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Sovyeller Fin cephesine :r:e~aketz~deler 
• "" 1.ç1.n har:acten 

hava yolu ıle askerı yard:amiar 
kıl' olar sevkeffiler Finler de yardımda bulundular 

Belçika Krabnın yüksek himayesinde Brükseldc 
kurulan yardım komitesine teberrüler başladı 400 Sovget taggaresi Finlô.ndiganın 

Üzerinde uçarak bin bomba atlı Zel~1 818 bmı1ndtaka3sına a . . . stan u an 
a.ııada harb devam ediyor, Pınler Sovyetlerın sıhhi heyet gönderiliyor 

la.,e üslerile rabıtalarını kesmiye uğra,ıyorlar . 

Almanya Fin harbine 1-Töfk-=··Büiu-ar- t~;;~:0t~~=~:!iJe:;.~: 
Ankara 13 (Hususi) - Finlandiya 

son verilmesini istiyor mnzakereleri ::;!ı:e:ı:~= ~~ıe':ç'. 
sıtasile yardımda bulunmuştur. Fin -

netı·celendı· lerin bu insani hareketleri Ankara me hafilini mütehassia etmiştir. 

* 
p 

11İti lo no.nı edilen Sovyet ağır tanklanndan bir kaçı bir Fift ıehrincü teşhir ediliyor 

lıtşı ndra. 13 (Hususi) - Yeni senenin bombalat. birkaç yerde yangın çıkmasına 
ttlt angıcındanberi bugün ilk defa ola- sebeb olınurlardır. İnsan zayiatı ve ba
tıo~ovyet tayyareleri Helsinkiyi tekrar sarat mühim delildir. 
Şe ardunan etmişlerdir. Diln Finllncliyarun muhtelif mıntaka.-

~bhrfn muhtelif semtlerine 40-50 lannda yapılan hava akınlarına 400 Sov-
~ düşmüştür. Tutuşturucu olan bu (Deııamı 3 üncü sayfad4) 

IJalkan antantı konseyi 
toplantısına Atinada 
ehemmiyet veriliyor 

,. 

Menemenci oğlu 
şehrimizde 

Dün Sofyada resmi bir 
tebliğ neşredildi 

Menemencioğlu 

(Yazısı 8 inci sayfada) 

Akdeniz ve Egede 
~~tina 13 - n. N. B. ajansı bil - Türkiye. Yugoslavya ve Yunanistan •sı• 0 "I • 

ı:or: Hariciye Nazırları umumiyetle enter- m 1 1 g o r u m em 1 ş 
~ esnıı mahfeller Belgradda toplana- nasyonal vaziyet hakkında ve bilhassa 
bıı olan Balkan Antantı Konferansına kendi memleketlerini alakadar eden b 1 f t 
~k bir ehemmiyet atfediyorlar. işler üzerinde noktai nazar teatilerin- 1 r ] r 1 na var 

"ti 0nferansa Metaksasın iştirak ede- de bulunacaklardır. . 
ile haber alınmıştır. (A.A.) Bu tcplantıı. Balkan memleketleri- . İzmır l 3 - ~ge ve Akdenizde şlın -

Sgrad 13 (A.A.) - Avala ajansı nin fimdiki müsellah Avrupa ihti!afı - dıye kadar misli ~k .. az ha~.ırlanan bir 
' 

2 
Yettar mehmilden haber alıyor nın dısında kalmak arzularını bır ke poyraz fırtınası hüküm surmektedir. 

'ıia 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Belgrad re dah; teyid etmek ve Avrupanın b_u Jorya adlı Yunan vayuz:.u limanımız -
!kan Antantı daimt konseyinin ya kısmında sulhün idamesine yeni bır (Devamı 3 uncu ıayfada) 

Al toplantı esnasında. Romanya, yardımda bulunmak fırsatını verecektir. Sinema ve kahvehane 

Gaz ve benzin dUşkUnü talebeler 
fiatlar:a artt1. ile mucadele 

'i.. Mekteb muallimleri 
tıkselişin dünya fiatlarındaki artıştan ileri geldiği polislerin ref :ıkatinde 
söyleniyor, şoförler taksi ücretlerinin artması kahveleri, sinemaları 

lazım geldiğini iieri sürüyorlar gezecekler 

Zelzıele fellketzedelerine yardım faa-
liyeti yuni içinde olduğu kadar uzak, ya
kın da..t memleketlerde de artmaktadır. 

Brübelde majeste üçüncü Leopoldun 
ve valide kraliçenin yüksek himayelerin
de Ayan, meb'usan meclisleri reisleri ve 
nazırlann dahil bulunduğu bir yardım 
komitesinin teşekkül ettiğini d'Un m.em- Y , ___ ... _ 

i l k d 
'k. . UOUK- resmini ıör4iilünh Niksarlı z.ı. 

nun yet e ay ebniştı Şehnmlze gelen nlh bir ıenç Jmdır. AtabeJl. 1encesi ve 
naoerıere göre komiteye teberriiler baş- kiiçüJı: 7ef enl utıelede ölmüş, J OOC'lllı: Ue 

(Devamı ı inci sayfada) ortada kalarak ~ddırm$r. 

Edebiyat alemimizde kaldırılan kazan 

Genç şair ve muharrirlerin 
hocumları şiddetlendi 

Eskiler de kendilerini fıkra ve anketlerle 
müdafaa etmiye başladılar 

Genç fair, muharrir ve san'atllilar,lanlar arasında tasfiye yapılması Hlzumu-
kendHerinden evvelki nesle mensub o- (Devamı 8 inci sayfada) 

• 
lngiliz tayyareleri gece 
Avusturya ve Çekya 

üzerinde uçtular 
Garb cephesinde 12 Alman tayyaresile harbe tutuşan 

4 Fransız tayyaresi 3 Alman tayyaresi düşürdü 

ıı..."'- ııllnlerde petrol ve benzin dünya Nihayet fi İ>"ıli•ada petrol ve benzi- Maarif Müdürlüğii, mekteb umanl.J 
~~rının yeniden yükse'diği ve bu - ne bir gün evvelki~i.atlara göre yüzde on- nnı kahvehane, sinema ve sokaklarda ..... 
"tİ 'leketimizde de akLc;leri görüle • dan fazlali'i~r. · enilmesi üzerine bu geçiren mekteb çocuk~n hakkında bü-

~=>'i olınakta idi. • -· ( üncü sayfada) (Dwcum 3 ud ıavfad4J , 
~ . . 

~ .. 

• 



2 ~ayfa 

Her gün 
Bir kaynaktan çıkan, 
Hep o kadın 

Ekrem UfakltgU _ 

E inlandiya cephesine giden bir 

U- İngiliz gazetecisinin gazetesine 
yolladığı mektubda şu fıkrayı okudum: 

c- Ti uzaklarda meçhul bir noktayı 
göstererek sordular: 

cGQrüyor musunuz?a 
Beyaz, bembeyaz, · ıekesiz beyaz bir 

peyzaj içinde meçhul bir nokta ..• Hayır 
görmüyorum. Biraz. daha ilerledik, biraz. 
daha ısrar ettiler, o zaman beyazlık için
de bir beyaclık, bir başka tJeyazlık sezer 
gibi o.dam. 

cGözcü!> dedi!er .. tayyare tehlikesini 
haber verecek olan odur. Alarm ~c;aret -
lerini tahrik edecek olan d:ı odur, gece 
gündüz 6 saat bekler, sonra nöbetini bir 
başkasına devreder. Tabii biliyorsunuz, 
bir Lottadır, bir kadın ... > 

GQzüm o belli belırsiz noktaya takılı 
kaldı. 

SON POSTA 

Resimli akale: ::: S:yah perde .. = = 

yor: • 
Bir İngiliz tayyaresi bu sabah !sk~tb 

y sahil} . d fıt yanın cenub - dogu . enn e, re' 
of Forth açıklarında bir düşman tayY9 

sini diişürmüştür. 

Garb sephcsinde 
. • aı"' 

Paris, 13 (A.A.) - 13 Kanunusanı 

şam tebliği: ~ 
Blics ile Rhin arasındaki ceph d 

muhtcliC noktalarında topçu faafüre 
artmıştır. _..., 

.. st~ 
İki taraf tayyareleri de faaliyet go 

mişlerdir. · 

Lehistanda gizli bir talebe 
teşekkülü meydana 

çıkarıldı 
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isviçrede Hitlerin 
Sovyetlere taarruz 
edeceği söyleniyor 

Sayfa J 

E' 
--~ ............. ıııiiillii .. ... Almanlar ilkbaharda Fransız Cümhurreisi 

b tek hedefimı·z Cenevre 13 (A.A.) - cTribune de • k h J b • J ' Geneve'in siyasi muharriri cFinlandi· lr QÇ cen eue lTuen zaferdı·r d.l"Or Y~:ra yardım· ~a.şıığı.aıtında neşrettiği 

t 
r ' J hır makalede diyor ki: 

e lngiltere, bütün canlı 
kuv1.:etlerini tensik ediyor 

QQ k l • Parls, 13 (A.A.) - Reisicümhur bugün Eğer Moskova hükfuneti Finlandl -rruza aeçece ermış Verduna giderek General Belhague ve ya harekAtında düştüğü vaziyeti ıslah v asati o\arak İngilterenin b~ünkü 
O ' General Carence askeri madalya vermı ... edemez ise .I_Iitl~rin Göring !'ıanını tek masrafı, harb fedakarlıkları da 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

4ııdr • tir. • rar alarak Zıgfnd hattına sığınarak bir dahil olmak üzere, günde altı milyon ln-
'w:~a. 13 (A.A.) - cNews Chronicle• ı keri makamlarından emır almıştır. Dağ . . denbirP. Rusyaya dönmesinden korkul- giliz lirasını bulmaktadır. Bunun bari-
t.1.:~ bildirdiğine göre nazil.erin yollarını temizlemek için şimdiden kar ~el_edıye d~ı~esinde yapılan kabul me- malıdır. Bu suretle H·tl b' t 1 cinde bu devletin azim imkanları bulun-
.._~ . . . .. · · · K .. - ı · rasunındc Reısıct".ımhur bir tuk ·· ll 1 er ır aş a duğu da malumdur. Gene malıimdur ki 
' a bırkaç cephede birden taar- nıakinelerı gonderilmiştir. opru ~nn as- k .. . . . nu soy - iki kuş vurmuş olacaktır. Evvela ko - Fransa ile beraber bu devletin altın, do-
'/eçınek üzere büyük bir faaliyeUe gari on ton atu"lı~d~ malzeme~ geç~ yere ~~~ml~ d~ır ki: lay kolay çıkarılamıyacağı muazzam lar ve derhal kıymete tahvili rn:.imkun 
h ~dıkları Almanya:dan Budapeşte- mesine mütehammil b~ hal~ g.et~ilme.~ı - Hurnyetın mı yoksa tazyikin mi! toprakları ele geçirecek ve sonra da i- ve gayri mümkün olarak Amerika ve Ka-
~leıı h b 'için mühendisler tayın edılmiştır. Ku- Hakkın mı yoksa kuvvetin mi medeniye- talyayı t tm• tm• 1 kt nadada bir buçuk milyar İngiliz lirasın-

cı a erlerden ımla~ılmaktadır. .. M h d d d D . . · a ın e ış o aca ır. dan fazla kredı"lerı· vardır k ' b k t 
11t

011
ak h ~ ır çuk Karpatlarla acar u u .un a enec tın mı, yoksa bar.barlığın mı, kimin galib ı u ıyme -

\tı •e . huk. umeti 15 Marta kadar yol- civarındaki m.ıntakada tahşıdat ya. pıl- geleceği mevzuubahstir. Hü,...,....;yet, hak • ·ı· 1 k k lerin .bugünkü iştira kabiliyetleri 24 mil-
o llış •• • ıngı iZ er uza şar ta yar 164 küsur milyon İngi!iz lirasını aş-

~\ . mıkyasta nakliyata tahammül maktadır. Şimdi~~ kad.ar ~u~aya takriben v~ medeniyet ortadan kaybolamıyacağma mak!a.dı~lar. Bu imkanlar tekrar kıymet-
bır hale getirmesi için Alınan as- bir fırka asker gonderilmiştır. gore, biz galib geleceğiz. Müttefik,erimi- b• s t • • • lendırıldıkleri takdirde, bugünkü mas-

Sovy etler Fı·n cephesı·ne hava :.:~::~:~;:!:~:. ~~~~.~~·:.~~ ır "0avkya0ıadg0ıamrısınr !~ ~:~:;.~:·~!·~~;: :;~r7;1~
1

; vaml~ !bir barışın temellerini kuracağız J 1 şimdiye kadar istih~~e~dife':: ı~e~~el~~~ 
~oıı·ıe askeri kıt'alar sevketıı·ıer =~l~n~A:~;;: hı;;urb~çi~kded k~krüye- Şanghay 13 (A.A.) - İngiliz deniz ı:~si~i~~u::ı!~~l~i~~~le~~l~~~u~t 1 · -. ııs .~ u uyu a ı alar- kuvvetleri Hongkong civarında' Sov - mektcdir. İngiliz mil:etinin bu ınemnu-

chı., ruhlanınız:ı yukselte!im, vazifemizi yetlerin 2500 tonluk cSalenga• şilepini niyetsizliğinde İngiliz matbualının büyük 
tamamen yapalım, bir kalalım ve bir tek yakalıyarak Hongkong limanına sev - bir kısrn~le bilh~.ssa _iktısa~c.ılar .. onunla 

>'t 1- (Baştarafı t inci sayfada) Sovyet hava kuvveUeri keşif uçuşla- hedefimiz olswı: Zafer. ketmişlerdir. Vapur bu limanda mua- beraberdirler. Çunkü . ~lız hukfuneti, 
ı_ ı._ ~ares· · ı· k +T"nfa b' d f rında bulunmnı:•tur. -..J·ı kt. A'manyaya karşı tatbık edilen abluka sa-"l>tnb 1 ış ıra e~ ve ın en az- -. ye:ıu ~ı ece ır. yesinde bu memleketin kısa bir zaman-
~ a atı~mıştır. Almanya Fin harbine nihayet Kral Ka ı p İngiliz gemileri uzakşark kara ıu - da ama~a düşeceğine milleti ikna etmiş-
~ı t cephesinde, her iki taraf kuvvet- verilmesini istiyor ro • rens lannda ilk defa olarak bir yabancı ge- lerdi. Bir kat'iyet olarak ortaya atılan 
~llgüakviyeye devam ediyor. Amsterdam 13 (A.A.) - Berlinden Pol muıa· katı misi tevkif ve kontrol etmektedirler. bu netice tahakkuk etmeyince bittabi 

le.ı ~ n İsveçten yeni bir gönüllü kafi- bw·aya gelen son haberlere göre Al - memnuniyetsizlikler de tabii olarak b:ı~ 
lllclzıdiyaya gelmiştir. manya. Fin • Sovyet harbinin nihayet Almanyada mahrukat göstermekte gecikmemiştir. Filvaki Al-

tekzl.b edı·ı·y man ithalat ve ihracatına karşı tatbik c-
S!Q Salla muharebesi bulma:.ını şimdi daha ziyade arzu et - f or dilen abluka Almanyayı bir hayli müş-

~lıt khoını, 13 (A.A.) _Havas: Sallada mek~.t>d!r· . . . fıkdanı başgöstermiş kül bir vaziyete koymuştur. Hatta bazı 
~~~ ve resmi tebliglerde henüz zık- Kolnısce Zeıtung gazetesının bu rne- Bükreş 13 (A.A.) - Rador ajansı bil - A 'man iktısadcıları, bu güçlükleri itiraf 
llıı111 ı~en bir muharebe İsveç mahfelle- sele hakkında Stokholm'dan alarak ne'j diriyor: Londra 13 (Röyter) - cAmsterdam etmekten dahi çekinmemektedirler. Fa-

~e"'"' b h be d F' 1 d" ·1 S Kral Karol ile Yug ı N 'b' p T 1 -• te · · B lin h b' · kat zorlukla hezimet arasında büyük bir ~ ... miyetle dikkatini çekmektedir. rettiği ir a r e ın an ıya ı e ov- oe avya aı ı rens e egrıu~ gaze sının er mu a ın mesafe olduğu için, İngilizler, bu netıce-
~/1 §ayialara göre, Fin kıt'aları bir yetler Birliği ıtrasında, bir ban.ş ta - Paul arasında bir mülakat vukubulduğu bildir;yor: nin şimdiye kadar istihsal edilememiş ol-
~ et fırkasıru hemen hemen tama- vassutundan bahsedilmekte ve ezcüm hakkındkai haberler salahiyettar kaynak Almanyada mahrukat fıkdanı, fÜ - masına hayret eylemektedirler. Bundan 
t~tÇe\'irrneye muvaffak olmuş'ardır. le şöyle denilmektedir: tan kat'i olarak tekzib edilmektedir. nün meselesi halini alm1ştır. Halk ve dolayıdır .k} İngiliz. hüktlmeti, deniz nb-
~ oı Sovyetlerin her ne pahasına olur- Mes'ul Danimarka, İsveç ve hatta Londra 13 (AA) Dailv Teleg f 1 husust müesseselerden çoğu gündelik lukasına ılaveten tıcaret sahasınd:ı da rı. sun S . . . . . · · - ~ ra ga- . . . . kuvvetli bir taarruza geçmiştir. Times ve 
~"nan· uomosalmı felaketinin tekra- Fınlandıya mah!ellennde. ~ın - So~ - zetesinin muhabirine göre, Romanya ha- mahrukat .ıhhyaçl.mım dahı temın ede di~er bazı İngrnz gazetelerinin verdlkle-
~luyo: olmaya azmetmiş oldukları yet müza'kerelerıne komşu bır devletın riciye nezareti, kral Karol ile Yugoslav m~mektE'<iırler. Bırçok lokantal~r so~ ri .. malfunat~n anlaş.~ldı.~n~ g?rAe bugiin-
ls\ıe · tavassutile tekrar başlanmanın zama- naibi Prens Paul ara d b" .Tk t yaıanamakta ve yemek saatlerı han- ku harbde tıca~e: dord~ncu sılah maka-
~ 4ı lrıuhabirlerinc göre. Salla cephe nı olduğu kaydedilmektedir. yapı\dığını k.at'i olar~ın a~an::m~~t=~ cinde müesseselerini kapamaktadırlar. mınd~dır. !3~. sıla~ın müess!r s~rette iıt-
~ ·~00 kişilik mümtaz Sovyet kıfa- Sovyet askerl harekA.tn Sovyetler . . . Y · Mahrukat fıkdanından en fazla md - leyebılmesı ıçı~ du.ş~anın, şımdıY:~ ~adar 
" Yanı ik· f . 

1 
d. Ü - . . .. . . .. ' Muhabırın sal8.hıyettar kaynaktan aJ- . .. tutmakta oldugu pıyasalardan soküp a-

htt f ı ırka sevketmış er ır. çun- Bnlıgmın askeri muttefik sıfatile. an - d ğı 1.. t .. ~k teessır olan Zt.imre. halk tabakasıdır. tılması lazımdır. Buna muvaffak olmall 
' hırkanın hesaba katı'amtyacak de- cak. p'lslı bir silah olabileceğini Alman Pı l mazuma ba' n.azara~, mula at PreN Kömür mahrumiyetinden dolayı ken • i~in d'e düşmandan daha pahalı satın al· 

ırpalandığı anlaşılmaktadır. .. . . . v au un agre ı zıyaretınden sonra vuku- . k b k b' d h ı.. il larn goı:.termıştır. Fa.Ckat. dıger taraf - b 
1 

ksa d A di evlerinde ısınaımıyan halk. Berltnin ma ve una mu a ıl a a ucuz satma-. 
\r,.,.. ava yolile asker sevki tan ablukanın muvaffakiyeti Alınan - u ~ca . a. bu mülakatın bu hususta 1 muhtelif semtlerindeki şimendifer bek lazımdır. Bu ise, azim miktarda dövize 

ı.. ''ilen So . vakitsiz yayılan şayialar sebebile tehir . . ve keyfiyet ve kemmiyet itibari'e mOhim 
;'ly~. malumata göre Salladaki Fin y~ya vy~~ ekonorr:ik yardımını her- edilmesi de mümkündür. l~n:e ~alonlarına ıltıca ederek. gecele- miktarda mamul eşyaya sahih bulun-
:'°"11 ~t~ de Suomosalınide olduğu gibi ırun dnha luzurnlu hır hale koymakta- n oahı buralardan aynlme.ınaktadır. makla kabildir. Şu halde muadelenJn 
~t it alarmın iaşe üslerile oian irtibat- dır. Sovyet - Almaıın müzakerelerinde Nisbeten teshin edilmiş olan bu bek- şekli_ ~dur: 
4t ~-esmeye matuftur. Hava yolu ile ki ıayıf ~rakki. Sovyetler Birliğinin Fran3Bda yenide leme salonları günün her sa-atinde do- .?ovız ve altın tefevvuku ~le beraber 

-"\'}'et k t' • · · Al d ı •- d'f 1 126 h b I l ' mumkün olduğu kadar fazla ıhracat. Bu tı_ ı aıarı gelınıştır. manya an ısrara şuuen ı er rna - ar gem S ludur. Bu salonlarda geceleyin halkı da ·stihsalitın artırılması ve bu _ 
>.JC>"" • t k 'k .. t h . t ı na mem b·- ·.ret radyosunun neşriyatı zemesı ve e nı mu e assıs ıs emesi - Jnşa ediliyor daqıtmak üzere polis tarafından alınan nunivett mucib bir şekil verilmesfle mfi:n 

' 1&er taraftan İsveç gazeteleri Lahti ne. A.jmanyamn ise halen bunlara müs tedbirler, netice.siz kalmıştır. kündür. f ste işin asıl zorlu~ da burada 
~{<>nu hava b~mbardımanları üzerine tacel ihtiyaç bulunmatına atfediliyor. Paris 13 (Hususi) - Bahriye nazın baı::l~makta~ır.b 111 1 t a,._· .. ta ın Ame "ka dı Amerı"kanın Mı"llı" Zıra, garıb iT tece o 1lTak nl?fltere-
.:."Y)et ecbur olduğu bir zamandanberi . n nın yar mı Kompenki bugün bir nutuk söyliyerek, de bfr milyondan fazla insan silAh altına 
~ .r~dyosunun büyük bir faaliyet Va!i]~gton 13. (A.A.) - Ruzvelt. ?u müttefiklerin denizlerdeki hakimiyetini müdafalSl için alın.dı~ halde i.ssizlerin miktarı azalmı• 
~.djiini kaydetmektedirler. Sovyet sabf.hkı gazetecıler toplantısında. Fın- anlatmış ve halen Fransız tezgahlarında h • dei:nl, mahsfuı bır derecede artmı~r. Nl-
~~~ arasında Finlero hakiki bir ül- landiyaya yardım meselesinin nazan da muhtelif cesamette 126 barb gemisi - munzam ta SlSat çinA? l d Al b 'L 
' ""Ul d ... d'kk t ı k fl · d vn zaman a manvanın fr~11. pt-
~att ~ ~ardı. Bu ü:timatomda Finler . ı. a. e a ın~asmı ongr~. şe :nn .:n nin ~ edilmekte olduğunu biuiirmiı _ Vaşington, 13 (A.A.) - Meb'usan meo- yasa.dan cekilmestne raihnen ihrıı<'lt ta 
~ ~ sılahlarını teslim etmeye davet ıstPmı~ oldup,unu, buna mutealhk go - f lisi, milli müdafaa için 264.611.252 dolar- yü:ı:de kırk nis~tindfl' aza'mıstıT. Neden? 
~ ~e e, aksi takdirde Almanların Fin- rüşmelerln henüz bir karara vanna - ır. lık munzam tahsisatı kabul etmiştir. Ti~es. ,ıılbi. Dailv Tele~l*oh gibt ,aze-
'1;~ek üzere yardıma geleceği bildi- dı~m sövlk.miş. So~tler tarafından İngı.liz deniz tezgahlarında telerın sıddr>tle sı1cAvet ettikleri bu vazt-

te id' Fi 
1 

d" · 
1 

t lr' ti S d .. .. • vet ~undan d'o~yor: 
ı. nan 2vaya yapı ?n ~a-~zun par b. . fl"k Id amsun a tutun pıyasası ~ Küçük sanayi hüktımetin stparlslertn-

~Oslt Sovyet tebliği farkı gozetnmek!rlzın gozonunde. t~tul ır 10 1 a O U . . . den istifade edemiyorlar. İş verenle iş lıt-
't,01 ••a, 13 (A.A.) - Tass bildiriyor: ması kab ed..,.ğini ll!ve eylemıştır. Londra, 13 (A.A.) _ C!ıeshiredekl Samsun 13 (A.A.) -

23 l!_ı~ncıkl- tlyen arasında esaslı bir l•mas t•.ts edl-
~ıı ll&rad askeri nuntakası erkanı har- govyet1erln bir emri yevmisi Northwick deniz tezgah'.arında bir in!ilak nun 1939 da açılan Samsun tutun pı - 1ememistir. Bu ak..c;aklı~ tn~11z hilkume-
~ .,,.1~ tebliği: Hc•lc:inki 13 ( A.A.) _ Lenin~ad ku sasası:J.da satı~lar hararetle devam et- ti de anl.arnıs .olacak ki, tıpkı bir hava ne-

b.:'° '\ot olmuştur. Hasar çok mühimdir. tl bl b b hrlye eya harbiye ne-~thı nunusanide Ukta ve Repola isti- mırncfarılıPının bir emri yevmisinde ba mektcdir. Fiatlnr 94 ile 143 arasında- zare gı , ır a , v · 
})etr de keşi! faaliyetleri olmuştur. zı K17.!1ordu ummrlannın te~lim olma- dır. <Devamı 8 ınd sayfada) 'd oıavodsk istikametinde piyade vı muharebeye tercih ettikleri ka'Vde - Los Anjelosta şiddetli ··~ .................................................................................................................. -
tt-retneleri vukubulmuştur. dilmekte ve bu ha11erden kumandan - bir zelzele oldu Sabahtan Salaha 
~ ~r .zahında keşif faaliyetleri ve ların mes'ul tutulacakları bildirilmek -
~ateşi kaydedilmiştir. tedir. Los Anjelos, 13 (A.A.) - Burada şid -
~k detli bir zelzele hissedilmtştir. Halk so-

lö deniz ve Egeda misli 1 Sinema ve kahvehane dUşkUnU kakıara dökülmüştür. Fakat, hasar yok-

roımemiş bir fırtına var talebeler ile muc2d Jle tur. 

~.ha CBastarafı t inci sayfada) <Bastarafı t inci sayfada) Adanada iki orman işletmiye 
t...~ r,ketinden sonra yoluna devam tan mekteblere yeni bir tamim gönder- açı!dı 
~ ~nı b~tam1yarak Foçaya iltic~ ~t- miştir. 
~'?~ı:ı l'ttorırno limanımıza gelmıştır. Bu tamime göre her mektebin mual-
M~h ;r~ni de dün 11 saat teahhurla }imleri muhtelif zamanlarda polis me-
11, de şehrimize vasıl olabilmiş - murlarile beraber talebelerin bulunması 

(A.A.) muhtemel yerleri gezecekler ve ders sa-

Adana (Hususi) - Adananın Kara
isalı ve Pos ormanları dünden itibaren 
i.şletmiye açılmı~4 r. Mühendislerimiz..ı 

den ınüte.şekkil iki ekip bu ormanlara 
gitmiş bulunmaktadır. l) atlerini buralarda geçiren talebeleri ya-

il erı.t Denizlide b , h;ı .. l_ılt 13 (A.A.) _ Dün sabah 8 kalıyarak hüviyetlerini tes it edecekler- C h I k ..., tı..·-.,uya dir. Bu talebe}ere okul disiplin kurulla- ey amn 8 e fr' Qİ 
~tlltti n kar saat 20 ye kadar devam ·ıq ka.{· lier taraf karla örtülü ve ka- nnca en şiddetli cezalar verilecek, kahve- Adana (Hususi) - Ceyhan kasaba-

11\lığı 
5 

santimi geçmiştir. hane ve sinemalarda bir defadan fazla sının f>lektrikle tenviri için belediyeler 
lL görülen talebelerin kayıdları mekteb ida- bankasından istikrazına çalı.şılan 30 
~~~ 1) İtalyada relerince silinecektir. Dün ilk defa ola- bin lira alınmıştır. Bu pa-ra ile bu ay 
~tterıı ( A A.) - Kış yüzünden bU rak bazı kahvelerde yapılan arama 1ıarda için::le derhal inşaata başlanacak ve bir 
~ @el er Milanoya büyük teahhur - 8-10 kadar mektebli çocuk görülmüş ve elektrik santralı kurulacaktır. 
~ gec~ktedir. Oriyant Express 21 bunlar okul disiplin kurullarına verH-

h luç ıkrniş, Semplon Exprest ise miclerdir. Sındırgıda kA"'gıd oyunu yasak 
lı. 'lo,.._ g~ırnemistir 'ı 
"" .• ,, 13 . 
t._~otö .. r A.A.) - 350 tonluk Ju-
~l\tı fti.1 Trapaniden Viareggioda gi-
; \ ırtına .... d ~ ot yuzun en kayaya• çarp- tür. 

Urrrı~tur. İçindekilerden 9 tur. 

kişi boğulmtJŞtur. Vapur Sardunyaya 
kadar sürüklenmiş. orada bölünmüş -

Mürettebattan 1 kiti kurtulm~ -

Sındırgı, (Husust) - Hükumet dokto
runun marifetile burada bütün kahveler
de iskambil kağıdlan toplan.ınl4 ve kaj.ad 
oyunu menedilmiştir. 

• 
iş başına/ 

Dahiliye VekDI Faik Öztrak bir dmet adamına 7akışan vakarlı bir sotukkanlı., 
hkla reçirdil;imiz büyiik felaketin bilaııçosuna millete lzaıb etti. Zelzele lfe&ln.. 
den sonra resmi ağızdan clinJeditlınh bu lzatıaı 7iireklerimhde diitiimlenip katı. 
Jaşan endişeleri aydınlattı. Kaybımısı anladık. 
Yıtın yığın enkaz altında kalan ntandaşlllnn 7ekfına az delildir. Maddi sarar 

küçük cönilemez. Memleket in&il&ere Ba,vekilinin dediti &'ibi, bir büyük harbe 

rirmiş kadar al;ır zayiata utram-.tar. 
Bu anda bizi teselli eden yerine nokta da şudur: Artık dhln.eriml:&I kurcala7 .. n 
.. hem rakamların tehdidinden kurtulduk. Hakikatle karşı ka.rşıyayıs. Gene bu 

~utp d enrelce yazdıtun ribi artık dünü delil yarını düşünebiliriz. Devlet ad:am. 
!tU un a "kim l b'I . ıanmı:ı, batta Cümhurreisl oldutu halde hidiselere ha omasını ı e? realıı;.L 
insanlardır. Büyük memleket işlerini radikal proıramlarla tahakkuk ettıren kıy_ 
metli devlet adamlarımıs vatanın bir nokta!lında a~ılan bu derin yarayı tedavi 
f'tmtkte zorhık çekmlyeceklerdir. Onların itimad telkin eden açık ve kat'i hare. 
ketleri Tiirk miUetinln bu hadise Ue bir daha görünen kırılmaz birliğine katı. 

J:ırak bir an için durala7an ııerl planlarımıza daha metin irade ile devam etme. 
milli temin edecektir. Artık acıklı bir takvim hatırası olarak dünün tarihine geç-en 

bu felaketin 7alnız ibret ve ders veren parc;alarııu saklıyaırak yolumuza devanı 
edeceğiz. Bundan sonra düşüncemis zaten yeni teknik ve yeni zihniyetin bfıklın 
oldulu memlekette bilhassa yapı ve yaşama 'Jistemlerimizi fe'llni nizamlara uydur. 
maktan ibaret olacaktır. İnsanlık ilcmi )·alntt görünen tehlikelere karşı def;il 
böyle beklenmiyen hadiselerle de mücadele etmiye mecburdur. Olgun milletlerin 
mukavemet unsurları yalnız müselllb tehlikeleri değil tabiatın sinesinden kopan 
böyle afetleri de besab ederek teşekkul ed11r. Medeni bayata dünyanın pek bulanık 
.tnrtnde kanşan genç Tiirklye için tehlikrlert önliyecek tedbirleri almak tebli. 
kelerin baş kaldırmasına mani olmaktan daha evv•. relen milli nzifedir. Atatürk 
bu hakikati bize böyle telkin etmedi mı T 



4 Sayfa 

Yükselişin dünya fiatlarındaki artıştan ileri geldiği 
söyleniyor, şoförler taksi ücretlerinin artması 

lazım geldiğini ileri sürüyorlar 

fB'1§taTafı 1 inci sayfada) 
vaziyet tahakkuk etmiştir. 

Düne kadar litresi 15,20 kuruşa satılan 
benzin 16,60 kuruşa, beş litrelik galonu 
76 kuruşken 83 kuruşa yükselmiştir. 

Kumpanyalar tarafından benzinin de
po teslim fiatları da 14,35 ve çift tene
kesi 556,54 kulil§ olarak tesbit edilmiştir. 

yet hakkında izahat istemiş, müdürlüğe 
Vekaletle vaki temas neticesinde fiatla
rın yükselttiği bildirilmiştir. Dün geç 
vakte kadar alakadarlara bu hususta res
mi bir iş'ar vaki olmamıştır. 

Petrol kumpanyaları bütün dünyada 
petrol ve müştaklarının mühim surette 
yükselmekte devam ettiğini ve e1deki 

Fiat yükselişi yalnız benzine m:inha- stokları eski fiatlardan sattıklan baJde 
sır kalmamış, gaz da muayyen bir nisbet yeni mübayaatı yüksek fiatla aldıkların
dahilinde yükselerek litresi 15.90, büyük dan fiatların yeniden yükseltilmesine za
çift tenekesi 530, küçük tenekesi 83 kuru- ruret haml olduğunu ileri sürmektedir-
§U bulmuştur. ler. 

Gazın depo tesfüni litresi 14,70, çüt Fiatıarın yüksehnesi bilhassa otomo-
tenekesi 498,69, küçük tenekesi 77,79 ku- bi', kamyon ve mümasili benzinle müte
rll§tur. harrik nakil vasıtaları kullananlar ara-

Bu değişiklik, fiatı geçen ayın on be- sında büyük bir alAka tevlid etmiştir. Bu 
§inde kiloda 2,46 ve çift tenekede 73,80 vaziyet karşısında taksi ve otobüs tarife
kuruJ artm:ıf olan motorine tesir etme- !erinin yeniden gözden geçirilmesi !Azım 
miftir. geldiği iddialan başlamış, kamyonla nak-

Ga.z ve müştaklarının !tatlan Ticaret liyat ücretlerinde fazla fiat istenilme te
Vekfiletinıce tesbit edilmekte olduğun- mayülleri görülmüştür. 
dan, bu vaziyet karşısınd'a dün şehrimiz- Resmi mahfeller tarafından memleke
deki Vekalete bağlı kaynaklara vaki mü- timize mühim gaz, benzin, motorin ve 
racaatımıza Vekaletçe fiat tahavvülü emsali mayi mahrukat gelmiş ve sipari~
hakkmda bir tebliğ vaki olmadığı cevabı ler yapılnuş o'.duğundan bir sıkıntı mev
veri~tir. zuubahs olmadığı, gaz ve müştakkatının 

Mmtaka Ticaret Müdürl.üğü petrol fiatlarının devletçe teı;bitine devam olu
kumpanyalanna müracaat ederek vazi- nacağı bildirilmiştir. 

Kiiltilr işleri: 
Yüksek İktısad ve Ticaret mektebinin 

57 ncl ders yılı 

Yüksek İktısad ve Ticaret mektebi
nin 5 7 nci yıldönümü münasebetile ö
nüınÜ7..deki Salı günü saat 15 te mek
tebde merasim yapılacaktır. Merasimi 
mekteb müdürü açaca!k ve muhtelif 
söylevler veril«ektir. 

MDte/errlk: 

DPniz işleri: 

Vapurlar esaslı bir şekilde tamir 
edilttck 

Devlet Denizyo1lan Umum Mü -
dürlüğü, Mtinakal8t Vekaletinden al -
dı~ bir emir üzerine bütün va'Purla -

rın vaziyetini tetkik etmeğe başlamış
tır. 

Bu tetkiki icab ettiren sebebe. bir -
ço'k vapurların fırtına yüzünden lt.a -
raya düşerek oturmuş olmalarıdır. Fır-

Giimrüklerde kurslar açılacak tına vilzünden vapurlann kazaya uğ-
fstanbul Gümrükleri Başmüdürlü - rama!s.ın en tabii bir netice olarak 

ğü. bir kısım rnemurla•rın mesleki bil- kabul edilmekte ise de. ancak bu ka -
gilerini arttırmak maksadile bazı kurs- zalsrda· vapur1ann büyük hasara dü -
l~ açmağa kar~r vermiştir. ~unun i - çar olmaları nazan dikkati celbetmek
çm memurlara ıcab eden tebhgat ya - te. bütün vapurların esaslı bir tamir -

ptlmıştır. den geçirilmesi kanaatini kuvvetlen -
İlk kurs, bu a1yın 19 unda açılacak. dirmektedir. 

buna 15 memur iştirak edecektir. 

K 1 -..:ı t d · t b" t ··mru""k Bu:mn için Devlet Denizvollan tda'-urs aıua e nsa ı ızza gu - v 

ler ba~üdürü Methi idare edecek - resi. bir mütehassıs komisyon teşkil e-
ttr. derek yeni ve eski bütün vapurlan tet 

Po/13fB: 

iki kadın ve bir erkek mangal kömürü 
ile zehirlendiler 

Cihangirde Kristal apartımanında 
oturan Agavni ile Kirator adlarında 2 
ka~, odalarına aldıklan mangaldan 
inhşar eden hamızı karbonla zehirlen
mişlerdir. 

K.er:ıköyde. Tevek!kül hanında ter
zilik yapan Nesim adında birl de oda
sına- kömürü henüz yanmamış man _ 
galı almış w bu yü7.den zehirlenmiş _ 
tir. 

Gerek kadınlar ve gerekse Nesim 
baygın btr halde Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmışlardır. 

Bir kAyık açıklarda sürüklenirken 
kurtanldı 

kik ettirmeğe. ufak dahi olsa hiç bir 

arıza bıraıkılmıyacak tarzda esaslı bir 
tamirden geçirmeğe kara.T vermiş bu -
lur.maktadır. 

.............................. ·-······-········· .. ·····-... 
Senelerdenberi büyük kud
retleni hjJ:e göstermıyen ... 
Aylarianberi sinema perde
lerini süslemiyen ... 
Haftalardanberi görülmiyeo 
en btyük KOMEDİ... 

Holhud'urı en yUksek yıldızlan 
en sevimli artistrnri ' 

Katherine Hepburn _ 
GARY GRANT'ın 

Şahane filmleri 

Kumkapı iskelesine kaıyıdlı ve balık 
çı Dursun]& arkadaşı İbrahimin idarele 
rindeki 286 sayılı kayık. balık götür
mek ü3ere Adalara giderken sulann 
cereyanına k~ılarak açıklara doğru 
sürüklenmeğe başlamıştır. 

KAPLAN 
KRALiÇE 
Bu kahkahadan kalbleri yoran 
Go.ımekten ınaanı ağlatan ... Bota~ 
Olkelere ue~'e ve saadet a~ılı Bir müddet bu suretle rüzgarın ve 

suların cereyanına ·tabi olan 'kayık, o 
civardan geçmekte olan Antalya va -
puro tP.r~ından fföriilerek sahile ge
tirilmiştir. _____ .................................................. .... 

Mevlud 

işbu fılm yan 

Bugün 

LALE 
Sinemasında 

1.avcten : En son dUnya haberleri 
METRO JURNAL. Renkll M.1K1 

W AL l' DİSNEY 
Bugno saat ı ı Te ı de tenzilatlı 

halk matineleri 

:fldncikfuıunun 15 inci Pazartesi günü 
saat 15 te Tepcbaşı Aynalı~eşmede Ka~ 
merhatun camisinde san'atkiir Meleğin 
ölümünün kırkıncı gürü münasC'betile 
Sadettin Kaynak ve arkad3şları tarafm
ffan mevIOd okun:ıcaktır. Merhumeyi tn
nıyan ve sevenler davet edilmcı~dirler. ~--•••••••••••rl 

SON POSTA 

yetil kazalara sebeb olan fırtına dün sa
bahtan itibaren hafiflemiş, akşam doğru 
büsbütün d'urmuştur. 

Bu sebeble, Karadenizde bazı liman
lara sığınmış olan vapurlar, dün bulun
dukları limanlardan dışarıya çıkarak, 

yollarına devam etmişlerdir. 

• 
Sl1 çlu hadise akşamı kadınla beraber gezdjğiıı• 

fakat suçla alakası olmadığını söyle :H 
•J< et

B.ir m_ üddet evvel Galatada gc~en bir ' devam edilmiştir. Tıbbı adlinin .teı~:.n··111 
Etrüsk geldi ~ v,µ-"' hAdısenın duruşmasına, 2 incı Ağırcezn tiği rapor ve Beden Terbiyesı ce(İ 

Üç gündenberi Mersinden muvasalatı mahkemesinde, dün baflanı!mıştır. Müdürlüğünden sorul,an suaııere f 
beklenmekte o~n Etrüsk vapurn ôün sa- Hadise, flldur: gelmemişti. Kaleci Necdetin ~uda;;'# 
bah limanımıza gelmiştir. Vapur kaptanı .. Suçlu H~_n, metresi Melahatle tam hidlerinden biri dinlendi. Şahıd al; ıı;ır 
doğruca Denizyollan İşletme Müdürlü- dort sene bırlıkte yaşadıktan sonra, ara- lehinde ifadede bulundu. Yapılac. 11 ~· 
ğüne gitmiş, İşletme Müdürü Nasuhiye larında geçimsizlik b~lamıı ve nihayet ka bir şey olmadığından tıbbı adl!~111uı' 
rötar hakkında izahat vermiştir. j ayrı1mışlardır. porun ce"bine ve Beden Terbiye~ı te~ıd" 

Etrüsk vapurunun üç gün rötarle get-1 Aradan zaman geç~ş, bir tesa~üf b~r Müdürlüğünden sorulan suaUerın6 Ştltı'J 
mesinin sebebi fırtınad)r. Vapur, bilhassa ~ş.a~ Galatada Necatıbey caddesınde ı- ne karar verilerek, muhakeme , 
Alanya civarında müthiş iırtınaya tutul- kısım tekrar k~rşılaştırmıştır. . saat 11,30 a tailk edildi. . dildr 
muş. birkaç defa batmak tehlikesi atlat- Hasa~la ~elabat, ara~a ~eçenlerı unu- Bir şirket veznedarı tevkıf e ı· 
mıştır. tarak, bır bırahaneye gıtmişler, sonra da . . . . lt tiı ~ 

Galatada köfteci Alinin dükkanına gir- Ankarada cNurı Demırag Şır e di1'ıe1 
Cümhuriyet vapuru Karadenize mişlerdir. Va.kit gecikince, Melahat evine nedarı Muhsin 2300 lira açık "~da f' 

hareket etti gitmek üzere kalkmıf ve ııasandan ay- sonra İstanbula kaçmış, fakat bur 
üç gündenberi fırtına yüzünden lima- rılıruştır. kalanarak adliyeye verilmiştı. iıltpı:! 

nımızdan ayrıJ,arruyan Cümhuriyet vapu- Ancak, Hasan genç kadını evine kadar Sultanahmed 1 inci sulh ceza ~ lı ~e'v 
ru fırtınanın hafifleml'si He beraber dün takib ederek, içeri girmek istemiştir. Me- kararile tevkif edi~n Muhsin~ d<JJ\ 

sabah Karadenize hareket etmiştır. lahat ise, buna müsaade etmediğinden, kufen Ankaraya gönderilmiştir· ~sf'1 
aralarında fiddetli bir münakaşa başla- Diğer taraftan sulh hakimtnde!l \Jllıı~ 

Arkova vapuru kurtuldu mıştır. alınarak, zabıta tarafından nıaz1l ~pı' 
Çanakkalede Kefes önlennde karaya İşte bu, sırada yerden bir taJ alan Ha- Kızıltopraktaki evinde bir araJXlB > 

oturan İtalyan bandıralı Arkova vapuru, san hızla sevgilisinin yüzüne fırlatmış, mıştır_. _________ _ 
dün kendi vesaitile kurtulmuştur. hadise Mellhatin sağ gözünün çıkmasile .. .. . . , 

neticelenmiştir Komurden zehirleJl.IDIŞ· i? ıı 
Ancak vapur muhtehf yer.erinde ya- · K 1 k 11 • d D a sok11• 

rası olduğundan derhal hareket tm f1 Tatili uzuv suçundan Ağırcezaya sevk a yoncu u ugun a ery ·ıu '/)• 
imkan b 1 t B b kae eb~e edilen Ha.san, dünkü duruşması esnasın- da 8 numarada oturan Leon og ,.ı.ıı 

u amamış ır. unun aş ır , . h f d d, k"" ·· _, ........ c::. bU J 
vapurun ed • · d tsı b 1 f ., k da, vak a gecesı Mellhate rasladı~ını ve aro • o asın a! omur YCJAJ.•u.-r -y'{Jıı 

ta
mir edilym e~ 

1
e.. anh~ al gelınırı.erbe gezdiklerini kabul etmif, .fakat iddia edi- ~n zehirlenmiştir. Zaharof, b3rı. esi' 

esme uzum ası o uş, u . • basta 
hu.susta aliikadarlara müracaat olunmu _ len göz çıkarma hadisesini reddederek: hır halde alınarak Beyoglu 
tur. ş - Böyle bir hadise vaki olmadı. Habe- ne kaldırılmıştır. .. ....... -' 

rim yoktur. Bu suçla da aHikam yok, de- ······················-···-····-
Güneysu ve Karadeniz vapurları miştir. > B U G Ü N --

bugün gelttek Hadisede gözünü kaybeden Mellhat S A K A R y A' d S. 
Karadenizde fırtına yüzünden muhte- ise, esasen davacı olmamıştır. 

lif iskelelerde bek emeğe mecbur kolan Duruşma, p.hidlerin celbi için, talik istanbulda görülmemiş büyük bit ıU!Jl· 
G.. K edı'lmı'ştır' . Şen ve şuh blr Fransız flJIXll uneysu ve aradeniz vapurları limanı-
mıza gelmek üzere yol.da bulunmaktadır- Bjr kasab çırağı nakzen 8 sene Macera Kadınları 
lar. Bu vapurların bugün limanımıza gel- hapse' mah' Om edildi 
melen kuvvetle muhtemeldir. tv

' & (Aristokratlar klübil) ....+v"' 
V L'i.~E RO:\IANCE - EL•,..·"' 

Kamyon kazasında ölen 
köy:ünün hüviyeti 

tesbit edildi 
Birkaç gün evvel Topkapı dışında bir 

kamyon hüviyeti tesbit edilemiyen bir 
ihtiyara çarpmış ve hadiseyi müteakıb u
zaklaşan kamyonun da tesbiti mümkün 
olamamıştı. 

Kaza etrafında tahkikatına devam et
mekte olan Bakırköy · jandarması dün 

Sirkecide pkalaşırken arkadaşı Gani
yi bıçakla ağır yaralıyan kasab çırağı Şe
rifin 1 inci Ağırcezda nakzen görülen du
ruşması, dün neticelemniştir. 

Mahkeme, evvelki kararında ısrar ede
rek Şerifi öldürmeğe te.şebbüs suçundan 
tekrar 8 sene müddeUe hapse mahkfun 
etmiştir. 

hAdiseli maçın muhakemesi 
Temmuz.da G. Saray - Demirspor ta

kımları arasında yapılan ve Demirspor 
kalecisinin hakemi yaralamasile 'biten 
maç davasına, dün Usküdar adliyesinde 

POPESCU - AR:~IAN BERN.AJtD 1' 
Günün Mdlse!erlle alAkadar bi1Yii 

bir film , • 

Denizaltı Avcı Gemısı 
Cfransızca sözlü> 

RlCBARD GREEN • GEOıtGES 
BANCROFT He ıııı 

Denizaltı harbinin bütün heyecan ı..r 
yaşatacaktır. 2 büyük ve güzel mın~~~ 
den ... İlAvet.en: Fox Jurnal son dU 

haberleri ve Oraf von Spee'ılltl 
lnflllikı ve batı,şı 

Huglln s •ut 11 ve 1 de 
tenzllitıı matineler 

g~wktt~k~llinM~y~~~~tte~ ••••••••••••••--~~-------~---~1 miş, kazaya kurban giden ihtiyarın İne- .ıı1 ı 
göl kazasına Hi·bi Hamidiye köyünden M E L E K BAYRAMDA DAİMA EN GÜ2EL FiLM~;\ 
Feyzullah oğlu Musa adında bir köyEi ol- Gösterir ... FAKAT P.U Dl·FA ÇAHŞAM 
duğu anlaşılmıştır. Sinemaaı AKŞA:\H GÖS't ERECEôt 

Yapılan tahkikata göre, üç çocuk sahi
bi olan Musa, iş bulmak maksadile şeh
rimize ge miş ve Bakırköy civarındaki 

Papaz çiftliğine çobanlık yapmak üzere 
giderken yolda bu kazaya uğramıştır. 

Hadiseyi müteakıb kaçan kamyonun 
Hadımköyünde ot ve saman yükile şeh
rimize geldiği ve ot tüccan Ramazana ııid 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Şoförün bugün ele geçirilmesi muhte
meldir. 

Bttş rollerd •: 
TYRONE POWER - ALiCE FA YE - AL JOLSON 
Fılmi sizlere BUyük Caz ve Bayak Vals'l u ıutluracaktır. 0 Yalnız bu filme mahsus olmak Qzere OnOmQzdeki Çarşambadan itlb8re 

her gece suareler için numaralı biletler şimdiden ayırtılır. 

,--------------------------------------------~ BUGÜN Hnkeıln &eTeceği, heQ'eneeeği, alkışlıyaeağı nefis ve • E L E K harikulade · film 

Siaema11Dd• BIRAKILMIŞ KIZLAR 
Senenin en büyük Fransız filmi. Baş rollerde 

M i C H E L i N E P R E s L E r~ECL~~~E D~Ht~Jt~ 
AN DRE LUGUET 

Filme ilave olarak: FOKS JVRNAL dünya havatiis:eri ve 
GRAF VON SPEE ıırhlııının infilak Te batışı 

Bugün saat 11 Ye 1 de tenzilatlı matineler~----.,.~ 
~-----------------.::.:.:..:._=.:..==..__::_.:_:_:__:.:_..:.::.::::.::.:::__:_:.:~::.:::.:.~- ~- -----/ 

VEDAD Y ANll< 
ESiRE 

Şarkın en güzrl sesi: ÜMMÜ GÜLSÜM 

TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKfLİ 
71'-' .. ,, 



SON POS~A 

1 H idiıeler Karşısında f 

Kömür işinden sonra eu e er ue ar 
l7 • /ı b • t ••b 1 • •• k " " İ stanbul Belediyem; btaribul balkı- ç~ ~~1"7 a~ obnas1. belki halkıs 
.L enı ar ın ecru eıerıne gore uçuk u nın, kömür ihtiyaçlarını kolay te- ~o;utrk~.h~~a~hıntı' ternitn .•trne~iştir . t a a omur ı ıyaeını emın etmış ol· 
J l l d ~ mın e meleri için, perakende sat~ de- maktan daha faz.la işe yaradı. Wılıayet 
ctıev t a" a a e e 1 l A ? polan açmıştı. k" .. fil . k'l1l e ere m a ıçın neıer azım. B;'led!Y•:. toplane> &polardan satm k~:,~ h:~erine l~eo~:~~ kllD 

ald1gı komurlen, kendi depolarından Düşünüyorum ve kendi kendim• 

:·-----·,---- YAZAN -·--·-,--·---
~Emekli general il. Emir Erkilet ~ 
i " Son Posta ,, nın askeri muharriri i . . 1 ki sene içinde üç küçük::::· :u:··--""""'--·----------... ·'-=a.~.;.. 

CUdü ortadan kalkmıştır: Avusturya, 
~osıovakya ve Lehistan. Bunların ha
line bakarak bugün ağır endişe ve kabus
~ içinde yaşıyan bir çok küçült devlet-
. Vardır: Holanda, Bel,.;ı,.,,. ve İswirrP lihi )~ ~--

Bu sonunculann durumu bilhassa güç 
IGr, çünkü muharib devletler arasında 
:;ışıp kalmışlardır. Geçen harbde Belçi

rnahza Alınan sağ kanad ordularının 
:,aanuz yolu üzerinde bulunduğa için 
d tuı_Jar tarafından ezilmişti. Şimdiki harb 

e ıse garb cephesinde büyük muharib 
~Ular arasında şu veya bu taraftan 

erhangi bir taarru% hareketi, yapılan 
l'leya yapılmakta olan tahkimat sebeb -
letile gittikçe daha çok ihtimal halıni d
btaktadır. 

ton ton. yarım tan. kilo kilo halka sa- cnrJan tekrarlıyorum· 
~~~ ~-· . 

İlk art· .. .. . - Ne olurdu. belediye ötede beridt 
P 1 komurlen, alıp sattıktan bakkal dük.kanlan ar~aydı da bu sa • 

sonra satılan it- - - r-den a. - omurun alınan kömür- yede, yağın. pirincin. peynirin. tere -
d d .. z çı~tıgı. anlaşılımf. okka her yer- yağının hilelerini öğrenseydik! 
h:r 0 :J'uz ~hem olduğu gibi kilo da ... Ne olurdu belediye İstanbulda ü• 
b' Y. e bın _gram. ton da her yerde dört fınn açsaydı da uncular, fınncı · 
~n kilo ol~ca~ ve k&nür denilen lar da hile yapıyorlar mı ~ğremey • 

Ş nesnenın fire vereceğine göre, bu dik! 
far~ın neden zuhura geldiğini merak Ne- oıurau belediye Beyoğlun • 
e~ş. Ve toptancı deponun baskülle- da, Karaköyde. Sirkecide birer ayak · 
n.?· kontrol etmekte karar lalmış. Bas- kabıcı dükkanı açsaydı da. dericiler. 
kuller kontrol edilince işin künhü mey ayakkabıcılar da hile yapıyorlar mı öf 
dana ç1kmış... Meğer toptancı depo - renseydik! 
ı~:~a iki nevi baskül varmış. alış bas - Ne olurdu belediye birkaç tathcı 
küJu ve satış baskülil. Alış baskülü dükkaru açsaydı da. onlm-ın da hilele-
fazla m1 tartar öğrenemedim. fakat ri v:ır mı öğrenseydik. 
satlş. baskül~. eksik tartamıış. Pek faz- . . Ne olurdu belediye bir iki apar • 
l~ bırşey değil; tonda otuz beş. kırk tıınan yaptırıp kiraya ve~k teşeb r 

kil'>.. . • . . . _ _ _ bü~nne bulunsaydı da. apartıman ya 
B~l~ıy~ ıkıncı parti komuru baş - panlar da vapıya hile kanştınyorlıu 

ka hır depodan almış, o depodan aldı- mı. aparbman sahibleri de kira bah • 
ğı. kC.imfrrler kilo itibarile eksik deği.1 - sinde fazla aşın gidiyorlar mı öğren • 
n;ış amma. kömürün yüzde yirmi be- seyciik! 
S1 kummuş. Kömür satıcılarının bu i- * 
kinci hile tarzı da beledivenin. pera - · · · 
kende ko-m" ··y--- ·. d . Hulasa; beledıyenın bu tarzda ış • urcu ugu saye~;ın e meytla- 1 . . . . 
na cık:nış. _ere gırı~esınden çok ısti!ade edece-

gimiz muhakkaktır. 

r:J,rml'I :/.Julı-Ul 
... 

~k~iyenin halka k&nür satmak f -

! Filvaki Fransızların bitişik istihka~ 
tı';~an müteşekkil kuvvetli bir tek hat 
1..:Hnde inşa edilmiş olan Majinol.an har
"lll başındanberi hem derinleştirilmiş ve 
benı de, İsviçre hududundaki Jüra dağı
lla daha iyi yaslatılmakl.a berabet" Şimal 
denizine kadar da uzatılııiıştır. Bundan 

:t::üb~·~a:: ;;.'!:"m!ı"'!'~':: r- Eunları biliyor mu ı'dinı·z '· --, •~tılınaktadır. Bugün için muharebe va· L.. 1 __J 
tife ve faa~yetleri olmıyan seferber t'tansız ve İngiliz orduları bütün enerji FTansızıarın Majirıo 1ıattınm m.akt Başı traşh garson'8r 1 Tramvaya binen köpekler 
ite gayret1erile aleddevam yeri kazıyarak na b . kalın f . aı Roman yanın ba- Amerikanın ba-
lt"e bunları ağaç demir ve betonla takvi- - ~na ırbfeY . amı.ştır. şte bunun ' bır ordu ile müdafaa olunan müstabkPm ı zı sehiilerinin --
" ' uzerıne gar cephesinde son Foş taar .. u- bir mevz" k ul 1. ~ "- zı şehir!erlnde kö-
,,e ederek sayısız yeni siper ve SlAınak - . . - 1 11 yarma m ıa ı ~armak ka- z.inolarında yu 11 
1ar .Yapıyorlar. Bunlarm bir araya gel- zu gelmce ve Bu,ıgar ceJ)hesı de·M· ak.e - dar güçtür. Onun için Finlandiya Ma- .aiinleri bütün cr.ıır. pe cer tramvay -.... do da anı Alman rlı d 'il>- e- lara alınırlar. Ve 
"':_esinden de yeni yeni hat ve mevıileT _nya Y . mca ~anın ışı bıt - n: aym a sc?at ~e m.ukavemet edecek- sonların başıan ~cude getiriyorlar. Holanda, Belçika ve mış, cephesı yar. ılmış ve nıhay.ct ordu ve tı_r. Ladoga gölU Jllllalınde de memleke- traşlı olur. G ..... _ hunlar için bilet 
L . d da t R - kesilir. HattA kö -
~çrenin zaten malik o!ıdukl!lrl ve yeni onanması ısyan ederek teslim ol - ın us ara karşı müdafaasında bir istih- sonların baş1ıarını tra, etmeleri. beledi hptıklan tahkimat da ilave edilince Al- muştu. kAm k~~ar f§e yarayan imtidad!ı sıra dağ talimatnamesi ahkimındandJr ye pekleri için senelı1c tramvay bfl~· •lımt 
lrıanyaya karşı Şimal denizinden .İsviç- Bundan·"' netice çıkıyor ki müstah • larla g~ller vardır; fa~at her .şeyden ev- • * · olan köpek sahtbleri vardır. Kesbndeit 
~Ye kadar aşılması acteta muhal bır kaç kem me~er" arkalannda bun._., mü _ vel sağıam ve aslan yurekii Finlandiyalı- Ş b köpek (Marie) nin de senelik bileti ~ 
lat müstahkem cepheler vücude getiril - dldaa edebilecek manevi kuvvet:eri sağ- lar vardır. U at IJlftda bq pazar dır. Ve ev sahibi yanıııda olmadan da 
bı;ft F' 

1 
d' tramvaya biner. 

~ olduğu anlaşılır. lam. ordular buJundalıça hemen hemen . ın a~. ıyanın gösterdiği kahramanlık Aylar arasında en kıauı Şubat ayıdır. 
Almanyanın Holand'a. veya Belçikayı kat'! bir koruma ...ıastdırla-r. Fakat m:ısali küçük devletler için bir kuvveti 28, ve dört senede bir de Jirmi dokuz o- * ~eYahud İsviçreyi, bir çok !edakar!ığa memJekette ve orduda ~er manevi Jruv- kalb olmuştur. Kendilerini Bolşevik veya lur. Böyle olmasına ratmen 1948 senesin- Paskalya gllnlari kaş;fleri 

ltıalolsa da, zaptedebildiğini farzetsek vet sarsılır Ye bu suretle mukavemet ve şu ve bu ~~d .. tehlfkeler karşısında kal - de Şubat ayı içinde bet tane Pazar var- Paslcalye günlerimde leffedib:niş it 
bundan gene kat'i bir netice çıkmıyacak- mücadele kudreti tükenirse en kuvvetli rnış sanan küçuk devlet!er için de evve!I dır. İsterseniz siz de heablryabilirsfnfz. yer vardır. 
~r. Çünkü bunların arkalarında kuvvet- mevziler bile mukavva.dan birer ev gibi ~ksek ~a~evt bir kuvvet yani kendine 1948 .s~nesi .~ubatı yirmi dokuz gtındür Bü~k·~~daki Paskalya adası, ikfn-
li Fransız tahkimat cephelerile çok kuv- sallanıp kolay yıkılabi1irler. İşte mütte- ıtimad hıssı lazımdır. Bu olmadan mad- ve bırınci gunü Pazara isabet eder. ci Arızonadaki Paskalya vadisi ve üçün _ 
~etli ve hazırlıkJ bir Fransız - İngi1L~ or- filelerin, garb cephesinde mütehaşşid or- di vasıtaların hiç bir kıymeti olmaz. On- * cüsü Birleşik Ameriltadalti Paskalya da • 
dusu vardır. Bütün bunla~ı .yıkmak, Y?r- dularına ileri emrini vermek için bek _ dan ~n:a sayıca az orduların kem.mi kuv Ma!lfardan bar duvarı ~~ı~. Pask~l~ günlerinde ke~ldikle-
~ ••-~e"'."e~ Almanya ıçın artık mum !edikleri gün 1918 de olduğu gibi Alınan· vetlerını a~tt:'"a".'.'k ol_an tahkimatın fay· Nevyorkta bir barm ....,.rlan .., ta· ~:ç~ her uçune de pıı.sb.lya mm ...-11 • 

degıl .gibıdır. . y~ dırha evvel içinden çürüdüğü gün- dası pek. buyuktur. Nı.tekım eğer ~ehis - vanları şampanya mmtarlarile k&plıdır. şt · 
Bunun gıbi AlınanJerın da, ilendi cep- dur. Geçen harbde t>uıüne alaşmak için tan tahkimata ehemmıyet verseydı bu e- Evvelce bar böyle delfl:mif. Kalabahk * 

~leriru, şimdilik bir muharebe vaziiesi müttetikleriıı. dört "1 beklemeleri ve um vaziyete d~zdi. tşıe küçük dev - bir grup ·bir akşam içtikleri ıampanyanm Duvar kAğıdları nereden geldi? 
IDbrıadığında~ boş ~!11a~ seferber ordu- h~b etmeleri lizım ,elıniştf. Bugün ise JetJerin büyük tehlikeler karşı_:-ınd~ ko - mantarlannı duvara çivilılmfiler, bar sa- Duvar kağıdlan ilk defa Çinde ve Ja-
ttun yardıroıle hergun bıraz daha artık muttfikler harb etmeden sadece bekli _ runmalan ancak bu auretle mümkun o - h 'b. erte . .. d .. ponyada yapılmıt ve oralarda kul1anıl-
"1ıkiın ettiklerini kabul edersek o halde yOl'lar. Bu itibarla kat'i gün için ne ka _ lur. .

1 
•
1

• sı gun. ovan ,CSnnuş, ~~tar nuştır. Bilahare Holandalılar bunu Çind8 
larb cephesinde büküm süren derin SÜ - dar bir zaman intizar etmek ıazım gele - H. B. ETkı1et çıvılı duvarın bır barda flrr.e ha, görüne- görüp Avrupada yapılll4, Ye böylece da-
~fın ve sükünetin sebebi meydana çıkar. ceği bir meseledir!. • ........................ ·---·-·-····-................. <'eğini düşünm~ ve tnaDa. duvarlara var kağıdlan biltün dünyada taarnmıim 

bu cephedeki küçük devletleri şimdilik Herhalde bu seferki intizarın geçen GUzel Sat'atlar Akademisi bir mantar çiviletmiştir. etmiştir. 
~ ve istiladan masun tutan sebeb de harbdekinden daha u olması idn vazıh · · --··---···- ............. ·--·--------

'ıYnidir, yani muharib tarafların böylece sebeb ve deliller yoktur. Bu seb~ble cim- resım sergisi açıyor 
0Prağ ·· ·· ı ek k d'l · · he t ,. a gomu er en ıı.erını r a - diki harbin en az g-n harb kadar uıa- 1936 d G" el S ' · tarta b 1 -·-ı. b t nla . . -·s- a uz an atlar Akademı-

ve o ca :ı.u.a ve c o çevırmı~ yabileceği ve genişleyip bir çok rnemle- sinin ht l'f ubel · l>hnalarıdır. . . . . . . mu e 1 
§ erınde yapılan Js-

D . . ketlerı ıçıne alabılecelf zannolunabilır. lahatı müteakıb 3 senelik · ı·-
erm, yanları dayalı, arazıye uygun Bu itibarla ve her şeyden evvel gene kü- . . . . mesaı ne 

1 

~ak dağıtılmış ve iyi yerleştirilmiş çük devletlerhı talihleri bahis mevzuu ~~n~ nasıl bır_ inkişaf husule ~tir -
uol ınakineli tüfek ve her dns ve çapda 

1 
B 1 kse . t b'i ~f· dıgıru anlamak uzere Akademi Müdür 

los>Iarıa mücehhez bir müstahkem mev - od ur. 
1
un anben b~le ~"'~ab~ ve co6 

• .:U
1 lüğü talebenin 3 senelik muhtelif eser 

tie ta . unım arı ae ı vu,.~ ır veya mu -
daııu arruz zırhlı muharebe araba1?rıle teaddid devletin komfUSll olmak veya !erinden mürekkeb resim ve gravür 

• hem çok zor, hem de muvaffakıyet- h dPl\i .. ı..me --ı.. - · d b 1 sergisi açmag~ a karar · tir B liı. bı'r · ..+. K t'i b' ff k " t yayı P ır··..,.... :r..,,,,... U2Jerln e u un- vermı.ş . u ser 
111.ır. a ır muva l ıye ve · ı t -kaıanç ummadan sayısız insan ve malze- maktan başka bir ku.ur ve kabahatleri gı, 6/ /940 Salı gunil saat 15 te açı-

lkle fedasını kim göze almak ister'> Bü - olmaz. B~yıe olmakla beraber kendile - lacak ve 10 gün müddetle sabahları sa
~k lfarbde Falkenhayn ve sonra Luden- rine aid olmıyan. bu kusurlar bazan on - at 1 O dan 16 ya kadar herkese açık bu-
k 0rf büyük taarruzlarında Almanyamn larm hayatına bıle malolur. . lunduru!acaktır. 
'·~tland'tğı insan ve malzeme fedakarlık- - Finlandiya sırf böyle bir kabahat yü - 'raf!!be için llÇl1m kımftler 
~ pek azim olmasına r~ğm~-ı kat'i hiç ~nden taa~za u~~ır. Onun asıl 
tır ınuvaffakiyet elde edılememişti. Son hır k~ba~ati ~ ~çük o~~~ıydı. Fakat faaliyete ıeçti 
~dendorl taarruzlarının, Alman sübay vıakayı gosterdı kı, onun kuçuk gövdesin- Okul talebeleri için kazalarda açılan 
~ ~e.ferinin harikulade askeri gayret, fe deki asil ruh pek büyüktür. Ve bugün bu göz, kulak ve diş klinikleri faaliyete 
t kar'.ık ve kudret göstermiş olmalarına ruh ile kendblnden 50 defa daha kalabalık geçmişlerdir. Bu kliniklerde talebeler 
limen neticesiz kalmalan Almanyada ve büyük bir devlete darbeler vurup ga- edilerek icab -..ıı- teda • ~e A• b. .. 1 be,_ 1 ~ d muayene - vı -

lkli '4!Inan ordusunda bilakis derin ır u- e .:-r ça maata ır. Fakat Finlandiya - 1 •] ktadı 
le d~izlik uyandırmış ve üç müttefiki i- nın mukavemet ve harb kudretini arttı- er yap .. ma .. .. r. 
le beraber bütün bir dünyaya karşı dört ran maddi Amillerden blrisi şüphesiz Rus _ Ma~nf Mudurlfitfi .klf~mn bü. -

ile harb eden Almanyada artık zafer yanın tabif ve tariht İskandinavya istila tun ::ıoksanlannı t.esbit ettirmektedır. 
::idi bırakmamıştır. Üstelik harbe gi - istikametini yani Leningrad - Helsinki Bu noksanlar kısa bir zamanda ta~~ 

.. rı Amerikanın da 40 fırkayı vapurlara yolunu tıkayan ve kapayan C'Maner- lanacaı'k ve gelecek aya kadar klınık 
~etip Fransaya çıkardığı anlaşılınca, haym• müstahkem hattıdır. bulunmıyan kazalarda i'eW klinikler 

anyada manevi kuvvet ve metanet Yukarıda gördük ki azimli ve canlı açılacaktır. 

Bu •rlıelı lıaklıında 
Ne dilıananünDz? 
Tasavvur edin: 
Bir erkek VanıftJll em sabanlılı:tan 

blnfyor. İçeri prlyor. '!'* klflDk mal&r
dan blrlnclde bir kMbD oturuyor. O da. 

gidiyor. ikind ıırad& lııı9I olan t.eJt llltlllk 
yt>.rP oturuyOI'. Ve otm'llr oturmu önün. 
deki, yüzünü s&med!ll. lelin! duymadıAı 
yalnız b3.4ındak1 pptMından, arkasın. 
dald mantodan taıudliı k&dm& hlta.bla: 

- B&JaD. lan al8D •bl bir Jı:adınla 
evlenmeyi her saman usu edeıdlm.. ba,. 
na varır m11ınıs, dJ.1DI'. 

Tasavvur ed1D: 
Bir ertek. bir tadlmD t.m1n1 bll9 61'

renmlyor. J"ab.& JU &nllDda o lı:a.dından 
bah.sedlllrken, oolı: 1Jt IÖl'Ü§lil oldutu 
sbylrniyor. BT!i m1. bUAı mı, Yf.llı mı.; 
gen1: mı; erteli: bunlan atremnet meran. 
na bile lcaUanmad&n: 

- Am&n. d270t, 
bulun M ken~ 
ona &öyleylnl 

Tasavvur edlDI 

aıı-. edin. o bdmı 
•·nmck ~ 

Blr •lı:elı:; ~. JÜlfltlJdu'. Kuaa. 
Cl da yerlndedtr. iated1l1 tarada ft IÖQ. 
lilnt\n aevebllecel1 herh&DSl blr l'flDÇ lı:ızla 
evle!llllelı: onun l9in mtmılı:ilndtlr. Bu er
ıı:ea: "ıeneeett.lr. :hu& timle, bir rDn a 
aadıtten t.elefmıda .-ılnl duJ"dQ11 w tim 
oldutunu, lı:1m1n lı:ızı olduğunu, ta.o ~ 
ımda oldufun\l hllmedltJ bir.ile; 

Tasavvur edin: 

Bu blrl de, o erkeği aramıı delıll; o er. 
kek teletonnn çembertnJ gelişi g1)Ul ~ 
vlrdlli zaman sesinl duymuştur. 

Bir taç misalle, fzdlT&C hakkında verdL. 
11 lı::ırarların ne dereceye kadar dotn 
ol&blleceğlnl iuh eLUttm ou ut.er hat.. 
kında ne dUşünürsünüz? 

Ne yaptığım bllmlyen, hdlvacııı lcUmal 
ha)'Rttakı yütset mevkllnl tekdir etmlyeıı 
blr! detll ml? 

itte bana böyle blr erkekten btr mektu& 
geJdl Mektubun tımuı cLeblebld Bor: 
hor.dur. • 

Bir kız kendi bnuma birakıllraa Y-. 
dav\llcı.ya; ya zunacıya nrınn14. Ba.ZUl 

da lebleblcly& vardıtı vlkidlr. FUJU l>Q~
lelert dünyada Pek na.d1r olur. 

'QYZS 



SON POSTA İldncikfuıUD ~ 

Sov!Jet Rusyanın Almanyayı [Son Posta 1 S P O -
iptidai madde bakımından Dnnkn mekteb maçları 

b l 
San'at mektebi Şişli Terakkiyi, Galatasaray Erkek 

e S em esı• m u••m ku••n m u••du••r .? Muallim mektebini, Işık İstiklili yendi, Ticaret mektebi 
ile İstanbul lisesi berabere kaldılar 

(Amerikalı me!fhur bir profesörün görü,ıeri) 
Mektebler arasındaki futbol maçla- Halkevi, salonunu güreşçilerimiz emrine 

rına dün Taksim ve Şeref stadlarında terketmiştir. . 
devam e<1ilm.iştir. Taksim stadından Her iki takımın kuvveti ve dolayısil9 
başlıyarak maçların neticelerini yazı. müsabakaların çok güzel olacağı şüphe -
yoruz: sizdir. 

Ankara güreş takımı bu maK.5adla ha· 
zır:ıklarına başlamıştır. 

Dün geceki güreşlerin 
naticeleri 

San'at mektebi 3 - Şişli Terakki O 
Çamurlu bir sahada ve hakem Tarı

ğın idnresile oynanan bu müsabaka 
hayli çetin geçti. San'at mektebi tama
mile hakim oynadığı birinci devrede 
ancak frikikten bir gol yapabilmiş ve İstanbul Güreş ajanlığı tarafından ter-
d ~ ı o ı b km tib edilen ve Balkan güreş seçmeleri ırıa· 

e:rre .. en - ga i çı ıştır. hiyetinde yapılan .. .. b kaıarl 
Ik.inci devrede San'at m~ktebi avni gureş musa a 1• " dün gece Süleym · k 1 "b" d ,,.apı 

güzel oyunu devam ettirerek sağ açık- ~nı~e :.u un e o1 

ları vasıtasile iki gol daha yapmıs ve ıruştır . . Alınan netıce,er şunlardır: 
• 56 kilo· Ahmed Dal Ah d Yenere 

maçı 3-0 kazanmağa muvaffak olmuş- · an - me 

t 
(tuşla). 

ur. 61 kil Akl>ıl· 
G s s Ek k M u· kt b" o o: Mehmed Oktav - İsmail 

.... Tarksa~ - d,r e b ua ım me e ı luta (tuşla). 
a ('ırn sta mm u sonuncu oyunu- 61 kil . Hal'l u _ Mah d T ylalla 
hak H l"d G l'b 'd tti M o. ı zer mu a nu em a ı a t ı are e . aç (sayı h b'l ) 

k 
. . 1 ld T esa ı e . d 

ço temız ve gtize o u. amamile an- 61 kilo: Mahmud Taylan _ :Mehırıe 
laşrmş bir takım manzarası arzeden Oktava (sa h b'l ) 
Galatı:ısaraylılcSr l«>laylıkla halkimiye - 61 kilo: i':ali;sDz~ e ~ M hm d Oktava 

Sovyet Rusya şimendifer1erine ııid bir görünüş ti temin ettiler. Birinci devre 2-0 Ga- (tuşla). r e e s ovyet Rusyanın Alrnanyay' bes- 45 inden mahrum bu-akacağ>, Almanya _ kabul edeceğine inanmak IJl.Zlmd>t (l) latasaray lehine bittı. :ikinci devrede 66 kilo: izzet Kılıç Aslan _ Yaşar ır· 
leyip besliyemiyeceği meselesi nm bilhassa petrol, demir ve manganez N ki' . · G3latasaray forved hattmm mükem - kana (sayı hesabile). 

fimdiye kadar hemen her memlekette bulamıyacağı iddiasına dayanır. a ıyat .mesal&SI mel ve ince oyunu ile geçmiş ve üst - 72 kilo: Yusuf Aslan _ Ahmed Kand~ 
tıir çok gazetelere mevzu teşkil etmiştir. Almanya 1937 yılında 470 000 ton ne- Bu muadele ne şekilde halledilirse e- üste k::t•zandıkları altı golle maç 8-0 mire (sayı hesabile). 
Fakat şimdiye kadar yapılmış olan efid- bati yağ ithal etmiştir. Şirn'di bu yağın dilsin gene nakliyat işinin tesiri altında Galatasaray l"li;ne nihavetlenmiştir. 79 kilo: Haydar İnceişler _ Mehilled 
lerin en mühimmi Amerikanın Foreign yerine koymak için Mançuriden 2,500,000 kalacaktır. lsık 2 - İstildal O Pekdemire (tuşla). . 
Affairs mecmuasında çıkmıştır. Muhar - ton Soya getirtmek mecburiyetindedir. Sovyet ekonomisinin içinde en zayıf ~cref stadında yapılan bu maç. haf- Ağır sıklet: Adnan Yurdaeı rakibSiı 
riri Harvard üniversitesi profesörlerin - Mistr Hopper Almanyanın harb ha _ nokta budur, zira şimendifer faaliyeti tanın güzel oyunlarından biri olmuş- kalmış, Samsunlu Ahrncdle ekzersi:t. yııP"' 
den Bruce C. Hopper'dir. Ya~ı. da ~~n -1 linde 12,5 milyon ton petrol istihlak ede- Rusy~d~ şimdiden ~ütün dünyanın her- tur. İ~tikJal !akımının uzun bir mü - mıştır. 
h~an. ~lman ve Rus .resmı ıstatıshk .,lceği kanaatindedir. Bu miktarın 8 milyo- hangı bır .me~leketınden fazladır. d.a-faasma ragmen O~t~n ~-O !şık Lj.sc- Mektebi lrin voleybol 
lerıne ıstınad etmektedır. nunu ancak Rusyad t' t k Halbukı A manyaya ilk madde stoku sı takımının galıbıyetı ıle bıt -. . an ge ır me mec- . , . . musabakala Mıstr Hoppcr eskı muharebeden sonra buriyetindcdir Dem· h . 1. kanallardan istüade çok az o'acağı için mıstır. rl . . ır cev erme ge ınce · 1:ıır çok seneler Rusyada yaşamış ve bu endüstrisinin muhtaç olduv 'kt ' Rus demir yolları he"abına kaldırılamaz Ticaret O - İstanbul Lisesi O Mckteblerin voleylbol müsabakalal'l 
meml~ketin iktısadi vaziyetini tetkik e~- 1 yarısını ithal etmek zarure~~ndP.~~. ~~~ 

1 

bir yük t~şkil edecektir. Vaziyeti biraz İki !ak1m arasındaki bu oyun tah - dün Bl>yoğlu I-Ialkevi salonunda yapıl• 
miş bır adamdır, yazısında vardığı netı-lm • ikt d 

1 
daha tenvır etmek için sırf petrol işin _ min edildiğinden fazla bir heyecan i - mış ve müsabakalar pek heyecanlı oi• 

. . anyanın azım m ar a sto;ru bulun - . . 
ce çok sarıhtır: masına ve İsve in de henüz k 1 den hır mısal alalım: çjnde geçmiştir. muştur. 

S t 
- h t' · A

1 
• • ç apanmamış K fk d ..,_. · f t v b" "k b' K b .. · ' c ovye muza ere ının .manya ıçın 

1 
ğ h b k a asya an Almanyaya 8 milyon ton tKt :ara ın yan ıgı uvu 1r gavrete a ataş, Da·ru~şafakayı. Pertevnı 

k b
. k 'f d . 

1 
omasına ra men ar ço uzun sürdüğü · · · .

1 
az ço ır ıymet ı a e etmesınden evve takd' d . 'k d d . . petrol .sevketmek için 55.000 tane sarnıç rağmen maç, sıfır sıfıra nihayetlenmiş yal, Hayriyeyi. Boğaziçi Haydarpaşa) ' 

A
l b 1 k . "h • ır e azım mı tar a emU" cevherı . . .. .. .. . .• manyanın u meme ete bır mu en - ith 

1 
tm . .d.ir vagonuna ihtıyaç vardır, bu miktar ise tir. Yuce Ulku de Vefayı mağlı'.'ıb etınışıeı 

dis göndererek Sovyetlerin endüc:trisini a e csı zarurı · Rusyanın malik olduğu vagon sayısından lzmir. A"'kara güreş dir. 
ve nakliyatını yoluna koyması lazımdır. Fakat Almanyarun bulmakta en çok bir misli fazladır. ~I D 1 b h t d . a 
fakat bu ış' bacarıldıktan sonra da mua _ zorluk çekeceği madde manganezdir. Zi- karşı aşmaları 0 ma a Ç8 S a lnlR lnŞ8Sln ~ Al Petrolü bırakarak cSoya> ya bakalım, Ş b t• b • 
dele halledilmiş sayılmaz. Kaydede1im ra manya 1938 tarihinde bu maddeden bu derece beliğ misali onda da bulabili Ankara (Hususi) - Ankara Bölgesi U 8 .a aşıamyor 
ki, profesörün yazısı Rusyanın Finlandi- 425,000 ton ithal etmişti. Bu miktar için- riz. Güreş Ajanlığının teşebbüsile, önümüz - Ankara. (Hususi) - Dolmabahçe stadA 
ya için gayret sarfedilmesinden evvet ya de RuEyadan almış olduğu manganez an- Almanyanın m ht ld 1 2 350 00 deki hafta Ankarada, İzmir ve Ankara yomuna aid projeyi Nafia Vekaıeti tas " 
sılnuştır. Fakat bu nokta makalenin var- cak 60.000 tondan ibarettir. Halbuki pro- ton cSoya> Man u ~J 0 u:ıu t ' k ~ . O güreş takımları arasında bir müsabaka dik etmiştir. Stadyom eski hassa ahır " 
cfığı neticenin kıymetini eksiltmez, bila - fesör Hopper bu bahisde Rus ithalatının (yıD çur1ı1 :n ~a ef mde) ıçın icrası tekarrür etmiştir. 13 ve 14 İkinci - larının bulunduğu yere inşa edilecek ve . .. . . evamı ıncı say a a . .. . . . d 
kis arttıracak mahiyettedir. muhım miktarda arttınlamıyacağı ka _ kAnun Cumartesı ve Pazar gunlerıne ras- (31.000) kare metrelik bır yer işgal e e-

llk d.J 1 • • naatindedir. Diyor ki: (1) Rn.<ıyanın 4 manyadan mühim bir mli lıyacak olan bu müsabakalar, serbest ve cektir. . 
ma \;8 mese.eSI _ Böyle bir şeye ihtimal verm k . . hendts ekibi Iııtewtını telgraflar bir kaç ıün Grekorumen olarak yapılacaktır. İnşaatın muhammen bedeli, elektrilCr 

Alman muadelesinin hayati noktası, hakikati görmemek ve Sovyet R~a·~: e~eı. habel'. verm~şlerdJ. Fakat miktan, ma_ Müs~bakanın hasılatı zelzele felaket - su, kaloriler hariç olarak (747.223) lir~ : 
ablukanın Almanyayı ithalatının yüzde 1 Alman mühendisleri ile teşriki . . hiyetı, hatta ~a~kat olup olınadıiı kat'i • zedelerıne terko!.unacaktır. Bu hayırlı te dır. İnşaat, Beden Terbiyesi Genel Pl 

. mesaıyı yetle belli değıldir. şebbüsün yerine getirilmesi için Ankara (Devamı 11 inci sayfada) 

lşe kendi odamı toplamakla başla - .So?ı Posta• nın tefrikası: 3 ~ dım. Babamın kitabla!.rınl, dağınık ma- herifin kollannda. şehvet sar'ası içiJl'" 

sasını beş dakikada tanzim ettim. Ya _ 9 de çırpınırken yakaladım! 
zı~anesinin çek~elerlni. acele acele lf!l i! u u IE T lL m r o dakikada, cemiyete bir katil yeri-
atıımış. aranın~ bir kağıd, bir defter - ~ 15 n n UJ ~ ne .bir orospu hediye etmek sureti1° 
de~,. m· .. bileyim dikkat edilmiyerek, a • gösterdiğim soğukkanlılığa ne katla!' 
gelışı guzel i>lıJımı klığu! tomarlann - ~ mm u IA li1Ji1 liW il&. in\ llL A fi ~ şa~ıyorı:;am. bugün de o feci manıare.-
dan .. m:k~ublar?an bir hayli kar~ıktı. v VJ n An~-AK U: ~ il ........... ı.v-----v- / nın değil, müthiş sukutu hayalin hika'" 
Hersını bırer bırer çıkarıp odanın or _ ~ vesini yazmıya kalkışıma 0 derece 
tasına ko:dum. Yalnız sağ taraftaki hayret ediyorum. 
çekmelerın en a~t~a~i kilidli idi. Be. _ . . . . Buna lüzum gördüm! 
bamht herhabldc kılıdlı olduğunu ve a - Kımdı bu k~dın?. Bır resım altı bu simdeki burun, agı-z. kaslar, bir keli- Benden İki çocugu-m vaır.. onları analarıtı'" 
na ar1nı ırırlonağı muammayı ç · · kAf ldi y k ~ anamı saklamıştı... Ben. 

k
in on~ da yerlPc:t' uknut~.mışt:-1. La- çok fena ol zrnıd~~ .. a ı ~e b. b o sa me ile bütün çehre. benimdi. tam yirmi sene rüyalarımda anamı dan ayırdım. Bir daha yüzünü görrııi-

-ı ınne mümkünd"' şey er uşunece.t\J a amın T dd"ds" h"km" ·· . . . kl k d d 
Üstündeki göz çıkınca onun üstü u. - bizden gizli bir kadınla münasebeti ol-1 . ere u u~ u umu vermı~tı:n: görmjye ç.~l~ştım. Ben. yıllarca her yecc er.. a ın. a. çocuklar:nı ... , .,~ .. 

Çılmış oluyordu. Yerinde k a duğunu bir t . b 1 d v Elımde annemı tutuyordum. Gayrı ih- kadının yuzune. babamın dört beş ke- Karıma verebılmiye kıydıgım ) en 
n çı arma _ · me resı u un ugu zehabı- r . A b Ik' d b b . . b ı G .. 1 h"d' · k;nle'" dan düzeltilebilirdi. ö 

1 
t na kapılacakt ıyarı - e ı e anamın. a amdan ayrı liıne ıle tarif ettiği anama benzer in- ne reza u.. un er. a ıselerın. . 

kat bu göz. derhal na:a~ yapd'ıkmk. ~a·: Muam ım. bulunduğu bir zamanda kocasınır gön- sam bulmak için bakmı.ştun Resim- rin, ıztırablarm üzerinden geçen biret 
' ı atımı maya anahtarlık ede f t gv d d·-· b · d ··· ·· d' T k · d a1'-celbedf>n bir itina ile yerleştiril . b rafta, gen .. n o o - er ıgı u resmı udaklanma götür - lerin üzerine kapandım. Dakikalarca sun~er n·. a vım en kopan y.apr 

ıunuyordu. Köşeye bir deste :::~ıt ~- tab~n şu s:t::ı guzel kadın babama hi- düm. Gözlerimden akan yaşlaı:ıtlan 1s- ağladım... lar öte tarafta seneler olarak birikincer 
büyük iki dosya zarfı konmuş ön ~1• Sevam k an yazmıştı: lanan fotoğrafı öptüm. öptüm... Annem ·-· _ 1 belki bu facianın dehşetinden bir ta. .. 

. • _ • - o ocama tahassürle A b 1 k .,] , d , annecıgım. anacıgım. . k . . I'Xla sımda kalın bır kagıd toman yer al _ Tarih kıs . . . . · · · . namı u muş auar mes ud um. . a ~· · · ım tarh amelıyelerı yapa'rlar. Karı 
mıştı. kısmı anca:k rı;,en sılı~~ış •. 1mzanın son ~ıç olm~zsa, kafa tasımm içinde gölge . Dı0er. zarfta. anamın mektublan ve kar~ı olan müzmin zafım nükseder· 

Bu gözün yerle~tirilmiye ihtiyacı tı. kunabılır bır şekil almış- sı. kulagımm kubbesinde sesinin aksi bır d~<:t saçı vardı.·· Bu kumral saç Affetmem! Buna imkan yok .. fakat bel-

ktu F k t b
. d b' . . kalmam ı 16 l'k b" demetıni dakikalarca dudaklarımdan ıc yo . a a ır en ıre,m~nşec;ız bır Sevgil:' k ış o ~n anamı, sene ı ır k .. ki çocukları için verdiğim kararı ço 

tecessüs kafamın içinde kaşar adım bir defa :ı ev~a... diyordu.. babam h:tsretten sonra görüyordum. uza laşt!ram~d~m. Ne. ~zel kokuyor- ağır buJa·bilirim. Bu işde o karlı ç11<a.l" 
dolasıverdi. Peşi~~ b1r de masum bir benim anne;,~i~ıştı. Evlendiği kadın .. Yazı~r..nen.in. di~ine diz cöktüm. Bü- du. Annem gıbı ana gıbı k~kuyordu. Günahının kefaretini vermiş oırrıaı· 
mera~ takıldı. Nıçın her göz açık ta bu 

0 
h ld tun resımlerını baıırıma bastım. Şefka- Mektublar, babamla sevıştikleri, ni- K' 1 · . · . d b' d g" oibi 

kilidli?. 3 e .. · tinden. vücudünden uzak yasadıaım şanlandıkları ve babamın iş icabı bac:- m~~ıt ermdiıçımız et"tmır. y~na~ tia r~3J(, 
O halde b anne · k • ,., ·• u err.a yen u esını ıs yo :. 

Mühlm evrakları olmalı! diye dü- ' u resimler anneme aid b mm ucağma oturmuş, göğ'süne ka memleketlere gittiği zamanlardır ya- k' . v ,. • • • rııa· 
fiindüm. olacaktı. ~ıımı koymu.ı gibi. hıçkıra hıçkıra zılmıştı. 

1 
ım doguran a~ıllen dıuma hatırla ur-

Mühim evrakınm mahrem olmıva Fa.kat ba•bam. anneme aid hiç bı'r ag amıya başladım. K 1 kA - d t y ı · o yarayaı mutemadıyen parmak v • c - k B b. a ın agı omarıru açtım. azı 1 . . _ 01 .. 
cağı di'ıı:üncesile elimi uzattım; büvük resmın almadığını bunların bir yan- u. ır. uzun hasret sonunda sevdiği babnmmdı ... Bir takım bölümlere, ta- ma ıyi.Z· B~ ışı y~pmagı hafızamıza ·ıte 
zarflardan birini çektim. Acıktı. İçi gm ~etice"inde mahvolduğunu sö le- en ~7 .• z bır sevgiliye kavuşmuş insanın rihlere ayrılmıştı. ral<:n·sak kinlermız bu yumuşak ı;ı~ 
fotoRraflarla doluydu. Çıkard~. mPmış miydi?. Y sevınç göz yaşlarını andırıyordu. Bunlar babamın hatıraları, notla- üzer:;de mışıl mışıl uyumıya mah~~ 

o ne?... . . Daha dikkatli baktım. ~a~am. çılgınca sevdiğim, ana şef- rıydı. d~r .. Z:ıra. z~an hafızanın hassasıYv ll'" 
Bütün resımler bır kadına•, hem de Evet, şüphe yoktu. bu resimler an- katını ~e. ana sevgisini de şahsında nı sıl~yor. MJyoblaşan hafızamız, l:>dll 

ııtenÇ ve f!'ijzel bir kadına aiddi. Birçok nemindi. Çünkü resimdek' k d ., ~pla.~ıg·m !babam, bir d'akllka içinde ........ · · · ..... · · ... · · · ....... · · ··· ... nak bır tefokkür içinde bizi zaman'~ 
f!> b k d b b ı a ın r,e- hır c:uph 1 1 ' '• • ••• "•o•• .. • .. "' • "• • .. '., • • • ç l..J t " •• d ' • ' haA aıse"" 
fotoITT-aflar<ia u a m a amla bera- njm bir kopyam. daha doğrusu ben re- -ı {!. z_-e z~ esınden sonra koca bir ~ ,ıır m.ş •.. uzmuş ... an .. ıçtırmış t• 
benli. Hayret tepemden tırnağıma ka- simde ki katlının bir kopyasıydım. R _ hey kel gı hı go,;leMmin önünde çökü- - 2 2 . H ~;,i~~~ · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · n~ ~ teferruatını gormuyor, unut uY~ 
daT bütün vücudümü doldurmuştu. simdeki gözler benim gözlerimdi. ~ ~:rmışti. Nefret ediyordum artık ba- cBugun. karımı evde yatak od sılık. :e ehemiyetinden yüzde dol<S mdan... d k · • asın- tenz1lat yapara-k bize veriyor. 

a. aryoWda çırçıplak; yabancı bir (Arkası var) 
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Türk - Bulgar 
müzakereleri 
neticelendi 

Ad<ma (Hususi) - Adanadaki kim
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sesiz çccukları barındırmak jçin maarif - - ~ _ _J 
müdU.~lüğü tarafından cTalebe barın-ı ~nkara stadyomunda bir patinaj sah ası yapılmışt'tr. Saha çok rağbet ~Y 
dırma odalan:a açılmaktadır. tedir. Yukarıdaki resimde Ankara gençleri sahada görülmektedirler.-



ı:-ı111,. "Son Posta,, nın HikAyesi ...-n!I 
1 Açlık ve istiridye 1 
~lllU••. Nakleden : Faik Berçmeı~ .• ttttlm 
h~~·ağrnurlu bir sonbahar akşamı, ba -
""'lllla beraber koca şehrin kalabalık 
:kakJarmda kendimizi sürüklüyor -
u~. O gün müthiş bir iztırabla kıvra

~1Y0rdum. Hiç bir hastalığım yoktu. 
. llnunıa beraber bacaklarunda bir hal 

~tılik duyuyordum. Boynumun üstün -
e başımı zor t~ıyabiliyordum. 
~Şayet o sırada, beni bir hastaneye 

gor· h 

b urup muavene etselerdi doktorlar 
u rahatsızlığım için şu teşhisi koya -

~klar~ı: Açlık.. Fa'kat.. zan~etmiyo -
lıkrn, kı tıb aleminde boyle bır hasta -

bulunmuş olsun. 
Yü l'a1llında, rengini atmış, dökülmiye 
ı: tutrnu.ş ince pardesüsüne sarılmış 

0 
n babam vardı. A vaklarında4ki ko -

~arn~n lnstikler ayafi ısJtmaktan ziya
e Uşütüyordu. Zaten zavaıUıcığın ba
~kları kuru birer saha haline gelmiş

tdi. 

d ~~· vaktile giydiği muhteşem par 
esuıu halinden simdi onu daha çok 

;"iYordum. Beş ·aydır işsizdi ve beş 
Ydır her çaldığı k~ı yüzüne kapan -

'iıştı. İşte bu bes avın sonunda o gün, 
1knmeğe karar vermiştik. 

b"B~yü'k bir caddPvi geçerken eözüme 
~Uk bir bina j]ic;ti. Bunun üstünde: 
~ kanto. ve birahane> yazılı idi. Bu 
ta belnyı okur okumaz ba<şım yana düş
d ' ve elimde olmıyarak, içerisi anay -
ıntık olan lokım ava baktım. Ma-:ala
~n başında4 birçok nes'eli ve sıhhatli 
~Tlllar oturmuşlar iştihavla yemek 

l'iYorlardı. Bir aralık vitrinlere de bak 
~· Vitrinde beyaz bir levha duruyor
no· Bu levha beni adeta cezbetmi<=ti. 
~Yleyken bC'ynim ka'rıncalanıvor, \"e 
h \'\'etim kec:ilivordu. Vücudüm~0ki 
id~ı::talık beni iyiden iyiye sarsmakta 

ı. 

Otomobillerin gürültüsü bir vı1dı -
~· gibi kafama inivordu. Kaldırımın 

Unden burnuma bin bir çeşid Jez -
~tli kokular ~elivordu. Yavac; vavaş 
g0z1eıimi beynz levhanın üstündeki ya 
:.1Ya alıştırdı1J1 Tihayet c f stiridye• ke 
1rnesini zorlukla okuyabildim. 

) Bu kelimeyi hiç duymamıştım. On 
aşlarında olmama rağmen. dünva ü 

~erinde yaşadığım bu müddet zaTfm -
,..a bu kelimeyi kat'iyen işitmemi~tim. 
b·"aba bu ne demekti? Lokanta sahi -
h tnin adı olmasın? Güçlükle başımı 
d abama çevirerek kısık bir sesle sor -

Utn: 

- İstiridye ne demek ba•ba? 

au S~:vıf ve kuru boğazımdan çıkan bu 
ll'l alı babam duyamadı. Kalabalığa dal
~ı.~ ~elip geçenleri süzüyordu. Yüzün
bi' bır şeyler söylemek, geçenlerden 
d r Şeyler istemek için bir ifade vaT -
d ı. Fakat kelimeler, bir türlü ağzın -
)' a~ çıkamıyordu. Bir aralık geçen bir 
t 

0 
cuya yakfaştı, avucunu açmak is -

~ine bir hareket yaptı. Lakin yü-

züne bakan yolcuya gözlerini kaldır -
mağa C€saret edemiyerek sadece: 

- Pardon! diye kekeledi. 
Biraz sonra deminki sualimi tekrar-

ladım: 

- Baba, istiridye n~ demektir? 
- Bir hayvandır çocuğum, denizde 

vaşar. 

~ Kafamda bu deniz hayvanına bir şe-
kil vermeğe çalı.ştım. Yengeçle balık 
arasında bir ~ey olsa• gerekti. Acaha bu 
havvanı nasıl yiyorlardı? 

O sırada, lokantanın mutfağından 
nefis bir rosto kokusu burnumu yala -
dı. Biitün vücudümde bir sıca4klık. ve 
so"lra da bir ürperti duydum. Ağzım -
dan, adını yeni duydui{um bu havvan
dan bir parça varmış vibi zannediyor
dum. 
Dü~memek için gayret ediyordum. 

Babam, ıslak pm-desüsü içinde titri -
yordu. Kötü bir ayaz vardı. 

- Baba, bu istiridyeyi nasıl yerler? 
- Diri olarak yerler çocueum! 
Kendi kendime mmldandnı: 
- Ne pisli!{: ne mide? 
Şimdi, istiridyeyi kurba.~a gibi bir 

şey tasavvur ediyordum. Böyle bir hay 
van diri diri yenir miydi? Derler, ki 
Fransızlar kurba{!a yerlermiş .. fakat 
çocuklar asla kurbağa yemezler. 

Lakin neden bilmiyorum, bu anda 
d;71erim birbirine sürtündü. Her ne 
kada'r bu hayvan bana fena görünüyor
c:a da ondan yemek istiyordum. Büylik 
bir iştihayla, bir vahsetle ve bir saldı
rı~~a yemek istiyordum. Yüreğim bu 
ihtirasla hızlı hızlı atıyordu. Bir iki 
ha!ta üç tane yiyebilirdim .. ihtimal pe
~teyi de a•i!zıma atar ciITTıerdim; belki 
do ~u anda babamın ayağındaki lac;tik
teri de yC'mek için, içimde zaptolunmaz 
bir arzu. bir hırs duyuyordum. Hütasa 
~öıümün önitnde ne varsa yemek isti -
vordum. Çünkü ha~talığım beni yeme
i'.fe ba<şlamıştı. 

* Bir ara kendimi kaybedercesine ha-
~rdım: 

- Bana istiridye, i'"tiridye verin! İs
tiridye istiyorum. 

O anda kulağıma babamın şaşkın -
lık+an ti+riyen sesi geldi: 

- Efendiler, biza •"-jun edin! Di -
lenmek a'yıbdır, şerefsizliktir, lakin 
her şevlınizi ·kaybettik artık! 

Bundan cesaret alıp babamın ceke 
tini ç:ektim ve tekrar haykırdım: 

- Bana istiridye, istiridye bulun! 
Eu sözümün üzerine etrafımızda bir 

ka'"ıkaha' koptu ve birisi bana yaklaşa
rak: 

- Sen hiç istiridye yemedin mi? de
di, bu ynşta bir çocuk istiridye vesin! 

Önümüzde, yüksek .şapkalı, ~öbekli 
ve kürklü iki kişi duruyordu. Bana ba
kıp l?Ü!üyorlardı: 

- Seni külhani seni! Sen istiridye 
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Sisli Aksam , 

SON POSTA 

Zehirli gölge 
(Baştarafı 7 nci sayafada) 

Serkomiser tasdik etti: 
- Evet mutabıkız. Elbet tanıyordu. 
- Şu halde bizini bildiklerimiz içinde 

Husnü beyin öy1e bir tanıdığını bulalım 
ki ayni zamanda bu hastanenin içini ga
yet iyi •bilsin. Pavyonun elektriklerinin 
nereden ve nasıl söndürülebileceğini, 

bahçenin hangi saatte tenha bulunduğu
nu, kapıcıyı kufübesinden nasıl uzaklaştır 
mak mümkün olduğunu tahkik ve tetkik 
etmiş olsun. Öyle bir adam ki pavyonun 
elektriklerini söndürecek sigortaları ye
rinden çıkardıktan sonra zifiri karanlıkta 
ve bir dakikada asabiye koğuşunu bula
cak ... Pavyonu bu derece tanıyacak. El
bet bu adam Ankaralı Ali, namı diğerle 
çolak Ahmeddir. Mademki onun Hüsnü 
beyle ahbab olduğunu biliyoruz ve ma
demki o Hüsnü beyin kaçırılmasın; taki
ben öldürülmüştür; şu halde hastanede 
bütün bu saydığımız şartları haiz tek a
dam kendisidir. Öyle değil mi? 

Odada umumi tasvib ses?eri yükseldi: 
· - Evet, evet! 

(Arkıısı var) 
~------------------------

Bir amelenin ayağı kınld.ı 
Yenimahal!ede bez fabrikasında ça -

lışan amele Ahmed, dün fabrikada bal
ye ta!Şırken müvazenesini kaybederek 
düşmü~. sol ayağı kırılmı.ştır. 

Yarah amele can kurtaranla Şişli 
hastanesine kaldırılmış. kaza etrafında 
tahkikata ba~lanmıştır. 

istiyor musun? Pek ala .. Bu hakikaten 
enteresan bir şey! Gel ba4kalım, istirid
ve nasıl yendiğini göster. 

Ve beni lokantaya soktuklarını ha -
tırl 1yorum. Bir dakika içinde, etrafıma 
büyük bir kalabalık toplanmıştı. Hep
si de tecessüsle ba'na l!ııakarak gülüyor
lardı. Ben ise, masa başında büyük bir 
ihtirasla tuzlu, yapışak tuhaf bir şey -
ler yiyordum. 

Benim bu iştihalı yeyişirni seyreden 
knlahalık boyuna gülüp hatvkmyor -
lardı· 

- Vay piç kurusu! Amma da yiyor 
ha .. 

... Nihayet müthiş bir susuzlukla kıv 
ranarak ken<llmi yata'kta buldum. Ağ
zım yanıyordu.. gözlerimi açtım. Ba • 
bam odanın içinde, ellerini kaldırıp 
hir şeyler mmldanarak yürüyordu: 

- Galiba soğuk aqdım; başım ağn -
vor. Herhalde açlıktan olacak. Ben ha
'!Qkaten havv~nın biriyim. O efendiler, 
i~tiridye için iiç lira verdiler, keşke 

vaklaşıp yard1m isteseydim. Bu t.,i na•
sıl vapmcılı? Fakat muhakkak ... 

Göz)crimi kapadım ve uyudum. Rü -
vamda, gözlerini döndi.irer~l< bana ba
bın bir siirli kurbağa gördiim. 

Öi-lcve doqru uvanınca hemen baba
ma baktım. Babam, hala, ellerile işı:ı -
retler yanarak bir şeyler mırıldanarak 
h;r asa~ı. bir yukan gidip ~e1ivordu. 

l\'lemleketin öç milli cemiyetine ayni 

zamanda yardım fırsatı her zaman ele 
ge(meı. Kurban Bayramından istifade 
ederf'k kurban derilerimisl Tiirk Ba.a 
Kurumuna veretlm. 

Slıyfa t 
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Iİ-NIİRDİREK 
iA T AKHANESi 

Yazan: Reşad Ekrem 

Kaydı görülen vezir 

• 

Demişlerdi. İki ay sonunda da, Osman Ahmcdiye camii şerifinde sipahi bcv'e-
Dedenin verdiği parayı almamşılardı: rine yemin verdi, Hasan Halife ve dpf.. 

- Biz para almayız .. sana helfil hoş terdar Mustafa Paşa ve Yahya efendı sa
olsun dede baba ... Biz senin çok nimet- rayda değildir. Her biri bir yere kaçıp 
l~rini .. gördük ... Ölünceye kadar sen bi- kendisini gizlemiştir diye ... 
zım dunya ve ahiret ba'bamızsın... - Bre Receb Paşa bir saf adamdırı 

Çarşı ve pazar açıldıktan, şehir, yavaş Sultan Muradın sakladığı '!idamı öğrene· 
yavaş tabü hayatına doğru dönm.eğe baş- mez ... 
ladıktan sonra, halk sabah namazını kı- - Hünkann sevdiklerini has .bahçede 
lar kılmaz kahvehane1ere doluyor, gece sakladığına inanmam .. Receb Paşa doi;rru 
yarılarına doğru da ancak dağılıyorlardı. söyler .. Hasan Halife ve defterdar p~a 

İhtilfil günlerinin vak'aları, bire bin ve şey.hislam vesairleri, Hafız Paşa O's
katılara.k anlatılıyor, bazan bir vak'a on küdara geçerken sarayı hümayundan bir 
kişinin ağzından on çeşid dmleniyor,'ba- gayri yere gidip gizlenmişlerdir .. 
zan, bir hadise nakledilirken, sözü beş on - Bre ağalar onlar İstanbulda def!il-
ağıı kesiyor, mevzu farkına varılmadan dir, Boğazdadır bana kalırsa .. 
değişiyordu. Kanlı vak'aların şahidleri, - Bre Anadoluya gitmişler . . • 
bir delı4etin tesirinden hfila kurtulama- - Yok Rmnelidedir ... 
yıp susarlarken, muhayyel vak':ıların 

1 
- fstrancadadır, Belgrad korusunda-

kahramanı olan hayalperest konuşkan- dır... • 
lar, etraflarına toplanan kalabalı~m ver- - Bre o çelebiler dağda koruda ba· 
diği gurur ile kabar1vorlard1. ' ~ rınmaz .. 

- Onların yerini bir SuJtan M •ra~ 
bilir ... 

- Vallah ben de onları hünkAr ~iz'e. 
lıydı. Şiddetlice bir fesad r:izgan, elan miştir derim ... 
da~~?'la~ış olan ve. iki buçuk a:\'.'dan?eri _ Hasan Halife -0cağa sti{ınmıştır. o .. 
her~n :hır. bahane ıle toplanan sıpahı ve caklı evvela kefil olmuştur: amma yeni• 

Hafız P~anın parçalanmasile ihtilalin 
ilk coşkun hali yatışmıştı amma, denizde 
olduğu gmi, 1stanbulun içi, hala dalga-

yenı.çerılen. saraya karşı tekrar saldır- . . ' · 
tabilirdi fsta b l h lk ··ı . cerı ile sıpah arasına Hasan Halıfe mnd .. 
tetı'kte h. er a~~~ kaahı.edmu ecd~ıs k ve desinden nifak düscceğinden korkuh•rutı 

, ~m v en oner en, k ~ 1 tt .. .. d'l :..ıı d' b .:ı 
evine bir yı~ın havadis götürüyordu. İh- eıa e en orur ı em.L.:;J~er ı~, • ur~ · ıa 
tı"lal an'feler· d !st buld b' b' . k 1 olduğunuz haber alırlar ıse su:i konımali 

ın e an a ~ ır ın ar a- . · · h'l kıl k · v 
sından işitilen esrarengiz gaibler, Mısır- ıçıvn sıpa. 1 ere 1~ çe e~t>yız. . r.rm 
çarşılı Osman efendi, ba\ıkçı güzeli Ah- sa'llı.cak ı~e ıbaşka hır menzılde gızlenııı. 
med, kürkçüler kahyası Ataullah efendi, demışlerdır. v 

mirasyedi Rastıklı Ayşe hanım, mirasye- - Bre bu haber dogru mudur? .. 
di Pamuk hanım, Bursalı Sadizade Çele- - ıBre yeniçeri Hasan i'l,l! yenieıerl 
bi unutulur f(lıbi olmuştu. Mchmeddendir. Hasan Halife ~akapı .. 

Şubatın yaA'rourlu, bulanık günleri, sından tebdil çıkıp kaçtıktan sonra sipa .. 
Martın karayel fırtınaları. kabvehanele- I hiler. çorbacı\ar ha·ber salmışlar ki Ha
rin mangal baş\anna başka bir czibe, bir "an Halife sarayda değildir, Ağaka~ısın
güzellik veriyordu. Kapıdan girince ça- da idi. buradan da bir baş'ka menzile git
murlu kundurasını, yemenisini çıkaran, mic;tir dh·e. 
kocuğunu, kaputunu da, kahvehanenin _ Morhaba Celebi. .. 
arka odasında bulunan man!4al kafesinde _Merhaba Evliya Efendi. •• 
kurutmak ~z.ere çır.~~~ara vez:nl~r: pe~- _ Merlı:ıba Evliya ÇE>lebi... 
kelerden bınnde p;ozune 'kestl:rdıği bır _ Merhaba gözüm canım evliyam ... 
yere, yahud kahve?eki muay~en y~rine _ Eyvallah Mehmed kalfa ... Eyval 41 
oturunca etraftan ıUbanna gore. Y_U~S~ lah Çeşmi Efendi... Merhaba usta ... Mel 
len merhabalara eyvallahlar yetiştırırdı. ha.ha (!Özüm nuru karındaŞJm Tayyarzaıo. 

- Abe Mestan ağa dün gene s)zin de Efendi... 
semtte vukuat olmuş işittik?.. - Bre sen nerelerde idin hay Evliya 

- Sipahiler Ak Osman ağanın kona- Ce1.ebi.. hrrgün seni sorar idik şu Tay .. 
ğını lbastı\ar... yarzadPmize ... 

- Bre Mestan ağa tiz anlat, neden bas- - Tavvarzade kanndaşım anlatmam~ 
mışlar o a~anın konakJnı.. . mıdır maceramızı ... 

- Ağzına bakam Mestan ağa, durma - Gümrükçünün Alibey köyü çiftli .. 
anlat... l ğinde beraber olduğunuzda fstanbulda 

- Ben tanırım o Ak Osman ağayı, fitne koptuğunu ve yeniçeri kıyafetinde 
kendi işinde gücünde ıbir mazlum adam-,· şehre girdiğinizi söylemiştir ... 
dır. Tayyarzadem doğru ve tamam söyle -

-:- A~ Osman ağanın konağında Hasan miştir .. Bre fitne koptuğunda Sultan Mu 
Halıfeyı aradılar... radın da Çekmecede olduğunu söylt'rlcr

1 
- Bre buldular mı Hasan Halifeyi... doğru mudur? 
- 'Bulamadılar ... Amma Osman ağa- - Doğrudur ... Sandal ile denizden a· 

ya bu baskın çok zulüm '.lldu.. burada ı zim cenk ederek sarayi hümayuna gel • 
.Hasan Halüe burada, yok şuradadır, do- miştir. 
labdadır, sandıktadır:. diye evin ıçmı - Canım Evliya Çelebi.. bir seyyah 
hal1aç p:ı.muk atar JCibi atmışlar, ağanın yiğitsin .. <:eni can ku~ağ:ı ile dinleriz .. bre 
hazinesini de talan etmişler... bize bir haber! 

- Hasan Halifeyi hünkar has bahçede - Bir acı haberim vardır •.• 
saklamış derler... - Bre tiz söyk o acı hnber nedir?! 

- Yalandır; Receb Paşa evve]ki gün ' ~ rkası ' '' 

dığını, öksürdü~nü duymadım.) Muh- bir kızla evlenirse mirasından mahrum Levla Hanımefendilerde başka ne krnu,. 
listen telgraf aldım. Bu gece J?eliyor. edecek. İşin fenalığına bak. HalUk daha şulur? 

- Ah ne iyi ..• Desenize heyecan aaat- veni mimar çıktı, askerliğini yapıyor. İyi - Bunları sormuyorum. Benim içil\ 
!eriniz geldi. görmüş, iyi alışmıştır. Hem kadın yükü- ne söylediler? 

- Aksine de hastayım. Onu biraz nün altına girer, hem de mirastan mah- - Hiç bir şey ... Yalnız İzınirde sizi 
neş'elendirmek. meşınıl etmek sana düşe- rum kalırsa, ha1i harabclır. pek çok seven, sizin de pek bağ1ı oldu .. 
cek İncigül! Artık hatınm için bu zahme- - Zavallı Haluk Bey! ğunuz güzel bir kadın var, divorlar. 
te katlanıverirsin. (Durdu, bir dakika (Bu yanaklarıma da ne oluyor bil - - Ne münasebetsiz dedikodu bu! An· 

Nakleden: Neyy:r Kemal düşündü.) Hava da ne güzel! Biraz serin mem? Gene yanmaya başlachlar.) taşılıyor ki Leyla Hanımefendinin evi si .. 
hı;- Pişman olursun İndgül! Vahid bu- landırryor. Daha ilk dakik3dan itibaren a:nma ... Has~a _0lı:!1asa idim seninle Tak- - Ya. ne fena vaziyet değil mi? Za - ze uygun Çir muhit değil. Ben böyle cie-
1)} l?ıaı erkektir. Kadınlar onun için deli bana büyük bir yakınlık ~österdi. 1 sıme kadar yuruyuş :vapar~k. vaJlı Hal(ık ne yapsın, a~abeysi ölünceye dikodulardan hoşlanmazsınız sanırdım. 
~ar ... Şimdiye kadar hiçbir kızla ta-1 Yalnızlığımdan, vaziyetimin gi.iç1ükfin- 1 Daha fazla şaka etmek ınsafsızlık "· · kadar evlenmiyecek, tabü - Ne yapalım, muhite uymak ISzım. 
)I,_ ~ır. Şükret ki evliler •biraı göz den bahis açmadı. Mühim bir şahsiyet caktı. . - Pek de zavallı de~l. Nasıl 'lsa yal- Tatlı. serin bir rüzgar başımda esert 
· "'Q(JU}ar da o da seni görebildi. yerine koyarak yemeğe çdırdı, kabul e-1 -:- Barı ben ~ocukları alıp çıkayım, nız kalmaz. Sa~ olsun evli kadınlar! macera yeline hız veriyor. Gene buj(Ün 

- Cok şükür •.. Y<>ksa ne yapardım? dc>rsem minnettar kalacağını söyledi.! dedim. - Seni afacan kedi seni! afacanlığun üstümde ... Vahid Beye ak -
ltJı";" Söylesene, nasıl oldu, neye darılt- Leyla hanımefendi nedenı;e razı olmak 1 -. Ya, fena olmaz. eğlenirsiniz. Mü - Kapıdan çıkarken döndüm. Gülümsi- lıma eseni söylüyorum. Tıpkı (Ç ... ) de 

· istemedi. Yollamamak için bin türlü ha- rı.>bbıyeyi de ı 1. Seni rahatsız etmesin - yerek: bir sabah Ahmede yaptığım JCIÖi. .. Bu 
ltıı~aıiye hanımın müstebid pençesi al- haneler buldu. Fakat öbürü ısrar ettikce ler. _ . . - Beni tırmalamayam tırmalamam, seferki beni daha cok eğ'endiriyor. Cün• 
laJrJ a g~n acı m,inlerde, sımnı iç.inde etti. Nihayet Cumartesi - lcim hilir hangi I Çıkmak uzere ıdım. dedim. kü: Ahmed le Vahid Beyin arasında dün-
~~anın en makul şey oldu~unu ö~- bilinmez semte vo11anaraıtım l!iin - ve-, - Gel, gel, dedi, hemen kacn a. Bili _ Kücük1er daha evvel çıkmışlar. Uzak- valar kadar fark var. 
~·"'nıştim. Bütün ısrarlanna ra~men sö- me~i Nazire hanımefendide yem<"me ka- yor musun Nazire Hanımefen !iyi RÖ - tan kırmızı şspkalannı Ri)rebilclim. Ar .. - Bir gün bir .Tecadüfler günü.> ... Bir 
ltilt •laYa boğmaya muvaffak oldum. Ha- rar veri1di. rünce aklıma kim .geldi? Ali Nu i Bey ... kalarınci:m Vf'fü;eyim dive hızlı hızlı vu- kaldırımdan öbürüne geçerken karşıdan 
~te temas ~t:nedim. . . . . . o gittikten sonra Levla hanım poker Sahi. sen t:nı~a~. Haltiku? ü·ıey aA"a- rüy~;o~:n· Köş~yi döner~en Vahid Bey- ı:aı~k gö:Undü. Bizi görünce s~ ke-

llu ~ sen~ınde otomobıl gezı~t~~ını bilmiven ,185•1 kadınların cekilmez birer beysı. ·: Tu.rkıyenı_n en zeng:ın adamıdır. 'e ym:vu~e- ~ld~k. ~rdu. " sıldı. Vahıd Bey: 
b:ı:.al"riYet tepesine kadar u1.attık. Donuşte m<ıhlUk olCluğunu iddia etti. Si~arasının Tc.m .bır mırasyedı. Malınm hesabını ken - fnCll?t.Jl. Dün sıze ?. ~ad. r darıldım - Haliıkkk! dive seslendi nere e bö 
>'altktan beyaz .bir at üstünde son derece birini söndürmeden aöürünü. yaktı. Si- di de bilmez. Görsen ne tuhaf bir insan. ki İstanbuldan. büt"?~ ?utün uzaklasrrın- le? Göreceğim geİdi vallahi'' Ne a;ar n! 
~i~şık]ı bir zabit gördüm. Bir~z dikkat nirli sinirli içti. (Galiba bu ~ce Bedriye Ki~arh~a merak sarmış Adeta ... 1Jle a~- ya VP si7.! k.endı talıhınıze teTketmeve ka sorarsın. Bari bu ge~e buluş~lun da .İ<ar 
denb<:e liaIQ~ oJd~~.!1u Jarkcttım. B!r: gene sinemayı boylı:yacak.) Nazire hanı- lenın kıbarlığını muhafaza edeceğım dı- rar vcnnıştım. Fakat tekrar karşımda bu men>e beraber gidelim. Loca hazır. Sim-
~ ıre kalbım gog.sumu delecek gıbı h 'tfğ' . d yunca rı b~ vor da başka şey demiyor. Halukla ba - hınca... di 1ncigii1 hanıma da bun .,. d' 
ts~rn~~ başladı . Çocuklar gibi ben de ~ınittr~a fa'ki~;n~iç~ir şey ~c.ın~ş~~~ balan bir, anneleri ayndır... Babadan - 'F.t;ve:? .. ·- ~.rk_;ar ka~nızda .~~lun - dum. Ley1.a Hanımefendf r~-: ~irıy~~r; 

.ır Unıform:ı.sırıa bavı'.ırım da ondan .... tı d.. S-ı k lkt mavi bir çay el- yana adamca.~ızın merakını tatmin ede - ca... zmır ll?Ozunuze uza mı gorunme- sözlü değilmiş. Beraber nol kl H P 
~~a ned · k? ıs eme ı. nra a 1• .. • • cek kadar kibardırlar. HaH'ikun annesi ~e bac:lıırJı'? · 'k . ,_,_ ec~ e~. 

en ° aca · ··· bisesi giydi. yakasına pembe gul'er ılıc:- de asil bir aile kızı ... Fakat Ali Nuri Be- - Kuzum size nf'ler an1atıyorlar böv- hırlı te?bır yerde yemek yer, gıderız. Ol-* M k [tirdi. Mavi bu kadına bambaşka .bi: ~- vin annesi aleJAde bir kızcaJtızmış. Ali le? maz rr:ı. . . 
aç a zellik veriyor. Herha1de bunu bıldıih ı- Bey bunu bir türlü hazmedemiyor. Ah - - Ne anlatacaklar? Bu sene İstanbul- Hal~k Bey •t>ek1> derken şunu ll:we 

S t . 
24 

p b-k m cindir ki en kıymetli elbiseleri, evinin en delmiş, bir daha ailelerine, annesi Ribi, da havalar -pek gü ıe1 ı:ridivor. Yeni film- etmeyı de unutmadı: 
d ~azire h on c;rı~. :T'm ;. a s~ giizcl köşesi hep mavi ve mavilik içinde ... rastaele bir kız sokmıyacakmış. Kendisi !f'r ccık sacma ... Gec!'lı>ri de poker olma- - Hani İncigül hanım şu günlerd o-
~tı ... Elliy~~~· en 1~ ç~ h1 ~~ ~rücud~ Geniş koltuğa gömülünce, bana: kan bur, sakat ... Evlenemiyor. HaJCika sa insan sıkıntıdan bu11alacak. Bu kış yuna filan gitmeyi muvafık bulmuyor -
~a~eliğini kavbc>t:f"~is~ Auğa:1macya ba~lı- _Biraz ü.şütmüşüm, dedi, bugü"l dışa- şart koşmuş. Muh~kak kibar ~~ a~e - ki1rk yakalan büyijk ol~cak. Na7"1'li bev lardı? 

n saçları hfüa güzel. Gözleri Halüku 'rı çıkmamalıyım. (Tuhaf! Hiç te aksıro den kız alacak. Dınlernez, gelışı guzel ı geçen ay aldı!ı otomobılden bıkmış ... (Arkası ııar) 
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(Memleket Haberleri] Kıs 
' 

Ortasında Sıvas 
Mudanganın mamur bir 1 Samsunun zelzele 

Sıvasın karlarla örtülü sokaklarını dolduran kızaklar• 

h . . T. .1 mıntakalarına yaptığı 
rağmen burada kış sporları çok sönüktür 

na ıgesı: ırı ya yardımlar 
Nahiyenin en değerli para kaynaklarının başında zey· 
tin gelmektedir. Nahiyede 300 bin zeytin ağacıı vardır 

Sıvas, (Zelzele mıntakasını dolqan lz-ı 
mit muhabirimizden) - Sıvasın karlara 
gömülmüş manzarası çok güzel. Geniş, 

rahat caddeleri, bol akar suaları ve cana 
yakın insan )an ile işlek bir ticaret mer

Erbaa- (Zelzele mıntakasında dolaşan kezi olduğu vazıhan görülüyor. 
muharririmizden) - Halkevi Reisinin 

Sıvasta nazarı dikkati üzerine toplı-
riyasetinde Halkevi on beş gençten mü- yan üç mühim nokta var: 
teşekkil bir yardımcı kafilessi birkaç ı _ Tarihi eserleri, 2 _ Kuyumculuk 
gündenberi Erbaada bulunmaktadır. san'atı, 3 _Karlar üzerinde kayıp giden 
HPyetle birlikte doktor da bulunmak- ıo ki za ar ... 
tadır. Tam techizatlı bir yardım ekipi Tarihi Sıvası burada tekrar etmeğe hiç 
olarak yola çıkan Samsun Halkevi yar- lüzum yok. 
dımcı heyeti Erbaada felaketzede kar- o, Türk mimari san'atının nefis e.ser
deşlere karşı elden gelen hizmeti yap- Ieri ile dolu, bir Türk beldesidir. 
mağa çallışmaktadır. Gençlıer. zelzele- Taş oymalarda bu mimarinin mucize-
nin darbesini yiyen köyfori de dolı:ışak ]eri gösterilmiştir. 
gereken yardımları yapmıya çalışacak- Gök medrese bunların içinde zevkle 
lardır. seyredilen bir şaheserdir. 

Ern:ıadaki yaTdım işlerini temine ve Kuyumculuk hususunda Sıvas büyük 
buna oid hususatı tanzime memur edi- bir hususiyet taşıyor. En nadide san'at 
len S<ımsun vali muavini bay Orhan eserleri burada mahir eller tarafından 

Sami Güvenç Erhaada bulunma·ktad ~ r. nakşo'unmaktadır. 

1 

İlk i5 olarak, Samsundan küllivetli Gezdiğim birkaç kuyumcuda, ziynet 
Tirilyanın denizden umumt görünüşü miktarda gönderilmekte olan ke~estc eşyasının en nefis ve en nadide örnekle- birf: 

T ' il Sıvasın nefis tarihi esef'lerinden 
ır ya, (Hususi) - Tirilya, Mudanya j yağcılık, meyvacılık ve kısmen de ziraat ve malzeme ile. evsiz ıkalmış yurddaşla- rini gördüm. Bunları İstanbulda görmek Gök medrese 

kazasına bağlı 513 haneli ve 2400 nüfus- yapılır. ra pavvonlar insasına baslanılmıstır. asla mümkün değildir gı'lbi geliyor bana... I' 
lu §irin ve n:~mur .bir. na~iyedir. Ef~a~e-ı Tiril ya. yaz mevsimlerinde Bursa- ~anı~undan Çarşamba;a yapıl~n Mevsiminin ekserisi kış olcırak geçen leri ile bir loş sporu burada uyanın' 
lere .göre Tırılya. ısını şoyle ~elmıştır: nm. muteber sayfiyelerinden biridir, içti- vardımlar devam ediyor Sıvasın, bize göre en enteresan tarafı başlamış bulunuyor. ~ • 1)' 

Vaktıle burada lbır manastırda uç papaz maı hayatta tahminlerin fevkinde terak- v·ı· t d h·ı· ..J k .. karlar üzerinden kayıp giden kızakları- Sıvas, yeni ve güzel binalarla lilJle 
ikam t d' T . .. İl k İs ı aye a ı mue en ço zarar goren mektedir 

c e ıyormuş. n yunanca uç, ya i etmektedir. tanbula yakınlığı dol:ı- Çarşamba k ç b .. .. k dır. · k~ 
da papaz demek olduğuna göre ismin yısile günlük gazeteler muntazaman ta- azasına arş~~ a gunu a - Çifte at1arm koşularak ahenktar bir İstasyondan başlıyarak hük:Oınet ı .. 
bunlardan geldiği an1.eşılmaktııdır kib edilir şamına kadar Samsun mılh yardım ko- gürültü ile gelip, uzaklaştığı bu kızaklara nağın akadar olan geniş cadde, çok güı:ir 
Kasabanın nüfusu 2400 ü geçiy~rsa da Nahiye~n çalış'kan müdürü, Tirilya- ~te~in{.7f 2400 ~kmse;. 20 teneke pe~- rağmen memlekette, kış sporlan pek sö- dir. Sıvasta nazarı dikkati celbeden ııiO 

varidatı on bin lirayı mütecaviL bulun- dan geçen derenin üzerine heton köprü nır. u e zeytın. sandık şeker hır nük geçiyor. nokta da, burada uyanık bir belediye 
madığından bu şirin ülke maalesef bele- inşa ettirerek memlekete büyük hizmet- sa~~ı~ çay, 125 .~enek.e ~az: SO me!re Yalnız, liseli gençlerin arzu ve heves- mevcudiyetidir. J, 
diye teşkilatından mahrumdur. Evvelce te bulunmuştur. mı~ aoı kere.;;tc gonderı!mı~~ır. 22 muh- _ • 
belediye teşki'atı kurulmuş, fakat bila- Birçok yerleri gıpta ettirebilecek mo- telı~ defada ve muhtelıf gunlerde sev- Ceyhan köprüsUnOn isparta Halkevı 
hare kaldırılmış, şimdi köy kanunu tat- dern bir ilk okulu vardır. Memleketli k~dı!eıı bu malla~da~ başka Çarsam.ba , 
bikine baş,.anmıştır. tahsil çağına girmiş çocuklarını seve se- mıllı ;·~rdıı::ı ko~ıte.sı .emrine l 000 lıra ikmaline çahşıhyor kollarının toplantısı 

580 ortaklı cTanm kredi kooperatifi- ve okula vermektedirler. 250 mevcudu da na,ud gonderılm~tır. . ııart 
.nin» sahası yalnız nahiyede kalmayıp olan ilk okuldan maada, kasabanın genç Samsundan Amasyaya yapılan ynTdım Ceyhan (Hususi) - 937 yılında in- Isparta (Hususi) - Halkevi ko tı 
köylere kadar şümullenmekle beraber:, kızlan için aynca (dik~ ve biçki) yurdu Husu~i idarece gönderilen ayniyat- .şas·ııa başlanan Ceyhan nehri üzerin- heyeti umumiye halinde bir ~pla~ 
müstahsil de .kooperatifin kıymetinı tak- açılmı~ır. Dikiş yurdunun kllşadı mem- tan ba~ka Çarşa~~a günü ak~a~ına.ka- de ,.e kasa·bamız civarındaki büyü~ yap~ıştır. ~er tür~.ü .. konforu bau :w~· 
dir etmektedır. nuniyeti mucib olmuştur. dar Samsun mıllı yardım komıtesınre demir köprünün inşa faaliyeti hayıı yem Halkevınde butun kolların va d• 

Tirilyanın en değerli para kaynaltla11.- Bu güzel kasabanın kalkınmasınd3 en Amasya felaketzedelerine 30 teneke ka- ilcrlcmic: bulunmaktadır. Köprü iki lerini yapabilmeleri için konuşınalar 
run ıbaşmda z:ytinw gelir: ziyade Lofçalılann hizmetlerini kaydet- vurma, 5 küfe zey.~in, 2? t~n~ke peynir ayak üzerinde ve asma olacaktır. Bu bulunmuşlardır. . . J{s· 

300,000 zeytın agacı, 4,000,000 kilo ka- mek gereklidir. Sahib bulundukları fab- ve 1823 ekmek gondenlm!ştır. Avrıca vaz mE'vsimindeki faalivet. kaTşı yaka- Toplantıya gelen valımız Tevfik .. 
nşık zeytin, 1,000,000 kilo kalamata, rika ve imallthanelerde çalışan lfçilerin bir miktar mangal da sevkolunmuştur. daki ayağa hasrcdilmii olmakla niha- di Baysal, bilhassa kış günlerind~ 50

: .. 

800,000 kilo zeytinyağı istihsat edilmek- biltün ihtiyaçlan gözönünde tutulmak- yet ikmal edilmiştir. Diğer taraftan bu yal yardımın ehemmiyetini tebaruz e 
tedir. Bu miktarların yıldan yıla arttığı tadır. Gelecek yıl zarfında fabrikadan Ceyhan nehri suları in mege aya~m imtidadınca uzayacak olan kıs- tirerek yoksul ve himayeye ınuhta! 
da şayanı memnuniyettir. Burada zey- kasabaya elektrik temini düşünülmek- başladı mm da bir an evvel ikmali hususunda vatandaşların elbise ve gıda maddele 
ttıM:ilikten maada kozacılık. balıkçılık, tedir. gece:i. gündüı.lü çalışılmaktadır. Kez;\ rini haz1rlamak için tedbirler aünrflt~~ 

.Adabna l(Husut si) S-lCeyhlım dnehkri in- bu yakanaki. evvelce kurulan ve tak- suretile ınsani vazifelerin yerine ~e~~.,, 
Du··zcede bı·r ag""aç Ilgaz yolunda mıvc aş amış ır. u ar ll tın a alan .. h k ·1 . . '· 11 fk t kucağ1.1· beş• k" .. d ki b'" .. k d viye edilmesi }uzumu aSll olan aya rı mesını. yo~su ara şe a b·ı • 

ov arazısın e zarar uvu e- . .. d b' .. 1 . · t' l t şubesinin ı 

JÜZ0nden bir delikanh CankUrfarma fertibafl f1~i~. ~~en .Pam~k yetLrirllent bu ~i;~7e!:ı~~~1~ii~~rn ~~niş~erin
1

~;:s~~ ~~~~a 
1

~~~t~r x:~:~~:ıann gayretteril~ 
arSa a~· a e~u:- e ~yapı mamış 1:. de bı1lnnduöumU7. kış mevsiminde yağ- muayene ve mualecelerine yardıJXl e • öldUrüldU alındı a beey .an ~=-- rınedge nce on 1beş gudn- murl<ırın ~iddeuenerek nehrin sık. sık dilmesini. köylümüzün işlerini kolo' • 
en !"l ÇuıKurava a yağmur ann e- · f 1. t' t ksif e 

•• • • v tac:pr::ık etrafını sel sulan altında bırakıp 1aşhracak surette aa ıye ın e ·ıt 
Düzce (Hususı) - Bu hafta Düzce- Çankırı (Hususi) - Ilgaz yolunun va!ll etrnesıne ragmen Seyhan nehri k.. . .. f 1' • t' . t til' ·h 1 hıra- dilmesini çok güzel bir sahaya rnalı 

nin Kay~lı köyünden değirmenci kış mevsiminde karla kapanması ve bu ancak elli beş santim kadar kabarmış- k ~nı u aa ı; e. mm a ı ıne t~a fa l' t 1 Halkevimiıxl~ müs;mere koluntıO 
Mehmcd oğlu Ali tasarrufunda bulu - yüzden otomobillerin ve dig-er nakil va- tır. Seyhan nehrinden şimdilik hiç bir dı ı:namalsı 1çınktsodn gayre e aa ıye e ove~neceg-i "-msillerle halkımızın fikri ve 
nan d -· . . t hrk Ih d w.ld' ('\ arr. o unma a ır. ' l.Ç Ik egırmenın su yollarını temızle - sıtalannın yolda kaldıkları daima· ola e 1 eme uz egı ır. o ..J k.. .. ~ -zerinı'n 'çtı'm.,·ı seviyesi yükseltilecegıw 'ni, h8 
mek için k'" d nqan sonra oprunun u 1 " ·ıgi· 
da k ~ı d': e~ ayrıl~ış ve su yolun- gelen hadiselerdendi. Çankırı vilayeti Ze'zslff fe'Akelzedelerinin montaj ameliyesi kalmış oluyor ki, bu dershaneleri açmak suretile halk_ bı , 
,...'1 .... ha. e. ı şt~:· Katıl bulunmuş ve bu hususta lazım gelen tedbir ve terti- ı'sin de kıs"' bir müddet zarfında ve sının arttırılacagıw nı ifade eünlŞ v 
~um urıyet mudd · T-· tes d d k f' • Ad d · · 0 

• .. • lU • Um edilmiştir Ha ~ıum~mı ıgıne - batı almı~ bulunmaktadır. ör Uncu a ıtesı ana a sür'atli' ikmali cihetine gidilerek. Cey- yurd hizmeti esasına mustenıd bU • 
miştir: · dise şoyle cereyan et .. Ilg~z. yolunun Çankırı kısmında ve Adana. (Hususi muhabirimizden)- har.. n('hri üzPrinde ve Çukurova böl- nan ve bu vazifeye ~ü~ün mil~evve~ • 

Ali deği t . uç muhım noktasında· can kurtarma Zelzele felaket7edelerinin dördüncü ka gesind~ en buvük ve muazzam köprü lerin ve halkımızın ılgılenmesini ta 
rmen n su yolunu temızler t t'b + .. d r ·ı o r a- d w • 

bn snyu~kenarında kendisine aid. bi~ der ~ :ı.ı. vu~ ah gedırı m~.;r·. dun og- filcs: hncrün Adanaya gelmiştir. Ekse- inşaatı bitmiş olacaktır. Bu köprünün siye etmi~t~r. .. .. b ret .. 
~cı kesmek icab d' - u. erııce. r en mev ı erın e kur- risi Erzincanlı olan felaketzede yurd- iktısadi ve zirai bakımdan oldukça Halkevmın butun kollan u su d• 

e ıyor. Bu agacın t k' 1 · d 1 b 1 . · neler .. 
kendisine aid olduğunu iddia arma e ıp erın e onar ame e u un- daşlar. Adana millf yardım komitesi ehemmiveti haiz bir kıvmeti vaTdır. le faalıyete geçmış ve geçen se . d! 
la komşusu Kara M h ed • ede~ tar durulmaktadır. . . olduğu gibi bu sene de kış gecelerın 

. e m ıse agacın tarafından otellere yerleştirilmiştir. A- M "I t otu . t•h ı· u . ·ı l tısıfll 
kesılmemesiRi istiyor ve derhal el' Kar bundan sonra yolu kapatacak dananın misafiri olan bu yurddaşlara ug anm n I~ 1 sa 1 ç ve haftada bır defa aı e top an l • 
deki baltasına saldırıyor. Fakat d ı?. : olursa buradaki ameleler hemen fa111i- milyon kilo başlanmıştır. Müsamere kolunda ç~· 1 

k 
men snhibi Ali. Kara Mehrnedin el~_ yete geçecek ve yolu acaçaklardır. Kızılay t.arafından sabah IG."hvaltısı, san gençler de derhal faaliyete geçe~ .. 

ı .. _ b lt 
1 

e ın B öğle, akşam yemekleri muntazaman Muğladan yazılıyor: Muğlanın bu .. d v • • • h ıaınB.,'" 
~" a asını a arak yere atıyor. 0 es- u suretıede yolda kalmış olanlarm verı'Jın .... ktedı"r. cGun oguyor:t pıyesırıı azır 

d d 1.. 1 ~. - yıl tütün istihsalatı 3 milyon kiloyu 1 d 
na a or~ a l'U unan mütecaviz Kara in;dadlanna koşulmuş olacak ve donma kadar başlamıc; nr ır. 
Mehmedın . karısı Havva da elindeki hadiseleri olmıyacaktır. İyice istirahat ettiktea sonra kendi- bulmu5tur. Şimdiye bunun ----------- k 
tarla çapasıle maktul Alinin omuz Ü - lerine münasib işler bulunacaktır. Şim 2.200.000 kilosu satılmıştır. HAien zür DUzcsdeki ze~zef Pd9 b~rco 
:ıerlne bütü~ .ku~vet!l~ vuruyor. Ser- Toroslarda kar diye kadar Adanaya gelen fel§ketzede- ram elinde beş yüz bin kilo tütün bu- hinalarm duvarları çat'a~! a 
senıle~en Alının uzerıne Kara Mehmcd Ad (H • lerln yekunu 987 yi bulmuştur. lunm.ıktadır. Bunların satılamaması • Düzce (Hususi) _ Çarşamba gurt ~ 
bıçağını çekerek yürüyor. Ve maktulu- artık ba~at·· usu.sı) - Toroslarda kar. Adanalılar on gilndenberi nakden 80 nın sebebi fazla çıkıntı ve az fiat ve • 1 do 

u un arazı i k 1 gece ve ,nindüz vaki olan zelze e • 
irrilteaddid y-erlerinden yaralıv. arak kat nasebetl Ad Y a'P am.ıştır. Bu mü- bin ve pamuk yardunile de 6S bin li - rilmesidir. · dtJ e ana H lk k layısilc fsmetpaşa ilk mektebinın -a·• 
tedfyor. Katil. adaletin pençesine ve _ kolu bug·· 1 d a · evı ış sporları ral•k bir yardımda buluıunuşlardır. Sı- i v~ 
rilmistir. k un er e Toroslara çıkarak ka- vasa sevkedilen yeni çamaşır ı O bin Tay mis gazetesinin ki varlannın çatladığını bildirmiştiln· si .. 

ya soorıarı ya-pacakıardır. katı geçmiştir. muhabiri Adanada binaıar meyanında muhasebei bus~, .. 
Pazar Ola Hasan yenin yeni binasının da oturula.~ 01• Bey Diyor ki : Adcrna (Hususi) ..:_ Taymis gazet~i- cak h:llde olduğu fen raporile sabı. 

1 
.. 

'f=~~r==~::::==rr====:x::.~-~IB~T.~~~liil~~~n====:=~~~::;;:;=:;;=llf nin şimdiye kadar Polonyada bulun- muş VP. başka binaya nakle başlaflld• ~I makta elan iki muhabiri tehrimize gel· mıştı!'. Bunun gibi birçok bin~1ard8 , .. 

miştir. İngiliz gazetecileri Adana:la çatlak~!klar hasıl olmu~tur. Sarsıntı 
tetkikle-rde bulunduktan sonra Suriye· rasıra devam etmektedir. 

_ Hasan Bey bir arkada

fllll iaz.etede okumuş .. 
. . . şehrimizdeki e.ski med

reseler. 
• • • tamtr edilip futbol ktQ. 

bil yapılacaknuf... Neden 
medrelelari tercih edi1orlu 
acaba! 

ye geçmişlerdir. 
Adana futbol lig maçlan b01 Adanada bir dolandır1C1 Adana (Hususi) - Adanada fut,,.. 

tevkif edildi li~ maçlarının ikinci devresi basla~lltl 
• 

1 
• tır. Bu hafta İdman yurdu ile SeY 

Aaana (H.Ususi) - Süleyman Cer- spor karsılaşacaktardır. .. ........ ~ 
zun adında hır adam. şunu bunu tehdid ............................................... ... 

etmekten suçlu olarak mahkOın olan Kurbanlarmımn derilerhıl Tiirk il•_. 
Hasan Bey - Dayalın çık-ıSafanm babasına giderek: cBana yüz Kurumana nrmekle, •bele fdikC&sed 

bit Jerdir de Olldanl .. lira verirsen oğlunu kurtaracağım .• di- delerine, ldmsesls yanulara _ "-~!-. 
ye adliye namına para dolandırıcwtma bancdıtımıza 1ardam e&mlt olaCN~ 
çakttlmda dO.ıı tevkif edilm~. '-•-n_•_bnQr __ aıım. __________ ~ 



~~nun SON POSTA Sayla 

8pof: Dolmabahçe stadımn insasma 
şubatta baş~anıyor 

'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ij1 .. 

------------------
~ <Ba,tara(ı 6 na sayfada l larak, İstanbul ve Ankarada bu ecne~i § 

Milli PiYAn&o iDARESiRDEn: 
~ ~ İstanbul Bölgesile İstanbul teması dolayısile maçların sekteye ug- ~ 
~esı tarafından yaptırılacaktı!". raması düşür.cesile, Belgrad - Ankara ~ Biletlerin iptalinde 
~it ta, Şubatta başlanacak ve 1941 se ve İstanbul muhtelitleri maçlarının, ~ kullanllmak üzere muhtelif büyüklükte 
~ayısına. ka~a~ ikmal edilecektir.ııig maçlarile milli küme arası~?~~i_fa- ~ ( 600) adat zımba makinası ahnacakllr. §1 
' 

1 
(30) bın kişı alacaktır. Dolma- sıla gl!nlerinde yapılması, duşunu! - =: § 

~ tadY'OJnu, Ankara 19 Mayıs stad- mektedjr. ~ Şerait Ve 8VSafı h kk d f krf k ~ 
,.s nıe dan yü~d~-~ı ı büyük olacaktır. lzmit A'{yeşil takımı millf ~ a ın a ta siUit almak ve te ı yapma = 
ı~'Jt?o tre genıştıgındekı rutoo1 sahası, , • :: istiyenlerin en geç 25.1.940 tarihine kadar Ankarada Milli :a ~i b ~b'adınaaaır. 400 metre1·ik koşu kUme maç ar~n1 gırecak :: Pı"ya 

0 
ld • I t b ld T i · 

oYııtıı: ~?acakt.ır. Bütün h.a~if atletik Ankara (Hususf) - Teyid ed~le~ b~r ~ ng aresıne. s an u a aşhanında Milli Piyango Büro- a 
~·liıı. ıçın tesısat ve teşkılat vardır.ıhabere göre, senelerdenberi verımlı bır = suna müracaat etmeleri. = 
ltib\i ~ \'~ ikinci tribünler kapalıdır. Bu faaliyet gösteren ve 939-940 seneleri İz- 3 §!§ 
llııı 11 ~rın altında 12X20 büyüklüğibde mit lig birincisi olan Akyeşil takımı, bu S =: 
~~~k d~:~~·r:;,y~':~":";;::!!1~~~n: i ::~:.1• küme nıaçlanna lftirak ettir!- ~ıııınıııııııııınııııııımııııutıııııııııımıuııınınıaımmııınıııınınıınnuının•ıınnıııını.-ııınınııınııııııııııınıııııııı' 
llıtırı ır. Deniz tarafı açık olan stadyo - ' ~ a muh'elitj ge'iyOr 1 
llıa ~~zı Yerlerine rö1ıycflcr ve kabart - n ar . 1 

• • Ankara borsası 
~ cızl'ler konulacaktır. Gece maçJan Ankara (Hususı) - İkincfi<anunun _,,,,_ 
~ Ptojl'ktör tertibatı d'a vardır. İleriki virmi ikinci günü İstanbul muhteE.tile Açılış - Kapanış 13/1/940 fla.tıan 
ıı ~e.tde o civardaki hava gazı fabrika - bir maç vaomak üzere İstanbula P,İ~ - ÇEKLER 
'l>or ~alkacak ve bu kısım, Beyoğlunun ı mesi mukarrer olan Ankara muhteh - 1-------------
~ litesi olacaktır. Stadyom 360 iş gü- H, calışrnalarma başlamıştır. Bu te - Açılış..Kapanıı 

' bitecektir. ma~ iç!n antrenmana davet edilen o - LoI'dra 1 Sterlln 5.21 

8"Y • l 
1 

rd New_Yorlı: 100 Dolar ııg.'4 
., na milel futbol kongrec;i ytt'1C'U ar St~n ~-· ır: Parla 100 Fran 2.9180 1940 , ... Gerırlerbırlıgınden: Hasan, Ahmed, Mllano 100 Liret. e.a 

Ey .O un de toplanac1k AF. Münir. Cenevre 100 İsvlç. Fr. 29.1876 

'lıoı lıııkara (Hususi) _ Beynelmilel fut _ Muhaf1ze-ücünden: Fethi, Rıza; Ce - =~rdam !: :1:~ 69.4590 

federasyonundan gelen bir mektuba ıaı. Sah. in: Muzaffer.. . Drü"'~1 
d H l Şe k t O 

MRU 100 BeJga 21.118 
~ , bu yıl umumi kongre 1940 Ey - Df>mı~soor an: 1 m 1, v e ' r - Atına 100 Drahmi 0.981 
'e yapılacaktır. Önümüzdeki ba - han, AT"Jf: Orhan. Sotya 100 Leva 1.5920 
~ icrası JAzun gelen kongrenin te_hi- . As. Fa. Gücünden: İsmail, Abdül; Sa- Pra11 ıoo Çelı: Kr. ·~·-., -

~beb olarak, halihazır vaziyet gos - lıh. Madrtd 
100 

Peçeta lUI 
\'arşon 100 Zloti 

~ k~dir. Har?iv~de~: Muhterem, Habib. Budapqte 100 Pengö 

~ebnneı bisiklet federasyonu 19•0 Ga 7 • T .ısesınden: K~~· N~et. Bllknı 100 Ley 
lcıııı kongresi de 10 Şubatta Milanoda Rum"n muhtehtı gehyor Belgrad lOO Dinar 

•rıacakt Yokohama 100 Yen '<uu ır. I Ankara (Hust.W) - Rumen muhteliti. Stolı:holm ıoo iııveç Kr. 

23.5525 
O.HO 
3.1571 

31.0ta 
90.91 

h... .. -·. Federasyonlar 28 İklndkanun Tü k. d üç TftJIP yapmak ilzere Mart 1 Moskova 100 Ruble 
""'lbı.rıe k d ı... k i . k d" r ıye e ··-:y 
' a ar, 'UU ongreye ştıra e ıp b 1 rında memleketimize gelecektir. Bu Esham ve tah'rilit . 
~1_1Y~eklerini ve tekliflerini bildire - aş : rd ikisi, Bükreş muhtelit! namı 

ıı.m "' ~dır Bed T ~· esi u '!_d_ maça an Türlı: oorcu I peıln 
111k - · en er-uıy mum ı' u ur ıt d t tanbu1 ve Ankarada oynanacak sıva.s_•-·-um m 
~"lllın b k d t ·ı d.,. a ın a s ' ..,...,...., lt.n 
~I ' u ongre e emsı e ı ıp e - ·· - - ·· · milli maç olacaktır. Millt Sıvu..Erzurum v 19.21 
.._ Yeceıw h - t k - tmi d ~ı uçuncusu ıse 
"il'. eo• enuz e arrur e ş es• - temas Ankarada iki Martta yapılacak - Sıvu-Erzurum VI 19.20 19.21 

89lgrad muhteliti memleketimize tır. • b · ................................... _ ................ -... ·-· 
~ g~lmek istiyor Ap~~~~~~;a;:o~~ao:p~:!:~~a ( Yeni ?'eşriyat ) 
~~ra (Hususi) - Belgraddan futbol Amerika spor komitesi, Finlandiyalı _ Radyo a.manağı 
~ asyonumuza müracaat vaki ol - 1ara yardım etmek ma'ksadlle milli apor Mahmud Ragıb Ulut .,. Orhan 8aUh Nur 
ı_ Belgraa muhtelit takımının, İs - hareketleri tertib etmiştir. !tarafından birlncbl geçen aene netredllen 
llhuı v A k htel"tl ·ı _ radyo almanatının lklncial de bu sene net 
~ e n ara mu ı erı e yapa- Amator ve profesyonel t~is takımla- redllmlttlr Almanakta Ankara .,. dün ~ 
~ futbol teması için bu ayın son haf- rı, meşhur boksörler ve Finlıindiyadan radyolan hakkında un ta.hat mevcud ~
~~teklif edilmiştir. Bütün memleket- davet edilecek atletlerin ~irakile yapı-:du~ sibi, radyo hakkında teknik bllcUer de 
ta....:•K rnaçlarının ayni tarihte ve mun- Jacak müsabakaların hasılatı 1'ınlandiya- va .. dır. Her sene muntAam•n nep-edlleeetı 
..:..'n d tt" - . .. .. .. d t t - a gönderilecektir. 1 blldlrUen Almanak radyo meratıııannı 
~ evam e ıgı goz onun e u u Y memnun edecek bU eserd.11'. 

~Yyaı Rusyamn Almanyayı lngiliz tayyarecileri nasıl ua.aeınıı .e spor* 254 1nctt aayıa ba _ 

ueslamesi mUmkUn mudur ? yet:ştiriliyorlar? ncılıta ald gü•l yazılar ft resimlerle Oık -
mıştır. 

da· (Baştarafı 6 r.cı scıyfada) CBastarafı 7 nd uyafada} Kazda1 Meemaua - 161 ucu •JlBl ın _ 
~~ dolu bir halde 16,250 vagonluk 325 cciYi maç veya spor müsaba~ı neticesi tlşar etmJ.ftlr. 
fa...~ a ihtiyaç vardır. Esasen şimdiden tıpk~ bir harb va.k'ası gibi ukerin cüz- Ülkft - Ankara Ballı:evlert Merkesa ıara -. ~ :rr..... . . . . . tından flkarılan bu san•at .,. fikir mecmua_ 
~ it -~gul bulunan Sıbırya battı ıçın danına kaydedılecektir. anın 83 ilnctl A7lll lntip.r etmiştir. 
~ bır Herkül işidir. Bu karar bilhassa hava teşkilltına Çot'ü - Çocut B81rgenıe ıturummum ~ı-
~~ fes.ör Hopper kanidir ki, Sovyet me.nsub askerler arasında spor muhab- knrdıtı ttu çocuk dergisinin 171 tnct •1181 da 
\~adan tren ile Alınan)Yaya ilk mad - betini büsbütün arttırmıştır. Bu suret- blr çok ctizel h1Uyeler1e vıtnuftır. 
~ b Vki imkAn hududlarının dışında ka- le spora daha mühim. daha fazla yer 

ir İştir. verilmiştir. FEN TEKN.K 
" Tediye vasıtaları Bu spor sevgisi. gpor fikri hakkında ve ı 

~l'ni :muharrir nihayet Almanyanın bariz bir misal olarak şunu slSyliyeyim: A l k F M 
')e irnkanlannı tetkik ediyor. Onun R. A. F. e mensub bir knçük ?.ahit Y 1 en .. ~cmuası 
~'-tine göre Almanya Sovyet Rusya - vardır. Fotoğrafını bütün gazeteler ve Daimt tahrir heyeti: 
~'iıı latedlği şekilde, yani makine ve llet mecmualar neşrettiler... Dr. Ali Raa Berlrem, Simi/mir 
~de tediye imkAnına malik değildir: Vultubulan bir hava muhareb~nde Doçenti. 1 
~~.nakliyat ücreti de malın kendı iki Alman tayyaresi düşürmüş idi. Bu Dr. Tah•in Rüıtü Beyer, Kimya • 
~ lr.tnıı iki tıç defa geçecektir. tayyareleri d~rdüğünden tam yarım muallimi. 

~~at hatırlamak icab eder ki, Nazi - saat sonra mensub bultmduğu golf klü- N'"!et Kür~i!a, Fizik D~fltltİ. 
~ler &abada dahiyane buluşlara malik- büne gitmiş ve muharebeye tutuşma- Celal Saraç, F_ızılı Do~nti. 

T. iS BANKASI 
hesaplar 1940 Küçük cari 

İKRAMİYE PLANI 
K~deJer: 1 Şubat, 1 Mayıa. 1 Ağustos, 1 lldnciteşrL-ı 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve k-u71'.1ıa .. tl$ıı hP.saplannda nı az elli liraıı bulunanla,. 

kura!la drıhil edilecelkerdir • 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. " 
6 ., 500 ,, = 3000. " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 1 ()() ,, -== 4000. - " 
15 " 50 " = 3750. - " 

210 " 25 " ==- 5250. 

Türki31e 1 ı Bıınkuın~ para yatırmakla ı,ıcılnız pcıır.ı biriktirmif 
olmtız, ay"li zamandıı tııliinizi de denemiı olursur.uz. ~ MeselA elyevm Rus limanlarında dan evvel başlamış olduğu müsabakaya Sayısı 20, senelık abonesı (10 nüsha) 

~-""'r bülunan gemilerini Sovyetlere devam eylemiş idi... 150 kuruştur. 
~~~~rl~h~~~~- B ·~b· k ·~db t~-~~~~~M~u~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.... ~lmekte o1an,Alman eka,liyet - unun gı ı ırço mısa r a a var- rak ve zengin mündenıcatla ,..kı..,,,,.r. . 1 . 'd . "il 1 ~' dır. -·- ..... J- Devlet demir olları ve li1111ıları ış etmnı ımım ı aresı ı n arı 
\ t..... ırı<llklerinl satmak suretile de pa- . I• ert tt ı --ı.-~l!ik ed bT 

1 
Spor sayesınde R. A. F. tam mAnasi- e an 1 : n ve ...... Kltabnl. S A 1 

e ı ır er. • le hır spor merkezi, mektebi olmuştur. ----==''=·_An_bra __ -_•_dell __ ._1s_ı_.11_1n11___ Devlet Demir yolları ıvas tö yesi 
~ .. Umumi net·.cı R. A. F. kıt'alarının her biri biter c T 1 y A T R o L A R ) k ~ taör Hopperln tetkikinden çıkar - spor klübü ihdas eylemişlerdir. - - için Elektri ci aranıyor. 

~:::: ~urnı netice şudur: Bu sporlar say-esinde kıt'alarda t'n feblr ın,atroau Tepeba11 dram k-mdı D D Yollan mvaa cer atölyealnde p.lıft.ınımalı: tl:lere tecrübeli elelı:tr11ı:ç1 uataıarma. 

~._~~:Sotli ve büyük taAalrruzlu bir mu- cesur, en atılgan· askerler giln geçtikçe 06ndQs aa& lf te ace'~ lbtJyaç nrdır. Yükaelt tnettttr tebeteainde, motör montaj ve tamiratında, milıe. 
vyet Rusya manyaya yar- d km ktad akfaıa na& JO .. da m&dl .. 

9 
mll._na __ mot6r aargılarında ea.llşınıf lfcllerden tallp olanların H. Pata -. 

ı.... M- mey ana çı a ır. • ... ..., -
~ -~ıne:ı:. Buna mukabil eRer bugün- . . H•yat Bir RDy•dır nnda birinci lfletme mldilrlüPne müracaat etmeleri (303) 
'!ttuhasara harbi Alınanya için büyük Tayyarecılıkte de sporun ne kadar lltW'1 eaddul komedi bmunda 
~~el ziyaını mudb o"ımadan uzaya _ lüzumlu bir ~y okluğunu izaha hiç de otlndQs aaa' 14 te 
~ .\Inıanya da harb stoku biriktirme - haC't>t yoktur.·· akp.m aaaı JO,IO da 
~~et endüstrisini ve nakliyatını İngiliz tayyarecfleri muvaffakiyet SözOn Kıauı 
)'d ~ etmeye vakit bulacak olursa, Rus kazanıycrlar i-se bunu herhalde devam
~ il~ ~elecek yardım garb cephesi har- lı b!r spor faaliyetine medyun bulun-
~de kat'i bir tesir yapabilir. maktadırlar. 

Devlet Denizyolları işletmesi 
ilanları 

Umum 

Raik opereti - Bu •kpm 9 da 
Şirin Teyze 

Doktor Hafız Cemal 
(J..okımn Bekim) MUdOrlüftU 

~~ münhal ı\nılunan-160 ura ma:1.1Iı geml tablbllltlerlne doktor aııııaca'ktu. . ı.. Qlvanyolunda 104 numarada '.ıerıf!n 
'-t ~ltı ~enm{!k üzere evrakt resmlyelerlle blrllkte Umum MlldürIOtömllı Za\ ff. huta kabul eder. Telefon 21M4-ll391 

lcıtırltt.tüne müracaat etmeleri Illzumu ll~n olunur. c32'-

TOrkiy8 Tiftik ve Yapağı 
ihracatctları Birliği Muamelat Şefliğine 

175 lira Qcretle aşağıda zikredilen şeraiti haiz olan talihler arasında 
17.1.19t0 Çarprnba günü saat 14,5 da İstanbul Ticaret Odası umumt k.Atiblik 
bür06Wlda müsabaka imtihanı yapılacaktır. T.alib olanların müsabaka gü -
nünden evvel vesaikini İstanbul Ticaret Borsası Komiserliğine getirmeleri 
ilan olunur. 

1 - Yük~K Tahail ıörmüş olmak. 2 - Fransızca 1bilınek. 3 - Asker111lnl 
ifa etmif bulunmak. 4 - Y~ı 25-45 arasında olmak. 
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U••l••••ll ıcın •MCllll•• bir datOın .............. ... .. ,,,.,.,, ,,,, ..... ,,....,...le lcl• ...... . 
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Türkiye Cümhuriyeti 

İ8TAN•UL 
ANK A~A - İZMI~ 

VatanaeYer her Tllrk gencinin 
okuması icab eden kitab : 

ZiRAAT BANKASI B ilyOk Türkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

Tophn 11bş yeri: Akba, Ankara 
P1atı 150 kuruş. Sipllrif bedeli 

peşln gOnderllmeUdlr. 
Koruııı, taribl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 285 

Zira! ft t&oarl ber oeYi banka muameleleri 
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreaclner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlia 

Tirin~ ,.w...ıı 

Galata • btanbul .. lzmtr 
DepolU: tat. Tiltb 00.mrüttı 

* H• ıiirlii hnio iti * 

Sabah, 6ğleı 
Akşam 

her yemekten sonra 

MOTORLU KOMPRESÖRLER 
Rasyonel tarzda çalışan işletmeler ~ 
pratik, kolayca hareket eden ~; 
yak bava generator1*ıdu'. 

DEMAG muzayyak hava a~ 
ları sağlam. fakat kullı.lıılması kala1 
iatimAle daima hazırdırlar. Teklif 

B:a.a.PT :-oıns;Rows~ 
Sahibi: FRED. W. KRAFT 

.......... - Galata. JCaı -.fa~ No. 3S ......_ ._ 
art .ı.. Albd 1l&llb. Mab ahc!•nı W ••••rr Ne. 1218 

1nfıt nanlmarb lmmpupa bownl.sle .. ----------------------~ 

PARA B~RiKTiRENLERE 28.108 Lira 
iKRAliYE VERiYOR 

Ziraat Btnbmnda kumbaralı 9e ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aplıdakt pli • 
m lire iJaamiye daiıtılacakbr. 

4 Adet 1,000 Ura 'ık 4,0JO Lira 
4 • 500 • 2,0JO ,, 
4 • 250 • 1, '>0;0 " 

40 • 100 • 4,00D .. 
100 • 50 • 5,000 " 
120 • 40 • 4,800 " 
160 • 20 • 3,2'10 " 

DiKKAT: B .. hlanMald pualar Mr lelle lpaıie IO •at ı ... 
.......... ilawoaati)9 -·· takdirde " 20 ,. ... wıtleeeldlr. 

Kur'alar aenede 4 tlefa. 1 BJltL 1 Birlncildlnm. l Mut " t llaal.. 
.... tarihlerinde ,........lr. 

ıtmıe n1r 9ft'8kl ıwal)eıııll l&Jl etU111. Ye. 

.a ..... , .. •>1Jeole!mı ...... -fOILr ··---------------------.. tur. Ba Hrakları bulaıılar "hPlbqı Konı.L 
nantaı o&ellne t.eaUm efillnler. 

Bata ......... ıre.ı .... 

ilan Tarif em iz 
Tek .. &an antJml -.................... .. 

.1111. 400 ,_,.,,, 
· Mlrile ISO • 

Orfinoli eolüle no • 
Dinllnel •lail• 100 • 
lrWaU.ı.r • • 
Son Midi• 40 » 
....,,_ ı.tr mtlddft IU'flnda r ... 

laca ~ Ula ıaP.tıracalrlar 
arım ........ , taru..ı.a.. ldlfade 
.... ~. Tam. ,.,.. ft tenek 

..,,. lllalar itin Qll '* tuUa -.. ......... 
Son l'oda'mn Uead Mnlanna alcl 
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TOrkiye Tiftik ve YapaOI 
lhracatcılan Birliğinden: 

Ellerinde tiftik ve yapafı ihracat vesikasını hlmil olanlann Bir 
kayıdlan hakkında mukaddema yapılan ilhdaki kayıd müddetinin -
lüzum üzerine İkincilWıun lMO lliha:yetine kadar temdid edildillni ve 
darlann byıd için İstanbul Ticaret ve Zahire Bol'IUlJlda Birlik umumi 11t 
tibliltne müracaat ederek kayıdlarmı yaptırmalan. aksi takdirde ibraC8* 
pabilmelerine kanuni lmklıı olmadJlı 1lAn olunur. 
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