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Berlin'in bir sertlik 1 

slevresine girmesini 
beklemek ıazımdır,, 
~lnianyada bir de dahili 
81Yaset meclisi kurulacak 

Fransa telaş ve heyecan içinde 
G 
tı ene,.a[ Von Frilsch mahrem a;anlar 
<lsıtasile Daladier ile muhabereye 

8
. gi,.işmek/e itham edilmektedir. 
ıt F 

haticia.nsız gazetesi: "Ateşin Ribbentrop Alman yanını 
dih sı~as~tini blöf ve mistik hareketler istikametinden 

}ı a ılerı götürmekte geri durmayacaktır. diyor 
QfJOnl 

lond ar. memnun .• Tokyoda Almanyanın artık Çine silah 
leri errnıyecebini, Çin ordusundaki muallim zabitlerini 

çagır:acağını, Mançukoyu tanıyacagını ümid ediyorlaı 
il llaıis 6 
~ llıeşguı (Hususi) - Fransada herkes, Almanyada,. son yapılan değişiklikler 
~lıittar a~lınaktadır. Gazeteler bugün Almanyadaki hareketlere dair büyük 

dırlar U tında uzun yazılar yazmak ta, tahminler ve tefsirlerde bulwımak· 
Sağa.nı llllUl)i efkar heyecan içindedir. 
•bört h:~~P Jour gazetesi bu hususta şunları yazmaktadır: 

~ticiy"' Uktunet merkezinin sefirleri ne yaptırılan vals, Von Ribbentrop'un 
~ak~a nezaretine girmesi ve 15 kadar generalin gözden düşmesi, hazır -

Pı';~ • 0Ian h""k· d d Führ' •• t"-llUq bi . u wnet darbesinin vahametini, ayni zaman a a er ın 
ı:ıinen ~ınde ittihaz etmek mecburiyetini hissedeceği kararların tatbikınt 

ciurrna~Paratorluğun bütün otoriteler-ini bundan sonra elin~ a~tında bu· . . . 
~usundaki azmini göstermektedir. (Devamı 11 ıncı sayfada) Yenı Hancıye &az.,. mtJocntrop 

J ~··················-;··························~································· 

aponya, lngiliz ve Hariciye Vekili 
l\nıerikan notalarına 20 yarm geliyor 

Başvekil Celal Bayar, a!tşama kadar 

J~llbatta cevab verecek Perapa~~ev::inı~ein~t~:~:~a)etmlıtir, 

Franko harekete geçti 
T eruel cebhesi yarıldı 

Franko kuvvetleri 
16 kasaba işgal ettiler 

Cumhuriyetçi kıtaat 30 kilometre ka'1ar gerilemiştir. 
Fr"'nkor..ular yüzlerce esir aldıklarını ~öylüyorlar 

-----
Burgos, 6 - Askerl bültm, Frankl&. 

k1 '9Veilerin Tenıel cebbesinde düşman 
cebhesini yarmış olduklarını beyan et. 
mektedir. 

Frankist kuvveUer, Dalfambra mınta. 
kasında 10 kilometre ilerlemiflerdir. 

HükO.metciler, ağır ?.ayiata uğramışlar .. 
(Devamı 3 üncü BGyfa.da) kuvvetleri 

Yeniden 27 tarım kredi 
kooperatifi .kuruluyor 

Kooperatiflerden sekizi Ege, dördü Trakyada 
diğerleri de muhtelif mıntakalarda tesis edilecek 

"il Güneş takımı 
·t 

0n Hariciye Nezaretinin bir tebliği · 
'ah() l fa/gaga gidiyor lzmirdeki Koopt:ratif hanında te§h\r edı1en sebzeler 

~ n b h · · l a rıye nezaretinde deniz İnşaat prOJe erinin Öğrendiğimi:e göre Güneş takımı ikI Ha1en Türkiyede mevcud 624 tarımı Bugün faaliyet halinde bulunan taran 
ifşa edilmesı·ne karar verildi m~ç ya?.mak uzere İtalyaya .. gidecektir. kredi kooperatifine 27 tane el.aha illve e- kredi kooperatiflerinin 72 si Trakya, 131 l 

Mılli küme maçlarına tesaduf eden bu dllmek üzeredir. Bu 27 kooperatifin dör- Marmara, 182 si Ege, 33 ü Akdeniz, 91 l 

-'t'o~ ~lleu )Q, 6 _ Japonların Hyuga zırhlısı . 
toııt ıı baıı . (Domeı Ajansı bildiriyor): Bahriye nazın Visamiral Yamamoto ıle 
lıtoJ:t"il.tısta tıye nezaretinde aktedilen deniz işleri bürosu şefi Kontramiral İnou
t'tı% etfııtrı' ./aPonyanın dt.>niz inşaatı ye ve erkanıharbiye erkanından birinin 
~li:· ~ahti~ §a edilmesine karar veril- iştirak etmiş olduğu konferans, iki saat 

•ı.ı~ J\l'tıer\ nezaretinin Japon hüku- devam etmiştir. (A.~:~ 
~~iıı· ill~n e 1 an ve İngiliz notalarına, Japon Hariciye Nezaretinin tebligı 

turneye federasyon müsaade ettiği tak- dü Trakya, ilcisi Marmara, sekizi Ege, il- Karad·eniz, 106 sı Garbi ve Orta Anadolu. 
dirde Güneş takımı on gün sonra İtalya- çü Akdeniz, ikisi Karadenız, sekizi de 3 ü Şarki Anadolu, 6 sı da Şark mıntaka
ya hareket edecektir, Takım İtalyada Garbi ve Orta Anadolu mıntakasında ku- sındadır. 
Ambrozyano'ya kar§l oyıuyacaktır. rulmaktadır, (Devamı 11 inci sayfada) 

lt. 1 tavsiy:\rel, bu _v~~icic cevab ver- Tokyo, .6 .. (A.~ - ~ı~ bakanlığ! ~eı-
edeceğı ılavc olunmakta- rettiği bir teqli~~ İngilız ve Amerikanı 

(Deva!"' ı.tınci sa11fcıda) 

Diltıka 8P<1" hareketkri'ft.deıa.: Galataıo

,.ay - Yugoslavya maçı ve Hcybeliada 
kır koımu (Yazısı 7 ind ..,facia) 

~ 
.., .. , 



ı Sayfa 

Her gün 
Hatay Türklerinin 
Bilmeleri 
Lazım gelen şey /er 

- Yazan: Muhittin Birıen 
ft...JI ataya, oradaki Türk kütlesi için 
lr1I rnes'ud ve refahlı bir hayat ver-

mek için Türkiye cumhuriyetinın ne ~: 
mandanberi sarfettiği emeğin derecesını 
izaha hacet yoktur. Emek, fedakarlık, 
gayret. hül!ısa, her ne yapmak lazımsa 
bunu yapmaktan çekinmiyvruz. Fransa 
ile sıkı münakaşalardan sonıa, bizim gö
rüş tarzımızı, rejimin tatbikatı ve inti -
hab meseleleri hakkında da Fransaya 
kabul ettirdik. Bu, davanın ildncı safha
sında da muvaffak olmamıı demektir. 
Türkiye, bütün bunları her ~eyden ev -
vel Hatay Türklerinin saadeti ve büturı 
Hataylıların da refahla.n içın yapıyor. 

Fransamn fiilen elinde tuttuğu bir mem
leketten, Türkiyenin himayesi ve garan
t:si altında bir parçaya istiklfıl verdır -
Menin ne demek olduğunu Hataylı]ann 
ivi bilmeleri lazımdır. Bu iş çok güçtü; 
Türkiye akil bir siyasetle bu güc işi ba
şardı. Bu, Hataylıların çok iyi takdir et
meleri elzem olan bir nimetl!.r. Onların 
her şeyden evvel bunu öğrenmeleri la
zımdır. 

* Fakat, Hataylılar milli bir şuur içinde 
tam bir ittihad göstermiyecek olurlarS3, 
yani Hatay Türkleri aralarında ufak tl?
:fck, miskince şahsi ihtilaf'Jarı bir tarafa 
bırakıp, Türkiyenin gösterdiği milli bir
lik ve milli kucaklaşma yolundan gitmi
yecek olurlarsa Türkiyenin sarfettiğı e
mekler berhava olmasa bile - ki biz bu 
emeklerin berhava olmasına hiç bir za
man mahal bırakmayız - bir taraftan bı
zim işlerimiz güçleşir, diğer taraftan da 
bizzat Hataylılar, ellerine geçen nimet
lerden hakkile istifade etmiş olamazl:ır. 

Bunun için, Hataylıların ikinci dere::e
de öğrenmeleri lazım gelen şey de şu -
dur: Kendi aralarında mevcud olmuş ve
ya olabilecek her nevi şahsi ihtilaflcı.rı 

bir tarafa brrakıp birbirlerıle tam b1r 
ittihad ve sevgi ruhu içinde kucaklaş -
mak. Hataylılar bunu yapmıy.ı mf:cbur
durlar ve Türkiye onlardan bunu ister 
ve günün birinde onlara sual sormasını ve 
bu prensiblere muhalif hareket edenleri 
cmes'ul etmesini:. de bilir. 

Bu nokta .. üstünde ısrar etmemiz la -
zımdır; biliriz ki Hatay küçük bir yer -
dir. Küçük yerlerde büyüklük iddiası gü
denler çok olur. Bu gibiJ~rin ötedenbcri 
~lışmış oldukları bir oyun vardır ki bu
na nüfuz kavgası diyebiliıiz. Böyle şahsi 
bir nüfuz hırsı yüzünden, bir takım in -
sanların arkalarını ya şu vt:ya bu tar~fa 
dayayıp birbirlerile uğraşmalarına ve 
bu arada Hatayın milli menfaatlerini u
nu.tmalanna bilhassa orası i~in Türkiye 
hiç bir zaman razı olamaz ve hi~ bır z:ı
man müsaade edemez. Bu bakımdan her 
kimin kabahati ve mes'uliyetı varsa gün 
gelir, cezasını çeker. Bu söz Hataylıların 
kulaklarında küpe olmalıdır. 

* Hatay rejimi, Hatay istiklali Bay X 
veya Bay Y in şahsi menfaat sevdaları
na düşmeleri için verilmiş 1eğildir. Ha -
tay istiklali, Hatay Türklerinin Türk ola
rak saadetlerini temin ve Türklerin Türk 
olmıyanlarla ne güzel anlaşabilecekleri
nin bir nümunesini göstermek için ve -
rilmiştir. Türkiye bu ma~sadla çalı5tı, 

Hataylılar da bu maksad uğruna ittihad 
etmelidirler. Eğer bunu yaparlarsa ne ii
iii. Yapmazlarsa, daha doğrusu bu pren
sib hilafına hareket eden bir kaç Hataylı 
zuhur ederse bunlar Türklüğe ve Tür -
kiyeye hiyanet etmiş olurlaı-. 

Herkes ve bu arada böylele!i öğrenmiş 
olmak ldzım gelir ki Türklü! .. , kendisine 
hiyanet edenleri hiç bir zamnn affet -
miyor. On beş sene evvelki muzafferiyPt, 
Türkiyede her günahı affetti, hiyanet gü
nahını affetmedi. Yüzellilikler namı al -
tında maruf olan hainlerin nasıl büyük 
bir sefalet içinde süründüklerini 
bilmiyen yoktur. DikkPte layıktır 

ki bu adamlara verilmiş olan ceza 
gayet basit oldu: Vatan kapılarını yüz -
lerine karşı kapamak. Dünyad.l en büyl!k 
cezanın bundan ibaret olduğunu da bu 
yüz elli serserinin çektiği sefalet pek gü
zel gösterir. 

* Bü~ün Türkiye Hatay işlerim büyük 
bir dıkkatle takib ediyor. Orada kimin 
vazifesini dürüst yaptığını, klnun yap • 
madığını Türkiye bilir ve bilecektir. Ha-

SON POSTA 

Resimli Makale: X ilk adım meselesi.. X 

f 

Bazı cihazlar vardır, bir defa ayar edildikten sonra iste
nilen dakikada istenilen hareketi yaparlar, el sürülüp ayar 
bozulmadıkça otomatikliklerine halel gelmez. İnsan bu ci
hazlardan bir nümunedir. 

İyi harekete alışan çocuk iYi hareketi, fena harekete alı
şan çocuk fena hareketi tekrar eder. Ayarının değışürilme
si çok güçtür, senelerce ihtimam ister, çocukta ilk adımn 
dikkat <·diniz, arkası gelir. 

fngilterede (Bir oynıyan bir daha oy -

namaz) isimli bir futbol klUbü vardır. 
Takımının bütün azası genç kızlardır. A-

teş gibi pasları, şiltleri ve kafa vu!'uşları 
o1an bu takım maçlarda su gibi akmakta
dır. Mevzun vücudlarını bir kat cazibe
lcştiren gülümsemeleri, o~nlannı sey
ı·edenleri adeta mestcder. Onlara bak • 

maktan götleri o kadar kamaşır ki, topun 
nereye gittiğini fark bile rdemezler. 

taydaki ittihad vazifesi, Hat:ıyh için en 
büyük vazifedir. Buna muhalif hareket 
etmek de Türklüğe hiyanet olur. 
Şu halde, Hataylıların üçüncü dere -

cede bilmeleri lazım gelen şey de şu o
lur: Türklüğe hiyanet demek olan ge -
çimsitlik, şahsi menfaat peşinde koş -
mak, nüfuz kavgasına düşmek gibi fe -
nalıkları kim irtikab edcrs~ Türkiye onu 
görecek, bilecek ve zamanı gelince onun 
yakasına yapışacaktır. 

'Türklüğün kolu uzundur. Türklük, 
kendi ana prensiblerine karşı gösterile -
cek sadakatsizlikleri affetınez ve uzak
lara kadar uzanan kolunu kaldırıp Türk
lüğe knrşı sadakatsizlik gösterenlerin ce
zalarını vermeğe her zaman kadırdir. 

* Yukarıdaki satırları mevcud şu veya bu 
tarzdaki sadakatsitliklerden dolayı yaz
mıyorum. Hataylılara, sn! n:azari olarak 
ve umumi surette hitab etmek ve onlara 
vazifelerini hatırlatmak için yazıyorum. 
Bütün Hataylılar, bu sötlcri iy! dınleme
lldirler. 

Muhittilı Birgen 

Birleşik Amerikada Deham şehri ge -
çenlerde tesisinin yüzüncü yıldönümünü 
kutlulamıştır. Bu münasebetle belediye 
reisi ile meclis azaları bütün şehir aha -
Jisini kendilerine hoş bir haber vermek 
üzere belediyenin önüne toplamışlard~. 

Söz alan belediye reisi şöyle beyanatta 
bulunmuştur: 

c- Sevgili hemşerilerim, bu seneki 
büdcemiz fazla varidat ile kapandığı ha!
de bu fatlayı şehrimizin yüzüncü yıldii
nümü münasebetile şenlikler, eğlenceler 
yapılmasına tahsis etmiyerek bankaya 
koyduk. Hükumetten de beş para ödünç 
almadan büdcemizi tevzin ettik. Şehri -
miz diğer emsaline iyi bir misal göster -
mektedir. Size vereceğim ho§ haberi şım
di dinleyiniz: Yann her biriniz beledıye 
veznesine geliniz. Size verdiğiniz vergi 
nisbetinde bir mikdar para verileceklir. 
İşte bu suretle fazla varidatımızdan art
brıp, boş yerlere sarfetmcdiğimiz 51)00 
dolşr hepiniz arasında taksim edilmiş o
lacaktır:.. demiştir. 

Birkaç saat içinde 603 hırsız 
ve katil yakalandı 

Son zamr.nlarda dört memurunu kur
ban veren Amerika polisi, gece klüple
rinde, barlarda. kahvelerde, hanlarda ve 
kumarhanelerde ani bir araştırma ve ta
rama yaparak birkaç saat içinde 603 hır
sız, yankesici, haydud ve gankstcri tev
kif etmiştir. 

Yakalnnnn haydudlarm hepsinin par
mak itleri alınmıştır. 

lngiliz mağazalarından 
kibar müşteriler senede 

6 milyonluk mal çalarlar 
İngiltere mağazalarından senede bi

zjm para ile 6 milyon liralık eşya çalın-
maktadır ve bu eşyayı da mağazalara a
lışveriş için giren müşteriler çalmakta
dırlar. 

Alakadarlar, hazan yakalanan bu ki
bar müşterilere verilen cezayı az bula
::ak, daha şiddetli tedbirler alınmasını 
istemektedirler. · 

Prenses juliananın 
kızı hakkında tahminler 
Prenses Juliana'nın kızı mavi götlü 

ve kumral saçlıdır. 31 kanunusani 1938 
de sabah saat 9.47 de doğmu~ur. Yıldız
larına bakan müneccimler: 

Yeni doğ:ın prensesin, gayet neş'eli 

tabiatli bir kız olacağını, ve Holanda tah
tına hükümdarlık etmek ihtimali bulun
duğu fikirlerini serbestçe söyliyen, içti
mai hıkılablar yapacak olan bir kabili
yette yetişeceğini gayet kuvvetli ve sıh
hatli bir ömür süreceğini; genç yaşta ev
leneceğini, kendisine bir müşavir seçil
mek hususunda asla rıza göstermiyece
ğini söylemişlerdir. 

İSTER İNAN, İSTER İN ANMA! 
Bu sabah bir arkadaşımız matbaaya yüzü gözü sanlı ola

rak geldi. Onu bu halde görünce telaş ettik: 
- Bir şey yok, düştüm, dedi ve anlattı: 
- Gece evde banyo yapmak ı emiştim. Tam suyun içme 

girdiğim zaman alt kattan telefonun çıngırağı ışıtildi. 
Almanyadn hükfımete yeni bir veçhe verildiğ3l: bilıyor

dum. İhtimal daha lnilhim hadiseler de olmuştu. İhtimal 
matbaadan arıyorlardı. Banyodan fırladım. Acele He aya -
ğım kaydı, boylu boyuna yere uzandım. Alnım sıyrılmıştı, 

telefon da mütemacfiyen ötüyorou. Güç hal ile öoğruldum 
Merdivenlerden koşa koşa inerken ikinci defa o~arak sürç
tüm, ikinci defa Qlarak yere yuvarlandım. Telefon boyuna 
çalıyordu. Gene doğrulup reseptöre sarıldım, ne işitsem 
beğenirsiniz? 

Meçhul muhatabım yanlış numara çevirmiş, karşısında 
bir yabancının sesini işitince: 

- Aflcdersiniz, yanlışlık oldu. Telefonu kapayınız, de
mez mi? 

l STER 1 NAN, t STER l NAN M Al 

Sözün Kısası 
Ben, 
Esmeri 

E. ~hl -fi 
<§ arkıların da, insanlar gibi 
~ kadderatı, talil oluyor.sozo"" 
Bir iki yıl evvel, Fransada, diY' ~ 

Dimanches cMuzlim pazarlaP ~ 
şarkı çıkmış, bütün dünya~a i~ 
ve bir çok memleketlerde, ~silııla il' 
ruh lan üzerinde fevkalade bU b 

0
1t1<A 

sirleı- yaparak, intiharlara ~~, kit f' 
tu Nihayet, iş o raddeye vaı-
kıyı yasak ettiler. . dil' Ji'_ 

Bi2.de de bir kaç aydanberı tti' , 
nalı bir halk bestekannın ~~baıil'' 
gi:rte itibarile saçma, beste ı~ 
olcıukca basit bir şarkı türedi· 

.~ 
~1~·~ 
-----~ _
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_____ nnw '/I 
Sade portakal sugıJ ı 

·kalı beslenen Amerı oJI... 
Birleşik Amerika hükiimetle~~ ~ 

!is şehri ahalisinden Bou'ya gore t• f. 
ların ahlakını bozan şey, çok .Ye;:;,e_~ 
meleri imiş! Kendisi, hemşerıle ~ 
zat nümune olmak üzere yaln~.1 
suyu ile beslenmeğe karar ver 1'Jf 
hakika bu Amerikalı, doktorlar~# 
yemesini tavsiye etmelerine r~ ~ 

· ·nıdı18 knranndan dönmemış ve şı e 
bütün kuvvetlerini muhafaza 

bulunmuştur. -~" 
Bou, birkaç !1n evve~. daha ~a~~. JI~ 

perhiz yapmaga teşebbus etıtll~ _ ~ 
gün sabahtan akşama kadar 0 111'.J 
gibi ağzına bir şey koyma.nıaıcta ~ 
ları da pek az mikdarda portaıc-1 ~ 
içmektedir. Bu yeni zahid~n : -'-
şiddetli perhizi de sıhhatinı ze~ 
bozmamıştır. Bütün Am~~a ııs ~ 
rı bu kadar az gıda ile bır uısaO 1'tl" 
olup ta sıhhati bozulmadan yafl 
ğini anlamağa uğraşmak;~ 

-·--·TAK Y .. i rA 
ŞUBAT 

h.uınİ MIDO 

7 1303 -2 "' .... ıüıuıı Resmi sene 

2'ö 1938 

PAZARTESİ 
l.UNEŞ Zilhicce 
s. D 

1 S2 6 7 04 

Oalc ikindi 

s. l) s. D. 
6 66 9 44 
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P alear adaları abluka ediliyor 
~ank · ;.,.t'k !sller:"Şayed harb kanununa muhalif bir hareket 
ı.,d ' ab edilmiş ise bunu Kızıllar yapmıştır,, diyorlar 

te4:s· ta, 6 (AA ) 
.. 1• Akd . · · - Sunctay Times ga-
••ı _ · enızi 
le . Ingiliz d n. garb havzasında Fran-
le esıniıı. Baı evrıyelerinin tak\ıiyesi ne-

re k eare d oı arşı h k' s a alarıl'ın tahtelbahir aca· a ık• 
l:ı gını Ya ı surette arıluka edilmiş 

ı. ·~ ad 1 zrnaktadır. 
'iOrsa a arın t 
ı: tılıg"a . aınaınen ab1ul:a edilmesı 
oıt b· nıha • 
~a. ır tedb· Yet vermek için en mües-

ıık. ır ol k at. hukuı- aca tır. Fakat bu birçok 
~cak .t\.Udüv ı . . 

tır, e ıneselelerınt ortaya 

ajansı muhabirine şu bı:ıyam.tta bulun
muştur: 

«Frankist İspanyanın, pek ziyade te
t•ssüf ve teessürle karşılamakta olduğu 
bu elemli hadiseler karşısında, hakiki va
ziyeti ne olduğunu size bildirebilecek va
ziyette bulunuyorum. 

Hükfunetimiz, bir anket açmıştır. Bu 
anket, hiç şüphesiz bir tavzihte bulun
mamıza medar olacaktır. Bundan baş
kcı nazarı dikkatinizi Barcelona'nın Al-

l:ıu Frankoculann t ın·· cira adındaki İngiliz vapurunun sahil-
habir~gos, 6 (AA eess _u den millerce açıkta tayyarelerimiz ta-
.\ 'ilden: · .) - Havas aJansı mu- rafından bombardıman edilmiş olduğu 

~;denizde \r\ık hakkında teminat vermekte olması hu
~ İ.ııl!~ ecnebi ua gelen hfidi~f'ler yü- i susuna celbederim. Daha şimdiden, 
~ mıtere ve ;ıernleketlerde ve biJhas· r· söy!iyebiJirim ki bu vapur, liınan roed 
tas : 01ay1sue ra~sada has!l olan heye- halinde yani askeri bir hedef teşkil e • 
lsıı: eııerde {esrnı ınehafil ile sıkı mü- ' den bir noktada batmıştır. 

0Yanı11 Yllkulun~akta olan Frankist j Maamafih ve tahkimatınuzın neti • 
sek rıcalinden biri Havası cesi ne olacağı hakkında evvelden bir 

hüküm vermeksizin temin edebiliriz 
ki ~ayed harb kanununa muhalif bir 
hareket irtikap edilmiş ise bunu her -
halde Kızıllar yapmıştır. Beynelmilel 
va . .:.iyeti bozmakta yegane menfaati o
lanlar, düşmanlarımızdır, çünkü bwı
dnn ancak onlar istifade edebilirler. 

Londra 6 (A.A.) - Reuter'in öğ -
rendiğine göre nazırlar hey'eti toplan~ 
tısında Almanyadaki vaziyet tedkik e
dilmiş, müzakereler Akdenizdeki kor -
sanlık meselesine inhisar et~tir. 

Sinyor Gaydanın mütaleası 
Roma, 6 (A.A.) - B. Virginio Gayda 

tarafından Giornale d'İtalia gazetesinde 
yazılan bir yazıda, İtalyanın Akdenizdc 
korsanlığa nihayet verilmesi için İngilte
re tarafından yapılan teklifler·:? iltihakı, 
İtalyanın mülhem olduğu müsalemet ve 
teşriki mesai ruhuna bir delil olarak gös
terilmektedir. 

flir adam:; bog" ~~;-=-=n==d=a=n=J=A=çı=k=ş=eh=i=rle=ı-=in==-

k bombardımanı 
"· eserek öldiirdüler '-l F rankocuların iddialarına 

nayet B 
Uyuy e!oğh.ında Bursa sokağında oldu, iki kişi göre ilk bombardımanı 

Ölda.? ~ısafirlerinin Üzerlerine saldırdılar, birini hükiimetçiler yaptılar 
b UrduJ b• • · d .., J d J Salamanka, 6 (A.A.) - Frankist İspan-

h· iın e. er, lrlDl e agır surette yara a J ar ya radyosu Barselon hükumetinin hava 
ıt . g. <.:e 'I'ak . ------
~an ~111ayet 

1 
Sın:tde Bursa sokağında rine almışlar ve uyuyan misafirlerinin bombardımanları hakkında yaptığı pro-

tette l:!Silerek0.~u~, bir kişi boğazın - üzerine atılmışlardır. Neticeyi yukarı- testoya cevab vermektedir. Bu neşriyatta 
~ Yatalan olmuş, bir kişi de ağır su- da yazdık. açık şehirlerin bombardımanına evvela 

1.. tıl'sa rnıstır Misafirlerin feryadına yetış· enler he- hükılmetcilerin başladığı, Fnnko tayya-
~IJ.ı Va Sokağı~cta' b' k" .. .. d"k ~il· tdır. B .. ır omurcu u - men vak'ayı polise yaber vermişler, nö- relerinin ise bilakis Albacetcde silah fab-
~İl) tt da E:rn· u dukkanın üzerindeki betç! müdürü Cevad haberdar edilmiş, rikasını ve yabancı alayı bombardıman 
~d ,\~ t\.Ii i ı~, Abdurrahman, Hüse- komiser Muhiddinin idaresindeki yıl- ettikleri bildirilmektedir. 
~t '·· l3u d'~rnınde dört kişi oturmak- dırınL kolu derhal cinayet maha11ine Kartaca ve Mahon müstahkem mevki
bal<lta tneor kişi arasında dün gece gönderilmiştir. Yıldırım kolu vak'a ye- !erden Barselonda 14 topçu bataryası, 12 
d0tt an-ıış, tn Selesi mevzuu bahsolrnıya rine Hüseyin ve Ali boğazlanırken ye- hava müdafaası bataryası, 32 kışla, silah 
b~ı· ~t~adaşe~?atıer ortaya atılınca tişmişlerdir ve hemen de failleri yaka- ve mühimmat depoları, üç tayyare mey-
~::ııe boğ 1 1 parti olmuşlar ve bir- Jayı_!> Aliyi de Hüseyinin akibetine uğ· danı, 68 mühimmat fabrikusı, 5 zehirli 

trı~1~· llıiidct ~Şrnıya başlamışlardır. rarnaktan kurtarmışlar ve ağır yaralı gaz fabrikası ve diğer birçok müesseseler 
~tif:U.tdır. Ce sonra dördü birden yat· olarak hastaneye nakletmişlerdir. Emin ınevcuddur. 
'l'ııı~ls~Yinte ~~ Eminle Abdurrahman , ve Abdurrahman cinayetlerini itiraf 
~~'\."dır. Et lınin gırtlaklarına sarıl- etmişlerdir. Cinayetin misafirlerin pa
u~r 'alat çı{aftan yetişilinceye kadar ralarına tamaan ika edildiği anlaşıl -
~"~Utette arılınış, Hü ' :?yin ve A:li maktadır. Çünkü misafirlerin üzerle • 

~lis·g~ad Yaralanmışlardır. rinde külliyetli mikdarda para bulun-
%ı ~~·ilin 

0 
a Eminle Abdurrahman duğ:.ı anlaşılrnJ..!itır. 

tıı u., c.ırtlağ k ;;__ _ ____ _ 
,~hı~ ~arnıakı ını esmişlerdir. Ali- • 

tı~lt. lıf J' arı koparılmış ve boğazı iki vekalet 
l~ı{!?~' ha~ılerinden kesilmiştir. Gü-

~ltıı de Yet' a ~eraber bekciler ve po- bı•rJeşı·yor 
~~:i A.bct~~~ışler, k~vgacılardan E
-~tq11·11le A.li ~hınanı yalfalamışlar, 
?:ııa .(!Ye n:1 de. civardaki en yakın 
~lt~~y~ı ense . kledılmişlerdir. Fakat 
~~tr.ı 1tı oJ,.... ~.ıne kadar kesilmis olan 

Bir de sanayi müsteşarlığı 
ihdas ediliyor 

~ '<lı. «1Uşt.. • 

1 llıcı .. ~l'tıinı ur. Alinin de yaraları İktısad ve Ziraat Vekaletleri ~eşkila-
b~~clı~~eydan e ~bdurrahman firarla- tında değişiklikler beklendiği, Iktısad 
tıı~~tl;ıl' vetk'act Verıır::ıeden yakalanmış- ve Ziraat Vekaletleri işlerinin birleşti
'%l' edil.rtr an ınuddeiumumilik ha- rileceği, bunun bir zaman meselesi ha-

. ış Ve tahkikata başlanıl- line geldiği haber verilmektedir. Bu 

~ '1cı~'a * 
~ tq~ô lnahaı· 
~~ Ue te. Citıa ll1de :yaptığımız ~ahki-
~lıi Yltn1ştir Yet gece saat 2,30 da v u-

habere göre iki Vekalet Milli Ekonomi 
Bakanlığı ismi altında birleştirilecek 
ve muhtelif müsteşarlıklarla tedvir e
d l:ecektir. Bu müsteşarlıklardan bini 
de sanayi müsteşarlığı olacaktır. ~ırıq 0lcla ı 3ve Facia Bursa sokağında 

\o ~lfıt a Cere tıurnaralı kömürcü dük-
~ k~ ili~ A.~:n etmiştir. /ngilterede 26 
ıı:~t{!~Utcu d~~n~ınan iki kardeştir Milyon gaz maskesi 
~ lr.%a ~~et. li kanını beraber işlet- • 
h fır () ogıu A ~san oğlu Hüseyinle Depo edıldi 

ert lataı- lı de b .. 1 · ~-~~ht" ~ bu d" e~ gun ev~e mı- Londra 6 (A.A.) - Dahiliyenin par 
~t !}ıirıı 11etidir Ukkana gelmJ..!i olan' ıamento müsteşarı Glofferey Lloyd 
t!~%ı.ıı~ A.bctu~ dün akşam Birmingham'da söylediği 
!i. {!I q., ha ne.,d~ah.ınan hemşehrilerini nutukda halen memleketin muhtelif 

•a " · c. <. ı ri . . ' 
\>el' ~asra ır biraha~orlar~ı-~, ı~ı gece yerlerinde 26 milyon gaz maskesi de -
tııı l't-~tı f ettnisl eye goturmuşler, 12 po edilmiş olduğunu, bunun 9 milyo -
~/~ q. r. l<'akat· er ve bu paraları Emin nunun Lond ra bölgesinde bulunduğu -
ı. ıı-, <t\>r rnisaf' 1 · . . '~i •: "" aıırna ır erın para ver- nu ve bu ışe mahsu.a fabrikaların hafta 
ı rı· "llkı rnaıar f . ı~l 11.ı erneı . ı, masra ı kendı- da 650 bin maske yapmaya devam et -
~l't~lışt~Vveı d:r~ ~ır:ini kızdırmıştır. tiklerini bildirmiştir. 
~Yıı·~1 l'. 13u~u mının 36 lirası kay
~l'ı 11t1:~~ 11e n!han bunlar Eminin kinin i 

tıqatı. ~tninıe Yet bu gece iki misafir 
alknı Abdurrahman yatak

tşlar, usturalarını elle-

Japonların rruvaffakiyeti 
Şarıghay 6 (A.A.) - J apon ordusu 

namına söz söylemeğe salahiyettar' o -
lan bir zat, Pengpou'nun şimal ve gar-

Franko harekete geçti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

dır. Taarruz cebhesinin tulü 30 kilomet
redir. 16 kasaba ile düşmanır. 40 kadar 
mevzii işgal edilmiştir. Harb malzemesi 
ganaimi mühimdir. Yüzlerce esir aldık. 

(A.A.) 
Salamanka, 6 (A.A.) - Umumi karar

gahtan bildirildiğine göre, Teruel mınta
kasında Franko kıt'aları şiddetli bü· top
çu hazırlığını müteakib taarruza geçmiş
lerdir, 

Taarruzun şidd'cti karşısında şaşıran 
cumhuriyet kıt'aları cebhen!n bazı yerle
rinde 8-10 kilometre olmak üzere cem'an 
30 kilometre kadar gerilemişlerdir. 40 ta
ne kadar düşman mevzii işgal edilmiştir. 

Sierra Palemera, tamamile muhasara 
edilmiş ve çok mikdarda esir alınmıştır. 

Madrid'in sesi 
Madrid, 6 (A.A.) - Zalamea mıntaka

sında Estremadure cebhesir.de taarruza 
geçen Frankist kuvvetler, dün şiddetli 

bir mukavemete rağmen Cerro Miron'u 
işgal etmişlerdir. 

Barselon ne diyor? 
Barselon, 6 (A.A.) - '.reruelin şimal 

cebhesinde asiler, cumhuriyetcilerin S i
ugra roıntakasına hültil VP nüfuz etme
lerine mani olmak için Panerudo rnınta
kasında bir taarruz ha re keti yapmışlar
dır. 

Asilerin bir gün devam ~dPn çetin bir 
muharcbed0n sonra işgal C>tıniş oldukları 

Panerudo, Mont Alban'ın cenubu şarki
sinde kaindir. -·· .... . . .... ·- -···· .. ............ _ , .... ____ .., -··-
bına doğru ileri hareketine devam et • 
mekte olan kıtaatın gayri muntazam 
bir c;urette ric'at etmekte ve artık hiç 
bir mukavemet göstermemekte olan 
Çinlileri ağır zayiata uğratmak suretile 
Fang - Chan mmtakasında kat'i bit za
fer elde etmiş olduklarım beyan et -
miştir. 

Sayfa 3 
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- Gördüğümüz Fikirler _ A .. -;L:~ E.;. -..-.....--- E 
Kurnn - Asım Us sporda terbiye serlevha- .· 

Iı başmakalesinde sporun devlet mürakabe
si altına alınmasının faydalarından bahse
diyor. Ve ezcümle diyor ki: 

<l3ugüne kadar memleketimizde spor ola
rak: yapılmak istenilen terbiye sistemi az 
çok c'lmbazlık ve hakiki sporu karıştırmış
tır. Sporda vasita olan oyun gaye haline 
getirilmiştir. Oyun ve cambazlık esas olarak 
alınmış spor gürültü içinde kaybolup gitmi~
tlr.• 

* Cuw..ho.riyet - Nadir Nadi «Türkiye nüfu-
sunu arttırmak için alınacak tedbirler. baş
lıklı makalesinde bu iş için yapılacak ilk işin 
çocuk vefiyatının önüne geçmek olduğunu 

~öylüycr. Bu takdirde Türkiye nüfusunun 
daha sür'atle çoğalacağını kaydediyor. Nü
fusu arttırmak için başka sun'i vasıtalara 
ihtiyaç olmadığını da ilave ediyor. 

* Tan - Ömer Rıza Doğrul, İngiltere, Ame-
rika ve Fransanın Japonyaya azami hadden 
daha. büyük gemiler yapıp yapmadığı hak
kında verdikleri notayı mevzuu bahsederek 
bugün Japonyanın hiç bir anlaşma ile bağlı 
olmadığını ve istediği gibi gemiler yapabile
ceğini söylüyor. Binaenaleyh bu vaziyet kar
şısında diğer devletlerin de Japonların yap
tırdıkları iddia olunan 43,000 tonluk harp 
gemilerinden yapmıya başlamalarına intizar 
etmek lfizım geleceğini ilave ed.lyor. 

Gala tasa·raylı la r 
Yugoslavlara 

ziyafet verdiler 
Ziyafette Dahiliye Vekili de 

bulundu, iki taraftan 
samimi nutuklar söylendi 
Dtin Galatasaraylılar Tokatliyan ote

linde Yugoslav futbolcuları şerefine bir 
yemek ziyafeti vermişlerdir. 

Türk - Yugoslav dostluğunun sporda 
da tezahürü olan bu toplantı çok samimi 
geçmiştir. Her iki taraf sporcuları da ga
yet neş'eli bir akşam geçirmi~lerdir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya da ziyafe
te şeref vermiş ve her iki taraf sporcula
rile konuşmuştur. Vekil Türk • Yugoslav 
dostluğunun sporda da tezahürünü gör
mekten pek memnun olduğunu söylemiş
tir. 

Ziyafette nutuklar teati edilmiş \•e 
Yugoslav kafile reisi Doktor Mihaloviç 
nutkunda Galatasaraylıları. göstermiş 
o~dukları bu samimi alakadan dolayı ha
zıran ayındaki kendi klüblerinin 25 inci 
yıldönürnünde karşılaşmak üzere Bel
grada davet etmiştir. Ve bu davet alktş
~ar . arasında kabul edilmişth'. Yugoslav 
.l'.:afıle reisinin nutkuna Sedad Ziya, Abi
din Daver tarafından mukabele edilm.iş
ıir. 

11-S:-bahta~baba : ·-----

ıı 

e Kor san !ık vak' aları 
Daha ziyade devam 
Ederse 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

O 
spanya sularında, kısa zamanda ikJ 

İngiliz gemisi tecavüze uğradi.. Her 

!kisinde de, bundan evvelkilercie olduğu 

gibi mütecavizin hüviyetini tayin etmek 
mümkün olmadı. Gemilere :aarruz eden. 

ler, ya hüviyeti anlaşılamıyan bir meç • 
lıul harb gemisi oluyor, yahur.l da milli· 

yeti meçhul tayyareler, fakat bu gemileı 

hangi devlete aiddir? Tayyareler kimin • 

dir? Çok mühim neticeler verebilecelı 

olan bu suallerin cevablarını buimak ve 
vermek hiç bir zaman kabil olmuyor Şu 
vaziyete göre bu işi yapanlar, beyne~ • 
milel vaziyeti karıştırmak istiycn ve bun· 

da menfaati olan kimselerdir. Bır tara!a 
ı;-orarsanız size verecekleri cevab şu <>

lur: 

Bu gemi ve tayyareler Frankoya aid
dir. Çünkü, Valansiya hükCımetıne yi , 

yecek ve ticaret mevaddı gönderilmeme

si için ortalığa dehşet veriyorlar. Öbür 
taraf ise şunları söylüyor: 

Bunlan yapanlar Valansiyıı tayyar(t 
''e gemileridir. İngiltereyi hiddetiend! • 
rerek Franko aleyhine harekete getir • 
mek istiyor ve tahrikat yapıyorlar. Bu 

vaziyette ve bu kadar karış1k iddialm 
karşısında hakikati aramak ve bulmak 

cidden mümkün olamıyor. Beynelmilel 
havaya çöken sıkıntının bir sebeb: de bu 

tereddüttür. Akdenizin garbı, bugünkii 
şeklile emniyet edilemez b;r tehlikeli 
mıntaka haHne gelmiştir. V:ıktilc, yel -

kenliler devrinde nasıl ki bir gerr.i, bir 
ııoktadan diğerine gitmek için korsan 
tehlikesi karşısında akıb~tmı taHh ve ka. 

dere bırakarak tevekkeltü Taalallah di
yerek yola çıkar idiyse, İspanya sahille-

rinde seyrüsefer yapmak, bugün o hale 
gelmiştir. Medeni olsun, daha az mede
ni olsun, velhasıl her milletin menfa~lt4, 
bir an evvel bu vaziyetin nihayet bul • 

masındadır. Bu nevi korsanlık hadiseleri 
fayda vermiş olsaydı, va!<tile bütün mil-

letler bir araya gelerek bu usulleri, en 
eığır cezalarla tecziye kararları vernıı-z-

~erdi. Beşeriyet, kanunsuzluk devrinden 
çok güçlükle kanuni devreye girebilrruş . 

tir. Medeniyetin en büyük nimetlerin -
den birini tepmekle, en büyük zararı gö
recek gene medeni alemdir. Bu ~ıakikati 

görmiyenler sonra büyük pişmanh!c du· 

yacaklardır. - Selim Ragıp Emeç 

Rökor peşinde 
-------

İnsan siniri .ve adalesi zekasının kurbanı oluyor Muhakkak k b' g" 
ı k b' b' · · d · - ı ır un ge-ece , ır ırınm engi olmaktan ka •an bu ikı' kuvv t .. d" .. .. ·h · . . . • e vucu umuzı;n a engı-

nı bozup bızı sar' alı, ~a ~~~ blrer yar Jm insan haline getirecek. 

G_eçen ~n Almanların gözbebeği meşhur otomobil yanş,.ısı Rozmeyer 
B.~~ıd denilen ve sırf y~r~ş için yapılan, adeta torpile benziyen yarı~ otomo
b~ ıl~ g~~e bu yarışlar •çın yapılan Francfort - Darmstadt yarış yolunda ye
nı bır. r.oko~ yap~ak için saatte tam dört yüz elli kilometre üzcrınden UÇar

ken bılı~mı~.en .. bır sebeble direksiyon tutmadı ve otomobil bir kurşun gibi 
beton bır kopru.ye çarptı. Seyircilerin dehşet ve başiyetle kopan feryadları 
ar~sın~a. otomobıl bir an içinde parça parça oldu. Rozmeyer'in dağılan ke
mıklerını zahmetle top.addar ve şerefine şanına değer bir cenaz ı 
tılar tab t H'tl ' e a ayı yap-

'.. .. u una ı er nanur.a çiçekler ve nişanlar koydular. 
O oldu. Ertesi günü ikinc~ bir yanşcı Rudolf c ı "k . . k araceo a avnı yolda aynı 

ro or ıçın oştu ve muvaf.ı':ak oldu. Avrupa yollarında ilk d i k 
450 kilometre sür'at temin edildi. e a oıara saatte 

Ki bu rökor İngiliz Canjrelle tara rından iki yıl evvel A ·k d Fl "d k l d h . . mert a a orı a 
umsa ın a ususı hır Bolid'le yapılabilmişti B 1 ı· ·ı· k la d E t k · u yı gene ngı 12 oşucu-
. rın an .'. ys on, gene · endı planına göre hazırladığı altı tekerlekli ve dört 

bl ın_dbeş yud~l' beygirlik motörle müee.hhez, uçmaması için hususi bir dümen-
e ı are e ı ır otomobili ı'le gen Fi "d d b .. . e orı a a eş yuz bıre çıkarımş~ı. 

Rakamlar korkunçtur Kırıl "'k ı .. · · . . .. .. · · an ro ı)r ar mudhıştır. Bunun dehş~tini anlala· 
bılmek ıç-i'n kuçuk bir rnukayesE> yapalım. Bizim Türkiyede yapı!an otomobil 
yarışları~da _son sür'at yü~ kırk beşti r. Bu sür'atle giderken ağt~ açıp ko~ 
~uşmak ımkanı. yoktur. ~:fa.va tazyikı o kadar serttir ki beş dakih sürmiyerı 
yarışta~ so~ra ınsanın yuzu en sıcak havada soğuktan donmuş gibi hiss!:.ı 
kalır. _Şımdı bu sür'atin dört misi;ni lasavvur edin. 

Sür'atin bu mutlak tehlikesine rağmen rökor peşinde koşanlar ölümden 
korkuyorlar mı'? Asla .. Her mevsim Pist ve Autostrade yarışla d b' k 
k. · .. 1.. B" k . rın ..ı ır aç 

'.şı o uyor. ır aç yıl evvel Italyada Monza yarışlarında üç m~~hur yarışcı 

bırdcn . ~arçala~~ılar. Fakat gene rökor için kellesini koltuğunun altın:ı alan
lar ye~ışıyor. Rokor kırmak uğruna kafa, kol kıranların elbet bir tesellileri 

1( 
olac-~k. Fakat b~.nun sonu.n~ olacak? İnsan eti ve kemiği, zekasının keşfettiği 
makıne ve motor kuvv~tı ıle nasıl boy ölçüşecek? Bü.rhan Cahid 
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lngiltereye kuru Zahire borsasında bıt 
üzüm ihracatımız haftalık vaziyetin hül3sa~ Cins yumurta ve fidan 

tevzii işi ilerliyor 
Göztepede yetiştirilen 500,000 fidanın ihtiyaca 

kafi gelmiyec~ği anlaşılıuor 

gitgide azalıyor ihracat mallarımıza karşı talebler arth, arP' 
İngilterenin Amerika ve Avustral- susam İhracatı hızlandı ~· 

yadan yaptığı kuru üzüm idhalatı art- Son hafta içinde ihracat emtiamızın den müstahsil sıkıntılı günle:ny;ı ~e ~ 
ma.ltda, buna mukabil, diğer müstahsil bir çok nevilerinin durumları hayli iyi - tir. Son günlerde gerek Rotn aıııult bl 
memleketlerden ve bu meyanda Tür - leşmiştir. Deri piyasası gittikçe hararet- rek İtalyadan gelen tal~blet :iraZ f~ 
kiyeden yaptığı kuru üzüm i~alatı da lenmektedir. Arpa ve çavdar ihracatı !arına tesir etmiş ve p~~sat! t.dB~ 
azalmaktacı:~· .. M~leketimiz, I:':gilte. -

1 
hızlanmış, keten tohumu, susa~ ve pa - lam.ıştır. Geçen hafta ıçınd ailıf' 

reye kuru uzum ihrac eden mustahsıl muklarımıza talebler çoğalmaga başla - Klevland cinsi 42-43, kapı ın P 
memleketler arasında, Avustralya ve mıştır. Önümüzdeki hafta !.çinde satış - kuruşa kadar satı~tır. JJJ.İlb'Y"cı 
Amerik- müstesna, en önde gelmekte- !arın bir kat daha artacağı da ümid e- Yerli fabrikalar da parn'.ık tar b~~ 
dir. dilmektedir. na başlamışlardır. Bu fabrılta Jst"'.111' 

İngiltere, 1936 senesinin 11 ayında BUGDAY : Geçen hafta içinde Ana - Iğdır mallarını almaktadırlar. oJtll~· 
7-0036 ton kuru üzüm idhal etmiş, bu- dolu ve limanlardan şehrimıze 2120 ton teslimi 42 kuruşa kadar işl~.r ?° 

1 
nun 11262 tonunu 'I'ürkiyeden ::dmış - kadar buğday gelmiştir. Piyasada mü - Almanya mensucat sanaf.~eri ~ ...ııı 
tır. Halbuki, 193 7 senesinin ilk 1 1 a • him bir değişiklik yoksa da haftanın son vafü Türk pamuklarına rnu~· ıJı1I iP'" 

yında yaptığı 6341 l tonluk kuru üzüm 1 günleri satışlarda biraz hararet görül - pamuklarımızın cihan piyasas~ ~ 
idhalatırun Türkiyeden alman kısmı müş ve fiatlarda cüz'i bir yükseliş kay- pahalı olduklarını ileri sürere e1l ... ~ 
529~ tona d~rnüştür. dcdilmiştir. Bu yükseliş bazı cinslerde yaatta bulunmamışlard.tr. Ge.1-ı~ 

Ingiltcreye kuru üzüm ihracatımı - iki iki buçuk para kadar olmuştur. senesinde memleketimizd~ de ~cı• 
zm son bir iki ayda daha da azaldığı Ekstra birinci beyazlar 6.12, altı yedi sekiz milyon mark kıymetın . dili• 
görülm.ektedir. . çavdarlılar 5,36, mahlutlar 5,27. ekstra balye kadar pamuk ihraç edıl I_ 

Fakat, bu azalış nisbeti. ispanya, sert buğdaylar 5,30 paradan muamele renilmiştir. ~eçi I 
Yunanistan ve Girid gibi diğer müs - görmüştür. DERlLER : Vezni hafıf ~ıandab' ~'I 

Cim~ biT tavuk ve horoz tahsil memleketler mahsullerine aid ARPA ; İhracatçılar tarafından sa - lerinin çifti 150-155, sikletı ~ ~ 
Halkalı Ziraat mektebindeki tavuk- nadoluya gönderilmekte ve İstanbul • .rakamlarda. da göze. çarpmaktadır. tılan arpaılar ~evkedildiğinden şimdilik cinslerinin çifti ise 160-16~ k aş~ 

culuk müessesesinde yetiştirilen Le • dan sonra en çok fidan alan Afyonka- Filvaki, Ispanya Ingiltereye 936 se- yalnız dahili sarfiyat için muameleler ol- rındadır. Bu cins derilerın ~eıı r 
gorn, Rodaylat tavukları ile cinsleri rahisarı ile Kütahya vilayetleridir. nesi 11 ayında 3285 ton üzüm ihrac et- maktadır. Maamafih dış memleketlerden Çekoslovakya, İtalya ve evvel . ~ 
ıslah edilmiş, yerli tavukların mikda- Bundan başka fidanlığın mütehas _ rnişken, bu mikdar 9'! 7 senesi on ?i~ ~- yeniden istekler başladığından önümüz - mi alabilen Alman firmala.rı~t$11' b'' 
n dört yüzü bulmuştur. Bunların yu • sıslan tarafından her hafta salı ve per- ymda 1 298, Yunanıstan .. "~. ~~ndın deki hafta içinde yeniden siparişlerin Oğlak ve koyun deril~nn~erU ~ti 
murtalarından bir kısmından mektebde şcınbe günleri halka her mevsime gö-ı 7161 tonken 4480. tona duşmuştur. 1 oaşlıyacağı zannedilmektedir. Anadolu Çekoslovakya çekmektedır. aıJı 1"'41-
c~vciv çık~as~_na devam edilm~ekte re bağlara balanak, çubukların timar- Buna mukabil.' Irandan, A~·ustralya- ekstra biralık arpalar 4.05, Trakya yem- kalarımızın da bu nevilerle ~ relcf f 
b11· kısmı da koyluye meccanen dagıtıl- krı. hastalıklarının nasıl tedavi oluna- dan, Cenubi Afrıka ve Amerıkadan ya · lik çuvallı 4.18 paradır. dar oldukları görülmüştür. E~eıı ~ 
maktadır. Bundan başka halkdan bazı cağ~ hakkında konferanslar verilmek _ pılan idhalat ya nisbetlerini muhafaza ÇAVDAR : Dahili istihla!ı:: için değir - manyaya fazla mikdarda ihraç sBıı; 
tavuk meraklılarının da müracaatları te ve civardaki bağ meraklıları bu kon etmekte, yahud da artmış bulunmakta- mencilerin alışlarından maada dış mem- yun derilerinin son günlerde f 
k~bul edilmekte beş kuruş mukabilin- feranslara pek rağbet göstermektedir _ 1 dır. leketlere de sevkiyat devarn etmektedir. durmuştur. ~o r' 
de herkes istediği kadar yumurta ala- !er. İhracat tacirleri tarafından 4.15 paraya Alman kontral dair~inJll5,.s3J 
bilmektedir. T . edil f'danla Ha valar yeniden kadar mübayaa edilmektedir. derilerinin tuzlu kuru nev'ıne ~4' 

Ziraat müdüriyeti kuluçka yatırır - . e~~ .. .. ~ .~ . r . B d K. d n . d KETENTOHUMU : Son günlerde ke . ruş üzerinden evvelce idhal Jtl fPI'·,, 
ken köylünün fenni usullere riayet e- v 7,ıraat Mudurl~ugunun Beyko~.d~kı OZ u, ara e l Z e :entohumu piyasası tekrar canlanmıştır. verirken, şimdi 44-45 kuruşta.t1 }Jtltı~tıl 
demiye<.:eğini nazarı dikkate alarak ay- A?açl.:ıma f~danlıgın~a. ~u ~ne ~~ Fırtına var Haricden taleblerin mütemadiyen art - ıdhal müsaadesi vermediği d~:~ o1 
ni zamanda bunlara kend" kuluçka ma ı mıkdarda fıdan yetıştırılmış vılayet . .. . . . . ması yüzünden fiatlar on be<= Yirmi gün Almanyada hava kurusu _ko.1~,, ıs.?ı 1 

, ··ıh k t ı k t · d·- Bır muddettenben ıyı gıden hava - s J 

kinelerinde çıkarılmış piliçlerden de 1 \ e mu a a a parasız 0 ara evzı e 1 .. . .. A o:fibi kısa bir müddet içinde on buçuk ku- nin kilosuna 63, keçinin çı.ftın~teOV' r 
kt d' len fidan mikdarı 100 bini tecavüz et- lar nur. yemden bozmuştur. Ruzgar "' t .ki k k d ··kselmio: lag_m_ çi.ftine 140 kurııo: ve.n_ııne~ : ,ıfi~ 

verme e ır. mi.;: lir birdP.nbire lodosdan yıldızpoyraza çe • ~ş asn okln 1 
.. 1~~şa k a __ ar yud. ~ - ""'$ d- Y ..:ı 

Yalnız bunlar köylu"nu··n kendı· ve - " · tır. to a.r tüA.._,.ume uzere •r. T!FTIK : Geçen hafta ıçın ; 50.ıı &' , 
- J virmiştir. , 

tiştirdiği civcivlerle mübadele edil • Yalnız bunlar meyva fidanları ol - Karadenizde ve Eee dC'nizinde fır _ MISIR : Satış mevsimi geldiğinden ih- olduğu. duyulmamıştır. Ya~ız.,.ıe ııJİ~ if 
mekde yani müesseseye beş civciv ge- mayıp orman ağaçlarındandır. Ve baş- t111.a devam etmektedir. Küçük gemi _ racat için teşebbüsler başLımıştır. Fiat- !erde Italyanların tiftiklerırn~,.J'f 
tiren bir köylü ayni mikdarda cins civ- 1ıca cinsleri de şunlardır: Çam. göknar, leı·den bir kısmı Karadenizdeki fırtına ::.ar da henüz kat'i şeklini almamışsa da dar oldukları görülmüştür, Es oğl•~ 1 
riv almaktadır. Ladın, servi, mazı, Sıdıv cinsleridir. yüzünden yollarına devam edememek- bu sene fi.atların düşüklüğü tüccarı dü- tabya mallarından bir roikdar ıf 

Fidan satışları Bu fidanlar, bir yaşından qe.ş ya - tc, Bi.iyükdere önünde beklemektedir • şündürmektedir. İtalya ve Al.manyadaıı. 134 kuruştan satılmıştır. ibf&c'ı 'I 
Vilayet Ziraat Müdürlüğünün Göz- şına kadar ayrı ayrı tasnif edilmiş, bun 1er. talebler vardır. Sarı mısır Adapazar: çu- Piyasaya gelen keçi kılla~ı ~ 

ı d b" d k"l 5 k vallı 4.20, beyazlar İstanbul teslimı 4.10 cirleri tarafından cinsine gore ,,, tepedeki Asma fidanlığında yetiştin - ~ar an 1r yaşın a ı er, , i i yaşın - Evvelki gece yansından sonra baş - dıt ., 
len fidanların satışına başlanmıc:tır. I clııkilE>r 25, üç yaşındakiler 50, dört !ıyan yağmur dün de muhtelif fasıla - paradır. ruş aralarında toplanınaktla ~yıd'~.J 
Költlendirilnıiş ve aşısız fidanların ta- yaşm ·ıer 70, beş yaşındakiler de larla devam etmiştir. h .. 1 ...... d 1 tedir R leb varsa da permi dairesi bil "'.' 4 ~ daki SUSAM : Yirmi gündenheri baş.hyan Debağ malı keçi kılına A IJl ~· 

nesi on paraya, aşılı Amerikan· ve bir TOO kuıuş mukabilinde satılmaktadır. susam sa~~& evarn etme.t · us - ,-
d 5 Bl'r sarhoş evvelkı" gece yaya külliyetli mikdarda sevkiyat ya • müsaade Vt!rnıedigvinden İŞ ya 1_.,11 yaşın akiler gene aşılı olmak üzere B d b k B.. "kd d ki - ~; ur-~ U!l an aş a uyu ere e · mey- pılclığı gibi Romanyaya da ihraca~ de • tır. Debağ malı keçi kılının rı.> 

1 
2 yaşındakiler de 6 kuruş mukabilin- va fidanlığında mevcud çok azalmış HasköyU altUst e'ti V!im etmektedir. Antalya malı İstanbul kuruştur. ı.1"1 f. , 
de satılmaktadır. bilhassa kayısı, erik, ayva hlç kalma - . . . . . . teslimi l7-17,05 paradır. Küçük partiler halinde yaP ,, ~~ 

y t' · ·1 f · d 1 'kd t Kemal ısının de brr ışçı evvelkı ak - alll"' 
e !lştırı en -~tan a~ın lmdı - arıhyald- mışBır ... d b" .. . sam Hasköyde bir meyhanede hayli ra PAMUK : Bu sene dünya pamuk fiat- pağı satışlan piyasayı doyur~ t 1 

run mı yonu mu ecavız o ugu a e u yuz en ır çok muracaatlar gerı 1 k. . ik f 1 h b' h 1 larının ani ve mühim surette sukutu yette değildir. İtalyan ve dıgeb .ııı~ 
t b .. ··k b" h ı d ıt·~· .1 . . 1 ıçt ten sonra aza sar oş ır a- • ı.v 

sa ışın uyu ır ız a evam e ıgıne çevrı mektedır. Halıhazırda az mik - 0 Malını d kah . ·a k . başlıca ihracat mahsulümü~ olan firmaların piyasada tedkikat.a 
bakılınca ihtiyacı karş1lıyamıyacağı darıia ~eftali, armud, kiraz, vişne, dut, k e b"l u un -~~sı~~ gıh ~re ıs t- I Pamuklarımıza da tesir etmiştir. Bu yüz- ğu görülmüştür. 
zannedilmektedir. ceviz, frenk üzümü, ve fındık fidanları ~ ı oynayan muş erı ere ucum e .1 ~- ·--- . 

Bunlardan mühim bir kısmı da A - k11lmfftır. mış, kahve camları:u kırmış ve kahve- 1 BUtıln TUrkiyede ş mdiye kadar 

Poliste : -~rik: de ~::::t ~;::m::.~b~r~·~!;ti ü - ı RAMO;isli;~;~a;~a;,~u!ir m;Oa:~ki~: ka;;;~LO ,e 
zenne kendısını karakola goturmek f kalAd .. el k 1 1 d 1 

Çakı ile yaralama üzere kahveye gelen polis Vehbi ve! ev e guz far ı a r 8 0 u " 
F ukaraperver in teşekkürü h ş le:=' v IHJ A M rı:=' Feriköy Avukat caddesinde bahçı- Topkapı Fukaraperver müessesesi reis- hekçi Abdullahı da ta kir etmiş ve 1 ~ ~ IHI u;;;;;:, 

van Hidav. etin yanında çalıs,an Aslan ı·v· d M.. . . . s· ı.. 1A yolda bekçi Abdullaha tekme ve yum- .
1 ıgın en: UE!SSlSllnlZ lnO•.> say avı mer- k k t'l d"' .. t"" 

oyni yerde oturan Siperle kavga etmiş h d k .. ı·u savurma sure ı e ovmuş ur. •• 
um o tor Galib Hakkı Usıün vefatın- Adl' ·ı K ı· d- .. B u G u N M ı· 1 d ·ı·b en ve Siperi l'!'lkı ile basından yaralamı<:!- ıyeye verı en ema ın un no • a ıne er en 1 1 ~r 

r- . -. elan evvel cenazesine çelenk gönderilme- b t . .: ·· h d mahk · d ~ 
tır. Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu . . 1 k .. kı : b 1 . e çı curmu meş u emesın e Ş } K . d B A Ş L} Y O rrıesını, çe en .. gonderere ~en.? l.tn arın dt.ı.i"Us.ması yapılmı<:!, da\'aCılar şahsi da smemasm a 
Yakalanmıştır. p ı t b t ı - "' .ara arını mucsseseye e ~n u e me e - 1 d f t tt"klerı"nı· s·· ı 

• • • • • • A va arrn an erac;a e ı oy e - M ti 1 2 30 • 30 6 30 k 9 d b119ıer• CamJa yaralandı rını vasıyet etmıştı. Sınob saylavl<ırı Yu- . 1 d" M hk d" lene ş h"d a ne er: ' • ., • ' a şam a 
f K 1 ff' . A mış E>r ır. a eme ın n a ı -

Beyo~u Pe~embeya~nn~ A~lan ~k ema, UMm~din ve Hulm~~ - !erin ifud~eri~Kemalin ~~o~ukve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r 
hanı~da makine mağazasında çalışan, .en. par:sı olan_ 22 b~çuk ]ırayı m~~SSC· re:ı:alet çıkarmak suçunu sabit görmüş FERAH msıa·ndea- Büyük Türk Zatı• sungu 
Şerif Korkmaz, dün mağazanın camı - s1·emıze gondermışlerdır. Arz: tcşckkur 0 - ve kendisini 35 lira para cezasına malı-
nı silerken merdivenden düşerek ha -ı unur. kfım etıniştir. san'atkarı 
fif rnrette xaraıa_nn_:~ş. kı:ııa~ ~anılar - Çakı ile yarahıdı -siiliiL-öKıio~i.lii-s·-
dan ~a sag el bılegı kcsılmıştır. Şerif Erenköyde Onbaşı caddesinde 92 nu 
tedav! altına alınmıştır. maralı evde oturan arabacı İsmail dün Esrarengiz bir mesele karşısında meşhur 

Yangın b:c şlanyıcı <ınıele Ahmed le kavga etmiş ve Ah _ cinayet polls haflye.~inin Paris'e gelmesi bir 

d . b d k 1 h f f tesadUf eseri değildir, bilhassa refakatinde Evvelki gece ve dün muhtelif saat- me ı aşın an ça ı i e a i surette 
1 S · Dr. W2tson'un da bulunması muhakkak bir !erde Beyoğlunda Londra otelinde, E - :-·arv amıştır. uçlu Ismail yakalanarak 

dl . iş1 üzerine almış bulunduğuna şüphe bırak-minönünde Edib Harun fırınında, Bin a ıyeye verilmiştir. · ""' 
mıyor. . .. .... • _ · · :.--_ ....__ __ ~ _ '1'!-. -~~- 1l ô'',.. 

~~ğ~~~~~eı:~~=:!rKe;::~in ::i~::~i~:~ Kü~~~=~~~ r.c:r:t~~~~ar~:amoturan Bayramda T O B K sim••ı .• .sında 4 nen yeni ve mühim progrRmı ve akıllım durduracak yeni bir mozY0~ ~~ 
Pos tapa las apartımanında, Şişlide Pa- seJ' yar tavukçu Hasan sarhoş olduğu -' -~-----=--=--------~'i'ri~~t ~Y~eriib~ul~miaikiiı~· çiiniib~i~le~tlieini' niiz~.i~g~Oin~<Jin~zt~le~ni.iaildiıirı~ı~ıız~.~TieJiii2~13~5:;;, 
pa Danyal aparlımanında kalorifer ve holde Sülcymaniyede Zekipaşa kona -
soba bacalannın tutuşmasile birer yan ğına misafir giden karısı Huriyeyi 
gm bı:ı.şlangıcı olmuş, itfaiye tarafın -1 d.ı.rp ve bıçak]a başından yaralamış, 
dan sirayetlerine meydan verilmeden 1 yaralı tedavi altına alınmış, suçlu ad -
söndürülmüştür. !iyeye verilmiştir. 

ARZU ve KANBER~ 
l TÜRKÇE SÖZLÜ, ŞARK FİLMi., 

SiNEMA T ARiHiNE BiR ZAFER ı; AHA YAZILIYOR-·· 
Fransa edebiyatında devir yaratım bir eser... Amerika 

film sanayiine z ıfer tacı giydiren bir film : 

TÜR K ÇE fi 
Oç SİLAHŞORLA, 

Bu akşam S AKARYA SinanıasıOı 
Yerler htmamHe satılmaktadır ... Telefon: 41341 



Maraşın kurtuluş bayramı 
l2 Şubatın bu sene büyük tezahüratla 
kutıulanması için hazırlık yapılıyor 

'li 
~~salt :n 
t~.. hil' ey, dünyanın 

~ te ,__ 
e~tk. olmu-

Pazar Ola Has n Bey Diyor kil 

... Şu Çin - Japon kavgası 
§lddefle devam cdıyorM 

... Bu kanlı sava bir aya 

kadar biter mi dersfn 7 _ 
Uasan Bey - Nası~ olur, 

dostum, daha iki taraf ordu
sunda yüz Dinlerce kişi sağ'. 

Ordu · belediyesi çok 
güzel çalışıgfJr 

Belediyenin yaphğı mühim işler arasında bilhassa 
su derdini halletmek üzere almış olduğu tedbirler var 

Ziraat enst:tül ri rektörü 
mukavelesi in feshirli istedi 
Ankara (Hususi) - Yüksek Zıraat eni

titüleri rektörü profesör Falge vekaletten 
mukavelesinin feshini rica etmiştir. Fa \ge 
s hhi vaziyetinin çalışrnağa devam imk&
mnı vermediğini ileri sürerek Almanya -
ya dönmek kararındadır. Memleketimiz -
den ayrılmak mecburiyetinden çok rnü -
· eessirdir. 

Bur ... ada esrar kaçakçıları 
mahkOm oldular 

, 

Bursa (Hususi) - Bun::lan, taknben 
üç ay kadar evvel Seç köyü mer'asındıı 

bir mağarada yakalanan esrar kaçakçı -
:arının muhakemeleri bitmıştir. Suçlu -
lardan çete Hasan, Pıtir tsmaiı birer 
ne haprsle, 15,955 şer lira, yaşları mü -
said olmıyan diğer suçlulardan Hasan 
çavuş oğlu İbrahim. Llız İmuıil altışar ay 
hapis, on bin altı yüz küsur lıra ağır p -
ra cezasına mahkum edilmi terdir. H~
f.an çavuş beraet etmiştir 



S Sayfa SON POSTA 

C Hadiseler Karşısında 

lLAU~Alb ÖlbÜK 
1 K A lb)) O N j Doğu mektublarz : 3 

Çocuk bakımı: Memle keti sevmek 
Otobüs şoförüne elimle: 
-Dur! 
İşaretini verdim. Otobüs durmadı ama, 

yavaşladı. Kondüktörün yardım.ile ya • 
vaş yürüyen otobüse atladım. Kondüktör 
bağırdı: 

-Tamam! 
Otobüs hızlandı. ~n bir köşe bulup 

büzüldüm: 
- Aç kapıyı da şu moruğu alalım. 

. Otobüs yavaşladı. İhtiyarı içeri atlat -
tılar. Kondüktör bağırdı: 

-Tamam ... 
Otobüs hızlanıyordu: 

- Yok yok, yavaş al. 
Kapıdan sarktı: 

- Bayan yürü! 
Bana döndü: 

- Daha da kırıtıyor. 
Şoför sordu: 

- Yer var mı be? 
Kondüktör saydı: 
- Bir, iki, üç, dört!. 

- Öyleyse şu gözlüklü ile yanındaki 
karıyı alalım. 

- Ha:ydi bayım acele edelim. Tamam!.. 
Otobüs tekrar hızlandı: 
- Bayım nereye' 

- Tcpebaşı. 

Sekiz kuruş. 

- Sekiz kuruş. 

Bir zil sesi duyuldu. Kondüktör kapı
yı açtı, kontrolör elinde siga:.-a ohıbüsc 

girdi, iki nefes çekti, sigarayı attı. 
Bir yolcu başını çevirdi: 

- Burada ineceğim. 
- Burad~ durmaz. 

- Canım her vakit duruyor ya, dur -
maz beğim, sizin yüzünüzden ceza mı ve
relim? 

Tam bu sırada şoför başını çevirdi: 

- Kapıyı aç da şu sarı kızı al! 
Kapı açıldı: 

- Yavaş al.. durdur. 
İnmek istiyen yolcu ayağa kalktı. 

- İnilmez beyim; dedin ya, burası is
tasyon değil! 

Kondüktörle kontrol ayaküstünde ko
nuşmıya daldılar. 

- Süleyman iyi araba kullanıyor. 

- Dün lastiği patlamıştı. 

- Bugün arabaya hırbonun birı bın -
mişti. Canına okuduğumun herifi.. bir 
tane suratına çakacaktım ama! 

İneceğim istasyona yaklaşmıştım. A • 
yağa kalktım. Omuzuma kondüktörün 
di dokundu: 

- Otur beyim, daha gelmedık, acelen 
ne ... 

Çocuk saçının 
güzelliği 

Onun saçlarına daha minimini iken 
dikkat etmelisiniz. Bebeğin doğuştaki 
~açı dökülür. Ancak üç aydan sonra a
sıl saçları başlar. Saç bakımı da 1) za
mandan itibaren başlar. Çocuğunuzun 
parlak ve gür saçlı olması için: 

- Altı kuruş değil mi? Daha sabahle
yin altı kuruş aldılar, 

- Hayır bayım sekiz kuru~. 

Yolcular aralarında konuşmıya baş -
ladılar: 

Hiçbir zaman, vücudünü yıkadığınız 
l.;anyo suyunda başını yıkamayınız. 

Hem sabunlu suyun gözlerine, ağzına 
ktıçması ihtimali vardır; hem de ço
cuk saçı büyüklerinkine benzemez. 
Yapı~kan bir madde ile öıiülüdiir. Es
~-{iler bu yağlı ve yapıskan şeyi faydalı 

Nihayet durdu, ve ben bir a_yağımı ye- .,ayarlar, hiç temizle~ek istemezlerdi. 
re bastığım zaman yürüdü. Obüı· aya - Bugün öyle değil. Çocuk saçının da ter
ğımı zor kurtardım. Baktım. kondüktör 1 tçmiz olması sağlık ve güzelliğin ilk 
de bana bakıyordu. Söylediklerini duyar ~·Cı.rtı sayılmakta., fakat bu temizlik sa
gibi oldum. Her halde: b;.mla değil, bol vazelin ve biraz ko-

. - Otobüs yürürken, inec<'ği.m diye 
1 
ıunya ile yapılmalıdır. Önce vazelini 

1 patlıyordu. Durduğu zaman da kopasıca 'sürersiniz .. sonra bir pamuk parçasını - Sekiz kuruş. 

- Hayır, altı kuruş. 

- Hayır, sekiz kuruş. 
- Altı kuruş. 

Bana hiddetlenen 
Bir okuyucuma 
Cevap 
Bugün cmatdur okuyucunuz Z. V. N .• 

tmz:ıslle beni, verdiğim bir cevabdan do
Jayı şlddeUe tenkld eden okuyucuma hl
tab edeceğim: 
Çocuğum; 

l.i?.Un mektubunu diişünmek, yazmalı:, 

n temize çekmek lçl.n katlandığın zah -
metlerin büyüklüğünden, ve mektubun
da kullandığın lisanın şiddetinden anlı

yorum kl, cevabım, sende büyük bir in -
fial uyandırmış, fakat ben buna hiç de 
şa~~adım. Hatırı o sözlerimin seni slnlr
lendlreceğinl bildiğimi, o cevabımın ilk 
satırlnnnda yazdığımı dn hatU"lıyorum. 

Fn'lt=ıt ne yapayım? Prensibim, herkese 
natzma göre şerbet vermek değil, her o
kuyucuma, kanaatimi samimiyetle bildir
mektir. 

'En uğurda, senln gibi, istedikleri şe -
kilde konuşamadığım okuyuculanmın a
zarlarını yemeyi de bir çok defalar göze 
almışımdır. Evvelfi, erkeklere garazkftr 
olduğumu düşünmekle büyük blr gaf -
Jete düştüğünu söyllyeylm: Senelerden -
beri yazdığım binlerce cevab, bitaraflığı
mı, lsbata yetebilecek bolluktadır. 

Mektubunu dlkkaUe okumadığımı veh
metmene de şaştım. Yazdığım cevabın, 

hayli ince bir dikkatin mahsulü olduğu -
nu hatırlaman, sana, bu vehminde de 
yanıldığtnı ınnlatabllir çocuğum 1 

bacağını kımıldatamadı. ı Jmlonya1ayıp silersiniz. Bebeğin başı 
j Diyor, ve otobüstekilere dinletiyordu. daha iyice katılaşmamıştır. Beynini 

İsmPt Hulusi korumak için ona çok dikkatle ve hafif 

etmesi, sizin herkes tarafından itimada 
layık bir insan olduğunuzu göstermez. 

Sonra ne otuz yaş, ne beş çocuk, hatta 
ne 300 yaş, ne de beş yüz çocuk sahibi 
olm:ık, insanların insanları anhyabilme
lerlne kafi değildir. 

?\lisnl mi istiyorsunuz? 
İşt<? sız ... Bizzat kendiniz ... 
isı>at mı istiyorsunuz. Musaade edin de, 

elimde bulunıın mektubunuzun, şu satır
larını okuyayım : 

11-.. Bir gencin, tahsilini yapmak uğ -
runda, 100 lira büdcesi olan 8 klşUik ka
lab:ı.lık ve gürültülü bir allenln içinde ya
şamayı göze alması, ta>-lsllinl tamamla -
mnk için berberllk, boyacılık eden bir ü
niversitelinin 'katlandığı fedakarlıktan 
farklı mıdır?ıı 

Pnrklıdır çocuğum. Ve bu farkı doğu -
rnr. sebebler de şunlardır: 

1 - Bu aileye, bahsettiğiniz kadına kar
§1 zarınız olduğu için değil, tahsllinlzl ta
m:ımlamak için giriyorsunuz. 

2 - Tahsilinizi tamamlamak için, bu 
aileye girmeyi . göze almanızdan. da bel
li k!, e\'leneceğlnlz kadın hakkında • hüs
nü niyet. sahibi değilsinizi Binaenaleyh, 
sizinle sadece mekteb masrafınızı öde -
mck, ve sizi mubassır gibi yetiştirmek ga
yesl!e evlenmlye o kadının itimadını sui
istimal ediyorsunuz_. 

3 - Halbuki, boyacılık, veya berberlik 
eden üniversiteli , hayatla çarpışmak için, 
boyle pltlnlar lmrmıya lüzum görmlyen 
bir kahramandır. O, zaruretlerle, klm -
seyl aldatmadan, kimseye güvenmeden 
çarpışıyor. Yani hayatını, dul bir kadına 
Röniilsüz gönülsüz kocalık ederek temine 
tenezzül etmiyor! 

* Rütün bunlardan sonra paraya kıymet 

hafif dokunmak gerektir. Bunu hiçbir 
ıaman unutmayınız .. 

Büyüklerin saçlarını o kadar güzel

i.eştircn fırçadan acaba çocuk için de 

istifade edilemez mi? Pek ince ve yu
muşak tüylü bir fırça pekala iyi neti
celer verebilir. Ancak bunun için ço

cuğun adamakıllı saçlanmasını bekle

mek lazımdır. Tarak sık sık kullanılma

malı, ancak şekil vermek için icab etti

ği zaman, o da çok dikkatle hiçbir teli 

incitmeden taranmalıdır. Çünkü: Ço

cukta ilk intıbalar büyük bir iz bıra

kır. Uzun zaman unutmaz. Bu yüzden 
belki saç düzeltmekten nefret edebilir. 

Yemek bahıi: - -----
Omlete benzer yeni 

bir yemek 
125 gram Pirinç 

50 gram Tereyağ 

50 gram Re.ndelenmiş knşar peyni:i. 

2 çorba kaşığı un (Fazla fazla d.11-

durulacak.) 

Tuz, biber. 
Bu ölçü beş kişi içindfr. 

1. Pirinci yıkayınız. Tuzlu suda yarı 

yarıya haşlayınız, süzüp bir tencereye 

koyunuz. 

2. Hafif ateş üstünde kanştırarak jçine 

unu katınız. Birkaç dakika bir kenara 

koyunuz. Sonra içine yağı, rendelenmiş 

kaşarı katıp iyice karıştırınız. 
3. Bu hamuru bir ka.pta soğumaya bı-

rakınız. 

4. Soğuyunca ufak parçalar kesip köf
te gibi yuvarlaymız. Una batırıp yağda 

kızartınız. Omlete benzer bir yemek oiur. 

onu gezip görmek lizı 
Sarıkamışa yaklaşırken yolculardan biri 
" iki Kolordumuzu burada mahvettik. 
askerlerimiz donuyorlar, arkalarından 
üstlerinden 2eçiyorla, fakat onlar da don uy 

Sarıkamı§UZ ctağ 

Kars (Hususi) - Soğanlıdağı tırmanı

yoruz. Binde yirmi beş rampa ... Küçük 
vagonlarımızı iki yavru lokomotif çeki
yor. Virajlar da dar. Çam ormanları, çam 
ormanları .. . Yanımızda bir ormancı var .. 
izahat veriyor: 

- Yazık olmuş bu ormanlar çok tah
rib edilmiş, diyor. Bugün 60 bin hektar 
çamlığa sahibiz, yeni kanun bu kat'iya
tın önüne geçti. Kanunun ne netice Vf'r
diğini önümüzdeki yıllar daha iyi gö
rürüz. 

Karlar, lapa lapa, dalların üzerine kon
muşlar, ufak bir rüzgar mis kokulu a
ğaçları esnetiyor. 

Yükseliyoruz, gözünüzün alabildiğine 

çam. Dağlarda düğümlenmişler, ortala
rında boş bıraktıklan bir çukurda k~r

ların altında kalmış bir köy var, duman
lar tütmese, orada bir köy olduğunun 
farkına varmıyacaksınız, orada eskiden 
Ermeniler kömür yaparlarmış. 
Kompartımandan elinizi uzatın, genç 

çamların narin dallarile tokal~ırsınız .. 
Meşhur Sarıkamış ormanları ... 

Bu ağaçlar acaba niçin bu kadar gür 
diye diişünürken yolculardan biri söz 
açtı: 

1ki kolordumuzu buralarda marı
vettik, dedi. Şu aşağıda donmuş gördü
ğünüz dereden, günlerce kanlar aktı. Şu 
nrtta üstsüz, başsız, aç kalmış nefer -
}erimizin birkaç saat içinde on binlerce
si dondu ... 

250 bin erimizi buralarda mahvettik. 
Yanyana giqen askerlerimiz donup ve· 

re yıkılıyorlar, arkalarından gelenler 
onların üstünden geçip 20 metre ilerıde 
onlar da donup yıkılıyorlarmış... Tar:h 
hükmünü versin... ve 250 bin Türkün 
tabiate mağlUb olmasının vebalini bur.a 
sebeb olanlar çeksin ... 

Tabii Türk kanile sulnnan bu ağaçlar, 
gür olur ve tabii, bu büyük medfen, servi 
ağaçlarının daha güzeli olan muazzarr. 
ve zarif çamlarla bezenir ... 

Türküm diyen, Sankamıştan iç çek-

evıerinden bir taned 
zel köşesi, bu İsviçrelerin 
içindir ki, Atatürk rejinıfnJJl 
de herkesten iyi bilir. 

* Pravaltı'ya geldik... Artık 
miş rampa bitti. Şimdi yokUf 
ceğiz. Burasının nasıl bir yet 
tarif etmek için, size, İsviçre ....., 
larının müşteri celbetınek 1,,-; 
dıkları musanna, rötuşlu, 
bakmanızı tavsiye ederim. 
İstasyonun hemen on mette 

ve on metre solundan o•..m.aııı-
sunuz. İstasyon binası, o 
ğünüz dik çatılı, ağaç gövd 
pılmış duvarlarlle bir dal evi 
gösteren yapılardan biridir. 

İsviçredeki sanatoryom 
size ilham ettiği sükfuıeti orada 
ve fiilen yaşarsınız ... Bazan 
tilki sesi duyarsınız ... Bir k61 
za sokulur: 

- Daha onlan vurmaja 
Tüyleri yok henilz.. on bef, 
beklemek lazım. 

Güzellik mi anyorsunuz, 
yeşilin çarpıştığı bu ileme 
lem ruhunuza sükWıet ve 
lapa lapa yağarken, siz pen 
de, rampayı indiğinizin far 
mazsınız. Buralara benim 
geliyorsanız... Bütün ihtir 

ner, memleketinizi daha çok 
Ne mübarek vatan dersini'-· 
bütün iklimlerini nefsinde c 
İstanbul, gören ecnebiler 
dünyanın Riviera'sıymış, işte 

denizin en güzel memleketi, 
Mısıra rakib bir diyar ve işte 
İsviçreyi hı!rsmdan ağlatac~ 
lıktan çatlatacak bir yurd k 

Sarıkamış istasyonuna tre4 
eminim ki, ayni mürakabe d 
ce devam eder. Kanaatim 
memleketi sevmek için gez 

M 

meden geçemez. Ham deri n Oztıml 
Yol arkadaşımız elini bir tepeye doğru • h..a~ 

uzattı: yeni bır ma 1 vy 

- Burada da dedi. Bir fırka askerımiz Singapurda bir müesses" 
bir saat içinde mahvoldu... timizden ham deri, üzüm 
Artık herkes kani olsun ki, hiçbir mil- lık konservesi, tohum, gül 

let kendi toprağını korumak için, Tüt k va konservesi, Haınburgda 
kadar kanını bol bol akıtmamıştır. On- hububat ve küsbe; gene S' 
dan dolayıdır ki... Türk kanı pahasına ğer bir finna da kestane, b8 
sahib olduğu bu ülkeyi herkesten kısk<ı- cir almak istediğini bildi 
nır ve herkesten fazla sever. 40 yıl dü~- ni talebler, alakadar ihraca 
man çizmesi gören bu dünyanın en gü- kofis tarafından ilin edil · 

Şimdi, birinci mektubun önümde_. Ev
veHi o mektubunun hiç bir tarafında, ad
resinin gizli tutulmasına dair bir kayıd 
göremediğim! söyliyeylm. Sen bu kaydı, 

mektubuna hayalen ilave etmiş olacak -
sın. Sonra, bahsettiğin kadının bir arka
daıı ailesi olduğunu yazmadığını söylü -
yo;sun. Halbuki, önümde duran mektu
bun bana, o kadının yakın blr arkadaşı
nın hemşiresi olduğunu bildiriyor. Daha 
sonra. nedense, .dula tabiri, ve .nafakaıı 
kelimesi üzerinde durmuşsun. Ben cdub 
tablrlle, - zevci ölmüş, veya ayrılmış -
evlenmiş, ve kocasız kalmış bir kadını 

kastediyorum. uNafaka• da bence, onun 
eline, şu veya bu membadan, şu veya bu 
şeklide geçen üç beş kuruştur. 

vermediğinizi de iddia ediyorsunuz: İçki, 
sigara lçmezmlşsinlz. Fakat buna rağmen, 
borca g!rml ~iniz .. Ve bu parayı dul bir 
kadına borclanarak ödemişsiniz. Sefa -
hati sevmediğiniz halde, sizi borca so -
kan sebebler, size misafir olan arkadaş
larınınt rakı ziyafetleri çekmeniz, bir defa 
selfımlaştı~ınız kimselerin düğünlerine 
pıı.halı hediyeler gönderınenizmiş!.. Böyle 
olduğuna inansam bile, sizi, yinnlncl as
ra kadar gecikmiş bir fazilet llahı .şek -
llnııe kabul edemem. 

iki ahbab çavuşlar: 

Bana yazdığınız cevabda şöyle bir cüm
le var: 

•- Bahsettiğim kadının bana inan -
makta bulunduğunu yaz:yorsunuz. Bu
nu bildiğiniz halde niçin: •Bu o kuyu -
cum, 1Umada şayan olmasaydı, o kadın 
kendisine mukadderatını teslim eder mly 
dl? 30 yaşında, 5 çocuk anası bir kadın, 
1tlmad edeceği insanı yanılmadan seçe -
bilecek kadar tecrübell değil midir? de
miyorsun uz?.» 

Böyle diyemiyorum çocu~um ... 
Çünkü evveld, blr kadının size ttlmad 

Keşkl içki lçseydlnlz, sigara içseydln!z. 
FP.l:at başkalanna iyilik edeyim derken, 
kendinlıe fenalık edecek derecede he -
sabc:ız olmasaydınız. Hesablı sefahat, he
sa'><-ız iyiliğe blle müreccahtır. 

Çünku hesabını b!lmlyen insan, büyük
liit: göstermekte sizin kadar aşın davra
nu·sa. günün birinde, bir kadından borç 
lste:niye mecbur kalacak derecede küçü
lür! 

Sana naçiz öğüdüm olsun ... 
Fa:ıUetı. şairlerin mısralarında değil, 

tendi vicdanında ara çocuğum 1 
TEYZB 
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Galatasa~ay Yugoslavya ile 
dün O - O berabere kaldı 

~aç çok zevkli oldu. İki taraf da gol atamadı. Hey beliada 
"ıı kır koşusunu da İzmitliler kazandı 
~ gosıa\>y 
C olan 'i anın en kuvvetli takımların-
•.atasa ugoslavya dün ikinci maçını 

be raya k 
ltaYa'l. fo arşı yaptı. Gme kırmızı 
l'il lk tar:a ile sahaya çıkan misafirler 

olarak ~dan dostluğumuzun tezahü-
n t gUn Şıddetıe alkışlandılar. 

~I b· evvel B ~ 1 .• 
~ ır zna eyog uspora karşı gu-
~ bil oYu~ ~~Pan Yugoslavlaı· kendileri-

Sseli 'le ;çın Yormadan saklamışlardı. 
~.kırın ° dukca enerjik ohn bu takım 
~ • 1Zllılar b' ~ trı Spasj ı • ır hayli yordular. Ka-

olduiı:: ç nıım takımda oynadığın
~~ray ca tecrübeli idi. Müdafiler, Ga-

~ Yİlıij~Uhacimieıinin dün bozuk ol
h edi. l3aıı den kendilerine pek iş düs
~ 'lerdi:ert çıkışları ve insana penaltı 
ıt 1k o Va'ljen ba~ı hareketleri görüldü. 
ha ~\eı Ve Y~tlerı h~kem düşünmüştür. 
b.~ orta 

80 ~uavınler iyi idiler. Bil
~ göze ?nuavın, vücudü ve oyunu iti- Galatasaray - Yugoslavya. maçından heyecanlı bir an 

'f!a( Old Çarpıyordu. Sağ muavin mu- ııiz oynuyorlar. Bir aralık sağdan aldığı 
tı ıt.-: u. Bilhassa -tı · f. 'k'kl k · F k t S "''l.eld· ŞU en ve ırı ·ı e- bir pasla Bedii bir şüt çe tı. a a pa-
~· ~o~ı· ldUhacirnlerden iki açık çalış- siç kendini iki forvetin ayaklarına ata-
"" J ~rı g'b' 
t-. llyllluyordı 1 0Ylln1arı da arkadaşla- rak bir gole mani oldu. 
"il}· u. 
~ ıç 'l'olllaae . Sağ iç Rakar topu sürdii. Boş duran 
lıı heli o.vu vıç takımın en eski ve en Tomaseviçe geçirdi. Sacid onun üzerine 
tı.lıacitnı . ncusu .. şütleri mükemmel.. 
\. erı ai; atladı. Kale boş kaldı. Sol iç topu kaleye 

d,'l.lerlte eı.\4Zel sürüklüyor. 
~ ı tnuh . gönderdi. İçeri girmek üzere olan golü 
dat· Sok. besıeıı;:un arkadaşlan tarafın- Salim kafa ile çıkardı. 

Heybeliada 
Kır koşusu 
Mevsimin en güzel kır koşusu dün Hey-

beliadada yapıldı. 
Beyoğlu Halkevinin seri halindeki mü-

~abakalarının en cazibi olan bu müsaba

kanın büyük hususiyetlerinden biri İz-
~ 1~ti k,nd· . 1

• Fakat Gahtasaray mü-
de lalt ...... ısınj adama.kıllı tuttular. Sagv 
C --.ıun en .. 

\n, •lıı.ta,.ft_ ıyı oyuncularındandır. 
lııer; .. ~ly}J] .,. 

mit Akyeşil klübünün müsabakaya gir
Galatasaraylılar gene bir gol fırsatı mek için bu müsabakayı tercih etmiş ol

kaçırdılar. Misafirler bu devred.-? daha masıdır. 

~) · ~ ÇıJtanı ara gelince gene tam şe-
ıı. ~l adılar. Müdafaada oyna-
.. lQ ~ dün yoktu. Muavin 

hakim oynuyorlar. Bir arahk Bülendle İstanbul mıntakasına bağlı yirmi iki 
yer değiştiren Bedii bu kere Turhanın klübün tam bir istirahat halinde bulun

yerlne geçti. Tıırhan da sol açığa. duğu bir sırada doksan kilometrelik yol

••• dan bir gün evvel kalkıp İstanbula gel-
mek sadece bir spor hareketi olarak ko
bul edilmemelidir. İstanbu!da yapılan 

bir harekete diğer bir mıntaka atletleri
nin büyük bir fedakarlıkla iştirak etmiş 

olmaları ve hele o müsabakada birincilik 
gibi en şerefli bir mevkii kaıanmış bu

lunmaları şöyle kaydedilecek bır iş de

~ildir. 

üç senedenberi bu sahada ciddi bir fa
aliyet gösteren Akyeşil klübünü uzak ve 
yakın gösterdikleri bu alakadan dolayı 

tebrik etmek bizden ziyad.=? federa~yona 
düşen bir vazifedir. 

Atletizm yolunda her zamanki devam-

.._ lı teessürlerimizi burada kaydetmeden 

~ltı )etıi b· . . Dünkü Heybeli kır koşusuna iştirak edenleY 1 geç~iyeceğim. ~lübler dün ~lduğu gibi 
'l\ı-..~ ll\ii~ t.rin~ takımda oynıyan genç-ı Sacid birbiri arkasına güzel kurtanşlar bugun de bu alakasızlıklannaa devam 
~· Sol:kkıldi. Sağda Musa, ortada yapıyor. etmektedirler. Atletlerin bir kısmı va-
(l!Qlı. i!Jt 

0 
a Celal.. Musa bu takımda Oyun 0•0 beraberlikle bitti. pur iskelesinde ellerini ceblerine atamaz 

~~:q l'urha~dığı halde çok muvaffak Yugoslavya: Spasiç • Amalkoviç, Lu- bir halde gördük. Her zamankı yardımı 
l~ ~ d ortada d laşt M · dd"d · tde,, aha o ı. açı seyır- kiç _ Braçiç Radoviç, Çiçoviç - Saviç, göstermekte tere u etmıye!1 birkaç fe-
d()' " ll rahat se ıı· M h · ' · · ~-~tı edii :rn k yre ı. • u acım- Rakar Petroviç Tomaseviç, Raçcvıç. dakar onlara bermutad ellerini uzatmak-
~d · lh~ er ez muhacim yerinde ' ' • . . . 
h.. 1tq

1 
-v•bl kah d' . • Galatasaray: Sacid • Salım, Adnan-Cc- ta bir an gccıkmcdıler ... 

·ıqtı \ıe ' ınlendi, kah bacak • d t s .. l 
h~ g0ıı arada s d .. lal Turhan Musa • N~c e • u eyman, işin resmi alakadarlarını sahada göre-
-'Ql e:r k ıra a da koştu. Suley- ' . ' .. 1 d 
)1;N lierı. 8Çırdı y k l d v t 1 Bedii, Haşım, Bu en · memek hepsinden fazla üzüntü edilecek 
ı. ., ıı;esi • a a a ıgı op ar: t b 1 ) 
~ı. 0~taYa d sinirlendirdi. Bülend eski Hakem: Adnan Akın ( stan u spor · bir acıdır. 
\ ıı 

0 
tkada ~hu kaçtı. Necdet de çaba- C. Şahingiray Beyoğlu Halkevinin tertib ettiği mü-

~! cıa ÇaJı~ rını gayrete getiremediği Diğer maçlar sabakalara resmiyet veren !edero.syon-
A.ıttı işi a daldı. dur. Bu müsabakalara resmi klübler n 
ltı ~ o) müdafiler _ .. . Feneryılmaz: 2 - Altınordu:: 1, Kasım-
. Sq~· dUkc gorduler. Maamafıh . 2 B lerbeyi· 1 Doğanspor gel- atletleri de iştirak ettiklerine göre hiç ol-

~tı.ı ıct .. a aksıyo d y 1 . paşa. - ey . ' 
ı. 'lf: h llı~ke . r u. a nız Salım- mednnden Hilal hükmen galib. mazsa atletizm monitörünü yanş mahal-
~''qçtq ay.tet e~eldı. Sacid bir hafta i- g 

1it~ İdtı Sotıra ılecek derecede iyileşmiş. 
Pbli~ ıı.recner·Sahayı terkederken Yug0E
r ~lıt l'!diYorı: Vde oyuncuları kendisini 
it a.3ltıı !' ı. 
t· qtlar kaya d . 
~ııqtıı.y kaçırd ~ elım ki, biz de birçok 

f.ı ~aç~ tıaıar ı • fakat rnisafirler Gala
b·~qt l1'ı akltından ~aha iyi futbolcudurlar. 
l(!~e d. aç g01~ hır iki not kaydedelim .. 

1 ~ e l>ek z geçtiği için yazılacak 
ıı: l'ılq tı b azdır 
eu tla aşıadı ~ . 
~ ~l 'bi~<ıçiy0r g~~danberi karşılıklı a
~ lı~~ Ott.aıa' ır aralık Sl)ldan Bülend 
lı:ı~tq tı bir ~a Yaptı. SüJ,..yman dur-

ı Şc~ ~i:r :.:t çekti. Kaleci plonjonla 

b 'l'ııl'lı 
1ld.e s,, u.ddet sonra aşağı yukarı 

ıı a .. cıd b' 
tı. 4 .. a~1~ gaYf't b ır kurtarış yaptı. 
l 1ar kar ozuk .. orta taraf bom-
~, Şılıklı olurken devre bit-

'~• 'Galatasaraylılar :istek- "fJıgos}avya 1ca1ecııtnfn gii:'el bir k"'14"fl 

Sayfa 7 

1) . TİYATRO& 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında: 

SOzün 
Meşhur Türk darbı meselidir: J 
«Herkes kaşık yapar ama, sapını dog

ru getiremez.:ıı Herkes tiyatro piyesi a
dapte eder ama, adapte piyeslerden bir 
kısmı, görenler üzerinde acemi terzi e
linden çıkmış bozuk elbise tesirini bı
rakır. Bir kısmı ise telif piyesten ayırd 
edilemez. 

Adapte piyesleri seyrederken çok ke 
re Jalenin Odeteden, Nihadın, Jean
dan dönme olduğunu hissederiz. Ba -
zan bunlar hissedilmez, çünkü: Adap
tasyonu yapan yazıcı yalnız isim ve ma
hal değiştirmekle iktifa etmemiş, eş

hasın ve vak'anın karakterini de yerli
le.~tirrniştir. 

Şimdi Şehir tiyatrosunun komedi 
kısmında oynanan cSözün Kısası> iyi 
adapte edilmiş bir piyes örneği olarak 
ortaya konulacak kadar güzeldir. 

oıSözün Kısası> nı türkçeye S. Mo -
ray nukletmiştir. S. Moray, geçen iki 
mevsimde sahnemize gene adapte ko -
medilC?r vermiş bir yazıcıdır. Onun ko
medileri, sessiz, sadası~ ortaya çıkar 
ama, neden her bakımdan mevsimin 
eıı muvaffak komedisi olur, beğenilir; 
lehinde çok, aleyhinde pek az söyleni
lir? 

* 

Kısası 

Hô.zım 

cSözün Kısası> Şehir tiyatrosunun İfakat, Necla Onran, Leyla, Şevkiye 

komedi kısmında diğer komedi ve vod- May, Fecire, IWide Pişkin, Sühcyla1 

villere her cihetten faik bir şekilde sah- Perihan. 
neye konuldu ve çok iyi oynandı. Osman Bikes Ağlar rolünde Hazım 

Mevzu güzel bir vodvil mevzuudur. rolünün özünü kavramış bir komedı 
Klasik vodviller gözönüne getirilince san'atkarlığım tam manasile gösterdi 
eserin lehinde bariz bir takım ayrı- . Muallim Aşır Okutur rolünde Vas:fl 
lıklar olduğu da ortaya çıkar. iyi makyaj yapmış, iyi giyinmişti. Tanı 

Tipler iyi seçilmiş ve iyi canlandırıl- bir muallim, tam bir kılıbıktı. Jestlerilc. 
mıştır. MeseHi bir seyyar tiyatro tru- kı.muşma tarzile ruhi vaziyetini tama· 
punun müdürü \'e başrejisörü olan Os- mile belli etti. 
man Bikes Ağlar tipi bizdeki seyyar ti- Muhteşem Kalhas rolünü Said, Dok· 
yatro müdürlerinin ta kendisidir. Alt- tor Nuri rolünü Muammer, Yakub ro· 
mış yaşındakini genç kız diye sahneye lünü Reşid Akif, Şahamet rolünü Re· 
çıkarır, bilmem kaç bin sene evvelki şid Baran güzel yaptılar. İfakat rolün· 
askt!rlere şehir itfaiyesinin elbiseleri- de, Necla kılıbık kocanın mütehakkim 
ni giydirir, perdeyi kendisi açar, kra - karısını iyi yaşattı. Şevkiye, evin kü -
liçe rolünü oynıyan karısı ucuza malol· çük kızı rolünü tam mannsile benim. 
sun diye tiyatro müntesiblerinin yiye- semişti. Halide, emekdar bir hizmetçi 
ceklcrini ayni tencerede pişirir. tipini canlandırdı. Süheylii rolü Peri • 
Diğer tipler de şayanı dikkattir ve hana iyi gitmişti. 

hi~ biri bize yabancı değildirler. * * «Sözün Kısası• nm temennisi; seyirci 
Sözün Kısasının tevziatı şöyle yapıl- ve dinleyiciyi güldürmek için maska-

mıştır: ralık yapmıya, ve yazılmış ni.iktclcr • 
Osman Bikes Ağlar, Hazım Körrnük- den dışarı çıkmıya lüzmn olmadıi!ını 

çü, A~ır Okutur, Vasfi R. Zobu, Muh- bir kere daha isbat etmiş oldu. Bunu 
1eşem Kalhas, Said Küknar, Doktor komedi san'atkirlarımızın da her za • 
Nuri, Muammer R. Karaca, Yakub, Re- man gözönünde tutmaları icab eder. 
şid A. Gürzap, Şaham~t, Reşid Baran, İsmet Hulusi 

linde görmek kendi işi bakımından dola
yı lüzumlu olurdu sanıyorum.. 

Klüb alakadar olmaz, federasyonun bu 
sahada kendisine icab eden ücreti verdi-
ği bir memuru da bu kabil hareketlere ne 
sebeble olursa olsun lakayd 'kalırsa, ya-

rındnn endişe etmek de her zaman oldu
ğu gibi bize düşer .. ama, varakı mihrive
fayı kim okur, kim dinler!.. Bunu ben 

pekala biliyorum, ona rağmen yazmak
tan kendimi alamıyorum. 

Müsabaka tahmin ettiğim kadar güzel 
ve heyecanlı oldu. 

İzmitli Galib, bu mesafelerin en kuv
vetli atleti İbrahimle ümid edilen şekil
de mücadele edemedi. 

Yolun en sarp bir yerinde ayağına ba
sılan İbrahim bir talihsizlik neticesinde 
sakatlandıktan sonra hızını kaybetmiş, 

hiç beklenmedik bu arızadan dolayı ken
disinden beklenen neticeyi alamamıştır. 

Bu koşuda sarfetmek istediği kuvveti 
bu yüzden gösterememiş olan İbrahimin 
oldukca müşkül bir vaziyette bir müddet 
durakladıktan sonra tekrar koşuya de

vamla ikinciliği elde etmiş olması bizde 
ender görülür hususi bir gayrettir. 

Otuz atletin iştirak ettiği bu yarış 
Çamlimanı ile Aşıklaryolu -:ırasında tam 
bir mücadele halinde geçti. 

Birinciyi tesbit edecek olan beyaz şeri
de kadar devam eden bu çekışmede, klü
büne bir tek sayı kazandırmak için gay-

ret sadeden koşucular bize :ıtletizmin en 
can alacak noktasını bir kere c!aha gös
termiş oldular. 

Memleketin en güzel ve en arızalı ,.,ı-

larında yarışan atletlerin her birini 
n ayrı tebrik etmek cidden büyük 
zevktir. 

ay. 
bir 

Alımın neticeler: Galib ( Akyeşil) 21.17 

İzmit 

binnci 
İbrahim (Galatasaray). 
Sokrat (Galatasaray) 

11 puvnn 
Galatasaray 
Kasım paşa 

16 puvan 
34 puvan 

Ömer Besim 

Ankara 
şild maçları 

Ankara, 6 (Telefonla) - Bugün de şild 
maçlarına devam edildi. Havanm soğuk 
(ilmasına rağmen beş binden fazla seyir
ci stadı kaplamıştı. İlk maç Harbiye -
Gençlerbirliği arasında oldu. Bu oyunda 
Harbiyeliler umulan oyunlarını göstere
mediler. Gençlerbirliği daha enerjik ve 
güzel oynadı. Hakem Gençlerin attığı 

bir golü saydamı. Oyun tenıd;d edildiği 
zaman da gol yapılamadı. Bu suretle maç 
0-0 berabere bitti. 

İkinci maç Demirçanka) a - AnJ.-.. -:-agü. 
cü arasında idi. Sahaya en k:ymcl1ı ele
manlarından mahrum olarak zayıf çıkan 
Güçlüler çok çalışmalarına rağmen 4-1 
gibi bir farkla yenildiler. 

Dünkü şild maçlan 
Dün Kadıköyünde oynanan şild maç

ları şu neticeleri vermiştir: 
Anadolu: 6 - Ortaköy, 2, Fenerbahçe: 

2 - Yavuz: O. Diğer bir Fenı·rb .. lıçe ta
(Devamı 9 uncu sayJada) 



8 Sayfa SOK P OST A 
=-

•==============================~==============• "Son Postan nm 

Hii2iye,_&cl~ --- Yazan: 

Peride Celal 

• • • Tren kalkmak üzere idi. CeV?:a ile Ner- - Ah ne fena diye, mırıldandı. ı kan yok. Halbuki bu son ümidiındi .. 
min kucaklaştılar. Nermin arkadaşının İzmitte ekseri yolcular trenden indi - Adam hayretle yerinden sıçradı. cAy 
kulağına eğildi, biraz ötede ayakta on - ler, Cevza in.miyecekti. Fakat sarışın, u- gördün mü tesadüfü diye bağn-dı. Ben o 
lara bakarak hareketsiz duran sarışın u- zun boylu adamın da kaldığım ve konuş- şirketin ikinci müdüriiyüm, oray:i bu 
zun boylu bir adamı gizlice işaret ede - mak için tekrar bahane aramtya başladı- imtihanda hazır bulunmak için gidiyo -
rek: ı ğını göriince indi. Uzaklaşan b~r gazete- rum. Şimdi istersem bir yıldının telgrafı 

_ Senin yerinde olmak isterdim, dedi. cinin arkasından koşarak gardan dışarı çeker, imtihanı tehir ettirebilirim.> 
kompartıman arkadaşın pek hoş bir ada-ı çıktı. Gazetecide bozukluk yoktu. Elin - Birdenbire genç kızın yüziı sevinçlP. 
ma benziyor: deki beş lirayı bozmak için bir kaç dük- aydınlandı, heyecanla ona oaktı. Sarışın 

Cevza omuzlarını silkdi: kan dolaşmak lAzım geldi. Gara döndü- adam ciddileşmiştl Gözlerinde garib b!r 
- Bu beni aiakadar etmez. İlk defa ğü zaman dehşet içinde trenin gitmiş ol- ışık yanıp sönerek genç kıza doğru eğil

yalnız başıma seyahate çıktığım için içim- duğunu gördü ve yüzü sapsarı olarak dü- di, gayet yavaş fısıldadı: 
de garib bir endişe var. Allah vere de ba- şecek gibi sendeledi. O sırad:ı kolundan . - Fakat bunu yapmıyacağım. 
şıma bir fel5.ket gelmese... biri tutmuştu, döndü. Bu sarışın adam- Cevzanm yürü sapsarı oldu. Gözleri 

Nermin onun yanaklarından öptü. dı, öfkeden yüzü kızarmıştı. Boğuk bir hayretle büyüdü ve sebebini sormıy-s va-
- Eski korkaksın, dedi, boşuna üzül- sesle: kit kalmadan onun yanından uzaklaştı • 

me, hele yanında böyle bir adam olduk- - Nerede idiniz diye, bağırdı. Sizi ara- ğını gördü. 
tan sonra. mak için peşinizden indim ve ben de tre-

Küçük bir kahkaha attı: ni kaçırdım. 
- Seni ona emanet ediyorum. Cevza ağlamamak için dudaklarını ısıw 
Arkadaşının kollarından sıyrıldı ve rarak inler gibi bir sesle: 

trenden atladı. Pendiği geçinciye kadar - Mahvoldum, mahvoldum, dedi. 
Cevza pencereden ayrılmadı. Sarışın, u- Öbürii: c Ya, ben diye, söylendi, öyle 
zun boylu adam da öbür pencerede idi. mühim bir işim vardı kh muhakkak ya. 
Gen.; kız onun sık sık kendisme baktığını rın sabah erkenden Ankarada bulun -
hissediyor, fakat aldırmıyordu, biraz son- marn liizımdı.» 
ra kompartımana girdi. Bir köşeye bü - Genç kızın gözlerinden birdenbire yaş.. 
züldü, düşünmiye başladı. Ankaraya iş !ar boşandığını görünce yumuşadı, te -
için gidiyordu. Babası öldüğü günden - Hışla: 
beri iş aramakta olduğunu bilen eski bir - Fakat, durun, ne oluyorsunuz, dedi. 
aile dostu, kaymakam Hikmet Beyden Cevza göz yaşlarını silerek ve hıçkır -
iki gün evvel mektub almıştı. İhtiyar a- mamıya gayret ederek başını ona doğru 
dam onu Ankaraya çağırıyor, cÇelik> şir- kaldırdı: 

* Genç kız Ankarada kaymakam Hik -
met Beyin evine misafir oldu ve ertesi 
gün cÇelik> şirketi direktöründen ~öyle 
bir mcktub aldı: 

cAziz tren arkadaşım, maaleset, şir -
kette size yer yok. Fakat bunu telafi ede
cek başka bir çare buldum. Karım olur 
musunuz?• 

Evlendiler ve saadetlerini hazırlıyan 

tren yo1culuğunu hiç bir zaman unutma
thlar. Bu onlar için pek tatlı bir hatıra 
oldu. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Yaman bir şahsiyet 
ketinde bir mütercimlik bulduğunu, im - - Artık her şey bitti diye. mırıldan -
tihanda muvaffak olursa hemen işe baş- dı. Yarın sabah sekizde cÇelik. şirke _ Yazan: Rene Devilliers 
lıyabıleceğini yazıyordu. tinde mütercimlik için açılan bir imU _ Çeviren: Faik BERCMEN 

Cevzanın annesi yoktu, babası öldük- hana girecektim, şimdi yetişmeme im • 
len sonra da pek yalnız kalmıştı. Kaç ay
öır akraba evlerinde yatıp kalkıyordu. 
Hikmet Beyden mektubu ahr almaz bir 
iki gün içinde hemen hazırlanıp trene 
atlamıştı. Gece saat dokuzda Ankarada 
bulunacak, ertesi sabah sekizde imtiha
na girecekti. Bu iş onun için pek müna -
sibdi. Kendine güveniyordu da. İmtihanı 
kazanacağından emindi. 

Birdenbire yerinde doğruldu, vaziyet:
ni düzeltti, sarışın, uzun boylu adam i\'c
ri girmişti. Onun yerinde doğrulduğunu 
görünce gayet nazik bir tavırla: 

- .Rahatsız etmiyorum ya ... dedi. 
Genç kız chayır, hayır diye. cevah 

verdi. Adam karşısına oturdu. Gazetesi~ı 
1 

açarak okumıya başladı, kendisine sık 

sık bakmasına rağmen Cevza bu bıtkı~· 

lardnn rahatsız olmuyordu. Çok hürmet
kar bir hali vardı. Sonra yüzünden dü
rü b'r insan olduğu belli idi. 
Tuzlayı geçtiler, İzmite yaklaşıyorlar

dı, sar ışın, uzun boylu adam dışarı çık -
mıştı. Döndüğü zaman canı bir şeye sı -
kılmış gibi kaşları çatıktı, yerine oturdu 
ve genç kızla göz göze gelince: 

1
--,-
- inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
._ .......................................... ..... 

1 - Şartname ve projes• mucibince Kayseride yaptırılacak b:ışmüdürlük bi
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltm <:ye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 32801 lira 40 kuruş ve muvakkat teminatı 2460.10 liradır. 

3 - Eksiltme, 10/II/938 tarihine rastlı yan Perşembe günü saat 1 L de Kaba taş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindekı Alım Komisyonunda yapıl.ıcaktır. 

4 - Şartname ve projeler 1.64 lira bedelle İnhisarlar Umum Müdurlüği.ı İn

şaat Şubesile Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikin. İnhisarlar 

İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
6 - Mühürlü teklif mektubunu; kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ehli

yet vesikasını ve % 7,5 guvt>nme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflaı· mü
nakasa günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baş-
kanlığına makbuz mukabil!nde verilmiş olmalıdır. cB.. c464> 

ı"IM!s.•)fL~lı;..J :· J''-.~=~f~\~ !Y"f·"'JL~:; -~ • · •• • 
~ ... •·. w~Z:"""'r'Jııı•-~.~,.a~"~t .• ,. .. ..;:-.. 

- Uğursuzluk, dedi, İznıHte yarım 8 d" f • • b "' f d 
saat kadar fazla kalacakmışız, ilerde bir aş, ış, nez e, grıp, romatızma ve utUn agrı arrnızı ernal 
ray tamir ediliyormuş. keser, icabında günde ÜÇ kaşe almabi!ir. 
~vza gayri ihtiyari ~zünrı buruş - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~ 

turdu: 

Geçen bilmecemlzde kazananl!1 

22 İkincikanun tarihli gazetemizde çı- K. SertyıJ, Tekirdağ polls ıne~~o S 
kan bilmecemizde kazananlan aşağıya oğlu Özcan, Adap:ı.zan Sab~A .. sJV 

· İs 429 Beria, İstanbul erkek ~ 'pV 
nakledıyoruz. tanbulda bulunan okuw Hicri, Küçük Ayasofya gı:ıiecl 
yucularımızın pazartesi, perşembe gün- Nebahat. . A~ 
leri öğleden sonra hediyelerini bizzat YUV ABLAK DÜNYA l{J\lP" 

T
idarehanemizden almaları . laz~dır. <Son Posta 1ıatıralı' 1, 
aşra okuyucularunızın hedıyelen pos· eıetfal 

ta ile adreslerine gönderilir. İstanbul Cağaloğlu roınııY ıııal 
de Metin, Vefa lisesi 364 ı<e ati cP 

BiR KOL SAATi İstanbul P. T. T. memuru ~ s/b ~ 
Demlrel, İstanbul erkek us~ 

İstanbul erkek lisesJ talebesinden 1769 Ahmed. 
Fahreddin. 

MÜREKKEBLİ KALEM KİTAB 41'~ 
(Son Posta markalı) Ankara İltekin ilk mekttbl sl~J 

Ank?.ra Atatürk kız ilk mektebi 4/B den hlman Türker, Ankara ce!JeCl 'f.'.J 
366 Cafer, Antalya lisesi 5/B den 692 Sakıb, kak 27 de Cemil oğlu Adna;~ 
!Opkapı Fazlıpıışa caddesi No. 5 de Ha§lm, 9umhurlyet yolu 9 da Sadık 8 de~ 
~stanbul erkek llsesl 1/C den 864 Nejad, Slvaa Itfaiye meydanı Kurtuluş ap:ıl'j&uııl' lı 
ısmetpap. ilk okul 3 den 183 Nejad. ?lan Ataman, Uşak tüccarctıın J>Jf 1 

BOYA KALEMİ ~ıu Itemal Erkara, izmlt :gnrll~; 
Vefa Kovacılar caddesi No. 96 da M. Ali, lesi ı de Kiimll, Adana ertelt p# f 

Cağaloğlu orta mekteb ııc den 22 Nlzım, 871 Ulvi Kedlk, Ankara Sn~ ~ 
Sultanahmcd Kapıağası Fenerli sokak ı de hr.llesl Güner sokak 9 da TUğ ~ •• ./ 
Nihal, Sirkecl Erdoğan sokak 8 de Zehra kara Atatürk llk okulu ıozıartiltı OV 
Soymer. da Oünsell Çakır, EUizığ Ata 

ALBÜM Naime Şendll. 

(Son Posta nmrkalı) KART ~~'il 
Cabloğlu Şeref sokak 52 de Sayida RilşdU, Sivas tümen satınalma k~!r ~~ 

!stanbul 6 ncı mekteb 188 Ayhan Açıkalın, yarbay Muhtar kızı Türkdn, :':'.f; ~ 
Istanbul 44 üncü mekteb 360 Haydar, Beyoğ- şa Dc~lrmen sokak 29 da MUS""" ~el 
ıu 35 Jncl mekteb 224 Bahaeddin Soydam - istiklal okulu 20 Turgud, KozlU ~~el 
bay, Bandırma Halkevlnde Feride Ktı.zım maden ocaklan memurlanndıın de 1 ' 
Umud, Manisa orta mekteb 1059 Basri Yıldı- ğnn o~!u Turan, Kayseri ıısesll'l f/JtV A 
nm, Malatya lisesi birinci devre 2/ A dan 7 326 Scyld, Tophane örtme!lı~: .. -ıS' <".-4 
Muzaffer, Adapazarı orta mekteb 3/C den Memduha, Kızıltopnı.k Hıiseyııı,r-· J 1: 

Fethi Sezer, 59 uncu mekteb ı den 110 Kaya zı 26 da Bahtiyar Duran, KO~ar /, 
Aldemir. caddesi lastik kaymakçısı A. O uzı.ffe' ~ 

MUHTIRA DEFTERİ Oüngör. Tarsus orta okul 385 ?d tıl ~ 
Yozr;ad polis komiseri Fahri oğlu Kemal, kır. Knyserl İskll.n müdürü NBSU b ı 1 

Cumhuriyet kız lisesi 248 Nurlye Özsavaş, İlhnn, S:ı.mntya 29 uncu uıettell 1' 
Çarşamba orta mekteb 345 Fehınl, Bey _ Kınayt.ürk, Edirne İstanbul Y~ııŞ Jll ~ 
ll'rbeyl Uk mektebi 149 Jale Özkll, İstanbul No. 111 Fatma, Eskişehir Kurt esi ott' 
erkek lisesi 3/C den 1163 Muzaffer, Ankara 2 de 86 İhsan, Ankara erkek US sıı11'a\ 
bölge san'at mektebi 1/B den 87 Şevket, ;~ ~=~~~d~~d:.~:ç~ ::; ııı~~~ 
Ankara san'at mektebi 1/B den 53 Kadir, r v 
İzmir Güzelyalı cami sokak 2 de Cavid sa- llb km Jale, Uzunköprü :Mltna ~ P'".J 

ilk okul sınır 5 den 249 Renan. ~.ı çd,41 
~~ ~~ tn mekteb 2/A dnn 234 Me ıc ti 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

Galatasaray lisesi idare memuru Nuri oğ
hı fhs:ın Atak, İstanbul erkek lisesi 472 Sn
lahnddln, Üsküdar kız san'at mektebi 53 
Feyzi Yezdan, Fatih orta mekteb 215 Ba -
haeddln. 

Edirne Kule:ı.ltı Mumcular solt:ııs 
Gazinnteb llse 4/B den 860 li -"'· s6 ~ 
Kııragümrük İpekkaytancı cadd~ ~ ~ 
bahat, Nlşnntaşı İhlamur soktılt 'fll'',1 

Sev'an, Tokat Perviz sokak Siir~e :;J 
kara Doğanbey mahallesi nşd 

6 
-n. 

'1 de Şükran, Diyarbakır Nütn:ı ~ ~ '1 
DİŞ MACUNU Mnhmud Güzel. Turhnl Uk o ~5; 

Çutuk kazası Sirkeli köylü ilk okulu 3 den Snmlme kard~l Mnclde. Uşak G eı_te!ıs; ~ 
5P Fatma, Uşak orta mekteb ı den 324 Ali okul 104 Turgud, Muğla 3 üncü ın ~~ 
Bursalı. 44 üncü mekteb 5/C den 36 Melflhat 731 Orhan Kuter, Diyarbatır ~el fP'P'. 
Seven. İstanbul Sümbüllü Han No. 23 de v. Mehmedp:ı.şa sokak 44 de ?Jefl~ :.J ~ 
Kalerııkfır. miç MUll Zafer okulu 5 den 34 ~, ' 

Diş FIRÇASI 
(Son Posta markalı) 

Esktşehir D. D. Y. kısım 131 de Aydoğan 
tuzı Snclde, Konya Aktarlar çarşwnda Etem 
Büyilkkılıç, İstanbul ı inci mekteb 1/ A dan 
49 Az:nl Kfımll, Cağaloğlu Mollafenerl so -
kcık 24 de Muzaffer, Ocdtkp:ışn Emlnstnan 
mahallesi Ş:ı.tır sokak 13 de Bedia A§ıknııı. 

CEB AYNASI 
(Son Posta lıat1Tah) 

İstanbul erkek Usesi 744 Tarık: Gürer, İs
tanbul kız lisesi 2/D den 210 Nimet Bakkan, 

rlm ilk mekteb S/B den perlb';~ ''I. 
Erzurum Muradpaşa M. dere CS~ / 
Thldt kızı Neriman, Amasya yeŞ ıe!ı S.: ~ 
24'5 Nrcl:\, Kilis Kemaliye 1lk ınet ,ıı,ııv 
848 Nezahat, Isparta Celeble! ıtı re\lel' 
lay so1'ak 1 de Özkan, BeşlktM ~~ 
cıhalldbey sokak 9 da Emfne ~ 
Ahmed Feyzi Basım kızı TürkA.n fi sl"".ı 
mir Narlıdere ilk mekteb 4 ürı~ıııııı I 
mekteh talebeleri, Samsunlu ııtı p. 1 
llnde Ahmed oğlu Akif, KorıYll ~eede~ 
hendls M. Emin Vartürk oğlıı 

Beyoğlu 6 ncı mckteb 4/B den 410 Nizam ,-----------~ 
Erkln, Sultanahmed Asmalıçe§Tlle sokak ıı 

de Muzaffer, İstanbul 2 nci mekteb 4/B den 
688 A. T. Tosun. 

KOKULU SABUN 
<Son Posta markalı) 

Ankara P. T. T. santralında N. Sertyıl oğlu 

c::::"~S=o==n~P=o=st=a=,,=n=ın=e=d~e~b=i=r=o=m=a=nı=:=S=9================h=a=f=ta=so=n=r=a=s=eru=.:·=g=o=.r=ec=e=ğ-==im=i =d-=i.ı=. ş=ü-=nm=e=k=e=dec=e=k=y=er=d==e=b=ir=d::=e=n::-:b=ir=e~ü;::zm~ü.ş~tiı~ .. ~O=, =S=a=n=a=a=n=l=a=ta=c=a=k=o=k=a=d=ar=ç:::::o~.:::;;~~~ 
bana büyük bir ferahlık veriyor. en sevgili arkadaşının kendi içinin ız- ki, bütün bir gün değil, bır 
Ayın yirmi yedisinde Karadeniz va· tırabmı görme~in~ v~ o söylerne~en ~u- yetişmiyecek sanıyorwn. 0eef: 

purile İzmirden ayrılacağız Selma... nu anlamasını ış_tıyordu. Bunun iııikan- Arkadaşının ertesi gün gı 1 e 
İstanbula vaıır varmaz, herkesten ev- sız ld guw · d" k d ld w ,,.,bıJ .. o u nu ve şım ıye a ar o ugu öğrenince Selma bu daveti 1' .. • ıe 
vel seni görmek, seni kucaklamak isti- gıbı bundan sonra da gururu arkasın'! ye mecbur kalmıştı Üçü birlı: dP 
yorum.» gizlediği hislerinin bruşkası tarafından "'İttiler. Orhan eş;aıarla ı.ıWf 

~_nıaşı.ı~ıyacağını bildiği haıde bunu Emeı durmadan söylüyor, se~~~w 
Sana halimi anlatmak için bu kelime- 1a hüzün verdi Selma ... Sık sık gönderw İki arkada§ın buluşması çok heye- ı:.temıştı. tün hayatını tekrar tekrar ıı,.ıı.• J 

den başkasını bulamıyorum. Düğünü- diğin mektublara rağmen senin boşlu- canlı oldu. - Orhanı tanımadın mı Selma? du· ~ .... 
müz oldu ... Kendimi beyaz duvağımla ğunu hala dolduramadığı, hata seni ya· - Emelciğim, seni gördüğüme ne ka· - Tanunaz olur muyum hiç? Nasıl- .. · A 

1 
b b zı e<fetle 11 

k d ·· d'" • ·· d d .l k · d' w • b'l · N k - nnem e a amı ra ~1tll>" ayna"lın ·arşısın a gor ugum zaman, nın a ara ığı her halile belli oluyor- uar ço sevm ıgımi ı emezsın. e a- sınız Orhan bey. ki k . M ktublıırw 
bı·r saı•ı'ye ı'çı'n, bunun da mekteb mu"sa d da t 1 k dar gu··ze11 · · T kk.. d · s· ı c:ı a &rayı scçtun. e • dıftl , u. , r op amı.~, ne a eşmışsın - eşe ur e erım. ıze nası sınız b .. r· t f T t zartıtıZ 0 r 
merelt:rine mahsus bir esvab olduğunu Du\'ağımın tüllerini okşarken gözleri sen! diye sormağa hacet yok değil mi? her nB~l u un k da 

81 ~ ~'ld~~ ne ı;s ~.ıı; 
Zannederek gel. ld gum· d "'bh t l\1r ' d S 1ma w d t k k' k' d d h .. l dah ı sen ne a ar uzu u, .. , l rı ın o u a .şu e e - daldı; kendi kendisine söylüyormuş gi- - ·ıes u um e cıgun; saa e a- va ıt ın en a a guze , a canlı ve l d Ew 0 h d b ıdult ıı . .ılı 
tim; fakat yanımda sevgili Orhanı bi mırıldandı: duu güzelleştiriyor. daha sık a ım. ger r an a u 1111s5'r 
görmek içime emniyet ve sükunet verw O h ld b · k" 1 · I o· . B k d k · yalnız onun parasızlığı o. fıı1'111 - Ben de kızunı böyle telli pullu, ci- - a e en çır ın emış o aca - - ... u ne a ar ço komplıman •· d .. .. 't . ektı; d' v b" 

1 8 .. 1 . . . d ... a ar gucume gı mıyec ,9 
1• ci bir gelin görmek için sabırsızlanıyo gım. oy e. · oz ermıze manayun mı er- ı ·· · b' bayat > ~ı:ı 

· - Selma bunu şaka olsun diye so"yled·ı- s'1n"ız?. onun a rnutevazı ır . 
1 
• .., blJI"" 

!nan bana Selma, düğün günü bütün rum·, fa.kat hain bir türlü buna razı ol· ra ldukt l~~ '' 
k d b 

.. d'kl v. • t . t' F k t E 1 b .. 1 l b'l d w • zı o an sonra aı \;I•' ıı ar a aşlarun, ütun sev ı erim etra- muyor gını zanne mış ı. a a me u soz e· Eme otoma ı e ogru gıderken tekr . . ınrtı . 1 
f ld kl h b" . . }t d . r b' b lın k . r d" .. k d . . manaat etmesını havsn i) ımı a ı an alde gene ır yanım boş· Sab:ıhat birdenbire düşünmeden bir ryıonrrna ~~ng~b~ız ı ır mana u a ısı- rar tonup asr 

1
a aşı~m elinıh~duttu. k Hepsi Orhanın her bakırtıdııtı1 _..i )lP 

tu ve gözlerim hep seni arıyordu. Se- T f t • ~ ı . - nan e macıgun; sa ı en ço w • • f ttil' e;· r g 
nelerce gözyaşlarJımı ve üzüntülerimi ı;a yap 1

: •• • - Sana ne oldu kardeşim? Bir kede- güzelleşmişsin ... İstanbulun havası sa- çocuk ol~ugunu ıtıra ~steıııi>'o, 
dinliyen en candan arkadaşımın bu - ~· Istan~uld~ evle?e:ek. mudıre rin mi var yoksa? na pek yaramış. g~ne ben.~ ~na .. v.ermek ~land ~ 1, 

mes'ud günümde yanımda bulunmadı- hanım, __ onu. goremıyeceksınız ~ı... .. Diye sorduğu vakit birdenbire haki- - Şimdi sen bu sözleri bırak da ne- !'1ıhayet uzuntu ~le h?5t' ıl ~ 
ğına pek üzüldüm. Bir aralık. müdire , ~u :O~:rı ~uy~nca kadıncagızın goz- katin o istemeden ağzından döküldü- reye gittiğinizi söyle. ~en ~emekleri yıyemı!cce~8stB~ ı 
hanım, Sabahat ve ben bir köşede yal- .ı::rı buyuk hır acıle doldu: ğünü anlıyarak isyan etti: - Otele gidiyoruz ve seni de beraber 'çemıyecek hale geldiJl'l· . J<B ti5t 
mz J,aıınca senden uzun uzun konuşw - Kızım Çinde de evlense gene o- --· Kederim mi? Menim mi? Çocuk götürüyoruz. ilk günleri babam bun~ ~ır poıct 
tuk. Üçümllze gelen mektublarmdaki nu~ yan~nda bulunacağım, Sabahat ... musun sen Emel? Mektublarımdan - Kabil değil.. bütün gün kütüpha- a;de.rek mühimsemernıştı~de bir; 
tafsilatı, oradaki hayatın hakkında bil- Meger ki hasta olayım. hayatımın ne kadar eğlence içinde neden ayrılamam, fakat yemekten son- cıddıyt: alınca .bu sefer e dilit1e ~ 
diğim•l şeyleri birbirimize söylemek- Görüyorsun ya, seni hepimiz ilk ay- geçtiğini anlamıyor mıydın? ra gelir sizi otelde bulurum. tır kop.~u.: Benı hava te~ızdıl11' 
ten bi.i) ük bir zevk duyuyorduk. rılık gününün hasretile arıyor ve sen- - Hakkın var. Birdenbire korktum - Üzme beni ~elma; bir günden ne pay~ goturecek oldular. ./ 

Miidıre hanımın senden bahsederken den sonsuz bir sevgiyle konuşuyoruz. da şaşırdun. çıkar? Biz yarın Izrnite gidiyoruz, bir dettım. ~ fil' ~ 
1 1:m sevgiyi işitmek bana ade- Şimdi bile bu satırları yazarken bir Emelin bu cevabı Selmayı memnun daha kimbilir ne zaman görüş'JCeği.z. - ;.r 

1 enç Kızı om 
Muazzez Tahsin Berkand 



...... ~ 
~tı" es diyo 
da ade bır k rurn sana! .. Bu bacak h"lri- dınız, İngiliz olduğunuzu giz1er miydi- fa olduğunuz göriilrnüş. Bu garip insan 

'burad ClSadır. Planlar bu mahfıi:ta- niz? bacağının mühim esrarı olduğuna şüp-
0Ianda a... - Hiç bir suretle!. he yok. Yoksa ağır bir intikam hırsile tevı.. elleri t't · } k · lm h 1 il ·•Yor b· 1 rıycrck bacağı Pvır!p - Pekaıa.. yanınızda meşhur casus- .are. et etmış o anıza i tinıa ver e-

"'~ ' ır d ı · d ~0rc1u. c ık, bir yer, bir medhal Jardan bir kadın bulunuyor. Olan a rr.ez! 
~'Çok tn Mişail Blankowiç! - Çok güzel.. şüphesiz ki bu binada 
Yo~ ç~aretıe kapatılmış. Kes Ş"..1- - Olanda! Evet.. Alman erkanı harbiyesine mensup bir 

ba Cebl.llıden P koparacağım!.. - Siz bu meşhur casus kadınla be- zatın nasıl bir iş için bulunduğunu 
tı:ıca€1JJ Yuk çıkardığım k~skin çakı il~ raber 14 birincikanun salı akşamı pekala biliyordunuz? 
~ 1 kcsıitrı ~1 kısma bağlanmış kayışla- Zoppotta bulunuyordunuz? - Biliyorduk. 

jdetıe · b acağı sağa sola bir iki de- - Evet.. - Ala .. o halde planlan ele geçirmiş 

(Bcı§tarafı 7 nci sayfada) ı Aydın takımı bu golden sonra gayrete 
kıını da şild maçı olarak Anadoluhisari- gelerek İzmir kalesini .zorlanııya başladı.. 
le karşılaştı. Fenerbahçeliler rakibleri- Fakat 35 inci dakikada İzmir ikinci go
ne nazaran daha kuvvetli olduklarından lünü de yaptı. Aydın takımı 44 üncü cıa. 
rahat bir oyun çıkardılar ve maçı 3-0 ka- kikada yegane golünü yaptı. 
zandılar. İkinci devrede İzmirliler 13, 23, 35 va 

Fenerbahçe takımı: Lebib, Sedad - Re- 40 ıncı dakikalarda yaptıkfar.ı dört golle 
şad, Angelidis, Esad - Naci, Niyazi, Ali maçı 6/1 kazanmışlardır. 
Rıza, Bülcnd, Fikret, Hüsameddin. d 

İkinci devrede muhacim hattı: Niyazi, BarutgUcU sahasın a 
Ali Rıza, Bülend, Naci, Fikret. yapılan maçlar 

lzmir - Aydın Barutgücü sahasında bu hafta şu ma9-
muhtelitleri maçı lar yapılmıştır: · 

lzmir, 6 (Telefonla) - Şehrimize ge
len Aydın muhteliti bugün Alsancak 
stadyomunda İzmir muhteliti ile karşı
laştı. 

Barutgücü A takımı ile Yıldızspor !: 
takımı arasındaki maçta Barutgücü: 5, 
Yıldızspor, 1, B takımları arasındaki 
maçta Barutgücü: 5, Yıldızı;por: O olaralt 
Barutgücünün galebesile bitmiştir. Ha-

~Olana Urkarak vidalarını da sök- - Ayni akşam siz bu kadınla birlik- bulunduğunuza şüphe yok? 

~~·:'Yağa bacağı elimden kaptı ve te tren istasyonu civarındaki (Strand's - Şüphesiz.. lsveçe yaptığımız ihracat Uzun Mehmed piyesi 
· • fırlıyarak kapıya doğru yü- \Virtha1'3) otclinden çıkıp (Mavi villa) - Peki .. Alman casuslannın ve siya- Memleketimizden İsveçe 937 yılı Zonguldak (Hususi) - Halkcvinin 

!;' lıaYdi 1 . <!eni len binaya girdinız. Siz binada~ si polisinin sizi şiddetle takib etmekte ıarfında 7,296,000 lsveç kronluk ih - ı.azırladığı Uzun Mehmed piyesirıllı 

vanın soğukluğuna rağmen maç kalaba .. 
lık bir kütle tarafından takib edilmiştir. 

Bidayette mütevazin bir şekilde devam 
etmekte olan oyun Fuadın bir sıyrılışla 
yaptığı golle müvazenesini kaybetti. 

t?e bağ ştldı derhal gidebiliriz.. çıktıktan sonra iki dakika sonra bu bı· plduğundan haberdar mısınız? racat yapılmış, bedelleri kliring besa - bütün Halkevlerinde temsiline karaı ı ı.:Yı e;: ı: . nada bir infilfik oldu. Pliınlan buldu- - Malümatınuz var!. hına yatırılmıştır. 7erilmiştir. Ankara Halkevi eserin 1-ı, . ld,rd•rı lıtriycrck açıp koridora nuz ki binayı berhava etmekte bir - Onun için Stokholme geçtiniz de- Bunun mühim bir kısmını krom ma- S!lhnoye konulması hazırlıklarına baş. 
~ t lııııı aı"°"lerde~ koıa koşa indik. mahzur görmediniz? . ğil mi?. deni Wşkil etınekledir. lamııtır. P;ovalar y~pılm~ktadır. Eseı tıı. Çı~ak ~ t kat korıdoruna inip kapı- - Binayı biz berhava etmedik! - Zanncderı'm'.. Ahmed Namı \'e Celal Edıb tarafınd"'" ~ O}d Uzere sol d'• d .. - .. .. s· d' . . ? Geçen yıl zarfında yapılan ihraca - .... ~ t ur;u..,. a on ugumuz za- - ız etme ınız mı. _ Pckfılii.. tayyareyi siz mi kullaru- - h · ı::o ı.. 

0 

··• Yerd d tın 4,564,500 kronlugu krom cev erı, ~- t~unç b' e onup kaldım. Olan- - Havır! yorsunuz? - .. ·· 624 600 
~ı. ır Çığlık basarak geriye fır- _ Çok garip şey! .. Bina siz çıktıktan · 1,480.500 kronlugu tutun, , 
lıoıu ancak iki dakika sonra berhava olduğu - Hayır, Olanda! kronlufru incir 417,000 kronlu -~ ~n1 .. donuk ıc:-.kı . d . . . d _ ·ıd· . ? - Çok güzel.. centilmence verdiğiniz ğu fn~dık ı 04 400 kronluğu pa -tq o u 'b· :ı• ı zıyasııı a ırı yarı, hald~ bombalıyan sız egı ınız · bl . . . kk" d · ' ' .. ,. tlıl'a gı ı sapsa ... ı . d r 'b· . . h d' ı ce\'a ar ıçın sıze teşe ur e erım.. an- lamut, 26,500 kronluğu palamut hula-~ rı bir ad rı, goz.uı e 1 gı ı - Sıze ayır ıyorum.. cak bir nokta a aid bir sual daha so- - · 

k gı:ldi~· ~rnın bize doğru sallana- - Herhalde işin içine başka bir grup '_ ? Y sası, 78,500 kronlugu da saır madde -
~~ elind 

1 

hır an içinde görmüştuk. dahil demek? raca~. 
1 

le.rdir. Sair maddeler, keten tohumu 
~;~ta id: ışıktan parlıyaıı bir bıçak _ Mümkün!. - .u~u~uz. . . küshesi, meyan balı, şarap, v~~ut, 
~ııı~. ı,;. 'l'abancayı cebime koymuş - Bizce karanlık kalmış olan bu ::-- Sızın .~ı~es Olanda Bl~owıç ıle ham ?•ril~, afyon, yün, kuru uz~, 
~ ç çıkarınağa vakit bulama- noktayr izah etmek istemiyor musunuz? munas.ebetınızın Ş~lı nedir· Bır ış bır- nebatı yaglar, halı, barsak, . kuşyemı, 
ıı,,_dallı b' - Size izah etmekte bir fayda gör- liği mı? Yoksa ... Bır... kürkler gibi eşyadan ibarettır. 
.. ~ış, b ır hamlede Oland..,nın üzerine .. orum' - Müsaade buyurun .. basit bir dost- 1936 ihracatımız 3 474 000 kron ol-~ ıçağı b.. .. muy .. A • d 1 k d' b'l' · · 1 ' ' 
'\" c~at oı Utün kuvvetiJe indirmi~- __ Fakat yanınızdaki kadının elinde luk .. alelade bır ost u ·· ıye 1 ırsınız. duğuna göre bu yıl ihracatımızda 

iıfa anda bi ~ - . k k - Arkası var - b' t ·· çarp -:"rıı sıYrılını r çıglık kopararak yan koparılmış bir insan bacagı ıle aşma - 3,822.000 kronluk ır ar ış goze 
/\dağa ınuv şf bu dnrbedc:n kendini kur u maktadır. 

."ı al'l'ı donu: f~~ olmuştu. s .. B k mum 937 yılı, İsveçe krom, incir ve. fın -
~b€1bi Yli .. gozlerle korkunç bir hay- um er an dık ihracatımızın bir rekor senesı ol -
\lııeı:sinden z~rne bakarak boşa g'den ' d muştut' 
"hatırı Sonra ~~3~l ~~va~a bir sendele- Mu·. d u·! rl :· g"' •• n en • . 
~ ca?tıı c b· nırn uzcrınıe atıldı. Brn • Yapı ve yollar kanunu tadilab 

1\ .ltıi 11.,..; e ıın.de bulamadığım içın . . 
v 

0

"·• ge f d b ı ı tesbit edilti anda 01 rı nıcrdivenlerc attJ:n. ı - Konya Ereğlisinden takriben 16 kilometre mesa e e u unan vrız mev-
~ltillı: andanın deli gibi bağırdığı- kiinde yaptırılacak su kuvvet santralı inşaatından olup .~uha~~n. keşıf ~e-

fla .lcaııSe . deli 295.836,89 lira olan ka~taj, kanal ve santral ile tefe~ruatı vahıdı fıat ~sasıy-
l~)efı ~lı bir Ölür K 1. b' .. 1 .. 1 le ve ke<:if bedeli 75393 63 lira olan mezkur santral yerınde bulunan bınalarla ~ ... Ôld.. ... anser ı ır o u... ' ~ ' 1 k 6 . i t ta t t n 

~ ııs(.>rli ~ .. ur onu!. .. Öldür onu!... Ereğlide Bez Fabrikası sahasında yapı ~ca .usta evı nşaa ı mamen op a 
ı... \'lltarh. olu sözünü · ·ı· t b aötürü olmak üzere ve kapalı zarf usulıle eksıltmeye konulmuştur. 
.'f ed ... ağa ışı ınce a anca- o h k 'f b d r 369 763 52 !iradı em . :muvaffak ld i1 h ld İnşaatın heyeti umumiyesinin mu ammen eşı c e ı , , . r. 
l\~Sl ~~~ kurşunla 

0 

Vliu;uud~nd: ~u~ 2 _ Eksiltme evrakı 25 Ura mukabilinde Sümer Bank İnşaat Şubesmden alı-
~ 1 deh ıneı olan bombayı oat'ata- nabilir. -

ııı, _~ttf b· §etle du- ·· - ·.. - 3 Ek ·ıtme 25/2/1938 Cuma günü saat 15,30 da Ankarada Sumer Bank U-. ''il ır d . Şunmuştum. - sı . 
tr... e hi,, b e:ınır Yığını gı·b· ki ·· mum Müdürlüğünde yapılacaktır. -~ı!i l Ük .. ı ı aya an us- 8 40 ı· d ~ \>enı u l'lleden d' d'k b. h l:l 4 - Muvakkat teminat el 5 • ıra ır. _ . 
\ ~tü l'te doğru s~ld ır~ 

1 
G .. ı~ .a e 5 _ İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Sumer Bank Inşaat Şube-

h~te ~~nd<! iki d 1·.k 
1 ~ .

1
' oz erı so- . 1 k bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyeUerini isbat için Nafıa 

Yapı ve yollar kanununda yapıla -
cak tadilatı tesbit için Dahiliye Veka -
Jetinde kurulan komisyonda çalışmak 
üzere Ankaraya giden İstanbul Bele -
diye umuru hukukiye müdürü Mu~ -
Hs, imar şubesi müdürü Ziya ve harıta 
daire.si müdürü Galib dün İstanbula 
dönmüşlerdir. 

Yapı ve yollar kanununda komis -
vonun yaptığı tadilat Büyük Millet 
Meclisinin önümüzdeki devre toplan -
tısına sevkedilecektir. 

İmar şubesi müdürü Ziya İstanbu· 

yazılmıştır. 

Uzun Mehmed Zonguldak maden 
kömürü hazinelerini ilk bulan adam· 
dır. Piyeste memleketin o zamanki çeh• 
resi çizilmekte, Osmanlı imparatorlu· 
ğunun karakteri ve terbiye siste.mi be. 
lirtilmektedir. 

Belediyelerin sulardan aldıkları 
ücretlere karşı tedbirler alınıyor 

Ankara (Hususi) - Bazı yerlerde 00. 
lediyelerin bağ, bahçe ve fındıklık sula • 
mağa mahsus sulardan iktısacli vaziyeti 
sarsacak derecede ücret almakta oldnkla· 
n haber alınmıştır. Memleketin ihraç maci 
<lelerini müteessir edecek ve halkın bun· 
ları yetiştirmek hususundaki rağbetini ke 
secek şekil alan bu hale nihayet veril 
mesi, ancak masrafına tekabül edecek bir 
ücretle iktifa edilmesi ve bu esasa göre 
yapılacak tarifelerin acilen Dahiliye Ve. 
kalctinc gönderilmesi belediyelere teb • 
liğ edilmiştir. 

Kilisde baymdırhk faaliyeti arttı 
Kilis (Hususi) - Burada bayındırlılt 

işle:ı:i hızla devam etmektedir. Bu yıi e
!ektriğe kavuştuktan sonra yeni bir gü· 
zellik alan Kilis, ilkbahara kadar dnha 
bir çok umran eserleri kazanacaktır. Su 
ışinin de bir an önce bitirilmesine ve hal
kın kuyu suyu içmekten kurtulmasına 

ı;alışılmaktadır. 
il' "<lblt•ı e ı gıbı ve korkunç sıne ge ere d'ğ ·k 1 ·ıı· ~~ aııd .... Vekaletince verilmiş müteahhitlik vesikasiyle icab eden ı er vesı a a~ı ve mı ı 

"- !!tl' a herif .. . .. b kal d birinden alınmı~ cl50.000, liralık mali itibar mektubunu ıbraz ede-,,~;. ı. a uzerıme tekrar hu- an ar an lm l ır. d 
~hl'\ll'tda den Yıldırım 'b' d' rek eksiltmeye girebilmek üzere birer yesika a a an azım ır. 

.-ılh. Ur gı ı, mer ıven 1 k 'hal .. - sa t 14 30 k 

lun imarına aid plan ve projeleri ala- ı Yeni neşriyat 1 
kadar makamlara göstermiş ve izahat·_--------------

··ıı \ıe an büyük bir tun büstü 6 _ Teklif mektublarmı havi zarflar kapalı o ara ı e gunu a . , ! .. a-
Y" Olanca k . ~ . d kb kabilinde Ankarada Sümer Bank U. Muhaberat Şubesı Mudur- Yenı· mezbaha r••mi tubit edildi ,, Uliiy uvvetımle, uzerıme ar ma uz mu "° 

(} ,f erıe.ı en herifin kafasına indir- lüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

vermiştir . Yf'nl Ak.ademi - Seyyah İzmirli Emin 
Süleymanın çıkardığı bu mecmuanın 2 1ncl 
royısı lntlşar etmışUr. 

~~ b·l'tf!a be Yuvarlandı 7 _ Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder. 
lt- ayılın k . . c250ıt c59h ı.. Sesle· a üzere, boğuk, kı-

l} •\açı t>. 

q•ı Ye h "-açı 
\o ıın () aykırı 
~~d·· ~~llda Yordu. Kendimi kapıya 
~ hılltıul'\ y Sokak kapısının önünde 
~ ~ ~ bayg~~sı. içerde, yansı dışar
) '-'\1:!1. lıl'\Qen bır halde, duruyordu. 
~ ~tt1'1'tıle ka Yakaladım. Ve bütün 

~~ lad 1~· Ağa \1~Yarak kendimi dışaı_:1-[ 
ı ~ ~ &Q •• lanı ~ arın altından koşmaga 

Baş ve Diş 

Artritizm, 
Ağrıları, 

Romatizma ,.aıı ~ağı d .. ahçc parmaklıklarından 
t~~~~~d~~müzmrn~o~-'\•-~••••••••••••••••••••••••••• 
~iııj ı~ e titred~ l'nudhiş bir infilak gü - il 

Grip, 
Nevralji, 

>a \ıf la~l.tnsııt1 1 
· Olanda bana bütün vü 

h~ı~o~ iltı. do~snrıldı. Arkamızdan, ma-
1 ~!!t Ve lt gru karlar arasında hava-

hırdu.0rkunç bir duman sütunu 

(>ıt.ı~>. * 
~~ ~~erk 

~ ı .. en tayyareden düşen 
ll.tıil -4()\\>enştnyn ve meşhur 

c.. %nı-ofun esrarı 
~I~ .. 

'~ dell'\ \ıet ek b' · 
ı '~· ·· ır Türksünüz? 
by~l' 'l' .. 

:~u. Ut\ t 
t.. tı~, eşkilatı namına mı ça-, Ilı~ • 

~~!' l'ur l:ıir te · .. 
)~ bı.ı~ı dlt Oldu ~kılat namına değil! 
~u~,aha ~i~nuzu söylüyorsunuz .. 

1Ian Tarifemiz 
--tıt--

Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci 5ah:le 25G )) 

V çüncü ıahi.le 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahi!eler 60 
Son sahile 40 

)) 

)) 

Muayyen bir müddE>c zarfında fazla· 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden tstüade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarüe derpiş 

edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 

işler i\in şu adrE'se müracaat edil
Oı<lb· ade bir İngilize benzi-
l~1_ llir... tıancıhk Kollektlf Şirketi, 

"'ı~<ltte b· Kahramsn:ıade Han 

melidir: 

t Ankara caddesi ır ngiliz olmuş olsay- !....-------------

r 

1 

,_ ' 
OSMANLI BANKASI 

TüRK ANONİM ŞİRKET! 

TESİS TARİHİ : 1863 

Bermayesl: 10,000,000 İnillb llra.u 

Türkiyenfn başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Eomanya, 
Suriye ve Yunanistdllda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

... 

Ülkü - Anknra Haltevlerl mertm taratın.-
Bir marttan itibaren et, kilo başına dan çıkarılan bu aylık mecmuanın 60 ınCJ 

on kuruş ucuzlayacaktır. Ucuzluğu te- sayısı dolgun bir münderecanıa intişar et.. 
min için hayvan başı üzerinden alınan mlştır. . 
mezbaha rüswnu kilo başından alına - DemiryoHar Derıisi - Iklnciklnun sayJSJ 

1 
kt r Yeni tarzda alınacak riisum hak (ıkmıştır. 

ca ı · . Ta an - Merzifon Halkevl mecmuasıdır, 
kında hesa.blar çı~anlrn~ ~e .takıb e. - Şubat sayısı çıkmıştır. 
dilecek usi.ıl tesbıt edılınıştır. Şehır Bofl&zlçi _ Bu aylık resimli mecmuanu 
Meclisinden karar alındıktan sonra fa- 17 ncl sayısı renkli blr kapak içinde ve gij, 
aliyete geçilecektir. 2eı resim ve yazılarla çıkmıştır. ---·--·--····-.. -····-·--....... ..__ ---...................... -............ ......_ ... ..__ 

Yurtta yol faaliyeti 

tl'nye (Hususi) - Terme - tl'nye - Fatsa çevresinde yol faaliyetlerı hızlanmış
tır. Yol bulunmayan taraflarda da toprak tesviyesi devam etmektedir. Resmırniz 
bu faaliyetlerden bir enstanta~cyi göstermektedir. 
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Son Po..ta'nın tarihi tcfrikuı: 17 

ÜÇ BOZ ATLI 
Yazan: Ziya Şakir 

Sabahleyin kale bedenlerine koşan Urkent halkı, Mogolların ordugahında hafif 
dumanlar tüten ateş bakiyelerinden başka birşey görememişlerdi. Cihangirin 

beş bin atlısı ortalık ağarmadan evvel sessizce avdet etmişti 

Harzernlilerle bu dostluğu temin et- Bugün, Sernerkandden iki atlı geldi ;uktan, birbirine saldıran azgın deve · 
tikten sonra, artık öteki düşmanlan • mi?. ~erin homurtuları işitiliyordu. 
mızla rahat rahat, uğraşabiliriz ... Ne - Büyük bir kervanla, ayrıca bir Kapıcı, bir odanın önünde tevakkuf 
dersin, Mirke?.. çok yolcu geldi... Senin sorduğun yol- etti. 

Diye mırıldandı. cular, tüccar mı?.. - İşte .. buradalar. 
Mirke; endişeli bir tavırla cevab ver- - Hayır. İki noyan. Dedi. 

miş: - Sakın şu, boz atlılar olmasın. At.: Sarıboğa, kapıyı açtı. Başını içeri 
- Evet, muhterem Hanzadem .. . Yal- !arının rengi, tıpkı senin atının rengi- uzattı. Aradığı iki noyan, ocağın ke -

mz, bir şey benim nazarı dikkatimi cel- rıe benziyor. narlarına geçmişler, oturuyorlar .. ses -
betti. .. Bilmem, siz de dikkat ettiniz - Hah ... Ta, kendilerL Nerede on • .sizce konuşuyorlardı. 
mi? .. Yusuf Sofu, oğlu Argonu beraber Jar?.. Bunlar, Sarıboğayı görür görmez, 
getirmediği gibi, noyanları arasında - Üst kattaki odalarda. yerlerinden fırladılar .. neş'eli bir ses -
boz atlı Sarıboğa da mevcud değildi. - Çabuk .. atımı ahıra çektir. Beni J.p bağırarak, onun üzerine atılarak boy 

Demişti. de onların odalarına götür. nuna sarıldılar. 
Fakat Cihangir, o kadar memnun ve v s b 

Kapıcı Sanboğanın atını, kervan - - ay, arı oğa?.. 
neş'eli idi ki; o anda dırnağını saran N ı Ad 

rnıayın at uşaklarından birine vererek - ası sın, il Şah .. Sen nasılsın parlak hülyalar arasında, casus Mir- H B h 
=-·hıra gönderdi. Genç noyana da: utay a adır? .. 

kenin söylediği bu sözleri işitmemişti. n· b" J ' - Arkamdan gel. ır ır erme kannakarı.şık sualler 
• Dedi. soruyorlardı. Uzun zaman birbirini 

Ertesı. sabah kale bedenlerine koşan .. gormiyen insanların, ilk karşılaşhk -
Urkent halkı, Mogolların ordugahında, Kış mevsimi olduğu için, kervansa-
hafif dumanlar tüten ateş bakiyelerin- ray kalabalık değildi. Öyle olmakla lurı zaman yaptıkları gibi, söze nere· 
den haşka bir şey görememişlerdi. beraber, Sernerkandden gelen kervan den başlıyacaklarını şaşınnışlardı. 

Cihangirin beş bin atlısı, ortalık a- 1 alkı gene kervansaraya oldukça mü _ Bu karmakarışık konuşmalar ve su-
ğarmadan evvel sessizce avdet etmiş- him bir şenlik vermişti. :ıller, epeyce zaman devam etmişti. İki 
ler; şehir halkının günlerdenberi çek- Üzeri keçeli bir taş merdivenden senedE>nberi Sarıboğayı görmemiş olan 

bu eski iki arkadaş; bu müddet zar -tikleri korku ve helecana nihayet ver- birinci kata çıktılar. Burada sıralanan 
mişlcrdi. Jdalardan, türlü türlü sesler geliyor _ fında onun geçirdiği macerayı öğren

• 
GÖKTEPE KERVANSARAYI 

Karanlık bir gece idi. Bardaktan bo
§anır"asına yağmur yağıyordu. Küçük 
bir kuleye benziyen Göktepe kervan
~ara;vının camiinde yatsı namazını kı

lan misafirler, yavaş yavaş odalarına 

dağılıyordu. 

Ken·ansarayın büyük kapısı, acele 
acele vuruldu. Karanlıkta bir yoku 
bağırıyordu: 

- Hey .. kapıcılar!. Kapıyı açın .. ge
berdiniz mi?.. İşitmiyor musunuz?. 
Hey .. kapıcılar! ... 

İçerden bir ses, cevab verdi· 

- Kimsin? .. 
- Yolcu. 
- Bu vakit, kervansarayın kapısı a-

çılma?.. 

- E, ne olacak? .. 
- Sı:.bahı bekle. 
- Bu yağmurun altında mı? .. 
-Bana ne? ... 
Yolcu, gırtlağını parçalarcasına ba

ğırdı: 
- Vay, köpek oğlu!.. Sana mı ne? ... 

Dernek, kapıyı açmıyacaksın? .. 
- Yasak .. bu vakit, kapı açılmaz. 
- Pekala .. ben, sabaha kadar burada 

beklerim. Fakat; sabah olup da, kapı 
t.çılır <.çılmaz; bir Harzem noyanını bu 
yağmurun altında bekletmenin neye 
mal olacağını da sana gösteririm. Eğer 
kapımıı açıldığı anda, seni şuraya yatı
rıp da bir it gibi gebertmezsem, boz a
tımın kuyruğu bana sakal olsun. 

Kapıcı bir an sükut etti. Kısa bir te-
1 

ı·eddiid devresi geçirdi. Ve tekrar ses· 
lendi: 

- Adın ne? .. 
- Sarıboğa, Noyan. 
- A mübarek .. bunu evvelden söy -

!esene. 

ci u. Henüz uyumamış olan yolcuların dikten sonra, kendileri de yaşadıkları 
hayatı nakletmişlerdi . 

bir kısmı, hep bir ağızdan türkü söy - · 
lliyorlardı. Odaların birinde de elleri- ikisi de, vaziyetlerinden memnun 

değillerdi. Hutay Bahadır, dişlerini sı
ni çırparak köçek oynatıyorlardı. Baş· karak: 
ka bir odada, yüksek sesle Kur'an oku 

- Esiriz, esir ... Yalnız. boynumuzda 
yoı !ardı. Onun yanındaki odadan, gü- bir zincirimiz eksik... Tirnurlenk'in o 
rültiılü kahkahalar taşıyordu. bed çehresini gördükçe, cennet kadar 

Kervansarayın ortası boştu. Adeta/ güzel olan Semerkand şehri, bize zin • 
reniş bir meydan teşkil eden bu boş - elan oluyor. _ Arkası var _ 

------------------~-. 
Bir Doktorun 
Günlü~ 

Notlarından 

Pazartesi 

(*> 

Dahili ifrazat 
Guddelerinin intizamı 

1 --~A.DVOI 
Eugünkü program 

7 Şubat 938 Pazartesi 

ISTANBUL 
ötıe n91rl7atı: 

12.30: Plakla Türle musiklsl. 12.50: Hava
:lls. 13.05: PlAkla Türk musikisi, 13.30: Muh
telit plak neşriyatı. 

Vücudumuzda bazı lzamız vardır ki, me
selA yumurtalıklar erkeklerde husyeler, 
mahfaza! fevkalkllye, gudde! varakiye, 
guddei muhamlye, pankreas vesaire gibi 
kanımıza bir takım maddeler ifraz eder 
ki bunlara umumiyeUe ifrazatı dahUiye Akıam neşriyatı: 
guddeleri diyoruz. Bu guddelerin ifrazatı 17: İnkılAp dersi: Üniversiteden naklen 
dahillyelerl muntazam devam ettikçe Mahmud Esad Bozkurd tarafından . 18,30: 
vücud normal bir halde fiziyoloJlk vazı- Çocuklara ?lasal: Bayan Mne tarafından, 
felerlnl yapmakta devam eder. Fakat 19: Bayan inci: Şan piyano ve keman refa
bunların ifrazı, hormonlar az mlkdarda katlle, 19,30: Memleket şarkıları: Malatyalı 

Fahri tarafından, 19,55: Borsa haberleri, 20: 
ve yahud hiç lfraz olunmayınca umumi ı Rıfat ve ıı.rkadaşlan tarafından Türk mu
tagayyürat ve bozukluklar başlar. Ve ih-
tiyarlık da bundan ileri gelir. Çabuk ih- siklsl ve halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 
tiyarlıyanlarda bu hormonların 1frazında 20 33: Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
bozukluk ve ademi kifaye vardır de - 20,45 : Belma ve arkadaşları tarafından Türk 
mektlr. Şüphesiz bu umumi inhitat üze- rr.uslk!si ve halk şarkıları, (Saat §.yarı)• 21,15 

Fasıl saz heyeti: Okuyanlar: İbrahim Ali, rinJe cüınlei asabiyenin çok mühim te- Küçü!c Safiye, kanun Muammer, klarnet, 
sir! vardır. Beyin yorgunluğunun, hld- Hamdi. ut Cevdet Kozan, taRlbur Salahad-
det, şiddet, asabiyetin, büyük felaketle- din, keman Cevdet, 21.50 : Radyo tonik tem
rin, ruhi sadamelerin devamı, rızlyolo - sil: Stüdyo orkestrası re!akatlle (İouise), 
Jile vezaltin bozulmasına ve ifrazatı da- 121,46 : Ajans habt:rlerl, 23: Plakla sololar, 0 _ 

hlllyede te~şata en büyük Amildir. pera ve operet parçaları, 23,20: Son haberler 
Çabuk çökmemek için çok muntazam ya- 1 v~ ertesi günün programı. 
şamak, suilstimallerden kaçınmak, bll
hassa ruhi ve asabi her türlü teheyyücat 
ve ihtlrasattan nefisleri korwnak la -
zımdır. 

<•> Bu notlan kesip saklayınız, yabad 
bir albüme 7apıştırıp koleksiyon 7apmı1. 
Sıkıntı zamanınızda ba notlar bir doktor 
ribi iındadmıu yetqebllir. 

ANKARA 
'7 Şubat 1938 Paaartesl 

ötıe neşriyatı: 

12.llO: Muhtelif plllı: neşriyatı. 12.50: Pllt: 
Türk musikisi ve hallı: p.rkıları. 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 

Kapıcı, arkadaşlarına seslendi. De- 1 ----·------.. -- - ·· -----
mir sürgüler çekildi. Bir kale ka - ~-------------·-
pısını andıran, büyük kapının bir ka-: NIJbelcl 

AlqAm neşriyatı: 

18.30: Pllk neşriyatı. 18.35: İngilizce ders: 

nadı, ağır ağır rezelerinin üzerinde ha 
reke~e geldi... Tepesinckm topuklarına 1 Eczaneler 
kadar sırsıklam kesilmiş olan Sarıbo -1 Bu rece nöbetçi olan ecsaneler '11nlar • 
ğa, üzengilerile boz atının karnını dır: 
mahmuzlıyarak bir hamlede içeri gir- istanbul cibetlndekiler: 
eli. Aksarayda: <Ziya Nuri), Alemdarda: (E

sad), Beyazıdda: (Asador>, Samatyada: 
Kapıcı, hemen atın başına sarıldı: <Rıdvan>, Emtnöniinde: (Amtnasya>. E-

- Kusura balana, noyan. Yasağın yiibde: <Arif Beşir), Fenerde: cvıtam, 

ld ~ b"l' · H ı b d Şehremininde: (Nazım>, Şehzadebaşm -
ne o ugunu 1 ırsın... e e u sıra a da: et. Hakkı>, Karagümrükte: <Ke - • 
hırsızlar, eşkiyalar çoğaldığı için, ak - mal). Küçükpazarda: <Huıtisl), Bakır _ 
şarn namazından sonra kapıların açıl- köyünde: <Merkez>. 
ması büsbütün yasak edildi. j Bf!,-ottu cihetindetller: 

Sanboğa, çevik bir ha'reketle a - Tünelbaşında: (Matkovlç), Yükaekkal -
tından yere sıçrarken, cevab verdi: 1 dırımda: <Vlngopulo), Oalatada: <Mer-, 

- Hakkın var amma, baba .. hele şu kez>. Taksimde: (Kemal, Rebull, Şişlide: 
halimE: bak. Yağmurdan, sırsıklam ke- <Pertev>, Beştktaşta: <Süleyman Receb). 

Botadçi, Kadıköy Ye Adalardakiler: 
sildim. Onun için sert söylemekte ben üsküdarda: <ömer Kenan), Sanyerde: 
de haksız değilim ... Neyse, sen de ku- (NPC&tl, Kadıtöytınde: (Moda, Mert•>. 
ıura bdkma ... Evvela, şunu sorayım.. Büyütadada: <Balk>, He1beUde: <Raıt>. 

Azime İpek. 19: Türt musikisi ve halk far-

ı 
kıları (Makbule Çakar ve arkadaşları). 19. 
30: Sa!lt lyarı ve arabca netriyat. 19.45: 
Türk musikisi ve halk p.rkıları (Se"et Ad
nan ve arkadaşlan>. 20.15: Spor konutması: 
Vildan Aşir. 20.30: PlA.tıa dans musitıst, 21: 
Ajans haberleri. 21.15: stüdyo salon orkes
trası. 21.55: Yannti program ve İstlklA.1 mar
ş• 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank labell 

Merkezi: Berlln 

Tirlriy.Jelıi pıbelerlı 

Galata • ı.tanbuı • lzımr 
Deposu: ı.t. Tlltiln GÜDıriijQ 

* H• lirlt 6antıa iti * 

Devlet Demiryolıarı ve Limanları ışletmesi Umum idaresi il 
Muhammen bedelle~ muvakkat teminatı ile mikdarları aşağı~ ~J 

!iste muhteviyatı kayın traversler 22/2/ 1938 Salı günü saat 15,30 ~ 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ..-1t' 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat te°:1' eıilll '.I 
nunun tayin ettiği vesikaları v~ Nafia M ütcahhitlik vesikası ve tekllfl 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği ne vermeleri lazımdır. ~ 
Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa. Eskişehir, 1zmir 91 

ı:atılmaktadır. (726) 
Eksiltme 
listesi. Cinsi Mikdarı 

Muhammen 
bedeli 

Muvakltat 
teminatı 

No. Adet 
1 Kayın 111.000 324.120 16714,80 Jitl 
2 • 33.000 94.710 5985,50 • 

Muhammen bedeli 4825 lira olan Af";: Döner köprüsü çukur 1~ -::: 
4/3/1938 Cuma günü saat 15,30 da kapah zarf usulü ile Ankarada ı<fate 
ca satın alınacaktır. ; 

Bu işe girmek istiyenlerin 361,87 lir&lık muvakkat teminat ile kaJlUll;.
cttiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
vermeleri lazımdır. _ ~ 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Jiaydll"" 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (612) 

Mıw caıtl-.; 
15/2/1938 tarihinden itibaren; 15 günlük, bir ve iki aylık halk~~' 

lerf, sür'at trenlerinde munzam ücret verilmek şartile, mer'iyet ınud fi ı' 
hilinde, Devlet Demiryollannm idaresinde bulunan bilüınum hatlarda "
!erde yapılacak seyahatler için muteber tutulacaktır. Avrupa, E~ tJ/! 
sun • Çarşamba ve Mudanya - Bursa hatlarımızdan da halk ticaret b f" 

(311) 

Ağaç kömürü nakli ücretler!, ton '":;ı na olmak üzere, yeniden ıeııJıi1 ~ 
tir. Yeni tarife 20/2/1938 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fasll 
için istasyonlara müracaat edilmelidir. (310) (670) 

Çünkü ASPiRiN sene.lerde11b"' 
at 

her türlü soğukalgınlıklarına "e 

k f · · bir ilM nlara arşı esırı şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS P İ R İ N in tesirinden emin olmak ;<P 
lütfen Ei:Y markasına dikkat ediniz. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 
Senelik muhammen kirası 40 lira olan Arnavudköyünde Ltitfiye nlıl',ı~ 

Küçükayazma sokağında 17 No. ev 937 veya 938 ve 939 seneleri ?hY1' ~ 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnartı~b 'ti 
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekE olanlar 3 liralık ilk teminat Jilet~ 
makbuzu ile 8/2/938 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunın• 1 

(fr 
(1.) ; 

Çatalca kazasının Karaburun köyü =erinden kum ve çakıl çı~~ 
açık arttırmaya çıkanlacaktır. Talib olanların ilan tarihinden itibarefl ,- · 
hir hafta zarfında lstanbul Belediyesi Riyasetine istida ile milra:d1 ~ 
lüzumu ilin olunur. cB.• c724t ~ 

eAl'~ , Annelere mUjde 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalmıyan bOyOk kutu 
net • net 450 Or. 

8. M. A. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk doktor
lanmız ana SildOnOn 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulunan 
S. M. A. yı annelere ehemmiyetle 
tavsiye etmektedirler. 

Her ecz•n•d• bulunur. 
Tafsilat için : 
Galata P. K. 1097 ye moracaat 

SLLANIK 

TiiTlıiyedeki ŞaHI~ ~ 
İSTANBUL (Galata ve 'f tol' 

MERSİN, ADANA SU - ., 
Yananidantlalıi Şıı~ 

SELANİK • A~A 

• ıel"' 
Her nevi banka muaırıe . 

Kiralık kasalar servısı 



' ~CC Şubbaaıı· 
,, ....... ~ SON Pos·-:A Sayra ll 

Be r l=i n=' =i n==b=i=r=s=e==rıı:==t=l=i=k=:=~=-;-==:~=-~e=:O=!=!e=~=;;=;:=. ==;=H=a=r'-='İ=c=i=y=e=V=e=k=i=li=R=. =A~r~a~s. 
dev • • • • Kuruluyor b h ı· l resıne gırmesını (BCl§tarafı 1 inci ıayfada) yarın sa a ge ıyor 

~IJ A k ı · k 1 d Türkiye zirai kredi kooperatifleri 1929 \,; e m e aA z ı m ı r '' yılında neşredilen 1470 numaralı kanun- (B~tarafı 1 inci sayfada) Hariciye Vekili yann geliyor 
A 1 la başlamış, 1935 senesi sonuna kadar ku- Başvekilin bugün bazı tedkiklerde bu- Hariciye Vekili Tev:fik Rüşdü Aras düıl 
"\I"- !unması muhtemeldir. k s ı k ı "'•ilny d rulan 677 kooperatiften 14 tanesi birleş- a şam emp on e spresi e Budapeştedell a a b• d d bil" • t ı• • k 1 k Meclis Reisi Abdülhalik Renda, Dahi-.., (13

11
• lr e a 1 sıyase mec lSl uru aca tirilmiş ve 663 kooperatif çalı~makta bu- hareket etmiştir. Vekil, yann sabah &&-

% , tar f -s iiye Vekili Şükrü Kaya ile birlikte öğ-
llıı didJerıe da ı 1 inci sayfada) ' lunmuştu. O zaman bu kooperatiflere 70 leye kadar Perapalas otelinde istirahat at yediyi yirmi beş geçe trenle Sirkeci 
~~da l..ondr olu olan bu kararlar kar- bin kadar ortak kay(jedildiği tesbit o- ettikten sonra akşam üzerı Ankaraya garına gelecektir. 

t~~Zlar. 4~:~ ~aris hükumetleri atıl lunmuştu. avdet etmiştir. Macar Başvekili ile mülakat 
dt..L -· lt'ı diy u umuz Rehn'ın üze- 1935 nihayetinde zirai krı:>di koopera- Nafıa Vekilinin tedkiklerı' D d ) Tü ki H l_. · ,~tııluğu h'en. Baldvinin bu sözünün u apeşte, 6 (A.A. - r ye ar\;~ 
ııı:~ d ıı;bır ıa . tifleri bir reforma tabi tutulmuş ve 2836 Nafıa Vekili Ali Çetinkay:ı öğleye ka- ye Vekili Rüşdü Aras, dün öğleden sonra 

eğildir., nıan bu kadar sabıt numaralı kanunun mer'iyet mevkiine dar evinde Vekaleti alakadar eden bazı Başvekil Daranyi'yi ziyaret etmiştir. 
lfatin•iJı :a Dahili işler konınasile, bu kanun hükümlerine inti- evrak üzerinde tedkiklerle vakit geçir- Başvekil, bu ziyareti, Hariciye Nazın-
~~l'lla§ıldığ~~alin :nuhabiri bildiriyor: bak etmiyen 91 kooperatif tasfiye edilmiş miş, öğleden sonra, Floryayıı giderek ye- nm Daimi Vekili Baron Gabriel Apaı 

•it alıatı bitnı· gore Alma:ıyamn dahi- ve zirai kredi kooperatifleri cTarım Kre- ni yapılan asfalt yolu tedkik etmiştir. ile birlikte kabul etmiştir. 
~ itlailı:rıı ış olmaktan uzaktır. İhdası eli Kooperatifi. .amını alm1şlard1. Bun-
d~ ~tı&ıçtana\ harici siyaset meclisi bir lardan da 13 tanesi birleştirilmiş ve 1937 
~~1 i işle:rin ~ arettir ve daha şimdiden yılı haziranında bu eski kooperatiflerden 

S(jel'i SOylen e ayni şekilde ıslah edile- 559 tanesi faaliyet halinde bulunmuştu. 
h J'lendiğ' hıektedir Diğer taraftan yeni kanunur. mer'iyete 
~~~ b:r ::.e göre clm. dı' dahı'lı'ye nazı- il .~ • 4· rıck•· .~· girmes· e de 31 mayıs 937 ye kr.dar 65 ye-
~ Siyaset ın rıyasctinde hususi bir ni ·ıanm kredi kooperatifi kurulmuştur. 
"~Ubaıı meclısi ihdas edilmesi 
vah s olın k ~ ıliye n a tadır. 

~ı:· O ıaın:zırlığına Himulcr getirile-
a.lın ... ,. n~ kadar yeniden bazı ted

•11 ... sı ıht· 
b ımali de vardır. 
·~r1 • ifa~ " · fOt cı siy ~ •CJ sıyaset 

'l '"" n n, gorun ugune 
General Von Frisch 

~e P·ı· .ı_ aset sahası d .. .. d .. v •• 

a :r mevk" ~. Yd A.l ııne gelen yeni ekip Parlsde Havas ajaruıının bu hwıustakl 
•fdal'ldır.~an ~ İtalyan teşriki rnesaisl notu: 

• Bu neşriyat hakkında kendisine maltlmat 
~fıp '()nıidJ verllen m1lli müdafaa ve harbiye nazırı B. 
•(l Ulai:re ga er suya düştü Da}ad!er, İngtllz gazetesınJn bu neşriyatını 
tt~~ng ile ~tesi ş.öyl~ yazıyor: mutlak surette yalanlamaktadır. 

\il} llk pı· on Rıbbentrop yeni va- Japonlar memnun 
1'.: Schacht•anındadırlar. Londra ve Pa- Tokyo 6 (A.A.) - Almanyadaki hadise -
~111 U a ve R . lerden memnun olan siyasi mahfeller, Al -
~ lnıdlcr· cıchswchr'e güvenen- :nanyanın artık Çine silflh göndermiyeceğl-

1?0?. 0 de Jla~·suya düşmüştür. • nl, çın ordusundaki mualllm zabitlerini ge-
•C · ıs gazetesinde Pertinax y:ı- rl ça~ıracnğını, Mançukuoyu tanıyacağını 
~ 1den b ümld etmekte ve Japon dostu olarak tanı -

i, ltah,a~akuınandan ile Von Blom- dıkları Von R!bbentrop'un nüfuzuna ıtımad 
~ " ., k etmektedirler. 

akta· idi} arşı husumetlerini ,sak- Amerikada nasıl karşıJandı? 
.., er.:t "eu 0rd Washington 6 (A.A.) - Sal(lhiyettar bir 
'Ot l l>a:risien trnun vaziyeti memb:ıdan öğrenildiğine göre, hariciye ne -
"""dunun Yazıyor: z:uetl. Almanyada vukubulan değişiklikleri 
""'llji (ca}" k büyük bir alaka ile tnklb etmektedir. 

ltıı §İddetıe 1
.• aydi ihtirazisi) Ye Nezaret, bu değişikliklerin Berl!n - Roma 

tu •lia~İ!eşm·muteessir olmuşsa d:ı o- mihver'lni kuvvetlendirmek maksadile yapıl
.\hı.olnıat. ış, olduğunu söylemek dığını ve lkl mllletin bütün dünyada t aklb 
Utıkuı §eyler d' ettikleri siyası fnallyet!n artması için bir ha
~ lıal'icj . 1 Plonıasi için söylenemez. rcket noktası olabllecetint tahmin etmekte-

hhı; ele~e ~e nezareti daha şiddetli bir dlr.Führer tnrafından ittihaz edilen karar -
h 0~t:rop, /\~ruz kalmıştır. Ateşin Von ıar, burada iki şekilde tefsir edilmektedir: 
da \ıe ?nist~anynnın hanci siyaseti- Bn değişiklikler ya Schacht ayrıldıktan 
t ha ile . ı.. hareketler istikametir.- sonra harici, iktısadi veya dini siyaset saha
ır, Ti gotürınekt d lıırındn muhtelif şeldllerde tecelll eden mu

e gerı.. urmıya- haleft:t! ezmek maksndile şiddet kullanıl -

Japonya, lngiliz ve 
Amerikan notalarına 20 
Şubatta cevab verecek 

(Baştarafı 1 inci şayfuda) 

büyük elçileri tarafından Japonyanın 

Vaşington muahedesinin hududu hari-

cinde zırhlı inşası niyetinde olup olma
dığı hakkında verilen notaya dair mahi
mat verilmekte ve Japonya tahdıdat mu-

ahedesile bağlı olmadığı için ne kendısı

ne bu hususta yapılan teklifler~ kabule 

ve ne de verilen notalara cevab vermiyc 
mecbur olmadığı, bununla beraber bey
nelmilel moralite prensip!erine riayet 

rnaksadile bir nisbet dahilinde cevab ve
receği bildirilmektedir. 

turnaya ve lcab eden tedbirleri 

temayii} göstermektedir. 
artırmaya 

İnglltere, Fransa ordularını, ekonomllerJ
nl ve dlplomnsllerinl ıslah etmışlerdlr. 

Almanya, endişe içinde bulunan dünya
da pasmk bir kalkınma dairesinde emniye
tini zıınan altına almak lstlyor. 

Führer, Alman milletine bütün sahalarda 
lstlklfillnt vermek ve Almanyaya dünya kar
şısındaki mevklini temin etmek istiyor. 

Muradhda göçmenlere meyva 
fidam dağıtıldı 

Muratlı (Hususi) - Vilayet tarafın -
dan gönderilen beş bini mütecaviz çe -
şitli meyva fidanı göçmenlere. dağıtılmış
tır. 

Muratlıda ve etrafında bulunan Sarılar, 
İnanlı, Ballıhoca, Aşağı Sevındikli, Aşağı 
sırt, Balabanlı köylerine de dutluk ye -

Aksaray ceza 
hUkOmet 

hAkimliği ve 
tabibriği 

Aksaray <Hususi) - Aksaray ceza hakim .. 
Uğtne tayin ed1len Arapsun hakimi Kemaıet;.. 
Un Ynlın ve Aksaray hükiimet tabibllğlne 
tayin edilen hukiimet tabibi Avni Erdal gellJ 
veni vnztfelerlne başlnmışlardır. ---·,------ ·---

Son Posta 
tiştirmek için fidanlar verilmiştir. Bu -=c:==-===-==""'"'=======I 

Yevmi, Blyas1, Havadl.s ve Halk gazetesı 
suretle buraları kısa bir zamanda çıplak-
lıktan kurtularak ağaçlandırılıruş olacak
tır. 

Bir günde keıilen belediye cezaları 1 
Dün şehrin Beyoğlu, Eminönü, ve 

Fatih mıntakalarında belediye ten - 1 
bihlerine aykırı hareket eden 82 kişi -
den para cezası alınmıştır. 
_....__ .. _....._. . ....- ___ ...._._,.... -...-
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Şehir Tiyatroau 
Komedi kısmı : 

Bu akşam 20.ao da 

SÖZÜN 
KISAS/ 

Komedi 4 perde 

Bu gece: 
(Kadıköy - Snreyya) 

Yarın gece: (BakırkOy) 
Çarşamba: (ÜskUdar) 

sinemalarında : 

ÇJFTE KERAMET 
Vodvil 3 Perde 

Çeviren : Reşad Nuri 

Yerebatan, Çataıçeşme aotak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re~im!erin bütün haklan 
rnahf u:-: ve gazetemize aittir. 

ABONE f iA TLARI 
-- -- -

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. fu-. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 wo 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

ECNEBİ 2700 1400 soo 800 
·- -

Abone bedeli peşlı:.dir. Adres 
değiştirmek 2!> .ıı:uruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
lli.nlardar mes'ul:yet alınmaz. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi 13.zımö.ır. 

-P~a k:ı!~su : 741 İst~ı~~;-ı 
• Telgraf : Son Postn 
' ' Telefon : 20203 

::••·············· 
~lılıu ~r&ıısa . . mııdan ynpılmış bir tasfiyeden 1barettlr ve-

gi ll lt;in Be ~e. In~ltere _ ya ~!rknç zamandanbe';! Almanların bllhas-
~~ \l'ttıesinı b rlının bır sertlik devre- sa Ispanya işlerinde gosterdlkleri ataletten 
~r a:r§ısın eklemek lazımdır. Bu va- memnun olmıyan Mussolini tarafından ya. -

c:p...._., __________________________________ ,..... __________________ ....,~ 

~ e ile h da her zam d . d İ pılan tazylkm bir neticesidir. 
bulu er an v an an zıya e n- Bir Alman sefirinin sÖ71eri 

~tıı% l'lll'lak biz· e ~er sahada mütesa- Fi!Rdelfiya 6 (A.AJ - Almanya sefiri 
~ tııe e €itnıi . ıın ıçin bir mecburiyet i Hans Dleckhoft, Almıınyada vuku bulan son 

~ 'tta. rnıeket· Ştır. Garbin ikL demokra- hll.dlseler dolayıslle bir nutuk söylemiş ve 
~ ~ ralt 'Y 11 kendileri üzer inde gittik- hasmıme tezahürata maruz kalmıştır. 

llıet apıJacak 1 : Sefire göre bütün harici siyaset mesele-
l ,laı.a t!debilrnek . 0. an tazyıklere mu- ieri hakkında ancak Fuhrer blr karnr ittihaz 
~~ ı. \ıe sür• ıçın sarsılmaz siyasi edebll>nektedir. 
~· .reır atıe · k' · ı,..·_t \ ılll'le • ın ışaf Pden ve her- Devletle ordu arasında bir anlaşamamaz-
~!! ~Vv(!tle z telakki edilecek olan as- lık olablllrse de hilkümete karşı müselliih 
~ lsthıad :rle denize ve hava kuvvet- bir muhalefet mevcud değlldir. 
t ,1 edebnnı 1. . Ordu, siyasetle uğraşmaz. 

16. "<l~d 1"011 F • c ı~ırler.:t Sefirin nutkunu söylediği otelin önünde 
tı~ ea ta 6 (A rıtsch ıthaın ediliyor nümnyiş yapan Nazller, sür'atle dağıtılmış
~~ g-· ~etes· .. A.) - Evcning Stan- tardır. 
~'llll~ ~~e, C llıın diplomatik muhabi _ Amerika gazetf'lerinin mütaleaları 
tı~ tı l'Q Jl enera} Po ,, . . NE;Vyork 6 (A.A.) - Nevyork Tiines ga -
~ l'dı.ı • liitnnıı n F rıtsch, polıs zetesi, Almanya hlldlseleri hakkında şimdi -
~ı· ~lld Stı ile ~r tarafından, Fren· lik blı' kanaat söylenmes1 1mUnı olmadı~ı. 
tq 1 ha ~ l'tıü gayrırcsmi ve salahiyeti buhrn.mn sadece Alman idaresindeki düel-
ı~i~ ~i l>oJ~~sebetıerde bulunmak Joyu meydana çıkardığını yazıyor. 
,... "'il l' 1 tıka entr"k l .1 'th Nevyork Hernld Tribune gazete.si diyor ki: 

ıu~n.. • ı aarıe ı am .. ~ 
·•ı ee '«ıel'a] B::ı21 muşahldler, Alman karışıklı&ında, 
~ iliş h· F'rits ,. batı medeniyetinin esasen sallanan temel -

he~·e 1t l1isb eh. ın düşmesi sebebi- ıerinl daha ziyade sarsmaya müsatd yeni bir 
~bit catılı h et ıle izah edecek olan ekstremzlm görmektedirler. . 
~d l"tıuhb·eYanat, Almanyada hu- Eski bir ı-·ransız na:r:ırı ne dıyor? 

d1.ıt. ltden gelen telgrafda Paris 6 - Eski deniz bakanı B. Pietrl, Al-
~ manya hlldlselerl hakkında aşağıdald beya-

~~ q saıa . l:ntrik ns.ttn bulunmuştur: 
~ lı e \' hıYett alar Hadise ve meselelerin lüzumundan fazla 
lı. ;' <ıtdu ar kaynağa göre, ge - basltlE'ştlrlldiğl Fransadıı herkes Nasyonal 
'lilıd~- ler'hı Şeflerine yol verilmesi, Sosyalist ruhunun askeri ruha olan zaferi 
t, };lt;ı ~ etıt . keşfettiği iddiasında bu neticesinde vnrmakda ve_ buna ilave o~a -
~ l lı };' · l'ikaıar . r.ık da. Alınaııynda askerı ruhun, bir musa
K. f! ~ litsch dan ıleri gelmiştir. lfmet temayülünü nasyonal sosyalist ruhu-
~ıı · b • llıah · 
f!to ~~le i aladier . rem njanlar vası - nun ise hnrbcu flkrl temsil ettiği tasrlh e -
~h~· lt 1han-ı . ıle ınuhabereye gi • emmektedir. 
~ · «ııtı ~tlere \1~1~ektedir. B. Himm- Çinde endişe 
~lııh ~Un ttı·· rdıgı raporda, memur- H~ ·ıkeu 6 - Royter bildiriyor: A~m~nya-

rt d • <lı-hıy Uddet general Fritsch'in daki dnğişlklikler: Çlnlller arasında buyuk blr 
.~ b gf!t or e l'eisi endl!:e hasıl etmışttr. 
'lıl%cı <lu ~ab · general Fon Beck Fon Rlbbentrop'un AntlkomünLst paktın 
IQ~ 1 hüıt u:rcıu • ıtıerini nezaret altın- ~fınl ve eJebaşısı olduğu kaydedllmektedir. 
~ı. ~h Ütnetf111u Ve bunların ya _ Fon Blomberg'e gelince, onun da Çine kar 
h~ . etıetitı er Inüınessillerile olan .şı der!n bir sempatlsl mevcud .idi. 
t~ ~1Yar de, eze" Alman gazetesi ne dıyor 
~ 1tıda etler uınıe Parisde ya· Bcrlln 6 _ eorrespondance Diplomatik 
hı ~Ücl l'tıiitı.aksnasında harici işler et Polltlque gazetesi Almıınyadakl ıslahatın 
~;~~ ~t:ıned·ı~Şalarda' bulunmakta yabar.cı memleketlerde uyandırdı~ı büyük a-
·~~tı.da ~ ı.,.ıerini ve İ lnkadan bahsederek diyor ki: 

'11.~ İırıan h.. spanya har Devlet makinesinin yenl şekillerinin hü -
~ \. Ukfıınetinin resmi kiime'te mu bir sıırette birlik husule getl

ald 11ı1iı' -nQktai nazarda recetın1 'klıtıSe lnklr emıtyecettlr. 
Ultlaruu bildirmiştir. Her devlet, mukavemet 't'Ultaıannı ar -

, 

' 
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Sinir ağrıları, asabi öksürükler, uykusuzluk, 

baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygın

lık, çarpıntı ve sinirden ileri gelen bütün ra

hats1zlıklan giderir. 

SON POSTA 

Oünyada mevcud büt'ün krem- ,----------------••••••••-~:: 
(erin en mükemmelidir. Türkiyede Kendine beyb11 
ancak eczacı Hasan tarafından dl.tfl 
yapılabilen Hasan Kar kremi bey- yere eziyet e 1 

nelmilel ıöhreti haiz olup ecnebi N E v R o z 1 
ve kibar sosyete kadınlarının da-
ima rağbetini kazanmıftır. Kar gi-

bi beyaz olup cildi kar gibi beyaz· varken ıstırab çekilir iDİ 1 
laıtırır ve güzelleıtirir. ı• C 

Cinsi cazibeyi ziyadele~tirir. lh- B A Ş, O .,, 
tiyarları gençleıtirir. Sivilceleri, 

ergenlikleri, kirleri, lekeleri kat'iy- ağrll arı . -
yetle izale eder. ve üşütmekten mütevell•'!zı.,. 

Hasan Kar kremleri menek§e ve ağn, sızı, sancılarla D 
romatizmaya kartı: 

acıbadem cinsleri vardır. Avrupa-

da birinciliği kazanmıttır. Ve mut

laka birinciliği daima ihraz etmek

tedir. Yaldızlı ve ıüslü ecnebi ke-. 
limelerile ve markala etiketlerile 
yapılan kreıµlere aldanmıyan Ba-

yanlar artık ha.kiki ve nefia Hasan 

kremini bayıla bayıla kullanmakta· 

dırlar. 

Hasan acıbadem yağı kremile, 
gece pembe Has.an kremlerini ve 

gül, yaıemin yağlı Hasan krem

leri aynca birer fa]ıeserdirler. Tüh 

20, vazo 50 kuruıtur. 
Haıan markasına dikkat. Ha

san depoıu. 

' .. • 

Doktor \l 
lbrahim Zati Öget 
Beledlya karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergUn 

Öğleden sonra hastalarını kabul 

~----• eder. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHlBLDÜ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

BALSAMİN KREMi 
Bütün cihanda elli seııJ' ~ 

ma üstün ve eşsb ~ 

KREM . BALSA-~ 
Büyük bir bilgi ve ~ tı/'.t 
rübe mahsulü olarak \1Ö 
tirilmiş yegane sıhhi 

KREM BALSA 
Şöhretini söz ve prla 
değil, sıhhi evsafını.il 
Paris, Berlin,Nev-York 
Enstitülerinden yüzle~ 
arasında birincilik Jl1 ~ 

D 1 K K A T: kazanmış olmakla isbat :,.IJj' 
KREM BALSAM/N Gündüz için yağsız, gec7 için k İl' 

halis acıbadem kremlen olafl 

nev'i vardır. .. • ~ 

KREM BALSAMIN Otedenberi ~an~ış hususı ~ 
nnda satıldıgı gıbı son defa~~ 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa il'' 
hususi tüpler derun ünde dahi satı lmaktaçlır. Fiatca daha ehven 
ğu kadar pek kullanışlı ve zarü olan ~~ 
KREM BALSAMIN tü~leri bütün nevi~erile tan;~ . 

ıtrıyat ve tuhafıye roaga 

İNGİI,,İZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTA~"IlUL 

MEVSiM SONU 
Dolavısile O A L A T A da meşhur 

K S E L S V O 
Elbise mağazasındaki mevcud olan eşya GAYET ucuz 

FİATLARLA s:ltılmaktadır. 
FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ 

Şo cedvelde.n bir fikir edinebilirsiniz: 
ERKEKLERE 

PARDF.SÜLER 
PARDESÜLER 
l\IUŞAl\IBALAR 

TRE.~ÇKOTLAR 

KOSTÜI\ILER 
KOSTÜMLER 
PALTOLAR 
KADINLARA 

Janr Angle 
Empermeabl gabardin 
Hr.r renkte 
Birinci nevi 
Janr Angle 
Birinci nevi 
Yünlü 

• l\IANTOLAR 
MANTOLAR 
l\IUŞA)IBALAR 

l\IUŞAI\IBALAR 

l\IUŞAl\IBALAR 
ÇOCUKLARA 

Yünlü ıt 

PARDESULER 
MUŞAMBALAR 

KOSTÜMLER 
PALTOLAR 

Blr~nci nevi t 
Her renkte ı• 
Yünlü ve Merserize ,s 
İpekli birinci nevi her renkte 

GnlJnrdin 
Be:- renkte 
Her renkte 
Yünlü 

ERKEKLERE ısmarlama KOSTÜMLER en iyi kumaştard•11 

İld prova ile 28 1/2 
TAKSİTLE DABİ MU ıUIELE VARDIR. 

Bu fırsatı kaçırmayınıs. YALNIZ O:"J BEŞ GÜN içiNDfS. 
Galatada E K s E L s y o R 

Mnğazasında satılmakta:tır. ~---~ 

~SATILIK 2 E\f 
Kızılay İstanbul MümessilliğindeD: ff 

Balatta Kesmekayada Hamami Muhittin mahallesinde bul_.-
73 numaralı kısmen kagir iki ev elverişli fiatla satılık:r· 
isteyenlerin Sirkecide Kızılay Hanının ikinci katında 

müracaat lan. 


