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1 Zelzele sahas1na giden "Son Posta, l 
l muharrirlerinin ilk telgraflar1 -

Verin, 
daha verin! 
Tirk vatanı, muı eser, tartbin nadir 

ka7dettJJJ bi7ik bir felikete ulraaııt. 
ta. ~hıcan, Zara ribi ıUeı mamareier 
hill De yeksan olmut, Amasya, Tokad., 
Sıvu, Giresun, Samsun havallsinde bir. 
c:ok. köyler ortadan kalkmış, yerlerini 
bo:dtara terketmitlerdir. Tabiatın ba u_ 
J'akıtmda Türk .lllenıleketinJ balrıodan 
vuran bu darbenin, en acı tarafı, mllel 
büyüklerinin de işaret ettikleri ribi bil. 
bassa nüfu.sça utradığımız :ıayiaUar. Ru 
mikların el'an kat'iyetie tesbit edUenıe
mlf olması da ıösterir Id, maddi urar 
harJelnde nüfus kayabamız akla durıun. 
luk verecek kadar faı.ladar. RehaveUi bir 
gecenin tatlı uykusu içinde hayattan 
memala Intikal eden binlerce insanın 
yanmda, gene yüz.erce yaralı ve bin _ 
leree yersiz, yurdsuz kalmış, yardıma, yi. 
yecele muhtaç aç kardeşimiz vardır. 
HUDların sırttarının ısınması, karınları

nan doyması ve bir au evvel barınmala • 
rının temini devletle beraber millete du_ 
şüyor. O devlet ki butün kuvvetini an • 
cak bu millete istinadda bu.maktadar. 
Şimdi o ve onunla beraber bu yardıma 
muhtaç binlerce bedbabt insan, rönlü
ınüaden kopacak, az, çok, fakat bebeme. 
hal vermemiz linın gelen parayı, filte ve 
battanlyeyi, zıbın n gocufu bekliyor _ 
lar. 

iresunda 1120 kur an var 
Erzincanda enkaz tamamen kaldırıldı ve 

zayiatın bütün tahminleri aştığı tahakkuk etti 

Yeni 
Sarsıntılar 

· Amasyanın da 
Yaziyati feci 

h köyünden 25i harab 
olan nahiyelar 

Saınsunda halk geceleri 
Yağmur altında açıkta 

• • 
geçırıyor 

tarşamba harabe halinde, 21 
öiU tesbit edildi 

ı.:nkara, 29 (H1..1SUS1) - Zelıele mm
ttı .. asından gelen son haberlere göre Gü

lı.şhanenfn Şiran köylerinde ölenler ve 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

onPos~ 
Bir yardım 
listesi açtı 

TOrk milleti b~a uosteriyor 
lV i ş aa 
verea yeni evliler 

Sırtlarm.dan paltolarıDI sıyırıp uzatan 
Ihtiyarlar, mekteb Idarelerinden yemeklerinin 

birer kap a•altılmasıuı lstlyen yocuklar 
F eliketzedelere yardım 

faaliyeti 2öğüsleri 
kabartacak bir hız ve 
vüs'atte inkişaf ediyor 

Ankara, 29 (Husuai) - Bugün hükft
met merkezinin güzide bayan~nndan 
mütqekkil yardım sevenler cemiyeti fa
aliyete geçmit ve evleri dolaJarak felA
ketzede vaian~larımız için yardım t ... 
minine b~ştır. Cemiyet azalan bir 
çok evlerde ummadıkluı derecede hazıl'
lıkla karşılaşmışlar ve bu gibi heyetlerln 
evlere uinyaoa.ğıru bilınıyenler üzerle-

1 

Türk vatandqa, senin eJierlne balta'\ 
lar ya: nız ba unUı kardeşlerin delil. 
dir. 

Dost ve d~man bütün dünya da s;;, 
ns bakıyor. Senin rösterecetin :rardı -
mın derecesi milli birlifin, beraberlltln 
.üpbe rötürmlyen kunethıi bir daha 
Haa ve Jsbat edecektir. 

Haydi, ndle bqına! 

\., 1 

Dost 
devletlerin 
yard1mlar1 

Romanga ker~ste, 
Yunanistan sıhhi malzeme, 

Bulgaristan in1aat 
malzemesi gönderiyor 

İngiltere, Fransa. Almanya 
taziyetlerini bildirdiler 

Ankara, 2g - 29 Birinciklnwı lNI 
Cuma günü saat yediye kadar emebl 
memleketlerdeıı zelzele felaketzedelerine 
yapüan yar~ar ~dad~. 

Cenevredeki beynelmilel yardmı btr
liji reisi Mösyö Siraoulodan alınan bir 
telgrafta birli~ her türlü yardımda bu
lunma~ arnade oldu~nu bildirmlf ve 
birli~e teşekkür edilerek bu dostane teıt-

(Devaım 2 inci sayfada) 

Geride kalanlarin 
yeis ve matemi 

ls tan bul te1grafhaneleri 
telgraflarına cevab 

bekliyen analar, babalar, 
kardeşler ve çocuklarla dolu 

Lira 
6ZS 

rinde taşıdıkları hırkalarıru, ihtiyarlar Büyük zelzale felAketi dolayııtle, b-
KI'. paltolarını çıkarıp memnuniyetle vermek tanbul postanesbıin iki gündenberi aldt-

alicenablıiıru göısterm\flerdir. ğı vaziyet hazin bir nwı.zara arzetmek-
H 
15 
lt 
1 
t 
1 
s 

Kızılay Ankara merkezi de alqam geç tedir. Telgraf gi.şelerinin önö heyecan, 
vakte kadar odalar dolusu eşya, 10,000 Istanbul viUyeti mım yardam komiten içtim4 halhtdt ümid, yeis içerilinde zel&ele mmtakuın-
liradan .fazla nakid teberrülerini kabul •1 t b 1 .1 k d da bulunan yakınlarınııı aıhhatiDi eonna-
etznittir. Şehir halkı bu güzel maksada 5 an u un 1 yar 1m1 ıa koşan halkla dolup bofalmaktacm. 
teh&lükle y.ardıma kOfrtıu~tur. Vaziyetle- Telgraf memurlan nefet almadan fasıla-
ri yardıma müaaid olmıyanlar parmak- bugDn ,, Dumluplnar ,, sıı çalıştıklan halde, talebleri yerine~--
larındaki nipn yüzüklerini çıkarıp vel'- tinnekte güçlük çekrnektf\4irler. 
mek gibi ulvi bir heyecan g<i5tetmişler- ., Jl d •1• Kalabalık arasında ihtiyar ntneler. 

dir. vapurl e gun eri lyor oobalarından, analarından haber bekli-
Burada toplanan etyanın bır kumı ya- yen gözleri yaşlı mektebliler, çocuklar 

nn zelzele nuntakasma .evkedilecektir. k . 
1 

. 
1 

ve kadınlar bilhassa göze çarpmaktadır. 
Kızılayın 300 yataklı hutaneai Milli yardim omite eri teşekkü etti Telgraflar Ankaraya çekilmekte ve btı 
Ankara, 29 (A.A.) ~lkk&nun aa- tarikle sarsıntı nuntakasile İstanbul ara-

bahı An~kra . . '· • ~ ha- Yilbaşi eGiencelerinden vazgeçildi sırula mubabere teminine çalışılmakta-
reket ed n ~· tr.Ue, Kı- dır. 
zılayın 300 talr.lı ~ n~ çaclırh Vali ve Belediye Reisi Ltltft Kırdann site Rektörü Cemi! Bilsel, Kızılay mü- Şehrimizdeki diğer telgrafluneler de 
imdad Jı~ g8lidlilıım-.,:. re~ Parti Reia Tevfik Fikret, Ba- mesaili, Ticaret Oıda&ı reisi. Defterdar, ayni hummalı :faaliyet içeri&inde bahln-

/ C~!W• ) auı BirHii reUi Hakkı Tarık Ua, Untvw- (Devama 1 iac1 tqfada) ınaktadırlar. 
• ı; , : ·: .. 



2 Sayfa 

Hergün 
Bir sefirin not~-arı 

Ekrem Uşakhgll ..J 

Fransız sefirinin b'J sat.rlar1a çizmiş 
olduğu portre hakik:ıtc tamamen tevnfuk 
eder mi, hükmü bu harbin sonunda ta-

SON POSTA 

Resimli BakaJ.e: Yakan göz, zehiriiyen dil .• 

Resmi •_,ne -~ııaı:n 
1939 li8 

CUMARTESI Fareler kaç cinstir ? 
Zilk:ıde 

İMSAK 

s. r 9 6 89 

ıı sı 

1 in~i 
s. D. 

-' 
9 

Hl39 yılı henüz bitmedi, 1940 dan bekliyeceklerimizı dü-

şünmek i~in önümüzde birkaç gün daha var, fakat bir mes-

lektaş biraz acele etmiş, Şehir tiyatrosuna giderek .san'at-

karlanmızdan yeni seneden ne beklediklerini sormuş, güzel 

bir ar.ket yapmış Bu anketten anladık ki; Bcdia: 
- Yılbaşında büyük ikramiycnin kendisine çıkmasını. 
Neyyire N~yir: 
- Sulhün teessüs etmesini 
H. Kemal: 
-Dünyaya sulh, memlekete refah ge' mesini. 
'l'alat: 

86 
-u; 

- Para olduktan sonra her şey olacağı için para sahibi ol-
m ayı. 

Ak'• n -Yabı 
s. D. s. D. . ' .. g ~j 28 
.J - 1 u9 

Nevi n: 
- Neş'e ve sıhhat bulmay·ı 
Necdet: 
- İyi bir tiyatroya kavuşmayı. 
Süavi: • 
- Yağınurda akınıyan tiyatro binasından sonra bol sükse 

kazanmayı. 

Mahmud ise: 
- Bekardır, kendisine uygun iyi bir eş bulm:ıyı istiyor

larmış. 

İnsan arzusunun hAkimidir, dilcdi~ini diler, !akat bize 
öyle geldi ki san'atkArlarımızm arasında hattA Becliadan d:ı 
ileriye ~iderek, en güç şeyi istiyenler Neyyıre Neyir ile Ke
maldir. 

fS TER 1 N A N, i ST ER i N A N M Al 
rih verecektir .. Şimdilik bilinep şey şu- '------ ----------- ------ ---------- ---- -----------·J 

Birincikanun ~ 

Sözün Kı s ası 

Yazı Çok Oldulu 
Bugitt K orttımadı 

.._. ... _ _..... ..... __ ....... -..... ..-. ............. 
Dost devletlerin 

yardımları 

Almanyanın tııziyeti 1~1~ 
Berlin 29 (A.A.) - D. N. B. AJ::ınsı t 

riyor: 1,&--
Büy!.ik elçl von Pnpen, yer sarsınıısı ,.ı. 

tıcesinde vukua gelen fclft.ketten dolııt 0w 
man hükümetinin tazlyetlerlnl tnbr~ırrı1ell= 
rak Ho.rlc!ye Vekili Saraco~luna bU 
üzere talimat nlmışt.ır. fı 

Paris vilayet meclisi reisinin tel~~ . 
Parls 29 (A.A.l - Hnvas Ajansı bild 

yor: 'filt~ 

Paris umumi vllii.yet mecllsl rels1 B05 f çe ~ 
kiyenln Parls büyük elçlslne bir ıeıgrıı şısıf1" 
kcrek, Türkiyedeki zelzele feHiketl kar r~u 
da derin taziyelerinin Türtlye cüınbll 
hükOmeUne lbUığmı rica etmi§tlr. cı~' 

Brıs, bu tclgrafmda, «Paris haHnnı.Jl~at11' 
ve sadık Türk mlll~Unln bu feHi.ketl uııc:S.t6 
sındakl yıısına bütün kalblJe iştirak e 
olduğunu• dn bUdlrmlştır. 

· atı Berlin radyosunun neşrıY etitti 
Ankara 29 (A.A.) - Berlin radyOS~:ırsıl1' 

a}OJamkl türkçe ~riyatma son yer 1ıırJ 
tıları neU<X!sinde felakete u~ramış olıı~ı:ı.rıııŞ.. 
miHet.lne tazlyetlerinl bildirmekle ba, 
tır. t\ıtJ.ı.~ 

Ileı·Un radyosu bugünden lt.ibarell 
9 

.0 ~" 
MŞrlyatını her akşam saat 19,20 lle 1 . 0ıo} ~ 
rasında ve 19.74 metre ile 25.31 nıetre 
galarla yapacaktır. 

Yunanistanda 1 ~ bnaır 
Atina 29 (A .. AJ - Atina o.jnnst 

ı• yor: zelıt 
Elen e!kô.n umumiyesi, Türkiyede deri" 

feH'ıketlni bildiren haberler karşısında 
keder duymaktadır. 

Gn?.c!elcr şöyle demektedir: 9s ~ 
Elen milleti, Türk milletinin ynsınıı.ic~~ 

nen kendi yası J.mlş gibi iştirak etme ı;~tÖ 
Türk devletinin organizasyonunun ne Jll ıı ~ 
mükemmel olduğunu da bilen Elen ç~tııı11 
ayn! zamanda, feliıketzedelc~in çok erl"ôe 
bir surette müessir yardım görccekl ııftı\1~ 
ve bütün hnrabelerln çok yakında ll11011o

1 

lcre ln:Cıl~b edeceğinden de emin bll 
tadır. 



Egede yağmurlar 
bir aret halini aldi 

Nehirler ve çaylar taştı, bazı köylerle muvasala 
kesildi, Y enifoçada bir ev yıkıldı 

.. İııtıir, 29 (Hususi) - Yağınurlar Gar-ı çayı da taŞIIUftır. Kunduz köprüsünden 
~ Anacıoıuda bir afet halinde devam et- geçen bir kamyon sular arasında kay bol
~ tedir. Bazı nehirler ve çaylar taş- muştur. İnsanca zayiat yoktur. Yenjfo
ltl U:· Bu arada İzmirde de zelzele fası- çanm Mala çayı köprüsünü sular sürük-

ı bır surette devam etmektedir. Iemiştir. Yenifoçada sellerden Abmedin 
Gediz nehri taşmış, sular bazı köyleri evi yıkılmış, bazı evleri de su basmıştır. 

~ide b~~tır. Bakırçay da tafllllf, Kemalpapda 
~~atna ovasını sular kaplamıştır. İz- Kemalpaşa 29 (A.A.) - Yağmurlardan 

Yolu kapanmış, bazı köylerle muva- hwn.ıle gelen seller Susugırlık çayını ka
:ıa ke.silmiştir. Simitci deresi çiftliAin- bart.mış ve merkez kasabasuıa batlı Dur
C!ı.,~ular posta arabasını sürüklemiş, yol- sunbey köyü arazisini sular altında bı
-~ dört saatlik bir çalışmadan sonra r~ır. İnsanc.a zayiat yoktur. Hayvan 
~Ülltla kurtarılmıştır. Bazı yerlerde zayiatı etrafında da bir ınalfunat alına-

fon hatlan da bozulmuştur. Kunduz maınl§tır. 

Amerika Finlere 
26 tag.qare gönderdi 
Sovyet tayyaraleri büyük bir faaliyet 

Gösteriyorlar, Finler 9 tayyara düşürdüler 
~Oitboıın 29 (A.A.) - Murmansk'da kar-l Sovyet kuvvetıerl, tankıann da yardıml -
~ lıklar çıkmı~ oldutuna dalr olan ~ayla_ 1 le, Hatja!ald ye Buma ve keza Suma lle Mu
' lteyyüd etmektedlr. Karga4alıkların bil-, aloje.rvt arasıneSa ve blzzat Mualojarvl'de 

r··-····· ...... -··········--·········· ............. " 
Milli Şefin 
Diyarbakırda 

tatkikieri 
Diyarbakır 29 (A.A.) - Dün ak

§am saat 20 yi 20 geçe Diyarbakıra 
gelen hususi trende Umumi Müfet
tiş, Vali ve Sıhhat Müşaviri ile bir
likte bölgenin iskan vaziyetini geç 
vaktc kadar tetkik huyuran Milli 

• Şcfimiz, şehre sabahleyin 9 da çık
mışlardır. 

Milli Şefi bütün Diyarba~ır hal
kı istosyoııda istikbal etmiştir. 

İnönü, sıra ile Umumi Müfetti-i -
liği, yeni lisenin bir pavyonunu, §e
hir kütübhanesini, yeni Halkevini, 
bclediyeyi, vilayeti ve askeri mües
seseleri saat 14 e kadar birer birer 
ziyaret etmişler ve öğle yemeğini i 
Umumi Müfettiş evinde müfettiş - ! 
lik erkanı; civar vilayetler vaiileri ! 
ve bPledive reisile birlikte yemiş - ! 
lerdir. Millt Şefimiz saat 1 7 de tek·! 
rar Umumf Müfettişlik evini şe - ! 

i reflcndirerek burada askeri ve mi.il- i 
1 ki müesseseler, alakalılarla toplu bir 1 
1 halde görü~müslerdir. • 
\ 1 '·······················································-

Sulh lehinde yeni 
bir t~şeb·~us ş2yillar1 

Savfa 3 

Daladye, kafi garantiler '.S:ln 
almadan silAhi -:7.~~ 

bırakmıyacağız, diyor A_L:_E __ :.~. F. 
Parta ıg <Hwıusl) - Ba§veltll Daladye, • M d h b b 

Fraasız harb bütçeslnln lyan meclisi ıara - o ern ar yeni ir 
tından ta bul il münasebetUe baıiln blr nu_ h d , ~ d d 'd·· 
tuk irad ederek, 55 mUyar frank tahsl.sar.m e e,e OsfU g. ıyor 
tayyare, tank, top ve 3 tane 35 bln tonluk 
harb gemlıinin 1noasma sarfedUecetlnl bU. 

Yazan: SeJim Ragıp Emeç 
-dlnnlftlr. 

Daladye, Fransanın harb cayelerlndtn 'fe 

İng!ltere Ue te4rlkl mesalslnden de bah.tede 
rek, maddi ve kavt ııarantller almadan Fran 
ısanın alllhı elden bırak.mıyacatını ve ni -
hal zafere kadar harbe deY&m edecettnl 

Q arb cephesinde başlıyarak yawı1 

.söyl emlştir. 

Bir ingiliz saff1 harb 
gemisi turpillendi 

yavaş etrafa sirayet etmek isti· 
dadını gösteren harbin seyrine bakıla
cak olursa, yeni bir mücadele taktikası 
karşısında bulunacağımız anlaşılıyor. 
1914 harbinden evvel:Ci mülihazalara gö
re, hiçbir askeri hareket, sınai bir mın
taka, bir ~ehir veya bir vPayetin zaptı 
gibi münhasıran coğrafi bir _gayeyi is
tihdaf eylememek lazım geliyordu. Nite
kim bugünkü harbin hedefi de aynidir. 
Almanların Polonyada tatbik ettik"eri 
hareket tarzına göre mütearnz kuvvet

Londra, 29 (Hususi) - Bahriye Dl"Z&- ler, dilşmanın her şeyden evvel müna-
reti, bir İngiliz saffı harb gemisinin bir kale yoUanna saidırmaları lazım geliyor. 
Alman tahtelbahi.ri tarafından torpillen- Büyük .şimendifcr merkezleri harab o
diğini ve hasara uj'ramakla beraber yo-, lan, gerisi ile mu}a!a1 :ı"ı kesil~n bir kuv-

d 
. . . . d" . vet. ne derece buyuk olursa o sun, arka-

luna ~~ ettı~nı bıl U:~~e~ı:· sından mühimmat, yiyecek ve takvive 
Gemı murettebatından uç klfı olmüt- kuvveti alamadığı için, kendisini .!!Ö~is-

tür. leyen kuvvetlerle çarpışa çarpışa eriyor, 
Ayni hldiseyi haber veren A1maıı teb- maneviyatı bozuluyor, ya dağılıp gidiyor 

Iili torpillenen saffı harb gemisinin cKu· vevahud mahvoluyor. 
. ' . u İşte bu fikirden ilham alan veni harb 
~ El~zabeb ~ınıfından oldutunu ve ,_. taktikası taraftarlan, düşmam daha mü-
disenın Garbi İskoçya açıklannda cere- e.ssir surette vurmak için onun mukave
yan ettilini tasrih eylemektedir. met ve taarruz imkanlannı büsbütün 

İngilterenin, cKuin Elizabet. sınıfın- selbedebilecek ana kaynaklarına saldır
dan bel gemisi vardır. Bunların vuaU mayı rmıvafık görüyor. Bugün, bu .<~~a 
hacimleri 31 bin ton ve süratleri 25 mil- kavnak, petro1 ve benzin merkezlerıdır. 

MeselA Almanvayı ele alalım. 
dir. 

Fin harbinden sonra 
ita,yanln vaziyeti ~a.....-:- YiYt'cek ve içecek fıkadanı yüzünden taarruzlarda bulunmu4tur. Bu taarruzlar Londra, 29 (A.A.) - Royter ajansının 

~ oldulu söylenmektedir. Fllvakl ka -ı tardolunmuştur. dip'omatik rnuharriri, sulh lehindeki ye- Paris 29 (A.A.) - Fransu matbuatı, 
~ takmış olan Finllndlyalı müfrezeler, Ladoga gölünlin 4lmaıı tarklslnde ve Li • ni bir teşebbüse dair olarak ortaya çıkıın Papanuı dün İlalyan hükftmdarlarına 

Şimdiye kadar neSt"edilegelen istatis
tiklere göre bu devl~>tin normal lıarb ih
tiyacı bir senedP 12-15 bin tondur. Sov
yet Rusvamn ihtivarı ise bunun üc miı:
lidir. Sebebi, Sovyet Rusvada zfraatin de 
motörlil vasıtalarla vapılmakta bulıın
masıdır. Almanva, petrol ihtivarıl'1ın b;r 
kısmını kendi mern'eketindP tf>rkibi rY-f
rol ile gidermektPdir. Maamafih bihııik 
bir kısmını da Galicv<~dan. Romarı~chn 
ve Sovyet Rusvadan ahvor. Amerikadan 
tedarik edebi'ınesi ise artık mevzuubahs 
de,ltildfr. Almanyava petrol VPren Snvvet 
Rusva membalan Ba'k•i ve Groz,.,:-tir. Bu 
petrollar, borularta Batuma VE' Tuanse
ye nakledilmekte. ortırl"n chı <-arnı('lı va
nurlarla Hambur~a s~>vkedi1mektfl' fdiler. 
Bu yol kapanınca, sevkivat ~ovvet Rusva 
topraklannda kısmen stmP.,difE>rle. kıs
men nehir kanallan Yasıtasile tf•mfn o
lunmaktadır. Şayed herhan_gi bir Jl{in Ro
manya Almanyava n.etrol vermez, l('"'f
kas petrol Jruvulan da su veya bu ıreb~>b
le isleyemez hale ırelirlPr<:f", o zaman. ~~~
va kendf1j~indPn hallpnilmic; OlUr. Cfl"'kQ 

" lıı.,Jt•a giden demlryolwıa varmaf* esta'nın şarkında İmarl mıntakasında mu- şayiaları mevzuubahs etmektedir. Bu t ğ · tl 1 lmaktad 
._ tt"ıat natlhıl lmklnaız kılacak derecede harebeler Sovyet topraklannda cereyan eL . . . . , . l 1 yap ı ı zıyare e me§gu 0 ır. 
tıt Yolu tahrib etmete munffat olmuşlar_ melr:tedlr. Dü.pnan bizzat kendl toprakla • şayıalar, Papa 12 ıncı Pie nın, talya kra-

1 
Petit Parisien gazetesi, bu ziyareti Av-

. rında Ll,.ska'nın tlmall tarltisine sürülmüş - lını ziyareti ve Romadaki Alman elçisi- rupanın istikballnde sayısız neticeler do-
ll Fin tebliği tür. nin ani surette azimeti üzerine çıkmış ve ğ'urabilecek tarihi fevkalide mühim bir 
~~~nkı 29 (A.A.) - Flnllndlya reaml Sovyet .. hava kuvvetlerı bilhassa büytlk fa. Londrada, hiçbir mütalea ve tefsire rr.ev- hadise olarak tellkki ediyor ve diyor 1d: 
lt · aliyet gostermJ.4tlr. zu te kil etmemi tir. Gayri muharib İtalya, Finltndlyaya 

\ lreıı berzahında Bo,et kıtaatı sunnto Flnllndlya tanareleri deniye Ye keşif ş ş L- k b ld ıı... k-.ıı-
lteı •J ı ı'- h tl ··ıeı -rşı taarruz vu u u Uıs ... ana au.ar, tb...-· ıra göllerı üzerinde taarruzlara devsm uçuş an yap~ d'""iman a arının o e • ,. . . 

"'tır. Su van to gölilnil geçmete m unUalt lerinde askerl hedeflere taarruz eylemiştlr. M eeliste k 8 b u 1 kat ı bır bı tarafiık muhafazs et;miştlr. :ra 
" ~ 8ovyet alaylan mukabU taarruzlarımız Dokuz dÜ§Illan tayyaresi dii.lürillmüftür. kat Stalin yürü~ batladıJı andan ftt-
~tt atııını.ştır. Mu harebe çok tlddet.ll Amerikadan 26 tayyare rönderildi E d 1 {e n J.-lf li u n . Br baren Avrupanın Bolşeviklqmesine tar-
~.!· ltı Sovyet bölill11 tamamlle imha e. Roma 29 <A.A.l - Roma radyosunan bU- Ankara 29 (Hususi) _ Meclis bumir.kü şı kat'i vuiyet alınmıştır. 
~~tır. D114ınan buz üzerinde birÇok ce.sed dlrdlltne göre, Btgorst1 tıplnde 26 tayyare o· 
-~tır. Nevyorktan Flnllndlyaya gönderllmJ.4Ur. toplantısında hizmetten ayrılan bazı me-

lelzele Sahasina gl. den "Son Posta ,, =~1:: :i~~':n~:~::n~::~::~y=:::l:~: 
lihı ve mühimmatı yap:ın husus! sana-
yi müess"selerinin kontrolüne, umuru be-

muharrl'rler•ln•Jn 'lik telgraflarl lediyeye müteallik ahkamı cezaiyeye daır kanunun bir maddesinin değiştirilmesine 
ait layiliayı birinci müzakerelerini yapa
rak tasvib eyiemiştir. 

• kam tarafın bütün motörlü vasıtalan 

konseyi toplaniyor du~e~ bir haval kad~r uzak f\lım bu fh-
. • timaltn, Finlandiya missli $!Ö7nııQnııo !le-

Parıs, 29 (Hususı) - Belgradelan ah- tirilecek olursa o kanar milsteb'A" sAvı
nan haberlere göre Balkan Antantı koa- lamıvaedı derhal gö1.e ramar. Runıi~tn 
seyi önümüzdeki Şubat ayında Belgradda rlolav1<br ki nındE"rtı harb veni bir ıc;U
top'ianacaktır. kamete tevPccüh E'.d~vor. S~ved t~.,a~

Büyük bir ehemmiyet atfedilen kon- nınu tahaklruk etf•rtrc;o tar•h f'o'lt bilv•Jlr 

Balkan antanit 

bt... <Bastarafı 1 inci •)'lada) Çarşamba köylerinde ölü miktarınm 
s::anıar vardır. Türkmen köyü ta- şimdiye kadar U, yaralıların 40 oldutu 
~ harab olmUf ve yalnız üç kip tesbit edildi 
~~ 334 ~ enka~ altında kal- Amasyada 

bir df"lHcıl~liiTe ~~'h;, "lAcaktır 
len haberde S~ehri kazasında ıso ölü seyin bu toplantısında, Antant devletle-

5 
m . . G 

yerine sehven 1500 gösteri miştir. Dün rinin müstakbel hattı hareketlerine mil- '-/im ( Yr' n..aı"*' C ""'-~ 

~ ltoıağaç koyü kimilen harab ol- Amasyaya gittim, vaziyet fecidir. Halk 
~;_:'4· Aidsler köyünün evleri kimilen çamurlar arasında, yatmur altında çok 
'-ı.~· Şimdiye kadar enkaz altın- ıztırab içindedir. 

bildiraiğimiz gibi Kemahtakı tahribat teaPik kararlar verileeeti ve bilhassa .... ·--···········-··-······ .. •••••••••••••••·• .. •••••• 
çok mühim değildir. 30 ev yıkılmıştır. 24 ı Bulgaristan ın vaziy~ti görüşüleeefi anla- Sovyet Rusyada telgraflar a 
ölü vardır. -§ılmaktadır. '-•ricl sansür kondu 

l!! .... ,öiü, 2 yaralı çıkarılmıştır. Zamanında yapılan yardımlar yüz'er-
Amasya, Sıvas, Gümüşhane vilayctle- Bazı mahfeller, Bulgaristan•n ıwı 

rinde zelzele fasılalı ve hafif olarak de- tesiriere kapılarak Balkan Aı:tantında1l Mos"kova 29 (A·':·.> - Ha~as: .•... 
~~da enkaz k:aldırıl.mıf ve ce- ce vatandaşı ölQmden kurtarnuştır. 
~t tesbitine başlanmıştır. Ölenler Facfa çok korkunçtur. Aç kalan yüz
,~ dün de bildirdi4im veçhile lerce inc:anın banndırılmasına ~alışılıyor. 

vam ediyor. uzak kaldılı kanaatindedirler. Bu müna- Gece yarısı harıcıye kom1serlıg1nın 

Haf.k k d · 1 ı d b sebetle halen Moskovada bulunan But- matbuat servisi 29 İlkkAnundan itiba-
ı azasın a yenı ze ze e en azı • .. • 

mekteb ve cami binaları yıkılıruştır. gar heyetinin yalnız iktısadf delil, styasf ren telgraflara sa.nsu~ konacagını ~c-
~~ı:~ fevkinde olduğu teeyyüd et- Ezinede 

ır. Ezinenin Pazar mhiyesfnin 30 köyün-
T katf 'd b" k b' 1 k ldı müzakerelere de girişm\~ oldulu söyleD- bi gazete muhabırlerıne telefon'a bıl -o a yenı en ırço ına ar yı ı . . 

Tokad, 29 (A.A.) _ Bu sabah saat 2 mektedir. dirmi.ştır. 
Sa Samsunda den 25 i harab olmuştur. Enkaz altında 

'-'1\ rı:ı3un 29 (Hususi) - Samsunda yüzlerce inıt:ının kurtarılmss:na çalışıl
\rrı arllSında endişe ve heyecan de- maktadır. Sekiz köyde taş hş üstüne kal
~ etnıektedir. 'Oç gündenberi halk marnı.ştır. 

de vilayet merkez ve nıülhakatında ye-

~~larda, bahçelerinde yaptırdıklan Samsunun vardıını 
' ltkat barakalarda y~maktdır. Bugün Samsunda Halk Partisinde va-

niden şiddetli yer sarsıntısı olmuş, bir 
çok binalar yıkılmıştır. Sarsıntı şehrin 

cenubunda gürültülü olarak duyulmuŞ
tur. 

"t~!t ~ havanın şiddetli yağmurlu, pılan toplantıda 10 dakika içinde 39 kişi 
~~ h Qlnıasına rağmen yüzlerce kişi 10 bin 300 'ira iane vermicılerdir. Sam
litt avada ve çadırlarda yatmıştır. sundan Erbaaya binlerce ekmek, Amas
\ 01~rsıntılannm dün ve bugün hafif yaya ekmek, zeytin, peynir yetiştiril
~ ~a da fasılatarla devam etmesi hal mf<:tir. 
\;d ey~runı k&üklemiştıi.r. Endişe Her tar!'lfta umıımi hüzü., hükümfer-

Erzurum ve Gümüşhaneele 
Ankara, 29 (A.A.) - 27 Birincikanun 

sabahı vukubulan yer sarsınıısı birçok 
yerlerde oldulu gibi Erzurum, Gümüş
hanede de hissedilmiştir. 

Ke'lkit kHabasında bir kısım evlerin 
duvarları tamamen çat!amış ve telgr:ı!
hane harab bir hale gelmiştir. Seksf"n e.,anıdır. madır. Büvük facia kar~ısında halk ara-

ta Çaqambada 
~lardan ~elen haberlere nazaran 
'~!ı bada cok feci salınelere şahid o
'i llftuı.. Son senelerde yapılaın ~n 
~ .. ı::naıar Mezbaha, jandarma dal
~lenYilk otel, gazino; birçok evler 
~it ÇlJkmfiştilr. Ş,imdiye kadar 
~ lll edilen 21 ölü, S9 yaralıdır. Sıh
~ ~diirünün riyasetinde bir im -
~~Yetı Çarşambadadır. Çarşamba 
~ıalte~Unda kırkar kişili}Q -4 vag-on 
'-ıt ~edelereı tahsis kılınmıştır. Er -

'l'~ hı olunmuştur. 
'~ bir köy"ü ölmüştür. Halk 
'aın;eye hücum ederek zelzele mın
'aıt~-adkl akrabasına tel çekmeye ça-
~ ı.t~ ırlar 

"". arfıtrrı.'-- · 
""ı.- b uavq Samsundan 20 mahrut 
'ıbi ~E"nt..,.~ llltından ınsan çıkarma 

erilmiştir. 

sında yemf'k dücünmPyenler çoktur. haneak Poske köyünde de mühim zarar-
v~d,.d lar vardır. 

Zelzele mıntakaıunda yeni tesbit editen Alansa köyünde 40 ev yıkılmıştır. Di· 
nftfuı; uylab ter bazı köylerde de nüfusça ıayiat ol-

Ankara. 29 (A.A.) - Dün verdilimiz duJu zannedilmektedir. 
malfunattan har~ olarak bugün ıelzele Mecliste zelzele kurhanianna hümıet 
mmtakaaındakl vilayetlerden şu rakam- Ankara, 29 (A.A.) - B. M. Meclili 
lar gelmiştir: bugün Şemııettin Gllnaltayın başkanlı-

Yozgad vilAyetinde 30 ölü, 120 yıkıl- lmda toplanmıt ve reia celseyi fU sö• 
mı.ş ev. lerle açmı§tır: 

Amasya vilAyetinde 70'7 ölü, 71 yualı. cMuhterem arkadaşlar, fe!Aket saha-
Gümüşhane vilayetinde 3-l ölil, 334 lanndan peyderpey alınan haberlere na-

yaralı. zaran pek çok vatandqlann bu felakete 
Giresun vilAyetinde 1120 ölü, 700 yıltıl- kurban gittikleri anlaşılıyor. Aramızdan 

mış ev. ayrılan bu masum vatandaşların hatıra-
Ordu vilAyetinde 22 ölü, 700 yıkılmıt amı tebcilen muhterem heyetinizi iki da-

ev. kika kalmen süköta davet ediyorum., 
Tokad vilAyetinde 500 ölü, 900 yaralı. Meclis ayata kalkarak iki dakika 96-
Sıvas vilAyetinde 125 ölü, 104 yar.ılt. kOt etmek euretile bu aziz kardeflerimJ
Bu rakamlar kat'i delildir. OOn veri- ziıı hatıralannı anllllflardır. 

-························································· .. ····-··········· .. ···········--··--···········-···-···· 
Sabahtan Sabaha 

Aksayan taraf 
Istanbul polisi on sekk yquıda •tr Use tal•besini adliyeye yermqiir. Bu rencia 

an~u şudur: Lise talebeal mekte• eivannda bir n klralamı,, fabrika ustalarmdaa 
birile de ortak o.muıt- Eroin yapmala matlaos aletleri iedarik eima.Jer Ye kur • 
dakları bu sehir fabrlkuuu polis laaber alıncaya kadar ı.ıetmi,ıer. Suçlu lise ta -
lebesi mabkemedekJ ilk sorruaaada cürmüaü ltıral eimlş Te eroin J&pmasını 
Arataftdo adında birindea ilna4itlni ııöyl~Ur. 

Vak'a haıda oldata kadar dlkb&e f&Y&Ddıl'. Şu noktadan dikkate f&Jaadır lll 
ba rencia b"- •• hareke&l pollal lı:aıtkulaadınp mücrim diye elini Jakuıaa ko • 
yaaeaya kadar okudata mellteb Wim n terbiye heyeüala ruhu bile dayiDIUII.. -
tır. Eroin fabrikası llarap qleteD ltil' lise tal~beslnla lçhıe karqtıtı JÜ:derce arka. 
.... arasında ne tebliltlll bir Illillllik olarak dolqiıtını biran tasaYYur etmek In
aana deh~ Yermete kllldir. Fakat herlıanrt alim bir teaadilrün tahrib ,... ltfal 
eHitl ba renç aneall aabıtaaıa fipbeet " ararb tatdlti sayesiade mektelt sıra • 
lanadau alınıp adald tll't'aDına flllanlmı,tır. itin polis Ye adllyeyl alikadar edea 
bralı Ue ın .. ıal olmak lin ....... ar. Çünlli lüral edillllq suçun hesabını aneall 
Ilanan soraeaktır. 

~ 

Blslm iiswlade daraeatuaJs Mlda bir sabire amban cibl sabah alaca Ilaran • 
hllta doldanap alqama ••tna ~N~ı~~Wttltımas blabahll mekieblerde taıebenla hal 
•• hareketi De lereli wblyeslnla elildl bir 11111rallabedea mahrum bıralldınul uoll• 
tantır. Bu •iitunda blrbç defa te.u ettitim terbiJe meselesi bu beldenmedlk 
hldlae De tekrar sahae,e tıluall oluyor. Maarif Vekiletlnin mekieb hUiııeleıt 
inrlnde ne Iladar b- .:datıuıa bbiyo1'111D. Yalnas ba hassuiJetl hidt.eleria 
ftllaa n ,ü,.ua üserla4e detD &alebenln hal " lıarelle&lnl talim, terbiJe heJei • 
Iniala layıkBe takib edip etmedilderi uokusmda ıröstermeslDI daha Isabetli bula. 
nam. Otardatam Emirelnda bir orta mek&eb ftr. Maa:nen pardoe nmanı bitlin 
talebe sokaklara datı~ıyor. Baalarıa bir kıamı llendilerini yukan bolaza röiür .. 
cek npur reç reldli1 Itin aaaU•ce arsalarda bqanlık ediyorlar. Bu mell&ebla 
lclaresl npu saati rellace,.e kadar bu ~oculdarı mektebln bahçesinde mewat ede. 
mes mt! Ricllseler ve mÜf&]ledeler maarif da•asının bu terbiye aoktuında bid 
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IZ 

SON POSTA 

enizlerde 
ırtı a, evam 

ediyor 
n Ç cnğ u o en k 

nbakemesi n er ce e • 
ı 

Takas primleri ehemmiyefi nisbette düştü, i~raç 
mallarımızın kıymetleri yükseliyor 

Karadenizde fırtına dev.am etmektedir. 
Dün Karadenizdeki muhtelif limanlar-

dan şehrimiz Liman Mmtaka Reisliğine Mahkeme kadinin beş sene ve babasınan da 
gelen bir telgrafta, vapurların fırtına k · 
yüzünden bilhassa Zonguldak, Ereğli gi- 2 ay hapislerine arar Verdi 
bı Jimanlar.a yan~ayı tehlikeli gördük- ri 

Son hafta zarfında memleketimiz -ıbette ucuzlamasını temin edeceı;ınrlen lerinden denize açıldıklan bildiri1mek- Bir müddert evvel Nartuhıi ismindel vadile iğfal eden bir adamdan, bu gs~3 .. den Fransaya yapılan .ihracat mühim piyasadaki akis1eri de mühim olacak - tedir. genç bir kadın Yedikule Ermeni hasta- meşru çocuğu peydahl.adığı; 9(llll'abıtt11"' 
nisbette artmış ve ayni zamanda ihraç tır. Marmara ve Ege denizinde de fırtına nesinde dünyaya getirdiği gayri me§rU basının ve ailesinin tahkirlcrine ~- ıın· 
emtialarunızın kıymetlerinde de e - Diğer memleketlerin takas prim - devam ettiğinden, dün bu hatlardan li- çocuğunu hastaneden çıkınca K.azhçeş- mül edemiyerek, yavruyu boğdugu 
hemm!yetli yükseklikler olmuştur. leri de şu miktarlar üzerinden tes - manımıza hiçbir vapur gelmem~ ve bu- me civarında boğarak, ôldürmü~ ve o ci- laşılmı§tı. _ . tn.ııl 
Fransızlar ham ipek, afyon, kendir, bit edilmi~tir: Yüzde yüz üzerinden İn- radan bu denizlere hiçbir vapur hareket vardaki mezarhğa atmıştı. ı inci Ağırceza mahkemesınc 1~ diill 

iç fındık, kuru fı:r.sulye; tuzlu torik al- giltere ithalat 70, ihracat peşin 40, aliv etmemiştir. EH:esi günü hadise meydana çıkarıla- eden bu hazin hadisenin muhakeınesı 
mışlardır. w • • re 39, !sveç ithalat 53, ihracat peşin ---------- rak evlad katili ana, suçta müşterek ol-

Fransaya ihracatın ve degerlennın 50, alivre 48, İsviçre ithalat 70, ihracat uhtelif semtlerde Uç duğu iddia edilen babası Serkisle birlik-
arbnası ~cbebile takas primlerinde de ı::' 40 alivre 39. enter şanjil mem- te adliyeye verilmişlerdi. 
ehernmivetli deği~iklikler olmuş, ih - plek,.ıntl ·.th 1.t 56 ' 'h t nP<:İn 47 yangin oldu Kadın isticvabında, suçunu tevilc ça-

~ . . . fi t 56 d e e er ; a.a , ı raca r-... ' k 
racat primlerının peşm a l . :ın r 46· iizd 94 üzerinden Fransa • l~ara : 
45 e, alivre fia'tı 54 ten 44 e ve lthalat- a ıvre ' y e E~elKi gün şehrlmfzde muhtelif sem~er: - Yolda gelirken, araba çarptı, çocuk 

neticeye varmıştır. }!ıı~ 

Mahkeme, Nartuhinin suçunu ceze guı! 
nununun 453 üncü .maddesine ııY }r.D"' 

bulmuş ve 5 sene müddetle hapsin~ab"' 
ra vermiştir. Serkis te, 2 ay hapse 
kum edilmiştir. 

1 t fiatı 59 dan 56 ya indiril - ithalat 56, ihracat pesin 45, alivre 44; de uç rangın başlangıcı oı_muşsa da he.: u?u ta kucag~ımdan yere düştü, öldü diyor-
çı ara s:ı ış .. d 70 .. · d Bel 'k 'th lat 70 de itfaiyenın vaktinde mudahaleslle sondu. ' b brell 
miştir. yuz e u.zer~~ c~· ç~6a 

1 
.. ad 6; rülmüştür. du. Ni!Şantaşında bir çocuk a T 

Takas.,limited şirketince alınan bu ihracat pesın " ' 8 ı~re • ; yuz. e Clbı>.!ıdc Kasnbdemlrhun mahallesinde m. Babası Serkis ise bu vak'a ile hiçbir yapılacak ıf 
tedbirler bu memleketten bilmukabe- üwrinden Ho1anda lthalat 66, ıhracat saraltı rokağındn ıo nurnarada oturan Meh. alakası olmadığını söylemekte idi. NI t d K"'~ dh caddesinde lll 

63 1. 62 k .,.... d! kt•" t ht ı kt k. k .şan.nşın a, "ı;ı ane e JCO le yapılacak ol~n ithalatın ayni nis - pe~n ' a ıvre uru'i.ur. me n ya <oı a a parça an o~n a 1 _u. Tahkikat sonunda, Vartuhinin Malat- metruk mezarlığın çocuk bahQesl ıuııın 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ru~an ~tu~u~q. a~ş Wabe~ mu- d b I d. ~k d .. ·· d' 1 

l
.k,·, muessese dolandır n ihtı•ka._ r ... ~pan dahnle..:.Ue söndUrülm~tü.r. ya a U un ugu sıra en ısmı lZ ıvaç ması kararl!Ujlnıştır. ~ 

1 " '· Bl'y\>tilunda Asmalımesçld soka~ında 65 nu 

1 
' maralı diikkfı.nda marangoz Arglroya ald • BUGÜN 

bl~r 1• y!lkal n"ı bir mUessese l(aO lt -~ 1 tutkaı ocağının borusu tutuşmuş ve etrafa S VA 5 .1 u kıvılrınılar sıçrama~a başlamıştır. Keyfi • 
Emniyet Müdürlüğü dün, müddeiumu-

1 
Evvelce de yazdığımız gibi şehrimiz- ye~tdenh ha

1 
beurdar olan .. ldt~ailll.ycn.~ntüvaktinde Sinemanın sehhar yıldızı, Po.onynru:-ı dehakilr artJsU 

. 'ki .k. t . ,. . . • k . - mu n a c.ı: e yangın son ur muş r. p () L A N Ç' G R J 'll ı' n milikten havalelı ve ayn ayrı 1 şı. ay~ - dekı men 1 ıhtikar omısyonu, son gun-, tiçıincu yangın hlidlsesl de Beyoi:lunda A. 0 
çisi bulunan bir dolandırıcılık tahkıkatı~e lerde kontrol ve tetkik faaliyetlerini art- car so'tn~ında Mis apartımanında olmuş _ ]VAN PETHOVTI'CH He beraber çe\rirdikleri 

meşgul olmuştur. tırmış bulunmaktadır. Kom~yon bilhcıs- tur. J[ A B, A. R, G E C E S i 

DA 

iddiaya nazaran hadisenin mahiyeti . . Bu a'lnrtımamn birınci dalresinde şapka 

d sa halk tarafından yapılan ıhbar ve şı- yapan t eon evvelki akşam elektrik ütıisünü Şahane gözeilikler f,lnıi bnşh_y?r. . dft· 
ve ccreyan tarzı §U ur: ' ' POLA NF.GIH'nin en son şaheseri ve 19-!u senesının ılk sOper filmi 

Karaköyde Tünel caddesinde ~6 num~- kayetlerle yakından a·~adar olmakta-ı ~~~~~!~ne :~::~r~1 unutarak imalMhane. Lflveten: FO\~ JURNAL so:ı harb ve dnnva haberleri. 

rada banyo levazınıatı satan, Nızamettın dır. 1 Dlr müddet sonra kızan ütü, zemin kapla. ,_1_.._ ...... B ı n ı sn<tt 1 ve 2.30 r1a ten7.ilatlı matineler ~~---,.~ 
üA~~~~ ~n~~;~- &~~~~~~ü~red~k~i·m~~~~~~~~ ~~~~~~--~---••a•••••••••-~---~1 
ırı.it, maruf bir tüccann adını vererek, o karı yaptığı tesbit olunan, Galatada Şa- Etiaftan gorenler derhal hfıdlsedcn ittai. 
tüccar namına bazı mübayaatta buluna- . . d K d . . k ~ d _ yey'l haberdar etmişler ve bu suretle yangın 

.. . . . b . . 1 · rab ıskelesm e ~ e§lm so agın a ma söndürfılmü§tür. Apartırnan sigortalı oldu _ 
cağını soylemıştır. ·Da ıma u ısım e ış .. .. .. . . 

. . d d- d tmeksizin ğazası ve Kadıkoyunde muteaddıd demır ~undan hAdlscdc ka.sld olup olmad$ tah. 
yapan Nızamettın tere u e b' depolan bulunan bir müessese komisyon klk cdllmekted!r . 
bu gencin istediği malları ayırmış ve ır k ·ı b ta t {ı da d" -..3ded'l _ . aran e :za ı ara n n un sı:u ı -
arabaya koydurarak go:.tcrılcn adrese Nümerötaj için tahsicıat iste,ilci 
yollam~ır. miştir. 194() Fenesinde yapılacak nüfus tahrlrl 1 • 

Ayni geınç bu sefer de Ferınenedlerde Askerlik /Jil,~ eı·l: çln nümerötaj noksanlnrı lkmal edUecektl. 
US sayılı Hennonun nalbur ma~nzasına Y' VIlAyet, Vekfı.letten bu hususta tatısisat ts _ 

- · tenıi.,tir. ıtf~ ve oraya da başka bir tuccarın ıs- 1 la ............................................................. . 
a-ıini söyliyerek mühinı miktarda kuqun Askere çağıra an r Y Ib f 
·IOru almıştır. 

ı - 335 doğumlularla muamele görQp kua ~... ı aşı şere ıne . 
d di v. t" hlzmeUl asker edilenlerle dl~er doğumlularla u d '· •. Ertesi gu" n bu gencin a ını ver gı uc- na ll: oy muamelt görüp kısa blzmctJ1 a.&kerllğine ka. • 

tarlarla görüşen her iki mağaza sahibi, rar verilmiş olup her ne sebeble olursa oLsun 
onlann böyle bir mübayandan haberleri henüz .9evkedllmemt, olan kısa hlzmetl! gay_ 
olmadığını öğrenince. dolandırıldıklarmı rllsH\m ~rat sevkedilec.eklerinden toplanma 
anlıyarak zabıtaya müracaat etmişlerdir. günü olan 2/11/940 günu ~bede hazır bu -

z bt k bir tahldkatı müteakıb a- lunmalan. 3 ı a ısa 'k. dan 2 - 316 ilCl 334 dahil do~umlu muhabere 

'' L 
sinemasında '' çıkgöz dolandırıcıyı her 1 n m~ğaza . ve nakUye sınırına ayrılm!§ ve henüz asker 

aldığı malzemeyi Çul:uroğlu muesscsesı- Ilk etmemiş erlertn sevkedilmek üzere he • 
ne satarken suçüstü yakalamıştır. Bu men şubeye müracaatleri aksi takdirde hak. 
adam, Hıristo adında bir gençtir. Suç'u lannda takibatı kanuniyede bulunularak 

1939 senesi Milli 

-nnünü tamamen itiraf etmiştir. Bugün cezalandırılacaklardır. 
cu . .1 kf 3 - Taşmda bulunanlarm da bulunduk. 
adliyeye teslım cdl ece ır. ları yerin askerilk 4ubelerine hemen müra. 

MiJteferrlh: 
cnatıerı U~n olunıır. 

··-····························-··-················-··-· 
Tötonya kl; bü kap~tıımı~r'ı Vllbaştnın en 

Dünkil sabah gazetelerinden birinde Al. ~.:1111 
man t~be:ı.sının toplantı yeri olan Yüksek_ bÜyÜk SÜrprizi 
kaldırımdaki Tötonyıı klübüniln vıırwetçe 
kapattmlmasına lüzum göriildü~nden ev -
velkf gün kapandı~ı yazılmıştır. 

Dün bu hususta nlılkndar resml mahfeller 
nezdinde ynptı~ımız tahkikat sonunda bu 
klübUn kapanmadı~ını ö~rendlk. 

Bir kapıcı mangal kömüı ile 
zehirlenip ö:dü 

Beyo~lundaı Şehidınuhtar caddesinde ŞL 
rln apartımanında bir odada oturan kapıcı 
Reşadlyell 25 y!Ujlarında All, gece yatarken 
odada bıraktığı mangaldan intlşar eden ha. 
mızln ı:ehirlenmlştır. Tedan edilmek üzerej 
hstaneye kaldırılan kapıcı, blr müddet son. 
ra 6!dü~nden. zehlrlenme Mdl.sesl etrat'm. 
da zab•tacn tahkikata b~lanmıştır. 

LE 
Sınamaları 

Yeni seneye girerken 1939 un 

biri Milli, biri dün) anın en 

büyük 2 şaheserini birden 

takdim ediyor : .. .-. ................................................ . 
1939 un Milli şaheseri 

OSU PAŞA 

Ş;: heserimiz 

Devam ediyor. 

Bugün Sinemasında 
Gençlik yıldtzı - Ses Kraliçesi - Mf zik ve neş'e yıldızı 

E A DU ·n 'i 
en son ve en büy-k Şaheseri 

3 Kızlar Büyüdüler 
Fransızca sözlü emsalsiz ve barikulade filıni 

-,:_rı:I:!~Zl~:!:l?JCIBII--• BugUn saut 1 ve 2.130 da tenziH\tlı mulineter 

~-~11:111•-•• Genç, Sevimli, ne'' eli ve Cerbezeli 

MAU ICE CH 'IALI A 
Fugün § A R A V Sineınası 
mUdıtvmılerinin YENI SE~ELERlNl Tebrik ve saadetlerini temenni ~e 

ıvıARI DEA ve ERIC v. STROHEIM 
Di~er 14 bUyUk yıldız ile ber8ber çevirdl~i 

filminde şarkı sOyliyecek ve seyir<:ileri gaşyedece <tir. 
Mevzuuııu E>ntriknsile ihtirRsa sevkeden ve mizsıısoniııin lOks ,-e 

ihtişanıile hayrette bırakan nıüstesna bir film. 
~l'i:Z:!:B•IBI-EII• Seanslar 12- 2- 4.15- 6.3!> ve 9 da ------~~ 

Sinemasmda 
hayran eden büyük film REŞAT NURİ 

GÜNTEKiN'in ESERI 

Bir adam arkadaşını bıçakla 
karnm~an yınala •'t 

Ferlkövünde Kuyulu sokakta oturan Az1z_ 
le, Kamil adında lkl arkadaş blr meseleden 
dolcyı kavga etmişler, Ki\mU bıçakla Azlzl 
karnından yaralaml§tır. 

................ İkinci Hafta -.... 
Yirminci Asrın Dans Mabudesi 

~··· 
19iiNOLü .. ri if"! 

Şimdiye kadar memleketimizde çevrilen filmierin en mükemıııel~ , 
Rejisör: Faruk Kenç - Muaiki: Bestekar ARTAKl- Baş rollerde: SUAVI- NEVZAT - NEBAHA • 

MÜRVET - SENIYE - NEVCİV AN - SITKI - MEHMET bir hazin mevzulu aile faciası - Zevk aietıl 
leri - Tekke aıhneleri HALIL KAMİL film stüdyosu eteri. Seanslar: 1- 2.30- 4.30- 6.30 ve 9 

Yaralt baygın bir halde Şişli Çocuk ha3. 
tanesine kaldırılmış, ht\d1sey1 müteakıb fL 
rar e(!en suçlu zabıta tarafından bir müd. 
det. sonra yakalanmıştır. ........................................................... _. 

öı··m 
Samsunün tanınmış ve sevilmiş tüc 

"··-··-· ---··---·----..... -........ ._ ..... . 
DIKKAT: 

Bu tevkaJa.de program içlıı biletler 
'fJlktinde alınmalıdır. 

cariarından Mahmud Çchreli kısa bir ~~~~~~~~~~~~~~~ 
hastalı~ ırnütcakıb 29-1:2-939 Cuma -
günü akşamı vefat et~tir. Cenazesi 
bugün saat 14 te Nişantaşmda Şişli , 
Sıhhat Yurdundan kaldırılaı·ak Beya
zıd camiişerifinde ikindiden sonra na-' 
ma:ı:1 kılmara'~ Edirnekapı Şehidliği -
ne defnedileOOkf:ir. Allahtan rahmet 
dileriz. 

GOŞOlAR 
Geliyor •••• 

W ARNt:R BAX1'ER • CESAR 
ROMERO 

Pek yakında ••... Sinemasında 

BUGÜN YE N 1 SENE DOLAYISİLE 

i 
2 BÜYÜK 

SEV 
i P E K Sinemasında 

• A 
FILM BIRDEN 

A 1 
CHARLES BOYER - HEDDY LAMAR • SIGRİD GURRIE 

2 uç .. K R s 
RlCHARD GREENE - ıar• · 

Bngün saat ı de KUçUk Prenses • 2.30 ds Cezair Sevdalan • 4.10 da Ko çuk Prenses · 6.15 de Cezair Sevcıa : r 
8 de Koçok Prenses • 9 da Cezair Sevdaları DIKKAT: Yarın ııab.l\b saat 10 da J{Uçnk Prenses filmi ilc tın~ 

ANlTA LOUISE - SHERLEY TEMPLE 
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Rio e 1 al 
mu harebe • • 

n1 
ikkate w ege 

1-----·,----- Y A Z A N -······-·-··-···---···---= 
~~~ general B. EmirErkileti -...................................... -.... ___: 

Bi.r Fransız res.!amına göre Graf S pe e mu1uırebe ·esnasında 

Sayfa a 
• 

i:c'iselu Kıırşısında..J 

y akından, uzaktan heplniz h ak- yüz altmış beş gün evvel, bir gece ya • 
kında azçok malfımat m var. rıs nda dünyaya gelmiştin. O gece ö • 

Şimdiye ka-dar doğan arınız aras n - ' n bin üç yüz otuz sekizinci katrdcşiıı 
da tP~cil edilmi~ olan! rm ~a· ' 1 ı 9JQ icin: 
dur. Bir k·smınız 365. bir k ııınız dJ - İyi ki gitti kur tulduk. Ve seniı 
366 giin ya~,-dı.kta:rı sonra ·· · vor u -
nuz. Yeriniz€ bir b.,şkası d i'iuyor. - Cok sükür geldi diyorduk. 

Aran•zda çok havır ılar dünyuya gel- . Meğeı sen neymi.şsin, daha geldiği· 
m!ş. düny d.,rı gitmişlerdir. Onhırı her nın nyı geçmeden mahiyetin meydana 
zanıan h yırla anarız. çıktı. Bi .. de rneshur bir söz vardır: 

Gene aranı7da çok hayırsıziara tesa- .. - Sörımsaifı gelin etmişler, kırk 
düf edilrr.~şti r. İnsan anar'i-.en tüyJer i ~n kokusu çıkmamış! 
lirperi r : Dcr er, sen sarımsak kadar da ola• • 

Ç k 
.. k.. madı 'l. 

- o · şu ur gitti de dünya kurtul - ~ . . . 
du. Harb laflle bırhkte gelmiştin. dün • 

Denir. vayı blrb irir.e ka rıştırdın, Avrupada 
harb çıknrdırı . devletler mahvettin ; ha

- İn~allah o sonuncudur. Onun gi- ha-yı ev15ddan ; kad•nı kocac;ından ayır-
bis:ni. bir daha görn,eyiz. dır.. Ve bu bövle devam ediyor. 

Denir. Hele nı c:on yaptığına bak. Bizim ca-
- Allah dünyayı beterinden esirge- nınm~ Al!adt)lunun biiyük bir kısmı ha-

sin! -rabeye döndü. Binlerce in san öldü, yüz 
Denir. b" ı · ı~ c>rcc ınsan yerc;iz yurd!;uz kaldı. * Iki g ünlük c:~ · amma, bP.n bu 
Müseccel üç yüz otuz sekiz karde!':i- ı. • .. ·i b ·ıe c; ~ görüyorum. İm-

nizi bi.,. yana bmtkalıın da biraz da s~ ' · l,:;c da bir .... , evvel seni dünya -
den bahsedeliın. dan defcdebilsem .. 

- Metedecek miyim? 
Asla! 

Zernınedecek miyim? 
Du muhakkak! 
Hani hatırlarsın değil m i? Tam üç 

Git, geri gelmiye-ceksin. onu hiliyo -
rum. Fakat temenni ediyorum. Vade
diyorum. Bu dünyaya senden .'K>nra ge 
lecekler sana benzemesinler. 

r:J trmet :/Ju!l;.rl 

C Bunları b'liyor mu idiniz ? =ı H ~tırlard.a~ır ki bu _a:ın 13 ünde ile kuman~ .kulesindelri zırh kalınlığı de seyrederek akın neticelerini arttıra
ıuç angilız kruvazorile Admiral ancak 76 milimetre kadardı. Halbuki a- caktı. Hatta bazı İngiliz gazeteleri bu 

~raf Spee Alman ceb zırhlısı arasında sıl zırhlılarda bu yerlerdeki çelik zırh Fransız ticaret gemisinin, ona Cenubi A-
r ont~video sularında bi~. deniz muha - kalınlığı 355 i~a 431 milimetredir. Alman merikanın Rio dö Janeyro sahilleri bo- Çok r aha h bir papağan Bir buğdayda 368 harf 
ehe.r;ı olmuştu. Ceman dort geminin sa- ceb zırhlıları ıse zırhlı sınıfından olduk- yonca refakat eden t--=Hz kruvazöru·· ta- Zengı·n bir Pe-\Tııct lar LJ~' Bir pirinç tize-

lı~ ı~ı bu küçük deniz muharebesi 1939 ı için onların da zırh kalınlıklan bu rafından kurnazca bir yemlik olarak kul- rulu, San Fransis- rine bırkaç kelime 
arbınin yalnız ilk büyücek deniz çar - rakamlara yakın raddelerdc olmak ge- lanı!dı21ını dahi yazdılar. koya gitmek içın ~1§ kti B 9 yazan Çinliler pek 
~:ası olmak veyahud A~~n zırh.lısı ile re · izim :avuz esas itibarile muha- Muharcbe Lö Tanın askeri muharrirı- ailesite bil'liktc bir fazladır. Fakat Ja-
tice andanının ayrı ayn ıntiharla:_ı~e n.e- fazalı kru~~zor oldu~ halde gene aza- nin anlatış~na göre umumiyetle şöyle ol- vapura biniyor. ~ ponlnr bu işte Çin-
bas~cnn:;ış_ bulunmak d~la~s.ile ~.eg~l, bıl- ~ 270 mılimetre kalınlığında bir zırh muştu: Hafü İngiliz kruvazörü Ajax Al- Tam vapurun ha- \' liieri geçmiştirler.f\"~l't..~L.-ıır-«:! 
'ıil~a küçuk !harb gemilerının buyuk ge- ıle muhafaıalıdır; fakat onun su hacmi man harb gemisini 13 Birincikanun Çar- reket zamanında--~ • Bir tek bu~day ~ 1 

.,~;re pcrvasız taarruz ederek onlan 23,100 tondur. Onun için ona rahat rahat şamba günü fecir vakt" g·· .. k papağanının unu- ~ ~~:ı:;_;;;rillı•-- tanesi üzerine 368 harften mürekkeb bir 

'-~Hib dahi cdebileceklerıni göstermesi 10 aded 28 santimetrelik en ağır top yer- fiveti derhal teıs· 1 c
1 orbn_ıuşAmve ~ky- tu!.muş olduğunu anlıyor. Hizmetçisini ıbaril k Ch • • . • • • . . . . "' ız e enu ı erı a duayı bir Japonyalı gayet muntazam bir 

: ço emmıye~lıdır. l~ı~ıl~bıldı~ gıbi kA.fı surette zırhlana- deniz fırkasma mensub diğer iki arkada~ evine gönderiyor, va kçtana vapurun şekilde yazmaya muvaffak olmuştur. 
1._ Adınıral Graf Spee bır muharebe zırh- bılm~<rtır. Fakat artık anlaşılıyor ki 10 .rremiye bildi . ı· M fih A hareketini tehir etmesini, zarar ziya nı ö-
~d i ğ 28 . l"k b" b mu.ş ır. aama lman d" ~· . .. ı~ * ı.. ır: yan en a ır santimetre ı top- m tona altı 28 santimetrelik top yerleş- gemisinin kum d L d fi ·ık·· ıyecegını soy uyor. Vapur, papa~an ge-
octrla silAhlanmış ve su kesiminden başka tirilebilmek ve üstelik gemiye 10 000 de- ce saat 6 da Bran . 1anı alngs dor .. 

1d.~ğün.~ tirilineeye kadar yarım saat geç hareket O b" d f k h ~· . .. ı . h . . . ezı ya su arın a gor u . n ar e a arnere seya at 
ının guverte erı ve en e emmıyt'tli nız mili ki büyük bir hareket si3Sı vı;r- geminin Exeter oldu~ b t . . ediy"or ve zengin 600 lira zarar ziyan I:S- A k )erı . ek . . h gunu eyan e mıştı. diyor. meri ada uzun sene, !ren posta me-

eQ erı de kalın ve kuvvetli olması iktiza m ıçın z.ır tan pek çok fedakarlık e- Pek az sonra di~er iki hafif İngiliz kru- murluğu yapmış bir postacı, tekaüde 
~~ b~ zırhla zırhlanmıştır. Yalnız ge- dilmiştir. vazörü Ajax ve Aclıilles de Alman gemi- * sevke-dilmiştir. Bu postacının postacılık. 
~:m n ~nşasınd~do~ bi? .tonu teca~. e: - Bununla beraber Alman ceb zırhlısı- sinden görüldüler. Uç İngiliz harb gemi- BiyikSlZ sakalsız sUtçmer hayatında katettiği mesafeyi hesabla~ 
lb. esı esas o ugu ıçın, mutad buyuk nın zırhı ne olursa olsun herhalde Exe- si Alman zırhlısından daha zayıf lı k- mı~lar, üç milyon kilometreden fazla tut-, 
bl;uıarebe zırhlılarında olduğu gibi bü - ~er~en .f~zla idi. Top çapı cihctile de ona la beraber saatte 32 mil yaptıkla~ı::an Bundan yirmJ sene evvel Nevyorkta muş, yani kamere on bir defa seyahat et-

1 b"k topların sayısı 8, 9, veya 10 olmayıp, üstün ıdı. O halde Admiral Graf Spee, çok daha seri idil B b bl b cari olan bir belediye talimatnamesine miş kadar yol gitm.if. 

lUtıda 28 santimetrelik altı topla iktıfa kendisi fazla bir hasara uğramad.:ın suretle Exet İngilie~. ğu ~ e e .. ~~ Alu göre sütciiler bıyık ve sakal bırakamaz-
~ llnınuştu. Kezalik ve §imdi anlaşılı • Exeteri muharebcden hariç kılması ik- man ceb z ehrl zk a dı~l ·uı vaUzoru - I ardı. Buna sebeb bıyık ve sakalların bi- * 
.rc:>r k" bu r ed d" Çü .. . ır ısını en ı erı e ruguay rer mikrop yuvası addedllmesi idi. O 
0 

ı Alman ceb z.ırhlısının, belki de ıza er ı. nkü AJax ile AchiHes tak- karalan .ar ·· ~ ff k l rUmcek 3 "gtnm sag"famhg" 1 
lldan sonra yapılan ayni örnekteki Ad- riba 7000 tonluk ve azami 15 santimetre- muc:: ve b asıdna b~l egek~uva ha beo - * ltUr 

1 
. lik t 

1 
.. .. _ :s ura an ın erce ı~ı mu are - El h l Örümcek ağının her teli çok incedir Vf 

b· a Sclıeer ile Deutschland'ın zırhları . op arla mucchhez kuçuk kruvazö-.- yi seyredebilmiştir. manm aSil &ri inceli~ine ra~en. sa~lam addedilebiHr 
lter zırhlıya lazım olacak derecede kuv- Jerdı. Bunlara karşı harb için Alman ceb .M t f "kd d ı · · Elma meyvalar içinde fosforu en fazla l"k · · 1 "k b" h ~tU ve kalm değildirler. Çünhii İngiHz zırhlısında sekiz 15 lik ve altı da 10,5 luk mı ..... anzoAlmı anı o ayıs_ıl~ denıze açıla- çe ı aynı ınceu te ır tel aline getirio 

"'llvazörü Exeter'in (20,3) santıınetre - top vardı ve bu toplar küç:ik kruvazör- tJk" 28 a~ harb ~emısı ~um_andtanına alanıdır. Bazı bo~z hutalıklarma iyi lirse, örümcek ağı telinden daha sağlan 1tt 
6 

. _ ar ı , santımetrehk 6 topıle uç ngiliz geldiği gibi a~zı dezenfekte de eder. olmaz. 
a topu muharebenin ilk 4 saattinde lerın hucumlarını dere kifavet edebilirdi. h"'rb g · · d k tl" . 1 E ·······--····-······----------····· .. ····-·-···-·-····--··-····-~dm· . . ~ .. emısın en en uvve ısı o an x~>-
~ ıra} Graf Spee'i bırçok ehemmiyetli O halde Admıral Graf Spee nasıl oldu t · -
tı erierinden adamakıllı yaralamış bulu - da bu kadar çabuk tepe endi ve bitaraf ~re taarruzdan başka yapılacak bir çare 
l.lyoı·du bir limana ilticaya mecbur edildi?' Bu amam~tı. Fakat bu gemi 20,3 santi-
A_..ı-· · ı d 1 k "kt . · ·· metrelik toplarile şiddet ve meharct.le 

1 ~_ -urural Graf Spee'nin batırdığı fngi- sua ay m anma ı ıza eder ıse de bu k b ı tt' f k ,.d .. ~ . h mu a e e e ı ve ev a a e guzel atışı 
gemnerinden Afric:ı - Shel~'in kaptanı ususta tam bir vuıuha yarayacak res-

0111P diğer birçok İngiliz kaptan ve tay - mi delil ve vesikalara henüz malik de- dalayısile Ahnan gemisinin baş tarafı!l-
~ Ineyanında Alman ceb zırhlısında ğiliz. Bununla ~eraber §imdiden anlaşı- d_:ı, .. ıblok.havzmd~, . su kesiminde öldü
~r olarak bulunan Dome'in sonradan lıyor ki Alınan ceb kruvazörünü kendin- rucu yaralar açabıldı. Geminin 101 mili
~lattığına göre Alman zırhltsında sı - den daha seri ve bu itibarla daha çevik metrelik zırhını delen bir ınermi bır cep
'4lll-başı işareti İ3 Birincikanun sabah fakat zırhca ve top çapınca daha hafif haneliği de infilak ettirmişti. 
'aat 6.45 te verilmiş ve daha saat 7,45 te üç İngiliz kruvazörüne karşı müşkül ve Ş~phe.si~ Exeter. de ağır yaralar aldı 
teınide ehemmiyetli hasarat olmuştu as bir durumda bırakmış olan ehemmi- ve .suratinı kaybetti, fakat haı:be devam 
\>e saat 10 da İngiliz merrnileri Alman yetli Am.i!Jerden bir tanesi, mazot mev- ettı ve Alman c.eb zırhlısı~ şımal yolu
~~i.sinin bir~ok yerlerini delik de~ik et- cudunun pek faila azalmış olriıasıdır. nu kapadı. Haylı zedelenmış olan Alman 
~~ ıçin mutfak kısımları da harab ol _ Fakat ne olsa görülüyor ki Admiral ccb zırhlısına hücum ederek hem kabil
e \ış~~· ~ütün bunlar, yani Alman harb Gra~ Spee'n~ .~u~re~ günü için ve se onun işini bitirmek ve hem de Exe
t~~ının kendisinden da~a az kuvvetli belkı da~a bır ık~ gun ıçın mazotu vardı. terin yükünü hafifletmek sırası artık 
l' ll"lıler tarafından a~ır bır surette ya _ Mazot fıkdanı mhayet Admiral Graf küçük İngiliz kruvazörlerine gelmişti. 
~lanarak akşamın karanltğmda Men _ Spee'yi muqarebeden menetmcmiştir. Bunl.ar çıkardıklarl dumana bürünerek 

0~dQQ bitaraf !imanına ilticaya mecbur Yakacak mayi yokluğu Alman ccb zırh- bu işi revkalade bir meharet ve cesaretle 
de ası gösteriyor ki Admiral Gra! Spee lısını muharcbeden sonra, karanlıktan yapmışlar ve Admiral Graf Spee'ye bir 
rtuş ıırh ciheti.le büyük tasarruflar yapıl- istifade ederek dış denizler~ açılmasına mil kadar sokularak ona iki yandan ve 
%~e geminin ancak pek mahdud ve en mani olabilirdi. Alman ceb zırh1ısı bü- her birinin malik olduğu sekizer 15 lik 
~keli yerleri kafi bir derecede z.ırh - tün gün ve akşama kadar harbetmiş ve o ve sekizer de 10,2 lik toplar~a bücuın et
har ıştır. O halde bu gemilerı ağır mu - mazotsuz'uktan değil, bizzat muharebe- mişlerdi. Exeter'deki uçıak ta havalana
clatı e belere dayanabilecek tam zırhlılar - de yaralanarak mağlub olmuştur. Ma- rak A ,man gemisi üzerinde pike ve hü
\>,a ~ 3ddetmek hatadır. Süratleri de kru- zotsuzlu~n, onun mağlub!yetine dı:-ğii, eurolar yapmıştı. 
\iu~rlere nisbetle az (saatte 27 mil) ol- ÜÇ İngiliz kruvazörü tarafından yakalan- (Devamı 11 inci sayfada) !u için tam bir kruvazör değildirler. masma sebe'b teşkil etmiş olması pP.k ···········-··········~···l·····A·····N·······················-· 

l'uı dıniral Graf Spee'yc pcrvasız taar- mümkündür. 
~ ~~:n üç İngiliz kruvazöründen yal· Admiral Graf Spee, eğer 13 Çarşamb3 Tahs!ldar Bııy İBRAHİM BAKffiCINL'l 
lle b:rı yani Exeter Alman ceb zırhlısı sabahı La Plata sahilterinde bir Fransız 28.12.C39 tarihinden ıtıbaren memuriycti _ 
~nk~: dereceye kadar harbedebilirdi. ticaret gemisi olan Formose'ye, ağiebi ih- mizden ııyrıld:~mı ve müessesemlzle alftkası 
1tıt 

6 
u tonajı 8390 olup 20,3 santimetre- tirnal ihtiyaçlarını temi!l k3Sdi'e, taarruz ı kalnındı~ını ilan ederiz. 
topla mücehhezdi. Fakat su kesimi etmese idi daha bir müddet dış denizler- G. n A. B:ıker Ltd. 

1.-ğ;encell bir 
M ahabere 

* Kaba bir erkek 
İzmirin Güzelyalısından L. harfi He 

başlıyan .bir imza altında bir genç kız 
mektubu al<hm. Bu mektubu size de 
okutacağım. Aynen diyor ki: 

- cGönül işleri &ütununda çıkan 

iki sivri elüin mektubu hoşuma g.t -
ti. Birincisine talibim. Bu iki shrri e1i-
!in en sivrisile muhabere etmek ar -
zusundayım. Mutaoık kalırsak netice
de hayat ark~daşı olabiliri.c, bu yuvar
lak dünyanın üstünde beraber yuvar -
lanırız. Biraz kendimden bahsedcyim: 

Boyum 1,65 tir, kumralun, kara 
gözlüyüm, elimden ev işi geldi~ gibi, 
bisiklet, matör, otomobıl kullanmak ta 
ge1ir. Bugün pişirdiğirni bugün yi -
ycnlerdenim. 

Size adresimi veriyorum, muha -
bereyi temin etmek sizin clinizdedir. 

Orta tahsilim vardır, 18 yaşındayım, 
fran ızca bilirim. Sivri elifle muha • 
beremi temin etmenizi can ve gönül • 
den dilerim. • 

Okuyucumun bahsettiği iki sivri cli
fin mekubu hatırımdadır, benim dt 
hoşuma gittiği için sütunuma ayneı 

koymuştum, müşterek adresleri de vaı 
dı, İstanbul - Edirne şosesı üzerind!J 
büyük kasabalanmızdan birinde otu· 
ruyorlardı, amma hangisinde hatırla 
mıyorum, mektubu saklanuık adetin 
olmadığı için yırttım, şimdi sivri elif 
ler ister1erse bu ~talib• ın adresi~ 

kendilerine gönderirim, hattA kısc 

yazmaları şartile muhabereye sUtu 
nurnda da yer verebılirim. Fakat ta 
bıi bir netice çıkmasını beklenıiye 

re k .. ı. 

* Aybaş na kedar cevab 

Bayan cF. G., ye: 
Ay başına kadar cevab istiyorsu • 

nuz, işte ay başından evvel söylüyo • 
rum, tamamen haklısmız, ayrılmalı • 
sınız, mahkemenin ilk eelsessinde bu
lunmak mccburiyeti vardır, bana an
lattıkıarınızı hakime de söylersinlz, 
müteakib eelselerde vckll sizi temsil 
eder, maamafih uzun bir zamanı göze 
almah sınız. 

TEYZE 
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1 1 a 
( . Turhan a ) ı ve yeni bir 'i'a.irin 

etrafında düşünceler 
eseri 

Yazan: Halid F ahri Ozansoy 
Sermayesi bulunur, matbaası temin e

dilir, yancılan aeçilir. İt artık mecmua
yı. çık.armağa gelmiştir. İmtiyaz uhibi 
reklimları hazırlar ve yazı J.tleri müdü
rü kollan sıvar. 

Oh! Yeni bir mecmua çıkıyordur. Hem 
bu, evvelce çeşid çeşidleri çıkan, batan, 
gene çıkan, gene bntan ınecmualardan ol
mıyacaktır. Sermaye sahibinin itimadı 

var, yazı işleri müdürünün az çok tecrii
besi var ve yeni muharrirluin yeni san'at 
ları ve eençlık ateşleri var. 

Oh! En güzel nıecmua )ıkarmak ... 
Duvarlarda afişler, guetelerde ilan -

lar ve eski Babıali yokuşunda heyecan -
dan §işcn gö~ler ... San'at dünyasına 
yeni bir güneş doğacak! · 

Yeni bir güneş ... Fakat?.. 
Bu efakaf. ten sonra dekorun arkasını 

çeviriyorum: Yeni bir mecmua çıkmıştır 
ve bu yeni mecmua ile beraber yeni gü -
rültüler, anlaşamamazlıktar, kaprisler de 
al.mıJ yürümüştür. Ne gibi? .. Onu da, e
mektar bir muharririn hiltırat levhasın -
dan çıkarayım. 

mektedir ve aebeb olarak ta kapağa res- ile takib ediyorm~lar. Bunu birkaç yıl 
mi konulan muharrirle merhum babası - evvel neşrettiğim Hayalet isimli manzum 
nm vaktile otuz yıl evvel Sarafim çayha- piyesim münasebetile benim hakkımda 
nesinde münak~ ettiklerini bildirmek- yazdıkları bir yazıyı okuyunca öğren -
tedir. dim. Bu yazılarında yalnız piyesimden 

Hasılı bu gibi protestolar ve yazıları bahsetmekle kalmıyor, benim Rübab'da
geri istiyerek ~ecmua!~rdan ayrılmalar ki şiirlerimden de mısralar kaydediyor _ 
sık sık ola~an ışlerdendır. du. Bilhassa benim ismini bile unuttu _ 

. . ğuı;n eBuhayre-i Nurı. isimli şiirimden 
Bır başka tablo ... Genç edebıyatçıJar kıt alar hatırlamış ve bunları makalesi-

bir şiirin etrafında münakaşaya koyulıır- 1 nin içine sıkıştırml§tı. İşte üstadın hafı _ 
lar. bu kaliye doğru değildir, hayır doğ- zası da bu kadar kuvvetli idi. Ben h 
rudur diye ... Nihayet içlerinc~en bir hi - kalbirnde çok tatlJ bir intıbn bırakan u~a, 
kaycci hepsinden ziyade sinirlenir: hatıram:a inananlardanım. · u 

-Mademki bu mecmuada kafiyesi bo- Yeni bir şiir kitabı: 
zuk şiirler yazılıyor, o halde ben burada Şehir 

artık çalışama~. . Genç bir şair, M. Hulusi Dosaol!ru, 
Ve sonra, selam vermeden çıkar gıder. çok zarif bir şekilde basılm!ş bir şiir lO-

tabı neşretti: Şehir. Şairin ince bir hahr
Tabloların sonu gelmez. Fakat bir ta - ~inaslıkla bana da yolladığı bu eseri dık-

ne daha göstereUm· katle okudum. İçinde, cidden güzel ve 
Filan bay, hem bankacı, hem muhar - yeni hayallerle süslenmiş parçalar var. 

rirdir. Yalnız bir merakı hepsine, büt:.in Ya1.nız kullandıkl arı nazım şekli neden
iş'erine galibdir: Ya7.lsının bir mer.mua- se bana tam bir musiki hissi veremedi. 
da muhakkak bir sayfaya, yahud iki say- Serbest naı.mın bu şiirlerdeki kadar da~
faya müstakil olarak konulmasını ist(>r. nık bir hal alması. öyle sa:1ıyorum ki her 

Birincikanun 30 

Yazan: CEV AD FEIL~ 

Sarı saçlı Rnmun peşinde 
. Soka~a çıkınca serkom.iser memnun ı Nec~etin kullandı~ otomobil gibı bir oto-

bır eda ile sordu: mobıli var. 
- Bir hissi kablelvuku bana artık ne- - Şu halde Necdet katilin Vafidis ol-

ticeye adamakıllı yaklaştığımızı bildiri- duğunu biliycr. Bilseydi kendisini kur .. 
yor. Sen ne dersin hocam? tarmak için söylemez; mi idi? 

Rı~.van Sadullah alay etti: - Belki de biliyor da söylemiyor. Ben~ 
- Falcılıkla aram iyi değildir, Osman ce ikisi şeriktir!er ve Necdetin vaziyet 

Bey. bu şirkette fa ka basmış bir ortak va ... 
- Yok, bu falcılık değil, hakikat gün ziyetidir. Necdetin, mesela Raif Beyııı 

gibi aşikfır. Bu Va!idis isimli serseri Ru- kardeşinin katlinde rol almadığı ne .ma .. 
mu n mücrim olduğuna şimdiden yüzde ltlm? Susmasını başka bir sebebe atfe~ .. 
doksan kaniim... demeyiz. Vafidisin de onsuz i§ görrnııŞ 

- Pek acele verilmiş bir hüküm de - olması imkansızdır. 
ğil mi? Deliller? Rıdvan Sadullah sustu. Serko.rnisf'f~ 

- İstediğiniz kadar. Evvela isim mü- hak veriyor mu idi? Onun noktai naz~ 
şabeheti; Vasko de Goma, Vafidis Gav - ne idi? Onları öğrenmek kabil oı.rna ı. 
riyelo~lu ... Sonra eşkfıl mlişabeheti; iki- Dalgın bir vaziyette yürüyordu. Tabitt .. 
si de sarı .saçlı ve uzun boylu ... Kehribar tini bildiğimiz için biz de bahsi kapat .. 
ağızlık, Portekizli mühendis ile eski el - mayı ve susmayı tercih ettik. Tabii ka .. 
bise tüccarı Rumun ayni şahıs oldukları- ranlıkta görmek imkanı yoktu amrna, ~; 
nı isbat ediyor. Binaena.leyh mevcudi - na öyle geldi ki serkomiserin dudakJ~ııı 
yetine zaten hiç bir vakit inanmadığım rında mağrur ve muzaffer bir te~e~ .. 
Portekiıli mühendisi bir kalemde betra- dolaşmaktadır. Cinayet masası şefı, u ~-
raf edebiliriz. tadı olan bu barikulade adamı ilk de 

- Peki ya mavi elmas?.. iskat etmenin neş'esile kabına sı~aJllS. • 

- İki şık var. Bu elmas ya mevcud- maktadır. 
dur, yahud da değildir. Bizim sokağın başında, taksi ~ura: 

- Elmas mevcud olmazsa cinayetle _ mahallinde tevalfkuf ettik. Müddcıurrı ç 
rin sebebi de ortadan kalkar. mi muavini ayrılıp evine dönccekti. ?.~ 

Yeni çıkan mecmuanın fRirleri, hik3- Fakat kabil mi? .. Yazısı bazan bir sayfa- şeyden evvel şiirdeki ahengi öldürüvor 
yecBeri en güzel yazılarını ne~re başla - dün f.ızla, yahud eksik gelir. B:ızan da ve güzel bir bulu.,un arkasından kesik 
mışlardır. Renkli bir ufuk karşısındası - iki sa~'fayı taşar. Fakat siı. yazı işleri kesik başka kelimelerin dizilisi ritme de 
lltz. Bu böyle devam ederse edebiyat a - müdürü isı-niz kasalarda olmıvan huru- manaya da bir aksaklık veı iyor. ' - Nasıl kalkar, hocam? Raif Beyle şe-
leminde hakiki bir canlılık ba~ göst~re- fatı bile icad ederek seksen sekiz puntu- !şte bir misal: riki arasındaki kini unutuyor musun? He-

adliyeci otomobile binerken ayakil . .. 
yapılan müşavere neticesinde se~k~J1ll e-
serin yarın sabah erkenden Vafidısın P .. 
şine düşmesi ve akşamüstü bizim ~8,~ti 
kadaki apartımanda buluşup vaıı) 
müzakere etmekliğimiz kararlşatı. 
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cek .. işte bütün ümidler, arzular bu ışık ' ı luk serl~vhalar dizdirml'ğe Jnecbursu - Kopuk bir vanrak süsii, rifin işleri de pek kötü gidiyormuş. 
çerçevenin içinde ve dışında perçin!e.niş nuz. ta ki o ıatın yazı"ı bu'.unan sayfa - Üz!.intüsüyle, - Bu kin kati\i Raif Beyin kardeşini 
gibidir. Yalnız talih yarılım ederse ... Ve la ra ba~ka yazı girmesin! Peki amma. Bir Bu1utun örttüğii. öldürmiye ve zevcesini yaralamıya sevke-
lle yazık ki talih bu defa da aksilik et - ırir!'rse ne c1ur? Ne mi olur? Bu mu - Ne güzel bir imprP~siaııic:mP! Dt•lutun decek bir sebeb diye öne sürülebilir mi? 
mP~e ve yeni ~ıkan mecmuanm üçündi h. rrir dP protC'&c;toyu \ekPr ve yazı'arını örttüğü n<'dir? .. ~air bize bunu dUrun _ -O halde mavi elmas mevcuddur, de-
nüshasından itibaren acayib kaprisler g"ri alır. . . . . 

1 
• A . diirsün kafi. Fakat 0 , bunu ~·ap~ıyor. riz. Tuzak . crl• 

- mevsimsiz rüzgarlcı'r gibi - sağdar sol f.,te ben bıHım bılrlı es.;ı Bqbıalı vo - H('m haya'imizin daldığı mechulat ale _ _Demek (General Ket Gart _ Rüstem Ertesi gün saat altıda serkornıs 
' dan esmeğc baş"'.a~ıştır. İşte bazı tablo- kıı""~da. ~ncmualar bövle gü.cl:kl" cıkar 1 m:ni avclı~latıv_:ır, Jwm .d~ siirin o mı-5 - Pa~a) hikayesinin de doğruluğunu kabul müddeiumumi muavini beraberce çı~r9 

lar: ve "1 prp; tı satıcı azl•~ından zıv •. de bu ne-t raıarındakı nefıs mPlodıvı vıkıvnr. t te ediyorsun? gelailer. Serkomiser memnun görün~., 
Yaı.ı işleri müdürüne unımad1ğı bir vi ~; ,ü,~ c>r ~rü·,ünden ::>atar. c-Bir buıutıın örtti.i ~rih nu~;aından sonra _ Evet, fakat İngiliz generalinin Por- yordu. Yaptıklarını bir solukta biJ<a) 

genç bir mektub uzatır: 1\1. Turhan Tan'an tairliği . ve hafııası altalta i!hdiği iki k<'lime: tekizli bir varisi olduğunu kabul etmi - etti: ~ 
- FilAn baydan.. Bu hafta içimiz sızlıyarak toprak'ara Büvü, yorum. Vafidis bu mücevhcrin mevcudi- - Bu Vafidis Gavriycloğlu de.ru:. 
- Kendisi gelmiyecek mi? .. Yazısının bıraktığımız M. Turhan Tanı bütün tlost- Su... yetini y~ hikayesini vaktile ~ok samimi herif hakikaten serserinin biri irnİŞ· Bıl 

tashihini görmeğe. .. lar gıbi bf'n de severdım. Ölümüne onun Snııra di.i~n ah,..'1klcr de kulağa ho~ olduğu Raif Beyden öğrenmiş olabilJr. Şe- tün piyasa böyle söylüyor. Havyar ~~ll 
- Hayır... için çok içım S!z.adı. gclmivor: rikinden kenpi.c;ine karşı kuvvetli bir kin ~ındaki yazıhanesine gittim, kapı kıl~ 
- Ya ... Fal:at kendileri aöy'cmişlerdi Kıymet:i muharririn hayatı ve cserle- Bir r"TJ~ kavnac;rnası besliyerek ayrı ınca, üstelik işleri de bo- Aylardanberi uğramıyormu.,. Ma.aiJ'l r-

de.·· ri haki. ında bu hafta g:ı7.etelerimi;~ bır l Işık hPl.:ıllac;nıası zulunca bu mavi e lması ha tırlar ve faaJi- odanın kirasını muntazaman gönderiY0ıc-
Yazı işler( müdürü mektubu açar ve h aylice izahat verdiler. Ben bu fıkramda 

1 

Var. yete geçer. Aileyi bütün iç yüz:j ilc ga - muş. Komüsyonculuk falan yaptığı Y~, 
fU satırları okur: tarihçi şairin eserlerinden bahsedecek Son mısraın tck heccdcn ıbaret oluşu, yet iyi tanımaktadır. Necdetle. Raif Be - muş. Herkes eböyle bir iş yapsa rnutl sB 

eMecmuanın bu hafta kapak resmını değilim. O eserleri benim kadar hPpiniz birdPnbire bir ses kısık'ığı ile kulağa ha- yin haberi olmaksızın idame ettiği dost- haberimiz olur:. diyor. Hülasa pi~~ ii· 
b ğenmedim. Siz vapur resmi koymuş - hat·rlarsınız. Ç:.inkü merhum, yaı:ı1arını zin geliyor. luk sayesinde günlük vukuattan da ha - kendisini şüpheli bir adam olarak gor yi 
sunuz, bense yelkenliden hoşlanırım . Bu en çok ol;utan, okutmasını bihm bir mu- Kafive merakı cok garib fikir tedaile- herdar o1.maktadır. yor. Hiç bir işine yararnıyan yazı}~nn;a· 
1ebebden protesto eder ve sizdeki yazı- harrirdi. B n yalnız onun ~airliğine ve rine de seb<'b olmuş: _ Vaziyeti iyi kurtardın Osman Bey, elinde bulundurması da buna delıl s. 
mm iade'Sini dilerim., ku\·vct1.i hafızasına birk9.Ç satırla işaret Kırk. ben de şimdi Necdet hakkında beslediğin rak sayılıyor. Maamatih tücc~r k~::ı: 

Yazı işleri müdürü hayret ıçindedir. FJ. etnıek isterim. Asırlık gözlerinden, şüphelerden vazge\iP geçmediğini sor - sında kazancının yolunda o~du~. a. tıJl~ 
kat naçar, L<;tenilen yazıyı, diziimiş olclu-1 M. '!'urhan Tan ismi bana, onun asıl ;s- Sıyırmadan yasını, mıya hazır1anıyordum. Df>mek ş.üphele- da bir rivayet dolaşıyor. Dıllerının alJ1le" 
tu ha,de geri gönderir. Aradan iki hafta mi olan Samih Fethi'yi unutturamaz. Yc;.·masını. .• rin devam ediy<>r. E, devam et! da bir şey var amma bir türlü ö~ren~ t· 
ıeçmi~lr. Son nüshanın kapağına, son Çüııkü bundan yirmi yedi yıl evvel i' k Gibi... _ Katil Nccdet1e vaki olan mükale - dim. Hiç biri sarih bir şey söyliyernı~~.rı 
neşredilen bir kitabı münasebetile eski şiirlerimi ne~rettiğiın Rübab mecmua _ Genç ~air. curyan ihtiras11 diyor. Neden meleri neticesinde Raif Beyi katle, zev - Bundan 15 gün kadar evvel bunlar ys.~ 
bir muharririn r~smi konulmuştur. İşte sıp da onun eski tarzda, fakat çok sağ - .uryan,? Çıplak kelimesi çok mu çıplak cesini yaralamıya muvaffak oluyor ve biri Vafidisi Osmanlı Bankasına para blıl 
bu re!rlm de yeni bir protestoyu celbc - lam bir örüşle yazılm~ şiirlerini zevkle düşerdi? vaktile Raif Bcye yaptığı gibi bu sefer tırırken görmüş. Yatırdığı para 3Q-40 
der. Mecmuanın ba~ka bir genç yazıcısı okurdum. Fakat me ğer üstarl da benim Hele karınca 1,arla manavlar arasında de N ecdete ihanet ederek cinayetleri ona !lira varmış. ) 

k (A~an~' b~i~r~m~e~k~tu~b~g~ö~n~d~er~i~r~.~O~d~a~a~l~a~k~as~ı~n~ı~k~c~s-~o~za~m~a~n~k:i~h~e~v~e:sk:a:Ar~l~ık~m~t~s~ra~l:c~rı~m~ı~a~la~l~{a~======~(~D~e~v~a~n~1~1 ~l~O~u~n~c;u~sa~y~f~a~d~a~)====~yu~·~·k~l~e~ti~y~o~r~.~1~~a~l~u~m~y~·a~V=~==id=i=s=in==d=c==tı~p==ı~~~==~~~~~~~~~~~~ -= bit 
!ikrime geliyorlardı. Muhakem.eden r~ - Kızım!. Haşmet Güne~ seni, Lizbet 

Zaydcle benzcdığindcn do!ayı seviyor; 
muhabbeti sana de~il, senin şahsında o
nadır. Düşüncelerine, muhakcmelerine 
itimadım vardır. Bilgisiz bir kız da de -
filsin. Liseyi bitirdiğin gıbi hususi ders -
ler de aldın. Fakat bir baba sıfatile scnı 
irşada mecburum. Hayattaki tecrübele -
ri.m elbette senden çok fa:tl<idır. Sende 
Lizbet Zaydelden fazla bulduğu cihet, 
babanın servetidir kızım .. tuttuğunuz ıs -
tikamette hedefe yakbşıyorsunuz. Bu 
hedefe varmadan evvel, her tür!ü hisler
den tecerrüd ederek, gayet esaslı düşün 
Necli; son pişmanlık fayda verm~z. Be -
nim arzum, hatta yegfıne emelim senin 
aaadetindir yavrum; bu sözlerlmde başka 
hiç bir maksad arama . .• 

Dedim. 
- Cevab vermedi mi?. 
-Verdi: eteşekkür ederim babacı~ıın: 

1eni dinliyece~im ve kat'i kararımı ver
miş o1mama rağmen vaziyeti tekrar göz
den geçirerek muhakeme edece~im, de
di. 

- Affınızı rica ederim; size ıztırab ve
riyorum amma bir sual daha ... 

- Estağfurullah!. 

- Kızınız üstünde mücevherat taşır 
mıydı?. 

- Boynunda ve parma~ınd-ı benim iki 
y2d!.g!rımı daima taşırdı. Di~er mücev
heratını icabında kullanırdı. 

- Boynundaki n~ycli, ind ml? 
1 
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- Hayır!. N. markalı bir pantantif .. 
- Parmağında?. 

- Pırlanta bir yüzük. Tek taşlı. Içinde 
(N. D.) markasile el933 .. tarihi yazılıdır. 

- Niçin bunları daimi şekilde taşırdı? 

- Bunlann ikisini de annesinin e~ki 
sistem mücevheratından bir kısmını boz
durarak yaptırdığım için daima ta~ıması~ 
nı ben arzu etmiştim. Bilahare onda da 
itiyad haline geldi. 

- Teşekkür ederim Bay Daniş; gide -
bilirsiniz... • 

Zaten vazılı alan vaziyet büsbütün ta
vazzuh etmi~ti. Kızm aklı seliını hissine 
galebe çalar gibi olmWJ olacak ki düğün
den ayrılırken Haşmet Güneşe esana söy
liyecek!erim var, demiş ve sözlerine vu
zuh vermemişti. Parkta buluştukları za
man Haşmeti yeiae ve kıskançlıja dü -
türecek bazı şeyler ~ylemfşti. Haşmet te 
kendiJrinden uzaklapcak bir aaadeti bat-
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kasına da yaratmamak için bu cinyeti ir
tikab etmişti. 

Bunları olduğu gibi anlatsa mahkeme 
belki bir tahrik, bir baş dönüşü; ne bi -
leyim, hafiOetici bir sebeb görebilirdi. 
Fakat Haşmet Güneş: 

-Ben öldürmedim! 
Den başka hiç bir §ey söylemiyordu. 
Jandarmaya ve polise birer müzekkere 

yazarak eN., marka'!i pırlanta i~lemeli 

bir pantantifle içinde eN. D .• markalı ve 
el933. tarihi bulunan tek taş bir pırlanta 
yüzüğün her yerde ve bilhassa cinayet 
mahalline yakın yerlerde, lüzumu takdi
rinde, şüpheli görülecek toprak kabartı
larını kazmak suretile, aranması ve pan
tantifle yüzütün evsaf ve eşkili hakkın
da icab eden mahallere ma!umat verilme
si lüzumunu bildirdim. 

Artık yapı1acak ~ kalmamıştı. Evrakı, 

iddia.na.memle beraber Atırceıa mahke
mesine tevdi ettim .•• 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

Mahalli gazeteler bu cinayetin taf -
silatile dolu olduklan ve günlerdenberi 
hadise etrafında muttasıl neşriyat yap
tıklan için halk vak'a ile pek ziyade ala
kalanmıştı. Gazetelerin bu husustaki ya
zılarını ve muhabirierin hususi tahkik -
lerine aid malumatı ben de dikkatle ta
kib ediyordum. Birçok vak'alarda bir 
gazete muhabirinin yakaladığı ipucu ad
liyeyi aydınlığa götürmüştür. Mesleğine 
aşık muhabirlerin, bu gibi vak'alarda, 
bir dedektif hassasiyetile çalıştıklan 

bence meçhul değildi. Hüviyeti halkça 
bilinmiyen muhabir, en umulmadık yer
lere dalıp çıkarak ve her sınıf halkla te
mas ederek umuınt kanaatten bir netice 
istihsal edebilirdi. Hatta çok temasın ya
rattıfı i.mk.Anlar içinde eline kuvvetli de
liller de geçirebllirdi. Bu sebeble mat -
buatm neşriyatını ihmal edemezdim. 

Hldiseyi muhtelif safhalarından tahlil 
eden ~teler dönüp dolaşarak benim 

gün evveline kadar bu yazıları harfi 08 ·r 
fine okuduktan sonra gazetelerin ş~ıı. 
muhabirierini toplu o~arak davet ettıt1 ~ 

}C 
Meslek aşkile sabahtan akşama ve a tli 
şamdan sabaha kadar didinen bu fe~:ıga si' 
ve kıymetli gençlere kahve söyledırtı• 
gara ikram ettim. 

·· tUtl 
Sonra sözü hadiseye getirdim. B0 

ciddiyetimle: 
ı ~ 

- Arkadaşlarım; dedim, gazete h.8 ri 
kın gözü, kulağı ve dilidi;. Gazete, ıl~JC 
camianın medeniyet aünyasına karşı ytJ;t 
seltilmiş hürriyet bağıdır. Matbuatı es e' 

olan memlekette hürriyet o!amaz. Ga~ıl 
tesiz hür bir memleket olabileceğini :ıç' 
kabul edemez. Hürriyetle gazete iÇ ! . 
girmiş tek varlıktır. Cümhurıyet hiikil • 
meti matbuata karşı azami itimad, eı1l,, 
niyet ve hürmet besler. Bilmukabelc ~11, 
zetelerimizin de vatan ve millet b::ıh"' tl 
de eşsiz bir vatanperverliğin hara_'t ~ 
içinde bulunduk~arı mefharet!e göı 1 

•16 
mektedir. Memleketimizde bir tane !}~-6 
zümre gazetesi yoktur; hepinız millet . , 
memleket gazetesisiniz. Bu itibarlll 

51 

zinle açıkça hasbiha.l cdt~bilirim: · tl' 
Zavallı N ec~;. ·., anış\n nalçalı bir l<~ııJ 

d ura altında ezilmiş bir gül goncası g ıJ_. 
nasıl solup gittiğini hepiniz biliyorsutl • 
Memleketin en güzel, en kibar, en ~g ll' 
muslu, en masum bir kızının bu fec; • 
kibeti karşısında amme vicdanı sıı; 
mı§tır. ( ılrkası ı·ı.ıf 
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HIKAYE 

Şişmaner ailesi Elbette m de duymutsunuz
dur. Yurdamuzall bir kıa
mında bir tabiat hadiaesi, bü-

Şişmaner ailesi Dd kiliden ibaretti. yülı bir lelalıete sebebiyet ver-
Bay Şişmaner, w bayan Şişmaner. Şiş di. Orta ve fariri Anadoluda 
ınaner 10yadını almalarının sebebi her kuvvetle hisaedilen zelule, 
Ikisinin dıe pek fazla fİŞIIlan oldukların birçok tehirleri, lıöylni harab 
dandı ve ikisi de en zayıf zamanla'I'ın- etti. Binlerce yurddaftmZ öl • 
da bile yüzer kilodan aşağı düşmemış- dü Yüz binlerce yurddaıımız 
lerdi. Bay Şişmaner, ve Bayan Şişnıa- bugün aç ve çıplak, evsiz, 
ner otomobille gezmekten çok hoşla - barkıız lıald•lar. Onların yar-
nırlardı. Fakat on1ann otomobile bin- dımına hükumet ve Kızılay lıo-
llıeleri oldukça milhim bir mesele idi. dıler k:; bu onların yapabilecekleri şey ıuyor. Fakat biz ele yardıma 
Öyle ufak tefek otomobiliere pek sığ - j( ö,ildi. O ana kadar bu kadar uzun borçluyuz, biz de onlara bir 
llıaz!ardı. En büyük olanı seçerler, ona ın~safeden yaya ular~.{ bir kere bile 1ey verebilir:.:. Nihayet az da 
binerlerdi. Fakat gene güçlük vardı. \·ürüdükleri olmaml'ştı. olsa, aziann birikmesite top • 
Çünkü. otomobilin basamağına ayak - Şoför. bay ve bayan Şişmaner uzun lanacak yekiin, yaralarını aa • 
larını butıklan ıaman hasamağın kı - uzun düşündüler. Nihayet şoför bir racalı birn .argı, karlı kııta 
l'lld&ğı bu yüzdm otomobil sahibine ha çare buldu: açıkta kalanlara birer battani· 
larnak tamiri ifiD tu çok para vermek - Siz otomobilin ç&!murluğuna otu- ye olabilir. 
lbecburiyetinde kaldıklan vakidi. Esa- .. ursunuz! Çocuhlar, 
lerı onları tqıyu toförler, d~ha uzak- Dedi. Bay ve bayan Şişmaner otomo- Bir günlüh gündel;klerinizi 
tan gönmce, tek onhın otomobile al - bilin ç::ımurluğuna oturdular. Onlc.rın onlar için ayınn, isterıeni.z ga-
lnamak içtıı hareket edip uzaklaşıyor - çarr.urluğa oturmalarile otomobilin ön .zetemiz vasıtasile, iatnaeniz 
lardı. Flıkat ne olsa her ikisi de oto - tekerleklerinin havaya kalkması bir heneliniz doğrudan doğruya, 
ltlobile binmek zevkinden kendilerini oldu. Hatta şoför de yerine oturduğu Büyülı M'llet Meclisinele te • 
lllahrum edemiyorlardı. lıaldc otomobilin ön tekerlekleri yere tekkiil eden milli yardım ko • 

Bir gibi rene bay ft bayan Gişman- ;nmedi. Soförün de istediği bu idi. Ar- mileai'1e gönderilmek ÜUTe 
er, bir otomobil gezintisi yapmak erne- l(a tekerlekleri harekete getirdi. Ve o- en yakın Kl%ılay merkezine 
lU bir makbaz mııkabiUnde veri-e evlermden çıkmıflar, otomobil du- tomobil kırık ön tekerlekler havada i-
l'ağına ıftlniflerdi. Tesadüfen üstü aç·k ler!emeğe bac:ladı. ~~~ 
~ oldukta büyfik bir otomobil durak-======-----====-=================::::====:=::==-

ta duru,orc~u. Şoftiril bay ve bayan Şiş ı- Yenı· B1·1mecem1·z :J 
lrlanert tammıyontu. Bu yüzden otomo- L._ 
bUi harent ettirip uzaklaşmadı. Şiş -
lrıanerler memnUDdular. Şoföre şehir 
haricinde IJıtr geziftti yapmak istedik -
lerini aftylediler. ŞoflSr otomobilin ka
Pısını açtı. Bayu Şitmaner, güçWkle 
Içeri sığdı. arkadan da bay Şişmaner 
lirdi. Yuyana oturdular. Dört kişiyi 
boı bol aleeak otomobilde, bay ve ba -
Yan sılnfık bir vazi~tte kalmı§lard ı 

Yeni bilmecemizi 
halletmek çok ko -
laydır, .takat çok 
kolay olmasına rağ
men dikkatli olmı -
; ı:ı n lar için giiç ola -
c "'<tır. 

Çü:rıkü: 

Yukcırdaki resim-
le aşa ö-ıdaki resim 
bir bakış•a tamami
le birbirinin ayni 
pörünür. Böyle gö -
rünmelerine rağmen 
ar~larında aynlık 
vardır. Yukardaki 
resim asıl olandır, 

\"e do~rudur. A~a -
ğıdakinde, bir yerde 
bir noksanlık var -
dır. İşte size düşen 
iş, aşat'ıd::.'ki resim -

lJruna. ıene menıaımdular. Çünkü ne de eksik olanın ne 
Olaa otomobile biJımitlerdi. olduğunu bulacak -

,· 

Sayfa , 

Koparilan baş 

Yaramaz Ersan yara -
maz olduğu kadar da ze
ki, zeki oldulu kadar da 
şarkı söylemiye kabili -
yetli bir çocuktu. Mek -
tebden çıkar çıkmaz he -
men şarkı söylemiye, ıslık 
çalmıya başlardı. 

Bir gün gene mekteb
den çıkmıştı. Bir duvar 
dibinde durmuş, ı.slık ça
lıyordu. Durduğu duvara 
pek yakın olan ev Bay 
Hüsameddinindi. Bay Hü
sameddin, pencere önün
de oturmuş gazete oku -
yordu. Ersanın ıslık sesi
ni duydu: 

- Bu çocuk ta bana 

Ersan değneklerden 

kendi boyunda bir man -
ken yaptı ve elbisel~rini 
bu mankene &iydirdi. 
Mankenın yalnız başı 

yoktu. Mankenin başı ol
maması Ersanın ifine ya,. 
rıyacaktı. Düşündükçe 

katıla katıla gülüyor, Bay 
Hüsameddinden alacajı 

intikamdan hoı1anıyordu. 

rahat ıazete okutturmı -
yacak! 

Dedi. 
. . . Fakat ben gazete -

mi rahat rahat okumak 
çaresini bulurum. 

Gazeteyi bıraktı. Evine 
girdi. Butonu portman -
toda asılı idi. Onu ora -
dan aldı, pencerenin ö -
nüne yaklaştı. 

Ersan ıene ayni yerde 
duruyor, ıene ıslık çalı -
yordu. Bay Hüsameddin 
hastonu pencereden d~
rı uzattı. Ersan onun ne 
yaptıjını görmüyordu. 
Bastonu havaya kaldırdı 
ve Erıanın başına indirdi. 

Ersanın başı çbk acımı~lı: 
- Aman! diyerek yere 

yuvarlandı, ve o zaman 
acıdan yerden kalkama -
dı, Bay Büsameddin o ka
dar insafsızca vurmuştu 

ki, Ersanın başında k•}ca
man bir şiş hasıl olmuş

tu. 
Ersan hem canı yanı • 

yor, hem de düşünüyor -
du. Kendi kendine: 

- Ne olsa ben bunun 
acısını çıkanrım, hem de 
çok zaman geçmeden. 

Biraz sonra Bay Hüsa
meddin evinden dışarı 

çıkmıştı. Ersan da onun 
evden çıktı~ını görmüştü 

Pencereden Bay Hü - Bay Büsameddin elin -
ameddinin evine atladı deki bastonu olanca hızi
ve mankenin tam arka - le salladı. Fakat onun 
aında durdu. Ersanın başı hastonu pencerenin ö -
mankenin başı gibi görü- nündeki ıslık ÇEllan ~~cu
nüyordu. Bay Hü.samed- la dokunmadan çocu~un 
din evine aelirken gördü: başı kopmuş, vücudü a -

- İfte. dedi, gene o ıs.. yak üstünde kalmıştı. 
lıkçı penceremin önünde; Bay Büsameddin şa -
bir kere daha haddini bil- şınnıştı. Bu ne ha:di. Ba-
direyim! fl kendi mi koparmıştı? 

r 

• ' 

OtomobO hareket etti. Evvela şehrin sınız. Eğer bunu bu
lokaklanadan geçti. Sonra şehir hari- lursanız resmi gaze

tlrıe çıktı. Oldukça .clr'atli ilerliyordu. teden kesin, ve ek -
Şoför btr ara dalgmhbr düşmü§tü. Ö _ sikliğin ne olduğu .. 
Iliinde hlr aPÇ oldulunu göremedi.. O- nu bir kl~Jda yazıp 
'otnobu alaca çarpb. Iki ön tekerleği resirole beraber bi -

kırııdı, llstfltlert patladı. Ne şoföre ne z~ gönderin. _Do~u 
bay, ne ele bayuı Şipaıfere bir zaTar bılenlerden bır ki • 
lebneınittl amma. filmanerlerin zevk- şiye bir kilo çikola
I.rt . ta, iki kişiye birer 
ırı-Yana kalmıfta. J:laha ~tomobıl gez ceb projektörü, iki 
lı -~ doJmadua eıtomobılden inmek kişiye birer Şirley Koparıl.mıf baf, vücudiln eli hiza - Bay Hüsameddin korku içinde ka • 
L~ç l§lerta. plmtyordu. 'Ostelik şehre lflbümü, ayrıca elli kişiye de gaye~ gü-ı Bi~ec~ye cevati verme müddeti on sından bajırdı: çarken Eraan da pencereden dışarı çı-
~. Y1rJa dörııDM mec~~~!.ye~de ~: -~~!..~~ .. ~.~-~.~.~!:1!...~~!!.~~~:.~:~!!~: ... -~-~~!!~~· ............ -·-- , ..... ____ .::_!?!~~~~ .. ?.-:!!!-~.? .. ~?~~-··-' -·-·~,?:.~~ .. ~-:ı.~!.~-~~?.~.?:~.~: .... _ .. _ 

· Ne de bir kufU, 
Bay Tekin bu yü
tü. Ellnl pkalma 
den çok üzülmüt • 
koyup acı acı dil • 
fÜD!DÜ,ıil. 

Çünkü nişan alıp ~lf
iesini boplttılı taVfiD• 
lar, kuflar karşısında 

duruyor. ve hepai de. 

8aDJd Jra.bkahayla gülüyor -
lar cfbl bir hal ahp Bay Teki
llin beceriblzJ.illle elieniyor -
lardı. Bay Teldn artık av avh -
J~DUY~caimı an)amı,ıı. 

Dü§üne dilfüne 
evine döndü, evi -
ne döner dönmn 
duvara çivill ••te 
baktı. 

Bay Tekinin duva
ra çivili aaati bir gu
JUklu aaatti. Her ~aat 
bqmd.a yapma bir 
kue: 

- Guguk ıuguk 
diye batırdı. Gene 
ıönındi1: 

- Guguk gu
auk! diye ba -
tırdı. Bay Te -
kin bu sefer çok 
hiddetlendi. 

-Bu da mı 
benimle elle -
Diyor, nifan al
dı, tetili çekti. 

Avda tavş:ın, 

ku' vurarnıyan 

Bay Tekinin ni -
hayet yüzü gül -
mfiıtU. Çünkü o e
vindeki guguklu 
saatin. 

- Guguk, gu -
guk! diye ba~ıran 
y~ kUfunU 
vurmuttu. 
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Bir Haftalik -· ----------
-----RADYO PROGRAMU 

emiARTESi 30/12/1939 Ankara Radyosu ği: saz escrıerı. iki temençe, lkl tanbur. ça_ 
ı3 30: Program ve memreket saat ayarı. lanlar: Fahlre Fersan, R*n Kam, Refik 

13.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 13.50: DALGA UZUNLU(;U Fersan, İzzettin Ökte. 21.15: Konser talı:dlmi: 
Türk müzl~l: Seçllm!ş şarkı ve türküler. Ça. Halil Bedll Yönetken. Müzlk: Radyo orkes • 

16t8 m. 112 Kes. 1%0 Kw. 
lanlar: Veclhe, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi tra.~ı <Şef : Hasan Ferld Alnar.) ı - J. 

T.A.Q. 19,7t ıa. 111!15 Kes. n K.w. 
Seyhun. Okuyan: Müzeyyen Senar. 14.30: Mü Haydn: Senfonl Sol majör (Askeri). 2 - E. 
-'k "'-h B d (Ş f Ihs. T.A.P. S1,7t ıa. H65 Kes. ll K.w. '" : R!yaseticuıu ur an osu e : an Grleg: ı _ lncl Peer Gynt sultl. 3 - A. A -
Künçt"r) ı- J . Markey: Kısmet <Marş. ) 2- _ _ _ n dam: sı J'E.taı., Rol opera.sından uvertür. 

Sayfa ~ 

BiNBiRDiREK 
BAT AKMANESi 

Yazan: Reşad Ekrem 

Saraya ilk hücum Chop!n: Plona.!se. 3 - Rossini: Taneredi u - fiz - Huzzam şark1: (Gonlum nice sende 22.ı5: Memleket saat ayarı, Ajans haberle.ri, 
vertürü. 4 - Saint - Saens: Javotte (Bale) uzak günleri saysm.l 2 - B!men Şen - Hi - Ziraat, Esham • Tahviliı.t, Kambiyo _ Nukut 
5 - J. J. Mayan: Bayram. ı5 ı5 _ ı5.30: Mü. ca~Ar şar~: ~Kırsa bin tel naz Ue.) 3 - Borsası. (Fiat.) 22.35: Müzit: Operetıer (Pl.) Yol bombo tu p ka ısı _ı v • • •• • • 

Zlk: Cat:band <Pl.) ı8 : Program. ı8.05: Mem ......... - Kurdıll~icazklr !arkı: <Ehll aşkın 123: Mürlk: Cazband (Pl.) 23.25 - 23.30: Ya. şısında da İki. bü ~k &on n~n t~m kar 1 pamuk yıgını gıbı, guzel bır k~~ı, yu -
leket. .saat lyarı. ajans ve meteoroloji ha'l>er. dllıı:den) 4 - Cıvan _ KurdilthlcazkAr sar- rmki proıram ?e kapanış. d Bah yu agın .. duvan u- ~ak oi.ı;nuş uyuyordu. Pencere ıçınde de 
leri. ı8.25 : Müzik: Radyo Orkestrası ıg: kı: (E! erdirmek mall yare.) s- Saz sema- ' 1nı{or u... _çe_ ortalarındakı konaklar bır feslığen saksısı vardı. 
Tilrk müzıı~ı· Çalanlar· Veeibe Rend Erer ısı 20.ı5: Türk müztti: Halk türkülert Halk * a alç ara ~o~udlmuş, beyaz badanalı du - Köse Mehmed ağa r.itübhaneye ~ıkan 

ıı. • : • ..- • • .. _ y· bolul f d ÇARŞAMBA 3/1/1940 var arm ustun en de soks..ı.a nar ve in- d. . • 
Kemal Niyazi Seyhun, Izzettın Ö!tte. 1 _ 0 _ san atk"" ne u San Receb tara. m an. . cir dallan sar • "' • _ mer ıvenın alt başında kunduralannı çı-
kuyan: Sad! Hoşses. ı _ Dilkeşaveran peş _ 20 30: Konuşma (Cümhurlyet müddeıumu - ı2.30. Program, ve memleket saaı ayarı. !"ir inlik ta.şıp ka kmı.ştı. Sabah taz~ kardı. Odanın kapısı aralıktı, kapı, gı _ 
ren.a _Zeki Arif_ Dllkeşaveran şarkı- <Gez mm~i tllrafından.) 2046: Türk müz!~i: Karı 12.3~: Ajn.ns ve meteoroloji haberler!. ı:ı.so: ı:u;~dserb. • 80 ğın re~l~rıne barı - cırdamadan açıldı. içeriye bir ~ölge gibi 
dola~.) 3 _ Zeki Arif _ Dilke.şaveran ·şarkı: ~~k program. Çalanlar: Hakkı Dennan, .~şrır Türk müzJ~i (Pl.) 13.30 - ı4: Müzik: Küçük 

8 
.. e ır parlaklı~ ve~m~~tı. .. girerek kapı yanında durdu. Sadrazam 

<Karanlık tılultta.) 4 _ Cevdet Kozan _ U::! Içli, H;ısan Gür, Hamdl Tokay Basri urıer. , orke~trn. (Şef: Neclb Aşkın.) ı - Schubert: K06~. ~ehme? ~oşeyı don:r ~onınez, !Köse Mehmed ağayı gönmiştü. Fakat du-
taksimi. 5 _ Zeki Arif _ Dllke~averan şarkı: Zühtü Bardako~lu. Okuyanlar: Tahsin Ka. Aslo:erl M~. 2 - Max Schönherr: Alp koy. d.uvar ustunde~ .bır ahşab no.~e~çı kul~ - rak yerine kadar Kur'an okumakta de _ 
<Kım görse seni) 6 - Zeki Arlt - Dllke,ave. ralmş, Celal Tokses, Mefharet Sdnak, Sa - lülerlntn dans havaları. 3 - Joser L&nner: ;~nde ~ulunan ıkı Paşaimm gurlıyen n~ -j vam etti. Sonra, içinden bir dua okuva
ran şarkı: <Açıldı bahçede güller.l 2 - Oku_ flye Tokay, Müzeyyen Senar. Melek Tokgöz. Ba:e do.ruı!arı. 18: Program, ve memleket aa_ ları il: k~~ştı. Bu ~d.a~l~r, ası - rak iki avucu ile yüzünü sıvazladı. Kaldı. 
Yan: Radife Erten. ı _ ......... _ Hicaz koş: 21 30: Müzlk: Frtulrul s~.ysal tarafınrtan at ayan. ı8.05: Türk müzi~. Çalanlar: Ve . :ırin r~ bır hucuma geçtikıennı san - ğı yere bir küçük balmumu yapıştırdı. 
ına: (Fbrulannın z:ıhmı.> Şevki Bey _ ·0~ _ Akordeon Solo'su. 21.45: Müzik: cazband ~ • Kemal Niyazi Seyhun. Cevdet Ça~la, şl.a · • _ • . . _ Daima temiz ve tatlı bakan iri ela .ırözle-
tat şarkı: (Diiçan hlcrl yar olalı.) 3 _ Şev- (Pt.) 22· Memleket aaat Ayan, Ajans hatx-r. ızzettin Ökte. ı - Okuyan: Illeibaret Sat _ -Bre gen don ... Bre kafır gerı don rini Köse Mehmedin kılığı kıyafeti üze _ 
k1 Bey _ U§şak ~artı: (Dailar dayanmaz e- len. 22.ı5· Ajans spor servisi. 22 25: Muzlk: nak 1 -All Rlfat Bey- Suzln!k şarkı: (K~r yakarız... zinde dolaştırarak: 
nlnlne.) 4 _ .... ..... _ Uşşak türkü: <Bahçe. Ca b:ınd (PlJ 23.25 _ 2J.30: Yarınki pro~ • e"medi zalim.) 2 - LAtif Ata - Hlcaztlr şar Köse Mehmed, bir tü!ek namlusunun _ Mehmed ne haber ~etirdin? 
Je Indim ki güller derem.> 3 _Okuyan: Mus ram, vt kapanış. kı: (Yoktur zeman, rel.) s - cevriye _ Mu. kendisine çevrildiğini. bir gözcünUn de n· d ' ••• 
t.ara Ça~lar. ı - Halk türküsü: (Ay doldu * hayyer ~k:: <Bahar bak gönül glbl.l 4 - yayını gerdiğini görünce, karşı duvarda, ~!e sor u. 
batnıarlı mı.> 2 _ Halk türküsü: (8enln ya- PAZARTESI 1;111941 Halk türkusu: <Ay do~du ba.tmadı mı.) 2 - mıhlanıp kalmıştı. Etrafına bakındı. Kim.. ~ose ~e~me~ __a~~ ko,stu. sadrazarnın 
11n ~ benzer.) 3 _ Halk türkü.sü: (San ma 12.30: Program, Te memleket saat ayarı. Okuyan: Mustafa ÇaAlar. ı - Ferahnlk peş seeilcler yoktu. Koynundan padişahın ayad~nhı <ıptü. Dı~ ka .arak koyntınrum 
l'l Jlldı~.) 4 - Halk türkü.sü: (Aaker olduın ı 12.%: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: r~.v!. 2- Melekset - Ferahnlk şarkı: {Titret mektubunu çıkardı, açtı, kağıdın baş ta- P.3 .~şa ın hattı humayununu ~kardı, 
~11\de.l 5 - Oyun havası. 20: Konuşma. Türk mü~ {PL) 13.30 _ 14: Müzik: Karı. yure~im.) 3 - Nlkoııos: Ferahnflk 4arkı: rafına al boya ile çekilmiş hükümdarm optu başına koydu, sonra Hafız Paşaya 
1015: Türk müzJ!ti: Yeni dülün türkülert fl.k hafif müzik (Pl.) ı8: Program, ve mem. <Bir tırıı yosma eda.) 4 - Btmen Şen - Fe - kocaman nişanını göstererek bağırdı: uzattı~ Hafız Pa.,~ da hemen ayağa kalk
ltadın küme okuyuculan, Çalan: Sadi Ya -ıleltet saa.t ıı.yarı. 18.05: Müzik: Radyo Caz or rahnlk ~ark~: <Ruhumda bahar açtı.) 5 - -:- Bre yiğitler meded ... Ben padişah t~: p~ışahın fennanını ~ptii v,e alnını ~ö.. 
\'er At<~ man. 20.35: Türk müziği: Su eser _ kestrD.Sl. 18.40: Konu.tma (Fftzuıt hakkında.) ı Hal~ tü!~~ü. ı Yavru kurban.) 8 - Fruıey • ulagıyım ... Devletluya hattı hümayunu 1 t:ırdu. Sonra .. ?~.ncerenın ışıgına tutarak 
lerı. Çnlanlar: Hakkı nerman, eertf İçll, Ha. ı8 55· Serbest saat. 19.10: Memleket saat ~- ı n1 turku. (Içtlm suyunu.) 3 - Olruyan: Ba. getiririrn... aı;:p o~udu. Yuzundc en uf..ık bir hevecan 
.._n Otir. Harndi Tokay, Basrl üner, İzzettin yarı, ajans ve ~t.eorolojl haberleri. 19.30: !iye :okay. 1 - Tanburi All Ef. • Karcltar Paşalılar tereddüd etmcdilt'r. Bir kişi- alametı, bir tee5_7ür .. çi~isi belirmemişti. 
Ökte. 21: Müzik: Küçük Orkestra (Şef: :Ne. Türk müz!~l: Kadın ııeçtd konser!. Çalan!::ı.r: şarkı. (Bir tarartan aşıkı. derdi gamı.) 2 - yi içeriye almak bir şey deği' di. Gözlerl ~ekrar ~atla~.ı ... 0P!U· koynuı:n koydu. 
tib A4~ın.) ı - Dvorak: Hümoresk. 2 - J. Veclhe, Reşad Erer. cevdet Kozan, Kemal Arif Bey - Karcl~r şarkı. <Bir goncaya bir köşebaşından ayrılmıyarak Köse Meh - .._,onra. ınır, puruzsuz, vakur bır sesle: 
Stra11cıa· Ne~l vals operetlnden Buseler va.ı Niyazi Seyhun. İzzettin Ökte. ıo.ı5: Konn.ıı- htıre _nlgAh eyledi.) 3 - Şevlı:l bey - Uşşak med ağaya kısa bir emir verdiler: .. - Mchmed .. bt'n de zaten şimdi sarayı 
ll 3- Becce: Noturno. 4- Haruı Scholt: Sü ma. 20.30: Türk MüzlRi: Fasıl HeyeU. 2115: ~arkı . <~kolsun ° rtndanekl.) 4 - Blmen _ Kapuya var... humayuna vanrım ... 
~ri uJ.ı;t. 5 _ Franz Badek: Viyana, sen Mü;ı:ik: Küçük Orke&tra (Şef: Neclb Aşkın.) Şen • UŞ§ak şarkı: <Bahar erdi.) l8.55: Ser. Bir taraftan da bab ede biris·ne bir Dedi. Bunun üzerine KiJse Mehmcd a-
bentm riiyalarımın tehrlaln 6 - Praiuı Le _ ı - Zlehrer: ~kiya operetinden potpurı. best Saı\t. 19 10: Memleket saat ~!an, AJans şe ler sö lediler Köse keıımed ~ k i!a. koynundan Bavram Pno:;ı:ının mPk -
har: Çigan aştı. 22: Memleket saat ayan, 2- J. Strauss· Şarap. kadın, vetarkı <vals). ;e ~e~~rolojl hab~rlerl. 19·30: Turk müz!~l: pı;ına vai.ınca, ~vvela kapının gö~ ~e: ~ubunu çıkarıp uzattı. Hafız Pa$8. hayreı 
A.Jans haberleri, Ziraat. Eliham - Tahril~t. 3 - PaUl Lincke: Fantan (Entermezzo.l h=~~ 1 :)tl. 20.~5 · Kon~şma. <Dış poJ!tlka liğinde parıl parıl yanan iki vahşi göz ile ıle: 
!tamblyo _ Nukut Borsası <Fiat.) 22.15: Ko. 4 - W~ıter Noaek: Romantık uverttir. 5 - - Pe · 20 30· Temsil. Bir dans m~ele- .. _ . - Bu nedir? 
ll~ma (Ecnebl Dillerde - Yalnız kısa - daL Joh. Stı:nuss: Güzel Ukbahar (Val.s.> 2215: si.) Yazan: Saada Say!t. 21: Serbest saat karşılaşt~ .. sonr~, ~u!.'lk kapının bır ka- Di •c sordu 
h poatMile.) 22.ı5: Mftzik: Sololar (Pl.) Yal Memleket saat han, AJans haberleri, Zirn _ 21~0: .. Konuşma: H~ft.alık posta kutusu. _21. nadının ı5ındeki küçuk ~kapı .. ckı:zu kapb ) · ... 
1Uz uzun _ dalga postuUe.l 22•45: MOalt: at, ~sh:ım _ TahvUA.t, Kambiyo _ Nukut Bnr 30. M~zik Riya.setlcumhur Bando~u <Şef lh_ açıldı. Kose Mehmed agayı ıçerıye aldı - - Bavram Paşa oglunuzun mektubu. 
Cazband <Pl.) 23.25 _ 23.30: Yarmkl prog _ S" 'lı (Fiat.) 22 i!O: Mfizlk: Bir Senfonl (p}) sn n Kunçer.) ı - And re Messter; Mnrş. 2 - lar. . .. .. 1 dur sultanı m.·· 
!'&nı, ve kapan!.§. 23: MfizJk: cazband (PU 23.25 _ ı3 .30 : Ya_ ,A. Sellentck: ATcılann ~enl!A1. 3 - E. Chab. . Dıva~u hum.a~un muteferrikası içeriye Sadrazam Bavram Paş~nın mektubu-* rınki program ve kapanı~. rler: Gwendoll'le operasının uvertürü. 4 - gırer gırmcz, ıkı kolundan kıslCıvrak ya.. n~ ~kurk:-n, kaşlar! bir an çatıldı, sonra, 

PAZAR 31112119~ + P. Vne~e: A~k. perUer dlyanndan gelmiş _ kalanmıştı. Kapının tam karşısında, bir yuzu P~kı tatlı ha'ıni aldı: 
12.30: Program, ve memleket saat a SALI !ll/ IMI tır. (Kornet sol.> 5 - H. Fevrier: Japon ~ocam~n :abya v.ardı. !<aı:ının .bir hü:um .. -" Zuhlır edecek şevi bı>n rüyamda 

12.35·. Aja"" ve meteoroloji haberleri. 12yn.ar: no·.· 12 30: P '-ır Krokllerinden bir parça. 22.ı5: Memleket sa ı .e kırı dıgı takdırde, ıçerıye gırecek ih - gordum. ölmekten gam ~ekmem 
• .., rogram, ,.e merrın:: et .!~at ııvn.n. at ııyarı aj h b ı ı zı ··~ı · · ··· 

'l'tırk mr.~15i·. Bü..r.k ,__,, heyeti (Karışık ı2.35: Ajans ve meteorolo'l hab .. rlerl ıa 50· · ans a er er· raat, Esham.Tah tiıa cılen. bu tabyada yerleşmiş olan beş Dedi. ve acı bir tebessöjmle ilave e~· 
......., ,~.. Jl'........ 1 "' • • vllAt Kambiyo Nnkot Bo fF! t) 2 ·· k ··ıh· b" k - k Lw. 

J)rogram). Çalanlar: Hakkı Derman. Şerif Türk müzl~l. Calanlar: Vec!he, Cevdet Ko • Miizİk· Oda mfi;! P ) r~ası ~ · 2 ·35: yuz 0 çunun m~ ış ır 0 ya~uru ar- - Bavram Paşa oğ'um bt>ni ne sanır! 
t,ıt, Hasan Gür, Hamdl Tokay, Basri üner.ızan , Reşnd ErPr, Ru~n Kam. ı- Okuyan: roı ı 2325 23

:. ~~ ~i Müzik. Cazband ~lıyacaktı. Yalnız .. kapı ağzındakı taşlıkta Mührü hümayunu sahibine> kendi elimle 
ttihtü BardakoRlu. Okuyanlar: Mefharet MuzaffPr İlkar ı - N!hıı.vend peıı,.evt. 2 - - panış · • · · ann program •! ka_ ısc, yalın kılıç yuzden fazla Paşalı du - f<'slim ederim .. ben, Ali Osman padişahı 
8atnak, Safiye Tokay, Tah.!in Karakuş, ce_,Mürlr Nurettin _ Nlhavend ~rkı : {Sen.c;!.a · ., ruyordu. Hafız Paşa kapısı halkı Köse Sultan Murad Hanın vezirivim .. Mührt\ 
ltı Tokses, Melek Tokgöz. Müzeyyen Senar, ey şuh gözlerim Avare.) 3 - Udl Cemll _ NI. Mehmcd ağayı derhal tanıdı: hümavun vezir elinden gayri ellerde ~ 
!tadı re Erten. 13.30 _ 14.30: Müzik: Küçük havend şarkı: (Ezvakı cihan nıtretı hülva PERŞEMBE 4/1/1UO - Bmıkın bu bizim Paşamız kulu Meh 1nşmaz ... 
Orkestra (Şef: Neclb Aşkın.) ı - Adolf Ec- glbl geçti.) 4 - Arif Bey _ Nlhavend ~arkı: 12.30: Program, ve memleket saat lyarı. med ağadır. Dedi. sonra, cevik bir hareketle ka .. 
kateın: Mayıs Ayında CMuhteUf parçalardan 1 <Yanılma ateş! aşka.l 5 - Sa~ettın .Kay • ı~:35: Ajans ve meteoroloji haberleri. ı 2.50 : -Bre bu bizim Köse Mchmed ağamız- pıya doğru yürüdü: 
llotpurl.) 2- Zlehrer: Gece (Vals.) 3 - Ol. nak - Nihavend tartı: (Gel goklere yükse _ Turk mü~!: Seç.Dmiş şarkılar Çalanlar: dır. - Şimdi Şcvketlu padişah ilc bul _ 
::.o de MlcheH: Memleket ha.sretl. 4 - Rio lel m.) 2- Okuyan: Radlfe Erten. ı -Şev. ~emıı.l ~lya:ıl Seyhnn. Cevdet Çatıa. İzzettin - Buyurun ağa hazretleri, paşa efen- mağa giderim!.. uş 
~hardt: Roma~ CViyolonsel ve ortestra ki Bey Usşak şarkı: matlar dayanmaz e _ Ökte. Zühtü B."rdako"''u. Okuyanlar: Azize dirniz de bir haber bekler.. HAFIZ AHMED p 

.) 5- Leopold: Çiıan fantezisl. 6- ReL nlntne.) ı - Şevtt Bey - Uşşak .,arkı: (Du. Tözem. Sadl H0!18es. 1310: Konuşma (Ka - - Buyurun ağa hazret'eri.. bu yandan .. V ~ 
::;ı Bl'cker: İlkbahar CMelodl.) 'l - Paul çarı hlcrl yar olalı dtdem a~lıyor.l 3- .... _ dın saati.) 13 4~ _ 14: Müzik: Karışık hafif gideriz Paşa efendimiz k ··cbh d Kose Mehmed aganın Denurkapı tar. 

•Cke: Ollmplyadlarda CMariJ.) 18: Prog _ Hicaz koşma: tEbrulannın zahmı.) 4 - A _ müzik (Pl.l 18: Program v~ ~mleket .ııaat dir. ·· · u u ane e- fı_.ndan çıktığ: sıralard~ i.?i ki ihtilalelle .. 
r.nı. ı8.05 : Memleket saat !yarı. ajans ve rır Bey - Uşşak şarkı: CSakl vetısır uvan a. lıvnrı. 18.05: Müzllc:: Radyo caz orkestrası H f p .. nn de Babıhumayun on~nden saraya lUt 
lrıeteoroloj! haberleri. 18 25: Müzik: Rarlyo man gel.) ı3.30 • 14: Müzik:· Karışık hafif 18.40: Konusma CSıhhat saati.) 18.55. Ser · 1 . ~ız b~~ . .s~ra~ı~b~n gu.z~l d~.ir.~ - hücumu baş'.amıştı. 
~ orte.strası. ı9: Çocuk saati. ı9.30: Türk mfizilt fPU 18: Program, ve memleket saat bes+ saat ı9 10: Memleket .!aat dyan· ajans- herın enb h ıns.ı be: k~ . ane ıd ı. Kutu b- Bu insan denizi imparatorun snra-.rı 
.... n .. ., .. 

1 1 8 05 
ü • ı ane a çe nın ır .oşesınde ahşab sa _ .. • '--

te.._... Çalanlar: J'ahlre Feraan, Reşad 1!: • yarı. ı . : M ılk: cazband (PU ı8.40: Ko ve meteoroloji haberleri 19.30: Türk müzl~l: ra d~n bir ha li uzak . ' na, gayet ağır, oyle ki, ayak ayak · ıerle-
lf r. Refik Fersan, Şerif İçll. ı - Okuyan: nuııma (Ziraat saatl.l 18.55: Serbest saat. ~c;·' h":et1. 20 15: Konuşma (Blbllyogratya) . y y ... : genış :ner~er m:r mej!e başlamıştı. Saray önündeki büyük 
ecını Riza Ah:skan. ı - Tanbuft Cemll: 19.10: Memlekd .saat. Ayan, Ajans ve Me _ ?n""· "r ·~·· -:; .. ~ın ,..,. ,,....,,ıır : Fahlre Per dıvenle~le çıkılan, onunde ~emerlı ve su- meydanı, Sultanahmed meydanını, Di _ 

~UhayYer peşrevı. 2 -Arif Bey _ Muhayyer teorolojl haberleri. 19.3(): Türk mfizl~l: Mü. an. Refik n!raan, Cevdet Çatla, Hasan Gü; !~~~~~ır ruvak bulu?an b~r tek ~ş _od~ Ivanyolundan Soğukçeşmeye doğru inen 
rtı: fHuman yok bozulmaı me~> 3 - zfltll ynrd panoraması. ftç kemençe, fk1 tan. ı - Okuyan Necml Rizn Ahlskan. ı _ Ce~ ~ ı . . ort ~u~arı nadıde ~zmk çınılen c~dd~yi, Şengül hamarnı önünden Alay 
~~ - U~a.k ııartı: f(İmidlm öldu artık.) bur. l:ıvta ve saz refakatlle. Ankara radyo _ mil Bey _ Kiirdlllhicazkfır peşrevt. 2 _ ArU ~.le _!Şlenmışt_ı .. Yere. altın sansı basırlar, koşkü altına çıkan yolu, omuz omu?'l, -Jet 

11 
..._'Şevki Bey _ Hfuıeynl prkı: nncran oku su küme R!! heyeti. İdare eden: Mes'ud ce. Bey - KürdflfhfcnzkAr şarkı: (Nicln teritey ustune de kıhm serılmişti. Kitab dolab _lüste dolduran yüz binlerce insan nt>r!'ye 

kı~enı rleler.) 5- Ralıml Bey • Hüseynl şar_ mU 20 ı5: Kon~ (İktba aaatl.) 20.32: Ieyıp gtttlnl 3 - Arif Bey _ KOrdlllhicaz - l~n, o?anın tam ortasında bir adacık teş- doğ'nı daha ilk kımıltısında. a~ır aAır 
~ · CKimın mecburu büsnil anısın.> 2 - o. Türk müzl(t!: Halk türkülert ve oyun hava. klr 4artı: <Sırma aaçlı yare tim haber -,.er: kıl edıyordu. . tekbir getirrneğe başlamıştı. Bu, deh _ 
~an: Semahat Özdenses. ı - Mustafa Na ları. Sadl Yav~r Ataman. 20.50: Türk müzL (Devamı ı ı inci S?vfada) Hafız Ahmed Paşa. bır pencere önünde şetli bir manzara i iL 
=================::::::ıı:a::==================""'" .. ~;.~~-=-:_::::_:: oturmuş Kur'an okuyordu. Kucajtında bir (Arkan var) 

.. son Po5taıı nm edebi telrikası: a Jaşıyor. Gozlerımi açmıyorum. Bir dakika Ger i · . .. - ---==-
duruyor. Sonra: · ru;;~ k ın z. dıyor, şoyle yanı~a otu -1 .. 'G~ne içe:i avukat {{iriyor. Vahidin yil-

- Uyurken öyle güzelsiniz ki di t · onuşalım. Or~da miller e uzak-, zu bırdenbıre tatlıiıiını kaybetti Kal _ 
yor. ··· , -~ t:~~ı~~ur;;yo~. Ge.lın de size ... Man- kıyorum, . Allah rahatlık versin~ diye çı-

(Amma da şeytan şevim bt>n' Yerimi u «östereyun. • 1 kıyorum. Kapıda yava.şça· 
duruşumu ne iyi ,;ectim) se :::inde ne bi~ otu~lkıyonrm. Yav~şça ~ö':lediği yere - Yaşıyan görür. • 
kompliman. ne de vk.,ıvan bir ton var Bir da vonım.~~nd.akı yas.ık ara başımı - Söz verdiniz, yann kahvaltıda be .. 
hakikat ona bunu zor!a söyletivor sa~ki yıyo~~~· . . enm yan ~apalı: raberiz değil mi?•diyor. 

Nakleden: Neyy:r Kemal Uykudan uyanır ~ibi yapıyorum ~~ı ÖmS~-. 1~~~1~ ;a~alı~, :ıvoru~. Bt>nim'e hole geliyor. l'v!erdivenleri cı-
- Macera kızı olacağım. r leşeceğim. Sonrasını düşiinürüm. dostça . ğen b~rkekle b~~q~m deA~~re de -ı ka rken arkarndan bakıy?r. ~hanlıktaıu 
- Ne, ne, ne? ..• (Kaşlar gene çatık.) - Bir başınıza orı:ıd:ı ne yaparsınız? .- Nasıl. diyorum, odanw be4endiniz ihtiyar hariciyeciler t~c.irl · ~; 0 

-Allah rahatlık versın dıye sesieni -
'u- Macera kızı ... Hayatı tanıyana, o - Sizi koruyacak kimseniz yok mu? ·ı mı?. bana ka kerela bfl .... er, genera er yorum. - Ve ~ilme:n nedPn gülüvorum -
~ ı.zn manasile zevkini ~ıkarana böyle -Galiba öyle .. annemin ailesi filan .. Bır ltaapeye oturuyor. Uvuklamak m az• bi; kadın olacav;vunc; tdaya~ı~ - Basam~kl_an uçer _uçer atlıyor. Oda ka -

ezler mi? belli de~ldi. ıçın mab.us ~le bir yer bulmuştum Jd m~vdi? t t b d . rr:ıı. ~V eme~ns er pırrm onunde lx-nı buluvor: 
Gülüyor: _Ya babanız?.. vakııumda hiç bir i~emle ~mk. Uzakta istiyo~mş e en e ~m 1 unu gonnek - Sen nasıl kızsın? .. 1nsam çıldırtı -
- Afacan çocukt. _Babam kibar bir ailedenmiş amma, oturnuya mecbur kalan Vahid; tekmil Sövİt' 1 ., yorsun. Ölsem veng<?min vasiyetinden 

atı 'YüZÜnden şaşkınlığı gibi öfkesi de bir kimsesi kalmamış. silüetfmf glirebfllyor: - N _se_n ~e·:·· dönmiyeceğim. St'ni ulaca[!ım. Senden 
lı:a~a Biliniyor. Gülerken beyaz dişleri 

0 
- Oda m mı? Ha ... Evet, mUkemmel.. - .,P sihırlı bır mahliiksun biliyor aynlmıvacağım, anlıvor musun. senı bir 

)an
ar. güzel görünüyor ki ... Yalnız iki b -k Olur şey defil. Gen( bir kız ortada Fakat ben sizinle aiz-e ve plAnlarımza afd m~B· d d k? an '!Özümden ayınnıy3cağım. 
d 

ıra ılır m1? Sizi korumak bira• da ba- ş"ylerf kon ldlm. u a ne emo C,,_ b" h · · k d ı.,- ışi bir kurt dişi gibi ke.skin mi ke'fll- .. "' uşmıya ge - · ı~,n ır evt'can lC'•nıı va ıyor. a -
~ ... na d;lşer. Benimle evlenmeniz. ne de ol- _ IY.invayı Pırıekten başka bir U - «Bakanın başını döndüren kadın~ marlanma yavılıyor. H&la da ru.ada <:Ot-

- Si s~. ~n muvafı~ hal 'ekli. sayılır. Üzü~~e- nım yok ki... "P • demf'~:; · Ka~ını_z~a . rusmak mı, dunna-, kun bir dalga gibi coşup tac:;makta ... Kim 
'hnı zin için en hayırlı şey, galiba, be- vınız, eve faz a ba~lı bır insan değılım., Ra .. +-ıe b" k"t b h dan sovlemek mı ıstivorum, ben de bil- bT belki b··ı·· b 1 e evlenmek olacak. Vaktimin çoğu dı.,arıda geçer. Siz bura- . ""'4'1"'" ır 1 a . a yor, bı akıyor. miyorum. ı ır varın u ~n un an unuta -
4tn~ BP.akis, bu benim kanadlarımı ba!- da kalır, istediğiniz ~bi rahat rahat ya- Belli 0 ~ s~fn detil.v -Hani ban~çocuk diyordunuz? cak, başka bir dil konuşacak. Fakat ne 

_ Colur. şarsınız. Ben arasıra ~elir, !izi yoklarım. - ~-m~ degil yalnı2 ~raka - -Çocuk de~il muam.ma... olursa olsun taştan bir hevkeli ~ilcden 
tan d umartesi gidecek!nişsiniz, avukat- Alay mı edivor, ciddi mi söylüyor, an- ~Jac•a~•· dDahUfUlldiikçe bir harnın olm Ona, kanşık bir insa!l olmadıjtımı: sa- çıkl'rtmak, onu bir kerecik bile olc-a bu 
'tel ~~d~m. Çok rica ederim, bırakıma lamak kabil de~l ~" ydacın1 ubı 8k~k anlıyoru~. Sb bafl deyi, acı~ . .ıramlmivi sevdif!imi: ev]PnmP- hevecanla sövletmek bir zevk 
ba~<:ılığı ... Bu ev istediğirıiz zamana, ta - Büyüklük pteriyorwnuz. Fakat ~ o aşa. !7ece tiplerden de#tilsiniz. den. kimseve baş e~eden, sUkUn Içinde Kirp. . . .. ·:: .. .. 
oli~n~ ı>lAnınızı çizinciye kadar tamamıle ben hürrfvete deltce düşkünüm. Evde bu -Tip mı?. Oh .. onun içtn çok ffiY- ya.'lamak istedikimi söylüyorum. ıklenmın arasından yuzunu suzü-
~k .1~· Dünyayı yalnız başınıza dol<:Ş- lunduğunuz zamanlar bana yük olurdu - ler dlnledtm. ~ HanlJft: ·İyi kılllarda Bir z.aman konuşuyoruz. yorum: 
~~~ daha o kadar körpcsiniz ki... nuz. bu ~enkler bulunmaz~ der d~. B011 _ Söz veriniz. Cumartesi beni bu ra d - Hayır. dünya yıkıl.sa beni alamıya-

lil>or ~~n- tonu tuh3.flasmıı:;, e~i - Arkasına dayanıyo&", şen bir kahkaba benım de zaten. iyi olmıya nıyetim :rok bınltıp .ııitmhreceksinız. Yarın Y. o'a ,. 1k~ caksımz, işittiniz mi? Diinya y;ıkıl.sa .•• 
_. Y_Uzu.me uzun uzun bakıyor. atıyor· ya ırta " ltr d "Yır_m_ ı yaşındavım. Olduk"a acı ı:n"TTI- • H... nl ma n vaz.~eçtfm. Kıılınız, bana koru yu, Şimdi sahiden cA 'lah rahatlık ver.sin.~ 

e .. "'".. - Çocuk!... eyeca a yelinden !ır lıyor. Ate_.n ö- hoşlandığı_p. ız yerleri JtÖsteriniz. Ve... odama mriyorum. Kapıyı kapı-
..._re gordüm. Iztırab insanı hayata kAfi * nünde duruyor vn....r. d '"'Iib b. Cfddf d f ,.,. ~ Ced h t · ı ıuun e ,..- ır mana: Cl d : . 1.•orum. Birka,. dakika taş kesı·ımı·s LJı 
~nı e azırlar. stedi~m ömrü sürer- - Ben sizin «fbi çocufa rastla.medım - Yann çok fşım var. Bavullarımı top- .ı • " g • .,. 

nıes'ud olacafım. Yemekten sonra lriitilbbaııede iri e - diyor. ' lıyaca~m. Hem size koruvu ., .. zd· k y('nndcn kımıldamıvor. Sonra ayak "e-5 -
..... :;:- Peki o halde ne yapmak istiyorsu- lektrik 1Jmbasınm altmda, kuc .. ~ımda Çocuk d ~11 "'" ırmf' 1 · · ~ V ... ~,~.,, ~ - el!>• m. hi~ i$1me ~elmez. Övle sevdiitim köı:;e1eri f'rınm agır agır uzak~tığını duy ıvo -

_:. L saçma bir şiir kitabı, yalandan uyuklu - Gene eaki yarine dönüyor, yastıklan var ki veda ederken muhakkak üzü1ü _ rum. 
.a.stanbula gidip bir pansiyona yer .. yorum. Vahid içeri «iri.yor, yanıma yak- düzeltiyor: mm. 

Sisli Aksanı , 

(Arkası ı·ar) 
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( ___ e_l_l_a_l_e_~ __ e_t __ ·l_l_:a~b~,e~ __ e_r_•~·J ~~s~on~Po~st~al~~~~~~~~()~·~~ 
1 ~fjJ:~te Macar F. T. C takımı şebrimizde Edirne ve Bursada 

A a ürk koşuları yapıldı 
Edirne 80, Bursada 60 genç koşulara iştirak etti 

derece al~ nlara madalyalar verildi 

Soğuklar başladı 
Edirne (Hususi) - Havalar birden

bire değişti ve şiddetli soğuklctr başla -
dı. Nitekim evvelki gün öğleden son
ra başlıyan müthi~ poyraz fırtınasını 

kar tipisi takib et.nılıj ve az bir zaman 
sonra da her yer bembeyaz olmu~ -
tur. 
Kış mevsiminin ilerlemiş olmasına 

rağmen odun; kömür buhranı şiddetle 
devam etmektedir. Şehrin ekseriyetle 
kul!andığı Uzunköprü maden kömü -
rü pek az gelmekte ve pahalıya satıl • 
maktndır. 

Bir katil kardeşini 
öldürdü 

Bursa (Husust) - Evvelki gün a~ır- Mcıcar futbolcuları bir arada 
cezft mahkemesinde katmerli bir cina - ta 

Macarların F. T. C. takımı dün sabah §Ch ı d ında İstanbw munteııtue yapacatıardır. 
yetin muhakemesi intaç edilmiştir: Or- rim!ze gelmiştir tanbul muhtelitlnln, sakat bulunan bazı 1~ hangazinin Gürlei.müslim köyünden Klubün umumi kfıtibile antrenörünün re- yuncular müstesna olarak, en kuvveW ~elt ; 

Trakya Vmumi Müf(>ttişi sporcular arasında Osman oğlu Mehmed; 929 da köylerin- fakat etti~! futbol takımı 16 futbolcüden de sahaya çıkmasına çalı.şılmıttır. YtlkS8

1
• 

de muallim Hüsnüvü öldürmekten do- mürekkebdlr. kıymetL"le dünkü yazımızda işaret ettl~lnı 
1 Edirne (Hususi muhabirimizden)- yarış Edirne halk ve spor severleri ta - 1 ,~ 24 e e gırv h·aplıı C€zasına mah _ Aralarında b!rçok beynelmllel oyuncu bu. F. T. c. karşısında muhtellttmlzln besabll v 

~k aJı 5
, n. a . lunan F. T. C. takımı, bUha.ssa doktor Şaru. güzel b!r oyun çıkarmasını bekler!z. Bu!!un Ebedi Şef Ata'türk adına bütün rafından heyec:ın ve büyük bir ala a ı-'\- d lmıc: cezanın ınfazı sıra ... ında aQ 

.~ Awıı c ı -ı• " ' ş!, sol muavin Lazar, kaleel Pal!nka.t, sağ ~aalesef havanın fenahğı ve çamur nı • 
bölgelerde birden yapılan sokak koşu- ile takib edilmiştir. Derece alan üç gen hastalığına binaen de cezası bir sene müdafl D. Sayka, sol müdatı Palgar, sollç KL ların rRvk!n! azçok kaçıracaksa da osta l'tit\oo 

su şehri:nizde de buyük bir muvaffa- ce General Kazım Dirik ve bölge baş- müddetle tecil edilerek tahliye olun - seli, sa~ muavin Hamarı bugün Macar mil. car fulbülcülerinln fena hava şartian ıçın~ 
kiyctle başarılmış ve müsabakaya as - kanı Edirne valisi Ferid Nomer tara - muştu. Köyüne avdetinden bir müd • ll takımında yerleri olan kıymetli oyuncu _ de b!le ayni muvaffakiyetı gösterecekletlı 
keri b rliklerle, okullar ve klüb men- fından madalyal~n verilmiştir. d t .. b b d l kalan !ardır. unutmamalıdır. Futbol,ülcrlmizin sahala -

e. so.nra u ve): ~ •. asın a~ m_ ras . Misafir futbolcüler, dün akp.müzerl mın- rımızın hallni gözönünde tutarak besabll V: sublaı •ndan ınütes.e.kkil 80 i mütecaviz * bo b ev g d gı vakıt otedenben re .... Ş ır e ır ı • ta!ta merkezını ziyaret etm~lerdlr. top kontrolüne fazla ehemmlyet vere 
atlet ı~t i rak etmiştir. • .. .. miras yüzünden araları açık bulunan Bugün saat 11 de Taksim lbldesine çelenk Macar forvedint yakından marke ederek t~ 
Hav~nın oldukça yumuşak olmasına • Bu~sa (Hususı) -:: A~t~rkun ~n~a- ağabeyisi İbra~imin arkaı;ından ses ~ koyacaklardır. dafül hlr oyun oynamalarını teua.rıanııı 

rağmen yollar ıslak ve çamurlu bir hal 1 ra~·a ılk ay~k bastıgı gunun yı~d~nu - lendiğini işitmiştir. İbrahim, Mehme _ Macarlar ilk maçlarını bugün Taksim ata. faydadan hall değildir. ___, 
de id i. Koşucul~r sabahleyin saat tam mune tcsaduf eden 27- 12-939 gunu şeh din eve niçin girdi~ni sormuş ve ara
l O da spor alanında toplandılar. rimizde 3 kilometrelik bir sokak ko - larmcia bu yüzden çıkan kavga netice-

Bt: c;• rada Trakya Umumi Müfettişi şus~ te.rti.b edilerek Atatürk koş~u rdı sinde Mehmed harnil oldu~ tabanca
General Kazım Dırik ve maiyetile te - v~:ılmı7trr. B~ koşuya muhtelıf. spor yı çckf>rek. İbrahim! sağ omuzundtı'n 
şekküllerin mümessill:ri, ajanlar, «'n - klublennden, lı.se, orta n:ekteb, Zıraat, ağır surette yaralamıştır. İbrahim al
trenör snhaya geldiler. General Diıik ?~an me~te.bı ta~.ebele~ınden 60 genç dıP,-ı yaranın tesirile yere yuvarlanmı~, 
.gençlere Ebedi Şefin adını taşıvan bu ı ıştırak etmıştır. Cun:h.un~~~. alanından Mehmed kapıyı kapıyarc1k evi terket -
koşu münasebetilc kıymetli sözler söy- ba~lı?.·an kosud~ ?ırınc~~ı~ı .. A~ı~sp?~ nıist!r. Bir müddet sonra keyfiyetten 
liy~rck memleketin gençliğe dayandı - klubunden Muhıddın Övundul ıkıncılı habrrdıı.r olan memurlar İbrahlmi has
~nı ve kuvvvetli bir gençlik ile iftihar ~i Cel;kc:pordan Zeki Topltç, üçüncü taneye göndermek üzere yola çıkmış-
edeceğini ilave eylemiştir. ve dör'iiincülüğü liseden iki talebe ka- }arsa da yolda- ölmüştür. 

Saa~ 1 O da başlıyan büyük koşu sa- z~nmıştır. Takım itibarile, birinci, ikin- Bundan dolayı Mehmed 30 .!tene ağır 
harla iki tur yaptıktan sonra cad de) e 1 ci ve üçüncüliik lisede; dördüncülük de hap~e ve 800 lira manevi tazminat ver 
intikal etmiş Meriç, Tunca köprülerin- Çeliksoora verilmiştir. Resim 60 ko - m?ğe mahktim edilmiştir. 
den geçilerek Saraçhanebaşı caddesini sucu arasında birinciliği alan Muhid -
tak~hen hükflmet kona'ğı avlusunun i- dine aiddir. Edirnede Çocuk Esirgeme 
qerlsinde bitarn bulmuştur: kurumu başkan'IQI 

Yari5Çılar pek az farkla birbirlerir.i Tral'ya valileri Edirnede 
takib ecierek ciddi bir mücadele yapmış l d Edirne (Hususi) - Şehrimi.ı Çocuk 
le.rtiır. Neticede 4,000 metreye yakın top an t'ar Esirgeme Kurumu Başkanlığına Meh-
olan bu mesafeyi ll dakika· 4 saniyede Edirne (Hususi) - Evvelki gün şeh- med Günden seçilmiştir. 

koşan orta okuldan Vahid birinciliği. dmi~e gelen . Ça~akkal·e· Va·li~i Atıf U- Ceyhanda nUmune evleri 
~an'atlar okulundan Hasan Öksüz ikin lusoglu, Tekırdag Valısı Sakib Beygo, 
cıl:ği, ve gene ayni okuldan Sa•bri ü - Kırklarel; Valisi İhsan Aksoy Umumi Ccyr.an <ı::ısu~t) - CeyhaM.a .. ve .ts
günciilJğü kazandılar. Liseden Halid Müfettiş General Kazım Diriği ziyaret ta3yor. yolu uzennde •Bahçeli numt:ne 
de az farkla dördüncü gelmiştir. eder~k vilayetlerine aid işler üzerinde evleri» inşaatına aid projeler hazırhm-
Edir~de ilk defa görülen bu büyük görüşülmüşttir. mıs ve bu evler için istimlaki icab eden 

arsaların da istimlAk muameleleri biti
rilmist:r. Bu evlerin inşasına 940 yılı 

( Manisa Halkevinin faaliyeti ) Hazi;anın birinde b~lanacaktır. Diğer 
"-----------------------...;._____ taı:dtan Ceyhandaki evkafa aid mi.ilk-

Halkevi tlye'erinin köy gtzilerinden bir intıbcı 

!er:n de yeni baştan tamir edileceğini 
ve bu Jıususta evkaf umum müdürünlin 
Ceyhana lrelerek tetkikatta bulundu
ğunu ~eçenlerde bildirmiştim. Bu kere 
mezkti.r binalara aid inşaat projesi de 
evkaf mimarı Halim tarafından ikmal 
edilerek Cevhnna getirildiğinden, tas
dik edilmek üzere Vekalete gönderil-
miştir. 

................... 
( Yeni neşriyat J 
~---

Manisa (Hususi) - Halkevi çalıtma- Iniyeniere türkçe okuyup yumaları Mehmed Akif - Kıymetli tairi.miı 
larına bır kat daha hız vermiştir. Yeni - için bir kurs daha açılmiJtır. Mitat Cemalin Mehmed Akif için yaz-
den bırçok kurslar açılmtştır. Evimizin spor şubesi {i

9 
hatta devam dığı eserde, ölmez e.erler yaratmı~ ve 

B k ' d dd ı · tif d bundan üç sene evvel vefat &tml' olan u ·urs ar an yur a~ arımız ıs • e edecek sokak koşulan tertib etm~tir. . . · • 
etmekte. lisan ve müzik kurslarına de _ . . . . şaırın hayatındcın, seclyesınden, sana-

..ı 1 . "ded' .. d _ t Bu ko§lllar ılimizde büyük bir al.Aka 1le tından derin bir vukuf ve sıhhatle bah-vam c •ıE'n enn a ı gun en gune ar - k 
1 

t • 
m.ıktadH·. Ayrıca bir de edebiyat gecesi arşı a~ ır. sedilmektedir. 
tertib olunmuştur. Geçen hafta Tevfik Mektubcu Şevki Birsel köy gezilerine Sa.lfthiyetli bir kalenin uzun bir U!-
Fikret gecesi ve bu hafta da Namık Ke- de iştirak ederek bizzat köylü yurddat- tebbü neticesinde meydana getirdi~ 
mal gecesi yııpılmı.ştır. Maarif müdürü Janmızm tenviri için çalışmakta ve ken- bu eserden ileride daha etraflı bir su
Raif inan tarafından beşeri ıztırab ve dileri ile ayn ayrı bubihalde bulunmak- rette bahsedeceğimizden şimdilik nGş· 
terbive mevzulu bir konferans verilm~- tadır. Halkevi başkanı Azmi de keza redildi~ini karilerimiı:e haber vermek -
ttr. köylü yurdd&§larımızla ayrı ayn temas le iktifa ederix. 

Yurddaşların her yönden fa)rdalan - etmekte ve her alanda yurddaslarmıızı Eser, Semih L'Ö.tti KJtabwl tarafın.. 
malarını temin için okuyul' yazmak bil- irşada ça~ktadır. dan tabettirilm.i§tiı\ 

Edebiyat : Bir mecmua nas·l çıkar ? 
( Baştarafı 6 ncı sayfada) ı bir mukayeseye imkan verir dü§iinces~lt 

münasebct aramak kimin aklına gelir? A- Ahmed Ha~imden ~u iki mısraı kaydedı ' 
caba eski edebiyat kitabiarının uzun u - yorum: 
zun bahsettikleri Mecazı mürsel sıfatı mı Bir lamba hüzniy1e, 
yapılmak istenilmiş?.. İşte cEndüstrh Kısıldı altın ufuklarda nkşamın güneş!· 
isimli şiirin ilk mısraları: ş· d' d · . ·mı Dosdoğrudali 

ım ı e yenı şaırı z 
Hani: bir misal veriyorum: 

Yaz günleri, 
Duvar diplerinde, 
Karınca dü~nleri olur, 

Haliçte ki, 

Gece, 

isli bir Jambanın ı~ığı 
Kuyu! 

Mavna sürüleri gibi.. Aradaki farkı okuyan tayin etsin. 
Doğrusu bu nevi imajlar bana biraı M. Hulüsi Dosdoğru muhakkak ki irıce 

zoraki gibi geliyor. ruhlu bir şairdir. GeceJerin, yıldızlarıflt 
Burada şunu da kaydetmek isterim. , suların esrarlarını. alemlerini görUyorr 

Şiirimize yeni sesler gibi yeni methum - giz1i ışıkların maverai akislerini seziyor· 
lar da getirmek istiyen bir Jairin her tür- Ancak bir eksiki var: kullandığı na.zırtl 
lü yıpranmış imajlardan çekinmesi, şekline şartsız ve kayıdsız ba~lanışı ... sır 
san'atı için en başta özliyeceği ve düşü- gün gelip onun düzgün ve yaşıyacak nuS"' 
neceği bir hususiyettir. Halbuki cyıldız- ralarla yazacağı başka bir şiir mecmua ' 
lar. kelimesine kafiye düşünnck için teş- sını ilk alkışlıyacaklardan biri de ben cr 
bih tarikile eserseri kızlar• ı yapıştır - ıacağım. Çünkü bu kıymetli ıstiddm nan
mak hiç te bugün için yeni bir bul~ aa- kör bir teknik içinde kendisini harcaJl'l8' 

yılamaz. sını yarkınki edebiyatımız için hUyilk bir 
M. Hulusi Dosdoğru bazan kaftyeleri, ziyan olarak görüyorum. Bilmem, belki 

eksik mısralarının evve!lne veya ortası - ben haksızımdır. Fakat onu da zamsıl 
na da getiriyor: gösterir. 

Birkaç, Halit Fa1ıri Ozau_~.~···· 
Ağaç kanncasının .• : ···~~~i··;;;;~;:ı::·::··~;·~··:·~~~···;;:~~~yet!ın~ 

Bu, bana şunu hatırlattı: mübeyvln İstanbul 22. ınci Uk mekrebden 15 

Fransız şair! Jean Rich~ain. şiırlerl - ı tlhs9.l ~ttlğim şahadetnamemJ zayi ettım. ~c: 
nin son derece muntazam mimarisi lle nlslnt nlacağımdnn esklslnln hültnıli oırna 
meşhur olan Jose-Maria de Htkedia'nın dığl ll1n olunur. 69 • .. • • • 1 İstanbul, Sultanahmed, Dlnnyola No. 
bır şıırınde zengın kafıye bulama~ ve Abdurrahman oğlu ~luhlddiD 

haykırmış. ·························································.:,::: 
- Heredia kafiyeyi unutmuş. 
Fakat şiire bir daha bakınca hayretle 

gözlerini açarak yeniden feryadı basım4: 
- Hayır, ben aldanmışı.m. Kuvvetli 

şair, kafiyeyi aşa.ğıdaki mııraın ortasına 
getirmiş.' Ses, orada kuvvetle çınlıyor. 

Ritm orada .. 
İhtimal, M. HulıJsi Dosdogru da, bazan 

böyle bir san'at yapmak endi~esindedtr. 
Lisan itibarile şivesizlik gibi görünen 

hatalıardan da sakınmak lbım iellr.: 

Da~lar, 

Dojururlar güneti. 

Neden •doğurur» değil! .. l"fili cemtlcn
dirme~e ne lüzuın var? .. 

Şu ne-.·iden aksaklıklan da hoş ıör -
memeli: 

Yüzü elmastan, 
Bir güzel 
Etti arma~an 

Onu bana. 

cArmağan etti onu bana. demek tnrk
çe düz,gü.ıı bir ifadedir. Bunun cetti ar -
matan• şekli ise, nazımcia bile hoıa git
miyor. 

Burada, üki §iirle ye.oi §Üc arwııda 

Ankara borsasi 
Aç:h~ _ Kapa~~ flaUan 29/12/93SI __.. 

Lordra 
Nev.-Yort 
Pa.rl3 
Milano 
Cenene 
Mmsterdam 
Berlin 
Drübel 
Atı na 
Sofya 
Pra~ 
Madrid 
Yarşon. 

Budape.tte 
B !ilere~ 
Belgrad 
Yokohama 
Stolcholm 
Moskova. 

ÇEKLER -
ı Sterl!n 

100 Dolar 
100 Fran 
100 Llret. 
100 İsv!ç. Fr. 
100 norln 
100 Ra~. 
100 Belga 
100 Drahmt 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 

Açıht Kaponıt 
6.2376 u• 

130.38 ııo.,a 
2.9171 uı7J 
S.7S76 t.7• 

29.30 ıe.sı5 

e9.3T -~ 
2Ug'J6 11.1075 

om o.P'f 
uoz& 1.5026 

13.805 

2S.tlll6 
0.97 
3.176 

100 Yen Sı.tl 

100 İsveç Kr. 80.90 
100 Ruble 

ıs.sı 

13.625 
o.g1 
1.1711 
ll~ 
J0_916 

-
Esham ve tahvilit 

Ergan! 
Merkez Bankası peşin 

19.76 
110.&0 

ıt.76 
ııo.60 

.....J 
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30 Birincikanun SON POSTA Sayfa ll 

(B~~a~a(ı ~~~~~!a) ra~!~ Cev~~c~g~,~~~~man, hutUn 1 
l in.) 4 _ Suphi Ziya _ KOrdillhicazkar şar. Ökte. ı - Okuyan: Semahat ÖZdenses. ı -
kı : <Bahçenlzde sünbül oısnm.l 5 - Rahmi Senlha Kambay _ U~ak şarkı: <Yıktı bir 
aey _ KürdWhlcazUr §arkı: (Yetmez ml sa. meltem.) 2 - Melekset - Uşşak ,ıukı : (U • 
ııa.) 6 _ KürdUihlcazkAr şarkı: sandım a!lamaktan.) 3 - Udl Ahmed - Kar 
<Bağa gird~ .. k·~~;şa.) 2 - Okuyan: Müzey. ~!.kar şarkı: <Görünce ben seni.) 4 - Şerif 
) en Ser.ar. ı _ zeki Ar if • Maye §nrkı: cA. Içli • Saba şarkı: (Dtlt ben clbl bir a~ka.) 

GRİP, NEZLE, NEVRALJI, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI 

ve AGRILARI TESKİN EDER. 
Çıldı bah!fede guller) 2 - Sel. Pınar _ Huz. 2 - Okuyan: Mahmud Karındq. ı - Arif '~~~~~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Illi' 
tarn şarkı: (Gecenin matem\.) S - Şükrü • Bey - Hicaz şarkı : (Benim halim flrakın1a 
liüzzam şarkı: <Ay öperken su1arın oynak yamandır.) 2 - ......... - Hlcaı şarkı : (Yürü 
IZinde.) 4 _ .... .. _ Bayatı şarkı: (Ey .seren. dilher yiirfi saçın sfirOnsün.) 3 - ......... . 
ler sere:1ler.\ 5 _ Halk tur'k:u.o;u .: (Bozlak). Hicazkfır şarkı: (Aqam olur gün~ gider.) 
21.15· Müzik: Küı;ük Orkestra (Şef: Nec1b 4 - Klarnet Sükrü • Kıırc1ğar §arkı: (llas. 
A~ltın.) 1 _ Rar.hmnninow: Elf gl e 2 - Vlt.j ta bir fımld lle.) 3 - Okuyan: Sad! Hoşses. 
torb Glullanl: Yalnız 53na ı&rrcnad ı 3 - 1 - Dede • Rast şarkı: (Hatırımdan çık -
Luı ~lnl: Mısır balesi. 4 _ Korsakow: Hlnd maz asla.' 2 - Şükrü - Rast şarkı: (Uyu -
~arkısı. 5 _ carl Robrecht: valsler potpuri. sam gö/ısiine koysam ou hummalı başı.) 3 -
81 6 - Tschaikowsky: cevlz..kıran bale •n • Keman! Riza • Rast şarkı: (Bugün hiç bak. 
dPn "Uit 7 Peter Fret.s: Le}yoner asker mndın ' 4 - Şemsettın Ziya - Mahur şarkı: 
vaı \ ıı _ Dohnanyı : DU~ün valsl 2215 ' (Şu "'ÜZı>le bir bakın> 21.15: Müzik: Küçlik 
1t"n·ıpk .. t saat ayarı, aJans haberleri. z.raat. Orkestr:ı (Ş<'f· Nectb Aşkın.) ı -Karl Kom. 
Ec h nı _ Tahvilfıt. Knmb yo • Nukut Dcr ,a • znk· V!vnnnda gece. 2 - Laio: Fantezi. 3 -
t ıp •l.l 22. 30: Muzik Br konserto lPI) ~. Str:ııı::;.s : VIyana kanı (Va~.> 4- Brahms: 
23· M.ıılk: Cazband lPll 23 25 _ 23 30: Yn. Mat'ar Dansı. No 3. 22.15 : Memleket saat ft.. 
rır.kı r·ogrnm, ve kap:ınıs. yarı. A:l~uıs haberleri, Ziraat, Esham _ Tah-* vıırı., Kombivo-Nukut Borsası (Fiat) 22.35: 

CUMA 
5 1 • · -ı Konu~:ra fErnebl. dlllerbe • Yalnız kısa-dal. 

12lO: Prorram ,,. • saat n'l ı rı JYa postasDe \ 22 35: Milzlk: Operetıerden 
12 35· A'<tns \'C .... ll haberlerı l2.50 . eMnP oa.rç:ılar fPl) (Yalnız uzun • dalg:ı 
'J';ırk l"'lt'~ n : j.30 _ ı4 : Muzlk: Kan. poc:fas!l"l 23: Müzik: Cazband (Pl.) 23.25 -
41\t hafif ll" Pl) 18: Prot!ro.m ve mem- ~30: Yarınki program ve kapanış. 
lck •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 1'1 saat ayarı 18.05: Türk müziği Çalan • R' d 1 · · 
~r Vff1hto. Rı• en Kam İz?pttln Ökte. 1 - 0 8 a P ata ~8fl1Z muhare-
l{ ku:yıın: Melek Tokgöz. 'ı - cevdet Ç:ıiU - b · · d'kk d ..., 1 "dill'ıicrzkftr sarkı· 10 yar bir gece g:el - esınm ı ate eger nokta arı 
d 1 • lt: 2 - Bımen Şen - KürdlUhlcazkar şar • (Baştnrafı 5 inci sayfada) 
~~?.k<Giin kavuc;tu 1 3 - .......... • ~ürdmıu • Alman gemisi hafif . kruvazörlere bor· 
b ·fı!' ~rkı: fGuller açmış billbill olm•ı§ . . . _ 
,~:ı.rnr.) 4 - Sadettin Kaynak - Tiirkü: d.~ ateşı. yapmak lÇın donerken bunlar 
tar ~rı hep kar aldı.) 2 -Okuyan: :Mus • ~ratlerı v~ ~~evra. ~abiliyet~ saye
'eJ a Ça;ıar. ı _ nede _ Ferahrezn ~rkı: sınde k~d~erını sahılın koyu golgesine 
fak ben.m Için Ecnı sarmış.) : -:- ...... - l!'- atarak gonınmez oldulıır; fakat havacia 
t~ıı ~arttı: !Salıp sevdalara zulfun.) 3 - I~- mürtesem kaldığı için İngilizlere iyi bir 
lt Ö'ktr· Tnnbur tak81ınl 4 - .... . - Tur hed f t k'l cd Al .. s 1 ISabab olsun ben bu yerden r,idey1m l . e eş 1 ı:~ _ man gemısınc gece-
81 ;-- ....... Türkü !All dağıdır dağların ha_ nın karanlığı çoküneeye kadar top ate
\'ıı ll - Okuyan: Radlfe Erten. ı - R3fız şine devam ettiler. 
2 ~ur - Snzin!ik şarkı: CNedlr bu tegafiil) Daha doğrusu muharebe A lman ge
ba ..... lirl3to • Suzlnfık .şarkı: 'EY nice daııar misinin Monte\'idoo bitaraf Jimanına il
l'fi!il'd.~.) 3 - Arif Bey • Suzln!ik şarkl: tica etme-sile o günlük bitmişti, bununla 
a• ~\!"! fııl"llll tuttu senin.l 4 - Ahme~ R:ı '-- be ! . . . . . 

,m - SuZ!nlık $arkı: (Pek revadır .sevdlalm ucra r ngılız harb gemılen Admıral 
~ t klerın. l 5 _ suzlnfık sn~ semat.sl. ı9: ser Graf Spee'yi dışarda beklemişlerdi. Son
~ı saat. 19 10: Memleket saat ayarı, A1:ıns radan öğrendik ki Exeter kruvazörü Ce
'bı;l'tlı>rJ. mPtı>oroloU haberiNI. 19.25: Türk nubi Atlas Okyanusundaki Falkland a
\ahtltu: Fas:ıı Reveti 20: Konumıa (M lll daları İngiliz deniz üssüne hareket etmiş 
'll:ıt tarnanlık menklbt>lerll 20 l5: Temsil· Fa ve onun verine yakınlardaki di~er Fran-
b _ Yazan· Gof'the Tercüme eden: BeJ:\Iha İ· . . . . . . 
-.eıı.rl Göknil 2ı 15 : Serbest saat. 2ı.15 : Mü- sız ve ngılız harb gemılerının cclbıne 
~· Rıvasetlcümhur Filarmonlk Orkestrası. tevessül edihniştir. Fakat ne olursa ol-
3 l'f: l:>!'. Prnetorlus.) ı - G. Bizet Roma, sun Admiral Graf Spce uzun bir tamirat 
Sp}ı Uncu prkestrn sulti. 2 - Joh. Strauss: görmeden .artık harbedeml!'z ve bu se
lıJ ang .. ., valsl. 22 ı5: Memleket saat flyarı. beble Montevideodan çıkamazdı. Bu bal-
~ n~ haberleri· zıraat, E.c;h<ım _ Tnhvllat, d . • 
~:~blv') _ Nuk~t Borsası (FJ~t) 22 35 • .MU- e bıtaraflara dahi olsa teslım olması da 
b Opera aryaları ıPl.\ 23· Mlızllı:: Ca'l _ caiz olamadığı için onun hatırılması 1&
l':lld IPI) 23 25 • 23.30: Yannkl pro"ram. Dm ve tabii idi. Bu karar söz götürmez 

kapanı.ş. olup doğrudur. Kumandanm jntiharına * gelince bu pek mühimdir. Çünkü Alman 

13.
3 

. cu tARTESi G'l 1940 harb ge-misinin pek iyi ve pek şerefli 
ıa.z5 • 0· Program, ve memleket saat ayarı, şartlar aıtında harbedemedi~ini az çok 
lU · A}ans ve meteoroloJI haberleri. ı3.50: .. . y k . . b b 
:ta tk tnüzı~. Çalanlar: Veethe Kemal Ni - gosterır. o ·sa gemısı at9.n veya ah-
l.i.~ SeYhun.' cevdet Koznn. i. _ Okuyan: rılan her kumandanın denizci fidctidir 
te ~Yven Senar. ı - Tntyos • Suzlnfık pe~ diye mutlaka intihar etmesi icab etmez. 
~~~ 2 -Renk Manyas • Suzln!ik şarkı: <Zev Her şeye rağmen görüvoruz ki Admi
llty ne Ls<' .soyle hlcab eyleme l s - Ari! ral Graf Spe(''nin ma~ltıbiyet .Sf'beblcri 
1 - SuzlnAk sarkı: (Beni blznr ederken) .. ~ · F k h 1 

- Nu... 1 .k k <S di henuz vazıh degildır. a at vazı o an 
ten .. Şeyda _ Suz nu şar ı: ev m . d ki d d h k- -k d 
bı" 1 ben.) 5 _ Kemal Niyazi Seyhun: Ke • bır şey var ır , o a a a uçu ve a-
\ı· rıçe taksımı. 6 _ Arif Bey _ suzinak şar. ha zavıf gemiler vazifel('rlnin icabı daha 
El~ , <AsY.ınıa yanmaktadır.) 7 - Zeki Arlt • büyük ve daha kuvvetli gemiler üzerine 
tllt~nfı.k Şarkı: !Sevdim sevelU 8 - Halk atılarak galib de gelebilirlcr. 
8 _lis J • !Bulbiil ne ~ezer sf n Çukurovada.) H. E. Erkilet 
ıi 30.~1k türküsü: <Irnfa fincan koydum.) .... - ................... - ·-·-··· .. -·.-· .. ······-·-.. . 
bı_,;n Üzlk: Rlyasetleümhur Bandosu (Şef : r ....... 
t n Kün~r.) ı - R. Barsottl: Marş. 2 - T 1 V A T R Q l A R ' 
~~~tl{arrPn: Kaprls <Vals.) s - Mozart: 'Fi - \. ./ 
Q ~un dü7rünü operasının uvertürll. 4 - Şehir Tlyatrosu Tepebaşı dram kanıında 
lo> P ccını: Tosea operasından fantezi. 5 - ak.pm saat 20,30 c1a 
Caıb0PY: Hlnd kervanı. 15.15 • 15.30: :Müzlk: y elpaze 
at tı and fP).) 18: Program, ve memleket sa. 
tı /arı. 18 05: Müzik: Radyo caz orkestra. 
ı a.55~·40· Konu~ma (Günün mesclelerl.l 
hrı · S"rbest saat. 19.10: Memleket saat tl
'l'urt AJ~ru ve meteoroloji h3berlerl 19.30: 
aa dı tn•ızl~l · Halk türküleri Azize Tözem ve 
~erı ~aver Ataman 19.40: Türk müziği: Saz 
ll lıerı. Çalnnl:ı.r: Hakkı Derman. Şer!~ İç. 

lıtıklll '!Addesi tomectt t:ı.mıında 

Gündüz saat 1-4 te 
Kel Oğlaıı 

a tp.m aaat 20,30 da 

Ikider 

2o 10~snn Gür. Harndi Tokay. Basri Ufler. 
2o

25
. Konuşma (Yurd bUglst ve sevgisi) :nalk Operet! - Bu akşam nat t 4a 
· 'l'ürk müzl~l. Çalanlar: Kemal Niyazi Beyoğlu Çiçeği 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ttı~ - Kurumumuz t.alebelerl ıçın isim, mlkttı.r ve muhammen bedeli ile mnvakkıı.t tc • 

21111atı aşağıda yazılı (7) kalem spor maızemes: gorülen luzuma binaen yeniden 
eı.!.940 Salı günu .saat ıı de Rektörluk bınııs.nda müteşekkil komisyon tarafından açık 
"<lJJtnıe usullle ihale olunacaktn. 
aı!- Spor mal:zemelerl nümunelerlni görmek ve daha fazla izahat ve para.sıs t artname 
~ l.ıiteyenlcrln Enstitü Daire Müdürlü~üne müracaatları .6398ıı c103B5ıı 
~ aded Muhammen F. Tutan Teminatı 

~~n.sı~ floresı ı5 5 75 
l{uore Yedek nanılusu 30 2 60 
~ 5 l{uı.. . ııo 60 

,.., .. l'edek namlıısu 20 Z fO 
"''ör ~ e elaıven 
~ Uıç eldivenl 

15 
lO 
15 

3,5 
3,5 
6,5 

62,5 
u 
82~ 

10 

~ 
-----------------------------·------------------------------------------

Babaeski Belediye Riyasetinden: 
~di ıtıı0 e Yemiz elektrik santralının altı aylık 1ht1yao olan .20.000• t11o Motorln ile «400ıı 
~11 YaAa tallb zühUr etmedi~cn 15/ı194ll tar.lhlne kadar yirmi gün mndd.etıe temdld 
tııır ınııtır. Tallb olanların teklif moktublıı.rUe Beledlyemlze müracaatları ll~ olu • 

. d085h 

1- GENÇLIK 
2- GÜZELLIK 

3- SIHHAT 
~te yüksek bir krem de aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - Kl\EM PERTEV: Bir t uva 
let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki h u 
susiyeti itibarile yüzdeki 
çızgı ve buruşuklukların 

teşekkülüne mani olur. De 
riyi genç ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir güzel 
lik vasıtaSldır. Genişlemiş 
mesamatı sıkıştırarak cild -
deki pürtük ve kabarcık -
ları giderir. Çil ve lekeler i 
izale eder. Teni mat ve tef -
faf bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir dld 
devasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltir. Sivilee ve 
siyah noktalarm tezalıürüne 
mani olur. Cild adatesini besll
yerek kuvvetlendirir. Kuru 

cildler için yağlı, ve ya~sız 
cildler için yağsu husu81 tüp 
ve vazoları vardır. 

En güzel hediye 
._.....___ _ _____] czk x~· 

.,., ·.; ""'.looı'll't.i. ~ır 

Ta• allftiH..,. 

•"" ,., ..... 
olılup teairini -
rlr , , • lt ta k&WII 

ucu" aprını tan• 
ır l nı l.,n ucımdaW 
lıOçOiı ...Waııı Jvlleo ,.,. .,.,. . .... ,. 
o~ natnıalı kAfidir. 
H...u-1 taffaf 
- P'aala onorelılıep 

a l"' a lıablllyetl -... ,........ ,. ,...,. .,.,, .... 
Aını tetlll4e kaMI 
lıencflfta ılolan yaftl 

kale111W 

_ ............. -·---·-·-····· .. ·············-.... -··· 
Son Posta Matbaası 

Nep-iyat Müdür<i: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAK.LIGlL 

Gayrimenkul Satış Ilanı 
Istanbul Emniyet Sand1ğ1 Direktörlüğünden: 

Ayşe Mürşldenln 11377 Hesab No. slle Sandığımı?.dan ald~ (ı350) Uraya karşı birincı 
dereceete Ipotek edip v~es!nde borcunu vermecUğlnden hakkında yapılan takib üzeri .. 
ne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matutu 40 cı maddesine göre satılması Icab 
eden B:!yo~Iunda Fındıklıda Pürtelftş Hasanerendi (ikraz senedinde ayrıca Perlzatha -
tunı m:ıhallesinde Mezarlıküstü yokuşu sokağında eski ve yeni 3.5 No. lu atı,ab bir ev ta. 
mamı blr buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Sat~ tapu alcU kayd ına göre yapılmaktıuiır. Arttırmaya girmek lstlyen (313) lira 
pey ak~est verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu dn kabul olunur. 
Blrikmi'J bütün vergilerle belediye restmleri ve vakıf icare.st ve taviz bodell ve tel -
WJye rllsumu borçluya aiddir. Arttırma ~artnamesJ SO/ı2/939 tarihinden ıtibaren tetklk 
etmek isteyenlere sandık hukuk Işleri servisinde açık bulundurulacaktır Tapu slcU 
kaydı vesair lfizumlu tzahat ta şartnarnede ve takib dosyasmda vardır. Arttırmaya gir. 
mlf olanlar, bunları tetklk ederek satılıtta çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi 
öfrenmiş ad Ye itibar olunur. Birincı arttırma 17/ 2/940 tarihine müsadl! Cumartesi 
günü Ca~alo~lunda ktıln Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapllacaktır. Muvakkat 
ihale yapılabilmem için teklif edilecek bedelin tercihan alınnıası icab eden gayrimen -
kul mükelletıyetı ile sandık alaca~nı tamamen geçmlş olması şarttır. Aksi taltdlrde son 
arttıranın taahhtldü bakl kalmak şartlle 4/3/940 tarihine milsaclif Paznrtesl günü ayni 
mahalde ve a:rnl .saatte son artınnası yapılacnktt·. Bu artırmada gayrimenkul en çok artı 
ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu slcUlertle sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak 
hakkı sahibierinin bu haklarını ve hususlle falz ve masarife dair lddialannı UA.n tarihin
den Itibaren 20 gün içinde evrnkı müsbltelerlle beraber dalremlzc bUdlrmeıerl lfızım
dır. Bu suretle haklarını blldlrmem1ş olanlarla hakları tapu .sıcınerile sabıt olmıyan. 
lar satış bedelinin payl~ma:undan hariç kalırlar. Daha fazla malürnat almak isteyen-
lerin 938/ 1201 dosya numara.ıılle Sandı~ınıız hukuk Işleri servlslne müracaat etmeleı1 
lüzumu U~n olunur. ... 

DIKKAT 
Emniyet Bandı~, Sandıkhn alınan gayri menkulü ipotek göstermek tı;teyenlere mu

hamm1nlerl.mlıs1n koym~ olı:hığu kıymetln % 40 nı tecnvüz etmemek üz~re ihale bede-
'Unin yansına k.ndar borç vermek suretlle kolaylık göstermektedir. (10815) 

Tramvay Aboneman Karneleri 
İstanbul Elektrik, Traİnvay ve Tünel 
• 

Işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
Ufak para hususundaki müşkülatJ önle

mek ve muhterem halk1m1za bir kolayhk teş
kil etmek üzere idaremiz tarallndan tram
vay yolculari için aboneman karneleri ihdas 
edilmiştir. Bu karnelerin seyyar satıc1lar1-
m•z tarallndan tramvay arabalarinda ve 
Pli~ntonluklarda satiimakta olduğu ilan olu-

" 10776" 

1 Devlet demiryollari ve limanlar• işletmesi u mu m idaresi ilAnlari 
Muhammen bedeli 1109 lira olan muhtelif cins, cb'at ve mlktarlnrdn ı3 kalem dökine 

borı; tcferrüatı ı6tı/1940 Pazartesi günü saat (10,30) on buçuktn Haydnrpaşadn Gar 
binası dshUlndekl Komlsyon tarafından nçık eksllLme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek .lateyenlerln 83 lira 18 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin 
etti~ı vesalkle blrllkte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları ICızımdır. 

Bu Işe ald tartnameler Komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. (10858> 

1 c 
Kış uçuş tarifesi : 

SALI, PERŞEMBE ve CU ARTESi 
ISTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşteye Viyana üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan Selanik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
ziyada maliimat almak, biletler ve kayit muamelesi için atağıda 

vekilliğe müracaat edilmelidir : 

HANS WAL TER FE U S TEL 
Galata Rıhtım No 45 Telefon: 41178 - Telgraf " HA~SAFLUG , 

Boş Mazot Tenekesi satılacak 
Çankın Belediyesinden : 

Altı bin ~ mazot tenekesl pazarlıkin antııacaktır. Tallplerin 8/1/940 tarihine müsadit 
Pazarte.o;l günü saat on beşe kadar hergün tahrlren veya şifahen Çankın beledlyeslns 
mfiracaaUarı UAn olunur. cıl0700.o 

krem 
ri de vardır. 

İnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğünden' : 
Şenlik f~eklerlnden madud olan çocuklara mahsus tabanca mant.arı kftA'ıd kap .. 

süllerı, mehtab flşe~l vesaire satanlar ruhsat tc.:keresl almıya mecburdurlar. Ruhsat 
tezkere.sl almacian satış yapanlar hakkında. kanuni to.kibat yapılacaktır. (10751) 
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- Rekabet Kabul etmez fiat :Taksitte 135 lira 

- Gayet kolay istasyon Bulma terti~ab 
- Antiparazil süzgeçll, dahili hususi anten 
- Yüzelliden fazla istasyon isimleri yazalt bü-
-yük kadran 

ıltıraz kabul etmez üstünlü§ü hakkanda kanaat hasal 

etmek Için MOessesemizi teşrille bir kere görmenf· 

zl tavaiye ederiz. 

• • 
1 1 VEAESiVe 

SATI~ VE AC&NTI!.LEAiNDE. 

~o2 iSTiKLAl.CAD 
BEVOGLU 

• AN A 

1 TES 

BAŞ, DiŞ NEZLE, 
SOGUK 

GRiP, ROMATiZMA 
ALGINLIGI 

ve butun ağrılari derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Asistan Alınacaktır. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

J(urumumuz bahçıyanlık, .sütçülük, Z. makinelerı z. kimya 1htl.mar sanatları, Zoolo-
U jeolojl, flz.lk kimya, parazitoJojl enstıtüleri Jçln lmtlhanla birer uıstan alınacaktır. 

imtihan 15"/1/940 Pazartesi günü saat 10 dadır. 
İmtlhana aş:ı~ıdakl şartları halı olanlar glreblllrler 
1 - Au tahslll en az Iyi derece ne bltlrml§ oımat. 
2 - Asgarı eenebl bir dlle vakıf bulunmak. 
3 - SO ynşını geçmemiş olmak. 
4 - Ziraat VeUletınln teşkllfüında en az blr sene çalı.şarak namsedUtinl bltınnit n 

asli m~'mur olmuş bulunmak. 
s - Askerll~lnl blt.ırm~ olmak. 
1 - Memurln kanununun beşincı maddealnde L'!tenflen tartJan haiw olmak. 
Tal•b olanıann imtihan ııününt kadar Rek\örlüle müracutıarı. {6665) {10790) 

iLA N 
Bandırma Hükümet Caddesinde kö

şe başında kain iskele meyrumına 
ve denize nazır ayda 25 lira icar ge
tirir ve halen bir kısmı Bandırma 
Ticaret Odasının tahtı işgalinde bu
lunan beton ve modern bir bina sa
hibi yeddinden acele satılıktır. Ta
lib olanların İstanbul Galata Posta 
kutu.m 1188, Telefon: 449~ de 
müraoaatları. 

, 

SABAH, OGLE, AKŞAM 

Her ye.l!ekten sonra günde 3 defa dişierinizi 
muntazaman fırçalay:nıı 

Hayatta en lüzumlu şeyleri· bil.diren 
:\1UHTIRALI - HARİTALI 

.... . · 

~~· z HAY A,T T AKViMi ÇIK{I , 
. · ~ , Bu. eşsiz ve· emsalsiz takvimde bu sene 

·,~6 tane renklr.:h8..rita. 72 devletin b·andrası "- . . . . 
320 sahif~ en lüzumlu yazılar ~e mükemmel bir muhtıra d~fteri vardır. 

··· . ~Yazılardan bazılan: Takvim~ dair her türlü mal\unat. dünya tarihi, dinler 
tarihi~ · ihtiralar tarihi. inkilap tarjhi.. , 

· Dünya devldlerinin nüfus v~ kuvvetleri, dünyadaki müslümanlar .. . 
Devletiınızin t~~kilatı, vilayet ve lr.a zalarımız. tr~n istasyonları, limanlar n 

iskdeler. kanunlarımız. 
Türkiye. Şark v~ Avrupa trenlerinin hareket zamanlan v~ bilet ücretleri . 
Hastalıklar ve kazalara karıı çardcr. sağlık bilgilerı, güzel ve !ağlam 

,ılmak çart'leri .. 

6 tane ıt'nkli harita ve 72 devletin renkli bandıraları. 

Bu e$sız \'t t'msalsız takvimin taklitlerini almamak ıçın. (HAYAT 
TAKVIMİ) adına ve (MAARİF Kıtaphanesı) imLasına dikkat etmrlıd:r . 

rıyat : her ,vndc· 2'>. mükemmel ciltlisi 3S kuru~tur. 

E • 
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HOŞA GiDER! 

OSMAN ŞAKAR 
Müesseses:nd~n • 

Son mo d el 15 sene g-Arantıli altın veya metal bir bayan veya bay 
sRati beıten i ıı iz. 

ve 6 AYDA ödeyiniz 
Onl11tu: Barık!ilıır Cad. No. 47 VO.fVOdll Han Zt; min kot, Tel. 4.!769. 

Beyazn: O ıiversıte Cııd. No. ~M Elektrik idaresi karşısı. 
Kıtdı~öy: lske.e caduesi No. 33 - ~ 41 ____ .. 

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

.. , 
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POKER Traş baçaktar• 
Dünyanın en iyi trat l:ıçaktarıcbt• 

~·'' ır., tıı~kları raldi. Har yerde bllluıwr, mark .. ıaa dikk_/ 

1 1940 SENESINE 

HACI BEKiR ŞEKERI 
yiyerek girerseniz bütün aeneyi tatlı geçirirsiniz. 

Çok tık ve ambalajlı MEYVALI NUGA Kilosu 120 kuı1Jfl11'' 

ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı ,Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadaklf • 
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