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Mahsur 18 bin Sovyel 
askei-ine tayyareler 

erzak, malzeme allılar 
36 Sovyet tayyaresi 
tara~sndan şehirler 

bombardsman edildi 

Zelzeleye kurban giden 'irin 
bir kasabam1zın acıklı hali 

Reşadiyede toprak 
şeklini kaybetti 

Şebinkarahisar ve köylerindeki zayiat hakkında 
vilayete gelen ilk haber: 1286 ölU, 304 yaralı 

( Çadırda banka ve hDkOmet dairesi ) 

4'uhasara altında bulunan askerleri kurtarmak için 
Sovyetler 40 bin kişilik bir kuvvet gönderiyorlar 

lngilizler Finlere yeniden Hava hafbiftif 
tayyareler gönderiy lar -Şiddetlendi 

Yuk4n4akf r~ıim NiJcnn:IG Clltn.""fht'. G Mclüfiriz çcıdırl47'da birinde batıb, 
lngilizler Alman hava üs- ~mndc k4fl"MI kamlık çalıpaaktadır 
sünü bombardıman ettiler Repdiye 12 (Zelzele &abasında bu-ı ( \ 

Iuna~ muJ_ı~birimizden) - To~ vi. Eşsiz bir ~ina ' 
Alman taggareleri de llyetı dahilinde zelzele fellketınm en r.---------• 

ı . _ müthiş tahribatına maruz kalan ının • 
ıngıltere uzerinde uçtular taka. Reşadiyedir. Küçük. güzeL firin 

- evlerile cazlb bir manzarası olan bu 
Loladra 12 (Huaull) - Milt.ddld Al .. kasabamız. "JD8alesef, bugün artık mev 

muı tanveıerl bug(ln ~.-S İn - cud değildir. 
lfltere sah~e akın ebiıllf, fakat mil- Reşadiye. zehele faciasına. bambaş-
dafaa baraJlannı apmamıılardır. Tay • ka bir şekilde sahne olmuştur. 
yareler Yorkşayr, Norfolk ve Times neh- ,..._ . d · k ..ııA• ka 
ri bmda Ufl dır '-R:Cerun erın uy usuna wnan -

mana (D uçm J ~. ·'4ada) saba haBo, müthif bir tarraka ile uyan 
evamı sa,,,, mış. gözlerini korku ile açmağa çab -

DOnyaya şırlarken, kendilerini lihzada enkaz a
nasında bulmU§lar. yaralanmışlar ve 
ölmilşJerdir. 

ne Oldu ? Bu Afeti ikinci bir fellket taktb et-
• miş. damadın Ali ismindeki phsm lul

nından da yangın çılan14 ve şiddetle e-
Fita kuvvetleri cqJheye gidalerken. Bir tarafta soğuktan, diğer sen rü?.garın tesirile süratle genişle • 

~lldra 12 (Hususi) - Fin kuvvetle -ılerini tamir etmek istiyen Sovyetler bava tarafta da sıcaktın miş. faciayı çok acıklı bir şekilde it • 
....,, karp karadaki muvaffakiyetsizlilc - (Devamı 3 tlnctl ıayfada.) -ı 1 1 mam etmiştir. o en er var .•• Ztlzele münSIBebetile. arazi çökmilş, 

Tırhan vapuru yolcuları 
''Son Posta,, muhabirine 

hidiseyi anlabyorlar 

;;....;.......;~~----=---

MiIAoo 12 - Uç günden.beri Adriyatfk kasabanın evleri de toprağa gömillmilş Nibanla. bir n zelzele elftGltftCla 9'C" 
sahillerinde toğukla beraber hüküm lilll- tür. Bu elfm vaziyet karşısında evlerin ~ "• göniü6üflüz gibi ble 
melde olan fırtınalar PeJlembe günü çok (Devamı 3 inci sayfada) duvcırl4n üzerin. otunnuft1ır 
fiddetlenmiftir. 

Triestede hararet llfınn altıncıa 10 a 
ctilpnilı ve Ahlllerde RJNefaia tama • 
mile dunnuftUr. 

(Dnaml • IDd •7fada) 

Kral Karol, Prens 
Pol hududda 
görUştUler 

lngiltere iki kruvazorıe sıhhi 
malzeme ve eşya gOnderdi 

lstabul mi!ll yardım komite.si diln Bl· ı Kırdann riyasetinde villyette topJ.anırut· 
leden aonrı Vali ve Belediye reisi LOtfi tır. (Devamı 8 lnd a,tada) 

Edebiyat alemimizde kaldınlan kazan 

s.ı~~~~t~:~.~:;;~nin Genç ~air ve ediblerin tasfiye 
ehemmıyet verılıyor Y • • 

ve B:=ı.~a(H~~t = = edilmelerini istedikleri es kıl er 
PoL dün Yugoslav - Rumen hududun-

(Devcımı J andı ıaılfadlı) ,,.-
i Bir ••ç ıair .arayorı .«Yalı '!"'ffaf _,.,. ~ın cliiüan~ ~ 

Bir hırsızın ; tılrr, ,...6i ıol6rlin. ~. ~incl•n alınır, ~emuını lrıqalanı 6ind~ 
.. : 1ıap11111 bir""'" J;lırhn bmm lcleba,,. ,...,.,, Mla Mnclal~e 

. kusta.blıi'J. ! lralacakLa mı1>> eliyor. 

Mahkemede bir muhavere \-;;;bi;:ı· .... Alemimizde a:v~;o_ ........ --........ _. 
Hlkim- Ne ile geçinirsin? zansoyun cTasfiye lazım:. isim -
Suçlu - Hırsızlıkla! li bir yazısile açılan eskilik, yenilik 
Hikiın - Nerede oturursun? münakqası bir hayli hararetlendL Genç 
Suçlu - Tevkifhanede! ~rlerimiz, genç muharrirlerimiz eskile-

re karşı amansız .bir hücuma geçtiler. 
~-----------' dünkü sayımızda üç kalburüstü gelen 

Sirkeci otellerinden para, saat, çanta, .. h t . es'in öncü kolu halin-
fotoğraf makinesi vesaire gibi birçok eş- genç §? r~ Y:~.n t. "Ik . lı kllıç 
Ya Çalan Muzaffer isminde bir otel hırsı- de eskılenn e .. ıyda u esıneuhya ~ 

1 

· · erdi Bugun e genç cı arnr ve 
zı, yakalanarak adliyeye verilmiştir. gırıv 

(De,•auu 8 ind 1ayfada) <Devum e na uyfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Harbin zararı ve 
Sıkıntısı mevzii degi ldir 

E&..rem U,akhgil _J 

M uharib devletler garb cephesin

de bir türlü yapılamıyan, yapı

larruyacağı da an \aşılan mücadeleyi han
gi sahaya :nakletmek icab edeceğini dü
şüne dursunlar. 

İktısadi vaziyet .gün geçtikçe biraz da
ha ağır .aşmaktadır. Sıkıntı; her hafta, 
her ay biraz daha artan sıkıntı sadece 
muhar.ib devletlere münhasır değildir. 
Bitaraflar da, yeni tabire göre harb hari
ci kalmış olanlar da, dünyayı sarsan fır
tınadan az çok hisscdardırlar. Bu hi~e
nin derecesini her devletin neşretmiş <'J
duğu rakamlardan alınarak yapı'ım1ş olanı 
bir istatistikte çok sarih olarak görebi
liriz. 

Bu bahiste evve~a ihracntt:ı zarar gö
ren devletlerin isimlerini gürdilkleri za
rarın derecesine göre sıralıyarak yaza
lım: 

1939 senesi Eylı'.'.ıl ayının ihracatı 1938 
senesi Eylı11 ayının ihrac:ıtına göre. 

ıhracatı eksilen dev~ctler: 
İsviçre 
İngiltere 
Yugoslavya 
Felemenk 
Macaristan 
Be' çika 
Türkiye 
İsveç 
Norveç 
Cenubt Afrika 
Yunanistan 

Dıracatı artan devletler: 

51 
42 
39,4 
34,6 
33 
30 
18,7 
15 

!) 

7 
2 

Danimarka '+" 5,6 
Arjantin + 6,7 
Amerika '+ 16 
Bulgaristan '+ 32,2 
Japonya :+ 58.1 

İhracat vaziyetini gördükten sonra ge
ne ayni yılın ayni ayırun bir yıl evvelki 
aya nazaran ithalAt vaziyetine bakalım. 

1ttıa 1atı eksilen devletler: 

67 
67 
33 
31 
31 
29 
16 
14,5 

SON POSTA 

Resimli makale : _ Hırs t:e kin bir hastalıktır -== = 

Fazla hırs ile hiç aff etmiyen kin öy1e bir hastalıktır ki 
iyi edilemez, :fakat ölümü mucip olup olmaması hld 
devresine gelip gelmediğine, göze çarpıp çarp -
madığına bakar. 

Hastalığını esaslı bir tedavi ile geçiştirmek elinden gel -
miyorsa hiç değilse muhitine göstermemiye ~ış, bu tak
dirde itidalden ayn'!mıyacağı ve göze çarpmıyacağı cihetle 
mukadder su.kutun gecikmesi mümkündür. 

Jngillz ordusu 24.000 
Gaz lambası istiyor 
İngilterede ns -

keri levazım ida -
resinin tam 24 bin 

ıgaz lambasına ih -
tiyacı olduğundan, 

Londra gazetele -
rine verilen bir i

landa, İngiliz va -

tandaşlarmın ha • 
miyeti tahrik olun 

makta, ve nakliye 
parası idarece ve -

rilmek üzere bu 

l:imbalann gön 

derilmesi rica o -
lunmaktadır. 

J /"' ..... . . .................... .............. ............. , 1 

Hergun bir fıkra 
Hallederim 

Genç muharrir hikayesine §Öyle 
başlamı§tı: 

cMehtablı bir geceydi, yağmur bar
daktan boşanırcasına yağıyordu .• 

Eski bir muharrir cümleyi okudu, 
güldü: 

- o·mamı§, dedi, yağmur yağar -
ken mehtab bulunmaz. 

Genç muharrir: 
- Ben o meseleyi de hallederim. 
Dedi ve ikinci cümleyi ilave etti: 
cYağmur o kadar ani yağmıya baş-

lamıştı ki, mchtab henüz kaçıp kay -
bolamamıştı .• 

'·------·------·······.,/ 
Vatikanda kar topu 
Ognıgan pap az lar 

Şar/o •açlarını 
Siyaha bogagor! 

İ . ·1.~ un 13 
ki~IMI~ 

Felaketzedelere aid 
tlşyayı hamil 

bir motör battı 
Dün :ıkiam saat 19 da Mehnıed ka~:· 

tan idaresindeki 6 tonluk İhsaniye 111 le 
törü, zelzele mıntakasına gönderiln1e ıı 
üz~re ha-;. lanan Kızılaya aid l 04. :

8
11 dılc çivi ve su kovalarını Sirkecıcıe tJ 

Haydarpaşaya götürürken Saraybur~d 
açıklarında Devlet Demiryollanna ~~e 
Ok; motörünün üzerine bindfrnıesı 
par~alanmış ve batmıştır. Motör kaP ~ 
tan: Uchmed ve gemici Niyazi etrafta . 

\ yet!şenler tarafll}dan kurtarıınuşla~ . • 

/
dır. 1'fotördeki ecşyalar denize düşnnıŞ 
tür. Hadise etrafında Liman Reisliği ".8 

1 
bıta tahkikat yapmaktatlır. 

Sufann cereyaruna kapılan bir 

kayık kurtarıldı 

Kumkapıda oturan balıkçı Dursun 
arkadaşı Mahmud ile birlikte \13lıl 
ismindeki balıkçı kayığı ile dün J{uı-ıı· 

ce· kapıdan Ada!aTa giderken, suların 
reyanına kapılan kayık Yeşilköy açık
larına doğru sürüklenmiştir. 

Bu sırada denizde bocalama-ğa ba~ll· 
yan v~ kayıkla beraber batmak üıere 
olan gemiciler Antalya vapuru tara .. 
fından kurtarılmışlardır. 

Tırhan vapuru yolcular ı 
' ' Son Posta,, muh::birine 

ha~:seyi an latıyor:ar 
İzmir (Hususi) - Alanyadan 12 mrı 

mesafede ve sahilin 30 metre açığında 
kayalara oturan Tırhan vapurunu.o yol .. 
cu '.arından bir kısmı İz:mire gelmiştit· 
Gelenler hadiseyi bana şu suretle anlat
tılar: 

•Antalyadan Cumartesi günü öğle vnl' 
ti, tam on ikide ayrılmıştık. Vapurun }la" 
reketinde hava gayet müsaid, fakat ka .. 
palı idi. Saat dörde doğru müthiş bir fır
tına ve bora başladı. Şiddetli yağmur al
tında vapur, on metre ilerisıni seçmek " 
ten aciz vaziyette yoluna devam ediyol"" 
du. Bununla beraber vapurumuz gayet 
sağlam ve yeni okluğu için yolcular rad
yo ve müzikle meşguldüler. 

Saat altıya doğru vapur, sahilin peJC 
yakınından seyrediyordu. Bu suretle yol 
kazanacağı anlaşılmıştı. Fırtına şiddet.ın1 
büsbütün arttırmış, yağmur görülmemiŞ 
bir şiddetle vapurun yolunu kesmesine se 

Türkiye 
Belçika 
İngiltere 
İsviçre 
Yugoslavya 
Cenubt Afrika 
Danimarka 
Yunanistan 
Felemenk 
Macaristan 
Norveç 

9 
5 
3 
3 

1 noniliz i=cilerinin harb 
Vatikan ve kar topu oyunu . . . Bu iki 

fJDZ jef er i kelimenin telifi insanın akıl ve hayaline akikt h "pek .. n..· b be beb olmuştu. Kayalar arasından geçiyor-
H a1'tta 1 6.....,.ı em yaı du.k. Ortalık simsi ahtı. 

saçlı olan Şarlo, artık beyaz saçlılıktan ı .
1 

• ~-
İsveç 

Harb başladığındanberi İngiliz ızcı- sığrnıyacak şeylerden sayılmamakla be ~ 
leri çok nafi hizmetler görmeğe ba:şla- raber, hakikat şudur ki, İtalyada son gün 

bıkarak saçlarını siyaha boyamıya ka • .. ~~~. Fı.a mevkıınde Tırhan vapu:ıı 
rar vermiştir. Resimde de onu yeni h alile ~~ltu çı~ararak ka~ala~a düştü, ve ı~

İthalatı artan devletler: mı~lardır. Hele pasif korunma işlerin-, !erde yağan karlar Vatikanın geniş avlu 
J aponya ':.1-" 6,5 de çok yararlıklarda bulunmaktadır - ve bahçe!erini de doldurmuş ve yaşlı baş-
Bulgan· _.an ·+· 8 l ~H ar. lı papazlar kar topu oyunu oynamışlar -

Bu listede İtalya ile Fransa ve AJ- Bundan maada, birçok nezaretlercie 
lık dır. 

ınanyanın isimleri mevcud değildir, çün- ve belediye idarelerinde postacı ve 

görüyor sunuz. 

B ir z engin karısını niçin 
boşamış ? 

mınıme gore bu vazıyetile takriben oO 
metre kadar seyretti. Kayalar üzer1nde bll 
seyrediş te, vapurun felaketini hazırl~dı. 

Yo:cuıar arasında telaş başlamıştı• 
Kamarotlardan biri, işittiği bir haberi bi·. 
ze getirdi: tü her üçünde de muharebenin başl.adığı irtibat memurluğu vazifelerini görmek 

gilndenbcrt istatistik n~c:rine fasıla veril- tedirler. 
Spor ve hasta bakıcılık Los Angelesin en m~ur zengini Ves- - Vapurun teknesine cesim bir kaya 

,miştir. Tabil her birinde ayn ayn sebeb- Bu işi görecek olan izcilerin muhak- İngilterede Mis Mary adında bir kız 
ler dolayıslle. kak 16 yaşını ~an icab eylemek - hastabakıcılık yapmak üzere bir hastane-* tedir. 16 yaşından aşağı bulunan izci - ye müracaat etmiş Müessese müdürü ise 

tan saçsızdır. Başında daima bir perük parçası saplanarak vapuru del.m.iitir. A.J 
taşır, bir gün nasılsa perüğünü takmayı 1' miktarda su alınıya başladık. 
unutmuş, perüği.inü takmak için evine Bir aralık cvapur ·batıyor> şayiası çı .. 

kınca herkes hazırlığını yaptı. Yükte ha Umumi felfıket sırasında da karlı kal- ler de va-tan hizmetinde bulunmasını kendisine bu hususta bir tecrübeye ma
mı~ olmanın yolunu bulan Bulgaristanı arzu eylemişler ve bu hususta miira - lik olup olmadığını sormuştur. 
ve istatistiklerinin neşredilmemiş olma- 1 caatte bulunmuşlardır. 
sına rağmen ayni vaziyette bulunduk'arı Şımdi İngilterede yaşları 16 dan kü- Kız şu cevabı vermiştir: 
çok kuvvetle tahmin edilen Romanyayı çük bulunan izci1er kum torba1an dol- - Bu hususta hakikaten tecrübe sahJ-

döndüğü zaman kan~ın perükle masa
nın tozunu aldığını gönnü~, mahkemeye 
müracaat etmi~, senelerden'beri başında 
ta§ıdığı perüğün kendi saçlan kadar kıy

meti olduğunu ve bunlarla toz almanın 

bir hakaret olduğunu iddia etmiJ, davayı 
ve İtalyayı bir kenara bırakalım, ticari durmakta, evlerden eski gazete kağıd - besiyim. Ağabcyım futbokudur. Küçük 
hayatta müvazenenin birdenbire bozuı- 1 IaTını, konserve kutularını toplamak - kardeşim ruıgby oynar: benimle ya-
ması ilk tesir olarak hemen bütün mem- tadırlar. şıt olan kardeşim boksördür. Annem buz kazanmıştır. 
leketlerde büyük bir hayat pahalılığı do- Bu !~üçük izciler bilhassa geceleri üzerinde hokey oynar. Babam da moto- --------
ğunm.ıştur. büyük yararlıklar göstermektedirl~r- sikletçidir. . . l ngilterede en yaşlı 

Almanya bugün gayri tabii bir hayat ~~lum .. olduğu üzere İngiltere şehir- Kızın arzusu derhal is'af edilmıştir. gönüllü ask~r 
yaşamaktadır, fiatlan mutlak olarak be1 

.. lennın yuzdc doksanında geceleri so - ===== ========== 
li değildir, herhalde normal ölçülerle öl- kak1ard:: ışık yakılmamakta-dır. Bu yüz nan adamlara yardunda bulunmakta - İngilterede geçen hafta en yaşJı gö -
çülemez, fakat Board of trade'in daha den mürur ve ubur müşkülatı mucib dırlar. nüllü asker hizmete kabul edilıniftir. 74 
geçenlerde neşrettiği bir istatistikten öğ- olmaktadır. Küçük izciler karanlık yol Bundan maada, küçük izciler ak - yaşındadır. İsmi J. Moroneydit". Sporcu 
reniyoruz ki, en müsaid vaziyette bulu- ]ardan geçmek mecburiyetinde bulu _ şamlan ve sabahları ihtiyarların, rna - b" d 

1 
b ihti k t 

nnn devletlerin başında gelmesi icab c- nanlar için hususi bir servis vücude lullerin evlerine uğramakta ve onlarm ır 8 am 0 an u yar yorucu as er 

fif birka~ parça eşyasını hazırladı. Diğeı 
taraftan vapurun tehlike işaretine bir RtJ 
men vapurile Çanakkale ve Etrüsk cevab 

verdiler . . Etrüsk saat on ikide vak'a ma 
halline gelmişse de fırtınadan ~anaşnma 
dı. 

Sabahı bulmak üzere idik. Saat dör 
dü on gece yolcular, saat beşe doğru dl 
Tırhan mürettebatı vapuru terkettiler 
Sahile çıkmıştık. O civardaki köyliilet 
bize yemek ikram ettiler ve Etrüsk va 
puru i!-e buraya geldik. 

Kaza mahallinde fen heyeti tetkika 
ve tahkikabna devam etmektedir. Heyet 
bir rapor hazırlıyarak Vekfilete takdl:ı1 

edecektir. A. B. 
den 1ngilterede dahi bütün fiatlar tedri- ge!irmişlerdir. pencerPlerini açıp kapamakladırlar. talimlere metaneti~ d_ay~nmaktadır. Le-
d btr yükselme yolundadır. Yükseliş nis- Gecelen aI'7Jtl edikiiğ'i vakitlerde Bu yüzden bu İ'Zcilere cküçük me _ vazım kısmına venlm.if ıse de tanklarda T A K V 1 M 
beti şimdiden EylUl ayına nazaran yiye- ev!ere girip çıkmak ihtiyacında bulu- lekler» 18kabı verilmiştir. çaltşmak arzusundadır. 

····························································• 

cekte yüzde (36,5) u, mensucatta ise yüz- ~=======================================~"" 11- lKıNCİKANUN de (43,5) ğu bulmuştur. 

1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A ı Ru;~ll· 13 Anlb~eıte Muharebenin henüz beşinci ayındayız, 
daha da senelerce sürebileceği iddiasını 
işitiyoruz. 

Memleketimiz hesabına, ilk rakamların 
neşredildiği tarihtenberi geçmiş o~an 
ınüddet zarfında lehte birçok değişiklik
ler 0ı.muş, birçok Omid ve teselli nokta
lan belirmiştir. 

Bununla beraber, .bütün dü~ya hesa
. tikbali sıkıntı ıle, endişe ıle derpiş 

bına ıs b . . 
k daha fazla lztıra ihtımalleri 

etıneme ' d ~ ·1d· k mümkün egı ır. 
,sezmeme 

Ekrem U§cıklıgil 

Bir arkadaş anlattı: 
c- Muharebe çıktığı zaman başlıca dünya dillerini bil -

mediğime çok müteessir olmuştum, kendi kendime: 
cNe yazık diyordum, ıpropaganda h ar1>ini seyretmek zev

kinden mahrum kalacağım.> 
Yanılmışım, çok geçmeden İtalya türkçc söylemly.'.? baş

ladı. Arkasından İngiltere geldi, İngiltereyi Fransa, Fran
sayı Almanya taldb etti, derken Yugos1avlar ile Arnavud -
lann da türkçe öğrenmiş olduklarını öğrendim. Artık: 

cKendı dilini bütün dünyada geçer akçe saye.n İngiliz -
ler e benzedik, t ürkçenin söylenmediği memleket kalmadı. 
diyordum. Fakat bu işten kArlı çık:tıtunı sanmayınız, ev _ 
velce tek bir radyo dinler, yalnız onun aöylediklerine ina • 
nırdım, şimdi birinin söylediğini Mekinln. hem de ikna ede
cek şekilde tekzih ettiğini işitiyorum, Adeta fırıldak ol _ 
dum, ve gözümün önünde cereyan etmedikçe söylenen hl 
bir şeye inanmaz oldum. Bu vaziyette inanacağım çok ıe; 
bulunduğuna:> . 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMA! 
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Menemt:!ncicğlu 
Kral tarafından 

Sayfa ~ 

lelzele fel8kefzedelerine yardım için 1 Amerika sularında ~!~~/< ~!~f ~i Sofyadan 

Bel 
• k yeni bir deniz bildiriliyor: Türkiye Hariciye vekaleti e A ."man çemberi 

gen 'şleyecek mi ? ÇI a Kral Ve Vall.dB Kralı'ÇBSl'nı'n ıı:;rınm katibi Numan Menemencioğıu. 
~ muharebesi olmadı mıd~nştı'krr. al BOI"is tarafından kabul edil-ny Yazan· Selim Raı?tp Emeç 

asetinde bir komite teşekkül etti Te~~:agı:ze~~!l~ İng~~ily!ıa~~r:~ mü~~r.kabul yarım saatten fazla sür- S on zamanda İngilterenin Sovyet 
So Rusyaya karşı Finlandiyaya fii-

l\ 14.000 tonluk c:Higland Patriob va - fya 12 (Bulgar ajansı bildiriyor) - len yardımda bulunması ve bugüne ka _ 
~~lıe~kara. 12 (A.A.) _ Yurdumuzdaki/ Belçika kralı majeste üçüncü Leopold pur~~a refakat eden c:Achilles» ismin Menemencioğlu ve yanındaki şahsiyetler dar yapageldiği yardımları da ehemmi . 
~ve felaketinin bütün insanlık alemin- teşekkül eden bu komiteyi yüksek hima- deki Ingiliz kruvazörünün evvelki ak- bu sabah sarayın hususi defterini imza yctli bir derecede arttırması siyasi vazi· 
~. e ta.hsıs· k t kd" - B ·ı S 1 etmişlerdir yette yeni bir safha husule getiriyor. Bu 
-.it v en memleketimize karşı tak- yelerine almak suretile ço şayanı a ır şam rem yanın autos imanı civa - · safha şudur: 
l~d .. e ~Uhab.bet hislerini t~c::ıyan millet- ve insani bir gaye takib eden komitenin nnda bir Alınan harb gemisile muba- ıı,3o da Menemencioğlu başvekil Kö- t 
ı, "Yük k ~ seivanofu · t t · D:gil

1 
• te:e ile Fransa, Almanyaya karşı 

ıi~et se bir alaka uyandırdığı ve f~ faa!iyetini takviye ve teşci etmiş bulun- rebeye tutuştuğuna dair dolaşan şayi- zıyare e mıştir. te_şkı .. ettıkleri cephede Sovyet Rusvanırı 
t Zedeler· la "k 1m k d Saat 13,30 da başvekil ve Bayan Köse- b J , i•tdınu ın ıztırabını karşıhyacak acil maktadırlar. a ra ma ~s o a ta ırlar. ır duşman olarak mevki almasını istemi· 
f'll'iiltn ara tevessül edildiği şükran ile Majeste kralın ve kezalik ayni komi - Nevyork 12 (A.A.) _ Achilles adın ivanof bir öğle ziyafeti vermiştir, ziya - yorlardı. Hatt~ Polonyanın taksimi kar-
. lıtı. ektedir. teye himayelerini veren majeste vali<le daki İngiliz kruvazörünün bir Alman fette Türk misafirlerinden başka Tür.ki- şısında dahi İngiltere hükfuneti, Sov -
llıeb·u nıeyanda Belçikada dahi ayan ve kraliçe Eliza.bet'in yüksek alakaları harb gemisine karşı harbe girmiş oldu ye elçisi Berker, Yugoslavya, Romanya yet R.usyanı:ı hattı h~eketini, Polonyaya 
';e ııı.·~an ıneclislerile hariciye nazırının 

1 

mütehalli oldukları alicenabane hislerin ğ:una dair ısrarlı bir sayfa deveran et- elçileri, Yunan mas!ahatgüzarı, kralın verm:ş oldugu garantıye rağmen bir harb 
fu•ıtı. 11t.ead_did sabık nazır ile partı' nu·· - ve derı'n insanlık duy.gu~annın ancak bi- mektedı"r. • mümessili, Bulgaristanın eski Ankara el- sebebı saymadı. Rus.Ya"!1ın hareketini ale-' . . . . nen takbıh etmekle ıktıfa etti Fakat vak-
korıso1~alirıin iştirakile ve Brüksel fahri rer ifadesi te~akki ol~abilir". Londra 12 (A.A.) _ Graf Spee çısı Krı~~f, h~ıc~ye umumi ~ka~ibi Al~ı- ta ki Fin - Rus harbi neticesi Sovyet Ru~ 
lllJıd ~ u:nuı B. de Bodt'un da dahil bu- Haber aldıgımıza gore, ma1este kral ve kruvazörünü Montevideo'ya ilf , nof, harıcıye mudurleri ve Türktye elçı - ya kuvvet1erinin muvaffakiyetı:ıi7Iik1eri 
~ki~~ .27·v~işilik bir yardım komitesi valide kraliçen~ ~~mayeleri~~~ .. böyl.e mecbur eden üç İngiliz gemisinde~c:ir~ lik memurlan hazır bulunmuşlardır. kaydedilmiye başlandı; o zaman tngflte
bıışı1t dildıg1 memnuniyetle haber alın- bir yardım komıte,sımn teşekkulun-.ın nul olar. Achilles kruvazörünün B .

1 
Menemencioğlunun, yarın Bulgar ik - rede tıpkı Fr.ansa .gibi Sovvct Rusyanın 

· dırd v d · t h ·· rezı ya tısad nazırile görüşeceği anlaşılmakta - korkulac~k hır kuvvet 0
1.maktan uzak 

~. Zetıeien· v letimiz~e ~yan ıgı er~, ,~v as~ ~: açıklarmda diğer Alınan lmrsanlaıile dır bulundu~u kanaatleri tebellür etti. Sov-
~tiat ın yaptıgı tahribat ve insan şükran ıntıbalarının arz ve i.>.agına ru de muha!'ebe ettiği hakk d ki h b · yet Rusyanın bünyesinde en zayıf nokta 

1 karşısında derin bir elem duyan sel elçimiz memur edilmiştir. !er bahriye nezaret' d ınt ~b a d~r - So~ya 12 (Hususi) -:- Menemencioğlu olarak tezahür eden şimal mıntakasın -

Mahsur 18 bin Sovyet askerine 
tayyareler erzak, malzeme attılar 

kt d. . ın e e e ı . şerefıne bu akşam İngiliz sefarethane - dan yapılacak tazyiklerle belki bugünkü 
~ ~ ır. Bu havalı?e Alınan harb ge sinde bir ziyafet verilmiştir. Menemen • Rusyayı çökertmek mümkün olacağını 
n;uıerı mevc~d oldugu hakkında hah - cioğlu yarın akşam (bu akşam) fstanbula düşünmiye baş1adı. Finlandiyaya yardı -
rıyc nezaretınde malfunat yoktur. hareket edecektir. mı arttırdı. Cenubi Afrika ic;in hazırlanan 

tayyare kuvvetlerini, bu hükCımetin mu-

ftaıi (Baştarafı l inci sayjada) 1 çekilmiye mecbur kalmıştır. Bunlara o -
~tı/etierini arttırarak, bugün tayyare - büs isabet etmiştir. 

Hava h 1rbleri 
şiddetlendi 

Kral Karol, Prens Pol 
hududda görUştuJer 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

da bir görüşmede bulunmuşlardır. 

vafakati Pe Finlandivava yolladı. Ayni 
zamanda bir Fin rtıağ'lUbiveti t2hakkuk 
Pttiği takdirde Rus istila kuvvetlerinin 
İsveç ve Norvcçe doğru akacakları!U bil -
direrek bu memleketlere de kuvvetler 
yollamayı ve böylece şimalde Sovvet Rus 
vaya karşı bir cephe kurmayı teklif etti. 
İngilterenin Alman ablukasının cenubda 
bir açık kapısı bulunan İtalya icin de ba-
7t şeyler yapmak istediği anlaşılıyor 
İtalyanın ı:on zamanda Macaristanla sıla 
fıkı Rörüşmcsi. bu vadide Yugoslavya ile 
temaslar yapılması. ilk vehlede, hatıra 
İtalyanın, antikomiinist bir ~avretle R~ 
va ile A1ımanyayı çemberleme hareketine 
istirak edebiJecei!ini ~Ptirivor. Fakat son 
ha;berler, şimdilik. İtalvanın ·böyle bir 
kombinezona dahil o'abilmcsinin imk!n -
sızhğını da ortava kovuyor. İtalvanın 
Balkanlarda takib ettiği müfrit antiko . 

ltı.qh ll:ı.uhtelif Fin şehirlerini bombardı - Alınanyanın vaziyeti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) iki Bc.lkan hükfundarı arasında ya· -

'' etrn· lleı . ışlerdir. Amsterdam 12 (A.A) - Almanya Sov 
4tue s~llkiye yakın Abo ve Hengo liman yetler Birliği tarafından teşkil edilıniş o
~d §ıtnalde Petsamo mıntakasmın bom lan komünist Finlandiya hükumetini ta
teqirıtnana maruz kaldık;arı bildirilmek- nımamakla kalmamıştır. Ayni zamanda 

Bir heinkel olduğu zannedilen düşman pılan bu görüşme esnasında. Kont Ci
tayyaresi nihayet Suffelk sahlr.erine doğ- ano ile Macar hariciye na'ZITl Şaky a
ru kaçmışsa da orada da dafi bataryala- rasında cereyan eden mülakatın akı 
rının ateJile karşılaşmış ve nihayet ce - betinde husule gelen vaziyetin gözden 
nu~a dogru kaybolm~tur. geçirilmiş <>lduğu tahmin edilmekte -

tık S Helsinki hükUmeti tarafından tayin edi-
~~red ovyet filosu 20, ikincisi de 16 tay- len yeni konsolosları da kabul etmekte -
!arda en .. ınürekkeb bulunuyordu. Bun • dir. 

Ingiliz avcı tayyareleri düşmanı takib d.ir. 

So il dordü düşürülmüştür. Bitler tavassutta nu bulundu 
ta1tas?~t tayyare1eri, ayrıca Salla mm- Londra ı 2 ( A.A.) - Daily Express 
81.ıt b Uzerinde de uçarak, burada mah- gaıJetesinin A.rns~rdam muhabirinin 
"e d;~lunan 18 bin Rus askerine yiyecek bildjrdigıv·ne göre Hitlerin Stalini sulh 

·ger 1 kt d l , ' ~u ma zeme atma a ır ar. tekliflerinde bulunmağa tıeşvik etti -
Jeı.· hasara altında bulunan bu kuvvet- v. v «! 1 kurta k .. S tl b gıne ve tavassutta bulunmaga hazır 

·io bin ~ı_n~i.k· uzer~,b. okvye ctr .~rdaya olduğrmu von Ribbentrop vasıtasile 
11;,.kt ışı yenı ır UV\'e gon er- k d" . b'ld" d" v. d . A d Cdirler. en ısme ı ır ıgıne a1r mster a-

ı~in ka k 
1 

kı 
1 

ma bazı haberler gelmektedir. Zanne-
ı.. l'iıı kay kya kçıt'nnl nm. a ~narı dildiğine göre, verdiği cevabda Rusya 
'"İ' a çı ı a arı ıse, ::sa .ı - Sal- . . . ~ 
1• Jervi ve S 1 . . . K . . rvi 1 Baltıkta kendısıne denız usleri ve Pet 
~1tıa tnüte:amıdi Jekrv\ - emıJe k Syo - samo'dan istifade etmek hakkı verildi-
/e•ı a ın ar yapara , ov • V• k F' ~ 

. erin muvasalasını kesmektedirler. ~ ve şar ~ ınlandiya ile olan budu -
T 

1 
d k 

1 
dunda tashıhat yapıldı~ı takdirde sulh 

L l-felsink·d reRn er ~ 
1 

8

1
za ~ .. mfizakerelerine girişmeğe ve Finlandi-

ui ı e us esır er e goruşen ccne- . ~ . 
llltıhabirl 1 d L . va harbınden vazg€Çmege hazır oldu-

~ad . er, son zaman ar a enın - v b"Jd" . t' • 
d~~· Ue Rarcli •berzahı arasında işliyen gunu 1

• ırmış ır. 
b~ı ır~olunda müteaddid kazalar vuku- Ingilizlerin yard~lan 
's~:~.g~nu ve bu yüzden birçok Sovyet Londra .12 ( A._~.) -:- ı.~i. mal~.mat. a-
s 1n1n telef o'duğunu öğrenmişlerdir. lan mehafılden o•'t"'nılnıd1 ne ı:rorc Tn

llıi on tnuharebclerde büyük zayiat ver- gilterenin Finlandiya.va yardımı O;lha 
stı~ 01an Sovyetler, şimdi Finleri imti • zivade genişletilecek ve Finlandiva or 
ltı~ı l'l' askerlerini beyaz pe1erin ve ku - dusunun gayretlerine hem ka-rada hem 

etelerıe techiz etmektedirler. havada müzaheret olunacaktır. 
li So\'Yet filosunun faaliyeti Cenubi Afrika hükumetine gide -

>0sı.ı eıs~ki 12 (A.A.) - Finlandiy'l rad - cek olan ı :wvarcleri, bu hükumetin Fi~ 
d~1 F'ınlanci:iya körfezindeki Björkö a- farı.dlvaya \'-ermiş olm<ısı Londrada- bu 
detal'ıtn ~ovyet filosu tarafından birkaç yiik bir memnuni v~le karşılanmış ~ 
b\i~ l'letıcesiz o'arak bombardıman edil - tır. 

Q 01duğunu bildiriyor. Bu tayyareler Finlandiyava sevke-
rt\treçen ay iki büyük Sovyet harb ge - dilmiş bulunmaktadır ve Sovvetlı~re 

1 &ıı.hil bataryalarının ateşi karşısında kcı r5ı harekata· istirak edeceklerdir. 

Polatlı belediye dairesi Mecliste ka~tJ' edilen 
Ve 22 dükkan yandı kanunlar 

~ ~llltara 12 (A.A.) - Dün akşam saat 8 Ankara 12 (A.AJ - B. M. Meclisi bugi.\n 
~ Olatlıda çıkan bir yangın neticesi be- Şemseddin Günaltaym başkanlığında top -

~lh:e dairesi ile 22 dükkan yaru:ıııştır. lano.rak 1935 yılı hazine hesabatı umumisine 

~~lnın kt v h be il' ilin aid mutabakat beyannamesine ıttıla kes -
çı ıgı a r ver ır ver ez 

.t llr"d • . • . b 1 1 ve ~ilbay ve askeri memurların te. 

.,..~ ... an hususı hır trenle vılayet 1an- ey em ıı ., .. 

'
"'(·~ 'L... • • kaüdü ıçin rütbe ve sınıflarına gore tayin 0-

4Utn.andanı ıle başlarında ıtfaiye ildir kan na bir madde L 
aı.. andan v h ld b" . f k ıunan yaşları b en u ~ ll ı oldugu a e ır ıt aiye ta ı- . id kanunu kabul eylemiştir. 
rı.. Olatıı .. d ·ım· k Ank JAvesıne a 
~ gide Y_afg~n ~rı ~~d, ahgealre . ara- MecH.s, Ereğli kömilr havzasındakl ocak -
•11\ n ıt aıyenın mu esı ve ge - " üt olarak kullanılmak üzere dışa 
,._ Otad b 1 k • k ıar .... a s un • 
~tlerin a .. ulu_nmakta o an ~s erı uv - rıdan getirilecek kerestenin kilosundan alL 
~~cli<i ınuessır yardımı 1le Polatlıyı 1 """ kuruşa indirilmesi ve Hatay 

ede .. .. "lmiştir nan re.sın n ""'t . n yangının onune geçı. · rldll mahsullit ve mamullHın ....._____ menşe ve mev . . 
~ •• gümrü!t res.lmlermln indirilmesi, Inhlsarlar 

etmişlerdir. Kral Karol, bu akşam Bükreşe dön 

Alman hava üssü bombardıman edildi müştiir. 
Londra 12 (Hususi) - Alınan mütem- Balkan An~ntı Konseyi 

mim malumata göre dün gece şimali gar- Belgrad 12 (A.A.) - ~lecek ayın 
bi Almanya üzerinde uçan İngiliz bom _ başlangıcında Belgradda toplanacak o
bardıman tayyareleri, Sylt adasındaki lan Balkan Antantı daimi konseyinin 
Alınan hava üssüne a!tı bomba atmışlar- içbmaında Türkiye. Romanya. Yugos
dır. lavya ve Yummistan hariciye naztrla-

Alınan hava dafi topları ve projektör- rı beynelmilel vaziyet ve hassaten 
ler derhal faaliyete geçmişlerse de, İngi- bu memleketleri alakadar eden mese -
liz tayjarelerine hiç bir isabet vaki ol- leler hakkında noktai nazar teati ede-
mamıştır. ceklerdir. 

Diğer taraftan İngiliz avcı tayyareleri Bulgaristanı davet 
de, tekrar dün gece Hamburg, Bremen Londra 12 (A.A.) - Romadan bu-
ve diğer Alınan şehirleri üzerinde keşif raya gelen bir telgrafa göre, Balkan 
uçuş!:m yaparak, kıymetli ma1funat el- Antantı Konseyi. Belgrad toplantısın
de etmiş ve salimen üslerine dönmüşler- da. Bulgaristam Balkan Antantına gir 
dir. me,~e davet eyliyecektfr. 

münist siyaset. sarih bir cef)he almaktan 
ziyade bir ihtar mahiyetini haizdir. İtal
ya, sadece. Ruryanın cenubi Avrupaya 
inmemesini istemf'ktet1.ir. Macarları.a vap.. 
tıln görüsmeler. böyle bir ihtimal tahak
kuk ettiği takdirdP simd;d?n tedbirli bu
lunmaktan itbarettir. Bu seb<>ble bu$in· 
den yarına İtalvanın bir antikomünist as
keri harekı>ti bek'enemez. Bircok sev. el
yevm Finlandiyada cerf'van <'den harbin 
ııti<dne bai7lıdır. Saved Finler bu mmta • 
kı:-ıfa mutlak bir tefevvuk temin eder ve 
tn !!ilterenin de ic::ti1·ıı kilP o cepheden 
So\•vf't Rusva:vı vura bHirlerse, İn,g-iltere
nin ftaJ:vava vaptırmak istivPcel!i role 
ancak o zaman sıra ge>lebilir. Ondan evBelçi1"'a üzerinde Gazetelerin mütaleaları 

Brüksel 12 (A.A.) - Bugün Belçika ü- Belgrad 12 (A.A.) - Avala 
zerinde uçan tayyarelerin Alman tay - bildiriyor: 

Ajansı vel. bu cih<'tten bir harekete intizar edi
lemez. $imrli yapılan sev. A 'manvavı iri
ne alan çem'beri genisletere>k bun rı Sovvct 
Rusvavı da ithal eylemiye calışmaktan 
ibarettir. 

5"!/m &aqı.,,,_ Cml'ç 

yareleri olduğu bi:diriliyor. Bunlar Brük Bu sabahki bütün gazeteler Balkan 
sel, Gand, Hasselt ve Liege üzerinde gö- Anta-ntı daimi konseyinin 2. 3 ve 4 Şu 
rülmüştür. Hava dafi topları faaliyete bat tarihlerinde Belgradda toplanaca
geçmiştir. ğı haberini büyük başlıklarla ne.şret-

HükUmet Bertin nezdinde protestoda rnektedirJer. • ............................................................ . 

bulunmağa karar vermiştir. cVrerne gazetesi diyor ki: lzmit postahanesin:n bod"Um 

Japon meb' usan 
Meclisinin taziyesi 
Ankara 12 (A.A.) - B. M. Meclisinin 

bugün Şemsettin Günaltayın başkanlı -
ğında yaptığı top~.antıda müzakereye baş
lanırken hareketiarz felaketi dolayısile 

Büyük Millet Meclisi riyasetine .Tapon 
meb'usan meclisi reisi tarafından gön -
derilrniş olan ~ağıdaki telgraf okunmuş
tur: 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ahiren Anadoluyu musab kılan m:1ı,. 

hiş zelzele felaketinden fevkalade müte -
hassis olan Japon meclisi meb'usanı en 
samimi hissiyatını imar eder. 

Reis 
Koyamasju 

Meclis, alkışlar arasında okunan bu 
telgrafa verilecek cevab için riyaset di -
vanını memur ederek ruznameye geçmiş
tir. 

Mısırda 27 Alman 
Tevh 1/ edildi 

Balkan milletleri için dört hariciye kat~nda SU'ar kaynl','Or 
nazırmın bu toplantısı büyük bir e -
hemmiyet almaktadır. İzmit 12 (Telefonla) - İzmit postaha-

Ha rb Avrupavı tahrib ederken Bal- '1e binası ile Necatibey okulunun bodrum 
kan deYletleri Balkanlan harb fırtı - katlarından sular kaynamaktadır. Bu va
nac;mnan uzak tutma·k arzusu ile vazi- ziyet üzerine bu binalarda fenni tetkikler 
yeti tetkik etmek üzere toplanıyorlar. yapılmağa başlanmıştır. .............................................................................................................................. ; 

Sa bal tan Sabaha 

Eskiharb-geniharb 
«Dara - Dariusıı bütün Asya milletlerinden topladıtı iki mllyonfuk ordusl.e es. 

ki Yunanistanı zaptetmete relirken bir tepeden bu müthiş insan kalabahtını ha1-
ran :bayrn.n seY'retmlş ve: 

- Bu kuvvet neler yapmaz! diye mırıldanmıştL . 
Eski cihangirlerden büyük kuvvetleri başma toplayanlar arasında Irauın bu 

mağrur hükümdarı Maraton'da iki milyonluk ordusundan daha küçült bir kanete 
m:ı.ğlfıb oldu/:'u zaman canını zor Jrurtardı. 

Tarihte böyle ö çiisüz maflôbiyetler ve bcKlenmedik zarerler az değildir. Barb 
tı-kniğl insan kıymetini n aded kuvvetini c;ok değiştirmiştir. Yeni silahların talı.. 
rib sabası g-özle göriilmiyecek kada.r genişlemlstir. Buna rağmen yeni hadiseler 
g"ös•erdl ki aded, harbi kazanmak için emin tıir kıymet değildir. 

ll.ttef:kler Amerik~dan İdare.si tararından 1940 yılı ihtiyacı için dL 
12 b • şarıdan tedarik edilecek .sandıklık tahtanın Kahire 12 (A.A.) - Başvekilin emrile 

ın tayyare satın gümrük resminden tenzilıit yapılmasına aid bazı Alınan tebnalan tevkif edilmiştir. 

Büyük Rus kuvvetlerinin küçük Fin devleti hududlarını zorladıkları gün dünya 
yeni bir ku~b:ın verdiğinden şüphe ctnıiyerck sızlanmıştı. Ve resmi Sovyet ma _ 
kamları bu hareketin ancak bir hafta siireeelı: bir askeri tenezzüh o acağını ~öyle • 
mislerdi. Hatta askeri mütehassıslarnl da bu kanaati yürü~tükleri batırlardııdll'. 
şır.:ıaı harbinin tarihi haftaları, hatta ayları doldurdu. Askeri tenezziih henüz nl. 
hayet bulmamıştır. Ye dünkü ajans Jıaberle:rine göre nziyete tamamen hakim olan 
Finler bugüne kadar on beş bin esiT, sayısrı harb m:ılzernesi sita..h •e cephane 
zaptettikleri gibi düşmanlarına yüz bine yakın zayiat verdirmişlerdir. Anlaşılıyor 
ki barb e(len küC enin maddi kuvveti içinde l' kuvveti pişiren, tazeliyen, nemalan.. 
dırıı.n bir gizli ruh kudreti nrdır. Otuı üç milyonluk Polonyanın gösteremedifl 
muk:ıvemC'ti üç buçuk milyonluk bir devletin başarmasındaki sebeblerl y:ıhmı 
materyelde ve teşkilatta aramak doğru olmaz. Çarpışan kuvvetlerin ferdi mezi • 
yetlC'rini hesaba katmak lazımdır. Çünkü bu meziyetlerin büyük aded luymetlerinf 
sıfıra jndiren bassa.:.arı dün olduh gibi lıugün de devam etmektedir. 

alıyorlar veklller Heyeti kararlarının tasdiki hak - Muvakkaten serbest bırakılmış olan bu 
~e\ı kındaki layihayı kabul ettikten sonra Pazar A~manlar bu serbestiden Almanyaya ma-
~ hu~?r~ 12 (A.A.) - İyi bir kaynak - tesi günü içtima eylemek üzere dağılmış - lfunat göndermek için istifade ediyorlar
~ Ötı" ırıldiğinc göre, Fransa ve İngilte- tır dt. Evlerinde vesika ve silah bulunmuş
dtn 1~llıüzdeki iki sene içinde Amerika- ~-~============== tur. Tevkif edilenlerin ad'edi 27 dir. Bun
'<le ... ~OOQ tayvare satın almak için icab- ler önümüzdeki yazın ortalarında Alman-

,, ·•ı ğ ta "kt ıann birco!N Süveyşde ikamet etmekte 
şıt .uaıneleleri yapmışlardır. yanın yapmakta oldu u yyare mı arı- idi. 

rd.ır. 

'-2JIUIJıan Cahid. 



( Sehir , 
Denizlerde fırtına 

devam ediyor 

) 
Kıskançlık yüzünden iki 
kişi birbirini yo.raladı Dağıtılan broşürler 

davası neticelendi 
Karaya oturan vapur:ar henüz kurtarılamadı, limanda 

bir motör battı, diğer bir mo'Ör hasara uğ adı 

Dun Taksimde kıskançlık yüzünden 
kani! bir boğuşma olmuş. neticede iki 
kişi birbirlerini ~ğır surette yaralamış 

!ardır. Basılan ve dağıtılan serk:ilerlerin en büyük mülkiye 
Hadisenin mahiyeti ve c~reyan tar- " .J laYJ 

Denizlerde fırtına devam etmekte -
dir. Bu sebeble limanlara sığınmış olan 
birçok vapurlar dün de bulundı.ıklan 
limanlardan hareket etmemişlerdir. 

larlle kurtulmağa çalışmış ise de ~ur
tulc>mamışlardır. 

..ı amirine ve müddeiumumilig"' e verilmemesinden aO 
zı ~uour: 

Fatıhte oturan Akif adında biri on matbaa sahibi para cezasına mahkum edildi 
senedir evli bulunduğu karısı Hayri - asııı~ Saros tahlisiye gemısı tarafından 

kurtarılmasına çalışılan Petsamo vapu 
runun bugün kurtarılabileceği umul -
maktadır. 

yeyı bir müddet evvel boşamış. kadın Bir müddet evvel Alman sefarethanesi tıı- Muzaffer Toydemir, dünkü duruşıtl 
Karadeniw hareket ettiği halde fır

tına yüzünden Büyü.kdereye demirle
meğe mecbur olan Cümhuriyet vapu
ru dün de havanın aıçmasını bekliyerek 
hareket etmemiştir. 

da son günlerde Taksimde Arabacıla'I' rafından memleketımızde dağıtılan bazı sır_ kendini şöyle müdafaa etınlşttr: ett» 
d ktller1erden doğan duaya asliye 7 ncl ceza - Ben, btı memlekete hizmetle!' d ~• sokağında oturan Mahmud namın a • ıw..-

Güneysu ve Karadeniz vapurlan 
hareket ettiler 

biris;!e metres hayatı yaşamağa baş _ mahkemesinde dün bakılmıştır. Bu airkü _ deTletlmln kanunlarına muti bir bir 1tıı 
lerler tAlmanyanın Beyaz "Kitabı. lle Sov _ Benim bulunduğum. matbaada, bô11~ 

larnı.ştır. yetıer B1rlll1 & inci fevkalade :tongr~lnde ziyetlu vukuundan dolayı da ın6 ıı ,e • 
Akif, dün eski karısı nez.dinde bu - komJserler beyell reisi Molotofun okuduğu Bu sirkülerlerlıı \ürkçe.sl.nl bize ~aa:ıııA

lunan 8 yaşlarındaki kızı Lltifeyi gör - raporun metnlni ve Pravda gazetaınln bir farethanesı gönderml.ş. Bunlar nııı.t ııı ş • 
mek ve annesinden istemek üzere T~k- makale&nl ihtiva etmekte Jdl. Bunlar türk.: da basılmış. ~en daha ziyade gazeten pıt • 

Kadeş vapuru geldi 
Evvelki gün limanımızıı gelmesi 

beklenen Kadeş vapuru, bir gün rö -
tarla dün sabah şehrimize gelmiştir. 

İki gündenberi fırtına yüzünden sı -
~ındıkları PoJathane limanından dışa

rıya çıkarnıyan Güneysu ve KaTadeııiz 
vapurl:ırı dün havada biraz hafiflemek 
temayülü görülünce İstanbula gelmek 
üzere yola çıkmışlardır. 

çeye tRrcüme ettirilerek Üniversal ma.tbaa lerile meşgulum. Bu cihetle h!dJseyl·~ 
sirndcki Mahmudun evine gHım.iştir. • ' - telere sksettikten sonra öğrendiill- ,JJIJ 

Eski kocasının m~sadını öğrenen 'aında .abeclllın1,<ıtir. Fakat, kanuna aylan O- blz neşir ~ tevzi etmedik. tevzi ecl)ltC 
Ha,,vri,,ve ona Latifeyi veremiyeceğini larak, bu nqrlyattan ikişer nü.aha müddeL de bllmtyorduk. · arert• Vapurdaki yolcuların üadesine göre 

vapur İzmirden ayrılır ayrılmaz bir 
brtınaya tutulmuş. büyük müşkülatla 
Çanakkaleyi bulmuş, bundan S<>nra 
Boğazdan içeriye girerken tekrar müt
hiş bir fırtınaya tutulmuş, Seddilba -
hir önünde bir gün kaldıktan sonra. 
dün sabah lirnarumıza gelebilmiştir. 

Vapur yolda iken güverteyi yalıyan 

dalgalar ufak tefek hasara sebeb ol -
muştur. 

umumlll~e ft mahallin en büyiik mülk1ye A. Müddeiumumi Hicabi suçu sabit g ti ıtL 
söylemiş ve bu yüzden aralarında mfı- ınlrlnc gönderilmemiştir. Bu sebeble, ünı - tecziye taleb etmiş, mahkeme vaztye )fi' 

Her iki vapur Polathaneden sonra naka ... a "'-krnış•~r. dolll1' 
~ :ı~ ı..ı nrsal matbaasının müdürü Muzaffer Toy_ kikten sonra, her iki suçundan ft il" 

bütün iskelelere uğrıyacaklardır. Bir müddet sonra eve gekn Mah - demir hakkında matbuat kanununun 7 ncl zatrer Toydemlrln cem'an n lira atıf~ 
lJmanımızda dün bir kaza oldu mud. kapının önünde Hayriye ile A- ve 8 inci maddelerine göre dava 1.:tame edi?_ fff par9 eeıalarlle reczlyeaine tarat 

Dün köprü ağzında bir kaza olmuş- kWn münak~a ettiklerini l!Önnü~ ve m.lştır. tir. / 

Karaya oturan vapurlar 
kurtanlamadılar 

İmrozda pervanesi bozularak kara'
ya düşrn Rumen bandıralı Bukarest 
vapurile Akbaşta karaya oturan İtM -
yan b:ılıkçı gemisi dün kendi vasıta -

tur. Pı:tıar limanına bağlı Mustaianın metresini eski koca51ndan }Qc:kanarak 
idaresiM4'! Şeref rnotörü. köprünün a- mfüfahalt etmiştir: 
çıM1ğı sırada geçerken birdenbire per- Birbirlerine küfürler savuı'tlla$ı 
vanesi bozulmuş. suların cerevanına başhy:m Akifle Mahmud. nihayet da'
kapılara'k Şırketi Hayriyenin ~Üskü- ha ilE>riye giderek boğuşmağa başla -
dal:' iskelesine bindirmiştir. Bu bin - mı~:ardır. 
'iirme neticesine motör ve iskele lıa - Bu esnada Mahmud cebinden kes -
sara uğramış, motör Liman İşletmesi - kin bir makas çıkararak Akifin üstü -
nin ;rak'a mahalline yetişen bir mo - ne at1lm1ş ve bütün lrnvvetiJe kalbine 
törü tarafından yedeğe alınarak Be - saplamıştır. Ağır surette yaralanmış ol 
şikta~ önlerine götürülmüştür. masJ!'la rağmen Akif de bu te:cavüze ?::11-

-=-===:ı::m:==========-==a=========== cafunı çekmek ve hasmına- vurmakla 
Poliste : frzütef errik: mukabele edince. bu sefer de Mahmud 

Ankarada bir ekmek tabrikas kar.lar ic;inde yere yığılmıştır. 
Bir çocuk arkadaşile şakalaşırken 1 

• Sokak ortasında cereyan eden bu 
yaralandı yapılacak 

Memleketimizde ekmek fabrikeları hadiseyi görenler kevfiyetten zabıta~'l 

Bütün İstanbul BP.yoğluna koşuyor 
Ne var? 

TAKSiM Sinemasında 

Üçüncü ve son hafta gösteriliyor. 
Eser: ~AT NURİ GÜRTEKİN - Reji FARUK KENÇ 
İlaveten: Ekler Jurnal - Son d'.inya haberleri 

Bugün saat t ve 2.30 da tenzilatl: matine Kızıltoprakta Dere sokağında otu - lru k .. b. k .. el sehrı·- ,halx>rda,. etmişler. vak'a yerine gelen 
H- - d d b' k bdac:ı rma urere ıraçpn~ a••••••••••••••-•••••••••K~-~ 

ran ~nuaına rr~w,ar " . 1 ~k ·~n~giliz~lism~urlmıh~i~~nlı~~~- ~·~~~~~~~~~~~~~---••••••••R••-~ 14 va•c:Jarında Veyselle şakalaşırlar - pmılkze ge en v.~ a:a·ya .~1 ~• 
.T " • • k e man muessesesı mumessili M. vi edilmek üzere Bevoğ-Ju ha~anesinc _... 

ken, Vcyselın elınde bulunan bıça J h A karad hrimi dönmüştür. kaldırnıı~lardır. Yaralama hadisesi et-1 
Hüseyjnin karnına batmış ve yaralan- o·~- n _.Jr:W . . an .~e ı· ~li~ 

greı.ruıgımıze gore ngı z mümessili raf•::ıcir- tahkikat devam etmektedir. 
masına sebeb olmu.ştur. Anka B led' ·1 8 tt 3S b!n ............................................................ .. 

Yaralı Ç<>cuk tedavi altına alırunı~. k - kra e kıykuesıde tt sab~ e • • • • 
. . b 1 e me yapaca re e ır ekmek fab Q L U M 

thAdıse etra1ında tahkıkata aş arunış- rikası tesisi h~nda bir mukavele 
f..ıtanbul kuabları Türk anonim tlrket1 

rr. imza'lamıştır. M. John buradan Londra ldare mecllsl azasından Nazif Günalta:y rah-
Dün iki tramvay kazası oldu ya dönecek ve İstanbulda ekmek fab - metl rahmana kavupnuşıur. 

Dün şehrimizde iki tramvay kazası rikasmın tesisine aid şartlarını bir müd Cena:ıesl bugünkü Cumarte.&l günü Acı _ 
olr.ıuş. iki kişi yaralanmıştır: det sonra belediyeye gönderecektir. bademciekf köşkünden kaldırılarak Osnıan _ 

Sirk<'cide oturan Yanko adında biri Model müsabakası ağa camts1nde öğle namazı kılındıktan son -
M h ra Karaeaahmeddekl alle kabristanına def. 

dün caddeden geçerken. vaıtman u - Hava Kurumunun tertib ettiği rnv- nedlleecktir. 
tann idaresindeki 20 l sayılı tramva- del m:isabakasına kaıydedilmiş bütün M"rhum şehrimizin sevilmiş ve tanınmıı 
ym çarpmasile yara1anmışhr. gen\lerin - hava şartlan ne olursa ol- tüccarlarındandı. Çiçek getirUmemesi rica J 

Bugün SARAY Sinemasında 
Neş'e ve sevimliliğile bütün seyircileri gaışyeden 

YAŞA ve SEV 
Fransızca sözlü. hareketli, parlak ve cazib komedide. 

nin R O li E R T ROSALINE 
MONTGOMERY ve RUS SEL 

emsalsiz muvaffakiyetıerini gidip görünüz. 
İliveten: FOKS JURNAI, son dünya haberleri 

ırususi TAB'ında: GRA.F voon SPEEnin infilakı ve 
Bugüu saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

batışı 

Yaralı hastaneye kal<lırılmıs, suçlu sun _ Pazar günü saaıt tam 8 de mo _ olunur. 

va.o-.man hakkmda takibata ba§lanmış- dellcriJc birlikte Galatasaray Lisesine ---------------------------------------------
trr. gelmeleri rica edilmektedir. 

İkinci kaz& da Fatihte olmuştur. Modellerin uçurulmasına imkan ol- • ı BJ.R ŞAHESERl.N YAPTJj';J HEYECAN ıı--.,--Topha~ede Necatibey caddesinde madığı takdirde de jüri ve mütehas _ ~-----. U 
26 numaralı evde oturan. Rüstem adın sıs1ar modelleri tetkik eckcek ve ka - -

da 
16 yaşlarında bir genç. Fatfö dura'k tegorilP.r içinde birinciler ve ikinciler J t b 1 MJ L•ı ve ALE DAR Sinemalarına hücum ediyor! 

mahallin~ hareket halinde bulunan seçile~]{ bunlan mükafatlar verile - 5 an U 

bir tr~~vaya atlamak isterken müvaı - cektir. Türk Hava Kurumu bu toplan- JEANETTE Mac DONALD ve NELSON EDDY'nin (LEYLAKLAR AÇARKEN) 
zenes101 kaybederek düşmüş ve başm- tıda m:.isabaka a · tirak i in model yap 
dan yaralanmıştır y ~ ç 

Y 1 · mış olan gençlere gelecek müsabaka -
ara ı genr t d · -.;ı·1 k -,. e avı l:UJ me uzere !ara hazırlık olmak üzere model mal-

Cerrahp~a hastanesin€' kakhnlrruş ~ zemesi verecektir. 
kaza etrafında tahkikata başlanmış -
tır. Yerli fabrikalar yapak sahn aldılar 

Köprii önünde bir sandal devrildi Yer!i fabrikalar piyasadan yapak 
Dün köprü önlerinde bir sandal ka- mübavaasma başlamışlardır. Dün 250 

ıası olmuştur. bin kiloya yakın mübayaact yapılmış -
Kar3mürselde oturan ve İstanbulda tır. 

balıkçılık yapan Ahrnedin i<laresinde- Trakya malları 75 , 77, Anadolu 
ki kayık, köprünün çıkış gözünden ge- maHan 60 : 65, yıkanmış güz yünl~ri 
çerken o sırada haıreket halinde bu _ ~.~ •• ; •• ~.~ •• ~uruştan satılmıştır. 
Iunan Üsküdar vr.t>urlanndan birinin ..................... ~·; .................... _. 

hlsı1 ettiği dalga yüzündeı demirli bu- B U G U N ~• 
lun~:-1 Muhittin kaptanın idaresindeki SA K AR V A' da 
motore çarpmıştır.. . istanbulda gö~mlf böytik bir film: 

Bu çarpma nebcesınde kayık dev _ Şen n fUh bir P'ran.sız ru.mı 
rilmis. Ahmed denize düşmüştür M K d 1 Ahmed. Memduh adında bir ~otör- acera a tn (.fi 
cil tarafından kurtarılmıştır. (ArUıtokratlar klübil) 

VfviANE ROMANCE • ELVİRB 
POPESCU - .ARMAN BERNARD 

Gilnün hldlselerlle allkadar btiyilk 

Batan eski vapurlan çıkarmaia talib 
zohlir etmedi 

blr nım 

Denizaltı Avcı Gemisi 

Şahe~erine gene kendilerinin rakib olarak yıırattıkları ve bütün dünyada bir hP.yecan zelzelesi uyandıran a)rflİ 
zamanda renkli filmlerin en son icadlarının bir zaferi olan 

Seviştiğimiz &ii.nler 
Yeni Teknik, Baştanbaşa Renkli 

Süper filmi İstanbulu da yerinden oynattı. Böyle bir san'aıt, aşk ve teknik harikası ancak bir 
asırda bir defa görülebilir. 

Ayrıca: JAKIE COOPER ve WALLACE BERRY'nin 

1 C a b h Ç v 1 Bu Hafta Programa erifilmeS n az ane ocugu bir heyecan \'ermektedir. 

D :1: K K .A. '1' : 
Bu hafta programımız maalesef Çaı-şarn.badan itibaren temdid olunrrıyacaktır. 

Çünkü Çarşambadan itibaren TARZA N 1 N O G L U başhyacaktır. , ....................... __________ ~ __________________ ... ...., 
BUGÜN 2 TÜRKÇE SÖZLÜ 
PEK · 1 

Haydarpaşa önlerinde vaktile bat -
mış bulunan Marganyaı vapurile. Ahır
kapı önlerinde batmış bulunan Marli

•a vapurunun çıkar1lması için mü-

Sinemasında FiLM BİRDEN 
ıtlceARt=:~:~&GES 1 • ŞER L Q K H O L M ES ( B~~;~erin ) 

Denbaltı harblnln büt.ün heyecanını 2 3 DALAVRACILA3 
van) d ~ l 1 .. 

hhicUer arasın a ~ı mış o an rnu-
tea · f" • t" k trn · k ava hiçbır uma ış ıra e emış-

~a aBs "sebeble. bu iş bahara bırakılmış 
tlf· u 
tır· 

yaşaıacatıır. 2 büyült ve ıüzeı film bir_ - • n POL iS HAFjVESi 
den. .. İllveten: Po:ıı: Jurnal aon dünya A G RAF S P E E Z hl 

haberleri ve Grat von Bpee'nln ynca : ır ısının Montevideoda infilAkı ve batışı 
lntlllkı ve batışı Seanslar: ŞERLOK HOLMES 12.30. 3 lO _ 6 

Bugün saat ı ve 2,30 da 8 PALAVRACILAR 2 - 4.46·- ?.SO· 

.__-. tenzllltıı mat.ineler ...__,,, ~----~, --------• Suare 8.40 ta 2 film birden 



SON POSTA SQf a 1 

Bolsevi tehlikesi 
1- ' ' • 

1 h idiseler KaJ'flS1?1da 1 

BUR TOPLANTIDA 

karsısında llalya K admlı erkekli bir toplantıda, \sanlar olduğunu, bu yüzden onlara acı • 
erkekler bir ara politikadan, ka- dığını. fazla para verdiğini söyliyerek 

dın1ar modadan bahsetti1er ve nihayet k.~ndini merha~etli gösterecekti. Sö-
söz, ~adın erkek arasında rn~terek bir zune dev~ ett~: . ' . 

Balkan devletler 
mevzu olan alış verişe intikal etti. Şapka, - Be.~ım evıme se'bze getıren s~yyar 
ayakkaıbı, kumaş, patiska fiatlan teker satıcı, digcr seyyar satıcıların hepsınden 
teker tadad edildi. Nihayet sebze fiaUa _ pahalıya satar. 
rında karar kılındı. Kendimi tutamadım: 

Kadınlardan biri: - Siz de ondan almayın, daha ucuz 

y AZAN -·-'"" ....... --. - Herkes fasulyenin kilosunu on beş satandan alın! 
• • kuruştan alırsa ben muhakkak yirmi beş- - İşte onu yapamıyorum, hatta birkaç 

~Emekli general B. Emir Erkilet ~ ten aıınm. Kabağın lr:ilosu aıtmış paraya defa tecrübe ettim, olmadı, .'lihayet gene 
• • • • indiği zamanda beş kuruştan af&lı kabak pahacıda karar kıldım. Çünkü bu fasul-
i " Son Posta ,, nın as '<eri muhamn i eldığunı ha~ yeyi beğenmedim, diyecek oısam, sen 

A. ' - -----·-· ...... ----.. .._.____, DedL Bu sözü çok tuhaf bulmuştum. böyle fasulye yiyemezsin hanım; diye 
~ b'upatla her hareketi dikkat ve ı üzerinden Balkanlara in~ek ameli . b.ir j ~ dü~yecek ~tte m6tavassıt oir Altı liralık ayakkabıyı ..n..+_.;p: bağırdığını duy.madmı.. Dün getirdiğin 
~ !rıenfaat gözi1e takibden ""'ri hareket o'amaz. Böyle bır hareket ıçın gıdiş takib etmektedir. 6

........... ı ı k b" d h f d h .:"'1tl b- - Bunu on iki liraya aldım. pat ıcan ar .arttı, ır a a se ere 3! a 
~ 1l'arı •EmReryüs Romıı.nos• un Fin • hi!'l' şeyden evvel Almanyanın muva_fa : Macaristanla Romanyanm münasebet- tazesini getir; dersem, sen ne anlarsın 
~ haflbi başlıyalıdanberi Ttina ve B& kati, hatta müvazaaten yad~m etmeS? bı- lerinde de hayli salih vardır; fakat buna U:! r:;-:: bir yere tramvayla git - hanım; körpe pat\ıcan öyle olur, diye 

16 
~:rinde yeniden faal bir politika le lazımdır. Böyle bir şey ıse, Almanya ~arak iki memleketin tam bir vi.fak bana çıkıştığını görmedim. Barbunyayi 

~ ~ görülmektedir. Bu politikanm ayakta durduğu müddetçe, ne muhtemel 
1 
ıç~.nd-:. ~lmalannı zannetmek hatalı olur. -: Bir taksiye atladım, hemen gittim. çok pahalı veriyorsun, dersem; cturfan-

~ ;ll~te. saik ve muharriki Avrupayı ve ne de mümkün .addolunamaz. Alman- Ç~ iki memle~et arasındaki ihtilil - ~ıyenlere çok~ Amma, ka- da pahalı olur, kabahat bende ki, biraz 
~1Şe\>ik isti1ası ihtimalidir. yanın kendi hayatı sahalarını ba~kaları- lar, nihayet lıa'-len pek zor, çetin bir ta- bagı, paUıcanı. fasulyeyı, herkesten pa • barounya alıp sizin mahallenirde satmı-
~ ~~ika Sovyet Rusyanın, bilfarz na elPe tevdi etmesi ve kendi hareketini ~- toprak taleblerile derin ebıoğrafik halı a~akla öğüneni ilk def~ görüy~r - ya geldim, şimdi barbuny~yı kibarlar 

lldıya işini bitirdikten sonra, Besa- kendi isteğile mühür:emesi farz ve ka- goruş farklarına dayanmaktadır. ~um. Bır bu~ala olduğuna hükme~ış • yer• diye beni tahkir ettiği vaki değildir. 
Sc) .. rabyayı istirdad bul olunamaz. . Bulgaristanla Romanya arasında barış- tun. Fa~at ~ıç de_ ~la!a benzemıy,~r- Bütün bunlara mukabil birkaç kuruş 

B 
YJef l\usya hareketine teves- o halde İtalyanın bugün Tuna ve Bal- la halli hemen hemen muhal bir Dobrice du. Meger sıma, goruıruş, msanlan ne ... a- fazla alıyor, ben de gönül rızasile veri -

3:>arab a sül edebileceği ve kanlarda bolşevik~iğe karşı cepheler t.e~- toprak m~l~i vardır. Elhasıl İtalya • dar .aldatırrnı§. .. . yorum. 
f Y ya bu hususta Al - k.i!ine çalışması nıhayet Almanyanın ışı- nın bolşevıklığe karşı kendi1erile devam- Bır iba.şka kadın soze kanştı. Düşündüm, hakkı vardı, hem yerden 
8CavUz manya ile de an - ne gelir. Hatta Al.manya, Sovyetler Bir - lı ve esaslı bir işbirliği yapmak istediği - İnsan, ne diye sebzeyi başkaların - göğe hakkı vardı, seyyar satıcile ağız 

8derse O& laşmış bulunduğu ,iği ile olan iş birliği sebebile, ona karşı ~ört. Tuna ve Balkan devletinin imtizaç dan pah~ıya alır, buna ~iç aklı~ ~rm~z. k&vgası yapmaktan, sinirlenmekten, yü -
f kabul olunabilir. bizzat yapamadığını İtalyaya yaphrm2sı ımkanları pek az veya çok gib:dir. Buna Se~zeyı pahalıya aldıgını soylıyenın züne karşı bağırmalarından, hakir gör • 

0 Ur ? Romanya kralı kabildir. Elhas•l Tuna ve Balkanlara ı rağmen, İtalyanın Tuna ve Balkan arda bu soze verecek cevaıb bulamıyacağını melerindcn, hatta küfüre muhatab ol -
~ ~ara majeste ~arolun müteveccih yakın bir bolşevik tehlike~i sulhün devamına büyi.ık bir azimle ça • tahmin etm!ştim. Me~er ya.nılmı~ım. maktan kurtulmak için, günde insan se-
~ iti bu hya nutku pek .açı.k gostc:ı - rnevcud ve hatta muhtcme' olm~dığı hal- lıştığı ve muvaffak da olduğu meydanda- - ~cbebı var, ?edı, benım evıme s.cb- ve seve beş on kuruş sarfedebHirdi. 
~la devlet her hangı bır tecavuze de İtalyanın yeni hızlı tedbirlerınden ve dır. Bunun için onun şimdi kullandığı ze getıren adam bır seyyar satıcıdır. Şım- ,......--, / / 
L.. -· lrlUkabele edecek ve bu suretle y 

1 
R il vasıta bo'.şevı"k tehlı"kes"d" 8 - 1 b' di de seyyar satıcıların az kazanan in - • J t1#Ull d--1-uls"t.sl 

~e-tıe-r B ' . . . Macaristanı ug05 avya ve omanya e ı ır. oy e ır 
~ ÇıJc • ırlığı. ıle Romanya arasında uzlaştırmak gibi pek güç ve hatta muha1 tehlikeye karşı koşmak hususunda Tuna 

b.. abUecektır B 1
1
-- d ı ti · · · r·kird ı c B ı b• I' 'd• • 11 =1 QOy}e bir h • .• işlere girişm ·nden maksadı acaba nıe ve a .IUlO eve ennın aynı ı e o a- un arı l ıyor mu 1 • n z ~ 

~. 'l'un arb mevzu kala.maz. Maca- olabilir? diye düşünmek: iktiza eder. cak arı tabii ve muhakkaktır. İşte İtalya j 1 J • 
~a Ve a ve .Balkanlara sıra~~ eder. .. _ . . . . şimdilik -bu devletlerin müşterek korku 
~.... Akdenızlere bulaşır Şumul ve Fakat bu düşunceyı şımdılik bır yana ·· t k .. d..... hi ı · d · t"f d C b k ~.:ı~ . . . . ve muş ere mu ıuaa s erın en ısı a e am g·o·z Ü o sör 

'
~e~~' ıtıbarile bu harb İtalyayı da brrakarak evvelemirde Tuna ve Balkan - etmektedir. • 

ır edebilir. Onun için bu devlet · !ardaki vaziyeti ol Bir zamanlar 
Ve T Fakat onu unutmamalıdır ki ne Tuna h 1 bol' 

'ıeı h cenub doğu Avrupada muhte - Una V9 duğu gibi göre - . meş ur o an ... 
~ı er. hangi bir bol.şevık tecavüzüne lim: Yugos'avya, ve ne de Balkanlarda, bıtaraf ta olsa, her •ı sör Buddy Jack • 
•• ' alakalı d"gW d 1 tl l . T Balkanlarda Alman ve İtalyan hangi bir birleş - ' b' .. -"'4' \'e h ı er ev e er e, yanı u- . son un ır gozu 

1 

Yağ kuşu 
Cenubi Ameri

kada bulunan 'oir 
kuş bilhassa genç-
ken bir yağ külçe
si hali!ıdcdir. Kc-lıır .... ~alkan devletlerile müc-+erek tcd - bugOn'. Ü ağırlığı altınd:ı. be rne veya bir!ik 

1 
• d d B "• lın j" tal anın esas oli- 1 ca.m an ı.· eş se- ~.-u ...... 

~ .a. ak hususunda büyük bir faali- • t li biraz bükük o • N ... t; ce . y p ne boks yaptı. Bır ;;;-1,"./;' iJ sil diği ve eritildiği 
~-ş,!;§r iş bulunmaktadır. vaztye larak sinmiş, se·a· tı~asına uymaz. o 1 çok muvaffakivet zaman parlak b!J: 
;~ l Ve Şimal doğu istikametlerinden nedir ? metini ŞİJJ'ldilik hukmetmek için elde ettiği, bu ~Ş sene zarfında hiç kim· ışık vererek yanar, 
~;e Balkan'ar istikametinde gele - zahiri bir tarafsız- t .. ayırmak taraflı • se, hatta boksörleri muayene etmek'e Cenubi Amerikalı-
lttfer .. taarruzları ilk karşıhyacak dev - lıkta ve ayni zamanda Berlin - Roma mih- sıdı.r. tal~nı~ bugun de yaptığı şey bol- mükellef heyetler de onun bir gözünün lar bu kuşu fazla 
~. ~Phesiz Romanya ile Macaristan - verine mütemayil bir siyasette aramakta- şevık teh~ı~esı ~arşı~ında Tuna w~e Bakan cam olduğunun farkına varamadılar. bulunduğu mınta-
IL 'b"ndan, sonra da hemen Bulgan·stan devletlerını birleştırmek degıl, sadece k , °" :ı: dır. Bu devletin, iki büyük komşuları o- * ar.arda kolayca 
t. \'e Ugos~~'?8 ve diğerleri gelir. Bu or- lan Almanya ve İtalyanin arzu ve men- bun lan muhtemel veya ihtira edilmiş bir tutarlar ve hususi lambalar ıçinde yaka 
..... ı .. Ya küruk devletler haddi "atında tehlike karşısında kendine daha ziyade E<" .. nerken arf ız kapamak Adali k ı if 
""P" ı :s • faatlerine aykırı bir hareket ve siyaseti kl b ğ' aktır Alm ~ ra gece eri ışığından ist" ade ederler. 
llijb"t o.arak. mühim bir kuvvet ve kem- ya aştırıp a am . anyanın a- . .. ı. b 
la. J,. t kendine maletmesi düşünülemez. Çünkü 1 b 1 d "' b Esnerken ağıza el götürme"' ir neza-
-qdi eşkıl ederler. Bahusus küçük Fin- d 

1 
U · ğır bir harble meşgu u un u5u u sı- ket kaidesi değil, daha ziyade çok eski 

d •. Yanın koca Rusyaya karc:ı korkma - bu eve erm şiddeUi ve ağır tazyik eri- rada fta:yanın hüküm ve nüfuzunu Kar-"'lll ~ bir adetin devirden devire intikal etme-
* Kaynaktan çıkan sabun köpükleri 

sile insan'\a; arasında taammüm etmiş ol
ma ıdır. Eskiler, .ıbir insan esnediği za
man fena ruhların ağızdan içeriye gire
ceğine inanırlar, bunun için ağızlarını 

İzlandada Smidur kaynağına bir kalıb 
sabun atıldığı zaman kaynaktan çok gü
zel saQUD köpükleri fışkırıyor. Bilhassa 
güneşli günlerde fışkıran sabun köpük -
lerinin seyri çok hoş olur. 

"1ıu vb: çekinmeden muvaffakiyetlerle ne her an uğramak ihtimali olduktan baş- pat ardan itibaren Tuna ve Balkanlarda 
~Uııa ır mücadeleye atıla-bilmesi hakikati ka Macaristanın revizyönist ve Hırvat • arttırması için fırsattan istifade etmesi 
~ S \'e Balkan devlet erini her hangi larla Slovenlerin iftirakçı hareketlerine ta bildir. Bu hüküm ve nüfuz tama.mile 
'ovye~ Rus hareketine karşı mukave- derhal hedef ola.bilir. ~ktısa~i cihetten u.e anlaşmış ve birleşmiş bir devletler siste
>'a 'l' teŞVik etmektedir. Bu itibarla İtal- Yugoslavya Almanya ıle itaıyanın ellerı- minde ise kolay işlemez. Ona 13.zım o'an 
sna ve Balkan dev!etlerinin bolşe - ne düşmüş gibidir. şey Tuna ve Balkan devletlerinin, birleş- * * 
~~: ntuvaffakiyetle karşı gelebile - Yugoslavya, iki büyük kom.şu devletle miş olmamak şartile, teker teker ona bağ- • ilk k b k T 
1-td rıni iimid edebilir. İşte, son hafta - güttüğü uyuşkan siyasi ve iktısadi müna- lanmış o!malarıdır. Bir tr~n·n kıymalı utu Aşı r 

kaparlardı. 

'iuİta~ya dış po:itikasını Tuna ve Bal- sebetler sayesinde Macaristanla olan mü- Bu devletler arasındaki münasebetle • Fransada yeni bir lokomotif aşağı yu- Şimal kutbuna ilk giden seyyah bir 
fen erınde hızlı bir çalışmıya sevke - nasebetlcri bugün sakinanedir. O, bunu rin tanzimi de İtalyan bakımından öyıe karı iki 'buçuk milyon frank kıymetın - İngiliz olan Sir Hugdur. 1553 senesinde 

esaslar - ·· - t b ı d İ k b k kl F k h ~o .. .. gorunuş e un ar ır. .şüphesiz talya ile Almanyanm Maearis • .>lmahdır ki, ne araJannda derhal mu • dedir. Bir vagon iki yüz elli bin franga ut a ço ya a.şmıştır. a at seya ati-
'~nuşte diyoruz, çünkü hiç bir dev- tan üzerindeki tesir ve nüfuzlarına borç- tıarebeler çıkacak kadar keskin bir ihti- malo'ur. Ve bir katarın kıymeti vasati o- nin scbcıbi kutbu keşfetmek değil, şimali 
'g~ 1~as.sa tfış politikası hakik:ıtte dai- ludur. ıaf ve ne de kayıdsız ve şartsız birleşecek !arak dört milyon frangı geçer. şarkiden Çine gitmekti. 
't~?i.indüğü grbi değildir. Bu bakım - Keza Yn.aoslavyanm iç durumundaki jerecede tam bir vifak olmaınalıdır. Bu- ........... - •••• - ................... - ....... _ .. _,, _____ .. _ ............ - .................. -·--·--· -··-
~ alyanın şimdiki Tuna ve Balkan si- -c >aıılJı faaliyetlerinin açık o'an dış hedefi sükun ve vifak da büyük komşuların a:.ıı sfin de görülüyor ki, İtalyanın birkaç se-
'

1
da belki bir de gizlisi vardır. Nite- çok tesir ve yardımları ile olmuştur. El - nedenberi takib ettiği Tuna ve Balk:ın 

~liı..tae ~Ya vaktile her hangi bir bolşevik hasıl Yugoslavya ıbugün faal ohnaktan. zi- politikası hep aynidir: cEmperyüs Roma
lh. l\ sı nı h el yade kendi balı"nde ve İblya ile Alınan- nos. namına hüküm için taksimden iba-
."'4lll u tem ve yakın olmadığı za-
1.... ... Ve h ıı d .l-'- A yanın sı·yası· ve iktısadi görüc:lerine ay - rettir. H. E. Erkilet 
.;'Y)a, a er e wııui vusturya, Yugoır- ıı 

' \r ~Caristan, Çekoslovakya. Lehis -
)~ nihayet alelfunum Balkan işlerile J ' hi ~rı alikalanıyordu. İtlya Almanya 
~e ~~kte Küçük Antantın çözülmesine ,_lt an antantının hiç lıir zaman tam 
~ husul bulmamasına bütün kuvve
~~altşrnıştı. Çünkü o vakitler Alman -
~>ltıa A\rusturya ile Çek~ovakyaya el 
~~sına karşı kendisi Arnavudluğa göz 
e~ Ştu. Arnavudluğu harb ve zayiatsız 
togıa ~t?nek için de birinci derecede Yu -
)aı111"Ya ile Yunaniı.:tnnı tecrid ederek 
Oı~~~ zayıf düşürmek lazımdL 

~le ılır ki İtalya Tuna ve Ba' kanlara 
~ih yakın bir bolşevik tehlikcs~ -e 1 ni mahza bugun 

O Şevikligin de gizli tuttuğu 
Ba~kanlara her hangi bir mak 

• sadı maskelemek 
•nmesi için ortaya atmak-

tehlikesi tadır. Çünkü va -•ar ziyete iyice dikkat 
s... mıdır ? edilince görülür 
~l?l bu .. ki Sovyet Rusya 
'~itin bir Besarabya meselesi olsa 

Ordu ile Macaristan ve Romanya 

( Ankara tiyatro mektebi mezunları 

Ankaradaki tiyatro mektebinin ilk me zunlan tarafından muvaffakiyetle telll.'iil 

edilen deneme piyesinden bir sahne. 

Okugucı;larıma 

CevablE:rım 
Bayan •Be» ye: 
- cErkeklere nasıl görünmeli • 

yim. çok mu masum. herşeyi bilir 
bir zaman kızı şeklinde mi?» diyor • 
Eunuz. Zamana ve muhite göre de -
gışır. diyecektim. Fakat hatırıma 
daha iyisi geldi: 

Bir insan için en doğru hareket 
tarzı hakikatte olduğu gibi görün -
"mes~dir. Bir defa böyle yapması ha
kikate karşı borçlu olduğu vazifenin 
icabıdır. Sonra da menfa~ti buııu 
emreder. Zira her insanda çok mü
ke:r.mel bir aktör derisile şaşmıyan 
b!r hafıza mevcud değildir, rol yap
mayı beceremez, istediğinin aksi ne
tict;ye varır. 

·* 
Bayan .ş. Ş.• ye: 
- «Sevdiğim adam bana karşı 

Jakayd değil. bunu biliyorum. faka: 
evlP.nmeye henüz karar vermediğ. 
de muhakkak. onu nasıl ikna ede 
bilirim?> diyorsunuz. 

Erkeğin elini zorlamaıyı bilen ka
dınbır bulunduğunu bilirim. Fakat 
bu. öyle b ir kuvvettir ki, herkeste 
bulunmaz. tavsiye ile de öğrenile • 
mez. Size sadece şunu söyliyecc -
ğim: Kendinizi unutturmayınız. fa
kat erkeğin üzerine düşmekten de 
çekininiz. 

* Bay •Ahmedn e: 

Kı:mun müsaiddir, annesini tanı 
madaın çocuğunu tanıyabilirsiniz. fa. 
kat bu. benim işim değil. bir avuka· 
ta sorunuz. 

* Çorluda Bay •K .• a: 
- Evet, müstesna olarak bu za • 

tın hüviyetini biliyorum, fa.kat söy-
liyemem. TEYZE 
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Yazan: CEVAD FEHMİ 

(Vasko dö Goma) tekrar meydana çıkıyor 
Rıdvan Sadullah 

vermedi. Sertabibe 
serkomisere cevab 
dönerek suallerine 

[Romanın muharriri bir sabah matbaanın 
idare kısmı kapısında genç, fakat muztartb 
ve pejmürde kıyafetli blr kadınla karşıla.şı_ 
yor. Kadın gazeteye (bir insan aranıyor) 
serlP.vhalı bir llan vermek istemektedir. Mu. 
harrlr alakadar oluyor ve genç kadın ser -
güzeşti!l.i anlatmağa muvafakat ·ediyor. 
~~ğıda okuyacağın~ kı.sım muharririn 

Romanın dışında olduğunu söylediği blr par 
~ac!ır. Genç bir kadınla bir erkek arasındaki 
nıükfilemeyl naklediyor.] 

<Roman devam ediyor) 

Mukabele: 
- Ne haddine?. Fena olursun son

ra .. 
Ric'at: 
- Peki gi..iz€1liğine ver .. bir defacık 

öpeyim' 
ic::y?n· 
- Yetişir 

rim senden .. 
Som: 

diyorum .. yoha iğreni -

- Niçin, ncd"'n Güner? Birbirimizi 
sevmiyor muyuz?. 

Cevab: 
- Seviyoruz! 
Omid· 
- O halde? .. 
İzah: 
- s~vmek öpüşmek için sebeb de 

tH] 1' 
6 • c. ır. 

hti111a: 
- Anım~ da vaptm ha!. Peki seven

ler :r.e yaparlar?. 
Ciddiyet: 
- Herhalde teklif ettiğin hareketi 

def1'.. 
Sokııluş: 

- Beni üzmek ıçın yapıyorsun Gü
ner" b i lı::en seni ne kadar seviyortım. 
Dav~n:ımıyorum artık .. Ne olur bir de
fac· k ör.>eyim.. söz vc~yorum, dud~ k -
tarım de~er değmez çekeceğim.. Bunu 
bana· çok görme .. 

fnad: 
_ Hayır dedim bir kere .. ·varın da-

CENNETLmK 
GÜMAIHJll.illlLAI ~ 

Tatmin: 

- Kat'iyen .. aklımdan geçmez. 
dine aid hatıraları eşeleyip iztır~b çek 
memek için lafını ettirmiyor. Ne za -

ha ba~ka, çok daha çirkin bir teklifte 
bulunmıyacağını kim temin eder 
Darılış: 

- Rica ederim Güner! .. 
Tahassür: maı: ona anneme aid bir şey sormak 
- Öyle arzulayoru.m ki .. biraz ev istesemt başını önüne eğer, yüzü muz

Dt:·v~m: 
K ~ hakk k b' vel N('bahat iJe Necatiyi gördüm .. bi - tarih çiıgilerin gölgeleri içinde kalır. 

- . 
12

.maga. ın Y~ .. ır genç zim k0şkün arkasındaki ba4hçe duva - Cevab vermez .. dakikalaırca öyle hare-
kız hıç bır şeyı olmıyan hır genç ada - rınırı altında. birbirlerinin kolları ara- ketsiz kalır; bir gün: 
ma dudaklarını veremez. d 'd'1 N b h t N t· · t · · 

sın _a ı ı er. e a a. eca ının mu - - Baba annemı çok mu severdm! 
Hrıyret: 

- Nı-.sıl. ben senin hiç bir şeyin de
ğil mi.vim? .. Tuhaf bu .. Ben mektebi 
bitirince evlenmiyecek miyiz?. Ne kal
dı c::unıın şurasında?. 

~es011i: 

tası! dudaklarını öpmesine hiç müma -
naat etmiyordu. 

Hiddet: 

Diye sordum.. Gözlerini gözlerime 
kaldırdı. Uzun uzun gözlerimin t~ içi-
ne baktı. Sonra her zamanki gibi başı 

- Onlar öpüşebilirler .. bizim de tak göğ·süne düştü. Bir tek kelime söyledi: 
lid etmemiz mi 18.zım! .. Sana son defa _ Severdim! .. 
sövlüyorum Tarık. bana bir daha böy
le bir teklifde bulunursan yüzüne bak-- Evlendiğimiz zaman yalmz du -

dö.'k-Jarımı değil. her .§€yimi vereceğim 
1 marn .. sana .... 

Me-vı.::im: Yaz. 
Sahrıe: Deniz. 
Vakit: Gece .. Tek1if: 

- Şirr.di buna mahsuben dudakları
nı U2'at>naz mısın? .. 

Fikir: 
- · A~kın turf1ndası makbul değil -

dir. Hem a~kda avans olur mu?. 
Ceıh 

R:za: 
- PE"ki .. d.odiğin olsun! 

hac::ins;n Göner!. 
İi;r<'f: 

Fakat çok 

- - Doftru.. lx>ni cok hasin bu1makta 
ha 1,c;·~ dPi1-ilc::in Tarık! Ne bileyim ana -
~17. büyüdü~üm. yalmz bab~ terbiyesi 
aldı<•1m icin midir. nedir? .. Biraz erkek 
rul--luvum. 

Dekor: Sık a1ğaçlı bir sahil .. 
Den;z bir kasnak kadar gergin .. ay 

ablak çchresile. sarı ırka mensub bir 
ba.~ gibi denize eğilmiş .. koyu mavi su
ların :izerinde akisleri, bir sümükH.i 
böcek dolaşmı.ş hissini veriyor insann .. 

~a•!ııslar: Bir genç kız. bir genç er --· Bu turfanda• de;;.;1 ki.. tam zan'a
nı fhiner? Vaziyetimizi ailelerimiz bile 
bilrnıvor mu?.. l\1'evzuun ci'tmPn kırışı: Sandaldalar .. minnacık dalgalarla 

Tac;dik: - Anneni hiç hatırlamıyor musun cilvek~en sandalı kendi haline bırak -

kek! 

- Evet.. fakat bir genç kız her s~"i Kevser?. mışlar. arkada yanyana. dizdize. nefes 
ni \'e dudaklarını hiç el de,i!meden ko- Yüzr1"' ıztırab çiçekleri: nefese oturuyorlar. Bu delikanlı ile bu 
r.a~·na götürm("k1e mükelleftir. IT h h' ı Öl 

Ka.bu1· - ~?·w•n emen ıç. düğü za - genç k 1 z. sevişiyorlar .. çocuk yüksek 

- A ıa .. ben kocan 
? , 

yırr .. 

- Olduğun zaman! .. 
Merak 

olmıyacak m1 -

- Dundan şüphe mi ediyorsun?. 

zeı.'11 üç ~ nşında imişim; karde~im de he- tahsile devam ediyor. genç kız da Ko -
nüz birini doldurmamış! Annemin ölü 1ejin son sınıfındadır. 
v~züne de hasretim ... çünkü bir resmi Onların olduğu kadar aileleri a~ ko
bıle yok. Evde adı bıle geçmez. Baba!n nuşmııdan. içt€n a'l'llaşmışlar, bir fikir 
tıe zamnn annemden bahsedecek ol - birliğine varm~lardır: Tankla Kevser 
sam. derhal mevzuu değiştirir. Öyle birbir1<'rinin olacaklar .. 
sanıy<:'rum ki, beni üzmemek ve ken - Bu birinci safha: Bir ~kı. temiz bir 

t3 
tkin__c~ 

kaldırılan kazan 

Diy0rlar. 
İkisivin de 

doldurabilir .. 

. . .,ıl 
)l.l'l•' 

tavsiyeleri, zaman 

Ne olurdu annem sağ olsaydı .. rl 
( A,. kası vıı 



Hardinin paraları 
8 
~eşhur sinema komikleri Lorel ıle 

in atdi, henüz film çevirmeye başlama
dı ışlardı, fakat bu işe çok hevesleri var-

. O zamanlarda .Hardinin zengin bir 
~ası ölmüş, Hardiye oldukça para 
ı:lnııştı. Lorelle birlikte bir kahvede o

l"lnuş konuşuyorlardı. Lorel: 
Uk - Ben herhalde zeki adamım, kemik-

te :rnuvaffak olurum. 
Alk~iye .söze başladı. Hardi elile Lorelin 
...,una vurarak: 

b'U:- Sen zekisin ha, dedi, sen zeki nedir 
1 r misin? 
- Benim işte. 
- Sen değilsin benim. 

t Lo~el Hardinin konuşmalarına uzak
ı...~ dıkkat eden bir adam yanlarına so
'lUdu. Hardiye bakarak: 

- Zeki sensin! 

Dedi, Hardi memnun olmuştu. Lorele 
döndü: 

- Bak ne diyor!ar, Lorel ben zeki a
damım, zeki adam olduğum için sinema
tılıkta da bu zekamdan istifade edecek 
llıeşhur komik olacağım. 
~Yanlarına sokulmuş adam kendi adını 

löyledi: 

Lorel1e Hardi, ikisi birden 

den fırladılar: 

- Sinemacısın ha! 

yerlerin-

- Evet sinemacıyım, s.iz ikiniz de si-

nemada muvaffak olursunuz. Yalnız bu 

iş için biraz paraya ihtiyaç vardır. 

Hardi koltuklarını kabarttı: 

- Para bende çok. 

Lorel de parmaği\e Hardiyi işaret etti: 

- Para onda, zeka bende. 

Hardi bağırdı: 

- Para da bende, zeka da benoe: 

Hakasm gözleri parlamıştı: 

- Para varsa kolay, d~di, başta bir 

sinema makinesi için birkaç yüz lira. 

Hardi sordu: 

- Birkaç yüz, yani ne kadar? 

- Üç yüz kafi! 

Hardi, elini cebine soktu .. birçok bin 

- Benim adım Hakastır. Bir sinema- liralık arasından üç tane yüz liralık çı-
cı:-r.ı:rn. karıp Hakasa uzattı : 

C Yeni bi mece 

- Al paraları, bu paralarla 
makinesini alm.ın. 

Hakas bin lira~kları görmüştü • 

* 

sınema 

Hemen o gün sinema makinesi alındı. 

Film çevirmek üzere kıra çıktılar. Hakas 

makineyi çeviriyor, Lorelle Hardı maki

nenin karşısında komik tavırları alıyor -

!ardı. Bu sırada ·bir adamın koşa koşa ken 

dilerine doQğru geldiğini gördüler. Adam, 
Hakasa: 

- Hemen, dedi, elli bin lira ver. Beni 

şurada bekliyen meşhur h3.ydud Alka.pcm 

gönderdi. Parayı vermezsek hepinizi öl
dürecek. 

Hakas ellerini ceblerine götürdü: 

- Aksi gibi yanıma para da almamı
şun, şimdi ne yapacağım? 

Hardi, korkudan titremeye başlamıştı. 

Hakas Hardiye: 

- Sizde varsa veriniz. 

Dedi. Hardi elini cebine götürdü ve 

bütün serveti olan elli tane bin liralığı 

çıkarıp adama uzattı. 

Artık neş'e~eri kalmamıştı, film çek
mekten de vazgeçip döndüler. Lorel or
tadan kaybolmuştu. Biraz sonra Hakas ta 

Hardinin yanından ayrıldı. Hardi yalnız 

başına yürüyordu. Lore~ karşısına çıktı: 

- Sen misin zeki yoksa ben miyim 

Hardi. 
- Elbette benim Lorel! 

- Değil Hardi. 

- inan Lorel benim. 

Sayfa 1 

Köpek yarışı 

Turgudla Kurkudun birer köpekleri 
vardı. Turgudun köpeği minimini, Kur

kudunki de kocaman bir köpekti. 

. ... .. 
~--

'"' 

Köpeklerin koştukları yol bir yokuş

tu. Turgudun köpeği gende kalıyor, 

Kurkudun köpeği arkasına ':>akıp, öteki 

köpekle eğleniyordu, Kurkudun da 

zevkine payan yoktu. 

Kurkud köpeğinin yanşı kazanacn· 

ğına emindi. İşaret verilir verilme> 
iki köpek birden koşmaya başladılar 

/ 

// 

' 

Turgudun köpeği gayretle atılmak 

istedi. Tepe taklak kıldı ve bir dah l 

doğrulamadı. Döne döne yokuş a~._61 

yuvarlanmaya başlamıştı. 

I.ıorel elini cebine soktu. Elli tan~ bin O kadar hızlı yuvar'kanıyordu ki Turgudun köpeği yokuşun altına bi-
liralığı çıkarıp Hardiye uz:ütı: Kurkudun kocaman köpeg~i çok geride · · 1 k t" · 

1 

rıncı o ara ye ışmış, yarışı kazanmış-
- işte zeki olduğumu isbat ettim Har- kalmıştı. Bütün gayretine rağmen Tur- t B ef d Tu d ı. u s er e rgu sevincinden 

di. O Hakas yok mu, o s!ncmacı füan gudun köpeğine yetişemedi. zıpzıp zıplıyordu. 
~~.hırn~ö~kipar~ana~n~oounl=============~~~--~============~~ 
arkadaşı. Ben adamın peşi sıra gittim. 1 

Kafasına bir sopa vurup bayılttım. Senjn l 
paraları da aldım getirdim. 

** ~····························································' 

Dağlara duşerken güniin şulesi, 
B:ığları sarıyor sabah neş'esi. 

Koruda uyanan e. van ku!fları, 

Ovaya çağırır pınarm sesi. 

~ ~kalar memleketlere ·ıe elbiselere 1 koyup r~smi bize gönderin. Doğru bilen- * 
!6are de~şU:. Meı:ela. bir .,~al~ elbisesil.e ı' ]erden üç kişiye elişi, altı kişilik peçete Siırüyii çekerken camsız çobanlar, 
~ sket bır ş elb•...., ı d r şapka gı İnl'eli kalınlı muttarit çanlar. , ı ....... sı e sı.ın ı - takımları Bı'r k' · b' f tb ı t '1-il~ • • • • • • • • ışı ye ır u o opu ve .., ı tutar o-ya ko'·y yok ı ""Llnez. Bır Çın ının sokak şapkasıle bır . . . . . ... o ·~ ~arı. 
4\vru 1 k k k b ' d - ' Id' dığer ellı kışıye de ayrı ayrı güzel ve AJtından tarlaya girer tırpanlar. pa ının so a şap ası ır egı ı!'. . . 
Şi:rndi şu resme bakın, resimdeki adamın kıymet.ı hedıyeler vereceğiz. Bilmeceye "*' 
· :b -dd · d'' B'l Koyundan, inekten sütler satıtır, 

giyiniş tarzına göre başına giyeceği şapka ceva verme mu etı <>n beş gün ur. ı - Sürü er ovaya, dağa yayılır. 

___ s_o_n __ P_o_s_t_a_m_e_k_t_e_b_ı_e_r_d_e ___ ) 

Mektebli okuyucularunız grup halinde çektirdikleri fotoğrafları gazetemizin 

çocuk sayfası muharrirliğine gönderdikleri takdirde, bu resimler çocuk sayfasın-

da neşredilir. Küçük mektebli okuyucularımızdan gazetenin çocuk sayi\ısında 
l'esi:rndeki dokuz şapka içinden hangisi- mece cevabını bize gönderdiğiniz zarfın Baııata değince tırpan uçlan, 
dir. Onu bulun. Buldunuzsa resmi gaze-ı üzerine «Bilmece• kelimesini ve bilmc-ı Çiftçide mevsimlik kavl!'u d:ıfılır. neşredilmek üzere grup halinde çekilmiş fotoğraflarını gönderme~erini bekleriı. 
teoen kesin, resimdeki adamın giyeceği cenin gazetede çıktığı tarihi yazmayı Fethi Dedeo~lu. Yukarıdaki fotoğraf Muradlı yatılı okulu talebelerini muallimlerile bir arada i 
lapka hangisi ise onun altına bir işaret l unutmayınız. göstermektedir . 
............. .w-••····· .. ··---··-··· .. ·········-················ .. ······ .................................................................... - ......................................... ·-·-·········· .............. 11 ........................................................................................... .. 

Değirmencinin değirmeninin Baltasını aldı. Düşündü. Ağa· Aklına bir kurnazlık gelmişti. 
Yanında, kurum~ bir ağaç var- cı kesmek pek kolay o~mıyacak· Baltayı değirmenin kanacllarm-
dı. Değirmenci bu ağacı kesmek tı. Bu ~i kolaylatmak lazımdL dan •birine kanad döndüğü za-
isti ordu. man balta ağaca ~rpacak bir --------==.. ~--~~----~----~------~--...:_--~ ____ ..._ 

Kanad döndükçe balta çarpıyor, ağaç kesiliyordu, 
on dakika geçti geçmedi, ağaç tama.mile kesilmiş ve 
yere yuvarlanmıştı. 

Değirmenci yaptığı işten memnundu. 
Keyfi yerinde idi. Kesilmiş ağaca b"k· 
tıkça ziilümsüyordu. 



• Sayfa. SON POSTA tkincikinUD IS --

Zelzeleye kurban giden şirin bir 
kasabamızın acıklı hali 

S P O R İngiltere iki kruvazörle sıhhi malzeme 
Bugon yapılacak 
mekteb maçları 

ve eşya gönderdi 
(B<lltarcıfı. 1 inci ıayfada) 

kapılan da açılmamış. yüzlerce zavallı 
vatandaş diri diri yanıp kül olmuştur. 

Kaymakam Ahmed Ferid Topaçlı 
enkaz altında kalmış ve adeta yan çıp
la.'k bir şekilde kurtarılmıştır. Faciayı 
mütcakıb kasabada sağ kalanların 67 
kişi olduğu en derin ıztırablarla mü -
şahede edilmiştir. 

Reşadiyenin toprak manza'rası ise, 
görülmemiş bir şekilde korkunçtur. O 
kadar ki. kilometrelerce u7.ayıp giden 
yarıklar ve çöküntülerle beraber, dağ
ların heyelanı müşahede edilmekte ve 
kaynn-r suların fışkırdığı dehşetle gö -
rülmektedir, 

Topr:ı.k bura•tfa. şeklini. rengini ve 
biçimini kaybetmiştir. Soğuk sular ta
mamen çekilmiş, çeşmeler kuru.mW} -
tur. 

Reşadiye faciası. ancak S gün :;onra 
hat.er ::ılırumstır. Dahiliye Vekili Tur
halde iken Tokad va•lisine derhal Re -
şadiyeve hareket emrini vermiştir. V3 
li. var.m :metreden fazla karla örtüm 
bu11'""!'1'l bu sahaya gidebilmek ıçın 
Niksardan dağ yolile ve beygirle Re -
şadiyeve gelebilmiştir. Re.şadiyeye de
velerle yiyecek gönderilmiştir. 

Reşadive köylerinde de zayiat mü
himdir. Burada· pek çok vatandaş fa- -
ciava \turban gitmiştir. İlk hamlede bu 
zavallılara yardım yapılamamıc:tır. 

Turhal seker fabrikasının sıhhi ekipi. 
Fa'"•li köprüsüne kadar itiderek orada 
kalmış, bilahare her türlü yardım ve 
lmdad heyetleri Reşadiyeye gönde -

rilmiştir. 

Re~adiyede sağ kalanlar. sıfırın al -
tınca 2 7 yi bulan soğukta günlerce aç 
ve çıpl::k ka•lmışlardır. Yiyecek bulmak 
içir, akla hayale gelmez çarelere baş 
vurmuşlar, enkaz altından kurtardıkla 
rı mısırı. nohudu çiğ çiğ yemişlerdir. 

Rec:adiye faciası, Erz,nca'n. Erbna. 
Niksar, Koyluhi~r ve Alucra faciala -
nndan daha müthiş bir tabiat gaddarlı
ğı 'e ıulrnüdür. 

Hüklımet kona.~ önünden başlıyan 
ve k:lometrelerce uzıyan 2 metre ge -
nişliğindeki yarık, ta. Kelkit ırmağına 
dayanmaktadır. 

Kelkit ırmağı bu yarığın bir kısmmı 
işgal ederek akmağa başlamış. bilahare 
kesilmiştir. 

Re~adiye köylerine. muvasala im -
kanları henüz yeni yeni mümkün ol -
maktadır. Buradalti ;ı,a.yiclt. miktarı. 
bundım sonra anlaşılacaktır. 

Doktorlarımızın Niksar, {Reşadiye. 
Erl:.aa bölgelerinde gösterdikleri fera• -
gat ve fedakarlık. her türlü sitayişin 
fevkindedir. 

Cevdet Yakub 
Şcbinkarahisardan vilayete gelen 

telgraf 
Geçenlerde şehrimizden Dumlupı -

nar vapurile Ordu ve Giresun zelzele 
mıntakasına gönderilen sıhhi hevet 
rei<;" Dr. Rif~ Berlanen dün viiay~te 
Şebinkarahisar ve havalisindeki hasa -
~t hakkında şu telgrafı göndermiş -
tir:. 

ZeJzele dolayısile dağlardan yol üs
tüne düşen cesim kaya'lar ve fırtına _ 
nın yollara biriktirdiği kar yığınlan _ 
nın Giresun valiliğinin hlmmetile yo _ 
lun 70 kilometresi güç halle açtırılmış 
ve mü~külatla otomobillerle katedilmiş 
tir. 

mağa ~}anıldı. Muhtaç olanlara sı -
cak yemek vermek için yarın a-şhane a
çılacaktır. Neticeyi iki gün sonra bil
direceğimi arzederim. > 

Yeni zelzeleler 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) .maltlmata göre dost İngiliz hükwneti ~": 
Dünkü toplantıda İstanbul zenginleri - rafından zelzele felaketzedelerine ın~-Mektebler arası futbol maçlarına bu- lt v .. 

nin yeni teberrü taahhücileri tesbıt olun- him miktarda sıhht malzeme, giyece lall 
gün Taksim ve Şeref stadlarında devam muştur. . saire gönderilmiştir. Miktarı 650 ton.o 
edilecektir. Mektcblerin tatili münasebe- ge' JJün akşama kadar şehrimiz ve mülha- bu sıhhi malzeme, giyecek vesaireY1 _ 
tile geçen hafta maç1ar yapılmamış, dev- 'dare 

katında fe.aketzedelE!re yapılan nakdi tirmekte olan Visamiral 'roveyin 1 ~~1 
Ayvalık 12 (A.A.) - Bu sabah beşte 6 re sonuna tehir edilmiştir. Bu hafta ya- 8zorıo 

saniye devam eden şiddetli bir zelzele pılacak maçlar şunlardır: yardımın ye.Kılnu 781•640 lirayı bulmuş- sindeki Galatca isimli İngıliz kr_~v diiJl 
olmuştur. Hasarat yoktur. Dün gece de Taksim stadında saat 13,30 da San'at tur. Ayrıca dün yeniden yüzlerce parça ile Antener adlı muavin kruvazor l ol-

eşya teberrü edilmiştir. birbirini takiben ~deruna vlsl 
bir buçukta iki defa tekerrür eden hafif mektebi - Şişli Terakki ile, saat H,40 da ~ 
sarsıntılar olmuştur. G. Saray lisesi - Erkek Muallim mektebi Dün K.ızı!ay mümessilliğine yeniden muşlardır. Bu eşyalar İskend edile .. 

35,958 lira yatırılmış, ayrıca Kadıköy ka- trenle JJelzele mmtakalarına sevk 
Şıddetlı" zelzele!- ile karşılaşacaktır. Şeref stadında da sı-

~ zasında 4J'ıi, Şilede 472, Silivride 943, E - cektir. Am A ) Dün rasile Işık - İstiklal, Ticaret - İstanbul _._., ... 
asya 12 ( .A. - - gece şehri - minönünde 17,151, Beşiklaita 530, Ada - Londra 12 (A.A.) - Zelzele mın~ 

mizd Akd .11- ahi sil Sul liseleri maçlan yapılacaktır. .Jıd e ve a6 n ye e uova na - larda 102, Üsküdarda 233, Kartalda 122, sındakiler için İngiltere hükö.metinln ı-
hiyesincte saat 20,25 ve 23,20 de oldukça Mekteb er voleybol maçları Yalovada 120, Bakırköyünde 50, :Beyoğ - dermek istediği 25 bin İngiliz liralık il~ 
şiddetli iki ve Gümüşhacıköy kazasında Liseler arasında yapılmakta olan vo - lunda 4691 lira yardım temin oıunmui - ve tıb levazımını Türk hükfunetini 1'• 
saat 20 de hafif bir sarsıntı hissedilmiş ise leybol maçlarına bugün Beyoğlu Halke- tur. Toplanan paralar Ankara meritez bul etmiştir. .. 
de hasarat olmamıştır. vinde devam edilecektir. Maçlara saat mi~li komit~~ .eıru:ine gönderi.lmıştU:: Bu yardım geçenlerde İngiltere. }ı;l 2' 

Şarki Karahisar 12 (A.A.) - Evvelki 13,30 da başlanacak ve sırasile Darüşşa - Istanbul v1-ayet.inde umwru ve mülhak kumetinin nakid olarak göndet'dıli 
gece s1at 19.14 te dün gündüz saat 13 faka - Kabataş, Pertevniyal - Hayriye, biitçelerden ayiık alan maaşlı memurk - bin İngiliz lirasından hariçtir. 
te üçer saniye devam eden hafif iki zel- Vefa - Yüceülkü, Boğaziçi - Haydtırpaşa rı:ı felfıketzeae.ere yaptıkla:-ı yardım ye- Hind Müslümanlannın ,-,.rdıllll 
zele olmuştur. Hasarat yoktur. liseleri karşı'aşacaklardır. kunu 81,~58 liradır. Ucretli memurla:':111 A 1 ~ 12 (AA ) _ L h 'd tsıaııı 

Ş kAK h 12 İki t b ··ı · b k. d-ı..·ı ·1 ~ ld" U nitara · · a or a l ar 1 ara isar (A.A.) - . gün G cko - Rume?J nUreş e erru erı u ye una i:lıllı uegı ır. c- . . . ·-· d Cümh isi ,. 
dür kasabamızda tahammül edilmiye - • ~ retli!er ücretlerini ay sonunda aldıkların- cemıye~.ı .~eıslıgın en. urre bare"' 

k d ~..:ı "dd tı· b" w a müsab3kaları dan aylıklarına göre taahhüd ettikleri met tnonuye gelen bır telgrafta s-
ce - f'l'C~ı:ue şı e ı ır soguk evam _ . .k' b . d al akla ketiarz fE;Jaketi yüzünden dofayı +ee 
etmekte<lır Balkan gureş samoıyonasına istirak e- mı tar u ay .sonun a ac rı para - .. . • delere 

• • • :ı: • •• ~ 'd k ·ı ,, k · sur ve ta zıyeler1e. bu felaketze 
Sıvas 12 (Hususı) - Suşehrı ve Koylu- decek takımı seçmek uzere bu akşam an esı c ... e tır. d 1 k 1100 1- .1. 1. asının 

h. . . v 1 o- T t d k ·t · 1 k var ım o ara ngı ız ır 
ısarda şıddet'ı soguklar ve tlpi devam saat 20 de Şehzadebaşında Süleymanıye un vı aye yar ım omı esme ge ere w • • • w. . . . . 

ek · · 1 kl""b·· 1 dı t -ı..h-·d·· d bul 1 · · 1 gCındenldıuı bıldinl.rn'ektedir. etm ti?dır. Hararet derecesı sıfınn al - u u sa onunda greko-rumen güreş mü- yar m awa:ıı u un e unan arın ısım - t> , te-
tında 30 dur. Kızılay felaket mıntakasına sabaka'arı yapılacaktır. Müsabakalara lerını aşagıya yazıyoruz: A~ka-ra 12 (A.A.) - _R~g~ndatın-
kızaklarJa sevkivata devam etmektedir. milli takım güreşçilerile, İstanbul birfa _ Eczacı Nıeko 1500. lira, Hacı Bekir l_~OO ~ekkul ~e~ yardım .~~~ıtesı nyasetcl-

İnegöl 12 (A.A.) - Bu sabah şehrimiz- ciliklerinde en iyi derece'eri kazanmış ~ılo_ şeker ve. 300 ı::a, mam~atur.ı Turk den Reısıcumh~r İnom~ye gelen i .. 
de 1,15 de 'Ve 6,30 da iki zelzele olmuştur. olan güreşçiler iştirak edeceklerdir. lunıted şırketı 700 ura, Kefelı Hacı Yu - grafta. hareketıarz fıe1aketzedeleri e _ 
Hasar yoktur. Balkan ktr kOŞU~URJ h11 1 

, • suf ve Sabri 102 aded palto, 858 lıra para, çin komiteye 2000 İngiliz lirasını?_•,.k-
Y-0zgat 12 (A.A.) _ Dün saat 9,5 da . ~ c:..Z.rUK Şışli cam fabrıkası 1500 •ira, Aleksi K. berrü edilmiş bulunduğu bildiri~ 

kasabada 15 sanive süren orta şiddf'tte mÜS2bakcSI Psani 1500 lira. Narliyan ve Lutı.ifyan tedir. 
bir zelzele olmuştur. Hasarat, telefat İstanbul atletizm ajanlığı iki kategori 3000 lira, Türk kontrplak limited 450 Nizam HaydaTabadın teberrilft 
yoktur. üzerinden Şi~"' ... ile Tuğa harmanları yolu lira, Hu~ki ve Rıfat Edın 200 lira, N~ - Ankara 12 (A.A.) - Kızılay ceıııl-

arasında bir kır koşusu tertib etmiştir. zım Refık, Ber:zmen ve o~k~arı SOO lı .- yeti umumi merkezinden: . 
Ounyaya ne o d ı? Yarınki müsabaka, Mart ortasında Hey- ra, Radyo.ın 500 liralık grıpı.n ve 1725 Jı- Reisicümhurumuz ve Milli Şefiftll. 

. • 
( Bactarafı 1 ı"ncı· sayfada) 1 belia,dada ya. pıla. cak B_ alkan kır koc:usuna ra, Kozmeto 1000 lira. Ahmed Topbaş' . l • 1 k .. 1 1 ifetzt' ~ "' l300 · N · 1' ba 500 lir K 1 ~ emır en ne o ma uzere ze ze e J1l 

Vılla de Novosti civarında bir eşya hzır :k mahıyetındedır. b ·rr,a, urı . op ş a, ata ?n 'ideleri için, Londra.da Rangon ya~ı 
treni tam köprü üzerinden geçert.·n_n ka - Musabaka üç ve altı kilometrelık yol ırader.er 1000 lıra, Ataatabek 3000 lı - . t' .. ta f n<l 2 b" terlıJlg ""' ş k · · ı·bo • 7:-:.a 1. ,cemıvc ı reısı ra ı an ın s . 
sırgaya tutulmuc: ve lokomotif-"' hır" şey üzerinde yapılacak ve saat 10 da bac:lı - ra, ar ıspencıyar a ra.uvarı :,v ıra, 1 N.. H d had ta .z dan bit 

':i' " ':i' B iki" 7·o Selimzad Abd··ım ve ızam ay ara ra1ın 
olmamışsa da 7 vagon demir yolundan yacaktır. ıvas ve şer 0 ' e u e- · 200 · Ne\f-

d hd 500 " a·· t K 500 mı1yon bın Fransız frangı ve 
b. k t ğ d b 1 ·•••••••••••••••·•••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••• cı rna umu ııra, us av er. , M }<e -ır açme re ~a ı a u umm şoseye yu- z h. .. .. Blumcntal lOOO, Nabi Susmuş 125 lira, yorkta mukim Mustafa Cafer a .. _ 
varlanmıştır. Keza, Aurisima civarında e r .. J go _ ge d ta af d~ l 00 dola teberru " .. - Tckirova madenıeri <::.irketi 150 lira Ali onya r m cı.n r • . .. 
da bir trenin birkaç vagonu devrilmiştir. ~ · r ' d"l · · b 1 K 1 Cenıı 
Trieste Kızı~haçı kazaya uğrıyan yüzden (Baştarafı. 6 ncı savfa~} Asgar Hntcmi 160 lira, Cevdet Cebe 300 

1 ::u: v~ ışd u p~ra 1~~ ı~ı ay tut• 
fazla insana yardım etmiştir. , - Dc~.ış bey, .. bı~~ h~an_enın. son lira, Asador Giridliyan 250 lira, Safra bi- ye.ı ara m an se um o unmuş 

F rt 1 V -~ikt d h""kü· _ kabul gununde Husnu beyı kimlerm zi- raderlcr 1200 lira, Karakin Atamyan 1000 Filistinin yardımı 
ı ına ar ent=U e e u m sur - ıeıı 

mektedlr. Venedik kanalları kısmen don- yaret ettı~ıni söylıyebilir misiniz'! Yalnız lira, Hayim Mısketyan 700 lira, Çorciyo Ankara 12 (A.A.) - Buraya ge 
t dıkkat edm, son kabu~ gününde dıyoruz. Mandel 300 lira, yataklı vagonlar 1000 li- malumata nazaran Filistin yahudi ce." 

muşYuguros. la L d d d D 'd b" Diğer günlerde kimlerin geldiğinden ha- ra. Nihad Torman 800 lira, Karabet ve maati tarafından felaket2Jedeler içıfl 
v ııu u un a rovona a ır .b d ıJ 

Yugoslav hudud muhafızı soğuktan don- er arız. .. .. . oğlu 1000 lira, Ot~ şirketi 1000 lira, Sa - 600 İngiliz lirası kıymetinde sıhhi J11 

t ,....:: 'd d b" k ki . v kl Hasta uzun boylu duşunmedı· poncivan 1220 lira, Brod 2000 lira, Mo - zeme teberrü edi1mic: ve bu malzeın' 
muş ur. uvrz e e ırço şı scgu ar- • . . . · . c 
dan ölmii§tür. - Kunse gelmedı, efendım, dedı. ris Dan 2000 lira, Leon Naum 2000 lira, memleketimi~~ gönderilmiştir. 

F'oransada şiddetli kar brtınaları es - - ~min . mfrin~z:. .. Abdul.lah Hüsrev 500 lira, N.esim Mizrahi Ankara 12 ( A.A.) - Aldığımız rrı•-
mektedir. (A.A.) - E.'nlnım. Butun gun yatağLmdan 2000 l~ra, İlyas Boyar 1750 lı~a. lUmata göre. hareketiarı feiaketzedt-

ayrılmadım. 1 Felaketzedelere yardım işındc istan - l . · · K a·· H f bel d"veJeri Holandada . . . . , . • erı ıçın u us ve ay a e ı. l 
- Pckı Dervış bey, bu meseley: ge - bullular bırbır.erıle adeta yarış etmek - t f d ·· N bl"" b lediyes 

Amsterdam 12 (AA) - Soğuk dal - . Ü .. . ı M" • d k . . ara •n an vuzer ve a us e 0 gası yüzünden Holfmd~da Rhin nehri ü-' ~~ ımd. l'ı guı n ·eı v~b·e.ı Hüsnükbeyi .bir saboh 1 ted~~r'.erk. ılldı yar ım lomıtetskınl~f dd~vı et ile meclisi Islam tarafından verilen ~ 
• • . • 1 ır e 1 an l 1 e ır genç iZ zıyaret et- j e ı ere yar ım yapma arı e 1 C 1 en İ '}' li d" w b atı!i 

zerınde seyrısefaın durmuştur. Nehır he- . l o·· wl d d l . l k d"l . t kl"f dil 'k ser nqı ız rası ve ıger azı zev 
mış er. g e en sonra a sarı saç ı, uzun 1 zcngın er en ı erme e ı t er. mı - b .. k" 1 400 İ ·ı· 1i " 

men hemen kamilen buzla örtülüdür. Ge 1 boylu b' d lm" B . ıç·· . t d k f 1 t be .. t kt te. erru:ıt ye unu o an ngı ıı 
ır a am ge ış. u zıyare uerm ar an ço aza para e rru e me e - .. . · .. 

mi'erin büyük bir kısmı limanlara sığın-• geldikler· U d dahi t • d .d. 1 di 1 rası Kızılay Kurumuna: gondenlmıŞ 
ı ı saa er e ya agınız a ı ı- r er. . 

mıştır. . d • ·ı '? s· k .. .,. d du"'n tır. nız, egı nu. ınger umpanyası mumessı.ı e 
Sıcaktan ölenler - Evet. milli yardım komitesine gelerek evvelce İmYitin feliketzedelere teberriiü 

Buenos Aires 12 (A.A.) - Arjantinde - Hüsnü bey:e neler görüştüklerini şirketin taahhüd ettiği 400 lira yerine ida İzmit 12 (Telefonla) - İzmit ka~ıcl 
sıcak dalgası devam ediyor. duydunuz mu? re meclisinden 6500 lira teberrü için sala- fabrikası zelzele felaketzedeleri içitı 

Son 24 saat zarfında sıcaktan Bucnos - Vallahi efendim, doğrusunu isterse- hiyet aldİğını bi'dirmiş ve parayı yatır - 4 bin lira. tütün tüccarı Hacı Has~fl 
Aireste 21 kişi ölm~ ve 132 kişi hastane- niz dikkat'e dinlemedim. Yalnız her iki mıştır. 500 lira teberrüde bulunmuşlardır. Jz-
ye kaldırılmıştır. ziyaret esnasında da bir mavi Plmas me- İstanbulda felaketzedelere yapılan mitteki teberrü miktarı 14 bin Jira>'1 

Halkın tecavüzüne uğnyan buz fab - selesinin bahsi geçtiğini duydum. Bır de nakdi yardımın bir milyonu çok geçeceği bulmaktadır. 
rikalannı polis muhafaza etmektedir. Bu- garib bir ecnebi ismi kulağıma çalındı. anlaşı1maktadır. M"ll ti C • etinin yardımı 
na benzer bir hAdise 1891 de vukubul - - Bu ismi hatırlıyor musunuz? 1 f 1 k d 1 

1 
e elr emıy }lS Şehrimize ge en c a etze e er An' 2 (AA) Ve ·1 bir 

muş ve birçok kimselerin ölmesine se - - Dilimin ucunda amma söyli)'emiyo- :<ara · · - n en 
beb olmuştur. rum. Vilayet yardım komitesi şehrimize ge- bere nazaran Milletler Cemiyeti sıh~ 

1zmin1e _ Vasko dö Goma mı? len felaketzedelerin iskan işil~ meşgul ye dairesi felaketzedeler için aşı v• 

T E V k d .. G olmaktadır. serum göndereceğini bildirmiştir. 
fzmtr 12 (A.A.) - Dün att,ama doğru 

su1u kar halinde duşmeğe başhyan yağ
mur ve esen fidcfetli şimal rüzgarı bütün 
gece luznıı artırarak devam ~tmtştir. Me
nemen, Ma · • ru&a ve Bergama havalisınde 
şıddetU kar yağdığı gelen haberlerden 
an'-aşılmaktadır. İzmir için ~adiren 1tay
dedilen 2>ir soğuk hüküm sürüyor. 

- amam... vet as o o oma ... 
Serkomiser müddeiumumi muavini Vali ve belediye reisi Lfüfi Kırdar, dün Brezı1ya elçisinin teberriUl 

ve ben birbi;imize bakıştık. Rtdvan Sa- k_endisile gö~ü~n Abir ~uharririmize fe - Ank~a 12 (A.A.) - Brezilya- eJçl• 
dullah hiç oralı olmadan suallerine de- laket~ele~ işkinı ışı hak.kında şun - si. hareketiarz dolayısile taziyelerini 
vam etti: ları soylemıştır: bildirmiş ve Hariciye Vekaleti uınurrıl 

- Duyduklarınız yalnız bunlardan mı - Şehrimize gelen ze1zele felaketze - Kat'bliği va-ıtasile felaketzedelere bit 
ibaret ka '.dı? delerinin her arzulan yerine getirilmek- ·dı 1 ~k 91 d 1 t b .. y, A -

b .. ı·· "h . 
1 

. yaı ım o ara <> ar e erru e .., 
_ Hemen hemen evet ... Her iki ziya- te ve u un ı tıyaç arı tamamen tcmın miştir. 

rette de bir aralık mese~e ne alakadar ol- olunmaktadır. 

Yolun mütebakisi kı!tl\mm açılma -
sına imkan hasıl olamadığından kar ti
pisi içinde yarı yaya. yan at üstünde 
müskülfıtla, ancak bir haftada bugün 
Şeb'n1rnrahisa't'a gelindi. Hemen ilk 
yardıma baslanıldı. 

İlk tetkikatta kaza merkezile dok -
san }·ö\ ünde cem'an 1,286 ölü 304 ya
ralı 11495 ölü hayvan, 2235 tamamile 
yı!;:ılmış ve 418 kısmen yıkılmış ev 
mPvcud oldui!u görülmüş+ür. 

Bir hırsızın kUstahlıgı 
(Baııtarafı ı hd sa1/fadrı) 

Sultanahmed 1 inci su1h ceza hakimi
nin karari\e birkaç gün evvel tevkif edi
len maznunun, dün duruşmasına başlanıl
mıştır. Suçlu Muzaffer, mahkemede h3 -
kimin ene iş yaparsın?. sualine, gayet 
tabii bir tavırla: 

"k Hariçten yardımlar 
dum. Fakat o kadar yavaş konuşuyorlar- Fela etzedelerden birçoğu evlerde yer- ı.. 
dı ve Hüsnü bey sözlerinin duyulmama- leşmek arzusunu gösterdiklerinden kendi Yft~ınkRaerisal ~~ h(A.A.)

1
• -::- _Durb~.n dİsldftl~I ce~lt 

1 · F t"h · '" cum ur nonuye gon er 6 
sına o kadar itina ediyordu ki bir kelime erme a ı ~emtınde evler bulunmustur. telgrafla Durban Müslfimanlarının hareıce-
bile işitemedim. Ya~ın sobalan kurulacak obn bu evlere tlarz feliıketi karşısında duydukları teessııt 

_ Hüsnü beyin sözlerinin duyulma- felaketzedeler yerleştirileceklerdir. Ev ve tazlyclerlnl ve fell\ketzedelere yardım i -
masına itina ettiğini nereden anladınız? kiraları ve mahrukat komite tarafından Çin teberrü kabulüne başlandıjpnı arzeY1"" MDhalli hükfunet tarafından 40 ba

!'aka yaptırılmış ise de iase maddele • 
rind ,, başka çadır. elbiselik. saç levha 
çivi. kereste vesaireye ihtiyaç pek çok 

tur. 
Alucr~da ise buraya nazaran has3 r 

azdır. 144 ölü olduğu söyl~niyor. Ne _ 
. . 2 ~;n sonra arzederım. 

tıC"\"l b-
Fcliıket netices~ ~ast~lık da tne\•cud 

ldu;tundan, şimdılık yuz ya-taklık has 
0 açmak mecburiyeti vardır ve aç-
tane 

c- San'atimi bilirsiniz, bay hakim. 
Hırsızlıkla geçinirim. cevabını vermiştir. 

cNerede oturursun• sualine karşı da: 
c- O da malum.: Tevkifhane. demiş -

tir. 
Muzaffer, ifadesinde suçunu ikrar et -

miş, duruşma şahidlerin celbine kalmış
tır. 

- Söz söylerken ikide bir etrafına ba- temin edilecek ve nüfus haşına günde 30 mlştır. 
kıyar, bizim kendisini dinleyip dinleme- kuruş iaşe bedeli verilecektir Cornwalda'dan Frank Garwer de Cüınllur-
dı"ğimize dikkat ediyordu: Zelzele felaketin w · 1 ~ reisimize göndt>rdiğl bir mektubla hare1'" 

• . e ugrıyan yer erce tıarı; felaketi karşısında duyduğu teessür " 
Rıdvan Sadu!.Jah k~ bir tevakkuftan resmı daıreler ve memur ev'eri olarak den tazlyelerlnl arzeylemlş ve fe11\ketzed9 .

sonra yeni lbir sual sordu: kullanılmak maksadile şehrimizde Nuri ıere bir vardım olarak gönderdiği beş iıı .-
- Son kabul gününde Hüsnü beyi hiç Demirağ fabrikasında (30) kadar orta _ gUlz llrasuıın kıabtııünü d~lem~tır. ··" 

kimsenin ziyaret etmediğini söyledıniz. tif ev yapılmaktadır. Bu evler kısapb"ır za ........................................................ . 
ZAYİ - 1342 senesinde İzmit orta mette-' 

Peki. o günden bugüne kadar kendisi hiç manda hazırlanacak ve trenle zelzele binden mezun olarak aldığım tehadetnatn&o 
bir mektU'b da almadı mı? Muhakkak bı"r mıntıtkasına annderı"le ktir l'>~ ce · yi zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan el' 
mektub almış olacak. fngilizlerin yeni teberrftl--1 azırO 

(A 7c en kWn1n hükmü. 7oktar. 325 dofumlu K .-l 

" czıı varJ Dün §elırimizdeki allkadarlara gelen o~lu Mehmed SP"" 
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.3o· CU!\IARTESi 131111940 Ankara Radyosu csenı gördüm şaraıt.> 5 - ......... - seph şar 
la.3s· · ~ogrnm, ve memleket saat tıyarı. kı: (Ey ccfacu dad ellnden.) 2 - Okuyan: 
'l\k. AJana ve meteorololl haberleri. 13.50: DALGA UZUNLUÔ.U Radife Erten. 1 - Lemi - Hicaz şarkı: (So_ 
~de llluzığı: Çalanlar: Kemal N. Seyhun, ruınıasın bana yealm.) 2 - Tanburi Cemil • 
~il. 

1

t Ç:ıgla, İzzettin Ökte, Zühtü Bardak iMi il\. 181 ita. Ut Kw. Hicaz şarkı: (I!ep sayei vaslınla gönül.) 3 -
ıı - Ok KA T..LQ. 19,'14 m. ısııts Kes. H Kw. Şevki Bey _ mcaz p.rlD: tFl.rakınla zaUm.) 
a letırd uyan: Sadi Hoşses. 1 - zım T.A..P. ll,7t m. H65 Kes. 18 &w. 4 - Sadettin Kaynak - Hicaz . türkü: (ElA 

ıtkı !tir' Hlcazkrı.r şarkı: <Kani değil.) 2 - gözlerine kurban olduğum.) 13.30.H: Müzik: 
atçıy - Kürd. Hlcazkflr şarkı: (Yıllar "rcı?r.) 3 _ Sel. Pınar _ Kürd. Hicazkfu' gö::ı. 13.30 _ 14.30: Müzik: Küçük Orkestra Kaıışık hafif müzik <Pl.) 18: Program, ve 

.SOn Posta• nm tarihl tefrikası: 112 

IİNIİRDIRIK 
iA T AKHANESi . 

........... illıililılıl~--illllilı--.............. mrr,. 
Yazan: Bepd Ekrem 

Kadifeli kahve t 
&Ocıı~ <Akşam yine golgenle sabah ettı bu (Ş'!f: Necib Aşkın.) 1 - Niemann: Çarls • memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Cazband 
ı.. in.) 4 Kü d Hl ......... ş:ı.r ton <Dans.) 2 - Leopold: Çigan fantezisi. (PU 18.40: Kamışına (Çifteclnin saati.) 
•ı 0~1 - ....... _ r . ca .. Aw • "hr ~n.- :i'e küsdün söyle bana.l 2 _ Okuyan: 3 _ İtalo Azzonl: Melodi. 4 - Hanns Lö : 18.55: Serbest saat. 19.10: Memleket saat a _ Dedi Sonra, b' d b' h b' ·qa,r t R! cwnh dt· Romans yarı Ajans ve mete ı jl hab ı rı 19 30 · - .. ır ~~ _ıre. atırına ır iki ay sonra da yirmişer altın verecekti. 
llıan t:ıe Sa~nak. ı - Cevdet Çdla: Ke • Büyük Vals. 5 - 0 ar · .. ' .. ~ oro 0 ere · · : şey gelerek so~u degı.ştırdı: Yeniçeriler Kadifeli kahveye postlı 0 
k:kJ. ,kalını. 2 - Süreyya Bey • Suzlnfık (Viyolonsel ve orkestra 1Ç'ln.) 8 - Tschal. - Türk müziği: Klasik program. A~kara Rad- - Kız Cevrı b K " "k f d' , ' 
...._ · Sensiz geceler geçti.) 

3 
_ Yesarı A- kowsky: MUlctler süiti. 7 - Hanns Schmldt: yosu Kilme Ses ve Saz Heyeti. Idare eden: yi soracakt .. en sana uç~ e ~n ı- akşamdan sermişlerdi. Osman Dedeye 

"""il b l ket sa j M ' d c ıı 20 15 K · t un, unuttum.·· Senm mıras- faydaları d fakl be b .. .. .. 
laq ~ nUzzam şarkı: <Yine kalbim yaşar ağ_ İnciler (Vals.) ıs:_ Program, ve tm!m e - es u .cm . . : onuşma (~k ısad s:ıa. yedi inadında ayak diri ? 1 -· a, şa a ra er gorunmuş-~ 4 - Musa Süreyya_ Hüzzam şarkı: esen at ayarı. 18.05: :Muzlk: Radyo Caz Orkestra .. 

1
tu 20.30. Türk müzl~!. Çalanlar. Kemal N. Adı Cevri olan . ~or mu... tü. İhtiHi1fo birinci günü, kahvehanenin 

ıtaız.. baharın guhısun.l 
5 

_ Zekll Dede _ sı. 
18

.ao: Çocuk saati. 18.55: serbest saat. Beyhun, cevdeı Kozan, Cevdet Çağla, İzzet. _Sorma kalfacı~~~y~ d' H ·r· B tahta ~epenkleri, yıkılırcasın:ı. yumruk-
~· nı •arkl: (Ey Hüsnü cemal.) 14,30: Mii 19.10: Memleket saat ayarı. ajans ve mete -ıtın Ökte. Okuyan: Müzeyyen Senar. ı - Şe_ koca bir hünkar ağır~ 

1

:d erı · c ben lanmaj?a başlamış ve: 
it~ lt118.5etıcilmhur Bando.ro (Şef: İhsan orolojl. haberleri. 19.30: Türk müziği: Ça - rlf İçli. • Mahur •arkı: (Alamam doğrusu on baldırıçıp~ağın oyuncağı ~1==·:. b:~ - Bre kahveci kapıyı aç ... 
~'4aer.ı ı - H. Pares: Marş. 2 - Weber: Innlar: Fabl.re Fersan, Reşn~ Erer, Refik P'er 1 desti emele~- 2 .. - Şevki Bey - Hicaz ıarkı: ni ~ura~a kıtır kıtır keserier amma, par- - Bre aç kapıyı, yoksa yıkarız ... 
' ı:lavet. 3 - A. Rousselle: La Danuphl- san. Şerif İçli. . ı - Okuyan. Semahat öz • (Bağlanıp zulfu hezaran tAbına.) 3 - Sa _ mag_ım ızi ile bir akçe dahi alamazlar... - Kapıyı kırarız ve talan ederiz kah-
Getı 1Uvertiir.l 4 _ F. Lehar: Eva operetin. denses. 1 - Uşşak peşrev\. 2 - Lemi - Uş. dettın Kavnak • Hicaz şarkı: (Hazan ne geç. Benım parama puluma muhtac olan be- vehaneyi ... 
il\) l>ot?urı. 1515 _ 15.30: Müzik: cazband şak ~arkı: <Günler. geçiyor.) S - Klarn~t ti.> 4 - Şükrü - Uşşak şa~kl: (Gezer dolaşır. nim iiarayıma gelir .. gece ve gündüz sof- - Bre kahve<:i kapıyı :ıç ..• 
ı.__ıa. Program, •e memleket u.at ayarı. Şü!Ju • Uşşak şarkı. _coezer dolaşırsın.) 4 sın gonülde.) 5 - Halk turküsü: <A Fadl _ r~. açık adamını ... Haydi kızım.. sen - Kahveci! ... Kahveci!. .. 
toQ · l.ttiıık: Radyo caz orkestrası. 18.40: Anakl _ Uşşak şarkı. <sevdama yalan geU mem hadi senle kaçalım.) 8 - Bursa tür _ degıl ya, cennetten huriler ve gılmanlar Diye sesler 'şit'lm· t• y · 'l lıe.t~a <Yurd bilgisi ve sevgisi.) 18.55: ser 5 - Lemı - Uşşak şarkı: <Neler çektim ne. küsü. 21: Türk müzlği: Halk türküleri, oyun gelse, bu batakhanede benden bir habbe,tak1armdan doınc; fı~\:~senıçen e~v ya
'ft )(.la.at. 19.10: Memleket saat lyarı, Ajan! ler canan elinden.) 2 - Okuyan: Necmi RL ve ka~ık havaları. Sad1 Yaver Ataman _ Ali dahi sızdıramazlar ... Üstelik te besleyip Iarm1 kavramışlardı. Evveia v~la H_gan-
>e,ı. eteorolojl haberleri. 19.30: Türk müzı~i: za Ablskırn. 1 - Haşim ~Y • H\cazkir şar- E:_'baş. 21 .15: Konser takdlml: HalU Bedll dururlar. Hem Sultan Murad Han beni olan tıir nara atmıştı ve: ı asan 
~· ~· Yürfik ae.mal, n .saz sematsi. çalan- kı: (Şeb tl seher ben zanı zarını . ) 2 - Asa. Yonetkl'n Müzik: Radyo Orkestrası <Şef: arayıp soracaktır. Cesedim dahi burayı _ B , b ki t~cı tJ. Basrt Üner, Tanbur: Refik Fersan. rlye Hatibi - Hlcaz~flr şarkı: <Yok bttlhrn Hatan Ferid Alnar.) 1 _ o. Nicolal: Vind yıkmağa kafidir> diyor. nndır ~~~vu yn u~ası .oc~ .. 

1 yold.aş1a-...... '!;' Nurı Halil ,,.,,.... otoyan: Mu - hem mUdar• bk yana.> 3 -_Lfttn Bey - ın_ oorur. Şen KQdmlan umtiiTü. 2 _ c. M. w; _ - Kız. sen fitneyi anlatmadın mı Kü- •tar ... ' ıçer e yenıçen d•laverlen va-
~ kar. ı - Bayati peşrevi. 2 - .:\Z1A cazkftr şarkı: <Sana noldu gonül.) 4 - Ru - ber: Preclosa uvertürü . 3 _ Joh. Stra s.s· çükef~ndıye. . -~ 1tı - Bayati yürük eemal: (Böyle güzel ru §en Kam - Hlcaık~r ~rkı: rBlr nevcl.an • Gi!ce Kuşu operet.inden uvertür 4 _ A. ~ · - inanmıyor, cSultan Murad gibi pa- Dıve baırırmıştı: A;k~smdan da adı 
'lıeaner m!.'tin} s - Üçüncü 8ellın _ Su- dır A.şubu candır.> 5 - Hl.cazUr saz sema - lllard: ı.es Dragond de Vill · ı- - 5 a_ dişaha yedi düvel bir olsa baş kaldıra- Mı>nmed olan venıçerı bır nara atmış ve 
t,

1
s' JÜ!:Ük semai: (Abü tablle bu ~bJ isi. 20.15: Konuşma <Tilrk tarlhinde_:ı ~hl- M Ollnka: Ruslan ve Lu:~~ver :V~;türü maz, böyle baldırır,:ıplakları bir saatte 

0 
da: 

te a.ırı.. uner: Ney taksimi. 5 - Hat.lb za.. !eler.) 20.30: Türk ml\ziğl: Ha~k turkulerl 22.15: ?.iemleket aaat ayarı Ajans h b 1 rı' ipe ve kazığa verir> dedi. - Burası veniceri kahvehanesidir, oca
~ • 1'eya Nalı:ı.t ytırülı: .semai: (Bir zaman (İnebolulu Sarı Receb.) 20 45: Türk mü~~ ziraat, ~~<ıham _ tah'rllU 'tambl a er~ t - Sen bugün de onu bir yola getirme- ~ın 1rzı vardır. hrr ,.;ıvulun vallah bi11nh 
~ benı abşu hayal oldutumuz.) 8 - Fa.cııl Heyeti <Ko.rışık program.> 21.15: Mü - borsası CF"lat.> 22_35: M-'ztk· M yo t • n~-u ğe, sana verdiğını kağıda parmağını bas- rıkarı:r.. biC'Pri7., ke .. eri7. ... 
""~aıaı. 19.55: Türk müz1t1: oyun hava. ztk: Planclu kuartet No. 1. sol minör. Çala~-ıçül~ bir ~ece mwıiklal u <Pi) ~z~~- M" ~k~ tırtmağa çalış .. iş zora binerse sonu kötü Divl" ba!!rrrmc;tı W" iki verıİC'E'rinin !!Ö
ır.;., ç~nlar: Hakkı Derman, Şerit İçli, Jar: Cemal Reşid, Orhan Bora~, Z~ki Berkü. ca7band (Pl.) 23_25 _ 23.30: ·Yarı~ki ;: · olur, yarın ~sabah ~rna"'.u.d köleleri i1e rürımelprine bile lüzum kalmamıştı. Dı-
~rı Our, Hamdi Totay. 20.10: Konuşma. ren. EnvC'r Kakıcı . 21.4-0: Muzlk. cazband ram ve kapanış P g • Kırkayak oglunu gonderırım, onlar neza- •rnrrfakilPl' homurtulu VE' kı~ı:ı ımren bil' 
~ lin ıneaeıelerl.) 20,2S: Türk münği: (Pl.) 22_15: Memleket .saat ayan. Ajans ha. ' · * ket ve leta!et ile efendi hazretlerinin par- mii?~kPl'Pn"n ~nra rr-kiJio !!itmi~lPrdl. 't tılır: Fahire Jl'ttsan, Reşat Erer, Cev • berleri: ziraat. esham - tahvilat, kambiyo - mağını kagıda bastırırlar... ~ı:ıh:ıh1Pvin ~P kenenkleri <tclıktan sonra 
"- lto?.an, izzett.in Ökte. 'D- Okuyan: Se- nukut borsas~ Cfi.aU 22 30: Ajans spor ııer: ÇARŞAMBA 17/1/l!KO , :ı.ı_n:t Özdenses. 

1 
_ BLmen Şen _ Kürd. visl. 22 40: Muzlk. Cazband (Pl.) 23.25.23.30. 12.30: Program, ve memleket saat ayarı, 1630 MARTININ SON HAFTASI """;r"ri 1-fııc::an ilP. V<"rıkeri Mehmed bir 

:"Ca.,Ur y kl ogram ve kapan14 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri, ı2 50: köc::ev<' kunılmuslar. ctrbuklann birin'i bi-
~ ':,tcenı:a~k~~~~egflıı:k;;r~~e (~t~~:r·~ arın pr • + . Türk mü:>iğl: CPl > 13.30 _ a: Müzik: Küçük 1629, güneşli, ılık günlerle bitmişti. ~r;; b'.nni ""krm-:l;ır ö~le olmuş, Osman 
ı. ;en nağmede M:vda sesi vardı.) 

3 
_ ~·- Orkestra <Şef: Necib Aşkın.) 1 _ oscar Ned. 1630 da güneşli ve ılık girmişti. Fakat a- <" nn•n rnrha,.ına nilavma ka~ık r:ıl-

.tı>a PAZAllTESt 15/111940 bal: Süvari valsı. 2 _ Paul Llncke·. oıın1 _ ta'ar ckömürün irisini, odunun kurusunu .....,,,..·~'"" 1 • ~~tkım :ılt•rırbn kahW"VP dC'ilrru 
~'1ııb ncı - Nihavend şarkı: (Gel gibellm ı l 1rl -ı ...... cıtya,) 

2 
_ Okuyan: Mostafa Çağ:ar. 12 30: Program, ve memleket saat :ı.yarı, piyadlard::ı. (Marş.) s _ J. strauss: Neş'ell Marta sakla~. cMart kapıdan baktırır, rre ~n Pr 

0 

u mu rh. daha on beş nchm 
' .. em !:fendi _ Sultani~glh şarkı: <Bu 12 35: .a.ians ve meteoroloji haberleri., 12 50: V(lL<; o;>eretınden Buseler vaı.sı. ıs: Program kazma kürek yaktırır> demişler. Şubat '\.-,..ı~ ~ ..... nıı .. ıın !!C'ri c<>virmi<:lerdi: 
"Ilı tın Yine blr nevbaharı.) 

2 
_ Ye.sari A. Türk müzl~~: (Pl.) 13.30 - 14: Müzik: K:ın. ve menı1eket saat ayarL 18.05: Ttirk müzıği. yağmurl.u, bulanık kuvv~tli ~eçmi.şti; - Brı> volcfas ti? geri di:in ... Bıı,.ası 

a ...... • Sultanlyl'gah şarkı: <Biz Heybelide> şık hafif muzlk CPU 18: yrogram ve mem. ı <:alnnlar: Veclh.7. Kemal N. Seyhun, CeYdct Mart, hır. k31rayel fırtınasıle b~şlamıştı. corbı:ı"ı k:ın~· .... 1-ıanMitlir. bi7 nöbetch.;..,,.. 
teıı aınıen Şen _ Yegah şarkı: (Ne gulün Iekel saat ayarı.. 18.05: Muztk: Radyo Caı C.:ığla, İzzettin Okte. ı - Okuyan: Mefharet Şeh:enunı çarşısı~da K~_man~. Osma!l - "Ar" v1;;.mer ıtnri döııün!.. Burası 
tlteı 8evd!m.l 

4 
_ 0cnaı Zade • Yegah Orkestrası. 18.40. Konuşma. 18.55: Berbe \ sağnak. 1 _Yesari Asım • suzinak şarkı: IDedenm kahvehanesı_n?e, dort koşeye bı- rorb<>r• kı:ılıv,..l-ı~nP-:icHr ... 

h .. ,. <A. benim gözümün nurn.l 
3 

_ Oku. saat. 11110: Memlt>ket saat ayarı_._ ajans_ v
1

e I (Ayrı clilstüm sevglllmden.l 2 _ Rahmi Bey. rer ta. n.e _koca_man pırmç mangal konul- H vt' n kl d' ...,. ıı. 
1 

rl , d 
1 

d - e .. .. are va asma, ön! ... 
ı...tı." ... "'üıeyy.en Senar. 

1 
_ Mahmud Cell _ meteoroloji habere . 19.30: Turk muziğ.: suz!nftk şarkı: <Bir sihri tarap.) 3 _Sadet. ı muş ı ı, ı\ e. rı •.. t .. epele.me kor o.luydu. y kl ~ ~..... Ek k k 1 K d k d f d k - a "c:mavın vururu7. ... Bu kahve-

~ rş . • :Sfahan şark1: (Dili biçare.) 2 - r e 0 uyucu arın ~çtd lı:onserl Çalanlar: tin Kaynak • Gülizar türkü: <Ba~rıma taş apıya ~· ıçyuzu a 
1 ~· ı~ı meşın ap- 1-ıanP ocai!1TY117mdır ... 

~e1 _ Isfahan ıartı: <Düşme ey Aşık Ve<'Jhe,. Ruşen ~am, Cevdet Kozan, Cevdeı baS'ıydım.) 4 _ SadetUn Kaynak _ Muha _ lı kalın bır kapı perdesı ası mıştı. 
' .) 3 - ........ - İsfahan Türkü: <Fe::. Ça~ln. Izzettın Okte. 2015: Konuşma. 20.SO: lyer türkü: <Batan gün kana benziyor l 2 :._ Mahalle aralarındaki küçük ko'tuk Y"nİCPri Ha arı ıfa. vecineri Meh'""ed 
~ Ctd!m gül blttı l 4 - ........ _ Türkü: ~k rnUılğl: Fasıl Heyeti. 21.15: Müzlk: Kü. Okııyan: Mustafa Çağlar. 1 _ İzzettin Ök kahvelerine varıncıya kadar, ihtilal gün- d .... ı:ıjfii fpmiz viöitlPr cıkmıştı. BlrkaQ 
~ ( lto.rdeliı) 22 15: Müzilı:: Küçük Orkes. çuk ~rkestra (Şef: Necib Aşkın.) 1 - J'I St. te • Yaylı tanbur taksimi. 2 _ Şevki Bey : lerin~e !<:ta~b~.lun. büt:ün kahvehaneleri crihı irinfip Oc::nı<ırı node. onlara. O"'lar 
~\ler. Necib Aşkın.) ı - Paul Ltnı:ke: ra~. Kadın kalbi (Vals.) 2 - Zieh:er: Oe. Uşşak şarkı: <Bu dehrfn germü serdlnd~n.> gecelı gunduzlu, sıpahı ve başıbozuklar da kahvecive kırk vıllık baba evlfıd !1ibi 
lıııııı ~ <Fantezi.) 2 - J. strauss: Bahar ce iirperme.cı1 S - Mt~av ~!Uk: Ispanyol 3 - Lemi • Uşşak şarkı: <Siyah ebrul~r!n.) ve ba'<lırıçıplaklarJa tıklım tıklım dol- ısırm1c::l~r~. 'thtilalil"' ilk dPt'ı5:f'tli P.'Jn
~~ 3 - Franz Lehar: Oottergatte ope _ dansı. 4 - Karı Blume. Göl kıyılarında. 4 - Rakım _ Uşşak şarkı: (Silemem bir muştu. Yalnız Osman Dede, cKadifeli:. leri C'Pdikt"n :qonra. Osman Dedenin ve
\ıOlca en l>Otpurl. 4 - Leopold Wentnger: 5 - Hnns ~Inbzer: Viyana Polka.sı. 6 - Re. gürı.l 5 - Supbi Ziya - Uff8k §arkı: tNe • kahvesini ihtilalcilere yatak olmaktan '"İC'PrP"ri J<',.rJ;fpli kahvenin müst"ri1eri 
~'?ıiia lt:ıyııannm şarkısı. 5 - Paul Lincke: inolc! Becker. kbahar (Melodi.) 7 - Mic - dec hiç durmadan YBIUllll.) 3 - Okuyan· kurtarmıştı. İhtilalin ilk gecesi, yoldan tıırııfınnan n;> V!ldırtranmıım•stı. Bil~ltis, 
'Je <Vals.) il - Broch: Kol Nldrey, 22.15: heli: Çocuk oyunları. .22.15: ~ket saal 1 Safiye Tokay. 1 - Dede - Ferahfeza tarltı; li(~en dev gibi iki yeniçeriyi çevirmiş: k~""'""'"hı rn11'haf171 ,.,1arak, Osman DC'de-
~tet .saat ayan. ajans haberlerl; ziraat, :rı:~· kAja: haberleri, ziraat, ee~am - ~h- ıEI benim için seni sarmış billyor.) 2 _ ... .. - ~uyurun yiğitler, birer dede kah- nin müc::+f'ril"ri farafıncfan alaka ile kı:ır-
' fJltta - TahvUAL, Kambiyo - Nultut Borsa. - ' am ~ - nukut borsası (fıat.) 22 . .,0: Rast şarkı: (Gönül kurtulmuyor derdü e vesi içın!... c::ılıırı,.,,":lar. Kıır'ife kahveye çıkanhrın 
)a.!.tt t.) 22.35· Konu'1Jla fP',cnebl Dlllerdc- M22u5z51~:M~izlnikd~m1thc - Ressam Mathis <Pl.l lemden.) 3 - Dede - Mahur şarkı: (San; Diye kahveye almıştı. Kendi elile pi- ı:rptirrlilc:lPri l-.prJivı>lPrle. Vf'TlİC'f"ri H.., nn 
Ca,.ı..ıı kısa • dalga po.cıtaslle.) 22.35: Müzik: v" .ki l . uband (Pl.) 23.25 .. 2330: jlO.yık mı.) 4 - Şemsettin Ziya '"taraban şirdiği kocaman iki ta:s dolusu kahve He iln ''PniC'pri M' .... hrrıPrl, birer btiviik saıırhk 
t. "'Uanıı <Pl, ann program, ve kapanı, - yç be be 'ki - d . . ~nırt .... mııc:J..,,.rh. 0-:man Dene, pazar1 ıkta 
"'ı 

23 
' <Yalnız uzun _ dalga postasL · $arkı: <Ey gonca açıl.) 18.55: Serbest .saat. ra. r. ı çıragı a yenıçerılere iki '-tllt. -25 • 23.30: Yarınki program, .e ita - * 19.10: MeınJeket saat ayarı, ajans ve mete_ kehnbar çubuk dold~rup sunmuşlardı. vok iken ellerine trAş ve hamam p.,~..,sı 

SAU Hll/1941 oroloJı hııberlerı. 19.30: Türk müziği: Fasıı ~an Dede, e~!~':~ ~~-yı andıran, vermis. onlan, evlad yerine büvilttük-ü 
* 12.30: Program, ve memleket saat ayan, Heyeti. 20.15: Konuşma: <Dış pollUka hAdL bır yum:UkJarı ıle oküz old~ren yeniçeri iki cıra~ile her hafta hamama yolJamıstı. 

'PAZAR 
141111940 

12.35: Ajans ve l'IM'teorolojl haber~rl. 12 50: selerl.> :!0.30: Temsil: Kılavuzlar (Monoloğ) neferlerıne derhal kabul ~dilen teklifinJ Yeniçeriler, bir J?e<:e Osman Dedeye: 

1~12.ıo: Pr ~rk müziği. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Ya7.an •e söyllytm: Vahi öz. 21: Serbest saat. ya~~şt.ı, iki ay müdde~ ile, ~~e~ elden, - Dede baba demişlerdi. sen biz.im 
~S: Aja:gram, ve memleket .saat ayarı, izzettin Ökt.e, Reşat Erer. ı - Okuyan: Mu. 21.10: Konuşma <Hattabk posta tutu.ro.l su go den, _kah;reha.~enın mısafın ediler. dünya ve ahiret babamız ol, biz de senin 
' 1ı: :ı:ııuzığ~. ve meteoroloji haberleri, 1250: zaffer İll<ar. 1 - Segfi.h peşrevi. 2 - Sadet- ~l.30: Müzik: Riyuetıcümhur Bando..,u (Şef: Gece ve gundüz nobetle.şe kahvehanede şu ojtlanlar gibi evladın olalım... Bu 
>t llirt(i . Beçllmlş saz eserleri, ~arlı:ılar tın Kayyıak - Segah şarkı. {Hicranı elem Ihsan Kün~r.) ı - Trayton Adaill.!J' Marş oturacaklar. kahvehanede yatıp kalka-
" ._n, ~· Çalanlar: Fahire Fersan, Refik slnıı!l pür hunumu daıtıar.» S - Kaptan z . 2 - ~. Lehnr: Altın ve Oümü.ş <Va~.) 3 ....:. caklardı. Kahveyi mu~afaza edeceklerdi. sandıklarımız burada dursun .. iki aydan 
~l1'en şat Erer, Şerif İçli. Olmynnlnr: Ali. Rıza _ Hüzzam şarkı: masta kalblmin carıo pedrotl: .Muteler:.. 4 _ ı:. Lalo· Nor Osman Dede, onlara bırer kat esvab, ı.ki- sonra da, biz arasıra geliriz, bu kahveha-

-~&=n~a~r=· =S:a~~=H~o~~=·~M:e:~:k~T:o~~~-:d;e;r~d;in;l;.)=4~~F~a;iz~K~a~p:a:n:m~-~~=!~h~~ş=a~~~:~~~~<~D~e~v:~~~1~0~u~n~c=o~M~~f~a~d~;~=j~~r~k=a~t~ç~~. birM~ft~~e~a~~ ~hldmb~a~ı~~~ ..• _ Y 8 çevre, çember, çorap ve ya~lık düzecek, (Arkan var} 

oıSon Posta .. D1D eclelti telr.ikuı: 17 eğdim: Sana sahib olmak ve bütün dün k - Var. Asıl mühim şeyi _unu~tun. Mü-' Kapıyı açıp yukan fırladım. Merdiven 
c:~e~m kli~mi; ,karısının yureğine heye- ba.şın~aı; ti «Kestane korusu> nda yaptı-ya erkeklerini senden uzaklaştırmak. İ

i Aksam , -l.S 
şitiyor musun İncigül? 

- İşitiyorum, fakat hiı;bir şey duymu
yorum. Çekilmez bir koca olacaksınız 
herha~-de ... cKestane korusu:. ndan ayrı
lalı bırçok ~vli erkekler gördüm. Levla 
h~nımefe~dıd:n de çoklannı dinledim. 

~;; :e.ni dinle, fnc~ü1 ! Böyle oradan o
~ı ~ olaşmak o"rnaz. Hav.ıtımza b;r şe
~ b l'nı_e~tzin zamanı çoxtan geJdi. Az 

....._ •lYlnHı sayılırım. 
Asla! 

::: Seni küçült ı:ihiri>az seni! 
~~. Yl~~et. baş~a]an da ~ni hep csihir
~)Uı !'1~ ve dum·ada ne.ı' dar muzır ve 
~t-lareyıcı şey varsa o isimlerle çağın
~bn~e~te h:n de bu .vasıf~~nmı göste
-~İılı ._..~ın hır yere gıdeCPf!lm. Bııra'ar >t' 1~n ~k dar. <;t>k sıkıntılı... Bir 
~aa1ı 1 

bulup HoJlywooda kapağı atsam 
0 lir aC'aba? ....... s.u . 

~a h bos hülyaları honoa Avrupo:ı k1z. 
'°'~d ?ır:ık. Senin ne i~in var HoJJy
~ a. 

~lttı:"ab vermedim. Bütün bütün çileden 

tlıı.ı';, ~banızın kimse.<;i kalmamış demiş
~~~enizin ere akraba'armı tammı
lla lltt ~ kı ıız. Bari ismini söylevi.1 de 

sı~i \. nlarını?.dan birini olsun buluruz 
....._ 1\ 1rnnve eder. 
~ ....._ '\7~1nemi!1.adı mı? Nuran! 
~le? 13 nız ısım yetmez. Kimin ne.si 

? abasının, annesinin, ailesinin adı 

~~~ ı · ~ SUaHer ~ni fena halde s1'kıyordu. 
cevab veremiv-0rdum. Bildiğ'L'Tli, 

Nakleden: Neyy'r Kemal Sızİstbu ro e hıç, amma hiç yakışma~ınız 
düşündüğümü söyleyememekten çok ız- emeden güJdü. HaJA elim elinde· · 
tırab duyarım. - Su koca tiplerini anlat ta bakay;m 

- Nuran hanım .. Nuran hanını? Kim· ben hanırtsinden olaca~m? ' 
lcrden acaba? -:- B~rincisi Avni bey tipi: Ufacık te-

Daha fazla duramadım. Şaziye hanı- fecık bır dadı. 
mm günde itim bilir kaç kereıer bir kara - ~ni~ boyum bosum buna uvmaz. 
leke gibi yüzüme çarptı~ hakilı::aü itiraf - ıncısi. Memduh bey tipi: Kaba, 
ettim: 1 hoyrat. kendıne ve paraya tapa!.'. 

- Babası doktor Süleyman bey im~. 1 - Bu da değilim. 
Annesi beUi değil. Daha doğrusu annesi - Karılarının mektu:blannı a t anlar 
Sü'~man beyin meşru .kansı olamamış. Karılarını çekiştirenler. Kocaka 1 gibi 
Tabu. çocukl~rım da kınıse akrabalığa her şeye sövlenen her işe burun sokan-
kabul etm~. Iar ... Saymakla bitmez ki 

- Varsın öyle olsun İn~! SöJiimü - Peki mükemmel k~~ ·hanı( · 
dinle, gel benimle evlen. söyle? sı. onu 

Bir kahka~a ~ttı.m: . . . - ~arısının bütiin masraflarına seve 
- Ne ganb ınsansmız. Sız, zeki bır seve goz yuman, hiçbir işine karışmıyan 

diplomat, ka.dmlan n~ kad~r .az _tanıyor- - Bak bun'-ar gayet iyi elimden geH;: 
sunuz. Hangı kadın böyle bır izdivaç tek- - Karısına daima en derin heyecanla 
lliini kabul eder? bağlı kalan. 

- Peki sana ben ne yapayım? - Hiçbir 'kadm bunda .eenin kadar 
- Hiçbir şey. muvaffak olamaz. 

_ Geı:e _gü:ıd_üm ve o cşeytan bakış. nnla Eğildi. Biraz daha yaklaştı. Geri çekil-
gozlenmn ıçıne baktım. Yanrma yaklaştı. dlın. 
Elimi avuçlannın içine aldı: - Bitmedi. Erkek arkadajf]ariJe uzak 

- Evet... Sen bir sihirbaı:sın. Sihirli seyahatlere, uzun işlere dalıp kansını 
değneğini vurduğun yerde ne karar, ne serbest bırakan. 
muhakeme kalıyor. Seni unutmaya, ha- - İşte bu .olmadı. 
vatımdan silip çıkarm~~a ahtetmiştim. - Gördünüz mü? En milhjm şart işi-
Ba~a ~~y.~mayaca~ı b~lıyurdum. Fakat ~ize gelmiyor. Daha fazlasını konuşmaya 
senı gorunce •ene • bır tek arzuya baş lüzum var mı? 

e 
1 

• • • ğım gıbı: 
Bır?~::.f. Elırnı acıtıyorsunuz. -: All~a ısmarladık! diye seslendim. 

Bır sanıye daha duramadı. Ev sahibini 
- Söyle heyecan vermeli mi? bile beklemeye lüzum görmeden çıkıp 
- Leyla hanımefendi: cBu, hiçbdr ko- gitti. 

canın elinden gelmez. Koca insanı yalnız Leyla hanımefendi şapkasının vualeti-
esnetir, uyutur> diyor. ni takıyordu. Oda himıetçisi Bedriye ar-

- Yani kadın kalbi heyecanlanmaz mı kasında durmuş, kendisine yardım edi-
demek istiyor. Sen buna ne dersin? yordu: 

- Hevecanlanmaz olur l'\"JU? Otuz va- - İncigül. dedi. ~özlerinden feytanlık 
sındasınız amma çocuk gibi konuşuvor- okunuyor. Çabuk söyle. Aşağıda ne ya
sunuz. Kadın kalbi baştanbaşll heyecan- pıyordun? 
dır. Kocası için değil, kocasından başkası - Hiçbir şey. Melek gibi uslu uslu o-
için... turuvordum. 

- DcllU'k "örüp duyduklarınızdan bu - Öyle ise neye "özlerin ışıldıyor? Al
neticeyi C'ıkardınız? Kim bilir, belki de Jah bilir, Vahid beyle boı:uı;tun. Çekil 
siz haklısınız da ben budalar.a düsünüvo- karşımdan budala. Beş senedir yanımda-
rum. sın . HalA. vualet nasıl takılır öğreneme-

Dolambac:lı bir ceveb verdim: din? 
- MeselA: Diln yemrkte sövlüvorlar- Bedriye neye uğradığını bilemeden 

dı. İzmirdeki güzel bir kadının kalbi de çıktı. Levla hanımefendi neye kızsa acı
sizin için heyecanla carpıvormıış. s1.~ı bu kız~a.n çıkarıyor. Sonra da _gönlii

Renk ver~df. Rütün di -k ... time rRğ- nu almak ıçın harçlık verip sinema •a 
men a~ak kimi kastettiğimi anlad1ğmı yonuyor. 
anebildim. .. . B~.dri~eyi savdıktan sonra gene 0 hah-

- El çok feY sovler. Sız bunları hıra- se dondu: 
kın da, cevab verin : Benimle nf' vakit ı - tncigiil neye bö'vle ? n , ~eri ı ., . . . . yapıyorsun. r:ınn 
ev~~~ b"n z. kit V h'd be her şevı bılıyorum. Hallık anlattı D•ır-
'ht-i lı~ ır va . d a ı'b k y. dM<.>.~f"! ki dun, durdun da tam evlenehilece~in a-
1 yar ı)avım, sız en . ~ş a ~ ıstıv~n damla bozuştun; olur mu bu? 
bulunmac:ın. O zııman önumdı:? dıze J?elır, Bird"nbire te m tt . 
yalvarırsanız cpekh derim H l"k b pe .a ı. 

İnci~l! Soitukkan1ı .bir erke~im. ta anla~ı~ ey benım ne mi biliyormu~ 
Fakat sen dünyanın en temkinli C'rkeği- - Hiçbir şeyini v h'd K t k 
ni çileden ı:ıkat"lrsm. Bu gidisle bfr gün rusu> nda SPninle ·fa al ı 1:k ede; anc•, ,.,_ 
seni bobrlar !fhtrbazl .. . . z a a a a ar o mu.ı; ... .. ta onu soyledı 

- Bari kaçayım da ölümden kurtula- - Ya' · yun. .... 
(Arkası var) 
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(Memleket llaberleri) Bir haftalık radyo programı 
(Ba~tarafı 9 uncu sayfada) ba~ladı gönlüm.> 3 - İshak var~ 

Y nrdda yardım faaliyeti '· Kızılcahamam 
• 

şosesı 

ve; Radsoc:Usl, tısını 1 ve 2. 5 - R.Laparra: şarkı : (Kaç yıl beni sen taze ~ far"' 
İspanyol dansı (Paseo.) 22.15: Memleket aa vuttunJ 4 - Sel. Pınar - Hıu:: ~, 
at ayarı, Ajans haberleri, ziraat, esham • (Stıvlyordu onu ruhumda kanarlart " Oa" 
tah\11At tamblvo nukut borsası (Fıat.) lar.) 20 : Konuşma (Harb hatıra _. ~ 
22.'35: Müzlk: Rave-t _ Yaylı sazlar kuarteti mc!nkibcler.) 20.15: Temsil: Çob&~ı. sı.ıt: 
(Pl.) 23: Müzik: Cazband (Pl.) 23.25-23.30: za~: Mitat Tansuk. 21.15: Berb~~ f.ıli Y ı•rdun her tarafında felaketzedelere yardım işine 

büyük bir hızla devam ediliyor. Samsuna gelen yeni 
yaralı kafileleri tedavi altına alındılar 

Samsun, (Husust) - Erzincandan bir Toksan ve Bekir Kulağın verdikleri 
Samsuna yeniden 32 fel!ketzede gel.mit- 100 er lira zilcre şayandır. 
tir. İstasyon.da alikadarlar tarafından Komite faaliyetinde gerek memur ar
karşııanan fe:iketzedeler, Milli Yardım kada.şlann ve gerekse kendilerine vazife 
Komitesinin açtığı misafirhaneye yerlet- tevdi edilenlerin hizmetleri ,ayanı tak
tirilmektedir. Eııbaada ağır yaralanarak dirdir. 

ilk tedavileri hükiımet tabibi Ahmed Ba- Geredede toplanan para ye efya 
yar tarafından yapıldıktan sonra Sam- Kızılaya aönderildi 
sun hastanelerine sevkedilen yaralılarını . Gerede, (H1l.9USl) - Erzincan zelzele 
miktarı 35 i bulmuştur. Ayrıca 15 yaralı felAketzedelerine yardım için kazamızda 
da Tokad hastanesine. sevkolunmuştur. I teşekkül eden Milli Yardım Komitesi bu
Adedleri çok olan hatif yaralıların teda-ı güne kadar 3700 lira yardım kabul etmiş 
vileri sıhhi heyetler tarafından doğrudan bunun 3500 lirasını merkez komitesi he
d-Oğruya kasabada yapılmaktadır. subına Kızılay genel merkezine gönder-

Samsunda memleket hastanesinden miştir. 

~aşka zühreviye hastanesinde de feliket- Bundan bafka 3500 parça kadar giye
zedcler için bilhassa yataklar tahsis o- cek eşya toplanmış, bunun 1768 parçası 
]unmuş ve tedavilerine itina gösteril- Sıvas Kız.ılay deposuna evvelce gönderil

mic;tir. miştir. mütebaki eşya da nakdi mevcucfla 
Diğer taraftan Samsun Valisi Fuad l>irlikte bugün gönderilecektir. Nakdi ve 

Tuksal Sa'ı günü şehrimizdeki hastanele- ayni teberrüat devam etmektedir. 

re yatırılmış olan zelzele yaralılarını Çorluda mekteblilerin yardımı 
hastanelerde ziyaret ederek ayrı ayrı Çorlu (Hususi) _ Kazam.ızda muht 
'hatırlannı sormuş. ve felaketzede yurd- lif kolla~a ayrılarak halkın para ve eş;;. 
da-şlarımızın tedavısi hususunda göster- teberrüatını kabul eden Milli Komite ve 
dikleri gayretten ve faaliyetten dolayı Kızılay grupu şimdiye kadar 3000 lira ve 
hastane doktorlarına teşekkür etmiştir. adedleri binleri aşan teıberrüat eşyası ka

Akaarayda nakdi ve ayni yardımlar 1 
bul etm~tir. Bu arada orta mekteb tale-

Aksaray, (Hususi) - Aksaray Milli ı besi 20, üçüncü mekteh 15, Şecaattin 
Yardım Komitesi mesaisine hararetle , mektebi 16, Cümhuriyet okulu 10 lira, 
devam etmektedir. Şimdiye kadar nakdi Veliçeşme köy mektebi talebesi de 9 li
yardım 3194 lira 36 kuruşa baliğ olduğu ralık teberrüde bulunmuşlardır. Yardım 
gibi. ayni yardım olarak Azmi Milli T. A. kabulüne devam edi1rnektedir. 

Şirketinden 150 çuval un, '12 koyun, 14 Sındırgıda yardım faaliyeti 
keçi. 26 sığır ve 836 parça giyecek teber- Sındırgı, (Husust) - Burada zelzeJe 
rO. edilmiş ve 836 parça giyecek Kızılay 1 feUketzedelerine yardım komite$l teşek
Sl\·as merkezine sevkedildiği gibi 150 kül etmif, bugüne kadar 2300 lirayı mü
çuval un da fe!·iket mıntakasına yollan- tecaviz para toplanmıştır. Ayrıca halk bir 
..... at hayli iç elbi~i ve 98mapr da tebcrr.i 
~......,.ır. 

. • Ş . · etmiştir. 
Azmi Mıllı T. A. . nakden 100 lıra da- Ce ha d d f ı· • 

h te'b ·· tt'b' 'bi millt k 't te- Y n a yar mı aa ıyeti 
a erru e ıe-;ı gr • omı eye Ceyhan, (Husus!) - Yurdun dört bu-

berrü edilecek buğdayların meccanen ,.,, d ld ""· "bi C ·"" d d f lıt caepn a o ue-; ... gı e,, .. ın a a, e il-
glrket fabrikalarında un haline getiril- ketzede kardeşl.erimize yardım için te-
fesini ve bu unların şirket vesaitile Bor şekkül eden komite faaliyetine devam 
istasyonuna kadar naklini deruhte et- etmektedir. Şimdiye kadar 3000 lira para 
m~tir. ve bir o kadar da Çam&fU' ve elbiM! top-

Nakdi yardımlar arasında buğday tüc- Ianınıt ve Kızılay vasıtasile mahaJline 
carı Mehmed Özot 200 lira, zahireci Ca- sevkedilmiştir. 

( ___ s_a_m_s_u_n_H_a_l_ke_v_i_nd_e_te_m_s_i_ll_e_r __ ) 

ta~amlanıyor Yarınki program, ve tapantf. Muzlk: Radyo Orkestrası (Şef. ~t • 
Kızılcahamam (H •) K.ı 1 * Alnar.) 1 - L. Van Beethoven: .--ı ı" 

ususı - zı ca vertürü. 2 - L. Van Beethoven: 'I - ıı-_,.ıt. 
hamam-Ankara yolu uzun senelerden- PERŞEMBE 18/ l/IMO fonl, La majör. 22.15: Memleket ,..,.!ı.fsJAL 
beri yazın felaket, kışın da bir Met ha- 12 30: Program, ve memleket ıaat ayarı, Ajan.er h:ıberleri; Ziraat, Esham isJt· ,,.. 
lini almakta idi. Şimdiye kadar bu yol- 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: Kam~lyo _ Nukut Borsası <FlatJ C,... 
da kazaya uğrayıp ölen ve yaralanan- Türk müziği. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, zik: Opera aryaları (Pl.) 23: Mfllll: fi 

1 h . tl' b" 1--"' t Cevdet Çağla, İzzettin Ökte, Zühtü Bardak. band CI'l.) 23.25 _ 23.30: Yannki pratlfll#' 
arın sayısı c emınıye ı ır yeKun eş- otlu. 1 _ Okuyan: Azize Tözem. 1 _ Arta. kapantŞ. 

kil eder. Geçen sene İstanbula kadar k:l _ Kürd. mcazklr ıartı: (Ballandı gönül.) 
uzanan •bu bozuk ve rehlikesi günden 2 - ......... • Hüzzam ıarkı: <Sevdası he - CUMABJ.!t zt/l/lMI 
güne fnzlalaşan eskimiş şosenin Anka- anı.> 3 - Yesari Asım - Hüzzam tarkı: löm.. 

13 30 . Pr mı t t ,.d ~ 
ra-Kızılcahamam kısmını bir müteah _ rüm St'nl sevmekle nihayet bulacaktır.) 4 - ·• · ogram, ve me e e t>erıed- ıs. 

. . . . . .. . Kemal Niyazi Seyhun: Kemenoe tatslml. 1~ 35. Ajans ve meteoroloji ha l(dl-1 tfi ' 
hide ıhale edılmıştı. Muteahhıd deruh- 2 _ Okuyan: Badi Ho~ 1 _ Klzım Ua _ Türk müzıtı: Çalanlar: Veclhe, . ,ıt • 
te ettiği şerait dairesinde bu mühim mcaz oarln: <Gamla kıymettar ömriln.) 2 _ yazı Seyhun, Oevdet Kozan. o~_:. tpDo 
yolu ikmale muvaffak olmuş. Ancak ......... _ Hicaz şarkı: (Hasreti ruyunle.) s - zeyyen Benar. 1 - Bayatı J)efreYI. pıı' 
Uç kilometre kadar bir noksanı kalmış- Refik Fenıan • Hicaz şarkı: <Cihanda bırt - mı :ey) :aya~ şarkı: <Oül har:. ~ • 
tır. Bu~un da ploka1·1 tamamen yapıla- clk sev:llitlm sensin.) 4 - .... ..... - mcaı tnr per haüsnn. ü -ü mı - Bayati ':r _· ,_,,rl' 

1 
kü: ıDaflar dağlar viran dallar.) 5 - m - sız n g venme anma.) dl ı,,,ıı • 

ralc ya.nız çakıl ferşi kalmıştır. Beş en caz Baz umalsl. 13_30: Konuıma (Kadın aa. Kaynat - Bayatı şartı: CBtr gün !ft1Sll td• 
gün sonr;t yol ikmal edilecek mürur \'C atı.> 13 4!\ _ u.: Müzik: Karı.tık hatır müzik nın :nzune daldım.) 5 - Kemal JOd'' 
ubura ve bütün vesaiti nakliyeye açıl- (Pl.) ıa: Program. ve memleket saat ayan, h~n. Kemençe takslml. 8 - Lemtd·_-.. , f "' 

. t 18 40 . k~r şar!cı: <Son aşkımı canlan ... - 1 • mıs bulunacaktır Bundan sonra yazın 18.05. Müzik: Radyo Caz Orkes rası. · · Osm Nlh d Hl klr .... <__. 
·. ·· · ·· ·.. · · Konurm:l (Slhhat 'saati.) 18.55: Serbeat sa. an a - caz şarıu: -_ -~ f,1' 

otobuslenn uç, dort, kışın yedi sekız t 9..,·~0 ..... 
1 

t t t J zattan bat bana yatın gel> a - BUP- ..ı.. 
tt h d k " l"'kl k tt'k a . 1 .l : .m.em e e saa ayan, a ana Te me_ · kJI ot 9-

saa e ve em e ço guç u e ate ı - teorolojl haberleri. 19.30: Türk müziR't: Jl'a _ ya - Muhayyer şarkı: (Dedim bu 1..-: 
leri Ankara-Kızılcahamam arası sefer- sıl Heyeti. 20.15: Konuşma (BlbUyoğrafya ze~. k~.) 9 - Muhayyer saz aeırı~: !il
leri, bu doksan küsur kilometrelik me- eaatl.) 20 30: Türk müziği: Çalanlar: P':ıhlre Muzlk. Rlyuetıcümhur Bandosu s"' 

· · · c d t ç 11 Refik Fe H san Künçer.) 1 - A. Menetrier: .,.,._.._, 
safeyı kı~ yaz tehlıkesız Ye arızasız ola- F~s:m, evk e a Na, 

1 
Rl ~~· a;ıan F. ı.ehar: A.,k valsi. 3 _ A. Thom .. : --;,. 

rak bir buçuk iki saat içinde müntaza- OR r~ 1 
- ov! u

2
yan: AbecdlmEf zdal R atn. ın· yon ope.!"asının uvertürü. 4 ' _ Andte Si ffı 

. . as~ peşre - en - as fl,r . . tJttt 
man ~·f'pabılPceklerdır. (Senin aşk~la çak oldum.> 3 _ Leml _Rast Mırnastırda. 5 - Bedrlch Smetana.

1
. trOf: 

Düzcede 
zelzeleler 

şarkı: <Yok mu cana A.şıka hiç lllfetn.> 4 - 15.15 - 15.30: Mllzlk: Cazband (PIJ ~ Jıo-!S: 
Ali Rlfat Bey - Rast şartı: (Anlatayım ha_ ram, ve memleket saat ayarL 18.0S. tflJtl 
llml di!dare.> 5 _ .......... Raat prkı: (Bir Racyo caz orkestrası. 18 40: Konu~ 19.ır. 
dame düşürdü ki beni.) 6 - Dede _ Rast şar bllglst .ve sevglst.> 18-55= Serbest _. etearoıo~ 
kı: (Aldı bu aklımı.) 2 - Okuyan: Melek Mel"!"!leı<et saat ayarı, AJan.s ve ~ .,.erıer': 

10/1/40 Ç b · b" • Tokgöz. 1 - Cevdet Çatla: Keman taksimi. haberleri. 19.30: Türk müzltl: Sa d; 
arşam a gecesı saat ırc çey . Çal:ınlar: HaklQ;.Derman, ~rlf içll. P.:_,..1 

rek kalarak çok şiddetli bir hareketiarz ı 2 - • Fa.lzeı - Şetaraban şartı. (Badel TUalat .. H dl T k B rt ttn lt.55: 'JV'-
- . tçllstn.) S - 89.dettln Kaynat • Şetaraban Our. am 0 .. ay, as er. te 8" 

olmuştur. Muteakıben fasıla ıle 2 sarsıntı §arkı: lOeremlz kapkara.> 4 _ Dede _ Şet. mll!lğl: Halk turkülerl. Azl21e T6'Jedl oaııet 
daha hissedilmiştir. Nüfusça zayiat ve araban şarkı: mözümden gönlümden git • dl Yaver Ataman. 20.10: Konuşma <:-:_:.,"' 
yıkıntı yoktur. 1 ) • _ Şetaraban •arkı. CBah meseleleri.) 20.25: Türle müztıt. c;aıv:;°" 

m yor. " ......... - .., · • c d • ç "l K ı N Be h ~Tdet P 
Çe1erde "•lama) 6 - Saz semalsi. 21.15: Mn ev e.. aE a, ema · Y un •. V"' d""' • Saat 8,5 ta müthiş bir sarsıntı daha ol- -. ..._ İ ttı ötte 1 ot ..,_.,, P"' 
zt!t : Küçük Orkestra (Şef: Necib A.,kın.) 1 - zan, zzf' n · - uyan. ı::ııı:7.-ıı ,t 

du. Mağaza ve dükklnlarını henüz a,ç- J. 8trt.u~.s: Şer. Viyana (Vals.) 2 _ J. Btra. aes. 1 ..... Hicaz peşrevi. 2 - Lemi. a;ı,.• 
makta ve açmış olan es.naf '!e tüccar kor- u.c;s: O>~"l-:.ıb çlçl'!klerl <Vals.) S _ Victor Hru. kı: (Var mıdır takrire hacet.) S - 11 ,o. 
ku içerisinde sokaklara fırlamışlardır. Bu bv: Viyana operetlerinden potpuri. 4 _ rı - Ko:>uz Hicaz şartı: (Bahar olsa ~
son hareketiarula Düııce İsmetpaşa ilk Franz Le har: ttç kadınlı btr adam operetin. zar ti~:ı·> 4 - Sel. Pınar - Htcu. :· fell • 
okulunun ganb tarafındaki büyük ciuvar den ~tpurt. 5 - Martın Uhl: An Al~ <Her_ ta a km~(Beaçniılmı§t.) 

1
5 - Zkaeltl ) • • O~ 

h na~ far ı: a eş ere ya n. • - , 
ehemmiyetli surette çatlamıştır. Mekteb k~.l 22.15: Memleket saat ayan, AjaM a. . 8.. h t Özd 1 Sel pıııtJ' 

b. f ııık t d .1 k . . t berlerl, zıraat, esham _ tahvillt, kambiyo _ ya_n. ~ma a en&ea. -
0 

ı.ı. 
ır e a e e mey an ven meme ıçın a- nuhıt borsası CFlat.> 22.30: MOzlk: TschaL KurdlUhlcazklr şarkı: (Aşkınla yana set' 

til edi1ırniştir. Şimdilik başka bir yıkıntı kov:c::kv _ c~ Nolsette sultl rPU 23 : Mll • b~e b•ı.senle şifa .sun.) 2 - Ratunl (IJ' 
yoktur. ztk: Ca:ı:band <PU 23.25 _ 23 30 : Yarınki Kurd. Hlcazklr şarkı: <Mahrumu P S1. 

k ruhum pür ahZan.) 3 - ....... .. - Kttrd- ıeJ 
pror,ram, u apanış. + cazk~r şarkı: (Gönlümü b&.4ka ml!~~d-

0UZC8d8 bir yangm o~du 80 4 - ru>flk Fersan - Hlcaı şartı: (OOP.., 
d b• "ht" d CUMA 191111941 den kaçıp gittin.) 5 - Şevld Bey _ Blcıl 0: 

yaşın a ır 1 ıyar yan 1 12.30: Program, ve memleket saat ayan, kı: <Demem cana beni yldet.) s - okUf'"' 
Düzce (Hususi) - Düzcenin Çayırlı 12.~5: Ajans Te meteorolojl haberleri, 12 so: Mahmu1 Karındaş _ Muhtelif halk ttrı111 , 

nahiyesinin Karakaf köyünde dün gece Türk milzttı: <PU 13.30 • 14: Müzit: Kan_ rt. 21.15: Müzik: Küçük Orkeatra (şef: "ıı-' 
. . tık hafif mllzlk (Pl > 18: Proıram, ve mem. clb Aşkın.) 1 - Hana Schnetder: Jılef • 

bır yangın çıkmış ve bır ev yandıktan le ket saat ayarı. 1e:o5: Türk müzlfi: Fuıl Rötren!erden potpuri. 2 - Tschaltowsk1~ 
sonra diğerlerine sirayetine meydan ve- Heyeti. 19: Serbest saat. 19.10: Memleket aa. leJi {Hazin parça.) 3 - Haydn: Yari°' 
rilmeden ateş söndürülmüştür. at ayaıı, Ajaru ve meteoroloji haberleri. 4 - Oanglberger: Küçük Flüt lç1n to ı 

Mezkilr evde 2 erkek, 2 ~k ve 1 19.25: Türk müzl!U. Çalanlar: Vecl~e, Rufen parça.ı;ı'. 5 - Lanner: Romantik nls. •. f,. 
kadın bulunmakta idi. Köylünün yar _ Kam, iızettln Ökte. 1 - Okuyan. Mu.stafı.ı. Btrauss. Büyük: vals. 7 - Armandola· ,J. 

. · Çdlar. 1 - Faik Bey _ Hicaz farkı: (Ateşi panyol aşk serenadı. 22.15: Memtetel,. ,_ 
dımı ile 1 erkek, 2 çocuk ve hır kadın .sü:ı:anı firkat.) 2 - Rahmi Bey _ mcaz şar_ ay:-rı, AJan.s h~berlerl, Ziraat, Esham - 1' ,o: 
kurtarılmış ise de, Ahmed oğlu Mustafa tı: <Akşam erdi gene sular tarardı.) S - U. vilU, K:ımblyo _ Nukut Borsası (Fiat.l 22· ~ 
ismindeki 80 yaşındaki bir ihtiyar bütün dl Ccmll Bey _ HlcazkAr şarkı: <LAyık mı sa- Konuşm:ı (Ecnebi dlllerde _ Yatnıı t~J 
gayretlere rağmen kurtarılamıyarak, na bu dfll.l 2 - Okuyan: Radife Erten. 1 - dalga posta..cılle. > 22.30: Müzik: Cazband <,o: 
feci şekilde yanmıştır. Ru~en Kam: Kemenç~ taksimi. 2 - Be. Pı. (Yalnız uzun • dalga posta.sile.> 23.25-23· 

Bergama Halkevinde okuyup 
yazma kursları 

Berv,oma (Hususi) - Okuyup yazma 
bilmiyP.nler için Ha·lkevinde kurs açıl
mıştır. Bu kursa şimdiden iki yüz kişi 
kaydolmuştur. Bundan başka gençlere 
ing!lizce öğretmek için faydalı bir ha
raket başlamıştır. Bu kursa devam e
denlerin sayısı gıttıkçe artmaktad!r. 

Parti müfettişinin teftişleri 

nar _IlüzZP.m §arkı: CÜmmldinl ldrplklertne Yarınki program, ve kapanış. -" 

Edebiyat alemimizde kaldırılan kazaP 

Hasan Bey - Edcbiyat
"h yet bir han:kct baş ta . nı a 

. . . Yeni bir töhret mi 
ortaya çıkb.t 

... Yoksa mühim bir e • 
nr mi yazıldı? 

Hasan Bey - Hiç biri 
· değil, Babıilide edebiyat 

gösterdi.·· · dedikodum bq!adı. 



13 h. 

~-~ka~~=n=un::::===:ıı==:=:::===============-=====-=-===-=---====-=-=-ı:::::=;========S=O==N===P=O=S==T=A=========================================================S=a=y=fa==l=ı== 
•· 

1 
• 

1 
• 

1 
• 
A 

LO YAS~ 1 
)\tllfonanlar kendilerini nılmevaz ve J:it if kokulu limon, portakal 

n bahçelerinde doJ~tıklarım hissederler. 
thııt~?.:rine Avrupad3 bile tesadüf edilemez. Hastala'ra hayat ve şifa veren. 
hl rı teskin eden, ruhi ıztırab]arı azaltan bu meşhur kolonyaya ecnebiler 
~r. ~Pıyor. Hayr~n ve rneft~n memleketlerine hediye olarak gönderiyor -
l'rrıa f . . ilebilir ki. Ingiltere, Fransa· ve biHün yüksek milletlerin kolonyala~ 
• aıktir. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilApları 

Binbirdirek e sat 1 k 
k ym,.,,t!i arsa 

lstnnbul Vakıflar Eaşmüdürlüğünd'!n: 

1 

ı 1 '' s t. Y~ ultanahmed Blnbirdlrek mahallesinde eski Eczane yenı Işık sokağında e.skl 
'atıtı nı 20122 No. lı çap mucibince 751 - metre murabbamd:ıld -.akıt arsa tamamının 
tı~ru kapalı zarf usulile l/1/940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle arttırmaya 
2 ~t~tır. 

3 ::: ruhammen bcdcll {11629) lira 47 -kuru§ ~ llk teminat (872) lira 22_kuruştur. 
~ııı' hale_,l 16/1/940 _ tarihine müsadl! Salı gfınü saat on ~te Çeınberli~':ta İs-

i ........ Vakınar Başmüdürlüğü binasında top~anan Komisyonda yapılacaktır. 
"~~ İstekıııerln 2490 - No. 1ı arttırma kanununnn hükümler! dairesinde hazırlaya _ 
illa ~ lekllt mektublarını ihale saatinden bir saat evvellne kadar Komisyon Reisliği_ 
" g~lert lhımdır. P~ta De gönderllecek teklif mektublarının da yine bu saate Jta_ 
s ........ rnl§ bulunması meşruttur. 
0~6\ Şartnamesini görmek, daha fazla ma' 'ımat. :ılmak isteyenlerin mezkfu Başmü _ 
~e mürncnatıarı. (10893) 

' Her yaş için 
Kuvvet: lıAcı 

En kansız düşmü~ hastaların az zaman 
zarfında iktisabi kuvvet etmeleri için 
her yemekden sonra bir Likör kadehi 
QUINIUM LABARRAQUE. almalara 
kifidir. En muannit sıtma nöbdlerine 
karfı dahi gayet müesairdir. Zayıf has· 
talıkdan sonra kuvvctaiz. fazla çalışma· 
dan yorgun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş gcnçlerın, zahmetle 
inkişaf eden genç kızların Lohusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız· 

tarın dahi tesiri mu· 
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafından 
kabul edilen • • 
uını 

altarra 
Şarabını ıpnılıdırltr. 

Deposu: Galata, 

Gümruk sok. No. 36 

uc 
'-... · Her Eaaoede utılır. 

""""----------- --
~ lstanhul levazım amirliğinden 

~~ll. \ l:>etterdarmda ı No. ıu dik.im evinin çorap atölyelerinde makineler için ihzar 
'- ~na dahlllnde zati çorap makineleri e çalışmak isteyenlerin Delterdarda l No. 

evı müdürlütfine müracaatıan. (10894) 

~11111111111111111111111111111111111111111111Hl11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fi1111111fil'111111111111 ı' 
= ----

1 lllilli PiYAn&o iDftRESiROEn: 
1 1 i C 6:~ı;tı:;:~ ~=~i=d~8~~~:~•1;1~~c~~:.:~ muhtelif büyüklükte I 
~ ~ = Şerait ve evsafı hakkında tafsilat almak ve teklif yapmak 5 
~ istiyenlerin en geç 25.1.940 tarihine kadar Ankarada Milli i 
~ Piyango İdaresine. lstanbulda Taşhanında Milli Piyango Buro- ~ 
§§ suna müracaat etmeleri. e - -- -- -- -
~ 1il111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111011111111111111111111111111ilil1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111, 

' P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
l - İhalesi 9/ 1/940 ta yapılacağı ıı~n edUen 2000 porselen tzolMöre tallb çıkmadı • · 

tınc'an açık etslltmesi on gün uzatılmıştır. 

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edeb"lir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva 
let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu 
susiyeti itibarile yüzdeki 
çızgı ve buruşuklukların 

teşekkülüne mani olur. De 
riyi genç ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: B ir güzel 
lik vasıtasıdır. Genişlemış 

mesamatı sıkıştırarak cild -
deki pürtük ve kabarcık -
ları giderir. Çil ve lekelen 
izale eder. Teni mat ve şef -
fa! bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların tezahürüne 
mani olur. Cilci adalesini besli
yerek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler i~in yağlı, ve yağsız 
cildler için yağsız hususi tüp 
ve vazoları vardır. 

MAJiK SAÇ EKS:Ri 

S:ıçla!'lnlZl dökülmekten, kepeklenmek _ 
ttn korumak lçln muhakkak l\lajik saç 
ekslrlnl kullanınız. Derhal teslrlni görür _ 
sfinüz. Saçları büyütür, köklere yeni hayat 
verir. Blr tecrübeden sonra neticeye hayret 
edece k.'llniz. .... __. ..................................................... . 

Son Posta Matbaası 

Neşnyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGlL 

2 - Muhammen bedel c14l><ı., muvakkat teminat .ıos. lira olup eksiltmesi 24/KC\ • 
nunu.sa'll/940 Çarşamba günü saat cıs. de Anlt.ar:ıda P. T. T, Umum Müdürlük bina -
sıncaki Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektublle kanuni ve_ 
&Jkalarını hAmllen mezkdr gün ve saatte o komlsyona müracaat edecek:lerçllr. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Levazım Aynlyat 
Şube~l Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. c183• c352• 

ı l A Çu!.!51 gn~ç!:?,k;. M~ ! ~~z!J~~ s İ l:. ~ .Mubıkkak bir AÇIK GÖZ ıılınız, blHUn h Jrta şenlikle yAşarsınız •• • 

1 Devlet demir olları ve limanları işletmesi umum idarasi ilanları 1 
.Muhammen bedeli ıooo lira olan beher destesi 25 adetten ibaret 200 deste dosya için 

bezli z:ırf 26/1/1940 Cuma günü saat Cl0,30> d<ı on buçukta Haydarpa§a Gar binası da. 
hlllndeki Komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

au işe girmek isteyenlerin 75 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesa.. 
lkle b:ıııkte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu işe akl şartnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. (258) 

•lf 
Muha nmen bedellerile muvakkat tem.inatları aşağıda yazılı 8 kalem elbise ~ pal~ 

kuır.aş ve harçları 29/ 17'1940 Pazartesi gttnü saat 15,30 da kapalı zarf usullle Ankarada 
tdnre binll-'ında satın alınacaktır. 

Bu l.şe girmek lstiyenlerln hizalarında yazılı muvakkat teminatlle kanunun taJiıl 
ettığl vesikalan ve tek.llfierinl aynl gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme ~ 
lerl ll'ızımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme dalreslnden, .Hayda.rpe.şada Tesellilm 
n sevıt Şelliğ!nden dağıt1lacaktır. (316) ; 

Metıe 

15000 Llcherd .serJ 
9000 u.clverd şayak 
5000 Siyah şayak 
7600 Gri şayak 
7000 Siyah kastor 

34000 Caket ve palto astarı 
230fı0 Yelek ve kol a&tarı (kazalln) 
1400(j Elbise •e palto telası 

) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 

) 

Muhammen 
bcdell 
L. K 

257350 00 

7000 00 

MUTükat 
teminat 
L. K. 

H044 00 

625 00 

, .. --~~TÜRKİYE 
eker Fabrikalar1 Anonim Şirketi 
ISTANBUL BÜROSUNDAN: 

Zon ;; :.ı1daktan Yeya açık ağızlardan Deıinccye maden kömürü nakletti
rileceğinden vapur sahihlerinin şeraıti öğrenmek üzere nihayet 1 7 Son

kannn 1940 Çarşamba gününe kadar Bahçekapıda Taş handa'ki 
büromuza mür<lcaa tleri. 

,.. ... Alaturk~ ve alafranga .c•ı ı _.. 
mukemmd 

Yeme , Tatlı Ankara borsası 
Açılış _ Kapanış 12/ 1/ 940 fiatalrı 

Pastal:ır kitabı 
y ı zrı . ı: .FAllHIYE NtD1~1 

H r ~ve H1zı ı oıtlll bu kıt'lb, 
hine y kın ypmek, lflt.ı, p .ıst l r 
pişir ı f's.rıı kolııy suretı' t rıf eder. 

Fı .. Lı: 100, cı ldl.sı 12.> kı.nı~. 
~a ı~ yeıi : 

lstanbul inkılap Kitabevi 

'-~--~-.. ..,, 
( ·ı ı Y A T r< O L A ıi1 ) 
1ı.------
Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmında 

aqam saat :W,30 da 

H y .. t Bir Ri.yaC.:ır 
ı.ıı~t.ı cadde.si komedi kı.smında 

Gündüz ı;aat 14 te 

Çocuk Oyunu 
aki&:n .oıııat. 20,30 da 

Sözün Kısa.n 

Halk op~reti - Bu akşam 9 dn 
~irin te) z ~ 

1 Lordra 
ı Nev. -Yorlt 

Parüı 

M•lano 
Cenevre 
Mmsterdam 
nerlln 
Dniksel 
A'lna 
5otya 

ÇEKLER 

1 Sterlin 
ıoo Dolar 
ıoo Fran 
100 Liret 
100 isviç. Fr. 
100 Florin 
100 Rayl~m. 
ıoo Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 

\'arşova 100 Zloti 
Budape4te 100 Pengö 
Bu kreş 
H lgrad 
Yokohama 
sıoıcholm 

ıoslwva 

100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

Açılış..Kap:ı.nıt 

5.21 
129.28 

2.9020 2.~00~ 

6.68 
29.105 
69.235 

21.9010 
0.905 
1.5925 

13.19 

23,552~ 

0.965 
3.1575 

31.045 
30.8275 

Esham ve tahvilat 
Sıvas _ Erzurum VI 19.81 
Erganl 19.17 , ______________ _, 

~sipirol Necati yerli Aspirin değrdir. .EsaE:ı haricden gelirHn.iş, t1b-

8 
h 

let şek:lrıe ko ıımu 5 \ 'C Av:up.i t: cekapı s~ıı·h Necatı• 
mamu!Alınııı fovkıııdedır. .:A 
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ANBUL iŞ BANKASI KARŞISINDA 15 No • 

• 

Bu Son Keşidenin En BOyük ikramiyelerinden Maliıl Cemal Gişesi ıabibi 
CEMAL CANTEZ 

5 • iRA 
Dükkan Komşusu Bay Can'ın aldığı ve resmi karşı tarafta görülen 

uğurlu biletin 1/5 parçasile kazandırdı ve tam 

1 o. 00 A VE o i. 
4369 No. 

~-1940 VI LBAŞI KEŞiDE5iNDE DAHi: -"' 
100.000 LiRA: Adana Tirol grupunda Bay İsmail Ôzdem'e 

Birinci 10.000 LiRA: Yeşildirek Bekçisi Bay Hamdi'ye 

ikinci 10.000 LiRA: Aşir Efendi caddesinde Eay Nişan'a 
Üçüncü· ıo.ooo LiRA: Aşir efendi caddesinde 79 No. da Çuvala Bay lbrahim'e 

50.000 LiH kuanan uğurlu bilet Kazandırdı ve paralarını tamamen verdi. 
Saym Bay ve Bayanlarm artlk uğurlu gişe aramakta tereddUd etmiyerek yatmz senelerdenberi her keşidede buyuk ikramiyeler kazandırmakla nam veren 

İstanbul iş Bankası Karşısında 15 No. da 
• • L 1 

1 • 1 
- 4 Koşmaları menfaatları icabıdır. 

S
. , 

E . 
Daima Hakikat - Daima Hakikat 

1 - Piyangonun en eski bir gişesi 

UGUR GiŞESIDiR. 
2 - Hiçbir zaman ıatafatJı ilanlarla kazanan müıterileri.ni 

teşhir etmiyen 

UGUR GiŞESiDiR. 
S - Herhangi başka bir gişeden kazanılmıı bir ikramiyeyi 

ke'idi giıesinden çıkmıı aibi tqhir etmiyen yine 
~ 

UGUR GiŞESiDiR. 
4 - Her zam&D büyük ikramiyeyi kazandıran yine 

UGUR GiŞESiOiR. 
.... 11.ıtuıılltrili. iiHdö,,fflıiie•" 

Mit.t 1 PiYANGONUN 
yeni tertib biletleri ge:miştir. 

CURG ş . 
her türlü ıiparişleri k .. bul eder, seri ve emin gönderir. 

Adres: Karaköy Caddesi Postane karşısında 

Piyango U G Ü R Giıesi: Ö M ER LJ G UR 

Grip, Nezle, Nevralji, Baş, Diş, Kfrıkhk, Soğuk 
a"-gınhkları ve ağr1ları teskin eder. 

Devlet Oenizyolları 

Müdürlüöü 
işletmesi Umum 
ilanları 

Bostıı.acı lskelemızaetı kultlbe ile Samatya lskelesl cıvarın<!akl arsanın 31 Mayu 1940 
tarlhJn'.' kadar kiralan lçlıl tallb çıkmadıtından lhaltsl 22 Klnunusani Paza.rtıesl gü -
nüne uzs..tılmlftır. 
Tallblerın yazılı ıün Tfl saatte komisyona ıelr.ıele.rl. (373) 

(Gümrüklerde eşya satılıyor) 
İstanbul Gümr.ükleri Başmüdürlüğünden : 

6600 kllo toprak boyalardan olı:re 4 buçuk ton d~ntz motörü, 351 buçuk kilo demir 
eşya, 338 kilo ıutılı: ~vha, M K . 500 o. allnılnyum bardak, 183 K. değirmen taşı, 24 K. 
500 lpe!c mensucat, 55 K. 4arap, 102 K. müeell1d muşambası, 5 K. 800 o. uçan yağ, sa 
K. çellk metre, 481 K. porselen kahve fincanı, 2495 kl1o sargılık tatıd. 100 tııo pamuk 
eşya, 138 K. 500 O. cam bardak, 1448 K . cJilsız ve eUllı mukavva.. yukarıda lslmJerl 
yazılı en-anın satışlan 1$, 1811/940 tarihlerinde EMlnönü Hah Antreposu dahJllndek.1 
Oümrü1< satıf Mildürlütünde yapılacaktır. TatsUlt adı geçen Müdürlük llln tahta -
sında 7azılıdır. n. 232lt (253) 

1.000 lira ikran1i1' 
Beyoğlu, Ağacamii, Sakıza--~ 

No. 31 Ermeni patrikhanesi altı~ 
Lutfi Kard~ ai\e mutfa~ı hU 'il 
doktoru nezaretinde kıvırcık eti t' 
tereyaA-ı kullanır. Aksini isbat ~f\~ 
ne 1000 lira. Her semte yemek ~v 
derilir. Ayda dört kab bir övü·ı~ 
ve :iki övün 18 liradır. TediyatU 
}aylık, firmaya dikkat. 

JzvntJ; 
SAÇ SABUNU 

Saclarınısı muhafasa için .._,...,;' 
tealrtttt ilk kutıanıtta s6rece~ 

30 Kurw,tur 

KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ 
Hiçbir yerde şubesi yoktur. Telefon: 40J21 

1~~~~~~~~~~-·~~~~~~&zk,Gr~,Romat~m~S~uka~ın~ın~ 

C Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ Sinir ağrı ve sızılarını 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. -c..I Derhal kese r. icabında günde 3 kaşe alınabilır. 

F O S ~. A R S O L, Kanm ~n h~yati kısnu olan kırmızı yuvarlacıkları taıeliyerck çoğaltır. Tatlı iştah ıeıoi0 
eder. Vucude devamlı gençlık.. dınç}ik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhran]arı, uykusuzluğu gideri!· 
Mmmnid inkıbazlarda barsak tembeli·~ · d T·r G . zat•• . k h 1 . 1 ekl•W• .de . . . . • ıgın t!, ı o, rıp; urrıeye, Sıtma ne n at erme; Be gevş ıgı ve .. 
mı ıktıdarda ve kılo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

8 
1 

~~ S rŞ~ R S O L'~n Diğer bütün kuvvet ~urublanndan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, gtJ\1• iM.... ~ 
• HA TEMIN ETI\'IESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir... ;.~ 

Sthhat Vekaletinin resmt müaaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. ~ ı 


