
HALKIN GOZÜ 

ti AL K I N KOLAGI 

ttA L Kl N DiLi 

_.!ene ıo - No. 3442 Yazı ifleri. telefonu: 20Z03 PERŞEMBE 29 ŞUBAT 1940 

1940 biilçesi bu ak,am 
Meclise verilecek 

Bazı vergi kanunlarında tadilat 
yapılması teklif ediliyor 

İdare işleri telefonu: 20203 na tı 1 Kuruıı 

Türk - Sovget hududu 
hakkında İngiliz 

Meclisinde bir sual •• 
Müttefiklerin Turkiyeye müracaat ederek 

harb gemilerinin Çanakka!e boğazından geçmesine 
müsaade istedikleri haberi doğru değil 

Londra 28 (Royter) - Avam Ka
marasında işçi meb'u.slardan Strau.ss, 
başvekilden Türk - Sovyet Kafkası 

resmi hiç bir malfunat almamıştır. 
Bunun üzerine Strauss ıu suali sor
mu~r: 

IWU th J d J k hududundaki siyasi ve askeri istlk§af .. -... care ana er en a ınan azan? vergisi hakkında beyanatta bulunmasını ı. -
Dünyanın bu kısmında hiç bir faa

liyet kaydedilmiyor mu? 

nisbetinin bir miktar tezyidi mutasavverdir teı::~~ fU cevabı vermiştir: 
Halifaks, matbuat tarafından bil - yor. Fakat matbuatın bahsettiği ha-

Butler şu cevabı vermiştir: 
Faaliyet her tarafta kaydedili -

11. .. J ~ • e 7 ,~· ... -................................................. , dirilen hudud hadiselerini teyid eden (Dt•vamı 8 inci sayfada) 

ır~ uua I aa ver~ısı goıcu 1Başveki1 bu akşam, ..... -..... -;;·••nnon•H•OHHOOWHW••-•••H-•HOOHOHOHH•m••••HHHHHHOHHHOHHOH•••••n•o•n•n 

ve eşga naklıgatına da 1 siyasi bir nutuk 1 V1.borg meyd~ 
teşmil edilecek 1 söyliyecek = mu.hare1!es1. 

Ankara 28 (Husu.::;1) - Hükumet tara-1 i de••a,m ed1.•or fından yarın akşam Büyük Millet Mecli- Ankara, 28 (Hususi) - Başve • W J 
sine takdim edilecek olan 1940 bütçe pro- kil. Doktor Refik Saydam yarın l 
jesinin hazırlığı tamamlannuştır. İcra akşam (bu akş~) Ankara rad - 1500 g ·ı ·z go·· "[[ .. S •• F• ["" J • 
Vekilleri heyeti bujün öğleden evvel ak- YOıSUllda memleketin harici ve • n l l n U U U f n Q n l Y Q !} (! 
teylediği toplantıda proje üzerinde son dahili siyaseti hakkında mühim gı·tıı·, 3.000 go··nu··ııu·· daha gı·dec· e.' : 
tetkiklerini yapmıştır. Maliye Vek~eti bir nutuk irad edecektir. . _ 
Yeni projenin ana çizgileri hakkında ya
rın matbuata malumat verecektir. 

Buna intizaren iyi haber alan meha • 
filden temin eylediğim tafsilata nazaran 
hükumet 1940 bütçe projesini hazırlar -
ken fevknlfıde tedb1r1E!N! baş vurmak za
ruretini duymuştur. 

Zira 19~9 mali yılının sekiz ayında 
{Şubat b , na kadar) yapılmış olan tah
silatın seyir ve manzarası buna 1ü · 
zum hissettirmiştir. Bilhassa 1939 vari · 
dat bütçesinde 22 milyon liraya yakın 
bir rakam halinde tahmin edilen gümr.ik 
vergi'ıeri esaslı bir noksanlık arzeyle -
mektedir. 

Müvazeneyi temin için tedbirler 
Bu vaziyet karşısında bi.r taraftan 1939 

(Devamı 8 inci sayfada) Maliye Vekili Fuad Ağrah. 

r- "~o~ ~osta,, muharri~leri Erzincanı ---, 
~ ıkıncı defa olarak zıyaret ettiler _J 

Başvekilin teşekkUrleri 
Ankara 28 (A.A.) - Basvektl 

Dr. Refik Saydam, Halkevlerinin 
sekizinci yıldönümü ile yeniden a
çılan Halkevlcri ve Halkodalan 
dolayısile bu teşekldlle;:- mfime~ 

1 sillerinden aldıkları telgraflara te- ! 
j şekkürlerfnin iblağına Anadolu a- ; 
~ jansını memur etmiştir. ~ 

1
: ı ' . ................................. : .................. ···-"' 1---------------------------

1 Melhuz sulh ı 
konferansı 

Dün Avam Kamarasında 
müzakereler o:du 

Berfin su ,·h lt!şebbıisünün 

mııva/fakiyetle neticelene
ceğini ümid etmiQor 

Londra 28 - Toplanması melhuz sulh 
konferansı meselesi bugün Avam Kama
rasında mevzuubahs edilmiştir. 

İşçi meb'us Henderson, melhuz sulh 
.konferansının talebler de bulunmak isti -

Fin ordUS'lına iltihcık ed en Amerikalı gönüllüler 
,nodra 28 (Husu.si) - Müttefikler ta -ı maddi yardım, askeri sahaya da teşmL 

rafından Fin~diyaya yapılmakta olan (Devamı 8 inci sayfada) 

Memurlara taksitle 
evler yapllacak 

Enkaz yığınları altından 
yokselen istiklal marsı . 

' yen her Avrupa devletini dinlemiye mu- • 
lstanbul belediyesinin imar işleri M il" • ğ ... •• k b"I f "ki,.. vafakat edip etmiyeceğini sormuştur. 

ua ımı, çocu a o ur en ı e stı al marşı söylenmesi (Devamı s inci sayfada) 

lazım geldiğini öğretmişti, çocuk hocasının K • h ı· • d 1 

sözünü dinledi ve sesini duyanlar tarafından kurtarıldı ayserı ava 1 r.-ın e 
etrafında geni tasavvurları 

Yeni Erzincanda devlet cta·irelerinin işgal edecekleri 'J.t° k\!_.·:~ evler 

l 
r.l~·~y~~ .. ~ . 

- 3 - tıyor1ar. Dinler m' rt· de siie nak-
Bana felaketin hakikaten en mühcv· j ledeyim? Aradan~. geçtr amma, bu 

l'lc sahnelerinden biri bu ~diseyi anla- (Devctmı llf. tıticıı sayfada) 
::ıı • .... 

şiddet . i zelzeleler 
devam ediyor 

Sarımehm~d köyünde 
16 ev yıkıldı 

f Kayseri 28 - Kayseriye bağlı DeveJi 
1 kazasında dün gece 23/30 da şiddetli bir ! 

1 sarsıntı olmuş Sarımehmed köyünde 16 
ev yıkılm~tır. Nüfusça zayiat yoktur. 
Pınarhisarın Viran nahiyesinde de 22/25 

(Devamı 8 inci sayfada) ··--·- ·· .. ··s·irc;··o·'N·-·······--
'( Hatıralar arasında 

YAZAN 
O.tad 

Halid Ziya UşakhgiJ 
(Bugün 6 ncı sayfada) 

Bankcdar tarafından yapılacak bina1arl4 süs1-ecek olan E · ·· · d .. ,. mınonu mey ar.ı 

İstanbul imar edilirken birçok semt - tir. Bu meyanda Em" · .. danını 
ı · .. ll . ·ım . ı monu mey n 
~~ın guze eşt~rı esı ?ususi ve resmi bü- etrafı bankalar tarafından yapılacak bi-

yuk sermayelı teşekküllere temin etti - r ne11arnı 3 üncü ~ayfcı.da) 
rilecektir Bilhassa · I ak ,. ....................................................... \ 

· yenı açı ac mey - , H f k . k .. l . 
darıların etrafı resmi dairelere mahsus : a tanın arı atur erı : 
büyHk ve modern binalarla süslenecek - \ .............. !!.?.f!-!.?..? .. 1!.~!.~J.~~.~-~-·--·-·) 



1 Sayfa 

Her gün 
Bize ümicl veren 
Tek nokta 

EkPeM \Jtakhglt 

i ngiltere başvekUinin söylediği .son 
nutuk kuvvetinden tamamen emin 

bir devletin düşüncelerini ifade ediyor
dM. 

Alman dnlet reüinin ayni g~ııde, he
men hemen ayni saatte verdiği söylev de 
:raağliibiyete asla uğramıyacağını sanan 
bir devletin gururımıı anlata görüaü
yordu. 

Dünya matbuatı her iki nutku da ayrı 
ayn inceledi, ve hemen hemen ay:ni hük
me vardı, ba hükmü: 

- Sulhten henüz çok uzaktayız, cüm
lesile ifade edebiliriz. 

Mümasil vaziyetlerde söylenen her 
nutukta olduğu gj.bi bu iki nutukt.a ctcı 
evvela iç merruekete hitab eden kısımlar 
vardır, bu kısımlar sivridir, iğnelcyıd
dır, serttir, anlaşmaya asla niyeti olın:
yan iki can düşmanının sözleridir. Buna 
mukabil her iki nutkun da harice bitab 
eden klsımUınnda belki yekdlğerine yak
lqtınlabilecek iki prensipin ana natla
nnı sezmek imkansır değildir. 

Çember1ayn 

- ·Biz Almanyanın ''aktilc serbest ~ 
lan milletlere yapmır olduğa haksız-
lıklan tamir için harbediyonız 

cHer şeyden evvel Polonyalıların, 
Çeklerin i.stikWlerini teımn etmek ~ 
2lllldır> demi§tir. 

Hitlerin söylevinde ise Polonyadan, 
Çekyadan bahis yoktur. Buna mukaml 
fÖyle bir cümle göriiyol'U%: 

SON POSTA 

Besim it Balrale: 

• 

Muhatabınız sizi sıkmıya l>ı:qladı Dll, biliniz ki, siz de 
orıa ayıri hissi veırmi~ 

= Herkes kendi gerinde = 

İnsan r.ncak layık olduğu muhitte yaşar n ancak o mu
hitte dliıletir. 

S,._ , .-.··--····-................................... --, Dl•l•int lıa••beden llernard 111a1.11 ın , • 1 y • 

Sebeb olduğu Hergun hır fıkra ~ A•/1171 
Bir evlenme - Ne 11aoar? 

- cOrta Avrupa bizimdir, orada bi- Harbden evvel ~------.. 
.zim aleyhimJze kombinezonlar kurulma- Berlinde İngiliz ti- Yaşlıca bir ada.111., parrota oynıyan 

Zamane çocuğu .--------.. 
ıuna mOsaade etmi~ğiZ-> yatrosunda oyna _ bir çocuğa sordu.: 

Bu c::imlenin fışkırdığı ima çok sarih- yan cMarina Mar _ - SöYle bakayım çocuğum kaç 
trr, Almanyanın çember içine alınmak iW> isminde bir A yaşındasın? 
ic;~ndiği hakkında ötedenbert ileriye sü- merikalı sahne ar- Çocuk cevab verdi: 
rülen iddiaya ve bu münasebet1.e izhar tisti, gen~ vaktile - Altı yaşında. 

Şubat !9 

lekteblerin beden 
terbiyesi derslerinde 

yatnasakhk temin 
edilecek 

Lise ve orta rnekteb beden terbiye
si iğretm~nleri önümizieki Cumarte. 
si lfl"mii İstanbw Maarif Müdürlüğün -
de M3Bri( Müdür muavinleıUıden Veh 
binin ba~kr-.nlığında mühim bir top -
Jantı yapacaklardır. 

Bu toplantıda bütün mekteblerde 
beden teıbiyesi derslerinin yeknasak 
olmas1ı111 temn edecek tedbirler üze -
rinde gö:·ü:;iıJerek. h;Tlıassa mektebler 
aras,ndcrki spor temaslarının arttml -
masını haıırlıyacak yeni bazı formül
ler lıubmacatiD'. 
Öir9'mrn toplantilannm rmnameleri 

hazırlandı 

İstanb111 Ma~ü Müdürlüğü Mart a
ı igerisinde Lise, orla ve ilk rnekteb 

öÇctmenlerinin yapacakları meslek\ 
toplantılar etrafındaki tetkiklerini ik -

l etmi~ tDplanbla.mı ı:ı.ım•meleri -
ni haınrhycWrak alakadarlara bildirmiş -
tir. 

Hcn1rlan.rmş olan pro~ama nazaran 
ilk meslekf toplantı Martın sekizinci 
günü birinci illt mekte'.bde yapılacak -
tır. ~u t(tpla•tıya bütün Hk mekteb öğ
retmenleri ffe bvşöğretrnenleri ve ilk 
;tedrisat müfettişleri iştirak edecekler -
cm-. T~Tantıya !\blrif :Miidürü Terlik 

ut riya~t edecektir: 
Birincim: okulda yapılacak ilk mek

b öğrebneı!Imrun mesleki toplantı -
.5Utdan evvel kız lisesinde ayni mak -
sadla- Lise öğretmenleri bir toplantı ya
pacailiırclrr. Bu toplantıda bütün Tise 
öğretmen ve müdürleri. orta tedrisat 
müfettişleri' ve ağlebi ihtimal orta ted
risat' ummn müdürü de hazır t>ulUna -
C?~r. 

edilen korkuya Hitlerin btr def.a dıtha ::Serlın radyosnnda - Altı Yatındasııı da, ba.stonum 
temas etmiş olduğumı kaydettikten son- fngilizce fpikerli - kadar da boyun 1)41'. Bir mahalle bekçisi hüner rösteren 
ra fU noktayı hatırlıyalım: ği yapan, sonra _ Çocuk yaşlı adamın elindeki bas - HsTtlfaı.m dövmftJ 

Alman hükfuneti Slovakyayı k~ çe- lan sahneye ge _ tona baktır Dün İstanbul zabıtasına nıüddeiunÜı-
-.fr~ikten sonra fU veya bu şart altında çerek, ilk defa o- _ Sizin. baııvnunuz kcıç: . flll§&ncW millkten Fravalell bir dövme ve yaralama 
müatakil bırakmıştır. Çekyaya da husu- tarak da Marina : ki?... hldiaesi iııtikal etmiştir. Hidi!cde dayalt 

m1se•1ır91i ... dard e ,ekli 1 v erAmıl · tir. hl,dehid~ltan11da 
1 

ile birlikte ayni ;.. ·-,,/ ydı1·y1 en dfürb~akkahöa:Hz, dba~k adttığı iddia e-
~ en evve man u u an a piyes!e rol alan en e ır nur a e eAçisi ir. 

dahH olan kısımlan gene Alman hududu Rus prenslerin _ limon infilak "ıaddesine Bir sene evvel dişisini kaybetmek fe - Şikayetçi hokkabaz HakJhnın iddi~1-
içine aldıktan sonra hususi bir idare kur- den Orlof ile evlenmiftir. Bu evlenişe, l~~e ujrıyan bu Afrika arslanı, fim-

1 

ıı.ıı İıamran bundan on beş- gün evvel bir 
mU§tur. İngiliz edibi Bernard Sbawm bir piye- esas mı oluyor?.. dı bütün tesel&ini 18 aylık kızı I..illey - gece 'Y'enişehirde Bir kahveye giderek-

1 

Almanyada Lehistanın ilerde ihya e- si sebeb olmuş zira genç prensle Ame - . . d k' .. .. b' . d 1· den almakta, ona bakm•kta, bir türlü miifterileri eğlendfrmeğ_e ve bazı hü 
dıl . d"l · ği b hs" k uı f ı ' ' Kı::n ınanır ı ı gunun ınn e ı - d .---.. w .. ve her ..r.- ..J: , • ~ " ıp e ı ıruyece a ı onuş maz, a- rlkalı artist piyes icaoı önce yalancıktan; . . .. k dd 

1 
. . _ yanın an 8.r~~- ay,&., wş- · nerlerihı gostermeğe başlamıştır. 

kat istikbale muzaf niyetlerini göstere- sonra da hakikaten birbirlerini sevmif - mon m!ıla rna e en m;:nı: g~re 1erile onu şuraya buraya taşımaktadır. Bfr .ardlılt holtKabar Hakkı, Itahve sa-
bilecek bir noktayı kayd~delim lerdir. Yeni evliler düğün günü Ber _ ~~? ~en bbuna da mu

1
.va

1 
-1 ° bi~ urı· • kinlerinin saat'Ierinin ayarını gözü kapalı 

Al h "1..J'. i h .. -t .d ~b· ' Fılıstınde ulun.an a ım enıen n ı- G - •/ kucları çalmakt -man u.ırnmet llSW>l ı areye ta ı nard Shawa bir teşekkü:r ve minnet tel. _ fi k uz~ y On oltiugu halde lteşfetmeğe çaltşırken, ma-
olan Leh topraklarında ne kadar Alman grafı çekmi.Şlerdir. mondan as9to~ çıkrur~g~ muva a has/anan bir adam halle bekçisi buna mani olmuş ve büyük 
ekalliyeti varsa hepsini de tedrjcen top;. olmu~:· ~Ia~u;n oldugu u~ere aset~~ bir asabiyete lmpıiar~ 
]ıyarak asıl Alınan topraklarına naklet- Eski Alman dev!et en buyuk ınfilak ma<ldelermden bırı fngilterede Nottin Chamshire de 49 I c- Be adam Se'J'l fn misin, cin misin 
meJttedir. olan cordite'in terkibine dahildir. yaşlannda bir fekerclnin garJb bir zafı ki herkesin saatinin 'kaç oldtrğunu biti -

Almanyanın bugün fiilen vücude ge- adamları ne yapıyorlar? Bu sene }'ilistin İngiltereye 12 mil- vardır: Kuşlara bayılır. Hele altın sansı 1 yorsun?> dfye kendisini dövdükten s<Jnra 
tırdiği vazıyet Adıl, muhik bir suJhün E ki Alın b k"ll . d D B " yon sandlk limon ihrac eyle:mi~tir., bir kanarya gördü mü idi, dayanaınaz a- sal gözünün dıe :ia.raianması1tn sebeb ol-
ıcablanna tevafuk etmez, fakat ortaya . 

5 
A ert~nd aş~e 1 e~n .. e~ \ ı:u- Bunıardnn iki bin ton aseton elde etli- şırır. Bu yüzden birkaç kere karakolları muştur: 

konulmuş bir esas vardır, bu esası mü.tte- dmng- fm" 1 .. ak a tme::ırvktedar. uMernıve1rsı .esfın- lecekt'ir. boylamış, para cezaları ve:ı:ıniştir. Ge - Zablta dünden itiba?en bu garib iddia 
fikl bl · k h h la b e pro esor u e ır. wzı ır- ıil d gen bö le b" · .eri~ ta~e erme ya ın,b" erfi ... ~ e .e- kaya mensub arkadaşlarından bir kısmı çek er. eb" e 'dy t a1:ı mac_eıra ~ç~en ve hadisenin talikikatile meşgul olmak -
ıenyetın vıcdanına uygun ır aıe getir- . . Saçsızfırtın sebebi şe ercı, ır sergı e eıl"' r edilen 25 .ın - tadır. 
mek belki mümkünd:.ir, fakat elektrikli Berlınd~ Tenpelhof hava meydanı cıva- 5 giliz lirası değerindeki bir kanaryayı ;a- Dünkü yaıapıılar 
hava banchıde oturup konuşmak lazım. rında hır lokantada ~ık sı~ buluşmakta- Almanyada Karlsbad şehrinde icrayı 1 Iarken suç üstünde yakalılnnuş ve :bapiw Dün şehrimizde :iki yerde yangın cık-

lngiltere hüktlmet reisinin nutkundan dı~lar. Bu a;rada. e81rı, mahye nazırı Dr. san'at eden bir baytar tedavi etmekte atılmıştır. m ş, fakat tevessülerine meydan verH~e-
bır cümle daha alalım. Bay Cembcrla' n: Kolen'e, eski adlıye nazın Dr. BeU'e ras- 1 olduğu hayvanlann tüy ve kılları üze-I Bir psiko-analiz mütehassısı ·,öyle de- d ı .. d'" .. 

1 
.. t" 

s .; lı b'liı: · · Eski ba :ıı·u d n Dr en rBon uru muş ur _ cBt_Jünkü Alınan hükfımeti bizım- ya ı :sınız. . şve ı er ~ D · rinde derin tetkiklerde bulunmuştur. miştir: B 
1 

et b' . S. lt liınedcf 1 T 
le konuşmak istemiyor... llk adımı at- M~~ J?>lony~a ~care~ yapma _ta, r. ·Baytar hayvanlardan bir kısmının bilfı- c- Bu gibi hastalıklarla malıll olaJl _ tın ar an ırı u ana . e ncı ı-
:mak ve bize iyi niyetini isbat etmek Al- Brunıngın kabınesifın.<;e. ı1ş nazkırlıdg~ yEsap- sebeb tüy ve kıllarını kaybedişleri hak- İarı hapise atmak de~l, onları ruhf. tel- ça"dlll sokakğında 2:1 :nun1ad ralbı e;ıdnd~lt lka: 

. . mış olan Blons ç tlu: ış etme te ır. - . k -b 1 . . . ı· s k' .1 b . . tın an çı mış ve o anın ag a ıyc en manyaya düşer> demıştır. . . . D Curti kında bırço tecru e ere gmşmış ır. e- ın ı e u marazi hallerınden vazgeçır- d k ·u . t fı d b 
cBırgünku :A~an hükiımctınin müt ~- ki h~ncıye nazırlarından r. _ us ta, bebini ınayvan1ara verilen gıdalarda bul- mek icab eder.> ya~ ı tan sonı:a ı aıye ara 11 an as -

:f'Jklerle konuşmak istcmcdıği:t hükm~ne Berlinde avukatlıkla meşguld:.ır. muştur. Esasları protein ve aınidonlara tırı:ımı~ır. 
=============== ı •• İkinci yangıır da Ka.dıköyünda olmuş ~sas teşkil etmiş olan hadiseyi haurlıya- 7 incisi başlıyor. Halbuki mücadele eJan istinad eden gıdalar ile beslenen hay- Uç •• G , , ler tur. Rasimpaşa mahallesındı:? UzunhP!ız 

mıyorsak ta, İngıliz başvekilinin büyük !başladığı noktadadır ve o noktada yapı- vanlann 1iiy ve saçları~ın daha çabuk sokağında 85 sayılı Nesrine aid üç katlı 
hır samimiyet ta ıyan nutkunun bilhas- lamıyacağl da fiilen tahakkuk etmiştfr. ı döküldüğünü nazarı_ dıkkate alm1? ve Franc;•z ve İngiliz ordularmın baş - binadan çıkan yangın, hadise yerine der 
1;a şu son cümlesinde Almanyaya kar~ S h . 1 t't . 1.. f kat 53 bunların yiyeceklerıne balık etlen kat- larında bulunan kumandanların üçü - fınd _ d'" '"lm" 

a anın genış e ı .mesı azım, :ı - k 1 hal gelen itfaiye tara an son uru uı-ço'k açık bir davet bulunduvuna dikkat h işl tm k . kA ..... mal"k olan mıstır Bu savede hayvanların ıl arının nün de ismi cG> harfi ile başlamakta-
ayı gen e e ım anı.~ ı ., . · : " _ t:ir. 

ediyoruz: Demek Almanya ilk adımı ata- küçük devetlerin hiç biri henüz harbe ~~nıdcn neşvımema bulduğunu gormuş- dır: . Bu binanın 1500 liraya sigortalı olduğu 
b l r konuşmak arzusunu izhar edebilir, ginnedi. Büyük devletlerden birinin de tur. . . . . . Gent-ral Gamelın, general George.:;. anlaşıltruştır. Yangının :rıe suretle- vu 
masaya oturmak fır atını haZlr

1

ıyabilir, küçük devletleri emri vaki karşısında Kcsfmı Karl~b~d tıb odasına b.~ldırmış genf'ral Gort. lrubulduğu araştınl:Iıaktadır. 
kend ıne bu imkan verilm · tir, yalnız 

1 

bıraktığı görülmedi. Demek oluyor ki, ve rapor .. vermıştır .. B~ rapora gore saç- P~rıs ve ~ondra ku~culan. bu G ... ·-··-··· .. ·····--·-·--·-...... - ............. _ 
bu vazı etin ıfade ei len kısmıd r. İfade harb bir çıkmaz içindedir ve işte bize }arının dokülmemesını arzu eden~~r mu- harfin~e~ mulhem olarak uç G 1ı broş- T A K V 1 M 
ed lmı n k mı nda ne var, harb havası- " "d veren noktalardan bir tanesi de hakkak surette ve mukannen gunlerde Jar. ~·uzukler, madalyonlar. bilezikler, 
J1 ce n m h l getiren kı kırtıcı sa- ~:~ur. ı büyük miktarda iode'u 1htiva eden balık ı iğneler yapmaktadırlatr. Şimdi oralar-
Tl :rnatb at n idd'asından ne kadan doıt- Ekrem Uşal-lıgil etleri yemelidirler... da hep ~ilç G> rnodasd vardır. 
ru? B lıniyoruz. Fakat vaziyetın bu gö- -;;:=:==::::=::=:==:=:::~::;;;::;;;;;;;;:;:;;::::::;;:=::;;;:::;=:;:;:::::=======================~ 
runen şekli sanıld kadar karanlık de- ~ J S T E R "" 
ğildır ve ıkind b"r nutkunda· 1 $ T E R 1 N A N, 1 N A N M A 1 

- cHavayı daha az gergin,. bulan 
muhterem İngiliz başvek'll muhite biraz 
ııikbmlik verrnek için elbette istinad edi
len mühim bir sebebe malik olacaktır 
Bununla ber~r biz gene beynelmlle1 
rnatbuatın uımuni hükmüne uyarak: 

_ cSnlhten henüz çok uzaktayızc di-

yeceğiz. Bununla BbertıbbC: b ~t~s~tü?d ~
ınidsiz de değiliz. izi us u :ın umı SlZ 

(Son Telgraf) ,gazetesinde bir zamanlar (Bürhan C:ılıid) 
imzalı fıkralar görülüyordu. Bu fıkralar altındaki imza gü
nün birinde ufak bir değişikliğe maruz kaldı. (Bürhnn Ce
vad) oldu ve evvelki ,gün bir muhakeme esnasında öğren
dik ki (Bürhan Ct!vad) gazetenin sahibi (Etem İzzet) in 
müstear iarnidir. Bunu mahkemede biz.zat kendisi ifade et
miıtir. O halde (Bürhan Cahid = Bürhan Cevad ~ Etem 

İzzet) olduğunu zannetmemiz lazım değil mi? Halbuki Bür

han Cahid tanmmı~. kıymetli romancılıft-ımızda~ fıkra~·1la
rnnızdan biridir ve onun kıymeti ile şöhreti bizi böyle bir 
zanna di.işmekten tahzir eder. Bu vaziyet karsısında biz -me

selede Etem İzzet tarafından izaha muhtaç noktalar oldu _ 

ğuna inanıyoruz. Fakat ey okuyucu sen: 

IST ER 1 NAN, 1 STER iNANMAI bırakmıyan sebeb şudur: . 

Bugün iıarbf:tı ~ ncı ayı bltb, yarın"" ""---------------------------------------------J 
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Pi 

lrakın modafaası için 
tedbirler ahnıyor 

Almanlar Soonetler Romanyada yani m.'.:.ı:.~ ı!ı~dliine ~·~ 
~ kanunu e · · zırda 1rat hüktlmett, mem1eketın müda- e Bu ~at acaba niçin 

E 
.,. ·ı A ·ıc J sasının faası için tedbirler almaktadl\'. Aikerl ıeıdı 7 vasıtası • merı auan ı·k· . ldö u o programın tatbiki için lBzım gelen tah -~ ıncı JI n m aisatın aynlabilmesini tem\nen muhtelif Yazan: Selim Karıp Emet 

lı ~~ t • t • I Bilkreş 28 (A.A.) - Bütün memleket nezaretlerin bütçelerinden pek lüzumlu A. merika hariciye müsteean Mi' am ma e de ır ıgor ıar yeni kanunu eaaainin ikinci yıldönümünil olmıyan masraflar çıkarılmaktadır. . ~ Sumn~r Wells'ın Avru~ ~ O. ' tes'id etmektedir Diğer cihetten hükfunet mağazala • yahatı munasebetıle her tarafta buyuk 
· d lerind l"' .. bul bir merakın uyandığı malUındur. Seya • L: Matbuat bu aayede Mitün abalarda nn a ve ev e te orgu ve saç u • h tinin ıla ğ h be .1 b ber hisıl 

nı· .00dra 28 (AA.) - Harb ekono -,na mukabil Amerikadan Soyyetler B~ tahakkuk ettirilen mtllıim baprılan mflt nan kimseleri mevcud stoklan gösteren 0~ bu ~afka,c:uıza~ ~o':na;~~yaretin
da !Si_ nazı~ B. Cross Avam Kamarasın- liğine giden petrol miktarının ualdı~ı tefikan kayde71emektedir. 

1 

bir cedvelle millt müdafaa komltell.,e den ve Berline hareketinden sonra da 
~htelif suallere oevab vererek ez- 1111laşılmaktadır. Bu ham maddelerın Yan resmi Romanya gazetesi Kral n müracaat etıneğe davet etmiftlr . devam etmektedir. Zira: Henüz büt".ın 

. dftniıtir ki: ne dereceye kadar Almanyaya tekrar aşalıdaki el 1Ul8ile huswd bir num:a h~il~ ~lam~ olan ~ugünkü ~~b i~in 
Bıtarar memleketlerle ticaret mü - sevked.ildiği maldm değildir. 118fretmi~·· F IAk iz d 1 ~~ !'.>ir tesvı~e suretı b~l~nabılır dıye 

Zakere}A ,,_ 0 e 8 8 8 ara dUŞUDWmektedir de 0Dlln lçtn, 
hed fi -ri !8Pılırken İn.gilterenin ilk Nazlra şu sual sorulmuştur: . «Milli icablar netlcesl olan yeni ka • Fakat bu intizar yerinde midir? Ve 
~a e 

1 e~tiadan hiç bir halde Alınan - Ham maddelerin Almanyaya satıl • nunu esasiyi ben ve nazırlanm hazırla . .,A etlerı·n yardımı ~ter .s~er We~'in . .seyahatinden 
ırı·nın istıfade etmiyeceği hakkında te- .. h kkındaki teminattan niçin dık ve bütün memleket teVk ve heye - VI ay böyle bır netice çıkabını: mı? . . 
ınat alınıat mıyacagı a . cani k ladı. M . . Bu auale cevab verebılmek ıçın bu se-
Mü t . '.I ır. .. Amerika istisna edilmektedir? . a arşı emleketın sellmeti 1 - Ankaıra 28 - 29. 12-HO tar1b1nden 23.L yahatin yapılmasına amil olan şartlar!n 
~ keakıben nazır diger bir mevzua Sebebi b "tf Müzakere çın 'bu kahunu esasinin ilk bekçili olaca- lHO cuma gttntl aaat 17,30 a kadar KmlaJ bir defa gözden geçirilmesi faydalı olur. 

re demiştir ki: Cevab: ası ır. ğım.t umuml merk!ztne yatı.nlıp ayn, a1n 45 UL Herhangi bir telkin yapmamak, görü-
d Arnerikadan SQ,,vyetler Birliğine gl- ettiğimiz memleketler kaçak kontro • tede ne§?'edllen ve yeldinu f,12S,H5 Ura SO şeceği devlet mümessilleri arasında her 
en kalay ve kauçuk miktannın son tüne tlbidirler. Amerika için böyl• bir Zag"'rebda bı·rçok kuruta balll olan teberrüatın YlllJet lise- hangi bir fikir tea~ine vasıta olmamak 

'Ylar zarfında . B d d Midir rtne tenllni ıösterlr mWl yardım komltesln- ve müzakereye gırışmemek ve sadece 
arttığını biliyorum. u- şey mevcu es~ · den alınan ııst~. dinlemek ve dinlediklerini Amerika cüm-

So n 48 saat içinde lngiliz tayyareleri ~!9!~!~~ !!"!~~ilde- .. cün:tE:~,.-· ;a~:;ıEtiS~:~ 
rin tevkifi üzerine bunların taraftan umuml merkeı dı~ı zaman Amerikanın Parıs sefin de 

Almanya Ozerinde iki defa uçtular =~~ ~!:'i:vk~ .. ; = :1:: : ~E~:~;;:a~~~~; 
yapmııtır. Yıktın l ,39',97l 27 i~in yoktu. Kald_ı ki ~i~k~ç ~ük in-

, ._ dr 8 1 ~·- - """·- ·~ ... ~ u tizar sonunda Parıs sefırının lısanından ~n a 28 (HUBUSt) - Son .f saat miş e.n.a.u-. .n.olony• ve Dusseldorf üze- F d • Atyonkarahllıar Vlllyetı ye.uuu -.ucn -Avrupanın durumunu, hiç olmal88 müt-
~ında ikinci defa olarak İngiliz ha- rinde, Alman hava dafi bataryalarının ransa 8 yer J ra .. ~ kuruvu:· U idin 

5038 
llr tefikler cephesinden ve· Rörüş zaviyuin -

... kuvvetleri, dün gece fimal Alman· şiddetli ateşile karşılanan bu tayyare- k ) .... ~ ' Y, ye u a. den, öfrenmek pekilA mümkündü. Bu 
1&sı üzerinde uzun tsttlr ..... ıta bulun • lere isabet vaki ol.manıştır. ararname er Ama.aya Vlll.yetl yek6nu 8'1fl Ura Ot ku. tarzı hareket ihtiyar edilmeyip de ayrıca 
lrıucı1 .. _ ... _ ~ • rq. Amerika hariciyesinin ön aafta gelen bir 
~r. Tayyareler Berlin ve Ha • tn~llı hava ordusu tayyareleri Ber- Pans 28 (A.~) - Nazırlar Meclisi Ankara VUO.yetl yeldinu lfl,357 llra 10 mümessili vasıtasile mahallen tahkJkat 

:vre ile Kiel ve Cuxhaven üsleri üze- Iin üzerinde uçmuşlar ve uyumıyan bu lı'bah Lebrun'un başkanlığında top- kurut. Ur 
70 

yapılmuına ihtiyaç gösterilmesi her h~ 
le de UÇJnUf ve salimen avdet etmiş - şehir üzerine beyannameler ve küçük lamn1ştır. An•l!lya VCO.yetı yeldinu n.oa a de bir başka maksad ve bir başka dil • 

rdir. flamalar atm141ardır. İngiliz tayyare • Naıırlar son kabine meclisinde ha - k~~ VD'1et1 yeldllıa tl ın Ura 10 ku filnceden ileri gelmiş olsa ~rektir. Kal-
fte te Fr daki İngiliz - la k . ' - dı ki Mister Su.mner Wells'ın seyahaU ha u r ajanmım anaa leri, Wil.Mlmstrasse. Unter den Lin - z~ nan e onomik kararnameleri tet - rq. şayialan ortaya çıktı~ zaman lngiliz ve 
va kuvvetleri nezdinde bulunan bu- den gibi caddeler üzerinden birkaç btn kike başlamıştır. Bu tetkike yarın sa- Balıkealr Vlllyetl yeldinu 78.826 Ura 83 Fransız hükdmetlerinin, melhuz bir sulh 

~si muhabiri, İngiliz taparelerinin kademden ibaret kısa İnesafelerden hah yap·Jacat olan içtimada devam e- kurut. l idin 12,arı Ur 
31 

tu- teşebbüsünde, harb Rayelerine daJr flm· 
~lınanya üzerinde evvelki gün yap - uçmuş olınalanna raığmen. Alman pro- dilecektir. Btıecit Vll yetl ye u a diye kadar yapmış olduk1an bütün resmi 
tikten uçuş hakkında 1\1 mal6matı ver- 'ektii 1 · t rU§. beyanatların nazan dikkate alınmuı Il-
ın kte J ren yanmamLt ır. 1 I k •ıı ZJ t • Btncöl Vlllyetı merkez 3400 Ura. zım gelece~ine dair VaşinRton h!ikdmeU 

e ~ . . İngiliz bombardıman tayyareleri Ko .,. P. ı er nege ı Bltlla . VUlyetı yeldinu '883 Ura 09 kuruı. nezdinde dostane bir müracaatta bulun-
Harbın başlangıcındanben İngiliz lonya üzerine beyannameler atmışlar, "9 l J. B:>lu Vlllyet.1 yeldinu 18,763 Ura M tul'Ui. duklan da, o sırada tereşşüh eden ha -

tayYarelerinin yaptıklan en ehemmi • Emdt-n, Dinsberg ve Dortın nd Ü • 1, op Q n Uf Burdur VllAyetl yek6nu 7057 Ura 39 kuruı. herler cümlesinden bulunuyordu. Demek 
Jetli uçuş budur. Bu İngiliz bombar - . u ze Buraa Vlllyetı yeldinu 64,360 Ura 30 turu•. ki Amerikanın Avrupada yapacalı aiyasl 
dırnan tayyareleri hemen bütün Al _ nnde uçmuslardır. Ankara 28 (A.A.) - İcra Vekilleri Çanitın Vlllyetı yekünu 11,932 Ura S4 iskandil için Londra ve Paristen ziyade 
illan hava 'm~ hatt üzerinde _ tıd ~ taJ7areti 4üşüriildll Heyeti, bugün saat 11 de Ba,vekAlet lruruı Berlin ve Romanın esaslı bir zemin ola-
ırıu!;lar Alman bombaı uç p . 

28 
( .. A.) C! ...... .. 

8 
dairearinde topl•nınıttır. Çenaıırta.._ Vil4Jetl Jet.Onu n,m Ura 1'I rak ele almdılı kanaati buıl olqr. 

'i ve rdımab tay • ana "' - guu .. saat zar- lmrut. Halbuki Londra •e Paria kadar, Roma 
Yarelcri ise, bunlara taarruza ta - fında bilhassa fiddetli .urette cereyan H I" ı• • d •k• Qonab VDlJeU Jeldllıu 8'1M Ura ao kunıf. ve Seriinin de bu husustaki ~ 
tebbOs etmemişlerdir. eden hava harekltı esnumda Fransa - eye an ne ıcasın e 1 1 Çorum Vllly~tl ;reldllıu 23,111 Ura llO ta.. malGmd~. Bir ara ~tl~ siyasi hayat-

İngi]i t Rhin d iki A1m ta aresi d"'-" "lm" k h lk hf• rq. tan çekilerek yerim Gönn$(e bırakmall 
Q z ayyareleri. btlhH• tı an yy u.,...ru uş - "Y a 1 fa ıye edı.ldı· Donlall VDA7etl JeldllıU 11.en Ura Si h- neticesinde miltteftlderle bir enJqma 

zennde büyük bir faaliyet sarlet - tür. U • r111o zemini bulunabflecelfne dair Berlinln 
Giresun 28 - Alucnnın Ozan ve Mu- ı Dl1arbakır: Vlll1ett ;rek6n11 11.- un bazı siyasi mahfellerine atfo1aınau '" A-

Her · t' TU k. K al Karolun Romaya .. " turu• melik• nezdinde yapılmı• teşebbü.cın c1e rıo nun r ıya r 1?uk koylerind~ ~~ bulan heye!~ 1Ae- Bdlrne 
0 

VD!yett JektnU 11,171 Ura 11 ta.. ciddi bir esasa i.stinad etmediği anlaşıl • 

h k 
. w. • • • tıcımi Ozan koyunun arkasındaki yüz 1'111· mıştır. a kında konferansları gıdecegı takzıb edllıyor metre yüksekliifndeki iki kayadan bir Bltwt Vlllyetl 7e"nu 11.HI Ura Ol kurut. Şu halde Mister Sumne~ Wells'ln Av-

taneei ikiye aynlmlf olduğundan köy Erıurum Vlllyetı 1e"nu 23,821 llrıl ..,, rupa seyahatinden ameıt bır netice çıka-
halkı tahliye edilerek Giresundan der _ turuı. mıyacalı tezahür edi~or. demektir. Niha

Parla 28 (A.A.) _ Meb'uaan Mec - Bilkreş 28 (A.A.) - Kral Karolun 
Bat Reisi Herriot. bugün Türkiye hak- İtalyayı ziyaret edeceğine dair D. N. B. 
kındakı konferanslannın tkhıcisini ver ajana1n1n verdiği haber resmi mehafil-

yet son ve uza~ bir ihtimal olarak akla 
hal gönderilen çadırlara yerleftirilmiı • Esld,eblr VUlyett 1elc6nu n,OIO Ura 13 gelen bir di~er faraziye, yeni bir fntiha'b 
lerdir. tunıt. devresine girmekte olan Amerika Birle

Mumuk köyünün yaslandığı dal da he k:::.zlanteb Vlllyetı Jeldllıu •·•12 Ura 28 $ik dev!etleri riyasetine ilçüncll defa 
yelin yapmıf ve halk tehlikede oldu - Gir~ Vlllyetl Jelc6nu l l.H7 Ura '8 namzedltlini ~oyacalı rivayet edilen 

ğundan wlinin verdili direktifler dahi- kunıf. =~:~zv~:1ciJ1=d wtıuıı::n :; 
bıiftir. • ce tekzib olunmaktadır 

8
. Bu konferansında ilk sultanlardan. 
1ıana İmparatorluğuna kaqı yapılan 

ltıü~deledeTI İstanbulun fethinden ve 

Ceyhan nehrinin tinde ve nahiye müdürlülfinün nezareU Otlm11şan• Vlll,eü ;reldllı 1,1511 Ura Si ~yreti sarfettWni söyliyebflmek ıtbl 
altında köy halkı çadırlara yerlepiril • kunıf. bir imkln verebilmesidir. Fakat bunu 

Suları alçaldı miftir. (a.LJ Bakklrl VUlyeU 1ettnu D'1t l1ra 12 kant söyliyebilmek için de, resm! mümessUl~ 
• AntatJa Vlllyetl ıektln 21,241 Ura 18 rin başından aşarak Avrupaya sallhtyetl 

Ce.a...... 28 (H M 1 f k ·ıı tunı.. mahdud btr murahhas göndermiye hlo 

lliha ' 
lk Yet Osmanlı devletinin en yüksek 

ha] devrinden bahsetmiştir. 
},f licrrlot, üçüncü konferansını 13 

b artta \ıerecek ve modem Türkiyeden 
~seyıtyecektir. 

.,._.. UIUlf) - Ceyhan nehri emur ara a s, 8 İçel VUlJ'ltt JeldllıU H.203 Ura M Dnf. bir lcil lilzum yoktu, denilebilir. 0 halde. 
üç metre kadar inmiftir. İnaan ve hay - 1 1 k lsparta Vlllyetı 1e"nu 1S,3f'7 Ura 75 turDt bu zat Avrupaya niçin gedi? 
van zayiatı yoktur. Mahaul hasaratınm ev er yapı aca fatanbul Vtılyetı yekdn l,02t,rıe Ura 15 Diye soranlara biz~: cevab verebiliriz: 

edil k kul'uf. - Evet, niçin geldı. 
tasavvur dill adar çok olmadıiı 10n (Bastarafı t lnd sayfada\ tzmır VlllJetl 1ektlnu_1'19,451 Ura 14 karat. Selim Rcıqıb !~ 
gelen haberlerden anl8§1lmlftır. nalarla çevrileceği gibi Beşiktaş kazası - ·-- ··-····· ........................ - ....... ---·-----···- ·-......... .. 

İskenderiyede petrol nın resrnt binaları Barbaros meydanının Salaahtaa Sabaha 
havzası askeri idare Alman tabtelbahirini etrafını çevreliyecektir. 

b b f •d Ayni zamanda güzel manzaralı semtle-
albnda a ran ransız torpı osu rin imarına da çal11ılacaktır. Bu g:bl 

'Kahir 28 t k d l d ki hasara ufradı yerlere yeknesak modem binaların in -
Petr e (A.A.) - 5 en er ye e şaaı mütehasaıslar tarabndan muvafık, 

11 °1 havzası bir Marttan itibaren talı- Part. 28 (A.A.) - Simoun torpfdOIU ve infaatın büyük ıirketlere terkedilme-
Ye edilecek ve asker! idare altına t o • Alman dentzaJtımnı batırdıktan IOnra .. .. 

llt ıteak•·- bir Frwız Hmanına dCSnmGftür, Torpido si ehven aöriilmüftür. 
"""· Dahilde .-na)"!• ethastan tepkktll 

muayene edilmlt ve su kesimi altuıdaıı ~' k bari..._. te :- ....ıa--~ hasara nh oldnAn ..a...nı....n..n. enınAece Ve)'a y - Mua W\IU.:\."'WA 

Fransız. Belçika .... amıt ... u • - U-0&'69•'"· bü:Jilk sermayeli inpat firketleri, Nafta 

h d d Veklleti ve belediye tarafından tesblt e-
udu un a Pirinç çuvallarile dolu dilecek yerlere genif .mikyasta mamur ev 

Brütaeı 28 (A.A.) _ Bir Be~çikalı bir lngiliz gemisi bath len yapacaklardır. Ayni tarzı mimaride 
)anilfhkla hud d k Fransız top- yapılacak bu binalar, memurlara taksitle 
takı u u geçere Londra 38 (A.A.) - Dan bir kaza ne- satılacak veya kiralanacaktır. Avrupaum 

arına girmif ve hatasını anlıyar&!' ticesfnde Bingale'de aııttıagong Uma • birçok phirlertnbı abel binalan 'bu _. 
Belçika topraldarma dönmek i.temif ise· nında batan Sili tonluk cGoleondrat ı.. kildeJd tnpat 18yesindl ,apılmlfbr. Şlr
de bir İngiliz devriyesi tarafından ajır mindeld İngiliz filebinin vaktinde yib - ket, faaliyete ıeçtlkteA IODI'& tmar edlle
llırette yaralanarak 6lınilıtür. d4'.ırillememeslnden ve hamulesinin kur- miyeıı yerlerdeki binalar ve analar • 

Almanlann Rusvadan 
aldıkları petıol!er 

tanlanıamasından korkulmaktadır. Ge • timlAk edilecek, biMJar yıJalaoak, mo • 
mide 108.000 çuval pirln9 buJıınmakta dem yetneak binalar yapılacaktır. Bu 
idL suretle bir mlddet .oma İstanbul ,eı... 

rinde mamaraa göze hat g6rt1Jmfyen .,. 

Romanya tayyare benzini kalmıyacak, memmtar ev sahibi 01acat, 
Sofya 28 (A.A.) - Havas: kira buhranı hiç bir saman vukua gele-
Ahnanyanm Ruayadan alacağı petrol- İhracını J asa le etti mtyecektir. Yalnu, lnfaat firkettnin beJ· 

lerııı kwnen Bulgarıstandan nakledil • Büref 28 (A.A.) - Rcımanya hlk6 • nelmilel vutJet dolayıalle hemen tefek· 
lbeet için Almanların bOyük 1>tr faaliyet meti tan are '""'"• lbncmı yasak et- Jdlll kabil oWm1acalı tahmtn edilmek • 

~eri alrilJmektedlr. ... .ur. 

Harb mantıkı 



SO N POST& 

( llaberle -1. 

Yarmdan itibaren kömür satışlan .. 

Eti bank ta rafından idare edilecek 
Yaş sebze ve meyva 

kooperati1i yeni 
teşebbüslere gir.işiyor 

Mağazadan kumaş çalan 
n ç hırsız yakalandı 

Sömikok ve Karabük koku karış~ınlarak bir tek 
kömür tipi ve bir t e-k f:at usulü kabul ediliyor 

Tevkiflerine karar verilen iki kadından biri hiçbi 
günahı yokken nezaketine kurban gittiğini söyledi 

HabeJ: aldığınuza göre. ~ mc:::r•a 
ve sebze koope.ran.ifi birliği önümüz.cle
ki bahardan itibaren başlıyacak elan 
yeni m3hsul senesi için yaş sebze \ie 

İstanbul belediyesi reis muavinlerin - açılabilecektir. Etiban:t,. .sömikok ve Ka- meyva müstahsilleri.ne ya.rdımu ola - Dün Sultanahmed birinci sulh ceza mah_ edilerek adliye binasının sokak kapısı me 
elen Rifat Yenal. iktısad ~lcrl müdürü rabi.ik kokunu kar.ı§tırarak bir tek kömür cak te.şf'bbüslere girmeğe hazırk.u - kemes!.."lde efradının üçünü de kndmlann dlvenlf'.rlne kadar bin müşkülatla indiril 
Saffet dün sabah Ankaradan şehrimize 'V'.e bir tek fiat usulünü kabul edecektir. maktadır. teştt1 ettiği bir hımzlık kumpanyasının dn- mlştfr. 
gelmişlerdir. Rifat Yenal kömür satışları Maden tetkik ve arama: enstitüsünce Birlik muhtclü yaş meyva \e ~bze va.sına tıakılmrştır. Fakat htidisc burada tekrar eski halini 
lıakkında izahat ve!'mek üzere Ankarav. a muayyen bir halita vü<:L.Lcie getirilmek · "}; 1 k ı · d ı· · ı 'l- M.uhakemf' safa.batma nazaran hadisenin DUŞ, Fahriye kendisini tn.klb eden bab3sı 

ıstLısa mer ·ez erın e evve a a):ll\.'1'.- mahiyeti şudur: Hatice, Saime ve Ayşe Hik- soknkta görünce feryad ve çığlıklarına Y 
davet edilmişti. üzere tetkikat yapılmaktadır. Tctkikatt:ln lar te!;is ediD oolan vasıtasile müstah- met adlarm:ia üç kadın, geçenlerde Kara • niden başlamıştır. 

Martın birinci gününden itibaren kö- I so~a bir halita vücudc getirilecektir. sillerle mün~sebetlere girişmek ve. bu mürı;el mensucat tabrllasmın suıtanhama- Bay Cend bu vaziyet knrşısında kızmı 
~ür ~tış

1

.an t:m:menı Etibanka: g~ecek-f . 'Estanbu.lu~ yıllı~ kiimül" U:tiy~cr 76 c;un~:e yayıUcak tecrübelerde her iki mınd.aki ma~uasına gitmişler, beğenmek lamryı..ca.,*m.ıı kanaat getirerek ora.dan u 
tır. Eti bank kömur satışlan ı Istan -, bın tondan ıbarettır. Bunun 3:J bın tonu taraf için de memnuniyet verecek ne-- ba.hanesile 5nlerine yığdırdıklan kumaşlar_ laşını~. ortalığı velveleye veren küçük Fa 
J> ld bü "'k 'ö' d aktı Tü - "k k 10 b" t K b-k 30 b' t-ı>- dan bir top aşırarak mantolannm altm:ı riJe de a.nneslle beraber evlerine dönm~ 

u a . ~ ır epo açac r. cca:- somı o ~. 1~ ~n:1 _ara u:. . 1~ ticeıer elde eylediği takdirde bila.Jıare sak:la."?lı,,,ar. Te bir milddet sonra da o.radruı tür. 
ıa:.ın şundıye kadar yaptıkları toptan ko- n~ gaz~e. k?murudur. İzmı:ın ıstihl~- buralarda kooperatifler tesis eylemek umkl~ır. 
mur satışı bundan. sorı.ra :ıneııol.uruıcak - ki senevL 10 bm tondur. beş bın tonu so- !rll::i veni bir çalısma usulü kabıl.11 ey - Fakat hadise bununla bitmem~. mağaz:ı. Oyun yUzUnden arkadaşım 
tır. mikok, iki bin beş yüzer tm:ı.u mahalli ~rcıiŞtir. Bu sur~tle çallşmak üzere bekçisi Yu~nf, ı;ok şık giyinmiıı olan kadın- öldOren katil al tı sene hapse 

Eti.bankın şebr.imizde açacağı dePf>da gazhane kömürü ve Karabük kömürüdür. mo ...,, sebze bı'rlı'gı·· ·m.J: , ka- larm bu h;ıreketini sezmiş TI? Haktı adında 
• • • 1 • b" K vaş ~yva Vr: • §1 uı)e - b hk" oldu perakende satış yapılaca:r, re~ı daıreler 1 Ankarada senede 3o ın tonu ara - ·d , d" . . • abancı l uh'tl bir arkadaşile kendllerlnl takib etm'Ç..,e aş.. ma Uffi 

.. k k - . ·1,,.ı·k· ,.1 b' ar ;<en ısı ıçın o an m ı . e- 1 •<>+ 
bundan sonra münaka.sa yapmadan tes-

1 
buk oku olma uzere ıstın a atı -ı: m . 1 k d .. t h .

1 
f d l am">l.ır. ~pıda oyun yüzünden TUkubul 

• • w .. • • re gıcecc \'f.: ora a mus a sı e av a ı Kadınlar. mağazadan çıkınca Marpuççu -
bit edilecek fiat üzeııınden dogrudan dog-

1 

tondan ıbarettır. olm"n ~ı ...,,.,.kbr w lara dc..U..u ...nrn-,.Dıer, -.e oradn umumi bir bir clru:ı.yetin muhakemesi 1 inci ağırc 
·· l d h l k" .. K"" ·· t · 1 · · Etib k d .. ..,a :.~ ı.,....... · . .,. ~cw Uill"'j! mahkemesinde dün nlhayetlenmi.ştir. ruya dcpovaı rouracaat a e.c a omur- omur sa ış ış erının an a ev - n· l"k '\ b ., helaya girerek, mant-0larınm altına sakla _ 

~ . d h t ka ı·· . na· ı ou sene azı meyvaıara rno- Had.iseerun suçlusu Ali Sırma ile arkada 
]erini nlacaklardrr. nn en sonra er mm a -:ya uzum ms - d ld _ k d t"k k "J dıldnr_ı ktıına~ı btr ~antaya koyarak yolla • Hasan HÜ..W"'ln, bir gün Çarşıkapıda b 

Uzak semtler için hususi eşhasa :nah- betinde kömür sevkedilecek ve ihtiyaç b' ~rn ok ngu b·a 1 ~.rtpra .. ıb· 1"'e .edonomı ~ tml§lerdir J 

.. . k ır ta ·ım am a aJ ecru e en e vapa- nna aevam e · kahvede UıkambU oynamağn başlamışlar 
sus olmak uzere ufak pcrakcııde depo'.au tamamen ve hır elden karşıfanaca tır. D ef .. .. w. d Bu esnad!l oradw geçmekte olan b1~ po_ fakat, ek.rerl oyunlarda olduğu gibi arala 

ca'ktır. Geçe-:ı sene r t uz.µınlerın e ııs memuruna bekçi Yusuf kadınlan göste_ rında oyun yüzünden bir iht.ilM zuhur et 
Bahkhane nin 1 Vali Kabataş, Üsküdar yaıpılan tecrübe gerek müstahsil ve ge rerek va?.!yetl anlatmış .. memur da kadın - mlştlr. İhtilaf. sür'atle büyümüş ve karşı 

rekse müstehlik için çok iyi neticeler ları _yakals:yıp karakola. getl~tir. Jıklı sövüp saymalarla 'bnşlıyan şiddetll bl 
yı krlmaStna k 3t'i Of a rak Ve Çamhcada vermiş olduğundan. bu sene, bu tec - Duo dııruwn~ı yapılan bu uç kadından kavgP.ya müncer olmuştur. Bilahare her i 

-, • k • k k b"lh k Hatlcenin bu kabn çarşı hlrsızlıklanndan tarafın da ıırkad::ışlan araya. girerek kav karar veri dı tet 1 at yaptı rübeler g:nişle~ileee ı assa çil: - mü'.:addid sabık.a~.an olduğu anlaşıhnışhr, gaClları ayırmı§lardır. ' 
Belediye, şimdiki Balıkhane binası:ıı İstanbul vali ve belediye reisi doktor lerdob_. tatbikik eukdılece~ ~klan bu '-t;;:U

1 
be- Hakim Reşid dün. kadınları ynkalaynn Faht, ertesi günü ayni kahve önünde 

kat'i olara~ yıkmağa karar ver.mışti:L:. LUtfi Kırdar dün şehir dahilinde mulıte- ye •• ır ~ol kuçu am~uaJ a:m bek~ Yusufu şahld sıfatlle dinledikten son- blrbirlertne rastlıyan Ali Slrma ile Ha.san 
İmar plfınmda yeni baiıkhane yeri ol'a-1 lif yerleri gezmis, tetkiklerde bulunm~ş- mo,::,ra. sız çılek satılması tec. rube ed~. - ı:a Rntice ile Ayşe Hikmeti tevkif etm!ştir. Bfu;eyin arasında. bir gün eTvelkl hfidl.se 

t • I :kti B t rzd bala lar ,..,':1 ~ Bu te\·klf kararı, çok §Ik bir vazlyette tıı.zelenmiştir. Bu arada Hasan Aliye hücum 
r ak ~meliki Yemi~ iskelesi ile isR:cle ;ney- tur. Berabenine sıhhat müdürünü alan ece~ r. u a a am l 'l...,egın m~kemeye gelmi~ olan Ayşe B1kmet1 çok etmiş, Ali Sırma. da bıçağını 9Ckerek, aTka-
danı aynlmıştır. Balıkhane. binası Ye -ıvali, Kabataş iskelesinin civarındaki bi- naklı esnasır.da ~ı~palam:1~ ''e bo- mut~sslr etnı4 olacak 111; suç ortaklarına da!Jlnı ağır ~ekllde yaralamak suretile öl • 
miş iskelesininı bulunduğu yere yapı!a- nalan gözden geçirmiş, meydana kalbe- zulmasına ~ .. m:ını o~cagı gıbi. satış - bağırmış e: diırmü~tür. 
cak, meydana buıı depolaı.n,.. binanın m~ş-- dilecek saha hakkında tetkikler yapmış- la~.a da duırusti temın .~cektrr. Şef- «- Be.nim hiç lünahım yokken, nczake - Ağırceza mahkemesi bu davayı dün ka -
temiliitı ba.lık satış yerleri, kabzımal ya- tır. Kabataş iske!e rneydamnın Şirketi - talılerle, domates ve uzurnde de bu '1me kurban gidiyorum» demiştir. rara bağhyar.ık suçu .sabit o.lan Ali Sırma.. 
%1hanel~i yapılacakt~ Bu suretle;? Ye - hayriye tarafından tanziminden sarfına- yeni ambalajların. tecrübesine devam Babasına teslim edilmek yı ceza knnnn~un 4!8 lncl maddesine gö -

d kt' B" lik b t -bele ı · · . · . . . re, ya.sının küçük olmasını da nazara ab -miş iskelesi civan kfunilen şehrin balık zar. edilm~tir. Şirket, yalıuz iskeleyi ta- e ece ır. ır U ecru l' E 1' 1 ne- ISte ilen bff ÇOCUk adhJ8JD rak, 6° sene müddetle hapse ve maktulün a. 
iş1erinc hasredilmiş o'acaktır. mir edecek, meydanın tanzimi ile Beledı- ticeler alacağı ümidinde bulunuyor. . eı eleye verd·ı llNilne. 1000 lira 01üm tazminatı ödemeye 
· Yemiş iskelesi civarının istim.lakinin ye mcşgu~ olacaktır. Meydanın yanma as V Y mahkum etml~tlr. 

kaça rnalo]acağı belediye tarafından tcs- ri bir helii ve bir benzin deposu yapıla - Bir sarhoş meyhanede· Dun öğleden sonra adliye binasındaki ı.c.. Don bir neşriyat davasma 
bit edilmiştir. Yalnrz balıkhane binnsı- caktır. ra dalrelerintn bulunduğu katta ortalığı 

h Ü ~ ki k d 'Vel\'eleyu Ter rı1ba adl!y pollsla1_ devam ed"ıld ı• ııın kimin tarafından in§a gfunacağı e- Müteakiben sküdara geçen valiye uıça a ar a aşın ntn müdahalesiııl iceb ettlreı:ı bir çocu\: 
n üz maliim değildir. Ticaret Vekaleti, Üsküdar kaymakamı İhsan da refakat et- teslimi h!\disesl olmu.,tur. .Afrodft» davasından doğan neşriyat da-
Maliye Veli'-cti ve İstanbul belediyesi miş, Şemsipaşa civ~m görülmüştür. Se - vurdu Bir miitfdet te Yenfp~tane ea.ddeshıde Talarından dördüncüsüne de, Asliye 6 ncı 
balıkhanenin kendilerine vedlrncsini ra- limiye yanındaki sokakların ağaçlandın1- etrafına bJr hayli kalabalık tophyıın bu gü... cezn mahkemesinde dün bakıldı. 
t emcktedir. Bclediyt?, halık satışlarını rnası faaliyetini gören doktor Lfıtfı K:r- Dün rült\ilü \"3k'lımn .ıııebeb n mahlyetJ flldat: Bu t!.ım Cümhmiyet gazetesi neşriyat mü 

yeni§ehirde Papazköprti: soka - d d- " m ... - t l\f""nlf il b rrir Peyami hale almak istediğinden, balıkhane hına- dar Üsküdar kaymakamına bazı direk - Kasımpıışada oturan Ceva adında bir uru ~ .. e ı u e mu a 
ğında 11 sayılı simitçi dükkanında yatıp zat 6 11~1 hukuk mahkemesine mü.racaaL e_ Sa!a alcyhlerlne açılmıştır. Dava nıevzu11 

sının şehre devrini teklif etmekte:. Tica- tif'-e.r vermiştir. kalkan seyyar- simitçi Ahmed, yanına ar- derek Yedikulede annesi ı.telahatbı nez _ olan Peyami Safa imzasile cCümhurtye.t. 
r et Vekaleti ticaret ve sanayi bakımın - Zeyneb Kamil hastanesine uğrandık - kadaşl O.snıanı da alarak bir meyhaneye dinde' bu.h:ınan: km ıı yaşlarındaki Fahrlye-. \e çıkan Te cMrodltıı e.!Crlnln mlnt Talim 
dan, maliye de varidat bakımuırl.nn bJ- tan sonra Küçük ve müteakiben Büyük gitmişler iki arkada bh: müddet :rakı nin kendfsine verilmesini istemiştir. ve Terbiye heyetine gönderilme& münase -
lıkhancyi kendisine maletmek istemek - Çamlıcaya gidilmiştir. Acıbademle Fıs - . . ' .. .. . ş . Bay Cevad bu kara:ıı mahkemeden almış bet.ı.lı! yaıılm.ış yazı, mat.buat kanununun 

ıç.ıp k. afayı tütsü .. led .. ıkten ~ra... geçmışe ve in!az !"in urilncfı icra dalıe.c;ine 1evdi et. S5 inci madde.sine aJkın görülmüştür. İd -tedir. tıklı arasındaki cadde tamamlandıktan d bi ı d '!...:-.;... _,._ :r "' 
----------'p~-- aı r mese e yuzun enı llll muUd.ILaşaya m.lştlr. dlananıeye göre. yazı, mahkeme karnrını 

sonra, Kadıköyle Çamlıca güzel bir cad- başlamışlardır. Çocuğunu tesllm etmes1 için nn~ye teb - tenk!d eden mahiyettedir. 
de ile bi.r:leştirilmiş olacaktır. Fakat iş bu .münakaşa ile k~ az Ugat yapıldığından, dün Melaımt babtl$ım. Suçlular dünkü isticvablarınd:ı bu iddiayı 

Vali, Küçükçamlıcada vilayete mah - sonra Ahmedlc, Osman tekme yumruk teslim. edilmek üzeı'e kızJ Fahriyey! icra da_ :reddettiler, Peyami Safa, ezcümle: 

Sehlr iş ' er l : 
Eminıinii n l:Jnknpanı arasındaki 

sabanın haritası tanzim edil<li 
sus elmak üzere bir sanatory.om yaprn:ık b" b' 1 · · · ..:ı,,. ..ı.:... !resine getlrmlştir. - Ben. bu m~elede bazı mfinakaşıılar.ı. 

ır U' en ne g:ırmı:; .... -Tu..ı.ı. - Uk k bir 

Eminonilı ile Unkapanı arasındaki sa
hanın müste..k.bel ~eklini gösteren bhı 
beş yüz mikyasında bir fuöiritasr tanzim 
edilmiştir. Haritaya göre Eminönü 
meydanının Uokapanı cihetinde Evkaf 
tarafından Ticaret borsası saray;ı y:a'Pı
laca.k. bilaha'I'e antrepolar başlı:y.acak. 
b uzhane ve r.'lltrepolar Hal binasına 
kadar iıntidad edecekti!!. 

istemekte ve münasib bir bina aranmak- B d Ahmed b - k k O! ıtuç ız, on sene beraber bulundu- cevab verdim. Mahkeme kararını tenkld el. 
u esna a ı.çagını ~e ~ere ~- ğu annesinden ayrıhp babasına verflece~inl mecl~. dedi. 

tad'ıır. Çamlıctfyt güizeTieştirme,!t bakı - mawnı sırtına olanca Itı::ıvvetıle vnrrouş duyar duymaz çıIDılla:ı: kopararat tepinme- Müddeiumumi aksini varld gördü ve suç_ 
mından Büyükçamlıcaya büyük bir otel ve arkadaşım kanlar içinde yere se:ırdik- cıe başlamıştır. ıularm teczlyeleıi talebinde bulundu. 
yapılma51 da düşünülmektedir. ten sonra da meyhaneden lı::aÇlp gilini~tir. J'ahrryenin bu gürültülü feryatlı adliye Bu cJhet, iddJa makamı ile suçlular veklll 

n,nlz lşli!rl: 
Vak'adan haberdar olan zabıtn me: - binasının içinde dallk:ılarca sfirmü~ ve bu arasında münakaşalara yol aç.tı. 

murlan yaralıyı bitkin bir baTde hasta- vaziyet icra d::frelertnfn önüne yijzlerce hal Netfcedc, davn tarnr TI!rllmek üzere, ta -
d Jn. kı t-OPlamışt.ır. lik edlldl 

..1 • d - t neye k:alchrnuş'!ar. kaçan suç~~ ? Nihayet adliye polislerinin miidahalesile Diln g~ne adllyeye matbuat davalarını 
Zeytinbmır da aem

7
.c ogru op sa bir zaman sonra kanlı bı~agıle brrlik- kalırb~ılL dağıtıı:m14 ve tfiçük m babasına tald.b malndtle büyüt bir kalabalık top -

atışlan yapılacak te yakalanuşlardlr. tesllm edllmlyecef;J. :tınhane ve v~dil~ teskin larmuştı. 
Bugün Z<.!ytinburnu sahilinde deni - =i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iiiiii::iiii;ii::::::::::::::::::::::=•~ 

~myon ve yü arabaları Gazi 
küprüsünden ge<'eceklcr 

Kamyon, yiiklü arabü' gibi ağır ve -
saitin. K.:ıraköy köprüsündeki izdiha • 
mı önlemek mak<>adile Gazi köprüsün
den gcçiı:il.rnı!si karar]aşrmşbr. 

Milte/errl • • 

ze dt.ığ,ru top crtışl.an yapılacaktır. Mm- ..oıııı 
taka Liman Reisliği keyfiyeti dün ala
kad:-rlara bildirerek. buradan geçecek 
vapurların dikkatli bulunmalarını tav
siye ctrni~tir. 

Df)rt vapur ithalat eşyası geldi 

Dün l.im2 rıımıza İsveç bandıralı Vo
sala!'ld1 vapun:ı mühim miktarda n:-.l'l 
çivisi makine aksarm, kimyevi ~eza. 

P nrti kongrelerindeki dilekleT Danimarka bandıralı Yohame v:ıpuru 
tasnif edildi kab..,ıe.. Romanya bandıralı ArdeoT vn-

Parti kar.grelerinde tesbit edilen di- purıl mdko.,~ik. karbonat dö sud. Yu -
!ekl r Paırti tarafından tasnif edilnıi.ş - ııan. bandı:.ra1J Maria Numiko v4-pun1 
ti r. Bunlar sup mekteb, elektrik, yol da as:id getirmiştir. 
ihtiyaçlanndan ibare ttir Bir çok- semt --- - ------- - -
h alkt kasilcn Kırkçeşme. sularının ye - A~fl,rllk. işleri: 
rin ~ehir suyu ikamesini istenıel,te -
C1ir. 

Ş'ttf)eye' davri~ 
"Önivel'Sifode yann t-isata ba lan.yor Beyo~u Yeı:ll. .Askerllk şubeslılden: 

LO Şuhattanbeıi sömste r t:ıtili n1ü- 1 _ A.lalıda adlan yazılı yedek süh~yla -
naseb tile- k.ô.'Palı bulm:ıan Ünivers.lle rın mun.Dlf!lei a.skeriyelerinln tesbLt ~e tcv -
varın açılarak ikinci sömst.ı r tedrisa - s1lc ec:lliınek üııre. hii:vlyet. cüzdnnlarıle bir -
'- b ı . kt · likte hemen ııube;ye gelmelerL 
tına aş ı~ ac<ı . ı.r. - ~ . 2 - Bu 5Übayları bilen ve tanıyan varsa 

Sömster tatrlı munasebeti1e tetkık- .şubeyi haberdar. etnıelert nAn olunur. 
l er ~apmak üzere A nadolunun muhte- Top~u ölçme asteğmen IDı.sa.I\ oğlu Rahmi 
l if maha:Jle.tine fP..tmi<i olan prgfesör.ler Çorııh 322 1(3158) 

kafileleır' ehı:" · 00 ·· istihkam astE:ğmen TılH\t o~lu Ahmed Av-
v e talebe 1 ş ımıze omtl.'j - nı isumbul 318 0 7'15J 
]erdir. L.!itihkftm aste~mcn Ahmed o@n l.Tebıııed 

Bulgari~ana gitmiş olan üniversi.te Fahri 31s (30560J . 

r ektörü Cemil Bilselin bugünlerde Is- j~tıhk{ırr. aste~men Atıf oğlu Ibrahhu Ha-
ta n bula dönmesi beklenmektedir. m ıstrı.nbul 319 ı 32270> 

istanhulda çevrilen . TÜRKÇE sözlü ve şarkılı büyük film 

BOÖAZİCİ SARKISI 
Eoğaziçinin güz.ellikleri içinde &e;n aşk m:Cerası. Güzel bir kadının ıztı
rabı ..• Genç bir kızın ilk tahassüsleri .•• İki aşk arasında kalan genç bir 

zabit... Herkesin z~vkle seyredeceği nefis ve hissi mevzuu. 

Yum. ~atioe(erden T A WP S I.• ..,. 
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6 Sayfa SON 

Halid Ziya. Vf &klıgll _} ' 

Sırp Kralı do geliyor 
Bulgar Krahnın ziyafeti • Kralla bir temas - Kırılan kahvealtı takımı ve 
kurtarılan Enderun Efendisi - Kral Ferdinanda verilen hediye • Sırp 

Krahna aid bir (kırmızı - beyaz ) elbise hikayesi 

. Hün~~r .. tar~fından k.endi şerefine ''e- j ona bir. hediye götürmeğe memur . etti. 1 göstermekle beraber hasta adamın mira
rilen büyuk zıyafete bır karşılık olmak Bu hediye Herekede dokunmuş, bır şal sını paylaşmak zamanı gelince biribirmin 
üzere Bulgaristan kralı da hünkara bir kadar ince, İranın meşhur halılarından hasmı kesilmeğe namzed ediler. Bunun da 
ziyafet vermek istedi. Bu ziyafet pek sa- birinin resmine göre pek iyi işlenmiş ol- zamanı tecellisi 1912 harbi oldu. 
de ve muhtasar ~ir ö~le yemeği jeklın- du~ça büyü~ bir ~arça idi. .~efruşat ida-! Oldukça dolaşık olan bu Balkanlar si
de, Yıldnda ve bıttabı gene sarayın ve- resı onu al ıpek bır bohça ıçınde sararak yaseti içinde herkesçe keşfedil b ' be
sait~le :eri~i. Ende:Un efendileri siyah hademeden birinin refakatile arabama dahet vardı: Türkiyenin yeni ;:di~~hını 
eetnlerile hızmet ettiler. Sofrada ~arayın koydurdu, ve kralın Yıldızda serbest bu-1 görmek için Bulgaristan kral b" 1 .. 
beyaz gümüş takımı kullanıldı; bademci 

1
' lunacağı saati tahkik ederek yo!a çıktım.! h" din . 

1
.. S b. ı ır uzum 

h . b' oo·ı-k k . t"kbal Y ld zd b f kr 1 . .. 1 ısse ce aynı uzumu ır ıstan kralının umayun yerme ır u as er ıs ı ı 1 a, u se er a ın yaverıne mu- d d "d. o·· l k" b. . . . . .. 1 

· · · ·f · k k · . . 1 a uyması ı ı. y e ı ırmcısınm vuru-
rasımesını ı a etti, or cstra ta mu yerme racaat ederek sebebı zıyareti anlattım, d h be i .. ki . . . d 
.1 f · d · · · ·· - d 1 h 1 b h . . " - u a r nı ı ncısının e ziyareti takib 
:ıan are merasım aıresının onun e ça - a ı o çası ıçınde b:ıyuk salona naklc- 1 d. b h tl t ı·kk. d 
d d l ·ı . ded. h dd. k 11 . . d.ld' k ·" . 1 e ınce unu ayre e e a ı e ecek tek ı, avet ı enn a ı a ı e .a e mmış ı ı ve rala malumat verileli. b' f d kt 
oldu, kadınlar bulunmadı ve bu suret1e 1 Ben ayakta muntazırdı~ o hemen ı ır er ~0. u.' . 
ziyafet külfeti pek hafi! geçmiş oldu. 1 geldi. Kral bırıncı Pıerre Karageorgevitch 

Kral Ferdinand ile doğrudan doğruya - Şevketpenah efendimiz, zatı haş-1 ko.~usu. kra~ kadar haşı:ıe~e, tantanaya 
ancak iki defa temasa geldim, bunları : metanelerine küçük bir yadıgar gönde- 1 munh·e~k bır ad.am değıl~ı. S~de, ha~tl 
Jıik!ye edeceğim: riyorlar; dedim. jmahvı.}et ~ere:e~~ne ya~l~şan bır eda ıle I 
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1 lson Posta/ S P O R 
Altıncı Balkan unreşlerinde 

takımımızın vaziyeti 
Çok iyi çalışmış olan güreşçilerimiıin karşısında 
en kuvvetli rakib olarak Romanyalılar görülüyor 

Yugoslav gureşçileri dun geldiler 

M. af" ı· · 'k" · " ·· 'd· b hl _ I Hemen bohçayı açtırdı halıyı yere muttasıf bır hük~nıdar ıdı. O da memlE>-
ıs ıre ının ı ıncı gunu ı ı, sa a e 1 • k · d k ·Ta b. lalı d · 

yin Yıldızdan kralın maiyetine verilen serdirdi ve eği'ıerek halıyı okşadı, bir u-1 ctın e ~~ .. mu ~ ~r. ıs at . ~vresı aç-
1 
Bıılkan güreşçilerinden dördü, sağdan ıo la: 56 kiloda Yugoslav Iliç Pano, 87 

yaverlerden biri Dolmabahçey~ ge~erek cunu kaldırarak altına baktı, elile yok- mış ve bu tun mılletını kendısıne aşka J kiloda Yunan Kazarias, 66 kiloda Yugoslav lvan, 61 kiloda Yunan Biris 
beni iörmek istedi. Genç zabit dedi ki: j ladı, ve doğrularak tekrar halıyı, gözle- b~nziyen bir rabı~a ile bağlamıştı. Hain Altıncı Balkan güreş ıampiyonası, W se-j llmpiyadı birincisi Yaşar güreş minderin .. 
- Kral hazretleri .!izi görmek istiyor. rinde hayranlığa delalet eden bir mapa hır kurşun darbesıle çok genç yaşında nelik bir fasıladan sonra, gene memleketi - den uzun zaman ayrı kalmasının cezasını 
Hayretle:_ Beni mi? Acaba ne için? d.i- ile. temaşa etti. Sonra bana hitab ederek: tahtından ayrı1an bedbaht oğluna ve bu-ımlzde yapılacak ve müsabakalar önümüz - Ankaralı Suadln tercih edllmeslle çekml~ -

. • . . 1 B · · · · " s b" t k 1 1 t k deki Cumartesi başlıyarak Pazar ve Pazar. tir. 
ye sordum. Sebebıni bılmedığinı ve he- - u bır halı değıl, ~ır şal! .. dedı, ve gun ır ıs an ra ı 0 an orunu~a . arşı te.si günleri devam edecektir. Müsabakalara 66 da Avrupa ikincisi Yaşar ve 72 de Ce • 
men fiındi istediğini söyledi. Oldukça sordu: - Bu san'at bankası nerede yapı- Sırblıların muhabbet ve merbutıyetı on- l•tlıak edecek takımlardan Yugoslavya e - ıru. genç ve istikbal vfıdeden kuvvetli güreş. 
bir merak ile arabamı ısmarladım, he- lır?... dan tevarüs edilmiştir denebilir. kibi diln sabah şehrimize gelmiş ve Tokat _ çllerdır. MersinU, Büyük MU.5ta!a ve Çoban 
rnen Yıldıza gitmekte istical ettim. Beni - Hazinei hassaya aid olan Hereke i- Birinci Pierre pek iyi tahsil görmüştü. llyan olellne nıisafir edilmi§lerdlr. Yugos - da muhakkak ki Balkanların en iyi güref. 
derhal kralın yanına göt::ırdüler. malgi\hında... Gençliğinde Parisin meşhur Saint-Cyr lavlar yedi güreşçi ve iki idareciden müreıt - çiler! olduklarını tekrar isbat edcbUecek 

1 • .. •• • kebdlr. Yunan takımı bugün, hareketlerini kıymetlerini muhafaza ediyorlar. 
O küçük salonda, kahvaltı masasının - Ne kadar ince, tersı yuzune bcnzı- askeri mektebinde bulunarak güzide bir dün ~lgrafla bildiren Rumenler de yarın Takımımıza en ciddi rakibin Romanya gü 

başında, yalnızdı. Selam vererek bPklc- yor; dedi. Malumatfuruşluk ederek izahat zabit olarak yetişmişti. Bütün hayatında şehrimize geleceklerdir. reşçlierl olacağı muhakkaktır. İçlerinde Ro. 
elim. Ayağa kalktı, canı biraz sıkkın gö- verdim: - Bu neviden halılar pek geç, ve Fr::ı.nsaya merbut idi, hatta 1870-71 Fran-: Müsabakalıır arasında Balkan güreş kon. mnııya tebaası Macarlar da bulunan bu ta
rünerek: - Ben bu sabah, dedi: kahvaltı ancak üç dört san'atkar tarafından doku- sa - Prusya muharebesinde Fransız ordu- gresi c!e toplanacaktır. Kongrede gelecek kımın b.~lhassa 56, 61 ve 66 kllolarda 1-JY .. 
ederken bir kaza yaptım. Nasıl'8 yanhş nur; dedim, ve ilave ettim: _ Bir santi- sunda hizmet etti. Balken oyunlarının nerede yapılaca~ı ka - metu gu:cşçllerl vardır. Rumen takımının 

t bb d t d .. t .1 ·k rarlaştırılacaktır. Bundan sonraki Balkan yeni şcklınl ve iki sene zarfında çalışıp, ça. 
bir hareketle o güzel Sevre!> kahvaltı ta- me re mura aın a 0 uz or 1 m; var- Sırbistan kralı hakkında ayni merasim ıüreşlerıne Mısırlıların da kabul edilmesi llşmadıklarını henüz bllmiyoruz. 
~nmını devirdim. Bütün takım teps\sı!e dır, derler··· Benden Hcrckc hakkında u- icra edildi, Dolma bahçe ve Yıldız saray- ve Grckorumenden maada serbest güreşle _ Yugoslav ve Yunan güreşçilerinin ekser\.. 
beraber bir yığın enkaz halint geldi. Bu zun tafsil~t istedi. Sarayların bütün ipek larmda ayni ki\de ziyafetler verildi, rın de programa konulması kongrede mev_ sini yeni e.Iemnnlar teşkil etmektedir. sı ld-

k tl . t k b" l ka aya u,._atm kumac:Jarının da orada yapıldığını ilave H.. . ı· b d. t . d b" .d zuubRhs edilecektir. !oyu temsil eden Yunan Blris, geçen sene • ıyme ı a ım.ı oy e z ıo:ı ış ~ urrıye ıc e ıye epesın e gene ır geçı 1 . .. " 
1 

. 
1 s· d ~ d" etmekten geri durmadım. . . .. Balkan gureşlerinln memlekette buyuk a- erde 56 kılo Balkan şampiyonluğunu ka _ 

o maktan mahcubum. ız en rica e ıyo-1 . . . resmı yapıldı ve bu sefer ılk tecrubeden lft.ka uyandıracağı muhakkaktır MaalPse! zanmış kuvvetll ve tecrübeli blr güreşçidir 
k t ah ıt b d. - Pek zıyade teşekkür ederım. bunu "d · d h ff k · · rum, şev e pen su ana unu arze ı- 1 • • _. • sonra geçı resınıne a a mu va a olm~ ı büyült bir kapalı salonun mevcud olmama _ Yugoslavların ela eski 56 ve yeni 61 kilo gü. 

niz... ı sarayda bır du,vara gcrdıre~egım:. ~r:ılıçe dene bildi. aı yüzünden pek çok meraklılar Çemberlitaş reşçis.l Mog:olyak bu sıklette bizim Susda 
- Efendimiz bundan memnun olacak- buna hayran o.acaktır, dedı ve kuçuk baş Dolmabahçe sarayında verilen b:iyük ·sinemasından geri dönmeğe mecbur kala - ciddi rakiblerdlr. Bu sikletıcrde Rumenle -

]ardır, dedim; biz Türkler böyle kazaları eğme.sile izin verdi. 1 . f t . "d b" h t O j caklardır. Çtinkü sinema en çok 1800 kişi rin de kuvvetu oldukları gözönünde tutu -~ * zıya e gecesıne aı ır a ıra. var. gec~ alabilecektir. Bu ve~ile ile de Istanbulun ka. lursa en cladl müsabakalar 56 ve 61 kilolar. 
uğur sayarız... . . gene sarayın orkestra takım.ıl,e hademcı 

1 
pah bir spor salonuna ne kadar çok 1htlya_ da cereyan edecek, K. Hüseylnle, Suad çe • 

Tebessüme benzer bir şeyle mukabele Bul,garıstan kralından sonra Sırbıstan huınayun kırmızı ve beyazdan terekküb cı olc1ıığuna tekrar işaret etmeliyiz. tin karşılaşmalar yapmak mecburiyetinde 
etti, ve başını hafifçe eğip selam vererek kralının da ziyaretine intizar etmek gayet eden resmi kıyafetlerinde idiler. Sırbistan ı Miisabaknlara girecek .. Türk takımı aşağı, kalacaklardır. Eğer kadroda mevcudsa Ru
mülikatı bitirdi. Çıkarken kapının dı- 1 tabii idi. Bulgaristan ve Sırbistan 'fürki- kralının resmi büyük elbisesi de aynile yukarı belli olmuştur .. ~ylendlğine göre t,a. men Borlovan 66 da Ankaralı Yaşara teh -

ftnda o güzel takımın kırık parçalarını yeye arşı aynı a a arı, ma sa an ta- kırmızı ve beyazdan teşekkül ediyordu. 
1 5 

d 66 da Ank al Y • mızııı galebesi büyük bir Şn"""ızlık olmazsa k · aı~k ı k dl l lumımızı 56 kiloda Küçiık Hüseyin 61 de Ukell bır raklbtlr. Diğer kllolarda takımı _ 
·· ·· · ·· ··kl"' b .. k.. kib d k f k ·1 · kt ·k· Ankara 1 un • ar ı aşar, 72 de • • ...,., • 

gordum. Bıraz ~tede . ~ um :ı lum e ~n. az ço .. ~r 1 e aynı ır :c 1 ı Yemek bitip te herkes büyük salonda. Ankau.ıı celll, 79 da Mersinli Ahmed, 87 de mu~ı~k~ak sayılabilir. İyi çalışmış bulunan 
krala kahva\tı hızmetını yapan genç en- komşu ıcli. ~er ık~ı de ~.oğr~dan ~ogruya top"andıklan sırada kralın maiyetinde, Büyiik Mustafa ve ağırda Çoban Mehmed mlllı gureş t~kımımızm 6 ncı Balkan gü -
derun efendisi duruyordu, yanıma kadar Rusyanın hımayesıne guvenırlerdı. Sır- 1mi 1 S b h . . b. 1 k ~kll·edecektlr. reşleılnden de şampiyonluk.la çıkması ınuh-

b. . R . .. ge ş o an ır arıcıye nazırı ır ara : iddl. bl te eldi T k B Ik nı d ıı.. geldi ilkönce resmi saray temennasını ıstandan zıyade usyanın tesır ve n·.ıfu- b . k 
1 

. di c·· .. k . 58 da c r seçme yapılmama.sına rağ. m r. a ımımıza ve a a ı osı; g 
' • •• 1 lt d b 1 B 1 . t T .. ki enım 0 uma gır - oruyoruz 1 ~a- men, hPr ikisi de hemen hemen müsavi kuv- reşc!lP.re muvaffaklyeUer temenni ederlz. 

yaptıktan son:a ellenme sarılrlı ve op: I zu a ın ~ u ~nan u garıs an ur yeye ray hademesi beyaz ve kırmızı giymişler- vette olan, güreşçilerden Küçük Hüseyln!n Tank Özerengin 
rek ağlıyan bır sesle: - Kral hazretlerı, karşı aynı vazıyette olmakla beraber Sır- d' Kral d kl . b d A ba avni tecrübPsl Kenanın enerjl tıkl ıı.ı l . . . . ır. ın a ren en u ur. ca . ı • ve a I& ne ter. (Spor haberlerimizin devamı 9 uncu say. 
dedi; beni kurtarmak için kabahati ken- 1 bistanın Bu\ganstana nısbetle zayıf bır kl . . . . ı·h h d·ı . tiı 1 clh edllmiş bulunmaktadır 61 de Bertin 0 tadadD') 
di~rl~M~~~Ku~~n ~~~~~~~oda~atl~~~w~-~ ~~~~ın~ınıa eımış =~~~~~~~.~~~·~~~~~~;-~==~==~~=~======-

t.....ı...d·ct· lt d b 1 dı R Bu sual iki manaya alınabilirdı. Kralın rın kral hazretlennin renklerile mutabık ber nişanlarının birınci rütbelerile tım yanın 11:-'l ı ı a m a u unmasıy . us- f k t dü . b" .. B .. af ğu tervih ettim ve avde- ya ile Avusturya arasında Balkanlar sa- renklerini hademeye vermek fena, a a şme~ı ır guzel tesadüf neticesinden - Grand Cordon _ taltif edildiler. Elbette 
u s çocu • kl · k b' 'le olarak ibarettır b' d b k l d b timde hünkara hikayeyı· naklettim. Sa- haı;ında mevcud olan rekabet n~ticesile onun ren erme arşı ır cemı ı H . .' ız en aş a arı a münasi surette tal-

ı 1 · · t ·1 dil b·1· d" arıcıye nazın bu b ·ı tm · t'f d"l · 1 di T dece gülerek dinl-edi. Onun için kralın Çarlığın himaye nazarı Sırbistanın üze- ıyı evı e e ı ır ı. . ceva ı e mu aın ı e ı mış er r, nitekim ürkiye hüku-
bu hareketi pek tabii idi, onun yerinde 1 rinde~ de eksilmezdi. Nitekim 1914 te Bü~ j İzah ettim; - O renk:e~ meşrutıyet1 oldu. rneti tarafından da misafirlere münasib 
kendisi olsaydı o da elbette böyle ya- yük Harbde bunun tesiratı sarahaten gö,. Türkiyesinin intibah ettığı .renk~erdir. B • * nişanlar verilerek bu krallar zıyareti işi 
pacaktı. rüldü. Balkanlann bu iki kolJl.ŞU ve kar- Gördüğünüz kıyafetler de. yenı padışahm aş~nbcyncı ile başkatib Bulgaristan hüsni suretle itmam edilmiş oldu. 

Kralın hareketi günü idi, hünkar b~ni deş memleketi, Türkiyeye karşı birlik· cülUsunu m::ıteakıb yaptırılmıştır. Bunla- ve Sırbıstan kralları tarafından en mute- Halid 7.iya Uşa1dıgil 

Kollejde iken bir tabiiye hocamız var· 
di. Arasıra bire: 

- Çocuklar şimdi siz emin bir li -
rnandasınız. Şayed hayata çıkar~anız. 
jş hayatına atılırsanız fırtınayı o zaman 
göreceksiniz. Buna göre hazırla!lmak 
lazım! derdi. 

Biz tabiiye hocasını pek bedbin bu
]udık. Adamcağıı.ın yerden göğe ka
dar hakkı varmış .. hayat mütemadi fır· 
tmaların. tayfunların. kasırgafann ka· 
sıp kavurdu~ Atlas Okyanusuna ben
ziyordu. Sakin hali bile korkunç ve 
ür~rtici .. 

Bana dokunmasalar. ne halleri vaTsa 
görsünler.. lakin rahatım pek uzun 
sürmedi. 

Diğerlerini çok çabuk düşiirmekten, 
yahud o raddeye getirmekten mütevel
Iid bir emniyetle ve cesaretle bazı me· 
murlar ban;ı da sataşmıya başlad•lar 
Hele karşımızdaki odada kendisini si· 
nema artüdlerine benzeten. ince hı -
yıklı. omuzları pamuk dolu. saçları 
brlvatfnJi bir şef muavini var ki. ilcid8 
bir: ii bahane ederek odaya geliyor. Jü. 
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meyin .. size bundan sonraı daima bu -
laşabiJir. 

Öyle saf öyle temizim ki. bu küçük 
alaka beni minnet dolu gözlerle ken • 
disine hararetli teşekküre sevketti. A
ramızda samimi bir arkadaşlık teessüs 
etmesine vesile oldu. 

Dostluğurr.uz kısa bir müddet zar-

zumu olmadığı halde bana öteberi s.:>
ruyor. Ne zaman koridara çıksam. sırı· 
tarak karşımda buluyorum. 

Etrafın n:nan dikkatini celbedece:k 
şekilde sırnaşıyor. 

Yrllnız o mu? 
Yukarı servislerde çal~an bir ka~ 

genç daha mevcud ki, onlarm küstah: 
lıkları berikinden aşağı sayılmaz. Bı 
n:m bürodaı1ti kadın arkadaşlarına. 
yapt•klnrı mutad toplantılara beni dt' 
get!rmeleri için yalvanyorlarmış ... 

Teklifleri her ıdefasıında bEıf)Bmm 
hastalığını bnhahe ederek reddediyo -
nur.. 

Bana iyi muamele eden, hiinnetkAı 

gözilken yalnız bir insan vardı: İhsan 
bey.. İhsan bey, bizim odada çalı~an 
iki erkek ~emurdan biri idi. Otu2 Y<ı'Ş 
ıarında. kı~ar tavırlı. nazik, terbiyeli 
bir adam. Insanlara daha dl§ yüzün . 

den numara vermek hataısına ne ka _ 
dar devam edeceğim, 

En büyilk fenalığın kibar te b. 1. 
ben. h" • r ıye ı, 

ı ımaye eder gözüken b d . . u a am · 
dan geleceğim nasıl tahm. d b"li 
d

. ? ın e e ı r . 
ım. 

Asil yüzlü, ciddt görünen İhsan be
ye karşı olan hürmetim da!ıa ilk gün
lerde başladı. Daima başı önünde ça· 
l:ı:şıyor. hiç bir şeyle alakadar olmuyor· 
du. Onun diğerleri gibi bankada tür1U 

dalaveresi yoktu. Bazıları gibi köşe .. 
de bucakta daktilo kızları sıkış -
tırmıyor. kaşla göz arasında koridor 
muaşakaları yapmıyordu. 

Bana gayet nazik hitab ediyor, hiç 
bir şüpheyi çekmiyecek derecede iti -
nalı bir arkadaşlık gösteriyordu. 

fında hir hayli uzun mesafeler katetti. 
Birbirimize pek çabuk ısındık. Iztırab
larımfo. dcrdlerimle. üzilntülerimle 
cidden yakından atakadaı.rdı. Beni muh
tac olduğum derecede tese11i etmesini 
beceriyordu. Onun arkadaşlıömı ka. 
zandıktan sonra kendimi emniyette 

hissetıniyc başladım. Hakikaıten bazı 
rnüdahalelerilc bana yapılmak isteni

Nebahatle aramızda geçen hadiı::e 

nin akşamında. yanıma yaklaşarak: 

- len münasebetsiz hareketleri. bilhassa 
Nebahatin tah~.tckümlerini önlüyordu. 
Aradan bir müddet geçti. Birgün. ban· 
karlan çıkarken: 

- Güner hanım. dedi.. bu kadmlara 

kai'iyen ehemmiyet vermeyiniz. Bun
lar karaktersiz, dejenere mahluklar .. 

onlarla uğraşmağa bile değmez. Siz de 
görilvorsunuz Nebahat ··rı··ğü· b; · • su u n rı .. 
ona cevab vermeğe tenezzül dahi et 

- Giiner hrınım, dedi.. birkaç daki· 
ka beklerseniz beraber çıkalım. sizinle 
mühim bir me~ele konuşmak istiyorum. 

Bekledim ve .. beraber çıktık ... 
(Arkası vaz-) 
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Viborg meydan muharebesi 
devam ediyor 

SOK POSTA 

Melhuz sulh 
konferansı 

(llmıftanfl ı lnd _,.,..., 
(Bqtuafı l inci 87f.Ha> Dun bütün gün Petsamo cephesi ii- Harici79 neaı'eti müaeprı Butler 

edilıııif lmlunmaktadır. zerinde cereyan eden şiddetli muha - verdiği cevabda Çemberlaynin Cumartesi 
~ ıönüllülerinden mürekkeb SOi rebelercien soma Finler Nautsi'nin 13 gilnü Birminpmnda söylediği nutku ha

kifilik ilk kafile, 1Mıiün l'iılllııdtPJ& h ... kilotn<?k'<' cenubunda tesis ettikleri i - tırlatmq Ye clemi§Ur ld: 
rekat etmiştir. Kanadalı gönüllülerin ilk leri kaTakollara çekilmişlerdir. Tahliye Bu nutkunda bqvekil demiştir Jr:l 
kısmı ise, Helsinldye varmış bulunmak- edilen bıı bölgede-bütün evler yanmak- cBilyük Britanya ve müttefiki Frama 
tadır. tadır. Gece basınca muharebe şiddetini yeni Avrupayı kurmak işini tek başlanna 

İnlilterede, FirillndiJa ~ Pil~ kaybetmiştir. Finler. Nautsideki mev - başarmak .Lstemeı ve başaramazlal'.1o 
kaydına hararetle devam eddmeJrted>r. iilerinl mildafaa etmektedirler. Bu meseleyi kendi başımıza halletmek 
Şimdiye kadar müracaat edenlerin i&JJSI B h .rekft da büyük bir ha- istememekliğimiz Henderson11 tatmin et-
tlç bini aşmııtır. Bunların muameleleri u 8 esnasın -wn. 

· F " va fatlHJeti cereyan etmışttr. R ~~--· 
yapılmakta ve hizmet konturaUarı ın Müteakiben işçi meb'us Davidson. lr.i-
.,efaretinde imzalanmaktadır. . Alman pmilerl . . ~ kfunetin kat'l hangi p.rtlarla sulh müza-

Fin saflarında harl>edecek olan bılu - St.okhoJm 28 (AA.) - Söylendıği- kerelerine girifmiye hazır olduğunu ıs -
mum ecnebi gön~llüler,_ ~yn ?.ir .. l~jyon ne göre. şimal sahilindeki FinlAndiyn- rarla sormuştur. 
teşkil edeceklerdir. İngıli% gonulluleri, Iı kayakçı müfrezeler sanııçlı gemiler Butler şu cevabı vermiştir: 
İngiliz sübayların kumandası altında bu- de dahil olmak üzere bazı Alınan ge • Çemberlayn son nutkunda hükumetin 
lur.;caklardır. milerinin Petsamo şimalinde-ki donma vaziyetini açıkça tayin etmiştir. 

Eski Anı~ ~ii~~eisinin mış bir limanda beklediklerini söyle - Butler, başvekilin sözlerine her hangi 
oglu gonullu mislerdir. Diğer taraftan Sovyetler;n bir şey ilave etmekten imtina eylemi§ • 

Halen İngiliz ordusunda vazife almış bu· mıntakada· büyük bir faaliyet sar- tir. (a a.) 
olan eski Amerika cümhurreisi Teodor f tt.kJ . -ı-h .d t aptıklanna Londra 28 (Hususi) - Vaşingtondan 
R l . ğl . d"k· .. h . . e ı erme ve 14 Ş1 a y 

uzve tın o u ve şım ı ı cum urreısı d . . tl d 1 kt d Sov bildiriliyor: 
. 1 • • • R aır rıvavc er o aşma a ır. • 

Franklın Ruzve~tın kuzeru bınbaşı uz- • • • Hariciye nazın Hull, ecnebi memle -

............... ~:11 

KOMİSll 
SEDAD 

Komişerin hatası 

velt, gönüllü olarak Fin ordusuna iltihak ;ıetlerin ,!ilkel ' c _bakır .made:e~n~~ ketlerde bulunan bilumum Amerika se
ctmC' · üzere, şimdiki vazifesinden affe- bulundugu Salıni3aervi cıv<?rın a a ı firlerinin harbden sonra husule gelecek 
dilmesini İngiliz makamatından istemi~- büyük bir faaliyet gösterdikleri haber vaziyet'e~ hakkında muhtelif hükfunet-

f r. • . . . . verilfyw. , • Jerle ist~arede bulunduklarını söylemiş- Ve Sedad. Ali Osmana doğru eği • Genç kadın en~eli nazarlarını 
Uınumı Harbde, Ingılız ve Amerıka or Bir lagilt-z gmeraHnin makalesı tir. w • hatabının gözlerine dikerek: 

dularnıda vazife almış ve yüksek askeı1 . 
1 
lerek onun kulagına. t 

1 k b'li tl .1 t • t.ıni l b·n Loncka 28 (A.A.) - cEnglish Speaking Mazır, bu istişare ve müzakerelerin Şikagomm V D. E. fabrikasının - An!ıyorsun yel. .. Ben sana e.e 
ba ı Rye e~ıte F~ml~Tod:.ı_z ed k~ 0 

anb. \eJ·= World. gazetesinde bir makale neşreden halen mevcud nizalı meselelerle hiç bir 1 irtifa a' letleri h~daki keşfini ihti - fonda bana her ~eyi söyle.menin teh 
aşı uzve , m an ıya a ı ecne ı " .1 "d ·kt dl l'k 

1
. ld ğun 

1 
tm t p k m 

yonunun kumandasını deruhte edecek o- İngittz generali Gough, Şimal buz de:U- alak.ası olmadığını :e .ı erı a ~ ı~a : va ede:ı dosya: henüz Türkiye hudud • ı e t o u u ana ı.ş un. .e w. 

1 .. ·b d yıl kt dır zinde Ruslann muvasalasını kesmek su- tarşiye meydan verilımyeceğıni llive e !arından dı.carıya ac:amadı!.. Bu do,.ya bur olursan aramızda anlaşabılecegt an en munası a am sa ma a • . . .. .. . b. a·ı .
1 

k r 
1 

ı k u 
İsveçlilerin yardımlan retile İngilterenin FinlAndiyay:ı yardım j mıştır. . . .. dediğim gibi belki bir ipekli kumaş mız ı~. ı ı .a ~eya e ırne er e on 

· ~ · İsv . . . azmak dı ... Ge 1 .. Zurich 28 - Amerika harıcıye mus - paketi halinde sarılı, kimsenin nazarı manı soylemıştım ... Dıg~ taraftan eç kralınm brdqı edebıleceğinı Y ta . •. nera e goı:e 1 te~an Sumner Welles bu akşam Roma - dikkM.ini celbetmi ecele Sami, hiddet ve asabiyetle: 
prens Öjen. bugün radyoda bır nutuk İngiliz dcmanmasımn nısbeten zayıf bır 1 dan buraya gebniştir. Bin ki§ilik bir halk . y . . . k . . ., - Demek ki diye haykırdı. 
söyliyerek lsv~ç hal~ını ~inlilere !~- lruTireti bu~ tahakkuk etthmeje kAfi ge kütlesi RuzveltJn mümessilini alkışlanuş- - Peki, sonra t:.vkif ed~e ~ıyı7.. ak m biv biris'i daha dinledi ha ... 
ma davet etmış, genış .mıkyuta püllii lecektir. t - Hayır . .. Henuz tevkife lilzum şa . .. 
yazılmalannı ve azami maddi müzahe - ır. . . . e- vok. Yalnız bu Rum mu, Yahudi mi. . - _Besbelli bırw ~ey!. Bunun ne mu 
rette bulu~alannı tavsiye eylemip. 1948 butças·ı bu akşam Resm! ruç bır k~nuşma .de~IJ e~ilm İtalyan m olduğu belli olmıyan güzel hış hır şey oldugu da meydanda . . 

20 ·ı dolar kredi :mi.ş olduğundan hukfunetın bir mumes- kı ld ıtt" ~. k tte bekledigı· 'ni bu- Çok şükür ki dosya henüz elimizdetil mı yon ·u Wel!esin •asalat nda hazır bulun- z. e e e ıgı pa e · aka hl"ked J 
Amerika meb'usan meclisi de, bugün M ı· ·ı k sı · mu\ 

1 lamayınca hemen kendisine bu paketi ve .emnıyettedir. F t te ı .e o ft 

verdiği bir kararla Finlindiyaya yirmi ec 158 verı ece mamlfbr. . gönderen zata koşacaktır. O zaman bir biziz: Bahusus ben ... Benden §liphe 
milyon dolar bir kredi açmıştır. Ancak (Blıştarafı t lnd sayfada) WeU~ yann ak§8lll Berline hareket taşla iki kuş vurmanın kolayını bulu • diyorlaır.. . 
bu kredi, gayri askeri malzeme ve eşya- _ . k.. edecektır. ruz - Usta komiser Sedadın bu ışde " . . . varidat butçesınde muhammen ye unu AJ lann üphesl · 

1 nın mubayaatına tahs11 edilıiıiştll'. t t b"lm k . . tedbirler alınırken diğer man ' Sedad, buT1dan sonra arkadaşının e- asa .• 
Meclis, kayıtsız ve prtaız istikraz ak- u a ı e ıçın_ . de id t Londra 28 (A.A.) - Alman slyasl.me- lini sıktı: 'Kad•n, Saminin sözünü kesti~ 

eline dair olan teklifi reddetmi§tir. taraftan 
1940 

büt.çe projeam varü 
8 

veyi hafili, Wellesin vazifesini muvaffakıyet- _ AlJah rahatlık versin' diyerek o- - U ta kafi olarak bir ~ey söyle • 
b .. " efikl . =-'* masraf yektinlan arasında m vazene ğı d k ·· hel·d· · . 

Daladye ugun mutt erm r ııwıın. - • • . iurun le başaraca n a pe §UP ı ır. dası~a kildi. medi ve henüz düşmanlarımızın ışle 
diyaya yardımda bulunmağa karar ver- temın ıçm ça:eıer aranm~ .. ~~u 1 ': Nazi hilktlmetinin, Wellese Almanya - çe +..Yel iM ne d<>rece alikaları olduğunu tam'lı et. 
diklerini söyledi. tur. Bu tedbırlerl oöyle u ey em h b noktaı' nazarlan hakkında çok - YEDır. KIS - -..J· Am b - d ~1 .... 

· dir nın ar • .tto iN HA.TASI mC"Jt. ma ugun e6~ yarın on-F'ın tebliil kabıl : . • _ .. Afaki beyanatta bulunacağı ve Alman • KO.m..ı~ER SD>AD Iarın karşımıza çıkacaklarından ve işi-
Helsinki 28 (A.A.) - P.esmt Fin1ln - 1 ~ M~ Mu~faa ve.wduyunu u - yanın, Büyük Britanyadan, Avrupada Güzel matmazel Aleksandra ertesi mi7.e engel olacaklarından emin idi ... 

diya teblili: mumıye butQelen ~a~c, .. dıger .. Veki - nüfuz icrasına ve Avru~a .iflerine mü • sabah saat onda Letafet .pansi~onun: Bizim Şmizi bu derece geç bırakan 
Dün Finlindiyalılar Kareli berzahında Jetler ve umum mudurlükler butçele - dahaleye nihayet vermesım, Almanyanın dam çıkbğı zaman. filhakika elinde bır dosyanm tetkiki ve tevsik edilmesi ol

düşmana ağır zayiat verdirerek müdafaa rinde seyym1en yüzde on nisbetinde orta ve şarki Avrupada ser~est kalma paket, dudaklannda da gizlenemiyen du Onu gözden geçiren mütehass'I 
muharebeleri yapmı§lardır. bir tenzil i~sı, hakkının tanı~ı_u ve. eski m~te_mı_e- bir tebessüm vardı. bize valrit Jarybettirmeseydi şimdi d09-

Ladoga gölünün şimalinde düşman 2 - Tehm mfimkün J:n.şaatm dur - kelerinin kendLs_Ine ıade~ıni ıstediğını soy Beyoğlu caddesinin arkasındaki bu ya çoktan hududdan ~ ~ olr 
taarruzları tardedilmiş ve müteaddid Rus durulması. liyeceği zannedılmekted.ır: . _ .. sokağ•n başında bir adam elindeki ga-- caktı . 
müfrezeleri dağıtılmıştır. 3 - Bazı vergi kanunlarında tadil- Wellesn Almanyadaki ikameti uç gun zeteye göz atıyordu. Aleksandra ya - - O halde geıe çabuk hareket et -

Kuhıno cephesinde FinlandiyaWar mu ler t~kHf etmek suretile muayyen sürecektir. mndan geçerken o kadar IAkavd ve mele la~m. Boş durn11 ralım. 
hasara altında bulunan düşmanın istlnad mevzulardan yeni varidat temini Almanlann tekzlblerl ker.dt aleminde idi ki hiç · nazarı dik - AlPkPôndr:;ı. . muhatabına bir işaTet 
n~ktalarına .. karşı ~are~etlerine de~am e- Ticarcth~nelerden ~ınrnakta olan Berlin 28. (AA.) _ Alınan matbu- kmi c~lbetmedi ve genç kadın arka - yaptı ve ha~ parmağını serçe parma -
diy?rl~ .. l\foteaddıd duşman mevzıi zap- kazanç vergisi nisbetinin tezyidi ile atı. Almanyanın barış plAnı hakkında- sına bıle bakmadı... ğına temas ettirdi. Sami: 

tedı~tır~ h k tl dl d.. yolcu ve eşya nakliyatına müdafaa ver ki intişar etmiş olan haberleri yalan - Aleksandra evveli bir taksiye bin • - Ne yapmak niyetindesin pmdl 
Finlandıya . avlal uvve e h uşmliikan gi.sinfn teşmiH karan bu aradadır. Eş- lam~da ve bunun İngiliz ve Fransız mek üzere iken önttnden geçen bit- o • Sara? 

kollarını, demıryo annı ve cep ane - kt a· t b"' ·· t ·h tti iş · b". 
1 . . bo ba d .._,.,tir ya nakliy:ıtında yalnız un, hububat ve- uydurması olduğunu bildirme e ır. o •.tşu ercı e ; aret ettı. oto u::ı Diye sordu. Asıl isminin Sara oldu-
enru m r ıman e-&.l.09 • "bi dd le · · e.b· dunmca ~rkasmd b. d w 

Birka d.. tayyare filosu Finllndi- pancar gı ma e nn vergıye tcı 1 Deutsche Allegerneine Zeitung dl • . an men a ama gene gu anlaşılan genç kadın: 
ya şehiı·~'bardıman etmişse de bü tutulmaması kararlaştırılmıştır. yor ki: Muzaffer oııi.ncaya kadar orta bakm~~ bıle. - Hemen kıyafetimi deği.ştirece -
yük hasar yapmamıştır. tkı Rıu tayya - Halkın zcrurt gıda ihtiyaçlarından Avrupııdaki hayatt sahamızın emni • Otob~s Perapalasın arkas~dan g~ - ğim ... Hattı bur~. Bir daha da Le. 
resi düşürülmüştür. ve şe'ker endüstrisinin başlıca iptidai yeti temin edillnceye kadar ha.Tb ede- çer~k Şışh~n~ yo~şuna. g~~ı~.~- A - tafet pansiyonuna ayak basmıyacağım. 

Vibo da muharebeü maddesi olan pancardan vergi alınma- cel'Hz. leksandra ındı. Bır haylı yurudu. Dar Herren ustabaşıyı gidip bulacağım ve 1 
rı mey n ksad k.11. dd 6

• bir sokaa& t b' t · d'.kk" H 1 . ki 28 (AA) - v·· . (V .• mumdan ma rnez u.r ma eler Deulc;('he Diplomatische Politische :. ~ sapı ve ır saa çı u a - meseleyi ona anlatııcağırn ... 
bo e) 

5

~~ ~ kta :pun d~n fiatlarında bir yükselişe sebebiyet ver K rrespoundenz ise Almanyanın İn • nımn onunde durdu. Sonra içeriye g:r- (Arkan "41"} 
rg lÇJn yap a 

0 
n mey men -ı.. arzusudur 

0 
' k" ·· t h di Onun ı·zı'nı· tak.ıh eden adam. s"'aıçı· ···········--.. ············-·················· .......... _ muharebesi art*ı bir şiddetle inkişaf tCL • gilterenin bütün dünyada ı rnus a • .. .. ,, L 

tmE>ktP.dir. Viborg koyundaki adalar- Memur sınıfından alınmakta olan kem mevzilerini yıkmak istediğini kay dukkanmın biraz ilerisinde bir sigara Kay~eri havalisinde şiddetli 
~a Vuoksi gölünün orta kısmına kadar vergi nisbetleırinde u:e bir tezyi? icra- dediyor. yaktı, g~zete~ini tekrar çıkardı. göz • zelzeleler devam 8dİJlr 
uzana11 50 kilometrelik cephe üzerinde ~ m~tasavver değildir. Bu vergı pro • Fransız matbuatının nesriyah den geçırmege devam etti. cea.tarafı t inci sayfada) 

d n muharebesine iştirak eden ıele1"l kanun olduktan sonra yeni büt- . Matmazel Aleksandra. saatçi dük • . 
mey a eli 14 h . d·ı çe ile bfıraber Hazln1nda mer'iyet mev Parls 28 (A.A.) - Bu sabalıkı Pa • kAnmın içinde da bir 1ık de ve sabah 2/35 de iki zelzele olmuştur. 
Rus flrkalar~nın ade .ta mın e ı . ki ine irecektir. ris matbuat hülasaları: r . w a~ v~r. Hasar yoktur. (a.a.) 
mektedir. Bu fırkaların elınde bol top- g Sumner Welles'in seyahati. gazete - d.ı v~ a~kadan dı~r btr kap.~ı Gümüşhane 28 (A.A.) - Bu sabah sa-

çu, yüzlerce ~.nk vardır ve pe_k çok TDrk - Sovyel hududu hakkında lerin başlıca meşgul olduklan mevzuu ;:;e~:hatev~a~ d~.rk~~a~ yola çı~t~ ~~- at 3.30 da iki saniye devam ed~ şiddetU 
tayyare de muzaheret etmektedır. . • • • • te kil etmektedir. . n • ~. ~: .~r apıyı ıttı, ır bir zelzele olmuştur. Bunu saat 5.20 de 

VH>org taarruzu 26 Şubat öğle nze- lng lız Mechsmde bır sual... ŞB:mdan baska, Amerika CümhuITe- me~dıv.,:den ~çu~cu kata ?1~1· vukubulan ikinci hafif bir zelzel~ takib 
n başlamıştır ve o zarnandanberl mey- <Bastarafı 1 inci sayfada) . . . ~ahs1 ~ümessili tarafından Roow .. .. ur a, sagd~kı kapıyı ıkışer defa eylemiştir. Bu sarsıntılar Kelkitte daha 
dan muharebesi fasılasız olarak büti.irı ısının ,. 1 k d.. p t ustuste. sonra bır defa fasıla ile vur - şiddetli ve gürültülü olarak duyulmuş _ 

d . . diseleri teyid eden malumat yoktur. sevelt namına o ara un apaya ev- du. Kapı derhal açıldı ve derhal ka • şid etile devam etmektedır. Rus tazy1 - (a.a.) d. edilen mesaj da matbuat tarafından d tur. Hasar yoktur. 
ki bilhassa Viborg adalanna -ki bun- 1 ı. ... ~ d~kka'le alınmaktadır. paıı 1 • • • • w ••••••• • ...................................... - ......... _ 

lann baş1ıc."lsı Uras'dır- karşı ve Vi- Çanakklı e UV&aZI .• • ,. •• • - Sami hayret ıçınde elinı agzına gö- ( T 1 YAT R Q LA R ) 
borg'a giden demir 1u ·· . de 1-.1.· Londra 28 (A.A.) - Royter: Çorçıl m ener.ıık nutku, keza, hır - turerek: _ 

yo uzerın JUtin f k · Tü. ki - • - 'd t f · l l ka 1 k A Somme köyüne karşı y:jpılmaktadır. Mütte i lerın r yeye rnuracna~ çok musaı e sır ere rşı anma - - y. sen misin? dedi. 
Avni ı.amanda Ruslar Ladoga göUl • ederek harb gemilerinin Çannkkale tadır. Genç kadın kemlfli süklın ile: 

nün kenannca imtidad eden Taipale Boğazından geçmesine müsaade ir»te- Petit Parisien gazetesinde Lucien - Evet, benim... Başka çare yok-
nehri üzerinde de şiddetli bir taarruza dikleri hakkındaki haberin doğru o- Bourgues, Sumner Welles'in seyahati tu. Çünkü dfuı ..• 
gi~mişlerdir. Bu ta*nızdan maksad lup olmadığı kendisinden sorulan sa- hakkında yazdığı bir makalede, Duçe - Ne? ... Ya paket? 
esasen 7.3yıf olan Finlandiya ihtiyatla- Wıiyettar bir müme5SiJ, böyle hır ta- He yapılmı mülakata dair hiçbir ksy!d - İşte burada ... Amma tahmin et-
rının kabil olduğu derecede nrlllıfm kıs- l4!blıı Montreux -Montrö- mukavelesi ter,.cı.:.ı. ebnemiş olmakla beraber, tiğım gibi bana verilmeden evvel pa -

ne muhalif olacatuu ve bugfln mez - -v~· 
mım burnda tesbit etmektir. kar mınt.abdalcl vaziyete göre bu Mussolininin Amerikalı muhatabına ket açı1m1ş. sonra tekrM" kapannnştı. 

Petsamo cepheslnc1e .pJfalara doiru nazarile bekılmamak sulh ve harb hakkında izah etmiş bu- Paket yaparken senin koyduğun ic-a -
Kiekens • Oslo yolile 28 (A.A.) - icab edecelini bildirmittir. lunacaAı noktai naarları tahmin et • retler kaybolmuştu. Bu da kat't surette 

Norveç ajansı bildiriyor: mek g_ilç olmadığını yazmaktadır. g&teriyor ki ..• 

Şehit tiyatrMu Tepeba11nda dram kıamında 
a&tam aaa' 20.ıo da 

O Kadın 
bılklll caddu1 .komedi tlmmmda 

ak1&m aa' 20,31 da 

Herkes kendi yeriae 

NUV ART Jfuslı.ut 
5 Mart Salı alqaını 9 da 
Qemberlltaş alnemasında 

lehlr Ttratroau ve Halit Opere" an•aı • 
t.Artannın .lfttratlle BIJ(it VAumere 



29 Şubeı 

( Kız mektebleri voleybol maçları ) 

Boğaziçi - Erm kQy taknnlan 

SON POSTA 

Bir doktorun glnluk 
notlarından 

Kamburluk 
-3-

Kamburluklarm sebeblerlı:iden ~eri 
de amudu fıta.rı nremldir. Bwıa (Mal 
dö pot) derler. Amudu :fıkarlnin ekserl
yetıe bel kısmmdaki fık:rala.rıın kemik 
vererıine mal dö pot derler. Bu ha.!ta.lık 
ta çok mühim ,-e tehlikelldll. Mümkün 
oldui!u kadar çabuk t.eşhial lcab eden 
hastalıklardandır. Yoksa. Amudu tıkari 
de gayri tabllllk ve suiteşekkilller baıla. 
dıktan sonra yapılacak tedaviden büyük 
blr fayda memul değilcllr. Oba olsa bas. 
tnlık teTklf edllebllir. Fakat suiteşek _ 
küller bü:I. kalır, o zaman husule gelen 
bu. efrllik aıkaya. dotru olursa tam kam.. 
burluk olu!'. Bazan da yanlara. doğru 
amudu fıkari eğrilir. Ve 8adır kemikleri 
de, çatı kemikleri de bu 1nhtnaya tsbi 
olnrak yan kambu.rluklaTı teşekkül eder. 
Amudu fıkari Teremi doğrudan doRruya 
bk kemik veremidir. Kemlk veremler1 
cllğ!r kemiklerde de olablllr. Bütün ve
rem tezahüratı gibi temtk veremi de 
ço.:C miihlın ve akıbeti tehllkel1 olan bir 
hc\Sta.lıktır. 

Amudu fıkart ftreml için yapı1.acak 
tek tedan tesbittlr. Yani alçıdır. Ve ayni 
zamanda uzun aylar ve belki bir iki sene 
devam edecek olan istiTahati mutlakadır. 
B'a.~ta sırtüstü 711tmağa mecburdur. Ba. 
zan bu hastalıkta çürüyen, eriyen kemik 
kı&nı bir flsttll bir yol bularak harlce 
almnya ba~Iar. Böylece hastalık kemikte 
di~er kı.,nnJarma da. yava.ş ya:va.ş yayılır. 
Amudu f'ıkarl. nremıerı .nır:ı ve çabuk bir 
teı>h1s ~ tedaTI lle olduğu yerde tevldf 
edilebilir. Ve iyi bakılciJlı takdirde tL 
mamen şlfayab olabllir. Böyle pek çok 
valt'al:ır görülmtlştür. Güneş teda -
vı~ı. bol gıda, alçı tedaTW en e.saslı 
yı..rdııncıdırJa:r. 

Sayfa 9 

.SOa Poea.. ma tarihi tefrikasa: 155 

11-NBİllDİRIK 
BA f AK HANESİ 

.1:amn: Reşad Ekrem 

Yeni bir tuzak 
- Bre o çırağı tanırım, bir bodur ço

cuktur ... 
- Benim gözüm de seni kestirir b.ir 

yerden amma.. nereden? .. 
- Haberiniz var mı, bizim Hıristo bır Dedi. Yandım Ali, saf görünmesinl 

debaf yiğiti vurmuş... pek bilirdi: 

- Bre hangi Hıristo?! - Benim ağacığım .. sen Edimeknpısı 
- Karşıda, . Balıkpazarı yanında bs-

taraflarından mı..c::ın ? .. 
basının yağ mahzenleri vardır •.. 

- Bre tiz söyle o yiğit bu işi neden Diye sordu. 
yapmıştır? .. O bir nazik çelebidir, bu bal- - O taraflarda hiç oturmuş değilim .. 
d'ırları çıplak debağ levendleri ile ne a- - Ağacığım ben seni galiba bir sey-
lıp vereceği vardır?.. randa, bir cemiyette falan görmüş ola-

- Hani geçenlerde bir beyzade Fe- cağım •.. 
nerli Panayot kalfanın kızı Anastasya- I - Benim gözüm de seni kestirir ..• 
yı vurup bu debağ ocağına sığınmıştı .. Kağldhane rnesiresinden .•. 
yağcı Hıristo için Fenerli Panayotun kı- Yandım Ali düşünmeden attı: 

zına tButkundlu dderlc~l··· b" h ·d dd - ' - Hah ... Şimdi buldun ağacığım ... 
- re ya an ır .. o en ır a) u u; ·· Geçen yılı. kuyumcu esnafı eli d 

b . k uk ·-· ı· g P ça ır 
vuran ır op yıgıt ır .. · kurup b.ir hafta zevk ve safa ettikt b -

Ykböldir e, e 
- o .. Ye . ... ni kuyumcubaşı at uşağı ve çadır oğlcıru 
- Yok şoyledır... diye beraber götürmüştü ... 
Yandım Ali için, Kadıköyünde, deni- Hüseyin efendi de, delikanlının saft-

ze düşmüş bir sarhoş. rolü oynamak ga- yetinden istifade edeyim dedi: 

- Vallah doğrudur yiğit ... 'Ben de o yet kolay bir şeydi. Fakat baldırıçıplak 
için buna lüzum bile kalmamıştı. Zaten 

bah d b
. k lrn ..., E . b. zaman kuyumcubaşının kapısında idim ... 

sa a a ır şey a amışu. ~şsız ır 

yüzgeç olmasına rağmen çok yorgun . Yandım Alinin içi şöyle bir bulanıver-
düşrnüştü. Kuşağını, denizde iken çöziip ı d~. Renk ~~medi.~ -~e~en .. kalktı, Hüse
bırakmıştı. Mintanını da gene denizde yın efendinın etegını optü, yanında, e
yüzerken çıkarmıştı. Ayağında kısa diz deb ile diz çöktü: 

l1t.öniı - Kı: mwıl?im mektebi takımlan Oenb lltı:r-'l oJnıyuclllanmın po9ta 
ıtra ınekteblerl arasında yapılmakta olanj da buz üztr1nde bir maç yapacaklardır. Fin. pula JOllaın&larrn~ rica edntm. Aut tak- -çakşırı vardı. Onu da, sahi

1
.e çıkıp kaya- - Ağa kusurumu affet ... Seni birden 

Tole:;hal m abalalanna dün de Kız MnaL landlya hokey tatıınını ~kll eden sporcu- dlrde ı.tetıuı mnn.~ıuls taıablllr. lara uzandığı zaman, üstünde kurutmuş- tanımadım .. ben senin ihsan ve bahşi~n 
llm Mektebi salonunda devam edilmiıttr. l 1arm hepsi va.ta.nlanmn mldafaası için \. · tu. Dördüncü MuradL.1 yüzüğü parrna- almış bir uşağımın ... 

Birl.ı:ıel müsabaka Kız Muallim ile İnönü' cepb.Ede bulunmaktadır. Bu aebehlc Fin Bir otel bndemesi temizlik yaparken ğında idi, taşını da avuç tarafına çevir- Dedi. Gümrükçü Hüse)in efendinin 
llsesr arasında yapılm_ış, Kız Muallim mek _ ı sporcuı.rı ce.pheden harekeU. dofruca Nol'- ,....._ı.. dı •-

1 
t 3 -.. ....... n. . mişti. Erte.si !f.in s_ırtına bir e_ski mint3n hükmü ~ı olmuştu: cBu baldırıqıplak 

M;:bi gaJ'lb gelm ş ir. ikinci müsabakada E - veçe gidecekler ve maç yaptık.tan sonra B .~ :r- -
!en.kôy ıı.sest, Bata.zI~inl: mağlfıb etmL,tir. derhal cepheye dôneceltlerdlr. Müsabaka . eyvglunda Meşru~yet cadde.!lD.~e bulup takmak ve Istanbula gıden kayık- saf kalbli, temiz yüzlü bir gençti. Ken-
Üçüncü ınü.8abalı::a Ça.ınlıe~ ne İstiklal ııse.. hastııı.tı Fınl~ndiyaya Terllecektlr. Krıstalpalas otelinde hizmetçı Ali, dun !ardan birine parasız atlamak Yandım disini birisine benzetmişti. Ne çıkar? Bu 
le.ırl. arasmda yapılıteaktL Istlltlıil gelmedi - Meşhur lng'ıf"ız atletJ• Wooders n otelde temizlik yaparken başı asansörle Ali gibi kopı;k.lar için işden bile değildi. benzetiş, şimdilik kahvede bir sohbet 
l\nd.en Çamlıca hükmen aalib sayılmı<ıtU'. o duvar arasında 1

--
1 --ak varalan""1.+1r • ,,,. k . . .IULllt.J: J ~........, .... • Fakat, ne olur ne olmaz, bayrama ka- ·ı · l d B Ik" d ·ı 'd b 

G l t 
ır ko 1 vesı esı o ur u. e ı e ı erı e u biça-

a 8 asar Y takimi ŞU arana QlrlyOr -, dar Kadıköyün<le bir kayıkhaneye ya- re genci yanma da alırd1. Tc:ım bu sırada 
Baruta gidiyor Bir mtl koşu fam.piyonu meşhur İnglUz Ankara borsası naşma olarak girmişti. İstanbula, hayra- idi ki Arnavud Sinan görünmüştü. Yan-

atletJ Wooderson klr koı,ulan üzerinde ç.ı- -···- mm ikinci günü dö üş Fazlıpa 
Galatasaray klübü futbol takımı üç maç lışmıya başlamıştır. Fakat ilk müıııa.bakaaı Açı1J! - Kapanq 28/Z/941 Fiatıarı . . nm ' şa .. sa- dım Ali kaş ve göz ile ~aret verecek va-

)'apmak üzere Beruta da :et edilmiştir. Ta- kendü:l için büyük bir muvaffak.iyet!izlikle rayı cıvaı·ndaki kahvehaneye de Huse- kit bulamadan, haydud, gözlerini açıp 
kını Mart orta.sında Be;-. ota gidecektir. - bitmiştir. Londra cinrında 8 .ldlometrellk ÇEKi.ER yin efendiden az evvel, Midilliyi, yahud delikanlının üstüne yürümüşt:i · 

Seyahat on ~e .. gu-n ta:.ar devam ecfecek- bir Itır toşusuna giren Wooderson bu yarl§ta Arnavud Sinanı görmek içın gelip otur- ,.,.. -ı d . M İ ., .. ft.
1 
.. _xap . .. - ınore og an nere esın ore ,_ 

Ur. ancak 17 nci olabilmlfttr. _......., &n muştu. Bu yaman serserı, Gumri.ikçü ta b 1 k "b" k ·•• 

Me Y 1 d 1
. Lı>Tdra 

1 
eterıın 5 24 n u u azan gı ı arıştırırız kaç gün-

kfebler araSln .l kir kOŞUSU UQOS avya a IQ maç~art New_Yort 100 Dolar 129.80 . 130.19 Hüseyin efe~di~ g~rür görmt:z tar:rmı~- dür! ... 

M kt 
Yugoslavya lig maçla.rı iki grup üzerinden Parla 100 P'ran 2..9675 tı. Fakat, dorduncu Muradın gozden Dı"yerck ço".ktü" ve Hu··se'-·ın· f 

e ebler arasındnki !,;ır koşularının dör. d- · b b .; c endiye 
düncü.sü Paıar gtinii Kadıköyde yapılacak- yapılmaktadır. Sırbistan ve Hırvatistan na. M11ano ıoo L1ret l.'14 Uflll.Ü§ u meşhur adamının, öyle, kı- ehemmiyet vermiyerek: 
\.ır. Mektiebler şampiyon~ namile yapıla'!a.k mı ile ikiye aynlan l>eher ligde onar takım C.nnH ıoo t:rrlç. rr. 29.2725 yafeüni d~irerek bu taraflarda do- '"-·-
bu ıniisabaka 

4000 
metrt üurtnde ola.ca.ktır. vardıı. Sırbistan grupanda Beogra.ds.lı:l, Hır_ Am.sterdam ıoo l'l.ortn 69.2521 laşmasını, bir tesadüf eseri saymamıştı. - Bre Yandım Ali... bre oğlan! U\:V 

P'enerbahçe stadında b~l.ı.yacak olan koştı vaıt grupunda Crad1aruıkt birinci Taziyette- Dri1.bel 100 Belıı. 22.04 Bunda bir iş vardı. Yandım Alinin bur- herli sultan tlz seni ister ... 
rene staddakl bir turla blıtecektir. dirl~r: Şimdiye kada.r yapılan maçla.r~a .. şe.?-- Atına ıao Drahınl 0.97 nu, böyle zamanlarda iyi koku alırdı. Hüse~in efendi gözlerini. adını Yan-

yeni. bı"r 'ut~"f lU"nuvası rim.zın iyi tanıdıtı Yugoslavya klubunu.n Botya ıoo Len 1.5923 Gümrük ··nün suali kar ısında tereddüd dım Alı olarak öğrendiği bu gence dik-
r ilu santrforu Petroviç 19 gol atmak suretile bir Madrtd 100 Peçeta 13.431 tmed .. çu ş mişti. Bu kopuk Gevherli ha _ 

Balkan gÜl'eşler1 m.ilna.vbetlle lig maçları rekor yapnn§tır. Bucl&pett.e ıao Penııii 23.55 e ı. . . _ nımın na 
t.ehi,p edildiğinden Gal:ı.ta.sa.ray, Fenerba.h~e. ···-····················· .. ··-···-····· .. ·········-···-· Blit.reı 100 Ley 0.6175 - Beni birisine benzettin galiba oğ- sıydi?. Gökte aradıgını yerde, hatta ya-
Beşiktaş ve Eeyoğlu..spoı: takımları arasında Bir i~çi elini makin~ye kaptırdı Belgra4 100 Dinar 3.0823 lum?.. nında mı bulacaktı? Serseri de, Hüseyin 
bir turnuva tertib edllmhtir. Ayvansa.r yd s·· p 'd Yotobama ıoo Yen 31.223 - Vallah alracıgım..- gözüm seni 'Y. a- efendinin böyle kıyafetini deg~i..+irerek 

Pazar s-ı..ah 11,. ,,.... a a • ureyya aşaya 81 Stolı:holm ıoo İneç n. 31.005 6 b :i" 
"""' ı "' maçı "cnerba)lçe_Bey- mensucat fabrikasında çalıtım işçilerden banm. görmez.. Jelli bir yerden, bir za- u semte gelişinin sırlarını çözıneğe ça-

o~ıa, ikinci mı~ı .saat on birde Gala.. Adil, d" Edı.am .,.. tahvUAt mandan tanırım gelir,,.,---... lıc:ıyordu. İci olarına bıraktı.· 
tuanr da Bc~iktaııa l":l..P:!Caklardır. ün elini makineye kaptırIIllJ ve uaı.ı.a -r r Ce h d h parmakları kesilnıiftir. Ergani 19.94 Hüseyin efendi, bu dal vücudlü ve - Bre Gevherli hanım senden tiz Tay· 

p 8 en Spor Sa 3Stna Yaralı tedavi edilmek üzere hastane- S:vu Enurum V 19.SO dilber yüzlü baldmçıplak ile konuşmak yarzade i1ıe Midilli çocuğu ister ... 
1"1nlindlya.Norveç hokey takınılan Oslo_ ye kaldırılmıştır. fırsatını kaybetmek istemedi: ( ,,!f·kası var) 

Fakat gel de anneme anlat!. Zavallı Maryoranın her halinde bir tuhaflık, her "Son Posta,, nm tefrikası : 28 Siz bir harikasınız madam ..• 
hareketinde bir başkalık buluyor. 

1 

- Teşekkür ederiırL Niçin bize her 

Ma..am.afih hakkı var; anne.rnin şarklı s • h • ı • •• k 1 zaman gebniyorsunuz?. 
göı;lerile Maryoı-anın garblı hüvıyeti el- 1. 1.r 1. goz ona.ş ... yor. -Henüz bu akşam şercfyab oldum 
bette öyle görünür. .. madam ... 

Hayır; rnuniıf olmalıyız. Maryoranın - Hakkınız var. Sizi her zaman bek-

liJiniiinde, oturuşunda, konuşuşunda, Yazan: Ze nel Besim Sun }erim. Mesela yarın Pazardır değil m1? 
yiyip içişinde. her şeyinde, bizim kızla- Maryora güldü. - Evet madam. •• 
l'l.nıızın yüz sene sonra dahi er~emiyece- j rahati ca.di> bulan mppelerdi ki. Enum- j uydurarak, danerken gördü. Allkamı - Pazartesi günü öğle yemeğine mıi 
fi, bir başkalık, bir incelik var. Kadın, * mun Irakta mı, yoksa Pın-ınndiyada mı bunların üzerinde t6sif ettim: Genç, bekli ğim 
erkek fanatik olan~ar bu hakikati, içJe- . ~uv~e .~akikateıı mükmnmel.. buna bulundufunun pek te farlmıda olmama- f.evka1Ade mahcub göriiniiyordu· Maryo- y:e _ ~-
rinden itiraf etmekle- beraber, açığa vu- ~ı~t gu;u ziyafeti-. demiywum; çünkü larına mukabil Karlsbadın, Vişinin, Ba- :ra ise genci yiyecek gibiydi. Tclıat şey, - u guz fırsah kaçırmıyacağım 
ranıryor?ar. Efendim; bırr artistlerinde e 0

1 
e ad:ınlanle, frakh erkelderlle, den badenin, Niatn yerlerini haritadan ıençle Maryora ııımeıce konuşuyor- madam ... 

bH@ Matar veya Rus kadıntarilı! bizim- r~sm. ve sahte edalı kompliman yılınla- mükemmelen ezberlemiJlerdi. Mala.tya- lardı Şampar.ıya içtikçe sürtüklüğünü mey. 
kiler arasında az fark ınr vaı-r. Evet, bu ~~ b~akşamki toplantıya, suvare ismi yı kaba, E.rz.incanı geri, Tireyı adi, Öde- H~r şeyi unutarak ve bütiln in.-;anlar- dana vuran Maryora, o gece, adının Hfl-
mailarm ikisi ~ ))ir cins amma biri adi a ç _yak~.!'°"· ntişi perişan, Kay.seriyi iptidai buluyor- la aJlkamı merek işitme kabiliyetimi mi Kaynak olduğunu bilahare öğrencll-
kay Jrilim.:t diğel'i İran )ralısıdır. Cinsiye- He~kesın ustünden ve dilinden uydur- ]ardı. Hele Çekirgede istirab•ti, Uludaj- onlara tahsis ettim. Maryora sordu: ğim, gencin yanından ayrılmadı. İmk~-
tin biııliği,, kıymette de m~areket veya ma kıbar\ık akıyor. da sponı, Gölcükte eğlenceyi, Bozdafda - Rumenceyi nerede öğrendiniz?. nını bulsavdı H'lıni K -

? - Arzı hürmet ederim ba-n!.. ted .yi gül.. ı··- b"l 1~ ık - - J ' ı aynagı salondan mn~at hakkı "Yerecek değil ya... J- avı c UDÇ1' uge J e 111.y gurınu- - K&tence Türk konsülatosunda me- k k r 
&ıtta tuhaf bir cecnebi kadınla te- - Ooo .. nasılsınız Bay Panterm;m?. yor?ardı. murum madam; orada öğrendim. çe ere e mden gelen her şeyi yapacaktı, 

ehlıüı aliryhtarlığı~ belirdi. Kabahat - Teşekkür edt!!im Ba}'an Frl.Çft!. Saldırmağa müheyya bir kaplan ihti- - Şu halde Romanyayı tanıyorsunuz; Saat ikiye doğru davetliler gittiler ... 
halkta dejil yabancı kadınla evlenenle- Çoktanberi sizi kaybettik efendim.. rasile karşısındaki bayanı süzen Bay aman ne memnun oldum! Köstencede * 
re memttriyet kapılatı kap.anıyoc. Doğ- - Vi~de idim: doktorum kür tav.iye Pantermanla baygın bakı§larile qk da- sevıiJileriniz var mı?. Hulki Soyer eve döndüğü zaman, Ba-
ru mudur bı:ı?.. etmişti de... veti bekliyen Bayan Friçer, bu alqamkf - Hayır madam!. yan Vasfiye ile Maryora ve madam Ni-

Evet, ecnebi hükumetlerde d~ ayni u- Yalan!. Bu bay~ yaz mevırimini mu- kalabalığın içinden seçilmJ.t birer cnü- - Tuhaf ,ey; bu kadar gençsiniz, bu k , k 
h

_.._.._ idil ,_--1 • ı..-k1· di.._ l f oıes 0 arasındaki türkçeli, rumcnrell, 
sul var amma onlar başka, biz başka!.. •uuJ.ak Yedikuledıe geçirmi§tir. mum!• tt; -u~ er- ı &"'r er kadar güzel&niz; niçin? .. 

Ben,. bu dejellC!l'e adamın bana bile - Bendeniz de Karlsbeda gittim; av- de, •lı )"llrarı, bu tipte iManlardı. Genç, kollanndaki kadına hayretle fransızcalı lrtifür muharebesi devam ecli• 
istikrah veren mantalites1ni tahlile çalı- dette bir hafta kadar Nise uğradım. Dans, pm.panya, kur, mil.teka.bllı ba- baktıktan sonra cevab verdi: yordu. İşaretlerle takviye edilen bu kQ.. 

şırken içeriye giren Maryora seslPndi: Bu da yalan!. Yabancı htr bankada loş, göz slizüş, fç çekiş alabildiğine gidf- - Sizin kadar gür.elini hulam:dım für sağna,ğı, sabık !en heyeti azasından 
- Ne yapıyorswı burada kuzum?. katib olan bu bay, mutlaka on beş gün yordu. madam... mühendis Hulki Soyeri şaşırtmıştL An-
- Hiç Maryora; seni dilşünüyordum. evvelsine kadar Mudurnu kasabasında, Sihirli tek Yetil gözüm, gayri ihilyarl, - Çok kibarsınız bay!. nesi, kaynanası, karısı hep bir ağızdan 

Beni mi, neden?. teyzesinin yanında idi. Maryorayı aradı ve onu esmer güzel bir Hakikati söylüyorum madam. bağırışıyorlardı 
- ~evivorum!.. Bunlar. Anadoluda seyahat veya tsü- gencin kollann<ia. cazın temJ1osuna ayak - Beni çok mu beğeniyorsunuz? (Arkusı ı.:ar) 
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(Memleket llaberleri] 
T rakyada yeni birçok 1 

Kocaelide • . 
H Ik . b. l ld Sulama f aalıgetı 

,--- "Son Posta,, muharrirleri Erzi ncanı -, 
L-- ikinci defa olarak ziyaret ettiler ___. 

Enkaz yığınları altından 
a . evı ına arı yapı 1 tin~:mi!~~:~~~~e:S~~ı:~~i :~!~~: ynkselen istiklal marşı 

Bu sene içinde Çorlu, Babaeski, Keşan ve Yenicede 
birer cezaeYi inşa olunacak 

111 

Baba.?skide yeni yayı!an Halkevi binan 
• 

Edirne (Hususi) - Geçen sene vinin de yapılmasına Adliye VekAletin-
Kırklareli. Babaeski, Gelibolu. Biga ce karaor verilmiştir. 
ve Yenice rner.kezlerinde modern ve Gönderdiğim resim Babaeskide yeni 
plfınlı bir tarzda Halkevleri yapılmıştır yapılan Halkevi binasıdır. 
Mahallen ve C. H. Partisinin müşterek 
yardımları ile vücude getirilen bu bi
naların bir kısmı açılmıştır. Bir kısmı 
da açılmak üzeredir. Gene bu şartlar 

altında bu sene de Trakyanın Uzun
köprü. Lüleburgaz. Çorlu, Çanakkale 
ve Ayvacık merkezlerinde birer Halk 
evi binasının inşası kararlaştırılmış ve 
merkezden planları dahi gelmiştir. 

Türkün milli varlıklarını top1ıyan 

ve olgunlaştıran bu kültür kaynakları
nın rolünü kmrramış halk yer, yer yeni 
Ha'lkevleri binalarının kurul~umı se
vinçle karşılamakta ve bunun için el
de'l'l gelen her türlü yardımı da yap
maktadır. Umumi meclislerin her 
yerde toplandığı ve be?ediyelerin de 
bütçelerini hazırladığı şu sırada devlet 

merkezinin yapacağı yardım yanında, 

halk ta kendine düşen ödevleri seve se-
ve yapmıya hazırdır. 

Haber aldığıma göre bu 3ıene içinde 

Çorlu. Babaeski ve Keşan ile Ç~nak-
kalenin Yenice kazasında birer ceı:ae-

lngilizler yeniden uzum ıahn 
Rhvor'ar 

İzmir (Hususi) - Bu mevsim içinde 
İngiltere iaşe nezareti adına İzmirden 
İngiltereye 30.000 ton kuru Sultaniye 
üzümü ~evke<lilmiştir. İngilizler yeni
den 10.000 ton üzüme talih olmu~lar
dır. Bu son parti İngiltere adına Fran
sa'Va ~evkedilecek ve garb cephesinde. 
ki Fransız ve İngiliz askerlerine tevzi 
ediJPcektir. 

Burs.,da H~lkevleri bayramı 
Bursa, (Husus!) - Dün ve evvt::Pd 

gün, yurdun her tarafında olduğu gibi 
şehrimizde Ha1kevlerinin sekizinci y11-
dönümü törenle kutlulammştır. Cumar
tesi günü akşamı çaylı bir toplantı ya
pılınLf, nutuklar söylenmiş, şiirler okun
m~r. Ertesi Pazar günü öğleden ev
vel fot<>graf sergisi açılmış, Atatürk a. 
nıtına çelenk konulmus, yeni Halkevi 
binasında resi11l sergisi ~ad resmi ya
pı ırnıftır. 

( lzmirde H l lkevlerl bayramı ) 

lüğünün ilk faaliyeti görülmeğe baş • ı 
lamıştır. 

Sakarya nehri vil~yet hududları da
hilinden geçerek her sene feyezanlar 
yapmakta ve mezruata zararlar ver -
mektedir. Su işleri müdürlüğil. Sakar
ya nehrinin vilayet dahilindeki yatak
larında:ı Karadenizde döküldüğü Kef
ken sahillerine kadar olan kısımlarını 
temizletecek. sulama ameliyesini isti • 
fade edilebilir bir şekle ifrağa çalışa -
cak ve büyük nehrin her sene yaptığı 
zararlar bu suretle önlenmiş olacak -
tır. 

Akyazı civarındaki ovayı kaplıyan 
Mudurnu çayı da temizletilecektir. Bu 
çaym Adapazar - Hendek şosesini 18 
yerinden kateden kolları. muntazam 
bir mecraya akıtılarak Adapa1.arından 
Sakarya ya verilecektir Bu suretle 100 
hin dekarlık geniş bir saha hem su isti- Yeni Erzincanda ilk ~ı4.n bıı.1c1:al dü1ck4nını Vali Vekili muharririmizg g&tmt14 
]asından ve hem de sıtmadan kurtarıl- 1 (Baştarafı 1 inci sayfada) Küçük göğsünü şişirerek, gururla c• 
mış olacaktır. hakiki hikaye taptazedir bence.. vab veriyor: 

Pamukovada. arazinin Sakarya nehri Kıyamet kopmuş, Erzi.ncan toprağa - Bana öğretmenim söylemiştL lMAn 
imtidadınca haritası yapılmaktadır. Pa gömülmü,.1t;ür. İmdad ekipleri yollann ölürken bile milli marşını ağzından dil· 
mukov:ının sulanma işi, proje şeklinde kapalı oluşundan geciktiği için şehir gı.in-ı sürmemeli imiş!.. Ben de bekledim, belıı
Nafia Vekaletine bildirilecektir. lerce fe!ıaketle başbaşa kalmış. Enkaz al- ledim, kimse kurtarma~a gelmedi. Git

Sapanç:a !jÖlünün su sevi)~esi tesb~t tında_ kalanları sürat~e kurtarmak, her~es j tikçe nefesim ke~iliy~:~~· Öleceğimi a~ 
edihfle~:tedir. Bu vaziyet, vilayet dahı- kendı b_a~ının, .. keı:dı kayıbının çaresıne ladım. Öğretmenın sozu aklıma geldı 
linc1eki sulama işlerinin daha geni:? bir baktığı ı.?1~ ~~mkun olamıyor. Mi'Ji marşımı söylemeğe başladım. 
ç·ınta bas1amak üzere bulunduğunu He~. ço~ntu altından ca~}uraş feryad· Kim bilir hangi meflolreci bir mual· 

g ··c:t kt a· lar yukselıyor. Sağ kalabılenler, asker, lim bu sözü ne münasebetle söylemiş o-
O~ erme e ır. ahkA .. . ·v· k d h 

d d k
. k m ümlar guçlerı yettıgı a ar er sa- lacaktı. Milli marşın ehemmiyetini tcba· 

A apazarın a ı Çarı suyunun mec h . . . y • • _ 

• y .. •• •• se, er ıstırndada yetışmege çalışıyorlar. rüz ettırebılmek için onu olürken bile 
rasının da pek pıs oldugu gorulmuş · Fakat adedleri ne olursa o~un bu müm- ·· ı k k dd b" 1 ak · f" B 1 d k" b""tü" · soy enece mu a es ır şey o ar an 
ur. u suyun yo un a 1• u n gayrı kün mü? Bütün şehir üzerine tavan yı- ı t t 
sıhh~ vaziyetler <riderilecektir. a mış ı. 

,.,. kılmış bir oda gibi ayni ağırlık altında., F k t ··1- ·· ,.,,k li · il d'" d Ad k"" 1 . h lk b h a a o umun so5 ... e nı v cu un ' 
apazar ve o~ en a .. ı. - u u- Durup dinlenmeden enkaz altında ka- hissederken bile a~asına, babasına ses· 

sustakı ka~un ahkamına gore~ su yo- lanları kurtarmağa çalışanlar, birdenbi- lenmeden. yahud şuursuz, ümidsiz fer
lunun temızleme işlerinde 3 gün çalı- re derinden gelen bir marş sesine kulak- yadlar koparmadan yalnız milli mar!;ı· 
ş~:a~l~ı_~dır. Bu. ~aksadla su işle.ri ı:ıü- larını ~a~arAtıyor ve duruyorlar. nı söyliyerek ölmek istiyen şu küçü~n 
durlu~tınden vılayete rapor venlmış - Bu Istıklal marşıdır. Sesten, bunu büvüklüğüne ve ne kadar 'filrk olduğur.a 
tir. söyliyenin bir çocuk olduğunu anlıyor· 1 bakınız. Bu da Türk çocuğuna aid bir 

• Iar. Sesin geldiği tarafı tayin ederek k •>-1 haslet .. uzun söze !Uzum var mı? 
Gomuşhac·köy~e bır k·z kacrrma 1 şanlar, tuzla buz olmuş kocaman bir ev i Al d"kk b" k' dah b 

k ·· - d d 1 B ın şayanı ı at ır va a a.. u 
davası men,., muhakeme kararı en azının onun e uruyor ar. urası d b" k": Y• d k f E . 

Ih h Ak' . T h . . evı"dir. K . 1 a ır opegın sa a a ı. rzıncarun su 
su a unı a sının erpıç. . 1 . "h d" . H"" ·· · lbnd k ı 

'· ıe ne tı" ceJandı" hır· ço- ış erı mu en ısı usnu evın a. a a. tahta, kalas yığınları ~rasından 
. . Ç k· mış. Bu kadarla da felaket bıtmemiş. U-

Gümüşhacıköy, (Hususi) Obruk cuk sesı gelmekted!~· ocu · cu çivili kalın bir kalas başına düşmüş. 
k .. ·· d H d" ç ı·ı. d d ki d ı· - Kurtarın benı. oyun en am ı e ı& a m a e ı- . _ E k . . çivi ensesine batmış. Zavallı adamcağıJ 

kanlı, Derbend köyden Alimeyi kaçıra- Dıy: bagınnr~-oı: .. nda~ın d ~rlv~ınb_- l hem üzerine yıkılan a~ırlıkla ezP.irken, 
k ·· ·· d vl d d" kt den yukselen bır ıstım aıl egı , ıt : ra uç gun ag ar a gez ırme en ve tst· , A • 11• diğer taraftan da cnsesıne saplanan pas-

b'k · · · led 1 1 k hAk• mar.ştır ık -al marşı, mı ı marşımız.. 1 
ı rmı ıza en suç u o ara sorgu a ı- i ' _ 

1 
. .. lı çivinin ıztırabile kıvranmaktadır. Çe-

. . . f mdada koşanlar, tuy erı urpererek te- ı . 
mı Alı Tekımen tara ından sorguya çc- A • d h . ' nesi tahtalar arasında sıkıştığı ıçin ağzı-

. . . . d Iaketın manzaranın e şetıne rağmen . . 
kılmiş ve yapılan tahkıkat netıcesın e h . '. d t"" 1 . .. k .d" r nı açmağa imkan yok. Bu fecı vazıyette 
men'i muhakeme kararı verilmiştir. Da- uşu ıçın e, uy erı urpcrere ın ıyor· biran evvel ölümün kendisini kucaklavıp 
va, kızın babası tarafından açılmış, taz- lar: .. .. götürmesini bekliyor. Mühendis Hüs~ü-
yı.k neticesi Alime de Hamdinin aleyhin- Korkma sonnıez bu şafaklarda yuze-tı .. b" d k d k"" Y• B .. 

' 1 k nun ır e ur opegı var. u ırı yan 
'f · · HAd• · · ·· ·· a sanca de ı ade verm.ıştır. a ısenın ıçyuzu şu- • ve güçlü kuvvetli hayvan nasılsa irıhl· 

dur· Sönmeden yurdumurı iistünde tüten J d d ' k t 1 t Sahib"n· 0 .._ · am an ucuz ur u muş ur. ı ı ~-

Hamdi öteden beri tanışıp sevi~tiği Ali- P.n son ocak .. 1 lf:a ı11kta g&remcıyince, taşın toprağın a-
menin köyüne bir gün gelerek kızla 

1 

. Küçük bir hançerenin boğmak~arına ırasında olduğunu anlıyor. Tırnaklarilt 
konuşurken Alime: şıddetle çarparak çıkan bu marş, bır ke- toprağı eşe1emeğe, tahta parçalarını, ka

- Hamdi ben yarın Karabayıra odun limei şehadet gib~. muztarib ~rzincanın !asları yuvarlamağa çalışıyor. Ne kadar 
kesmeğe gideceğim. Oraya ge~ de uzunca semasına doğru yukse~:nektedır.. didiniyir. Herhalde pek çok .. nihayet ya
konuşalım, diye aşıkına randevu vermiş. ~erhal kazmalar, kurckler harekete ralı sahibini bulmağa muvaffak oluyor. 
Ertesi günü elde baltalar olduğu halde gelıyor. Topraklar, kalaslar ayıklanıyor. Lakin herkes kendi telasınd:ı .. kimse kl5-

d .
1 

Bütün bunlar oluncaya kadar da marş · · 
Karabayırda buluşmuşlar, odun eğı , b"t . d Y•ld" Ç k 

1 
peğin bu kendini para1arcasına u~aşma. 

1 k • ı mış egı ır. ocu , gırt a~ının basa- . · dünyada alakalannı kesmiş er ve aş a- . Y • •• " ısının farkında olmuyor. Fakat sahibinın 
lemi.ne göç ederek üç gün, üç gece bir- bılecegı en ust perdelerden I!'nrsa clc\·~m . b . . d h"" ilk bir tmcktedir· • enscsıne atan çıvı ora a uy yara 
likte yaşamışlar. Resmen evlenmelerine e · ac-mıştır. Bu yara suyu bol bir çeşme ha· 

Kahraman ırkıma 1>ir nü! bu ne ~. ıd-mani bir halleri bulunmayışı da nazarı ;} !inde damarların bütün varını, yoğunu 
dikkate alınarak men'i muhakeme kara- det, bu celal, akıtmakta, mühendis çok kan zayi et-
rı verilmiş, iki aşık yenı bir yuva kur- Sana olmaz dökiilen kanlarımız soma mcktcdir. Efendisini kurlaran sadık kö-
mak üzere köylerine dönmiişlerdir. helal. pek bu sel er de tedavisini üzerine alıyor. 

İki kuvvetli kol sesin sahibini yüzü Ve .. yarayı yalaya yalaya kanı keserek, 
koyun, yalnız başı serbest kalarak kalın onu muhakkak bir ölümden kurtarıyor Konyanın 31 yı1hk icra memar11 

tekaüd oldu kalaslar arasından çekip çıkarıvor. Bu . . . . E k 
İzmir (Hususi) _ Halkevleri hayra- temsillerl çok beğenilmi4tir. Fotoğraf- Konya icra dairesinin 31 senelik emektar on on bir vaşlarında bir ilk mekteb talr.- 1 İşını bununla da bıtmış saymıy~r: n aı 

mı İzmlrde hararetle tes'it edilmiş ve }arda nutuk söyliyen parti başkanımız memuru Köse adile anılan Nuri tekaüdlliğlL be .d. T 1 S Ih hA.k . ~ ara!'ında kalan kısmının cfendısıne çok 
A f t 1 k 11 · la t' x ·· nü 1.item!ş. çekllmLttir. Ancak bu, hafızası sı ır. anıyor ar. • 11 imınin °6 - ıztırab vereceğini düşünerek, - dü§Üne-

Halkevimizde gayet güı.Bl bir gün tı nan a ız sem ve z em ıtusu çok kuvvetli memurun yeri doldurulama _ lu .. 
K 1. · k ö~ kl temsilleri ~---~- aX-l'L rek diyorum, bu köpek muhakkak pelr ve ge~e yaşanmıştır. ız ısesı, ız g- çocu an çıtıwuııı..JA1a auıu · mlf, bu yJzden eııhabı mesallh zorluk çek - Daha sıkıştığı cendereden kurtulma-

retmen okulu talebelerinin koro ve mektedir. meh başlamıştır. dan: çoklarımızdan akıllı • sivri dişlerini mü· ---------==--=---=---------------------------m::::::m------- hendisin pijamalarına geçirerek çekme· 

- Hasan Bey. siz.in aa • 
zetede okudum ..• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

. . . Tam 150,000,000 a • 
d ed .• • 

.J ~ 

, ) o 
(} 

. .. Yeni on paralık baaı
lıyormuıı .. 

Hasan Bey - Dilenci
ler le tramvay biletçilerine 
müjde azizim! 

- Beni bırakın, rliye ba~ırıyor.. an-
n<'mle, babam da var!.. ğe, gömü 1<lüğü yerden çıkarmağa uğra-

Kazmalar, kürekl~r tekrar harekete şıyor. Bunda kısmen muvaffak oluyor. 
. . Lakin kuvveti efendisini tamamen tahli-

gehyor. Beş dakıka sonra ana ve baba ıfa k. fi clmiyor. Derhal koşarak karşı-
kurtulmuştur. se a g 

M . · · · "lk kt b " 1 laştı X-ı ilk insana havlıyarak. kofup eten• 
ınımını ı me e çocu5 u son ne-

1 
5 

y • •• • 

fesini veren bir insanın kelimei ~ehadet disinin bulundugu yerı ~oste:erek, e.e. 
. . . . . .. ~ ' öinden çekerek nazarı rlıkkatı cellıedl· 

getınşı gıb. ı, olumle pençeleşirken miJ!i ,., M'"h ndı·s·ı kurtarıyorlar. 
. l . d h . ..k.. yor. u c 

marşını sov emesı, o e ~tf"ngı?. c" ·uş . 
d b· .. n· b t 1 k • Bir duvarı bile sağlam kalmamak hr.e. 

sırasın a u ın ra ı a an opan şuuru- . 1 

t S bır. tezahu··..ıı m'\'' K f d'" re tamamen yıkılmış, hak ıle yeksan Or nun er ıu ı ... a a•,;ına u- .. .. . d k"l 
muş bir evin onundeyız. Yanımız a ı er-

şen ağır bir cismin sersemlettiği iradesi
nin elinden yakasını kurtarmış bir gay
ri tabii hareket mi? .. 

Hayır! Kendisine soruyorlar: 
- Niçin İstiklAl mar~ı söylüyordun! 

den biri diyor ki: 
- Burada belki de !elAketin en acıklı 

sahnelerinden biri cereyan etmiştir. 

(Devamı 11 inci ..,._..) 



T. iS BAIKASI 
cari hesaplar 1940 Küçiik 

İKRAMİYE PLANI 
Kefide~11~ l Şubatr l )(ayıa, 1 Ağustos, 1 lkineitep'in 

tari.Merinde yapılacaktır. 

x...-raLı - lu•.Jıerıuıı hesaJ)icınnda en. az etti li"faft. tialwıanloıo 
..,.._ diıdail eılilcce'Dcmir. 

111 iKRAlb1'ELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. 

3· " 
1000 

" - 3000. 
6 ,, 500 ,, = 3000. 

12 250 
" 

-= 3000. ,, 
~ 46 106 40.JO. ,, ~ ,. 

75 " 
50 

" 
===-= 3750. 

2ro " 
75 " 

= 5250. 

Nrki11e lı Dcınlcuuı!I pc11'1J y.ttf'makla JIGlaıa para birikıi"1Nf 
oımıu, cıy'li zcımonda tıılihıiıi de denemi§· ohu•.Urwtıı.z. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlü
ğünden: 

Güm~üklerdeki sahibsiz eşyalar sablıyor 
1818 kilo cam IAmba lilui, um fite. t.ı:em ıa.-.anosu, a.bajir, 3458 kflO demir mamu. 

JA.tı muhttl!f eşya, 251 kllo 500 gram yün me!lSucat, 1108 kllo tıbbt müstahzar, eesamı 
~ nı kimyevi müar.ahzar, 138 tuo bayıı, • kllo poıaelen eşya, 11 tllo lpeit 
ınemucat, 1150 kllo adt mıa:rı ult aWf\rit, IO kllo 2Xl gram esans, 926 kilo !pekli ı--

JJJukta meınaacat, 4 Hin kHo eBk1 motör Hman geımt.!1, 151 kilo llsttk eşya, 1242 kllo ,ie
&erlt şıklet. 149 kilo pamuk şerid ve kordon, 318 kilo ipek lpllil, 27 kilo 500 gram radyo 
•btua. 2ıt58 llila l>UIUla meram:aı, '18 kilo 300 pam mul'?tellf deri ayakkabı, 1000 ılfilo 

talk "'3 Jrllo muklltna' mannr!Uı, 2686 d1o levh" halinde aspestos, 9880 kmk d6tme 
l!lemfır •anı, yulrarıd'ao IMmJtti ya:ııılı efY'llnın aatlşlıın 5, 8, 12, 15, 1813/ 940 tarlhlertnde 
Ellrirıini !lalı antııepow dahlllndekı QümrUk S:ıtış Mıi~ürlütftnde yapılacaktır. Taf. 
ılfllrl a•ı ~u MfidU!-lftten verilir. 'l'J. 2!'19 (1~59) 

lstanbul Defterdarlığından: 

Deft.etıarlılt anbarında bulunan kols\Jz btr 
aded Hitama 
Dett.J>rdnrbt bhla.stnda. bulunan mii.Stamel 
Ford kamyonet 
Yıldızda çını Fabr!ltasmda mevcud Kao~en 
topra~ı Beher tonu 

İstlııyede Klrec ocakları me'Vkiinde biri 70 
E-ant rr: kutrunda 7 metre lrtlfaında. diğer 

'clordı.. 50 s .. ntım kutrunda ayni irtifada beş 

kuru a aç 
Çenge lt yde Uzumozu sokağında l ı numa
ralı dukkftnda bakkallık eden Nlkol\nln ya. 
JllJlda errutneten bulunan btr masa, iki ta. 
nape 'e u1; knltuk. 
Galat:ı Kal ! t yeri muhafaza mevkil ya-
ında yed! t-k z senecrenberl metrilk bir 

h lde b ıı n pervane Ue zincirler. 

Ayakapı ı keles1nde Miçonun ardiyesinde 

Muhnmmen bedel 
Lira Kurıq 

6 00 

IOI 00 

50 De 

15 00 

00 

60 00 

Muvakkat teminat 
Lira Kuruş 

liO 

13 00 

20 00 

ı 50 

50 

50 

emaneten mahfuz on çuval un. 79 50 & oo 
Yukarıda mevki ve miktarı yazılı malzeme ve ~a h!zalanndak1 muhammen bedeL 

ler ı.zerlnden .satılma.it 'Ü31D'e açık arttınnaya konulnn•uı:. Satış 'edel nllııfu ve pe

~lnendlr. İhale 11/3/M& tarthlne mbadlf Jlazartesl glnU saat 14 de Defterdarlık MlllS 
blft MldftrlfıRftnl!e "t.o'planacak olan koma.yontla yapllacattır. "TalMedn -yukarıda 

yazın muv&lhln 1ı!llitıatııa WD'• aiin :ve •atte kamkyona .mGracaatıan. d.f1h 

SOM POS'l'fl 

En Son Modalarla 
Ahenktar Yeni 

En son 

PUDRA 
Renkleri 

moda ko
leksiyonları 

bu mevsimin 

Salda • 

" Son Posta H mullaırri rfBri Erzin 
(Baftarafı 10 uncu sayfada) Enkaz altında kalan bir aile.. baba, 

Anlatıyor. binbir m!iışkü~tla kendisini kurtarıyor. 
İster misiniz, bu feci vak'ayı da nak· Vücudünü kurtar;uş. fakat şuurunu 

ledeyim? kaybetmiştir. Diğer aile efradı Jamdileri-
Belki facia edebiyatı yapanlara içer- ni kurtarması için haykırışırlamn 0 ba-

liyen Bilrhan Cahid üstadımız bana d_a j pnı alıyor, bu canhıraş feryadları duyma 
kızacak amma, ben edebiyat yapmak nı- .ınak için kulaklarını kapayarak kaçma. 
yetinde dejilim. Sadece, gördüklerimi, ğa başlıyor. 
duyduklarımı tesbit ediyorum. . 

........ k kun bir .w~..;ntü .1_ _, __ ,.. Enkaz arasındaki genç kızı: 
~v, or ç 5 ,_.w.& ı.- çoa.uıuş.. Bab y b · · · k t 

altınd lialanlar .. ki . .baba, bi O. - acıgım, enı nıçın ur armıyor-
"--- a .. .r., uç şı .. ana, r mn! Beni bu kadar mı severdin babacı-
ı&U ıçoc""6 ... ·· 9eril 

Baba ve ana nisbeten miasaid iair yere ğım!. Kurtar · . 
dÜflnüşler .. fakat çocuk fena halde alkış- Dıye .arkasından Y_~ı~arıyor. Bıraz .son· 
.Dnf, ..ıötsüDe &adar gömülü, nefes ala- ra fe)ınn dışmda yuzune çarpan soğuk 
mıyor. riiz&arla aklı ba§ına 1ıelen uba, geri 

- Beni kurtar bablıcığım, beni Jr.u- dön.düjü zaman hepsini ölmilj buluyor... 
tar. boiuJuyoram! Dlyoıtar ki, bu şüursuduğun doğurdalu 

Diye .kısık feryadlv koparıyor. bRısizlik adamcağıa müe.Oed :ıztnb 
:Mümkün mü kıpırdamak. zavallı ana, küreğine mahkum etmiş! Şimdi bütlln 

baba gözlerinin önünde son dakikalarını 
yaşıyan yavrularına ellerini uzatamıyor

lar. 
Binz .temra zavalll yavru inleye iıile

Y• anasının, babasının gözleri önünde 
ruhunu teslim ediyor. 

Dün de söyledim ya! Felaket her yer
de bir hatıra bırakmış. Bir yenlsini daha 

hislerden, duygulardan sıyrılmış bir ro
boto haımde dolaşıyormuş. 

Aıftık ne siz, ne de ben daha fazla ke
derli vak'alar dinlemeğe tahamm:.il ede
meyiz. Bu f el&ket hikiyelerini bir tarafa 
bırakıp dolaşmamıza devam edelim! 

robları, yeni ytız ve ten renkleri.le dinliyorum. 

(Arka." Vllf') 

Nusret Safa Coşkun 

imtizacı icab edeceği hissini uyandır -
maktadır. Şimdi, mef}ıur bir f(lzellik 
m:itehanısı tarafından icad edilen en 
son moda renkler, cazfb Tokalan pud
rnsı ıerisine dahildir. Ve her yerden 
tedarik edebiliraiıllz . 

• NATORELLE. - Gayet be11z Cild
ler için saf ve weffaf bir güzellik temin 
eder . 

• PECHE, - Açık temt sanım ft eıt
merle-rin ekserisine gayet uygun bir ,U
zellik temin eder. 

,BRUN SOLEIL. - EBraerleır için~ 

zib bir sevimlilik temin eder .. Ve fimdi
ye kadar gördiklerimzdm daha ıparlak, 
daha canlı ve daha ca:Zlb diler 'bir CJ<* 
renkler. 

Trkalon pudrası havalandırılmlf - ki 
bu sayede on ~fa daha ince kılar - ol-

duğundı:ın tabii görünür. Onda ta• ç:l -
çeklerin kokusunu hissedersiniz. Bu pud
ı·a, &Kr811Ul köpüjih µıttWuıı uaı1ile .ka
n~tırılmıv olduğundan ikt misli fada -
bit durw·. Tokalon pudramm yal ft 
cazib renklerini görünilz. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresuer &alı Ş_.eai 

Merkezi: BerliA 

Tirlıiy• ,.1tctcrh 

Galata - İstanbul • bmlr 
Depo&U: lst. Tütün Gümriilil 

*Hnlbrlibanh•* 100,000 LiRA 
o 

Türkiye Cllmhuriyet Merkez Bankası 
24 - Şubat - 1940 YaU,,etl 

AKT1W' PASi• 

Kuaı 

Altın: san tnogram 'll.?21.192 

BAltltNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Tlrt llrut 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın· San kilogram 10.012:340 
AUın& MLh'fll! kabil ..,.bel& 
dömler 
»tt-r·M'Yuılw w llortl1I tıirbll 
buı,,.lerl 

Hazine Tah'Vifieri : 
Deruhte edUu enatı natdl1e 
tarııııtı 
Kanunun 8 - 1 lncl maddele
rine te't'fttan haslne tarahndaD 
Tüt temyat 

Senedat oı•••: 
TİCARİ SENEDAT 

IAb•m N Tah.'llilit Ctmdw : 
<I>eruhd~ edilen evrakı ııak

A _ fdlyenta brfltltt Bıibam ft 

CTah'rillt Cııw-rl ln11DetleJ 
B - Seroeat eah&lll •• tahvuaı 

A--1ar: 
samıer• 1ı11a ftdel1 ~ 
Altın Te OOvi.z tlJıerlne 
Tah'rillt Czer1ne 

HiMedarlar: 
Mohtem: 

Lira 

100.llU52,48 
12.3!1.636,-
1.956.828,68 115.160.017,14 

4T5.818,19 475.818,19 

H.083.156,90 

9.14.5,12 

.31.615.163,M '5.787. 465,66 

168. 748.563,-

1Ult6.398,- 140.542.165,-

226.824.656,15- 226.824.656,75 

50.787.484,38 
8.395.982,01 59.183.466,37 

3.204.000,-
12.158,84 

'1.808.722,- 1 l.0'.!4.880,34 
4.500.000,-

14.592.281,'14 

Y&ktn 618.090.731.09 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi : 

Acll .,. te•kaıtde 
HUIUl 

Tedavülield Banknotlar.: 
Deruhde edilen evrakı na"tcftJe 
Kanunu 1 - 1 mel IDAMelm 
ne t.ınfltan ,..... taratıılMD 

Tlk1 &ffiJaıı& 
Deruhde e41lea e'Yl'&b ~· 
batıyUI 
K&rlllıtı tam• s altın .ıAı'U 
111Teten teııaTille 1'uedilen 
.... tcıa, ••n•lll ft..eten 'tda. 
uzed. 
~k Urası Mev4uatı: 

Döviz taah: ilclatı: 
Altına tahTW kt.bll dövizler 
JMter .c!öv•ler .,. aJaealtlı kUJ1nt 
balı:lyelerl 

Muhtelif: 

4.2lT.134,~ 

'6.-000.000 ,~ 

158.748.563,-

18.JOl.398,-

140.542.165,-

17.000.000,-

144.500.000,-

4.628,63 

45.Sil.453,21 

' 

Llra 

15.080.100,-

10.211.W,26 

302. 0'2.&86,-
116 694.069,13 

45.566.081,84 
128.5'11.280,87 

618.mD..'l!l,09 

il' il .............. -11 ................. -~· 
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Terkibinde: TANEN ve GLiSERO FOSFAT vardır. 
K A N S 1 Z L 1 G A ye V E R E M E istidadı olanlara ve S İ N İ R hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI d~;:;ğ'~a~;:::~ 

ANi TESiR 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, 

ROMATİZMA, soGUK 

ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bütün oijrılarını derhal keser. 

Lüzumunda gUnde 3 kaşe ahnabilir. 

~Bol , Kastamonu ot li 
'l'osyalı h ed Gülüm 

İstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski m(lste
ciri merhum Ziya mahdwnu Fuaddan TOflyalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahmede devrolunm~hu. İçi ve dışı tamamen tamir ve laer ttlrlü ihti • 

~ yac:ı cevab verecek tekle konulmuş ve mobilyaları ymıil.,.tlriJmittir. 

OSMANLI BANKASI 
~CRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 18&3 
SfatDleri w Tark{yı Cilmhuti,,,tl ilı mDnakit •uUwllllUlnl 

2292 Numarah 10/6/1933 tarihli /ununla laMlilt..#ilmlf/I' 
( 24/6/ 1933 tarihli 243j Numaralı Rnml Oazm} 

Sermayesi ı 

1 htlyat akçesi ı 

10.000.000 1 nslllz Lirası 

1.250.000 lnsllla Urası 

TOrklyenln ba$hca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN, IRA!"t, IRAK, PILISTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSlAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVl?. LÜBNAN 
""-" .... , 

MAJiK SAÇ EKSiRi 

Sa~larınısı dökWmektAln, ltepe~n -
mekt.en korumak için muhakkak Ma • 
JUt saç etsirlnl kullanınız. Derhal te -
8trlnl görüraünüz. Seçları bftyütür, 
kölelere yeni hayat verir, Bir tect'Übe • 
den sonra neticeye hayret edeceksiniz; 

Dahili konforu alikadar eden en 
rüzel ft şık mobilyalar .... bil .. 
hassa yatak, yemek, çalışma oda. 
Jarı Ye salon takunları, Briç oy1anu 
için ,\merllran mobilyalan, her 
yerden müsaid tartlar n acu:s 

flatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 
::\latazalarmda balacaksın1S. 

SELANIK BANKASI 
Tesıs tarihi : 1888 

• 

POKER Traş bıçakları 
DünyanlQ en iyi traı bıçaklandu. 

traş bıçakları geJdL Her yıc. uıc 1.1u
lunur, markasına dikkat ediniz. 

Depusu: JaK UeKalo ve Şur. lstanbul Tahtaf:ale No. 51 

,-. llACJ BEKiR TiCARETHANESi 
New - York Sergisinde büyük bir rağbet kaz1andL 

HACI BEKiR namı ve HACI BEKiR şekerinin tadı 
Şimdi yeni dünyanın ağzında rayiha Ye lezzet ıembOla 

gibi dolaşıyor. 

Ali uh ddin acı Bekir 
Toptan 

İstanbul - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 
ıipariılenle tenzilat yapılır :ve Bahçekapısındaki Merkez 

Mağazasına müraacat edilmesi rica olunur. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Tekirdağ Nafıa Müdilrlilğtlnden: 
1 - Eksiltmeye konulan 19: Tekirdal - Malkara yolunun .S:+l00-51+500 tııometre. 

lerl araaında c4t80t metre tulünde pe en.alı tamlratıdır. Ketlf bedell c1334ft 11ra c7h 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 12/ 3/ 940 tarihinde Balı ıilnü saat cl5• de Tekirdağ Natla Mlid11r1tılll 
Ekalltme Komisyonu oda.aında kapalı ıarf usulJe yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnameal ve buna mUteferrl diğer evraklar her gün Nafia MüdtlrtL 
tünde görfilür. 

4 - ~ksUtmeye girebilmek tçln taliplerin .ıooı. ııralı.lı: muvakkat temliıat fffJDeaf ve 
ihale ıunllndi!n en az sekiz ıün evvel Teklrdat Vallliflne müracaatla alacaltlan ceb
lty~t vesika. sile beraber 940 y'ılına ald Ticaret Odası vesikasını lbra'Z etmeleri lkıındır. 

I.steklllf!rln tekllt mektublarını lk.lnc.1 maddede yazılı saatten bir saat evveline ka 
dar kom!ayon Reı&iğine makbuı mu.tablllnde vermeleri 7arttır. Postada olacak ıeca::: 
mel3r kabul edilmez. 11373• 

' ATINA, SELANIK, SOFYA ve BÜKREŞTEN' 
Hareket eden Uç motörlO « Deutscbe 
Lnrthıınaa • t11yyareleri, Almanya ve 
beynelmilel hava bati rı ile mont• 

zam irtibatı temin etmektedirler. 
Her turın izahat ye biletler için 

HANS WALTER FEUSTEL 
Tayyare biletleri ıah~ı Umumt acentasınl\ mnracaıtt olunmalıdır. 

'--• Telgrar adresi : HANSAFLUO, Galata Rıhtımı 45 Telefon ; 41178 --
Filyalleri ve bQtQn DDnyada Acenta ve Muhabirlerl 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cart ve mevtluat hesapları kil,adı . 

İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 1 
_ .. .. İstanbul Belediyesi ilanları 1 

TürkiyeJelri Şubeleri : ~~~~~----------.;_ __________ J. 
Ticarl krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat isl<ontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham.,. ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartiarım haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en milsalt ,artlarile ( kumbarah veya 
kumbara~ız) tasarruf heHpları açalar. 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Büroau 

Yunani6landaki Şubeleri ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kualar &ervlai. 

I 
/ 

Emlnonu Belediye Şube81nden: Eminönü ile Ur.ka;>anı arasındaki as.hanın tmar taf
sUM plA.nı. t~di~ edilmiş ve Emlnl!oü dairesi dahilinde ıısılml§ olduğu yapı J"Ol]ar ita. 
nununun üçuncü madde.si mucibince llln olunur. (1590) 

r RTrıldıkıA."'"ô .1.5d .. Sl ü iYpüd•J 
L nun ılık olarak gargıra11, bu iltihapların şifasını temin eder. 

,. Doktor. 1. Zati Ogel ~ 
Belediye karşısındaki muayeneıu

neslnde ö~leden sonra hast,ıl.ırı u 

Son Posta Matbaası 

Nejriyat 


