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AR 41many , ital ve 
Ja_p~nya hep birden 
taarruza geçiyorlar Elittih.~~ülvatani .. adi! 

it l . teşekkulun açılma torenı 
ba::anlar ~e Almanla_r ispanyada yedi kişi ile J-apıldı 

. kete geçınce Japonlar da Honkong Yeni teşekkülün açılma töreninde hD.diseler oldu, tabela 

CJ\7arınd t b lıyac ki binanın kapısına asılırken Usbeciler tarafından taşa 
F a aarruza 8Ş a armIŞ tutuldu ve nihayet parçalandı tans 
RÖnd ız • gazeteleri Roma ve Berlinin Frankoya 
l>a erdıklerini, Musolininin ispanya işini çabuk 

ti) ..... rts. 23 Ulusu. 
lltı getieçhuı deniz. 
tQr Ak ?nilerinin tek. 
h~ denizde f aaij. 

hrı rgeçnıeıerı bura 

yeniden silah ve mühimmat 
bitirmek istediğini yazıyorlar 

Antakya, 23 (Hususi) - Fransız müs· 
temleke memurları Hatayda seçime fe
sad karıştırmak için sarfettikleri gayret
leri artırmışlardır. Birkaç gün evvel 
Fransızların teşvikile kurulan El'ittiha
dülvatani adlı teşekkül tam bir rnuvaffa
kiyetsizliğe uğramıştlr. Müstemlekeciler 
bu teşekkülü büyük bir tantana ile aç
mak için ellerden gelenleri yapmak
tan geri kalmamışlar, bütün tar::ıfdarlan
nı açılma törenine çağırmışlardır. Fakat 
törene ancak yedi kişi iştirak etmiştir. 
Bundan mada teşekkülün tabeliısı bina
nın kapısına merasimle asılırken de ha
diseler olmuş, tabelA, bilhassa, Usbecıler 
tarafından tac;a tutul~uş ve nihayet par
ça parça edilmiştir. 

tı.I ehe:: lllehafiJi. 
~tnıeğ Yetle lşgaJ 
Cl e başı 
~ ~teler t anu§tır. 
baanYadan ekrar ı~ 
bı.~trneğ~zun uıu11 
~lardıt başla. 
erueı . Bilhaı:sa 

~tank cebhesinde 
~'- Octdarın u .. 

"'tı gra. 
tetsiıUkı ?nuvaffakı. 
ıtı a ... erın A 1 
.ı_ ., Y a • 
,.. uy ve İtnl~·a. 
~er E:a:~~rdığı aki -~ 
"'aıt er ta ü 
~fs· ?'nuJıtelif ra n. 
l! ı.r edil 'IUrette ~ 
la~ tneyatıdınekte<!ir 

ite a Popu 
~i· gaZetcs· -

. ı diyo.ı 

lıit • 
eeı Çok ,, 1 ""'· l en hah .rer erden 
~lya erlere g" --\>e . , llsu ore 
~ ınsan {f' ere Silfth iııiıılll1191'!..:, 
IJ devaın C>nderınek. 

r. l>ı eyletnekt ... _ 
lor ama d e. 
Va(lıe isrnınde lvta. Gene?"aı F1'anko bir teftiıten dönerken. 

lltısj eki 1t 1 ~Ya, l3ar a yan tayyarelerinin ı detli bir surette bombardımana devam-

/\. ""~ ::!~~:::~!':!!.~-.......• '.~":."..'":. ~ :::: ::~!"!:~ ..•• 
lllerika Dahiliye Nazırı 
. faşist liderlerine 

,,!1ddetle hücum ediyor 
~as €ton, 23 --~--.---------
tı lcklllda :nutuk -:: ~urada bir toplantı cKendi memleketlerinde fikir ve ka
~§ ~s, §iddetı 6~Yliyen dahiliye nazı- lem hürriyetine malik olmıyan ve blzzat 

1 
e~cliını e dıktatörlere hücum et- kendi vatandaşları üzerinde ırk, din ve 

e denıtştir ki: (Devamı 9 uncu sayfada) 

st~nhul muhteliti dün de 
~nkarayı 2 -1 ye~di 

Pflnü yapılan lsta nbul-Anka1'a maçından bir sahne 

(Yazısı 10 uncu sayfamızdacbr) 

_ _.. .................................................... . 

Yuna nistand.a 
yeni bir tedb ·r 

Bazı eski siyaset adamları 
Atinayı terke davet 

edildiler 

Bu hadise müstemlekecileri fena halde 
kızdırmış ve müteessir etmiştir. 

(Devamı 2 inci sayfada) Delege Garo 

n o sa 

Birlik reisi dün Ankaradan geldi. Ankarada yeni 
borsa binasının inşasına derhal başlanacak 

İstanbul borsa acentalan birliği reisi ları etrafında bir muharririmize şunları 
Fuad ve umumi kAtibl Nedim Akçer An- söylemiştir: 
karadaki temaslarını bitirip İsi.anbu!a c- Ankaradaki temaslarunızdan nya· 
dönmüşlerdir. desile memnun olarak dönmüş bulunu-

Umumt katib Nedim Akçer bu temas- (Devamı 2 inci sayfada.) 

Başvckıı Generol M etabas 
Atina, 23 - (Atina ajansı bildiriyor): 

İsyana teşvik eden beyannameler dağıt
mak suretile memleketin sükfuı ve asa
yi~ini ınırue teşebbüs eyllyen bazı eski 
siyaset adamları, payitahtı terke davet e
dilmiştir . 

Bir İngiliz gazetesi soruyor: 
.:---~~~~~-~~ 

Hariciye Vekili 
Dün akşam 
Cenevrege gitti 

Japonya i e 
• 

Amerika,lngiltere 
arasında bir harb 
tehlikesi var mı? 

Singapur' da 1 
büyük lngiliz 
manevraları 

gelecek haf ta 
başlıyor 

Milletler Cemiyeti konseyinin ayın 26 
f;ında yapacağı toplantıda Türkiyeyi tem
sil edecek olan Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras dün akşamki Semplon ekspı e- • 
si ile Cenevreye gitmiştir. 

Hariciye Vekili istasyonda İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin tlstün-

Singapur' da yapılacak manevralara 27 harb gemisi, 
100 tayyare ve 10000 kişi iştirak edecek 

LondTcı 23: Sun-dağ !stanbulda bulunan sefirler ve İs- . 
tanbul komutanı, vilayet, belediye, Parti da.y Tımeı gazete. 
erkanı tarafından uğurlanmıştır. ı ıi yazıyor: 

Yugoslav 
Baıvekili 
Berlinden döndü 

cGelecek hafta, 
Singapur'da yapı· 

lacak olan manev
ralara 27 harb ge-

misi, 100 tayyare 

ve 10.000 kişi işti-
Belgrad, 23 - B. Stoyadinoviç, 10 gUp rak edecektir. Bu 

süren Almanya seyahatinden bu akşam m a n e v r a 1 a r-
saat 20/30 da nvdet etmi§ ist&syonda bü- d aks d b" 
tün hükQ.met azaları ve Almanya masla- an m 8 

' u
hatgüzan tarafından karşı1anmış ve bil- yük İngiliz deniz 
yük bir halk kütlesi tarafından alkışlan- üssünde istfhknm
mıştır. (A.A.) lann mukavemeti-

Münih, 23 - Yugoslav başw~kill ni anlamııktır.a lngillı dcmanmasınm geçld resmin.den bir göran4ı 
Freilassing hudud istasyonundan Hitlere . Bu gazete Singapur istihkdmlarıtıın l ya da lhım olduğunu kaydettlJD. 
bir teşekkür telgrafı göndermiıtlr. ~ngiltereye olduğu kadar Amerika- (Devamı 2 inci ôC11/fada.) 
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___ H_e_r_g_ü_n--' 1 Resimli Makale: X Hadiseler önünde insan... X Sözün Kısası 
Japonya Çin meselesini 
Uzatmak istemiyor 

- Yazan: Muhittin 8.irı•n --

0 aponya, Çini istilaya ka~a.r. v_erdiği 
e::JJ zaman nasıl bir plan sahıbı ıdi? Bu

nu ancak, kendisi bilir. Fakat, Çin mese
lesini mümkün mertebe k1sa bir zaman
da halletmek, elbet onun planlarında e? 
mühim noktayı teşkil etmek icab ederdı. 
Hiçbir meseleyi uzun müddet sürükle
meği hiçbir mantık hoş göremeı" 

Japonyanm Çin meselesın! uzatmak is
temediğinin en birinci aHi.meti de Çine 
harb ilan etmek istememesı idi. Harb ilan 
( tmekle etmemek arasında muhareb\? 
yapmak bakımından hiç fark yoktur. Fa
kat, Japonya harb ılan etmemekle Çin 
mılleti karşısında sembolik dostluğa hu
susi bir kıymet ve mana vermiştir. 

Tokyoya göre, Çin ile Japnnya arasın
da hiçbir ihti~f yoktur; ihtıHii bir z:ı
rrıanlar Nankin'de oturan, şimdi de mu
haceret halinde bulunan Merkezi Çm 
hiıkfuneti ile Japonya arasındadır. Bu hü
kumet, yani Merkezi Çın hükfunet~. bu 
memleketi, Japonyaya düşman olan bir 
takım garb devletlerinin elinde oyuncak 
haline getirmiştir. Halbukı, bu garb dev
letleri, sade Japonyanın değil, bizzat Çi
nin de düşmanıdırlar. Çin·, senelerden
beri istismar edenler,· iktısadi bir hulul 
ile, Çinin bütün servet kaynaklarını el
lerine geçiren onlardır. Onlar bir taraf
tan Çini bu suretle soyarlarken bu mem
leketi Japonya aleyhine de tahrik edi
yorlardı. Çin, uyanıp da Japonya ile 
kuvvetlerini" birleştirecek olursa elbet, 
garb devletlerinin esiri olmaktan kurtu
lacaktır. Ancak, garb devletleri ~una 
meydan vermiyorlar ve hem Çıni soy
mak, hem de bu memleketi Japonya teh
lıkesine karşı kullanmak içm onun hüku
metini kendi nüfuzları altında tutmak is
tiyorlardı. İşte, Nankin hükCımet!nin baş
lıca kabahati bu idi. 

Japonyaya göre bundan da büyük ka
bahat olamazken Çindcki generaller mü
radelesinin fena bir tarafı · daha vardı. 
Bunfar sade garbi Avrupanın ve şima~i 
Amerikanın sermayedar devletlerine Çi
ni bir oyuncak gibi teslim etmişler değil, 
belki de bu memlekete komünizmi ve 
Japonyanın hasmı olan Rusyayı da sok
muşlardı. Bu czavallı Çini. bunların el
lerinden ckurtarmak> lazımdı. 

* 

Amerika gazeteleri Çinli iki kardeşin sergüzeştini ~-ılat
tılar, ikisi de tüccardı, fakat Japon istilası önünde birınciS! 
tıcc.rethanesinf UL.c:fiye ederek Amerikaya gitti, ikincisi :se 
ticarethanesine biraz daha sermaye koydu, fakat muhareb~
de şehir yanınca, bütün mevcudunu kaybetti. 
Bazı insanlar uzağı görmek kudretine maliktirler, hadise-

ler onları şaşırtmaz, en coşkun dalgadan kurtularak sahile 

çıkmanın yolunu bulurlar, bazı insanlar ise kısa görüşlüdür

ler. önlerine çıkan herhangi bir hadisenin daıgası arasında 

boğulmaya mahkUmdurlar. Knbahatı yaptıktan sonra kade

rimmiş dıyene inanmayınız. 

c:~s~~O~~z~_-:__A-~_°R __ A_S_D _N_D_A_) 
Buz üstünde danslar •---------,• Dünyanm en çok aşlı 
Çok moda oldu HERGüN BiR FIKRA 1 Melıtubu alan ihtiyarı 

Bastonunuzu unuttunuz 
Figaro gazetesinin müdürü. Ville

messant'ı bir gün çok kua boylu biT 
adam ziyarete gelmi§ti. lki saat mü
temadiyen anlattı. Figaronun. müdürü 
de bu geveze ziyaretçiyi çarnaçar 
dinledi. Ziyaretçi nihayet müsaade 
istedi ve gidiyordu. 

BiT aralık cebinden rıJcanp elinde 
oynadığı. kurşun kalemini masanın 
ÜZGrinde unutmU§tu. Figaronun mü
dürü, kapıdan çıkmak üzere olan çok 
kısa boylu ziyaretçisine: 

- Pardon mösyö, dedi, bastonunu
zu unuttunuz. 

Ve masanın üstündeki kur§Un k4-
lemini uzattı: 

- Buyurunuz! 

~--------------------------* 

---
Yazı ÇoK. Olduğu /çifl 

Bugün Konamadı 
• 

H~t~~d~ki .. A;;ı,ı~ 
üçe ayrıldılar 
( B<ı§tarafı 1 inci sayfada) IJ'~ 

Antakya, 23 (Hususi) - Burada
1 

rdıt 
olarak geçinenler üçe ayrılıJllŞ :ısııı 
Bunlardan bir kısmı Türkler, bir 00 · 
Fransızlar, bir kısmı da doğrudan esıe
ruya Arablarla birlikte hareket ett11.., r 

·· tew 
dirler. Bu vaziyet knrşısında rnus 
keciler tel5şa kapılmışlardır. .. ·ıer 
Diğer taraftan Kırıkhan ko} ·ıı''ll 

gönderilen jaııdaıma vasıtasile _o1' e~ e 
yazma bilmiyen köylüler iğfal edilı11 et 
bir taklm doldurulmamış kağıd ıııı:ı:ııtı · 
tirilmektedir. Bundan maksad bazı ti' 

lüleri El'ittihadülvatani teşekkiilÜ~ır· 
rafdar göstermek olduğu anlaşılıt1 ııtf' 

Türkiyedcn giden Hataylılara. 1' 1~ 
Antakya, 23 (Hususi) - Seçıııı ~ar 

Türkiyeden gelen Hataylı doktorla! ~ı 
ta kardeşlerimizi tedavi için köy~er~ıııe'ı 
mek istemiş iseler de mahalli buJtt1 bil' 
bu insani vazifenin ifa edilmesine 58ı;. 
müsaade etmemiştir. Kaymnka~ ~. ~d 
haddin, nahiye müdürlerine verd~1 

) 

detli emirlerde köylere gitmek ısU'def' 
doktorları geri çevirmelerini, icab et; 

se haklannda muamele yapılmasıI1~1eıı 
dirmiştir. Şimdiye kadar Hataya et ! 

Hataylıların yekunu iki bini bul~tltlf· 
Geçen gün de yedinci kafile gelmtŞ "'"~· 

Türkler bütün tazyizlere rağmen ~tıi!I 
netlerini muhafaza etmekte, eenevt' 
vereceği kararı. beklemektedirler· 

Bir /ngiliz gazetesi 
Soruyor? 

(BCl§ tarafı 1 inci sayfada) ti 
ten sonra Japonya ile Ameri1'ıt teb' 
İngiltere arasında bir harb . dJ!' 

likesi mevcud olup olmadığı sualitll 'ır 
zete maktadır. Bununla beraber bu ga 1" 

ponyanm 'yeni bir silAh yarışına b8§19peıır 
sına ihtimal vermemekte, çünkü Jııedt' 
yanın İngiltere ile anlaşrnağı terciJı p. J,.l 
ceğini muhakkak addetmektedir. ( ~ı· 

Londra, 23 - Amirallık makarı11 ,,dl 
• ·varı•· 

kında başlıca harb limanları cı . tı" 
münhasıran deniz tayyarele~ !çı~;ı? 

İşte, Japonya, kendi ırkından ve kendi Bir Amerikalı .... u babalık 91 yaşındadır. 22 çocuğu va meydanları ihdas etmek ıçiil t<tı! 
kültürüne çok yakın bir küllü.r'1en olan uuyruksuz vardır. 62 sene beraber yaşadığı karısını gelen arazi parçalarını satın aıacıı _ı.ı 
Çine, bu propaganda ile g:riyordu. Onun .n.ı 1 ı---ıyor,.. geçenlerde kaybetmiştir. Zamanının en Japonlar büyük gemi er yap ıı ... - ,,.1ef>' 
Çin milleti ile hiçbir alış verişi, hiçbir B • f I 3 B h · e 1, lr ayyare yap l yaJaşık1ı delikanlısı olan ihtiyar, ay geç- Tokyo 2 (A.A.) - a rıy .• et' 
düşmanlık davası yoktu. Bütün alış veri- Bu sene buz üzerinde danslar- çok - Iflhi} 11 

mez ki evlenme teklifi ile karşılaşmasın. reti namına söz söylemege sn .,JIJ"' 
ş;, bütün davası, şu ehem JaponyayEL, moda olmm:tur. Hemen hemen bütün B' Aın "ka f brik kuyruksuz ..13 000 to•· 

-;ı ır en a ası İ . "b' de d ld 1 1 tar bir zat Japonyanın ., . ... "'_1t • 
hem de Çine fenalık edent Çan-Kay-Şek Amerika ve Avrupayı sarmış olan bu . şm gan ı fU ur • onun a ev en - ı•v 

hır tayyare yapmıştır. Yolcuların o - mek istiyenlerin ekserisini genç kızlar teş zırhlılar inşa ettiği veya edeceg1,,erite~ 
ve onun taraf darı olan gc:1eral1erle idı. · modanın hergün yeni yeni yıldızlan t n.

1 
. k dl b ı d 

J b 1 h""kiı tt d"" .. k ıkn 'ktadır y k dak' . d uracarı. arı yer tayyarenın ana arı kil etmekte, kendisine gayet yanık ac:k kında ecnebi mem a arın an diğitıl 
nponyn. un an u me en uşurece ç 1a . u arı ı resım e son . . ~ haberlerin hakikate istinad etme r telr 

ve yerine .hem Çinin, hem de Japonya- günlerde bu dansluda büyü'k muvaf - lÇındc bulunmaktadır. Bu kuyruksuz mektubları göndermektedirler. bildiren 20 sonkanun tarihli resP11 

nm dostu. olan bir hükılme! getirebilmE- fakiyet gösteren Brandt hemşireleri tayyareyi 125 beygir kuvvetindeki ma • liğin metnini teyid etmiştir. 
s· için Çin milletlerine -millet yerine bu- görüyorsunuz. kincsi tahrik etmektedir. Macaristanda çobanlar içzn I /afi 
rada mmetıer tabirini doğru oıarak kul- bz"r mekteb açı';ıı Bütün borsa acen a 
lanabiliriz- imkan verecekti. rini yerinde tuttu ve hatta bu sefirin rika, bu Çin hükiımetine elden geldiği ka- ıu, Bugu··n loınlanıyor/Df 

Japonya, Çine bundan dolayı harb ilan Çan - Kay - Şek ile birlikte ric'at edip dar yardım ediyorlar, o -:la bu yardımlar- y 
Macaristan hükumeti ~obanlık san'a -

etmedi. Abloka edip etmemek, fetih hakkı gittiğini bile gördük! dan istifade ederek dayanıyor. Japonyn- (Bnıı tarafı 1 inci sayfada·)· .. ct;t' 
k tını mürakabe için bir milli komisyon tcş- -Y .. 

sahibi olup olmamak ve buna benzer hu- Nihayet, son günlerde bu sefirin geri nın şimdiki plUnı, bütün deniz ve ara yoruz ve esasen teınaslanmız ıyt ·ı aıı• 
ı, kfı · kil etmişti. Bu komisyon çobanlık haya- 1 vr 

kuki meseleler hep 2 nci ve hatta 3 üncü çat;ırıldığını gördükse bunun sebebı de yollarını tutup bu muhacir hü me";ı vermi~ir. Bnc:vckil muhterem Ce 9 1~..ı· A ına taalluk eden her şeyi öğretmek üze- ~· ~ · ~ı11 ı-
derecede kalır. Japonya istediğini yaptı, başkadır: Japonya ,a..rtik Çan - Kay - Şek Rusyadan, garb devletlerinden ve meri- yar bizi rok iyi kabul ettiler. Selı.ı _j·,ıet· 

ğ re bir mckteb tesis etmi~ti. Şimdiye ka - :ı ı n 
yapıy~r ve kimse de buna muhalefet ede- hükumetinin, işi bit:mi§ bir hükı'.'ımet ol- kadan ayırmaktır. Bunu temin etti i nı borsacılara bildirmemizi söY ~· ıtışl 
miyor. Harb ilan etmiyere'k Çın milleti duğuna kanidir. Şimdi Pekin'de yeni bir gün, Çan - Kay - Şek'in yap:ıbileceği mu- dar bu m~ktebden 253 çoban diplom"a ~l- Yeni borsa binaSl Ankarada derbıı $0' 
ile, sembolik şekilde olsun bir dostluk hükumet kurulmuştur. Bu, yeni Çin dev- kavemet, nihayet serseri bir eşkıya çe- mıştır. Dıplomalı çobanlar koyun, oküz, d"l kt' ş· d·ı·k b Ankar!id9 ·r · k d . · h b e ı ece ır. ım ı ı orsa, 1 1 
muhafaza etmek, Japonyaca dalın rnüna- !etidir. Japonya bu devletle münasebete tesinin yapabileceğinden fazla bir şey ol- ınc • omuz ve ıtaırenın son ayvan es- · b k ··a"rlüğü" binasırı di' 

lemek nazariyelerine göre nasıl, nere - melredan kllIDt· umA kmu du k daş,_ rtrl •• sib görülmüştür. Mesele bundan ibaret- girişecek ve onun nezdine bir sefir gön- mıyacaktır. . . ga ece ır. n ara a ar a w tı1l~ 
t derip ondan bir sefir kabul edecektir. Bu Halen bütün Çin sahilleri tutulmuş ve lerde otlatılacağı, nasıl su venleceğı, ih- 1 kl · · b k·ı t l" vek~c 
ır. . h lind b . . . kad b ~ ennı aşve a e ve ma ıye :J ıı· 
Nitcıkim, Japonya bir taraftan Çin or- suretle, Tokyo hükumeti, Çine harb ilan Kanton'un işgalini hedef yapan harek.-~ tıyaç a e aytar yetişıncıye ar ~ 1 tt k •y (b g·· ) b"tü'n bor5 ,,. 

b 1 'Ik d . . 1 an a ı . arın u un u 19,. 
ciularile en kanlı muharebeıer ''aptı ve etmeksizin, sadece Çin hükfunetinin ve !ere bı1111lanmıc:: oldug~u için, elindekı bil- ayvan ara ı te avının ne suret e yapı t la b' t 1 t ktır 'foP ~· 

.J - lt l v '"ğ rnfr b 1 ı cen a rı ır op an ı yapaca . uıc~ 
"l"Uz binlerce asker öldürdi.i·, ıakal, ''akın karşılıklı Japon ve Çin sefirlerinin şahıs- yük kuvvetlere istinaden, Japonya bu işi acagını 0 ren.~ u unuyor ar. d Ank d-'·' t l ı arıl9 t " ,... " tı a ara öAı emas arımız ıı 1 e 
zamana kadar da Çin hükCırneı: nezdin- lannı, yerini ve insanlarını değiştirmiş o- de halledecektir. İlkbaharın Ç!nda mu- ~u mckteb talebesin~n yüzde altmışını ğı.z. Ankaraya gideceğimiz tarihi bC\!891 
deki sefirini geri çağırmadı. Bu suretle luyor. kavemet eden bir hükıimet kuvveti bula- ellı yaşından yukarı•hıç okuyup ya.zmak tesbit edeceğiz. Yarınki toplantıdan tV 
biz de, dünya tarihinde ilk defa olarak, Bütün bu hesab mükemmeldir. Tarih maması ihtimali çok kuvvetlidir. Eğer bilmjyenler teşkil etmekte imiş. Macaris- olacak neticeye göre icab ederse te~it-' 
iki milletin büyük ordulanrun bırbırle- bu nev,i bir istila hareketi görmüş dE"ğil- bu iş bu suretle neticelenecek olursa ta- tanın bütün vilayetleri kendi merkezle - reis Fuadla beraber Ankara~ 
r1ne girdıklerini ve bir millt'tin toprak- dir. Bunun tek bir kusuru varsa o da rih ne harb ve sulh yapılmaksızın, bir rinde de böyle çoban mektebi açılmasını · • AA 
!arının yarısından fazlasınm istila erli!- Çan - Kay,- Şek'in hala mukavemet ha- memleketin bu kadar sür'atl! istilasını istE>mişl<>rdir. Fakat mualllmlerin fikda- T A K V 1 iYi 
.ı illi ,fakat, her iki devletin de sefirİeri- linde bulunmasıdır. Bir taraftan Rusya, ılk defa görmüş olacaktır. nı dolayısile timdilik vilAyetlerin bu ar-

yerlerinden kımıldamadıklarını "Ör- bir taraftan da garb devletleri ve Amc- Muhittin Birgı>n zusu terviç edilememiştir. 
.ık. Bu, bütün insanlığın muhareb ler 

.arıhinde ilk defa görülen b r hiıdıs d"r. 

* Japonya, sefirini Çinden ger! çekmedi; 
··nkü anlaşmak, Çin ile anlaşmak isti

yordu. Bu anlaşmayı, Çan - Kay - Şek'le 

de yapabilirdi, onsuz da yapabillrdı. Eğer 
Merkezi Çin hükfuneti, Japonyanın is
tediklerini yaparsa ne ila idi. Yapmadığı 
takdirde de hem harbeder, hem de miiza
kere kapısını açık tutardı. Nihayet, sef i
rini geri çağırmamakla Çine karşı sem
bolik bir dostluk göstermek faydası da 
\'ardı. Bütün bu sebeblerden dolayı sefi-

İSTER iNAN, iSTER i ANMA! 
«Şahsını tanıdığımız ve sözüne inandığımız bir dostumuz 

bize Kadıköy gazha,nesindcn şikayet etti. Şik.iyetin sebebi: 
Kok kömürü almak için gönderdiği adamına var olduğu hal
de yok denilmiş. Adamı kömür almak için talebındı; ısrar 

edınce gazhanedl'! ~alışan bir memur: 
- Büyük bir yerden tavsiye ietir de.verelim, demiş. 
Dostumuz lukı\yeyi bize böylece anlattıktan sonra surdu· 

- Bu tavsiye nE: tavsiyesi? Büyük yer denilen makam 
acaba neresı? 

Tabit olarak biz bu suale cevab veremedik: 

- Bunu gene gazhanedeki memura 10rmak lhım, dedik. 

Hakikaten gazhr.neden kömür almak için paranın kafi 

gelmeyişine, üstelik bir de tavsiyeye ihtiyaç bulunuşuna: 

l STER 1 NAN, 1 STER l NAN M Al 
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SON POSTA 

• 
ınliler J pon kuvvetleri~e 

karşı yeni bir taarruza geçtiler 

[ 
Bu Sabahki [_ J (' I 

1
- Gazetelerde ~ıı Y~ 
- Gördüğümüz Fikirler - AL: E E 
Kurun - Asım Us bugilnkü başmakale -

stnde Mlllctler Cemiyetinin önümüzdeki top
lantısından bahsediyor. Bu toplantıda ko -
:ı~ulaca.k olan Hatay davasını tabill eden 
b:ışmuharrir, Mllletler Cemiyetinin makul 
itirazımızı kabul etmediği takdirde mühim 
tararlar vermek mecburiyetinde kalacağı -
mızı söylüyor. 

* Cumhuriyet - Yunus Nadinln bugünkü 

• Sovyet seçinıi ve devlet 
reisliği 

e Yeni Fransız kabinesinin 
kazandığı itimad 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

b ı• • }}"' ç• h •• k"' t• J h• b• }h başmakalesinin serlevhası e:Meltteblerlmlzde 
aşveki J' ffi} } 10 Ü ume 1 e iÇ Jr SU terbiye usulü sür'ntle ısHl.ha muhtac görü- s enelerdenberi merkez icra ko-

n~yorD dur. ( ·ı b" ~ 

Japon 

m •• k • • • mı•yecegv ı•z d•ıyor Başmuharrir bu yazısında e:Maddl ceza.sız. mitesi reisi sı atı e ır neV'ı 
't:ıh UZa ereSJOe gırJŞ ' terbiye usulümüzü şlddeUe tenkld ediyor. Ve devlet başkanı mevkiinde bulunan Kale-

~!\ .ıO, 23 _ I>ü _ bu terbiyenin bizim memlekete adapte ola- nin Yoldaş, Sovyet Rusyada yapılan son 
eııtı • l<ay. Ş ~ oğleden sonra bazı meb'uslar, Mareşal büyük elçiliğinin yerleştiği Sovyet başkonsolosluğu hinası, mıyacağını söylüyor. Makale şöyle bitiyor: seçim neticesinde Sovyet Rusya yüksek 
l(! bek tıi'ietindck hukfunetine karşı Japonyanın ilerde ittihaz dün akşam şiddetli bir yangın neticesinde mahvolmuştur. • o halde bu yanlış yoldan hemen dön - şura encümeninin başına geçmiş bul:ı-

aıı e bulu d ... h k ~ Yangının kasdi olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir. meliyiz. Mekteblerlm.izden manevi otorite lı SUaUer . n ugu hattı hareket hakkında ü ume- kalksın demek istemiyoruz. Onu maddi ce- nuyor. Yüksek şura, yeni tE>şkilfıtı esac;i-
lfl' ~ekil l> tevcıh etmişlerdir. Şanghay, 23 (A.A.) - Tientsin - Fukeu demiryolu cebhesin- salarla da teyld etmete ihtiyac vardır. ve ye mucibince Sovyetler Birliği konseyi 

J ı: rens Konoye suallere cevabi.ar vermiş ve demiş- deki sükun, bugün Çın kıt'alarının ani bir taarruzu ile ihlM bu ihtıyac mutlaktır. Talebe olan çocuk.lan- ile bırliği teşkil eden milletler müme~il-
lta aPorı'ia, i . edilmiştir. Çinliler bu. taa~ruz ~e~ice~inde. Yençov'un 20 ki- mızın ha~ır için ve memleketimizin yük.sek }erinin vücude getirdikleri bir dif:er 
~· ~a~ak nı;en~ Ynbancı memleketlere ve yabancı yermayeye lometre cenubunda kam Lıangsıatıen 1 g~ri. a~~şla~dır. -ve en yuksek- menfaatleri için... konseyden mürekkebdir ki bunların ba-
hıl!!tıctı bu d lınde değildir. Fakat diğer taraftan J apon hti- Çin kıt'alan, farbdan ve cenubdan Tsınıng uzerıne de ta- * şında otuz yedi azalı hususi encümen bu-

çb!r n an sonr • . .. • mişlerdir Tan Ahmed Emin Yalman gayri mübadll-
Ça11_ sulh :rn·· a .artık kat'iyen milli Çın hukumı>ti, ile arruza geç · .. ~er meselesl~!n tasfiyesi hakkında yazdığı lunmaktadır. Bira ara, bu ınevkiP Sta in 
de l<ay.Şek ~Ulke~esme girmiyecektir. Japon hükCımeti, Londra, 23 _{~·A.) -: cHaruna Marua. ~apon vapur~ı, ~un başmakaılede gayri mübadillerin vaziyetin- Ypldaşın geleceğı ümıd olunmuşsa da, 
ll~CaJc h . aresıne karşı bundan sonra lüzumu takdirin- liman amelesının katı surette vapuru yuklemekten ımtına den, gayri mübadil bonolarından bahsettik- vnktile partide olduğu gib , yüksek şura 
'<aı!keu ;rb lliın edebilir. ' eylemeleri ·üzerine, çelik ve demirden rnürek.keb hamu1esini teg sonra diyor kl: içinde de ilk plfı.nda vazif~ almak isten·e-
~·- "3 (~A.) - Nankinin tahliyesinden sonra Sovyet alamadan Middelsbourgh limanından hareket etmiştir. • Maliyem~n umumi prenstplerlnt aykırı rniş ve yüksek şura encümeninin otuz yc-
lt -~,,,., •••••••••••''''''''''''''''''•••••••••••••••• olıın bu işi hukflmetlmlzln yakın b\r znman-

-, a e e a aca na cum urıyeı. ma ıyec ı; • ' ' •• ••• • • ' '' '' • '• '''' •• ''''' • • / - et 1 1 ğı h · • ı· ııı~inin di azasından biri sıfatile mütevazı hir 

C 
acar is t a n ı n M illetler Y aıova radyosu ı "!:::~~~;"~~~~:.:':.~~.: :ı..:::: .. "'!':::: ~::~;~hiı::~.=~~:yis,.~~:·~.ı:::i:~;: 

sında haklı bir şikayet sebebini ortadan kal- rek parti, gerek devlet teşkilatınd<ı huı:u-

•· enıı·yetı·ne karşı vazı·yetı• Bir leblı.·g"" c!ıracSağınaalhlaçmşüpahemnizkyoa~t:rn .• 1 n si olarnk işgal etmekte bulunduğu mcv-.. , ~ kiden hıçbir şey kaybetmemi~ oluyor. 

Mı'llAtl AT eşref it Çünkü, yüksek şura encürrıeııı b:ışkanı-\;; C l Y ~ nın halk tarnfmdan seçilme<;: takdırindl'-

tkaUi er .emiyeti bizi her şeyden evvel M.acar Reisicumhur Atatürk dün Yalova- bomba r d 1man1 n da dir kı, bu ınevkie, mesel5 Amerika Cum-
~ Yetlerı bakımından alakadar etmektedır,, da otel Termal'da istirahat buyurmuş- hurreisinin mevki ve salahiyetine mlişa-

Ieb·UdaPeste 
23 

- . lar, öğle yemeğinden sonra Mıllet bih bir vaziyet izafe edilmiş olabilecekti. 

~llı;an .B .. (A.A.) - Ayan ve lesindeki müstakbel hattı hareketıne çiftliğinde bir gezinti yapmışlar, ak- 2 2 5 k ,. ş ı· o" 1 d u.. Bu yapılamayınca, Ka!enin Yoldnş.n 
teıı.'r>etek bir a~ıcıye Encümenlerinin bakarak vereceğiz. şam yemeğini yemeğe alakoydult.ları , me\'kii, mahdud salahiyetli bir temsili 
t.t?tı1liaticiye Nop1antısında söz söyli - General Franko hükfımetinin huku- misafirleri ile beraber otelde "almış- : sandalye haline gelmiş bıı1unuyor. Parti, 

"d azın B De K E l~ld karar ve lardır \ gene eskisi gibi memleketin mukaddera-
- eınıı:r ki · anya ez - kan tanınması, geçen y u e · Ccbelüttarık 23 (A.A.) - Evvelki 

d 
(•\"'·- -ı ır · t k• b' * ta hakim tek teşekküldi.lr. 

11 Ô ·"l)turya · rilen fiilen tanınmanın man ı ı ır ne- gUn saat 11,30 da müteaddid Cumhu -
ti erlin - na ve M~caristan tarafın- ticesidir ve bütün Macarların Fran - Dün gece saat 22 de Yalova radyosu .::lyet tayyare filoları tarafından yapı - * 

lıa;i~~ ~enıpati ~zaın~~ver~n~ karşı gös koya karşı hissettikleri sempatiye ier· şu tebliği neşretmiştir: lan Salumanka bomb~rdımanı, evvel· Yeni Fransız kabınesinı yalmz soku 
~r sıyasetind hurlermın, Macar cüman olmaktadır.> « Vatandaşlar Türle milleti ka- ki sanıldığından daha fazla hasarı ve demokratlarla radikal .'.>osya

1
ist fırkasın-

n· cyıedıği de_ Yeni bir istikamete i•aıyanın ve Avusturyanın silahlan- 7.andığı bütün zenginlikler ve be - zayia~ı badi olmuştur. \ dan ald:ğı aza ile 
~ktaı\kirnse ~i~~ değildir. ma ~~selesinde Macaristanın hukuk zentiyi, bütün güı.ellikler gibi, hu Sa1amankada bombardımana §ahid ıe'::ı Fr,.~aız kurmavct muvaf-

~ıYı>tinı dtihak1 veyaheund MA~lltiktlominctern_ müsavatmı tanımaları, üç devlet ara - gece dinlediği zengin Türk musiki- vlar4ı.k bugün Cebclütarık'a gelen sö - :az::~.~," fak .olan yeni b:ış-
'lJ. 

1 
en ı e er e sini de Ulu Önderin cömerd Male - .. · ı k" ı · if d ı · g·· 1.1 d vek:l Şotan, m::-

• •etler C çıknıayı tal b •- . t' sındaki hakiki tesanüdü gösteren mü - zune ınanı ır ·ımse erm a e erıne o . ma b .. d eı ., erni . e ewuemış ır. . . k f' t . tine borçludur. re, ölü mikdarı 225, yaralıların mikda- usan mecusin c:, 
~ ·1acar k Yetı, bizi her şeyden ev- hun hır ey ıye tır. O, ntillete şen Ye şatır olmayı, rı 400 dür. ümid edilmedik bir itimad kazandı. Al-
b~t~d.ar eyıee alliyetleri bakunından a- .Macar harici siyaseti, d .. evamh ve hayatın külfet ve mihnetlerini gu·· - ı B 1 d G 1 Fr k dığı tasvib reylerinin sa'-'ısı tamam (500) 
J,. h n:ıek f k omba ar an ikisi, enera an o J 

tr.u~:tn faali 'e . tedir. Milletler Cemi - müstekardır. Macar mena ııne a~şı ler yiizle karşılamayı telkin ede- nezdinde bulunan yabancı devlet mü- dür. 
U. Cı>n..ı· ; ~ı hakkındaki hükmü _ anlama zihniyeti gösterenler, Macarıs- gelmektedir. ·11 · k ld w b ··k Yeni Şotan kabinesinin, komünist Ye ..... ,, S etın b • d ed bT 

1 
messı. t!rınin oturma ta o ugu üyu 

u ekalliyetler mese- tanın dostluguna itima e ı ır er.> Onun telkinleri bir şifadır, nasıl otel civarında patlamıştır. sosyalistlerden ayn olarak kurulmasına 

R 
-- ki onun tedbirleri de bir devadır. F nk 1 ıam mukabil mazhar olduğu bu tas\'ibir. se-

um en Baş ve k ·ı ı· ı:n· e göre Yahudi y.::~ :!·~~ü~,:,~..ı;::;:~::: bild~~;~~~· ;ı:~.;-n~ :.... muhabiri ::~:şı~~~~;.;.·ı:.~~·~~~· ;~~~::.r1 :~~;:'. 
ha hayatiyctli günlerine kavuşa • Geçen pazartesi günü General Franko or- metleri zamanındaki sol partiler ittihadı-

m 1 
ı akt dusunun Teruele karşı başladığı yeni tnar - r.ın devam ettiği kanaatini idame etmek 

:'niilii. 
ese es., n ı• n tek hal ç a r~s 1 • c B~rinanla onun afiyetine, sıhha - ruz çok kuvvetlidir. istiyen komünistler bu müzahereti sır!, 

det. d tmek tN·rk Karşı tarafı Alfambra nehrinin sol kı - bu bakımdan gösterdiklerı gib: merkez 
tine, saa ıne ua e ' /A ~1 yıııına çekllmeğe mecbur eden harekatın ilk 

il y milletinin her ferdi için bir vatan üç gilnU esnasında şimalde elde edilen llerl fırkaları da, yakın bir atide iktidar mev-
lSkan ahudilerİ henüz serbest olan hır arazıde borcu ve bir millet ifadesidir.• hareketi, bazı noktalarda 7 kilometreyi bul- kiine gelmek hususunda kendilerinde ha.-

etmek Ve bizden mÜmkÜD olduğu kadar ••••••••• .. ••••••-••••••••• maktadır. Cuma gününden beri, Franko kuv sıl olan ümid ve kanaatten dofayı Şotaıı 
--·L•H•e•H•h•••Hı;s•Htna•• nda mı·ıı··:ı·- ,otıeri, tazyiklerini gevşetmişlerdir. kabinesine itimad reyi vermişlerdir. Dış 

" Uzak b" y h d• d I t• k k İhtimal verildiğine göre, Franko kuvvet- . . . 
b llPrlirı ır a u 1 ev e 1 urma " lf Terueli hiıcum ile almak istememekte - ~ıyasetı bır haylı taarruza uğnyan Fransa 
UtOsı.ı ' 23 (A..A,) - hı• rlJ• k kabin esi dlr. BIIAkis dört taraftan çember altına ala-ı için, dahild~ müttehid bir cehhe ve çeh-

lq bııı llUn Bük · - Alman istihbarat\ göre icab eden tedbirleri ala.cağ~nı soy- rak teslime mecbur etmek arzusundadır. (Devamı 9 uncu soyfada) 
,\' Utıan c reş tn6habirine beyanat- !emiştir. Başvekil Macar ekallıyetıne kar- kurulacak -====::t 

~at. alıuc!.i nı oga, deıniştir ki: şı tehdid edici tedbirler almak niyetinde ,-
hl!ıı~;aı Çare:~lesinde bizim için bir tek olmadığını kaydetmiş v.e Alm:nh ekal~i- Varşova, 23 (A.A.) - Polonya efkarı 1 Sabahtan Sabaha: 
tr.fl~.,. ~tb~t ~ardır. Bütün Yahudilt:ri vetinden sitayişkür bir lısanla a setmış- umumiyesi ayan meclisinin büdce encü- ı 
~a~ be hi~de 0 ~? bir arazide iskan et- tir. , meninde cereyan eden son münakaaolar- • 

ır ,, n ınu k" B ·· .J • d' (;
0 

rahud· m un olduğu kadar u- Bükreş, 23 (A.A.) - ugun ~e~r~~ı- dan dolayı müteessir ır. 

Yarış mı; barış mı? 
Eski Fransız başvekillerinden Heı riot babacan adamdır. Kafalıdır da .. Rus

yada ve Yakınşarkta yaptığı seyahatlere aid yazdığı kitabda baz\ ukalalık· 
ları oliııakla beraber bugünün politıka Uleminde hiç olmazsa Loyd Corc'tan 
daha bilgili olduğu muhakkaktır. 

l!a ,şu ~ 1 devleti ku k len bir kararname ile 1/12/18 tarıhırnfrn Ayan azasından Klesczynski başveld1e 
' ,, sozı rma .> d .... rahua eri ilave et · t' itıbaren Rumen tabiiyetine kabul c ilr.n- siddt>tle hücum ederek muhtelif nezar:?t-

•rıar, ıl mış ır: . ıı 
ıtı a ~ab er kendi 

1 
. ler hakkında yapılan muamelelerde ıcra !erin faaliyetini tanzim edcme~iğini, bu 

·~ ı. ili ça ışmalarıle yaşa- . . . . . illa 111.l r· Yetıeri ld edilecek tashıhat tesbıt edılmıştır. Karar- nezaretlerden her birinin kendilerine ı;ö-
dığı ~ .. takd rdc Yonc:~ğunğu isbat ıedel- nameye göre tabiiyete kabul edilen Ya- re siyasi bir hattı hareket takib ettiğ·ni 

"Yda ~ına a haklan c - w ı R b"t b' s· t" 1 d w na çıkın 
1 

hudilerin Roınanyada dogduk arı ve u- ve hükumetin sa ı ır ıyase ı oıma ıgı-
" b ış o acaktır. • h' tl . . 'f t l . t" "o uoJŞe . men ordusunda askerı ız.me erım ı a ".? - nı söy emış ır. 

l~ tı :ıı, boış~ . \Tlı.ın. tehlikesi tiklerini isbat etmeleri Iazımdır. Bun'arı Bu sözlere ccvab veren başvekil, milli 
l'l'ıtıha·.ıha bu:y~.ı~ıni~ Romanyanın fıfr;i isbat edemedikleri takdirde isimleri Rl'- birlik tarafdarlarmın iktidar mevkiine 

lta1t old~. hır tehlike teşkil eW~i men nahiyelerinin tebiiyet defterl~>rin- geçecek kadar kuvvetlenmelerini be!:I~-
~~ hükumetinin o"lh den silinecektir. diğini ve esasen sıhhi vaziyeti hükumet 
<::::==::: vüki.inü taşımağa müsaid o1madığı :çin 

n 
;ktidar mevkimi milli birliğl terketınE>ğe 
memnuniyetle hazır bulunduğunu beyan 

etmiştir. 
~~~~--~~~~ 

Giimriik ınemurları 
Aras111da yeni 
Terfi ı'e tayinler 
Ankara 23 (Hususi> - Gümrüklerde ta -

ylnlerl bıldlrlyorum: 
ıst,rnbul Baş Direktörlüğü '.lnenıurl:ı.rın -

dan Nnfı ve Hamdi terfla!1 Başdirektörluk 
muhasebe memurluğuna, Istnnbul muhase
be mı>mtırlıırmdan Rüştü terfian muayene 
memurhııYuna, İstanbul memurlarından Ke -
"lan terttan muhasebe memurluğuna, İstan
bul memurlarından Zeki ve ~tizin birer de
rece terfian ayni vazifelere, Istanbul kiltlb
ıcrinden Sahavet gümruk memurluğuna, n -
çıktnn Mehmcd istonbul muhasebe memur
lnğuna tayin edilmişlerdir. 

İşte bu babacan Herrıo~ Frrınsız gençliğine hitab ederek dünya sulhu için 
gençliğe bel bağlandığını itiraf ett~. Fransanın bugünkü aslarından sayılan 
Herriot'nun bu fikrinde samimt ve h ükh olduğuna şübhe yok, fak::ıt üstad bu 
hitabını yaparken acaba bugünkü gt:nçliğin nasıl yetiştirildiğın1 hiç düşün
medi mi? 

Gençlik dünyanın her tarafında barış için değil. yarış için yetiştiriliyor. 
Bugüni.in spor mücadeiesi bir beden terbiyesi olmaktan çıkmıştır. Her saha
da spor çetin bir mücadele halind~dir. Havada, denizde, karada, pis'te 
stadda, ringde hergün bır rekor kırmak, bir hasmı çökertmek, bır rakibi 
nakavt etmek için sinir ve adel~. zeka ve cesaret son randımanını vcriy-;r. 
Bu milli müsabakalaı·, bu beynelmilel çarpışmalar fcrd ve cemiyet sağlığı 
için mi, yoksa milletlerin yarınki :faci<:lara hazırlıklı olması için mi yapılıyor? 
Spor eğer ferdin ve c~miyetin sıhhati içinse bugünkü mücadcf.! sporları a~ı··
dır, fazladır ve hatta yıkıcıciır. Halbuki devletler sporu gittıkr•' milli mü
dafaanın bir temel taşı olarak kabul etmiş görünüyorlar ve gençli!< bu mu
cadelc havası içinde hu maksadla yetişiyor. Sulhu kazanmak içın harbe ha
zır olmak esası değ~miş değildır. 

Bugünün politikacılqrı da hfıld hu kanaatin C'siridirler. Emr.ıyl"tini ku,r
vetine bağlıyan cemıyetlcrin zah.rde en nkıllı cemivetler oldu~u" 1 ~i.ıb!le 
yok, fakat acaba insanlar neden biraz samimi olmuyor ve hakkm mutla~ ku"
vetten doğacağını itiraf etmıyorlar. 

Herriot'nun sulha yrırc:1ırr.cı olmasını istediği gençlik mücadelp için hazır
lanmış kuvvettir ve her memlekı.t bu kuvvete bel bağlıyor. Kovanına mer
mi tıkılmış top, merkezine fitil takıfmış bomba, deposuna esnns doldurulmıış 
cehennem makinesi halmde sinirlerrncrilmiş, adalesi taş kesil:nic; ve kafası 
yenmek, dc>virmek, nakavt etmek fikirlerile doldurulmuş bir gençlikt~n ba-
rış beklemek bana biraz gülüne geliyor. Bii.rhan Cahid 



• 

Katırcıoğlu- yangınının 
tahkikatı devam ediyor 

Yangının bir çuval imalathanesinden çıkdıfı anlapldı. 
Hadisede kasd olub olmadığı henüz tebeyyün edemedi 

Şehir işle'!_: 1 Polt.le : 
Gazi klprfiıftn&n bir kısım Yakalanan eroin Ye ._ar 

dubalan geldi k~ekçd8n 
Gazi köprüsüne aid ori yedi duba Al tcac;atçılıt btirosu memurlan Davudpap. 

manyadan getirilmiştir. Almanyadan Yokuşundan geçerlerken Klieçburnunda o -
turan Taltturwı eroin içmekte oldutunu g6r 

gelEcek dubalann sayısı otuzu bula - mfişler yatalatnıflardır. t)'zerl arandıtı 11 _ 

dlkhr. Köprü yirmi dört duba üzerine !'ada bir mtkdar eroine tesadM edllmlştlr. 
kurulacak, altı duba yedek olarak alı- * '8hreminlnd8, Knbeban .. halleain • 
k kt de oturan Kemal .,. arbclap Razlntn otur-

on3ca ır. dutu nde &raftlrma ppan kqatçılıt b1l _ 
Köprünün malzemesi arasına katı - rQ.Su memurları bir mJtdar eaar bulıtıUJlar

laeak demir aksamın mikdart hakkın- dtr. 
da belediye ile müteahhid arasında ih- Bir ıGmrOk memuru yaı alan<.'ı 
tilif çıkmıştır. Yollar şubesi müdürü Hali9de ~hmaıı lnsıuz bandıralı Polltrl 

POHA 

Üniversitede 
Burs teşkilatı 

Bu teıkrat sayesinde 
yüzlerce fakir gencin 

tal sili temin edilecek 

Kartalda orta 
mekteb açılıyor 

Zahire borsasında 
haftalık vaziyetin.bul-

Bu aene lstanbulda 641 
Tilrbe tamir edllecell 
Maarif VeWeü İstanbulda barab ol-

.. .. .. .. mağa yüz tutmuş tarih! türbelerden on 
E b ılhud. nın koşku orta aıtısını 1931 BeDesi büdcestne toydutu 

mek~e be tahsis edi~ecek bir uıikdar para. ile müz~ler idaresi va-
• s~tasile tamir ettirmektedir. 

Maarif VeWetine Kartalda bir '1>rta İatanbulda tarihl kıymette yetmJı ka-
mekteb açılmaa kararlaştınlmıştır . .E - dar türbe vardır. Yetmit türbeden on al
bülhüdanın kÖfkÜ denmekle maruf olan, t ta . _..ıın- '-te ki Mr. ... daa _.... 

. ·-ı bu k- k ıa mır ıı:uuıue& o u6 ...... .,..&.ye 
20 odalı, genış arazıztı ıu_nan ~ or- elli dört türbe kalmaktadır. Maarif Ve-
ta mektebe tahsis edileeelrtir. Sahıbi bu-
nu ucuz bir fiaUa maarife satınayı vadet- klleti müzeler idaresinin 1931 blldcealne 
miftir. koyacalı bir mtJrdar para ile ba em dört 

vıparuncta nöbetçi olan 2689 numaralı gtlm
Galib bD ibtilifı halletmek üzere An - rJt muhafaza memuru itte )'lln~ gtıverte-
karayı>. gitmiştir. i'de dola4uten alta metre derinuttndekt am- Müleferrlll: 

HiLA ti L_ı ..ı• ~ra YDY&rianmlf, mahtetır Jeriertııden atır 
&11me D uae::Jıy~e surette 1araJa ............ . ·-....- zu. .. t Emtitüal muanJan mja 
yapacap yardım H.y~anla Jallgl"l çıkb tabi tatalacak1-

Bir Marttan itibaien etin ucuzlama- Fatıbde Baydar mahallesinde töceardaıı 
m huebiJe mezbaha rüsumundan be .. ko.t.emm erinin 1tinet Jcabndan yancuı ~ık- Ziraat Vekaleti yüksek -ziraat ens-

türbeyi de tamir ettireeektlr. Mbelu 
idaresinden tamir pmıyen t&rbelerln 
halihazır vaziyetleri hakkında mal6mat 
lstetniftir. 

• akpm SAKARYA• 
1-..:1: • ~-..ıı- ~ .. ili b" 1. mıı. lt!a!JeDin 'faktln4e mtldahaJes& ile 11 - titüsü mezunlarının askerliklerini bi -
cuıyerıın ..:ı~ ~ yuz e ın ıra r;ıvetıne meydan verilmeden ı6ndürillmlf - ---1.:ı.. 
kaybedeceği, buna mukabil bu mikda- ıtır. tirdikden sonra iki ~ bir staja ta-

nn hükümet tarafından belediyeye baş Bir duYar yı' ılc.fı bi tutulmalarına karar vermiş ve key- c As u s M A R T R •ı Cl 
ka şekilde temin edileteği yazılmıştı. Beşlktqda Pap.dereainde oturan Abclur- !:yeti alakadarlara bildirmift,ir. Bu Y 

n-ledi ıl '- dı b .. d ·ahmanın klrltr nine ald duvar çötmtif, ~taj ziraat idare ve okullarında, devlet BGyOk qk ft cuıubık Praosıa ftlml btfhyor 
a.: yeye yap aca. yar m u • elvanta irim• buluıudaiuıdan ll)Anca çiftliklerinde, tohum ıslaha deneme ve Baş rollerde: 

ce ile alikadar olduğundan Haziran lal'lat olm•m,.ar. mücadele istasyonlarında yapılacak, bu EDWlOB FBUILLERE • BRIG TOD STROHBbl Te JEANB 
ayını beklemek zarureti vardır. Hal • rurat1e hem gençlerin bilaileri arttın- -"'- '/il t •-- e Elyevm lla)'atta b11lanan Te Fransız cuuslannın en mOdblş ...... buki et fiatlan bir Marttan itibaren u- .ı O Bn luııc: 'iacak hem de yük" sek kabiliyet g,:...e - d_ ... 

Uln. englzt MMARTHE RICHARD. ın harikulade maceralarla ua-
cuz!ıyacağlndan Hazirana kadar üç ey rcnlerin o saha üzerinde ihtısas edin - ah "b ... ---~ 
belediyenin zarar görmemesi iç:n hü -r Dif tabibleri kon--' mesine imkan verilecektir. ~--... ••• ılnemaya nmış muhteşem tarı çe,,. .. 

g•~ ~--- ~. iiiiiii ............................. ... 
ldimet tarafından bir formül aran - ntş tabtbtert CemtJ'flttnden: Enstitü mezunlannın staj yerlerini 1 

makt:ıdır. Belediyenin zarar edeceği Senelik tongremh ayın 28 lncl Cuma sa- Zir:ıat Vekaleti tayin edecektir. Veka- Bu alışanı 
yek<in bir Marttan itibaren tem:n e - :ıü :r.ıa• ıa de Cemt7ett:nnın mertezlnde ,.. !et bu iş lçin hususi bir talimat~ ha 1937 P A R 1 S 
dilme§f ,S8hl]Jartktır. J oıJa?Pd.aD -. ~~ ~-- zırlamaktadır. 

HareketB •• canlı hir me-.ncla olan 



SON POSTA 

~ Me ____ ın ___ l_ek-·e...:.,_t_te_D_o_ğ_u_al-e-yh_i_nd-e--=-
Yapılan yalan propagandalar 

Kömür havzamızın 
muhtaç olduğu tesisat 

Şatla tanımak, köylünün derdini öğrenmek için yalnız gazete 
€ oku~ak kcifi değildir. Oraya gidip de görmek lizııııdır 
8tzurunılular 1 . 

Yapılacak liman Ereğlide mi, Çatala.;zında mı olmalı? 
lki { i1"rin müdafileri neler söylüyorlar? 

Zonguldak 20 (Hu 
susi) - Y urd ha • 
ri tasını açarsak o -
rada cEreğliıa adı • 
nı taşıyan iki kam -

A.,eledigeden 
ıve • 
r.,,.:;._stigorlar? 

~k bölgesi . (Hususi) - Memleketin 
~ŞtL Tren '!Cm nıev'ud güzel günler 
% il:~ o flıev' bu ta~ra doğru iler-

Ş gtutler d Ud .gunlere kavuşacağı· 
detq u satu-ıa:: h121 sevindiriyor. 
iıı.sa ayrılarak Y~ İstanbuldan ilk 
~eb Udu-, Ve hi Doguda yerleşmiş bir 

%iın k·· ç tereddüd etmeden di-..... a ı. 

baya rastlarız. '!" ~ 
lardan biri F 
Ereğlisi, f:', ·· .. - ı • 

Karadeniz '<;reğli 

sidir. 
Karad.eniz En: -

lisi, bir çok kasa . ..a 
ve şehirlerimiz gi -

. bi tabii güzellik ba· 
kımından Karade -
niz kıy ıhu. a eşsiz 

I bir yerdir. Fa.kat 
maalesef bir çok ka 

bn... . ız nıeın1 k . 
t~UCden !YOk f e etimiz için maalesef saba ve şehirleri - • 
S ena propaganda yapıyo- ~iz gi?i Er~ğli de 

daıı uraya _ ıktısadı . manasını 
evveı nıuteveccihen yola çıkma • . . kaybetmış, çarşısı -

tlj ŞarL ' herkes go"z·· .. k kut Erzurumun faal lıeledıye reisi Şevket An nı memur sayısına tin "' lllı' umu or muş-
g ~e Para · Vah vah diyorlardı. Üze • ı1 Halbuki Şark o değildir. Deve ker-ı nçtığı anket ve bu ankete gelen cevab- göre ayarlamış dur-
.;: belJti varsa bankaya koy, yolda varanın yerini otomobil tutmuştur. Pey lar. gun bir kasaba ha -
ıe: hE.>rbad~~arlar. Eı:zurumun kışı 1 kel~ ~an yoktur. Otelle~ vardır: _Tezek !ilhakika ~a~ete, E~zurumlulara be line gelmi~tir. 
~ ç~llar · Odanın ıçinde sürahi - şehir.erden kazalara dogru çekilıyor. ledıyeden ne ıslıyor, dıye, sormuş ve Ankara _ Zongul- "'

4
,. 

atın1nz. ' g~e sokakda soğuktan mum Soğuğun da kendisine mahsus bir Lu s:.>rguya da büyük bir alaka ile ce- dak demiryolunun 
t İı~anıard hususiyeti vardır. İklim gerçi odanın \ah verilmiş ve şehrin ilk planda ge -

1 
Ere;;liye kadar u _ Zoııguldakta bugün. kömürlm.ıaizift f.allmQ ve 

m:~e~ Yap~ garib .b~ his vardır. ö - ıçinde sürahiyi çatlatır ama, siz yorga- len derdleri hemen hemen ortaya a •

1 

zay:cağl ve Ereğli ,_ tahliyesinde ~U~nılan VCLS'\ ~~r.. . . 
~ :t gOSter:rn~ıa_rı. ışın. feragat oldu - ı nın altında sıcacık uyursunuz. Tah - tılmıştır. . . . .. ,. .. ~e bir liman y~pılacağı karan alındı • 1 den go~uyorlar ~. ışı sad~e bır fıat 
~le: k ıçın, bırer kahraman tessıfır de:ecede sokakda. . P?lto - .. ~nk~t netıcesın! hulas_a ede:s.c~ go- gı zaman Eregli baştanbaşa donanmış 

1

1 mes~les.ı ol.arak mutalea edıyorlar. Hal 
ll Şarka .. . suz gezen ınsanlara rastgelırsınız, ne curuz kı: Halk yenı beledıye reısının fa l:alk günlerce bayram yapmıştı. bukı, hır lımanın sulh zamanında ol • 
~ ~i~un al uç sene geçirdik, derler. zatürree olurlar, ve hatta ne de bu - stliyeıinden memnundur. Ve rnansub F c.Lzla durendiş olanlar derhal hare- duğu kadar harb zamanında da haya · 
g(i~vrsuz ~tında mahrumiyet çektik, runlan akar. belediye reisleri müntehab beledlye re kete oeçtiler; kömür havzasının yakın ti ehemmiyetini gözönünde tutmak 
ai g~ göğüs ayat Yaşadık. Tehlikelerle Dünyanın en soğuk yerlerinde ma· ısler!nden daha çok muvaffak olmak - bir atldeki efı:onomik merkezinden a - lazımdır. 

\ıa~d.ır. e geldik, gibi sözlerin hep- mureler _kurulmuştur. Leningrad, s_tok ~adır ıaı: j razi cd·nmeğe başladılar. Bır aralık bu Bandan başka, Çatalağzı limanı son 
lı:at l3u Sözler· holm, Rıga, Erzururndan daha soguk ı Mi:ntehab belediye reislcrin!n ayak- taleb er o kadar çoğaldı ki bu çoğalı - :radan dolmlJ.1 olan bir deniz deltasının 

n·laıı cihe~ heps~ yalandır. Haki • yerle:d~r. Orada da yo:unuzu ay~ınlat- larmı kfü.tekliyen maniler vardır. Jfe. şın tnbii b;r neticesi olarak. Ereğlideki d_uze~tilmesi s~:etile meydana gelecek 
h·~ 1~ Va•- §Udur. mak ıçın mumla sokaga çı'kacak olsa-ı le ki.ıcük verlerde bu maniler bilhassa toprak degerleri de kısa bır zamanda tır ..ki bunun ıçın yapılacak masraf, E-
t~1' ı.c:tnunız ·· s b b' b 't rr k • · h ,_ '61ar 0tuı. Ve 1 ınemlek~timizi ta • mz, mum ~one~. e : ı ası • . so.,u • meydana çıkar. Reis dostlarının reyle- birkaç misli arttı. reğli limanının ~nş.~~ı için arcanacal\ 
~h'.buaı Veya ~talara gelı?, de tekrar I mumun erımesıne mu~nade etmıyor d~ 

1 

ı-ile 0 mevkie getirilmi~tir. Dost1arı da -Bugün Ankara • Zon~ldak demir- paradan zannedıldıgı kadar fazla tut -
!st1r. el't!ll'ıe d nkaraya do!len zevatı cın~an, fakat, or~da ~ımse mumla .~ verd:kıerı reye mukab l beledıye rei - 1 yolunun ucu kömür havzasına dayan - mıya~aktır. 
bır C<rte edere~ ~u hilgisizliği~izd:n k~~~ ç-~~.1Y~.r kı soguktan onun son • ı ~inden bir çok şe.1ler isterler. Verse mıştır. Önümüzdeki ilkbaharda bu yo- Lımanı~ şurada ve?·~ burada ya • 
huı t:tlrurıa f ' b A ze sahte ve rıyakar dugunu gorsun. w bir t ı.i rludur, , ermese memleket~ kö- 1un Kozlu istismar merkezine uzana _ ı·nlması mu na kaşa edılırken ortada 

ı;ttiriyor}~akarlıklarını zorla ka - • WEı zurum, ve Doğu buranın soguk - tü kişi o:ur. Onun için de bocalar du· cak kr.>!unun inşasına başlaruıcaktır. j ı~uh&kka~ olan bir z~ruret varsa o da 
!!~r anbtılda 4 . ~ugunda~ sıkılm:ı.s~~· b~rayı mu~ ışı - rur. 1 F'akat Ere~:i için evvelce verilmış ka- hma~~n -~ıran evvel ınşasıdır. . 
dis· evliyse o. lıra alan b!r memur, l .. ından oteye . goturemıyen O:.manlı Erzurumun veni belediye rri .· a rarın tatbi'. 'ne dair ortada henüz bir Komur havzasını rasyonel bır. ça -
;ı, ın 1- ev kıra d · ·· · t J "

1 m n ı ba"l k 11 k •··· - · t·h ~~ı b "'0 llfor, ~ı a verıyorsa, ken mun~vv.erı u a_n~ın. . rnbdur, ve demındenberi zikrett"ği -ıbaşbngıç uddcdtlecek eser yoktur: ış~aya g ıy~ra yı 1 ı<.~mur 1:.1 -

tll~cb ır Çok e;>rın ıcabı ihtiyaçlar d:- Rız ıhrnal ıçın~e yıkı~ış .as.rları, ıniz mahzurları bertaraf etmiş o!duğu Ş•mdive kadar resmi ve salahiyetli sala~_ını .. kı~a b~r za~~nda hıç degılse 
get· Ul'dur ş0 ~Ieıden mahrum etmege ~enelere, aylara sı~dırmak ıstıyoruz da . . d kı~a zamanda çok m ff k b" _ d. h k- .. 1 . . .h bugunkunun bır mıslıne; yuvarlak he-

ır n· · rn . . b 1 II d b ıçm e • uva a e- ır rıgız an, avza omur ennın ı rac w d" .. .. 
d:ıı.. ıı_ A_,.... eınuru, şimdi Şarka onun •çın sa ırsız anıyoruz. ay ı a- e le· varatmıştJr • k 1 .· 1 k 1. 1 E •1. sab be.ş milyona çıkarmagı uşunuyo • 
"'13 lı "•ll pa ! ı 1 Ü . .t li 1 M'll , M s r • • · ıs e ı:>sı o aca ımanın, evve ce reg ı . . .ki .1 1 k rod"'ksi taı._ euı 1 rayı veriniz Hayat ~a ım mversı e genç er, ı e~ ec ı · . .

1 
. k d d 1 k ruz. Şımdıkı ı mı yon u p u • 

tii~~ rtef~ 0 du~u ir;in maddeten biraz rsine bir istida verin ve deyin ki: Halk ne istiyor!h ·.çınk vebr_ı mış ararınl ı~n a d ~ arba. vonu beş milyona yükseltmek için kö -
....... ~ ,. alır F k s· b" b k k l"k 1.. k b h aş 1 ır yere yapı acagına aır ır · .. . . . d •-..ıı 1 b de"' atdır İ · a at onun da tahas· c ız ır uçu sene as er ı · yapı • Halk, ev\'e a çocu a çesi istiyor. .. k t B"" 1 1 kl be mur ışletmesını mo ern rnewu ar a u 

l_ ··•ed • · stanb ld B .k. 'bJA - d ı· 1 . E d h ısoı ~ı mıamış ır. oy e oma a ra - .. . . k . tt·-· . . . ... u 1_ ıgi si u a bir türlü gi - voruı. unu ı ·ı seneye ı ag e e.ım. Bu i ıtıyac 'rzurum a er yerden faz- 1 d d"" .. 
1 

. k 
1
• gun ıçın rne anıze e ıgımızı ve onu-

lOİ:ıt ' llernaı B. . . 1 f""l k 1 k . • ı1er, 0rta a onen soz ere ınanma a- .. .ı k" 1 . . d d b n t t ~ rıtaıa arın, barların çalgı- ır senesın ıı en as ·er o ara· geçı - la dı·yu]ur Çünkü Erzurum veludiyet 1. 1
. E •

1
. • ç muzue ı yı ıçın e e eş mı yonu u -

ı_ \l~tL tın ti k' ' 1. d'- . d 1 k t h. - · zım ~e ırse ımanın reg ı yenne c a- • .,. kah 1 ed 1. N 1 k' "ti ,.. böı ' rya ısi oluverir. ;·e ım, ıger .sencyı e mem e c ız - itibarile memleket ·m:zin en önde ge _ • 1 : d . lm f'kri b .. h". lU ı:;umuzu u e rm. e o aca . 
lhı.. . ge.tniz b"lh . 1 k Ş k k'" 1 · d hl .a agzı,, n a yapı ası ı ugun a 1. 'h 

1 
•. . 41_.. •• •• d 

~ ~ ır;in k 1 ı assa münevver- metı o ara ar oy erın e mu ar - len schir!erinden biridir. Evler dar ka k ' b 1 kt d stı a ettı~ımız ]\.omurun yarısın an 
lrt-. ~l!hinızn. orkunç yapan sebeblerin :ık yapalım. Hem memleket. bızi tanı· p lı ~tak taksimatlı toprak daml "k•-1 ım u un~a. a ır. . 

11 
k dı fazlası elimizde kalacak ve stoklara a-

"''iı..f ı, rnerk 1 1 d b ' ı k t• t 1 ı 1 ı mı Rasvone. bır çalışma ıle vı ı ran - 1 k Ç"nk·· 'ki il to k-gUııd "'den İ ez erle rabıtasızlık- sın, nem e ız mern e e ı anıya ım. 1blardan ibaret oldu iu :çin çocukları . h 1 d b .1 • t: aca tır. u u, ı m yon n o -
~l'<> e ~İdilı? s!anbuldan Erzuruma 40 Köy!ünün derdini gazetelerden öğren- d' . evde hnpsetme·g~ e im•.'· k ~nanı b•r . am e e eş mık\?n .. tona. ~ı- mür~ı ihrac edebilecek vesait ve tesi -
h :- ~' rtnış b ·· 1 Af• d - ·ı O 1 b b d aıma ' r.an yo - ~arılmak ısteneıı havza omurlennın .. . . mah b 1 eı- akat .. · ugun 3 günde gidi-ı mck ka ı egı. nun a aş aşa a ya-, !ur Sokaklar kışın, çamur kar i inde- . . , . . . _ . . saltan bugun ıçın rwn u unuyo • 
~1 rı<tsı}s .rnunevveri t hı c:amak ~azım.~ · ç ıhruC' ıske.esı ıçın Ereglıye mı, yok~a ruz 
1t1~.\afasa ışıeycın o kı~ka ·~P5ı··ukurunaı· Eıier Dom•nun size anlatı1dıi1ı gibi c!ir. Yazın ise tozdan geçilmez. Bu iti· Çatalrı.ğzı'na mı liman yapmak doğru - Bugün elde mevcud yükleme tesi -
~·Yı 1nda b" gun u ma - ,.., ... - 0 • t; I· cuk1 nrı sokaklarda ü ·· k d ? 
~Us· ekerek n ır türlü çıkmıyor. Kuş korkunç bir ver olmadığım memleket , ar": ço · k be , . 8 run.1?1e - ur· . .. . .. . :;atı Ye vasıtaları, üç yüz metrelik Zon 
~r arna gectiği şoseler 24 saat "Ü- }ıesnbına öğrenmek istf'r'ieniz. bura,·a cıen kurtarma e :e!nın en ta~ıı ar-1 C:dden çok muhım ve uzerınde e- gu'.dnk mendireği içindeki üç vinç ile 

40 '.~ 24 saat dah· ' : .• 1 reliniı. burada geçecek ömrüniiziin bir zusuduı:. Ve_ bunun ıcın de ısrar ıle bu, hrmrniyet le duru iması lazım gelen bu ıwık ağızlarda otuz kiloluk kiife'erden 
ş._ Run k ı onun go f, ' ~u u1.erındc durmuslardır , b"· · ]'h· t h d dl " )ar "' 1'~ d . adar uz ~aç cenes!ne kat'iyen acıml\·acaksınız. mev" ~ · •mr>c;e., ı m sa a ıye u u arımızın ·narC'ttir. Muhafazasız açık ağızlarda 

t11_
1
• ~iltp eyınce, akla .udyor. I· :,_ 1 1 bel d. . 1"' Halk dört gözle treni bekliyor. Tre- • ... ıırl~d"·. Su kadar var ki. ik: avrı l·ömüı tahmilatı yapabilmek ha _ 

"'l:ı ve , e\•e ,ervan - LCZUruınm.ar e l' et en ne . E .. . k d b' fık" b 1 • 
ha t na b- Ya!('ın zirv 1 . b 1 . r. J ? ~ ı~in gelmesı rzurumu muhasaradan "'cı u~ no tac;•nı a ır ı 1r vere ı me-

1 
vanın ve denizin llttuf ve müsadesine 

l'.,.tıl r, v Utiinrnn., d ~\erı u utksa1: n· d ıhs_ı~~~ar.d b 1 d kurtar-de-ak \'C bu giizel memleket la - ... ; !çın btı"ada telhis etmek isteriz. bağlı bir te adüf ve şans ış· idir 
"r el e teı k . a~.ar, pey e ı ıraz a şe ır ış erın en a ıse e - w "ki k k . . . · l · · 

dtrıları c. dumanlan tüttüren yinı: Son günlerde şeh rde bir tek de· yık .)ldugu me\ e a\'1.tşaca tır. Lınıanın Ereg1ıve yapılmasını ıs - E"cğli limanı, açık ağızlarda kömür 
gelıyor. J cHkodu me\'ZUU var. Dof!u gaze'csinin Mustafa Fmıd teyenl~r ~ vo;lar kı:. . 

1 
'üklı 'en 1ti1ebler için fırtınalı hava -

= - :.re~ ı ı::oı adenızde Sınop an s?,n-1 larda tahmilatı durdump barınacak en 
Pazar Ola (l!asan Bey iyor ki: la g e~ tıbı lunanlarımmn en mu - [1Ü7PJ b'r s·.'f·naktı. E,.Pğli koyu bugün 

1' •mıne> :d· r. Ynlnız bir rüzgardan ba~- 1 \'apu ·· 1 i.'i~ bir sıi1ına1< olmak vasıf -
IH ı.,ıt1 ün rüır:ırlara karşı kapalı hu -1 ıımn da kaybetmi;tir. İrili ufaklı o • 
junrr -.ı \"e . . man k"~·unun •en• l i 'T li 1 uı: h c; eminin me1aı, olan Ereğli bu 
r' ııı • n Ere •1 de ya~ı.mnsı \'e Er<"'§lı - ·• · 1 barınmaf1a kost·""·ları . , . . . . . . . . .. . "n vapur arın .., u11. 
ı n hı ac: rneı kez• ıttıhazı ıçın b r ruc· hir ver dP il, fırtınalı havalarda gemi-
) an hakk·dır. Başka yerde vapı!ac:1k 1 . k L kl b. t hl"k k · · · h k . · _ erın aç ı arı ır e ı e mınta ·ası 
.•ırn :ı ıçın arcanaca para ıle Ereglı-

1 1
• 

1 
· 

1
-

. . . h k 1a ıne ge m ş ır. 
oe tec;ısat ıçın arcanaca para ara - H · · • 1 'h r 
sındaki fork, tnhiatın J(ıtuflarından is- a:•za ıçın zarun ° an 1 rac un~ -
··r d d E -1. 1 h. k h . ... k nının ın~ac;ına kadar yapılacak en n -
. ı ı e e c:'n .reg ı e ıne ço· uvu o- ., . E -1 r , t · l k 
i'ocnlctır ki bu da Ere~li için kafi bir ter rık,· ış.. r1egdı ımahnın~l~ ~ız eb~erek ~-

//"'- -

'h b b' t k"l d c agıı ar an ta mı at '\lapa ı mc ı-
- k 1 si H B D cı ~~ e 1 es ı e er. • · ··b l ta 1 · t hl"k ... Beyazıd kulesıne bir a- ... ve orası paraşut u e asan ey - esene yan- . . ç- n no e tu n vapur arın e ı e za-

aansör yapılacak... olarak kullanılacakm11... gın kulesi bundan sonra . ~ı~a~~n Çatalagzında .yapılma~ı man1 mnda hiç de~nse sığınab'lccek -
memleketi büyük yangınlar- 1 fıkrını m~-~af_aa edenler ~e dıvorlar kı: ı teri e.nin ve tabii bir liman halıne ge
dan koruyacaklaruı i§lel'ine 1ı - Erc~ı~ lıı:'anınm rı:udafa?sını .'·a-

1 
tirmcklir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tyacak!- panlar vaDyeb sadece ~hsadı ~wye- 1 ~~edNainı~ 

... 



SON P'ôSTA İkinc~ 

1=~
6 

~s~~,.::~is=eıe=r =K=arş==-ısı=nd=a -=====--==-===:ı::::s:=:::s=:;:::ıı:;:a====;=-==I =K~A~~~D~~H~N===ı-rr:::=B=z=.r==R=u=s=p:::::re=n=s=i=n=in==h=a=i=lr::a::ları :J 

U N Gençler için şık R.omanof olmak cinayel u 
Bir doktor söyledi: 
- Burun nezle mikrobunun 

için açık bırakılmış bir kapıdır. 

1 san yüzü ~erhalde şimdiki olduğundan ~ bir manto . ~ 
girmesi daha çok guzeı olurdu. K d l • • ld .. d g"" zaman Çeka * ar eş erımın ne o ugunu sor u um eıı 

Bazan insan büyür, burnu küçük kalır, soğukkanlılıkL cevap verdi : "Layık oldukları c * Bir tiryaki söyledi: 
- Burun, ağızdan giren 

nının çıkacağı bacadır. 

bazan da insan küçük kalır ama burnu görmüş, yani kurşuna di:ıilmiş olacaklardır• .. 
sigara duma- büyür. 

* 
* 

Bir insanın burnunu kırmak, herhalde 
kafasının heyeti urnumiyesini. kırmaktan Bir mendil tüccarı söyledi· 
daha güçtür. İ - Burun, çoluk çocuğumuzu geçindi-

rebilmemiz, bir köşeye bıraz para artı- * . 
rabilmemiz için halkedilmiş bir nes- 1 Her işe burnunu sokan'!ar, elinden bır 

iş gelmiyenlerdir. 

1 

nedır. 

* * 

-= 

1 Bun 1 arı b i 1 i 
Muhtelif hayvanların vasati 

y?şl. rı ka~ senedir ? 
Canlı mah

lukatın vasıl ti 
yaşama müd
detleri hak-
kında size lı;r 

fikir vermek 
için :ışağıcfoki 

satırları y-'\zı

yoruz: Ağustosböceğı: 2 ay. Kelebek, pire: 

3-4 ay. Sinl:'k: Altı ay. S•vrisinek: Bir se
ne. Karınca, arı: Üç sene. TaYşan: 8-10 
!'ene. Koyun: 10 sene. Yılan: 10-15 sene. 
Kopek: 15 sene. Bülbül: 10-15 sene. Ku
zu, kedi: 15 sene. Kurbağa, yaban öküzü· 
18 sene. Sığırlar: 25-30 sene. Beygir: 30 
ıene. Kartal: 35 sene. Geyik, leylek, dev,,: 
Kırk sene. Ayı, aslan: 60 sene. İnsan: 70 
1ene. Karga: 80 sene. Kamlumbağa, p.:ı-

vağan, fil, yayın balığı, uskumru: 100 sc-
ne. 

* "Hürriyet, müsava~ uhuvvet,, 
sözleri evvela ne vakit ku llamldı 
Biliyoraunuz ki 

dünyaya hürriyet 
fikri Fransız ihti-
laliJe beraber ya
yılm~ır ve her 
memleketin, rejim 
alemi olarak ar
masına kaydetme
yi u n u t m a -
d ı ğ ı cHürriyet, 
Müsavat, Uhuv

o a o 
vet> !Özleri ilk defa ne uman kullanıl
mıştır, onu da biliyor musunuz? Bilmi
yorsanız söyliyelim: 1791 de ve Fransada. 
O vakit orduya yeni üniforma seçmek i-

Evli bir kadın nelere 
Dikkat etnıelidir ? .• 

hükümdarı Bazi-
-:. • lik icrayi hüku-

~------ met ediyor ve şe-
hir kütübhanesin

de (120) binden fazla cild kitab bulunu-

yordu. Bu kitablar; bir yangın n~ticesin-1 
de kamilen yandı. Bunların arasında bir 

\ 
• 

İlyada ve bir de Odisse mevcuddu ki h e. k dü h l 1 a 
unden düğmeli, ya a, ~me er n Y -

ikisi de yılan barsağı üzerine yazılmış- 1 Ö k d k. ı · 
nında kalıyor. n, arka ve ol ı ış erı-

lardı. Yazıları kamilen altın kakma idi. ı . . ·ım· A k d t k - u 
ne pıkür geçırı ~· r ası a ıp ı on 

* gibi iki dikişli. 
Dünyada yapılan en derin petrol 

sondajı 3463 metredir 
Petrol aramak i

çin dünyada ya
pılan sondajların 

en derini Kalifor
niyada yapılmış, 

Ye (3463) metre 
derini.iğe kadar i
n ilmiştir. Bu son
daj neticesinde, en 
50n inilen (3463) 

metredeki nihai kutrun genişliği a san

timetre idi. 
_.... ..... ___ .... ...--... -........ .. ......... 
cab ediyordu. Bu üniformanın göğüs kıs

.mına bu kelimelerin yazılması istenildi. 

Bu fikir 1793 de,· bu kelimeler bütün bi
naların oebhesine yazılmak .suretile u
mumileştirildi. 

it 

Diyeceksin. Belki senln de kabahatin 
yok. Fakat d{iJJüncelerlnde yanılıyor -
sun .. 

Çocuklar için 
rob dö şambr 

• 

Üstü desenli açık mavi, kalın yünlü

den yapılınıihr. 

Rw Prensi Gabriyel hatıralarım Mk- ı 
le devam e~' r: 

Demek tevkif edilmiştim. 
Mu~adderalırru tevekkül ile karşıla

dım. Zaten insan bazı tehtikelerin veha
metin.i ancak onları geçirdlkten sonra an
lar. 

Fakat zevcem tehlikeyi derhal sezdi 
ve kolumdan tutarak, bilmem nasıl yap
tı, Çeka reisi Uruçki'nin kapısını zorla
mıya muvaffak oldu. 

Adam: 
- Burada ne işiniz var? diye haykır

dı. Size söylenecek hiçbiı· şeim yoktur. 
Tevkif edildjniz. Yapacağınız şey hapis
haneye yollanmanız için sıranm bekle
mektir. 
Karım bütün cesaretini toplıyarak: 
- Böyle hasta bir adama ıtırab vermi

ye nasıl kıyıyorsunuz? diy~ bağırdı. Şim
di hastencde bulunması tazım gelen bi
risine acı çektiriyorsunuz .. . 

VP bunu söyliyerek bir demet doktor 
vesikası uzattı: 

- Kağıdlarınıza ihtiyacım yok, zevci
nizin hasta olduğunu anlamak için yü-
züne bakmak kafi .. 

- Ve buna rağmen hasta bir adamı 
hapishaneye yolluyorsunuz öyle mi? Hiç 
değilse bana sebebini söyleymiz. 

Ben de burjuva idim .. 
. - Romanef adını taşımanın kafi bir 

sebeb olmadığını mı sanıyorsunuz? Bu 
ailenin bütün efradı 300 senelik saltanat 
müddeti esnasında bütün vakitlerini mil
letin hakkını r j ımal etmekle geçirmiı
lerdir. Türlü tüdü cinayetler yapmışlar
dır. Yağmagerlık etmişlerdır, çalmışlar

dır, öldürmüşlerdir. Onlardan ve bütün 
burjuvalardan ne kadar nefret ettiliıni 
size anlatamam.. bir kalem darbesi ile 
hepsi birden mahvedilebilselerdi ne iyi 
olurdu!.. 

Ben de burjuva idim. Ayda zevki için 
300 ruble harcıyabilen bir talebenin ra
hat hayatını sürüyordum ve her §eye 
rağmen daha o vakitten kendi mensub 
olduğum sınıftan nefret etmiye ba~lamış
tım. Nihayet bu sınıfa karşı ebedi bir 
harb ilan ettim. Aramızda ölümle neti
celenecek bir mücadele var .. hır ıalibiz, 

öç alıyoruz. 
Karım siyasi polis müdürünün IÖzünü 

kesti: 
- Romanof'ların üç asırlık saltanat 

hayatlarından bahsediyorsunuz, fakat be
nim zevcim ancak 30 yaşındadır. :Ne çal
mış, ne öldürmüş, ne hak gasbetmiştlr. 

Bir masumun öbürleri hesabına ıztırab 

çekmesi neden? 
Uriçki bize gülümsiyerek bakıyordu~ 

sükıinetle: 
- Çocuklar babalarının irtikab ettık

lcri suçtan mes'ul değil midirler? diye 
söze baı::ladı. Zevciniz belkı masumdur. 

J 

Onun aleyhinde hiçbir şey söyliyemem. 
Fakat Romanof ailesine mensub olma
nın cezasını çekecektir, hem de acı bir 
şekilde .. Size gelince madam, bu arıe ef
radından biri ile evlenmek suretilt de
rin görüşlülük yapmış olmadınız. 

Bir «garip sual» 
Uriçki müstehzi bir tebes:.ümle ağır a

ğır söyleniyordu. Zevcem: 
- Mcrlem ki seviyorum, ne çıkar? di

ye coştu. Kader ne hazırlars1 hazırlasın, 
beni ondan ayıramaz. Fakat söyleyiniz 
bana siz hiç sevmediniz mi? 
Muhataeımız hayretle: 
- Ben mi? diye söylendi, fakat ne ga

rib bir sual soruyorsunuı. Şübhe yok ki 

f 

ırı.old 
Son Rus Çarı İkinr.i ı 

sevdim. Eliin da seviyorum. ·~ 
- O halde söyleyiniz, scvdı 

0 
ledigwiniz kadtn hiçbiıt sebeb . ,, 
tevkif edilirse ne yaparsınız. ile b 

- Sizin zevcinizin tevkifi 111 1~ 
sebebe benzer bir sebeble ıutll 
bu kararı tasv:ib ederim. 

Zevcem kendinden geçerek: d) 
- Sözlerinize inanmıyorurıı, ,'l 

ğırdı. Bir masuma ızhrab :eraı;·d 
den bir kanun dünyada mevc~ il' 

ı ·ınıt•• Sonra ben neye ıztırab ı;c.te., . 
bütün hayatımda ekmek par~:e~ 
mak için çalışmaktan başka b ı 'ıe' 
mamış bir insanım .. siz az evve d~ 
ile ayda 300 ruble sarfederek )~j,ı.ı 
ZJ söylüyordunuz. Halbuki beJl )C~ 
dardan da az kazanıyordum v~ı.ı'" 
ğımla yaşıyordum. Bana burJ ıtı' 1 

d w •• l d' . B n öde .. yaşa ıgınızı soy e ınız. e .1 , ,9r 
tım? Cevab veriniz.. m~.zid~ d,~ ş, 
için ıztırab çeken ben, şımdı 
için mi muztarib olacağım? .. 

Bir düşünce .ert>ef 
Siyasi kısım müdürü cevab \ 

dinliyordu, karım: ~ord 
- Neden susuyorsunuz? diY'~d g 
Siyasi kısım müdürü tereddı.1 

gibi idi, nihayet: c1' '~ 
- Madam bu muhavere ile ç }cJ1lJ 

kaybettiniz, dedi. Kocanızı bı~:. f• , 
ğımı istiyorsunuz öyle mi? pcııısıfil' fi 
diniz ki bunu yapmıya r~zı 0 ' · t 

·aı IJ 
kazanırsınız? Eğer halk benı ··:krt 

Ob j 
manof'u serbest bıraktığırnı çı1' , 
asla razı olmaz. Kapıdan ç~~ıı: ı-01or 
dakikada halk tarafından ol~\·r ~~ 
istersiniz ki yapayım? Hususı •C 1' 
r.eye mi yollıyayım? Çingaref '··})ti) 

kin hadiselerinde olduğu gib; 
110 

tarafından öldürülür ... 
Ve devam etti: ' ! 1'1lt 1 
- Bununla beraber muva ıı t b OS7 

ye amadeyim. Fakat sizi scrbcs 0ıııtı ~ 
madan evvel b:\.Şınıza ~ıcce>< ıı.J ~' 
kendinizin mes'ul bulunduğunu f 
vermek isterim. 11ıık ~ 

Bana gelince: Şahsımı korll1 ı 
buriyelindeyim. Bende mes•uli~·~,~ııf 
rnadığını gösteren bir kağıd 
caksın ız.. a ) 

(Deı~a.mı 9 unctL sayfa a 

Beşiktaf(f a oturan i,mlnln n adre -
alnln pzeteye yazılmamasını isteyen bir 
kaduı okuyucum bana bir mektub yaz -
mış. Mektubunun kısa bir hill1sasını ya
payım: 

aBen üç senellk evliyim .. Kocam fena 
blr lnaan değildir. Fakat onun bazı huy
ları var ti bu huyları yüzünden aramız· 
da ~eçlmslzllkler çıkıyor. Kocam beni n 
ele dalma ıüzel glyİnmlş n süslenml.$ gör 
me!t istiyor. Evimin bir çok lşlerl arasın
da ben sü.süme -.e clylnmeye vakit ayı -
ramıyorum. 

İyi düşün kısım. Senin kocan hergün 
evdf!n çıkan, bir çok yerlerde dolaşan bir 
erkektir. Onun karşısına bir çok kadın· 
lar çıkar. Belld bu kadınlar kendi evle -
rinde çok çirkin giylnen, çok zevksiz bir 
hayat yaşayan kadınlardır, fakat sokağa 
çıkarken temiz giyinirler, ve güzel süsle· 
nlrler. Kocan onların ev hallerini düşü -
nemez, görünüşlerine bakar ve eve gel -
diği zaman knrl.!ını onlardan az 1:lylm. 
ll, az sü.slu gorürse beğenmez. 

------------------·-----------------~~=------t \,_B_a_c_a_k_s_ız_ı_n_m_a_s_k_a_r._a_l_ık_l_a_r_ı_: _ Hed i~ 

Kocam eve geldiği zaman bent clyin
memlş görünce hiddetleniyor ve bu yüz. 
den aramızda kavga çıkıyor. Kocam hak
ll'lZ değil mi, ben ne yapayım? .. 

* Kızım, 

Uzun mektubunun kısaca bir hülasa
mm yukarıya yazdım. Sen belki benden 
. tocan hnksızdır.• tarzında bir cevab 
bekliyordun. Fakat ben sana bu cevabı 

vermlyeceğlm .. Çünkü kocan haltslz de ~ 

i lidir. 
- Benim de ne kabahatim var7 

Düşün kızım, sen neye beğenllmiye -
sin. neye kocanın aklı sokakda gördüğü 

kadınlarda kalsın.. Evinde biraz daha 
sfu"aUi çalış, ev işlerini biraz daha çabuk 
bitir ve kocan eve gcldltrt zaman onu ev
de çalıştığın ~azlyette değil, giyinmiş ve 1 
süslenmiş bir halde karşıla. 1 

o zaman aranızdaki geçimsizlik kalmı

yacağı gibi, kocan sana eskisinden dah:ı 
çok bağlanacaktır. 

FMI bir kadın .ev işini düşündüğü glbl 
kocasına dn iyi görünmeyi duşünmelldlr. 
Koca, yalnız lyi yemek, temiz ev iste -
mez, ayni zamanda karısını da i yi ye te
miz isteri 
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TLI 
" Ben bir tımarhane kaçkınıyım! ., 

Koğuşların teftişi 

Elektrik 
Şirketinclen 

istenen para 
Elektrik şirketinin kendi memur ve 

müstahdemlerine verdiği cereyandan 
nısıf ücret aldığı için bu sarfiyata is -
tihlilk resmi vermek istemediği ve se
nclerdenberi bunun bu suretle devam 
ettiği hakkında defterdarlığa yapılan 

ihbar üzerine lazım gelen tahkikat ve 
tedkikat yapılarak bu kaçak vergi 
5 7 ,23 7 lira küsur kuru.ş olara'k tahak
lmk ettirilmiş '1e şirkete de bu husus· 
da tebligat yapılmıştı. 
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Geçen bl mecemizde kazananlar Yazan: 

Melahat Sez.ener 

Nerimanın sıkıntıdan yanakları alal 
olmuş, gözleri süzülmüştü_ yorgun bir 
tavırla tarih kitabını kapattı: 

- Artık çalışmıyalım Süheyla .. bugün
lük bu kadar yeter .. benim başım tuttu 

- Daha okuınağa başlıyalı yarım saat 
olmadı Neriman, ne çabuk sıkıldın?. 

Nerlmanın dudaktan acı bir gülüşle 
kıvrıldı: 

- Benim gönlüm kırıldı bir kere .. bu 
derd sevgimi öldürdü .. en nazlı ümidle
rimi zehirledi. Nazımı kol.ay kolay affe
demem. 

Neriman yeniden ağlamağa başlamı~tı 
Süheyla onu güçlükle susturdu, gitmek 
ıc;in hazırlanırken: 

larak içine biraz su, daha üstüne de zey
tinyağı koydu. Bir tutam pamuğu rıt:J 
gibi yaparak yağın içiM batırdı, biraz 
sonra, duvardaki büyük gölgeleri titre
ten zayıf bir ışık odayı yarı aydınlat

mıştı. İhtiyar kadın mangalda ellcrlnı 
ısıtıyor, hem de: 

8 ikincikanun tarihli bilmecemizde cü mekteb sı A dan 191 MUkerre~ı~ 
kazanamarı ı:ııc:agı-ya yazıyoruz. İstan- 4f üncıi mekteb 245 seıım. Adan;oısad 

~ ta mekteb 2fB den 48 Veysel, ıef 
bulda bulunan okuyucularımızın pa- eczanesi Kemal, zue istlkW otul11 

zartesi, perşembe günleri öğleden son- hld. 
ra hediyelerini bizzat idarehanemi~ BOYA KALEl\fİ • ~ 

Turhal ilk.olı:ul öğretmen sarnlJI' ~ 
Macide, Samsun ortamekteb 416 ~ 
ıenbevl ortamekteb 352 Kadrl 

den almaları lfızımdır. Taşra okuyucu
larımızın hediyeleri posta ile adresleri
ne gönderilir. Vefa llseal 925 Ercümend CelAl. 

Sarışın genç kız; kırmızı tırnaklı par
maklarile şakaklarını bastırıyordu 

- Bugün çok fenayım.. çalı~ffi bile 
okuduğumu anlamıyorum Süheyla.. sen 
şu benim tahrir vazi!esinı de yazıver .. 
ben sonra temize çekerim. 

Esmer, parlak kara gözlü genç kız, ar
kadaşına tatlı bir şefkatle baktı: 

- Peki Neriman bu akşam yazarım .. 
zaten vazife salı günün~. Sen üzülme 
kardeşim. 

Süheylanın sevgi dolu yumuşak sesi 
Nerimanı birden coşturdu. Arkadaşının 
boynuna sarılarak hıçkırıklarla ağlama

ğa başladı: 

- Ne oluyorsun Neriman? Biraz k =ı
dine gel. Senin g bi güzel, mağrur b:r 
genç kıza bebekler gibi ağlamak yaraşır 

- Sen hem güzel, hem de zengin bir 
kızsın Neri, dedi, hiç Nazım seni kolay 
kolay elinden kaçırır mı? Nafile yere 
kendini üzme şekerim. 

* Süheylfı; ince endamının bütün güzcl
lığıni gösteren havı dökülmüş eski p.ı•

tosunun yakasını kaldırmış, hızlı adım
larla ev n yolunu tutmuştu, bugtl!l Neri
manda biraz fazla oturduğu için gccik
rnışti. Kım bilir büyük annesı şimdı n -
ıl penc reden pencereye koşarak onun 

volunu gözlüyordu, annesi ölüncı> nınes• 
onu hayırsız babasının yanına vermemi~, 
k nd si büyütmüştü. Dedesinden kalan 
dul maaşile kıt kanaat geçınjyorlard •. 

v Süheyla tahammüllü, neş'elı bir kızdı, 
Arkadaşını susturmaga çaıışıyor, sarı b k" d h d t ı 

mı? 

• 1 k 1 u sene se ız en şe a " nam ' a ınca 
saçlarını okşuyordu. Nerımanın .uç ırı;(- kt b d t . kt" ş k tl · . . .. .. - 1 lT' e e evam e mıyece • ı. ır e rın 
ları bıraz hafıfledı •. kuçuk, mavı gaz e- ı b" . d d kt'l 1 k b- . , . . . . ır1n c a ı o o aca , uyı.ıK annesınc 

rını sıldı: bakacaktı 
- Derdim büyük Süheyla, Nazım be- · 

* ni s vmiyor artık .. ıki haftadı·· söz ver-
dıği halde gelmiyor .. dün de sınemada Süheyla eve girince ninesinin sesini 
Cemılc ile beraberdi O kakavan kızın duydu: 
kurumunu, azametini görm iıydin Sü- - Nerede kaldın yavrum? M raklan-
beyla ... Yanındaki genç tıbbtye talebesi dırdın beni.. 
onu b r hindi gıbi kabartmışlı. soğuktan - Nenmanlarda idım.. laf daldık .. 
havuç gibi kıznran burnunu lm ırarrık, 
bir çizgi halindeki ince dudaklarını ba
z.erek bana öyle bir bakışı vard: kL. o an
da nasıl ölmediğime hayret edıyorum. 

Süheyla, yeni bir ağlama tufanının ö
nünü almak ister g hı arkadaşının sözü
nü kesti: 

biraz geciktım. Nıçın karanlıkta oturu
yorsun? Mangalda da ateş bitmiş. 

- Kömürümüz kalmadı Siıhcylfıcı

ğım, demindenberi onu dt~şuniıyorum, 

t nckenın d.bine bak un; ikı avuç toz
dan başka bir şey yok. 

- Ben pazar günı.i çama ırdan biraz 
odun ateşi söndürmüştiım Onu ya1 arız 

- Benim akıllı kızım, diyordu, Alıah 
seni bahtından güldürsün. 

Genç kız sofrayı kurdu .. çorbalarını i~
tiler .. zeytin ve tütün balığından ibaret 
yemeklerini yediler. 

Büyök hanım soruyordu: 
- Üç aylıklnra daha çuk var mı Sü

heyla? Bu ay gene pek parasız kaldık. 
Genç kız parlak, beyaz dişleri arasın

da lokmasını çign'yerek cevab veriyor: 
- Daha bır hafta var. 
İhtiyar kadın; elemle b şını salladı. 

İştiha ile yeme> ini yıyen güzel torunu
na baktı, SiıhcyUi buyük annesinin ke
derini daaıtmak için: 

- Sen üzulme necığım. diyordu, 
yüzdük yüzduk kuyruğuna geldık. Dört 
ay sonra m ktebi b"tır ceğ m .. tatilde 
de daktılo oğrenırim. Kırk, kırk beş lira 
aylıkla benı kım çalıştırmaz. O zaman 
bu sıkıntıdan kurtulur, rahatça yaşarız. 

- Ben o günleri görür mt.iyüm Sü

Bir kilo çikolata 
Elıwg Atatürk llk okul aınıf 4 den 358 Na

ıme ŞendU. 

Bir çift kol düğmesi 
İstanbul erkek llses1 2/A dan 228 Celil. 

MUHTIRA DEFTERİ 

KİTAB ~ 
Samsun ortrunekteb 228 :Melek. ~ 

ismet ln5nü llkmekteb '7Q7 Btnnllr.. ~ 
dak vllAyet nafıa ooıtAtıbt tıısan ~~ 
bet, Karabük demlr çelik fabr11?"51 lt ~ 
ne kAtlbl M. Emln ÖZdemlr, ııııı irıııe1 
mahallesi Bay 5adeddln Apar. b JlOo 1 
Hadiye, İzmit Karabaş mahallesi il 1' 
KAmll Uzakcan, İstanbul 44 nnc JlO 
134 Nermin, Gelenberi ortamekteb ıtel' S 
reddin Güvençel, Kütahya ortaıne 

1 dan 219 Fethiye Yürür, oaıaıasara oP 
ortaköy şubesi idare memuru Nuri 

Kayseri Mimarslıuın okulu 260 da Cahid 
Güner, İspart.a P. A. teğmen Cemal kızı Gill
t.an, Haseki hastanesi eczacı Bayrl kızı Mfi
ııevver, Ankara Altındağ mahallesi No. 42 
Emme Gfinay, Beşiktaş Nüzhetlye caddesi 
97 df' Seniye, İstanbul 4.9 uncu mekteb 149 
Fat.rnıı, Ankara san'at mektebi lfB den 87 san. KART 
fi. Ural, ist.anbul erkek llsesl 3/C den 1163 şe!i 
Muzaffer. Ankara posta işleri reisliği evrak 

ALBÜM rJ kız~ Sevim, Diyarbakır oc:ık ıı~~ 
(Son Posta hatıralı) kası Bekir oğlu Yaşar~ '.E'..~lrne sıfto' 

44 üncü mekteb Si A dan Kıymet, Kayseri köprü başında fırıncı Şukru Ergit. kJk SS 
ıtsesı l/A dan 367 M. Oilner, Adana erkek şabey mahallesi eski Mahkeme .s~ :""9 
lisesi 4/C den 1378 Hayreddin Alp Aslan, Sıtkı, Diyarbakır asliye ceza hfı 

96 
'fil''.., 

Bursa orta okul 620 Cemll, izmıt uıugıı.zl o- kızı &bahat, Gönen birinci okul 6 ~ kulu 4 B den 689 Hatice veıı, Vefa lisesi 3M Vıırdnr, Beyoğlu ikinci mekteb S2 ~ 
Kemal, İstanbul erkek lisesi 2/B den 630 Or- Çengelköy Mezarlık sokak 25 de ~ 
han 44 üncü mek.teb 360 Baydar 44 üncü Usrüdar 17 inci mekteb 58 ceınil g (1t 

heylü? mektcb 316 Sllzan. ' Fatih Hayriye lisesi 4/ A dan 706 .feı 
- Elbet te goreceksin aıınecı"ım, aylı- MÜREKKEBLİ KALEM ~nkara Devrim llkokul 353 Pertha~ .SO 

t> Izmlr Karantina Necatlbey okul 4 ~t 
ğa geçeyım, scnı Bursa kaplıcalarına gö- <Son Posta markalı> llb, G"bze Ho.cılıalil mahallesi 2 de 1 
turcceğım .. roma izma a rıların geçe- Pertevnlyal Jısesi 127 Sermed, Arnavudköy Kemal!.Foça nüfus memuru Galib ıos1 

blrlncl caddesi 90 da Şake, Trnbzon Ziraat Diyarılııkır diş doktoru uft hmud tjı:ıe1 
<.'ek daha ne güzel günler geçireccğız. .... k kn ık 3 d N dft~ u..... ..,,.ı van nsı " rş,.sı çar~ _ara ı e ur U6an, teburgaz Turgudbey kapı 35 de J{ew 

- İn allah yavrum. her derd fena Uşakta tuccardan Munlb Erkara oğlu Ke- mir Karaburun llkmekteb 3 üncü sınıf 
ama, geçın ccgi olmamak eıı büyük derd mal Erkara, Tarsus orta okul l/A dan 385 beler!, Ankara İltekin okulu "J.!A ııaı:ı. ( 
kızım. Muzaffer. . man Türker, İstanbul Pertevniyal ~ 

- O derdden yakında kurtulacağız . ALE1\1INYOM BARDAK den D:ıha, Kayseri lisesi 1/C den B56 t~ 
Istanbul kız llsesl llD den 318 Mihriban, yen Oökhan, Kadıköy kız san'at ~tebl 

2.nneciğim. İ tanbul ~· T. T. memuru Osman oğlu Erdil 442 Hayriye, Konya gedikli erbaş ıne • 
Si.ıhey!a; zcyt"nyağ kandı!inın yanına Dem.ıreı. Istanbul Erdoğan sokak 10 da Zeh- den M. B. Kılıç, Eskişehir Hoşnudlye ~ 

vaklac:tı. Tanh kıtabını a~tı .. oynak ışık- ra, Istanbul kız orta mekteb l/A dan Ne- lesi Avdemir caddesi 27 de şahab d 
la kelime! r büyü~ r, satırlar tıtriycrek riman Ziya. Esklşrhir D. D. Y. kısım 131 ~fi ş. ı~ 

DİŞ MACUNU kızı Saclde, Kumkapı ortamekteb 'uıııŞ 
b'ı birıne karı ıyordu. Bı .. a7. okudu sonra Ankara P. T. T. hesab işleri Sabri Tuna 234 Mehmed Çağatay, Konya gurt 
yorulan gozl rini kan ı, Nerimanın o11u :Fedai Tuna, İzmir Kuşadası kunduracı okul 4 den 125 Fatma, Kütahya blriıt~ııı J 

- Nazım senden imkanı yok vaı.geç

ınez Neri. Kaç senedir senş"yorsunuı. 

}lerhnlde fazla gücendirdin onu. Dargın

En buyuk d rd • i ile-, b11 az evve! nine- Emin u ta o~Iu M. Ali, İstanbul erkek lisesi teb 93 Dervt,, Rllblk, Ankara ı inci or 
inin söylrd i En biıv ~ derd. 1 dı:- ıo 3 Refik, Nlşantaşı Rumeli caddesi 4 de teb 252 Şukrü, Çorum alay 38 yedlıtCl 0 ~~ ~ 

l l .d · ı:f ndti, sık kırpık er nde parlıvan iri bir Atllıi. Can. komutanı Hamdi kızı Bedia, Ankıı d t 

Iığınızın sebebi ne idi? 
- Ah benim tutumu ev a ım .. ateşı ..,, DİŞ FIRÇASI Kurmay matba.-asında mücellld snel dt 

b ldu.k ğ ~ ., L" b cfomla yas, çenes:nden siıztiıcrek önün- de ı:> ı ama ışı ı ne yapacagız. am a- (Son Posta markalı) Nuri, Beyoğlu Haleb sokak No. 12 
11 

ı 
Neriman içini çekti: 
- Hiç ... Beni iki defa Necmiyenin a

ğabeysile gördü. Onunla konuşmamamı 
rica etti. Halbuki aılece tanışıyoruz, 

mümkün mü? Geçen haftakı Yalovad:ı 

da b n gene Sermedle dansedıyordum. 
Nazım da kalktı, hemen Cemileyı kaldır
dı. İşte o günden sonra böy!e sıkı fıkı 
dost oldular. Bu vaziyet; bir genç kız içm 
en büvük derd Süheyla .. çok bedbahtım. 

da bir damla bile gaz kalmamış. deki kitabın acık yapragınn damladı. Sirkeci Ebussuud caddesi 16 da Mazhar, Rtrat, Çanakkale ortnmekteb 2/C def(~ 
- Ona da elbet bir çare bu!uruz bü-

1
~---------------. Beylrrbeyl llk okul 149 Jale Özdll, Sütlüce Dündcr, PulaUı llk okul S den llf u# ~ 

yük anne, sen üzülme. YARINKİ NUSHAMIZDA: Ellfefc:1dl sokak 21 de Bayan Bedia, Nlfan- Kadıkö1 hunkfir imamı Hacı Necib tııf ~" 

l ·ı · 1 ta ı Ihlamur sokalc Temiz Yuvada Sev'an. kak 7 de 5abahat, Tarsus Sakarya 0 
.... il" 

Süheyla siinmüş kömürlerı üfli)er k 1 a .:ııl yo CU CEB AYNASI Hayredd~n. Kartal ovası ren menıut~ fıl:~ 
ateş yaktı .. üstüne pirınç çorb"sın : su- İngılızced('n çeviren: K. Neyyir (Son Post:ı markalı> oğlu A. Ihsan, .Ağn llk okul 3 den 4 ııd' 
yuııu yerle .irdi. Sonra çukur bir kab a- 44 fincfi mekteb 43 Yaşar Şaşmaz, Cumhu- med Oktay, Saraçh:mebaşı İtfaiye ~ 'of> 

rlyet kız lisesi 275 Hlisnilye Gfinean, Vezne- 24 de Ziya, Çapa kız muallim meıcte • f>S 
eller Vldlnll Tevtikpaşa caddesi 3f de Ay- kısım birinci sınıf 810 Gavldan, Ankllr~ 
ten. Fatih ortamekteb 215 Bahaeddin B:ıy- baş mahallesi Tanrıverd1 sokak 32 de 
rakl"r. İstanbul Nuruosmanlye Şeref berbe- KAzım. 

Aı adaşı hafırçe gülümsedı. 

- Niçin güldün Süheyla! 
- Senin en biiyük derd demene. 
Nerıman somurttu, kaşlarını çattı: 

- Elbette en büyük derd. çünkü Na-

--~--~--------------
r i Osman Atay. Halkcvinde konferan• • 

KOKULU SABUN ~ 
(Son Posta markalı> Eminönü Halkevlnden: Dil, Tarib ft. riO' 

Nıllde orta mekteb llD den ıs Sabri Bas- debiyat ftlbemizln tertib ettiği d.s~ 
bay, Yozgnd poll3 komiseri Fahri oğlu Ke- hakkı~da konferanslar) serisinden il' 
mnl Aykoz. İstanbul erkek lisesi 3/A dan 62 fethlnden sonra İstanbul) mevzulu ol"~~~• 

tımı seviyorum .. onsuz, h~çbır şeyin ben· 
ce kı) meti yok. Baş, o.ş, nez e, ~r1p, romaliz nJ LU • .J41 aurı.aı ı uzı 

Ahmed, Edlrnekapı Üçbey sokak 41 de Meh- )&~" 
ıned Kuntkaya, Cumhuriyet kız llses1 248 1üncüsiı 'Onlverısite Tarih DoÇenU ,0,-
Nurlye özsava.ş mln Halll tarafından saıı günü saat # • 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ da Evi:nlzln Cataloğlundakl Merkes ,r - Korkma, gene barışırsınız .. o seni kıs 

kandıı mak, biraz ilzmek için böyle ya
keser. lcabın1a günde Uç kaşJ ahnabil r. 

(Son Posta hatıralı> nunda verilecektir. Davetiye yoktur. ııer 
pıyor.. yoksa senden vazgeçmez. 

"Son Posta ,, nın edebi romanı: 45 

e Rom=;mı 
Muazzez Tahsin Berkand 

- Buranın sahibı benim efendim. liyen uzun kirpikleri, vücudunun öne 
Fu.ıd gülmemek için dudaklarını sık- ve arkaya doğru yumuşak hareketlerle 

ma • cı. gözünü Selrnadan ayırıp önüne kıvrü•şları Fuadın içine sıcak ve temız 
bakn'ağa mecbur kalmıştı. Fakat Sel-' bir heyecan vermişti. Konserden son
manın tavrı da cesurlukla çekıngenlik ra ;.ına koşmak, onun ellenni tutarak: 
aras:nda öyle hoş, ö;·Je cana yakındı - Küçük Selma, bugt.inun muyaffa-
ki. .... kiyetı şeref ne ağabeysinı affetmez mi? 

Me-~er taşralı amca kızı her hangi d"ye sormak için çırpındığı halde hala
İst ... '"lbullu bir kıza boy ölçlişecck ka- smm söz erini hatırlıyarak luzumsuz 
car gıizel, zarif, görgiiliı ve bılgili imiş' bır te!aşla her şeyı kırmaktan korkmuş 

Bu :Ik konuşma Fuadm üzerinde çok \ e usrnuştu. 

:üze1 bir tesir bırakmıştı. Ondan son- Fuad için o günler hayatının en mes-
ra kutübhancyc her gelişındP Sema- •Jd zamanları idi. Bir taraftan kalb"ni 
nın ı~oyu lacivern gözlerındeki zekaya, yava.ş yavaş c;aran Viyanalı kadının 

tavıri~rındaki zarafete zevkle ve biraz sevgisi, ötede bilinmeden her zaman 
da <tt•rurla bakmaktan kendini alama- 1'asretle aranml.'j bir küçük kardeşe 
mışt karşı duyulan korumak ve himaye et-

- Bu zarif kız benim kanımdandır mek hissi... 
ve dünyada herkesten çok bana yakın- Halasına gönderdiği bir mcktubda 
dır. bile Selmadan bahsederken: •Onu her 
Aynı gururu Selmayı yüzlerce din- .1ame.n beklemiş ve aramıŞlm gibi Sel

!eyicı içinde piyano çalarken gördüğü maya karşı kalbimde en derin ve sıcok 
1.nm<n da duymuştu. Genç kız dünya- bi a[:abey sevgisi duyuyorum ve onun 
dan geçmiş gibi piyanosunun boğuk sana yazdığı mektublarda benden nef
sesle1 ine dalnuşken ônun hassas profi- retle bahsetmesi içimi sızlatarak yakı
Jlnin ince çizgileri, yanaklannı gölge- 3or.-. diye yazmıştı. 

İstanbul erkek llsesl 2 B den Orhan, 44 ün- zu eden geleblllr. ~ 

- Bugün hangı kitabı seçeceğimi 
1 
tib ettiğı bu içinden çıkılmaz komediye vaziyetinde kalmak, işine daha çak f 

bUmıyorum; bana güzel bir roman t.av- hemen nihayet vermek istemiştL Jiyor.• 
si ve edeı m.siniz? 1 E l!tnın kapısında Selrnanın ateşle ya- .. ! 

w- Size son günlerde okuduğum ...... ı !'lan dini a\·ucuna aldığı vakıt bu eli Seimaya karşı içinde uyanan btl!ö'' 
tavsiye edeceğım; çok enteresan bir kı-1 artık bırakmamak, onunla beraber eve kardeş şefkati Fuadm duygulart111 oP 
tab. gırip onu bir kü~ük çocuk gibi hemen pül~yor ve inceltiyordu. O vakite Jtll1çııı 

Bunu sövlerken genç kızın yanakla- ) otağ.na yatırmak, yorganların1 sıkış- yalnız hayatta muvaffak olın~~ btC 

ıını kaplıyan kızıl sıcaklık, yüzüne büs t•rmak, ona sıcak bir ıhlamur içirmek durnından ve yorulmadan, büyul<. ~· 
bütün bır çocuk manası vermişti. Fa- isteğı kalbini hakim bir ses gibi kapla- irade ve azimle çalışan kafası, şirnd1 

.. ıe' 
kat o gece kitabın sayfalarını çevirir - rnıştı. - kıt v~kıt diinyadaki güzel şeyler 0 

ken Fuad Selmanın güzel intihabına O akc;am Ankaraya dönerken trende rinde de duruyordu. ~!' 
·,·e s n:4ı bir a1..•dan fazla bir zaman kal- Güzel bir tablo, güzeJ bir ınuıilc. r~ ... \"e anla) ış kabi ·yetine hayran olmak- " r-.. 

!an kendıni alamamıştı. dığı Ankarada sık c;ık onu dü ünmü~, çası, tabiatin güzel bir köşesi, bı! 111;. 
küçük kızım haJa hasta mı? diye kendi dm. bir çiçek, bir çocuk onu artık 11e 

Selmayı Köprüüstünde yağmır al • trc5 
tında sırsıklam bir halde gördüğü gün kendisine sormuştu. kada:- eden şeylerdi. Hatta m~. 1'Jı1'ı 
azkah.ın kendısini ona tanıtacaktı. Ankaradan halasına yazdığı mektub- olan bai?lnntısında bile bir deg~orııJt 

bl.rbı'rı·ne da b le bu meseleye titizlendiğini sak- bir ~ıcakhk buJmıya başlamıştı. ~ b• 
Otomobılde onun dişleri Jıyamamıştı.: hayatır.dan geçen başka kadınlar. ııe' 

çarparak üşümesi ve titremesi içine 0 « Se'mayı pek merak ediyorum. O değil, kendi isteğilc seçtiği ve ~11e tıe' 
kadar dokunmuştu ki, genç kızın ince gün Köprüüstündc, ince mantosundan :rek Cfldığı bir kadm olduğunu dı.ı!:tl b c 
omuzlarını kardeş kollanle sarmak, 0 - ta içine kadar geçen suların onu üşü • rek Vf! bilerek seviyor ve terbiycl bı1' 
nu 3öğsünün üstünde ısıtmak ihtiyacı !i.ip hastalatınası ihtimali aklıma gel - <ldamın bir kadına karşı olan_ JYl~~ıefl 
birdenbıre kuvveth bir alev gibi onu dıkçe, parmak kadar kızın kaprisine u- ı-iyetlc~rinin getirdiği bir dürustlll ıı' 
sarmıştı. yarc.1' onun tek başına ve kendi istedi- ziyade, duygulu bir erkeğin :ıcar 5 dı.I 

Za"·allı küçük Selma, kendisini ya- ği g:bi yaşamf;ii.tna razı olduğuma piş- karş1 aldığı alakalı tavırları alı)or 
banc: bir adamın otomobilinde, yaban- man olu) orum. Bunda birazda senin ~· 
cı b"r adamın paltosuna sarılmış gör - kabahatin var hala. Sen isteseydin, da- Fuad tam marnsile se\'rnış J01 

• 

mekten ne kadar büyük bir hicab ve a- ha o İslanbula gelmeden evvel sen de Bunu ilk çılC!ın _gençlik c;c>rlC'ler' .. (! fil' 
zab dııyuyordu. orada yerleşir ve onu kanatlarının al- tikte::n sonra bir kaç defa cHıc; inrııtıŞ· 

- Beni ilk tramvay istasyonunda in- tma ~larak himaye, ederdin. Fakat, da- kat ıloğru bir cevab verenwıı1 • ı i. l rıı 
diriniz, sizin işiniı.e mani olrnıyayım. rılma bana, sen de benim gibi hodbin- Ço.:ukluğunun has aı; ve içi" ~~ <"'1" 

Derken sesi bir hıçkırık gibi yanık ve s!n, sen de benim gibi rahatını başkası lada dolu olmasına bedf'l gt>ncl ~ t .. 

titrekti. Ve Fuad bu zavallı sesi duy - için feda edemiyorsun. Ona karşı va- çetin duygular1a çırpınauk t!l'<:ı!'l~ 
mam:ı.k için o dakikada halasının ter- zifeni yapacak yerde uzaktan seyirci - Arka~-ı u•' 



SON POSTA 

macera romanı: "0 

a 1 nur.,, 
navi casu•l•rı arasındaki mücad le 

,Y arşo\'a ... D · 1 ·• • d b·ı· · k d O · · 70 80 &\ilam anzıg yo u uzerın e otomo ı ımız ayıyor u. tomobılı -
~~-e .~ür'atle sürdüğü halde bir elile de lakaydane sigara içen Olanda kimdi? 

utun casus kadınlar ona ve o da bütün casus kadınlara benziyordu 
J;'akat · 

1ın ' bıçare ka ·r dan esr . şı , meçhul eller tara-ı ziyeti hakkındaki bu heyecanlı izahatı 1 Evet. 
trni. arengız b" -ı - ~ 1 _ • . . . . . 
-"t ı,e Planı 1~ surette o duru - bu yol uzerınde, nehır boyunca ılerlıye!l O vakıtler maceralan akiımda kalabıl-
~aıı kaybol ar akabınde çalınmış, orta- otomobilimizi büyük bir meharetle idaıe miş casus kadınlan birer birer zihn!m-

n caSUsl rnuştu. Fakat bu planları ça- ederken veriyordu. den geçiriyordum: 
let arın hang· t kil" h . ·ı • . e nıens 1 eş ata, angı mı - Ben bazan hafif ışıklık kılometrc sa~- Yoksa Olanda, General Ludendorf'un 
. Olandan~~ ~:duğu bilinmiyordu. tinin 60-70-80 kilometreyi gösterdiğır.i genç yeğeni, Madriddeki Alman casus 
~ıfın Şi§llıan 8;ylediğinc göre işte bu ka- heyecanla görüyordum. Olanda ıse göz- teşkilatının şefi genç yüzbaşı Hans von 
~anı olduğu erta topla11_nı ke~feden lcrimin kilometre saatine gayri ihtıyııri Korn'un çılgınca metresi olan ve tam 6 
t etta topların~n~olunuyorau ve Ş;şman gittiğini gördükçe hafifçe gülümsü~or, ay bütün ehemmiyetli evrakın kopyala
;zıra gene b n ıcadından tam 11 sene j 0 vakit sür'ati biraz azaltıyor, fakat bır:ı:l rm1 Fransız casus teşkilatına gönderme
~ Yiirtıyer~~oplar.ın meçh~l es:ısları~- sonra dalarak tekrar açıyordu O hiç ğe muvaffak olan o cür'etkar Marta fü-
<ı fa isUd Yenı ve harıkulade bır ~übhesiz büyük .sür'atlcre alışmış bir ka- şar mıydı? .. 
lcıuğu 11.,. adı olan keşfine muvaffak dındı 1 Gene evet 
f .. rı SÜrül- . . 
it ite bu h. d" ~yordu. Veihsel nehri boyunu takib eden yol Yahud, bütün harb boyunca Alman 

r. tılclde tel~ ıse~ır-ki gizli dünyayı ha- güz~ bir otomobil yolu olmakla bE raber teşkilatında çalışıp ta hiç belh etmeden 
~anın en b:Şa_ du~-urmüş, bu sefer dün- ik·~e birde şiddetle sarsılıyorduk. Teker- bütün erarı İngisliz casus teşkılatına bil
o~§lnağa byulk casusları, çarpışmağa !eklerden sıçrıyan taş parçaiarı hazan diren güzel Floridn mıydı? .. 

/ıı. l3ır tararta:ş aınışlardı. . camurluklara o kadar şiddetle çarpıyor- Gene evet. 
lnıan casusı Frnnsızlar bu yen: kPşfm tlu ki gayri ihtiyari irkiliyordum, benim Bütün casus kadınlar ona, o bütün ca-

::ndan end~arının eline geçmış olma - asabım 0 kadar gerilmişti ki taşlann her sus kadınlara benziyordu. 
leır~e fevkaı:: düşmüşle~d:. Um.~mi sıçrayışında bana arkamızdan otomobile Bana önümde ilk defa perdesini açtı~ 
li tılıiş \7e nı ~ e muvaffak1yetlcr gos - <ıteş ediliyor gibi geliyordu. müdhiş alem sonsuz bir heyecar. verirken 
};' afiyı l'akaı:ş ur ka1ın r:ısusn Mata Bana gizli bir dünyanın ihtıraslı alem- o, narin, kedi yüzlü kadm, dünyanın en 
d ransıı casu rnıya lllU\•affak olmuş olan lerini gayet bas1t bir hikaye gibi hızlı korkunç casuslarının isimlerini bırer bi
lt u iti &onrad 8 teşkilatı şefı binbaşı La - hızlı, kesık kesik cümleleri~ anlatmakta rer ve pervasız bir tavırla sayıyordtı. 
adttı cas~n l936 senesinde bir Alman olan bu kadının ne kadar değiştiğtne Ehemmiyetsiz bir tavırla söy1edıği 

tette Öldü .. t~.rafından esrarengiz su- hayretle bakıyordum. ~eylerin ise resmi dünyanm mağrur f cn-
~ete geçrn7ldu -. müdhiş bir faali - Gece, ne olursa, hangi yol üzerinde o- ni henüz hiçbir şey bilmıyordu. Bunlar 
oI:ın En:'ı- dığer taraftı:n Lon : lursa olsun, otomobili kullanmak tch1i- dünyanın en gizli harb sırlan ve her bıri 
r, 'White e ıcens ,. servh merkezı keli olduğu halde, o 70-80 kilometre ayn ayrı belki de idamı mucib olacak 
~ Sabahıara k liall ınde ışık ar . gc- sür'atle giderken bile direksiyonu tek şeylerdi. 

1 
l'vtSin he adar yanmıya, Entelıcens elle kullanıyor, bir elinde rahatça siga- Bilhassa elektron motörü hakkında 

erllıı takib ~ devletlerin silah iaa1iyet- ra..,ını içi~ or, bir taraftan kon•ı~uyor, söylediği şeyler bende nihayetsiz bir 
~ayu takı~ en me~~ur üçüncü, hem de dünyanın en müdhiş hadiselerini liikayd hayret uyandırmıştı. Resmi ilım saha
! harıı dün eden dordüncü şubeleri ha- bir tavırla anlatıyordu. sında elektro-telminin en son nazariyc-
atdı. Yayı araştırmaya başlamış- Bir saniye içinde onu hakikaten küçük leri üzerinde çalışt1ğım1z halde hi~ır 

h lialbuki Al mavi tayyaresinde pilot iskemlc:>sindc gün şu Alman askeri tekniğinin garib b:r 
"l'nrnaıı ga rnan casusları dahi ayni gördüm: Olanda, umumi harbcie ktiçük sergüzeşti na1.arile baktığım Perisi dö

l Olanda R Yretıe uğraşmakta idiler. mavi tnyyaresile Alman cebhesinc- girip ven Berta toplarının elektron hiıdisclcri
tata ta'YYar~s cas~slarının hatta kutub- aylarca ele gc:çirilemiycn havala:- şeyta- le bir münasebeti olacağını düşünme
ll~arda dahi e~z ~onderilmesi suretile o- nı küçük Elizabet olabilir m;, diye düşü- ,.miştim. 
li ?1adığın1 g lı tecrübeler yapılıp ya- nüyordum. - Arkası var -
lt~ı söyıuy: d ar~<:sını teklif ettikle
b anıharbiy ; u. Dığer taraftan bütün er-
UratUarla e er harh sanayii keşfiyat la

~tıhtelif n rına - bizim profesör gibı . 

Bir Rus Prensinin hatıraları 
?tibeı rt ll?ariyelere göre elektrok tec- (Battarafı 6 ncı 8ay/a.da) 1 
~anı Yaı:ı1ırn . . . Ve kalemi hokkaya batırmış, zevceme 
0 • glıJ.i ..ı..-,. ası emnru vermışlerd1.. t d b ğırdı 
c:ıeçırrnek "'unya elektron keşiflerini ele uza ıyor u, 7.evceın a : 
llıa Uğu - Ben buraya zevcimi kurtarmıya 

Ya gi...: I"Unda amansız bır boğuş- km 

Uriçki: 
- Romanof haydi bakalım, dedi. 
Karım sordu: 
- Hakikaten hapishancy:? mi gide-

l3ı~ıın • •§Jnfşti. geldim. Siz bana onun idam hü ünü cek? 
Pılq elcktr ımzalatmak istiyorsunuz. Benim imzam - Tabii, size vndettim. Kur~a dizil-
tiu• ~ SUikaSd O-tekni fabrikalarında ya- altında böyle bir kağıd siz; o elinize ge- miyccek. 
ti b iin rnıııetı bu tedhlşlercien biri idi. çerse onu öldürecekleri muhakkaktır. - Hayır, sualimi yanlış sordum: Bu 
h14 U hadise ~r için tehlike teşki' etme- Eğer sizde biraz kalb varsa, biraz merha- hasta haline rağmen yaya mı gidecek de
~ ~ası.ısla e rafında dünyanın en müd- met kaldı ise zevcimi Büyük Dük Mi- mek istiyordum. 
1~~ teşki~tıçarp~şmakta idiler: Fransız şel'in kansı için yaptı~ınız gibi yalnız - Hayır, aşağıda bir araba bekliyor. 
~~lıı casusu Şefı binbaşı Ladu, meşhur ve nöbetçisiz olarak bir hastaneye kaldır- Tüfekli bir adam yaklaştı. Zevcem on-
l'tr bur olan L ve umumi harbde pek dan bizi yekdiğerimizden ayırmamasını, 
b e, Al .... -- awrance'in hocası ThomaJ tınız.. el · - d aıt1t -..ııan Bu teklife Urlçki soğuk bir mukabele kendisinin g mesıne musaa e etmesini 
Sn er l..ow casuslan namına meşhur rica etti. Ne o, ne de öbürleri aldırmadı-
,,.b~ow (tr_enstein, İngilizlerm J3lnck gösterdi: "k od d d 1 k d l~h 

. -...
1 

&~ra G .. l _Büyük Dük Mişelin karw el'an has- lar. Bitişı a a ış arına a ar si il lı 
~ı)et' casusları o ge) dedikleri Dra· tanede bulunuyorsa, bu, zevcınin firarın- on beş deniz askerinin arasında yekdiğe-

L ,,e Qı- d n en korkuncu Dr. Dol- · · eda ettik. 'ite h l.Cln aı da hiç da~li olmadığına benim kanaat rımıEe v 
4bıe .uolçil'ef · d" B beb O zaman ben Uriçki'nin hakikati söy-
~-a.ı Oland son zamanlarda bu ce- getirmiş olduğum için ır. u se lerdir 

d 
;ıaltı ayı 'takib t kt "d" F b · ki onu hastanede serbest bıraktım. Zev- leyip söylemediğini bilmiyordum. Filha

ttıı 61.1,ika d e me e ı ·· a rı- kika kardeşlerimin öldürülmüş oldukla
' Oı!l .. d 6 de profesör Pylsowiç'e cinize gelince madam: Hapishaneyi? gi-.... , ay d rını sonra öğrendim. Onlarla birlikte 

,. a karşı idi.. dcccktfr. Parası da müsa ere edilecekti.r. va Büyük Dük Pol'un oğlu prens Palyef te 
?tıobı~~ova • Da . * Kardeşleriniz kurşuna dizildiler ölmüştü. 
g~_11'lliı ka nzıg yolu üzerinde oto- Karımın mecali kalmamışb, ağ)amıya Palyef'in annesi birkaç hafta evvel si-
l'tı b~~· on .. :ıYordu. Hududu hadisesiz bn.-ladı, o zaman ben sordum: ed u .. -ma ı ~ yasi polise müracaat erek zevcinin ve 
~l ~lt dedık nara kadar A\TUpanın - Bana söyler misiniz, Vologda'ya SÜ· oğlunun hayatlarını kurt.armasını ric.'l 
toh ecı(!ıı ltl h odularındaıı birini teş- rülmüş olan kardec::lerim ne oldular? · '- "l'ıtltı e ur (D ~ etmişti, fakat zevcemın imkan nisbetinde 
'iltd lıına . anzig koridoru) nun Hiç sarsılmadan: mütevazıane giyinmiş olmasına mukabJI 
tıtt: 0tornob~ırıniştik. Geceleyin bura· - Layık oldukları cezayı görmüş ol- prenses elmaslara müstağraktı, arkasına 
~ blıu~ t :culuğu son derece la· duklannı tahmin ederim. Kurşuna dizil- Zibelin kürkünü de geçirmiş ve mudü
~atı t 'ntig koe .d r dirilmiş olan Lehis miş olacaklardır, dedi. riyete muhteşem mevkibi ile gitmiştL 
a.._ 0Pt"'- rı Orile ad tt. b Al ~ıtı -ları ara d e ıt aşını - - Ya baldızım Sırp prensesi Helen? .. Bu hareketi ise fena tesir yapmıştı. U-
Vı.~ bit . snı an Bnltık deni1Jne _ Ayni akıbete uğramış olacaktır.. ruçki ona: 

lr ~a "aııyettedir 1 · ~ ı_~ ~l .. l>an:d · Beni hapishaneye tıkmak fçın icab e- - Çocuğunuzun .cilyük Dükten olma-

Sayfa • 

Almanya, İtalya ve Japonya hep 
birden taarruza geçiyor ar 

(BQftarcıfı l inci şayfada) 
Jarı da bunu göstermektedir. Mussolıni, 
İspanya işini cçabuk bitirmek> istemek
tedir. Her zaman olduğu gibi, dahı!i ve 
harici güçlüklerini bir ileri harekeUe ört
mek tasavvurundadır. Teruel, İspanyada 
faşizm müdahalesine yeni br safha aç
maktadır. 

cOeuvre• şöyle diyor: 
cBunun için 1 Sonkimundan itiba -

ren Avusturya ve İtaiya tarikile Ham
burg ve Münihten şimdiye kadar gö -
rülmcmiş mikdarda bomba, tank, tay
yare ve mit:r~ılyöz sevkedilmektedir.> 

Ayni gazeteler Franko kıt'aları -
nın 'l'cruel önünde hezimete uğrama -
lan üzerine Berlin ve Roma hükfunet-

!erinin İspanya işini bitirmek üzere 
Fraııkoya çok mikdarda silah gönder -
rneğe karar verdiklerini çünkü cFran
konun muvafiakiyetsizliği Mussolini -
nin inhitatına sebebiyet vereceğini ve 
bu inhitatın Hitleri de sürükliyeceği -
nb yazmaktadırlar. 

Mart nyında müşterek hnrekct 

Londra 23 (A.A.) - İşçi rneb'us -
iarda::ı Bayan Ellen Wilkinson, Sun -
day Rcfere gazetesinde neşrettiği bir 
makalcde, Hitler ve Mussolini'nin mart 

1n İspanyada yeni büyük bir taarruz 
yapmak üzere mutabık kaldıklarım 
bildirmekte ve iki diktatörün bu ta • 
arruzlarının Japonların İngiltereyi enr 
dLsed~ bırakmak emelile Hong - Kong 
civarmda yapacakları bir taarruz ı le 

nyni ıamana tesadüf edeceği ümidin • 
de bulunduğunu ilave eylemektedir. 

İspanya ile Fransa arasındaki 
demiryolnnun tnhribi ,, . 

Perpignan 23 - Puigcerda'da bom ... 
bardımandan hasarat vukua geım·. ve 
söylendiğine göre on kişi ölmüş w lnrlı: 
kişi yaralanmıştır. 

Franko tayyarelerinin esas hed..,fınt, 

İspanya iJe Fransa arasındaki demir) o -
lu irtibatının katedilmesi teşkil eyh·c -
ği sanılmaktadır. Demiryolunun tnhrıb 

edilmiş olduğu söylenmektedir. 

Ş:ırki Pirene Prefesi, Fransız top .. 
raklarına 11 bombanın düşmesi iizrrine 
halkın heyecanı karşısında, hükumetten 
sivil ahalinin müdafaasını temin husu • 

sunda lazım gelen bütün tedbirlerin a .. 
lmmasını eyalete tayyare filoları eön .. 
derilmesini ve hudud boyunca hava mii
dafaa bataryaları konulmasını istemiş.
tir. 

<==============,========================~==============::ıı 

Anıerika Dalıiliye 
Nazırı faşist liderleriııe 
Şiddetle hücum ediyor 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
siyasi kanaat dolayısile şiddetli tazyilder 
yapan milletler, hariçte de bittabi iyi 
komşu olamamışlardır. Kendi memleket
lerinde kendi hareketleıini müdafaa et
mcğe alışmamış olan faşist liderlerinin 
dünya efkarı umttmiyesine aldmş etme
meleri bir tesadüf eseri değildir. 

tnsanlnr, ancak ümidleri kesildiği 1.a
mandır ki hürriyetlerini, yaşamak iç!n 
boş bir ümid mukabilinde sağ veya sol 
diktatörlüklere terkederler.> 1 

1ckes, ayrıca, demokrasiyi tehdid ı:>den 
tehlikeyi de tebarüz ettirerek demiştir 
ki: 

cBu tehlike, diğerlerinin menisi, ha
yatı ve mallan üzerinde tesirini gösteren 
ekonomik kuvvetin otokratik küçük bir 
sınıfının elinde gitgide daha fazla bir su
rette tekasüf arzetmesidir.• (A.A.) 

Yeni Fransız 
Kabinesinin 
Kazandığı itimad 

Gemlik hükıiınet 
Konağına illi.oe 
• 
inşaatı yapılıyor 
Gemlik (Hususi) - Dağınık olan hü

kumet d~irelerinin bir araya toplanması 
ve teşkiliitın genişlemesi dolayısile dı::r 
gelen hiikumet konağına yaptmlatJ. ıki 

odadan sonra üç oda ilave edilmektedir. r . -·-- ~ . . . . -· ... -·- . ·~ .:...::..:~ 
Bir ok orun 
Günr·k Pazartesi 

(*, 
·------------------------·----~ Mide ı·e 12 parmak 
Barsağı (Ülser) 
Meşhur bir profesör, göbek üzerindeki 
kr!z şeklinde olsun, daimi devam eden 
şekllde olsun şiddetli sancılar göruldü
ğü zaman iki hastalığı düşünmeli demiş
tir. Bunlardan birisi mide veyahud on 
parmak ülseri, diğeri de karaciğer ve 
safra kesesi taşlarıdır. 

Bw.nlarda görülen sancıları nlelnde mi
de hazımsızlıkları ve geçici gazlardan 
mttehassıl hafif bir şey gibi telfıkkl et
mek hatadır. Ağrı ve ıztırab olan yerde 
mutlak bir gayri tnblllik mevcuddur. Bu 
gnyrl tabiilik ya vazlfevi veyahud uzvi
dir. Zaten ekseriya da bu ikisi birbirine 

(BCl§tarafı 3 üncü sayfada) karışmıştır. Bu sebeble bu gibi vnz!yct-

re arzetmek esasen bir zaruretti. Nite- ler karşısında derhal mide ve barsak 
rontgeni yaptırmak ve evvelemirde mide 1 

kim, Şotandan evvel kabin2 kurmay:ı. ve hnrsak vaziyetini tesblt etmek J{lzım-
meınur edilen sosyalist Leon Blum bile. dır. Eğer oralarda bir şey yok.sa o halde 
sırf bu endişe ile halk cebhesi etrafında safra kesesl taşlarını veyahud o yol!Lı.rda 
milli bir temerküz yaratmak maksadile bir iltihabı düşünmek mecburiyetindeyiz . 
merkez fırkalarını, müfrit sol cenaha ı Ona göre tedabir alınır ve lş vehamet 

kesbetmeden önü alınır. 
bağlıyan bir kabine formülü düşünmüş, ----------------------I 
fa~..at bu tasavvurunu tahakkuk ettire- <•> Bu notlan kesip sakbyınız, yabud 

me:mişti. İkinci yeni Şota:ı kabınesi, şu bir albüme yapıştırıp koleksiyon Japınız. 
vaziyette, en iş yapabilecek şartlar dahi- Sıkıntı zamanınnda bu notlar bir doktor 
linde iktidar mevkiini ele almış bulnnu- gibi lmdadmu:a yetişebilir • 

yor. - Selim Ragıp Emeç 

. Adapazarmda yakacak 
buhranı kalmadı 

Adapazarı - Şehrimizde odun, kömür 
buhranı kalmamış gibidir. Köylerden 
her gün odun, kömür gelmektedir. Fiat
lar henüz yüksektir. Kömürün kilosu 3,5 
kuruştur, odunun arabası 3 ve 3,5 liradan 
satılmaktadır. Halk, odun :ırabalamıa 

belediyenin bir fiat biçmesini ve aı nba- ! 
cının eline o yolda bir pusula verilmesinı 
istemektedir. 

Son Post 
Yevmi, Slyasl, Havadla ve Halk gaze~ 

Yerebatan, Çatalçeşme sokıık, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re~m!E>.rin bütü:c haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA TLARI 

·1 d 
Sene Ay 

3 1 
Ay lı.y 4\tlltar ~~· bil'i do~ •ta51nda ancak. iki den kiğıdları hazırlarken ben ve zevcem dığını söyleyiniz, hayatını kurtanrsınız, 

l'ıt, C dosdoğr ş mal lstikametınde odanın dib tarafına çekl!dik. Herhnn«f demişti. 
tt'rı L.atb latiqrn~t•bidr haUa Danzige va- bir hareketten aciz bir vaztyette karşı Fakat pren1e1 çok m$urdu: Hazer gölünde plaj yaqhyor 
~ ~ ut '"ın e kalk d·~ b" 1n·"' B"" -k Dük d" t li ~it '1 'Un \7e dolamb an ıger ır karşıya duruyorduk. Daha kim bilir B.e - Çocu6....... uyu len ır, ceva- Elazık (Hususi) - Elazık - Diyarba-

Kr, hr. ).'°.r. Kr. 

TÜTIKİYE ı-.uo 7ö0 -W0-15(1 
YUNANİSTAN :.!340 1-.!0 'ilO 271) 
BCNEBİ ~70J 1400 bOO aoo e 1 b~~1lova _ Ottl i açlıdır. Bu tren azablar çekecektik? bını vermişti ve çocuğu idam edildi. kır demiryolu güzergahında bulunan 

il gc 'Ula ır ç n - Bromberg yo- İçeriye adamlar girdiler. (Son.v. yann) eski adı Gölcük olup bu kere yeni bir 
ha~ıa ~biit }lf} ft. li~lbuki bu ikı şehri kararname ile Hazer gölüne çevrilen ve 
~ t~br: '1a:~l bır nehirle bir hirine @: l plaj için her türlü tabii şartlan cami 

~11ınd:0~u arasınd:~h~~ Bu ~e~r h?
1

· M il ! ıaı 1 llb~ 1 Hl habu11~na~ b~ büyük gölün asri bir plfıj l'l hllclu altık de.n ç~e~ _ anzıg n ıne 1fragı Atatürk tarafından emir 

~~~ ~~ l~~d~~~~~i ::~ıı,:İn~~~ LJ 1 A 1 ~~:~~i~~İk~~~:~;,~:~:r!:!;;ğ~~~ 
~tl ta~ otornobnı 1 elı olacağı aşıkar plajın asri bir hale getirilmesi iç.n şim 
.::. f:arb b etrnekt . e .Vayhsel nC'hri bo- diden hazırlıklara girişilmiştir. Halen 
... ~ 1stUtanıctie ~dı~ ve nk istasyon- Grip, Baş ve Diş Ağrıları, ı mahallinde haritac:ı~ar tedkikat yap 

Oıand n eki trene yetişecek- Nevralj•İ, Artritizm, Romatizma !maktadır. Hazer gölü kenarındaki Sıv-1 
a baııa giz!ı rice kazası da asri bir kasaba olarak kul 

Avrupanın son va- r1' rulacaktır. 

Abone bedeli pcşir<iır. Adres 
değiştirır.ck 25 ltllruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
lli.nlarJar mes•uliyet alınmaz. 
ce,·ap için ıneki.ubh.ıra 1(j kuruşluk 

Pul ıliıvesi lazımdır. 
......................... 
1 PoMa ka~usu · 741 İstanbul i i 'J'C!lgraf : Son Posta 
! Tefrf on : 20203 

•••••••••••••••o••••••••• 
------------------.....: 
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So ı Po3h' ın tefri ası: 112 

• 
• 

Yazan Ziya Şakir 

Abdülhamidin kütiibh"lnesi de çok zengindi. Burada 
türkçe, arabcJ, farsca neşredil niş olan kitablann 

hemen hepsi mevcuddu 

lstanbul muhteliti Ankarayı 
2 - 1 mağlôb 

Eğer bu müddet zarf~nda sefirl~r.d:n J y~~uu -ha~gi zümred.~n olursa olsun- ş!ld 
düıı de • 

ettı 
ve.r~nud maruf ecnebılerden bırının caıı.-.ı> geçınen1er1e musahabetten zevk Boks maçında y orgo, Kiryakoyu sayı hesabile yendi. P 
geldiği haber verilirse, küçük mabeyn <ılmakla teskine çalışırdı. Ve gene bu-
dairesinin karşısında ve harem kapısı- ııun içindir ki; kütüphanelerine gele - maçlarında Be~1ktaş Dogv ansporu 9 _ 1 magv Iiib etti 
'mn yanında bulunan (Ser) in içindeki rek burada saatlerce oturmaktan pek 
kap.dan (Çit köşkü) ne geçer; o misa- hoşlamrdı. Ankara, 23 (Hususi) - İstanbul-Anl,a-
firleı ini burada kabul ederdi. Hatta hazan vükelayı, ~ huzura çık- ra muhtelitlerl bugün ikinci revanş karşı- ı « -

Büyük 1ı1nbeyn dairesi ile, harem mak istiyenleri burada kabul ederdi. l laşmalarım Şehir stadyomunda yaptılar 
bahçesmin yüksek duvarı arasına sı· * ve İstanbullular bu maçı da 2-1 kazandı-
k'şm~ olan bu bir katlı uzun ve yayvan Hünkar, eğer bu işlerden vakıt bula- lar. 
-bina, Abdülhamidin ecnebi misafirle- bilirse, bazan da bahçeye çıkardı. Bu Takımlar; İstanbul: 
rini knbul ettiği yerdi. Hünkar, bu kü- bahç~ gezintisi, h!ç bir merasime tabi Cihad, Reşad, Faruk. Mehmed Reşad, 
çük daireyi severdi. Çok zamanlar, bu· de<rildi. Bu gezinti esnasında kendisine Esad, Eşfak, Fikret, Murad, Bülend, 
rada da evrak tedkik eder ve yemek- hususi bendegandan bir kaçı refakat Muhteşem, Necdet. 
lerini de burada yerdi. ettiği gibi, bir kaç tüfekci de uzaktan Ankara: . 

Bu dairenin bir işi daha vardı. Mü- takib ederdi. Fuad, Yaşar, Nıhad, Cahid, Hasan, Or-
him i':i!erde, toplanan komisyonlar, bu- Bu gezint.:ı.er ıesnasında sık sık han, Fahri, Celfıl, Rıza, Yaşar, İskender. 
rada ıçt'ma ederlerdi. (Cihannüma) köşküne gider; bu iki Hakem: İhsan. · 

AlJdi.ılhamid, lıüklımetın büyük si- katlı binanın üst katında ve deniz ta-( Oyuna başlandı. Üçüncü dakikada ilk 
ya:si ve idari işlerinde. hiçbir zaman: ıafmdaki camekanlı odada, sehpa üze- akınlarını yapan İstanbullular Muradın 

- Bu iş böyle olacak. rinc oturtulmuş, büyük dürbün ile li- aya~ile ilk gollerini yaptılar. On beşinci 
. Diy0. emir vermezdi. Ehemmiyetsiz manıiaki gemilerin azlığını, çokluğunu dnk_ıkada Ank.aralılar penaltı ile berabere 
ışleri bılc. gerıe aid oldukları makamla- tedkik eylerdi. vazıyete geldıler. Bu aralık 1stanbuldan 
rm r~y ve takdirlerine bırakan, ancak Limanda gemilerin çok olduğu za _ Murad, takımdan çıktı, yerine Haşim 
hatalı işler hakkında kendi rnütaleası- man, sevinirdi. Fakat limanın tenhalı- girdi. İlk devrede umumiyetle Ankaralı
n si: ylemekle kalan Abdülhamid, bil- ğı, hiç hoşınıa gitmezdi. Derhal alaka- lar haklın ?ynadılar. ~kinci devreye iki 
hnssn büyük ve mühim işler zuhurun- dar makamlara adamlar göndererek taraf da serı başladı. Fikret sol içte oynu
da derhal tecrübeli vezir ve müşirler- , ticari faaliyetin niçin durgun olduğun~ Y?.rdu. İki tarafın akınl~rında kalecilerin 
den :nürekkeb bir komisyon teşkilini ~edkik ederdi. guzel kurtarışları sayesındc gol olmuyor-
frade eder, ekseriya da bu komisyonun _Arkası var_ du. Yirmi beşinci dakikada hakem, Fik-
müzakeresini, bir paravan arkasından --.. -·-·· ret ve Eşfakı sebebsiz olarak oyundan çı-
kend =si dinlerdi. Eğer o iş hakkında 1 1 kardı. Dokuz kişi kalan İstanbul takımı 
kend=s.nin hususi bir düşüncesi varsa, ~ A~ ~ y o oyuncuları canlarını dişlerine takarak 
mabeyncilerden biri ile veyahud baş- ~ lb:JI _ Ankara kalesini sıkıştırmağa başladılar. 
kutit ile komisyona haber gönderirdi. İstanbul takımının for hattında Necdet, 
Ynhud komisyona riyaset eden zatı BugünkU program HaŞİm, Bülend kalmıştı. Otuz beşinci da-
r.elb<>der, fıkrini ona söylerdi. u ıtinunmıuıl 931 pazaried kikada Bülendin soldan ortasını Haşim 

Abdülhamidin, kat'iyen müdahale et- 1 8 T A ıc • 11 L güzel bir şiltle gole çevirdi ve oyun böy-
rnek istemediği bir iş varsa, (adliye) iş- ötıe neşriyatı: lece 2-1 İstanbulun galibiyeti ile sona er-
leri :di. Ve, bendeganından hiçbirinin di. 
de, n:ahkemelcr üzerinde tesir yapma- 12·30: PHı.kla Türk muslldsl. ı:uo: Han- İstanbul takımında Cihad, Necdet, Ha-

dis. 13,05: Plfı.kla Türk mwikisi, 12,30: Muh-
larına kat'iyen meydan vermezdi. O- ı.eut pllık neşriyatı. şirn, Ankaradan Celil, Orhan, Fuad çok 
nun içindir ki: (Abdurrahman paşa) güzel oynadılar. 

Alqam ııeşrlyatı: t b 
gibi doğru, namuslu ve faziletkar bir 1 stan ul takımı bu akşam ekspresle ha-
zatı senelerce dli r ı· d "bk 18,30: Çocuklnra .masal: Bayan Nine tara- reket etti. 

'. . a ye neza e ın e ı a tından. 19: Bayan inci: Şan teman ve plya- ı 
etmıştı. no refakaUle. 19,30: Memleket şarkılan: Ma-

Hünkar, öğ\1e mcşgu1iyefli bittikten latyalı Fahri Kayahan tarafından. 19,55: 1 
sonra, şayet kabul edilecek ecnebi mi- Borsa haberleri. 20: Rlfat ve arkadaşları ta
safir yoksa 0 zaman, ya biraz bahçeye rafınd:m Türk musikisi ve halk şarkıları. 

ık d ı h l h d 
20,30: Hnvn raporu. 20,33:Ömer Rıza tnrafın-

Selim Tezcan 

Y orgo, Kiryakoyu 
mağliib etti ç ·~r .. o aşır, ava a .ır veya ud a dan arabca söylev. 20,45: Belma ve arkadaş

(Kutuphane)ye geçerdı. lım tarafından Türk musikisi ve halk şarkı-
Buraya, kütüphane deyip de geçmi- !arı, (Sa.at Ayan). 21,15: Radyo fonlk temsil, Boksör Küçük Kemalin organize ettiği 

yelim .. burası, adeta dört büyük salon- Stüdyo orkestrası rdakat.lle (Manon>. 22,15: boks maçları dün Beyoğlu Halkevi salo
dan mürekkep, hususi bir alemdi. Vak- Ajans haberleri. 22,30: Plltla sololar, opera nunda cidden iftihara değer bir şekilde 

til b b
. 

1 
d 'b . ve operet parçalan. 22,50: Son haberler ve yapıldı. 

e urası ır sa on an ı aret 1ken, ertesi günün programı. 
günden güne tevsi edilmiş; bahçeye na'.. A 1f it A R .1. Uzun zamandanberi hasretini çektiği-
zır koskoca bir bina husule gelmişti. rniz dünkü müsabakalar bizde bu spora 
Son 4amanlarda, mevcud kitabların a- %U.l93B Pa.u.rtell karşı büyük bir alaka mevcud olduğunu 
dedi. ( 1 O bin)i tecavüz etmişti. ötte neşriyatı: bir kere daha isbat etmiş oldu. 

Abdülhamid, bu kütüphaneye me _ 12.30: Muhtelif pllk neşriyatı. 12.50: Beyoğlu Halkevi salonunun bu müsa-
mur ettiği - (kitapcı~ denilen- zevatı PlAk: Türk muslldal 'fe halt oarkılan. 13.15: bakalann hazırlanması için almış olduğu 
dikkıtle seçerd' Ek . . k .1. 1 ' oahllt Te harlcl haberler. 17,30: İnkıllp tertibatı gördükten sonra bu işin teşkila-

• 1• serısı, şar 1 ım e- dersleri: Halkevinden naklen (Mahmud E-
nne oldukca vakıf olan zatlardan mü- sad Bo?.kurd) ta bağlanması için neye mühtac olduğunu 
rekkepti. plduğunu anlamak mümkün değildir. 

Kütüphanenin muhteviyatı, çok zen- Ak.fam neşriyatı: Bokstan anlıyan çok değerli hakemleri, 
gindi Türkçe ar be f 18.30: Plft.k neşrfyıı.t1. 18,35: İngilizce ders: ringin yanına toplannuş gördük. Müsa-
,:1. : • • a a, arsca neşre - Azime İpek. 19: Türk muslldsl ve halk şarkı- bakaları baştan sona kadar heyecanla 
~tlmış olan kltablann hemen hepsi ları (Makbule Çakar ve artadaşlan). 19,30: 
mevcud idi. El yazması kitablar da Saat lyan ve arabca neşriyat. 19,45: Türk takib eden seyircileri olan bir sporun bu 
mühim bir yekun teşkil ederdi. Bun- muslkl.sf ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve kadar kendi haline bırakılmış olmasını 
lar, - ekserisi al renkli atlas veyahud tı.rkad!lşlan). 20,15: Spor konuşması: vııııan bir türlü anlıyamıyoruz. 
kadife-ile g t .. 1 ·ıdl rım· . Aşir. 20,30: Flüt Bolo: A. Haydar Andlçen. Derli toplu bir teşk.illtla memlekette 

.. . 
1
a.ye guz.:. cı e ı ış, ve 21: Ajan.s haberleri. 21,15: Stüdyo saıon or- kuvveli yer bulacag~ını dünkü müsabaka-

Abdulhamıı ın verdıgı ımoddl üzerine kestra~. ı - Leopold: Yugosln1che Perlen. 
yap:lan camekanlara raflara -o1dukca 2 - Moussorgsk}': Scherzo. 3 - Moutan: Le lar bütün açıklığile göstermiş oldu. 
iyi bir şekilde tasnif edilerek- yerleş- Nll. 4 - Wagner: Prelude Lohengrtn. 5 - Gelelim müsabakalara: 
tirilnıişti. Bu raflardan bir kaçını Ab- Noaclt: Wachtparade. 21,55: Yannld prog- Manoel • Bedros: Hakem Danyal 

d "1h 'd b' t k d' el'I .: ı-ııırı w İstlklll Marşı. 51 kilo u nını ızza en ı ı e vucuda 
getinnişti. r - Dört ravund, Bed.rowıı hlkimiyetile 

Kütüphanenin, ecnebi lisanlarına 1 
Md c,lan kısımları da bir hayli zengin- Nöbelci 
ctı. Abdülhamid, resimli mecmua me - Eczaneler 
raklıs, olduğu için, dünyanın her tara- I 
1ında çıkan nefis tahılı mecmuaları 1 

munt~zaman getirtir, bunları büyük bir 
dikkatle tedkik ederdi. Şayet nazan -
dikkatini celbeden bil' yazı olursa,, ; 
derhal tercüme ettirirdi. İşte, bu ecnebi ! 
rnec::ıualan da her altı ayda bir cildle-
tı1ir, dikkatle muhafaza edilirdi. 1 

Evvelce de b'r münasebetle arzet- . 

Bu reee nöbet~i olan eeianeler pmlu· 
dır: 

Bey of hı cihetlndelı:iler: 
At.sarayda: (Pertev), Alemdarda: <Et
ref Neşetı , Beyazıdda: (Haydu), Samat
ya<!a: <Rıdvan), Emlnönünde: (Hüııeyln 

HfümüJ, Eyiibde: (Hikmet Atlamaz), Fe
nerde: (Vltall). Şehremlnlnde: (Hamdi), 
Şehzadebıışında: (İ. Halll), Karagilm
rükte: <Arif), Küçükpazarda: CYorıl), 
Ba!tırköyUnde: (Merkez) . 

miştım ki, Abdülhamid esaslı bir tahsil ! Beyoğlu cihetlndekiler: 
gönncmişti. Hatta tahsil zamanında Tünel b:ışında: (Matkoviç), Yült.!ettal-
derslerine karşı, adeta kayıdsızlık gös- dırımda: (Vlngopulo), Galatada: (Mer-
'termisti. Halbuki seneler geçtikçe, kez>. Taksimde: (Kemal, Rebül), Şl..şllde: 
hünkarda ilme karşı für aliika başlamış (Pertev), Beşlktaşta: <Nall Halld). 

b d Boıaziçl, Kadıköy ve AdalnrdakOer: 
ve u a art ıkça artımştı. Fakat, işi 1.İskiıdardn: (Ahmediye), Snrıyerde: COs-
o d~rece çoğalmı~tı ki artık çalışacak ı man), Kabataşta: (Büyük, Üçler>, Bü-
vakıt bulamamıştı. Onun için bu işti- yükadada: <Halk). Heybelide: (Halle>. ......,. ________ _..__.;:;..;.;.;~~;.;;;;;;.;.;...~ 

. 
lstanbııl-Ankanı muMelitleri oyuncutan bi-r arada ı 

geçen müsabaka, sayı hesabile Maııoeltn iki def.a nakdavn yaptı. tkism6r ~ 
mağlubiyetile bitti. kuruncu sayıda yerden uJhn 

Zeki. Muhteşem: B.1rm 0an,..ı bitkin bir halde idi. ~ 
51 kilo Dördüncü ravundda mü '"oi1' 

İlk ravund karşılıklı• \'Ul'Uflarla geçti. ~ vuran Muvaffak hasınao' 
İkinci ravundda Muhtqem. daha hlkim vut ettı. _ ~ 
dövüştü. Üçüncü ravund Muhtepmin' İbrahim • Mmaffer 61 kilo: 8"""' 
hakimiyetile geçti Danyal ff" 

Dördünc(l ravund ild tarafm karfılW!ı. flk rawndun sonlarında b~ fi fi 
• yaP-hildiler. İkinci ravund uıüSI -f 

• ruşlarla geçti. Üçüncü ravund dabt 
de Muzafferin hakimiyetile geçti· il'., 
. Dördüncü ravundda yapılan Jll ıJl1 
hücumlardan sonra maç ber~ 

~ edildi. 
• Aslan - Coşkun 53 kilo .J 

İlk ravund iki tarafın güzel ~O( 
le geçti. İkinci ravund daha ziya~~ 
kunun haklın vuruşlarile geçti. . ·f! 
ravund tamamile Coşkunun hl~J 
ve Aslanın müdafaasile geçti ~ 
ravundda hakimiyeti muhaf-

i Coşkun sayı hesabile kazandı. .. (Irk 
Sabahaddin isminde bir bo~f 

kunu ilk yapılacak maçta ın~ ; 
davet etti. Coşkun bu daveti kabdl ,,,. 

Pauayot - Romanyalı FraokO 

İ.>ım Kirı,ıakoyu. mağııib eden boklOr 
Yorgo 

vuruşlarile geçti, neticede berabere kal
dılar .. 
Mu'\·affak - isteiro 56 kilo Hakem: 

Danyal 
İlk ravund iki tarafın biırbirlerini yok

lamalarile geçti. 
İkinci ravund Muvaffak'm kuffetlf IOl 

yum.ruklarile geçti. 
tl'çüncü ravundda Muvaffak rakibini 

Hakem: Danyal .-11' 
İlk devrede iki taraf da sert "1Jf"" ıı" 

yaptı. İkinci ravundda Panayot ~ tıif 
kim dövüştü. Üçüncü ravund il 
farkla Panayotun lehinde bitti. . ~ 

Dördüncü ravund mütemadi bit~ 
de Panayotun bfiltimiyetile geçti ~t 
"v ındda müsabakayı terkedece_!.,: jff 
de kenara çekilen Frankonun ,.,..-
dadına yetişti. ~ 

Altıncı ravundda Panayot saY1 tı 
galib ilan edildi. 

Kiryako - Y orgo JJ '-'' 
Günün son müsabakası için e.,ve ;il' 

yako, sonra Yorgo ringe geldilet· 81J tK 
sabakanm hakemliğini üzerine a1'fl ~ 
ref Şefik ringe gelip ild boksÖriJI 

sıktı. ""' 
Müsabaka üçer dakika, sekil rt f'. 

idi. Bundan evvel boksör Kini ~~ 
lerek müsabakanın galibini ~~ 
etti. İki taraf da bu daveti ıneJllll ~ I' 
le kabul etti. İki boksör kırınJ.Sl .,,r 
pek mayo giymişler, maç hey~,rl 
ladı. İlk yumruğu Yorgo vurdu. 
daha hesablı vuruyor. ftf' 

İkinci ravund: Müsabaka ürnittt;.~ 
kinde sert devam ediyor. Evvell • :J 
sonra Kiryako müdhiş birer dl 1'111" 
!le birbirlerini sarstılar. ff'tJJ 

Üçüncü ravund: Yorgo daha ~ ,ıdJ-
vuruşlarla hasmını ezen bir vaziyet 11111· 

Kiryako her zamanki gibi rnütelı8~tel 
D .. d" ·· her ftJ11"" ,., or uncu ravund: Yorgo giuı'~ 

vurduğu yumrukların bazısı bOŞ! 
sine rağmen hôkim. ~ ~ 

Beşinci ravund: Yorgo biri sol.. 
üç kuvvetli yumruk vurdu. d8 

Kiryako hemen hemen müdafaa~ 
Altıncı ravund: Yorgo hakirn \'il 

yaptı. 

CDwa"" 11 irn.--i sayfada} 
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0rgo, Kiryakoyu yendi 

POS~A 

'Yed· (Baıtarafı 10 
'ı'ın.._ ıncı ravund· tıyncu sayfada) 
· '"'iU'Uklaru d · orgonun amansız 

Sekiıincj e olu bir ravund. 
oldu c-_ ravund· K" 
ı. · ueı.:_ • • ıryako nakdavn 
~1'1 lr: ~e kalkt y 
k ' ~Yako 1• orgonun yumruk-
•)) Piı~- nun tahaın ~ı·· 
}.ı .. ~ı bir rnu u bu müsaba-

latı ·~ Yorgo h~~lde .sona erdirdi. 
hesabue k a un hır dövüşten sonra 

azandı. 

Ôm.er Besim D .. Unk·· 
1>iin u ınaç ar 

lhaçla l'akslın ve Ş 
'l' tına dev eref stadlarmda şild 

l: •ltsiın 
81 

arn edildi. 
Ylıb adında ·ık t,,,~ takıını ı oyun Topkapı ile 
""hl arı a 

Jh, Ulor 8,,1,_ rasında olacaktı. Fakat 
"sı:: ""•ed·· r rrıon1 ıl h ıgındcm Topkapı takı-
lk ~koı: 3 ukmcn galıb geldi. 

arası llcı oyun K • K~gliıuriik: 1 
t \ tıda Yapı}d aragumıük ile Beykoz 

an h ı. Çok .. 
b r c Ykozı 

1 
guzcl bir oyun oy-

d ıı g~ e üç golJ~ ar rakıblerinin yaptığı 
l galıb mukabele ederek oyun-
Vtt çıktı ... 

hı a:o Ka 
stadında :l sunpaşa: O 

~.~ırnl>aşa .
1
1 k .0Yunu ıkinci küme

hıı~llları YaptıJ~re bırınci kümeden Vefa 
tık llıile başlad · Oyun soldan bir Vefa 

\ dakika ı. 
h~~.l'orlar lar Vefalılar rakib kaleyi ~ı-

turı ~ · · · F'ak t ~ u ~ırn a eksik Vefa takımı 
~~)ordu. n~~~ kalesi önünde gol çı-

2o lrll)etj hiss 1~lar ilerledikce Vefa 
dq tıcı dakik ecUlır bir şekil aldı. 
L ilÇı}a adan 
-qllad rak Ver sonra Kasımpaşalılar 
li ılr. a kalesini sıkıştmnağa 

er ik· 
' ı takırn d 1'-· rakib k 1 a canlı ve seri bir o-

ıtı d a eleri t h . . 
~N~ evre d e dıd edıyorlar ... ·'ile e golsü . 
\'~rııı 0Yun Uzat 

1 
z bıtiyor. Bunun ü-

~ıı ~ · lliçbır ~ı. Fakat bu da fayda 
aç beraL- raf gol yapamadığın
~ik uere bitti. 

l liei•kta iaş: 9 • Do~ 
'a)e ş but" ganspor: ı 

oyn un 0 "'. . . 
t~ l! adı İlk " .. n ımtıdadınca tek 
k\ b '§iktıı., ık devreyi 4-0 galib biti-

a ı , ınc· d · 
daıı ş lldı. c 1 evrede oyuna gev-
JL ~ at C\•şekJ 'ğ· ~k arak 6.o ı ıne rağmen iki gol 
bo11 l~lılar i . calıbiyet \•aziyetine giren 
ı. 45ansp şı dah . 
~b l 0ttın ş a zıyade gevc::eterek 
ı. o d ı eref -;; 
~~'Su ar. :Su sayısı yapmasına se-
Çı 9.1 ~Şiktaştıı!~lden sonra tekrar can
i ~lktalandılar. daha 3 gol atarak ma

~t!si şın 9 goıu 
ll! de 'b nden 5 ini Şeref dig'ier 

"'•dva ' n, Eşref, Feyzi, Hakkı; 

Doğansporun şeref sayısını da Süreyya 
yaptı. 

Beşiktaş: Melih, Nuri, Faruk, Rıfat, 
Feyzi, Fuad, Hayati, R1dvan, Hakkı, Şe
ref, Eşref. 
Doğanspor: Mehmed, Süreyya, İskuli, 

Mehmed, Ahmed, Ahmed, Celal, Abdul
lah, İbrahim, Nihad, Necmi. (Süreyye i
kinci devre sol açık oynadı.) 

Hakem: Adnan Akın. 

Şişli : 3 - Kurtuluş - 1 
Sabahleyin stadyom idaresi tarafından 

tertib edilen stadyom lig maçlarına de
vam edildi. 

1500 kişi önünde Iig'in en kuv\'etli ta
klmı olan Kurtuluş ile Şişli takımları 
karşılaştılar. Vehablı Şişli takımı, Kur
tuluşun yaptığı b:r gole üç -golle muka
bele ederek Şişli takımı 3-1 galib geldi. 

Ranıtgücü snhası~daki dünkü 
spor faaliyeti 

Dün Bakırköy Barutgücü sahasında 
yapılan maçların neticeleri: 
Kadıköy Halkevi A takımı, Barutgücü 

A takımını 3-1 yenmiştir. Kadıköy Halk
evi B tukımı, Barutgücü B takımına 2-3 
yenilmiştir. Bakırköy Rum A takımı, 

Barutgücü Genç takımını 3-2 yenmiştir. 
Barutgücü bisikletcileri Edirnekapıya 

kadar gidip gelme 16 kilometrelik bir an
trmman yapmışlardır. 

~· .. ,._ . 

(Lokman Hekim) 
DahW7e mütehassm: Pazardan maada 

bergün <2 - 6) Dlvan:rolu numara 1°'9 H te
lefonu 22398 - 21044 

Hakkari·Siird yolu yaptırılıyor t ~ · ···-- · ·- ·-----, 
Hakkiıriden yazılıyor: Diyarbakır - 1J " T • f • 

Cizre yolunun inşası ile bir kat daha ü- an arJ emJZ 
rnidleri kuvvetlendiren ve doğunun bu 
uzak parçasını rnPdeniyet merkezlerine 
bağlıyacak olan Hakkari - Sürd yolunun 
bu yıl açılmasına karar Yeriuniştir. Vali 
Basri Konyar, Beytüşşebaba giderek ye- 1 
ni yol için şimdiden icab eden tedbirlerin 
alınmasına nezaret ve mahalli şeraitı ya
kından tedkik etmiştir. Vali Beytüşşe -
bapda halkın dertlerini dlnlemiş ve bu 
kazanın ekonomik, kültürel ve ziraat iş
lerinde faydalı kararlar vermiştir. 

Manisa umumf meclisi toplantısı 
Manisa (Hususi) - Umumi meclis top

lantılarına başlamıştır. İlk toplantıda 
ikinci reisliğe Akif Öztürk. katibliklere 
de Sinan Hamid İnal ve Fahriye Akşid 
seçilmişlerdir. Bundan sonra Büyük Ön
der Atatürke tazim telgrafı çekilmesi ka
rarlaştırılmış, meclisin cuma ve salı gün
leri toplanması kararlaştınlmıştır. 

Birinci sahile 4()() lmnıı 
ikinci •ah.'le 25Ci ,, 
Üçüncü cahile 200 D 

Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 Jt 

Son ıalıile 40 ,, 

• 
Muayyen bir mi.idd€ c zarfında fazla· 

ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir.' Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nm ticad ilinlanna aid 
işler için fU adrese müracaat edil. 
melidir: 

tıincılık KoUektif Şlrlı:.U. 
Kalıramanzade Bau 

Ankara caddesi 

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

Savfa 11 

Çünkü ASPİRİN senefer: 
denberi her iürlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduQunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak içjn lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

Avrupa ve Amerika ve İstanbul Üni
versitesine Talebe Gönderiliyor. 

MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTiTÜSÜ 
GENEL DlREKTÔRLÜGÜNDENI 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için jeoloji tahsil et
tirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Amerikaya ve kezalik jeoloji tahı:!l için 6 tale
be de İstanbul Üniversitesine gönderilecek ve talibler arasında müsabaka yapı
lacaktır. 

2 - Jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Avrupa ve 
Amerikaya gönderilecek ve 8 inciden 18 üncüye kadar olanlar ise Enstitü hesa
bına İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 - Talihlerin aşağıdaki şartları haiz olması 18.zımdır. 
A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklarınd1 çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam olmak, c:::ıınnı 

muayene Ankarada yapılacaktır>. 
C - Olgunluk imtihanı vermiş olan Lise veya Kollej mezunu olup fransızca, 

nlmanca ve ingilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 
D - Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 
4 - Mühendislik için müsabaka 3 Şubat 1938 Perşembe, Jcoloğluk için mü

sabaka 4 Şubat 1938 Cuma günleri Ankarada M. T. A. Enstitüsünde yapılacaktır. 

Talebelerin imtihanda üssü mizanı doldurmuş olmaları şarttır. 
5 -- Maden rnühendfaliğ: imtihanı: Hesab, hendese, cebir, mihanik. fizik, kim

ya ve yabancı dillerden biri cİngilizce, Fransızca, Almanca.> 
Jeoloğluk imtihanı: Riyaziye cHer..dese, Cebir> Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 

Fizik, Kimya ve yabancı dillerden biri cİngilizce, Fransızca, Almanca.> 
6 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mecburi hiz

mete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir 
taahhüdname verecekler ve bunun içinde muteber kefil göndereceklerdir. 

7 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakasını, mrkteb şehadet
namesini veya bunların tasdikli birer suretleri 4 kıt'a fotograf ve ·dilekçelerini 
29/Kfınunusani/938 Cumartesi günü öğleye kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü 
Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 31 Kanunusani 938 Pazartesi günü sıhhi 
muayeneleri yaptınlınak iızere sabahleyin saat 10 da Adliye Sarayı karşısında 
.M. T. A. Enstitüsü dairesi.nde bulunmaları ilan olunur. c8622:. 

Türk Hava Kurumu 

iY 
Dördüncü keşide 11/Şubat/1938 dedir. 

Buyuk ikramiye: 5 O. Liradır ..• .. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

, ( 20.0 )J ve 10.0 JO) liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 
iştirak ediniz ... 

· ı .... ____ .s_ıa_n_b_uı __ ak_·ı __ fıa_r DirektdrıUJU ilanıar1 
Kıymeti 

L. K. 

228 00 

206 84 

ı53 68 

Pey parası 
L. K. 

17 10 Eyüb esk: Kızılmescit yeni İslambey mahallesinde Balcı
yokuşu sokağında 2 ve 4 N. lı tamamı 285 metre murab
baında bulunan ml'şruta hane arsası. 797 

15 52 Rüstempaşa mahallesinde Büyük Çukur han üst katta üç 
kapı sayılı oda. 4653 

ı4 05 Çarşı'da Çarş: mahallesinde Uncuoğlu sokağında 44 No. lı 
0,75 santim arsanın tamamı. 4225 

Yukarıd.a yazılı emlak satılmak i.izere 15 giin müddetle açık artıırmay:ı çıka
rılmıştır. !halesi 31/1/938 Pazartesi giinii saat 15 de yapılacaktır. 1stekli.eıin 

MahlCılat kalemine &elmeleri. «280> 

~------



JZ Sayfa SON POSTA ( 

.. Yağ!ı , yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve güod' 

KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale ed~ 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirt 

Hasan ismine ve markasına dikkat •• 

Bütün ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırab çekmeyiniz! -1 BR TEK KAŞE 

NEVROZİN -Bu muannid baş ve diş 
ağrılarını süratle izaleye. 
kafidir, Romatizma ev
caı, sinir, mafsal ve 
adale ıshrabları NEV
ROZIN'le tedavi edilir. -

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
• • . • • 1 • • • . • • ••• 

SATILIK 2 EV 
Kızılay fstan bul Mümessilliğinden: 

Balatta Kesmckayada Jlamami Muhittin mahallesbıde bulunan 71 ve 
73 numaralı kısmen kagir iki ev elverişli fiatla satılıktır. Almak 
isteyenlerin Sirkecide Kıulay Hanının ikinci katında 8 numara,ia 

müracaattan. 

, 

G R i P, BAŞ ve D i Ş A (i R 1 LA R 1, 

NEVRALJi, A TRiTi_ZM, ROMA TiZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 

~. ~lmzl!mlB!&!l!Bm!!~-, 

Jnanılmaz 
Fak at hahik attir 

Beyoğlu 1:- Bankası knr~ısı ıdıı 

COŞ 
f\~ anif at ura n1ağ z sı 
Yerli ve A v.:-upa kuma,lnrl'ıın en 

yükse\\ kalıtelerin i r<' t rcr c 

COŞDU 
Bayram münasebetile Ticaret 
Odasrndan aldığı musaade ile 

Yalnız bir ay 
için fevkalade 

tenzilatla 
Satışlara bttşlamışhr 

Mübayaaua bulunmadan 
evvel bir defa 

COŞKUN 
Magazasma ugramamz 
menfaatrnız icabmdandır 

NEZLEYİ 
İHMAL ETMEYİNiZ 

VE DERHAL 
.... 

HAKiKi VALDA 
ÖKSÜRÜK, GRİP, BOGAZ 

HAST Allt<LARINOAN sizi 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

• • • • .. • • • • • .. • • 1 . ...... ·------· ---· - -

Son Posta Matbaası 

Ne§riya.t Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. t S. Ragıp EMEÇ l 
SAHIBLER : A. Ekrem UŞAKLIGIL 

GRİP - NEZLE 
BAŞ-DİŞ 

ROMATİZMA 
ve 

Bütün ağrıları 
derhal 

MAKAS GİBİ 
keser 

eczanelerde-

l lik ve 12 

ediniz 

1 İnhisarlar ~ lV üdfü lüğünde~ 
Cibali fabrikasında mevcud c713• adet boş kola çuvalları 28/1/938 Cd' 

nüne rastlıyan saat -10- da pazarlıkla satılacaktır. · --~ 1 
İsteklilerin malı her gün Cibah Fabrikasında görebileCelderi ve ~ 

% 15 teminat paralarıyla birlikte muayyen gün ve saatte Kaba~ ~ 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri j_J,jlJ J'. 

MEYVA TUZtJ 
EN HOŞ VE TAZE r.tEf"~ 

RIN USARELERINDEN Js11 ~ 
ED1LM1Ş'TAB!t BiR MEY"~ 
ZUDUR. Emsalsiz bir fen • ,, 

olduğundan tamamen taklıd ,,,,1 
bilmesi mümkün değildir· ~ 
11zlığı, mide yanmalarını, 6 ·"" 
rini ve muannid inkıbazlafl I'~ 
Ağız kokusunu izale eder. tJ " 
hayatın intizamsızhklarını eıt ;I fi 
surette ıılab ve insana b•1 

canlılık bah,eder. _ .. ~tJ 
INGILJZ KANZUK EC~-

BEYOGLU - IST ANBlJl-


