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ovyeller yeniden iki 
ı ıf a ker daha 

ılôh altına çağırdılar 
Finlere göre Soogetlerin zagiatı 

-.:::u·n,--0 bin ölü, 200 bin garalı, 10 bin esir 
ltaı7&11 pntHıtllerl ReJtd•ldJ'• va.rclıla.r, 
tapan,.._ da glntllltll• aevkedJ.lecek 

lngiltere de harb 1 Mi ır iktısadı 
1 • .. d d. koruma 

nıa z mesı gon er 1 kanunu 

z 
evler tutu 

... 1811a8 kadar lstenbulUR na cif J8rdllR 
llrllfl geçti 

Dün Parti komisJona 
Bapekilin buzurile 
bir toplantı 7aptı 

.... ,.... 
(Y_ ......... , 

............ ) 
Dmerbank Umum 

Dftn de yenide 
zelzeleler old 
Ordu Vali inin telgrafı 

"11 bin ev yıkık,, 
Karadenizde flddelll fırtına yDzDndan vapurla 

Giresun llmenm• uınnmıyorlar 

Yardım işleri gon 
geçtikçe dozaliyor 

Gır.un 11 (HUIUll surette g6nder • 
cQimlz muharrfmizden) - Ordu va· 
lWne flktiiim telgrafa tu cevabı al -
dun: 

cOn bir bin w yıkık. Mea'udt,.eye 
katırlar yolladık.• demtşttr. 

Kanhisarda bulunan ŞifH ŞUa Yur 
du m6clOril Rifat Hamiye telefon et -
Um. B111a fU cevabı wn:lf: 

c- ıcs.te talyorum. 1 ~ yataklı 
bir ...._. ve 500 idil ~ de bir .. • 
bau açlım. Alucnda pek p • ,... 
ra1ı ftr. Bu yarahlm Karahtma ... .....,... ................. ..... 

(De• , .. ... 193fa .. ) .... ... 

Her tarafta ı'dtletli 
bir soğuk lıiikiim 



2 Sayfa 

Her gün 
-····-

ita/yan siyaseti 
inkişaf yolunda 

Ekrem llfaklıgfl 

S on 24 saat içinde radyo ve 

telgraf :siyasi hadiselerin muh

temel inki§a:fian üzerinde d~en için 
yeni muhakeme ufukları açabilecek ma
hiyette iki haber getirdi. 

Bu iki haberin birincisinden öğrendik 
ki; İtazya hükfuneti Macaristana muhte
mel bir Rus taarruzuna karşı garanti ver
miştir. Macaristana: bir Rus istilası önün
de kalacak olursa srih kuvvetile yardım 
edecektir. 

Fakat bu haber dün gece radyoda tek
zib edilmiştir. 

İkınci haberden öğrendik ki; İtalya 
hükumeti kara yolundan Finlandiyaya 
yollanuş olduiu tayyare partisinın Al -
man toprağında tev ki:f edilmiş olmasını 
Alman hüklııneti nezdinde protesto et -
miştir. 

SON POSTA 

Resimli Dla.kale : - Bir mukayese 

Bu dakikada bilinmiyen tek nok
ta her iki hadisenin de ma -
nada ve mahiyette genişliğinin 

derecesidir. Yoksa işte iki aydan 
fazla bir zaman oluyor ki, Romanın ga
zete& ve radyosu hemen her gün Sovyet 
ordusunun Balkanlara doğru akmasına 
lfıkayd kalamıyacağını söylemektedir, 
İtalyadan FinUndiyaya kara yolu ile 
eönderii.miş olan tayyare partisinin Al -
manyada tevkif edilmesi hadisesinin 
üzerinden de bir ay geçmiştir ve bu bir 
ay içinde iki hükfunet arasında bu mesele 
münasebetile birçok konuşmalar yapılını;j 
olması tabüdir. Her iki hadise de eskiydi, 
gözönündeydi, biliniyordu. Bu dakikada 
dahi bilinmiyen kısım bu iki eski hadi
senin ehemmiyetlerini ve şümullerini ne 
dereceye kadar geniş1ctmiş oldukları nok 
tasıdır. Evet bu noktayı bilmiyoruz. Fa
kat bu noktayı henüz kat'iyetle öğrene -
memi§ olınaklığımıuı mukabil bu iki 
Meme bize bazı hakikatleri hatırlatmamış 
ve yeni muhakeme ufukları açmamış 

değildir. 

İradesine hAklm o!an ile olmıyan adam arasın
daki fark aarhot ile ayık adam arasındaki farka 
benzer. 

İyi dÜ§Ünmek, iyi karar vermek çok müh.lm bir haslettir, 
fakat iradesizlik yüzünden kararını tatbik edemezsen has
letin sıfıra iner. 

Dünyanın en z~ngln r _. ................. _ ...... ---, 1940 ın geni 

Kadını ve kocası Hergun bir fıkra 

* 

Dünyanın en 
zengin kadınla -
rından Amerikalı 

Doris Duke'nin ya 
kışıklı ve genç ko
cası Cromwell, A -
merikanın Kana -
da :refirJiğine ta -
yin olunm~ur. 
Amerikanın Ka. 
nada elçiliği ild 
senedenberi mün
hal bulunmakta 
idi. Madam Crom-
weU'in babası tü -

Siyasl tarih; Avrupanın bü - tün kralı idi. Ha -
yük faciayı henüz göze alma - vay adalarında, . 
Dl1f olduğu devirlerde sulbü ko- Nevyorkta, Rud adasında, Karollnada ve İ 
rumak için yapılmış olan en b:iyük te- Amerikanın müteaddid ~ehirlerinde ev - j 
,ebbüsü muhakkak ki, Alman - Fr:uısız leri, sayfiyeleri ve mülkleri vardır. : 
dmt).ıık beyannamesinin neşrinde bula - Resimde bu kadının sefir olan koca - 1 
caktır. sını görilyorsunuz. 1 

Bu beyanname 6 Birincikanun 1938 de İ 
Pariste Fransız ve Alman hariciye na - 1 

1 
ıcrlan arasında imzalanmıştı. ngiltere bankasının 10 

Fransız hariciye nazırı beyannamenin milyon liraJı 

14-20-45 
Saat beşi etli geçe, köprüden Ka -

dıköye hareket eden vapurun yan 
kamarasına bir adam girmişti. Ken
dinden evvel kamaraya girmiş olan
Zann bakı.§larından birbirlerini iyi 
tanıdıklarım anlamı§tı. Kendilerini 
orada yabancı hissetti.. Fakat bir ke
re girmiş oldu~ için çıkmadı, bir yer ı 
bulup oturdu. ôtekilerden biri: 

-On dört! • 
Dedi, hep birden giildüler, bir ba§

ka.sı: 
- Yirmi! 
Dedi, gene hep birden gü.'düler. Bır 

başkası da: 
- Kırk beıl 
Dedikten sonra gene güldüklerini 

görünce merak etti, yanındakine sor
du: 

- Afi edersiniz, bana merak oldu. 
Aranızdan biri bir rakam söylilyor, 
hepiniz gülüyorsunuz .. On dört, yir -
mi, kırk beş gibi ,-akamların gülü • 
necek nesi var?. 

Bir modası 

İk A .... ıs 
incik.an~ 

Felaketzedeler için 
Fatihte evler tutuluyor 

fRastaraf1 ı inci sayfada> 
sında feliıketzedelere yapılan nakd!..f: 
dımın yekunu 720,847 lirayı b~~;a. 

Dün komitede tesbit edilen ıa-· 

yekfuıu bu miktara dahil değildir· , 
Yalnız dün İstanbul vil8yet JJllll~ 4 

sin da 38,141 lira teberrü tem in ed~ 
tir. Bunun 19,362 lirası İstanbul J{ı 'St1". 
mümessilliği tarafından toplanJl1J§1 od 
~ğlu kazasında 9146 lira, Beşik~ta 1 r1' 
lira, Üsküdarda 43 lira, Kndıkoyde td 
lira, Adalarda 94 lira, Eminönünde 62 i,ıiı 
lira, Bakırköyde 151 lira, Eyübde 54 ~lif' 
Fatihte 1561 lira, Beykozda 64 lira, S~ 
ride 134 lira, Şilede 17 lira yardın1 te 
olunmuştur. . 6' 

Şehrimize gelen felaketzede1er1n ~lt i1JI 
ve iaşesi işile meşgul yardım komites1 d 
de faaliyetine devam etmiştir. Vali fil~ 
vini HalUk dün Sirkecideki göçmen ıııt t
safirhancsine gi~erek, buradaki feJake 
zedelerin ihtiyaçlarile meşgul olınu~t~ 
Ankara merkez milli yardım kol1'11t , 
şehrimize gelen fe1,filtetzedelere yapı1' 
cak yardıma sarfedilmek üzere ilk ola ' 
rak 20 bin lira göndermiştir. 

Feiaketzedeler için komite taraf ındsıf 
Fatih semtinde evler tutu1arak tefrii ,. 
dilecek, misafirhanedeki feiaketzedelet 
bu evlere yerleştirilecektir. Fclakctıe • 
delerin giyecek ihtiyaçları tamamen te -
min olunmuştur. Fe!Uketzedelcr harnat11-

larda yıkattınldıktan sonra eski elbise -
leri alınmış ve kendilerine yeni çarrııışıı' 
ve elbise verilmiştir. 

Dün bazı aileler vilayet komitesine rniS 
racaat ederek felaketzede çocuklard311 

kimsesiz o!anları manevi evlad olarak al
mak için müsaade istemişlerdir. 

Dün zelzele mıntakalanndan şehrirnist 
yeni felaketzede gelmemiştir. 

Havas Ajansının yardımı 
Ankara 11 (A.A.) - Havas ajansındl 

Ankara bürosu, hare~etiarz felaketzede" 
lerine bir yardım olmak üzere, yar<JJJO 
komitesi adına 100 lira teberrü etmiştir· 

Milli iktisadı koruma kanund 
Ankara 11 (Hususi) - Milli ikt1sadı 

koruma kanununu tetkik edecek l 1ard 
komisyonu Receb Pekerin reisliğinde 
teşekkül ederek çalışmasına başladı
Başvekil ve vekillerin huzurile bugi}J' 
yapılan toplantı geç vakte kadar devaıd 
etti. 

Komisyon hükumete verilecek salahi
yetleri birer madde halinde çerçevele " 
mektedir. Bu proje yakında Meclise ve
rilecektir. Bu suretle bu projenin Mecli" 

akdinden bir hafta sonra Fram;anın . . İ 
Berlin, Londra, Brüksel, Roma, Darselon İngıltere bankasının son haftalık pı- l 
11efaretlerine bir tamim yolladı. Bu ta _ lançosunda charice verilen• ler hesa - ı· 
mimde F'r&Nrz - Alınan beyannamesinin hında on milyon İngiliz liralık bir ye
akdl mO.nasebetile Pariste Alman hariciye kun fazlalığı görülmüş, bu paranın 
nazın ile yapmış olduğu mülakatları an- hangi devlete :verildiği anl~ılamam1ş-

- Size anlatayım, btı gördüğünüz 

kimseler hep arkada..~. seMlerden - l 
beri bu vapurun yan kamarasında tc
yahat ederiz. Birbirimize birçok hi -
kdyeler anlatırdık. Hikayeleri o J:n -
dar fazla tekrarüıdık ki, yeniden tc1:
rarlamak güç ge'iyor. H~~ne biTer 
numara koyduk. !çim.izden hiri bir hi- ı 
kdyeyi hatırluıor, numarasını söµlil -
yor, biz de hikayeyi hatırlayıp gülü - ı 

Kukul t 
1 

1st bul sin kış tatilinden evvel kanuniyet kesbet-
e e yanız an da değil d.ün- . t . ed"l k . 

Yanı h k"" . d ' • mesı emın ı ece tır. 
n er oşesın e revaç bulmaktadır. --------

İsviçrede Senmoriste kış sa.fasma çıkan-- icra ve if:As kanu ~ u 1da tadi Al 

latıyordu. tır. Alakadarların tefsirlerine bakıla -
Bu tamimde fÖyle bir cümle vardır: cak olursa bu para, Çekoslovakyaya 
c- Mösyö Ribbentrop bana İtalya - vadedilen 1 O milyon İngiliz lirasıdır. 

Almanya ve İngiltere - Fransa gibi a)Tı Ve şimdi de Finlandiyalılara verilmiş
ayn iki devlet manzumesinin mevcud tir. Fakat hadise gizli tutulmaktadır. 
Ohl:fllnda dört devlet münasebatı.nın ar - -
monıze edihnestne mAni teşkil edebilecek Bir batında dört çoculc 
hiç bir ıey görmediğini söyledi. İtalyan -
Alınan aiyaaet birliğınin esasını bolşeviz.. doguran kadın 

lar resimde gördüğünüz gibi kukuletalı 
kürkler giymektedirler. 

Villiam Powele yirmi 
yaşında bir kızla evlendi 

yoruz. ~ 
\._ .,/ S inema san'atkarlan içinde pek mü-

-····- him bir mevki işgal eden William Po -

Sel baskınında ikiz well 6 Kanunusanide Diana Lewis a -

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 

Mucib sebebler lfıyihasında yeni tadil 
projesi1e şimdiye kadar mevcud mev '" 
zuata biraz daha ilave1er yapıldığı ve 
mevcud bazı hükümlerin değiştirildiği. 
alacaklılar lehine bazı hükümler vazo " 

lunduğu bildirilmekte ve tadiller §U sU"' 
retle hulasa edilmektedir: 

A - Ödeme emri tebliğine lüzum kal• 
maksızın iJamların icrası. 

me Dl'fl mllcade}e teşkil ediyormuı. MlSlrda 1smaba Şebata isimli bir Arab 
Mösyö Ribbentrop bana nçıktan açığa 

do lf k d dında virmi y~mda bir aktrisle ev _ 
5 uran a ın · 

k d b
. "L.- d ı: lenmiştir. Bu aktrıs· tamamı·ıe meçhıtl B - Merci hakimine inkar olunan il1l"' 

aöyle:memekle bera:ber hissettirdi ki 
Berlin - Roma mihverine atfedilebilecek 

a ını, ır IJ4tın a dvrt çocuk doğurmu~ 

B d 
İspanyada SeVilde Gua<lalkebir neh _ bir kızdır. Eddie Cantor'un yakında za üzerinde tetkikat yapmak salAhiyeti " 

başka ıaye yoktur.:. 

* 

tur. unların ördü de kızdır. Bundan nin verilmesi. 
evvel de bir batında üç 1:s'OCUk doğuran rinin taşması üzerinde şehir baştan başa çevirecek olduğu cDört küçük anne> C - Tetkik merdinin inkar olunan 
kadın 25 yaşl.armdadır. Kocası bir ha - su altında kalmıştır. Bu mrada sel mın - filminde oynamak üzere angaJ·e edil _ imzayı tetkik ederek itirazların muvak " 

Alman hariciye nazırı Alman _ Fransız murltô.rdır. Günde 30 ku~ tcvmiye ile takasındB!ki evlerden birinde bir kadın miştir. katen reI'ine karar verilmesi. 

bedömy~~~~~n~ neşrinden sonra Berline çalışmaktadır. Yeni doğan kız'anna. kral ikiz doğurmuştur. Çocuklarla anası kur- Uzun bir hastalıktan sonra ~nüz D - İstihkak davalarında icranın de-
~·... v .. au. Fraısız sefirile muhtelif Fanığun hemşirelerinin, isimlerini ver - tanlmıştır. 

mü
lakatlar Yantı. Han"ciye nazın h · ı F · F i ayag· a kalkan William Powell bir film vam veya taliki hususunda mercie saıa "' 

~ _. mış, on an evzıye, a ze Faika, Fethi-
aynl fikri müdafaa ediyordu. Fransan~~ ye ile adlandırnuştır. çevirmcğe başlamıştır. Bu sırada, yani hiyct itası. 
Berlin sefiri M&syö Coulandre tarafından =============== Şrapnel adının as 1z tam altı hafta evvel bu kıza rastgel _ E - İflas idarelerinin kararlanna kar-
'1 Şubat 939 tarihinde Fransa harici~e ne- düşmanlığında kuvvet alan temeli sar _ B d r i h şı iflAs dairesine itiraz hakkı tanırunaslo 

1 
,___ ~ ura a şrapne ı za edecek değiliz, miş ve ona delice aşık olmuştu. Diana F _ Müddetlerin tevhidi. 

zaret ne yazı.u&M9 olan raporda .,, satır,"r sılmn:tır. Sarsıntı devam ediyor ve her Vardır·. s- ... şrapnel lc;minin nereden geldiğini bildire Lewis Williamın üçüncü kansı olacak- .. -············--··-·····-··· .. ··---····-' 
geçen gün aralanna biraz daha menfaat 1 

- Rlbbentropla konuştum. Bana şun- ayrılığı sokuyor. Bununla beraber siyaset ceğiz. Şrapncli icad eden adam Shrap - tır. T A K V M 
Jarı söyledi: cBizim. harlct sahada takib dünyasının muhtelif cereyanları henüz nell adında bir İngiliz tonı binb~ısıdır. San'atkarın, böyle habersizce he - r:==-====-=====--=====:=I 
ettiğimiz hedef ikidir. BfrinclSi antiko _ kat'i ve nihai me<:raya girmiş olmaktan İspanyaya karşı olan harblerde şrapneli le kimse tarafından tanınmamış olan 1----l_K,..l_N_C_IK_A_NU __ N ___ _ 
mintern paktından istifade ederek bütün uzaktır. icad etmiştir. Ve Wellingtonun orduları bir aktrisle evlenmesi Amerikada bil- Rumi MD• 12 Arabi Mu• 

vasıtalanmı~ bolfeVizme karşı koymak. Ekrem Uşaklıgil da ilk defa olarak bunu kullanmış\ardır. yük bir heyecanı mucib olmuştur. ı~ llG8 

İkincisi de müatemlekelerimizi Jeri al _ ir=============================================:::- 8irlneilr.iau Rumi HH ~m ınaktır.-. * 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A l " ıı--80----~c~
1

~-:-A--ı.--66-
Taribe dıkkat edelim: Sovyet düş _ Genç istidadlar, eski nesil addettikleri Reşad Nuri, Yah- Jar mı? , GONEŞ IMsAK 

man]ıııhnı din haline getiren Alınanyanın ya Kemal, F"azıl Ahmed, Akagilndüz gitıi edib ve "airlen· s. o. Zilhicce ts• ,. Diye bir sual sordu. Bir başka arkadaş: S. D. 
can düşmanlığından can dostlutwıa geçi- inkAr ediyorlar. Bu bahis üzerinde Jron~rken bir arka - l ı _Hayır, diye cevab verd~ bu u.ydıklarmııı f'~rlm h 7 2.3 ft il 89 
tini ayıran müddet ancak 6 aydan ibaret- daşımız: nüz yeni harflere çevrilmemiftir. Bu yeni isüdadlar da -~ 2 2G G 1J ao 
t
1
r. Almanyayı bir ~çtan ötekine atan - Fuzuliyi, Şinasiyi, Nefiyi, Nedimi inkAr etmiyor _ harfleri bilmezler. e~ Otıe 1.ıd..U Aqa• Yata 

saiki araştırmayı tarihe blrakalım, bugün 1 S T E R 1 N A N, / $.1 o. 
mooakkak olan n-0kta ~dtur: ~Alman - 1 S T E R 1 N A N M A 1 12 n ~~ ~; ~~ ~ ~ ~; 
İtalyan dOBtluğunun mu§ere. Sovyet ,~-------------------------------------------------------------------------------------.)~ ._!.: .... 1 ... 21 .... 9_..•.s._u .... -....... ı_...bs_. 

1 
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General Metaksas 
A Yunan milletini 
"'lınan tayyareleri dün jlehistanda gizli askeri felaketzedelere 
J ·ı • ht 1· f bir teşkilat meydana yardıma davet etti 
ngı terenın mu e ) çıkarılmış Atiull (A.A.)-Allnaajansıbll· 

hı.. k 
1 

d t 1 Vilna 11 (A.A.) - D. N. B. ajansı bfl- diriyor: 

• Muazzam lngiliz 
donanmasına ra/men 
Alman harb gemileri 
nasıl denizlere 
açılabi/igorlar? caaınta a arın a uç u ar diri;:~dilngizllbirLehteşkilltıkeşfet- ~e=n=e~~:ben aşatı-

t mlftir. Çok ,eniJ olan bu tefkH.Atın hede- Çözülmez ballarla ve sıkı bir ltti-
11Jare Jer ilk hamlede birkaç bomba attılar, halk fi, akerl tarzda tefkilltlanmıı bir Leh fakla bağlı bulunduğumuz uil Türk Yazan: Sellin Racıp Emet 

bava muharebesini merakla seyretti phılanareketaral ~~e.1geardatirm~. teEvlsil~zrdveeriy~ milletinin maruz kaldığı feliket 6 - Bundan evvelki harblerde deniz. raa.u>a& .~ '"' nünde hiç bir Yunan kalbinin duy. lere hüim o1an devletin kuvvet-
~ 11 (Husus!) _ Alman tayya • tık kimsenin meçhulil olmadıtını yazmak postaları da bul.~r. Şimdiye ka - ıusuz kalmıyacağından emin bulu _ lerine karşı daha az kuvveW olan donan· 
• bı.ırün, harb•- ı..a•1 .. _ ..... ..:ıı--'---' .. _..ı, •• Bu ıavv.-lerin 80D derece süratij dar 60 k_ifl tevkif edılmiftir. Bunlar _ara- nu:ywum. maların limanlara &1kı4ııp kaldıklanm ve ·~defa lll " ... ~ ... ...a~• ~ JJ-- d V ln d ki __ ._. Leh ün yerlerinden kıpırdıyamadıklarını ıör -
.....:.._- olarak, ayni zamanda İngiliz a • o!-duklan maldmdur. 1111 a " ı a a l::llAl _ıve:sıtesl Hükllmet kendi hesabına yapmasa müştük. Halbuki bugünkii harbde bir ıa-
~ Jlluhtelif mıntakaJarına akın Ayni gazete llive ediror: profesorlerile Pat ajansının eski mumt'I- icab eden şeyi yapmıştır. Fakat bu 1 kım Alman zırhh ve kruvazörleriniD, 
~· 

1 
_Bu tayyareler, saatte 365 mJl sili de bulunmaktadır. kabil hallerde ve bilhassa böyle bal- muhtetem İngiliz donanmasına raimen 

11.... ta11are1er, -'-ali İskoçya sahille- s<ıratle fngil~nin her hangi bir nok - Kütle halinde larla ba.jlı bulundu~uz bir millet 1 yalnu Ş.iınal denizinde değil, daha uzak '""llQ._ lti'---- yuu mu.d Alman bom '--'--- sularda ve Okyanuslarda dahi doıa,tık • 
.. kad.r uuen 'llıemese nehri mansabı- tasına yapacaklan taa ~ kat ed b"l - Paris 11 (A.A.) - Pat ajansı tara- ınevzuu:Uölıauldutu zaman yapılma- larına phid oluyoruz. Bunun ıebebl 
'slrıu.ı .. __."ıanan bütün arazi boyunca bardıman tayyarelerine re a e ı e- fmdan tebliğ edilmiştir. sı icab eden yardımı istemekle, bütün nedir? 
~:-ıur celderdir Elenlerin hissiyatına tercdman o!du- Pek çoklarımızın haklı bir ha,Jretfnl 
~llban · · ta 1 rde 2 ikiz top vardır. Almanlar tarafından Poznanya, Po- tuma kanlim. 1 mucib olan bu hacüae, hava ai1Ahne de • 
~ tayYarelerine kar§1 derhal ha- 2 - Bu ~e :Uerin endaht menzili meranya, Silezyadaki Leh ahalisinin Buna binaen her Elen sanki Yu _ niza!tı gemilerinin gün geçtikçe daha zı. 
~ ':1Jngi1iz hava dali toplan, Al- ~:n:!~:e ;:ı'u.:: suretile bombardıman sürülmc~i kütle halinde görülmemiş biT nan milletinin başına gelmlf bir fe _ yade müessir birer sili.h haline ıelme • 
llllı avcı ta A§mağa mecbur etmlı ve tn ' . taarruz edebilirler. Fakat vahşetle yapılmıştır. Birçok vahşet liket mevzuubahs imiş gibi yardım - !:~ı~~ ilen geliyor dersek, buna fallD&-

~~areleri de düşmanı takibe :=~e::ilJyetlerinin fazla olmaması vak'alaTı kaydedilmektedir. da bulunacağından eminim. Meseli İngiltereye k&111 bütün bir 
Al-~ blrikm tn . ve toplarının ağırlığı bunlann Splitfire - Bir komite tetekkül etti Avrupa kıt'asmı ayaklandırmıya çahım•ı 
~ ta-areı riit olan hdaalk, gillz ve_ ve Hurricane tarafından kolayca avlan - Menemenc·1ogw 'ıu olan Napolyon devrinde sahillerin ab-~ ırı .. ı. .J J e arasın cereyan • -~ ktir Atina 1 1 (Hususi)- Anadolu zel- lukası zor bir şey deği!cıl Ablukaya .me-

-.ıarebeyt akla . .,... malannı intaç euece · zele felaketzedelerine yardun i,.;_ mur 00 ·ı · sahildeki 1 b.ı._ - mer seyretmi.,-ır. Messerschmidt 110 un mürettebatı iki S f d ,...... a~mı enn top arın menzili ~-~b tayyareleri ilk hamlede bir- ki id ibarettir. Pilot, 5ndekt ild topu 0 ya a General Metaksasın riyasetinde bir ~~~~a~u~yılp anmütraarkaassubedye e:;rerlur 
"'1111 a atm , d b b" tah "b t ş en komite te.~ekkül etmiştir. Komite • ışı arsa a, iç ır rı a ·ırat x....:a kullanad>illr. İki mitralyö- Sof ı ı B l kifi idi. Fakat bugu·· nkü .sahil mub-•---ardır. ve mı yu-rM . ya - u gar ajansı bildiri - ye birçok maruf tüccarlar dahildir. te .ba k -

.\J-..: ta ze ._ ____ ..ıa eden topçu, pilotun tam ar- yor·. G rtı tı arşısında böyle bir abluka va-da ~ yy ı ri dö leri ~ azeteciler halkı yardıma davet et- zilesi ı·· k iste ek, h ölümil da-
'~-ıolk açık~ d ı:r,~i ~:~: kasındadır. Tayyarede 12 silindirli i~ Fransııdan Ankaraya dönmekte cılan mPktediTler. vet etm~:i~. Çü~ denf:Ji~'ve tayyare. 
._~ - hGeuın t n a care g beru: motöril vardır. Her biri 1150 beygır TürkiyP. Hariciye Vekaleti Umumi KA ı Hind bUkfuneti 1000 -dır 1 böyle bir müterassıdı, az zamanda deni-
~ e mişlerdir. Gemi batmamış, " .. - r- zin dib .._ t lblQ bombalardan ya"O'tTI çıkmıc- kuvvetindedir. d 

1 
k tibi buvuk elçi Numan Menemenc'oğlu göndercH · ine yollamıya kafidir. Bu .ebeble-"' ·-o··· ... 400 alon benzin alan epo an urşun dlr ki ablukası yapılan ıabilleri mOra • • g M yanında maliye müdürlerinden CeW Yenidelhi 11 (A.A.) - Hind hO.- kabeye memur deniz kuvvetleri, bu ae-

l_, Alına tşlemiyecek surette yapılmış~r. sil ~ : Said ve diğer şahsiyetler olduğu hal- kılmetf, Türkiyedeki zelzele felA - beble, daha gerilerde mevzi almıya 
ton 11 tayyarelerinin pi.Anlan .ersdımfdt tayyareleri, azam ra erı de, bu akşam saat 22.2S te Sofvnya ketzedeleri için 1000 çadır teberru mecburdurlar. Bundan dolayıdır ld, tnp. 

'--1 dra 11 - Daily Express gazetesi. olan 365 mille ancak 820 mil mesafe gelmistir. etmiş1ir. Uz donanması, bir taraftan Alman 
l!ıi.n lles.rschnıidt'lerin pllnlanmn ar- katedebilir. Sof.vadi\ 2 gtin katacak olan Mene - sahillerini tarassud edebilmek. bir taral-'--~----------J tan da takriben 12 bin mil murabbe satha 

Sovyetler Yeni' den t'k'ı sı nıf asker ~;c~~~~!~.r~:s~~i'.ı ~:~ı:c~:~~:: Amerika Rum Baş ::i1:ı~an gözö~::ı~ d:ı~~~!:et-= 
zın Koseıvanof, hancıve umumı ka .. Peskoı:osunun Ska,pavlovda toplu kalmıya mecbur 

Al 
oluyor. Münferid cllz'iitAmlarla da p • 

1 
- d 1 ttb vekHi v. tinof, protokol müdü - fe!aketzede. ere teberrüü çidlerdeki hareketler takib olunuyor. 

daha Silah a tına Çaulr 1 ar rü Şişmanof ve polis müdürü Tanef ta- Bittabi bu donanmadan ayrılan muh· 
rafından karı;ılanmıst•r. Ankara 11 (A.A.) - Aldığımız malı\ - teüf kuvvetteki filotilla arla şarki ve 

Keza, Yu~oslavva, Fransa, İnffilte _ mata göre, fe'aketzedeler için Amerika- ce~~bi İngiliz adalan sahilleri muhafua 

. hı. . (BGJfanıfı J ind 1tı1/fada) ren şiddetli soğuklar dolayısile esasen re ve Romanya ~lçilerile Yunan"stan daki Rum başpeskoposu 200 dolar teber- edı!nliy~l~· do b d ~_. b hale -ı-ı.tt rii tmift · gı ız nanmasınm u erece geri 
~ taraftan cGaribaldl JeJJODU. 18- tuılanılmu fr •~- malahatgQzan istasyonda hazır bu - e ır. .. bir abluka mevziinde bulurunıya mec -
..... tat.1an ilk İtalyan gönüllü. efradı Bir ~7918 lunmuşlardır. Bundan başka~ Vqfngton bQyuk elçi - bur olma.ndır ki bir takım Alman barit 
~ lleıauıkiye varim§tır. FlnlAnctlyada buguıı vaziyeti tudur: Türk!ye elcisi Berker bütün ttefaret .lflimize Jıareketıarz feJiketzedeleri içfn gemilerinin açık denizlere açılabllmelerl-

t.ıtıı~da, lapan dan da gönüll(i lej - Bütün mmtablarda FlnlAndiyaiılar memur!.arile birlikte gara ,elmiştt muhtelif zevat tarafından yekilııu 563 do- ne hnkAn vermektedir. Zira bir veya bir 
L..._~ F· 1,.!di~ müteveccihen mO&tevlilerden çok daha cllrayetll, da- nu akşam Türkiye elçiliiinde misa- lara varan teberrülerde bulunumnqtur. kaç ıllratli" kruvazöriln Şimal denlzin• 
~ m ıuı yaya . .. barbedi . - açıldıtmı ROl'eD sahil taraaud j(emflertnla 

a.h - edecekleri bildirilmektedir. ha şevkh ve daha suratli yor - tirler şerefine bir akşam ziyafeti ve - Maarif V ki ı · • • bu tefebbüsil büyük İngiliz donanma1m• 
~ Ye Petsamo mıntataıarmda ta • lar. · rilmiş, garda hazır bulunan şahsiyetler e ının yenı haber verip bunlann takibine bq1and • 

Al eden Sovyet kuvvetler.inin, bu - Finlindiyablann fsveçle olan müna- yemekte hazır bulunmuştur. bir tamimi ması temin olununcıya kadar bu gemiler 
.._ llddetU bir topçu ateşini miiteaklb kalAtı eskisi gibi işlemektedir. Yann başvekil Köseivanof, Mene - Ankara 11 (Husu.si) - Maarif Vekili :~:~e~=~::kta~~l=b ı" 
tıb,._~\erine karşı yaptıkları taarruz Vaziyette belki de en mühim UJ1Sllr mencfo~lu fle maiyeti şerefine bir öğle tetkik 11eyahati fntrbalannı mes'ekdaı • nuyor\ar. Maamafih, bu gibi ,prı: çtltı1; 
~_J>Üskürtü'müştür. Rus ordusunun maneviyatını kaybet - ziyafeti verecektir. !arına bir tamimle bildfrmtşttr. lan İngiliz donanmasının mutlak aczine 
~ntler, Sallada mahsur bulunan miş olmasıdır. İhtimai ki Suomtsalml- Bu tamim, okullarda profelÖrler ve 61- hamletm~elidtr. Zira bu donanmanm 
..._ kitna Rus fırkuını kurtarmak de FinIAndiyalılann kazandığı zafer Maraş hUkOmef retmenler meclisinde okunacaktır Ta - esas vazıfesi. aç~k deniz. Alman donan • 
9fQl hlı tm ,_.._..ıı. H . d . · masınm hareketme mlnı nlmaktır. Bayle 
lbal...-~ cepheye yeni kuvvetler sevket • kat't bir mah!yet arze e~ı.euu· u - v mım e memleket maarifini allkadar e - bir büyQk hareket teşebbüsü tae, faik 
·~~ler. susile ki 12 bın Rus askennfn ihata e- konagında yangın çıktı den esu üzerinde durulmaktadır. İngiliz donanmasını her zaman kartasm-
~ kayııaklanna göre, hamin .baş - dilmis olduğu ~alla'da bunu ikinci bir • da bulaca~tır. . . 
._ CUıdanberi Sovyetlerin verdiğı in - zafer daha takıb edece~e benziyor. Marq 11 (A.A.) _Dün sabah hükd _ JaJ\Onyada kabıne buhranı Maamaf~ İngıliz donanmasının 1'irth 

ile :ıatı şundan ibarettir: 50 bin ölil, Sovyet tebliil met konağında nufus dairesinin soba tJo. Tokyo ıı. (A.A.~ - Japon bapekill A- ~~ ~~~ir~!!• !~~P:~~~e ~~!.:!:'1 ede~~ 
Yaralı ve 10 bin esfr, Moskova 11 < A.A.) - Tass: nılan esmekte o'ıan fiddetli rüzgir dola- be, kabin~ınin istıfuma karar vernıiJ ve mek il%ere yatmıya mecbur olmaa 

!.on fsveçin yardımı Le~in~r~d as'k~~. mıntakası erkAnı yısile çıkarak düşmeleri iizerine bır yan- bu karan nazırlara ayrı ayn bildirmif - tehlikeden sal.im değildir. Cünkü an ıtbl 
b;a~dra ıı (Hususi) _ tsveç kralı ha,.bıvec;ının teblı~. . gın çıkmı' i.se de derhal yetlşilerek ı:an- tir. (Devamı 8 inci şaufada) 
~·bugün parlimentonun açılışı ınü- 1 O KAnunusanide mühi~ hıebfr hA~ dürülmüştür. Yangın nüfus dairesinin ta- .......................................................................................................................... _ 

~le söy ediği nutukta tsveçin Fin- dl se olmam.ıstır. Keşif faalıvetlerl v vanı kısmen yandıktan 90nra söndürül - SabaLtı.n Salaha 
~ 1Yln yardımını esirge~iyeceğini ve baz! noktalarda da topçu ateşleri ya - ;rrrllştür. 

Ebedi tensikat/ •• Gtıa ~tinin müsaadesi nisbetinde elin - pılmıcıtır. sil So t Mühim .hasar yoktur. 
~t yapacağını bildirmiştir. H3vaların fenalığı dolayı. e vye 
A.ı__ h kuvvetleri valnız keşıf uçuşla - G f S • --.ııa.nya İtalyan tayyarelerinl ava b 

1 
nctur ra pee ıle çarpışan 

• nnda u unm"'"' . f 
!felainkı ıade etti . d Llchtemtein ,,rens1 •anftllll ngiliz kruvazöri'nün 

"1@
11 

11 (A.A.) - Havas· Be~lin en 1 "nki ı ı ( A.A.) - Lichtenstefn b ,_ k . . . 
41h,. beberJere göre, ftalyadan Finlan - He 5 F d"nand Helsinkive ~lmiş athgı te zıb edıhyor 
......_ JI ıelirk Al cJ t tul tıal- Prencı~ er • .. k ·~ ta en manya ' u an F" lAndiva ordusuna ~önulHl ay - Buenos - Aires 11 (A.A.) - D N B 
a.. .... --1Yareıert Ro t rahndan Berlin ve ın • ·ırh k • · · -~de ma a ttal dedilmf ştir. Yann kıt asına ı ı a e - Pampero gazetesinin iyi maldmat alan 
h) Yapı\an teşebbüsler tızerine bir embad · 

1 1-de edilmi dec<'ktir. m an öjrendıfiııe göre cenubi 
~ §tir. - H • • Atlantikte Graf Spee zırhlısile tığı 
~. le~ mütemadi bir_ sur~tte sil~ Lord HA1ifakcın ancıye çarpıpnada muharebe harici kalm;,a:lan 

~ 'ı!~;:ıı~;vy:~~~~~~~rı 0;:ı:~. Vekilimize telgrafı İngiliz Exeter kruv~örl Malonines'e gi-
inı bir endi elbeb olmaktadır· 1 1 (Hususi) - Türkiye Ha- derken Bahta Blanca nm 80 mil açığında 
~ şeye 8 Londra "bi Umumisi Nu _ batmıştır. Bu kruvazör mürettebatından 

8 o\ho e fırkalann üıbetleri . riciye VekAleti ~tı asetinde - yaralılarla ölüler ve difer tayfa Fransız 
'8 b1.1ı lrn 1 1 - Finlandiya cepbesın man Menemencıoglunun rl~aki " Dunkerque zırhlısı tarafından Malonin -
,, llnan bir İs~ harb muhabirine ki heyetin Paris ve Londra. muza- es'e getirilmiştir. 
Oltraı.. nusl<ır dönen şayiaların tersine kereleri müteakıb muvaf~akıyetle ddön- Londra 11 (Royter) - Graf Spee cep 
lhL "• h h k t d d memnunıyet uyan ır- .. t ~:"'ille d a " seçme kıt'alarını sev e - mesi Lon ra a H . . N kruvazorile çarpışan ngiliz E"!:eter kru -S ir. M -ıub olan 44 üncü fırka mıştlr. Bu m~nasebet~~ . ancı~:ric~ ~ vazörünün battığına dair Alınan ajana -
t..;111!~ rn • 1 olarak anılmakta i<;Ji. zın Lord Hal~aks, .. Türkiyebir tebJk nın verdili haberin aslı yoktur. 
~ Fınlandiyaya harb levaZIJDI Vekili Saracoglu. ~ukrilye 

lond gönderdiler telgrab göndermıştır. /nglllz • /talgan 
1'lıt kra ı ı ( A.A.) - Reuter ajansı- (240) b • genç ml t 'l 
111, haert rn harriri Finlaooiyaya tn- fngilterede ın ı ı care Blı aşması 
"-a n rb 1 vazımının gönderilmiş ol- d ha silih albna ahnıyor Londra 11 CA.A.) - İngiltere ile ftaı-
htın~ h b"r ver"vor. Ve diyor ki: a 

11 
(A.A.) _ 22 yaşındaki tn - ya arasında bir ticaret anlaşması imza e-

~ 'J?ı r, F·nıandiyalılara Ruslardan Londra il&h altına çağırılrnalarına bal- dilmiştir. Anlqma, kaçak kontrolünün 
"' '\la ettntleri techizattan daha fay- gilizlerin 8 Bun]arıll auktaft tabibeD İtalyan vapurlarına •beb oldufu zor -
-... \el ta~• r. C'ünkü Rus malzemesi - ıanı~;ancaktJr. 1uk1ıanıı eberillnl izale etmektedir. 

"1t bir kısmı orada hükilın IA • 240.000 

l!d~blyat meraklm ı.1r rent JUi " flktr plJUUJDda bir tufl7e ;rapdmuuu .._ 
temlş, :reni tstldadlann kendllerin.I rös&erebilmelerl içip eskilerin mecbııri &ekalte 
••kedilmelerl la111m•'f. Ralli ~ dalrelercle ara m J&PL&D tensik&& sllıi Wr 
ffl1· 

Edebi tasfl7e Te temlkat :ra.-ak için nud •lr formiil •alandatan• .....,._ 
ram. Faka& kestirme 7oldan rl4lp fikir pl;rasasmda :rer tabllat hkrae1, ra••'"' 
blki:reet n mableeile9 puapodlan ftrlllp ,.......... e par1ama1E lçba inal '*
V1en 7enllerl, reaçlerl o&1llimalE bakim ftrn •u• eaa " sintldea laNleJ•nltr. 
•• ı.irl ........................... ..,.... " illa ......... IJ&ka ..a .... 7111* 
paıeteelllk n mabarrlrllk ba;ra&a lnaaaı ne ola J'IPft&lr. Meıdella eulll....,.... 
elmasa ba&&i •lktmr da. •-• lflD psetecDlkte n mllharrlrllktekl ,..-. ... 
.. rmak ...,Ule berbaacl rent 1* ... 14ada ane ...., &eıbtmele baun1D. BaUI 
Jetifmesl için bir mlddet tal ..... 11 •ile .UNlerlm. Ba •luedl ea lstldadlar ••· 
delene .. , ... ,., pala " bele &awl7• " nıımua linm 191L Derhal ....... 
et.ini•. Yabus misaa4elerile fi)"le •mmnl maltma&uu 70lkla;raeak bir ..._ 
Winde ... on aatırbk bir tallrlr lm&lbanı yaparun. 

8D'UI retmlfken li711Je1fm: llQine kadar lise n batıl tinlftl'ldte mennlaa 
,ençlerden taneslilerl pse&eelllkle 7e&qtlnaek için çal1'tun. Tattnramaddar. 8' 
kiti de 111: KendRerlnl o kadar k••ntU, li;rle olpn c6rüyorlar ki bu mealekde 
96mnllk dewesinl reflnnek sanır.anna dokanaror. Balbakl kendi lıesaı. .... 
ıö71i7qlm: Mektebi miilk.l7edea çok 111 bir derece De çıktıtım halde BabıiU eacL 
drslnde tam iki 111 ala7dan 1.u.ıne iistadlann çıraklıJını ettim. Amma 0 rb 
•aria daba mek&eb sıralarında kalama yerlqen nyeme erı.tlm. GueteeDıtill 
mabablrlltlnden, mi&erclm:ltlnden, sekre~rlitlnden, direktö:1ütiinden patron • 
latana kadar kademe beleme çıktım. Yeni gençlerin za11r taranan bö:rle tibrell 
Te nnanffald7e&I Jl)Jara taksim etmeden kazanmak anuland B .ı 
f8ll Pli CVlli) nın dedltl cfbl: ır. u ren""ere A 

- Bu:ranın beyler; sen Falib Bıflunın :rerfne seç, sen falr Yasar zı 
tana otar, Sen de Peyami Safa,.ın rerinl al! J&IUll P89 • 

Dl7ebt lrls. Fakat bblerin mn J1fların emetı ve &eer6besl Ue kuandltuDIS 
brl kütleslnl danDadaltn ettikleri uman. Fa&lb l\lebmedln ltabaaına rap&ılı p.S 
Mal le bafuaa satırmumıuı 



4 Sayfa 

( e 
Denizl de fırtına bütün 
şiddeiile dev m edi or 

Bir Rumen vapuru da Çanakkale açı~dannda karaya 
oh.r .:lu, evvelce karaya oturan İtalyan bandıralı iki 

vapurla Tırhanın kurtarma ameliyesine devam ediliyor 

Kıırad<'nh, .Marmara ve Ege denizinde dıralı Arkava vapuru, dün kendi vesaitile 
tırtına bütün şiddetlle devam etmektedir. kurtnlmağa çalışmı~ ıse ~ buna henüz mu

Bu yümen bir kısmı vapurlar sığındıklan vaffak olamamı.ttır. Bunun için t&bliSlye 
nınanlardan bİl' türlü hareket edememekte. telikilatına mür~caat edileceği zannedllmek.. 
dirler. tedir. Tahlisiye bütün vesaiti me~gul olda _ 
İstanbula gelmek ü3erıe Gü~ysu ve Kara- ğundan şimdilik bu işi üzerlne alamıyacak

tlenlz vapuruna binm.lş olan yolcular 4 gün. tır. 
denberl .. apur içinde oldukları ha1de Polat. Umanda iki ~ilep çupıfh 
haM limanında beklemektedirler. Fırt ·· .. d llm d b' .... a 

..ı • .ıı.. ol ularla ına yuzun en anımız a ır ,.,...r; 
Ayn! suretle Samsundan al~ Y c olmuş Beşiktaş önlerinde ciemlrU bulunan 

llmanımıza gelmek üzere harek.~t. etmiş 0 • U.tif kaptanın idaresindeki Sebat şllepi de. 
lan Sioob vapuru da, f~ına yüzünden 10- mirin! taramıı. Raif 'kaptanın idaresindeki 
luna ~evam edememiş, Sinob Umanına iltica Zuhal ~lleplnln 1izerin~ dÜ§mÜ~ ve lk.i şUep 
etmlştır. şiddetle bl.rıhlrile ç.a.rpı§DlJ.Ştır. Bu müsa.de.. 

Cü'llhuriyet vapuru Büyükderede me netJcE>sinde Zuhalin kaptan köprüsü ö _ 
demirlemeğe mecbur kaldı nündeki grandi dlre'ği ve Sebatın da muhte 

Ü~ gündenberi yolcularUe blrllkte llma • ur yerleri hasara uğramışt:r. • . • 

11mmcla ~klemekte olan Cümhıırtyet vapu._ Trrhanı \ kurtaıı ma urnıt en arlh 
rıı dtin Kandenlııe gitmek {bere hareket et- Alnnyadan 12 mil mesafede karaya otu _ 
m1ş~ de. Botaz haricine çıkınca. müthiş tılr ran Trrhan vapurunun vaziyeti gittikçe da
firtlnaya tutulmuş, uzun blr muddet 0at • ha. iyi a:ı..!.aşılma.ktadır. Vapurun kurtarıl _ 
mak teh11kelert atlattıktan sonra gerlye ı mıı.sı i§J1e uğraşmakta bulunan Alemdar talı.. 
d!Snerek Büyfikdereye gelmiş, ora-da. demir - lislye g-emJs1nden dün Devlet Denizyollar1 
lemek mecburiyetinde kalmıştır. İdaresine gelen bir telgrafta, havanın şld • 

SON BOSTA 

e • 
1. ] 

iktısadt anlaşmaların 
piyasadaki akisleri 

Delegelerimizle İngiliz ve Fransızlar 
arasında bir müddettenberi yapılmakta 
olan mali ve iktısadi müzakerelerin hitcıın 
bulduğu hakkındaki haberleri takiben bu 
anlaşma etrafında gelen bazı mal.ümat 
iktısadi mehafilde derin bir daka ile kar
şılanmıştlr. Bilhassa 1ngiliz ve Fransız 
piyasalarının ithalat ve ihracatta Alınan 
piyasalarının yerini tutacağı hakkındaki 
mal.Uma.tın teyid edilmesi, bu lakayı art
brmı.ştrr. 

Ellerinde ihraç emtiası stokları bulu -
nan firmalar mtihtelif vasıtalara müra -
caat ederek bazı malfunat edinmeğe ~a -
lışmışlardır. 

Ayni şekilde bu haberler ithalatç1lar 
arasında da akis}er yapmıştır. Böyle ol -
maltla beraber geniş ihraç imkanları te
min edilmiş olınası, dış ticaret teşkilat -
landınlmış ve devletçe mürakabesi k-0 -
layl8§ID1§ olduğundan lüzumsuz fiat te -
mevvüçlerine sebeb teşkil edemiyecektir. 

Yalnız ithalat emtiası dar~ıklarından 
mütevellid gayritabiiliklerin zail olacağı 
muhakkak görülmektedir. 

Son günlerde Malta, Filistin ve Mısır
dan ağır sığır derileri gelmiş olması bu 
tip deriler üzerindeki fiat yüksek1iğini 

izale etmiştir. Diğer emtianın da peyder
pey ithali ayni tesirleri gösterecektir. Bu yüztien bu vapurla -ıelzele mmtake.sma detine rağm.en vapuru kurtarmak lmklnı.. 

gönderilmiş olan yardım vasıtalarının sevkl 
1 
nm henüz kaybolmamı§ olduğu blldlrilmt.,. 

blzzarure teahhnr etmlştl'f. tir. Etektrı·k S"' rfı·yatı ve 
Etrfi5k ve Kadeş Şimdlye kadar vapurun bir numaralı o.m. . ~ 

Dört hırsız bir po · s 
memurunun evini soydular 
Elebaşıları bir hapishane kaçağı olan 

yakalanarak · sorgı1ya çekildiler 

. r 
b1rsıı '1 

Zabıta, Unka:panında bir polisin evini sorgu ha.kiminin huzuruna çııcırtıt 
soyan dört azılı hırsızı yakalamış, bun - Hakinl dördünü de isticvab etrtli~~tı~· 
lardan birinin iki a.y evv~l İzmir tevkif- cede Raifin tevküine karar verfllı, 
hanesinden kaçan ve o vakittenberi aran- İzzet, esasen firari bir mevkuf ı;ı 

\'t• 
makta olan firari bir mevkuf olduğu an - cihetle, hakkındaki eski karar .; 
!aşılmıştır. infaz edilmiştir. ~ 

Suçlular, İzzet, .Raif, Mustafa ve Etem Evvelce beraet eden bir a ... 
isimlerinde dört kişiden ibardtir. Bun -
lardan iuet iki ay önce İz.mir tevkif.hane- 2 sene 2 gün hapse 
sinden kaçarak, şehrimize gelm~ iakat mahkum edildi 
burada dahi huyunu bırakmadığından, bir . ıi' 
hırsızlık şebekesi teşkiline muvaffak o- Bir müddet evvel, Sirkecide bır ~sd 
labilmiştir. Dört arkadaştan mürekkeb fet esnasında çıkan kavgada ıır ~' 
bu şebeke Unkapanında bir polis memu- ' Şükrüyü tabanca ile öldürmek, sıı ç 
~un evini .soymağa karar vermişler, {isminde lbir kadını da yaraıaı:na~ ~ı; 
izzet ile Raif evin iltinci kat pencere le- rından Ağır cezaya veri~ıen Hayrı }1 1. · 

rine tırmanarak, içeri gi~ler ve palto, j da, 1 inci ağırceza beraet karaI'l ve~ 
elbise, halı, seccade vesaire gibi ellerine ti. Buna sebeb, Hayrinin bu suçu. ·cır 
ne geçirmişlerse, aldıktan ~nra fuar et- ni müdafaa zaruretinde kalarak, 

1
' 

mişlerdir. Mustafa ile Etem de, arkadaş- olmasıydı. ı( 

lan evi sayarken gözcülük etmek sure • Mahkemei temyiz bu kararı b0 ef' 
tile, suça .iştirak etmişlerdir. yeniden ve nakzen yapıfan du:,Lı,/. 

Yakalanarak, dün adliyeye teslim edi- sonunda Hayri, bu defa 2 sene 2 gııo 
len mazırun1an, müddeiumumilik 2 nci 1 detle hapse maıhkfun edilmişti!'· 

Polis' e: Toplantılar: 
barındaki rahneler çimento ile kapatılmış, b r 

Çanakk!l{eye sı~ındılar ambarlar! dolduran suların . boşaltılmasına a one er artt yor 
.oun İ.<;kenderun ve İzmlrden limanıınıu ba~lanmıştır. Di~er ambarlardaki sulan bo- ... Bir otomobil biT ameleye çarptı 

gelmf'.si beklenen Et.rüsk He K.adeş vapur_ şaltmak lçJn yapılan çalışmalardan da 1y1 Şehrimizde elektrik sarfiyatı günden Ş r·· Ş b 1 'd ·ndeki 1747 sa-
Felak <" tz~dtJe ... e yar "ım mnaa111: 

Zelzele felaketine uğrayan vatand(\Ş0• 
mıza. Be~Iktaş Halkevinin bir yardıtıl1 t • 
üzere 13/1/940 Cwnartesi akşamı satt ô" 
da Beşiktaş Gürel sinemasında blr fil 

n ti ~ı- 1 ........... .. tınak 1 k . , o or a an.n 1 ares1 
lan. yold~ müthiş b1r fırtına ile karşıla~~ e. c"""'r a ınma.. ••••. ur. gune ar ta, e e trik abone;eri de faz- 1 t bi.L T k caddesinden 
Jar, Çanakkale limanına sığınmağa mecbur 

1 
Vapuru ço~ tehlikeli bir şekle sokan kaya_ lala.şmaktadır. 936 yılında 104,510 abone yı 1 okomoV· f doz ~paran amelelik 

olmuşlarrlır. Jarın dinamıtıe parçalanmasına karar Te • varken müteakib senelerde her yıl altı, geçer e~ "L...Ju]elaha od urdan ve . 
Her Ud vapurun bugün limanımıza gelme_ r.1.lmiştlr. edi b' tmış h"k" t ik yapan ... "l.UU a a ın a birine çarp -

leri muht.f'~ldir. , Bu a~eliyeye bugünden itibaren başlana. Y m ar . ve u ume e _g~çt ten 
Marmarise Q~mmış olan Seyyar vapuru caktır. Idarenin baş enspektörü Mustafa sonra da beş ıbın abone tezayudıle bu mıştır. _ 

da f1rtına ytizünden hareketini tehir etmek. Erci>el~inln başkanlığında gönderilmiş o _ miktar 124 bine yaklaşmıştır. j Bu kaza neticesinde ayagı kınlan 
tedlr. İmroz m.ttına lşllyen Bursa vaparu da lan heyet, vak'a mahalline varmışt.ır. İstihlak artl§ını önlemek üzere idare-[ Abdullah, ted.avi edilmek üzere BP.y 
Ç'a!'akble limanına demtrlernistır. Ülken Tırha~ kurtarılahllınesl imkAnlarının .n.in harbden evvel ısmarladığı tesisat ve· oğlu hastımesme kaldır1lmış, şoför hak 

d ........ ı '--bl ·1 artmış olması bütün denlzcller arasında oü . · b l tır 

re tertib edllm~tı-r. J 
Müsameremizde İstanbul Belediye.Si ı: 

armonisi san'atkArlan tarafından bir 
ser verll€eektir. rJ 

Halkev• temsll kolu taTafından (AJÔ 
yeslle <TIRTILLAR> temsil edueceıttir· 

vapnru a a.r"" seuc e Amasra imanında -ır bl . - fabrıka k~unJarının kurul~u ikmal e - kında takibata aş anmış · 
bekleıne~ü~lr. yu r memnunıyet uyancıırmıştır. · · · . · • . • Bi ö mavnası t tuttu 

t>cv'k!t Denlr;yolları umum Müdürü lb _ dılmı~ ve yakınd~ ı~letmıye ilave edile • Ka~~k keçi eti kesen hır adam r ç P u 
Bir Rumen vapuru karaya oturdu rahim_ Kerna1 Ba)'bora dün gay,etecllenı şun cek bır hale gelmıştır. yakalandı Unkapanında1 çöp iskeles!rıPe• 
Rumen bandıralı Bukerest vapuru dün E. ları soy1cm~tlr: Abonelerin dört sene içinde yirmi bin- . .. .. v mcı.vnalannda çalışan ve Yeniş~~ 

gt'<len CınakkaJeye gelme~ 1k~n müthiş bir «- Vapurun vaziyeti hakkında gazete - den fazla artmış olmasına mukabil işlet - Ferıknyı.mde Bularukdere .sokagmda Elma d~ğında oturan amele Muh1 · 

fırtına.ya tutu~muş, bu yfürden perva?lWnde lerde çıkan haberler biraz mübalAğa.lıdır. medeki tekamülün artmakta olması do - 23 s~n·ı1ı evde oturan İbrahım adında dün içtiği sigarayı söndürmeden~ 
li.rn:a çıknms. Imrozun şimali şarlı:islnde ka- Vap1;1ru k.urtarmak lmkanları elde edilmiş. 1-ayısile şikayetler azalmıştır bit şahsm evinde kaçak olanı~ et kes - tığı mavnanın kine atm1c:, bir J1lLI" 
rıı.yıı dfü•erek otunnu tur. tir. Iki ~lın ızartı:nda lnırtarılabileceğl.m 111.ze • t' v • b 1 b' k kimselere saitığ1 • "' •lı; 
Vapımm turtanlması 1_._ t.ahllsi t söylıyebutrlm. Mevcud istatistiklere göre 936 senesin- H!'.! ve un arı ırço oonra yanan sigara çöpleri tuttl!i' 

........ ye eş. d bo 1 · ··t k" if 1..1 v B ~l zah1tac.a haber alınmıstır. 
tm.bne. milracaat edilmlş olduğundan, İtal. Hava raporu e a ne enn mu ~ :ıs o vugu eyog u . .. . . . . mu~r. ' 
yan banrnrab Petramo vapunınn kurtarma_ Y.eşflkö:v meteoroloji ıstasyonundan aldı_ ınıntakası?~a 89.8 ~ıkayet olnmşk~n g~ç~n Dun Jb:ah1;nm evınde 7a~ılan ~ra-ş: Bir h'.-\yli yandı'ldan sonra ateŞ ~ 
~ nfra~n Saroz tahlUfyre gemJm bu tahll_ ğ~ız n:ıaıümata göre hava, yurdun doğu sene bu şikayetlerm sayısı 768 e ınmıştir. tırma netıcesmde 15 kesılmış keçı etı -dürulmüQ ise de, ma'ı:na hasara U~ıı$ 
siye amelJye&tnden sonra bu vapmun Jnıda_ bolgelerıle Akdimiz kıyılarında bulutlu, orta bu1unarRk müsadere edilmiştir- mıc;tır. Muhiddin hakkında ıaJC1~ 

dma koııacaktır. Anadolndıı kapalı ve mevzit yağışlı diğer Yanı.den '· ız enstı"tu··ıar·ı . ı...-~-· . k t nd ] b İtalyan vapuru kayalara oturmwı oldujtun bölgeler<le kapalı ~ yağışlı geçmiş' rüzgA.r · 1\. Bu esnada evm uuuı um a ı an ı:e aş lanmıştır. 
dan. nz1yeti gtttlk~ tehlikell bir hal almak , 1ar umumiyetle fimali utlkamette~ doğ~ 

1 
çi feryadlan duyulmus, aşamya 'inil - Bir evin kaplamalııın totuşt~ 

tadll'. 1 bölgelerde hafıf, Akdeniz kıyılarında ve or. aç ... C ak diği zaman orada da 14 keçi bulunmuş- Bevoğlunda Şahlrulu mahallesıf. 
Bununla beraber vapnru kurtarmak 1mM ta Anadoluda orta kuvvette, dl~er bölge _ tur. Nakk· ' k k • d K 1 di\':ı 

ııı olaca~ dün telsizle alakadarlara bildi • leTde yer yer fırtına şeklinde esmiş, denlz _ Maarü Vekfileti, Milli Şei Ismet İnö - . . · . . aşçı mazı so agın a ? 0 
• ef; 

Tllml.ştir. . lerimlzde "ima1 rırtınası devam etmiştir. nünün şark seyahatlerinde Elazığ kız VKaca~ k~ı etı s.a~~~ Ibra~ım B~y - evın soba borusunun temızlenrtlf 
Karaya oturan sraz gemisi Dün lstanb11lda bava kapalı ve klsmen enstitüsünü ziyaretinde kız enstitülerine oıılu Muddeıumumılıgme teslım edıl - olması yüzünden kurumlar tutLl . 

kurtul d karlı geçmiş rüzgAr şimali şarki istika_ olan ihtiyacımıza işaret buyurarak cbü _ miştir. ve çıkan kıvılcımlar kaplamalar<t sı 
oma 

1 .ınetınden sanlyede ~L8 metre ıhızla esmiş _ ············-········ .... ··--···--··---····· yet etmiştir. - • 
~';eeJ'lrl ı-ece ~naltka.lenin ~~ez mev • tir. Sühunet en yüksek 9,3 ve en dü~ük "31 • tün kızlarımızı san'at okullarında yetiş - k ~· 

h.raya duşerek oturan ltalyan ban - fın-r.. altmda 1,1 santignd kaydedilmiştir. tirmek lazımdır. Bu suretle evJere için - Polonyalı mUlt9ciJer için onser İtfaiyenin müdahalesile yangın 
den kumanda edeceğiz> diye verdikleri Po1ooya sefiri ekselans Sokoloika ve ::~?!~~:?.~ ... ~?.~.?.~:~~:~:.:. ..... ~ 
direktif üzerine memleketin her tarafın- refikasının himayeleri altında, önümüz- r ~ J 

da akşam san'at okulları ve kız enstitü- deki 16 Kanunusani Salı akşamı saat 21 \. T 1 YAT R O LA~ 
Tfcar?f r.~ .. f'>rl: 

Çuval ve demir için Sinema v~ tiyatro ücretlerinde !eri açılması kararlaştırılını_şlır. Vekfilet de. Beyoğiunda Ünyon Fransez salonun- oeııır Tl)'atı'O!u Tepebaışı dram kJ.Sll1'"~ 
akrede'if açıldı .. · 20 bu hususta derhal faaliyete geçerek Ha - da, Po'onya harbi mültecileri menfaatine &lı:f.am saat 20,30 da 

yuz e tenzilat yapılacak 
M zirana kadar icab eden bütün hazırlık - Polnnyah artistler tarafından bir konser Hayat Bir Rüyadır 

emleltetimiz.c çuval ithali irin açıl - Dahil" V k"l t" t' 
k 1 10 • ıye e a e ı ıyatro ve sinema?a- lan tamamlıyacaktır. verilecektir. t.~ll cadde.Y komedi ıasmınd• 

ması arar aşan akredetif açılmıc:ı ve bu rı d h r ·· t' 
tl H . d' .,. n u u ıye ucre .erindeki tenzilat hak- Kız enstitü erinde rnevcud muallim - Bı'letler. hergu"n ... at 10 ili 15 arasında &k:tam 0'!aat 20,30 da 

sure e ın ıstandan çuval ithali im1oln- k da ı · k d ..... 
lan temin edilmiştir. ~-a a a arlara yeni bir emir gönder- ler ihtiyaca kafi gelmediği için yeni açı- Ayaspaşada Po\cmya general konsoloslu- Sözün Kısa1ı 

Ayni suretle Amerikadan ithal edile - lacak mekteblere yeniden bilgili mual - ğundan tedarik edilebileceği gibi. konser 
cek olan ilk parti 1000 ton çubuk demir . Vekalet bu emirde, bazı belediyelerin ~·imler temin edilecektir. Kız enstitüleri- günü de saat 18 den itibaren Ünyon Fran- Ha1k opereti - Bu akşam 9 dil 
için de akredetif açılmıştır. sınema ve tiyatrolardan eskiden alınan ni bitirenler de enstitülere yardımcı öğ- se?'de sablacaktır. Şirin tey:r:e ~ 

r~~~tl~ücr~eriy~i kan~a g~e re~~~y~~rm~kb~ =~~====~====~======~==~======~==-~ Tüccarlarnnıza aid V amada ki ten~ edi en resimleri ayrı ayrı göster - • • • • • 1 
~şya satılınıy~cak medilı:ıeri için diüıuliye'.erde ıazım ~eıcn 0 n J~I san:l"J dovrılrlı Devlet Denizyol°ları işletmesi 

Harb bidayetinde Delos vapurunun li- te~zil~t:n YtıP1lıp yap1lmadığnu tesbitte ~ u u lL Müdürlüg ... U ilanları 
~~ma~k~ı~nkVam~ g~~ mu~~~~~~~Wdi~i~re~ml~ OOn San~~ ~B~~ ~i d~~ ~-------------------~·~------~~ düğü eşyanın bu ayın 14 dünde Bulgarl den. tenzilat yapılmadan evvd alınan du- kazası olmuştur. İda~mlzde münbal 'bulunan 150 lira maaşlı gemi tabl.blikledne doktor aııııaea~tı.l'~ 

Umum 

gümrük idaresi tarafından sabhğa çıka- huhyeler ._üzerinden belediye1 erce mu -ı Üsltüdarda Ayazmada Tulumba sokağın Şeraiti öğrenmek üzere evrakı resmlye1erfle blrl\kte Umum Müdürlüğümüz zıJ 
n'lıacağı yazılmıştı. D:.in haber a'dığumza hakkak yuzde 20 tenzilat yaptırılmasını da oturan Hfuamettin, Bürhan reise aid ıerl MüdiiI!üJüni! müracaat etmeleri lüzumu ilan olnnur. d2t:. __.,} 

göre yapılan teşebbüsler üzerine Bulga - t~~zil~tta~ evvelki ve ten"citattan sonrak~ balık yük~ü sandal'a Salacıktan köprüye 
ristan bu karar1 bir müddet daha gecik- duhulıye ~cretlerine aid birr"r listenin de gelmekte ıken Sarayburnu önlerinde san-

ı. ğ" k b 1 ını· t' en kısa bır zamanda Vekfilete gönder'] - da ı sulann cereyanına kapılarak devril-
ırrne ı a u e ış ır. . . . ı . ı· D . ~ 

• . . ruesını ıstemiştfr. mış ır. enıze düşen lfüsamettin, etraf _ 
ithalatçılar malların memlekctımıze tan yetişenlerın· dımil . 
. ·1 . . . b kl' t . k tl ·ı yar e lmrtanlınış ıse 

getm mesı ıçın azı na ıy~ şır e ~.ı e Tiftik S<'!hşlıtn arlh de bir hayli su yuttuğundan tedavi edil-
anlaşmış olduklarından, ma lann bugun- mck üzere ha ho. kal 

· · · · · · T'ftik t l ·· ı - s"cıneyc dtnlmıştır lerde getırı1mesı temın ed1lecektır. ı sa ış arı son gun ı:?rdc artmış, bu Bir kişinin bo- mı.a .
1 

·. . 
na Fl-an"'a Macaristan İn ·ıt . gu sı e sona eren ıkin-

. Maıot buhranı zail oldu 1 d t~l 'bı . . . ' gt ere. ve. Rı - ci deniz kazası da gene Sarayburnu öıı-
ga an a e erın ınzımam etmesı pıya - lerinde l n .. 

Bir müddetten beri piy:ısada hi~edfi -ı sayı hararetlendirm'ic:ıtir h...1· gu·· n zarfı 0 muştur. usküdardan Balıkha -
. .. ~ · ıK n- neye balık yükil h · 

JJlekte olan mazot buhranı son gunlet"de da lngiltereye 4500 balye tiftik satılml _ Hik e . a~eket ~E'n <?8hıd .ve 
apılan mühim miktarda itha1at sayesin tır. Karahisar mal'ıarı 140, oğlak maaa;ı d k:rıet adlarında ıkı arkadaşın HiareSlll-

~e tamamen zail olmuştur. 155~16{) kuruşa muamele görmüştür. :r~esandal, Saray~~rnu .:ıçıkla:mdan ge 
hafta içersinde gelen 70 bin ton v .. • • ç n stiların tesırile bırdenbJre dev -

Geçen • .. . ·ı · Haber aldıgımıza g.ore tiftık ıhraç fiat- rilmiştir. Denize dökülen ıki sandalcıdan 
mazota ilave.ten dun. de .tngı ı~ bannır~Jı ları tesbit edilmiştir. Bu fiatıarın malla - Hikmet yüzerek müşkülatla sahile ıka-

İstanbul Üniversitesi A. E. P. KomisyonundaP·:tİ. 
H~k1 hastanesi Tedavi Kliniğinde yaptmla<-ak 1472 Ura 50 kuru§ keşını ımıu1Yl1 

6 İ 
fon santrah ve telefon kablo ferşiyat v~ .tesisat lş!eri 30/11940 Salı günü saat ~ 
Rcktörlükt.e a~ık eksiltmeye konulmuştın:. İsteklilerin 110 .lira ~ kuruşluk ınuı~ı 
teminatlarlle en az 1500 liralık bu gibi işler yaptığm:ı. dair Istanbul villiyetinden e ~ 
met'le:ı 8 gün evvel alınmış vesika ve Ticaret Odası k5.~ıdile gelmeleri keşif ve şartıı 
herglin Rektörlükte ıöriiJ.ür. d1711 ~ 

VEDAD 
ŞAttKlN SP..S u•• -..ıır ._,.. u-
KRALİÇESl ılı"J& .&J& GÜL Dezon vapurıle 200 bın kılo mazot gelmış- rın cins ve menşeler~ne ?.öre 120 ile 160 bilmiş, Cahid iboğul~tur. Kaza etr~fın-

tir. kuruş arasında oldugu soylenmekt~dir. da tahkikata başlanmı~r. ~----~ Türkçe Sözlü · Arabca Ş3rkdı 



SON POSTA 

1 Hadiseler Ka11ınnda 1 

CMÖD 

C Hunlan biliyor mu idiniz ? =ı 

lJç çocuk fazla mı? 
Evli bir kadın okuyucumdan aldı -

tun mektubu bülAsa ediyonım: 
cBq senelik evliJim, iki tane go -

cutum var. ~ biri Qç 
yaşındadır. Heırib ikincisi bir J8t1D1 
doldurmadı. Kocamm kazancı yerin
dedir. Ben mhhaW bir kaduıım, ilç(hl
cü bir çocuk dolurabillrim. Bu çocuk 
kocanım keleSİJle de bllyük bir yük ol
maz. Fakat lmaf edin. ben düny•ya 
çocuk dotmmat için mi geldim? He
nüz evlendilbnlzin 'beflncl yılında ikl 
çocuk annesi oldum. Bir klff fd!, fldn
ci de fazla idi. ll'abt lldnclnin an • 
nesi olduktan IOD!'8 da onu fazla gör
medim. Artık ~ fazla bulu
yorum ve lılteml,..am.• 

İki çocuk dofdUDCif okuyueumu 1ki 
ÇOC1lk dofurmuf oldufu için takdir e
derim. U ç;ınctl 90C'llU fstememesbıe 
gelince bwıda haklı ft}'a habız ol -
duğunu birlllrnt d(lş6nelim. 

Birçok evli insanlar vardır ki. bun
ların değil O.ç çocuğu bir çocufa bfle 
~ek kudretlerl yoktur. Gene 

bir kısım f!Vll kadınlar vardır ki, nh -
hatleri iki ~ dojuramıyacak ka • 
dar bozuktur. 

Okuyucumun dıhati, kocuınm ka
zancı yerinde, ilçüncll bir çocuk ne o
mııı sıhhatine tesir edecek, ne de bir 
yflt olacak. Doğurmamak lçiıı sebeb 
yok. ô haldef 

BJr evli çiftfn tek çocuklan olur, ve 
bir Odncf çocuk meydana getfrmezter
.se eemiyete bqa boırç1armı &teme • 
mit olurlar. İkinci çocukta ananm ve 
babanın yerleri yarınki cemfyette bot 
kaimamıı o~aktır. Uç!lncüye gelince 
lmtln olunca o da bir borçtur. lınkln
sızlann dünyaya getil'emedikleıi ço _ 
cutuıı yerini o doJdaraeattır. Vatan 
çok tsıemektediı. Sıhhatli ve :mbıkQn 
oldu~ kadar bol ~ 

Çoculun çoğalması ve bilAassa sat
lam bünyeli olması, iyi yetiftirilmil 
halde hayata atılması bugünkü neslin 
yarın için yapacağı en büyük hizmet • 
tir. 

Okuyucuma, kocasının tstedill il • 
çftncli çoeuğtl esirgememesini tavsiye 
ederim. 'l'BYZll 



6 Sayfa SON POSTA 

• 
[Son . Posta 1 SPO DE B VA 

e ve e e • er1. 
Şiirle romanın farkları ve mizah edebiyatımızın 

bugünkü hali hakkında dü,ünceler 
YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

Lig maçlarına bu hafta 
devam ediliyor 

Fenerbahçe Süleymaniye ile, Beşiktaş Albntu~ ii:; 
Galatasaray Bey kozla, Vefa da Hilalle karşılaşıyor Geçen haftaki yazımda, ölü şairlerden mızı bulııma.mak ıztıra:bına düşüyoruz? Mesel.ft, bir hastanede bir ameliyat seyre

Mebmed Akif için, ya sadece hayranları, Çünkü şair, merhum İsmail Safa gibi ka- derken topladığı inbbalan anlatışı ... tş. 
yahud münkirleri olan şair demiştim. Al- nncadan hikmet çıkarmak, kum tanesin- te bu yazıdan cümle alınamaz, cümle ay- Macar F. T. Cü. ta=ın ve ::lA.ket~delere kurıJarmuza 
ıah .,.,.,,,.. om·· ur-ler versın,' dirilerden de den dünyanın ve hilkatin esrarını keşfet- rı1amn'7 kül h lind h · · yaıdun için kl bler yapt"6ı maç nr do. riz. 

nn1 ede' 
muvaffa!lyetıer ıenıe ti. 

~1. ............ ...., a e epsını b~tan ni- layı.si.le iki hafta teahhura uğrıyan lig maç. 
Necib Fazıl için ayni cümleyi hiç değiş- mek iddiasına düşmüştür. Onun bu fikir hayete kadar okumalıdır. O zaman Necib lanna Pazar gününden itibaren başlanacak. * ıı!J' 
tirmeden kullanabilirim. Evet, o da öteki helezonları içinde bocalayışıdır ki bizi Fazılın, bütün iddiaları fevkinde, sadece tır. ~ri kalan iki haftan~n oyupları devre Beden Terbiyesi İstanbul FUtbol ~:l rJ 
gibi! Onu da ya göklere çıkarıp ilah sa- şaşırt1yor, ctohunl> dan cağaç> ve cehen- kalbinin duyguları ve sadece gözlerjnin sonuna bırakıldığından Istanbul lig ıam. ğından: 14111940 tarlhinde yapılııcıık 
yanlar var, yahud san'atını yüzde doksan 1 nem alevlerinin hış.ıltı.sı ile kafa kemik-ı dev aYinasında genişlemeyen müşahede- plyonası 3 Martta nlhayetlenml.ş ola~.aktır. maçları. 
muanuna ve acaibattan görenler! Maa- lerinin çatırtısından senfoni çıkarması leri ile yazdığı vakitler ne yüksek kıratta Bu hafta yapılacak maçlardan en muhlm- Taksim stadı: t ıı Jı'ıı$1 

uh .. 1 · B .. b' . mı· Taksim stadındaki Galatasaray _ Bey_ Karagümrük Feneryılınaz 8aa 
mafih bana öyle geliyor ki, Necib Fazılın r umuza urperme er verıyor. u urpe-1 ır nasır olabildiğini açıkça görüyor, se- , ko~ kar"ıln"masıdır İstanbul un en kuvvetli ö 

1 
• 

. . . . . · B d 1 · b' ıı... 'd' ? .. h l' · ... -s ...., • Tarık zereng n. 109· 
bu ikı kutub arasındakı hakıkl şahsıye- r:ş o e erıyen. ır r.,.e mı ır · şup e ı- zıyor ve onu alkışlıyoruz. Ah, ne olur, takımı haline gelml.ş olan Galatasaray, Ma. Vefa _ HilA.l saat 13 hakem ııefilC iJ. 
tini bir dereceye kadar tebellür ettirebil- yım. YaJı.nız ihtı.mal daha az yanıln.rak hep böyle ~yayı ve hadiseleri dev ayna- ca.rlarla 1.1 berabere kalarak bunu bir daha Galatasaray _ Beykoz .saat 15 ııaıccJll 
mek hem ona, hem hakikate, hem bugün- şuna hükmedebiliriz ki Necib Fazıl dai- sında değiştirmeden bize verse ... o Ne- lsbat etmiştir. Büyük takımlara karşı kuv • med Göfdün. ~ ,sJ•I ~ 
kü Türk edebiyatına büyük bir hizmet mi te§ekkül halinde artistik bir uzviyet- cib Fazılı şiirde de nesirde olduğu gibi vetll müdafaa oyunu ile 1.ştlhar eden Bey - Şere! stadı: Yeni Yıldız _ ortak0Y • .:ı 
olabilir. Yalnız ne güç iş yarabbi! Mu- tir. Ne zaman kalıbını bulacak? Ne za- muhakkak ki daha çok seveceğiz. kozun Galhatasklkaarayı llmmağlubbl e~esıd f beklhet,- hakem: Necdet Gezen. b t,eııı: P' 

, . . d 1 k? N b. t . . .. nemez. Fil a geç ez r mu ıı na a "ı Alemdar • Beylerbeyi saat 13 a 
hakkak olarak inandığım bır nokta var. maı:ı . uru aca · e zaman ıze am cev- cÇerçeve» nın sonund.akı dunya siya- teşkil eden Galatasaray. haf ve bekleri kar. r1 Bütün. ~ 
Necib Fazıl, inkar cdilemiyecek derin 

1
. herını v~:ecek? Orasını .~a .. ancak gen~ set!, harb vesaire hakkındaki yazılara şısında Beykoz forvedlertnln gollerinden zL İ.Spor _ Topkapı saat 15 hate!l'.l 

~air hassasiyeti içinde çok defa ağacını zaman gosterecek? Bugunku sembollen gelınce, bunları herhangi bir fıkracı <la yade, old .ıkça kuvvetli olan Beykoz müda - Ezgü. td I' 
kemiren bir böcek .gibi kendi hislerini ke- hayattan uzak kaldığı kadar halka da u- yazabilir. Fakat Necib Fazıl, sadece gö- faasının gol yememek gayreti.le oynıyacağı Fenerbahçe stadı: Beşiktaş _ A1tı.Jl 
miriyor Buna da zekasının çerçeve ta- zak kalıyor. Fakat Necib Fazıl kendi ze- nül ve tabiat tahlilleri ile iktifa etmiyor tab!ldlr. Galatasaray oyunculannın son haf. at 13 hakem: Sami Açıköney. ~ il'~ 

· ' k"' h · üstü d - b'l b' k' talardn mü~madl maç yapmaları ve bunun Fenerbahçe Süleymanlye saat 1 
nımayan coşkunluğu sebeb olmakta. Ne dasınılaker şeyınl't yi .. n be'l~odr~ Vı e _ ırlaz 1 ı.:. Muhakkak, dünyanın içtimat derd- neticesi ekseri oyuncularının sakat, yorgun Şazl Tezcan. - at sı1 
"aman iddialarını bir tarafa bırakarak a çıp rea ı e gore ı ır 1• • • e oy e- erme de nazar atacak, damgasını ve ve bllhassa futbolden bıkm.14 blr halde bu _ B k k- t d . H 1ı ıı:.1 :t.sı~~ 

· ih · 1 dah · ld n ır oy s a ı. a cıo6 u • 
sadece san'atkar hüviyetile görünmekten likle gayesıne tıma a emın yo an mührünü oraya da basacaktır. İyi amma, lunmaları Beykoz lehine bir avantajdır. Son 13 hııkem: Samih Duran.soy. ıe1 
daha büyük bir zevk duyarsa o zaman yürüyebilirdi. san'atkar dootum, bu senin işin mi? Bı- muvaffaklyetlerden sonra rakibini ihmal e_ Rumellhl.sar _ Akınspor saat 15 ll5 
onu bütün vuzuhu ve bu vuzuhun için- Nesirde Necib Fazıl .. ne renkli !lem! rak bunları ... Emin ol ki bizim için hep der bir haleti ruhiye ile de maça çıkarlarsa İhsan Bayrı. eye"(. 

.. . v· . F k t h ·r tl lm Fa . h k' .. Beykozun bir sürpriz yapması 1htlmall ar - Not· Birinci ve ikinci küme Jlg 11 f> 
deki parlaklığı ile gorebılecegını sanıya- a a a ' gene o ı ra arı o asa... - şaır ve ep seç ın cumleli nasir kalışın tar (Birinci devredeki İstanbulspor mağlQ. to .tıs b d ki.si gibi her hıı.fts ~ 
rum. kat ne var ki, bütün fazlalıkları, iddialı daha büyük kazançtır. Çünkü biliyorsun, bly~ti gibi .. ) Bu mahzurların bertaraf edil _ za~:i v~ :S.ı:~;nl~ri saat 18 de }>Olge 

Necib Fazılın ilk hayran kaldığım ese- tarafları, !hattA yüksekten bakıp yüksek- asıl zayıf olan tarafımız :ıan'at cephe- mesi ve Galata.sarayın son zamanlardaki kezinde yapılacaktır. 
ri cK.aldınmlar> dır. Mesela o parçada ten atışları bile sevimli bir san'atkar! mizdlr. o halde ne diye feylesof kesilir- istikrar bulmuş oyununu oynaması takdi - Galatasaray klubunun 
JJe cOtel adalan> nda derunt seslerini es- Çerçeve isminde büyücek bir cild içinde sin? Yazık değil mi?... rinde bu maçta alınacak netice farklı bir 

rar ....... ..tz bı'r .. dese ı'çindeki hayallerile ge- topladığı fikralan bunun canlı bir mi- Şiirle ~oman galibiyet olacaktır. b"ır teşebbUsU 
="6• .. .. • ... . .. Taksim stadmda yapılacak diğer maç Ve- zed 

nişleterek veren çok özlü ve o nisbette sali. · · Bence çok mühim bır mesele: şu şıır'e !a ile Hilô.li karşılaştıracaktır. vefanın ko _ Galatasaray spor klübft felAıtet ~t 
samimiliği beliren bir san'atkAr görüyo- cÇerçeve> deki nesirlerde başlıca iki romanın vasıflarını ayırmak ... Vakıa bi- lay bir galibiyet alması muhakkak sayıla. menfaatine k.lüb salonunda bir t>!lJ 
ruz. Fakat sonraları, mistik bir !lPJnin unsur var: H~ ve düşünce. Hisler, ince liyorum, şiir ahenktir, histir, hayaldir, bilir. turnuvası tertıb ~tmlştlr. ııcsl t 
maverasına dalmak istiyen Necib Fazılın hayallerle örülü. Belli ki san'atkar, çok roman ise !hayatın aynasıdır filan tarnn- Fenerhahçe sahasında; Fener - Silley - Cumartesi günu aqam 8 de başllYJ{ızııJ 

· t d' · ğ' t af na da bakıyor Fakat b\1 ba da "z bı·n kere tekr la . . maniye ne, Beşlkta.ş da Kasımpa.şa ne kar_ lan bu turnuvanın hasılatı gl.' 
§iirlerinde müphemıye ıyemıyece ım, zaman e r 1 

• • •• yu. ar nmış bır ızah ile §ll~acaklardır. Favorsl takımların kazanma verilecektir. Turnuvaya; Oalatasaraf• f) 
fakat bir uçukluk, bir bezginlik, bir ken- kış, ona iç alemini büsbütün unutturamı- ışın içınden çıkacaklar çoktur. Fakat bu .sı beklenilen bu müsabakalarda Kasımpa _ oğluspor, Kolej, Kurtuluş, Bozkurd ve 
dini arayış bulmaktayız. cKaldınmlar> da yor. En basit mevzuda bile ruhun kıv- izahın bile az çok tefsire muhtac tarafları şanın Beşlktaşa bayll müşkül dakikalar sel takımları yazılmı.şlardır. 
kendini bularak ortaya çıkan şairin son- nmlarına inişi bundan ileri gelmekte. Fi- olduğu inkar edilemez. Geçen yazımda geçlrteceğinl de söyltyebillrlz. Beşlktaşa kar_ Balkan hazırlık kros koşusd 
radan kendini aramağa başlamasında bir kir tarafına gelince, bunlara bir anlık Akiften bahsederken, hakiki hayat sah- şı blrincl devrede aldıkları iyi netice ne ma. . .. ııetıİ 
fikir istihalesinden ziyade bir huzursuz- şimşek panltılan diyebilirsiniz. Necib nelerini nazma çekmek suretile romancJ- nevlyatıarı yerinde olan Kıısımpaşalılar, ol. Beden Terbiyesi I.stanbul Bolgesl ~oS ~ 

F l d k 'k d - ı d" .. .. t" f k"'t . dukçn ek.c;lk çıkacağını zannettiğimiz raklb_ Ajanlığından: 1 - Balkan hazırlık n ~ 
luk, bir yerinde rahat edemeyl,, hayatı azı o a ı a a oy e uşunmuş ur, a " nın hududuna atlamış, hıs ve hayal ve !erine karşı ayni neticeyi al.mağa çalışacak şusu 14/1/1940 Pazar sabahı saat 10 d .. 
ve tabiati yadırgayış buluşumuz da bun- yarın büsbütün başka türlü de düşüne- ahenk mahsulü olmak lazım gelen şiiri ıardır. ' sırtlarında yapılacaktır. 
dandır. Fakat gene bütün o şiirlerin için- bilecektir. Neden? Çünkü, kendisinin de kendi sahasından uzaklara düşürmüş de- Şeref stadında; İ.Sporla _ Topkapının ma_ Koşu mesafesi blrlncl sınıf atleUer 
deki Verlaine gibi içten iniltili seslerle itiraf ettiği üzere, güzel ve ivicaclı cüm- miştim. Bu defa fikrimi biraz daha aç- çı vardır. İki genç ve enerjik takımın karşılaş 7000, diğerleri için 3500 metredir. 

111
, 

bizi saran nnısikiyi inkAra kalkmak ço- 1eyi elde etmek başlıca gayesidir. Oradan mağı IUzumlu görüyorum ması hallnde geçecek olan bu müsabakanın 2 - Dahll1 pentatlon İstanbul b!J 

d • b ötesı· onun umurunda degıv•ı. Fakat bu ki- B d be d Fr · .. p 1 V az farkla İ.Spor lehine bitmesi muhtemel • 23 İklnclk§.nun Salı gününe alınmı.ştrtıtıı· cukluk olur. Yahud, ne şiiri, ne e san a u ava n e, ansız şaırı au a- dl 3 _ Dablll atlamalar İstanbul bl 
an'!ıayamayış! Öyle iken. nasıl oluyor da tabın içinde bazı parçalar var ki, büfün lery gibi düşünenlerdenim. Bir kere şii- hıncı devre maçlarına yeniden başlıyan ıı Şubat Pazar sabahı Beyoflu Halke\11 j 
Necib Fazılda tam istediğimizi, aradığı- kitab değerinde bir inci gibi parlıyorlar. (Devamı 10 uncu sayfada) ve karla örtfilü sahalarda çarpışacak olan ta nast!k salonunda yapılacaktır. 

" Bir insan aramyorl ,, •Son Posta• nın tefrikası: 1 seniz idare müdirile görüşünüz. J) 

[Bu kısm:ı.::~•,:n.:::;.:•!':!ruıa ~ <cı==::::-1/jl EN M ~ 'L ~ W 
konacağını pek zannetmem... ııs 

Üç dört basam~k çıkmıştım g~lı 
Aı·kamdan sesleniyordu: 

- Beyefendi! .... 

Döndüm. 

zamanın bir nümayişidir. ~ ~ n n E llJ it\\ 
ri :::i~~~.~~~·::::z ~=~~~,·~:u~ça: /iP_ ıi1 m li&Jİ1 t\ lilJi1 fiW. i 00\\ lll • 8 ~ ~ 

... gel 
O da merdivenin sahanhgına idare odasının kaıpısında bir genç ka - U le n An ~ A ~ U: A K ~ 

dm gözüme ilişti. mişti. ·t 
Boyu uzun, vücudü zayıf, yüzü küf- - Beni affediniz. Size haksıZ ) 

lü, ba~lan donuktu. Boyasızdı.. Za- hakaret ettim. Dürüstlüğünüzden ş~ 
ten suratında boya vuracak yer de balajladığı kadid ellerile, mantosu ve - Teşekkür ederim .. Zahmet ettim - Korkanın!... he etmeğe hakkım yoktu .. Ne bile) 
yoktu. Yalnız bir deri dışarı fırlamış pabuçlarile ayni tevellüdlü külüstür size... Benim merdivenin başında, bu rnüb- Hiç kendime malik değilim, şuursııı 
elma"Cık kemiklerlle, çenesini, burnunu çaıntası.~ı .. açtı. :em.in edeb~lirim: Çan- Acrle acele kapıya doğru yürüdü. Te hem cevablardan kalakaldığımı görün- rekctler yapıyorum. . 
torbalamıştı. Ets' rdl .. k .. k b' tar.la kuçu.mencik bır mendılle bana u- cessüsüm bana kafa tuttu. Bu kadını de ce devam etti: . ·t 

ız, avu an ço u ır tt - ki!. - dd , k b' .... k l' dd di Başını önüne eğerek, ancak ışı 
yüz .. Bu surat harabesi ortasında yal- za .. ıgı agı an i.>a<i a ırşey gozu - 1' arzusunu saçına a e P geçeme - - Çünkü, siz erkekler, kadınlarla 
nız iki göz ayakta kalabilmişlerdi. muyordu. diru. hiçbir vakit konuşrnaık için konuşmaz- bir sesle: .. , Ey ditlıe 

Güzel gözlen va'rdı .. Uzun kirpikle- - Bir zayi ilanı mı?.. Seslendim arkasından: sınız .. Her hareketinizde fena niyet hA - Konuşmag., hazırım. ger . 
rinln etrafına çit Ç€virdiği bu derin iki Diye sordum: - Sormama müsaade eder misiniz? .. kimdir. Hiçbir erkek bir kadını odası- rnek zahmetine katlanırsanız! dedi'tl 
g8z; genç 'kadının umumi görünüşünün Cevab vermedi .. Kağıdı uzattı.. Oku- Bu ilanı vermenize, yahud bu şekli i.er na başka hislerini 0 dakikadaki gayesi- İşte sayın okuyucum cCenfle t 
tnsan üzerinde hasıl ettiği tesirleri si- dum: cih etmenize sebeb nedir? .. Mesela, ne şerik etmeden çağıramaz. Benim Günahkarlar» ın mevzuu <>nun a.ııl!l 
llp yarı acıma, yarı hürmet telkin eden Bir insan aranıyor! henüz mahiyetini bilmediğim ifade - bugünkü şu sefil vaziyetim için belki tıklarile benim muhayyelemin teıi 
astı birer mana taşıyordu. c Yirmi altı yn">ında, iyi bir aileye nİZl değiştirmek, daha1 başka şekilde b d" - b hs T ıı.k 

·n ""-:1 - k .. k . u uşunce mevzuu a olamaz . .ı....ö in telakki1erimin mahsulooür. 
uzerinde eski bir manto, b:ıc:ında kı- mensub, kolleJ· tahsilı" go··rmu"ş bı'r genç ya1.rna mum im değil midir?... h 

-ı iç olmazsa duyacaklannızda arzula -
vır<:ık snçlnnnın bir kısmını örten man kad•n bir insan aramaktadır. Bu ka - Kapıyı yan aralamış, bir ayağını dı- nnızın ba.şkas1 tanafuldan tahakkuk Birinci kısım 
to.su kadar yaşlı bir bere, ayaklarında dın, bu insanın yanında bog-az toklu _ şan atmıştı. Başını a<ğır ağır geriye, .. 1 . f1 ,_ 

1 ettırı mış tara arım görerek garib bir Roman buradan ıuaş ar. 
tazelik!erini çoktan ihtiyar kaldırım _ ğuna yinni dört saat bilafasıla çalış _ bana doğru çevirdi. Dudaklarında muz zevk duyacaksınız. 
}arda bırakmış pabuçlar bulunuyordu. mağa razıdır. Fakat buna mukabil bir tarib bir tebessüm gördüm: Bir safha fı 

H 1-1 · · h t d B k' k 1 Kızm~ı.ğı.mı itiraf edecegım-· . Niçin -e ,y er ?ı.ıu an camının mi rabı yerin- şar 1 var. ı~. O da: Yanına sığınac:tğı - ir i ı e ime ile izah edilemez • Deniz, mebtab, cençlllı: !:,../ 
de değılcHr amma; bu ka'dın, yıkılmı~. şahc:;ın bır ınsan olmasıdır. Arzu enen- bu beyefen<li .. Yalnız sizi temin ederım herkesin ve kendimizin bildiği bir ha - Israr: 
yıpranmış bir güzelliğin enkazı mihra- ler ... > ki ben ne ddiyim, ne de anormal bir kikati saklıyıı;,lım? ... Bu kadın erkeğin 
hını hiç olmazsa çizgiler halinde yüzün Hayretten küçük dilimi değil, kü _ mahluk.. şahsında benim dürüstlüğümden şüphe - Yalvarırım Kevser, 
de ve gXzlerinde ta~ıyordu. Ben merdi çiik dilim beni yutacaktı. Genç kadı _ _ Hayır, henüz hareketinize bu teş- ediyor .. Haksız mı? .. Ben cinsimin ya- ver bana! .... 
vene doğru yürürken, birşcy sormnk nın Unüne eğilmiş yüzüne baktım. Oku hi<;i koymadım. Biraz izah etmenizi ri- lancı avukatlığını yaıpamam! Bu genç Red: 

0
.; 

lstiyen, fakat cesaret edemiyen insan- duğum yazının ka:fa tasunın ortasına ca• etsem, beni fazla müteeessis mi bu- kadın kimbilir, benim cinsimden olan- _ Olm~z diyorwn.. Anlamıyorl 
lara has. müterecldid bir jest yaptı; a- cliziverdlği hüküm, onun bir mecnun lursunuz?... !arın ne kadar iğrenç hareketlerine he sun olmaz .. 
lAkadar oldum: olması ihtimali idi. Gözleri yerde çivili B;\~mı salladı: def oldu? Kirnbilir, onlardan ne kada'I' 

'$ Yalvarış: 
- Birşey mi soracaksınız? cevabımı bekliyordu. - Hayır ... Bu tecessüse hak verdim· fenalıklar gördü? .. Niçin topumuzu bir _ Bu kadar . r'· zalım olma Kevse · 
Kendi gibi cılız fakat Mıenkli bir ses - Fakat.. - Buyurmaz mısınız?.. 

1 

d:n ay~i gözlükle, ayni hüviyet içinde Kat'iyet: 
le cevab verdi: Dedim. Merdiveni Üiaret ettim. Dud~larını gormesın? .. Biz bir kadından canımız - Bu teklifi bir daha yaprnarrı" 

- Bir ilan verecektim de efendim.. Basını kaldırdı: ısınyordu. Dudaklann dişlenmesile ni- yanınca hepsine düşman kesilmez mi-
- fmkdnı yok değil mi? .. Bütün ga- hayet bulan tereddüdü bir kelime ile yiz? rica ediyorum: 

Beklemekten usandığı, ayakta dur - t ı d • b T ... 11" zc e C'r en aynı ceva ı aldım. Hatta l;e ifade etti: Hiddet lf!i :ız.. um: 
maktan y<>rulduğu, yol ortasında dikil- ni deli zannettiler.. E kek.sini a 'mi g&ıtennem, sükOne- - Ne olur sanki?. Hep 
mekten sıkıldığı anlaşılıyordu. - r z!. .. · tim. • bu hakareti hazmetmem, şimdı' be-

S.'!si büsbütün incelmişti. Müşkülat- Gö;~Ieriın hayretle meraktan açılabil h 
- Bana bırakınız ilanınızı, ded\m.. la duyuyordum söylecliklerini.. Sesi 0 diği kad&r açılmıştı! nım ayretinıi kaldırıp ona nakletmiş-

Mü.said bir vaktinizde uğrar bedelini k~~.~ kınlmıştı ki, kelimel~ri birbirine _ Bunun ne ziyanı va!r?... ti. 
bırakırsınız. guçlukle tutturuyordu. Elimden kAğı- Ru ·seferki gülü.şü mutlaka m~ - Kızmadınız!.. 
Teşekkür etti. Yalnız derisinin am • dı çekti: idi. Bir kelime söyledi: . - Sizi mazur görürüm, dednn, mer-

divene doğru yürürken... A.rzU eder --

beni. 

Reddin birkaç ca:t da kat'ile.şrni~\t 
- rnrnaaaaaz!.: .. Olmaz, olmaz, ıŞ 
TehcJjd: . t 
- Beni zorla öpmeğe mecbur e~ 

(Arkası var 
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Yuan: CEVAD FEHMi -çareleri 
Hizmetçi bulmakta ve muhafaza et

mekte güçlüklere düşmemek için nelere 
dikkat etmelidir, bilir misiniz? 

Uç ziyaretci 
Kolayca hizmetçi bulabilmek için - e

ğer çıkan hizmetçinizle aranız iyi ise -
şuna buna baş vurmadan yeni hizmetçi
yi ondan isteyiniz. O; hem bir çoklarını 
tanır. Hem de gelecek hizmetçi kendi gi
bi birinden sizin evinizin methini duyar
sa daha emniyetle, daha ı.eve seve gelir 
ve işe o istekle başlar. Hatta idarehane
den alacaksanız bile kendiniz gitmeden 
bir kere onu yollayınız. Gelecek hizmet
çi evinizi onun dilinden dinlesin. Tabii, 
yukarıda da dediğimiz gibi, aranız ıyi 
ise... Yok herhangi bir şekilde kızarak 
çıkıyor veya koğuluyorsa bunn imkiin 
kalmıyacağı şüphesiz ... 

Bir .hizmetçi geldiği vakit evinizde u
zun zaman kalınası, iki günde şikayete 
başlamaması için de •bazı faydalı tedbir
ler yok değildir. Mesela: Evinizin bir kı-
sım işile kendiniz uğraşıyorsanız, gelen Rıdvan Sadullah: 
hizmetçiye: cBütün iş sana kalacak de- - Sertabib bey, müsaade ederseniz o-
ğil. Ben sana yardım ederim> gibi müp- ÇQcuk elbiselerinde rahatlık esast turahm, dedi. Her §eyden evvel biraz si.-
hem bf,r söz söylemeyiniz. Yardımınıza Biz büyükler şıklık uğuruna çok şeyle~ zinlc konuşmamız icab ediyor. 
ya hiç inanmaz, yahud lüzumundan faz- katlanabilir her dakik ·t· . Hepimiz btrer kN-.. ye ı·H .. tik. 

ı O k d 
.. . . ' a ı ına ve dıkka t ......... ......, 

asını umar. a arını gormeyınce zırıl- ıstiyen modelleri bil kl kt Rıdvan Sadullah devam etti: 

- Saba!hleyin gelenler bir del kanlJı 
ile bir genç kızdı. İsimleri... Vallahi i· 
simlerini söylemiyeceğirn. 

Mükfilemeyi dikkatle takib eden ser
komiser birden atıldı: 

- Necdetle Necla olmasın doktor? 
b . 
u sene de mo -

da.·· Onu bir kaç 

Yıl adeta unutur 

b ı A k lı1 S e şı ı an aldığımız 
tıya ~~, a!. çı .~~. rnese a: c en. mutfa- bir zevkle pratik bir elsibe kadar benim- - Evveli kaybolan hastanız hakkında-ğı, ocwuı6• temıuıyecek, yemeği yapa- seyebiliriz. F.akat tv\l'uk .. 

1 
.d. . ki malfun.atıtll.Z.l rica edelim. Bu zatı 1' _ Sertaibib, Osman beye dönerek ccvab 

ks Üt.. .. ~ b k b r-~ oy e mı ır? Gıy- verdi: 
~a .. ın. luyu, 90cudgu~a. a mayı en diği şeyin bir yerinde eıı ufak bir fazlalık nıyor mU1UDUZ? Z 
ustüme a ıyorum:ı. ersmız. Yemek ır.e- ona ..adeta yük omr H 

1 
T . . Sertat>ıt> cevao veroı: - annederim, öyle idi, Hüsnü beyin 

selesini de vuzuhla anlatmalıdır: O ynl- biçimlerin, plilerin · ~ e 
1
1 ına ıstıyen - Evet tanırım. a~abasından imişler ... Delikanlı sinirli 

.. ı··k b ·t kl . . ' vo an arın onunla bır şey Başı bu·· ··kç . b. 1 nız gun u ası yeme en mı, yoksa da- hi~bir münascbetı· yoktu N k d - Bütün hastalarınızı ıanıdı.,..ınız ..ı_ • • • y.u e ve genış ır a nı 
tl 

. isaf. kl . . d T r. e a nr tem- '" "' var Y ·1 .. ı- G k 
l'nini y:ıc:oı:ıdıktan. ve erı, m ır yeme .erını e mi vapa- bih etseniz bir sant geçm , . b bi mi, yoksa şahsına karşı hususi bır 4Ja- ı . eşı goz ~·.. cnç ızın açık san -- kt ? w ez .ıepsını uruş- ka duydunuz mu? saçları nazarı dıkkatimi celbctmişti. Gil-

'11 şık kadınlar tarafmdan giyil - ca ~r · . . . . . . • turur, kırıştırır. Binaenaleyh çocuk el- t d·kı H.ızmetçıye evınızin ışının ne kaaar biselerinin hiç değilse sık sık gı·yı·lecek - Şüphesiz. Hüsün bey beleruyede rneeşnkcn ylanmışk buhir cfildd üzerinde bu açılr 

gibi olduk. Par -

lak rağbet mevsi-

1 en sonra bir zaman bir kenara bı - saç ar ço t a ru vakıt alacağını, ne demek olduğunu bil- ı alanlan en düz, en bol ve rahat b. · 1 _ muhasebeci idi. Bu itibarla kendisini S k . u yor. 
tak:Jdı. Astrakanlardan, tilkilerden dÖ d·w• · • ·· t ]• y b•J w• ıçım er h Cr omıser: ıgınızı gos erme ı. apa ı ecegınden ve de yapıl.malıdır. Fevkaiadc günlerde gi- astalanmadan evvel de tanırdık. 
nür. pek yüzüne bakan olmadı. Fakat yapma ... s~ lazım g.elenden fazlasını isteme-, yilecek giyimlik elbiselerde süse biraz - Hastalığı nedir? - Tamam, onlardır. dedi. 
bu sene od t b. he ı g ıze on d 1 Sonra Rıdvan Sadullaha bakarak ma· 

m a an ır ves e gene onu yece ın u ınan ırma ısınız. daha yer verilebilir ve bu hergu .. nku·· sa- - Heıniplegie ... Fazla alkol kullanmııı ara u h. . li' nalı bir şekilde gülümsedi. 
yıp buldu, ar.taya koydu. Birçok cuz ızmetçınin bütçe için ekonomi ol- deliği telfı.fi eder. olınaktan mütevellid sağ taratta felç. layyörleıiıı. mmıtoların yakalarını, dui!"n:' zıınne_tme'."elidir. İyi iş bilen üe- Çocukta yaka mevzuubahs oldu mu ilk - Kabili tedavi mi? Merakımız adeta heyeeon dereecsınl 

kollarını onunla sUsledi. Şu gördüğü - re!ı ~ksek_ hır hızmetçi ucuz fakat ace- hatıra gelen yuva>Jak yakalardır. Bun- - Mutlak istirahat ile ve alkolü kat'i bulmuştu. Necdetle Neclfinın üç gUn cv-rnı hızmetçıden dah r ç·· k .. l tt t k tm kl belk. F k vel Hüsnü beyi hastanede ziyaret etmiı 
llfiz dar etek ceket bunlardandır. On- a ucuza ge ır. un u ar onun köfP.e yüzüne son derece yara- sure e er e e e ı... a at bu 1 1 h dd. t d j' • acemi k.rar, döker. Verdiği zarar kazan- pr K jd d · - nevi felçler tekrar ederse ölümle netice-

0 
mn an a ı za ın a pek büyük bir 

ınal yakasıle kol kapaklan siyah lutr dırdı:ı... parayı ,. N ti e<l dah .· oma a a en zıyade taammum et- lenı·rıer'. mana ifade etmemekle beraber bir hissi 
ı;• , oeçer. e c e a pa- mış olan robadır. Bu da ÇOC'Uğa pek ya-

dur. halıya ma olur. Eğer mutlaka hizmetçi kışır. Cep ve büzgü çocuk elbiselerinin - Hasta yatağından kendi kendine kab\elvuku bana yeni ve mühim bır ipucu 

iKürklerin'i:n 'harlcinde dügrn-elerin- masrafından tasarruf etmek istiyorsanız şaşmaz süsleridir. Robanın alt ks . kalkabilir mi idi? üzerinde bulunduğumuzu anlatıyordu. 
l t 

· ı·:r.· ı e en- R d S d 11 h 1.. mi ·k ~n başka bir süsfi de yoktur. yapı a
1
n emızhı6ı ~zuhn. zama? ~uhafaza- yetle m<>deldeki gibi büzülür. Süslemek - Kalkardı, fakat yürümesine imkan ı van a u a 'UU umu ala a ve 

ya ça ışınız, erıun 1zm<?tçınız olacağı- mi istiyorsunuz Bu büzgu··ıer·ı b 1 yoktu. heyecan ortasında suallerine devam etti: 
Altta: Orijinal bir ~apka rengı· de, bi- h f .. · . · n aş angı- p k .l-kt '7 n~ a t~n~ muayyen gunl.erın~~. ıyi bir cına basit bir işleme veya cbal peteği> - Konuşabiliyor mu idi? - e i uv or, bunlar öğ'eden evvel,. 

çlnıi de ilk baJcL,ta göze çarpabilir. Ki- hızmetçınız olsun. Maamafih bu tün bun- yapabilirsiniz. Modelde ya , .k k - Evet. gelenler ... Ya öğleden sonra gelen? O 
ra l i d .. ·· l d. H · nyana zı za - ki d . ., ı rengi ffftrün kenarına siyah bir bi- ar umum uşunce er ır. er evın hu- lar işlenmiştir. HattA bu zikzaklardan bl- - Bağırmak imkanına da malikti, de- m ı · 
Ye geçJnı ...... ~....,;r. Sol yandan saırkan susi şartları muayyen 'bazı şeyleri zaruri rer sırada bileziklerin iki kenar 1_ mek? Sertabib düşünmeden ccvab verdi: 

••Uofw k l bT B. h · k d ına geç G Parça siyah sıtlenclfr. Ve şapkaya ken- • a ı ır. ız o ususıyete a ar girecek rfimiştir. - Anlamadım. - ayet güzel türkçe konuşan bir 
el! renginde bir konlonla raptedilmiş- değiliz. Ön lıaştanbaşa düğmeli '>!unca rop bir - Yani bir taarruz vukuunda Besini Ru;~·;,.,,,ab serlromi<eri 
tir. Hizmetçinin gözünde ilk günden işinizi önlük kadar pratik hal ahr. Beyaz bir yükselterek imdad istlyebilir mi idi? iskem'csindeıı 

ve evinizin gidişini ko1.aylaştırmaya ça- kemerle düğmeler bu roba şenlik ve te- Sertabib Rıdvan Sadullaha hayretle fır'.attı: 
Bu model hiç şüphesiz değişik ve hşmayınız. cSık sık izin veririm .• cBize mizlik manzarası verir. baktı ve ağır ağır ceva-b verdi: - Ne dediniz, bir Rum mu? Uzun 

tepyenidir. Hele saten parçası tam mii- çokluk kimse gelmez.• ,Çocuklar seni hlç - Bağırabilirdi tabii! boylu, san saçlı bir adam değil mi? .. 

llasile orijinaldir. Siy&h tayyör üstün- taciz etmez> gibi ümidler vermeyiniz. Şık bir bluz - Yazı yazması imkanı var mı idi a- Sertabib hayretle mukabele etti 
deıı ne kadar göz alır- Baı;ka bir renk Bunların azacık dışına çıkmak icab etti ..,.-.... caba? - GörüY<1nım ki bu şah,.Jarı siz do 

•lhıse giyilmemelidir. Çünkü esasen :~!:":~i~~z~ :~;:~::~~ ~~~~üii~! :r.: ,-~-... • sa~l~:~:;:.f~.:=:!1:; ~~:~~bil~;;, ~::%' ~i:d:~:~ı~~:~~n:e~::i ;~ 
lr.endi rengi parlaktır. Şekli dikkati çe- rışık gösteriniz. İnkisara uğramaktansa, ,. ~~ - Peki doktor, size cevab verilm~i hatırhyorum. Vafidis Gavriyeloğlu ... İn· 
'::ek tırzdadır. iyi sürprizlule karşılaısın. .. daha miifkül bir sual soralım. Son bir sanı kendisile bir hayli meşeul ediyor. 

(~ J 
hafta zarfında kendisini görmeye gelen Osman Bey bu sefer kendini tutamıya-

B t B A Z D A y E • E 'WP li ziyaretçilerin kimler olduğunu bize söy- rak bağırdı: _ - 1!!Jo leyebilir misiniz? - Hay Allah belôsını versin! Gördün 

Elma so~ukluğu e· k ğ" Sertabib biraz düşündü, sonrJ: mü halilhocam? ... Necdetle Yafidisin •u-
y ır iŞ yeme 1 - Vallahi bu suale cevab vermek ha- rada işleri ne? Demek HüS!lil beyin kaçı• 

Uç tane irl, güzel elma. Üç taze yu- Buna salata da diyebilirsiniz. Sırasına kikaten biraz zorca! dedi. Hastanenin u- rılına.sında parmaklan var. Ben size :bu 
ınurta. Bir parçacık tuz ve biraz ince toz göre onun da yerini tutabilir. Alacağınız murnt ziyaret günlerinde gelen ziyaret- delikanlı ile Vafidis serserisi arasında 
teker. şeyler: çilerl tabii söyllyemem. Bugünlerde her- münasebet bulunduğunu söylemiyor mu 

* Nohud, limon, tereyağ, sarımsak, may- kes gelip hastasını görebilir. Yalnız zi- idim? 
Elınaıann düzgün ve iri olması şart- danoz, çam fıstılı tuz. yaret günleri haricinde hastalan görmek (Ark.,. _, tır N ,...1r fstedijiniz kadar nohudu geceden tuz- benim müsaademe tabidir. Bu sebeble bu ···-··· .. -······-· .. ••••••••• .. ·-·-·· ............. ·-·-
. e a-- gevrek ne de pek sert olma- Belediyeler ııhbat memurlannm 

:;-1'dır. Yılr.ıdıktan sonra soyunuz ve es- lu suda bırakırsınız. Sabalı'eyin haılar, müsaadeyi tlleb edenleri hıtırlayablli-ltuıııılann kalınlığında yuvarlak yu- kabuklarını seyarsınıı. Fazlaca haşlama- ıim. t•IWsatlanııı k .. miyecelder 
\'arlak dilimleyiniz. Ateşe dayanan hir ]ısınız, çünkü ya makinede çekilecek ya- - AIA. Biz de sualimizin ,eklini değiş- Belediye kanununun hükümlerine g6-
lcıbağı yağlayınız. Dilimleri buna diziniz. hud havanda dövülecek, yani püre hali- tirelim. Son bir hafta içinde Hüsnü beyi re belediye memur ve müstahdemleri 
l!aııı a!afte birkaç dıklka tutunuz. Son- ne konulacakbr. !lir yahud iki diı sarım- ziyaret günleri haricinde görmek lstlyen maq ve ücretlerinin belediye umum! va-
li Omlet yapar gibi yumurtaları çalkala· aalı da soyar, döversiniz. iki limonun oldu mu doktor? ridatına nlstıetle yüzde 30 u tecavüz et• 
Yınız. İç!ne pek az tuz'a bıraz ıeker ka- suylle karıştırır, nolıud ezmesine katar- Sert•blb yeniden düş'Jnceye daldı. Bu miyeceği mu.sarrah bulunduğunu nazan 
tınız. Elmaların üstüne boıaltınız. Hep- sınız. Dofranmış maydanozla tuzu da Llcivcrd, beyaz, kırmızı ve yeşil seferki sükOtu epey uzun sürdü. Nihayet: itibara alan bazı belediyeler, bunu ileri 
;:111 birden hafif ate§li fırına koyunuz. bunlara katınca sıra yağla çam f<Stığına Y_iinden _yapılmıştır. Bluzun kendisi _Zannederim, iki defa görmek istedi- eürerek kanunen iotihdan.,,.a mecbur tg,. 

ir çeyrek saatte pişer ve size güzel bir g~'ir. Fıstıkları yağda sarartır, ezmenin lacıverddır Kollarının çizgili yerleri ile Jer, dedi. tuldukları ebe ve diğer sıhhat rnemurlıı.-
IOfukhık olur. üstün~ .bo!a~.tırsınız. Karmakarışık bir ~i~esi kırmızı-beyaz-yeşildir. Ko~ ~enk Mükaleme birdenbire QC>k pyanı dik- rının tahsisat1annı kesmişlerdir. Bu va • 

Saba Melikesi Belki& §•Y ll'bı gonınen bu yemek - yabud sa- ıçınde bu canlı ve açık renklerın ımti- kat bir ••!haya dahil olmuştu. Rıdvan ziyet allkadar makamların dikkat nazar-
\: lata - çok nefistir. Alışırsanız sık sık ara- zacı göze çok hoş görünür. Esasen her Sadullah daha büyük bir alaka ile sual- larını çekmiş ve bu hususta Dahiliye Ve-

tathSI yacaksmız. üç renk de gıerek birbirlerine, gerek lerine devam etti: kfil~tin.den vilayetlere yeni bir emir gön-
U ı~ · rd en ya nkl d. B ·· tl k. 1 der.ılmıştir. Bu emirde belediyelerce, be-

ç yumurta. 250 gram tereyağ. 250 birer birer ve karıştıra karıştıra bunlara se ttCıve e raş<ılı re er ır. - u muracaa ar ne va ıt o du, dok- 1 d ıraın .. n .. _ B bl d a T ı1 • d. to ? A · ·· d · ksa e ıye reisi ve büro memurlarından sonra 
~lata. 250 gram pudra şeker. 125 katınız. Şekeri, unu, bademi de ilave e- u uz a Y ş aranmaz. ı..öCıver ın r · ynı gun e mı, yo ayrı ayrı sıhh k -.,._ w ı ı d w k gu·· 1 -.l l' at adrosunun nazarı itibara alın • 

:-.cu
11 

ayıklanınl§ badem. 450 gram un. diniz. Hep bir arada tiöğünüz. Çalkalanıp kiba:lıgı yaş ı ara uy ugu rıtlar genç- n enıe m · oır,.. .. toz Diw ması icab ettiği, bununla beraber yUzct. 

T~ vani~. kabartılmış yumurta beyazlarını da katı- lere de yakışır. ·ger renklerse mahdud - Evet, şimdi daha iyi hatırlıyorum. 30 nisbeti t~avüzü halinde Dahiliye v .. 
L-ı..~eyatmı sıcak suya daldırılmış ltir nız. Sonra kalıbınıza ,eker serpiniz. Üs- bir yere münhasır kaldıkları için yaşlı- Ayni günde. Birisi sabahleyin, bırisi de kt.' t• d .. .. ...., " ••e m en musaade alınmok suretlle Slh· 

... ı. •ritıntz. Çikolatayı da eritip ltu tüne tereyağı rnahlutu dökünüz. Şiddetli da bir tazelik yaratır, gençte şen görü- öğleden sonra ... uç gün evveldi. h t b··t 1 ... k a u çes nin tevzini icab edeceli bil • 
• an,tınııız. Yum'urlalann sansını bir fırında yarım saat tutunuz. nürler. - Kimlerdi bu ziyaretçiler? dirilmiştir. 
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8 Sayfa SON POSTA 

Edebiyat Alemimizde kaldtnlan kazan "Son Posta,, Her tarafta şiddetli 
okuyucularının • .., .. •• •• .. 

vernıeme!:ş!ı~dG~kos- ~~=ı::.-:.~::::k==~~:= yeni teberrüleri hır soguk hukum suruyor 
koca bir diifman kütlesine karşı çıkmak pacak fırsatı bulamamıştır. Çünkü oku- bil• 
cesaretini gösteren Fin gibi her t arafta yucu sınıfı da, haddi zatında birer kari- Ze ~ zele felaketzedelerine (Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 hiç görülmedik bir soğuk dalgası fırıJ 
sempati gördü. Gençler, ilk isyan bayra- katürden ibaret olan bu şöhretlerin vel- Bilhassa merkezi Asyada, yani bu küın sürmektedir. Termometre 51 dl 
ğını omuzladığı için onu bir mübeşşir ha- veleleri ile sersemlemiş bir halde bulu- gazetemiz vasıtasile yeni mevsimlerde 35-40 derece sıfırın altın altında 41 dere~ye düşmüştür. ~igaSO" 
linde gördüler. nuyor. te berrüler yapıldı da haraTet bulunan mıntakalarda ha- da sıfırın altında 31 dir. Fevkalade 

Filhakika Gavsi Halid Ozansoyun fi- Açık konuşmalıyız: Ortada iki zümre raretin sıfırın üstünde 20 ye yükselme ğuklardan birçok kişi ölmüştür. d tli 
fikirleri, genç neslin, haklı veya hak _ var ki, biri ötekini koflukla, diğeri de be- Teberrü Ustemizt bpamı~ olmamıza rağ _ si ve bu suretle 60 derece bir hararet BükrC§ 11 - Romanyadır da şid e 
sız, en büyük derdini teşkil et- rikini toylukla itham ediyor. O halde ev- m~n so:ı günle:de gazetemiz vasıt::ı.slle zelze. farkı kaydedilm~ evvelki h~dise ile bir soğuk hüküm sürmektedir· TUJl' 
mektedir. Genç nesil kendisini göstere- vela b\zim zümremize söz dii§üyor. Ko- ıe fel~ketzedelerl için yeni teberrülerde bu- irtibattar ise fevkalade bir mahiyet ar nehri tamamen donmuştur. 
cek meydan bulamadığından, eskilerin nuşabiliriz: Bugün bir tasfiyeye muJıtac Iunulmuştm. Yetenu (333) Ura (40) kuruş zed~r. Dağlarda kalanlar ı.ıt 
inhisanndan ve bayatlıltlanndan dalına olduğumuz mu1ıakkaktır. Fakat - biraz t~tan bu teberrüler de İt Ban'kaaı TUltasile Maamafih bu malfunat ilmt cephe - Maraş 11 (A.A.) - Ahır dağında ka bit 
şikayetçidir._ Aşağı yukarı Gavsi Ozansoy ~el söylediğim gibi - dağınıklıktan, pe- ~:ı.:: = ~ mmıt-m den kafi derecede va.zıh değildir; böyle üç ~ kurtarılması için bugün ~ 
onların tercumanı ohnq addedilebilir. npnlıktan biraz olsmı kurtulmamız ıa- Bu yekibıdan <50> liraya a1d olan teberril olmakla beraber bu hadiselerin ~üyük jandarma müfrezesi gönderilmiş, hava~ 

Zaman zaman edebiyatımızda yenililc- mn gelecek. Hlrpalayıcı bir ele, didikle- 6/1/940 tarihli neabam.ızda. n~ed.!lmtşti. cevvi tcmavvülAt vücude getirmesi bek soğuk ve poyrazlı olduğundan baZ1 y _ 
eskilik münakaşaları alevlenir. iki taraf yicl parmaklara sahı1> olduğumuzu san&- Bugün de diğer teberrtide bulunan otuyu - lenebilir. Yalnız şuna tekrar işaret e- cuların da dağlarda kaldığı haber ·~ 
ta müstahkem hatlara çekilmiş muharib rak §imdiden bu lfe girebilin~ culanml%Ill verdlkler1 paralan bydedlyo • deyim ki bunun ne netice getireceği ~tır. Jandarma mü.frezesi bu yolc. dl 
kuvvetler ırıöi mevzii bfr'--r h- - Tasfiyeye kimler dbi tutul __ ,,., B ruz tı böylece yekftn <333> ıın. <40> kurup. t · d'l do. da kurtaracaktır. Müfreze bera~ .. , 

c· ~>- ucum ya • _ '"' aı.;aA. u, baliğ olmaktadır. 1stmıer qalıdadır: ayın e ı emez. , ~ 
parlar. Dava kapantnıf görünür. Fakat cıdden diiJünüJecek ve üzerinde durula- -!----!-- .. . . Bu ilini bakımdan gayet mühim bir soğuktan korunmak için birçok ]tapu 
eski ve yeni muhitlerde iki taraf ta bir- cak bir mesele midir? Hayır, bu o kadar ıuı.u1&uuu•u köJil ahalisi meseledir.> götürmüştür. 
birine dudak bükmekte, yekdiğerinJ kıy- basit bir iştir ki, ta.diye yapılıp her şey t.sım Lira Kr. Meteoroloji istasyonu ne diyor? 
mets~z .görmekte devam ~er. Bu fırsat- tamam oldu~ gün - Kris'!x>f Kolombun Ziya Akcan ıo Bu hususta Yeşilköy meteoroloji is -
tan .istıfade ederek, bugün genç edebi yumurtayı dik ~nu görenler gibi - Mehmed Emin YUICI 2.5 tasyonuna yaptığımız müracaate şu 
neslı? neler düşii~C:üğiinil tesbit etmek hepiniz hayret ed~z, meseli bir Mahm11d Em1n 20 cevab verilmiştir: 
istedım. Acaba bütün genç edebi nesı1 takım romancıla.mn1% var: Bürhan c~ Fettah Uçar 25 c- İstanbul rasad istasyonlarında' 
Ankara caddesinde ve edebiyatımızda bir hid, Peyaml Safa, Fsad Mahmud. VA-NCı, Emin Şan 21 kavd<u·m...,.,;cı gayn'tablt bir vaziyet yok 
tasf" 1- kani mid. • Aka - d- • B. Mehmed Tür 10 ~ ._., .......... "-"'j 

ıye uzumuna ır? Kanıse gun uz vesaıre... ır anda aklıma M hm d Yılmu ı; tur. 
kim

1
eri tasiiye etmeli, yerine kimleri ge1emiyecek olanlar da dahil olduğu hal- ~in ~car 5 İstanbuldakıi kış normal olarak geç-

krwrna lı... de bu, zümrenin O zerine bir sünger geç- Hakkı Sezer 6 In€kte, fak~t geçen yıllardan biraz faz 
~enç edebiyat neslinin düşüncelerini mek1e, ne -~dar kuvvetsiz bir fon taşı- Tnhs!n Motorcu 6 la soğuk olmaktadır. Yeşilköy istasyo-

aşa,ewa alıyorum: dıkJarını gormek kabildir. Necdet Toksöz 6 nu ancak İstanbul mıntakasının hava 

e ReıaJ Eniı: Nasirlcrimize gelince, s1dece - ic:U>rse ~~~:Z ! vaıiyetini tesbit eder.> 
Hikayeci ve romancı Reşad Enis şoyle vazdıl!'ı zaman - Yusuf Ziyayı ayakta gö- Kıimll B1nbay 5 Bursa havalisinde 

diyor: rebilivorum: Ne Fazıl Ahmedf, ne İbra- Hüseyin Durmaz G B 11 (AA ) y ı o h 
8 

ursa . . - a ova ve r :m 
c- Ben de çok esaslı bir tasfiyeye ta- htnı Aiaettini, ne de ötede beride en asi- Ha.san Doğo gazi ha valisine yağan kann kesafeti 5 5 

raftarım. Etrafımızda öyle kof şöhretler rim!:t diye hayk1rma~a calışan birkaç Hıı;ıın ::.:::oğan ; ~ santimi bulduğu haber verilmektedir. 
var ki, bunlar hep birbirlerinin yardım- fıl.-racıyı artık kcmuşturmamalı.dır. M2"- en er İ 2 50 Dün buray~ hareket eden posta ve 
laril~ bugünkü mevkilerini elde etmiş- gazin sayfalarındaki çıplak kadın resim- :~n ~urmaz 2 50 

Moskovada 
Moskova 11 (A.A.) - Havas: 
Termometre sıfınn altında 40 derece' 

ye düşmüştür. Sokaklarda birçok kiınB" 
ler donmuştur. 

Nakliyat felce uğramıştır. Fırırılard' 
ekmek bulunamamaktadır. Odesa :ııınan>' 
nın buz tuttuğu bildirilmektedir. 

Don de yeniden 
zelzeleler· oldu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

tiriyorwn. Karlar b izi her taraftall 
mahsur bıraktı.> 

izzet Kola1 
lerdır. Orhan Seyfiler, Yusuf Ziyat~r, leri altına karalanan yazı'ara atılmı bir Bekta• r,ÖZ""' yolcu otomobilleri bu yüzden geri dön 

.. ....... 2 50 müşlerdir. Tipi bütün şiddetile devam Vapurlar Giresuna uğnyanuyorlat 
Faruk Nafizler gibi... imzayı nasıl da göğsümüze takabiliriz? osmnn Atabay 2 50 "'a-

l ediyor. Yolun açılması için, azami gay Giresun 11 (A.A.) - Denizde ve r-
Romancılardan Bürlıan Cahi~ Mah- Şiirimizin donkişotln ÇıOk söylemek- DUA.ver Oktay 

1 
ret sarfedilmektedir. rada, iki gündenberi fırtına bütün şid-

mud Yesari, Reşad Nuri, ilk ağızda tasfi- ten, çok konuşmaktan öyle bir sukuta uğ- Tahir Brtekdal Soğuktan ölenler var detile devam etmektedir. Li.manunızl 
ye olunması icf'b edenlerdendir. (Çalı- ramış bulunu}'Ql'lar ki, hangı· birisini sa- Ali Öner 1 

A ... 

Lftttı Reis 2 Riga t t - Estony~ şimdiye kadar gelmesi beklenen vapurlar fırtınad~ 
kuşu) bence bir masaldır. Esasen bizde yayını: Yahya Kemal cBin atlb manzu- .... u.stnfa .,ft~ ı k a• 

- ~ diğer limanlara sığınmı.ş bulunmıı t 
henüz doğru dürüst ıbir romancı yoktur. mesi kalıbından çıkamadı, Faruk Nafizin Mes'ud Oktay ı İsim Lira Kr. 

dll'lı:ır. 
Romancılarımız modern masal yazıyor- şiirleri uyku veriyor, Halid Fahriyi - es- Sallihnttın T~nseveı 1 S:ıbrl Beton 50 
lar. ki şiirlerini unutmamak için - rahat bı- Ali Erdlç 1 · 60 Dahiliye Vekilinin beyanatı Isa Güvenç 

Peyami Sa!aya gelelim: Peyami Avru- rakmalıyız. Şükfıfe Nihal de, Mitat Ce- Haiibe Be2er 1 Mustafa Bağcı fıO 
Pa romancılarının ve mu-tefekkfr' .. erı'n1·n 1 d b d b - d · · ki · Abdumı.hman KA.h:f& • 1 Mltat Denizer 50 ma , şu a u a ugun evrını, zev nı Musta!a Gülbeyu ı 
kötü bir muka1ididir. şiiriyetini kaybedenlerdir. Ro.uf özer 1 Ramad:ın Hasaı 60 

Tasfiyeye tabi fakat edebiyatla alaka- Tasfiyeye muhtacız, çünkü Türk ede- Şevki Altay ı İlyas Gündobn 
5
60
0 Osman Çağlıyan 

61 olmıyanlar da var. Mesela: (Va - NO) .. biyatı binasını boyacılardan ve sıvacılar- Habil Blnbay 1 Muharrem Hüseyin .50 
bence (Va - Nıi) nun edebiyatla hiçbir dan kurtarıp, mimarlara bırakmamız. 18- Abdülrngıb l Muharrem Şerif 50 
alfıknsı yoktur. Refik Haliclle, Halide E- zım geliyor. Nusret Sa.Ja Coşkttn Cafer Ağan 1 İbrahim Bayandu 50 
dibi birer kıymet olarak alıyorum. Falih Hiluyin Vura.n 

1 Fırıncı Mehmed , 50 
Sumerbank U~ . . um Şotôr cahld ı Fadıl 60 Rıfkl ile Yakub Kadrinin iyi eserleri yok M hm d Yıl ,aıı...... ı a u maz ~ 

1 
Şofor Cavid bO 

değil .. Behçet Kemal de genç nesilden M OdUrlUg"'Una Burhan Z'hni Mehmt'd Erdinç 
i 1 

HUrol Ergun 50 
amma, inkar etmek mecburiyetindeyim. t • d"ld" Mehmed Erg n Halld Çelebi 50 
Bugünkü yolu bıraktığı gün muvaffak o- ayin e I I Süleyman Mustafa ~ Abdülkerim Sert 50 
lacaktır. Ben şu kanaatteyim: Genç nes- <Baştarafı 1 inci savfada l Oanl Durgut Ramııda.n Anarşah 50 

Vekaleti d1c ticaret dairesi reisi Bürhan H. fiseyln Ülker 1 şunyib Hüseyin "0 lin bütün kabahati, birbirini iyi tanıma- -s ft ka 1 u 
Zihninin tayı'ni hakkındaki kararname IslN mtıl:.s. Yt :Lıkeııder Satıcı 60 ması ve tutmamasıdır.> ı 

··k k d"k dil · t• j eca er Feyzullııh Ib. rahim 50 yu se tas ı a arze ı mış ır. Tahslrı Denizci ı 
80 • Sa"d Faik AbaBıyanık: Cafer Ham 

Hikayeci Said Faik Abasıyanık diyor Bundan başka Etibnnk umıım m~dür Mnmııfa ŞemsettlD 1 İbrahim Yılmazer 30 
ki: muavinlerinden Bedri kömür havzası mü İbrahim Yüksel 1 Ramads.n Veli 35 

c- Gavsi Halid Ozansoyun tasfiye ke- dürlüğüne ve orman koruma idaresi sa- Zeynel Erken 1 Nuıeddin Aslan 80 
1 bık umum müdürü mütekaid General Mustafa Bekçi 1 Mustafa Lüleci 25 
imcsinden ka~etti"" manayı pekala an- Tft1 lb Atalay ı 6 ' S yf' · K b"k f b 'k -d" l"ğü' u.ı Mehdi Çavua 25 lıyorum. Bu herhalde kimse yazı yazma- e ının ara u a rı ası mu ur u - Enver Şoför 1 .. 

25 ne tayinleri kararlaşnıştır. Mchm,._d 'l'.l'ft-an 50 Yaşar Ahmed sın, istidadı o\mıyan eline kalem alma- n..... Yaşar Akın .25 
sın değildir. Eskiyi, meselesızi, fikindzi, Sümcrbank umum müdür muavini Os- All Güney 50 Yusuf Oülbeyaı 25 
beş para etmezi bugün gazete sütunlar.n- man Nurinin istifa ettiği de ı;öylenmek - Rıza Kural 60 Emin İnç 25 
da ve şöhret sahibi olarak görüyoruz.. İyi tedir. Ahmed Güllil 

60
0 

Halil Yıldırım 25 
Cevdet Erdinç 6 Deli Mchmed 25 

bir gazete patronu gelmesinı·, bunun ha- T b" · R d K 60 anmmlS lr mUg°:lRnlJ8 ama an aya İlyns Kahveci 25 
kii rakamları tutmasını temenni etmek- Süleyman Çelik 60 ~ Eki 
ten başka elimizden ne gelir? Yahud da İsmini deg:ştirdi İdris onıtoku 50 ~=!~ öze~ı ~~ 
anlıyan bir kari kütlesi bu tasfiyeyi ken- tBastara.fı l inci $ayfada) Tokur Yaşar 60 Yusuf Gfileşen 25 
di kendine yapacaktır. Bugün değilse ya- ye 11 inci hukuk mahkemesine intikal e- Zeynel Cemal 60 Hamdi Soyer 25 
nn... d k d lıru hk Knrnnrıı Uçar 50 Rlfnt Şahin 25 ere , unışması yaıpı ş ve ma emece Mehmed Karakal 50 

Bence Gavsi Ozansoyun üzülmesine tetkik edilmiştir. Rlfat anı Hilmi Zekeriya. 25 
ah 1 kt l""•ınkü 50 Receb Çakar 25 

ı:n a yo ur. yu. nasıl olsa bu tasfi- Muganniye, mahkemede adının arabca mımı Mehmed 50 _ Necib Yaşar 
25 

ye yapL'\acaktır. Ben meselfı, bu tasfiye- olması dolayısı1e cBirsen Şahinbaş. ola - LQtfl ~ık 60 Ali Ağ!l~ 25 
yi hemen hemen tek başına yapan bir rak, değiştirilmesini istemiştir. Mazlfım Deniz~ 60 MaJr! ud Güvercin 25 
münekkid tanıYQrum: Nunıllah Ataç.. Müd-defumumt bu talebe iştirak etmiş Gazanfer Ekici 60 Emin Sadıç 25 

Tekrar ediyorum, bu tasfiyeyi Gavsi ancak soyadı olan c~nsesa ın türkçc ol ~ Tahir GKllnghör 60 KAzım Murtaza 25 
'IX.-\"d Q ..+,lh lh-.1-'-• Havda? a ved 60 M t r ş b ~ ı zaMOyun a,. ... e;& Çle; ... u.cıı&1 kavga- tmsı do!ayurile, bunun da de~iştirllme - Fe~ Gökalp 60 usa a a an 15 
}ar, Nurullah Ataç ayarında münekkidler sine taraftar olmamı.ftır. Arabac.-ı Osman Şerif Murtaza !!5 
ve bilhassa istikbalin karii yapacaktır. M hk 60 Osman Babacan 25 a eme, me.seleyi inceledikten 10nra, Gazanfer Al&9 110 Niyazı Şoför 25 
Tasfiyeye muhtaç pek çok isim söyliye- Mahmure Şensmin, badema cBirsen Şa- Naim Öner 60 Hatice Soyer 25 
bilirim. Zevksiz, fikirsiz, kof bir sürü hinbaf. ismini tqımamıa karar vermiş- KA.zim ntcl 110 Haydar Sallh ~ 25 
§Olıret var. Fakat kimsenin ş15hretine ve tir. "' Ha~im Atay 110 Remzi 25 
ekmeğine mani olmak istemem. Zaten bu Hasan Oölr:han 60 Tahsin KA.hya 25 

1 ğ . d"d s• A 1 d Receb Çam 60 Osman Yüksel "O adam arın ço u şım 1 en ekmek kavga- ıya set • k .. a emin e Berber 1orahlm 150 "'uaylb Hasan 20 sına düşmüşlerdir. B~c:ka çareleri de maı A d mır 60 ~ ~ Ce y e Kflzım 20 
yoktur. Buna mukabil ge:tç ar'kadaş1an- (Baş tarafı 3 Uncn sayfadR) Seyfettin Ynlnızer r;o s:ııt ee:naı 20 
mın heyecanlan yerindedir. Belki bu ya- i~liyen Alman tayyareleri, btı mevzileri· cemal Yusuf ~ Mustafa Akyol 15 
ır.ıcı şönrctleri bu heyecan korkutacnk, Slk sık zivaret etmekte ve bombalarne\Ram:ıdan A~t 60 Abdullah Kırtepe 10 
kendi kendilerini kriti~ sevkedecektir. ha donanmayı taciz e:vlemektedirler. BmJn Terbiyeci ~ Hacı Bnyram 10 

d d 1 Umumt Harbin sonuna kadar Almanlar Süleym'\n Zilber 50 Yılmaz Çnrbat CM ind okul 1..A da 
Etmesini ürni e e İm.• Skapavlovun mevcudiyetinden haberdar Mu.'\taı:11 BatlCl ~ numara 544) ı 

O Ragıb Şevki: olmadıklan için, İngfl1z1er, o zaman, daha Cemal özen liO Malkara topçu taburu 3 eti bmilk 
50 

Romancı ve hikayeci Ragıb Şevki fi- rahat bir abluka vadyetl fhdruı etmişler- SfilPyman Gftveretıı 50 eratı nRmına (posta ne> 1 50 k. 1 "ni şu suretle hülAsa etmektedir· di. Simdi vazivPt beraKisti'r ve Almanva. Rıza tıyu 50 Halld Fahri 8 ır erı bu "'nkü vazi ette · bu iki mühim İngiliz üssünün İn~lltere Abdurrılhman ÖZdemlll 50 Reşad -,;.:krem 2 50 c- Dava, gu _ Y • yani bu kin ne dPrece ehemmlveti haiz oldu~nu Sabri Usta 50 R ld ç 
lık i i 1 h 11 d eş avuş 2 dağınıklık ve pe~an . ç ne e a e il- bllivor. Bu 'havaliye yapılan sı~ tayyare izzet öner 60 Eshabı hayırdan Mehmed Ça~z 

50 . çok güç, çok zor bır davadır. Ara- alttnlannın sebebi btt oldu~ J?l'bi ban Ramad:ın Şerif 1 60 mu teberrll 8/l/94-0 tarihli 
nıe~ ki şo"bretlerden bir kısmının işte bu A.lman harb j?emilerinin azametli _bir Ballın Türköz 60 nü.ı:hamızdn perakende tebe.rrüler 
.ınız n , . . de sivrildiklerini görüyor- tnmllz donanmasına ralh'nen açılt dM"ln - Karanm özcan 60 arasında kaydedllm1ftı.) 

Ankara 11 - Meclisin dünkü toplan -
tısında zelzele felaketi hakkında söz ~ 
lan natiblere Dahiliye Vekili ayrıca ce
vablar vermiştir Vekil bu cevablarındl 
memleketin jeolojik bir tetkike tabi tıı
tulması hükfım.etin de çok arzu ettiği bit 
şey olduğunu söylemiş, bundan sonra na• 
rabeler üzerinde yapılacak ~at yapı "' 
lacağı vakit fennin bütün nimet ve va"' 
sıtalarından istüade edileceğini ilave et
miştir. 

Vekil yardım işlerinin gün geçtikçe 1" 
luna gire<:eğini de söylemiştir. 

Şiran da 
Şiran 11 (A.A.) - Son zelzeleler ne • 

ticesi kazamızda 182 ev tamamen, 500 e'I 

de kısmen yıkıl~ıştır. Maili inhidam e~ 
miktarı dört yüzdür. Felakete marn~ ıcal
mış olan halkımızın ihtiyaçlarının te.aıl
ni ve sıhhi vaziyetlerinin korunması içiJI 
başta Gümüşhane valisi olmak üzere a
lllkadar memurlar tarafından lazım geleJl 
tedbirler alınmıştır. 

'Y'eni zelzeleler 

Gerede 11 (Hususi) - Bu geoe sa
at 1.40 ta 5 saniye devam eden olduk
ça şiddetli bir zelzele olmuş, halk he
yecana düşmüştür. Bu aTada korku i· 
çinde sokağa fırlıyanlar ve sabahı a ~ 

yazda bekliyenler olmuştur. Maddi hJ 
sar voktur. 

ziıe 11 (AA.) - Dün akşam 22.30 
da, şehrjmizde 8 saniye süren orta şid· 
dette bir zelzele olmuştur. Hasar yok
tur. 

Belçikada zelzeleler olUlfor 

Brüksel 11 (A.A) - Bu sabah saat 
3,50 de Louviere nahiyesinde yeni bit 
zelzele da.ha olmuştur. Hiç bir hasar y~ 
tur. 

Tekirdağında 

Tekirdağ 11 (A.A.) - Bu sabah saat 
4,10 da şehrimizde şiddetli bir zelzele or 
muştur. 

Fransız elçiliğinin yardımı 

Ankara 11 (AA.) - Fransız büyük el
çisi Masikli, Fransız büyük elçiliği me .. 
ınurlan adına bir yardım olmak üzere. 
yardım komitesine 500 lira tevdi eyle .. 
miştir. 

Efganistanın yardımları 

Ankara 11 (A.A.) - Efgan büyük el .. 
çisi, hareketiarz felaketzedeleri için, Ef
gan kralı haşmetlu Zahir Han tarafından 
teberrü cdi!<!n 2000 İngiliz lirası ile, Ef .. 
gan Kızılay cemiyeti \1.rafından teberril dağınık .ık ıçın 1 d 1Prde dolasabi1melerlndP.kt sır ve hikmet Rlfat Motörcü 50 k onl ara bulanık su avcı an 8 mı ra- de yukarıda izah ettiğim vaziyetten Kasım Bllglo 50 sa . bı'lı'riz. Edebi hamleler ve ede- inblas ediyor. 

----- edilmiş olan 3000 İngiliz lirasını Harici ... 

,.. ~ • -" vere 
Yettn 333 40 ye Vekaletine tevdi eylemiştir 
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IİNBİRDIRIK 
BAT AKHANISİ 

t>dıGtrıç .~~.ur bay Sezai ilk aylığını tünde mağazad~n çıktığı ·-~ çok ::;~Yort ;: :ı:r ı~;;ao 
~ Kun l§ınden çıkar çıkmaz hazır keyifli idi. önünden geçtıgı her ma - Milano 100 Liret e.'10 

~. S&tılan mağazalardan birine git- ğazanın c.:ımek~ında~ .. a~~lar~ bakı- Cenevre 100 İsvlç. Fr. 29.105 
Bay Sezai şrk olmak merakında yor, kendi kendme gulumsuyor. Mmaterdam 100 Florin 89.4590 

...:ekt~bdenberi, hep bunu düşü - _ Hakikaten şık bir adam oldum. :;~:ı !: :1~ 21.'1'1'1
5 

Yazan: Repd Ebem 

Batakhanedeki zenginle;ı 
tik . Fıtkat fakirdi, hiç bir zam.an Divordu. Yanından geçen kızların Atına 100 Drahmi 0..9&5 

.: elbiseye sahib olamamıştı. I~e kendine beeenerek baktıklaTmdan e - SofJa 100 Leva 1.5925 Vallahi geldiğim yeri bilmiyorum ... Göz- bir ay evvel .. Hkönce o gün 1tördüm .. • '°'- t~n, illt. aylığını aldıktan sonra mindi . Kendi akranı fakat ke~di .:~ibi Pra& 100 Cet Kr. 
1.erimi bajtlayıp beni öyle salıversinler ... Ter bıy)}th, kara kaküllü, ahu göz bir 

~~ şıklık .merakını tatmin edebi _ c::ık rr!yinmemiş erkekler onu gorduk - Madrtd ıoo .Peçet.a 13.19 Sahvermeden nem var nem yok hepsini nevcivan... Sırtında al mintan, kollan 
~ ... "' ı:- · 1 \'arton 100 Zlot.1 vereyim, beni 8ell mahvettin, sen turta- sıvalı, dükkanın önünde oturmuş d"ki4 
~ ıw.ıağu.ada ellerini oğuştura 0 - ce ki:r. bilir ne kadar hased ediyor ar- Budaı>ette 100 Penıö 23.5525 rırmn pembe yaşmaklım!..ı. diyor... O j dikiyordu. Göz göze geldik, yüre~ bir 

_ '8 U'rşılayan tezgahtara: dı.. d d BakrPş 100 Ley o.HS kadar avutmağa çalışıyorum, faydasa ol- kere sızladı ... Evvelki gün de gene kalfa 
ilk 

0 
ana bir kostüm, dedi, fakat çok Bav SE'zai bir pansi~o~~~ bir o a a Belgrad ıoo Dinar 3.1575 muyor, ldhyasma yazılan tezkerelere de ile Şehremininde bir ev aradık.. b11im 

lnıası şarttır. oturuyordu. Odasına ~ttıgı zaman o - Totohama 100 Yen 30 911 hıçkıra hıQkıra parmağını ve sııühürlnü hanım sultanın ıbendelerinden birinin e-
S.ı.1 k 00· · d h d Stolı:holm 100 İ.ıveç Kr. 30.82'15 basıyor, sonra: cCezandır, çek Hacı Ata- vi imiş .. evi bulduk amma kadım bu'a-s ~ olsun ..J-mı'yordu. Halis yün rar:laki küçük avnada e ını a a o- ilah s bur okt eı.._~- ~ ııoskon 100 Ruble u -.. ana adan kurtuluş y ur> madık .. dönüşte çarşıdan geçtik .• bu se-

.-.. 'llSında ısrar etmiyordu. Çünkü o va dova sevretmek fırsatını bulmuştu. Esham ve tabvilit diye yastığına kapanıyor... Bu gidişle fer de benim terzi ne yüz yüze Reldfk ... 
hbııı Şlklık emelini tatmin edecekti. Ceketir. ceblerine elini soktu. İç ceb - gelecek aya çıkmaz adamcaiız kalfacı- Sırtında ~e o al mintan, ak çuhacian 

'l'ezdhtar1 bay Sezaiyi tepeden tır - )erine baktı. tc ceblerden birinde b~r Türk borcu 1 ı>et1n 19.275 ğım. • · aız çakşırı. bacaldan çıplak, ayaRınde 
t.L. k ..J d H rh kJ utulmu... bır ErganJ 19.80 Gülbeşekeri dinlerken Sahbl kalfanın çırak isi takunva. sırtına birka" aba vur--,. a1.;ar süzdükten sonra bir dolab kae•d var ı. e a t> un ~ _,._ ~ 
~ k" - d k S!vas..Enurum m 19.20 vüzü renkten renge girmi~i. F.-t, muş, bir yere götürüvordu. Çaplan se;, le 

- Asılı elb;selerden birini çı-kard1 : nt;lr- n• .. ~kc"':.41- Bav s:~ai a<TJ . ı Çl a:- kürkçüler klhyası Hacı Atau1lahın :pem- bir göz kaldınp j!\i1ümsed1 •. ben de bit-
1'e)e 'l'anı sizin için, dedi, en son moda .. dı. Kllfftd dort katlı ıdı, açtı, ınce bır Y . . be yaşmaklı Kamer hatun> una bır teY tim ... Kalfa da: •Kız ne oldun blrderıbi-

ce'ketinizi çıkarın. vaz1 ·1p şu satırlar vazılmıstı: ugos. aopar a söylemedi. Sadece: re. benzin kül l(ibi oldu?!. diye llOmla-
._Ba., Sezai ceketini çrkardı. Tezgah - cB<'n cok l'ilzel bir kızı~. ~erzi ya - lf omPırlstlrr - Haydi git kızım, d_!dl. bu a~ mıı mı?. 

)eni ceketi givdirdi. nmda ralışınm. Bu kostümu alacak ~ .._ .1 _,,.11 Hacıya bir J:'ızd daha muhiirletecebfn... - Ey ... Sonra .•.. 
- s· . . . . . . r del'.'kanlı eaer bekarsa onunla ta- 1 PDıa l'r l por - Ba$ÜStiiDe kaJfaeılJm... - Ne cevab verdın? .. 
fle&ıze hır eldıven kadar ıyı gıtti. l'E'n k l' d . beni beğenece _ Belgrad 11 (A.A.) - Müfrid unsurla_ Sahbl blfa. karşı kurnalardan birinin _ Kalfa farkına vardı mı lfin? .. 

b. ltaki Bay Sezai aynada kendine bak ~tı::JTI~ c~e ;•n' e;~b;rimizi sever ev - nn son nümayişleri üzerine Yugoslavya- ~c:lald bir kıza işaret etti. Bu tombul, - ·Kalfacı~ ... Birdenbire ~ÖzlPrim 
knten iyi gitmişt .fakat.. Pil"'~"" emın T?·. .ır. i de bu b1r sa- da komünistler için tecemmü kampları pembe. sanem bir kızdı, bl~ delişmen karardı ... Başım döndü ... Ben hutR l· 

- Yakala b' k" .. k "b' lerıırcek. her ıkimız ıç n t . edil...,;..+~ .. B"' h k _ ıdi, ilk batışta ~yet basit bır mahltlk diın zaten sabah1ıeyin amma sana aöyle-r ıraz uçu gı ı.. 1 esıs ··'1~· ı;ec t am.pına komu - olduJg anlaşıbyordu· SahbA· 
- ..,___ .. .. So adPt o nr.• . ırır. t .. h.. ld kl _ • · med'un idi•• dedim 

ıı........ .. ~leri mi soyluyorsunuz. .. n M kt bun altında kızın ev adresi de nıs ıge eveccu u o u arından şuphe - Seni çoktandır «()rmedim Şevkidil.. y · .. Anıbe M 
~ böyle bayım ... Geniş reverli ce-

0 

u edilen 22 fikir adamı ve birçok talebe sev senin SAdizade ne yapıyor... = K am;:t ~n rlrul r ... 
~ şimdi moda değil )ti .• cekette hiç vardı. . : .... kedilrniştir. Şevkidil Jro'lariJe. ellerfle, kaşile, RÖ- +_1~_ en ° ur.·· . 
Qll\u p .... v Sez:ıı cnk memnundu. Hu elh D'ğ b" k ta b k 62 k f zile işaretler ederek konuşma~a başladı: - uısan orada hemen lif bulab11ir 
tı. ••• sur yok .. E..c;asen kusur da olsa tıAır:t.ı:ıtPT'I lrPndine uPıır 11etirmic;ti. Gü- ı er ır am~ .. _aş ~ca mev u - Kalfacı~. vallahi herif buraya mi? 
~h ederdik .. Hele bir pantalonu da "'€1 bir PP'lC k• 71a tanısmak, onunla Pv- bulu~akta~ır. Bır uçuncu kamp da açıl- postu serdi, hani tekme ile kovsak git- Bu sırada carfvelerden biri alçat sesle 
~ille buyurun şu paravanın arkas•n - lPntıı"lt hu nP ivi bir sev olu ... du. "P.-.v mak uzeredır. mlyecek... .Japon "6~erclni a1'81'ken bir türkü tutturdu: 

••• 1 • b' . d n·· 1 cennet kuşu bulduın. diyor, beni kapıda _ Set>di gclnül bif' püaeri 
" SPZ?i rnlr rp ~ın 11t"n •r ınsan ı. rO'' p qıkmadı. 1r&ür j!Önnez: ·Basımın tacı, gönlüm.:.in Sanatı teni - eU 
~ Seı.ai. paravanın arkasında pan - h;r tpc:n~iH o1ma7sa hPlki ömrü oldu'·- Poc::ta~ gelnıi~ mek•ub 11ettrmh;ti. ilacı, e~~ndim sultanım, beni _J~ene saat- stm iı.ıüne =~li 
N... u giydı. Tekrar aynanın karşısına ca fTİ;.,.nı h;,. ~nç kı7.la tamsamıvaca1'. Bav Se7.ai zarfı titreyen ellerile açtı, 1erce go~ ka~ıda bırakbn, dile benden ı Bitmem Ofta ne ifleme!i? 
••"ı. 't "h d h bakmad . ,. i , b k d ne dilf'TS" .... d1ve karşılıyor .. ka'facı~m n _ 

.ezga tar, a a ona an: eıvl""'P""'ıvec---.. t. mektu u o u u: bu adam Karun Ribi. denizde kum onda uç dort kız da bir al!zdan yübek sea. 
- Mükemmel, dedi; ısmarlama dikil- ff PJnPTI o rriirı eenc kıza ...,;,. mektı•l) cSavın bay, elmas .. bana dün: cAh benim ,ı;ü~lim ••• le ara naıtne .. ini söylediler: 

..... olsa bu .kadar iyi düşmezdi. ,.A7n1. ~ha ~rmeden Aş•k olmuştu Karıma vn.,ifı$nız mektubu ıJÖrdüm, Benim Bursada verini benden baska - "e ev!nneli, ne if'etneli? 
8-, Sezai pantalonu da beğenmişti. dpn•lcıtı:Jir. mese]Pvi talıkik ettim, karım bP~ ser•e k:msen~n bilmPdi/ti. benim de kendim Bu kıtı da bııf'da 1cıf'af114Zıl 

~- lfiç çıkannayın bayım, yeleği ce- O '1Pce ~'~ncinden uvuvamadı. Er - evvel bir fıprz; vanında çalı~·rken höv- 21!1"
1 
.. evtb"?ce .bulha'!1ı~ca~md bli~ yerde chJ?Ö- Bu terzi ıüzeli türküsüne. An.berbG 

de .. . · _ _ mu u ır sıva ıncı ger an •~·m var r, d b''l" b' ---' · ı· ak tt' giyiniz, eskileri sardırayım. tes! pun mektubun CPvahı J.Jelmedı. Thı- le bir çocuk1•.tk yaotıı:rını sovledi. Rim- esi Hind padisahmm hazinelerinde '.Y()k- a, 1 ur ır ~e ış ır e ı: 
~~lık uzun sünnedt. Bay Sezai lut PT'tpcğ eün Pa-ıam1 • t~ lritıTıivod 11 . di ;~; rocuk arası olan kanma bir daha tur, şunu nastl et..oek ~etirtsek te senin - Vardı ayaqım evine, 
.... elbiseleri koltuimJda yeniler üs - 'U'nlr•nh•ln ("0Wt1:n op1ll" o.,.,,,~:1... ~7rlP"'I mold1t~ V;l'7m!>lrhın ~;.,i menMo-rim.» hnlur gerdanına taksam~ dedi kalfacı- Tutuldu dilim diline, 
-=:-~!!!!'!~--..;;~~~~~~~~==~=====-~=::::::=~::::::'~""".=====--=-======---=== ğ K8külünün bir teline 

llllllllllllDIUllllllUllllHllllllllllllllllllllllUlllllllllUllll.Ulllllllllll lllllUi!~nu1111um1tm1111111m11111111m UH1111ıl'b::. ~~;: M ka 1 fa ~ lümsed i : Bağlamalı cun Ü cH'i. 
'!::. - p·.,. o ad"nıı vakınd~ Kn·kavak oltl:i' ·un: tes'.fm etmek 18teriz, kız aen ne d@r-

• Dlilll PiYll60 iOIRESilD • 
Biletlerin iptalinde kullanllm3k Uzere muhtelif büyJklUkte 

( 600) adet zımba makinası ahnacaktır. 

Şerait ve evsafı hakkında tafsilat almak ve teklif yapmak 
istiyenlerin en geç 25.1.940 tarihine kadar Ankarada Milli 
Piyango idaresine. lstanbulda Ta,hanında Milli Pıyango Buro
suna müracaat etmeleri. 

1!!! 'ÜJl .. ii Dive ~rdu. Şevkidil likayıd ve ma-
= nuız: 
E - ~alfacıRım ben hiobir vev bilmem ... = ..... _ .... 
~ ~1. 

Ne eylemeli, v ffkmeU. 
Btı f/GZI dcı yazla.maW 

Dikiş diker naz ite 
Atmalı wlJNue ile 
~ qa-. endaze. De 
Ôlçmeli d' ftGZlı bell E: Sal-bi blf,. bu ku.ıdan sonra da, biru 

5'" ilerde PTY'IT'i"i beklfven diler iki cariyeve E !M"lllendi 1'°• ... lstr, ltfrbfr ~ !IÖvlemeden Ne e11femeH, ne ffkml!li. 
E derhal ~Rl>bAvt vıkemala baı1adılar. B• bfı da bunla kıf1.amaW 
!i O ~nlfa ,röb-k tal!lllldald kWan:lan da 

1
- dört beıri batıbıo•st v,."'1iş konusuvorlardı: Sa'hb& kalfa 9'(1J6rmeyerek: 

'bu~·,., ba"'7.,f bfr kız: - Ne o1uvor kızlar .•• Bfr yamk kn'lnk 
_ NP eo()v'f"I' lsPni"- eövlevin k1'•1 ıtr. bPn yor bu türkilde ••• 

=: ,, te1"'7i r1r .. &ma vurglJllum .. oJtlan her ile- Dive sordu. Kalfayı sabunlıyuı carı~ 
E "'e n; .. ., ...... ~ıı... fısıldadı: 
E - ~"""' lr>"· :.,;._~" ~ni ava~nın - Benden işitmiş o'\m.a kalfacıJı 
E ~ttm"• p-r vıt11•"f t\T1bATbii. • AnbarbO bir terzi çırabna tutubnuf. .. ft\ E _ .\v•&tn1n ;ıl~ .. 711\elf dPtil, sa- Sahb& bi kahkaha ttı• 
== "'lmd""' PC"Cttt "'" nlur !Ul"'1ri ... "''"'" neden A I hm. iizüfft 'cturaeat, =- ~f"Ct"1,_t. ıtV'ft~nwı alt1r..ııt ... (';önül bu ... -~·lac!: ne VU', ı...ı..!. ..n-11 ~= 
E Sevfvn"mı bu pncL. f~,. bu kadar ..• 'sau ~-r 111-.. a - ... .., .son bu tem çıraımı ne Jaman geldi ise terzi güzeli de ıtellr ••• Bu1'iia-Ull..... ..rrJf1 "nf" " den tezi yok .. o 

llUl•lllllllllllftllfllllmlilflftfJlfHIJIHrfrff'''f"''""l'fffff!!"'':JfllUll'• eo _"; .. 1,. i1P ~rttl)f"r carsıva Ritmistik (Ar~ NrJ 
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_ Kuzum Hasan Bey 

ın Sonu mu geliyor, 
dünyan 
ııedirf 

• • . Aaırlardanbert tf.ln • 
yanın en quk mmtaka • 
larmdaa biri .. Bua ... 
ıdzlnc19 ••• 

•• • Şlmdl herbll terle -
ten bir llC&k dalpa hi1 -
·.-~ 

IO!f POSTA 

Hasan Ber - Tabi! azi
zim. Fbı • Rua harbi ora • 

lan --- çnlıdH 

Edebiyat: Necib Fazıl ve eserleri 

·E KZAMiN · 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yua ye çıbanlardı kullanılır. Her Eczaneds kutusu 50 kuraşt11r. 

Sem~t 

BtlJilkada 
BeJbell 
Bursa• 

• 
• 
• 

Kınalı ada 

• 

Mevtll 

Kamlno 
lstam>lt 
Jt6y6nl 
Manutır 

Ballk 
Partlk 
.Tarden 6nll 
Kara tat 

Cinsi 

Balık voli mahalll 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• Manutı.r • 
• lateıe6nll • 
• Partlk • 
Yukarıda naatı JuJlı voll mahalleri ttrayı nrllecettır. 

Kabım.-~ -· ı•. 
100 • .. . -· IO 00 
IO • 
IO 00 
IO il 
• il .. . 

latetınertn "Ye ted179 teraltlnl anlamalı: bteyenlerln 11/ 1/ 940 Cuma ~ntı ..,., H dl 
'51 '1,5 pey atçelerlle blrlltte Adalar Malmüdürlütünde toplanan satıt tomıQonııd 
mtiracaat etmelert. (10'188) 

lst. Lv. Amirliğinden: 
2 N~. lu Dltımm terzi Te çadır tı.sımlanna g~ etibl tçtn lfd aımacattır. Bıl etlP 

on be• gtınde bir Cilndliz ekibi ile tebdllen çalışacatbr. lateJdller1D qalMla JUll& ,..._ 
itle Tophanede hl numaralı Dtklmeu Mtd1lr111111ne mlracaatıan. 

l - lattda. 
1 - PoUaCI lllllllddü blmlhal nıataa. 
• - T1to .. kQldL dt'lta ut 
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Piyango Bayileri arasında ciddiyeti ve doğru sözlüğü ile şöhret bulan ~ 

c 
"' '•.. .. "• 

Her zaman olduğu gibi daima birinci .•• Daima en önde •.• 

811 keşidenin en blylk ikramiyelerini yine TEK KOLLU CEMAL verdi: 
• 

1 • Birinci büyük 15 o o o o L ı R A y 1 Birin~ keşideden itibaren devam eden Oımanbeyde Afitap 
ikramiye • ıokagıoda 58 No. da Bayan Nebahat 

ikinci ke'.}İde.:Ie bi1etini almaktan vazgeçerek işbu bilet Piyango Direktörlüğüne ia:ie olundu. 

BAYAN NEBAHAT BÜYÜK iKRAMİYEDEN MAHRUM KALDI. 

D:KKA T: Birjnci keşidede başladığınız bilete sonuna kadar inad edercesine devam ediniz. 

- İkinci b:iyük 5 o • o o o L İ R A 
ikramiye 2 

3-
4-

Kadı~öyünde Çifte havuzlarda 238 No. da Şirketi Hayriye 
F abrıkası Usta başılarından Vehbi Usta 4369 No. biletle 
kazandı. 

Üçünc:i bü- 25.000 LİRA 
yük ikramiy~ 

Adresinin teşhirini arzu etmiyen Bay Leon 27256 No. biletle 
kazandı. 

Dördl.;ncü bü- 1 2 • o o o L İ R A 
yük ikramiye 

Eyüpte Orman Koruma Talimglhında Bat Çavut Bay Hüseyin 
6025 No. lu biletle kazandı. 

I YENİ TERT-P BİLETLER GELDİ 
Acele edin;z. ~ on günlere kalmayınız. 

ÇO Di KAT ••• 

l 
Bundan sonra Piyango çekiliş günleri 

her ayın 7 sindedir. 

Taşra Siparişleri vaktinde sür'atle gönderilir. 

Sa.ooo Lira kazanan Bay Vehbi Usta Kısa Adres: ( İstanbul TEK KOLLU CEMAL ) kafidir, 12.000 Lira kazanan Bat Çavuı Bay Hnsc-

Paralannı Tek Kollu Cemalden alıyor. Hiçbir yerde Şubesi yoktur. yın paralarını Tek Kollu Cemalden alıyor. 

Adres : Eminönü Tramvay Caddesi 27 No. TEK KOLLU CEMAL GİŞESİ Sahibi Malul Gazi Emekli 

Sübaylardan CEMAL GÜVEN 

PATI KULLANINIZ. 
1- lier türlil yanıkları, kan çıbanlnnm, meme iltihaplarını ve çat-
kları, koltuk altı çıbanları ıı, dolama, akneler, ergenlikler, traş 

)lltalarını, çocukların ve büyüklerin her türlü ceri iltihablarını en 
trken ve en emin tedavi eder. V İ R O Z A mikrobların yaşama
lltıa mani olur. 

ŞEHiR KULüBü ADAPAZARI 
İdare Hey'eti Başkanlığınd -- n: 

..\dapazarındaki Şehir kulübü umumi heyeti 15 Ktinunusani 940 Pazartesi gunü 
laat 18 de Adapazarı Hükumet caddesi Belediye oteli karşısındaki Merkez bina -

'1lıda içtimaa davet olunur: 

ltlJZNAME: 
1 - Ana nizamnamesinin 8 inci mndd .,sinin tadili. 
2 - Geçen seneki he abları:ı tetkıki ve eski ıdare heyetinin N>rası. 
a - Yeni sene bütçesinin tasdiki. 

-!, - Yeni idare heyetinin seçimi. 

lQrkAye Tifrk ve Yapağı 
İhracatcıları Birliğinden: 

tııerinde tiftik ve yapağı ihracat vesikasını hamil olanların Birliğimize 
ltaYıdlan hakkında mukaddema yapılan ilandaki kayıd müddetinin görülen 

lUıuın üzerine İkincikanun 1940 nihayetine kadar tcmdid edildiğini ve :ı1~a
~ar!.arın kayıd için İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Birlik umumı ka -
tıbliğine müracaat ederek kayıdlarını yaptırmaları, aksi takdirde ihracat ya
l>abilınelerine kanuni imkan olmadığı ilan olunur. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
bo idare ihtiyacı 1çln 50 aded çift hurÇ, yüzer aded büyük ve orta boy, elli aded tüçük 
t Y ıtıilvezzi çantası alımı açıt eksiltmeye tonnlmuıtur. Etslltme 31/1/940 tari~ne 
e1tt~Yan Çarşamba .saat. 14,30 da B. Postane binası birlncl katta P. T. T. Mü • 

ıu~u Oda.c>ında toplanacak alml satım komtsyonunda yapılacaktır. 
ı_ ~Uhıunmen bedeli .uo2. lira c50• kuruı. muvakkat teminat «33011 llra c19• turuıtur. 
ıı::klllerın tıpe esas ntımunelert ye alıma esM tennl ve eksiltme f&l'tnamelerlnl gör -
"4., 't le nıuvatkat teınlnatlaruıı yatırmak ii2ere ı;alışma günlerinde mezkdr mUdürlilk 
" l'1 kalem levazım tımıına, eksiltme gün ve saatinde de 939 senesine aid ııcaret oda. 

ltcltaaı, mUTalla\ Wmln•' makbuzUe birlikte tomisJOna mtlracaatıan. .S1t. 

SEHHAR ve CAZiP 
TENi'ni NASIL 

MUHAFAZA 
EDİYOR? 

10 sen~lik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadın -hatta 40 tan }UKan 

olanlar bile. açık, taze ve ku
sursuz bir tene, genç kızların 

bile iftihar edebileceği nermin 
ve yumuşak bir cilde malik ola
biU.rler. Bunu, Tokalon ile te
davi, -günde 3 dakika. 10 günde 
garanti edebilir. 
Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk
teki Tdkalon kremini kullanı

nız. Terkibinde Viyana üniver. 
litesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşf ve cBİOCEL:. 
tabir edilen kıymeili gençlik 

cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleştirir. 

Buruşuklukları giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renkteltJ 
Tokalon kremini kullanınız. S~ 
yah benleri eritir ve açık mesa· 
meleri sı.klqtırı.r ve cildi yu.. 
muşatıp gençleştirir. 10 gün 
ıa.rfında müsmir bir netice elde 
edeceumz. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BEL81EVOIEKLiGiNIE -

HORMOBl.N 
Tabletleri her eczanede bulunur 

cPoıta kutusu 1255) Galata, lıtanbul 

Türkiye iftik ve Yapağı 
ihracatcıları Brrliği Muamelat Şef iğ:ne 

175 lira ücretle aşağıda zikredilen şeraiti haiz olan taliblcr arasında 

17.1.1940 Çarşamba günü saat 14,5 da İstanbul Ticaret Odası umumi katiblık 
bürosunda müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talıb olanların müsabaka gü -
nünden evvel vesaikini İstanbul Ticaret Borsası Komiserliğine getirmeleri 
ilAn olunur. 

1 - Yüksek Tahsil görmüş olmak. 2 - Fransızca ibilmek. 3 - Askerliğini 
ifa etmiş bulunmak. 4 - Yaşı 25-45 arasında olmak. ' , 

. . .. . . 

p R o·r E J 1 N 
·; 

.:· G ·ençıerl 

FRENGİ . ve BELSq(iUKLUGU 

Afetinden Koruyan yesine ltiçtar. 

Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 
D. D. Yollan sıvas cer atelyeslnde çalıştırılmıık üzere tecrübeli elektrJkçl ustalarına. 

au"' 1htJyaç nrdır. Yüksek tevettür şebekesinde, motör montaj ve tamiratında, mtıte,. 
madt ve mütenavip motör sargılarında çalışmış 1şcllerden talip olanların H. Paşa P. 
rında blrlncl işletme müdürlüğüne müracaat etmeleri (303) 

,,,.,.,., 
Muhammen bedeli 1109 lira olan muhtelif cins, eb'at ve miktarlarda 13 kalem dötme 

bo~ teferr11ab 16/1/19.0 Pazartesi günü saat UO.SO> on buçukta Baydarpapda OaJ 
binası dahillndeki KonW1on tarafından açık etsllLme usullle satın alınacaktır. 

Bu tşe girmek Ltteyenlerln 83 Ura 18 kuruşluk muvakkat teminat n kanunun tay!D 
ettitl veaatlde- birlikte eksiltme günü saatine kadıı.r Komisyona müracaatları llzımdJt. 

Bu t.s• aid aartnameler Komlayondan parasız olarak daRıtılmaktadır. (10851). . 
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Her ay olduğu gibi 
Bu son keşidede dahi; Gene en bOyDk 

ikramiyelerin hepsini 
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nın 

Ni BT GiSBSi • 
vererek Rekorların Rekorunu kazandı. Sevimli ve Uğurlu Elli 

PIY ANGO KRALiÇESi NiMET ASI> 

NİMET ABLANIN Ut.ırlu 
elinden bilet alıp en büyük 
ikramiyeyi( kazaun Fenerde 
Kiremit mahallainde 4 No. 

5 
25 
15 
12 

da Bayan V uile 

• 

• 

• 

000 
000 
000 

25'000 LiRA kazanan Çeugelk&yde Ha· 
mam arka• 1 No. da Bayan Şeref Gllrel 

LiRA 
LiRA 
LiRA 

NİMET ABLANIN Uğurlu 
elinden bilet alıp bOyGk ik· 
ramiyeyi kazanan Eyüb 36 n-
a Okul ô;retmenl Bayan 

· Leman 

4369 numaralı biletle izdihamdan dolayı İsİID 
ve adresini bildiremiyen bir zata 

27256 No. lu biletle Çengelköyünde Hamalll 
arkasında No. 1 de Bayan Şeref Gürel'e 

14562 No. lu biletle Kadıköyünde Bay Ab
med'e 

6025 No. lu biletle Sarıyerde Bayan Mü-
kerrem'e 

Kazandırdı ve paralarını tamamen verdi. 

Birinci keşideniı ın hoyuk ikramirasi 

80.000 LİRADIR. 
ltiletin bedeli 1 liradır. 

ikinci keşidınin an bUJUk ikramirısi 

100.000 LİRADIR. 
biletin bedeli 1 liradır. 

. 
Oçunco keşidenin en buyuk ikramiyesi 

150.000 LİRADIR. 
biletin bedeli 2 Liradır. 

Taşra siparişleri muntazam ve seri gönderilir. Hiçbir yerde şubesi )Toktur. 

Adres: Emin6n0 Tramvay Caddesi No. 29131, Telefon: 22082 
iMET GiŞESi Sahihi NiMET .&BL.& 


