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Fiatı 1 Kuruş 

e ze e ur an arının resmi sa ısı : in ö u 
= 

Dahilige ve Sıhhiqe Vekilleri 
dün Mecliste izahat verdiler 

ı·c1ıunua·üa-ue-ö11u·l-:J 

Yıkılan binaların 
sayısı 

O ret 
--...:,t«lcı tlık1Zan bir caminin minareli 

30 bine yakın 
Şimdiye kadar 8 bin 
yar.alı tesbit edildi 
Kemalpaşa kazası 

tekrar sel ô.f etine maraz 
Karacabey ovası hala bir 
deniz manzarası arzediyor 
10 kög sular tarafından çevrilmiştir, 

köyler arasında motör işligor 
lzmirde Kemer ve Kızılçullu istasyonlan arasındaki 

arazide bir heyelan başgösterdi 

Ankap 10 (Husus!) - Meclisin bugünkü topla:ntmnda Dahiliye Vekili Faile 
öztrak ve Sıhhiye Vekili Hulôsi Aiataı zelzele fellketi etrafında uzun beyanatta 
bulunmuşlardır. İHl <Srıce kürsüye gelen Dahiliye Vekili demiştir ki: 

,Arkadaşlarım; söz.e batlarken en evvel sizleri ~e sizlerin vasıtasile aziz mil -
}etimizi taziye etmeği vazife bilirim. Uğradığımız teli.ket cidden büyük ve çok 

acıdır. 
Biraz eoora Sıhhat ve İçtim.af Muavenet Vekili arkadaşımdan sahih rakamla-

rını dinliye<:ejiniz veçhlle ~ bine yakın masum vatandaş kaybettik. Sekiz bin 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Buz denizinde 
Yaz sıcağı! 

Karadeniz sahilleri ise 
buzlar içinde/ 

Buz denizinden bir görünlll 

Moskova 10 - Havada fimdiye kadar gönilmedik bir hararet tahavvülü ll'J" 
dedilmektedir. B\1% denizinin şimali garbisinde bir sıcak dalgası esmektedir. H• 
raret sıfırın üstüne çılaruftır ve yükselmektedir. 

Buna mukaıbil Ukranya ve Karadeniz Odesa sahilleri de donmuştur. 
Merkezi Asyada ise bu mevsimlerde hararet sıfırın altında 35-40 dereceyt 

inerken dün sıfınn üstünde 20 kaydedilmiştir. 
Moskovada ise hararet sıfırın altında 32 dereceyi muhafaza eylemektedir.{A.A.) 

İstanbulan gardımı 
b;,. milyona gaklaşıgor 

Şimal denizinde yarım 
saat suren bir hava 

muharebesi oldu 

Tntnn hazinesi Erbaanın ve 
köylerinin acıklı hali 

Erbaadaki mahpuslar da enkaz albndan yüzlere• 
Londra 10 (Hususf) - Bu akşam hava h • d •• d ") 

nezareti tarafından ne,redilen bir tebUt- vatandaş kurtardılar ve tekrar apısaneye on u er 
de, İngiliz ve Alnımı tayyareleri arasın- Erbaa (Zelzele mm takasında bulunanı kikt bir tütün hazinesi olan cErbaa. nın. 
da bir ~uharebe cereyan ettifi bildiri! - muharririmizden) - Bu mıntakarun ha- (Devamı 8 inci sayfada) 
mektedir. 

Şimal denizi (izerinde vukubulan bu 
muharebeye, her iki taraftan müteaddid 
tayyareler iştirak etmişlerdir. Alman fi

losu yeni ~Me 110. üpinde MesserpnJt 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

r ............................................. -... ··-·, 
Yani romanımız 

Müstehcen roman davası alevlendi 

Mnddeiumumı Hikment Onat 
"Af rodit,, i mabkOm ediyor 

Cennetlik Dünkü muhakemede müddeiumumi iddia makamını 
bizzat işgal etti, müdafaa vekili yerinde de yeni gOnahklrlar: avukat oıan bir başka romancı bulunuyordu 

EfkAn umumiyenin büyük bir merak-, Bir kadının ıa ıakib ettiği ve matbuatın da bu aına
ya gen~ ölçüde iştirak etmekte o1duğu 

anlattıkları cAfrodit. davaSlna asliye 7 nci ceza mah
kemesinde dün de devam edilmiştir. 

Meraklı, hareketli ve Celse açılınca, salona dolan halk, ga -

Yepyeni bir mevzu zetedler ve münevverler, bir anda, iki 
sürprizle birden karşılaşmışlardır. Bun -

Mevsimin en gazel ıardan oiri seneıerdenberi nk defa oıarak, 
makamı iddiaya. müc1d~wnumi Hikmet 

eserlerinden biri Onatın bizuıt temsil etmesi; diğeri de 
İ suçlulann avukatı mevkiinde romancı E-

• 1 {Pek yakında] sad Mahmud K.arakurdun bulunl.lşudur. 
şt>~ 11 d.ı.ıt (Yazııı MJ •ncu aa.yfada) \.._ ...................................... - ••••• __ ./ (Devamı 4 üneü sayfada) 

~IZde . t• ··- feıaketze--. mısafırlıanelere yerleş ın .... 
Eıad Mahmud 



2 Sayf• 

Her gün 
-····- . 

Kooperatif ihtiyacı 
_Yazan: Muhittin Birgen _J 

rı==\\ ~Ayazı~ köy.ün iktısad.i 
l6=:U teşkilatsızlıgından bahsediyor -

dwn. Köyü teşkilatlandırmanın yegane 
yolu kooperatiftir. Şu halde köylerintizi 
- :fakat sade köylerimizi değil, §ehirleri -
mizi de istihlik bakımından - teşkilatlan
dırmak işi en mübrem ihtiyaçlarımızdan 
biridir. 

.Mademki böyledir, ne duruyoruz, he -
men köylerimizi kooperatiflerle techiz e
delim? 

Fakat, kazın ayağı da, maalesef böyle 
değildir. Kooperatif, gayet ince, gayet na
zik bir makinedir. Bu makinenin nezake
tini iyice anlatmak için, son sene esna -
sında üzerinde hayli söz söy1enmiş olan 
bir misal alayım: Hani şu bizim Deniz -
yollarının Almanyaya sipariş ettiği va -
purların yeni sistem kazanları yok mu, 
işte bunlar gibi. Bu kazanlar gayet ida -
reli, gayet güzel şeylerdir. Fennin en ileri 
gitmiş olan tecriibe1erinden istifade edi
lerek vücude getirilmiş olan bu kazanları 
kullanmasını bildiğimiz zaman, onlardan 
birçok faydalar gö~. Eğer bu kazan
ları kullanmasını iyi bilmezsek, o zaman, 
ya gemilerimiz yürümez olur, yahud da 
pek az bir zamanda kazanın harab o1du -
ğunu görürüz. 

İşin daha mühim bir tarafı da şudur ki 
kazan, nihayet cansız, kafasız, ruhsuz, 
kendisini fennin riyazi hakimiyeti altına 
teslim et~ bir mahllıktur. Eğer onu 
kuPanmasmı 'bidnyette bilmiyorsak bile, 
az zamanda öğrencıbiliriz. Buna mukabil, 
kooperatif canlı. kafalı, ru!11u, an'ane esi
ri ve adet mağhibu bir sürü insanın bir 
arada el ve iş birliği yapmasını istiyen bir 
teşekküldür. On'arla uğr:ışmak, onlar~ 

b'r arada hayırlı ve faydalı bir surette 
sevk ve idare etmek, kazan kul1ıanmasmı 
öğrenmeğe ni~tle. i>iritaç kere daha güç 
ohır. Bunun için, Denizyollanna vapur 
lazım olduğu zaman onun içine en son 
sistem kazanı koymakta tereddüd etmiye
bi'eceğimiz halde iş her köyü bir koopera 
tifle techiz etmeğe gelince, mesele değişir. 
O zaman çok düşün.meğe ve çok ıhtiyatlı 
hareket etmeğe moobur o'uruz. 

SON POSTA 

\ Besimli Baka.le: Fena şöhret fena huydan fenadır 

İhmalci olabilirsin, günün birinde zararını gBrüp silkin
mekliğin mümkündür, fakat ihmalci tanınmaktan çekinin, 
ömrünün sonuna kadar silinmiyecek fena bir damga almış 
olursun. • 

İnsan insanı hiç bir zaman olduğu gi'bi görmez, hakiki 

kıymeti ile ölçmez. başkasının gözlüğü ile görür, rivayeti ile 

tanır, yanlışı bırakıp doğruya geçen pek azdır. 

Uruguay hızları da 
Grzel mldır? 

r ................................ ·········-..... .__."" 
Hergun bir fıkra 

Şehirler k1çmasınlar diye 
Beş yaşında bir çocuğu büyük ba

bası Topkapıya götü:nnil§tü.. Çocuk 
surlan, kale kapısını ilk defa görü -
yordu.. Büyük babası anlattı: 

- Eskiden bütün §ehirler böyle 
duvarlarla çcvriliydiler. Gece olduğu 
zam.an duvarlarla kapılar 1capatılırc1ı.. 

Be§ yaşındaki çocuk bir müddet 
düşii:ndü, sonra: 

- Büyilk baba, dedi, ıehirler gece
leri kaÇfJ14$ınlar diye mi ;capıları ka
parlardı? 

'---------··---' 
Bir Fransız kızına kalan 

muazzam serv:t 

Bir lnglltz bahrigtJlisl 
Karısından agrılıgor 

Sözün 

I.ki ·ı.:. .-. 11 
DCJAHDoJI~ 

kısası 

Bö_r;le düşünüyorum 
'- E. Ekrem Talu 

I~ rzincan afeti içeride :mn:cti~ 
l!:::::ıı ıin, dışnrıda dost ve bayırb 

mcmleket!erin insanlık duygularını ~ 
leyana getirdi. Hemen her taraftıın, Jel 
ketzede yurddaşlarmuza yardım gefö'Ot· 

Bugün ilk iş olarak onların yaralarını te
daviye, ıztırab'annı dindirmeğe çabalı· 
yoruz. Bunun, bir de yarını var.. .. 

Şimdiye kadar yapılan yardımlar <>" 

nemli bir yekıln tuttu. Daha da dcv8!0 
edecek .. çünkü bu işi yanda hıraknına)'lı. 

Bizim, şark hududlarına yakın, Er~Jl" 
can adında bir şehrimiz vardı. TarihiJllıZ~ 
de ehemmiyetli bir yer tutan bu şclıf 
ihya edeceğiz. Bu iş hakkında da beıı 
şöyle d~ünüyorum: 

Gelen haberlere bakılırsa taş ta~ iiS
tünde kalmıyan eski Erzincanın kadllS" 
troswıu kenlemyekün saymalı., enı<ıııl 
kaldırıp dümdüz bir hale getirdıktctl 
sonra, önce caddeleri, sokakları açrna'J, 
meydan!arı tesbit etmeli, - Pğer evvelce 
var idi ise - su y-0llannı tamir ve ıslab 
cylemelidir. 

Bunu müteakıb, madem orası zelzele 
felfıketinc daima maruzdur, hirer buçııl< 
katlı nimkargir ve biribirinden bahçe ue 
aynlmış ayni tipte evler inşa ederek'• 
kur'a ile yerli a.haliyc tevzi ve temlik O' 

lunmalıdır. Bu evlere iskan olunncakJarBı 
mali vaziyetin müsaadesi nisbetinde eri' 
da. verilebilir. 

Sonra, iş kalır, Erzincanlılara geçirtl 
teminine. Bunun da en ame1.i şekli şu ol· 
sa gerektir: Fil5n adam meselii demirci, 
falanca terzi, diğer biri de marangoı 
imiş. Demirciye örsü, çekici, avadanlığı 
ile ufak bir ocak, terziye esaslı levazııni· 
le beraber bir tezgtıh, marangoza gene 
mücehhez bir dükkan gösterilir; tüccarB 
u-zun vadeli bir kredi açılır; çiftçiye sıı· 
pan. öküz verilir; iradcılık yoktur. Evvel· 
ce bu türlü geçinenlere ya bir san'at, ye.· 
hud ki bir ticaret tutma1ıan için gene bir 
miktar semıaye temin olunur. 

Memurlara gelince, onlar için dnVB 
basittir. Devlet, kendilerini ya yerlerinde 
ipka, yahud ki başka tarafa tahviı ve 
nakleder. 

Ancak, bütün bu dediklerim çabuk ol· 
malıdır. Teemmül, tereddüt;), toplanaJl 
ve daha da toplanacak olan paraları çar· 
ÇUT olmak tehlikesine maruz bırakır. ,A.ı!• 

Evet, kooperatif, arkamızda bıraktığı
mız asnn en güzel, en hayırkar bir ica -
dıdır. Fakat, bu, öyle nazik bir makine, 
bir iktı.sad cilıazıdır ki eğer biz onu iyi 
kurmasını ve iyi işletmesini bimezsek 
kooperatifle bir fayda temin etmek ister
ken bilakis kooperatif fikri aleyhinde, 
halk arasında acıklı bir propaganda yap
mış oluruz. 

Geçen hafta zarfında İngilterede ve- rupalı filan mütehassısın reyini almal<• 
fat eden lord c. Montagu adında 79 mahallinde uzun uzadıya tetkikat yaP' 

· mak, muhtelif fikirleri bir bir incell'meJc 
Uruguay futbolcularını tanırsınız. Ha- yaşındaki asilzade, Matmazel Suzanne güzel şeylerdir amma, işi ~.irüncern.edf 

fızamız aldatmıyorsa 19'28 de beynelmilel Leonlde Renard adında bir Fransız kı- bırakır; iş sürüncemede kaldıkça drı gü· 
olimpiyadı.arda en kuvvetli futbol takım- zına 2.650.000 frank nakid bırakmış - Trktaendin peny cderedsi ~-k_ yiibksckte kal - v.el Erzincanın kalkınması günbegilt1 

* Tiil'kiyede modern kooperatif hareke
ti, 925 den itibaren başladı. Bu hareket, 
o günden bugüne, on beş sene içinde, ken
disinden çok bahsettirdi, fakat, muvaf -
fakiyetleri mahdud kaldı. Bunun birçok 
sebebleri vardır. Bu sebebler arasında en 
büyük lmil nazari kooperatif bi'gisinin 

k d. ma ır. er e e, Uöo:)ıp u pencereye 
lannı yenerek dünya şampiyonu olan U- tır. Bundan maada, kıza senede ay ı yetişecek bir basamak yoktur. Halbuki güçleşir. 
ruguay erkeklerinin, istisnasız sevimli hayat .şartile ı o. 500.000 !rank terkey- Cepheye giden bu İngiliz bahriye aske _ Demir tavında dövülmeli, ilkbaharda 
olduklnnnı dünya i.lem duytlu. Ya kızları leıniştir. rile eşi birbirlerinden hiç olmaz.sa son faaliyete p:C'çrnelidir. Maddi manevi ıztı• 
nasıldır? Bunu merak etmedini7.Se, bu Müteveffa lordun serveti mecmuu- bir öpücükle ayrılmak istemektedirJer. rablar içerisinde kıvranan .uiz yurdclat 
gördüğünüz resme bakınız. İşte Uru - ]arımızı bucaklarına biran evvel kavuŞ· 

l b' k ·ırk r - na nazar:m bu para fazla ehemmiyeti Bahriyelinin .biraz daha vagondan sark-
guay ı genç ır ızı mı ı ıya etile goste- h k d ması, ve kuvvetli kollarile eşini yakala _ turmalı, yurd hasretini 0

1
sun gönüllerin; 

rıyor. aız bulunmama ta ır. .d<'n silme\iyiz. 
yıp havaya kaldmmasıdır. Nitekim de 

aramızda çok az int~r etmiş olması ve diye kadar yapı~ olan mes'ud veya 
ameli tec~nin ise, maa,.esef, inzibattan bedbaht, bütün tecrübe~ bir kere daha 

Serveti tam 50.569.500 frank nakid, Bu da. rarçabuk olmalıdır ki taze ya 
öyle olmtış ve seyrettiğiniz gibi, her iki 

kA.milen mahrwn, başıbozuk usullerHe 
68. 750.000 fnmklık gayrimenkuldür. sevgili birbirlerini öpebilmişlerdir. ralann üsrune gerçekten bir merhem te

siri vapsm. 
yapılmasıdır. Kredi salhasında Ziraat göulen geçirip, harekete yeni bir can 

vermek kifidir. Bilhassa içinde bulundu Ehlileştirilmiş yılan ilanı harb usulleri 
Bankasının girişmiş olduğu tecrübe ta -

ğumuz "1 fevkalade zamanlarda buna o- d h b b d 1 mırmen kayaya oturm~tur. Tıpkı, cenub Amedkanm cenub eyaletlerinden Eski en ar e aşlamaz an evve 
sahillerimizde son gu"nl~e kay"'ya otur- lan ihtiyacımız kendisini ilaha şedid su - .J- !etler ye1-.Jı·;;.erle · e u"lt'matom ~nı .. birinde yaşıyan Clarence Mears'e is - ~ .. v . M.l ~· n~ .. 1 

• 
muş olan !bedbaht gemı' g1'hı', zır· aat rette hissettiriyor. d ta d 1 dd tt h · d b' k d b' ıl rd ki gon erır ve yın e ı en mu e en 
Bankası kredi kooperatiflerini, bugu"nku" Bu meseleyi alletmek veyahud halli mın e ır a ının ır y anı va ır , h be b 1 1 rd 

1 • k ·1ıt "d f 'kt ·2t sahı'bı'n'ı her yerde takib eylemektedir. soıt';ıat' ~: d a.ş arka ı. 
1 

h .11 hallerile yüzdilrm.eğc imkan yoktur. yo una gırme mı mu a aanın ı ısau 1 <n 
,_ · d b. M · t h tt .. d Bu hayvana bır' de ı'sım· konmuştur: . ım •. om an ço - e.vve er. mı e -

Yanlış kuru,.muş ve yanlış isletilmic olan ~epııesın e ır aguı<> a ı vucu e ge - k .J hsu b h b J'1- ta 
., t' k d ·1 k d d "h' d' Ş O Jd Ehl'l t' ·ı . 1 b 1 n tın en~ııne ma s ır ar ı ıuıı r-

bu teşkilat nncak yeniden kurulmak su _ ırme em ece erece e -:nu ım ır. u swa . ı eş ın mış o an u yı a zı vardı. 
retile canlandırılabilir. dakikada barb eden milletlerin, dahili ve ism.ile çağınldığı vakit derhal itaat e- Cok eski devirlerde harbe karar ve-

Satış kooperatiflerine gelince, bunlar harici piyasalardaki ticaret işlerini mu - der. Soğnk .. mevs.im~e:~e de sahR>i ta - re~ Romalılar düşman toprağına kanlı 
için önde iyi misa'ler, tecrühe edilmic: o- vaffakiyetle döndürmekte !mil olan en rafından kurk gıydırilır. bir ok atarlaTdı. Bu harib işareti idi. 
lan bir takım usuller ve Rn'ane1er mev _ büyük kuvvet, iher sahadaki her çeşid tC! 
cud olmasına rağmen. bu misalleri her kilatlarile kooperatiflerdir. İktısad saha- muş bu1 unmasa dahi, bu hareketi can - 1284 senesinde Cenevelilere karşı 
tarafta çoğaltmıya kadir unınrların azlığı sında halk ile devletin en salim bir el ve Iandırmıya, bugün her zamandan ziyade hatb ilan eylemek arzusunda bulunan 
ve bu unsurlan yetiştirmek üzere her iş bir1.iği yapmalan, ilıtikann her mana- muhtacız. Ancak şuurlu ve sağlam planlı İran1ı1ar Ceneve limanına gümüşten 
hangi bir sistem kurulmamış bulunması da men'i, ancak kooperatiflerle mümkün yeni bir kooperatü hareketi sayesinde - yam1mı~ oklar atm~lardı. 
neticesinde, hareket bir türlü ilerliyeme- olur. Bunun gibi, harb masraflarını kar- dir ki halk kütlelerimiz, ;ktısarti müşkü- Tra'Tl'"ilvanyada hudu<l üzerinde kan 
miştir. Şimdiye kadar yapılmış o1an tec- şılamak için, büyük milletlerin göster - Ifıtn knrşı muvaffakiyetle mücade1e ede- lı hir kama sallandırılırdı. 
rUbeler gösteriyor ki ~atış kooperatifleri mekte olduklan o ıbüyük maliye kudret- bilirler ve devlet te bütün iktısadi siya- f skoçyada hududa bir salib rekzedi -
de nihayet hükômetin yardımına muhtaç lerini gıdalandıran kaynaklar da bunlar- setinde ilk defa olarak emin yardımcıla _ lir ve SAlibin iki ucu tutuşturulurdu. 
olmuşlar, kendi kendilerini, sırf kendi dır. Bunun için, şimdiye kadar aldığımız rın müutheretini görür. Harb kabul edildiği. takdirde tutuştu -
kuvvetlerile ileri götürememiş1crdir. neticeler bize yeni teşebbüsler için şe~k _ fı'[ 1 rD rulan yerler btr hayvan kam ile sön -

Bununla beraber ben meyus ,değilim. ve cesaret verecek nisbetlere dahil ol - Uf( uhiffin c.../..Jil!9•,. dürülürdü. 
Yapılan tecrllbelerden nlınm1ş pek çok ve ·~...=======================;;;,:========:=~============:;~~ 
ek kıymetli ders

1
.er vardır. Eğer b•· 1 S T E R 1 N A N 

~erslerden istifade etmeği ~ilirsek, nih~ • 
1 STER INANMAJ 

t inkırnb, lkôyün de, şehnn de pek bu- 1 ·~rzinca.ndan gelen ban felaketzedelere yemek, içmek 
Y~k bir iştiyak ve pek yakıcı Hr ihtiyaç v:nl~iği ihalde watacak yer temin olunmu:yor. Bunlann kaç 
!'1 beki eliği bu işi de başanr ve memle- gundur k~rakollarda ve di~r yelerde sandalye üzcrlerinde 
ıle . d~ilt mübadele sisteminde,. harict sabahladı.ıdannı l>ğreniyoruz .• 
ketın h ketinde büyük ve rehakar bir Bu sahrlan hir arkadaşımız, bir ıga"Zeteden okudl4, ve 
ticaret a::ıde getirmenin yolunu bul - sordu: 
istihale vu 

- Acaba şehirde otel mi yok? 
Bir sual daha sordu: 
- Bu birkaç vatandaşı kendilerin~ 'bir yer teıntn edilin

ciye kadar, otellerde yatıracak para mı yok? 
Blr •başka arkadaş cevab verdi: 
c- Otel de var, para da var amma: fcırmallte de nr .• 

muş olur. .,.. IS TER 1 NAN, 1 STER 1 NAN M Al 
d muvaffak ol~amız için, §im .. --------~---------------------------------------.) Bu gaha a ~ 

İşte ben iböyle düşünüyorum. Fikrim 
de yanılıyor isem, bunun da h:.isnüniye
time bağı~lanımasım dilerim. 

c. cl.u!l'fn ~a /11, 
····························································' ihtikar komisyonu toplancı 

İhtikar komisyonu dün mıntaka ticare 
müdürlüğünde toplanmış ve komisyons 
vaki olan şikayetleri tetkik etmiştir. B\1 
şikayetler bilhassa inşaat levazımı, kağıd 
ve mukavva üzerinde teknsüf etmekte 
dir. 

Alakadarlar bunlann fiatların çok yillı 
sek olduğunu ve satışlann ihtikAr mahi 
yetinde bu'hınduğunu bildirmişlerdit 
Komisy-On vaziyeti tahkik ederek, karsı 
verecektir . ............. T .. "A .. K"··:v···i-·i\ii············ 
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İngilizler zelzele / C' ' 
felaketzedelerine yeni ~~~~ 

Finler 12 bin kişilik ITrakyada kar1uzunden Y~~~~on~~~~!!'~~~~~~ AL:E .~ ..... ·~E 
b 

OIObUsler yollarda mizi iyi tanıyan ve devıet ricaıimizle mü- e Venedık mu.akatları 
l•r Sovyef kuvvetı•nı• k ld 1 teaddid defalar §8hst temaslarda buıun- Yazan: seıım aarıp Emet 8 1 8r mUf olan maruf İngiliz diplomatı Lord .a,. 

Loyd'un, Tü.rkiyedeki zelzele ve su bas - &,alyan ve Macar hariciye nazırlarının 

mulıasara ettl•leT ' Muradlı 10 (Hususi) - Bugün aabah- kını feIAketzedelerine genif bir maddt .~e~e~~ yaptıkları müllkatm ehern
tanbert tipi halinde yağan kar seyr'.ısef~ yardım temin etmek ü " ·· .. zdeki mı}etını, bı~ass:' Tuna havzası ve Bal-

.. zere, onumu kanlann vazıyetı bakımından inkAr et-

La 
re mlni olmaktadır. Bugiln yoku oto - Pazar g-.ınü (14-1-940) radyo vasıtasile mek mümkü d "'ld' H ·k· d ı in 'I ı..n..1 • f dev ed . 1 bütü' İ . . . n el!i' ır. er ı ı ev et li t • 1 'l F' 1 A d' uww.erı se ere am ememıı er, Trak- n ngillz ımparatorluğuna hitabede afyasi görüş beraberli~inin teyidi ile hi· 

ere ve Fransa Şimal denizı yo u ı e ın an ıyaya yanın diğer eehir1erınden ce1en obbüs - bulunacatmı bildirmiştir. tam bulan bu görüşmeler huı1sa edi'mek 
harb malzemesi gönderecekler ler de bu yüzden Çorluda kalrn1f"8rdır. Lord Loyd, Pazar günü Türkiye aaaUle istenJiği zaman 1\1 neticeye varabiliriz: 

Tekirdağında fiddetli aoğuklar aaat 1,55 de konuşacaktır. 1914-1918 harbini ~teakıb İtalya ile ton . . rıkı bir anlaşma temın eden Macaristan. 
~ dra 10 (Hususi) - Helsinkiden bH- baym hattı yakınında hummalı bır faa - Tekirdağ 10 (A.A.) - Tektrdağında M • "'I bu sayede ~endisini allkadar eden bey-
1ı...ı=1or: Fin kuvvetleri son günlerde liyetle müstahkem bir hat inp etmekte - ffddetli soluklar baflamıştır. Marmarada enemencıog U nelmilel ~seleleri hah .. tmeye utrat-
~ Ujrıyan So 'kıt' la nın ba dirler bqlıyan ve devam etmekte olan büyük p . maktadır. İtalya cia bu doJtluJtun ianesile 

~~uda ka~;t taı:ı, rı ederek: . Zırhlı kuak fırtına .dolaymle İstanbulla Marmara is- arısten hareket etli ~:~ar~ f:;i:::!~e ~~~af ey~;: 
Jerıııd ı mıntakasını düşman kuvvet- Stokholm 10 (A.A.) - İsveç Nya kelelen ~da servis ya~an vapur bu Paris 10 (A.A.) - Hariciye VeklleU mektecllr. 

en tamamen temizlemişlerdir. AJlehanda gazetesinin Finlandlyada sabah Tekırdağına gelmemiftlr. umu.mı kltıb· M i aı . - Uzun seneler devam ec!en bu dostlu-So h b' ·ne göre Sta- ı enemenc Oa unun nya ıtırı bu defa tezahür eyliyen mühim se-
P'i 1. Y)et topraklarında cephede bulunan mu a ın te MUll f ·kı A •k setinde Türk heyeti mahsusasa Ankara ya meresi, Yugoslavya ya karşı gösterilen 

~ıler, Yeniden Sovyet hududunu linin gizli silA~ı zırhlı kızak olduğu - 8 1 er merı aya dönmek üzere Pariaten hareket etmiştir. mücameleklr tavırdır. Bunun neticesin-
~ \re Leningrad - Murmansk demir- beyyiin etmfşttr. . . 10 bı·n tayyara Anlqma hakkmda Havu de Yugoslav. - M~car ~ünasebatı bir hay-
tt_ rıu kesrniş'erdir Suomosalmide Fınlandiyalılann eli • ajansının mlUalealan lf .düzelmiştır. Şmıdi, iki taraf arasında, 
~Yeti · t h · t arasında bulunan bu . . . lkı .,Opheli bakışmanın yerini itimad ,._ 
So er taar uza hazırlanıyo ·lar ne geçen ec ıza . . . . S tt • • d• 1 Parıa 10 (Havas ajansı bildiriyor) - sa..~a müstenid bir münasebet istfhllf 

bfr "Yetıerin, Salla mıntakasında yeni kı7.ak bir torpil "bıçunı~dedir. b ~a : sıparış 8 ıyor ar Geçen 24 Teşrinisanide Türkiye Hariciye etmiştir. Anlaşılıyor ki, bundan böyle 
laarruı hazırladıkları anlqılmakta _ 160 kilometre suratle. gı~en u za . " Vekileti umumi kltibi büyük elçi Numan !talya ile Macarist~ın gayesi: Bükret 

lbr. Burad .. . . tanklardan daha elvenşlidir. Vaşıngton 10 (A.A) - Muttefik hük1l- Menemencioğlu mühim bir murahhas ile Peşte arasındatkı meselelenn hallı o-
~d edi~i ~filum Sovyet ~uvvet

1

~~ FinJandiya askeri mehafili bu yeni metlerin memurları, Amerikan sanayi heyetinin başında Parise ge~ti. 0 za- ~.cak ve mevcu~. ge~~inlik i.zale ~dilmek 
~ h •• ştır. Bu kuvvetlerın çok ıyı ·ı~h k Jlanılmasını bekliyor1ardı. fabrikalarına 18 ay içinde fimdiye kadar mandanber' b h t f uyeı· . L d şoyle dursun, mumkünse. ~ır an allfllaya 
aıt... lörnıuş v t eh. d'l . .d kları sı <.t ın u .. ı u eye aa mı on ra vanlmaya gayret edilecektır 
"""'.rlennıektedi e e ız t ı nuş <>• u Bu silaha karşı daha şimdiden muda - ısmarlanmış olanlann hari~de ~O bin ve Parla arasında taksim eylemiştir. Bu Fakat Romanya ile Macaristan arasın-

Fi lerin r. • . k" . faa vaı:ıtasına malik bulunuyorlar. t~yy~e daha ısmarlamak iltediklenni bil faaliyet~ memleket arasında iktısadi ve daki münasPbetler oldukça girifttir. Bfl-
l>iğ Yenı bır muyaffa ıyeti İ dan Finlancliy117a ıilih dimıişlerdir. mali mahiyette bir takım anlaşmaların ha~a Büyük Harbin miras bıraktı~ bir 

1-&ıu er taraftan Ladoga gölü civarında, spanya .. d 'leeek imzasına müncer olmuştur vazıyet vardır ki, bunu, Romanyanın it-
te~ rı Ji'in Ve Rus kuvvetleri arasında ce- gon en ·ı Exp Kızllay umumi Yeni anlaşmalar Alman.ya lehine ola- .teğine U'Ygun olmıvan bir sekilde hallet-

•n eden bi . S v I ,ondra 1 O ( A.A.) - Daı Y ress . ' . mek i..<>temeye ka tJosmak, :varatılmak i~ 
)etJer 20o .. .. r çarpışma netıcesınde, o . . . Romadaki muhabiri yazı - merkeıı·ne yatırılan rak bozulmuş müvazeneyı yeniden tesis, tenen emniveti hiçbir zaman meydana 
bll(f d olu ve birçok esir bırakarak (!azetesının yani dost memlekete vaktile Almanya - ~etiremez. Bundan ötürüdür ki İtalyan _ 
ılıt. u a doğru ric'ate mecbur kalmışlar- yor: dan aldıklarını temin ve Almanyaya sat- M~car işbir'iğinin . bilhassa Romanvava 

. GcnPral Frankonun, dahili harbten para mı.iyonu geçt·ı tıklannı mübayaa eyle.meyi istihdaf ey- muteveccih safhasında. nası•. bir hattı 
8uıu sonra İspanyada kalan tank, top ve lemekted.ir hare~et takib edecdi me1"ı:ıkaver bfr $PV-

~f• 1~ neşredilen Sovyet tebliği, i1k ı d' göndereceği ha .. · . . .. .. . . dfr. ftalva. Romanvava müteveccih ola-
1titafo-.rak Suomosalmi mağllıbiyetini tüfekleri Fin an ıyava f - Ankara 10 (Husus:t) - Zel7.ele feliket- Türkiye, ilmıle. kültürıle, ordusu ile bilPcek bir Sovvet hareketine muan 1-
t • elınektedir. her verilmektedir. Bu harb leva~ımı s- zedeleri için Salı günil akşamına kadar dünyanın medeni milletleri gözünde tn- duğunu ilAn etmi~fr. Hatta. bu bııh~s~e, 
lllaiJtere ve kanı:Iincıvvay3 İspanyol vapurlanle nak Ankara Kızılay umumt merkezine yatı _ san terakkisinin zaruri bir wısuru olarak ~arant:v~ bPn7.er ~ir de tf'lmfnat vermPk 
ltonı. Fr nsanın yudımlan Jedi]ecektir. n1an paranın yekliııu l,l05,S07 Ura 81 ku- tebeyyün etmiştir. ıster ıınrunmektedır. Su şartla ki: bu alA-

'derı btr 10 <.Hususi) - Paristoe deveran İtalya, AJmanyayı protesto etti bulın .. at.... Bugu··n de dün olduğu gibi Paris ve ka. ~omanva tara~ından Macaristan a-
la nıfU ..., • ._. .. . . . '" A levl-ııne fstfc;mar edılmesfn . 

... )'al'dnrı Ylaya göre İngiltere ve Fran- Roma ı o _ Reuter: Gazeteler, Fin • Londra, Türkıye ıle tam bır musava. da- Bu formül. ıblr havli müt•·emdir. ftııl-
~'l'i harbo:~k Finl~~dtiyaya gön:ere- Jandiyaya aid olarak İtalyadan gönde. Dost Yunanistanın bilinde muamelede bu1unmaktadır.b vankddileklRPrinin 'buMiohamıdır ki, sfmdt-
.... "tetı . a zemesını sveç ve or - il n harb malzemesinin Almanyada Türkiye iki büyük milletle olan ağla· ve a ar, umen - acar m0nasebetleri-

11e lhrı.ı~~n:iye~ek, Şimal deniz~ y~lu ~e ... ~kifi üzerine İtalyamn Alman hükU- d 1 rmı sıklaştırmakla garb medeniyetine nin müc:bPt bir safhava intikal edebl'rne-
4-İir~. ınlandıyaya çıkarmak nıyetın- meti nezdinde protestoda bulunduğu - yar ım arı bağlı bulunan devletlerin ön safına geç- :~~;ı~m~:~~~::;p~~i~;rbf~i~~~~:a~r~~ 

'u tasa nu vazıvorlar. Ankara 10 (A.A.) - Dost ve müttefik miştir ve şunu hatırlatmak muvafık 0 - dpğil, belki bir ta,..afın di~er taraf arazisi 
\te l@ı\tk:edi~ru kuvveden ftile çıkarmak Times gazetesinin Roterdam muha - li:ien hükt1meti Anadolu zelzelesi felA - lur ki, 9 Tefiinisanl 1939 da Türkiye Hn- ib:erfndP mütkfvet hakkı istiven mfthlm 
hı dotıan ecek harıb malzemesini Sov - biri, bu meselenin Roma ile Bertin a - ketzedeled için on bin lira yardımda bu_ riciye Veknt eHenQz f(iphe edenlere tek- bir dııvıının esasın.- dav11nmakhrhr. Bun-
4-aa koru Irıasının muhtemel taarruzun - rasında: bir geçimsizli~ yol açabilece- lwımalı kararlaftumıf, bunun nakden rar ediyorum ki, haklarımıza çok kıskanç dan ötürOdür ki V,.neıifk mülAhfı ne 
'·~ rrtak üzere, İngı"liz ve Fransız V•r.ı·, Almanyanın h 4 len iki müttefik - -• llhht mal:reme olarak mı aönderilme- ve vazifelerimizi çok müdrikiz,. diyordu. d"rece alAka uvllnıi•rmışga . bn müJAbtln 
~ ~ gı ct MMf 0 _ mPv?:UUnu te!lkil PıiPn meselelet'e verll-
~rııııı ilerinin Sovyct'erin Murmansk ten birini tercih mecburiyetinde o1du- si ilten~ Ankaradan istimzaç etmif .. ..k • f .

1
• m,.k istenen 11m,.1t seklin nP olabf'f'r.f"t{ 

..... abluka edecekleri söylenmekte- v nu ilave ev)emektedfr. ve bunun üzerine hilldllneti.miz de sıhhi Buyu bır ngı iZ vapuru de o den-ce bOvflk bfr t~~s tt>V11d ey-
12 gu s D kı·ka· m•lremeyi tercih eylemişti. Bu defa öğ - mayne çarph lemPktedi': ~u h8lf' ı:rör@. hoıt varlido va-

biıa s on a . .mw ...... ı...... " El h-kdmeu h 71lıı" VP. snvlPTlf'n ~VlPr, c~er muvnk'kat 
lfe OYyet askeriuin yazİy"tİ · ren""A6AAA--- ıore, en u em Londra 10 - On bin tonluk cDunbar ,.... .. 'hivptf lıııf7 b•r tPktnı ıııvutuc-11 !IPvler 
~ '4bıki 10 (A.A.) _Salla mıntakasın 1000 Sovyet tayyaresi muattal kaldı na.kd~ on bin. lira, hem de aynca on Castle• vapurunun batmış oldulu bildi - ıiPltilcıP 'tmnlann mnr;.,,.vf bir k<ıhntvPt-
ht 12 bin kiı.ıid .. Sov - I dta, 11 (Hususi) - Fin - Sovyet bin lira kıymetinde sıhht malzeme te - rilmektedir. Vapur bir mayne çarpl1llf - lerf olrfuitunı:ı inımmıık lhımıiır. lh'lmld 
~ ~eti . en murekkeb olan .. ..o~ d 700 ili ı 000 Sovyet tay- berrü edeceğini ve aynca bütün Yuna - tır. Kaptan ile ild tayfa telef olmU§tur. bn "'"T""CP t'PPl ıbfr mPVT.tnt., mavP1"'11f fnr-

P'iıı'A nın vaziyeti, ümidsizdir. Çun- budu un a, d 1 tt ı b"r nistanda Anadolu zelzelesi felaketzede-
1 

• • • mfı11pr,,. lıfr'bir ııl~hlıırı nlmamıık ~<!ııb 
' etr ndiyalıların mengenesi bu kuv- yaresinin so~tan 'ld~ ~lmyı ~:: ı leri için para top'.ama komiteleri teşkJl Vapurda bulunan 48 yo cu ve 150 kışılık ,.,.ı ... ~ v~.,f bfr ,.,ım1P flp ;f::ııi,. erlPlfm: 
«e bu L. afını kapatmak üzeredir. Şu hal vaziyt?tte kaldıgı bı ın ~ ·

1 
olunduğunu bildirmiştir. mürettebat kurtarılmıştır. p:,. Mı>r::ır • 'RumPT'I anh"lTiııc:ı.,,. vın·ıı-

llaf)ec :,u\r\ıetin teslim ')imasının gecik • Diğer taraftan Mosko~ an k a ~na~ k ! lı11...,,.." bmn1nkü sartlar kinıil" müstahfl 
~gı tahmin olunuyor. bir habere göre •. So~;t aval ~~::k Otomobilleri, sarayları Dörtyolun urtu uş bir i<0:1'f" 
~ 'le Ceph . . d lı} im J{:ıganoVİÇ vazıfesın en az e ' bayramı ..._ ')pf/11t { 'X> antJ-t r lffP~ 
~ esınde Finlan iya ar, § • Sakulin tayin edilmiştir. bulunan dı·ıencı·ıer Dörtyol 1 O (A.A.) - Dün Dört,.·ol ........... - ........... - ................................. _ netten istifade ederek Maner - yenne • J 

--- kurtuıu~unun ıs inci yıldönümü kut - Zelzele mıntakasından 

8 . y 1 vya Bük..--eş 10 (A.A.) - Stefani: Birçok lul~tır. Bu münasebetle yapılan Ankaraga gelen 

Om ada Itaıya' UDOS a . dilencilerin tevkifi neticesinde burada merasime, yağan şiddetli yağmura rağ-
bir sk:mdal çıkmıştır. Bu münasebetle men, asker, talebe ve binlerce halk iş - Memurlar "e Mac arı· stan arasında bır Bükreşte muntazam bir dilenciler ce - tirak eylemiştir. Ankara 10 (Hususi) - Zelzele mınta. f miyeti mevcud olduğu ve bu dilenci _ 52 bı'n. tonluk zırhlılar kac:ından gelen memurlar burada Kızılay 
Ierden en tanınmı.ş olanlarının otomo- tarafından misafir edilmektedirler. Ala-

bıo k teşkl·ıı· dnşonolnyormnş =;~;lan ve sayfiyeleri olduğu 52,~~v~~u~o y~~~ir~ır~:~:alp'~~:~~ ~i~~i::i~~~:rk~:dn:;~u;::~~ va::ı:::: 
tetkik edilmekte olduğunu bildirmiştir. ibateleri ve zaruri masrafları temin olun-

Şi mal denizinde Jt'rlm S88f Zırhlının sürati 33 mi1. olacaktır. maktadır. 
Macar Hariciye Nazırı tekrar Romaya gidiyor suren bir hava muharebesi oldu ·····~:~~-~~:: .. ·~:~:~: ........................................................................................ -

•- k ,_.i e- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
tlt~'U!llı ıo " kü vaziyette giripne un yec 
""llll~ lôr - .. Roma radyosunu.-ı bildir -ı v~ bu~ elidir. - bombardıman tayyarelerinden mürekkeb Bir Jam tamı·rı· 
~ e, dun sabah Venedikten Bu - ğı d~ fllph aftan öğrenildiğine gore, idi. Uj 
~ 11_; d<inmüş olan Macaristan bari- Diğer ,ı:-r ar hariciye nazırlarının mü- Yanın aaat .süren ffddetli muharebe ne Dön pııeteıerln son •Jfalarında inhisarlar idaresinin '611e bir Dlnı çak&.: 

ltorıt C 11 Kont Csaky Mussollni ve İtalyan - İ .. ~ Arnavudluk, Yugoslav - tieesinde Alman tayyarelerinden biri dü- .. şqııde Meeldlyekö;ründekl Ukör .rabrlkuman dam tamiri 3'71'1 liraya lbale 
hlt ın..~o ile göru··şmek u··zere yeniden, 1AkatınMda t~~n devletlerinden mürek- f(lıillmüş, diğer birisinin de Danimarka edUeeekUr. Taliblerin miraeaa'1 .• 
hL __ ~'"il•- acaı-uo- azisi d b rf ,_,_ t ı.. " Ne miinasebetsls bir &.adiif ba Dlm rösümün inine re&ır.L ........ _.,..... 
~ 'd ~nıe1 olarak yarın P..omaya ha - ya ve. "k bir blokun teşkili ciddi suret- ar n e mec u "'~ yap ıe-;• gorül .. Ntlla merakla baftdla mi yoktla' 

- '
~ktı'r. keb ~çu ed"Imı"ştir. müştür. _ Pska& ıö&iirii 'Nl'ilmlt yeni betonarme binalana iskambil kltıdı slbl •11ar apa 
10 te rnutalea ı Danimarka makamları, kendi arazile- döküldüklerine .. bld «Hatanna aeddl bir ıamanonncla ~eti blll'llanda o lı:blk. 

'1eı.~ (AA.) - Royter: Son Dakika: rine iki Alman tayyaresinin mecbur! betonanae likör fabrikası damuun iç ıı.ın ,-ı 1Wı o&n Jetli inlik bir tamın 
~ Irıülaltatında İtalya ile Ma - _ hakkında mühim inif J&phlı ve mürettebatın tevkif edil- ihtiyaç ıösıermesl dotrma lçlmllldeld yaraya tu biber ekti. 
~ Ri'ı..ıı. ':asında bir askeri ittifak akdi- Vcnedik mülikatı diğini bildirmektedirler. Eski .ıstem yapı ömelderlndea meseli ts&anbulun postane blaaaa, ae • 
lttt --·""1ldüğü . . 

1 
h ber- iff88t Muharebeye ~frak eden İngiliz tay - 1DeUerl dealse o&arclata h•de kale rtbl daran ıiınriik blnau mubaltkü ki 

~ 'ıUub h ne daır şayı o an a ,.,. 11 (Hususi) - Dün gece yarelerinden yalnız bir tanesi düşürül - ta .. tarlblerindeaberl &amir cörmüt detillmllr. Faka& bu yeni kübik be&onar. 
ı.... ' • a s eden fta'yan meha ı ı. Londra, . mülakatı müştür. Diğerleri, düşmanı uzaklaştır - meler daha sanlan kununadaa ,.. danılan akıyor, 1• &emelleri ot111117Gr, 7S 
~ hır ..., .. 1• bö' le d Cıano - Şaky dnftrlan çatlıyor n nihayet son hidlse ile rördütümüz tekilde ..... b blaalan 

... u akat esnasında Y Roma ra yosu, .. . faatta bulun- dıktan sonra keşif u~lanna devam et - -~ hm iş yıkam11an bir selsele Ue &as, bm olup yerlere kapaaı1orla.r. Bu ne lftlrT ba Dl 
'!. '· Verilebileceğinden şüphe et· hakkında şu çok mu 1 miş ve salimen üslerine dönmüslerdir. bale&&lr' 
.. 't:tl.A Tekrar bugün, tek motör'ü bir Alman Likör fabrikası henibı sekb on yıl' ak bir Jl\pıdar. Som betonarmedlr lb&ellk 1t• 

...... "!' nıeı.. f ki mu~tur: ında hasıl o- k i · d ur1 1r d ' B .... b.k ... _to ' ... ~~ btr . . a ılde beyan ediliyor , f i h~riciye nazın aras tayyaresi Belçi a araz sın e mecb blld e. u .. a ı '"' nanne yapUUD damı ne kadar çiirültmq ki iç bin yedi yüs 
~~ aı ıttıfa.k akdi vakıa İtalyanın k anlaşmaya göre, Macari~tan ~v- in~ yapmıştır. ::;/;!!t~:~bl ...tı yukarı yeni bir bln:a. yapacak kadar mihlm bir &amire da. 
~ p•a_ eyhtarı bir Balkan bloku teş- lan .. u-ne maruz kaldıgı takdır- Alma.,yada · - .. 

"lllUıa d h· yet tecavuz .. dm _.) tn .
11 

Gösümün onmıe yakın JJllarda yaptıfımaa .-e mUyonlarea Ura sarfeHlttmk aJDI 
~ tdiı ıl bir hareket olarak te • f tarafından asken yar 1 Londra 10 (Husu:ıı - gt z avcı tay f')ldldekl ındtlern blnalaT ıeldL He men Tann ontan muhatasa eWa. Çillkl 

l: il~ ~:il~rse de, bu pakta Yugoslav- d~· tı~ri~· yareleri dün gece ştmall gılrbt A'manya söJ1.J7ecek b8fka ne sös olablllrT 

hl olması zaruridir. Halbuki ~orcce rista .. - ..ı..vtilik Rtımanyachıkt ft7.erinde ketlf u~şlan yaptıktan sonra, ~ I C I • ı 
-~-----~~===~--~~~~~~~~!9~=-=~~~~~~- ~··--~~~nea~~~mi~erd~ ~huh~ ahıa 



SON POSTA 

( Sehir llaberleri ) , 
Milli Piyango keşideleri 

Ankarada yapılacak 

Vapur seferleri · 
müşkülatla 
yapılıyor 

Her ayın yedisinde yapılacak olan kecidelerde hasılatın Denizlerde fır:ına, bütün şiddeli1e 
T devam etmektedir. 

yüzde sekseni ikramiyelere h~sredilecek Cümhuriyet vapuru, yolcularını al -
dığı halde iiti gündür fırtına yüzünden 

Bugün saat onda muvakkat üç aylık in 
tikal plAnının son ke.şidesini yapacak olan 
milli piyango müdürlüğü, müteakib ayla
ra aid çekiliş planını hazırlamış bulwı -
maktadır. 

25,000 lbilete de muhtelif teselli müki - limanımızda .beklemektedir. Vapurun 
fatları ay:rılnnştır. t.T9üncü k~idede, bü - bugün hareket etmesi kuvvetle muh -
tün ikramiyeler dolaptan çekildikten son- temel olmakla beraber fırtına devam 
ra sıfırdan dokuza kadar on rakam ik - ettiği takdirde birkaç gün daha lima -
ramiye dolabına konacak, bu on rakam - nımızda kalacaktır. 

Bu maksadla merkezle· temas etmek ü- dan beşi çekilecektir. . Bartın postası da dün fırtına yüzün-
zere Ankaraya giden müdür muavini Ha- .

1
Sonlan bu ~ rak~ '?.ih ... ayet bul'.111 den yapılamamıştır. Dün Karadeniz li

mid Ortaç, dün şehrimize dönmüştür. bı etlere onar lira teselli mukafatı verı - manlarmdan alınan telgraflarda İzmir 
Milli piyango müdürlüğünün birinci lecektir. Ka .:ı • ı - dıkl ve rauemz vapur arının sıgın arı 

tertib adını verdiği bu yeni üç aylık pla- . Yeni t_ertibin en mühim hususiyetle - limanlardan yollarına devam etmek ü
nı, ikramiyelerinin tenevvüü ve fazlalığı nnden ıbıri de, istendiği takdirde herkes zere ha k t tt"kl · b"ld" ·ım· t· . 
b kun d ık. k ·d ' d d 

1 
d"lediv· b bil . re e e ı en ı ırı ış ır 

a ın an evve ı eşı eıcı· e;:ı o gun- ı gı numarayı ve u etın on par - B J d 1· . S 

d d 
"b t b lun . . . al b" un ar an zırur vapurunun am -

ur._ ça an ı are u an taın serısını a ı- d ~ ··- "lm.işt 
İdare balkın piyangoya alakasını göz lecektir. su:-a ~ar ıgı ogrenı .. r. .. 

önünde tutarak, bilet satış bedellerinin Ancak istenen biletin keşide tarihin - .. rzm.:rtdel bublu~an 1~trusk vapurlu dkort 
~~.,ı ks · · "kr · ı h tmi d 15 ·· 1 "da ed t 1 b dilm gun ro ar a ugun ımanımıza ge ece -
1 

LU.Ue se enını ı amıye ere asre ş en gun evve ı r en a e e e- ti 
bulunmaktadır. Bu keşideye n.id biletler, si laı.ınıdır. rA . 
tam, msıf, beşte ve onda bir olmak üzere Milll piyango idaresi şimdiden sonra ke- d"" f'n~. sur:tıe 1Erz~rum vapurunu1 n ~~ 
dört kısma ayrılmıştır. §ide tarihlerini her ayın yedisinde yapa - .. ?r ~n. r~tar a lımanımıza ge ecegı 

Muvakkat intikal pl&nmda olduğu gi- caktır. Yeni planın ilk çekilişi Ankarada ogr~~ıln_ııştir. 
bi bu yeni tertibin onda bir hesabile bilet ola<:ak ve radyo ile keşide takib edilecek- Dun limanımıza gelen Ankara vapu -
bedeli birinci ve ikinci keşidelerde birer tir. ru da yolda bjrçok defalar tehlike at -
liradır. üç aylık intikal pMnmı muvaffa:kiyet- latmış, yolculardan birçoğu hastalan -

Biletine ikramiye isabet etmiyenlerl le tatbik eden milU piyango müdürlüğü mıştır. . 

Müstehcen roman davası alevlendi 

Mnddeinmnmı Hikmet Onat 
" .Af rodit ,, i mahknm ediyor 

Dünkü muhakemede müddeiumumi iddia makalll~ 
bizzat işgal etti, müdafaa vekili yerinde de yetıl 

avukat olan bir başka romancı bulunuyordu 

(Baştarafı 1 i1'Ci sayfada) 
Thad Mahmud da, vekillik salMıiyetini 

bir mahkeme huzurunda ilk de!a olarak, 
kullanmaktaydı. 

Duruşmaya Edebiyat Fakültesinden 
gelen ve davada ehlivukuf olarak tayin
leri için, salfilıiyetleri bildirilen profesör
lerin isimlerini muhtevi cevabın, okun -
masile b<ı§lannııştır. 

Müteakiben müddeiumumi söz alarak, 
tevsii tahkikat hususundaki mütaleasını 
serdetmiye başlanuştır. Müddeiumumi, 
bir sabah gazetesinde Afrodit münase -
betile eser hakkındaki raporun bir suç 
mahsulü o~duğu ihakkındtl yaz.ılmış bir 
yazıyı mevzuuba:hs etmiJ ve demiştir ki: 

c- Sayın haklın, kanuni sa-
lahiyetini kullanarak tarihçi İb -
rahim Hakkı Konyalıyı bizzat 
ehlihibre intibah ve eseri tetkik ettire -

Gene suçlular, eser kıymetli edi 
tarafından tetkik edildiği takdir~eolcl' 
tehcen olmadığını ve san'at eserı 
v • • ··daf•' gunun zahıre çıkacağını nıu 

söylemektedirler. Mazur görsünler. 
!erimizin Afroditi müellifine vereeftı' 
mevki ve kıymet müellifin kendi va ...J 
daşları olan Fransız ediblerinin "Jtf"'". 
te oldukları mevki ve kıymetten f~ 
lamıyacağı kanaatindeyjım. . 
Şunu da istitraden arzetmek Jstefiıtl 

bu eserin ıbazı ecnebi memleketıer~e~ 
şir sahasında bulunabilmesi daifel 
kanda olabilir. Ancak, mevzuatı.nıız ıı1 
memleketlerdeki mevzuatın ayni b. 
madığına ve memleketimizdeki had 
ri ecnebi mevzuatile değil, Türk lt~11 
larile mukayese ederek ona göre }ıU ıtJ 
verilmesi iktiza edeceğini de hatırlB 
lazımdır .• 

tatmin etmek ıüzere idare, birinci ve ikin- halkı.ml'D!l g&terctiği rağbet karşısında Marakaz vapuru da yolda tehlıkeler 
d kcşidelerde amorti miktarını 1500 bile- bilet adedlerini 40 binden 50 bine çıkar- atlatmıştır. Bu vapurla Balıkesir ve ha rek aldığı rapora müsteniden eserin top- Neticeten eserin müstehcen o}d\l 
te çıkarmışt.:ır. mıştır. valisinde sömstCT tatili münasebetilc !attırılmasına karar vermiş ve evrakı me dilimize de tam tercüme edilmediğirıi 
---------------------------~--- ~thlkreyahatineçı~nKındilliw~ muri~timire b&wmemuri~timiree ~nwdclil~rtlkreWhl~s~~· 
l
·sveç ve Norueçle yenı· ı ·o· g"" retmenler redu· ... n.köy !iscleri talebeleri dönmüşler - de kararı mahkeme dairesinde eser top _ ni şöyle bağlamıştır: , ı !attırılarak rmıhafaza altına alınmış ve el - Mahkeme zabıtnaml!sinin esil 

t
• t had ı • Gelibolu limanında karaya oturmuş müteakiben de aleyhine amme davaS! a- tetkikinde suçlulardan Semih LOtfi ~ 

1 ıcare mua 8 erı konferanslara devama V€ kendi vesaiti ile oturduğu yerden çılrmştır> demiştir. zuru adalette :hüviyetinin tesbiti s0 ~ 

1 k 
kurtulmu~ olan Tayyar vapurunun yol- İddia maka.mı, bundan sonra geçen cel- sual üzerine bir mahkumiyeti oırnad 

yapı aca mecbur tutulacaklar cularını almak üzere gönderilmiş olan sede suçlular tarafından JIY:idafaa zım - söylemiştir. el 

31 
Birindkanunda müddeti bit~ .. . . . Dumlupınar vapuru, Tayyarın yolcu - nında ileri sürülen bazı noktalara temas Memuriyetimizin ilflmat dairesi 

•• • İJM: okul oğret.menlennın mes1ek1 bil - ların1 almış ve Çanakkaleye bırakmış- ederek, bunlara birer birer cevab ver - masasının 937-1545 sayısında kayıdll 
1 olan Türk - İsveç takas ve tediye an - gilerini artırmak maksadile tertib edi- t miştir. Bu arada eserin eskiden tercüme asliye birinci ceza mahkemesinin teJ1\ 

laşmasmm müddeti bir ay daha temdid 1 k f 1 d"" d ht l'f ır. - v 8 ,. • • A • • en on erans ara un e mu e ı o - Tavysırın varası agır oldugundan, ve tabettirildiği halde niçin takibatn ma- den tasdikli 29.6.937 gün ve 934-160 ,_. 
. edl~ş ve keyfiyet alakadarlara bıldi- kullarda devam olunmuştl;lr· Geliboluda birkaç gün kalacaktır. ruz kalmadığı sualine cmüstehcen neşri - yılı kat'ileşmiş il amile hakarl'tten d~ 
rt~tır. memleketimizden lındU: Di>n İlk Tedrisat Müfettişi Avni A - Tırhamn vaziyetini tetkik etmek iizcre yatın Türk ceza ve matbuat kanunlarının iki ay hapis ve 33 lira ağır para c•'":'; 
. . eç . .. .. al ' rıç tarafından Kadıköy 12 ·nci okulda mer'iyete girmesile menedildiğinı>, cAf- mahkum ~dildiği ve cezanın da tecil ~' 
ıncır ve fazla miktarda tutun . - pasif korunma, Müfett~ Muzaffer Er- dün bir heyet Akdenize hareket etti. rodib in c Ulus» ta tefrika edilmesi key - miş bulunduğu tetkikatımızla an!aşıltJJ" 
makta ve bu. meml~ete yapılan ıhra - gün tarafından Galatasaray lisesinde Akdenizde Alanya civannda karaya fiyetinin de vaki olmadığım, cevaben tır. .,.; 
cat•ınız, 2 milyon lıraY_I bulmaktad!r. rasad işleri, Müfettiş Bedri Akalın ta- düşerek tehlikeli surette oturan Tırhan bi1.dirmiştir. Hem kendi hatıra'anm tahrik ve -ı-/ 

İsveçten yapılan ı~alrıtımı~ daha rafından Fındıklı 13 üncü okulda okul vapurunun vaziyetini tetkik etmek ü- Müddeiumumi, müteakiben şu sualle - de mahkemeyi yanlış bir beyandan ~ 
f~:ıla olup .bu rnemleketın sen~ ~aye- kütıibhanesi, İlk Tedrisat Müfettişi 7.ere dün Devlet Denizyollan Umum r~n ceva.bl:Xı~ı ~raıruış .ve uzun .be~a~a - tarmak içiı: şu malUmatı k':aca. i7.8h

9 
ıl 

:ınde. klen~g hesablan . bakiy~mden Muslihittin Okyay tarafından İstanbul Müdürliiğü Baş Enspektörü Mustafa tile esen cıddi ıbır tetkikten geçırmiştır: zum hissedıyorum. Bu keyftyetın :rne 
uç mılyon !ıraya yakın bır matlubu bu- lisesinde okul müzesi, ve Maarif Mü _ Erciveleğin ba~kanlığında beş kişilik cPiyer Luiz kimdir, Afrodit namında- riyetimizden istilam edilmesini. . dl 
iunmaktadır. dür muavini Muvaffak tarafından is - bir heyet Dumlupınar vapurile vak'a ki roman ve müellifi Fransada nasıl ta - 2 - Suç mahsulü olduğu imaen bıl ~ 

İsveç memleketimize demir ve çe - tanbul Kız lisesinde şema halinde re • mahalline hareket etmiştir. l"tıunıştır?> rilen rapor hakktndaki ihbara aid 1<• 
l.ik, mühim miktarda makine, yün men- simler mevzulan üzerinde konferans - Diin • .4ılemdar tahlisive gemisinden Hikmet Onat, bu hususta da şunları ni tevessülata girişebilmek için bu ~~ 
5!1c~t, kağıd, mamul deri; fenni altıt, lar ver!l~ir. Maarif Müdürlüğü ilk alınan bir telgrafda, tahlisiye gemisi _ söylemiştir: . ·-· . _ ye kadar olan zabıt~am~ni~ tasdi:CU ~ 
last:k ve kauçuk mamulatı; cam, boya mekteblere yeni bir tamim göndererek nin vak'a mahalline gittiği fakat fırtı- c- Larusu tetkık ettıguruz zaman mu- rer suretinin memurıyetımıze verılJJ'le 
ve nlelCımum mamul maddeler satmak- bütün ilk okul öğretmenlerinin konfe- nanın şiddetinden çalışrnağa imkan ellif hakkında yazılan melankolik ve şe- ni. 
tadır. . rans!Rra devama mecbur olduklarını bulamndığı bildirilmistir. hevidir cAfrodit nam eser hakkında da 3 - Suçmlar, tercümenin aynen, 1 

Bugünkü şartlara göre Isveç rnemle- bildirmiştir. Vapurun vaziyeti mütemadiyen art- çok aÇlk bir eser olarak iştihar etmiştir> fiyen yapıldığını, memuriyctimizde .~ 
ketimize daha fazla eşya ithal edecek makta olan fırtına yüzünden her daki- demektedir. tırdığı tetkikatla eserin aslından b

1

..,1 

bir vaziyette olduğundan; yeni anl~ - dilecektir. ka dan:l tehlikeli bir duruma girmek _ Edebiyat lleminde tanındığı ve bazı' yerlerini tay ve fasıl ilave edilmek. Y;, 
mada ihrac imkanları da genişletile - Norveçle mütekabil ticaretimiz 600- tedir. memleketlerde başka lisanlara tercüme ların yerleri değiştirilmek suretile ~~.J 
cektir. 700 bjn lira miktarında olup bu mem _ edildiğini suçlular müdafaalannda bil - dan başka bir şekle sokulmuş oldugı>'jl 

Norvcçle de müddeti bitmek üzere o- lekete tütün; buğday; incir ve maden Ticaret fe(erl: dirmektedirler. Fransada mezkırr eserin iddia ve müdafaa etmekte bu
1

unmall11 
fan takas itllifı mfizakereleri N<>rveÇ- ihracah mukabilinde bilhassa kôğıd it- Y acık kitab satan kitabcılarda bulunabil - binaen, iddiamızın derecei sıhhatinin ttf. 
~ yap!lacalc; yeni bir anlaşma akde _ hal edilmektedir. diği ve hatta, kitabın ilk neşri tarihinde biti için izah eylediğimiz yerlerin f~~<lf 

Elma ve barsak ibrac · k l h" t - · ll9'" Fransa resmı ma amatınca a ey ınc a - sızca metnile, türkçe tercumcsının ttl 

Esrar kaçakçılığı yapan 6 
kişilik bir şebeke yakalandı 

nizamnameleri hamlanıyor 
Mem~ketimiı..den i!hra~ edilecek elma 

ve barsakların da standardize edilmesi ka 
rarlaşmıştır. Bu maksadla bu maddeler 
için de ayrı ayrı ihrac nizamname proje
leri hazırlanmaktadır. Proje Vekaletçe 
tetkik ve tasvib edildikten sonra mer'iyet 
mevkiine girecektir. 

kibata girişi'diği de istihbaratımız cüm- vakıf bir ehli hibre marifetile tetkik e ~ 
Jesindendir. İcabında bu keyfiyeti de - rilmesine ve eserin san'at eseri olup 
lille de isbata müheyyaıyız. (Devamı 11 inci sayfacl4) ~ 

Memleketimizde yapıhm filmlerin en mnkeınm~li ve bUyUk edibimiz 
Reşad Nuri GOntekin',n en gUzel eseri · 

y alovadan .. lsta~bula gelen iki kadının eşyaları 
arasında dort kılo sekiz yüz gram esrar bulundu Pamuk ihrac bi liği bugiin 

lzmirde toplanıyor TAS PARCASI Gümrük muhafaza teşkilatı memurlıa-
1'1 dün Yak>va ile İstanbul arasında bir 
müddetten'.beri mühim miktarda esrar 
kaçakçılığı yapan kadınlı erkekli bir §e

bekeyi yakalamağa muvaffak olmuşlar -
dır. 

Yal.ovada oturan es:ki esrar kaçakçıla -
nndan Cevadla arkadaşı Mehmedni sık, 
sık 1stanbula gelip gittiklerini g15ren a
likadar memurlar, bu iki ~alısın hareket
lerinden şüphelenerek kendilerıni takib 
ve tarassud altında bulundurmağa başla-

mışlardır. 
Fakat kurnaz kaçakçılar, bu takibin far 

kına varmışlar, 1stanbula getireceklrri eı; 
rarlan iki kadın vasıtasUe nakletımeği 

düşünmüşlerdir. 
Bu .maksadla harekete geçen Cevad ve 
kadnc:'I dün sa'bah İstanbula göndere -

ar ~- . . k k kleri esrnrlan iki sepetin ıçıne oyara 
~kriye ve Hur~ye adlarında iki kadına 
teslim etınişlerdır. 

Vaziyeti tesbit eden memurlar vapur 
~dıköy iskelesine yanaşır yanaşmaz her 
lkı ka~nı .. ~. Y_:UCahyarak gümrük muha
faza müdürlüğüne getirmişlerdi:-. 

Burada sorgulan yapılan Filo-" 
Huriye 1 . . ıye ve 

suç arını ıtıraf ederek, sepetteki 
esrarlan Cevadla aritadaJ::'I Meh ed t t b 1 . r m den 

Pamuk ihraç ıbirliği bugün İzmirdc 
toplanacak ve idare heyeti seçimi yapa -
caktır. 

Piyasada bir aralık pamuk fiatlannın 
dü~tüğü şayi olmuşsa da İzmirden alınan 
malumat pamuk fiat\arının 59-62 kuruş 

arasında ve piyasanın s~lam olduğunu 

T AKSiM Sinemasında 
BOyOk nıuvaffakiyeUe devam ediyor. Son gUnlerinden istifade ediniz. 

göstermiştir. 
s anı u a getırmek üzere aldıkl .. 

l . 
1 

d" arını soy-
emış er ır. 

Dört kilo sekiz yüz aı-nw.. ~ğ 
1 
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ve .. on ~ torbadan ibaret ?lan esrarlar e - ma ne er en itibaren 
musadere olunarak müteakib tahkik t i p E ıwr 2 T Ü R K Ç E S Ô Z L Ü 
Y lrn 

. aın ..._ 
apı ası ıçin suçlular emniyet m-d·· F 1 L M B 1 R D E N 

l~ıı1.•ne t....,1· ed"lmişl u ur - Sinemnonnda 
"'!!>"' '""' mı ı erdir. Hadiseye el -· 

koyan emniyet müdür1ıüğü memurları 1 R E R, L O ..... B O ..,.. E yaptıkları tahkikat sonunda bn işle ala- • T ~ L ılıf& S 
kalı diğer iki şahsı da yakalamışlardır. ( B A S K E R V 1 L L E R 'in K ô p F. G t ) 

Bunlar, Edirnekapıda oturan Bursalı Baştım nihayete kadar esrar ve heyecanlı Sıthnelerle dolu bllvOk film 

Hakkı ile Yakub adlarında iki kişidir. 2 - 3 PALAVRACILAR PO L·ı c.....:. H. A F·ıv Es·. 
Altı kişilik kaçakçı şebekesi bugün as- K hk h t f <iWJ 

liye 5 inci ceza mahltemefilne teslim edi _ A 8 8 11 
u anı, zevkli ve heyecl\nlı nefis bir şaheser 

ıecektir. ynca : G R A F S p E E z 1 R H L 1 S 1 N 1 N 1 N F 1 L A K ve B A T M A S 1 
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1 
Tramvay n e o ......... , .. bir •• --ı·bqıbqıya idim. BlrdeU doktora 
~ E·••ündeki tma- arfırNbtnn llflemişti; delllere O.,. 

1 
vay durağı çok k•labelakh- Bu Dlaba· abl hareket etmek tadar hata oJamu. 

U 
lık aramıda ben de titNJe titre,. tram llllft en makul JMneket Minin suyu ~ 
va, btıldi1fll'~ Yı.,.p•+dl ıaı • na gltlm\•ılt 

• madJimı illi' ... ..,... ekla: - Belldl 
- Merhaba! Dedim. 
Dedi. Merhabuma: - Kuhakbt, diye eevab venlf. Çila-

bir malıarebe vukubulursa 
l olacak netice nedir? 

- llsbaı.1 1dl •?ıbahan mltealdb kış ıelecellnle 
İle cevab vldm: , .. ,. JllacalmL kar ,alacalmı. .,.. 
- ltlewlm tıfl luk ....,., bilmiyorlar. 
- Eveti - Kla bOmt,.., 
- Klflll mit* oı. ,alnar. J'llar• - Kim oln nt, bınr' al 

kar yapr, bKm yaAma.Ja bel'adı· _ Anl .......... 
-E..u 

:::ı - Siz bm Mir •' ·+f - Anlamadm mı? 
- BDtrlm .... - Darılma amma an1aJ1iMC1ma. 
- Me.Jl me ıoMüardl t.eudflf GOldil: 

etseydfm. q wıl 1ılr WiibrıdtrT de- - Anlamıyacak • var ki' ~ pi 
seydim, bana m .... ftlfrdiniz? meden enet, kit aelecellnl. J191m• 

- Klf1ll ...ı 1* w s •10 oldujumı Jaiacalıme kar J•inaim•• soluk ola • 
anlatırdım. cağuu bilselerdi. ba tramvaJ duralıM 

- Y• biB,ordlmm ctanekf iğreti de olsa, oluklu açtan. hattl ~ 
- Evet, hem m,. bilmiyeyim1 talml sandılı tahtasından bir sundurma 
- Tuh f şey!.. yaparlıırdJ. tramvay bekliyen yüzlerce 
Ne gsrib bfr ~ Sarhoş muydu, binler~ iman da ıs1amnaktan. ilşü ~ 

deli mi1di1 Sarhoş haıt fle yoktu. G6z- mekteu kurtulurdu. 
leri de deli gözüne ben-mi,orda. Cewb vermedim; o IGrdu: 

- Siı bir dAhisinizl - Buruı durak bat 
- Ben mi. ne münasebet! - Evet! 
- Bildiniz, kış gelmeden, kıp yal- - Ha1ır, dommanM tein Jlrilyekl 

mur ) ağacağım. kar ,alacağuıı bil - Ve yiirü.d6. li~ 
mek, bu bir deha m•eJıesl ~ / ı 
Hayır hayır; mubakuk bir zırdeli • J ,,,,,,., ~uf.1-Ul 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 

E11.,...•Aı 
Çdlnen 
24,......bir ..... 

• bir m d1 ı:,..... Jır..ı ... iııl ili
.. edeyim: 

.Evi sn' '41 •;pnı. 
.... lC '* au.,I 
... Ufl-
dlr. EvJenmek ...... Füat bir 
tirli ~ ni'- çaı.1r0 nll m -
lanlarm lıalfnf l>D'l,.am. 

Benim, .. ,., ..... bir ... -
~ 'YITp 0g MDe)lk 9'11dir • .Apl ada 
o&uurU&- ...... lllr -- del'llJr, 
Yenpm de jpq. bir IMlll -.ı. h • 
kat bu fena o1lıMfaa ---1ar blMlr -
ı.Ue ..... '* tlılA IJi pça--- -
ıec. Sem- Mır lla bvp eMrlft. 
- •• J n • lııılds pddetlenir lı:I, 
........ 4uyup ....,.ıs tçWı e.w 
,.ıırıer. IMr sün • JDlsall parken 
... -- ..ı...wun.. ~ 
-"· bımla -- - bugila ~ 
le .,_,. ..,_ alank delil mi • 
,UT. 

...,._._ wltluba ... '* Jd. 
.. ,. hatlrlatlL 

Ylllacl lllr ....wr.Uea l'raaJa 
.... JllMmca 1lrr p-.cl n.w .. -
lılDertDdm blıiDde ...... ...... 
1a1rrr-bdmı~hWm
l!idAn. iım ın, ,..... saa. ~ o.. 
tecl bdmı a&Gr a&w bir ~. 
haD8J9 ..., •• _..ne...,.. ... 
teJarafı çel-it= 
........... bıim1ll1lu Jllıleıl 

tllU t1111lmt Janntnhr .. 
BS Wl _._. ele ahp Wltlm bir 

... baklrwda "*""' ftl'Dleala -
kadar yanlıf olduJunu a&ıen. Mr 111-
1:1'9 del& mt 

m.,.... d9 .,. Htaya ..... ,... 
Bir tek mlall biitiln nlllen tıepnl • 
demeyiz. Mlee miler ftrdJr ki, 1ıa • 
yatlanndan memnundurlar . .itan bc!a 
kavga etmeden gil,ze1 bir bayat aeçl • 
rirler. Okuyucumun ağ beyillJe 1en • 
psine bakıp evler. ~ en çeklnnieeL 
nl hiç dojra buJmem 
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' Yazan : Hüseyin Rifat 

23/XII/939 1 ~~ jzaman geçti ve puta tapmanın mana-
- Ankara - sızlığı o kadar anlaşıldı ki artık bu 

Geçen gün hasta bir arkadaşımın memnuiyete de mahal kalmadı. Kalb 
hatmnı yoklamıya gitmiştim; benden Allaha müteveccih olduktan sonra kar-
evvel gelmiş daha birkaç kişi vardı; şıya tesadüf edecek hiç bir şeyin ma-
biraz hastanın, hastaftığın lakırdıları nast yoktur. 
edildikten sonra söz döne dol~a edebi- Şu hikaye de şairin, dindarlığı ne 
yata ve sonra -ev sahibinin, ziyaretçi- kadar kayıdlardan ve şartlardan uzak-
lerden birinin de baytar olmalan mü- laşttrarak sadeleştirdiğini ve ... Ken-
nasebetile- şair Mehmed Akife intikal disinın mezarına konacak bir heykel-
etti. den ruhan memnun mu ve muztarib mi 

Hem ev sahibi hasta, hem de misafir, olacağını ve kendisinin nasıl bir muta-
baytar Akifin yakınlarından oldukları assıb! bulunduğunu açıkça göstermez 
için hususi hayatından söz açarak Aki- mi? 
fe isnad edilen (taassub) gibi bir ~aibe * 
nin asla doğru olmıyatağıru, şamn . Akifin dindarane olan şiirlerini, mü-
va.ktile içki müptel!sı bile olduğunu ve Mehmed Akif taassıbdır diye sevmem dersem yalan 
sonra, hakikaten ehemmiyetli bir vak'a ile gene hayatının sonuna kadar dost söylerruş olurum; o, vatan aşkını, millet 
dolayısile terkettiğini anlattılar. kalmasıdır. sevgisini yurd~larıına telkin edebil-

Bir san'atkArın husust hayatile ya- Bu vak'a şair için bir nakise değil menin ancak bu yolda kabil olabilece-
raitlğı bedialar arasında sıkı fıkı müna- bilakis bir meziyet teşkil eder ki husu& ğine kanidi; onun eserlerini büyük 
sebe~ .a~amak n; dereceye kadar doğru si hayatı yazılırken bu cihetin kale bir heyecanı~ o~dum ve hala d~ ok~
olabıJır. Ve sanatkarın edasının o yazı- alınmaması, büyük bir meziyetinin rurn; nasıl kı dındar olmıyan şaırlenn 
ı:r~.aki müeddaya u~uyor '!1~e bayatı zikredil.memesinden ba:şka bir şey i!ade de şiirlerini aYll;İ zev~~ .o~udum ve. o-
gor~ ve ya~ayışını bıyoğrafısı yazllır- etmez, zannederim. kurum. Yeter kı bu ıki ıtikad sahibın-
ken bi1erek ve istiyerek nasıl ihmal den biri ötekine hakaret etmiş olmasın; 
veya im hal edebiliriz? Gibi birçok mü- * çünkü inanmak, inanmamak... Bunla-
naka~afar yürütüldü. Bir vak'a daha: rın ikisi de birer cdin>dir. 

Akifin seyyal şiirlerinden bahsedilir- Akife karşı bütün gençlik büyük bir Netice olarak şunu söylemek isterim-
ken sörun bu vadiye dökülüşüne sebeb hürmet eseri gösterdi; tabutunu son ki kasten sönylenmemi.ş olan bu nokta
bay Eşref Edib tarafından merhum şair yer:ne kadar 'başlan üzerinde götürdü. lar şairimizin şanı, şöhreti için 
hakkında yazılan iki cildlik büyük e- Dqha sonra onun büyük kudretine ya- değil, hakkında• yaZ1lan eser ıçın 
11erde hu cihetin noksan bırakılmış ol- raışır bir mezar yaptırırken heykelini bir nakise teşkil ediyor; bir san'atkarın 
tnası idi. mewrının üzerine koymak istedi. her hali, en küçük teferrüatma kadar 

Esrcf Ed"bin pek kıymetli olduğu Hem~m her şiirinin başına bir ayet yazı] malı ve bilinmelidir .... 
şüphesiı bulunan şair hakkındaki etü- ·ı· t· · · b d tl b Hüseyin Rifat 

1 ı.r; ırcn şaırın azı os an unu onu!l ········~··· ................................................. .. 
dürıü okuyamadım; fakat yapılan bu dine o!an sıkı rabıtasile mütenasib gör- D • il •d 
fdtlialıwı göre de, noksan bırakılan bu müyorlar, ve ( Akifin ruhu bundnn enızyo arına 81 
ciheti doğru bulmadım. Bunun içindir muazzeb olur) diyorlaTdı. b ,.! 
ki o mecliste cereyan edip de doğrulu- Heykel, mezarına konuldu mu, ko- ça ınrnış eşya UtUnuu 
ğunda hiç şüphem bulunmıyan eksik- nulmadı mı onu da bilmem; fakat şairin Cidf~ müddeiumumiliği; Devlet De -
liği tamamlnmak istedim. hali h;:ıyatında geçen şu vak'a'. da böyıe nizyallan Umum Müdürlüğünde rne -

. * . . bir heykelden memnun veya• muztarib rnur olduğu anlaşılan Hasan Ertekin 
. Şaır Mehm~d Akif :~er~ı ve ı?ençli- olacağını pek güzel gösterir: adında birinin evinde araştırma yap -

ğinde uzun müddet rnuskırat kulland1. Ak'f h , "kat rn··t d · ld ;;.,, mış· mühim miktarda çalınmı.cı eşya 
F 

. A • • ı aKı en u e eyyın o u6 ... • "'$ 

akat hır hadıse onu ıçmekten tama- . . k 1 _.J bo t lAkki ıı· meydana çıkarmı..+. ... ku t t ıçın namaz ı aruı ve rç e a e ı- i".u.. 

men r arm~ş ı. . . ği bu 5ııi de öyle alenen de!til, evinin Bu eşyanın Devlet Denizyollan U -
Mrrhum: hır .~~ fazlaca i~~ b1r tenha bir odasına giderek eda ederdi. mum Müdürlüğüne aid olduğu tesbit 

hı:ılde iken kend1sının pek sevdıği: ırfan B" .. b if . . k edilmiş olduğundan· memur hakkında 
kardeşi Babanzade Naim hoca merhu- . tdr gun. gefi~e bulvaz esınıahibybapar den, burada kanuni taklbatta bulunulmak 
ma'. bf ·· b h ti . d h • 1 evm e m.ısa r u unan asın an İ .r mu a ase ne cesın e - l'IK ı b' t od gi . 'rl k üzere keyfiyet stanbul Müddeiumu -
veya hı:ık~ız- bir tokat indirmişti ır za aya rmış, şaı n namaz ı- T.. b·ıa· ·ı...,._;.,f 

E t · " • · larken karşısına tesadüf eden duvarda mı ıgıne 1 ırı ..... ~ ır. 
r ec:ı gun yaptıgı bu hareketten b" . ılı bul d w .. k Hasanın Cihangirde ayni evde vakti-

dolayı -haklı da olsa- arkadaşına el ır resmın as . un ~gunu gore:e ' le be>:aber oturduğu arkadaşı Rasimin 
kaldrr~ca'k kadar asabını bozan ickivi resme karşı ibadetin caız olm.ıyacagını ; do d d.. ılan t , t' · • ·· 1 . . ş . Ak!• evın ~ e un yap araş ırma ne ı-
terketti ve ondan sonra bir daha da alt soy emı~tı. aır u ona cevaben di- . d ühim' • 'kta d d k o - k. • cesın e m mı r a eşya mey a -
zına .. ~~adı. yor ·ı: na çıkarılmış, müteakiben Mehm~ A-

Goruluvor ki Akif bu h~disede sahibi - İslamiyetin ilk günlerinde putpe- tes adındaki kardeşinin evinde yapı _ 
b~lunau.ğu iki büyük hasleti birden restlik vardı; ilk müslümanların, na- la~ aramada da gene bir takım eşya e-
gost:ı:mı~. olu!.or: rnazlarmı kılarken karşılarında bir pu- le geç'.rilmiştir. Bu eşya arasında ya<L 

B1nnr.1s1 rnuskıratın a b bo k tu b ı ki. t t w • ~ . sa ım ?.aca n u unması onun gene es ap ıgı lı boya, sabun vesaıre bulunmaktadır. 
kadar fena bır tesir vapt gınw •• k bi t akt ld w f"k · · . . : . ı ı gorere r şeye apm a o ugu 1 nnı vere- Bu i~le ambar memuru Ziya da al~-
bırd~n-hlre terkedıvermesi ve hayatın b"l" d" b h b k 1dınnak . . t d ~ .. ··ım·· h kk da 

k d d 
. - ın ı ır ı; u ze a· ı a ıçın pu a ka ar goru uş ve onun a ın da 

80nuna a ar a bır daha ağzına ı k .. · · · fk" .. d N . ama- -veya resme- arşı namaza o gunlerde takıbatl kanunıye yapılmasına karar 
ması, ıncısı e aım hoca merhum cevaz verilmedi. Fakat aradan o kadar ~1erilmiştir. 

•Son Postan nın tefrikası: 58 

General Franko 
Aleyhinde çok söylendi, ağır ithamla

ra maruz kaldı, fakat nihayet kendi da
vasını kazandı. 

Bugü.ınıkü çılgın Avrupa içinde sakin 
sa.kin yaralarını sarmağa çalışan, bütün 
devletler ile dost geçin.meğe karar veren 
ve İspanyanın ~ında bulunan General 
Franloo harbden sanra da iyi bir siyasi 
adam olduğunu göste:rnr4J, İspanyayı Av
rupa.daki ateş çemberinden açıkta bulun
durmağa muvaffak olmuştur. 

Son seneler içinde ismi pek 
sık geçen bu devlet reisinin hayatı 
dikkate şayandır. 

General Francisco Franco Baamonde, 
17 K~nunuevvel 1892 tarihinde İspanya
da Ferrol şehrinde dünyaya gelmiştir. 

Bu•gün tam 47 yaşındadır. 
Br..itün eedadı bahriyeye merurubdu. 

Babası da 1bahriye müntesiblerindendi. 
İçinde doğmuş olduğu Ferrol şehri İs-

panyanın başlıca limanlarından biridir. Franko, kızı ve köpeği • 
Kü~ük ya-şındanberi denizciliğe merak ~ 
saran Franko bahriye mektebine girmek tı. Bu hareketin kumandasını da 'ft # 
için müsabakaya hazırlanmı~, fakat 1907 ya tevdi ettiler. Franko burada. da~~ 
senesinde dühul imtihanları tasarruf 00- rane harbederek bütün gayelerııı t 
Jayısile ha·zfedilmiş olduğundan bizzanır kuk etmesini temin etti. et" 
To~o şehrinde bulunan piyade mektebi İspanya harbi bu suretle hita11lll $ 
müsaıbakasına iştirak eylemi§ ve.bu mek- ken Franko 32 yaşında generalliğe ·)ol' 
tebe girmişti. Fr3'.Ilko buradan 1910 sene- seldi ve İspanyanın en genç generalı 
sinde mülazimievvel olarak çıktı. rak temayüz etti. .. # 

O sırada İspanya Fas muharebesine Franko mesleğini harbede ede 0~t.r 
girişmiş bulunuyordu. Faslılar İspanyol- mi.ştir. Askerlerinin kuvvei maneVl)dır 
lan adamakıllı mağlub etmişlerdi. Bu ne pek büyük bir ehemmiyet atf~ 
mağlilbiyet İspanyada e:Dkan ıımumiyeyi Ayni zamanda düşmanlarının kudre 
ikiye ayırdı. Bir kısım halk Faslılara menabiini de takdir edenlerdendir· ·ıi 
karşı harbe devam eylemek, diğer kısım Fransanın en meşhur generauerı 1.., 
ise •bu maceraya nflıaıyet vermek arzu- olup Fasın fatihi ünvanını alınlŞ 0

9 
sunda bulunuyorlard1. Lyautey onu ve İtalyan generali Qr # 

1911 senesi Kanunusanisinde kralın aniyi devrin en şayanı dikkat kı.ııı1 
Melillada yapmış olduğu seyahat harb ta- danlarından ikisi addeder. ,(. 
raftarlanna yeni bir ~evk asıladı. O an- lc;panyada cümhuriyet idaresi te::rr. 
!arda da İspanya meselesi biivük devlet- eder etmez ihtiyaten, Franko Bal il' 

e' }erin iştihalannı kabartmı-ş bu1unuyordu. adalarına uzaklaştırılmıştı. 193.4 sen ·i 
Fran~a Kasablankaya asker çıkardı. İn- de İspanyada Asturies mıntaka.c;ırıd 11 ~r 
giltere Tanca üzerinde hak iddia etti. Al- dt bir ihtilal hareketi vukubu~u. :Bt1 ~ 
manya Agadire Panther harb gemisini reket Barcelona ve Madride ya)'11J11 
gönderdi. istidadını gösterdi. ,rce' 

Fasta harb gene başlamış, İspan- Bu hareketi bastırmak icin h~~ıı d" 
yollar gene müşkül mevkide kalmışlar<lı. Frankoya müra-caat etti. O kendısıt 
O sırada Franko gönül1ıü olarak Fasa beklenen hil'lIIleti ifa eyledi. . 0~ gitmiş bulunuyordu. Yeni vüeude ge· 1935 senesinde harbiye nazırı Gıl ~-eJ' 
tiril en mahalU zabıta teŞkil~tına Franko les orduyu yeniden tensike karar. 
da dahil bulunuyordu. 1915 senesi niha- mişti. }\1 

yetinde Franko, ilk olarak yazılmış olan . O sıralarda Fas kıt'alan başında pıı.~ 
42 gönüllüden sağ kalan yedi zabitten bi- nan Frankoyu kendisine muavin tıı) 
rllli ~ 1 

Franko 1916 senesi içinde vukubulan Bu sırada İspanyada yeni bir ill~ 
harbde yaraland'ı ve İspanyaya avdet et- hareketi baş gösterdi, bu hareket &ı 
ti. 1920 senesinde tekrar Fasa döndü. O geçtikçe vüs'at peyda etti. hüküınet g ~ 
sıra.da yerli askerlerden kJ.t'alar teşkil e- Frankoyu Can.aries adalarına göndere .. j~ 
den Mman Astray ile fikren anlaştı. tehlikesini azaltmağa çalıştı. P'akat 1~ 

1921 senesinde Frankonun kumandası için devam eden ihtilal nihayet biiİ P 
altındaki kı.t'alar Melillayı tekrar ele ge- ddhşetile patlak verdi, Fasta bulıı~~ 
çirdiler ve bu muhareıbelerde çok cesur, kıt'alar da isyan ettiler ve Franko der 
müdebbir bir lru.mandan olduğunu isbat ihtilalcilerin başına geçti. ~r 
etti. Aylarca, yıllarca süren bu ihtital d' 

Fasta yeni bir isyan hareketi baş gös- reketinin safahatını burada anlatac~lc tf 
termişti. İsyanı Fas mücahidlerinden El ğiliz, İspan~l dahi1i harbinin bütUTl 11' 
Resul idare ediyordu. Bu çetin harb so- ferrüatı eUn herkesin hatırındadır. P 
nunda Franko gene galib olarak çıktı. Bu panya bir harabezare döndükten so:ıı,. 
muv.affakiyetlerinden do~ayı 30 uncu Franko zafer kazanmış ve bu kan ve 
yaşına ·basan Franko albaylığa terfi et- teş memleketine diktatör olmuştur .. ıııt 
tirildi. İhtilal ve iharb hareketlerinde iY~ b'! 

1925 senesinde Fasta Alhueemas m.ev- asker, iyi bir kumandan olduğunu 15 

kiine bir ihraç hareketi kararlaştırılmış- (Devamı 9 wıcu sayfada) 

Doktor, nihayet ümidsizlik için.de bil~' 
münü verdi: 

- Haydi kumandan; dedim, şuradan 
bir otomobile atlamanızı, kültür direktö
rile orta mekteb müdürünü de aldıktan 
sonra hapishaneye giderek Haşmet Gü
neşi, hep birlikte, buraya getirmenizi ri
ca ederim. 

Kumandan: 
- Memnuniyetle; dedi, hep tevkil mi 

edeceğiz? Bazan da böyle tahliyeler ya

IEN 
ÖILDÜIMlEDIM 

- Delirmiş!. 
- Tedavi ettirelim doktor!. 
- Maalesef imkansızd'ır. ıt 
Son zamanda, bir iki ticari muarl'le 1 s J 

yüzünden, tekrar zenginleşen bab:I ~ 
kimseye zararı olmıyaın bu zavallı 9 

kurbanını istediği yere salıyor. 
palım ... 

Doktorlar: Gittiler ve geldiler ..• 
Aman yarabbi!. - Tabiate terkediniz. İstediği gibi dC' 
Raşm Ya7.8D! Zeynel Besim Sun 

. et Güneş hakikaten bir ölü gibi.. Jandarma kumandam da ağlıyor!. Haşmet Güneş ağır, ağır sordu: - Yalıeın!. Yalan!. Asla!. Ben öldür - !aşsın. Allahtan ümid kesilmez. 
fuıtü başı perişan .. fakat kendisi üstün- Ben de ..,,x.lıyorum.'. .. ıı. D · 1 
d b d a:5 - Necla dirildi mi? medim!. emış er. 

en, aşın an da perişan .. saçlar kulak- Hançeremi bir lll>'V tazyik ediyor. Dal- is3' larını örttiyor .. yüzünde en az .. 
1 
.. k d 

1 
.. r-.J - Heyhat! Fakat hAdise tavazzuh et - Diye bağırmağa başladı. Evvela far _ Ekrem Çelik anlattı; birkaç gün ırn 11 on gun u ga, a ga mutevaliyen ge!en bu tazyiki ı· s· -~ b' .. ı··-.J ku t ld ı.."" sakal var... d'urd k . . ı. ız manev1 ır o u:ıu.uen r u unuz. kında olmıyarak sözüme devam etmek firetten sonra kalktı, gitti; aradan ı•"; 

K"'ltür direktö ·ı k urma ıçm her iki kelimede bir yut- Geçirdiğiniz macera büyüktür. Mukadde- . . . . . .. .. .. .. .. .. be de' 
u rı e me teb direktörü, kunarak söze başlı~rum· ratın önüne geçilemiyor bay Haşmet Gü- ıstedım; fakat ikincı, uçuncu, dordu.ncu zaman geçti; n notlarımı tanzim e , 

Haşmet Güneşi orta,anna alarak karşı _ _ Ba H 0 .. ,· k · ·· d ı· dim F kat e 
ma oturdular. n·· Y ~et. uneş.. neş; hayatınızda böyle simsiyah bir safha defalar ayni nakaratı tekrarlayınca der _ re bu eserı vuou e ge ır . a O 

d 
. d unyanm hıç bır hakimi yer yüzünün da vamıış... hal telefona 9arılarak asa.biye mütehs _ lektrik ziyasının altında perişan yüziltl, 

Ayakta uran Jan arma kumandanı - hiç ıbir mahkemesi bu adli h t ·· ·· 
dum· d a anın onun- Şimdi artık hürs".inüz. Açık alnınızla sıslannd'an birisinden acele gelmesini ri- bir defacık görebildiğim Haşmet Gülle, 

na sor . .. . . . ? ~n kaçamazdı. Hadisatın seyir tarzı de-
- Bir şey soyledinız mı. lA.ilin aleyhinizdeki teceıı· i ğ ' b' cemiyetin arasına karışarak hürriyetine ca ettim. şin Heybelideki asfalt cad'denin ketlş. 

ı . ıs -e er ır G ld.i H ,....~,- . ...ı 
- Hayır..... . . şahıd daha olsaydı- adliyeyi belki de .$8.hlb her Türk gibi medeni haklarınız - e i aşrnet ~eşin karşısına otur- nndan yükselen hazin sesi kulaklarµ·· 
Haşmet Guneş bıTdenbıre ağlamağa ~mir kabul etmt>z bir hata felAketlne sü- dan. derhal ietüade e<h;bilirsinfa. du. Bir saaıtten fazla onunla meşgul ol _ dan hala gitmiyor: 

başladı! . .. .. rilklerdi. Bütün bu maceradan sonra na_ * du. Biz, heyecan ve hel...,_.,.., ı'çı"nde, dok- y ı 1 y lan' 
d ktoru .ı~ ~1 a si . t kr ... ~ - ıa an.. a .• Kültür ıre ~ a5 ıy rı yenız e ar temiz:'ıenmiş nam . 

Mek
teb müdürü de ağlıyor!. ade edfüniştir. ' usun.uz ı- Ben bunlan söylerken, Haşmet Günq, torun dıudaklarınd'an çıkacak aöze inti - Ben födürmedim! •.• 

iki elini birden kaldırarak: zar ediy.orduk. -SON-
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G. Saray Macar takımı 
ile 1-1 berabere aldı 

Yamn: CEVAD FEHMt 

Hastaned·e tahkikat 

Oyunun 
2 nci 

ilk devresinde Galatasaray çok hakimdi, 
dakikada bir gol attı, fak at . sonradan · 

hakimiyet Macarlara geçtı 
. liasılatı ~Izele relAketzedelerine ve

:nek üzere dün son bir maç yapan 
ki carlann meşhur F. T. c. takımı, Tür 

Ye Şampiyonu Galatasarayla oyna -
~ş Ve snkı bir :mücadeleden sonra maç 
' 1 lx-ra bere bitmiştir. 
Gal.1tasaray ile F. T. C 1912 senesin-

1 ~ Budapeştede karşılaşmışlar ve o za- mııı>a•''"''"'''@~"'"' 
inan !Tulç 7-1 Galatasarayın mağlubi -
~tile hi-tnıfşti. 
. İki takım, 1923 de 1stanbulda·, Tak -

Ceıed, paeyl)ntı nakledildi 

Nöbetçi doktor bu ifle meşgul iken fa- gittiğimiz vak'a ile hiç te alakası olınıyan 
littı. Stl\dında ikinci defa karşıl~rnış - Dünkü. maçtan heyecanlı bir safha 

~r Ve bu maç da 1-1 .berabere bitmiş - Galatasaray kalesine musallat ol -\ AyaktallJ ayağa dolaşan top, ta geri-
. ner (Devamı 9 uncu aa.yfada) 

ı1-e~~ö~~~~a-~d~~u~-=~~~-=-~=-~·=~=~F~~F==~====~~-

ciarun ikinci kısmı patlak verdi. İki bek- mevztilar üzerinde konuşuyordu. Meşhur 
çi ile bir polis memuru kollarından ve filim Umbrosonun (Suç ~leme sebeble· 
baca.klarından tutarak kaldırdıkları bir ri) adlı kitabı belki yirmi dakikamızı al
cesedi ta§ıyarak hastane kapısına dayan- dı. Birçok memleketlerde gıda maddele
dı1ar. Kapı açıldı, içeri girdiler. Nöbetçi ri fiatları ile işlenen suçların miktarı a· 
doktor hala elektrikleri sönoo. pavyonda rası.nda münasebet bulunduğu tesıbit ~ ~k karşılaşmış olan Galatasaray ile c Kız ıı·selerı· voleybol maçları ) · 'r. C her türlü mücadeleye baş vur- _ 

ınuş ve iki takımın çarpışmasından son 
l'll ınaç gene 1-1 berabere bitmiştir. 
Galata.sarayın bu beraberliği, ufak 

~f<!k bir mülaha7l\ ne kenara atılacak 
bir netice olmaktan çok uzaktır. 

Dünkü maçta 716 lira hasılat top -
lan:rnıştır. Zelzele felaketzedeleri icin 
}'~P·lan diğer maçlarm hasılatile dün -
kil hasılatın mecmuu 2925 lira 50 ku
:;1~~~,'l'opıanan bu para, Kızılaya tevdi 
--...ıııiştir. 

Mncarlara kupa verildi 

;stl\nbul mıntakası, Macar takımınm 
~ Zele fel!ketzedelerl için maç yap -
lt\'tk SJX>rtmenliğini gösterm~ olınala -
l'ıl\dan dolayı dünkü maçtan evvel Ma
~t taklln.ına güzel bir kupa hediye e -
dihnişttr. 

Maçftnl evvel 
Oalatuaray, P'. T. c msçı başlama -

dtn. evv-eı her iki takını büyük fela -
l'.~tte csıenıenn hatıralarına hürmeten 
bir dakika toplu olarak durm~lardır. 

Müsa'bıab 
Bozuk, buz tutmuş ve bazı ye~lerl 

Ç'aınur bir .sahada yapılan maça mısa -
ftr takun -başladı. . 

Oafatasarav mua'fin hattında kesılen 
hu hücum, Ga1ataS&rayın hızlı b.tr ~ -
lak Yapmasne Macar kalesine döndil: 
ı En kısa bir zaman içinde yapılan .?ır 
tılaş:rna Budurintn ayağında bir mud: 

det du1'(lu. Buduri kalenin ortasındakı 
~~luğcı topu gönderdi. Hemen orada 
biten Gündüz dt! iktnci dakikada Ga -
latasaraya bir gol kazandırdı. 
la P. T. C şaşırmış, Galatasaray şah t 

Ttınış, oyun bu ~yıdan ~nra azam 
~Yec:ın veren bir ~1 almıştı. . . 
hi Gaıatasarayın bu hAkbniyeti ikıncı 
. r ı:avının yapılmasına yardım etme

di. lUkimtyet te yavaş yavaş F. T. C 
~ geçtı. 
fa Oyuna tamamen değilse de çok de -
li1t hakfrn olan Macer takımı beraber~ -

için birçok fırsatlar bulmUŞı gaga 
ltoŞ\'nuş, sola yüklenmiş, sırası ge1d!k -
~ Ştit çekmiş ve devreyi 1-0 maglub 
0~rak bttinnekten kurtulamamıştır. 
~ İk.ı.nci devrede Galatasaray Cemili. 
h E.'dııyi, SaTatimi takıma almış, ve sa-
aya Öyle çıkmıştı. 

horaıe kuvvetle sahaya giren üç fut -
~ cunun hemen hiç bir rolü olmadı
~l&.kis ayni kadroyu muhafazn eden 

llcar takım b' . . devreve nazarım dllf ı ınncı ~ 
a. fa?la oyuna hlkiın oldu. 

hi Gnıata..cıaray bu deYrede ciddi olarak 
C!t: fırsat kaçırdı. Btma mukabil Ma -
rt\t takımı büyük fırsat kaçırmamı~ ol-

kla be-be "ddıe vu .. ksek ovunu -tl-u • "' r, et n f 
b göst~riYQr ve elde ettiği hakimiye 1 

h· r· 
urıu Oelatasaraya vermiyordu. 

~ Oaıat1lsaray müdafaası üzerine yt~k-
~i en ~Ylnı mütemadf bir müdafaa ı -
d~e ıken bir sürü komer de oluyor -

Kız Muallim mektebi- Boğ aziçi lisesi takı.mlan 

çamlıca lisesi - Şiş;i Terakki lisesi takım.lan 

t t bul K1z lisesi ile lstıklal lisesi takınılan 
san ş· l" . . daki voleybol ' İkinci olarak karşılaşan Camlıca - ış ı bl rı aınsın ı 

Kız mekte e K :Mua"linı mektebi Terakki maçında Çamlıcalılı:ır çok daha 
d"n de ız . . 

maçlarına u edilmiştir. Mı::ktcblı hakim ovmyarak maçı 15-3, 15-4 yenmış-
d devam . . . . sa,•onların a . k sevirc.:ınıııı de ha;-.r }erdir 
~n~~. J • 

kızJarım~z bu müsabakalar l actan sora 1 Son defa olarck İ<tenbııl Kız lisesi ile 
bulundugu l ··c güzfl cJmu t•ır. 1 İ ti'< al ı si karc:ıla"mtc:'a.-rıır. Bu maçta 

h~yE'can ı ' b' .. B - , 
kadar t.: ~· Muallim mektc 1 ı e 0 . l da t .... 1 h Ki' füpc:i bU · ı.. bir hikiyct 

ilk olara. ve ~ru ıı·m rrı"ı. bı ... , .,. ·. 
. . karsıJaşmış. , l" 13 ven _ gt. • 1 m • L.ı .. u 1.J-3, 1 .. 1 ,. · b .u mı~ -

ğıı7ıÇı ~ ; • ıiselilH 15-ı. J " 
kızları Bogaz.çı . ı tır. 

idi. Oraya gittiler. dilmişti. Fransada intiharların ve hırsız-
Cesed doktorun bulunduğu odanın ze- 1ıklann buğday fiatının artmasile çoğal

minine bırakılınca orada bulunanları ye- dığı, inmesile de azaldığı meydana çıka
ni bir hayret ve dalı.şet hissi kapladı. Ce- nlınıştı. İngilterede aLh.'{)l ucuzlayınca 
&edin arkasında pijamalnr vardı ve bu kalpazanlık ve hırsızlıklar azalıyordu. 
pijamalardan kendi hastalarından biri Başka bir zaman o'S!lydı belki Rıdvnn 
olduğu anl~ılıyordu. Tam alnmda bir Sadullahın anlattıklarını çok büyük bir 
k~~ ~~l~~i .. vardı. Buradan sıza:ı. kan I alaka ~1: din1iyecektik. Fakat o sırada 
butlin yuzwıu kaplamıştı. Bu ıtwarla hissettığımiz heyecan ve sabırsızlık o ka
yeknazarda tanınmıyord'u. Kanlar temiz- dar büyüktü ki can kulağ"lc dinlesek bile 
lenince bu müşkül de hallolundu. Ve- tamamil" kavrayamayacaktık. 
remliler koğuşunun hademeleri bu ada- Otomobilimiz nihayet hastane kapısı 
mm beş gün evvel yatırılan Ali isimli önünde durdu. Scrkomiseri gören bir po
Ankaralı bir hasta olduğunu söylediler. lis memuru koşarak kapıyı açtı. 
Maktulün başı tr~lı idi. Yüzündeki kan- Osman bey arabadan.inerken sordu· 
tar temizlenince yar.asının yalnız alnın- - İçerde kimler var o,ğ'um? 
da olmadığı görüldü. Kafa tasının arka- - Zabıta doktoru az evvcl geldi e!en-
sında da bir şişkinlik vardı. Belki kafa diın. 

tası parçalanmıştı. - Sertabib de burada mı? 
PoliSle bekçiler maktulü hastaneden - Evet sizi bekliyor. 

üç yüz adım ötede yol üstünde bulduk - Doğru aertabibin odasına çıktık. Mak· 
la.rını söyhlyorlardı. Nasıl olup ta onun tul çolak Ahmedin cesedini pavyon
gaybubetf nazan dikkati celbetmemi§ti? dan buraya getirmişler, bcya7 bir çarş.a
Acaba onu da kaçırmışlar mı idi? fın üzerine yatırmışlardı. Zabıta dokto-

Bu yeni hadisen.in korkunçluğu mef- ru cesedi muayene ile meşguldü. Osman 
ıo.ç muhasebecinin kaçınlışını unutturur beyi görün~e yan §8.ka, yarı ciridi: 
gibi olmuştu. Mesele çok mühimdi. Der- - Bu sizin mühim dediğiniz vak'nlar 
hal bir yandan sertabibin evine adam son günlerde sıklaşmaya başladı, dedi. 
yollanll"ken diğer taraftan polis rnüdiri- Hemen iki gecede bir telefon. M:lhim ..• 
yetine telefonla mıı.lıimat verildi. Yirmi Kalk bakalım, yataktan ... Allahın serse
dakika ısonra sertabibden başka müdin- rileri de ölınek için ille geceyi beklerler. 
yetten polisler de gelmiş bulunuyorlardı. Sanki bu işin gündüzü yokmuş gibi.. 
İpti<lat tahkikat böylece başlamıştı. Ci- Durdu, tamamen ciddileşerek ilave 
nayet masaSl sıcrkomiseri ile müddeiu- etti: 
muml muavininin de anbean muvasalat- - Öleli iki saat oluyor, çok yakın mc
lanna intizar olunuyordu. Bu sırada mü- safcden ate§ edilmiş. Ölüm ani olmuş. 
diriyetten ge1en komiserlerden birisi Başın arkasındaki yaraya gelince üstün
m.aktulü tanır gibi olmuştu. Evet hiç de çamur kırıntı1 arı buldum. Ölümden 
fÜphe yok, bu Ankaralı Ali falan değil , sonraki sukuttan mütevellid ibir yara .. • 
sabıkalı gece hırsızı Ahmcddi. Hayır ha- Kafa tası aşağı yukarı hurdahaş o!muş. 
yır aldanmasına iınkan yokt!.1. Kendisini Ölümü :müteakıb yüksek bir yerden dü§-
iki defa bizzat yakalamı.ştı. Ona çolak tüğüne, mesela bir otomobilden atıldığı
Ahmed derlerdi. Son defa hapisaneden na hükmedilebilir. 
kaçtıktan sonra da taharrisine memur e- İçinde yaşadığımız facialar serisinin 
dilmiş, fakat enseleyememişti. Demek o, ilk aktörü olan maktule hususi bir alAka 
gedikli müşteriyi şehrin hırsız yatağı o- ile baktım. Bu adam bir gece yarısı be
lan kahve ve mPv;l\-ınelerinde ararken pim yatak odama girmiş ve rlaif Beyin 
ço1.ak Ahmed, P tftt ralı Ali iımıile Cer- mektubunu bırakmıştı. Henüz delikanlı 

1 rahpaşa hastane~dn veremliler k?ğu: denc-cck çağda idi. Yakışıklı bir adam 
1 şunda yatıyordu. Hakikaten vcrem!ı mı denebilirdi. Sapsan saç\arı vardı. Uz1'"' 

idi? Belki! Fakat hastanove hasta ı~ını boylu idi. ZayıOığı ve çökmüş avurdları 
tedavi etthımek üzere f!'rrli~inP inanmalı ciğerlerindeki derdi ifşa ~diyorlardı. Sır
j mı ;!9i? Bu başına gelenler ne idi? O~u tında bulunan hastane pijaması yer yer 
·kim kaçırmak istemiş, sonra neden ol- kan lekelerile kirlenmişti. 

1 dürmüstü? Bu suallerin avdınlanması i - Cesedin başından kalkan zabıta dok
çin cr.dnan beyin işe ~laması 1azım geli- toru: 
yordu. - Ben işimi bitirdim, dedi. Serkoml-

CinayPt masası serkomiseri vak'avı te- ser beye lazım deği'se cescd kaldırıla• 
lefonda din1ediği gibi anlattıktan sonra bi'Jr. 
sustu ve bekledi. Odada za•bıta doktorundı.ın 1'aş.ka scr-

Rıdvan Sadullah tek ke'ime sövlcme- tabib, nöbetçi, doktor ve bir de hastab .. 
den ayağa kalktı. Bu vf'ni vak'nnın hPVP· kıcı bulunuyorlardı, Osman bey Rıdvan 
canı ile bütün vort;unlu~umuz bir anda Sadullaha baktı. Dostum: 
silinmlc;ti. Hatla bende az e\'Vf'l hissnttl- - Şimdilik ihtiyacımız yok, zannede-
ğimiz ümitsizlikten de c~er kalmaml§tı. riın, Osman bey! dedi. 

-2-

Fasid daire 

Maoka ile Cerrahpaşa arasındaki yol 
b; 'e oldugundan fazla uıun göründ:i . 
Rıdvan Sadullah bermutad tahkikine 

Sertabitıin çağırdığı iki hademe ce3e
di kaldınp götürdüler. Aletlerini çanta· 
sına yerleştiren zabıta doktoru da arka
sından veda ederek gitti. Odada hastan• 
doktorlarile yalnız kaldık. 

(Arkan var) 

rnişlerdir. --~--2_6ıncı....;..;:...~ soldan çekilen kor -

~~~~~~~~~~-----~~~~~~------~----------
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Zelzele Tütün hazinesi Erbaanın 
ve köylerin.in acıklı hali 

~· raathanesinde oturuyor ve aeı JJlA 
rini bile mevzuu babsetmiyerek: ~ 

c- Allah ne bıraktıysa bunB BY" 
Vatan sağ olsun! .. > diyerek takdire~ 
bir metanet gösteriyor. kJlf§; 

Türkün, bu korkunç feliketler ~(,llt 
da gösterdiği bu metanet kola1 
tasvir edilemez!. 4001 

Mühim bir nokta daha:_ Kasabadıl'bler\ 
mütecaviz ölü vardı. Ö~ulerın ~ b" 
büyük feliketin vermesi llmn gelen. il' 
yecana rağmen, hep müddeiuın~u; 
müracaat etmi§ler ve cenazelerin gosrt , 
mesi için ruhsat istemişlerdir. Bu b 

01
,. 

ket, halkımızın, kanunlara Jc.arŞl -
merbutiyetini ve saygısını isbat edell 
asil bir hareket değil midir? .. > 

AtEŞ içinde 
ıcebl' Felaket gecesi Kadripaşa ve \'fi 

rnaha1lelerinde iki yangın çıkması d~ ~ 
bir musibet olmtı§tur. Yangın ertesı·ıce,. 
de devam ederek şehri ayrı bir tehh b' 
maruz kılmıştır. Maalesef 19 vatandaş 
yangınlarda yanarak ölmüşlerdir. !~ 

Hükfunet tabibi Ahmed Bayar. fel t \., 

ti takib eden saatte ıbüyük bir cesare ııı , 
metanetle derhal vazifesini ifaya ba§ ili 
mıştır. Belediye tabıbi Halid Çoruh 

11
, 

beraber, ağır veya hafif bütün yaralı· 1 
nn, yeni inşa edilmiş bulunan TaŞO:ıJP' 
kulu binasına nakline çalışılmış ve 
lann ilk tedavileri yapılmıştır. 

Samsundan yardımlar 

Bedbaht Erbaamn imdadına ~a~ 
lular büyük bir fedakarlıkla yetışen cJci' 
kafileleri teşkil etm~'erdir. Sıhhat ~ 

9
, 

li Bay IIulUsi Alataş, yeni :nekteb bı~J" 
sında yaralıları ziyaret ederken i~t'. 
bir köylünün şöyle dediği işiti1miştı~ 

c- Allah Samsun halkından ve , 
' . d• sun valisinden razı olsun!.. Onlar ırn ~ 

dunıza yetişmeselerdi muhakkaktır 

hep ölecektik!... 1' 
Samsunluların gösterdikleri alaka <ti 

acele yetişmek hususundaki yardı~ , 
fedakar'ıklarını bütün Erbaalılar ~),;. 
ranla anmaktadırlar. .,, 

Bedbaht Erbaa, gösterilen alaka 'rJ1 
yardımlara müteşekkir, fakat eliın 

matem içindedir. 
Vedad Ütfi BeT1.gÜ 

20 Alman erkanı harb 
sübayı Rusyaya gitmiş 
Roma 10 (A.A.) - Corriera Della $et"' 

ranın istihbaratına göre, Sovyet ordusu ' 
nu tensik etmek üzere 20 Alınan erkADl 
harh sübayı Rusyaya gitmiştir. 
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Almanyanın buyuk b:r 
deniz muharebesine 

hazırlandığı doğru mu? 
Yazan: Neg11lr Kemal <Bqtarafı s md sayfada> 

L~C!d KAmfnfn ıdbnfni fOphe. bir tini aq.mıın ona .aallye pil.sllye ':11· vak'ası modem Alman gemilerinin ne 
:.!,~ iil>i oyuyordu. Yalnız zihnhıi latırbn tu ,onı.rde çaqı ~esile kadar ayıf olduğunu gösterir. 
-su. Jilrelinf de ÇQnldl. her PY• UZUll uzun. ilk -* .akaja çıktıgı halde A1manlarm yapacaiı ba.rb 
~ kanam ~ la.lll lddia bunlardan Abzned KAmiye • ulak bir Biz yukarıdaki mütaleadan Almanla-

.&oa P..ca. nm tarihi tefrilum: 110 

11.NllRDIRIK 
IATAKHANIS 

YUl\S Bepd !'.krem 

Gazel kalfanın Aşıkları 
~ şey açınanuP- nn bir deniz muharebeai yapamı~ 
.:;u fÜpbe nuıl bql•ınıştı? Genç a • * kanaatine vanyonız. O halde onların ha- Boşnak kö\elerden biri boynunu bü - lü oyunlar tertib ederlerdi Sahb& ka ı.. 

bir akşam avukata uğramak llze- Ahmed Kimi. bir eısrar perdesini zırladıldan bari> şekli ne olabilir? .. De- kerek: 1 dan çekindikleri ve kendisini biraz da Ç9'! 
19 daireden erken izhı a1ımf, işi tah- yırtmak tstlyen polis hafiyesi gibi gün- niz harbi fenninde bir (küçük harb) kıs- -. Aman Salibi kalfa efendım, Altm kemedikleri için, Gürcünün kendıl it 
~ &nce bitince de dojru evine lerle kıfasını TQ.rklnın o ilk f{iphe ık- mı vanhr. Bu harb şeklinde donanm3lar küpü Mı~ a~anın dul karısı Nazik du - beraber hamama ~esini. kendi kanııaı. 
~Uftu. Kancıtı onu ummadığı bir _",, •ıJmdıiı yatak odasının her kö- harbetmez. Fakat denizaltı mayn, tay- dut getiren ete ~u .İbşir lcöleniz idı... dan olan kızlar bile istemezlerdi 
-llıda '- ilir '1-·- fa J--~.+· M ,_tub --1 rl d" ..ı- ' eva~mı verdi, obüı-U de: SahbA RÖrünür RÖrünmez: 

aarşısında bulunca kimb. · ne şesinde ,ora yora r~oeı.ıu&t,.ı: _el\ .r-~e e ~ uıurn~na hü~ - Mir~edi Pamuk hanım da lıu Re- - Kalfa geldi!. Kalfa ge1di! .. 
lbeınnun olacak, gilzel dudaklannı fl· kutusu yerinde delildi. Bu; üstü sedef tnllNto muhnb1eri, ve hucum tekneler1Je ceb bendenıze tutulup gelm~ti... _Haydi kızlar koşun kalfamm aoya 
~ bir çocuk gibi bil7.erek ne tatlı kakmalı. irice çeJcmeceYi düğünlerinde düşmana gece hücum etmek gıbi tlli ha- Diye ilave etti. hm ... 
-..q; bir dostlan hediye etmişti. Tiirkln onu reketler yapılır. İşte Almanlann yapa- SahbA kalfa fettan~ kahkaha .attı: - Gülbeyaz!. Dolabdan kalfam 
-AJı N\k --ı-~'m ••-•ci;w"""' Yal- pek b~~·- &ıoe mektu_ b kutusu ola- cağı bir deniz taarruzu da, ancak, bu 61..n.~l~ haydi .. : Siz Feıiıad Jle boy boh~asını (ıkar ••• 

a-ı.w..__ 7"' G!C'YUIUI .AAIU& s--- ~· ... ·~ -~- hf .... d '- 1 ..-__ ... ~lllCAı.al ~m... - Anberbn, Şerire Gfllbefeke1' 
--u ... Ulll boğuluyordum; diyecekti· ra1c 1mllanma4dansa mucevuoeı me il· çerçeve ı~.n e .. a ac-.,,u-. Dedi. Sonra: . Kıtiar plhı, kalfa~ flltelbd seNıl 

8aibu Ji hiç de böyle oJmumştı. Ka- zası yapmak tstemif, aonra ned~ vaz Küçük harble gayeye n.ı - Sakın darılmayın ha ••. Utife ecM • liın .•. 
Pl)ı açan genç kadm onu görünce kıp- geçmiş. yatak odasmm pencere tçı gibi olambilir illi? yorum.·· ~vher1i. Han~m Sultan Efen - Diye .. ıer ~kseldi. Sahbl, koltu 
~ kesil-'- aea~ bir '--ecan -. O'"!k rafına ufak bir heykelle yanya,,a " dimiz hepı.rıızin hızmetinden memnun • rma ~ ÇJJ>lak kızlann e inde 1121"111.U'. 
Cfrnıı. .um.~, ;.,.., a.ıç~· e- J - enbe bu km Kuçük harbi meydana çıkartan (Aube) dur .. · han,.111nıvermfş o'an baş köseye tıtu:rtul~ 

.,. sonra Kiminin içeri girmesine yerle(.imı~· O valdtt ri çe e- ismindeki Framız Mnira'idir. Fakat bu kl ~ye lllve etU. Rec:eb, kqlannt çata • ciu ttç kız. NÇ &-Jr6lerlnt çe_.m 
takit bırakmadan acele --1e hole gir· ce hep orada idi. Ve kansı ancak tom- ·f amiral bil An .. -; .... ---a- · rak. t ---ı a.-..s .__,._1__. ı .. ı-.• ftoıf. il'-~ H lb ki fi e ~·"'~m ne kadar sa- ~. benli y f dedik'.eri külh be- a.- •Ta-.,muan ~ııJ\ ıı:-a-.ın ..._. 
._..,. Yatak odasına geçmiş ve oradan: nu al-hltça ona el sürüyordu. _ 8 _ u kat oldujunu FllfOde hAdiae · de 1 - .,.. usu an dP. be1fnden hımerinl cıkttarat enb 

Otur ~: "''---~ v•-ı .-_ e+.Merfn üstünde ın an a- J'l geleli Hanım Sultanunmn yftzftne !dnfn diilfımPlerfni ~~ Kızlar 1r 
· ~mm.m .. di geliyorum. diye l'UU•R:U nauı uw.ı onu ... , mıştır. Orada Fransızlar küçük kuvvet- hasret kaldık .. ~lce. haftada bir "ece falan blrkac dak~'id'~ kendil 

lealeıınıiştt. bulmurtu. Açmak istemiş. kilidli oldu- lerle İngiliz deniz hakimiyetinin mlhv4!- olsun h~~inl görmekle müşerref olur, eıôi. ~ do~ soyrnusJa~. 00 
4lnrıac1 Klmi neden hemen onun~ ğunu mmıüştfl. O zaman Türklnln ° clilemfyeceğini anlamışlardır. tütnn bah~ alırdık... SahbAmn da yeglne örtbil, u.. .a.ı 
~n gitmemiş de, ,emek oda.~mda ak~mto acele aeele cebine yerleştirdi~ Ayni gayeyi Almanlar da Büyük ~· ~d ~ SahbA ka,f dedi sacları idi. 
b._ laınankf köşesine gömülüvermişti. anahtmn mlnasmı kavramıştı. ~melt Harbde güttruer. Terilıin gösterdill bu bir ay:an f~c:tır ~f Gevherll aHaru~ Kıızlardan biri SahbA kalfanın esv il 
uunu rlüşündükçe hiddetten kuduru- kansı ,rizlf mektubhmnı burada saklı- iki büyQ.k misal bU.e küçi1k barbıe hiçbir Sultanımm Rfize' vüz6nü görmemqim. ve camaı:ır'annı ve ırrilcevherlertnf 
'°1-du. Amma ne bilsin zavallı? Ne bil- yordu. Ahmed Klminin teferrüata olM gayenin elde edilemiyeceğinl il • dt1', altıncddann d'a almamışımdır. fcılPTl'IPli boheava ko~ .l!lrmıŞı. tk 
lfıı baŞJnda lhiUen çoraplaırı ... Kansı kavıdsızlıfını bildiji için de ~kmece bat emuftlr. Küçtlk barb ude • Satıbl kalfa sözü del'hal detistirdi· kalfalanm lrnl!Dldanna ~ril> aeddetı 
ltt da"t-ı'- .,__eden -ım•· '--,..ı•ma ile at•kadar olabileceQini aklından bUe ce .uı- . - fbefr, yiğitim ... Bul(iln kızlann ha- tı ald11 1' F.., one eeeen fki cariyeden 

"-UQI eo-')'"·• ,..- ~ Ao. ' l "' " .. ...,. .. ana zarar verdırfr, fa - mam --ı.-..-ı.dü ben "d ri u • rfnfn elfndP dl1'bu1ra. öbllrünılm el 
nt.-... rdiıw . ....f i rd -a-~ karannı vermhrt.i .... t bu hi bt ha b" ~....... r, orava 1(1 e m... na -·unnu"9 masanın ftstüne fırlatıve 51 g~.nrı yo u. ~ll • 11\.8 zarar, ç r zamın, r ın nım Sultanımız arattıkta rovlersiniz... dPf vardı Onun ırlramıdald Ud m 
1tbı ı>a~alannı eline almış w .gazglSze Evet avrıJM:aktı. O karar ve hızla gayesine tesir edecek kadar büT.lk ola- Dedi ve. kendi odasının kal'11SU'dakf nn ..... ncı ıuım•,., 1P~ent cftlP" iJrf kız d 
lelnıernek için oJacak- biltiln ıece ba- bfr giln öğle iJstil evine döndü. Kansı mu. Bu bakımdan ne kadar da maazzam bpıva Wnı Derledi. nnmn.ı. .. ,. 1,.t-nf hsıvamu fcerfT- d 
flllt bıd1- d ...A- i a--·ner ..... '-' B -aüe dalma ertesi Jınün olsa Alman bnırlıRmm Ulls edec:ell Sthbl ka"fa kapıdan cıkar eıkmaz ka. hnlra ve df"f ealmıtk. mani oım,uak 
~ .... a an """.:r• yen u~s'" 'Y" yGl\tU. u ... 115 ''. • le Receb dPrinden bir ah rekti: dıler . 
......... I' gibi yapmıştı. Hattl o kadar ytvece~nl almıya cıkar, bazan bırnz §imdiden -6ylenebilır. - Ah. Ru Jma fena tutkunum ben... TTnıtt defi ftt.lem 
-wuıif radyonun bile yanına uğrama· ~ikirdi- Ahmed KAm1 doğru vatak I'. L Dedi. fb r de içJnf cekti: Arif ola"~-
~ Ahmed KAmi içinden: cADah ôdnına ~- Cekmece yerinde ıdi. k lla - Ne savlüvomın Receb. ben onun """"; ''°'l'dma n'""'" 
~ demt.ıf, Türklna ne oluvor bu v~ ... Evde yalnrı olduhndan emtn o- G. Saray Macar ta mı de~;i~=~?! fM••H.nde mlaltl! 

le'-- '• Dışından da anlamamazlık~n lan Türkin aceleden olaoak anahtan 1 • 1 berabere kaldı - B;... tbttr lr•9' r1k11r h\ın"an... f.et.nıe. S.hbl blfavı baı brneft _ ~· 
a.. uııiştt. So1'88 sudan bir oevab alM:B- .. .. . . . Dive batırctı fncı;r iı:e bilAlda ıfi1ıerek: tm-+tulsıT. OOmG9 ne leffonlerlnden b~ 
rı llıultakkakh TilrkAn sövlemek iste- ustunde unutmuştu. Kapağı delı gıbı {llutanfı 7 ncl •yafada) - Bre R,.rnb hir bir sev c kmaz ... BT"e .,,, hlfanm vanına kovarak ellr •el ... 
~ şeyj zat du sö 

1 
d" Oturuo açtı. fttna ile sanlıp yaldızlı ba'ğlarla lerrlen gelen bir Macar oyuncunun s1kı vi~t bu SahbA kalfa sana bana nutb ol- 1,.&_,,f,. f,.tn,. tfoldu1'dt.P

1
ar. ~nn1'a, otuz~ 

1....: • en rmaz y er ı. . . . . d" 00. , __ be-'-- J"k r'vP c: .. l.'h~ .... ., kamsma dt-ıiltl) bir mant 
"Ull Yere dn..r.--ı.+..-nse yatahna çe- ba~lanmış ve çekmeceye güçlükle Pığ- şiltıle ıçen gır ı ve Y~~ .naucr ı mu... d h ...ı_ ıh,_ • 
ltnıni <AqU&U&JÇA... tern" ed'ld• Dedi it a (Jl(IJ J"tfr • 

....__ s•f. Kansı başka ak$amlar erken- dırılmı~ paketi çıkardı. Ellerinin ara- ın 1 1
• • . . :ı..l 1 d F;nlı~-. sant'Vl"'" sPlamlılt 'kısmın - (l4ot'""''~ kunaa bcuıfttl 

'Wll "atm 1 t k b" Galatıtsarayın ıyı hır muuafaa i e e- .. · 
...., J asın diye ona an a aca m sında p3rçalanan kAğıddan ayaklarının . . • . . . , da lrnleler k na-111.., lsın ve hım•m ah- ~,,,,.Jr, tfn wnnus 1'tı81ftG 
...... ,. bulurdu. Bu sefer öreüden vorul- . . .. .... 1r bir 1er land:: vam ett1rd1'P oyun, daha zıyade Macaı-ılan il" sı>~"Tllı~n ;+:b.,rlı men<>ubin1 kin fnri n"bi te-r doicü'llO'I' 
lbuf ~'bf e&lel"fn 11~ dibıne yum...- PY yuvar ıarm 1c!ılatnclt 1lrndtlı netlt!e7'l deliş - 1PbeJ bir 'tu•mam ,,,. •vh1Pr ırndlar, Gm '""'akta """ kaşın&. 
lelt:ıılf, sessizce yata'1na uzanıvermiş- Gri-mavi bir bak. bir kraYat. bir tfrmem~ ft Jıe,eean ttfbuile pek zevk as11rbrr. aSt"tlar ,,,. """""""'lstr icln nmı- SonN, l'll'ıiitıerek kurna1'ıra c1atı1.t~ 
il eferp ... Başka 'ftlldt 6rgOden sıkılan n olan maç da 1-1 berabere blam.tir· el'* 'ttmıımı """' "·-md~ d@. sara+ın ~f w darbuka calan kı,.lırla hı" 
ı. __ . be .... Türkh aevdiM ~ 1. ...... bl sl1 ri . m "lbel bir 'klleesfni tes1d1 eden altı kur- ,,.,,., ~8" ,.,., lrttdtt" tfa ~ tasma 
~le bu kadarla kalsa el he ~ """& .. uur r. rp z il'. T. C malibn kadroeile sahaya çık- aa1ı ıa"Yet mil?evvf'n bfr ilcündl hanupn turdubtT. Sahbl bUa bu kazlardan 
-•uıuhıntu. Fakat aksi .-vtan eTtPı;i yapmak için dumimm ve zevkinin bil- tı. vardı. Cariyeler bul'll-iA yıkanırlardı Bu .-1,..,tff• 
l6ıa dairede kocaıt•nı mahatttlP ııılda- tün tneelilfnt •tJrmm ilhamJartle bir- o.latuuar. o.nan - Paruk, Hm. • harem hamamıam jci"cfe, Gevberli Ha - _ Kıs OOlbMeker. pembe Y811Mkll 
~~'ve rl\zel bir kadından b•haet- leştımıfş, alellde ,un çilelerbıden 8fSlz to • llma, Enver, CeW - Sallhattin. nım Sultam balwti 19e. ~ wner ve Kamer hatun ... Kız ıet bakayım ~ 
la) 4lerttı Bu k' di }erken Ahmed . kah ..,.;_ harikulAde bir-"' llik Etfak, G6ndflz, Budurl· Bllend. altmdan ~ılımı bir neft.le idi. GevherU m•'··· .-a __ -:,·· va avı n hır ren ena.. a .. zıe • ilanım Saltan ydranıp edrtıkta IOllft ~~..,,, vanma dftl bfr kı 
-aııntn diln ııtbamkf bulanıklıkta"! yantınJ.Ştı. Ahmed Kimi eğildi, eııar- Hakem: Halid Galib. llbeJce tıendzlentr ı.lan Mlnıerlerle oturdu 'Y'ft~ teli btr' kız otcbı~ °' 
::'11anu:van kafasında bir cvok!!1!7• pın ara'Sından düşen küçücilk klğıdı ftmer a.ba Jaunılan1r, "8m0e lraf,.ten kapm Jdlid • lcunuvordu ~~,.,,. kalfa klzm ~ 
~- Yoksa ıenc ve eQzel kansı kıza özl . h ·.1:. Dl .d .ı.... le lenctikten 1011ra çuha perdesi de tndJrl- oJanv.sınlt· 

da OQ • tsa ld aJdı. ve • ran g enn. esrar gı.,... RJIJI 1 iti lwR r lfl'dt. n babJmı nntn 1rilrkçlw 
teıa.: ın~ aldatryoıdu~n • ~di' gelişlerin• mlnasmı ancak o vakit an- (1bı1anıfı • na BaYfatlal Sahbl kalfa hamama Reldfıt zaman, ~kil\;:;~ 
1'fden 1n, vecan~m takası :: ~ tadı. Çünkii kljıdda şu s6zler yazılıy- ey~ olan General Franko timdi llya cariyeler, hentlı woyunmuşlar. tilr1riller Dfve sordu. K1~ "'6zlerlnl yere fndlJ'9ıJ 
1P-_ · onu v6rilr eormez va 8 dı. • l&yliyerek içeriye ~ bere idiler. k bf d 1 l(fbi Ma: ~u..ıu? D&ımen cebine ]rovduN . . . .r sahadaki bblliyMtni lınldpf etthmek- Otuz k8dar kmtı. Hepsi, ana doAmua, re nn a ar o . 
O 1J\I f • iri cSevgib Kimime. le m-mıJdilr .._. 1 k idil y .ıı._ ..... "\leri to - Adamca~ llkıbetlnl biliyor bl 
1La.. _Jl nıfnl anahtarla ,ıereyt, nfc n • .,,. .. ldönümümüzü tutlulamak .,..- . çın,..p a er. . eguıe unu • • • cıtım huıi sana evvelce sa~ 
._.,,.teır\f~' Hem ondaki bu nrabet ilk .ucuncü yı f~yı Avnıpa ate, ~ıetnberlnden pu~a kadar men _da~ı1!ık _saçlan ıdl. cbeoi buraya d&türen, mahveden 1e1111ı111• 
~ldi. Ahmed KAmi sünhenin avdln- içın ..• • . - uzakta bahmdurmu Fraakonun ba a- Sflnnelı R6dQ, ~ öHl mcı dJe1i, tür- diye bana artık llnet te etmiyor. a...-
hhıda ~fmdi her IJeYf dah• fyf secebi'i- Ah ~e ol.u~ bır gun ~ beki~, bu hada da muvaffak olacajma bil' delll a- ! :':!~ =~~. lc~~~e;;!ı::; ~U:. yanma ~ttllim zaman alla'Jlı> yllv 
~u Tt;,.~a11 son llfinlPrdP adamakıllı tatlı sıırprw onun elinden alsa ıdi .•• yılabilir... dikleri zamMı yıkanıp çıkmazlar, içerde, mab b8$byor: croıut ~k nhlbiJbn..i 
.. 3'SJrıi~f. E.c;kfdPn gününün her saa- ~e olur!. O. '1'. gülilp söy'eşerek saatlerce kalırlar, tür - f ArkGn oa> 

.._ ...._ ... _.. ..,.......: 1ö lümsiyerek bakıyordu) Sonra bana dön- belinden tmı üç 'kat yukarıda - minimi- ,.ıı fakat iyi düzelt~ saç]armm 
dü: ru bır oda ayırmış'ar. tında teni; boyanın ~le tezad 

- Sentn yalnız kalacaksın diye i1züJü • Ha'Uk beye arkad3'1 yemekten az cak kadar esmer. Mahir bir makyaj 

S.• sli ~ııa :Y'Onım cigill amma ne yapayım: fim - önce geldiler. Eviıa beyi Pariste imle. Gö- esmer cl1de boyamn olanca lf(lzelltk 
.., • diden oyuna, dansa gınnen doAru olmaz. remedim. ı retini katln1'. (Kendile bu kadar nttr~ 

cAna ığı öldü de hiç umurlamadıa der • Halült bey miniminilerden birinin saç- mak kolay bir lf oım .. A'8l'ek. l'üat 

~~-------------~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~.~~.M~~~~~~~~~-- ., • •--• - Zarar yok. Ben YaJmzlıb mverim. cukJar') Beni Rayet remıi olarak arkada- Yn.rilyüşünde, oturup kal1cşmda mfltena.ıi 
Nalıletlen: n•77 r ~ Siz oynarken erkenden yatanm. şına takdim etti ve hemen çocula dlSndil. alb vücud erin tatlı llıenli yok. 

1'lt ......__ . lll' Nihayet Cuma, yani .IOD ~ • .ıeldL Ertesi akşam Ley~i H~fendinln e. Geçen dur~n günlerden sonra birden bacaklarma naaran ~ ima. Ben ~ 
.....::._·~ elinde tutmak tçuı manevra Ahmed· artık o kadar .lhıirlerime dokun- vinde akemı yemefinde bırleşmeye ka • ~e l~imde bir af can 'ık hevesi uyandı. lnsaıılarda • meRll Haltt beyde -~ 
~ne acı! ••• Ben dünyada ~u ma a ba$1811Uftı ki JÜZÜDO görmek iste. rar verildi. Tekrar göı-lrilm dıye HaIQk Nazmi beye alttan alttan baktım. G&le- len viicuc1 ahen«fne bayı1ınm. 
~ 'Ye yapmıyacaltm- En 1JüYÜk mı y dlim. t k günlerde beni epey el en- beye allahawnarladık bile demedim. Sa- rinde demal bir altıka 1$~ yandı. Tu- LeylA hmmnefendl 1'!'Dl mwflrind 
... benhnie y1411makta bulmıYaD er ~- Fabt bir zamandır -ne oldu - bahleyırı de erkenden gıtmif. haf' Bu bakısta ne var anki' Kime blSY. pek ııo.l•......,.110'1 Bana daha va~ 

lfaı hnnnc:ta ttl JOk. .. ğullU bAIA hilemedijtjm- o ftdden llkı- (Ç .... • .) den aotuk 80juk aynldım. e baksam kaVldsız kalamıyor. Ben bunu Sten '671emfftl 1'abt Nazmi '-1..ln 
~Gkıa ~ an ilk aözfl antum. Uıtüme döetükçe bolulacak M~iha hannnefendi davetini nezaketen ta ~lulumda ölrendimdi. OD dart twıa RicfebiJecek başka bir bclım ~ _ .~~: :bi oluyordum- San gi1D çaydan sonra tt-knrlamaktan bile çekindi Öyle ya yqlannda vardım. Bir ~ Şaziye lwn- bulamıyacaJı için buma çalırm&ya 
~-.... W5yle aofQk durmanız için ne ne her zamanki ~ saygı, tefbt ma beıum gibi akbmn erdili yolda yürlly~ mın c:btlarmdan thttvar bfr bey odama bur kalmıf. 
-..._"Neden bu kadar delittfniZ? Ha- :!ı'anna bQJaymca bilmem ne oldu, ken bqıbof bir kız, onun melek ııbi puk- hatırımı IOl'JIUIYa ~idi. Dersten earnm Yemek çok net'eli ~Leyli Jwume-, 

" ~lf delil miydik? dimi tutamadım: lanna arkadae olabilir mi? mlnJnnftı, Adamcalnıa alttan alttan bak-1 fenclhıin n hali b&ılbGtiln ııa., Meraıbn~i 
.bn...... ~e arbdqız. SöyledllderlnilBı hepm yalan. Sizin Leyi& hanıma da aöylemiş· f:>oinu,J m1'Uft $niye hamma· reamfyet bilmiyor. Dereden, tepeden, ~ 
~-~cuna kadar "81en bu söı'6'i aJci;ız fikriniz Nulıd'a. dedim. Şaziye hanım bin itina ile büvü o okut- - Çoealtm ne bariJruJlde eaderl vır. Htl "6ze1 lronuşuyw, Riilüyor, Naciye h 
~ ~ ve oaun. iç erinde öfke fim Birden öeti benZi attı. Zavalh Seniha- tu, Yetittfrdi. -~ Şaziye hamm~i- He'e fU alttan baln1taki ecmanca mana- nımın beoim Nazmi beyle ahbabhlund .. 
~ • ...__Çakan, ı& ren«i ıözlerlni garme- cık hani ,Nazlı- at idi. GelsUı de alabeJ'· n1n de ~ l)ek bfama uJlllUtfı ya balmııs, dedlllnl duvdum. 11kı~ .,,.çık. Neme ~! Ben ellen. 
....:. ~ nWJara ba)ayonun. Yilzüne . . halini ~ ya o da bqka - ortada kabverince, ıenç- O "611 bu«Qndilr. iste bu pavtan bak1'- meme bakıyonnn. Azlık oldultnuz içi• 
~ ınulıakbk bir ~ler sencek- sınm ~ .. ıerde ~ Ahmede deAil bü - tir. kım.eswur di~ buraya aldırdım. la ne vakit birine baksam bütOn etrafını Halt1'da ister istemez bir fkl "1 kon ~ 
1Qi; ~ ettlıtm vlde 8ızunla de • Bd'&;· aya ka111 bir kinim, bir küa - Fakat daha fala blıra bilim için iyi ol- ihmal edlı> benimle metRUI olduluna "5- tuk. Bldra~ defa da unutup en tabft bla 
" ~ e&derlmle h~ etmif olaca- ti1D _ ~ vll' Yemekt.en .ama aöze ka • mu. demlf. rGrBm. ballt- ve "'110mseıyerek yiizüne baktım 
~ ~ evtn1, dostluıuzw ve içini a • tilnlüJil ~ alır bir hava gibi çöken L@ytl haw•wmelendi bunları ~ Naı.mı bey JW111118 oturdu. Oyuna ıtr- cBu ne!. demek illter l(ibi D'1JUD bil 
~ ~ cOJaca aşldJıe .mfili .Ha - nşmaya~ 11~ya o kadar çalış - katılarak anlatta. lhttmaı benkQ ele Jdlle- mem lçlh rica etti. Tatlılıkta reddettim. tan@Sf yukarı dolru büJdlldll. Oya ma 
~ lla w.nıememt Jltiyen bir kadın• dur":ame Bir tirlü eski feDliihni ceıtmf .-nıJ'Ol"Cfa. Halbald ben QDm1d1I- 00•1 cfelll, flılrat kiba1' bir insan. On da- meobur oldu~ rolü habrladnn. Dem 
~ rna g&iinftlm• tun. ~ fumda elin edilim cKimllılla ım. mw- kika kadar ..._uk. Daha d<>iruau o lro- soiuk ve yabancı tavrımı tabndmL 

...._ l*ıcerıedm yana. çev1rdfJD- Sös bu)amır Hanımefendi ile kolkola odala - bnı hatırladım w için idn JUdım. n119hı. Ben hemen yalnız dinledim. Ha1Qk Yem@kten sonra biraz dı'l&rl çıbcalit _ :ı7e: Leyl çeldliyordUk. Halük bey teeldi: Leyli hanım kedilere bem:lyor. Umul- bey maamn ü.Wndeki biblolat'dan biri- '!ardı. Ben de yatacaktım. Ley1l bandHf 
qtva Rallba dilzallyor, dedim. Son- rımıza oyun_.ı ,.wyorwn. Nazmiy~ de madık zamanlanla J)ID(elerl ~um tncl- nf evirip çevlriJQr, yerine koyuyor, tek- fendfle mlsafirlPri manıto1ennı liwtW~ 

,~llndaJd lıttyar mfthendile eıt1 - - ia::~ Qelecek. Artık kareyı ta- tiveılyor. Klm bilir, belki de bılmeden ... rar eline alıyordu. Çok ~eden düşür- çıkmıslardı. Hal1ik: 
~~ lllzel bir teY IOrdum. Birbtrl- telgra ak için siz de bir hanım bulur. Misafirlerden ~ bidmle bir~ dG. kırdı. - Slrl btr tüTlü anhTamıyorum. deci\ 
·~ ~ 111amlatn lfl tnt? d~ fstanbula geklt. Daha eıvi iyi göreme-! Kareyi tamamlıyacak Naciye hanım bana böyle muamele etmenfme mahall8 
~ da taÜh lıep aramıza ~- su~~ lfa]1lk. (Leyll hanım wnlan d~m. GBTdOIOm kadan 80D derece zevkle yemele l(idilece~ Ftrada ,eldi Güzel bir kak bir 1ebeb var. 
~bir ..m,e oı.un ,.ıms bal • .aprraa B«'"'nm ıöJıbebekleriae ıü • döteft. Bana cr&n1GneG btta • evin aç be- tadm denemez. Koyu kökleri sırıtan bo- , At'Jcaa MrJ 



ıo Sayfa SON POSTA 
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Is tan bul un yardımı 
bir milyona yaklaşıyor 

Milli Piyango 
Pigangonun 

numaraları 
üçüncü keşidesi bugün yapıldı. Kazanan 
aşağidaki sütunlarda bulacaksınız 

Zelzele felaketzedelerine yardım i - lan 5 00 lirayı milli yardım koınitesitl' 
şine dün de devam olunmuştur. vermişlerdir. Parası bulun.mıyan ve ~ 

Dün vilayet mıntakasında felaket - mini bildirmek istemiyen bir .Alınan. ~ 

150.000 lira kazanan 

24782 
50.000 lira kazanan 

4369 
25.000 lfra kazanan 

27256 
15.000 lira kazanan 

14562 
12.000 lira kazanan 

6025 
5.000 lira kazanan~ar 

1925 29513 20681 28664 

4.000 lira kazananı: r 

1

18632 
21680 

6145 
15897 
23351 

555 
34089 
·16984 

,26910 
317 

.38997 
31270 

4099 
.36879 
26239 
322!Y7 
16425 
34969 
12417 
16381 
16520 
~1870 

13284 
16873 

7558 
12491 
19101 
27553 
18323 
4402 

39937 
16814 

8725 
26591 
38790 

7520 15645 23991 1504 16517 23251 29943 

2.000 llra kazananlar ~~~~ 
l7794 38281 18250 18463 14277 10874 ;~~!! 

9827 39008 81064 17100 

1.000 lira kaz~nanlar ;!~~~ 

zedelere teberrü edilen paranın yekU. - altın n!şan halkasını Kızılaya vernıış 
1 16390 24440 29455 3822 30944 2:l02 9554 nu 682,704 lirayı bulın~tur. tir. Şehrin muhtelif semtlerinde J{ııı • 

39905 23505 19750 11097 33681 13480 3168 'l'oplanan paralar tamamen M~rkez aya birçok ayni teberrüler de yapıl· 
38404 15638 17216 1082 11560 23458 29589 Milli komitesine gön<lerilıniştir. Istan- maktadır. 
11800

!14408 9353 26141 25334 20046 19791 bulun felaketzedelere yapaca~ nak~ Dün Belediye kooperatifi, Tüccar • 
!~~:~ 26662 104 13027 1273 17605 22245 yardımın önümüzdeki hafta içınde bır dan Hnydar ve Peterikoğlu tarafından 
2030 36459 3441 35361 2473() 17849 27990 milyon lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 100 er tenekeden 300 teneke zeytiDY11• 

4705 660 23110 22323 34981 13025 39113 Yalnız dün Merkez ve kazalarda top- ğı Kızılaya teberrü edilmiştir. 
lanan para 42.528 liradır. • • " ,. __ 1 .. rı 

32185 16112 16924 29489 5210 1496 32110 Ayrıca dün öğleden sonra Milli yar- Beynelmılel teşkilahn yar~ .. 
24455 

34686 34189 31543 27522 8163 10268 dıın komitesinin vilayette yaptığı top- Zelzele felaketzedelerine yardun ~şl 
::~:~ 15502 3881 19372 21790 7298 9301 lantıda bazı tacir ve zenginlerin yeni etrafında hükfunetimizle temaslar s 

5448 2~27 8996 37394 30814 29349 11900 teberrü taahhüdleri kaydedilmiş ve bulunmak üzere birkaç gün evvel ,An· 

38904 17873 24991 13019 13217 34740 38277 evvelce az miktarda teberrüde bulu - karaya gi<len Beynelmilel Kızılhaç 11 • 
3718s 31963 19041 2227'6 24791 702 39498 nan vatandasların ilave taahhüdleri mumi Katibi M. Ruje dün Ankaradail 

3995?. 7773 tesbit olunm~ştur. şehrimjze dönmüş ve akşam Cenevreye 
11957 21215 7788 16457 9380 - ah 
19847 Dün komiteye gelerek yardım ta - hareket etmiştir. 

28136 4933 540
2 30835 25116 6651 34030 

hüdündc- bulunanlann isimlerini aşa - M. Uuje dün Ankara temasları hıı.k• 
4723 27590 16395 31560 28703 1207o 1305 ğıJa yazıyoruz: kınna sunları söylemiştir: 

A rt. kazananlar Artın Kmacıyan 1500, Ada.sese çıçekçı 1 ö .. 
28451 m 0 1 O .. ftl R b hdumları 700 Koç «- An.karada hükumet erkani e ~ 

.. . . yan 8Cl , ....,, an ece ma • .. k B 1 . 1 t kil" es• 
3827 150, 40 ve 25 bin liralık büyuk ıkramı- Pllaka hazır elbiseci soo, Karabet Balyan ru'Zer~ eyne mıle eş atın yapa 
264.4 ye!erin çıktığı numaraların son iki ra- 600, Türk mensucat Limited Ş. 2000, Kara - Q-ı yardımın programını hazırladık:: 
6407 kamları ( 82) (69) (56) ile nihayetle- gözoğlu Ali Rlıa. ve damadı Mikail Nur~~~ Mi.lmkün olduğu kadar süratle Y3rdt .. 

39658 nen bütün biletler 20 lira onda bir hesa- 5oo, SabuncakJs 5oo, M. Ali Kunt, vHe ş mı temin etmek üzere bu akşam Ce 
4 ' kumaşc1 Jozef Hotola 1000, Jore osyano h . 

1773 bile 2 lira amorti alırlar. 350 'l'ürk Ame!'ikan Lmd. 600, v. H. Yahni nevreyc areket edıyorum.» 
2:!~i ··M·····

8
···Ç···h .. ·u···ı····b···.,··r····k····3···m ..... y .. on .. bJ"r. :~0~e~0~~~~r ;;1~~m:ı~ess~!~~ ~r, ~;::: şehrimize gelen felaketzedeler d n 

3178 • Tasa oğlu 800, ittihat Değirmencilik Tür. A. D ün sah.ah zelzele mıntakaların 3 _ 

13176 'ht.ıy~ rı ç·ıgvnedı Ş. 3000, Cömerd Zade müessesesi 200, ~alka. trenle ~enıden 50 ve gece de 200 ka 
9193 ı C~ var. Zade Rıza ve mahdumu 1000, Abdülveb. dar felaketzede gelmistir. 

hab ve H:ısan Tatarı 600, Amor ve şeriki .. .. l f lAk. t d l Hay -31431 Dün sabah Davudpaşa kışlası civa- Annovi m:ıhdumları 1000, Mihran ve Vah - Gunduz ge en e a e ze e er . terı 
18066 rında feci bir kamyon kazası olmuştur. ram Keseryan 5000, Sarraf oğlu Demir kar- darpa~a. garı~da sıc~k. y~mek yedı~ .. 
14432 'I'oplrnpıdan Davudp~a istikametin- deşler 400, Foti Dulo 500, Aleko Dulo ve mah. sonra Sırkecıye geçırılmışler ve goç 
37745 d dd . ta1dben beygirle gitmekte ı dumları Arttn Dedeyan 2500, Mustafa Nazmi men misafirhanesine muvakkaten yer . 

8852 e ca eyı . Nalbur 1000, Krespi boyacı Karabet Kuyum_ 1 tirilrr.i lerdir 
olan 60 yaşlarında bir adama mukabıl clyan 2500 Blümental Jfil ve mahdum. Dap. eş 'ş · 

14012 istikametten gelen ot yüklü bir kam- ko•iç 250, Kalovrlsi 200, Dekalo 2000, Fre - Gece gelenler de Haydarpaşa garı 
10908 yon çarpmıştır. Bu çarpma neticesinde tello İsperko 500, Rlfat Kerlban 500, Vitaıı sal0nlarmd~ geceyi geçirmişlerdir. BU 

864 ihtiyar bey~rin üzerinden düşmüş ve Po!ikan 3000, Benhay1m Polacl 225, Hoy Pa. gün İ~tanbul tarafına geçirilerek yer· 
25345 1 la t rell1 700, Alber Alfondarl 500, Blva.cı ve şe • le.«tiriJoceklerdir 

karnyo!lun atına yuvar nrnış ır. rikl Robert Ferro 200 Aslan veresiye mağa.. ., · ~ · 36420 Kaır.yonun tekerlekleri ihtiyarın ba- za11 Asım Güven Ferhadoğlu ıooo, Ali As ~ Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kud.at' 
15415 s 
39174 şını çiğnemiı,ı ve buna rırğmen şoför gar 3000, David Kasav1 mahdumları 550, NL ile V:ıli Muavini Haluk Nihad dün ;r· 

durmıvarak sür'atle vak'a mahallinden kole. Dirokof ve Şü. 200, Leon Saron 500 Ura. kecideki misafirhaneye giderek fela -2967 • . 

~947 

834 
22960 
102~ 

89874 

38697 İstanbul istikametinde uzak1aşmışt.ır. Eminönü mıntakası'"lda teberrtler ketzedelcrin vaziyetlerini tetkik et -
38899 2lcJOl 1422 18895 20181 4729 k k 1 1 d 

19453 Hadic:;e Bak1rköy jandarma ara o u- Dün Eminönü mıntakasmda 500 liradan miş er ir. 
32326 21490 29846 194.86 20488 26724 hk . d n1 d 

32599 39528 18586 14920 na bildirilmiş ve yapılan ta ikat neti- fazla teberrüde bulunanlar a şu ar ır: 
22224 10394 9487 . 'e kam onun 34 75 numaralı ol _ Halil Ali Bezmen 1500, s. Suraskl ve malı. Valinin beyanatı 

17628 27889 8900 4130 33813 19()5.6 33147 ces~nu b. Y •. 1 . t' dumları 1500, Karabet Kuyumclyan ve mah. VaH ve Belediye Reisi dün kendisile 
6466 22120 3007 16096 7769 29655 38927 dugu t(?S ıt eaı n:~s ır .. _. h 

1 
1300, Ahmed Hamdi Topb~ 1300, Davld Kal ıtörüşen bir muharririmize feliiketze -

4352 Kamycnun çıgnedigı adam der a dron m:ıh. 1500, Nuri Sevil ve ortağı 1500, d 1 . b d bu" ıu··n yardımların 200 lira kazanaılar 35388 ölmüş ve üzerinde hüvivetini tayine M. Narliyan ve A. !-'iitfiyan 1300, Ata Ata - .~er~ ıc~ ~ e~t ld • k d' -
14341 36950 medar olacak bir şev bulunamamıştır. bek 1300, Anadolu Inkişaf Ş. 1300, Arma.nak su~a~ ~ yapl ma a ~ ugun~, en 1 

80411 39241 
18296 22601 
27319 32551 
10194 31767 
21750 26575 

80 24365 
17B94 37704 
30121 13975 
22443 306(}5 

!6683 28917 
4489 35242 
6108 2'9951 

13187 1743 
31542 12148 
13844 19443 
85407 25567 
~970 32158 
15871 21987 
S5714 33989 
l8395 29989 
16538 25493 

22638 
23062 
22196 
29453 
19976 
39989 
30828 

16192 
12146 

18980 
773 

17227 

31203 
36505 
23065 
24691 
33182 
38985 
4095 

450 
18520 

21618 
2400 

18600 
39230 
36721 
14058 
13470 

33978 
14948 

14105 
21921 
10389 

15025 
7601 

31771 
30657 
31207 
23334 
19104 
14744 
18463 

38297 13720 1740·9 11039 C d b t t f d. V'd k.. .. ·h Şekerciyan 1300. Nesim Mizrahl Benardetı lerı ıçm otel ayrıldıgını ve ısteyenlere 0 ese ;ı:a ı a ara ın an ı os ovu ı -
20369 30524 2&508 8572 . . l . . t l" d"lın' .t h'' . 1300, Rıdvan Nasır 1000, Sa.ltl ve Franko 2000, kira ile evler tutularak yerJeştirile • 

tıyat ıevetıne es ım e ı LŞ ve a ıoı Artin Kmacıyan evıadları 1300, Brod mah - . . . . k" "k kl ruı 32295 31917 
31244 

9573 adli Salih Hagim cesedi muayene ede- duınlan 1000, Danyel B. Anjel 1000, Rabeno cekl_:r•rı!t kımsesı.z u5u. .. çocu. ~ 
26437 1527 24583 17585 reık ölümün sebebini tesbit ve defnine Polltl Polat Ltd. Ş. 1300, M. Sağıroğlu Nuri Darulacezeye verılecegını soylemlştir. 

9995 8966 29436 29139 ruhı:;at vermiştir. sevıı ve Ahmed Tatarı ve ortakları l~?O, t. Di.tn misafirhanedeki felaketzedeler-
16124 5292 594 30632 l\1r h-ll' b t 'T .. hü . eti ve sak Erğas ve biraderi 1000, Rahmi Koseoğ. den ihtiyacı olanlara geç vakte kadar 

La ::ı 1 za ı ası o unun VlV ıu ve Vehbi B1limer (Emek manifatura ma. ~ · - · ~ , 
639 35615 18189 22387 nurnar~sı tesbit edilen kamyon hakkın- ğabası) (nakJd ve eşya) 800, İhsan Mermer_ va:ak ve gıye.cek da~~ıl~1~tı1:. Vıla)et 

31169 10673 25587 9234 da tahkikat yapmaktadır ve kamyonun el 800, Ali İhsan Neciboğlu 800, MihalA.ki Ni_ felaketze<lelerın her turlu ıhtıy~ları -
17799 19578 30681 15523 aranılması için İstanbul zabıtasına da . koleldl 800, İsak Benezra Eskenazl (Trakya nı siiratle temin maksadile icab eden 

3472 32310 32412 16770 mlllUm:ü verilmiştir. mal!:azası) 800, Sucuka biraderler 800, Kemal bütün t~dbirleri almıştır. 
UW ml===============================K~~~~~~ft~~~ hll~~~~rin~~hl~de~-
37385 14441 s d fı lak t d l Sabri Çizmeci ve kardeşleri 800, Çuhacı oğ. l t f d t . dil kt di amsun a e e Ze e ere ı İzak Kohen ve mah. 800 Nasi ve Acıman zı ay ara ın an emme me e r. 
14922 12368 8~0. Krneti biraderler 800,' Karabet Pamuk Bu1Gn gelecek felaketzedeler için 0-
27571 39395 ve oğlu 800, Armine Papazyan 800, Benbasad tellerde yerler ayrılmıştır. 

38780 25759 yapılan yardımlar ve Boıalto 800, Penso ve Sadaka Ltd. Ş. 800, 
37643 1628 Roditı Kohen 800, Şişman Yanko Ananya • 

dl 800, Rafael Kazes 800, Katalan birader • 
8016 18789 ler 80'l, Said Göz~m ve Seynur 800, Mahman 

26376 19637 Pesah 80!>, Osman Tatarı 800, İsmet Remzi 
2 Samsun, (Hususi) - Samsun Mı'lli H t b 1.""'" la d .. t 541 5501 eye azasının u ça~.._..a r a gos er-, Avııntl:ık ve ortak. Cnakld ve eşya) 800, Brod Balıkesir (Hususi) _ Balıkesir Halk-
1397 23916 Yardım Komitesi büyük bir faaliyet gös- dikleri hararet ve hasrettiği t!ZUn zaman- Danyel 500, Hüı;ameddin Eren 500, Serkl.s . k 

1 
k 

1 
d hil 

1 

Balıkesir Ha kev:n:n 
kışhk çalışması 

1427 t ~ d tm kt d" v ı· B F ı h ·· l" ·ı · l'yık 0 ul h evı ış ı ça ışma programma e o an 7 18174 ermege evam e e e ır. a ı ay u- ar er tür u sı ayışe a tır. Jaıngoçyan ve biraderi 5 o, Şao Mena em .. .. . . 
4433 4038 31173 6311 27486 15427 ad Tuksalın riyasetinde sık sık toplanan Samsun vilayet merkezinde Perşembe İlya Kohcn ve Ş. 500, Nesim Leon Saoau koylu gecelerıne, her hafta devam edıl • 

11788 27816 16702 29825 11084 7747 ana komite alınması gereken karar~arı günü öğleye kadar toplanan teberrii mik- 500 A. Kazanc!yan S~ Vıı.rtanyan ve H. ML rnektedir. Geçen hafta da türkçe öğret • 
9137 25587 19090 k h b ki k 2 . k . _ nakyan ve Ş. 500, Mıgırdıç Yazmacıyan 500, . R . Kıoc b t f d k- l" 16126 36178 11693 verere emen tat i "ni temin etme te- tan 1.057 lira 58 uruşa balıg olmuştur. Mol?. Ezra Şayo 500 , Y. Fındıklıyan ve Sadi menı asım a aş ara ın an oyu-

28998 7112 28195 2.6212 dir. Komite bazı günler iki toplantı dahi Teberrüat devam etmektedir. Esnaf ce- Tamer 500, Abdülvehab Tatari 500, serkl.cı lere içki ve zararları hakkında projek • 

50 l •ıra kazananlar yapmaktadır. Salı günü sabahleyin vila- miyetleri aralarında topladıkları ianeleri Girldliyan ve oğlu 500, Karakin Atamyan siyon~.a bir konferans verilmiş ve mü _ 
yet konağında yapılan toplantıdan başka Milli Yardım Komitesine teslim etmek- 500. Kiryako Pıı.mukoğlu 500, Fahri Kigıll kib H t 'lh kı 

18761 
26-071 
89574 
10166 
~36 

4978 15815 8762 
37655 31586 4493 
31441 33~68 17731 
37224 18008 196.2 
1>576 30362 23140 

_ Bizim bayan fena 

halde hastalandı Hasan 

Bey ... 

g P Y t t S 1 500 n1 tea · en atayın ana va ana ı a nı 134 ece arti kurağında ikinci bir topııantı tedirler Ayakkabıcılar cemiyeti iki yüz 500, Nobar ve e var ıvac yan , Ma -
19025 279:l57681 yapılmış ve bu, gecenin birine kadar de- çifte yakın eşya ve ayrıca nakdi teberrii- fatura ~hıted ş. 550000, NAurı Topbapş 511otoı, ~oao_ canlandıran bir film gösterilmiştir. 

. vam etınış· tir. lamon .o.:: muaras , vayo ve o ., , . ~ ft H Ik . 
1 

d 
1680 3 at toplamış, terzi1(!r cemiyeti iane topla- Leon Semerciyan 500, SeUm Dilek ve şeriki Dıger tara an a evı sa onun a rnu-

28321 315:~ k~l~ merkez heyeti hemen hergi.in makta tehalük göstermiş. diğer esnaf ce- 500 novates Baruh 500, Cübüşyan Kanba _ siki muallimi Kadri Yetkin idaresinde 
35128 ınasında toplanarak acilen alın- miyetleri bu vadideki mesailerinden gü- roeyan 5C!O, Nobar Baharyan 500, Sadık Çiz_ lise ve öğretmen okulu talebelerine bir 149

'.1
6 ması gereken işlerle meşgul olmaktadır. zel neticeler almışlardır. mer.l ve oğlu 500, Pertev Paker 500, Şahan Fe .

1 
. . G" 

1 
alard 

p radyan ve ortakları 500, Mustafa Hikmet Yu konser ven mıştır. uze parç an 
ezar 01a Hasan Pev Diyor ki . cat 500. Salomon Kohen 600, Mahmud Kul. müteşekkil olan bu konser çok rağbet 

. . . Bir yerde hava cere
yanına maruz kalıp .soğuk 
almJ.i ... 

· · · Ateşler içinde Y&nl _ 
yor ... Hasan Bey - Hani sen 

karının otobüs ve tramva -
ya binıued..iğini &ıÖylerdin? 

luk 50(1, Mehmed Sağıroğlu 500, İstanbi!l görmüş ve müteaddid parçalar sürekli a.1-
Balıkcılar Cem!yetı 500, Ali Tansever 500, kı larla tekrarlattırılmıştır. 
Yakub Yusuf Yarar 500, S. ve V. Pardoro _ ş 
kes 500, Nord Doyçe Sigorta Ş. 500, Mensu _ 
ca~ Santral Limited Ş. 1000, Menaşe Siton 
ve Şür. 500, Rober Ovadya Kandiyoti ve bL 
raderi 500, Kaı ~·deniz Orman İş Limited T. 
A. Ş. 1000, A. Naki ;ıı:renyol mühendis 1000, Samsun, (Hususi) _ Samsun Çocuk 
A. Naki Erenyoldan Iktisadl ve sanai Tica 

Samsund l Çocuk Esirgeme 
Kurumu faaliyetleri 

ret İşletme T. A. Ş. 1000, Faruk Atam 500~ Esirgeme Kurumu Samsun merkezinde 
Loıcz.ntacılar Cemiyeti 1025,20, Leon Fintz 
500, H. F. PH. F. Reentsına firmasının Tfu-_ 
kiye elrsper ve mürakabe bürosu 2000 lira. 
Şehrimizdeki Almanlann teberrüleri 

son üç ay zarfında iki yüz seksen yedi 

çocuğa yedi bin iki yüz kırk dokuz kilo 

ekmek tayını ve 8065 kab sıcak yemek 

Şehrimizde Totonya Alman klübü verilmiştir. 119 çocuğa elbise, ayakkabı 
mensub1arı da feiaketzedelere bir yar- ve çorap alınım.ış, on çocuğa .süt bedeli ve 
dırn olmak üzere aralarında topladık _ mekteb levazınu verilm.iştir. 
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Müstehcen roman davası alevlendi JllUllllUllllllUllDllll-1101111.UllllllllllmBI 
== 
il 

~ ~.._.,. • beil l&Jfada> ı kamınm söyledili tarzda, bir ifade mev- i§ 
ft. ~ . lıakkmcfald teemmüJün cud değildir. Bu elel' opera fekline so - § 
~ -~aslına mutabakat ve a - kularak, Fransız devlet tiyatrosunda bile i§ 
llllllr.,. 1-..L...._ tının anlaplmumd&n 0 ynannaotn"· 5 
~ .::_~a tarar verilmesini Türk edebiyaıtmııı da cAfrodifü nin $ 
~·• ıDistebcen olmeAıtuıda kanaati tAmmeP il 

"et ilahın Semih Lôtfinin vcldli E- vardır. Eserin franlUCadan türkçeye na- == 

11.1.040 

-S Ud ise, iddia makamının mü -
1 sı1 çevrildilinin tetkiki de, ehli hibre se- § 

~~· hülMa olarak, fUD1an çilecek Edebiyat Faldllteel profesörleri - i 
- Pı · nin uıbdeaine bırakılmandır. == ~er Luiz Fransız edebiyatında bir Mahkeme Edebiyat Fakillteainden pro- a 1 M IUYO o I• 
.,..: laerlennden b rçot parça • fesör Şekib Tunç, Sadettin Celll, doçent § 'ı.. 111ekteb'erlnde dahi oı.unur. Ali Nibadı dıllhll>re tayin ederek. du - = <ilıı ... ~ ~n 

....., iz haktmda, Larusta, iddiama- ruşmayı 5 Şubata blrlkmıftlr. il 1 msaRI 

~:~:1:~; UmDrile I ~ '----nnnmmnmııııııntı 
&". ıı A • f d nHIDlllDllllllllllllD ~:~.~n~n~~~~~ ~n~ a~~ -------------~~~~~~~:::::;~ 

... lıiı-h ... Yll> dün sabah odasında bay- - DAJ GA UZUNLU{;U Ankar_a ... ~rsası 1 
)tJıe 

11 
•ide buluntml§tur. Yapılan mua- 11411 na. 112 Kes. ızt Kw. ' .ı: ınde, Huseyınin yatarken o- TA.Q. ıt,14 ,.. 151"~ Kes. ti Kw. 

laıııı ~mangaldan intişar eden ha- TA.!'. sı,1t 111. HiS Kes. 111'•· 

teda'ti ndan zehirlendiği anlaşılmış, 
tat kaı.&.~hnek uzere Beyoğlu hastanesi- PERŞEMBE ıt/1/1141 Loı-dra ı sıuıın 

b "U"J.hnı..~ır. 12 30: Program. " memleket aaat ayan. Hew-York 100 Dolar 
cir tal 12 35 Ajans Te meteoroloji baberlerl 12.50 Parla 100 1'ran 

.. __ ebe tramvaydan dliıttt Türlr mürltl : Yeni prkllar " ttırttller. Ça. !':1nanoe- 100 Liret '" ._...Küınrük """" .... 100 111iç. l'r. 
~ htların orta okul tcl1ebe1.erinden tanlar: Şerif İçli, Battı Derman, Basan Mm.sterd&m ıoo l'lorln 
l"bıcten da Ali, Edimekspı durak ye - Giir, Hamdi TotaJ. Okuyanlar: Satıye To - Berlln 100 RaJl.pn. 

ataı.._ hareket eden 
168 

sayılı tramvay tay. Mahmud xarmda.t. ıuo: Konuşma Dr\luel 100 Belıa 
~ atlamak isterken düşmüştür. (Kadır. 8aatı.> tU5 _ 14: Müzik: Knrııık Atlna 100 Drahmi 

b,ı l'Ukut netices d - d" - h hafit mt1z1k CPl > ıs: Program " memleke' SofJ& ıoo Len f ın e wcu ~nun mu d k Praıı 100 Çek Kr. 
t'~ rlerı d saat avan 18 05: Müz1k: Ra yo caz or es - Madrtd 100 Peçeta 
~ p n n ağ.ır yarıılanan talebe, trası. 18 40: KonU.fDla (Sıhhat aaati.> 18 55: \•arşon. 100 zıotı 

b&n hastanes ne kaldırılmıştır. Se be s at. 19 ıo: Memleket aaat ayan •- Budapette 100 Pengö 
iki otomobil kaz 

81 
oldu jans ve meteoroloJl haberleri. 19 30: Türk BOkreı 100 Ley 

r'nu . müz.1 ı· Fa.sıl Heyeti. 20.15: Konuşma <B blL Belır&d 100 Dinar 
zın iki muhtelıf yerinde 

0 
fya saati> 20 30: Ttlrt m6slll. Çalan. Yotobama 100 Yen 

l kazası olmu tur 1 Btokbolm 100 İaY99 ıtr. 

ÇEKLER 

Aoıltı K•pan11 
uı 

129.21 
2.91 
1.11 
29.ıc• 
19.0611 

il.TP.il 
OMI 1.1• 

ıs.ıt 

23.5511 
o.

um 
il l'rll 
IO.lftl 

r Ek . tar: veclhe, Ce det Çatla, Kemal il. Seyhun, remın idaresindeki 1618 sayılı izzet in Ökte ı - Otuyan: Mmnen Be - lloston 100 Ruble 
Haydarpaşa Rıhtım caddesinden nar 1 - KtırdllflıleaUk pefNTl. t - Arif !'.aham ve tahvUAt 

~- ~· teıniz ık am.elesinden Şabana BeJ • KtlrdDlhicutlr prtı: <Kanlar dötü.. Brsanl ııa 

'
~. -~ h.--d yor) s -- 8eL Pm&r. Ktımmbtcastlr prkı: f.t BanblJ nama peşln 1,11 

-tUI an yaralanmasna 21ebeb tlr, (Aşkınla J&ll&D.) 4 - Sel. Pınar • KOrdWhL "llllııııı ___________ , 

~ıı Nüın euttr ~: <Ne~en .mUm.> 1- Osman Toplantılar: lrbt. ıuçıu .. une fıastane!lne blchtıl - Nihad • KDrdlllh'cutlr prtı: (Akşam ırtL '1 §Ofor yakalaıımı§tır. ne,: uıtmaıı.) t - Okuyan: Mu&t.afa Qal _ 
~..,_da köpril ııiltüne olmuştur. ıar. ı _Kemal ın,..ı Seyhun: Kemençe tat Kınl•y semt ocakı.n kongreleri 

b taz. adında genç bir kız köprünün aımı. 2 _ Abdi Efendi _Mahur prkı: (Qfil_ Kızılayın senelik tongrelertne ba.şlanmq _ 

lofat it fıncıan diğer tarafına geçerken, fent esMI' ı - 11811111 111ey _ ıa1'ar ~ : QC&k ~~ JÇılmakWJr. 
t.- .. · eına11n iwesindeki 196'7 sayılı o- f&rln: to sfllln .... .....- PiL> • -- A. en -....; OD UiUl • -
..... llObliıı rtf BeJ - ll&lıur tuta: <06derlp abare 16t. talar .,. Abt.n7 Rorbor -* ocal2al'mm 
d~ ~dnıesine maruz kalarak vücu· tÜn.> 1 _ .......... 11a1111r drkl: <OQu &. •neJlk ~ JaPlllDll'lr· 

tar \' telif yerlerinden yaralanmış - w.nını.> ı - MaJam as....,..., ıuı· llL ,.,. :!:, kız. hastaneye 1:a1c1ın1m"' 1ra- dk: """" - - ~ _ ( T 1 YAT R O LA R ) 
bı olan şoför yakalanmıttır. plan. 11•: MDllk: ltlctlk Olllllltn <lef: ~ 
uar llaele ba d al d Necib AttıD.> ı - Murd Ktbmeu: 'l'lel. leblr Tllatnft npebqa drua ...,,. 

8.1 • ....._ --- .. flD an yar an ı .ar "aı.t. ı - Bebmlclt a.nıner: Bana daL U:pm ... , JO.IO da 
"' ~ Lonca aobimda Leoa ma 16Jle <Alır ftla.) 1 - :nana Lebar: eo- Hayat Bir Rlyachr 
~~lata fabrikasında Aleksi, dün cuk PNDI operettndea potpuıt. ' - caıı RJ. lltW'1 caddlll Dmldl .,.... 
~ Çöp verirken muvazenesini kay- dahi: Melodi. 22.15: Memleket aat lyarı. alrfam ... , IO,M da 
tat dtltrnüı ve hqmdan ywal&DIDlt" AJa'll babll'lerl; mru.ı. llıdıam - TahTD&ı. Sldla Kuua 
~ J[&DlbJJO, J(utut BorDl1 (Pi&&.} n.so: il~ 
~ hastaneye kaldınbnıf, kaza et- stt: ()JWtttltr <PL> il: MGlik: O.sbend CPU 

Balk opereti • Ba •kpm • da 

Rahmet Efendi ~tahkikata bqlanmı§tır. ts.25 _ ıuo: Yanül prosruD. .,. tapamf. 

lGrkiye Cilmhuriyet Merkez Bankası 
6 - /Jılncilıdnan - 1940 Vaziyeti 

AK.Tll' 

22. '7&1.'751 ,ol 
15.0U.'75',

t,865.8284' 

s5e.aa • .e 

14.0SU81.o'1 

5919881 

l0.962.399,08 

158 . .,., 581.-

1'7.98'7.178ır-

214.874.063.86 

60. 121.845.'8 
.,...,.ooo,70 

.....--
12.Ml.ll 

7,I08.'112ç 

PABIW 

lhti,at Akçeli : 
it '2'9113,IO Adı ... ~ 

Banll 
Tea.tlldeld Banknotlar: 

166.al.fl Derabde ecm.n nratı natdtıe 
sanana ı - ı 1Dcl maddeleri 
ae tlTftbD. !lulne tarafmdu 
Yit1 tedı,Jat 
Der1lbde ecUleD nrab natdQ9 

-~ 15 095.tll.rJ KaJ'llbll tamameD altın olarU 
U&fttlea tedarile TU8dDeD Reel.,, matabW IJ&ftteD teda. 

ft-4. 
Ttlrk u..... MeYma ı 
Döm taahhtıdaa: 

140.78U85,- Altına &aıtTlll k!.bll d6'1sltr 
J>lter d6Y&ller 'N aıacath nııma 

batf1elerl 
t1'98'1UIS.U Jlalatellf: 

~· 

1'"m.11U1 
uoo00o,,.-

11.oeol9UI 
117.ıM.fU .. 

~ .... , ___ ;ı .... ,-~ ............ h., .. ,. ,J-11-.. - 1111••; , 

4.211.134,ıf 

8.000.000,-

151. '148.583,-

1'1.18'1.178,

H0.'181.385,-

1., .000 000-

1suoo.ooo,,..... 

41.JOO 018,1 

Ltra 

u.ooo.aoca-

10.217,IM.26 

MIOl.'fll,D 
111.111.•1.cn 

T. iS BANKASI 
1940 KOc;Ok cari hesaplar 

M E PLA 1 
~: 1 Şubat, 1 llaJJ8, 1 ~ 1 lkindtepiıı 

tarih1erinde ~. 

ır:-6...ı. " bltMcltuas Jaaııaplanndc • u elli Unla btıhıaalat' 
bnaJIG dalail ~-

1 Adet 2000 liralık - 2000. - Lira 
3 " 1000 " - 3000. - " 6 " 500 ,, - 300(). - " 12 " 250 " - 3000. - " 40 ,, 100 ,, - 40JO. - " 75 " so ,, -== 3750. " 210 " 25 " -== 5250. -

ftrlci119 /1 BatlkaııM para yaımnakla pılnız par.ı Z>irikıirmif 

olmtıı, ap %amanda tııtilnizi de deMmif olurıunu.ı. 

lstanbul levazım amirliğinden 
s,tıb Defterdarmd& ı No. lu d1k1m nln1D çorap at61,.ıerlnde matineler ıcm llmr 

edlltn bina dabWDde •&t oorap mülDeltd • ph..,•t tneJenJerm Dtfterdarda 1 ıu dWme'fl mUd'1rlQilnıe mtracaat.l.an. UOIM> .lfo. 

K•dıköy Y•kıflar Dlrekt6r1UOU lllnl•rı 

lstanbul Mı ı taka Liman Reisliğinden : 
Arnandk6J 'tOl1 mahaJHnde lk1 adet demlrte a tona tadar 

Mbkçılann &'flanJlla,rma engel teftll etttll cibetıe bunların a.h1b Blnetz balaDd1lla • 
rlbl lllndaD lttbaren yedi si1n l&l'bDda mUracaatıa tuarruı •eJa &Cllltlled ıa.. 
met p.rtlle blllundutlan mahalden ptarm&dıtlan Ye a1c:Uyetleı1DI llbat .._ 
DUD'llD111l maaddet Jldincl .. ....._ tıtTDDA mu!:!.dh'de 118 nam.aralı n-rw -.. 
QluDar. l•> 7apı1ac&1ı ıt•lredarlara .iJ.\11 ~ 

• 



12 Sayfa 

VAKiT, NAKİTTİR! .. 
6 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten gayrl hari<~den hiçbir 
madd• ilAYe etmeyi dDtDnmekılzln ) 15 kuruş muk11b11inde 15. dakika gibi 

lnaa btr zamanda zengin ve iştihalı bir ıofra hazırlıyabilirsiniz. 
Maruf ve meıhur lokantalanmızda dahi bu derece nefı.1 bir çorbayı 

'ıer ıalllaD bulamaz11nız. 

,.. 

Bnyat yardım ye fayd111 aıikar olan çorb'\nı. ıeb1e komprımeıenmııln 

-·~·~·ı TIS"I WfA'jR~Ki~ 
MJo;RCIMEK, BEZELY A, NOHUD 'fesair hububat aebze ve çorbalık 

kooıprimelerinl kilerinizde bu.undurm11yı ibmd etmeyiniz. 

Yedek erzak: T asanuf edil mit se"et gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışk bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
A 'leler Jçln olduğu kadar 1oloular ve ıporcu.ar Jçtn de her zaman ye 
her yerde 11cak bir yemek temini kabildir. BJkkallannızdan 60 grsrnb'': 
bır kompr me 9, ıoo ızramlık bir komprıme11 16 kuruştan alabillniruz. 

B E Ş I K T AŞ : Ç A P A M A R K A Tarihi tubi: 1915 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana aded. : 265 

Zirai ve tıoarl aıer neYi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAliYE VERiYOR 

50 
Ziru.t Blmkumda kumbaralı ve ihbamz tasarruf hesablannda en az 
~ ~unanıan 9eftede. 4 dm çekilecek kur'a il~ aşağıdaki pli • 

na ıore ikramiye dalıtılacaktır. 

4 Alet ı.ooo Lira'ık 4,0JO Lira 
: • ~ • 2,0)0 .. 

40 • 100 " 1, 100 " 
100 .. .. 4,00~ ,, 

120 • 50 • S,000 " 
• 40 • 4,800 " 160 .. 20 .. 3 200 

DiKKAT: 8-Wann.tald ' '' 
dtlfmlJ'enlere ikmmi,. ~- Mr leDe ~de IO liradan apıp 

Kur'alar 1ene4e 4 defa. ı akdlrde " 20 fasJ•sile verileeektir. 
ran tarihlerinde ~- l Blrindkanun, l Mart ve 1 HazL 

ESKi v~ YENi RO~ATIZ!VıA, LUCVlBAGO Si
y ATIK, OMUZ, AR~A,. BEL, J?IZ. ~ÇA ve 
soğuk algınlıklanndan ılerı gelen şıddetlı ainlarmı 

teskin •e izale eder. 

SON POSTA 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunt 
ağnlanm ıeçırır, Gripe. ve IOğuk al21nhğına kartı iyi bir iJlllll!':.. 
Gtınde 2 • 3 adet almır. Sıhhat Vekll etinin ruhubm ~ 

Son Posta 
Temıl. 81JU1. Handls n Hallı: p.zetul 

Terebatan, Qataıçeome aonıı:. 21 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

---··--ABONE FIATLARI 
1 e ;, t 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

'I'ORKtYE 14.JO 7uıJ 4Jl.I 

YUNANİSTAN 2a4J 1220 71U 
ECNEBİ ~7W 14VJ 800 

Abone bedeli pe.f;ndir. Adres 
değiftirmek 25 ku.ruftur. 

--··---

Kr. 

lÖl.I 

-ı7o 
0011 

Gelen evralı 6er'İ uerilmez. 
ilanlardan meı'uliyel alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilivesl l!zımdır. , ............................................ , 

1: Posta kutwu : '141 İstanbul 'ı 
Telgro.f: Son Posta 

\ Telefon : 20203 • 
~ ................................................ / 

-------~ ........ -........ _._ ............. __ ... 

SELANIK BANKASI 
Tesia tarihi : 1888 

• 
tdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

T ürlriyeJelıi Şubelni ı 

İSTANBUL .Galata ve Yenlcam!) 

MERSİN, ADANA Bürosll 

Yanani.tanJaki Şubeler:i: 

ŞELANİK • ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

GOZEL SAN'ATLAR BIRLl~I 
Resim şubesinden 

!
Umumi Bey'et 16/1/940 Sah saat 15 
de Ala7 Köşkünde toplanacaktır. Aza. 
nm behemehal relmeleri. 

Ruzname: 1 ·Bir senelik lf raporu. 
2 - e .. hatm tetkiki • 3 - ldue 
&e,'eti llefİllli • ~ taMUd. 

ilan Tarif em iz 
Telı: .Otun antımı .......................... 

ach '/e 400 kurut 
aahile 250 ,, 

Vpncii aahile 200 ,, 
Dördüncü aahife ltlO ,, 
iç aahileler 60 ,, 
Son sahil• 40 ,, 

Mua71en bir mtıddet zarfında ru
ıaca miktard.a llln yaptıracaklar 
aınca ıemtıl~ol, tarıtemtzden JaUfadı 
edecelı:lerdlr. Tam. 1anm "' 98Jrelı: 
l&Jfa lllnlat &oln aırı bir tarltı derplf 
edllmifUr. 

Son Polt.&!nııı ı!cart Ulnlanna ald 
lfler lçlD ttı adrue mlracaat eclll
melidlr. 

bln«l1l•k KoDf!ktlf llrkeU 
Kallramamade llaa 

Ankara oaddeu 

-··-· .... ·-·······-···-..... ···-··-----·····---
Son Posta Matbauı 

Ne1rl1at MlldOrü: Setim Ragıp Emeo 

s•Blpr nt• B. a..,. DIEÇ 
.t.; ..._ trfAKUGU. 

1- Devlet Denizyolları 

MUdUrlUGU 
işletmesi 
lllnl•rı 

ı - Bostancı lat.elealnde lı:l1n ahp.b tulUbe l14t 8amat7a lalı:elul cl'faruıdA 
ald bil arn açılı: arttırma lle lı:lraya nrllecelı:tl~. Kira müddeti 15 K. &ani -
binden itibaren Mayıa ıayealne tadar olmak üzere dört buçulı: a7dır. 

2 - Bu mtıddetln muhammen bedeli lı:Ulııbe için 22.S Ye ana için tı.D ~ 
Munlı:tat teminatlan bir lira altmlf dolı:ua lı:Ul'Uf 'ft av lira OD lı:urufAlr. 
3 - A."ttırma 12. K. sanı lMO tar1hlne miıladif CUma ctınil aat 10,30 da 

Umum Müdürlük Alım Satım lı:omllJonunda ;yapılacütır. rJIİ' 
4 - Taliblerin prtıan öireIUMlı: için her rQn Malume Şube.81ne Ti antand 

yazıh ıün Ye aaatte lı:omla7ona ıelmelerl. 00'117) 

}s anbul l:>elediyesi llanlan 

Tenılna t Tahmin 

UIG 120.00 Ta.k.s1m tlfluı Cümburb'et caddest IOtak H/2 No. apart6111# 
lı:lrası. 

36.00 480,00 Tataım Mete caddeal aotatında 21 No. Kıf}a altında dndll 
t.50 I0,00 Tautm lı:ıfla pçlıd1 aralıtı aolı:almda 25/8 No. 1lı:1nCl 

oUma kira.a. 
13,21 177,0I Alı:aaray J'MlllD Jerinde 45 incl Miada &rA satıp. 
81,68 821,00 Kadılı:öy Caferata mahallesi Muvattlthane caddesinde 1 ... 

tlnm lı:lraaı. 

26,25 350,00 Cerrabpqa 415 inci lllı: olı:U! blnuı yanında l/I nmnarall 
ıntu atıp. 

tııc teminat m11ı:tarıari ile tahmin bedelleri 711tarıda Jazı1ı emlllı: 2498 num.,.JI 
nun t3 tincll maddealne ıöre ayrı aJn !.emdiden arttırmaya tonulmutıur. lbaJI 
Pav.artHt ıtınO .saat 14 de da1nıl encOmende J'&pJlacalı:tır. Şartnameler abıt Ye • 

müdürlütü lı:alemlnde ıörillebWr. Taliplerin llt teminat malı:buz nya me 
w icabına eöre alacalı:lan fennl ehllyet yeıı\talan ile ltlrlllı:te ihale ctınt mua,,.. 
daJmJ encOmende bulwımalan. (42) 

1fer eczanede oratXını~: 

Devlet demir olhırı ve limanları işletmesi umum idaresi ilanla 
D. D.128 numaralı tarifenin II ncı ıı:wnının dolu Ye bot madeni caı mabfualarl 

llyatu.a müteallllı: .c. fılı:ruı peralı:ende nal<Jlyata da teşmil edllm1ftlr. Bu 
ıeJll 1511/940 tarihinden ıııbaren mer'idlr. Fada tat.slllt için ı.stUJOnlara ıot 
racaat edil~. elli• c2M• 

lstanbul Belediyesinden ı 
BeJed'1e hukulı: lflerl lı:adroaunda JDHCuci av miinbal lçbı milaUta Ae W 

cakllr. Milsabalı:a7& iftiralı: lçln: 
ı - Türk o1JDat. 
2 - Bn az JJae mezunu olmak. 
S - Yqı 18 den atalı 35 den yulı:an olınnmat. 
4 - A.slı:erlilinl yapmlf Yeya a.slı:erlllı:le alAkuı talmamıt bulunmak. 
5 - Bllsnilhal eshabından olmak. 
e - Vazifelerine devamlarına mA.ni blr meşgullyeUert bulunmamak. 
Taliplerin teralU haiz olduklarına dair vesaiki iltldalanna rabt ile mtıracaauar' 

huıtvk işlerinden alacaklan Teallı:alarla 15/ 1/"8 tariblDe mi1sadlf Pazarteaı pnl 
14 dr bulı:uk 1.flerlnde yapılmaaı mukarrer imtihana lftlrltlerl llf.n olunur. (215) 
--- ----------

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
B. Tahmin 

Cin.il Mllı:dan Fl:r.t' 
Aded Kr. a. 

Portalı:al M lilll 10000 i • ) 

tııı: temlnall 
IJra Kr. 

• 80 lllı: 22000 1 u ) 111 • 
• 100 lük 8000 1 '11 ) 

Manctallna 5000 a 25 ) 
Oalatuara1 Uses1nln paml70nanmı H/Niaan/MO aonana lı:adar lhtl:raçlan o1aD 

nda Jlllktan, beherinin ta '1mln rıatı Ye llk temfnau )'&1111 portalı:aı Ye mandaUıUll""i 
aoıııHO Salı rQnil aaat l '.> da açık eksn:ne.sı yapılacalı:tır. 

BDUtme BeJOllu tstııı:ıll caddeat No. 149 da IJae~r muhaaebecllitlnde top1anaD 
lı:omlayonunca yapılacalı:tır. 

taıetıller temlna-t yatırmak için ye tar'1ıame)'1 16rmelı: tızere BeJOllanda oeıa 
ray Ll.,.sl ldarulne mnracaauan Te Ticaret Odası ·yeallı:aa114' blrlllı:te Yutanda ,.O 
çen eün Ye saatte lı:omlsyonda bulunmalarL (299). 

Pelediye Sular idaresinden: 
İdaremizin aboneman ael"flal için 9 lı:alem muh~llt enat. acele olaralı: baa1tımaca.ı~-: 

Bunlar için 17/11940 Çartamba gilntı ıaat 15 de y:r.pılacak açılı: eblltme7e stmıek 
ıe~ı.ıı tartnamealnl ft ntımuneıert alm:ı.t ilzere Taka1m~ Sırue"11erdet1 ldaN 
terlnd,. leftl1m tefllllne •lwt etmeler!:. 
~ lk'ecHllr .ı• Jlrabk mrtükat ıem1Dat 7amacalı:lard& c1119 


