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• 
lfalya da q. sınıf asker Fırsat dU,BUnteri 

nene ıaauuetteı _ silôh allına davet effi Don şehirde snn't bir "şeker 
buhranı ,, ihdas edildi Almanqadan İtalga_qa ilı.rac edilen 

Alman kömürünün kontrolü Üzerine 
Roma Londragı protesto edigor 

Vali'' Muhtekirler hakkında derhal 
takibata girişilecektir,, diyor 

Kömür yüklü olarak Roterdamdan hareket eden dört balyan gemisi Romadan 
\'erilen talimat üzerine yeni emre intizaren tekrar Felemenk sularına döndü 

• 
General Gam e I alya 

hududundaki Fransız 
Alp kıt' alarını teftiş etti 

· Londra 2 (Hususi) - Bugün Romada mürilnün kontrolü meselesi hakkında, İn
lleşredilen bir tebliğe göre İtalya hükQ- giltereye gönderilmek üzere bir protesto 
illeti, İtalyaya ihraç edilen Alınan kö - (Devamı 3 üncü sayfada) ..__ . 

Kayaklı btr Fin keşif kolu 

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

Almanlar 
iki Belçika 
tayyaresi 
düşürdüler 

Dün Eelçika üzerinde bir 
hava muharebesi oldu 

Loıı.dra 2 (Husust) - Bugün Lük - Bakkal dükkanlarında d;.c.n biTdenbi1e sırrolan şeker sandık ve çıı.vaHarı 
sembur g hududu üzerinde tarassud u- İnhisarlar maddelerine bir m!ktar zam j leden sonra ani olarak faaliyete geçmiş -
çuşları yapan üç Belçika tayyp.ıresi. u - yapılacağına dair haberler üzerine bazı j lerdir. Bunlar ortada hiç bir sebeb yok -
folda «:!Jonier> tipinde büyük bir Al - fırsat düşkünleri ve muhtekırler dün ôğ- (Devamı 3 üncü sayfada) 
man bombardıman tayyaresini müşa - ========================== 
J _ d ek, . a et~ ld ~ar .. 11şm- Wells B itlerle bir saat 

Alınan tayyaresi, Belçika tayyarele-

rine kar~ı mitralyöz ateşi açmı.ştır. Bel- bı•r çeyrek go••ru••ştu••, bu çik:alılaır mukabele etmişlerdir. 
(Deyamı 8 inci sayfada) 

İngiliz tayyareleri 
tekrar Berlin 

Uzerinde uçtular 

akşam Parise gidiyor 
Berlin 2 (Hususi) - Bu sabah Hitler 1 rü§ecek ve akşam Parise hareket ede -

ile Wells arasında cereyaıı eden görüş - , cektir. 
me bir .saat onbeş dakika devam etmiş - Berlinde neşredilen tebliğ 

tir. Berlin 2 (Tebliğ) - Hitler bu sab~h 
Bir habere göre mülakat esnasında ' Suınner Wells'i kabul etmıı ve muma -

Garb cephesinde iki A lman en fazla Hitler ko~u.şınuş ve Almanya - ileyh ile uzun müddet görüşmüşt~r. A -
t • d ·· ·· •• ld •• nın taleblerini izah etmiştır. Wells ise, rnerika maslahatgüza!"l Kirk, Von Rib -
ayyare~şuru U büyük bir at.aka ile Hitlerl dinliyerek , bentrop ve bazı N.man r icali bu müla -

Lo d 2 (H ·) _ t o"li ta arE>- Hızını gelen notları almıştır. katta hazır bulunmuşlardır. 
n ra ususı n0 1 z YY .. . . " (D 3 ·· ·· yfad ) 

leri dün gece tekrar Şimali garbt Alınan- Wells, yarın mareşal Gonng ıle go - e'\1am1 uncu sa a 
ya ve Berlin üzerinde istikşaf uçuşlan 

yapmışlardır. Tayyareler, Berline binler
ce beyanname ve küçücüıc paraşütlere 

bağlı filamalar atmışlardır. 
Bu defa, Berlindeki hava dafı toplan 

ve projektörler İngiliz tayyarelerine kar 
şı harekete getirilmiş, fakat hiç bir netice 
a1mamamıştır. Tayyareler, salimen üs -
lerine dönmüşlerdir. 

(Devamı 8 inci sayfada ) 

C Balkan güreş müsabakaları =ı 

Milll gnreş takımımız yedi 
mnsabakada da galib geldi Viborg varoşları 

Finler göğüs - ... .. 
goguse çarpışıyor; İzm :rde büyük 

f Bir yangın 
Londra .2 (Hususi) - ~iborgun Suku- ~ırlanınış olan geri mevzılerine çekilmek • •• •• •• • • • 

K üçük Hüseyin, Yaşar Doğu, Celal Atik ve 
Çoban Mehmed tuş~ a, Mersin1i, Büyük Mustafa 

ve Suad sayı ile kazandılar 

İli artık hır saat ro~.sele~ı sayılınaktadır. ıçi~ başkumandanlığın emrini beklemek- Itfa!ye Muduru ıle 3 ıtfaıye 
Oehrtn kahraman mudafıleri, evvelce ha- ı tedırler. iDevam s · · f d ) /:. • 1 d l 
- ' 1 ıncı say a a ne ıerı yara an l ar 

Nevgork sergisine 
ilkbaharda tekrar 

iştirak edecek mi iz? 
Buna karar verirsek her halde geçen seneki 

acemilikleri göster~~nıeliyiz l 

İzmir 2 (Hususi) - Sabahın beşinde 
adliye binası civarında çıkan büyük btr 
y~ngın beş saat devam ettikten sonra it
faiyenin gayretile söndürülmüştür. Yan
gının çıktığı ihracatçı Şerif Rıza halefle-

(Deva?.':~.~ •. ~~~~ .. ~~!~~~.~ ..... . ························· 
imla ve sarf 
meseleleri 

Y A ZAN 

Halid Ziya Uşakhg i l 
trstadın bu mühim irfan davasındaki 
kıymetli fikirlerini birkaç güne kadar 

neşredeceğiz. 

C: ' •Son Posta,, mn Nevyork mu~a~i lbra~iın. S fa yazıyor J 
Nevyork sergisi önümüzdeki baharda · ~ ~i\h~ıJ: -. ' aber sergi komi. -

ktı>ı1ıannı yeniden açmak üzere hazırla- tes:t ·~ .. fında~ıb·. akım yeni kararlar 

.._}'or. i ·z..~~ 8 inci sayfada) '-'--~------~.,, 
lat<ınbul ııali tte belediye reili müıabakalan açar1ctm 

(Yaz151 'J nol HJfanu• 3, 1 •e 5 lnc:i llÜtWlhrmda) 



Her gün 
--··--

Radyo w •a:zet• 
Miina1c1qaları arasında 

n..... .......... 
BtıdJoJU~ 
Framadan gelen hir - söylilyor: 
e- ... Berlin A=wlh elml•ı; ' I • 

nıa hususi memarama dJueti iba• 
bilyilk ümidler ımr..Jdllllr. ~ 
IUlh taarruzu vuzuh kesbediyor. Deha 
enel bu tekilde yaıpdln iki twu uz M 
Wr abmet.e upımfb. ._. .... al 
altından elinde b~ bltla Mta • 
a-ı turanarak sulh taarrm.Jarıımı en 
büyqünü ppıyor . 

•••• ..... ICin m.d kı,..m l>ir haslet 
w ııt 1air ...ur. Bize DIUerill .baklkl 
JUsleriııi ve korkularım gösterir. Al • 
manyanm ~ 'Yazvetl bu ___ ....._ 
tin uzun bir harb. yapmama ml&ald de
lildir. Ve cAlınan sulhtiinün bu yeni 
taamızu da akim kalacaktır. 

cltfittefilderill harb ..,e1eri bemdir, 
hiç değışmemi§Ur. hiç defipniyecekür. • 

* 

Sözün kısası .... _ 
Bu kadar açık konuşulur/ 

Muharrem AıC 

a. D. 
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Uruguay sularında bir 
deniz muharebesi olmuş 

italya da dört sınıf 
asker silah altına 

davet etti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

hazınamaktadır. 

Bu sabah. kömür yüklü olarak Roter
damdan hareket eden dört İtalyan gemisi 

Nevyork 2 (A.A.) - Nevyork Times ·ı Montevideo ile Rio del Platonun şarkın- R:?ma.~a~ verilen talimat üzerine geri 
l•zetesinin muhabiri yazıyor: da en uzak nokta olan Punta del Est_e a_- d t·· B 

onmuş ur. u gemiler, yeni iş'ara kadar 
j Montevideoda çıkan Dia gazetesine na rasında sahilde yer nl~ oldukları bıldı- Felemenk su 1.annda kalacaklardır. 

Birkaç gün evvel bu sularda büyük bir Alman harb 
gemisi ve iki tahtelbahir görüldüğü bildiriliyor 

1 

Ziran dün gece Uruguaydaki Polonıo 
1 
rilmektedir. Senede altı milyon ton Alman köm:.irü 

burnunun 200 mil şarkmda bir deniz mu- Montevideo 2 (AA.) ~ Muhtemel ye- ithal eden İtalya, bu ihtalatın altı mı'l _ 
1 harebesi vukubulın t ni bir muharebeye meyoan vermemek ve uş ur. . • . • . 1 yon tonunu denizyolu ile yapmaktadır. 

Birka ·· 1 b"" .. k b" A ·ı em.niyt mıntakasının ıhlalıne manı o -ç gun evve uyu ır .n. man . " St f • • 
harb g . . .1 "k" d . 1 R" mak üzere Punte del Este cıvarında dort e anı aıansının tebliği 

· C em.ısı ı e ı ı enıza tısının ıo I kru .. .. d . , . t· 'D.-
rand d S 1 kl d .. .. ld..... .. Arjantin vazoru emır emış ır. .nıuma 2 (A A ) St f . . b e e u açı ann a goru ugu ve • • .. · · - e anı aJansı u -

bu harb gemisinin cenuba doğru ilerledi- Almanyaya dönmekten ımtina gun aşağıdaki tebliği neşretmiştir 
tt.bil~irilmckte idi. Denizaltıları harb ge- edenler h İtalya.~ı~. h~rici. ticaretin~ karşı bil _ 
lrtisinı 4 mil uzaktan takib e:Hyorlardı. Rido de Janeiro 2 (A.A.) - Almanya- ~a komur ıthalatına karşı alınan İn-

Montevideodaki İngiltere sefareti böy- ya dönmekten imtina eden beş Alman 1 ~lız tedbirleri üzerine bir protesto tan
~ bir muharebeden haberdar olmadığını bahriyelisi Alınan konsolosunun talebi ü-ı' zım et~ektedir. Bu nota yarın İngiliz ha-
bUdirmiştir, l zerine Pemambuc'da tevkif edilmiştir. ku:ne tevdi olunacaktı:r. 

Nevyork Times gazetesinin muhabıri Bunlar mahkemeye müracaat ederc:k. S .a ~ (A.A.) - İtalyan matbuatı 
IUtılan ilave ediyor: Nazi rejimine muhalif olduklarını ve "ou- tefanı aJansının tebliğini hiç bir tefs. -

Montevideo deniz mahfellerinde, üç na binaen Brezilyadan ayrılınak isteme- ratta bulunmaksızın neşretmektedir. 
lnıtliz ve iki Fransız harb gemisinin diklerini bildirmişlerdir. Ro~a 2 (A.A.) - Ho1itndanın Roter -

dam lımanında Alman kömürü yi.iklemek 
• 

lngilizler 6.500 tonluk bir 
te olan daha 15 İtalyan vapuru Vlrdır. 
Bunlar en kısa bir miiddet icinde hare -
ket edeceklerdir. Fakat, hareket zamanı 
gizli tutuluyor. 

Almanların 
bitaraflara karşı 

tehdidi 
Berlin 2 (A.A.) - Alınan hariciye ne

zaretinin gazetesi olan Diplomatiche Kor
respondanz yazısında bitaraflara hitab e
derek diyor ki: 

Sayfa 3 

E 
e Japon yanın hareketsiz/iti 

Yazan: Selim Ragıp Emet 

J aponyanın Uzakşarktaki miJli d&-
. v~sını halletmek içın Avrupada 

Her kim ki İngilterenin emrine tabi bır harbm patlak vermesini fırsat bile _ 
olur ve onun iaşesine yardım eder, her ceğini ve bundan istifade ederek bu 
kim ki İngnterenin müsademelerine bo- mıntakada azim menfaati bulunan İn -
yun eğer, o, bugünkü şartlar içinde Al - giltere ve Fransaya şiddetle kafa tuta -

cağını sananlar Japonyanın bugünkü ha
manya tarafından Alınan milletine karşı rekctsızliği karşısında belki hayret duy-
İngiliz mücadelesile teşriki mesai ediyor maktadırlar. Fakat Japon karakterini 
telakki edilmesini ve o suretle muamele bilenler ve Uzakşark davasının azame -
göreceğini beklemelidir. tini kavrayanlar için ortada hayret edi -

Vens Hitlerle bir saat 
bir çeyre~ görüştü, bu 
akşam Parise gidiyor 

lecek bir şey bulunmadığını kolayca ka
bili f eh im ve idraktir. 

Japonların, dış siyaset işlerinde son 
derece ameli insanlar oldukları müte -
vatirdir. Başvurdukları tedbirlerin isa -
bet derecesinden yüzde yüz emin olma
dal?- herhan~i bir t:şebbüse girişmcdık -
lerı_ amrnenın malumudur. Uzakşarkta 
İngılterc ve Fransa ıle olan münasebet -
lerini bugünkü gerginlik safhasından 

(Baştarafı 1 inci sayfada) daha fazla ileri götü•ınek ıstememiş!Prse 
Protokol şefi Doinberg. Sumner Wel - bunun ~ebe.bi_ isti~bal ha~kında henüz 

,. .. . . . . vazıh hır fıkır edınememış olmalarına 
Isı almak uzere mumaileybın ındığı yahud da, Garbi Avrupada ' 
Adı 1. · · · H"" ·· · çarpışan c on> ote ıne gıtmıştır. ucum muı - 1 kuvvetlerde müttefik devletler lehine 

rezelerinden bir kıt'a ~lam resmim ifa 1 bir inkişaf sezer gibi olmalarına ham -
etmiştir. 1 letmek muvafık olur. 

,. • Bu, bir. 
Ruzvelt ın hır suali 1 Bundan başka Japonyanın bugün da-

Vaşington 2 (A.A.) - Baltirnore Sun hi bu devl.etlere ".: ~u ~ev_letler'e bera -
gazetesine göre reisicümhur Ruzvelt Av- h:r Amenkaya buyuk ihtıvacı vardır. 

• • . Zıra Japon sanayiinin istihlak ettiği jp-
rupada bulunan Sumner We~ls: hır tel- tidai maddelerin yüzde seksen üçten faz 
graf çekerek şu sua \e cevab ıstthsal et - lası Amerikadan ve bir kısım İngiliz do
mesinl istemiştir : minyonlarından ithal edilir. Japonyanın Alman vapuru yakaladılar c Yakında veya uzaktn iki muharib ta- itha 1 ettiği mevaddın yüzde o ruz dör -

e~el ~ısme~ yüklenm~ş olduğundan fn- rafından biri harbi kaza~madan bır an _ dünd~n fazla~ını da gene münhasıran 

1 

gılız fılosu şıddetle hareket etmiyecek _ 1 .. d d"l b· ı· "? Amerıka temın eder. Japonyanın bu ka-

İntıba şudur ki: Miiddetin hitamından 

t • B . aşma unu e ı e ı ır mı.:t d ,.. b" d.. . d" . k bT r 
Dı.g" er bı·r Alman va pur·u da kendı· kendı·nı· batırdı ır. undan rnnra cia İtalvan kömür va- ' G t d d" ar a,,.r ır ovız te ıye<-ıne a 1 ıye ı purl k aze e evam e ıyor: olamıyacal{ını bildiği için de Japon ihra-

zan 
and~lın. nrtı Roterdama gidecek1eri Ruzvelt barış dikte edilen hır banş catını~ yüzde yirmisini Amerika ken -

Londra 2 (Hususi) - Felemenk Hindistanında Aruba limanından hareket et • ne ı mıvor. ı . . d" . h\~.. ln . . 1 mı olacak, yoksa anlaşma suretı!e hır ısı a1 ır .. 
-~olan cHaydelberg> adındaki 6500 tonluk Alman vapuru, giliz harb gemileri Tavnıı<ıı, Hr- ,,... 8 r."J .. si 1 banş akdine imkan olacak mıdır? Bunu, Bu vazıyet karşısında Japonyanın za-
tarafından yakalanmış ve cenubi Afrikada bir limana götürülmJ.ştü<. Londra 2 (A.A) . . . b"l k d d B ·ın~ • t keli man, zaman Garb demokrasilerin° kar-

2400 tonluk cTraya> adlı başka bir Alman vapuru da, Venezuclla a:;:ıkıarında ba h .. İ · - Taymıs gazetesının dı :;;e k"arz':15.u~ ahır. ~ ı,,. .... cı av ~ - şı meydan okur j!ibi bir tavır takı~ma -
bir İngiliz kruvazörünün dur emrini vermesi üzerine, kendi kendini batırmıştır. şmu arrırı talyaya Alman komürü e r 1 reısıcum ur ya nız veya atı - sına ra~en hakikatte, mukadderatının 
-~---~~~-~~-~----~=====~=====~=~·n~~~nw~~nn~~nl~ıh~-b~~rli~&~~bw~ba~~&•bud~~krle~ra~ Am~ik~ne-

Garb cephesinde 
çarpışmalar 

IParis 2 (A.A.) - 2 Mart akşam teb -
lttl: 

~oselleni,n şarkında keşif müfreze
lenmiu:len biti adedce faik Alman kuv 
Vetlerir..in taarruzuna uğramıştır. Miif 
:zerriz muvaffakiyetli bir müsademe 

di 
bul~nmWj ve düşmana zayiat ver -

nnıştır. 

İsviçre hududunda Ardeınnes'lere 
kad:aı- artan bir hava fataliyeti olmuş
tur. 

AI 1 .. 6 1 k kında şu satıdan yazıyor: caktır. linde bulunduğunu ivi idrak ettiği mu _ man ara gore ay 1 .!ngi1.tere bu tedbiri almaktan uzun 
1 

Almanlann sulh arzusu Jh.a~kaktır. ~ite~i~ .Tap?n askeri ~fl~ -
muddet istinkaf etmiştir Bunun sebebi rının fazla ılerı gıt:nesme karşı bır ıh-

har b bl.lanÇOSU İtalya. k- 1 d ·• R .. Vaşington devlet adamları bilıyorlar ki tar olmak üzere geçen Temmuzda fes _ 
• . .. )la . ~rşı!-0 an ost!ugu ve oma go- Londra ve Paris kendilerine Naziler ezil- hedilen Amerikan - Japon ticaret mu -

ruşme erının talvan malı mukabilin:ie ahed" . J b'h kk a·· - a·· · .. t . . ·.. .. .. . . . medikçe mücadeleye nihayet verilmiye - ı • ~1 • ap?nvayı ı a ın uş:m u -
Berlın 2 (A.A.) - Bugun neşredi _ talyaya İng~lız komuru verılmesını der- Y• • b"ld" kl J' F k b d 1 t ren hır hadıse olmu tur. Maamafih A -

l b. bl". .. . d b" 1 " cegını ı ırece ercıı!'. a at u ev e "k b "ht t kt d 1 en :r te ıge gore Alınanya 6 aylık pış e en ır an aşmıya muncer olaraC'rı ü- . . .. . mcrı a u ı an yap ı an sonra a 1a 
h . ' 1 • • • • ~ adamları Nazılerın mucaaeleye devam ileri ,y"tm f h d ; t dld t arb esnasında hır zırhlı. 2 torpito m h mıdınde bulunması ıclı. Bu anlaşmanın . . . . . . ...,ı em ş, mua e e\ ec e me-

. . . u ·m . . . . . .• . ıçin olan azımlerının gıttıkçe azalmakta mekle beraber muvakkat bir modus vi -
n_bı. 6 devnye gemisi. 1 1 denizaltı, ya- 1 zası gtı~tığı ıçın l~ıger bıtaraf memle- ı 01.duğu :imidindedirler. Birkaç haftadan- vendi ile vaziyetin idare edilmesine ıtöz 
nı vas:ıtt olarak ayda 2 denizalta kay - ~eti~ c ngıltere İt~. yanın ~lmanyadan beri Vaş'ngtona gelen haberler, Alman _ yummuştur. Bu şart1ar içinde Amerika-
betmistir. ıthalat yapmasına musaade edıyor da, ne- 1 h bi d"" 1 k 1 b" k nın mak.,adı Japonvan1 n hat ve hare -

• bi • . 1 . ann ar n uşman a anı ır arşı - k t• . il k be t kd "b ld 
Hava kuvvetlerinin zayı'atına gelin- ye ze marn o uyor?. dıye protestoya 1 k b 1 d b" . 1 'tt"k e ını m ra a e me en ı aret o u-

başl d 1 1 aşma vu u uma an ıtmesın gı ı çe ~ muhakkaktır. Şayed Japonya Cin pi-
ce garb cephesinde ve İngiltere Ü7.e -1 Ba hı ar. st A K h- daha ziyade hararetle istemekte olduk - yasasını Avrupa ve Amerikaya kapa -
. d d"' ·· · ·ı 35 b l . . u w:u a vam amarasında ukU- - . k kt öst k 1 ~· nn e uşuru en ve mec ur ın~ş I . tarını gostenyor. Almanların henüz be - ma a ısrar R ere<X> o ur::a. vıttabl 

vesaire suretile harab olan 43 tayya- mete birçok sualler sorulmu~ ve sabır - }enen taarruza karar vermemlf olmala - onlar da Japonvaya karşı fcab eden ted-

red·r ı sızlıkla cevab istenmiştir. Buna binaen hü b '-i d :L d bire tevessül edecek ve ilk iş olarak da 
ı . İ ı nnm se eu e ·uu ur. A "k J hed . . . B . f . . kfrmet talya hakkında daha fa7.la müsa- merı an - apon mua esınıa venı -

1ma mu~a~~ı .. 2~5 .. n~lız ve Fra.n mahalı davranamıyacağmı anlamıştır. İn 1 lenmemeslle iııe başlıvacaklardır. Fakat, 
sız t~aresı duşurulmüştür. Buna hır . . .. A • t ·ı . • 1 Gifre çiftli g"'i istimlak edilerek ara sıra taraflardan sert sesler yüksel -
t ·ı· t .. 1 b' l"k 1 gılız hukumetı talya 1 e anlaşınayı hır mesine hatta <Yecen ın;n olclu~u nibi harb 

k . ngı '?: ayyare gemısı e ır ı t~ tah - l • t kt b" O • ' "' ,..~ • ,;. "" OnseyJ tnpland ib dil • 50 an evvel imzaya ça ışacaktır. zıraa m) p 1 veya n muns lakırdılarının dahi telaffuz edi'mekte 
c 1 I ~az e en tayyareyi de ilAve etmek Diğer taraftan, Amerika tahmilcileri f ..., k bulu~asına ra~en i!!lPrin c ~erece. i-

Pa · 
2 

(H ımdrr. de ftalvanın şimdi Amerikadan daha faz- Çİ t'İQİ Olaca 1erl .ı?Jdece~i sanılmaz. Maamafıh vazı -

Fransız harb 

. ns ususi) - Başvekil ve milli .. ·.. .. . kt a· vet Janonva icln naziktir: 
lniidafaa nazır D 1 d b .. L k b la komur alacağını umıd eyleme e ır - Mani!'a (Hususi) - Mahisanın Se- · B d 1 t b - f tt . ı·r d 

l a a ye, ugun başku • u sem urg a 1 b• U eve , Ul?Un ırsa an IS 1 a e e -
lllandan General Gam,enin h8\•a kuv n ır ler. limsahh köyünde Gifre çiftliği Ziraat derek Cin meselesini kat't olarak hallet-
\retleri umum kumandan G 

1 
v· - ltalya d3rt sınıf asker !illh Vekaleti namına istimlak edilecektir. mek imkanı ile bunu, harbin sonuna ka-

lllenin ve nıüstcş a·ı ı ~n.era ıye- lae rruzdan korkuyor alhna alıyor Dün mahalline bir muhammin hey- dar t~_lik et~ek J?ibi iki vazivet ~rasın -
kile ar 1'1 aşam r nın iştira- . . . İ . l"k 1 . 1 . da mutered<lıd hulunU\·or. Harbm de -

yapılan bir harb konseyi toplantm- B ··ıcs _ _ Londra 2 (Hususi) - !talyacla, şimdi- eti gıtmıştır. stım 8 muame esı çın mokracıiler tarafından kazanılması tak -
il& riyaset etmiştir. "k ru .. el 2 (A.A.) :--: V..ıksemburg bu- 1 ye kadar sıhhi ve diğer :sebeblerden 00 -ı istica ~ Nlilmektedir. dirinrle bu dava va lx>'ki de veda etmek 

~ .dük~_Iığınm harıcıye nazın Bech layı silah altına alınmamış 0 1an 191 ı, 912, Bura.rnıın bir nümune çiftliği veya irab eoebilir. f ste buı:?ünkii. h_ııy~b karşı -
Fırsat dUşkUnleri gene ~mdı ı Bruksehldfel' bulunmakt~dır. İyi h:ı- 913 ve 914 sınıflarına mem.ub bakaya ef- ziraat mektebi olcırak yapılacağı söy - sında Jaınodn:anın harbC'kb~tsızl1da11~. yuka-

r a an ma e .erde gayrı resmt bir . . . 1 k• d. rı"a sıra a ıgımız se P Pr o"uruyor. faaliyatle 1 1 membadan g ı n l" ta - B h rad ıle aynı smıflara mensub terhıs efrad ! enme le ır. Ve onu derin cierin dü<:iindürüvor Bu 

1 

ni b" t e e ma uma .. g~.re ~c a- yeniden askerlik hizmetine dnvet edilmiş.. Eğitmenler kursunun da bur&ya nak rlü~incedPn n~sıl bir harC'kt't do~abilir? 
(8a•taraf 1 . d ~ ır aarruz esnasında buyuk dukalık 11 d"l • · ·· l · ı· t• J"k · · t ~ 1 Jn aa,,.a&da) halk t hl" . . • terdir. e ı ecegı soy enıyor. sıma ı~ı e- rih·ı> cı,.,rarcıın1ı. ona d:ı .. ı:ım;ın CP''P'h •P-

l ının a ıyesı imkanlarını araştır - ı ··, k ·· b l k d · d · s r R E en zam yapılacak :maddeler arasında e- maktad Roma 2 (A.A.) - Hava nezaretı mü - kemrnu. etme uzere u unma ta ır. recektır. enm. • e un c:mp meç 
ketin de buhınduğunu ve fiatlara k~lo 1 ır. eccel, 31, 32. 33 ve 34 kur'aları efradını ............................................................................................................................. . 

~ına 10 kuruş kadar zam yapılacağını 30 ve 40 kur'alılarla bir1ikte silah altına Sab•l taa Sabaha 
ifae etmişlerdir. Bu kötü şayiaların or _ S eydiköyündeki taş alınmasına karar vermiştir. 
t~ya çıkmasile her çeş~d şekerin birden- ocagı" nd "l feci bir kaza 
bıre ortadan kaldırılması bir olmuştur. t . . Mezuniyetler kaldmldı 

Bilhassa aybaşı münasebetile evin zmır 2 (Hususı) - Seydiköyündekil Rnn~a 3 (A.A.) - Kışın orduya 
teker almak üzere çarşıya inenler bak ~ t~ş o~ağın.d~ çalışan ameleden Sauullah verilmı; olan bütün mezuniyetler har-
kaUardan şu cevabı almışlardır. I bır. dın_amıtın zamanından sonra infilakı hiye nezaretinin bir emrile tamamen 

c- Şekerimiz kalmadı.> netıcesınde parçalanarak ölmüştür. k~ldmlmıştır. 
.Bir gün evvel her dükkanda şeker hol 1 General Gan bn ltaJyan 

nııktarda buıunurken bir gün sonra bir- Alma ,yada taze sebze 
denbire kayboluverme~i halk arasında tedariki zorlaştı 
haklı bir hayret uyandırnu~tır. Bu vazi-
Yet, bilhassa, dün öğleden SQnra Beyoğ- .. ~~rlin 2 (A.A.) - Taze sebze tedariki 
lunda bariz bir surette tezahür etmiş bak yuzunden çekilen sıkıntı ciolayısile yas-
kaıı . . .. ' ları 10 ile 13 arası d ı -ara şeker almak ıçın m~racaat eden- n a o an çocuklara 
ler cyok. cevabile karşılaşmışlardır. ~art. Nisa~ ve Mayıs aylan içinde her 

Bazı muhtekir ve fırsa~ düşkünlerinin gun ge~ç b~nyeler için elzem olan t81.e 
ortaya attıkları bu cuydurma buhran• 1 se~ze vıtaı:nınlerini ihtiva eden birer kom 
'.kal"flSında gcc yansına doğru va'i ve prıme verılmesi düşünülmektedir. 
belediye reisi Lutfi Kırdara telef onla mü 
racaat ettik ve kendisine vaziyeti izah lnegölde kaı 

huducunda 
Paris 3 - General Gamlenin dün Bel

ley'de İsviçre - İtalyan hududu mıntaka-' 
sında Fransız Alp kıt'alarını teftiş ettiği 
bi!dirilmektedir. 

lzmirde buyuk bir yc:ngın 
(~taraft l inci savfada) 

rine aid üzüm incir deposu tamamen yan 1 
mış, sirayetine meydan verilmiyerek ya
nındaki tütün depo.;ile kereste depoJon ' 
kurtarılmıştır. 

Yangın çıkan binada müştail maddeler ettik. Bize şunları söyledi: . 
- Ortada şeker fiatının arttırılmasını 

ınucib bir vaziyet yoktur. F:atlar arttı -
rılznamıştır. Fırsat düşkünien ve muhte
kirler hakkında derhal takibata gırişile -
eektir. 

İnegöl 2 (Hususi) - Bugün öğleden bulunduğundan itfaiyeciler duman içinde 
sonra kazamızın her tarafında şiddetle çok m~l _dakikalar geçirmiş.!e~ir. j 
yağmağa lbaşlıyan kar devam etmekte - Yangını sondürmeğe çalışırken ıtfaıye 
dir. Halk odunsuz kalmaktan endil8 et - müdürii ve üç nefer yaralanmışlardır. Za-ı 
mektedir. nar 110,000 lira tahmin edilmektedir. 

Kar yılı ! 
Amerikalı diplomat tetkik seyahati yapıyor. Cömbarrelsl Raneltl temsil eden 

dlıılomat Amerikaya dönünce1e kadar pzt!tecilere bir kelime sıö~emlyecettnl 
nYrlden haber nrdl. Temas dtlli de.let &damlan da bir fe1 so1leml1orlar. 
\"aln1S hrr st1asi hareketle bira.ı daJralanan Ayrapa baTUllllD ba seyahatle blraı 
elsun delişmedll'l rörüliJor. Ne mabarib ne bitaraf bJç bir memleket matbuatı ba 

1
,.yabatten dünya salhü için bir ilınld dotacatına ihtimal nrmı. delildir. Mister 

Sumner weıls ba donak " darpn ban içinde 1eyabatlne denm edl1or. 
Amerikanın Anupa ınalhil baabına 1ola çlkarclılı diplomat , mllharlblerl ba.. 

rıştarmak ımkina olmadıtuu herhalde çantalarım hasU"larken de billyorda: Ona 
merasimle A\'1'Upa1a ronderen Amerika Cümharrelsi de bu işin meuJ Ye1ahud 
aondajla biter .. olmadıtını bU~orda. Ba diplomatın kendilerini ziyaret edecetlnl 
iJrenen muharlb deYlet adamları da ındhün lifta bltmlyecetını biliyorlardı. RaL 
ti reçen harbin acı tecrübelerlnl patmıyan Anapa Pfkin amumlyesl de tam bir 
bozsun olmadan ıalh olm11acafını biliyordu. Ve bütün bu sulh bahislerinin asil 

baarb başlanrıcı oldutuna herkes bW1orda. 
o balde ba se1ahatten ne beldeni1orduT 

Auapa bir teY bekleml1ordu. Fakaı Amrrlka Cün1horrelsl yaptıtı bu alamert_ 
ken jestle Amerikan efkarı umanüyeslnden ta.ze itimad bekliyordu. BekledJlinl 
buldatu da dün relen &eltraflardan anlaşılıyor. 

«Nnyork 1 - Reisicümhur B. R11neıtın t:ır:ıftarlan bugün 1936 dakl lntibab 
11rasındalı:I taraftarlarından fadacllr. G~en sefer yüzde 62 iken flmdi yüzde 54 ı 
bulmuştur.• 

Anlaşılıyor ki Amerikanın A nupa harbindetı lstHadesl yalnaa ticari detu sl-
7ui del 



. 
4 Sayf.aıı SON POSTA 

( Sehir , llab~rleri ) 
Sinema ücretleri 
yeniden indirildi 

Bütün eğlence yerlerinin tarifeleri t tkik 
ücretlerinde tenzilat yapılacak 

edilerek 

Sinema fitalarında belediye yeniden tikçe ilerlemektedir. Memleketlerinde iş 
tenzilata lüzum görmüş, sinemacılar bu bularnıyan Macar artistlerden bir kısmı
karara itiraz ettikleri için düne kadar tat nın son senelerde şehrimize akın etfüt -
bikata geçilememışti. Belediye daimi en- leri görülmektedir. 
oünıcni itirazları henüz tetkik etmekte İstanbul şehri ayni zamandl ecnebi ar
ise de yeni tenzilatın tatbikine bu~.in - tistlerin transit iskelesi mahiyetini al -

1 
den itibaren geçilecek, sinemacılnr id - nuştır. Balkanlı artistler şehrımize gel-
dialarında hak kazamr!arsa tekrar eski mekte, buradan angajman yaparak baş
fiatlar muteber .olacaktır. ı ka memleketlere gitmektedir. Şehrimiz-

Belediye sinemndan başka bütün eğ -
1 
de Kahireye, Halebe, Şama, Beruta artist 

lence yerlerinin tarifelerini incelemekte götürmek üzere adamlar bulunmaktadır. 
dlr. 1 Bu hususta bir bar sahibi şunlan söy-

Hü'kfunet, ~rimbde bar açılmasına }emektedir: 
ıtzin vermediğinden Beyoğlundaki bar- - Ecnebi artistler günde üçle beş lira 

lann adlanna içkili lokanta adı veril - arasında para kazanıyorlar. Yiyecek, :çe
mektedir. Bu kabil eğlence yer!erinde iç- eek ve diğer masraflar çıktıktan sonra 
kili lokanta tarifesi tatbik edilmesi ll - ibu artistlerin ellerinde ayda ancak 30 li
zımJı:en, bil~ bar şeklinde ~alıştırıl - ra kalır.> 
makta ve tarife tatbik edilmektedir. Şch- Belediye, içkili lokanta adı ile çalışan 
rimizdeki barlar, Balkan memleketlerin- barları da tetkik etmektedir. Tetkikat 
deki barJann en pahallSldır. neticesinde. eğlence yeı:Ierinin fiatların-

Macaristanda revü ve ba1e san'ati git- da saslı değişiklik yapılacaktır. 
........... ===-----==-ıııı=================-=====-=====================--....,. 
Polisi~: 1'/caret fşl eri: 

;· .. -.............. --.-............................. _ ... , 
Müvezziler niçin 

vapurlara 
sokulmuyorlar? 

ı 
1 
! 
c 

~ 
ötedenberl seyyar mtıvezzllerln Akay ~ 

vapurlarında gazete .satmaları "oir tca. : 
aıUldür. Bittabi vapurlar iskelelerde bu. : 
ıunurlarken. Hareket halindeki vapurda ~ 
gazete satmalı: 1stlyen müvezzi bilet al- : 
mak mecburiyetindedir ki bu mecburi - 1 
yete de ötedenbcri riayet edilmekte 1di : 
ve edllmektedir. ~ 

Bir, lkJ gündenberl müvezzilerin Akay : 
vapurlarına girmeleri ve vapurların 1 • E 
çlnde gazete satmaları yasak edilmiştir. • 
Mıivenllcrin vapurlarda gürültü edip 
halkı rahatsız etmemeleri için alındığı.. 

t11 öğ1'flndlğimlz bu tedbirin yerlnci.e blr 
tedbir olduğunu kabul etmek mümkün 
değildir. Müvezzi, isminden de anlaşıla. 

ı cıı~ı veçblle gezen bir adamdır. revzıa_ 
~ tmı gezerken yapar. Onu, bir menıuru 
!: masa başına mıhlar gibi iskelenin ~ı:ı 

veya tu köşesinde mevki alıp durmaya 
i mecbur etmek, ona işini yaptınnnmak 
i demektir. Buna ise kimsenin hakkı yok. 
i tur. Müvezzi !azla gürültü yap1yors:ı 

bıına mani olunmak mümkündür. Halkı 
rahatsız edici bir hareket.i oluyorsa bu
nu da önlemek kabildir. Fakat herkesin, 
hareket dakika ve saniyesine kadar .ser. 
bf>.stçe girdiği bir yere Te bir vapur da. 
biline, bir adamı, müvezzi olduğu tçln 
sokmamak, sokmak istememek herhalde 
muvafık değildir. Ekseriya pejmürde ha. 
ltne bakarak hakir görülen o :ı.damdır 
ki bu rnemlekeUn kültürüne canlı bir 
yayın vasıtaslle olarak büyük hizmet e. 
diyor. Kıyafeti yüzünden kendisine hor 

Sokakta ölüm ıcbcH tf's' it Valinin işti a kile ticaret odasında bakıyoruz. Bari taanyetlııe mdni olmı. 
edi'. emiyen bir ccscd bu mdu bir tophmtı yapılacak yalım. 

Evvelki gece Abanoz sokağında ağzın- İzmir belediye reisi, Dr. Behçet Uz, '-. .............................. ~············· .. ·······-' 

dan. burnundan kan s.ızan hüviyeti meç- dgo~ru~·şmtic~etnrt odasın. a gelerek oda erkanile Ven·ı yaptırılacak il 
hul bir şahsın baygın bir halde yüzU k<r .,. 

yun yattığı görü!crek polise haber veril- İzmir belediye reisinin bu görüşmesi k ı • 
rniftir. ve şehrimizde yapmakta olduğu diğer te- vapurun mu ave esı 

Hadise yerine gelen alakadarlar tara- maslar 940 İzmir fu:ın ile alakadardır. 
fından ynpıJan muayenesinde bu adamnı Bu maksatla Salı günü ticaret oda- hazırlanıyor 
az evvel <SldüğU anlaşılarak kim olduğu srnd.n ~hrimizin maruf sanayicilerinin 
ve ne suretle bu akıbete uğradığı araştı- ve ticaret erbabının iştirakiJe saat 14 de Münakalat Vekaleti İngiliz tcz~a~la -
rılmıştır. Hangi sebebden öldüğü henüz bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda nna ı~~rlanacak ~la~ 11 vapur ıçın a
kat'iyetle belli olmıyan cesedin Beykoz- tc;tanbul vali ve bel.ediye reisi doktor 

1 
çılan m~~a~~aya ~ştırak eden fırmala

da oturan 55 yaşlannrla bakkal Necibe LCıt!i Kırdar da bulunacaktır. Bu ~cnei<i rın teklıf:erını tetkik etnuş ve bu va -
aid olduğu tesbit edilmiştir. fuarın Avrupa harbi yüzünden verimsiz purları en müsai~ ~artlar ileri süren Su-

Blr defa da adliye doktoru Enver Ka - kalmama.en için memlek r:.mizdeki bütfüı van - Hanter tngılız fırmasına yaptırrr.n
ran tarafından muayene ediler. cesPd, milli firmaların ve memleketimizle iş ya- ğa karar vermiştir. İngiliz firmasile si -
mOTga kaldınlmıştır. 

1
,pan ecnebi firmalann iştiraki temin e _ pariş mukavelelerinin hazıl'lanmc1.c;ma 

Bir adam otomobil kazasında dilecekür. baŞlanmıştır. 
1 _ı Öğrendiğimize göre ilk vapur muKa-y!\·a :>n .,, Zeytinyag~ ı ih .. ecı u~ ır.enedildiği 

Y f d. t t'k velenin imzası tarihinden altı ay sonra, Nlşantaşında oturan usu un, s 1 - haberi taha'·kuk elmec'i 
JAl caddesinden geçerken ~för Alinın diğerleri de ikişer ay fasıla ile teslim olu-
idaresindeki otomobilin çarpmasne ba _ İzmirden alınan haberlerden ve İzmir nacnkt_ı_r. __________ _ 

şından yara1anmı-ştır. 

Yaralı tedavi altına a1ınrnış, suçlu ya
kalanmıştır. 

gazetelerinin neşriyatından zeytinyağı 

ihracatının durdurulduğu anlaşılmakta -
dır. 

D,,n iz iş' Pr / : 

Belediye eski makine şubesi müdürü 
nakzan muhakeme edildi 

lddıa makamı eski müdürün vazifesini suiistimal, ihmal 
ve terahi suçlarından cezalandırılmasını istedi 

vazlfel memuresini sullstlmal, lhmıı.l ve 1 sısa.tı hakkmd:ikl evralkı, Sülcymanlyedeki 
tc.rabl suçllLrile bir müddet evvel a.sllye hl - dökmecllerin bacalannın yükselt.ilmcsi ile 
rtnci ceza mahkemesinde tahU muhakeme- MnrcUn vllAyetinln otobüs tarifesinin hangi 
ye alınan belediye malı:lne dairesi eski mü_ esaslara göre tesblt olunması tcab cdcceğl
dürü Nusretln beraet ettiğini evvelce yaz - nin blldlrllmesi için gönderilen tezk-ereyl. 
mıştı-:.. Traır.vay Şirketinin işlettiği otobüslerin ta-
Miıddeumumlllk bu beraet karannı temyiz rlf~s!r.in çok yüksek olduğundan bahis Na.o 

etmiş, evrakı ~tltlk eden temyiz ceza daire. fıa V:!kftletı tezkeresini, benzin satış depo
si dı> h!l.dUede ihmal ve tcrahi auçlarının larınııı encümen kararlle te.sbit olunan §C

unsurlarını ıördüğünden, dava dosyasını raite uygun olup olmadığının tetkikl Jçlll 
yeniden duru.,.ma.ııı yapılmak üz.ere me.h - Beyoğlt! kaymakamlığından gönderilen tez.. 
kemeslne tade eylemiştir. kereyı, Kerestecilerle Eyüb arasında ~ııyen 

D'in asliye ı inci ceza mahkemesinde bu otobllsle:aen bir klsnıına tayin edilen l&tıaU 
davaya nakze.n başlanmıştır. Temyiz kara. hnd1inln fenni muayene cüzdanlarınd~ıd 
rının 'lkunmL'Jınl müteakıb Müddeuimumi rakam:ı uymadığına dair hesab işleri mu .. 
Orhım söz almUJ ve iddiasını şu suretle yap. zekkere.slnl muameleye koymıyarak c~vab • 
mıştu: sız bırakmak ve müfredatı listelerde yazıll 

c- Suçlunun müdafaaaında aöylediğl gibi ve mühım bir kısmı itfaiyeye aid evrakı da 
lflerlnln çok olduğu kabul ed.ll5e bile bu va. uzun müddet hiçbir muameleye tAbl tut .. 
zlyet 300 evr&t glbl milhim blr miktarın mndan, mühim bir ekseriyeti hayatı mese
mühruel ve metruk kalmasına bir sebeb o - lelere taallük eden mevzuubahs bu evrakJ 
ıamaz ve kendisini de nzife.sinin ifasında yukarıda tzah eylediği gibi yüzü.stil ve mu
mazur gôstereme-ı. Binaenaleyh vazifesinde amel.esiz bırakmak suretile vazlteslnde lh .. 
ihmal ve ~ahi kasdl vardır, mal gösterdiğin! ifade etmişlerdir. 

Hiçbir muameleye tAbt tutulmıyan evraka Bunı.Ian başka, mevzuubahs evrakların 
gelince. mahkemede dinlenen belediye mü_ mevcudl.yetl, belediye kayıd defterleri, suÇ
fetUşter!nln tehadetlerinde; maznun Züm. lunun müfettl~lere lmzaslle verdiği resmi 
rezadP. Şakir fabrikasına ald evrakı, hıfzıs. cevab:ar ve mahkemeye verdiği l!l.ylhalarda .. 
sıhha müt.ehaasısının Te itfaiyenin göster _ ki lkrarlarile ihmal ve terahisi sabit oımuş
dltl tedblrlert tatbik etmemek .surerne ve tur. 
tiyatrolarda talimatnameye ~a.s olacak pro_ Her ne kadar maznun vekili m!ldafaasın .. 
jeye ald muameleli evrakı, Beyoğlu h:ısta _ da mlive!tkllinln ihmal kasdlle hareket et -
ne.9inde yangına karşı alınacak tedbirler medlğinl söylemiş ise de hukukt menuata 
hakkında itfaiye müdlriyetl tarafından ve- göre, akasıd umuru batıladandır. Delili z!'ı
rllen evrakı, fırınların muayeneaine aid ev- hirlslle tesblt olunur.~ 
rakı, tayya.ıe benzinlerinin ızan aıkletlert Blnaennleyh yukarıda saydı~ım blltiln de-
halrkınd·ık1 ,.vrakı, Fforyadaki elektrlk te • <Devamı 9 uncu sayfada) 

Sineması 

P E K Y A K 1 N D A: 

is anbul halluna açllıyor .. 
lstanbulda Avrupa ve Amerika Sinemaları 
yakından incelenerek modern üsliibda yapılmış 

Çat~lra~!' i1<i ev yan"1 

Evvelki gece .sabaha _karşı Çatalcada 
Dere mahallooinde İsmaile aid evden yan 
gın çıkmış ve az sonra da ateş bitişiğin -
deki diğer bir eve sirayet ederek btlyü:ne 
istidadı göstermiştir. O civar evleriı':ıin 

tamamen ahşab olması ''e yangının kısa 
bir zamanda tevessü etmesi tehlikesini 
doğurmuş ve Çatalca belediyesi İstanbul 
itfaiye gnıpunun muavenetini istemiş -
tir. 

i L K Si ·N EM A Dün mıntaka ticaret müdürlüğü, gfün- İngiltereye 34 deniz talebesi 
rükler ve ticaret odasına bu hususta bir göndcriliyo • 1 

~iğv~~~~uilira~n~Qm A~ın~~t~il~i~h~~~~ 'ı::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fakat bir müddet sonra buna lüzum 

kalmamış, mahalli itfaiyesi kendi vesai -
tile yangını söndürmeğe muvaffak olmuş
tur. 

Bir kadının öl mü ş"pheli fÖrNdrı 
Ortaköyde şekercilik yapan Ahmedin 

kansı Necibe evvelki gün evinde ölü <r 

larak bulunmuştur. 
Kadının bu ölümü şüpheli görilldü&rün

den tahkikata başlanmıştır. 
·;································· ·· ·········· · · ····· ···:~·· 

Ankar a borsası 
Açılış - Kapanış 2 Mart 940 fiaUarı 

Lor dra 
New-York 
ParLI 
Mllano 
CentTI'I 

Amsterdam 
Drü.sel 
Atına 

Botya 
Madrld 
Bu.dapefte 
BDlı:rtı 

Belırad 
Yolı:obama 

8tolı:holm 

ÇEKLER 

ı Bttrlln 
100 Dolar 
100 Fran 
100 Liret 
100 tnıç. rr. 
JOO JPlortn 
ıoo Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Penııt 

100 Ley 
ı oo Dinar 
100 Yen 
100 1.veç K:r. 

Açılış.Kap:ı.nıt 

5,24 
13019 

2.8875 
6.7625 

29 355 
69.1611 
22.l 1 

0.97 
1.6075 

13.435 
23.55 

0.6175 
3,0&25 
31.355 
31.0:)75 

etmekte o\duğu anlaşılmıştır. Bunun zey- den memleketimize dönen 34 talebenin lftlilJ 

tinyağı ihraç birliğince birliğe dahil ih - tahsillerine devam etmek üzere Londra- 1 / T A K s • M 
racatçı tüccarıann bir müddet ic;in tek- ya göndernecekıeri yazılmıştı. ı:.. ütün stanLul 1 
lif kabul etmemeleri kararından ve zey-1 Bu genç,.cr ingilterede deniz inşaiyc 

Sinemasında 

tinvağı ihraç fiatlannın yeniden tesbiti mühendisliği ve denizciliğe aid sair tek- Gösterilmekte olun 

gibi scbcblerden ileri geldi~ii tahmin e- nik bilgileri tahsil edeceklerdir. Ge~çle- Bog"'azı·çı· Şıarkısı ndan 
dilmektedir. İstanbul pivarn~,nda zey - rin dün akşam İngiltcreye gitmelerı ~a-
tinyağı ve emsali yağların ihracının rarlaştırılmış idise de döviz muamela~ı-
menedildiği hakkındaki şayiaların da na aid b:ı7.ı hususların tamamlmunası içm Dııb~cdıyor. Gllzel ~arkılttr - Nefis ve fevkalade hisst bnynk aşk 
bundan i!.cri geldiği anlaşılmı.5ttr. seyahatleri tehir olunmuştur. tilruı - Kadınların, genç kız1arın ve gençlerin hatıralarına zevk 

ı d ve neş'e verecek ıııevzu. 
zmirrle ÜZÜ!Il ıntış!an e.vsm S:hhiye V e'·ili <'ü ,ehrimize gel. 'j T Ü Ö Ü 

e.JİVOT Dün snbah §ehrimlze gelen Sıbhıye R K ç E s z L ve ş ARK 1L1 
İzmirden bildirildiğine göre üzüm sa- V k'l' Huliısi Alataş, vilayette valı ve I Yıldız:ar : GÜSTAV fROLiH - JARMiLA NOVOTNA 

:ışları devam etmekte ve ~iya1sa ~anl~lı - ~e~~ye reisi Lütfi Kırdarı ziyaret et -ı .._ Bestekar : l<'errulı Arsunar 

gını ~u~afaza et1 mektedır. ngılız ıaşe 1 miştir. ~••a•••~~ Bugon töfütt 11 ve ı de t nzı.nUı matineler ~•••••" 
nezaretının satın a dığı 30 bin tonluk sa- :;;;•••••••~•••••••••••iiiiiİİtiİm•••••••••••••••••••.lmmmmmil. 
tışın son partisi de sevkedilmiş ve ye -

1 
B u <; O N 

niden 10 bin ton için temaslar.ıı başlnnıl- ..,.. ELEK Harikulade Zengin Göz Kamaştırıcı Bir İhtişam 
mıştır. Bundan başka İngiliz ve Fransız ~'f& s h I N f s· A k M 
hususi firmaları yeniden 10 bin ton Ü - S•nemıısındfl a ne eri Arasında e is ır ş evzuu 
züm mübayaa eUnek ta'avvurundad:dar. B E T A z p E R i 

Sehlr işleri: Baş rollerde: JOAN CHAVFORD - JAMES STEVAHıJ - L1'.W AYRES 

B e le diye kooperatif m5dürü 
vazifesinden affedildi 

İstanbul beledyesi kooperatif müdü
rü vazife.sinden affedilmiştir. Koopera
tifin idare meclisi yakında toplanncak, 
yeni müdürü seçecektir. 

İki yaşında bir çocuk kuyuya 
düştO 

Haliç Fenerinde Abdisubaşı maha1le -

sinde Dabağyunus caddesinde 23 numa -

ralı evde oturan LQtfiyenin 2 yaşlarıncla

ki çocuğu Yaşnr, dün evlerinin bahçesin

de oynarken kuyuya düşmüş. bütün teti-

Bu filmin en gnze~ v: ~1 :r.engin snhneled tahıl renklid ir. Filme ilAve olara'c FOKS JURNAL, en 
ı;on ar ve dOnya DllVlldisleri ve TOr k Matbuat Heyeti Pariste 

~~-----~~~~~-~ Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı m a tineler ~----------•" 
( , l 2 H Ci S ON HAFTA. ve 

GörOlınamiş bir nıuvaff k. , . . D o N . 'K F::r z·mAk it'L •n;rır·ı 
l çtimat yaralsn deşen bir mevzu • yaşa b" . 0 • · t' t b" b t 

fııciası. Bu sene gOrOlen bnt nmış. ır aşk ve ihtıras romanı, Bllt n .ku1blerı ıtre en ır aya 
P k P 

nn &Op~r fılmlerin muvarfakiyet ve ıııuzarrerıyet rekor unu kınyo:-, 
rograına e A S • F M Th 

olarak 1 K O R U N A e 
Londranın havadsn deaizden ,.0 k 1 . . W ARNlNO . 

' ara< an dllş'llan tayyarelerine karşı ınllclılfiınsı, zehırlı gazlara, tahrı b 
ve Yllngııı bonıbalurına karşı korunma te lbirbrı 

Esham n tah...tll t 

1 birlere rağmen kurtulamıyarak boğul -
muştur. Kaza etrafında zabıta tahkikata 

·----------__../ devam etmektedir . 

Ergani 
sıva!.Erzurum lI 1 1 S ÜM ER SiNEMASI N DA 

.._,_._ ___________ _. S eanslar 11 • 1,30 - 4 - 6.30 ve 9 da 
\, 



Net:celenlp 
Neticelenmlg'e~ıı 
Şilphell llir teıebbll• 

Anlaplan pzete Dlnı ile m.mM 
lltiyenJıer, benim kaDutimol t81eb • 
Mis erkekten geliyona ......... 
,.ıer pek .. ollDl1M*. ki, ... 
- .,... bir mektu\ ~ _ ..... .,. ......... . 
yetini size A.. T. barllıiGe ı.mtawlnı. 
Bu ut .,. -im ................. -~ 
- .. QIP ~.bel~ 1Mı cW cid
di deJll; ~ lak4l rta .. 
dm -- blJle ~ lllrdW!!IDJI oJaJCbnız, ba allr 1-1 
~ biil1I ..,...., ..-aı ..... 
pek .......,. .... .....,. 1izum kal· 
_,..~da uzak duran be
mm. mtunJarmız veatuile bu tefe'b • 
bÜ9I girlpnesine_biraz hayret ederdi
niz, dolr'usunu söylemek llzım gelbae 
bu hareket şeklini ben de pek benim
atyem d1m. Pabt sltunlaruuzda ben
zer arzu1arm arama .,. buhrw la • 

na ce&aM ftl'dl. 
Size keneli porbeml çbeJllll: 
1,84 bo)'llDda, si,aha ,.. ... 
~ mnnı., ayıt. il ,....- W 
amcım. eJtme .aeçea .... .,.. .. ..,. 
n. Bqtlan enel dalla fala fh7«• 
dam.._.. jMllltJIW • UM_. ... 
.......... 11 ............ mi-
..... ............ cllham. 
retteır bir yun twmak hlllUIUllCla 6o 
.... t m •Je!rletta oldujum e ı . 
Jer mahvoldu. Neden dolayı daha y.;. 

..et evlenmemif oldutum& pek Uıü' .. 
dem. Orta tahsilim ve MI& amehk 
tecr0ı..n ftr. 

• 
Kusunuz bayatımm iJl, fana uman-

lermcla bllı1 yalnlZ bıralmuyac:ak. ,;ın 
Al kaıanmma gön bnaatklr, maıl
sf temiz bir kızla evlenmek lstiyoru~ 
Size adresimi veriyorum, fabt m ... 
ciddileşlncive kadat A. T. bAr1lerle 
iktifa ediniz.• 

A. T. Din tetebbilstl ~lld ddclldlr. 
fakat enab alacak mıT Bele ...U. • 
Jlaecek mi! Çok fl»h•'iybD um 



. .,,. SON POSTA 

Bir Türk gazetesinde (Tetkik) serlevhasile çıkan ve bir Türk 
düşmanının makalesinden dikkatsizlik neticesi tercüme 
edi ~diği anlaşılan yazı münaseb~tile bazı düşünceler 

Teni Amerika 
Cü.naharreisi 
kim olacak? 
Yeni dünyayı burün barbden daha fazla 

alikalandıran mevzu budur 
----------·· - Y A Z A N ----·-····· ··--------· 

L~~.!!~~in ~-~~.9.~.~ __ı 
Birletik Amerika Cümhmreiai Mös 1 

yö Ruzveltin reislik müddeti hitam 
bulmak üzeredir. 

İntihab mücadelui birkaç güne b
En bdyilk hilrmetin kendi kcndisi.ıl 1 Fakat, hata, böyle yalnız bir coğrafya \Ermeni fehri oldutunu ıöyliyen Tqnü, dar başlıyacaktır. 

tanı.mat olduğunu feylesoflar en eski •- kelimelinden ibaret olaydı hıç ehem - blru apjıda Baku nüfusunun yüzde Bugün tekrar naım.edliğini koyacar 
mrlardanberi .c>yleyip dwmUflardır. On miyeti yoktu. Bir ete fU cümleyi okuyu - altımf b@pnin müslüman olduğunu ha - ğı tahakkuk etmediği takdirde Mös -
Jarın kasdettikleri manadan biraz tırklı nuz: ber veriyor. Ancak ErmenHer, çoktan vö Franklin Delano Roosevelt'in mev
lair ruhta da olsa, bu .&Özün hilen bizim Hazar denizinin kızıl, yakıcı kumlar beri müslüman oldular da bizim bundan kınu ışgal eylemek arzuswıu besliyon-
tçin .öylenmif .özlerden biri oldutu.ıda ile çevrilmif olan kenarlannda 117-1nan haberimiz mi yok? lerin sayısı altıdır. 
Fphe yoktur. Çünkü, bız Türkler, ken- Dağistan yaylMlllda Tatarlar ile İranlı- Hayır, Bak(l bir Türk şehridır ve y~r- Bu c~ltı» büyük Amerikalıyı Ame-
di kendimizi henüz tamam tanımıyoruz. lar yqarlar.> lf nüfusunun yüzde aluruş beşi değil, rikada, en küçük kundura boyacısına 

Beni bu bahae mevkeden 1ebeb şudur: Kafkasyada Dafistan yaylası diye bır yüzde sekseni Türktür. Bu Türklerin kadRr herkes pek iyi tanımaktadır. 
Kafkas dostlarımdan bir Türk ban~ bir yayla olmadıjını kaydettikten sonra, bu fakir o~alanna geli~ce, ~kı'abda~ ev-1 At yarışları aifesinde yarışa qtirak 
ıazete ıetirdi; bir ak~ ıa.zetesi. B.u rada yapyanlann Tatarlarla İranlılar veı. fehirde servetlen 20 ~le 40. :nılyon edecek atlar hakkında evvelden tah -
pzetede bir makale gosterdi. Koca bır oldukları üstıünde duralım. Kafkasyada altın ~ble ~rasınd~ tabının edılen alt - minler yapıldığı. bahislere girişild!li 
•Tetkike başlıjı altında, Türk okuyu • ne Tatar vardır, ne de İranlı. İranlı DUf Tilrlc mılyonen vardı. Bunlann ken gibi (t~~bihte hata olmasın! .. ) Reisi -
cularına, bugunlıerde balui moda haline Türkler, İran tebaası olarak buralarda di ~~~kl~ri 0.~•n .. m~azzam saraylan ken cümhur intihabı için dahi şimdi btıyilk 
selen Kafkasya hakkında malUınat ve. - cdolaşabilirler., fakat, orada cyaşayan - di gozum!.e gordüm. bahislere girişilmekte ve durup din -
nn '-'a imzuıs makale~ herha.ıct bir larıı, ne Tatardırlar, ne de lranL.. Giir - * lenmeden tahminler yapılmaktadır. 
cıetıdhin ın•lw.üü değildir. İçindeki ter ciilerle biraz Ermenilerden sarfınaıar B~ m~l.eyt tahlil etmek lhım selse Bugünlerde Amerikada en mühim 
GC1me bozukları arasından anladı~ıma müt~ hallan hepsi de sadece Türk - küçuk bir cıld yazmak zarurf olur, bun- m~sele. Avrupa harbinden ziyade. cf1m 
fÖre bu makale bir Franaız pzetesm - tür. Sizin kadar, benim .kadar Türk ve dan vazgeçiyorum. B~ satırları kyazmak- hurreislnin intihabıdır. 
Un tercüme edilmif ve hattl Fransıı Türk oğlu haU. Tdrk, hepsi de candan tan maksadım, hem ~ıcretzede ~deıle- Yukarıda caltı» namzedden bahsey-

•

azete.ine de azılı bir Tqnak propagan- Tilrk Türklü"""'n .. "'-.... da kurban olma· rin ıztırablannı tahfıf edecek bır kaç ı-~·k B ed,_ ·. bi b" t k 
• su us• ""• . b euı . u namz ft:n rer ırer a -

4acm tarafından yazılmlftır. ya razı Türk! Ben bu ınsanların içinde kelime söylemış olmak, hem de ir yan- di d r . 
Bu makaleyi, cTetkih bqlılı altın - üç seneye yakın yaşadım, onların her dan Türk okuyuoulannR bir~z malOmat m e e ım. 

* da. ıtlya kendi tetkiklerinin mahsulü nev'i ile temas ettim ve bilhassa köyle • verirken diğer taraftan da Türk milnev
lrlr oeıvhermif .-,i, keı1di aıütıunlarında rinde ne temiz, ne dertn Türk ruhu kay- verlerini uyanmaya ve cTetktk. diye Birinci namzed 'lııomas E. Dewey -
aep-eden pzete bir Türk gazetesidfr. nadığını gözlerimle gördüm, kulaklanm makale yazarken dikkatli olmaya davet dfr Ha·lk tarafından çılgınca sevilen 
Bununla, ıtlya, Türk okuyucularına K'af ile işittim ve bilha.a yüreğimle çok duy- etmektir. bir adamdır. Halen Nevyorlt attor-
bsyanm aiyul colrafyllSl hakkında ma- dum! Eski bir pir, lnsanlann ne dereceye ney'idir. Yani müddeiumumisi ... 
J6mat vermek iatemiJtir. Halbuki, bu Şimdi bir cümleye daha geçeceğim: kadar gafil ola~ilecekle~ni t_asvir için: Bu mevkie ulaşmadan evvel .~z~te-
maıkale Kafkuya hakkında ne kadnr Erm • .n.a.~ ...-; 07~ '--· cO mahller ki derya ıçredır, deryayı ellik, avukatlık. müzik kompozıtorlü -
ten malOmat vermek llzıl!Wl o kadar be . Eımenil _ d n beşini de bilmezler!> ğü vapm1ştır. c eıılstaiı nu.M.Qunun 3 .._.e me-n 1 

ten ,eylerle dolu prib bir vesikadır. Bu -~ er, yuz e 
0 

• Demişti. Bizim Türk münevverleri - Kara glSzlil. kara kaışlı. siyah bıyık-
MI ıören Kafkas Türkü derdlenmiştir. Giirdller ve Azerbaycanlılar teşkil eder. nin bir kısmı da, Türklük bahsinde, tıp- lıdır. Amerikan karikatürcülerinin en 
Türldlıı Türkü ve Türklülü bu kadar Tiflil ve Bakıl tehirleri de . bir de - in, denizin içinde yaşadıkları halde de - 11evgai sermayesidir. Kırk yaşında en 
ekaik n yanht tan~ _ıönlü ~ o- receye ~adar Ermeni tehirlerd\I'.~ nlzin ne oldutunu bilmıyeıı balıklara genç namzeddir. 
Janwmt ve makaleyi getirip bana _gos • Bu cumle ancak bir Taşnak "ermenı - benziyor1.ar. Cesu!' bir adamdır. fıti~lara.ı kar
temıiftiı'. Bu zat, yirmi ~~eden~rı mu- sinin kaleminden çıkabilir. Çunkü, bu Türk duygu.sunun ve ~.irklük şuunı - şı müthiş bir mücadele açmıt vıe mu~ 
llacir olmuf ve muhacirlığın bütun derd- kadar yalanı ve bu. kadar sıkılmazca pro nun merkeıt noktasında bulunan Kaf - vaffsk olmuştur. 
)erini tatmıJ, ldealiat, yük.ek fU'Ul"lU ve pagandayı ancak b6yle bir adam yapa • ku Türklerinin, bahsettiğim tarzda mA-ı Tammany Hall'a hücum eylem•k 
tçt 'lUridül'iln bOtün milli nuı:u ile dolu bilir. kaleleri gördükleri zaman ağlıyacak de- cesaretini R"Östermiş olan ilk adamdır 
Mr do8ttur. Onun ıztırabı benim de ız - Halbuki, birk99 atır litede ıu cüm - recede muztarib olduklarını memleket 

1 

ve 
0

,.,
8 

gale})(: çalmıştır. 
wabun oldu ve satırlan yazdım. leleri okuyonız: münevverlerine ve bütün Türklere ha -* .~ nüfutunun yüzde a1tnuf bep ber vermek vazifesiledir ki bu satırlan * 

İtte me, bu makaleden ~1• Kafkas müslümandır. Bu milıı.Jiiman halk fev - yazdım. 1 İkinci namzed Cactus Jaek Ga~ -
ooğrafya.sına aid bir cümle: kalAde fakirdir.> Bugünlerde biraz vakit bulabilirsem, ner'dfr. Halen Cümhurreis muavınf 

cKafkas silsilesi, Toman wlkaııik ça- Yukandtl Bakıl ve Tiflia tehirlerfnfn dana da yazacağım. bulunmaktadır. 
murlanndan Apkeran, Maykop, petrol. Er. sağlam kru!rikaln demokratla -

Türklere, Kafku coğrafyuını tanıt - ( z·ı K 1 b • • 1 1 ) nndnnd1r. 
mak için yanlan bu tetkik makalesinde 1 8 iZi ay ŞU asının ÇB ışma arı Altını"' altı yaşındadır. çok şakacı 
Apkeran diye zikredilen yer, Bakft kör- bir ada~dır. Yaşına rağmen her sa -
fezini §imale doğnı örten ve altı m~ı • bah bir boks ravundu yapmaktadır. 
bur petrol hazinelerile dolu olan Apşe - Yi.izil, ceketinin iliğine hergün tak-
ran yarımadasıdır. Eski clrancılaraıı gö- tığı karsnfil kadar kırmızıdır, dik. 
re bu isim farsca cacı su. mlnuma ge-- bembeyaı saçlıdır. 
len cAbi90r> terkibinden bozmadır. Fa - Bu mevkide gözü vardır. Amerika -
kat, Kafkas T'jrkçüleri bu yanmadanın nm garb mmtakası halkı da onu çok 
bizim meşhur Afpr'larla mestrun bir sa- sever. Fakat aleyhine olarak şu nokta· 
ha o'duğunu ve ismin de buradan kal - yı kaydedelim: Cümhurreis muavini 
dıtım tesbit etmişlerdir. Esasen türkçe- Cümhurreisi olamaz. Bu bir kanun -
de P. ile F daima birbirine karıpnıştır. 

cfuT. 
Bu yarımadanın güzel pllj1annda ben * 
iki yu ayı geçirdim ve orada en temiz r"çOndl namzed Cordell Hull'dür. 
Türk kanından bafka insan yapmadıtmı b" n d ,_ A 
kendi gözlerimle tördüm. Oradaki Türlı.- Zile. (BURIQ - Zile Kızılay 1111*1 mi1ftilr. Zelzele feliketzedelerl fçin mJlU Onu ut n ü~ya tanır ... Birleşl& -
le bir Sivas Tllrkil, bir Adana Tilrkü. kaymakam .Nami Onalın pyretile fay- 7ardım komitesince verilen ilç bin lira merikanm hanclye nezareti makamını 
hattl bir Aydm Tllrkü arasında hiç bir dalı çalıpnalanna devam etmektedir. ile erzak n lfyecek fellketzedelere da- lfgal etmektedir. 
f k ktur Tekrar ediyorum. Hiç bir Geçenlerde kaymakamın riyasetinde ya- tıtılmıştJr. Resim Kızılay üyelerini kay Çok modem btr adamdır, mağrur • 
ı:;t! yo · pılan toplantıda muhelif lfler ıörilf(ll- makamla be!"aber göstermektedir. dul'. mevkiler arasındaki farkı göze -

Altı nam.ıedden bfri .Robm Taft 

tenlerdendir. Halit buna rağmen onu 
sever. 

Kaltn siyah kaşlan, keskin ba~ 
ona bir diktatör üadesi vermektedir. 
fakat acaba Amerika halkı diktatör • 
den hoşlanır mı? .. 

Demokratlann iki numaralı namze
di olan Cordell Hull'i sosyete çok tu'
maktad·r. 

Hiç sigara kullanmaz. eğlenceler .. 
den hoşlanmaz. çok. pek çok çalışır. 

* Dördüncü namzed Robert Taft'dır. 
Bu adam Ohio mıntakasınm sevgilisi
dir. Reisicümhur ailesindendir. Büyük 
dayısı meşhur Cümhurreisi Taft idi. 
Zeki bakışlıdır. Ruzvelt siyasetinlD 
c t numaralı> düşmanı sayılmakta-dır. 

İntihabı kazanacak olursa halkın 
Ru?.velt siyasetini benimsemediği, o 
siyasete aleyht~ bulunduğu anlaşıla -
caktır. 

Eski bir avukattır. Bir hayli de dOş-
mam vardır. 

* Beşinci namzed Paul Mac Nutt'dur. 
Demokratlardandır. Philippines ada • 
ları yüksek komiseri ve demokratlar • 
dandır. Şık ve gösterişli bir adamdır. 
Nat·kaperdazdır, cümerddir. fevkalA • 
de liberaldir. hmı manasile bir salon 
adamıdır. Büyük resmikabullere mu -
hakkak davet edilir; Amerikalılar con
suz resmikabul olmaz> derler. 

l\ir ikj kelimelik nutuk söyler, her
kes tarnfmdan alkış1Mlır ... 

Namzedliğini demokrat partisinin 
arzusu üzerine vazeylemişttr. Fakat 
bundan önce bir şart koşmuştur. O da 
sudur: Ş&yed Ruzvelt intihaba iştirak 
ederse kendisi çekilecektir. 

* Altıncı namzed Michigan villye • 
tinin cümhuriyetçi Ayan azasından o • 

(~vamı 11 inci •)'fada) 
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SON POSTA Sayfa 7 

son rosta 
Erzincan köylerinde 

Pttühendiı köylerde yeni evlerin kurulmıya başlıyacağını 
186jdele1ince bir yavru abldı: " Ya mekteb ne olacak?,, 

[Balkan güreş müsabakaları] 

Milli güreş takımımız yedi 
müsabakada da galib geldi 

Knçnk Hnseyin, Yaşar Doğu, Celal Atik ve 
Çoban Mehmed tuşla, Mersinli, Bnyok Mustafa 

ve Suad sayı ile kazandılar 
Kınlav haıaııe6inln çal&§'con "e .ıefkatli müstahdemin& _,_ 

Yeıu EniMamn hapatında bir knıırı 
~ ft ~ 'riliyetlerden gelen 
'-talar çal.ıpyor. Nuri Demirağ fabrika
~ kurma evlerini çatmak için de İs -. 
~uldan iki .Monitör ıelmiş.. ikisi de 
talışkan ve ı&zü açık çocuklar .. kaşlagöz 
~~da biz.e birer kadeh likör ve birer 
""'ll:rn ikram edecek kadar da misafir -
~erler 
._!akı~· ba yeni Erzincan binalarını 
lndal kuruyorlar: Seksen ıantim irtifa -
....._ nıuntuam kesilmif taşlar evin te -
.....:l" . lak ını tefkil etmek üzere murabba ola -

' fasıla ile 8 yere tesbit ediliyor. Ta -
~-~k cüz"! bir kıamı, aşağı yukarı bir 
~. topraktan dıprıda kalıyor. Bu ta
t:uı ortaırım delerek, barakanın üzerine 
~acağı tahta iakeletin demirini içeri 

oyarak kurfwıla donduruyorlar. Bun -
dan sonra vidalarla yekdiğerine tesbit e-~. uıı baraka ımif parçlllar halinde Miııt gi4reı ıakımıma.ı 1noffumİde '" Cetaı Atik nıktMld ı.,ıc ~ 
-~erek bu iılkelet üzerine oturtulu - Altıncı Balkan güreş şampiyonasına 
1'or. dün Çemberlita.ş sinemasında mera-

Muntazam kesilmiJ temel taşlarını ne .mşaat faaliyetinden bir görünü§ simle başla.nnuştır. Çemberlitaş sine -
l'eden bulduklarını ~rak mı ediyorsu _ kitsiz ban almaktan k t ld'u.k mast baştanbaşa dolmuş, halkın büyük 
:ı::1haldkaten bir meseledir. Fakat Kızıla~o 300 yataklı ı:as~anesindeyiz. b~: ıus:nı da yer bulalnadığından geri 
bul an lafın bulunU§undan ziyade, Sertabib Faiki salon haline if ğ dil don.mege mecbur kalmışlardır. 
l'eti:uş. ~~idfr. Bu tekli i!şa etmek su- banliyö vagonwıdaki dairesin~: z:yar': ~erasim.e _Şehir bandosunun çal~ğı 
•iın dılınu tutamıyacağım lakin bu be- ediyoruz. Bembeyaz örtülerile, iyi dö~eıı- Balkan marşıle başlandı. Bunu ~ll'asıle 
fa la nıasum hofboğulığım ifşaatcı arka- rniş sevimli dekorile bu vagondan boz - '1'.u~an, Yugo.slav, _Rwn~n ve Türk İs
~ nn endişe ettikleri kadar mühim rna odanın herhangi bir sertabib odasın- tıkl~l marşları ~b etti. B~an soı:ı: 
Zira ~ doiurmıyacak kanaataıdeyi'nl. dan farkı yok. Burada saatlerce dolaşma- :ra Istanbul Vali ve Beledıye Reısı 
llın havaya kalkan her imar kazması - nın hasıl ettiği ü.şüntüyü giderecek sıcak LU.tfi ~ırda~ müs_abakaların açış nut-

~pına Y8PIJan •Evkaf~ bu sefer bir bir dam altı değil, ayni zamanda sıcak kunu soyledı .. Vali ~u~unda Balkanlı-
: dıyemez 181\ıyonım efendim, bu rnev bir hüsnükabul buluyoruz. Jar srasmdaki bu ~bi ~por temasları-

kıyame:ıe !:rzincanın meşhur İzzet - Öğreniyoruz ki, elyevm hastanede 80 ~ın m~vcud dos~lugu _bır. kat dalı~- ~-r-
~-canusı de yıkılmı .. Öyle bir y:kıhş küsur hasta vardır. 4 hekim, 40 kişilik .ıracagını tebaruz ettırmış v~ bu tun 

' 1~ daha iki yakasım bir arav:ı getir- müstahdemin kadrosile Kızılay hastane- Balkanl• dost sporcularını selamlarnış-
lrıek inıkA .. · V l'd G" Fed hn m ncız.. işte bu camım ~ağıam ka si bir ayda 300 vatandaşı bu çadırlar al- tır. a ı en ~nra ureş . er~syonu 
hı untazanı taşlarım yeni Erzincamn tında barındırmıştır. 1200 hastaya da murPhh86ı Burhan Felek bır hıtabe -
~n~a kullanıy~lat'. Bunu kim keş _ ayak tedavisi yapılmış.. de bulımmuştur. Bunu di~r . Balk~ 

ış ıse aklile bın yaşasın! Burad'a Kızılay memleket hastanesi _ murahhaslarının nutukları takıb etmış 
~ecekaintz. B@n de bu fikirdeyim le askeri hastanenin de yerini tut.makta- ve Yunan kafile reisi küçük bir hey -
hrına,ö E_vbtın çaçaronluğunu bilenler, dır. k~l, ~umenl_er bayr~k, Y.ugoslavlar da 
it ~r ıün İzzetpap camisin~ varis Kızılayın bir de halka yiyecek, giye _ bır şıld hedıye etmışlerdır. Takımımıı 
~l~eğınt hesablıyarak çekiniyorlar. cek, yatacak dağıtan bir de zengin depo- namına da Balkanlı dostlarımıza ipekli 

Yliııden mOlıendi9ler: su var. Bir kere daha Kızılayın yüksek ve yazılı birer bayrak verilmiştir. Ol-
~ Arrwı dedi~, sakın taşların hikA - ve temiz faaliyetini yakından takib et - dukça uzun süren bu merasimden son-
lertn hyazmayın! 'Evkaf kurduğumuz ev- mek fırsatını buluyorum. ra müsabakalara başlanmıştır. 
~ eı>slni 6üp, tqlannı ~eri alır. 1 Birer birer toplayan Kızılay felaket - Dünkü müsabakalaırda milli takı -

t..ı ~ memleket davasında Evkafın zedelere kucak kucak dağıtıyor. Onun sı- mırr.ızı teşkil eden güreşçiler bütün 
tlliın 

1 
hMiel~ ta~in. etme - cak şefkatinin ne kadar büyük, gayesi - karşılaşmalarda galib gelmişlerdir. 

tfrak çfn, arkeda,ıann endışelerıne ;ş _ I nin ne kadar asil olduğunu bir kere daha Rumenler 3 galibiyet -4 mağh"tbiyet. 
l&rın6etm~ yumakta bır mahzur anlıyorum ve ona karşı yardım vazifele- Yugoslavlar 3 galibiyet -4 mağlCıbiyet, 
dile tA 'YfYrv:rn. Hatta Vali vekili mü hen -

1 
rl_mizi asla ihmal etrn~~miz lüzumunu Yunanlılar 1 galibiyet 6 ma~ı1biyet ~ ... eıei'&s''i*!&#tı.. .. 

_ ~ bır kere daha yazmak ıstıyorum. Kıııl:ıy kaydetmişlerdir. Küçük Hüseyin. Ya-
w.ıttn cehennemde yanacak91n! Ca - felaketler, musibetler, facialar ortasında şar Doğu. Celal. Çoban maçlarını tuş- RWRn Te;er Ytıplcwlc gürqirJccn 

taşlarını qınp n yapıyorsun! 1 dalgalanan bayrağile tek başına bir te - . .. .. 
Bl'.&kts ben bunda bir u~r buluyo - seP.idir. Bakınız Erzincanın ölü sükun - la. Suad. ~ersınli ve Buyuk M~_stafa yan Küçük Hfueyin oyundan oyunalbulunan Suad ittiMrla ve ayı hesablll 
~ Mt~ taılartle yapılan yeni bina- tinde yaralı yüreklerin sembolü gibi :aı :~ı he~abıl~ ka~:n~ı~l~dır. Musaı - ~rek vaziyete derhal hildm oldu: galib ilin edildi. 
dalı inşa}lq hiç bir manevi kuvvet bir galanan bayrağı bile, şehre hayatiyeUn . b'"ta.: 

8 gurk'b~l 1. erımıfzı!1k heldmeknl ht>p İki saltodan kendini minder dıfına a- BmneP ToJK - y.._.ıav Moıolyak 
a tart&klamı kt A dah t ı ·f d . . . sı u un ra ı erme aı o u arını . . . .._ı. la . . ""' ........___ . yacı ır. z a unu u- ı a es.mı venyor. österdiler. Yalnız 61 kilod tarak kurtulan Yugoslav ayağa kalkar Her ilcisi de ı.a&ınl rının en ıyı &'4-

• -"VUlll. !!rzıncanda rastladığım en tere- Saat 14 oldu. g . . . . a R~men .. . . . _ re ileri .. Müsabaka büyük bir sürat 
11!1 lnan7.ara1ard biri d itf · tar B" · k-

1 
'"tü ek k ToJar Suada çok tehlıkelı bır rakıb ol- kalkmaz Huseyının ant bir kafa kolu şç . Lı!ticttr. an e aıye ım- ledi~~ı· ~:.berere go. reel B~yonkuAn bek duğunu Yugoslavla yaptığı maçta gös- na tutuldu~ 8 cWtika 13 saniyede 9'r- içinde geçiyor. İki tecrübeli güreşçi 

es• ... venyor ar. ır ço na - t d" 6 B l:ka . . . ·· ı n1 1 b"rb' · · dt t ~ ıu.ı,..ı meımıblarından Hü- dolu köyleri vardır ki, kafanızda, okudu- :: 1· ncı b • . n güre:,eı:ının/• ta~ il yere ,.ıerek mağldb oldu. f:° oyu . ar 
8 1 

ınnı 
8 

"J ı~y~r. 
~ Onat iılimli çalılhn bir itfaiyeci, ğ\ınuz şiirlerin, hikAyelerin güllük, g:.i - ımhımkıkzı.nk anı zb"llgalea·· S'llel ıtmb esı 81 kilo on dakikayı Rumen katzand1. km-
"'QQ tehir a1.-ı. ıc1ıa. i ı d hal lüstanlık köy tasvirleri ile mak ti i k mu a a sayı 8 1 r. ureş ere u - s d Sa - Yunan Mi._ulos ci devrede de hafif bir hakimiyet ku • ~ -..-u yapı •• ç n, er , e n ur .. t 14 te ç be l't . ua Y8I ... VJ" 
"'- itfaiye ırupı teşkil etmiş.. muvak _ duğunuz hayaller, daha köy uzaktan gö- gun sada ..:ı- gendel emk . r 

1 
q sıne - Rakibinin seri hareketlerine ka11ı ran Rurnerı neticede ekseriyetle ve sa-

.. t.n .,,...... lmir ·· ·· ökü ri M k 1 mum a \K:vam e i ece tir. lblıdi . o- "-ı" ıtğini yaptılt teşkilatm nınu~~e ç ve r. u assı, so gun, ruh • 
16 

kilo Suad temkinli hareket ediyor. Bir kaç yı h~sabile galib geldi . 
. lik fellketten .saf lam kurtu.Jmuş bir suz koyler karşınıza çıkar. .. . 66 kilo ~dle neferlere talim yaptırıyor. Ne Fakat Erzincan köyleri öyle mi? Kam- Rumen Donat - Yanan .lorj el ens~n. so~ra_.suad gu~el. hır oyun- y r _ 

kır ne olmaz, iman hali bu ... Hortum yonet bizi Trabzon şosesi istikametinde Orta haıkemi: Seyfi (Türk) yan ha- la rakıbmı köpruye getırdı. Y~nanlı aşa Doiu - Yugoslav Proka~ 
~n neresine takılır, su ne zaman tartaklaya tartaklaya, bazı yerlerini gü _ kemleri: Yunan ve Rumen. minder dışına kaça~ak. ku~tuldu. ~lk on YugosJav sıkı tutuşlar yapıyor. fakat 
~lır, nUll akılır! Bütiin bunları üşen ve yemiş bir halıya benzeyen nefti bir o- Bu müsabakaya sıkı başhyan Ru - dakika Suadın hAkımıyetıle geçtı. 1 - genç ve çok kuvvetli güreşçirn~z der
lneden acemi efrada öfretiyor. Bir acemi vaya çıkardığı zaman meyva ağaçlan a- men Yunanlıyı derhal altına aMt ve 2 .kinci on dakikada ayakta Suadın mü- h2'1 rakibini altına aldı. Güzel bir bur
~efere yCbek irtifaa su sıkmak öğreti - rasında yıkık cennetler gördük. Gördü- daktka 46 aaniyede köprüye getirdik - tematli hücum etm:si .. ve raki~in~n mü gu, Yugoslav köprü.de ve minder dı • 
hiten az claha alçak irtifadaki bizler sır- tüm köyler, benim hayalimdeki şirin A- ten sonra tuşla mağUib etti. dafaada kalması yuzunden hıçbır o - şınde.. . Yaşar kalkar kalkmaz rakibini 

llklarn o~ anma, ne ise şoför su- nadolu köyleri idi. KtlçUk Btlie)'ln - Yuroslav İliç yun yapılamadı. 20 dakika sonunda, derhal bastırdı ve çevire. çevire ı; da-
)U vaktinde b.tt de kqda kıyamette va- (Devamı 11 IDd ....,.,_da) Emniyetli tuhJflarla güreşe başlı - birinci devrede birkaç oyun yapmı1 (Dnanu 11 ane• •Jfacla> 
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BOM POSTA 

Son Postanın zabıta ~: 20 Nevyork sergisine 
ilkbaharda tekrar 

iştirak edecek miy:z 1 

Viborg varoşlarında Finler 
göğüs uoonse çarpışıyorlar KOMİSER 

SEDAD 
Nekleden: İbrahim Safa 

Merak ve endişe 

(Ba.,tarafı 1 inci sayfadal CBastarah t inci sayfada) 1 11 Şubattnn 1 Marta kaiar 191 d 
da v~rilmif bulunuyor ki, içleri~d~ hal~ Viborgun herhangi bir sevkülceyş~. e- ~n tr.ayyaresi düşürülmüşttir. AY 
kı alakadar edecek olan en m!ilıim.leu hemmiyette olmadığı bilhassa kaydedil - muddet zarfmda Sovyet hava kuvve 
şunlardır: Sergide eğlenceye çok fazla mektedir. ri 21 tayyare kaybetmiştir. 
yer verilmi§tir. Dühuliye ı:eten seneden 1 Diğer taraftan Fin kuvvetleri, Ladoga Stefani ajansına cöre 
yan yarıya daha ucuz olacak, sergi da - gölünün şimali şarkismde 34 üncü Mos - Helsinki 

3 
(A.A.) _ Stefani ajan 

hi'nndeki lokantaların fiatlan da asgRrt kova tank alayını tamamen imha etrru~ 
muhaı ririnin bildirdiğine göre, Rus hadde indirilecek. !erdir. Sovyetler, sahada iki bın öli bı -

.ilkb h k • lar Muolaujarvi gölü ile AyapanaY. 
Fakat · a arda açılaca ol::ın sergı· rak.m.ışlardır. Fi t bı··· rivi rröli.:. arasında Fin hattını yanna~ 

de, geçen sene iştirak etmiş olan devlet- n e ıgı c r 

1 
k H ıs·nk· d . •ol 

lerden birkaçı göıiilmiyecektir. Mesela Helsinki 2 (A.A.) _ Resmt Finlindiya mu\·:ıf~ak. o ara _ e 1 ı eınıl') u. 
S Vyet Rusya t bl.ğ. b"ld" · k"· ı na lm:lar ılerlemege muvaffak olm ~ 

1 o · · • e ı ı ı ırıyor ı. , . /\ . 
Sovyet - Fin harbinden sonra Ameri- Kareli berzahında düşmnnın Viipuri lardır. Rus kıt alan ray.nı zamanda. 1 

ka efkan umumiyesi tamam.ile Moskova körfezile Vüoski arasında yaptığı mevzii 
1 yapan:ıyrivi ile Vuoskı ~rasındakı ~ 

1 hükfunetinin aleyhine dönmüş bulunu - taarruzlar Muorda ve Ayropao istika - dafaa hattım da yarartı'.it Ayrapaı · 
yor. Esasen bu havayı hisseden Sovyet· metlerinde düşman ağır zayiatla püskür- kadar ;ıertemişlerdir. Finler her ta 

1 ler de geren sene dört buçuk milyar sar- ı-· ·· tü ta munt<!zaman başka mevzilere çek , u ınıuş r. <l c 
1 federek taptırdıkları binayı yıktı rmağa ka Finlandiyalılar, SninJ.o, Perojeki ve lerek mukavemete devam etmekte 1 

rar vermişlerdir. İktısadi sebeblcrden do- Hainjoki istikametlerinde çekilmişl:rdir. 1 Ier. . . ., • . . , 
layı dört küçük devlet de ayıu şcki1de, Berzahın şark kısmında Taipale uze -ı Vııpun ye doffrU Sovyet ılen h:ırc 
sergiye iştirakten vazgeçmişlerdir. An - rindeki düşman taarruzları tardolunmuş keti daha yl.'!vaş olmuştur. Sovyet\c! 
cak buna mukabil İspaııya SP-rgiye işti - ve 4 tank tahrib edilm1ştir. SaiınıJ ve Pero'ya yaklaşmışlardır. So\ 
rake karar vermiş, cenubi Amerıka dev- Finlerin bir wferi ye•kr bilhassa yüzl<?rcc tayvarenın ve 

~!etlerinden bazıları daha geniş yerler al- Ladoganın şimali şarkisinde 18 inci fır- silahh hücum ar bnc; mn vq .. o·m_ı c1 : 
fmış, Irak hükumeti de aynı şekilde pav- kaya yardım için gelen 34 üncü ı~us tank yesinde ilerlemektc~irlcr. Fnl:<.~t .. m~~:ı 
yonunu tevsi etmiş ve zenginleştirmiştir. livası muhasara edilmiştir. ca :ığr~d·klan znyıat pek buyuktur· 

Türkiyenin hattı hareketin-:? gelince.. Finlandiyalılar 29 Şubatta düŞmanın Rus lrumandanlıf!ı Taip·~·e•ve kaı:1 
Bu hattı hareket Amerikecia merakla "son istinad noktasını da e'e geçirmişler- da oe'k siddetli b"r taarruz tertib etnıi$ 

beklenmektedir. dir. Dün nihayet bulan temizliğin l::ilan- ise d~ y~oılan hücumlar geri püskür • 
b Türkiye gene sergiye iştirak edecek ço ;u şudur: tülmilştür. 

Bir işcl kr..'<iın mı'! .tlayır ... Ev ka - re bu ani tevakkufta~ §8Şkın gibi ~ ir midir? Hazırlıkları başlamış mıdır? Pav Aralarında liva kumandanı ile 18 inci So\•\•<:>! hava kuvvetleri harb mm 
dım. aile kadım mı? Hayır .•. Bir dük- hald~ müvazenesini .iCaybederek one yonun tertibi için hangi organizatörlc:r fırka kumandanı da olmak üzere 2050 ö- taka<:ı~d~ bazı Fin mevkilerini ve met1' 
kAn sahibi mi? Belki ••• Türk mü? Ha- düştü; Sedadın üst'.lne abandı. ça~cak? Jü 105 tank, 12 zırhlı otomobıl, 6 top, her leket dalhilincle bazı yerleri bombr.r::iı· 
yır... Sedad birden s;.çrayarak ihtiyar ka- Türkiyeyi ve Türkleri pek az tanıyan birl dörder toplu 5 hava da fi techıuı.tı, 200 man t>derPk birçok hasara seb!>b ol • 

Dütün bunJan düşünürken maksa - dını tuttu. . . , Amerikalılara, Amerikayı bilmiyen kim kamyon, 28 otomobil, 25 c:?pham~ nrnbası muşiıır BiHı:ıs a Savornna'da 14 k1~i 
dı vakit geçirmekten başka bir şey Güleı:ek ye:r~ne .. oturttu. İhtıyar ka- seler vasıtasiJe propaga~da yapmak, he- ve diğer malzeme. Bu Stinao nokt~ı~m ölmiiş ve 10 kişi kadar yaralanmış . 
değil::li. Bir rle o gün ve evvelki akşam dm, elbıselerinı duzeltmeye ç~lışarak defe varmamak demekttr. Işt.e, geçen zaptı Finlandiya müdafa:ı mevzıler;nl tır. 
baş:ndan geçen muvaffakiyetsizllkle:- • yaln

1
z: sergide de ayni netice hasıl olmuştur. çok kuvvetlendirm;ş ve Finland•yalı ar Sen 24 saat iç"nde F"nler 20 M\"le1 

le canınm sıkılmasını defetmek. ~eçen- - Pardon! dedi. Pavyonumuzda pe.k fazla boş y~rler kal- harbin başındaki mevzilere varmışlardır. töl'lyaresi dü ürmü ler ve 4 tayvar~ 
teri düı::ünrnemek. yeni bir hamleye, Komiser Sedad, gülerek tekrar ye - mış, gönderilen bırçok kı>:11eUı şey~er 1 Göğüs göğiise kavbe•misleıd·r. :r.,·n hava kuv'l.·etletı 
fena in~1bp.1ar içinde atılmamak kas - t"ine yerleşti; hatta b~ küçük .haffi~e - g?5terilem~i~ in~ıUrba nıd he~:~ hıç-, Londra 2 (Hususi} - Bu .. 3kşa~ Hel - Sovyet ceohesin"n yeris;ni umıı m;id
dinde idi. den cesaret alar ... k musaade ıstcdı ve bir eser, hıç bır guzel rcsım goru me - sinkıden alman haber'ere gore VJborgun det "C mii c;c;ir bir surette bombardı • 

Karşısındakinin kıyaıfetinden. ha _ av::ı\t!armı u'Ulttı. Daha bir m;d~et miştir. Türk sanayi~~ek :asl~ bı~ tarzd:ı, varoşlarında, Fin kuvvct~e:ııe k S~v~~ man etmiştir. 
rekctlerinden, bakışlarından hüviye kest;rcbilirdi. Gö--1erini kapadı, al ı. 3 sardalya kutusu, ort uçu;: ş1şc zcy - kıt'aları arasında göğüs göguse anı _:. __________ _ 
tini az çok kesfe çalışmak melekesini Tren. süretlendi P'i ,·akit Sa re kır- tin yağı, bir azacık üzüm ve ,ncır ile tcş- muharebe cereyan etmektedir bo ,· n Q i • l t" 
onun mesleği kadar hangi mesl11k iste- c:ıki kö::cde büzülmüş. hareketsiz du - hir edilmiştir ki, bunla• da yuksck yer-

1 
Şehir elan Finlilerin elindedir. Vi r-

ruvor; bekliyordu!. lcre konduğu, gözönünden uzak tut.ul. - gu merkeze bağlıyun demn·yolunu tah- , 
yebilirdi?.. Sa.re bir duğu için mahiyetleri hakkmda hıçCı~ rıb etmek üzere Sovyctlerin yaptıkla:ı 'r İşte bu tetkik ve teşhis merakı Sa- Tren kartala yaklaşırken fikir verilmemiştir. o kadar kı bu scrgı mükerrer teşebbüsler akim kalmıştır. BJrliı 

·çtu!ar reyi endi~eye düsürdü. Nefsine ve iti- '!rarar ve~k mecburivetinde idi. E - metalannı iyice seyretmek iı;in insanın Sovyet tayyar 'eri bugün tckrıır Hcl-
d 1. e ha·kı·m olmak hususundak1° mc- :.er bu lta~ı·.ındaki adam Kartala ine- • ı·rdi s d" Al 

a ın " · ~..- - • . . bir deveye binmesi lazım gc ı · onra "nki üzerinde görülmüs!er ır. arm z 
lekes·ne rağmen genç kadın sıkıln.ayn t-ek olursa ne ala .. ·. Yok, .e7er ınm ,~e~ teşhir edilen her Türk malı, öylcccne ~ört saat Eiirmüştür. Tahribat olmamıştır. (Ba.c;tnrafı ı inci fmvfıı,h) 
başladı. cc..1< o!ur~a dl"~ek kı kendısıni bek·lı· tbir kenara konmuş hissmi veriyorau: Finler adım adnn çekiliyorlar • Diğer taraftan gnrb cephesinde, MnH 

BeyHz saçları, tak."lla ve uydurma yor. takıb eriıvordu. O zaman . pol sın Ne kalitesi, ne yetiştiği yeri, ne kıymetı ı H ıs· k" 
2 

(AA.) _ Sovyet kuvvetl~n no hattı üzerinde uçmak teşebbüsündı 
kıyafelile kendini tanıtmamak yolun - oyununu bo1.mak icab edecektı. Fnkat ve ne de riirümü hakkmda hiç bir iza _ v·· e .ın 1

3 
kil~etre mesafededir ve bulunan iki Alman tayyarer:ı İngiliz ıw· 

d ki h ti - ka d
0 

k" 1' ~ 1 ourıye · cı tayyareleri tarafından düşürülmüşle!'· ~ me .~:e. ne .. ragmcn rşısı~ .a ı· nası . . . hat gösterilmemiş, hiçbir etiket konul : belki de ilk müfrezeler şu saatte cıvnr 
nın e'l mu~hlŞ du!:manlanndan b.rı ol- Kartala kadar hıç bır tehlike mev- mam~tı. Mesela halılar ... Türk halıları· ,_ 

11 1 
gı'rmic bulunuyorlar. Ruslur dir. 

d b . h d.. - · ı k h t · · maaa e ere '$ , k Şimal denizinde bahkM gemilerine hil· ması kadını ara !- ır eyecana uşur- cud olrr.3dtf1ından emın o ara ra a le doldurulmuş olan pavyon aoeta bır "' . - tnraftan muhasaraya ça ışma ·b· 
d .. K a· k d" 'U'--..2· • • b 0 k . d" şe .n uç Ctl"l' n..lnn Alman tayyareleri de püskür. u. en ı en ıne: nefe5 alıyordu. ıu:ııuısını ır 90 ıs - depo bir antrepo manzarası arzc ıyor -

1 
d 

1 B h kk k b. ı· t• t d ' ı ır ar. Clmüşlerdir - u mu a a ır po ıs ır. tasyonlarda indirmeyen bu a amın du. Sonra da pavyonlardald memur ar ... ~ B rzahta esas cephe boyunca Sovyet - u · 
.Ded!· ~caba ?eden kendini belli e~: Kartalda indirmesine hiç bir sebc1' Bunlar da Ingilizceyl pek az :bil~, ve ler :ıeri hareketlerini ta~il etmişlerdir. Alman tebliği 

mıyorau• Sare!ı ta~ tre~den inecegı yoktu. OlC\9. olsa kendisi inebilirdi. Fa- teşhir edilen mal'~r hakkı~da hıçbı:c ma- Müdafiler adım adım çekıl~ckle ve .Rus- Berlin 2 (A.A.) - Garbdc kayde 
sıraja mı tevkif ettırecektı? kat 01('.Sele ondan sonrasında idi. lıimatı olmıyan kımselerdı. lıara korkunç zayiat verdırmektedırler. defi'P:- bir hadise olmamı t r 

D~cfi~~~k.~ ~.el~şı artt~. ~n hadi- Tren Kartala geldi. .. Sedad bir gö _ işte bütün bunlard~ ki, bizi acı_ acı Fakat her şeye rağmen. Viip~rinin. dn'ıa Hava ordu u Şimal d n"zi üzerinde 
sclerı gozunur. onune getırdı: zünü n"tı· doğrulur gibi oldu. !stasyo _ dil§iindürmeğe sevkedıyordu. Halbu~ı.~ı: fa.,ln mukavemet edem1yeceğı teslun c- Orcac!e'l€re kndru keş"f uç ları U''l -

Samin=n yanına gitmek üzere oto - · .. '$ ~rd· ve trenin hareketini terimiz var? Anadolunun ~etışt1r~.ı.,ı 1 dı!ivor. . .. mış~ır. Bu harekat esnası da Alman 
büse bindiği sıradu takib olunduğu :ktz ~ 

1
• yerleşti· gözlerini tiftikler, maden suları, av derılerı, dun-1 Dün Sovytlerin Taipaledeki yenı hu- tayy

2
r<'leri muhtelif noktalarda kaf: .• 

nu Çkntasının sapındaki aynayı kendi ~m~ ~~ yerme ' ynnın hiç bir yerinde çıkmıyan lezız ts- cumlnn da püskürtü'·müştür. ! lelere refakat eden İnrtiliz harb ve tı· 
yüzüne tutunca görmüştü. Arkasından kapa ı a ı. :: . d tr h _ tan bul balıkları, fab:-ikalaruruz, .Kar~ • So\'yetlcr 538 tnyynrc kaybetti ter caret r.<>milerine muva.ffnkivetle t:lar • 
gelen bu adamı na ıl &1 latacağmı der- Karşısı~ı ıhtiyar ka m, en a bük demir - çeUk fabrikası, demıryol.a- Diğer cephelerde siikune: vardır. Üç ruz e•m;<:Jerdir. Bir vanur derhal bat • 
hal hesab!amıştı. Otobüse bindi, o d? rekel eder etmez. yavaşça ?~masmı nmız, Çubuk barajı, ticaret gemil:rı - , Sovyet fırkasının hücuma teşebb!is cWği mıc;t•r Dii'fer bir va'Ourda da ya11rr1!1 
bindi. Derken Sişhane karakolu civa - açtı. Bu koca hasır çantanın ıçmc.lc e- miz. bazı akidelerimiz vesair~, vesaır~ ... , Nautsiden de haber yokt11r. cıkmı1t r. 4 \ aour bomb~Jarla o kadar 
rınd~ otobüs!en indi; o da indi. Saatçi lini gezdirdi. Bir şi~ b~ldu. ~ıkardı. Geçen sene Türk pavyonunun _malı • Şubat ayı zarfında 251 Sovyet tayya • hnc;ara- u ·r m c:;~ır ki bunlara mahvol
dükkanııı.a girdi· s..'11tçiyi selamladı ve Bunda ilaç vnrdı. Şımdı beklıyorrlu. yetini göstermek içın şu kısa raknml.~rı resinin düşürüldüğü re men b"ld1rilmek- muc:; noznrilP bakılab"lir. 
derhal o ka"Oıd3~ ç•ktı. O sırada takib Kendisin\ Uıkib eden bir polis olduğu- vcrel"m: Pavyonumuzda en çok g.ozc te ve diğer 53 tayyarenm d" tnhrib edıl- A 'l"'l"nyanm imali [farb;si Ü?Prtn -

. . d" •. b d u k '~· l kan ta idi Ferah, ayam- . L• t1 r üç ay ' _, 1 . eden adamın dükkana girmiyerek ka- na kctnaat getır ıgı u a amın Y u - çarpan .ıe.s1m o · ld ııı dıği zannedilmektcdır. ;:.ovye e lr- y:ıt' h•n rr CP ucuı::1 3 1 
pc;11 cm,rıa ıır 

. d . l t . d lan bu lokanta açı ı,.ı k b t . 1 rdir c . pıda kendisi!ıi beklediğini anladı. Sa- su .derinleşır erın eşmez uyu ucu ı - lık hır yer e 0 _ •• • •
1 

t _ zarfında 538 tayyare av e mış e · di"c:;rrırın ı3 \ ~r : dün sabah Nı•,,errue 
. . d .. k ağbct gorriu. Muşterı c.r t. ura t br·· . . . . 1·-mının yanınct.an çıktıktan sonra da bu Ifıcı burnı.ma uzatacaktı. Bu saye c o- gun 90 r , BüHin mevsimde Sovyet c ıgı . civarında Ho'·nı:ıa araz1sme $rmış ı. . 

2dam olduiitı yerde, öteki sokakta bek- nun en aşağı üç saat derin bir uyku - cak yer bu amkad~lar: pı.ldı Lokantanın Moskova 3 (A.A.) - Sovyet tebh- İn1!i1iz hnvn mn.resn ı r ·c: b" "ht" k . . k. k 1 kt 160 000 dolarlı ış )1 3 • • -· ıyoı u ve ır l ıvat" ·adının kanıkı dan uyanmasına un an a mıyaca: 1. • d ki Türk pazarında 1c;c gı: Lo dra ı (AA.) _ Hava mcırecalı 
yolc.ıın geçtiğinin farkında bile olnı~ - O zamana kadar ben Pendiktc 1:1 - tam kdnrşlısılnk a alı<: veriş vapıldı. Loknn - 1 Martta Sovyet kltnah Kareli . bEr- (" r·ın Newal'i krrfl tara fi ndan kabul 
mıst:. b d 12221 o ar 1 

·'$ • k" t uzlanm muıvaffak1yet- v "" zun olan tertibatı alınm ve u .zat c! nmdnki pencere<le bir muscvi - 1 ~hmd.:-ı 1 a~rr . h . - edilmi"tir. 
b~ının çaresine bakar. Çünkü Izmit - ~~ı~rı:ğı soda ve gaz "': hasılat~ ise an- le in~{ic:af cttırcrek Vu~skı !1e n u~; ..:...----------O halde. bu adam yolunun üstüne 

nasıl çıktı? 

B:r ... akknsm h~rPket nokt3sma ge -
lişi J?;bi. ~are de "avas y:.t\•aş kendjne 
geldi Rrıhat ef-ıııpö-e bac;Iadı. Bu adam 
kenı:!icini trı.,ımıvordu; bir tesadiif! .. 

Be-si rıncıdan ı:;nn .. :ı tren ikide bir 
durm.,,·n h~c;t~rlt. Yo1<ln t..ımir vardı. 
Tren l<fıh h<ıfiflivnr durur ~ib! olu -
yor, ö,tind ki t"nıir amelec;inden yol 
istiy<'-: tekrar hArPke e gecivor; b!raz 
sonrs:ı t<>krar duruy<>r; ve düdük öttü • 
rüvt)rrhı. 

Bu ı;P.rc;ıntılnr ve bu tev'l'\tkuflar. 
uzurı ·olculıı1<1ardan uyku hususun1a 
istif~rl,.vi zlhnhıe kovan komiser Se -
dad kin bir icafE't mahi etini aldı. ne~ 
ri koltııca daha r:ıhatca eömüldii. Kir
piklei yavaı: yavaş kapanmaya baş -
Jadı. 

Bir ,-ahud iki dalrika iclnde kendin
oon r1rrivor~u. ki trPn biraz vol alma
ğEI başlamış iken birdenbire durdu. S 3 -

t.en evvel kendine gelemez.. d 1 d rinde~<l Paakkolanpkoskı raehvam o A'tra lar iki Belcil<a 
cak 322 ° ar ı. · · k" h · · M nikkla kö 

Diye düşündü; Bundan tılası ol - Halbuki Türk pavyonu karşısında!<i !!P"';•ni. Hcınıo ı se ""101' an . 
1 

.. • dl! U dU' 
mnzdt. Bu suretle her türlü tch1ike1.~i11 basit fsveç binasında lokantanın hac:ıla-

1 
yü~ü. Vi~puri -. ~erd<ıbol demı~~ru uu~ tayy re 1 Ş f er 

önüne geçmis· karşısındaki adam duş- tı 484.000 dolar o'..muc, pazarında 73.00ll 
1
1er nılek1 Tah ıstasvonunu, .. P <B tar (ı 1 inci savf dn' 

man: del'!ilse:·aldanıyorsa bile ona tat- dolarlık ahş veriş yapılmış, 22.000 dolar-
1 
sehriniıı ~nub. ':<' dış .. maha~l:s ~ı . ıe Belrika tay are erinden biri. mit -

· k t · tmclden başka za- ık da soda ve gazoz satılmıştır. v··"luri korfezımn ba 1 sabılı unmıı- ı·alvr"·z· kurşunlar"l<' delik d"cik (IJdu;;u lı bır uv u emın e ı K "h · · b · ı e•mi~ · ""' 
• · J'"'- ktı Bunun sebebini her ı::evdcn evvel ı!;ın deki cı c:;nıeım urnunu 1s"a - halle Nramu· r cı·v.armda yere •füşmüş rar \'ermemış o ...-'\;a · ~ "' = .. v.. · h · · k 

İht: •ata riayelcn. ayağa kalkt!ğı za- ehli olmamakta aramak lazımdır. SP.r - lerdir. Duşman ııpun ~e rını ya - ve pilot ölmü~tür. 
) . arının ucuna basar~ yitrü- r,icOikte ıırnnan her türlü vasfın hiçbiri m~b:tadır. .... • İınrri tayyarenın de mitwlyö?. yu -

~~n !1' rd· n ön tarafa ve arl:aya bizim sergimizde tatbik edilmemiştir. 11 Subattan 1 Marta kadar .:ıo tı'" v: ı l aC\~lra u~radığından yere inmek 
du. K a • * ht'nla.rı 922 müstahKPm noktavı ı f'1 1 
doğ u b , 'ı Ne diğer kompartını..')n - " . d" B 235 . b to t m cl.ıuri\·etinde kalmıştır. Maahaza ü -ı d d d"ğer vagon- N,,vvork sergisinde Türk pavyonunun etmışler r. unılın ı e n u "">- ciincü Belçika tnvvaresi müt.ecavid 
larda kimse var ı; ne e ı f yenide~ ncı'.ması için 50 000 dolarlık bir cu vu·ırılarıdır. Dü~mı:ının zı:ıvi:ttı SOi'> taki"h -.ıerek. Belçik-a hududlarından u 
Iann sahanlıklarından bu tara a ge - · ı · -ı 732 ·ı ~ı ·• ı <) t l{ 20 b" - \.'"' 

mo.srafıı ihtiyaç vardı:. Geçen ~eneden - too, mı r voz. :nı • 'l o- z.,.'1'1.-la-tırmıştır. 
len!.. ders alarak tekrar faaliyete geçersek her büs. 1 O bin tüf.ek ve 14 milyon kur - Hadfre. Brükselde derin bir infial 

Tekrar yerine döndü; şişe elind'! i- şevden evvel propa~anda ic:ine ebrmmivet ~undur. 
di... Yol arkooaşına dikkatle baktı: Ho- vnrmemı·z ı·cab edecek. C:ünki\ Amerika- Cephen n ıdli'f"r hö rrelerinde mü - uyand·rrnıstır. ,,.: 

.._ Hariciye nazın Soaak. Briik';elde~· rul honıl uyuyordu. Ayakta ve onun da bunsuz hı·ç bir ic: görülmez ve hıç bir him hiç bir hadise olmamıctır. • h" 
b nd - b · b"I ~ ( Alrnıın sefirini nezdine ça~ırara.{. ç-aı:ı ucu a tereddüdu ir sanıye e, ·s ı"Jerı· .. :tmez. Propaganda ndamı harika- sl)'tTvet tavvareleri dümuın kıtaatı-

.. d" ı._ ı dek" · · t "' ·,, bir IT'azerete tahamm 0 ifö olmıyan bu sunııe ı; ı ... .:men e in ı şışeyı u 7..a a- lar yaratab;lir, Türk pavvon•1 ıçin de im ve rckeri hM0 fleri-ni boTtlbar::Iıman 
k d • - ·ıd· hadic;.,•ıi en şiddetli bir lisanla protesto ra ona ogru cgı ı. · · böyle bir adam çok lii.zımdır. etm;'iler<!ir. 11 düşman tayyaresi dü -

ı ATkuı VO.T) t. Safa şürülmüştür. etmiştir. 
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liller, suclunun vazifesinde başından Eonu. 
na kadar ihmalle hareket ettiğin! gösterdiği 
gibi ortada ihmal ka.<;d!nin mevcud oldu _ 
~unu tebarliz ettirmektedir. 

- ~azan: Reşad Ekrem 

Yandım Alinin tasavvurları 
Suçlunun hareketine uyan Türk ceza Bald l k d rk · · · kanununun 230 ve 80 inci maddeleri mucl - ırı~ıp a e ı anlı, Şehrcmını çJr-ı . - _Merhaba be yoldaşım .. senin ile bfr 

blnce hakkında ceza kesilmesini isterim.• şısın~a~ı hamal, ren~ber ve ırgad kahve- çıft lafım var ... 
~ Müddeiumumtnın bu iddlast k:a.rş:sında. hane.erınd~n bı~ıne gır?i. Şehremininde, - Merhaba ..• Sen kimsin .. tanıyama· 

soz alan suçlu Nusret: Yandım Alı gibı pırpıruar çoktu. Kimse- dun seni ben .. 
c- Mıifetuşler benlm aleyhimde hareket nin gözüne çarpmadı. Bilakis o, kahve- - Sen beni tanımazsın .. ben bu taraf-

etmLşlerdlr. Ben blr sene müfettı.şlerln tıu dekileri birer birer gözd'en geçirerek, ışi- tan değilim ... Kahvede hemşerin ile çe
lddlalarlle mlicadelede bulundum. Be~edl _ ne yarayacak adam aradı, boy le birisıni kişmeni dinledim de ... 
yedekJ htzmetıertm hüsnü suretle ıra edil. fbulınakta güçlük çekmedi; bu, genç bir 

1 
• • • • mtşttr. Mahkementzın evvelkt bernet 'it.ıran u~gaddı· bir arikad 

1 
·ıe b' b .. .. - Sana ne hızım çckışmemızden ..• 

çok yerindedir. Maamaflh miiddelumumı ı d k'. . d aş 1 ır orç Y'.ızun- - Hiç ... Hani istcrsım ben sana raha-
- en )e ısı yor u · Toplantıdan inttbalar nin lddlıwna hukuk! cephelerden llizını ge- H .. :ı • • . tından bir iş bulu vereyim ... 

len cevabı veremiyeceğimden vekili müda!l ı - uscyın ben gayn memleket.? va- Irgad Hüseyin Yandım Ali akı 
Bam istanbul gazetecllerinln MaJlno bat-ı şehlrlerlnin Tutanbuldan pahalı olduğun - bulundurmak Jçin duruşmanın tallkhıi ri. racağım .. şu borcunu ver be karındaşım. Del.irkanlı k _ ~ Y ~ tını cemıete gittikleri maldmdur. Yedll<r, don bobsettl. Soura bizi ellmfaden <utorok ca ederim.. _ Param yok .. , ı . . ""· . ar~nlık:' mümkun olabl],. 

içtiler, t?ezdller. Ylediklelllnden, içtlklerlden Parlse kadar get.lrdi. Pardon, unutuyorum, nemı,tır. _ Çalış be kardeşim dıği kadar ıyı gormege çalıştı. Onun bir 
na.slb~dar olma.Ra lmkfın yok. Fakat hiç ol- Atma:ıların Yugoslal'flarm ellnden 7lyeceğe M h k t~ k ··· kopuk, bir baldınçıplak o~uğunu ~ _ _ ili 

1 
n a eme, müdafaa tçln başka bir gü~ - ~ yo . • . h 1 1 d K . . ınazsa gordüklerlnl anlatmalı değ er m Y- dair, neleri -var neleri yoaa aldıkları mu _ blrakümıttır Ca asıl . k B a ana ı. alın sesıle bır kahkaha aUıı 

dl? kabil!nde hiçbır teJ ~rmedlklerlni de llf • · . - .. ~ım n ~ş yo ... mm cıen- sonra, Yandım Alinin omuzuna bir yum. 
Ne gezer efendim: birkaç başmakale ka. arasına katmağı ihmal etmedi. Genç hır kadm memura hakaret dıy~ ıkı uç adam lazım .. yarın gel götü- ruk vurarak ırgad şakası yaptı: 

lıbı lçlnde birkaç bckledlklertınlzi nıılatmı- Parlsi, eski neş'eıı:l ve hayatiyeti içinde bu_ • • • reyım. ~ 
;an yan çı\b O kadar .. Pardon, bira:.: zı:;- lan Hfue,ın Cahkl Yalçın yalnız dev1" a. SUÇUqdan leYktf 8dtldt - Ben senin gibi ÜÇ akçe yevmiye il - Hırsızlık mı yapa"_"gız ulan be?J 
et lılkAyest .. Bilmem 'kaçıncı :tırk - damlarının değil, şof~rlerln, kundura boya. Ha kı çalışmam... . - Yok ~ canım ..• :Sen Tayyarzad9-dl~ rlyateı· yım zı Vl'ktorya ismlnde içtimaı mev. yı tanır mısın? eİçkUe ~uhtellf yemekler nefis, ı:ı.ze cünnnın, müvezzilerin bUe Ttlrk - Fransız k1 sahibi. §ık ve güzel blr kadın, vnzlfe 11ra. - Anınıa hemşerim... Boş gezmek . 

ltavyard:n la2e cııİere kadar ... • lttlfakmdan memn•nt:..ı !zbar etUkle_rlnl sında memura hakaret suçundan Beyoğlu daha kötü değil mi? - Ben o çubukçu çclebiyi iyi tanınm. 
~.c muharrlrlertmlz!n b!7.e anlattıkları Frd"akltk~ıda ~~vkallde bir hüsnü kabul gör • ndllyeslne verilmiştir. - O benim bilecegıw·m ı::.ey - Gel öyleyse Hüseyin .. seninle ...... 

u er n1 soyledl 11' • • • v-MnJino battı.. Tophanf'de blr tuhıı.Uyeci dükk!nı işleten - N~ıl senin bileceğin be.. benim rada bir yerde oturup konuşalım .•. 
Hatta acaba btzlm gazeteciler ıM:ıjlno B:ızan dnlgınlıkls, Majlnoyu, Zigfrid ola- Vlktnrya hakkındaki iddia ıudur: p ] ak' K 1 be "ği hattı. yerine .Majbto nıutfa~n na mı git. rak t•liflll' ediyor, mihmandarlık eden bin Gen< kadın bir mgJ ınOseleslnden do an aram ne_ o ac ... - . - onuşa ım yı t ..• 

tUer dly ffi he bile di.iştük ba"ı lctn Alman zabıtı, kendllerlnt ~P..,dlren iht\11\f h 11 t . ğ - Ver.rız bır gun dedık ya? Irgad Hüseyini beş akçe yevmiye na 
Bns' ın Be !rll~ı ztennbul mıntakası reisi Hak fırka lı:umandanı için Alman generali. dl • 11, ı ~ft el meı:_. maksadtle dün Tophane - Bir yıl oldu be Hüscvin .. • T d I!> uı yordu ma ye ~ul.l't'.s ne ,,.tmlş"tlr. Bu arada kadın. B ft~. ,J ayyarza eye gözcü tutmak uzun silr-

b Tarık Us <ln bu lşln farkına varm:ş ola - · f la b:ı.$ır.t:mur Ya ... r aras d bt tl '" - ataccu mı paran bende?.. memişti. Yandım Ali bir yevmiye de 
ctk k1 " bl d M •ı Orhan Bey l, Cemalettin saraeotluna. sor · ora ın a r m na..aşa H . . . , dun BlrUğ1mlzln n~m a aJ no du: • olmıış, Vlktorya ba§memnru va?Jft' esuncıı:l- - emşerım .. hır yılda ellı akçcyı a- bahşiş vermişti. Fakat, Gümrükçü Hüse-
z1yart'tçller1nln ba.şı, iistad Huseyln C:ııhlde y h sJ 

1 
b h 1r 

1 
dl\ t'.lhklr ttmlştlr lamadım .. gayri param batacak mı çıka- -,.•in efendinin konagı-na yerlec:mcsind"""" 

bir ko tı d se !mll eislmi" dn - a u z n a.şmu arr MaJ noyu mu . .J r· ....... 'fft tn~şmn yap r ı." v r ~ id- gezd!. yoksa Zigfrldt ml?... HAd!se, zabıtaya intikal edf'rek zabıt tu • cak mı bilemem ... Bir ay dişini sıkıp Ü<' dört gu"n sonra, serseri delikanlının 
e tl. MaJlnodan donen Hliseyin Cah tulmu~ "' k l "d a· bo ~ Yalr.ın seya.h ti d b l t b l .. ı-ı ~·rasbnrg'un boşlutundan Maj1nonun "a e genç adın adltyt'Jf' 'ferllerek, ça ı~an o er ın rcunu. .. Hüseyin efendi, Tayyarzad" SabbaA '·-' 
, a n en nzı n ı a ar rı.. e - ~ · ' J Beyo~Ju uUye tılt s1 d d '"' ~ 

decektlr. ~Un dinleyin! diye_ Arkatla'lla. pılış tarımdan bah.<cf'den futııd, Fransızla. mn.cıma başlanın~ ma ~e n e uru~- - Canımı sıkıyorsun anladın mı?. ,fa ve hatta Midilli çocuk hakkındaki büı-
nn ço~u. MaJlnoyn eldenler yolda lk"n, o _ nn Ren nehrini Alman hududuna ba'Ahyan ı.., • - Orasını bilmem. sann bir hafta f " ·· h 1 d 
rada bulunanlnnn gönderdikler!le Mnjlr.o. köorfılrrJnden 16 sını atmL~ olduklarını. h!L ı Suçlu kadın, mahkemedeki sorgusunda _hl t Be , · . . un şup c eri ağılıvermi~ti. Yalnız. M1-
:ru daha evvel tanıdıkları tçln mi, yoksa ı .. n ~ır t~Jr: könrünnn meveud buhınduflı _ sadece b=ışmernnrnn oda.,ından çıkMken, mu e · · · n para arımı ısterım. · · dilinin her an bir tehlike olabilmesi ihtı-
a.ısfrte İstanbul havasının şehre beyaz mas. nu, bu kl'ıprünün de altı ırl'ırt\nd{l'ğ{lnll, C1ar kapıyı btraz sertçe kapadığını, bunun bir - Haftaya veremezsem ne olacak mali de vardı. 
lah dokuyuşundan ürktüklerinden mt, ne·. bir yol<inn rnı>~külM1a yürüdüklerini söylP_ısu~ teşkil edcc-eA'tnı bilmediğini :ı:öyl,.r.ılş - sanki... Yandım Ali bu esmer çocuğun bun-
dtr? toplantıya -pek az kimse gelmişti. H:ı.tta yinrr. Etem İzzet: 1skt"nder Jl'ahrettine: tir. _ Orasını ben bilirim. d k el' · 
bir arkadaş: - İvt ki beni gOtllrmeml•ler, dedi .. İmkL Net:code. hdklm Vlktoryonın tevkifine k•- an sonra en ısıne ne gibi bir faydası 

- Vstad Hiisey1n Cahid Yalçın, navatın. nı vnk oradan geçemezdim. rar verince, kadın birdenbire mahkeme ah • _ - ~unu bir hafta uzatma da şimdi 1 dokunabileceğini düşündü? Hiç!. Midllll 
da bu kadar a~ dinleyici karşısında. :söz söy. Aksnmrı Mustafa Ragı.b kulatım& eğtlcU lonunn düşerek bayılmıştır. goreyı"":. ba~ayı.m ne y~~aca~ın?!. l hakkınd:ki .hükmü k:t'i idi. Bu hükWn 
~emiştir. ve nhe tttı: O!l~lültle ayıltılabllen Vlktorya teskln e. - Huseyın .. heınşerılık.. benim da- l de, çocuga ılk rasladıgı zaman tatbik e-
eat~~nde do~ru blr de JU etti Yalnı! .. Yeni _ Hem üstadın burnu lyl btr hedef tf'~kll dUdikt-en sonr:,ı, tevkifhaneye ıönderllını, _ ymı oğlusun. Ağzımdan kötü laf. elim- dilecekti. Onu a\ıp, ürkütmeden, korku~ 
mı lerdt cıHlark!tberTmutad «eki?.

11 
.~allnjc g't.. ede'"di tir. den kötü iş çıkartma benim... İşte o:r madan cyeni bir iş var.. diye sur dıC"ln.. 

· a ı arık Us, gorduklerlnl yaz h f ·· daki ~--madıklar,ını düsrınerek, sövlem\veceklerlnİ Hfü:eyln Cahid 3ör.lerine den.mla diyordu bllmecedtr. a ta muhJet 9AJ\&... j hendeklere, yahud Ahırknpı.sı t.-
de he..<Jab1amı.ş, Hfısevin Cahid!. konu~ııı:.t ''ti- ki: Eşref Şrtlk lklnct suale ~u: - Ağzından kötü li.f çıkarsa alırsın raflarına götürmek. yahud, bir sandala 
Pacatız, diye kandırmış. Hüseyin Cahid - MajJnoda neferlere, zabltJere mahsus - Cephf'de hep Fransızlar ölüyor, iİngll1z- karşılığını hemşerim... Elinden koti.i iş koyup geceleyin Marmaray:ı açılmalr 
:unun kfirsüye çıktıktan sonra farkında rıl. gazinolar, bUtün içklslle barlar blle mcv - ler ~crlde diye şlklyet edllmlştır Şlmdı ln. rıkarsa. bizde de bulunur sendeki yum- mümkündü. Sur d~ındaki • hendeklerde 
t Fakat iş işten geçmlştl. O, biz merak cug-- t1d b d rb h 

1 
g!llzler de MaJlnodalar .. Aralarındaki !rtl - ruk, sendeki bıçak ve Marmarada boğulmuş yahud bıça»-~ tlfrı.mlz şeyleri sornca~z. kendi cevab ve- ı ısta ü:; tu~kiiu~nca., gald .,,cep esdnde ı bat l1asıl temin edlllyor? İkt tarafın vaziyeti - Gayri bilern~~ Hüseyin.. bugu .. n lanmış, hüviyeti meçhul serseri l'nl"'J)r 

~cek ıannetmt~. Eşref $eflkten ba. ka me n ~ n s ne u m erma o ul!lunn aha nedir?.... . r~· raklı bulamayınca. mecbur oldu :on fer.an; tyl lca vr~<lım. Anlaınlan. Eşref Şefik bu auall, Almar.\a - ":~:n~r şey demem ben sana ... Hafta-1 ce~edleri, hele o aralı~lar, sık s~ gü:rül-
~ernıc~e. Fakat taşı gediğine koymakta da 

1 

Hfiseyın Cahldin izahatından &nladık ki, rın : ııİng!llzler, blr tek Fransız neferi tnlın. Y şuna.·· m~ş. v_e kanıksanmış cınayetlerdı. Fakat, 
f~ knlmndı: Majino hakikaten muazzam bir şahetsr _ caya l<acıar harbedeceği2h propaganda.sın_ - Konu.şunu;... Mıdilli çocuk Fazlıpaşa sarayında göriin-

- Hall:kl Tarık, konu.ııma yapaca~ız ~ive dlr: dan çıkarm~tı. lrgad Hüseyinin arkadaşı ve hernşeri- müyordu. 
hfMe koydu. Baktım. «konuı:.ma:ıı. "irnnfe. Ustad, galiba mutlak bir 4eyler so:ulsun Hü.ı~evln Cahid bunu da iı:ah ettt. Cephe- si .kahvehaneden çıktıktan az sonra da Bir aralık Yandım Alinin bu çocuk--
;~;s:ı olmuş .. Ne ise, blr ~eyler söyllvPce _ istiyordu. Konferanauıı bltırtnce: de mü~terek olduklarını, fakat aksi!le hırb Hüseyin dışan fırlamıştı. Onların çeki~- tan ve Tayyarzadeden olan ı:üp"nclcn' 

· M~k ettiğiniz noktalar varsa sorun da - Merak ettlğlnb taraflar ft?'S&, izah hep denlzlerde cereyan etti~ için lng111z - · b" b. · k n.<l d km ~ c~vab ve~yim. edeytm• dedi. lerden daha çok ölen bulunduğunu batır - ~esı v~ ır .. ı:ı ar ası an ışarı çı ası tekrar kuvvetlendi. Bir gün, ırgad Hüse-
Salonda. hocanın kim derse kalkacak E f !::ı.fik ,,_ ald • •-tt k:imsenın gozune çarpmamıştı. Yandım yinin get:rdıği bir haber, bu korku_, aunı . . SU- şre ~ sv~ ı. = ı. Ali . d d H- . . k"b . -sordu~ blr sınıf gibi s~ sada ~ıkına. _ Bu ist1hkft.mla.r h&rbln orada bntAn _ Başka ~ual soran ft üstadın da başka söy nm e ırga useymı ta ı etmesı, külhaniyi dehşet içinde bıraktı: Tayyal'-

dı. sız bir hale geldiğini gösteriyor. Orada na • Uyeccğl olmadığı lçln toplantıya niha7et ve. kimsenin gözüne ilişmedi. zade Midilliyi de alarak Şehrem'ininden 
aşladı. ,,.., "' sıl bir knnaat var. Harb nasıl b~layıp nasıl rlldl. Bil .sıra a oraya a ar ge tn r e. • Vakit geçti. Ortalık zifiri karanlıktı: meçhul bir semte taşınmıstı· Yandım 

b 
Bunun üzerine tistad, tatlı tatlı an" .. tma&a d k d l le tt Ç!lY 
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h bitecek~.. kahvf' re1ir. üınldlle blr bayU bekle.1nerse Hüseyin! Ali bu · T . ·ım ~ d, 
ko •Ja alinin 11' gllnlerlne =lıyan Bolkan cevab: de Hakkı Tan\ U• od"-"na glnlıı;t için, .. ,_ - ... • • _ . nu ışı ır ışı ez ycnn "" ı;ıçny.-

n."'ey! lçtlmaından. Balkanları biraz hn - Bunu ~an.sızlar da blhnlyorlar. Bu le bir ikram yapılarnıyacağı anlaşılarak da. Iı:gad durdu. Yandım Alıyı guç seçtı: rak bağırmıştı: 
ıırN:.~ız ve çeklngen bulduğundan, Balkıı~ dünyanın halledemedltı, edemtyeceğt bıı'. ğılındı. Nusret Safa Colktın - Kimsin sen? 

( tlrkası VUTJ 

Karısı •ekmek, su• de~esini bi-
le öğrenmeğe lüzum görmczk;?n 
kaynanaCJ türkçeye adamakıllı rne -
tak sardırmıştı. Fakat bir tuhaf konuşu
yordu. 

Bunda şaşılacak ne vardı? Madam Ni
kolesko, aşçı Bolulu Süleyman ustadan 
ders alıyordu. Kırk yaşlarında iri, yarı 
ve en iyisi bekfir bir erkek olan Süley
man usta. geçimin yolunu bulmutşu. 

Bir gün mutfağa inen madam Nik~ 
lesko, Süleyman ustanın kıllı göğrunü, 
iri yapısını, ablak çehresini ve erkek en
damını görünce bayılmış: e!ine geçirdi
~! soğanı, bıçağı, et parçasını, kömürü, 
tuzu Süleymana gôsterere'k: 

- 'fürçeşti? 
Diye sormağa girişmişti. Maksadı bun-

ların türkçesini öğrenmek ve bu suretle 
lisanı ilerletmekti?! Hani Süleyman usta 
da bu hoşur kannın müsahabetinden 
memnun olınamış değildi. tkide, birde 

Yamağına: 

- Ne gozetleyyon ulen, işine mugny-
Yed ol, gozunü patladırun. 

Diye ~ıkıştıktnn sonra Maryoramn 
an~tne izahat veriyordu: 

- Ahha şuğa samırsalc dirler mada
ma; ahha bunun adı basdırma! .. 

Madam Nikolesko da, Süleyman usta
yı memnun etmek için, her şeyin adını 
ayni şive ile not ediyor ve aşçıbaşıya içU 
bakışlar içinde öğrendiklerini tekrarlı
yordu: 

"Son Posta,, nın tefrikası : 31 1 

Sihirli göz konuşa.yor! 
Yazan: Ze nel Besim Sun : ....... 

dikkat bile etmedi: 
- Süleyman söyler ben türkçe ... 

Nerde sen bildi? 
Öyle ya; nerden bilmişü? Hem ne • 

den böyle sormuştu? 
Kadın devam etti: 

- Mutvak, kepçe, bıçah, sovan, gağ -
nıyarıh!. 

- Samirsak, bastirna, bıçak, komür, kendi.sine dokunmayı dü~nemiyor&u. ısını temin edecek bahaneler dü.Ş''lnerek Muzafferane gülüyordu da.. öyle ,.. 
dU'Z, gapama, urosto, gadın gobefi ve ila- Evet, Türklerde bunun bir terbiye me • aşağıya inmişti. türkçeyi bu kadar çabuk so-ıctürmek ba 
ahlrihi!.. ·. ıselesi olduğunu işitmişti amma, doğru • Bu in~, hiç de faydasız olmadı. Bir marifetti. damadının da bu işe pşıp )talı. 

. O da Süleyman ustaya, aşç.ı~mın ta-
1
su ya, ·bu derecesine ilıtiroal vermemi§ • lahzada ınanzaranııı şahidi olan Maryo- dığı işte yüzünden besbelliydi. 

~~ile, •Urumence> öğretmek niyetinde ti.. ra derhal geriye dönerek merdivenleri Hu'\ki Soyerin içine düşen kurd. ota 
ıdi amma Süleyman buna yanaşmıyordu. Şimdi ne olacaktı? Mademki ~ıba - dörder, dörder atlamak suretile yukarı- üti dişini testere gibi kullanarak: sürt -

Artık tünkçe öğrenmek merakı, ma- şıya: ya çıkınca kendisini derhal zabitin kol- meğe baş1amıştı: Yoksa annesi haklı 
dam Nikoleskoyu, ad'amakıllı sarmış, _ Evli misin, çocuğun var mı. karını larında buldu. mıydı? 
derse başlıyalı bir hafta oldufu halde göreceğin ge'.medi mi, beni n:.ısıl bulu _ Hulki Soyerin evi, mübarek Sal. gü - Oooof; ne alçakça düşünüyordu? Ha • 
yirmi kelimeden fazla ezbedemişU. yorsun? nil, aşağıdan, yukarıya dört motörlü yızdan, nifastan kesilmiş bir kadın haJD. 

Gün'.erden Salı idi. Madam Nikolesko Gibi mukaddemelerle söz açnmıya _ bombardıman tayyaresi gi.bi havalanı - kında bunlar ne meş'um d~nrelerdi! 
öğle yemeğinden ..onra gene mutfağa caktı; saldırıp işin içinden çıkmak ge _ yordu. Şu masum Maryoranın annesi bu derece 
inmiş, Süleyman ustaya sualler .armağa rekti. Haftalar geçtikçe kayınvalide ham - düşkün bir mahluk olabilir miydi? Ma-
başlamıştı. Aşçı yama~ o """'n izinli idi M d N'k 1 __ı.. • t • 
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g mm tüııkçesi de ilerliyordu. Madam Ni - dnm Nikolcsko bugu .. n, varın büyu~k an 

• . • · 6"' • a am ı o ~o ıp ıza n ayyasın - . ~ • B~r aralık elıne bir kepçe geçiren madam da _ zmil mallardandı; bu hususta te _ kolesko bır akşam sofrada damadına kar ne oluyordu. Maryoracığı nerdeyse do • 
Nıkolcsko sordu.; Y":1d ş. d.. kti"? il bilgisini satmak istiyerek sordu: .ğıırmak üzere idi.. ' 

.. reddu e mı uşece · u ·· l' B · - Türkçe?. Derlıal Süleymanın boynuna •n1ı - ; rosto goze . en goydu samur - Nıhayet o gün de geldi, tattL Evin içl 
- Kepçe... verdi!. sa ··· . hekimlerle, <?-beler\e doldu ve akşam ... 
- Kep ... çc!. Yukarıda da Maryoranın yeni tanıdı - Hıu\kı Soyer, ~şkın şaşkın. başını kal 'at yirmiye doğru doğum od~ınd yQ». 
_Evet' d lt dırdı: kendisine Bolu lehçesile türk"e selen b . kl h ,_ an 

··· ğı bir zabit vardı. Her macerasm a en- . ': ır vıya ama er .... csin yüzünl 
_ Süleyman!. hita? eden ka·yn· anasına uzun, uzun bak- gu""ldürdu··. 

disine ihtiyat tavsiye edettk çıkışan an- t·''-- Buyur madama!. mtan sonra ıstızahta bulundu· H lk" S . ök" nesinden bu yeni muhast"beyi sa'kl:ımal< .. · u 
1 oyerın çeleri ensesini dö~ 

İyi amma nlttarafını beceremiyordu - Suleymandan mı öğreniyorsunuz yor, ceketinin etekleri 
· t ı B s··1 d h istiyen Maryora, m:ıdam Nikolcskonun ı- k ·? vızlıyarak uçu • rş e.. u u eyman a ne ayvan tey • ur .çe~ı. !yordu. 
di? Bir haftadanberi f(>yle elile olsun mutfakta kalmasını veya sokağa çıkma - Fışkın kadın bu istizahtnki manaya l ( Ar~ı ua!·) 
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(Memleket daberleri) Mersin.Halkevln~n dokuz 
Çukurovada çok eski 1 Zilede gözo kararan şubesıde faal hır halde 
b. h . . T bir katil Uç kişiyi 
ır şe rımız: arsus öldurdu 

Gözlükulede beş yıldanberi yapılan hafriyat neticesind~ 
lsı am, Selçuk, Roma, Helenestik ve Grek devirlerine 

aid birçok eserler meydana çıktı 

Hadise esnasında birkaç 
köylü erke k ve kadın da 

yaralandı 

Zile (Hususi) .. - Buraya bağlı Dereba- 1 

şı köyünde korkunç bir cinayet işlenmiş
tir. Köylülerden birinin ıiavarı diğer bir 
köylünün tarlasına girmiş, bu yüzden a
ralarında şiddetli bir dil münakaşası baş
lamıştır. Bu sırada davarın sahibi fena 
halde hiddetlenmiş, av tüfenğini çeke -

rek: 
Davarlanm tarlana girmiş, seni de öl

dürsem ne lazım gelir-. Deyip ateşlem~
tir. Tarla sahibi başından ağır surette ya
ralanıp yere düştükten sonra, hadiseye 
komşu köy:fülerden bir kaçı koşmuş, ka
tile: cAyıbdır! Yolunda bir kaç söz söy-

Halk dershanelerinden diploma alanlardan bir grup 
Mersin, (Hususi) - Halkevmiz bu- bir spor sevgisi uyandırmış, birçok maç 

güne kadar eski bir yapıda çalış~ ve ve müsabakalarda birinciliği almıştır. 
çalışmakta olmasına rağmen heyeti u- Neşriyatla lazım geldiği şekilde alakala
mumiyesi itibarile takdire şayan başarı- nı~, kitabsarayın mevcudu üç bine 
lar ,göstermiştir. Dil ve tarih komitesi: öz yaklaşmış, okuma odasına gösterilen rağ
tü.rkçe üzerinde faydalı gayretler sarfet- bet mütemadi bir artış kaydetmiştir. 
miş, Mersin tarihini hazırlamağa başla- Köycülük komitesinin çalışmalar1 bü-

lemek istemişlerdir. Fakat katil tabancst- mış. eski eser ve kitabeleri müzesinde yük bir takdirle anılmağa şayestedir. 
sını tekrar ateşliyerek köylülerden birini top!amış ve İçel adile bir dergi neşret- Her fırsatta tekrar olunan gezilerle köy
öldürmüş, üçünü de yaralamıştır. Vak'a- mekte bulunmuştur. lere ve köylülere mümkün olan bütün 

Tarsusta tariht bir eser: Ulucami 

Halk dershaneleri ve kurslar komitesi- yardımlar yapılmakta, maddi manevi 
dan haberdar olan maktulün kardeşi koş-

nin faaliyeti sayesinde binlerce vatandaş kalkınmalarını temin yolunda çalışıl-
mu~, fakat daha katile yaklaşmadan, o - k 1 1 tl ti 

Tarsus (Hususi) - Tarsusun tarihi 
ve coğrafi kıymeti dört sahada da t~
celli eder Şimalde Gülek boğazının 

karşısındadır. Bu boğaz bin adamı iki 
ada!Inm im.ha edebileceği sarplıkta, 

müthiş uçurumlar. zikzaklı vadiler ara· 
sındadır. Güleğin eski adı Göylek olup 
rnzgiir manasına tercüme edilir. Şimal 
rüzgarının cenuba geçid noktasını teş
kil eder. Birçok tarihi hadiselere şahid 
ve sahne olmuş olotı Güleğin en dar 
yerinde İskender zamanında ölmüş 
namdar bir kumandanın hatırasını. ta
şıyan (İskender taşı) vardır. 

Cenub kısmı Mısırlılar. Finikeliler. 
Filistinliler tarafından daim! surette 
yoklunmış ve böylelikle otopton ve pi
sik.oJojik totemler daima Tarsusa aşı
lanrr.ıştrr. Bu itibarla Tarsus, şimalın 

oldu~u kadar cenubun da malı olmuş
tur. İst~nbul müzesindeki Horoz dövü
şü ve Gözlükule hafrivatmda çık.an 

Mısff hiyeroğlifleri ve Finike. Mısır ve 
Kıbr;s nümunelerini gösteren seramik 

eserler bunun en bariz delilidir. 
Tarmı~un şarkı çok karışıktır. Gar

bini Finikelilerin (M. E. 1200) Akde-

niz sahillerine tasallut ettikleri tarihten 

Pompeyin (M. E. 83) Mersin kenarın

~fa ki Vi ranşehri (Pompei Polis) tesis 

ettiği tarihe kadar ehemmiyetli t:ınıyo
ruz. 

İkinci Dikranın hunharane hareketi 

rrarsusluları muhacerete mecbur etro4. 

Pom~ı Polis. Sempol ve Tarsus arala
rındaki kavgalar 200 seneden fazla sür-

mü.ş ve nihayet (H. 606) Türkistandan. 
akın eden Türkler buralara yeni bir 
refah ve saadet getirmillerdir. Tarsus 
tetkik edilecek olursa yalnız şarkl~ ol
mak üzere 16 boycr rastlanır. Bunların 

~ okuyup yazma, biçki, dikiş, ve nakış öğ- ma ta ve bu ça ışına ,arın mu u ne ce-
nun attığı kurşunlarla düşüp ölmüştür. renmiş, diğer birçok mesleki kurslardan leri memnuniyetbahş şekilde alınınakta
Bir maktele dönen bu köy sokağına bfraz istifade görmüş, muhtelif lisan ve musi- dır. Sosyal yardım komitesi de gayesi u
sonra bu son ölen köylünün annesi ve bJr ki şubelerinden bilhassa faydalanmıştır. ğurunda semereli ve mahsuldar bir me
kaç kadın daha gelmişler, fakat gözlerini Temsillere hususi bir ehemmiyet veril- sai harcamaktadır. 

en mühimleri Kırgızlardır. kan bürüyen katil, bunlann da üzerine miş ve on binlerce vatandaşın iştirak ey- Mersin Halkevi için Atatürk parkı 

l 
t . kt l" 

90 
lediği, temsil, konferans ve toplantılar- dahilinde inşa edilecek binanın hitamını 

Gözl.ü!mlede devam eyliyen hafriyat 
Çukurovaya kıymetli ve esaslı tarih! 
malfunat vermeyi vade~ bir halde
dir. Boğazköyde çıkan bir tabletle, Eti 

yayım a eşı açın~, ma u un yaşın - dan azami randıman alınmıştır. müteakıb daha zengin bir muvallakiyet 
daki anasını füdürmüş, diğer birkaçını Spor komitesinin deniz ve kara kolla- bilançosile karşılaşacağımızda fii.phe 
yaralamıştır. Vak'adan haberdar edilen n devamlı gayretlerile muhitte derin yoktur. 
zabıta biraz sonra gelmiş, katili yakala -

imparatorluğu zamanında Türkiye hu-
dutları dahiEnde Kızvatna adını taşı- rnış, ~lüleri kaldırıp yaralıları da mer -

y.an bir ülkenin mevcud olduğu malCi.m- kez kazaya sevketmiştir. 
du. Gözlükule hafriyatının ikinci yılın

da Kızvatna kralı İşputahsunun top -
Kaş sıhhat memurluğu 

raktE!n mama.ı bir mührü ile karısı Kaş (Hususi) -
Puduhepa'nın Kadeş harbineı aid bir Kazamız dispan 

tableti meydana çıkarılmış ve bu su- ser sıhhat memu -
retle bu yurdun Kilikyadan evvel Kız· ru Sabri Baysal, 

vatrıa adile anıldığı sabit olmuştur. lfJ senedenberi ka 

Gözlüku1ede beşindi. y)lını bitiren zamızda bulun -

hafriy~. yaln:.z bu gibi noktalarda de- makta idi. Hal -

ğil memleketin hüviyetini tayinde de kın sıhhati uğ • 

çok işe yaramıştır. Gözlükule İslam. runda elinden geJ 

Selçuk. Roma, Helenestik ve Grek de- diği gayret. esir .. 
virlerlnde canlı seramik nümuneleri gemiyen Sabri 
verirken Eti imparatorluğu zamanın- Baysal. memleke • Sabn Aysel 
da da Anadoluya bağlılık gösteren ör- tin çok sevdiği sıhhiyecilerden biri idJ. 
nekl~r meyddlna koymuştur. Uzun Sahri Baysal. ahiren çocuk.lamun 
müddet Arzuva Etilerine yurd olan bu tahsilini temin için mektebi olan başka 
ülke. Mersin hafriyatında neoltrttk dev- bir yere tahvilini istemiş ve vazife a

re kn:iar kültürünü ilerletmiş ve tah- kşı~lı tbu ldegb-erili ma·ıern.ur.un dileği, Ve -· ·ı ~ a e çe ı::a u e ı mıştır. 
mınen mı attan altı bin sene evvel yaşa 1'-kt 1 d - .. 1 h Ik h 

ld - ka ,A •. . JN or oma ıgı gun er a ın as-
mı~ o ugunu, t ı degılse bıle tered- talıkları.na koşmuş olan sıhhiyecimiz 
düdlerle kabule saik olmuştur. yakında Kaştan ayrılacaktır. 

Balkan gii.reş müsabakası 
(Baştarafı 7 nci sayafada) on dakik~ Mustafanın galibiyetile ne 

kfü:a 23 saniyede tuşla yenerek çok al- ticelendi. Rumen altta. Mustafa ezid 
kı.şlaındı. fakat netice vermiyen oyun tecrübele-

.Yunan Filips - Rumen Horvat ı ri yapıyor. Kuvvetli bir güreşçi ola·n 
İlk devre beraberlikle bitti. lkinci Rumen sıkı bir müdafaa yapttğı.ndaıı 

devre daha iyi çalışan Yunanlı ittifak- sırtın· yNe vermiyor. Bu devre ile hit-
la ve sayı hesabile galib geldi. ti. Mustafa ittifakla ve sayı hesabile 

72 kilo kazan .:l ı. 
Celal Atik - Yunan P etmezas 

Genç güreşçimiz büyük bir muvaf
fakiyetle güreşiyor. Yunanlı yerde. 
Celal ovundan oyuna geçerek hasmını 
eziyor. ·Nihayet ters kepçe ile Yunan
lıyı iki omuzu üzerinde mindere mıh -
Iıyarak 3 dakika 3 7 saniyede tuşla ga
lib gelerek çok alkışlandı. 

Ruınen Gretu - Yugoslav DeJuca 
İki ra'.ltibin müsavi çalı.şmasile bi -

rlnci devre beraberlikle bitti. Kur'a -
da ilk alta yatan Rumenin, Yugosla -
vın bir bel kündesile sırtı yere geldi. 

79 kilo 

Yugoslav Svetozar - Yunan Karavias 

Sağlam bir güreşçi olan Yugoslav 
sıkı dalı~larlaı 2 dakika 1 7 saniyede ra· 
kibini tuşla mağlub etti. 

Ağır sıklet 

90 kiloluk Yugoslavın karşısında 

Yugoslav Oto - Rumen Şuşaba 
Rumenin t 1 7 kiloluk şişman bir vil -
cudü var. Bu ikilo farkına rağmen Yu
rtoslav roıkibini çevik hareketlerle müş 

kül vaziyetlere düşürdü. Ve bir hayli 
eğ'lenceli geçen müsabaka sonunda 
Yue;oslav sayı hesabile galib geldi. 

Çoban Mehmed - Yunan P anayotis 

( _______ l_z_m_i_t __ H_a_l_k_ev_i __ r_e_s_im ___ s_e_r~g~i_s_i _____ ) Gölcük kaza tloktoru bir 
tehlike atlattı 

Rumen Cocos - Yugoslav İvoniç 
Hakim güre.şen Rumen 6 dakika 29 

saniyede tuşla kazaındı. 

Mersinli Ahmed - Yunan Kapafüs 

Çt:ıbanın sıkı el enselerile sersemli -
yen Yunanlı minder dışına kaçmaga 
basladı. Sıkı bir bel sarmasile hasmım 

İzmit, (Hıususi) - lzmit Halkevi sa
lonlarında üçüncü resim ve fotoğraf ser
gisi açıldı. Sergiyi açan valimiz Ziya Te
keli, gördüğü eserlerden takdirle bah -
,etti. 

İzmit halkı, sergiyi her gün ziyaret 
etmektedir. 

Sergide ressam Kemal Zeren ile Foto 
J'ahri Seyrek'in çok muvaffak eserl~ri 

teşhir edilmektedir. 
Bu arada, Remzi Gürze), Foto Nazmi, 

Turgud Baykal, Cemaliye, Celdl Evin; 

M'llMin, Melih Döle.n imzalı eserler de 

dikkati üzerine toplamaktadır. 
Sergiye iştirak eden orta mekteb ta • 

!ebelerinin teşhir ettiği tablolar da u -
mumi alQkayı celbetmiştir. 

Serginin, bariz hususiyetlerinden biri 
de, geçen seferki sergiden daha çok. gü
zel oluşudur. 

Ser-gide eserleri teşhir edilenler, bir
kaçı müstesna olmak üzere hepsi ama -
tör gençlerdir. 

Gölcük (Hususi) - Kazamız hükUmet 
doktoru, Ahmed Onat, Hisarın köyün -
deki bir vak'aya atla giderken Hasande
resinde ölüm tehlikesi atlatmıştır. De -
reden geçerken, suların fazla geldiği gö
rülmüş ve hayvanla beraber 150 metre 
kadar sürüklenen doktor tehlikeli bir va 
ziyet hasıl. olduğunu görerek soğukkan -
lılığı sayesinde kendisini muhakkak bir 
felaketten kurtarmıştır. 

Bolu köylerinin ikisinde vukua 
gelen iki hAdisenin tashihi 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
c- Ereğli kazasına bağlı Alaplı na .. 

biyesi hududu dahilinde Kocamandere 
mevkiinde meçhul kimseler tarafından 
soyukiuğunu ve dövüldüğünü iddia e _ 
den aslen Adapazarlı Said, akli malUU _ 
yeti dolayısile bu yolda bir şikayette bu
lunmuşsa da yapılan tahkikat neticesin~ 
de sözlerinin doğru olmadığı anlaşılmış 
ve kendisi tedavi edilmek üzere Zon _ 
guldak hastanesine gönderilntiştir.:ıı 

Diğer taraftan 20 Şubat tarih!ıi gaze • 
temizde Karasu kazasının Salahiye kö • 
yün~e bir cinayet olduğunu, 6 aylık ge
be bır kızın kuyuya atıldığını yazını tık 
H!disede ismi geçen köy bir yanlışl~kl~ 
Akçakocaya aid olarak gö.sterilnu t' 
T 

__ ,_ih d . ş 1r. 
woı e enz. 

Mersinli ikinci dakikada hasmını al
tına alıp evirjp, çevirmeğe ba?ladı. Yu 
nanlı minder dışma kaçmakla · vakiı 
v:eçir:yor Ayağa kalktılar. Mersinli ra
kibini tekrar altına aldı ve güzel bir 
tuş yaptıysa da biraz acemi olan Yu
gosla·v hakem bunu görmedi. İlk on 
d~ika Ahmed.in büyük hakimiyetile 
nıhayetlendi. Ayakta güreş istiyen Ah
med Yunanlıyı he~en altına alarak 
adeta hı:ımur açar gibi eziyor. Yunaınlı 
mütemadiyen minder dışına kaçt!ğm
:i~n hakt>m tarafından diskalifiye edil
dı. Fakat alelusul ihtarlarını J·Ürive de 
h'ld' " ı ırmesi lazım geldiğinden ve bunu 
da acemilikle yapmadığından jüri dis
kalifiye kararım kabul etmedi. Yeni -
den başlıyan müsaba'k~ Mersinlinin ko 
''alaması, Yunanlının kc:ıçmasile devam 
etti. NeUcede Mersinli ittifakla ve sa
vı hP.sahi1e galib ilan edildi. 

ven~ vuran Çoban işi ciddi tutarak 
YunPnl•yı kaptığı tek ıkolu üzerinde çe 
vire çevire 7 dakikada tuşla galib gel· 
di. 

T. Ömttngin 

Oksford Kembrı ç kürek 
müsabakası 

Lmdraıda Tayınis nehrinde Oks • 
ford - Kembriç takımları arasında ya· 
pı1an senelik kürek müsabakasım Kem 
briç kazanmıştır. 

Mekteb maçları yapılamadı 
Şt:!ref ve Taksim stadlarında ya'Pıl

ması icab eden mektebler arası futbol 
müsabakaları. havanın muhalefetin • 
den dolayı, tehir edilmiştir. 

Türkiye kır koşusu birinciliği 
Türkiye kır koşusu birinciliği bu -

gün öğleden sonr,aı Heybeliadada 19 
mıntakanın jştirakile yapılacaktır. Bu 87 kilo 

Büyiik Mustafa _ Rumen Plaki müsP bakada derece alanlar 24 ~.-tartta 
Rumenin ç k .. l b' .. d'. avni Yerde ya~ılacak olan Balkan 

o. guz.e ır vucu u var. 1 kro" · • • ı· ak tm k b k 
Buna mukab·l .. 1 d f 1 k. s ı:ampıyonasına ış ır e e a -

ı son gun er e az a ı - · 
lo dü<=meö-e b k 1 M f kını kazanacaklardır. 

.. b n1.ec ur a an usta ada ................................................. _._ ..... . 

A.~kerlllı iş leri: 

Şubeye davet 

vorgun bir hal görülüvor. Mustafa ra
k~bini bir iki denedikten sonra gü~eı 
bır bel sarm~sile yere attı. Tus miı1 -
der dışında olduğundan sayılm~dı. A

Eminönü As. Şubesinden: Emek:ll topçu 
ayni oyunla yarbay 1319-17) Osman oğlu Şefik t.OI ola.. yağa kalktılar. Mustafa 

hasmını tekrar mindere indirdi. İlk rak şubeye müracaatı 
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Yeni Amerika Cümhurreisi kim olacak? 
(JSaltarafı 6 acı sayfada) 

lan Arlhur Vandenburg'dur.. Zamana 
uyanla r:dan ve muhalefet paTtisine 
mensubdur. Hükfunetin en ufak. b~r 
hatası iJe derhal karşısına dikilir. Şim
diye kadar Ruzvelt ile mücadele ey -
lewek jqin yo~ unluk nedir bilmemiş
tir 

Zeki bir adamdır. alaycıdır, fakat 

alay.iarına tahammül eylemek lazım 
gelmektedir. 

Tarafürrlan büyük sanayiciler ve 
şimal vilayetleri tüccarlarıdır. 

Diyorlar ki, sırf Ruzveltin sinirle -
rine basmclk için namzedliğini ilin ey
lemis:ir 

Ye nihayet bu altı zattan hangisi 
Rei.siclimhur olursa olsun maaşı senede 
3.900~000 Türk lirasıdır! Dört senelik 
seyahat masrah da 1 .300.000 Türk li-
rası tutar .. 

Oripden Sonra 
En Mükemmel Kuvvet l/4cı ... 

E.rı eski M alap praplarmdan 
istihzar edilmiş olan QuJNIUM 
L A B A R R A Q U E, Zayıf ve 
Kansızlarla hali nekalıatte bulua.uıbr ve fu
la çalışmadan yorgun düş.anler ve Gripten 
kalkanlar için en mükemmel lcGYVet ilicıdır. 

Yemeklerden sonra bil' Likör kadehi 
miktarı iktisabı kuvvet ve iyadei 
Sıhhat için kafidir. 'Tesiri mücerrep 
ve Paris Tıp Akade•~ tarafından 
tavsiye edilen 

• • lllllUM 
AIAllAQUE 

Şaf'abı en 1tıukmmel muhauvidi. 

1
Deposu: Galata, GiimrUk ıok. No. 31 

Her Ecıaoede Satılır. 

~----
Reçete ile satılır. 

Sümer ve 

Dokuma Fabrikala:ı Müessesesi 

Kayseri Bez Fabıikasından: 
85 santimlik D. tjpi ~ot bezi topu 800 Kr. 

75 D IJ • • » e 750 • 

Dril Kartela 11 ve 14 ten metresi !! • 
)) D 12 • 13 » :9 2%,25 • 

Jakariı Dril %5 • 

Kazalina 25 • 

Azamı 5 balyayı geçmemek üzere fabrika teslimi sat.Jlmaktadlr. 
8lpartş yermek l.stiyen müşterilerin !abıika.ya müracaatlert rlca olunur. J'lat. 

lar fabrtka tesılmi tilup ambalaj masrafı ayrıca tahsil olunur. -Nazilli Basma Fabrikasından : 
N:\ziillnln %2 tip yazlık bamnalan perakendt' satmak şactile tüccara. Naılllide 

teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruş+,an sat'llmaktadır. Satın almak lstlyen 

miişterUerin Nazillide Yerli Mailar Sat.ıı evine müracaatıert r1ca olunur. -BAKIRKÔY BEZ F ABRIKASINDAN : 
90 sanUmlilt O tipi kaput :bezi 800 ·kuruştan, 75 lik bez 670 kuruştan satılmtk

tadır. FlatJarımız fabrika teslim.ldir. Ambalfij masrafı ayrıca alınır. Slparlf ver
mek lsUyenlerin azamı beş balyayı ge çınemelt üzere slparlıjlerlnl kaydettirmek 

ve bedelini tediye etmek üzere Birıncl Vakıf hanında birinci ka.t Pamuklu hbrL 
kalar Müessesesine müracaatleri rica olunur. 

Devlet cemirrollar1 ve Hma11ıarı işletmesi umum i4a.rasi iltnlart 
Muhammen bedeli 1140 Ura olan 500 kğ. beyaz emaye boya ile 100 kğ. Renksiz kristal 

Vernik 18/ 3/ 1940 Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası da.hilln
dekı komı&yon tar.afmdan açık elı:siltm~ u.su.lile satın alınacaktır. 

Bn işe girmek ı.stıyenlerin 85 lira 50 lmruşJ.u.k mu..akkat teminat ve kanunun tayin 
ettlğt vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar kom.isyana müracaattan lazımdır 
~ işe ı:.1d şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1664) • 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
A!eınteket dışından 1000 ili 1500 ha.ş top beygiri 8/Mart/ 940 Cuma günü saat H de 

:nka.radn M . M. v. satın alına komisyonunda !)8.Zarlıkla satın alınacaktır. Alft.kadar 
irınaıar daha evvel komisyona müracaatla şeraiti öğrenebilirler. ~azarlığa iştidk ede. 

cekler teklif edecekleri son fiat üzerinden kati teminatları ve diler kanun! vesikalarlle 
birUkU! pazarlık gün ve saatte k.om1:iyonda hazır bulunmaları. (1675) 

İstanbul Defterdarlığından: 

Eski Ahıçelebt yeni Zlndankapı mahallesi
nin İkinci Kantarocağı sokağındaki egkf 11 
Yen.l 3 sayılı iıstünı:le odaları bulunan dilk.. 

Muhammen bec1el 
Ura K. 

Muvakkaı tıemtnat. 

Ltra K. 

kanın ~/'4/payı 1875 oo 140 oo 
EyUbte Topçular mahallesinin Rami, kıl-
lası caddemnde ta.in eski 51 yeni 69 sayılı 

nıa~mn tamamı. 1350 00 102 oo 
Yukanda yazılı gayri menkıı.Derln miilk1Yeti hlz.a.Jarındaki muhammen bedeller üu

rlndt?n açık arttırma. ne satılaeaktu". sa~ bedelt nakden veyahud ikinci tertib mübadil 
tasfiye '\"eailm$üe ödenebilir. 

İhale H/3/~ Perşembe gü:nli aat on ıdörttıe defterdarlık mJ1ll enı.l.a mildürliL 
tünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. tallplerir, muvakkat teminat makl>Ulılar~ 
ınuayyen gUn ve saatt.e komisyona. ınüraca~an (1469) 

SON İ-OSTA Sayfa .l 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

c TIYATROLAt< ) 
k~mmd• ŞiFA l)ehiı t!yatrosu Tepeba.şında dram 

Gündüz .saat 15,30 da 
ak.fam saat :ı0,30 da 

Müzmin 
RomatizmRlar •. , 

O Kadın 
llt.lklAl cadde!! komedl kıamuıd• 

Gllndüz saat 15,30 da 
aqam ımat 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

Halk operetinde bugün gündm 16 da 
Akşam 9 da 

}- alime 

NUV ART JlJBİLESİ 

5 }odan. Salı akşamı 9 da Çemberlita:ı slne_ 
IDL'lında BUYUK SAN'AT gecesı 

BULMUŞ 
v 

AGRI 
~y J. O. G. 'l'azıJOl': 

Muhtelif sebebler tahtı tesirinde mfiz
min romatlzmalar tezahür eder. Birln
~ısı vücudi.in umumi siklerO'l.u ve batı 

tesemmümü olarak teessüs eden roma_ 
tızmadır ki bunlarda tansiyon dv.lma 
yüksek olur. Damarlarda ve böbrekler • 
de tassllüb alametler:! haşlar. Buııa ro _ 
matizm a•rtrttik <leırler. Romatbmımın 
di~er sebeblerinden blrlsi de frengıdlr. 

Nafür olmakla beraber müzmin nını:ı _ 
tlzmaların frengiden t.evellüd ede.Oılcce

ği umumi olarak kabul edilmiştir. Bu 
sebeble mfu::ı:nln romatizmanın se'Dcb~ri 
aranırken bunu da düşünmek çok ye _ 
rinde bir iş olur. Frengiden mütehassll 
müzmin romatizma.dan sonra .,erenıden 
mütııh:uısll müzmin romatizmalar var _ 
dır. Hakikaten müzmin vereme tutulan 
!:ıazı kimselerde gayet Şkldetll rıom•tlz
ma a.razı görülür ve hastaları adeta tö. 
türüm edeır. Tedavisi çok müşkillleştr. 
Bundan sonra nikrls ha.cıtalığından mü
tevellid müzmin romaU2malar Ta.rdır. 
Romatizm goto derleT. (Geutteux). NL 
hayet bazı klıMelerde ifrazatı dJıhiltye 
guddelerinin bcızukluklanndan ~.elloo 
edı>n romatizmalar vardır. Bunların te_ 
rt:ı vilerinden ayrıca bahsederiz. 

1 - Şehir tiyatrosu tarafından BİNDİST.\N 

Ek~l'nya okuyoruz. Tedavi gören llB.çlar 
VS(tmış fak.at, ALLCOCK yalnsından bab
S&dillnce, lflat'lyen müba.la~ değildir. Btr 
gat a~am tatbik ettiği bir ALLCOCK yatı.. 
sı, bir gece zarfında tesirini göstererek l8 
devamlı &IC&klık tevlid ederek ağrıyan ma.. 
hallı tf'Skin etmiştir. 

<:Ertrl: 'Dekmil Gdro 
2 - Halk opereti san'atıı:§.rları tarafından 

LEBLF..BİCİ HORHOR AGA - Nuvartın 
iştiraklle (Kapoçelli orkestra.sı) 

ALLCOCK, romatizma, lum
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakıla:rile şıf ayab olmuşlardır. 

* Kirpiklerin dökülmesi hakkında ya~ 
dığım yazılara dair birçok okuyuc.uta _ 
rımdan mektub aldım. Kendilerine ee _ 
vab veriyorum. Yalnız tavslyelerlml tat_ 
bik ederken bu hastalık biraz muannld 
olduğu için sabırla ve bıkmıyarak de _ 
vam etmelerJni r1ca ederlm. Eğer bu -ze_ 
vat ara.~ında saçlarında Çl()k kepek olan. 
Tar 'Val"sa ihattada iki defa bailarını Yl
kamalarını rlı-a ~erim. Bunun çok te • 
<;\rl vardır. Geıoe uykmuı kalmamıı.lsrı, 
ı;ok dumanlı yerlerde, t.oza toprafa m11. 
rıız yerlerde bulunmanraıan da aynr.a 
tavsıy~ olunur. 

C.vab ı.U,•'1 olluyun&la.rı.zcııı poıRa 
pul.ı :ıro:ıa.ma.ıuwı:.. r.lea .t•rtm. AIUl tak
dird• .awtıert mult,,belu&s ıtalablDr. 

'' Son Posta ,, muharrir~ri 
Erzincan da 

(Baştarafı 7 nci sayafada) 
Size (Yalnızbağ) ve (Sangöl) köyle • 

rinin güzelliğini nastl anlatayım? Kaysı 
ağaçları arasından: 

- Cee! 
Diyen kır.mızı yanaklı, dolgun kalçah, 

iri gözlü bir köylü kızı kadar cana ya -
kın, insanı kendinden geçiren köyler .. 
Fakat y-lıeğini:.ı:, gördüğünüz gilıel!i~in 
hazzını tamamen tatmadan sızlıyor. Zi
ra hep.si bir virane halindedir. Ve her 
viranenin üstünde sıhhatli, fakat düşün

ce~i köylüyü görüyorsunuz. 
Etrafunızı sarıyorlar .. ihtiyar, kadın, 

erkek, genç, çocuk .. 
- Geçmiş olsun! 
Diyoruz. 
Muztariıb, başlarını sallıyorlar: 
- Sağ olun! 
Köylerini gezdinyor, yürekleri yana -

rak anlatıyorlar: 
- Şu hale bakın! Bir dakika içinde ol

du bunlar. Hepsini bir dakikada kaybet
tik. Köyümüzü de 3eVdiklerimizi de.. 

Kerpiç evler, meyva ağaçlannın dal • 
tarı arasında saklambaç oynayan şirin 
yuvalar tuzla buz olmuştu. 

Sağlam kalmış bir bina yok. 
- Allahtan gelene ne denir .. inşallah 

pek yakında köyünüzü eskisinden daha 
güzel olarak yepyeni kurarsınız. 

Mühenrus müjdeyi veriyor: 
- Yarından itibaren buraya baraka -

l~r kurmağa baş1ıyoruz. 
Bu müjde köyde bir bayram havası ya 

ratıyor. Çocuklar kovuklardaki anaları -
na 'bu müjdeyi vermek için ne~'eli n~ra
ıar atarak etrafa yayılıyorlar. 

Köyün muhtarı: 
- Nüfu.sumuzun dörtte üçünü kay -

bettik, diyor .. günlerce gömmekle bitire
medik ölülerimizi .. Allah bir daha böyle 
felaket vermesin! 

Bir kadın: 
- Çadırd'a rahat edemiyoruz efendim! 

diye derd yanıyor.. Hillnimetimi:ı bfr an 
evvel bizi evlerimize kavuştursun! 

Mühendis yüreklerine su serpiyor: 
- Merak etmeyin! yarından itibaren 

buraya güzel güzel evler kuracağız. Siz 
de enkaz arasından sağlam kalmış ka -
1aslan, direkJ.eri çıkarın. Hemen kurma-

ğa başlıyalım. . . .. 
Mini mini, şipşirin bır köylu yavrusu, 

cekine çekine yammıza yaklaşıyor: 
_ Ben de bir şey deyivercm . . ne olur 

bir an evvel mektebimizi açsınlar .. biz o
kunuyacakmıyız gayri? .. (Arkası 1>ar) 

Nusret Safa Coşkun 

ALLCOCK yakılarının tevlld ettiği sıhb1 
S - Varyete numaraları. 

Tel: 22513 

·-··· .. ····-·--·····-···· ... · ... ··-··········-······· sıcaklık. OTOMATİK Bin l\IASAJ gibi he -. 
men ağrıyan yerin etrafını kaplar. ALJı,.. 
COCK yakılarındaki kırmızı daire ve kar
tal resl:nll markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 buçuk kuruştur. 

Doktor Hafız Cemal 
(J...>kı.~an Hekim) 

Dtvanyolunda 104 numarada ·1l'rıun. 

balta kabul eder. Telefon 21044-233~8 

1 

• 

HER AYIN YEDiSiNDE 

I ,.. 

Ml'LLI 
PiYANGO 

El p anlannda da yazıldığı gibi ı. nci keşide bileth~ıini herkeı 

Martın 4. üncü günü akşamına 
kadar değiştirmelidir. 

Aksi takdirde bu numara üzerinde hiçbir hak iddi edilemez. 

Istanbul Belediyesi hanları 

İstanbul Belediyesine müsabaka in1tihanı ile dört 
n.iifettiş muavini alınacaktır. 

tmtihaı~ıı gtrt'bllmek için: 

1 

ı - Ttirk.lye Cümhuriyeti tebaasındnn olmak, 
:ı - Sinnen 35 den yukarı olmamak, 
3 __ Her tlirlü sıhhi ve bedeni arızalardan salim bulunmak, (Belediye tarafından ta-

yin edilecek olan sıhhi hey'etten rapor alınacaktır. ) 
' _ Hüsnühal esbabından olup t~na bır şöhreti haiz bulunmadlğını polis tahkibı. 

tı.ıe tevsik etmek, 
5 - A.sker1ilt n zlieslni fillen ifa etmiş olmak, 

8 
_ Askerlık vesikası ne nüfus te.Uere:unın ve hü.;nün~l varakasının asıllarını ?L 

yahud 0eled1yece tasdikli suretlerini ve 6/ 9 eb'adında uç aaed fotoğraf vermek, 

'1 - Yüksek bir mekteb mezunu olmak, 
Yukarıda zlkr~llen vasıfiarı ha!z oıu.:ı ımtıhana girme~ arzusunda bulunanlar 2/ 3/Nf 

d ist
.d 11 Tstanbul Belediye Rels!i"lne nmracaat et.melldlrler. 

tarihine ka ar ı a e ...., "' ;.. bul t 
İmtlhan 11 ve 713 940 çarşamba. ve ı•erşembe günleri saat 14 de .... stan Umum 

Meclisi salonunda yapılacaktır. 
İmtihan programı: 
ı _ Hukuld ve iktisadi malumat, 
ı _ Devlet ye Belediyelere dair maU mevzuat, 

3 
_ Belediyelerin §ahsiyetl htikümler1 ve hakk.ı kazaları, 

• _ Şehircilikten maksad ve gaye, belediyeci gözlle şehir işleri hakkındaki düşün. 

cel(~t.sual tahriri, dördüncüsü sözlüdür l 
İmtihanda ınuvaffak olanlar arasında. musav.at vukua geldiği taltdlrde garb Hs.ı.n\a. 

rına vukufu olan tercih edilecekt.!r. 
Müfettiş muavinliğine tayin edllecl!k olanlardan ikislne maaş ve diğer ik.lsine de 

ücret verilecektir. Maaş ve ücret mlk'aı hrı devle~ memurları aylık.lnrının tevhid ve 
teafülüne dair olan 2656 numaralı hnun hüki.ımlerine geıre tesbit ed.ilecıeldJr. 06A>. 

Kayseri Belediye Riyasetinden : 
Ka.yseri belediyesi kadrosunda dört yüz lira ücretli yüksek mühendislik üç yüz lira 

ücretli yüksek mimarlık, yüz yetmiş Ura ücret~i ır.ı fen memurluğu münhn.ldır. Talib 
olanl<ı.rm vesikalarının asıl veya musaddak suıetlcrinl ve fotoğraflarını raptederek la.. 
tıda ne belediye reisliğine müracaat etmeleri. :ıe.n olunur. «1293:D 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma
tizma, Soğuk algınlığı, Kırıklık 

ve bütün ağrılarını derhal 
keser. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir. 

a , övle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek lazım 

nut· 
a ı z ki: 

Bakımsızlıktan çür üyen dişlerin ba -
demcik, kızamık, enfloenza, ve hatta za
türrieye yol açtıkları , iltihab yapan diş 
e tlerile köklerin de mide humması, apan
disit, nevrasteni, sıtma ve r omatizma 
yaptığı fennen anlaşı~ıştır. Temiz ağız 
ve sağlam dişler umumi vücud sağlığmın 
en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 
dişlerinizi her gün - liıakal ~ defa - (Rad
yolin) di.ş macunile fırçahyarak sıhhati -
nizi garanti edE.bilirsiniz. Bu suretle mık

robları imha ederek diş· erinizi kor umu, 
olursunuz. 

Bütan tehlikelere karşı sıhhatinizi korut. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişi erinizi fırçalayınız. 

~--) ol 
To ' alı 

astamonu otelı 
Gül .. m 

İı;tnnbulda Yenipostnne sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste· 
ciri merhum Ziya mahdumu Fuad clan 'fosyah tüccar Gülümzade Bay 
Ahmede devrolunmuştur. İçi ve dı!!1 tamamen tamir ve her türlü ihti • 
,, yac:ı cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyaları yenileştirilmiştir. 

E 
Yeni çıka11 plaklar 

MüNiR NUREDOiN 
- 270917 No.: TUrkü YÜCE DAÖ BAŞINDA 

Halk melodisi KALENİN BURCU 

1

'MAJiK SAÇ EKSiRi 

Saçlarınızı dökülmei:l:A!n, kepeklen -
mekten korumak için muhaklı:at Ma _ 
Jik saç eksirlnt kullanın12. Derhal te -
sirlnl görürsünüz. Saçları büyütllr, 
köklere yeni hayaı verir. B1r tecrübe -
den sonra neticeye hayret edeceksiniz. 

.-ımm .................. ... 

BAK ER 
MAGAZALARI 

Size, Gd bar din ve Tveed parde
sülerini, Trench-Cotlan, en birinci 
lngiliz ve Fransıı kumaşlımndtm 
spor ve fantezi kost mleri her 
yerden mUsaid şart.ur ve ucuz fi-

atlarla takdim etmektedir. • 

.................... ·-·······································-

İIAn Tarifemiz 
Tet ailtun untımı .......................... 

Birinci cahile 400 
ikinci sahile 250 » 
U çüncü sahile ZOO » 
Dördüncü sahile l 00 u 
iç •ahi/eler 60 » 
Son •ahile 40 •> 

Muayyen bir müddet zarfında 1'aı
ıaca ınlktarda Uln yaptıracaklar 
aynca tenzilatlı tarıfernizden l3tlfade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ilanlar için ayrı bir tarife deıpif 
edllmiştir. 

Son Po.sta'nın ticari llAnlarına aid 
lşler lçl.n şu adrese müracaat edL,.. 
melidir. 

ilancıhk Kollektif Şirketi 
Kabt"amı:.nzacte Han 

Ankara caddesi 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neırıyat Müdürü: Seıim Ragıp Emeg 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIOIL 

Baş, Diş, Romatizma, Siyatik ve 
ağrılarını geçirir. Gripe ve soğuk algınlığma karşı iyi bir 

ilaçtır. Günde 2 • 3 aded alınır. 
Sıhhat Vekil.etinin ruhsatını haizdir: 

HASAN ve NESRiN KOLONYALARINDA 
SU ve BOYA YOKTUR 

• • 

1 1 

KOLONYASINI 

• 

1 

Kullananlar kendilerini mhnıevaz ve ldtif kokulu limon, portakal .. re 

bahçelerinde dolaştıklannı hissederler. 
Benzerine A vrupada bile tesadüf edilemez. Ha.stala:ra hayat ve şifa veren. 

sinirleri t.eskin eden, ruhi ıztırablan azaltan bu m~hur kolonyaya ecnebiler 
bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyor -
lar. ~nebilir ki. İngiltere, Fransw ve bütün yüksek milletlerin kolonyRla -
rına faiktir. 

MOTORLU KOlVJPRESÖRLERI 
PWlsyo~el tarzda çalışan ~!etmeler için 
}JI atik, kolayca hareket eden muzay • 
yak h~va generatorlaırıdır. 

avadanlık-

taleb ediniz. 

Türkiye için mümessili: 

KRAPT ve OSTROWSKY 
S-ıh1bi ~ FRED. W. KRAFT 

İstanbul - Galata, Karamustafa sokak No. 36 Marmara han posta 
kutusu No. 1216 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme Komis
yonu Reisliğinden: 

Galatasaray Lisesinin odun ve kömür deposunun çatı tamiri 2804 Ura 82 kunll keşif 
bedPlle 15/ 3/ 940 Cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 da Liseler Mu. 
hasebecili~inde toplanan okul komisyonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İlk teminatı 211 liradır. 
İsteklilerin Tica:ret Oda.sının yeni yıl vesikası ilk teminat makbuzu ve en az 2000 llrt. 

lık buna benzer 1§ yaptıklarına dalr isnnbul Nafıa Müdürlüğünden ta.sdltll ve ek -
slltme gününden 8 gün evvel alınmış ehliyet veslkaslle birlikte belli gün ve saatte sözil 
geç~n komisyonda bulunmaları. 

Bu işe al.d şıı.rtname, keşif ve.cıalr ena!Garı görmek, öğrenmek ve ilk teminat yatırmal 
lstiyenler!rı Galatasaray Lisesi İdaresine müracaa.tıan. (1563) 1.4 

İstanbul Defterdarlığından : 
Defterdarlık binasında yaptırılacak 6497 altı bl.n dört yüz doksan yedi lira 10 kuruş 

keşifli hela inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 14/ 3/ 940 Perşembe günil saat 
14 de Milli eml5.k müdürlüğünde toplanacak olan itomlsyorıda yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme baymdırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri proje keşi! 
hülasaslle buna müteferri~ diğer evrak mHli emıfık ınü~ayede bürosunda görillecekt!r. 
Muvakkat teminat (488) dört yüz seksen sekiz liradır. Istaklllerin muvakkat teminatııe 
birlikte bu işe benzer en a~ 5 bin Ur:ıltk t~ yaptıklarına dair idarelerden alınış olduk_ 
tarı vesikalara istinaden İstanbul vilayetine mürac::ı.:ıtl::ı eksiltme tarihinden 8 gün evvel 
alacaklnı ehllyet ve 940 yılına ald tl~ret. odası v~ıuıan ibraz etmeleri muktui -
dlr. ı1519 .. 


