
§ey söyliyemiyorum. Yazacağım, faklt 
nasıl yazayım .. 

Gönül madem ki ferman dinlemiyor. 
Ferman dinlemiyen gönüle mck.tub 
müsveddesi yazılıp verilmez. İnsan 
sevgisini başkasının dilile değil, ken:ii 
dilile ifade etmelidir. 

TEYZE 

Mi.. Neye olacak uykumu kaçırır 

da .. 

<Tercüme ve iktibas hallı mahfuzdur) 

- 17 - 1 
Giderken kendi kendime Elhac Ömer * Sakibüsseyidin portresini çizmeğe ça· 

Bana sordular: balıyorum. Çember sakallı, şal yelekli, 
- Tavuk mu yumurtadan çıkar, yu- çiçek bozuğu, sigara zifiriie sararmış 
murta mı ta~ktan? dişli, Ayaspaşanın arka sokaklarında 

Cevab verdım: meşruta bozuntusu ahşap bir evde o • 
- Hele siz bana söyleyiverin, insan turan 65-70 lik bir ihtiyar. 

içki içtiği z~an ~~ saz dinleme~ i~t~r, _ İşte. burası.. 
yoksa saz dınledıgı zaman mı ıçkı ıç- Hasene hanımın cümlesı beni ken-
mek ister?. dime getirdi. Park Otel'in karşısındaki * lüks apartımanlardan birinin kapısının 

Def, ud sesleri birbirine karışıyordu, önu·· d ·d'k tm .. . d 

1 
neıı. 

sı a gormemiş bır hanen e: Hayretten küçük dilimi yutacaktım. 
--: Ya le~! Büyücü hoca bu lüsk aparlımanda mı 
Dıye bagır~ı. oturuyordu'! Ben ne tasavvur etmiştim 

D d~u nedır? ne çıkmıştı. Burada bodrum katının ki-
e ım Cevab verdiler: • d . · rası bile her halde 35 liradan aşagı e-

- Incesaz! ğildi. Demek ki bizim hoca adamakıllı 
Sordum: · a· 

İ . ? zengın ı. 
- ncesı bu ise kalını nasıl otuyor· İçeri girdik, asansöre bindik, üçüncü 

P
. ~ .. d f fr· t . 1 kata çıktık. Hasene hanım kapıyı çal
ıyano çalmak guçtur, e , u ça - d 

k k ı I. d r· fl''t·· altosu - ı .. ma 0 ay. nsan, e ı, . u u P Kısa boylu, pembe yüzlü, saçları 
pun altına da saklayıverır. sımsıkı taranmış beyaz porestelalı bir Hocanın verdiği muskanın başlaflgtCI . * kızcağız kapıyı açtı. ve nihayeti 
Pıyano yalana benzer .. Onun da ya- K. . . t' uz? ld 

1 
12e11: 

. . - ımı ıs ıvorsun · Hasene hanımla bacı a ı ar. v 1Arı• lan gıbı kuyruklusu*vardır. - Seyid ef~ndi hazretleri evdeler - Teşekkür ederim, dedim, kul -
.? 

N t . mı. mam.. t• 
- o a verdım.. B·ı . . ··sa d de nı·z A A V l hi ı~ dun gıp 

S b. d 1 . . ? - ı mıyoı um.. mu a e e rse - Oh, ne ala, al a · ev a . te 
- en ır ev et mısın· gideyim bakayım.. ettim. Ben de o kadar bırakmak ıs 
- Hayır, sazendeyim! 

Hasene hanım: elim, fakat mümkün olmadı. . . * . - Pek acele bir iş için benim rahat- Hasane hanıma dönerek: 
Sabık pıyanıst, dakdtıloşolf~uştud:. Md~- sız ettig·imi söyle .. tanıdın değil mi? E lAdım d d. var? 

kinenin başına otur u. e me on u: ı T h 
1
. H - v a ' ne er ın ·.. .. bit 

. . op ane ı asene.. - Efendi hazretleri size buyuk 
_ Hangi parçayı çalmamı ıstıyorsu- E t f d. 

- ve e en ım.. ricaya geldik. 
nuz? Kızcağız kapıyı aralık bırakarak içe- - Buyurun. e1 * bı'rı· ri girdi. Beş dakika sonra gülerek dön- - Faruk bey rahatsızlarınış. Gitı:tı-.1 
Karşı kar<ııya oturuyorla•·mı<ı, H' b. çartr: 

~ ~ ~ dü: dik.J.eııi hekim ka1tiıamllj. ıç ır . ti" 
sormuş: 

- Sizin peder kaval çalar mıydı? 
Öteki cevab vermiş: 
- Çalmazdı, ya sizinki? 
- Benimki de çalmazdı .. 
- Öyleyse neye sordunuz? 
- Laf olsun diye! 

* 

- Evdelermiş.. buyurun, affedersi- bulamamışlar. Sizin nefesini~den ıs 1" 
niz, beklettim. fade etmek için getirdik. Bır nıUS 

Bir salona girdik, yerde laciverd bir hinunet etseniz? uı 
hp:uta ha!ısı serili idi~ Ortada dört kö- - Ne münasebet? Ben biliyo~s~n rtJ. 
şe alçak bır masa. Sag ve sol taraflar- şimdi ulfunü ayniye ile uğraşmı~0• u 
da ~.arşılıklı bi.r büfe i.le. ~ir ~ontrbü- Atıldım: . 1<a-
f e. Oteyee berıye serpıştırı~:nı! ha~~r - Aman efendi hazretlerı. JJazB. bJ 
sanda1yalar. Orta masanın ustunde uç tinize sığındım. LUtfedin... Bana ~ 

Kontrbas kemanı gördü: tane krizantem bulunan güzel bir va - okuyun. Methü senanızı işittim. BuVV 
- Zavallı, dedi, nedense bi.iyüyeme-
. k k k 1 zo var. . tinizi biliyorum. ao"· 

mış, avru a mış* Duvarlarda Illustration mecmuası- - Estağfurullah evladım .. Ben J, 
Orkestra şefi sopasını kokladı: nın Noel nüshalarmdan kesilme çerçe- rudan doğruya bir şey yapama!11· ıı 

aç- velendirilmiş tablolar, dört köşede dört vaktile derin okumuşuz. Üstad~ar~JllJ• 
- Karım gene bununla hamur ınw 

yüksek sehpa üzerinde dört fujer sak- bize izin vermişler. Onların sayes i• 
mış! dedi. * sısı. Sağlı sollu büfe ile kontrbüfenin bazı kimseleri birçok derdlerindeP .;1, 

Onkestrada keman çalan saksafon iki taraflarında ikişer kapı. fayab ettik. Fakat artık şimdi b.u l,.d• 
Hizmetçi sağ taraftaki :;.:apıyı açtı, iştigal etmiyorum. Esasen vaktiJJl 

çalana bağırdı: 
- Öbür tarafa üne, kuran yapıyor- geniş bir odaya girdik. müsaid değil. ~ 

Burası da salon kada~ zevkle döşen- - Aman efendi hazretleri, .ıcer it 
sun, nezle olacağım! mişti. Yerde gene bir Isparta halısı. edin. Tek bir ümidim sizde kaldı, s b 

A k t k 
* .. vledi· Pencerede ağır Hereke perdeler. Ga- de beni kovacak olursanız, haliın bara 

VU a ın aynanası SOJ • •• } • 1 · fl f" 1 p · • ·· b 1 
_ Damadım, senin için kanun bilir ~e~. g~ze ış. enmış ı e ; . k enc~renın olur. ~ya~~ızı~1 t~ra ~~~ay un. stağfll" 

demişlerdi hele bir kere çal da dinli- onudn e b~enıkş, lyakyvaKn.. lered e k uma- stag uru a. ev a ı~. d ~ ·1 
r 1 ' şın an ır o tu . oşe er e anape- rullah .. Fakat dedım a kabıl egı ·· 

ye ım. ler, öteye beriye serpiştirilmiş ayni ku Hasene hanım yalvardı: re) 
Çalgılı lokantad~ şarkı söyliyen ka- maştan sandalyalar. Birkaç tane alçak - Efendi hazretleri size güvene bit 

dının kocası anlattı: tabura, Üzerlerinde kristal sigara tabla Faruk beye vadettim. O da sizin ·jl 
_ Karımın bu vaziyetinden çok ları ... Ortada yuvarlak bir masa, üstün- evladınızdır. Emin olun Faruk beY ğil"' 

memnunum. de holde olduğu gibi kristal vazo için- adamdır. Bildiğiniz züppelerden. ~~adi 
_ Neye? de kırmızı krizantemler. Duvarlarda dir. Sonra ağzı da pek sıkıdır. ıtı 
_ Hergün lokantada şarkı söylüyor, çerçeveli resimler... da bütündür. . sU• 

gece sesi •kısılıyor. Bir zaman bana ba- Oturduk, şaşırmıştım. Ne tasavvur Hoca hem konuşuyor, hem benı 
ğıramıyor. ismet Hulusi etmiştim. Halbuki ne ile karşılaştım. züyordu. . dL 

Yüz sene düşünsem böyle bir hoca evi Bu esnada hizmetçi kahve g~t!~d' 
Yunan askeri hey'eti ile karşılaşacağımı zannetmezdim. Kahve fincanları altın zarflar 1~1 c•· 

En görgülü bir adam bile salonunu idi. Seneler var ki zarflı kahve fı1l 
Ankaradan geliyor bu kadar zevkle döşeyemezdi. Bır etra nını unutmuştum. ııtıS 

Evvelki gün hususi bir trenle fıma bir de Hasene hanımla bacının Hasene hanun yalvarmakta de" 
Kayseriye giderek bez ve tayyare fab- yüzüne bakıyordum. ediyor: . b(li 
rikalarını gezdikten sonra tekrar An - Artık zihnim durmuştu. Böyle bir - Efendi hazretleri, Faruk beY1 

karaya dönen General Papagos'un ri - evin sahibi olan hoca da herhalde ta- çevirmeyin... . Jı9" 
yasetindeki dost Yunan erkanıharbiye savvurumdan bambaşka idi. Kapı a- - Peki kızım Faruk beyle senırı 
heyeti bug:in Ankaradan şehrimize gele- çıldı. Uzun boylu, zayıf, kır sakallı tırın için meşgul olacağım. 
cek ve Romania vapurile Yunanistana pembe güler yüzlü, bembeyaz dişli, la- Bana dönerek: }la• 
dönecektir. civerd bir elbise üzerine gri kuşaklı - Evladım. Emin olun Hasene c;crıjl 

robdöşambr giymiş başında ırakiye bu- nımın hatırı olmasaydı sizinle Jlle {s ' 
Cerrah paşada yeniden 3 pavyon lunan birisi girdi... olmazdım. Çünkü artık yoruldu~\,tl i~ 

yapılıyor Ayağa kalktık, Hasene hanımla A- tirahate ihtiyacım var. Halbuk1 ~}l:ıt· 
Cerrahpaşa hastanesine yeni bir rab bacı elini öptüler. Ben de taklid çok yorucu. Anladığıma gö,.c r~ lfl,ı 

rontgen paviyonu ilave edilecektir. Btı ettim. sızsınız galiba. Şimdi sizi biraz ) edifl· 
paviyonun inşa edileceği yerdeki evle- Hafif bir Gürcü şivesile: bırakacağım. Beş dakika müsande 0.rııj 
rin istimlfıki muamelesi bitirilmiştir. - Estağfurullah! Estağfuru11ah! de- Dışarı çıktı. Hasene hanım da 
Paviyonun pianı hazırlanmıştır. Yakın- di ve ilave etti: takib etti. rı'i°'' 
da çamaşırhane ve göz paviyonu ile be- - Safa geldiniz. Bir çeyrek sonra geldiler. Bacıırı 
raber bu paviyonun da inşasına başla - Cebinden bir altın tabaka çıkardı. ğa kalktı. Ben de onu taklid ett~a~) 
nacaktır. Bize sigara ikram etti.. (Arkası 



SON POSTA 

Lig maçları dün başladı 
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.Gürültülü bir güreş müsabakası 

Hindli şampiyon Müliyimi 
45 dakikada yendi 

Maç gürültülü oldu, Mülayim 
kararına itiraz etti hakemin GQfatasarag, Topkapıgı 2 - 1 gendi. 

t· takımlar gekdiğerlerile berabere 
ıg ltıaçla • .. 

ta tı'h r_ uzun munakaşalardan son-, 1 ayet d" 

Diğer bütün 
kaldılar 

Hindistan ışampiyonlanndan Fazzall 
Mehmed ile Mülayimin intika"ll msçı do
layısile Taks:m stadında tertib edilen ser
best güreı müsabakaları akşam saat yedi
de yapıldı. l'oınUtıda . u~ başladL Taksim stad-

eıı biiy"k ık.ncı oyun olarak mevsimin 
karşıla u nıaçı, Beşiktaş - Fenerbahçeı 

}{ §rnası Yapıldı 

Birinci müsabaka: Süleymın ile Hur
şid arasında idi. Yirmi dakika devam e
den müsabaka berabere bitti .. er iki t k . 

rıu oyn a ırn da mevsimin ilk oyunu-
2ıı~tuıa arn~Jarından dolayı oldukça bo-

tenerb:h :ıaarnafi~ Beşiktaştan Şeref ve' 
<lllkları ç den Husameddin formda ol-
f nı .. 
e:ıa d ~. gosterdiler. Hakkı ve Eşref de 

o egıHcrd· F 

İkinci müsabaka: Eski 66 kilo amatör 
fampiyonfarından İsmail ile Mehmed a
rasında yapıldı. İki pehlivan arasında id
diali olan bu müsabaka yırmi dakika ne
ticesinde beraberlikle neticelenmiştir. 

Yııadı. F 1• enerbahçeden Fikret ıç 
O·harı ilk <1kat açık oynadığı gibi değildı. 
<lı. ~aci h nıaçlarındaki oyunu çıkarama
~iilerıd F''er zarnan oldutu gibi şahsi idi. 
ltıının b· ıkrete verdiği geri pasile takı
taltat b~~ .. gol kazanmasına sebeb oldu. 

'l'akırnla':11· oyun devamınca hiçti. 
ha baıık ılk maçlarını oynadılar. Da-
cı~ ~ a ovunı Utelecekl • arı var. O zamana kadar 

Afa,. .erı muhakkaktır. 
)' ~ Berı b' 
~lar ır tekilde baıladı. Siyah be-
Al_ canı. b' 

Üçüncü müsabaka: Sındırgılı fbrahım 
başaltı birincisi idi, rakibi Hayati gelme· 
diği için H&run ile kar~laştı. Başaltı bi
rincisi İbrahim çok hakim ve güzel bir 
güreşten SO!'lra hasmını on daJ-Jkada tUl
la yendi. 

Günün son müsabakası Hinı:ili ile Mü
Jayim arasında yapılacaktı. 
Müsabık1ar takdim edildi. Güreş ha

,,emliğini Sı>mi Karayel yaptı. İlk hall"le-
Galatcısaraylı Necdet Topkapıya penaltıdan gol atarken dP. Hindli Mülayimi aşağıya indirdi Mü-

·~ınıar ır oyun çıkarıyorlar. 
taı-af da c ~rşılıklı olmıya başladı. İki 
dafiler anu. 25 inci dakikada Şeref rn:.i
~ltti b~.rasından süzülerek bir vole şüt 

LUtfü, Reşad, Suavi, Hayrullah, Refık,I Devre bu suretle 1-0 Beykozun aley- !ayiın gayretli bir oyundan sonra ayağa 
Gündüz gibi takımın yarısından fazla o- hinde bitti. kalkmağa muvaffak oldu. Hindli pehlivan 
yuncusumı bir takım sebebler dolayısile İkinci devre çok sür'atli başb.dı. Dev- Ayakta kıs:ı süren bir hücumdan sonra 

MıLZdyim 

di ~J.usa rnecıd · 
· ltorn d ın ancak kornere ahbil-

)e!Je kuetr en gelen topu da muvaffaki-
3() r ~rdı. 
~ Uncu dakika 

tene ba oldu. Befiktq muhacim-
~~elerr h~. kalesine birbir arkasına 
ti. ltçirtiyorlar. Hüsameddin çok 

as iııci d . 
~lttitı IÜ Üikada l'itret 20 metreden 
hl ltaıan;::ır f(ltle l'enerbabçeye bir 

) etl~rbaııçeJU 
er açıldılar, Fikret çalı· 

kaybetmiş olan Galatasaray dün yepyeni renin başlangıcmda Beykoz takımı çok Mülayim gene alta düştü. Milliyim sık; 
bir kıtdroyu Topkapı karşısında tebrübe ağır basmaf.a ve her taraftan karşısın- hır hamle ile ayağa kalktı. Ayakta bir 
etti. d.ııki müd.ı!aayı zorlamağa başladı. kafa kapan Hindli Mülayimi gene yere 

Büyük ~kımlar ka_rşısında hemen her Nitekim ördı arkası kesilmiyen hücum- düşürdü. Mü!Ayim her yere inişf!\l sıkı 
zaman iyi oyunlar yaptığını kaydett~ği- lardan birinde Beykoz sağ açığı güzel bir harekete başvurmak suretile telafi e
miz Topkapı takımı dün baştan sona ka- bir §iitle beraberlik sayısını yaptı. derek ayata kalkıyordu. Hindli gene bit 
dar cidden güzel ve gayretli bir oyunla Her iki taraf bu vaziyetteu sonra ga- kafa kapar.lic Mülayimi alta aldı. Hındli 
nazarı dikkati celbedecek kadar rr..uvaf- libiyet için çok sıkı hücumlara başladı- bu Ana kadar yaptığı oyun ve urfettiği 
!akiyet göstermiştir. la:. kuvvete göre çok hakim güreıiyordu. J.fü-
Topkapımn sağlam ve enerjik oyunu Oyun bir müddet böyle devam ederken 14yim çok ınüşkül vaziyetten güçlükle 

karşısında adeta bocalamış olan Galata· yavaaı yavaf Vefanın tazyiki arttı. Jrurtuldu. 
saray, penaltıdan bir, son dakikada Nec- Fakat oyunun son dakikasına bda!' Ayakta bn§Jıyan oyun birbirlerine atı-
dctin merkeze gelerek kuvvetli bir hü- sarfedilen gayretler bir netice vermedi. lan tokat ve tekmelere intikal etmefe 
cum karşısuıda yaptığı diğer bir gol im- Her ilti takım da mutlak surette galibi· başladığı bır sırada if az daha ~i!" ka,·g.l 
dada yetişmeseydi dünkü maçın berabere yet sa~ları .~açırdı~~r. . ~f'klini alac.ktı. Hakem müdahıle ettı. 
bitmiş olduğu haberini vermiş olacaktık. ..Vefa. Hı•.uk : SuJeyman, Saım - Ab- Milliyim gt>ne altta. Mülayim hıy1i ıı-

ııed olmuş bir vaziyette Hindli yenn:elf', 
Mülayim yt!nUmemeğe çalışıyor ... Müla
)·iın ayağa blktı. Hindli hasmını ufak bir. 
ıayretten sonra ıene alta altı. Mülfıyjm 

t:e§inci defa yenilecek vaziyete geldi. Hü
l~sa müsabılka tribünlerden bajıranların 
df'diği gibi bir numara halini aldı. 

Herkes: cPara veriyoruz, numara is!e
miyoruz!• diyor, pehlivanlar fırsat bul
dukça birbirlerine tekme, tokat yapıttı
nyorlardı. 

t,ıe bu tekilde kırk beş dakil:a süren 
müsabaka Hindlinin galibiyetil~ bitti! ... 

Mülayim neticeyi protesto et'~i. Hakem 
kararında ısrar etti. Mülayım hakem? 
hücum etti. Zabıtanın müdah!llesi ile M~
llyim dıprı alındı. Nisbeten müsavi bir cereyan içinde ge- d~.ş, ~Ottu ... Util - Mustafa, Muhteşem, Jantı çekiyor. Kol, bacak birbh·ler!ne kc--

çen oyunun yirmi birinci dakikasında Huseyın, Şukril, Adnan. _ .......... - ---------------
Necdet penı.Jtıdan Galatasarayın ilk go- Beykoz: Saf~· Hal~d, Bahadı~ - Faruk, Çeklerle Bulgarlar 1 Boksör Vehbi, Coıkunun 
lünü yaptı. Devre 1-0 bitti. KPmal, Sadettm - Kazım, Cahıd, Şahab, berabere kaldılar defiaİDİ kabul ediyor 

t k h zl b
. h" A!i, Turhan. 

kinci devre ÇO ı ı ır ucum yapan Hakem· Nihad B kd'k (G 1 Dünya futbol şampiyonluğu için Sof- c4/10/93'1 &arlhlnde ıazeteye yazdıtııı 
Topkapı, oyunun ilk dakikasında güzel 'd' · e ı a atasaray) yada karşılaşan Çekoslovak ve Bulgar yasıma 29/10/93'1 1&7UU11a cevab veren fs.. 
bir §iitle beraberliği temin etti. Bu. vazı- ı ı. .. • millt takınuarı dün yağmudu bir havada &aııbul SIDek aweı 
yet bir müddet devam etti. Galat:ısar:ıy Suleymanıye: 1 • Eyüb: 1 yaptıkları maçta 1-1 berabere kalm•ı!ar- f&IDPl.Yonu Bay COf 
çok hakim oynamakla beraber vaziyeti Oyun daha ziyade Süleymaniyenin hü- dır. tunun muereu oı. 
bir müddet değiştiremedi. cumile geçti. İlk sarsıntıları atlatan Eyüb İlk devreyı 1-0 Çekler .kazanmııiardır. • dahi 25 IÜD aon-

Necdeün merkez rnuhacime gelm<!sije de mukabt-~ede bulunmağa başladı. Yüz- Bulgarlar iJ<ınci devrenin 42 nci da!,r.ika- ra cevab ftrmesl -
ovun biraz şeklini değiştirdi. Galat:ısıara- dl? yüz bir hücumu Süleymarıiye mü<t.ı- sında penaltıdan beraberlik sayısını yap- D1 ümld etmezdim 
y~n tazyikleri daha ziyade büyüdü. Ne~ faası kesti. Y&vaş yavaş Eyübün müda- ınışlardır. Ben her tarpma ç· 

3 
·· .. d kikada ikinci g l" - faaya çekildiği görüldü Ve devr · - ................................ - ... - - tacat ratlblmle u 

det 7 uncLl a o unu yap- " : enın son- d t Jh b' d vrenin sonuna ka- -
tı. Galata.s.'lrayın artan hücumlarile oyun hırını doğru Suleymanıye sağ açığı Rauf an yap ıs: 11: saYJ: ~ . - ll1ID usadJ79 muha • 
2-1 Topkapının mağlUbiyetile bitti. ilk golü yaptı. Devre 1-0 Eyübün aley- d3r bu vazıyetı ~e~ışürm~dı. G~eı takı- bere etmet .,.. ıaze-

,_ H" . . hinde bitti. mmın bera~rlığı i'temın fçın fazla te aütunJar V hbi lleri 
.,,e,. Galatasaray: Hızır, useyın, Sa 1ım • . . . t tn: . b' . d' mı mq - e 

.. Be,ilc f k H' . N d t S"l Oyun ıkincı devrede ümid edildiği gib' g:ıyre e .esı ır netıce verme L l\ll etmekle •vt alan bir IJ)Orcu dellllm Yt 
Ilı. ':! mGçıtadan. heyecanla Mustafa, E:i. a ı .. ıcrı • ec e • u eyman, hızlı olmadı. 1 İkinci devrede Güne§ takımı derli top- ılne arzum berhanst bir tlmıeyl maça ·da-
"or ,.. uır ıahtae F'kret, Haşım. Bulend. be lu hücumlcl: yapmak istedi. İstanbıılspor '"1 ettJltm saman uamı bir hafta sonra il&... • ~alib· Bununla bera r zaman zaman Eyübün ce b _, __ ._ 
"ıı"ı ıYeti nıuh Irk Topkapı: Tahsin - Hüsnü, Salithattın • • · 1 d'k müdafaası bütün hücumları kolayjıkla 98 

......_ AD179n daha çabuk tar§ılaf-Qii~, Yorıh ·a ak elde etmeğ,. ni?cum arı nazarı ı kati celbedıyordu. mat tadar • .... _. 
"< " .... F ka · - Ş<>ref Mahmud, Tahsin - Yunus, Ziya, D · l d kesti. Fakat İstanbulspor müdafaasının ....... ur a bal"d&&UU tatmin eden bir fe7 ~t11tbı bir~~ t Be§iktaş oldukça ." • , . I!' . Besim evrenın t=on arına oğru frikikten bera- b. h t .. rin a·· da al ,,_.,, . ..,u e Ba1 Cottunla taflllaşma. 

<lı"ı ltesiyor. lla çıkanyor. Hüsnü akın- Salahattın. .mınd Ad · 'd' bHlik sayn.ını yaptı. ~ \8.51 "7 e uneş takımı pen - 11 ~almemnunı78 tabuı edlyorum. Yal • 
bittı ediyorlar :ı ve Şeref geriye yar- Hakem: Ahme em ı ı. Süleyma .. ııye: Kadri - Sabri, Ruhi - İb- tı n ır go i~~t~. B.u beraberlikt~ IOn- :tle~t ·==-Ankara boa bh1n .. 

1
,_: · ır nıüddet sonra devre Beykoz: J _ Vefa: J rahim, Orhan. İbrahim _ Süreyya, Ham- ~a. oyunun şe ı eğift!Cek zannedilııken met mecb e dan bu müsabakaya 1ır 

ı_ "'1ncı· d di Danı·ş aıuzaffer Rauf ıki taraf da durgun oynamağa b.ıuıladı. 1 ~ tinde .taldıtundan 1ı:A • 
lllııJ ' k 1 "h' , ' u ' • ..,. nunuene &71 1"1nde tlüb"-•-iltı ·'-'rede B . Birinci lig ta ım arının mu ıın oyun- Eyüb: Ha!id - Mehmed Alaeddı·n R Devre zaman zaman iki tarafın ne~icesiz taımat IU'We ne·--·- ,_._ IUIUCta f.ntant 
ıioıd llil clldıla eşıktaşlılar rüzgarı ar- !arından bır: olan Vefa - Beykoz takım- ' - ı- h . 1 ·ı d' __._. .. ...,rae rıııaıa • 
... liran r. Çalışıyor! T 'b' ı · z:ı, Mehmed, Hikmet - Faruk, Neş'et, ze- uİcum arı e sona .er 1• catımı aomu •nıJanmıa bllclJrlrlm .• 
•ı;E: ltıa Sek.iz bin sey· . ~r. r; un ~n !arı ümid edi!diği kadar güzel V<! canlı k&ı, Ferdi, Haydar. stanbulspor: Fikret • Hasan. Samih • T 
tu ~iha;e;~~ec:an}ı oluy~;.ının bagırmaıa- bir oyun yapmışlardır. Hakem: Şazi Tezcan idi. Orhan, ~yrı. ~nver. Adnan, Sand, Sey- urnuva maçJan 
~''tin b· ınci dakikada H kkı "d Beykoz takımının genç oyuncular:ıan G- 1 1 fi, İsmaıl, İsmail. Taksim stadı tarafından tertib ··ı 
ll orıü ır hatasında . tif a ır.u a- tPc:kil edilmesı. Vefanın tecrübelı.· oy.un.u UDe§: • stanbu)spor: J Güneş: Cihad - Faruk Repd • ömer turnuva mıçlan diln sabah l eaı en 

c:fa t açık d n ıs ade ederek to- .,, t -h· Rı~ y uf Reb'i ' ' l! yapı mıştır. 
b ahatca ı.._ uran Muzaffere geçirdi. 

0 
karşısında bir hayli sarsıntı geçn·mış ır. Haftanın en mu ım maçlarından biri • us - ı, Necdet, SalAhattin, 

1
k müsabakayı kırmızı san takını ŞııU 

1..,..:raherı·ut>k raberlik golünü attı. Kırk beş dakikalık birincı devrede her olan bu nıaç, ikinci devrede Güneşin Murad, ~elih. . ile yapDUf, neticede Şifli f-1 gali!> gel-
-\ltd· her 'k· iki tarafın b;rbirini zorlıyan hücumları penaltıdan yRptığı bir golle berabere bıt- Hakem. Suphı Batur leli. miftir, 
b ı. li'a)c ı ı tarafı da harekete 

ıa;lilttaş ~~lı~kol .atacak vaziyetler y!>k. b~r netice nrmiyecek zannedildiği bir miş oldu. Bırıncl ligde kuvvetli bir vazi-
JIJ .. • Sar

1 
Ja· • elı akınlar yapmıya baş- sırada Muhteşemin çok kuvvetli b'r fri- yette olan Güneş takımı dün cidden bo-

. iib· Ct\'erdn . kiği oyunun iJk sayısını Vefaya kazandır- ~ıık bir oyun çıkardı. 
lerıd· 1 h!r hal ı er hır aralık panik 0 - İstanbuls:ı:orun ilk dekikalardn penaltı-
t~i 11eriıı; to aldılar. Bereket nerhal dı. 

'A.f.'"Yor. Got yplkadılar. Fakat dakikalar (ı 
l. ilç b· o . L. 
Q.fti ır llıüdd ıg 

Ji' • et sonra 1-1 beraberJiklt 
maçlarında kJüpJerin 

hiı:, enerbah 
b 1 Sed Çe takımı· a-
'-$qd ad • M · usamcddiıı - Le- Galata•aray 
~il~i. ' Orhan, ;ihnıcd ~~şad, Augf'lidiı:, Fenerbahçe 

l:i kret, Bulend Naci Ni- Beıı'ktaf 
lı .. eşikta ' , 

Lısııu § takımı. M Süleyman iye 
ltakltı , F'eyzi a'-· ehrned Ali - Hristo Vela 
ldıJ., • tfuıarı' ulend, Rıfat - Rırlvan, 

..-r er ş f Beykoz lf. · ' ere , Eşref şek1indP 
,... <l) eın. lstanbulıpor 
'1aJ,t~ ~Uri Bosut'tu. Eyüb 

•-1·h. sar<ty. 2 T Güneı 

O G. 
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1 6 
1 o 
1 o 
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1 o 
1 o 
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J o 
1 o 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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. ı ' vazıyet eri 
A. Y. P. 
2 1 3 
ı 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
ı 1 2 
1 ı 2 
1 ı 2 
1 1 
1 2 •• ı4i kiiıtte • • opkapı: 1 Topkapı 

ınaçlarından sonra Avni. L..:..::::.:=::...-------------------------
q 

Süvari polialer, dün Taksim ıtadınm ı.'.se-ı'.11ı·iı,. c1v· lcı"' 
"" ·• halkı dağıtı'!jorlar 



8 Sayfa .. 

HASAN FISTIK ÖZÜ YA . 
Çam &stığuun özünden çıkarılnuJ saf yağ olup vitamin, kalori itibarile dünyada mevcud bütün kun•etli ve gıdai madd~~eı:den~dfl!18 fazla bir a~t ve afiyet temin eder. Umumi za~ 

kansızlığı ve bilhassa veremi kat'iyetle iyileştirir. İştihayı ziyadeleştirir. Bir kilosu vücude birkaç kilo temin eder. Hasan fıstık ozü yagı ıçmeden baskulde, tartı.lınız. Hasan deposu ve ıube 

Geçen bilmecemizde kazananlar 
Nihal Tunçyıldız, Vefa erkek lisesi 4/C den 
360 Nureddin. 

l\fUHTffiA DEFTERİ 

2 3 birinciieşrin 'tarihli bilmecemiz
de kazananları aşağıya yazıyoruz. İs
tanbulda bulunan kazananların pazar-. .. . .. - Dlyarbekir Kuyucular çnrşısında kuyum-
tesı, perşembe gunlerı ogleden ~onra cu Kerim, Bafra belediye yanında bakkal 
hedıyelerini bizzat ;idarehanemızden Ali ellle All Şefli: Seven, Aaana kadastro :ten 
almaları lazımdır. Taşra okuyucuları- memuru Ruhi caıcıı.ıoz tızı Aysu, Kayseri 
mızın hediJ eleri posta ile adreslerine llses1 4/A dan 192 Kemal Oiırknn, Küçük A-

.. . yasofya Kaleci sokak ı de Nebahet Salman, 
gonderılır.. Beşiktaş Nuzhetıye caddesi No. 97 de Seniye, 

Bır kilo çikolata İstanbul Kadlrga 3 üncil mektcb 510 z. Al

Us dar kız sanat mektebi talebesinden 
63 Feyzi Yezdan Englnakın. 

tındll, Kadlrgn 61 inci mekteb l' den Sevim 
Yan us. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

Bir futbol lopu <Son Posta hatırası> 
Ankara erkek lise ı orta kısımda 375 Yu • İstanbul cumhuriyet kız lisesi 248 Nurlye, 

suf Do du. İstanbul ticaret lisesi 3/A dan 1144 Cema
leddln, İstanbul erkek lisesi 2 B den Orhan 
Ziya, Istnnbul erkek lisesi 1248 Ferruh. SABUN 

(Son Posta markalı) 
İstanbul Pertenvlyal llses1 sınır 4/ C den DOLMA KURŞUN KALEl\I 

B aha ÖZyazıcı, Cağaloğlu Hlınayeletfal 60• Alemdıı:r Sıhhat evi direktörü o~u Metin 
kak 2/~ Baha My Apar. daire ı de Engin Ovacık, Istanbul e~kek lisesi 3/D dan ~'l 
Heper Payas gumrük memurlarından Esad Hicri, Edirnekapı Üçbey sokak 41 de Me • 
kızı T~na, Eldztz Atatürk mektebi ' den 358 med Fontakya, Sama.tya Hacı Hüseylnala 
Nııime Şendll. mahallesi No. 18 de Firdevs. 

ALBÜM KİTAB 
<Son Posta hatırası> 

44 üncü mekteb Saide gümüş, ElAzlz 6 ıncı 
mekteb 831 Yıldız, Antalya Gazipaşa ilk 
mektebi 1 lncl sınıf 22 Vedad, Zile İstık-t:U 
mektebi 20 Turgud, Slnob Meydank.apı ma
J1allesi Meydanete~i sokak S'l de M. Kurdoğ
hı, İstanbul İnonü K. orta mektebi 2/C den 
Jale Gllnak, İstanbul erkek lisesi 724 Ali 
Türkay, İstanbul erkek lisesi 814 Vedad. 

MÜREKKEBLİ KALEI\-1 
CSon Posta markalı) 

İstanbul 19 uncu mekteb sınıf 4 den 69 
Ulvi, Vefa Hatibçelebl caddesi 39 da Nec
meddln, Yozgad polla lldncl komiseri Fahri 

İzmir Eşre!paşa 3 üncü. Sultanlye Değir· 
men sokak 29 da Mustafa Azlz, Konya Od. 
Erbaş orta mekteb D. 7/1 de 29 Ertulrul, Za
ra inhisarlar mfidilrii Beyld Tarhan tızı 
Neyyir, S:ırıyer Sular caddesi Karakol so
kak 3 de Sevln, Ankara As. Fb. l3asımevinde 
1731 Orhan, Esklşehlr Ülkü llk mektebi 141 
:Meral, Dlyarbetlr Kuyumcular çarşısında 
kuyumcu İlyas, Gazi Anteb llsesl 4/C den 
860 Halis, Kayseri bea fabrikası ustalar Apar. 
s üncu apartıman 48 de N. Girgin, Erdek 
tüccardan Ahmed Gür nsıtasile Kemal U
fak. 

KART 
o~lu Kemal Akyüz, Uşak tüccardan Münib Beşikta' Yenimahalle Ihlamur caddesi 6 
Erkara oğlu Kemal Erkara. da Basri Alen, Ankara Bomntı üstü malte-

DIŞ MACU?'lı~ pe Aflaz sokak 3 de Türi:ln Orakdayln, Lli-
Tnrsus dava veklll Saffet Haykır o~lu liu- leburenz Blnbtr çeştd Hüseyin mahdumu 

zaf!er Haykır, Çorum tapu tahrir heyetinde Sabri, Turgudlu Tp. A. Bl. 3 gedikli erbas Ra
po ta memuru Nafiz Turkerln oğl • Nejad, nıazan eme Ay~. ~ orta mekteb 376 E-
44 uncu mekteb 106 Muzaffer, istıuıbul er- dlb Yıızgan, Nlzlb nufus memuru oğlu İsmet 
kek lisesi 3/ A dan 62 Ahmed. Akdoğan, Ankara Mimar Kemaleddin okulu 

DİŞ FIBÇASI 2 den Günay Attut. Bandırma Halkevlnde 
Cen.d Umut, Vefa erk.ele lisesi 131 Ali, An-

CSon Posta markalı> kara Nafia V. evrak M. Özyalçın oğlu 

Hayati fena görmemek 
llzımdır 

Kii.tahyadan Ga
ı:i Conkbayınn su
ali de §U: 

- Mukaddera -
tım nedir? 
İnsan, kudreti 

dahilinde mukad,ı.. 

deratını bizzat ya
ratabilir. Kuvvetli 
niyetler nasibi do
ğurur. Yalnız; ha

yatı fena görmemek, neş'eslz kalmamak 
lazımdır. Bundan ötesi de iyi veya fena 
tesadüflerin tesirlerine bağlı kalır. 

""""""' 
Ciddi tavırh .IJir genç 

Ank4ra oku~ 
culanmızdan Hüı
nü İlçcl de karak
ımnin tahlilini u
tiyor: 

Ciddi tavırları

na dflrllJtlilk te 
karıpnıf ise takdi
ri davet edebilir. 
Kadın bahsinde 
daha u kıskanç 

olmak huzuru kazanmak namına faydalı 
olur. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

laim • • • • • • • 
Adrea • • • 

DİKKAT 
Fotoiraf tahlll11çln bu kuponlardan 
5 adedinin ıonderllmeıl oarttı.r. Teklrdnğ Aysokak No. 24 de llk okul 2 den Edib, Erenköy Altıntarla. Müberra, lı -

81 Cavid Erdem, Mo.latya lisesi 3 /A dan 325 mit orta mektep 2/B den 187 
Cemal, Beyoğlu 10 uncu mektep 199 Saavet, celAl Erdi Beylerbeyi llk mekteb 149 Jale 
Küçük Ayasofya Kaleci sokak 1 den Necatı Çarşıkapı 'Hacı Huseytnafcı mahalles! :Mcd~ dll, Çorlu kaymakamlık tahrirat kalenılnde 
""cılmo.n. .. rese sokak 4 de Bllrhaneddln, Beylerbeyi Ahmed Cenger, Ankara ticaret lisesi 1/A dan 

ALUl\liNYOI\I BARDAK Çamlıca cnddesl 58 de Radiye, Hopa lnhl- 375 Hfl.le Füstu, Taşköprü Atatürk yolunda 
(Son Posta hatıraSl) sarlar muhakemat memuru İhsan oğlu Mit- 120 de Ra&lm, Bitlis polls M. H. Şenden oflu 

Kadıköy A1tıyol ağzı 149 da Bedriye Gök· hat, Ayvalık Gazi mektebi 289 All Erman, KA.. Şen, Kilis orta mekteb 2 den 343 İbra
seı, suıtannhmed Hisar sokak 2 de Müberra Ankara Gazi orman çlfWIUnden No. 28 de A. ~~ Akın, I?iyarbeklr Gazı caddesi rakı ve 
Ertur, İstanbul cumhuriyet lisesi 1/A dan Belge. Rize Vatan llk mektebi 2 den 252 Nl- tutun bayil lbrahlm, Bursa orta mekteb 6~0 
so Nermin Turnaoğlu, İstanbul CUmhutlyet had, Ankara Erzurum mahallesi Yazıcı oğlu Cemll, Araç ceza evinde muallim Tevfik Ü
kız ll$es1 275 Husnüye. sokak 3 de Asım Konuralp, Esklşehlr devlet nal, Kuşadası kunduracı Emin usta oğlu M. 

demlryollan kısım 131 tefi Ş. Aydoğan kızı All, Adapazarı orta mekteb S/C den 267 
CEB AYNASI Sacide, Çorlu orta mekteb 13i Nedim Selvi, Fahri öztunç, Ankara ı inci Anafartaıar 

(Son Posta hatırası> İzmir Karşıyaka Cumhuriyet ilk nıekteb 621 caddesi kuyumcu Zaldr vasıtaslle Nuri, İs. 
Kasımpaşa 6 ıncı mekteb 3/ C den 442 NI- Hilkat İnal, İzmir Şeyh mahal.lesi Bahçe so- tanbul Haseki hastanesi eczacı Hayri kızı 

had, İstanbul kız lisesi 850 Znfer Tarhan, kak 35 de Makbule, izıntrde Izmir memuru Münevver, Dlyarbeldr asliye ceza l_ıAklm1 Sa
Cağaloğlu Neş'e apartunanı Hilmi Özturga, Istlmlftk koperaU!l şirketi muhasebesinde dık Şimşek oğlu Haydar şımgelc, ızmır Bur
Sultanahmed Kapıağası fennrl sokak ı den İkbal, ElfWz Atatürk mektebi 358 Naime Şen- nuva orta mekteb 2/C den 45 Necmtye. 

Reslmll fıkra müsabakamız 
Resim: 38 

Fıkra: 38 
Başka zamanda kursalar 

Bd.ri Muta/;, bir ramazan ıe~ai rninarelne lruralmaı malı""' 
balıtı: 

- Şanları, dedi, ramamndan ba flıa zamanda kur•alaT da kar,,ıart' 
na geçip rakı içıelı ne iyi olfll'. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma va llltb a~ 
rıaızı darllal keser. lcabmda günde Uç kaşe ahnabillr· 

isim ve markaya dikkat 1 Taklitlerinden sakınınıı. 

• 

• 

.a L t J.\ıl U H İ D D j N 

H AC 1 B E K 1 R 
KAYMAKlt LOKUM - KESTANE ŞEKERLEMESi 

LUKS AMBALAJLI ÇEŞiTLi LEZiZ 

KARAMELA ŞEKERi 
Bahçe kapı. Gaıate - Beyo~ıu - KadıkHy . 

• 

• 

• So11 Poata • DID 

edebi romaru 

şallah Nerimana, salonuna artık kim· ru, masada ve ceblerde ne var, ne yok birilonişti. Tek gözlüklü oyunc':' ı~ 
leri dadandırmıştı! hepsini iyice derleyip toparmı.ştı! alayında, kağıdlarını atınış, gı.ıle ço~ 

Kalktı, masaya doğru yürüdü. Sözde Zaharyadis, homurdanmalara hiç sigarasını yakıyordu. Belli idi ki aı t' 

oyunu seyredecekti. Oooh! bütün fişler kulak asmadan sondan evvelki turu çe- karı yoluna koymuş, pas deyip ge~~ 
Zaharyadisin önünde küme olmu~~ bir vinneğe başlamıştı. Üstelik ukalalık ta deydi. Fakat Şazmendle Taytur b~ı' 
sürü de gümüş ve kağıd para ... Oteki ediyordu: lerden göriinüyo-rlardı. N1hayet, ıJı.ıcr 
oyuncular hep para ile oynuyorlar. - Şans bu! Ne zaman kağıd gelezek, mend, biraz evvel geçirdiği tered ~ 
Anlaşılan hiç b irisi dala.vcreniı: f.arkı~- o zaman oynıyazak! Yok hele düsmek den sonra, ortaya bir lira daha siı ıc6' 

. da değiller!.. Zaharyadıs hepsını sılıp üstüne .. sınır yapar adama! oldu ve bu anda tek gözlükiüye~ Jı ıı' 
Adnı:ın bunı.ı henüz düşünmemişti. rar kaç bın Jira alacağız? siipürüyor!. .. Vakıa geçen seneye ka- Adnan, herilin bu csınır» ına belki uzatmak bahanesile arkadan kM1d

1V" 
ıVakıa bir aralık Beylerbeyini zihnin· . - Bi}inmez ki.. Mahkemenin takdi- dar Adnan da Zaharyadi~in ne ::nalo!- masadakilerden fazla kendisi sinirlen- bakan Rus tipindeki bayan hemen 1' 

5
$ 

den geçirmişti ama ... Gencineye sade- !ille baglı.. · duğunu pek iyi bilınezdı. Fakat bır mişti! d T f .. 
1
" . k bir ~ 

ce: H "rn h k ' k1 • .. bl · bo b d .. dügu· .. bir po K" • dl r·ı d Ş ki ·· şı an ay ura gu umsıyere del'ı u eyra, er zaman ı şımarı ıgı gun, ce erı m oş on - agı arını ı e e en ev , son gu- . t· tt ' T f h. d .. eınınc .• 
B·ım d a· D h b. k · ıe 11 · · ak h k d k rı· · · · ·· ·· ·· sonradan o · ·ı ··d ı G · t ısare 1 e ı. ay ur, ıç uş ..ıa 1'" - ı em... e ı. a a ır arar ve· ı gene e erını çırpar ay ır ı: ·er pa ısının ıçyuzunu na ru tu e yanma ge en encıneye ça ı- be r b. d rtt dı p azyanw d 

remedim. .. - Beş yüzünü Adada bizimle eritir· bir arkadaşı anlatmıştı da :ıklı o za- yordu: f ırat ırk:_~ ~ ı~t · kapt şazıııeft e 
Hümeyra söze atıldı: sin ya, Neriman .. Her akşam Selekte man başına gelmişti. Bu Zaharyadis o - Çekil yanımdan, Allah aşkına ... ~e er ~ ~ :~ı ! 0 .~t aJ. ı. r.ıeuced, 
- Anlaşılan Adnan bey ne Adaları, ziyafet, her gece mehtabda tur .. Otel oyunda Adnanın fuluna floş, floşuna Zaten kağıd aksi.. bir de sen tepeme di- etay.~ı .. or ak ıgkı goşs er ıe.nchn retl 

•u· ·ık- ·· S d · 1 r! d A 1 ı · . . po u onune çe er en azm .fır' ~e .1.eşı oyu, ne ua iyeyi sevıyor a . paraları da sen en!.. Yaşadık desene! .. kare çıkarıp durmuştu. n aşı an şım- kıldın! . . .. . . . f uıı v• 
Ihtimal Boğaziçinde bir yere gidecek- Adnan, nefretinden yüz.ünü buruş- di tarzını değiştirmişti. Karşısındaki- Zaharya~1.sın nu1kuruı büsbütün gını gormeh ıdı! Hırsla Tay ur ıcrıı'' 
ler! turdu. Bu ne basitlikti! Merhum ceva- lere ful değil , döper bile tutturmadan içerliyen Dayı bey de kime çatacağını den kağıdların1 kapıp baktı ve bı 

Adnan sarardı, bir şey söylemek is- bircinin kızı, adilikte, hazan, sonradan floşu basıyordu! Bu gece. de yutuianlar bilemiyor, bayanlardan birinin karşı- sile çığlığı koparması bir oldu: ~ (lıı1l 
tedı, f~k.at sustu. görmüşleri bile bastırıyordu! ayni tongaya düşenlerdı .. Sade Dayı daki koltukta hiç durmadan beyaz te- _ Eyvahlar olsun! Benim ıcM' 1~-
Şckıbın d~ikodusu amma da tesir Beş kişilik masadan sesler yüksel- bey değil, mühendis Şevk.ı ~e, al_nı~ın nis söveteri ören genç hemşiresine ka- daha büyüktü. Ful yedili ile lc8~1a 

bırakmıştı! lhtimal, Nerimanın boşbo- mişti. Anlaşılan hır çıkacaktı. Başlar terlerini silerek, elleri tıtrıye tıtrıye balaşıyor: tım. İnanmazsanız bakın! s:zde u ft' 
ğazlığı da tafsilatı çoğaltmıştı! Hümey- o tarafa dönünce Adnan da haktı. Da- cüzdanından habire on liralıkl.arı çıka- - A kızım, sen de hangimizin tali- bile yokmuş! Kötü döper! Koskoc9 

r~ muhakkak ki Beylerbeyini telmih e- yı bey, Adnana arkası dönük olan o· rıyor, çıkarma:füe Zah~r.!~dıse re~ hini bağlıyorsun! luma karşı... . 
dıyordu? yuncuya çıkışıyordu: vermesi bir oluyordu. Bırısı eczacı, o- Diyordu. . d b lr b r . b ·r Erınerıı •9 

Neriman, Adnanın bu sükfıtundan ....,..... Bu ne biçim oyun! İki kağıdla flo- teki memur olan diğer ıki oyuncuya Adnan bu masayı anlamıştı. Öteki Ses~n eR e 1 ~ ı~sız ~isın zıd0 1'' 
telaşlandı ve gazinodakinden başka şa gidiyorsunuz. gelince, çoktan sıfırı tüketmişl er, sap- masaya doğru yürüdü. Orada da gü- ~n~ ılc: 1~~ ; .. a;~a konuşe.ti d0

,. 

tarzd:ı yeni bir skandala meydan ver - - Size ne? san b ir yüzle oyunun bitmesini bekli- 1·ültü başlamıştı. Şazmend hanımef en- tur çeyı 0 u ça .. uzkun bir arı e .:ı. 
k . . . ... b k d. . d. B l ., p ·ı l k". dl b .l b k d . tor Papazyan, muna aşayı . c v meme ıçın sozu aş a va ıye çevır ı: - ana ne o ur mu. ara ı e oynu- yOt" ar ve agı arına ı e a ma an dı: k k . . b' ... k bir {ıbfll 

- Biliyor musunuz, dedi, Adnan bey yoruz. Ful yapacaktım, bana döperi cpns• dey'i'p geçiyorlardı. Bu seansta - A, ayol düşüneyim. Belki görü- v~l ~pa;a 1i~' uyu 
ne yaman avukat! Kocamın ,iavasında bozdurdunuz. Bozmasaydım floşu zor Zaharyadisten sonra Nerimanın karlı rüm! dıyetı ta ınara · ndil 0' 
daha ilk müdafaasile karşısındakileri tutardınız! çıktığı muhakkaktı. Çünkü, masanın Diye çırpınıyor, Tayfur da söyleni- - Sizde ful var am~, 0~sU )~ 
şaşırttılar. Eminim ki bizim mukabil - Ne yapazayım, bozmasaydınız... köşesinde, hizmetçiye bahşiş adile top- yordu: blöf vardır kuzum! dedi Do ... rtıı?ı!l e~. 
haysiyet davamızı parlak bir surette Adnan bu sesi tanır gibi olmuştu. !anan ganyot yirmi lirayı geçmiş ou- - Pokerde bu kadar düşünülmez, Tayfur bey yaman oy~.ncu! O tııl'tır'' 
kazanacaklar! Vah zavallı Dayı bey, vah! Desene, far- lunuyordu. Demek ki ortada :ışağı yu- hanımefendi. Ortada pot var. Bakın, vel davranmasaydı blofe ben 

Sonra Adnana döndü: kına varmadan, meşhur kağıd düzücü karı üç dört yüz lira dönüyordu. Aikol- doktor da bekliyor! nıyordum. f10rJ 
- Ey, söyleyin bakalım, manevt za- Zaharyadisi.n eline dü.pn\qtün! Ma- sun Zaharyadise! Oyunun ~onuna doğ- Ortada hakikaten mühimce bir pot (Arkası 
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. Haremağasının Hatıralar• 
Yazan: ZiyaŞakir 

Silah patlar patlamaz ağalar birbirini ezerek kaçmağa, 
genç haremağası Nedim ağa da elinde tabanca olduğu 
halde:" Efendimiz nerede, efendimiz nerede?,, Oige 

bağırarak saray koridorlarında koşmağa başladı 
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~ bdncıı.

~e~eket 
~seleleri 

2 _ ~Batto..,.Q".. l inci aayf adaJ 

SON POSTA 

~,t, Ollıda Pl'ofesor •. ~ir doçent Universi-
1 "lllaak b.Mftai ıçm bir zenginlik yo

)•t ae~ ~e değil, muayyen bir ha-
h· ••.Jl!St •• 
·~ ~l ~ 1.çınde ve bu memleketin 

\ti ~le ~lenle mütenasib olarak yük-
11 tiy,l' h' e, nihayet gu·· ·• b. · d "h ır au nun ırın e ı -

ltıa.taadü 1? olarak, bir kenara çekilmek 
l!u iki e 8trrnelidir. 

HOLLANDSCHE BAN~UMIE NV 
AM5TERDAM d.1r b· ıartın ik' · d b" lrbj . ısı c ır dereceye ka-

ktt, h~~ne bağlı olmakla beraber esas 
~fiinun v~dır .. Eskiden, talebe içiıı, Da-
1~le lliha Ünıversite, en tenbel bir .,;_ 
-. .Yet d.. '!:> 
l'afından . . ort veya beş senede bir 

~at, rnuı,gı:ılip öbür tarafından çıkılan, 
~ liiden : a çıkılan bir tünel veya bir 
le t!nhert aşk? bir şey değildi. Bir ik! sc-

d 
~rıhı goh ı~tıhanların ciddileşmesi tu-
et ZUnti ' 

t:;_ E!eede y açmıya başlamasına kfıfi 
""'(" ı.. ardım d . !\ 'Cll'&fın e ecektır. Fakat, profe-
~ henüz ~7 ıslahı öylece duruyor; bu

~daıı hah datılınış değildir. Bugün d<:? 
sc eceğim. 

~
ha ır Profesö * 
ltıt ~rlıkl1 ol r ne kadar eksikli veya az 
~· \'akfede~;~a olsun, eğer kendisini il
~ 1Yesini Y'Üks olursa elbet az zamanda 
l°bfesar, bi eltir. Fakat, bizde bu nevi 
~la, ede~i Yok de~!lse bile, çok azdır, 
c-.~kteb k·~at fakultesinde bir aralık 
li'ıa Ve tı~ f bl~rını adeta madrabaz
Ol._ llııvanıa akultelerinde ise profesör-

"'"l'alı: rını h · d~l işledik} .. a~ı~te kazanç vasıı,ası 
l) er görüı en ~ş ıçın reklam ittihaz e-

1~ aliilf" rneınış degıv 'ldir 
utıi Unun d · 
\:;ı;ı~erıite de :vrinde bu iş çok fena idi. 

'"4ll' • vrınd b . hıti Ulıibat k e una bır dereceye 
\Jt batın pr . onrnamış değildir; fakat, 
~. etısipleri yarım, tatbikatı hiç-
"'lt>seı· 

t1.ırıa a, bir kısı 
?ıı r. Eğer b m profesörler mcb'us-
haa~ %rn . u profesörler parlamenl(.-
1~_ !etsinıer ~larsa kendilerini oraya 
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AKTİF 

Kasa ve emre amade para 

Bankalar ve Bankerler 

Senedler 
Rambur kredileri 

B orclular 
Karşılıö ı esham ve tahvilAt olan 

borclular ~e röporlar 

Verilmiş kefaletlerden llerlgelen 

alacaklar 

Esham ve ta hvlltt 

Gayrımenkuller 

--'V 
t1orll 7.977.414.76 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

20.250.030.02 
7.@. 757.44 

2.3ro.547 .86 

21.832.266.10 

S.437.6.51.52 

6.9<)'2.65.5.49 

785.702.46 

2.()5.5.<XX>.-

F1oria 73.29'2.02.5.6.5 

Sermaye 

ihtiyat 

PASİF 

Keşide keyfiyetlerl blldlrlleri senedler 

Tarafımızdan kabul edilmiş senedler 

ÜçOncO şahıslar tarafandan kabul 
edilmiş senedlar 

Mevduat 

Alacakhlar 

Verilmiş kefaletler 
Ödenmesi lstenilmam1' kir hlssetırC 
l<Ann tevzilnden sonra yenl_h111ba 

aldanlan baklJ9 

""'lla ve k" .. . \>lrı;·ta hırakSJ 
1 

ursulenni yetişe<:ek o-
ıte . n ar Ha b 1 Ü . ~ Çatı~i~;1 1azıın .insan~:~a Ün~:ers~t·~ Güzel bir eser e· k h b ld ıı.:!YO)<e ~: çclti!ip kendilerini orada (Ba"iu>TO/l 2iticl ,.ytada) 1 r umar an e as 1 1 

oıl'h. llıenııek U yapmıya ~JlSretsirıler. tik kabiliyetini tebarüz ettirmek endişc-
b.-·-.ı, d ~· e erde prof ·· 1 ' d ~ 1 lı l>Q •· egılierd· esor er rneb us sinin de hikiın ol u.u an aşı yor. (Baııaraf• ı inci .. yfad4} ğı açılıp elektrik· feneri sıktlarak ba -

11 el\.l 'b ır. Ancak la d - k. ] lb"' - f t f "•ive gı i nisbet : ora r a ne [Fotografla Tür ıye a umu, 0 ogra lan tarafından haber alırumştır. ikinci kıl.ınıilır. Hakikaten, bu memurun tah 
"'•lı t~ıte bizim 1l v~ şek~l vardır, ne de güzel san'atinin çok muvaffak olmuş bir şube memurları, evvelki gece, bu evin min ettiği gibi, suyun üzerinde yüzen 
ııı.,,;,,!'" hu&Usi şa;~versıte_ gibi yüksei- eseridir. bulunduğu sokağı tarassuda başlamış· bir alay iskambil kiğıdı görülmüştür. 

l~irı _muhtaç bir h anp. bır araya gel- E. Talu lar, evin karşı tarafındaki bir aparlı - Bunun üzerine, sarnıca bir adam in -hııı. cı h\ aldedır _ ..... -.. - ---·- iki" · k tına d b' ilri' d. ·lm· · kambil '-:. • tları ·· <Ulı • r misal· 1l . '. _ . _ manın llCl a a ır memur ırı ış, ıs ....gı suyun yu -~~21 a.Unııe . · nıversıte bir takım ve arkadaşlıgı bır tarafa bırakıp şoyle yerleştirildikten sonra icab eden ter - zünden toplanmıştır. Bu kağıtlar ara -
f etrn· rıne av k l k · Pr f ·· ·· muayenehane '"'ı 'ıtir. K .. u at ığı nizamen düşünece tir: o esoru, tibatı almışlardır. sında, şaşkınlıkla atılmış iki tane cie on 
ı.,. ~Yazıhane 0 ""_11tasyon yapabilirler, doktorluğundan çekme~, ba_~ '."~nıle- Gece saat yirmi iki buçuk :addeie - liralık bulunmuştur. ıı., •lbııki, sahıbi_.ve avukat olamaz- ketler için bir ihtiyaç ıse bw~ ıçın. 0~ rinde, oyunun epeyce kızışıp hararet- Kumarbazlar, iskambil kiğıUannın >ıı.,ı~•lı !.faga"':~k U~iversite muhitin- ihtiyaçtır. Ecnebi hocalara _tatbik •1'.'ili- ]enmcsi Jizım geldiğini tasarlıyan me- ufak çocuk tarafından kuyuya atıldığı 
~.,. dur ki. f ;'. V •kaletinde her kesce miz rejinı. oynen milll h~ıa~•. da ta.bık murlar, kapıya bir anahtar uydurarak yolunda teviller yapmak istemişlerse 
b,

1

"' Univer . 1 an veya falan profe•Ö' edilınelt lizmıdır. tlnıv~le ıçuı yapıJ_a: açmak istemişlerdir. de, ôn !iralıklann ne suretle atıldığını lıan bir .~~•de bir kürsüye, hem de cak pek çok li"Y var; ilim ıstı1ıılılan ışı Anahtarla kapının kilid ve zembe • tevil edecek bir bahane bulamamışlar-
&ıı,ı ·~~ &ahibcıi:lın. ismi altında bir yazı- öylece yüz üslü_"• duruyor ve ~~~r ~- reği açılını>. fakat, arkada~ bir_ çok a • dır. Üstelik, aralannda maruf t.um.": -bı1, it gay · Bızım Üniversitede h rasmda en küçuk bır çalışına bırlığı, bır part.ıman kapılarında oldugu gıbi zin - bazların da bulunması, ışı busbutun lsı.}uıund r:tıe okuyup okutm n- usul aııengi yoktur. Profesör ilimle de- cirli olduğu, kapının dört beş parmak- tevsik etmiştir. Kumarbazlar mahke • 

"\(ığ· Ugu rn ıya mec- ı 1 kazan h d dı • .. "lm .. ~'liı '. ka,lar . •hakkak olan bir hoca, ği~ .amel• le meşgıl ? ~p - ırs e- tan f~zla _açılma gı goru. •_ştür. Bu - meye verilmişlerdir. 
01

1

.. da-..aı fılım olsun h ... r· • b c! mı·yeyim- ,havası• ıçınde bulundukça nun uzerıne, memurlar, ıçerıden tek - Evde Rahmiden başka, kumarbaz -
"-'le arıa , u ıç.e ır <:? • • • ' s b ~t. a, •!bet 1l ~eşgul maruf bir avukat h'zde ne ilıır. işlenir, ne de ısblahlar le· rar kap'.'"" kapanmaması ıç:n aralıga ]ardan Yaşar, Kemal, Aram, a alay, ııı,. Şu haıd nıversiteyi ihmal d k- •• .. eder. Dil ceıniY•Iİ ne kadar çalıJır- bir demır sıkıştınnışlar ve egeyle zin· Tevfik, Agih ve Bogos da yakalıınm1'" 

U111 ltıı hi", e, Ya Üniversit~ ,e e~ek _,,suals ıstılah ancak, Üniversitelerin ciri kesmişlerdir. İçenden, kapının a - lardır. 
\>e ~ ı<oYrn • yuKarua ı sa ç ışsın, - h' ed kum b 1 ·- '---ı--•ınd '1ıites· aınalı ve bızi ··!' d !ar arasında konulur ve orada yer- çııacagını ıss en ar az ar da bu Dıcer yakalanan kuDW'.,.._ 

•i..: lopa{; ınemleketimiz. m .fu., ""' ·· · 1 

1 
u~ar B"ıtün bunların yapılması için de esnada boş dwmamışlar,. onlar da ted- Küçükpazarda Hamam sokağında 

'• lı, Y•h 'Ya topallıya g~ 1 • saha- CŞl;· . ~n kendisini Ume vakfetmesi li- birler almışlardır. Nıtekım, memurlar Saminin idaresindeki 46 numaralı kah· t.,P'•llııibı Ud da koyduğu 1 m~ne. razı pro ;soru zinciri kesip içeri girdikleri zaman, vede iskambille kumar oynayan Kü • "ıı dıığ,u :lllnaınen tatb':uz ır_ ~ızam zım ır. . •te böyle düşünec•k 0;ur- sümmettedarik bir rakı masası ve kü - çükpazarda Yazmacı sokağında 20 nu· 
.. ,; huıııı,~•Ylüyorsaın bı ~tm~lıyız. E- Eğer tlnıversı eleyi halletmek çareleri çücük bir rakı şişesi baş".'da on on iki maralı evde Mehmed, Değim>en Sok•· >ô~ 'diJiU,,· '. Yanlış sö r~ erdın deva- sa o zaman ıııeş kişinin halkalanmış oldugunu görmüş· ğında 24 numaralı evde Said. Zeyrek 

1l 
1
<tidir 

1 
'•hat etme~ lf.,~rsa~ ya~hş bulunur-__ tlniverslteye bağlamak !çin lcr<lir. Kumarbazlara sorulduğu vakit, caddesinde oturan Fahreddin Haydar, 

) çUn.c·· · ıversıtemızın Profesoru al ve konsültas- kumar falan oynauıadıklannı, topla - ı 09,S kuruş kumar parasile beraber 
il...... u ın· ıazıınsa onları yapm ı . . . . .. l . , a· 1 ahk . . ı, '."<liy ısa1 de d k ne .. d ofesörün doktorluk, a- nıp rakı ıçtıklennı soy cmış.er ır. yakalanmış ar, m emeye verılmiş -

1 
liını, 0•unı ki b .. 1~. tor profesörlerdir. yon barıcın _°• P~. tik k" gerlik gibi Memurlar, diğer taraftan da, evde, !erdir. d"dır ;n ha>ik, e u ~~ doktor profesör- vukatlık, muhen ıs ' :y~ hem m•· ]cwnar aüit ve edevatı, kiğıt vesaire a· * .:::"'n ~ dersıeri n •hın, _en fazıl insan- şeyler yapııı:ılannı :en. ":.u batıl raştınnağa da başlamışlar, her tarafı Şehremininde Haseki caddesinde E· 

'florin 6.000.000.--

• 3.oo:u:m.-
• 78.5.30.5.39 

• 1.209.~.ıı 

• 1.295.591.59 
• 21).120.(8).20 

• 27.8.51.241.60 

• 6.99'2.6.55.49 
, 12.499.16 

• 24.637.11 

flarll 73.292.0'25.6.5 

Kış yaklaştı 
Elbl••~• d•lr lhtl~açlar1nızı 
,ımdld•• Galatada methur 

EKSELSYOB 
Bnynk elbise mağazasında her yer
den ucuz ye teminatlı alabllintniz. 
Şu cetvelden bir fikir edlnebl.llrslnlz. 

Erkeklere ı.tradan tttbaren 

Pardesüler :;.. 13 
PardesUler ~~·hl 18 ı12 
Muşambalar Her ıeatte 11 112 

Kadınlara 

Mantolar Ynnıu 1 O 112 

Pardesüler Gabardin 16 112 

Muşambalar Her renkte 1 o 112 

Muşambalar ~!.... 23 
Çocuklara 

7 
&112 

Pardesüler Gabardin 

Muşambalar Herrenkte 

Erkeklere ısmarlama 
kostUmlari en iyi ku
maşlardan iki proıa ile 2&112 

TAKSiTL i! 
d a hi 111ua111 ... Ylll'tlır 

Galata Karaköy 

EKSELSYOR 
Mağazuında aablmaktacbr. 

1 

dırı: •rler. Fa~e de hıçbir noksansız nevi ve v~'- h_em •
1 

ınzı ve aradıkları halde hiç bir şey bulama - yübün müstecir olduğu 66 numaralı 
,''Ve Y' Ve bUtü ~t, bunlar nihayet >n- maddi tedbırierı alına ıdır. ıııenıl ket mışlardır. Nihayet, memurlardan biri: kahvede kiğıt oynıyan ı;oför ;\lehmed-
~~laı:a\;""lınuıla~d~sanlar gibi çalışmış- prof ..Oriin aldığı .. aylık_ bu. :,.d.'; _ şu sarnıca da bakıverelim. Sakın le aı:ıbacı A~ed de kumar oynad'!' -
b aı,,.. ~rı da iÜ h r •. Fazla çalıştıkca yo- göre az değıldir: Dort yuz liraYll • b' iskambil kiğıtlannl oraya atmış oima-ı lan ıddıasile dun mahkemeye verıl - Taşradan gelen sipariş mektapla-.~'<n {o er, bir,:. •sızdir. Eğer bu n"'•i yükselir- Bundan baıka: her prof~r bi~ sınlar! demiş, tiışlıktaki sarnıcın kapa- mişlerdir. nna 6 kuruşluk pul konulmalıdır. 
--q, h hast ayenehane ·· d · zdıkça ünıversıte bunU iki d'<I ••taıa,; ayı gözden ",· açıp gun c eser ya .'kit b basrD' masrafını istenılyecek profesörler varsa onlara da mıyan- büyük ihtisaslardan Unıverslte-~~·etse ets~ı ne kadar g -~hı_:ecek olurlar aded. ~yo~, a ın üsle beş yüz ta- <imül fera'ıı ile .siz bilirsıniz~, diyobılı· n;n aynca istifade etmesl de. temin edil· 
<l ı Ve • ınıer sat ı muavene e- kendısı verdikten sonra, - ·n • .. - ; 1 ' ılnıi . • zaruri ol k 

0
-. . . . f k" talebeye vermek uzere u- riz Bu nevi profesor artık profesor de- m'f o ur. lıı~~otlttanb(' ıhrnaı edecektrad' nıversı- n~sını .de a tır l yor :Memlekette beş ğ'l. kazanç adamıdır. Üniversiteye böyle Bugünkü gidiş tatmin edici değildir. 

t.. ~ 
1 

rı u-. er ır. Avrupa- mversıte sa ın a ı. • 1 d 
1 

• d k Mühitt" s· ·\(ll o an b· ·
11

Urni sur tt . . •. ı.. k" talebe vesaire bu un u- bir adamın hiç bir hayırı o unamaz. m ırgen 
~ erırı· ır t k e e tatbık ec!.ıl- bın kadar ı•e ım, .. . 

Belsoğukluğu 
, v~ fRE.riCIYE yal<aian ·· ~ · ,ı.., ıcir 

~n ıyı ıJa, ancı~ 

PROTEdiNDiR •sı ın 'r;; ı/ ım le<his ve t d - .. e bu kitablann da satılacağı mu- Bununla beraber. boylelerı arasından Muvglada tutun sahşları 
<lır clniın t ıyede \' e avı u- guna gor ı kan bir profesör .. "k bir doktor çok mıi-
ti · İlun a dikkat d~ek geç bahsedil- hakkaktır. Şu halde ça ış ta dır Buna -mesela çok buyu k t' 'b' .,~ . Muğla, 7 (A.A.) - Tütün piyasasın-ıqi . Un e ılen h.d. 

1 
. b d bir kazanç vası sı · h' b' hukuk adamı, avu a gı ı- unı-l>l '"' ı. Yegane b . a ıse erden- için kıta a _ Ird kazanç da ım ır • . . . da eski hareket kalmamıştır. Alış veriş ,,•••••••••••••• 

ı,,,~ııııak; "lınakta.'e ebı de prof•sörie· konsüttasYondan mu~"''.. 1 bu memleket versite için fevkalad~ .eh';;"mt•~ haız devam ediyor. Bodrum' da pckaz tütün ESKIŞ EHlllDI! 
<Iı ikıer an_ ciddi su ve muayenehanede iliıve edili"';. bir.!''° ':.r h yat derece- olanlar varsa bunlar ıç'.~ • • ah pro- kalmıştır. Milfısta daha satılmadık üç b:· 'l'tirk~ gır;§ıneğe rette okumıya, ciddi seviyesine gore guzel !' ;lan elde e:.- fesörlüb unvanı verılır ve ~~ayyen dört yüz bin kilo tütün vardır. Fethi • Ses • Işık Kitap Evi 
bu "••i 'Ye 1lniver .••kit bulamam>laıı- si için lizıın ge!en madd~_şa daha artır- mevzular üzerinde progr~m harı~'- ders- yede henüz piyasa açılmamıştır. Şiın - ilk, Orta J.ise mektep Kltaplarının 

l'rı.ue Profesör! sdıtesı, bugünkü halile, miş olur. Hatta aylığı ıraBz da yap- ler yapacak kürsüler tesıs edılebıhr. Bu diye kadar vilayet dahilinde satılan tu" -
ssese er en ist'f d d d'' ·· mek vardır. unu il · k dem d 1 .. Sabş Merkezidir. • • hatırı _ 

1 
_3 e edemez. mayı a uşun U . ·tede kalmak suretle -bizd• nev erı pe evcu 

0 
• tun mikdarı yirmi beş bin bal yadır. 

l r A ve gonuıü, dostıuğu tığımız hatd• gen• nıversı 
QÇlarınızı a.~ç• SALiH NECAT i ~~Jnı.C:JI:s::q~ı~'. Keskin Kaşeleri 

kapıda 

Grip, nezle, baş ve diş ağr 
lnnnı, muannit sancılan bir an. 
da keser. Kıymettar bir llAçtır. 
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• •• «llR F INC.Al1 11.AVN All 
(,AVA 8ıP. KA~IK TA&it 
KAHYA!\ M I ? ••• 

Ooo M ! ... 1"Ae'ıi 11.AMYAK BİN ~AYE~hlOE , ••• OlGILMİ. • ? 
BUNU 

l/N(JrMAYIN: 

Niçin daima terclb ediliyor? 
Ç .. k.. ' ~ un u ,~ 

~-Evvelki gün soğuk almıştı, 
.Jüo yabyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRIPİN 
Bütün ağrı, sıv 

ve sancıları 
dindirir. 

GRİ PİN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adale 

ğrılarile romatiz

maya kar1ı bilhassa 

müessirdir 

,,~ 

Tecrübe ediniz. 

~

lca bında g~i nde 3 kaşe ahnabllir. 
laim ve markaya dikkat, taklitlerinden s.!lkınınız. 

MEYVA TUZU 

Ba ar me lerı ın 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA
RIN USARELERINDEN iSTiHSAL 

EDİLMiŞ T ABll BiR MEYV A TU~ 
ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid edile

bilmesi mümkün değildir. Hazım

sızlığı, mide yanmalarını, ek§ilikle

rini ve muannid inkıbazları ıiderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 

hayatın intizamıızlıklarını en emin 

$Urette 11lah ve insana hayat ve 

canlılık bahteder. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • İST ANBUL 

p 
Ti Sile t vı ı 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 

iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me

melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Şark İspençiyari Laboratuvan, Istanbul 

İlAC.A 8 t DEL ..... 

ASABİ 
Baş ağrıları, bayılmalar, 

biifımum sinir nöbetleri 
KABDOL ile zail olur. 

, Dr. lhean 8•ml 1' 
TiFO A,181 

Tlro ve paratif o hastalıklarına tu
tulmamak içln tesiri knt'f, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

ilan Tarif em iz ---Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç •ahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdaıda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden j&tifade ede. 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tıırif e derpiş 

edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
i§ler için §U adrese mi.iracaat edil· 

OtVC.ILıM . .. _ 

I 

tam in aç 

SOGUGA KARŞI 
TABİİ KANYAK 

k i i 
Varken boşuna her geçirilen dakika, bir t 

daha saçın ölüme mahkumiyeti demektir 

Tecrübe 

' 

Çünkil aOptamin• ku 

kökleri zayıflıyarak d" 

meyleden saçlann adeti 

den cilde perçinlenmesi 

nıektir. 

"Optamln 
Guddeleri ihya eder, sa~ 

mesinin önüne geçer, k 

d.. .. .. h ta . llir 
uşuntr ve.... aş yenı 

yat başlatır. 

diniz, neticeye aşacaksın 
+ 

Şirketi Hayriyeden : 
Ram•zana mahsus gece seferleri tarif• 

iskeleler• asllmıştır. ~--....., 

melidir: 

tliincıhk Kollektlt ŞlrkeU. GIYMETtTAR IHALIL;JA 
ltamamamade Ban sa ın • lftlr 

Anüra caddesi nbu1 Posta kutusu 261 e 
L ___________ ...J mektupla mOracaat. 

Son Posta Matbaası 

N~şrlyat Müdürü: Selim RcıglP 
s. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem U.'j 

. . ...., . .......... 
'!'7 
~ 

HER AYIN BiRiNDE 
Gi.rEMiZOEN PARANIN F'AiZiNi Al-

TıJRK TiC 


