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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli BaJrale: ~Felaket yılından çılctılc, cesaret yılına girelim ... = 
Yeni yıl 

Yazan: Muhittin Bfrf9ft _J 
'l' akviminin son yapraklarını. hatı-

ra gelmiyen milli bir lacianın hi
kayeleri arasında çevırdiğimiz 939 senesi 
de son gününü ya.şadı. Bundan bır sene 
evv~I. ~~ne bu ~tunlarda, gelişini yaJruz 
~ndışe ı:e dolu ~ır hava içinde karşıladı
gımız 939 senesınden .her türlü fenalığı 
be_kliyebilirdik. Fakat, o, bize beklediği
mız fenalıkları getirmekle iktifa etmedi· 
fazl~sını .. da_ v~:di; bu meş'um sene: 
meş um omrunun son nefesını t:iketirken 
bize geniş bır vatan parçasını.o enkaz yı~ 
fmları, yangın dumanları ve kardeş ce
s-:_dlerıl~ dolu bir harabe haline geldiğini 
goste~d~: C? kadar ki, kalb1erimızdc yeni 
seneyı umıdle, şevkle karşılamak için bi
!e. cesaret kalmadı. Dün geceyi hüzün 
ıçınde harabe erin korkunç hayalleri 
karşısında ve tam hesabını bilmek bile 
~bil olmıyacak derecede cok olan ölüle- Bir yıl bitti, bir yıl başladı. Ferdin hayatında bir yıl iyi geçmiş, fena geçmiş olabilır, 
rimizin matemi'e, evlerimizde geçirdik. Sene sonunda insan bir bilanço yapmayı adet edinmiştir. ehemmiyeti uisbidir, fakat büyük hadiselerm karşısında bu 
Bizi, s~n gunlerinde bu kadar acı ve ağır 365 günlük hayatının hesabını yapar, safhalarını gözden ge- nisbi ehemmiyet büsbütün söner, hiçten ibaret kalır. 
hı: felaket sahnesinin önüne getiren top- çirır, her tecrübeden bir ders çıkarmaya çalışır, kendi ha- 1939 ::ılmın son aylarında dünya üzerinde bir ate'} kasır-
ragı bol olası sene! yatının tahlilini bitirdikten sonra da muhitinın hayatına ba- gası geçti, bu kasırga bize dokunmadı derken son senenin, 

Bugiın. dünya hayatmın yeni bir yılı- k nın ilk gününü göniyoruz. Taze çehresi- ar, cemiyetinin hayatına bakar, nihayet dünyanın hayatına sor- ayının sonuncu haftasında en büyük şiddetmi üzerimize 
ni bize güneşsiz, sısli, bu:utıu, yağmurlu bakar, neticede tesbit ettiği hakikat bel!ci ziyanı gösterir. topladı, yurd başt.anb~a bir matem evi halindedir, fakat 
bir hava içinde gö<:teren yeni yıl acaba fakat iruan maziden ders aldıysa, ümidini ve cesaretini f~rdin ihayat düsturu mmetin de hayat düsturudur: Yer.i 
eskisine nisbetle daha ıyi ~eyler ~erecek kaybetmediyse gene kArlıdır. iİmid ve cesgret sayesinde za- seneye her ~ye rağmen gene ümidle, gene cesaretle girme-
bır sene olacak mı? Geçen yılın ufkumu- rarını imki\n nisbetinde telafi edebilir. Jiyjz. 
za topladığı karan'.ıKlar o kadar kesif ve ===..,.=-=:::::ıı==--ıc:ıo-==-===--==.....,....,-===-=::ıı-===--=============::::::ıı==ı:==-=-==-=-=== 
yeni senenin sisli, çamurlu çehresini ör
ten meçhulat o kad'ar derin ki insanın 
yüreğinde yeni seneden iyi ve gUzel şey-
ler beklemek için kafi derecede kuvvetli 
bir ürnid duy:gusu uy:ınmıyor. Bir sene 
evvel, ayni günde yeni bir yıl hayatına, 
gözlerimizi gene böyle meçhulat içinde 
açmı.ştık. Bugün bu meçhuliit, gözlerirni
zın onünde daha kesif bulutlarla örtüiü 
bir aiem halinde görünüyor. Eğer Çar
şambanın gidişi Perşembenin gelişine bir 
miıoal olduğu doğru ise, yeni yılı lüzu
mundan fazla ümidlerle karşılamak a
bestır! 

* Hiç şüphesiz, ümid güzel şeydır; ha
yatta bızı nikbin yapan, bize yaşama kuv-
vet ve çalışma azmi veren kuvvetlerin 
en başında ümid dediğimiz duygu vardır. 
Hayatta daima iyi şeyler gören, ondan 
iyi1ikler istiyen ve nihayet bu iyi şeyleri 
elde etmek için bizi harekete, teşebbüse 

Par/sin meşhur 
"Lastik Kadın,, ı 

teşvik eden bu duyguyu taşımadığı za- Sorı günler içinde Pariste bir lastik 
man, her in.san, bir hiçtir. Bu hakikati 
çok iyi anlar ve teslim ederiz. Bununla kadın tiiremiştir. Miss Dora adında 
beraber, eşiğinden ilk adımımızı bugün bulunan bu kadın yanın metre mura·b 
attığımız seneyi, biz ümidden daha kuv- bamda bir zarın içine kolayca girip 
vetli duygularla k.arşılamaya mecburuz. yerleşmektedir. 

.Evet, 940 senesini sade biz değil, bütün Miss Dora adeta kemiksiz gibi ha -
mılletler, en yüksek bir cesaret, azim ve . .. . 
irade ile, en keskin bir şuur ile karşıla- ~ekıet etmektedır: Dört yaşı.~danben 
mak mecburiyetindeyiz. Dünyanın her 1dman hareketlerı yaptığını soylemek
tarafında asayiş, nizam ve ahenk bozuJ,.. tedir. 
muştur. HattA, dünyavı baştanbaşa bir -------------
tımarhane olarak tasavvur etmekte bite Mahkum olan bir Fransız 
hata voktur. Sade insanlar değil, tabiat 
bile deli olmu.şa benziyor. Böyle bir se
neyi, mistik bir ümid havasi'.e kar~ılamak 
t~.nsa onun çamurlu ~ehresinin karanlık 
gozlenne karşı, göilerimiz1, yalnız azmin, 
iradenin ve hiçbir şcydPn vılm1z bır ce
saretin keskin dikkati ile dikmek mecbu
riyetindeyiz. Ümide rlüsüp in ki sara uğra
makt~.nsa, .reni senenin karşısına geçip 
onu şuphe ı -e seyretmek ve her nevi ınü
c dele için her türlü cec:areti nefsinde 
toplamış bulunmak elbet hayırlıdır! 

* 

muharriri 
Fransız muharrirlerınden Henri Je -

anson, geçen Ağustosda neşrettiği maka
lelerle askerleri itaatsizliğe tahrik ve teş
vik ettiğin<ien dolayı, Paris Askeri Diva
nıharbi tarafından beş sene hapse mah -
kum edilmiştir. Jean.son, bu yazıları fa -
şist aleyhtarı bir gazetede vazdığ1 sıra -
larda harb olacağına asla ihtimal ver • 
mcdiğini iddia etmiştir. 

I" .............................................. _ ....... ,\. 

i Hergon bir fıkra 
Londranın meşhur 

Cambaz kızları 
-----

Senebaşı fıkraları 
- Kanm o kadar kıskançtır ki bir 

sene evvel bir kadma biraz dikkatli 
bakmış olduğumu vesile ittihaz eder, 
kavga çıkanr? 

- Bir sene evvel bir kadına bak
tığın için ha! 

- Evet, yılbaşı gecesinde saat mı 
ikiye iki dakika kala M·,· kadına bak
mt§tım, on ikiyi bir dakika geçe ka
nm kavgaya ba§ladı. 

* - Dünya bir yaş daha ihtiyarladı. 
Dediler, genç göriimnck ·merakın-

Londrada cThe 
Yelding Sisters» 
adında üç cambaz 
kız akıllara hay -
ret veren ekzer -
sizler yapmakta -

1 

dırlar. 

Bu ekzers:zler 
.çok tehlikeli saf -
balar arzeylemek
tedir. 

Londranın . en 
nwşhur cambaz • 
hanesinde rol a -

da olan oldukça yaşlı bir kadın içini lan bu kı,.larm 
çekti: her biri 10.000 er 

- Bir ~ daha ihtiyarhycın ke~ki İn~iliz lirasına si-
yalnız dünya olsaydı! gorta '1dır. 

\.----···-··-··-··-··-· -·-· ·-· ·-· ,_ ............. .,/ Buh üç cam baz kız er sabah dur 
Fransada Çek ordusu madan antren _ 

t •nsik ediliyor man va-pmakta ve 

Eski Çekoslovakya CümhurrPisi Dok geceleri de sevir -
cilerin kars1s1na 

, ..... ~ 
1 

1 

tor Bene§, Fransadaki Çek ordusunu ten 
sik ve teşkil edecek olan Çekoslovak miı çıkmaktad_ır_la_r_._~~~~!!!!~ 
li komisyonunu kurmuştur. Bu kabıne 
de Doktor Beneş, general İngr, Osuski, Portakal ve reklam 
Ripinga ve general Virt bu1unmnk Bugan en fazla portakal istihsal eden 
tadır. İngiltere bu komisyonıı hukukan ve en f.ızla portakal saıieden memle-
tanımıştır. ket muhakkak ki Amerikadır. 

Bir calina ka/a(jz get··rene 
10 lira 

Bu son on beş sene zarfında Ameri
kada portakal sarfiyatı müthiş denecek 
derecede artm~tır. Yapılan tetkiklere 

İkircikinun 1 

Sözün kıs.sı 
-····-

Milli f elô.ket karşıs,nda 

I!. Ekr1:n Tıl11_...Jı 

R u satırları, Ankara has-ca.nesinde 
. T yatmakta olduğum yataiın için

de yazıyorum. Bana bakgn nıuhtuem he
kimlerin yazmamak ve okumaınık tav • 
siyelerine rağmen, dayanamadım Yur • 
dumun iztırbaı, benim kendi izt:.rabımı 
çoktan unutturdu. 

Hasta gö~erimin önünde, harab, yok
su . aç: .. e\·sız .. barksı'• kısta, kara· . ~cı

yamette, çoluk ve ..;ocuklnrile imdad bek
liyen muazzez, mukaddes yurddaşlırı -
mın perişan hayali içime bir alev gibi sü
zülüyor. 

D
1
aha geç~~ lfln'. onlar da kay~usuz, 

ne~ ud. bır ku.tle ıdıler .• Yün<lerinde. bc
şerıyetın ezelı ve ebedı t:.ıbu endişele -
rinden gayri endişe yoktu. Büyükler. ku
rulmuş yuvalarında küçüklerin kahka -
kabaları ile neş'eleniyorlardı. Herkes mu 
ayyen, müesses işini, tez,':!ahını, ticaretha
nesini ileri götürmekl~. vatanm umumi 
refahına gücü yettiği kadar iştirak etme
yi düşünmekle meşguldü. 

Tabiatın ani, vahşi ve kahbece bir ta -
arruzu, bu kış mevsiminin korkunç bir ge 
ccsinde bütün o saadeti, o ahengi, o d'i • 
zeni altüst ediverdi. 

Birkaç Eaniye evveline kadar, o bin -
lerce insanın maddi ve manevi varlıkla -
rını, duygularını, em~llerini, mallarını, 
mülklerini barındıran evler bir lahzada 
Üzerlerine yıkıldı. Sağ kalıp ta kurtula • 
bilen1er, şuurları sarsılmış olarak, gece
leyin buzlu sokaklara döküldüler. 

Şark vilayetlerimizin kışı yamandır 
Bunu bilenler çok iyi bilirler, bilmiyen
ler de işitmişlerdir. Işte, mevsimin bu en 
merhametsiz fas'ında, binlerle kan ve 
can kardeşlerimizin, hastaları, ihtiyarla
rı. kadınları ve çocuklarile neye u~a- -
dıklarını hepimiz kobyca tahmin edebi
liriz. 

Başta muazzez Şefimiz ve milletin 
muhterem vekilleri bulunduğu halde, za
va 'lı Erzincan:ıların yardımına biitün 
Türk ulusu o her zamanki, hayranlık de
ğer vahdeti ile koşmakta ve her ferdı bır
birile müsabaka etmektedir. 

Ancak. ben, bu hasta vatağımdan, bu 
yardım müsabakasının daha şümullü ol
masını içten dileyorum. 

Bu gece yıl başı. Soa ugursuzluğunu 
bizde deneyen eski yılı mazinin gay ası -
na gömerken, yenisini bir takım eğlence
lerle kutlulamağa hazırlanmış birçok va
tandaş\ar vardır. Şimdi ben hassaten 
bunlara hitab ediyorum. 

- Teessürünüz, cleminiz sizi elbette 
bu eğlencelerden \'azgeçırecektir. Milli 
terbiyenin, insanlığın en iptidai kaidele
rine uygun olarak göstereceğiniz bu fera
gat şüphesiz ki çok yerindedit. Fakat bu 
kadar kalmayın. Elbette, bıı geceyi azami 
derecC'de şen geçirmek için önceden ay
rılmış, gözden çıkarılmış bır paranız \'ar-
dı. Bu parayı, gözü kapalı, felaketzede 
hemşerilerinize verin. Sıcacık bucakla
rınızda, bu küçücük fedakarlığın size te
min edeceği vicdan hazzı ile emin olun 
ki ömrünüzün en hoş yılb:ışı gecesini ge
çireceksiniz. 

Burada çalan cazların ahengi bu gece
lik susmakla, uzakta inliyen insanlann da 
iniltisi hafifliyecek, şampanya ne kndar 
az akarsa. onların göz yaşları da o nis
bettc azalacaktır. 

bilmeHcrı~es ve her mıllPt şu hakikati iyi M~sainin dogurduf!u netaqic 
ıdır: Seneler insanların değil in- 1 • • • • 

Varın, bu yıl da, hazlarınızı ve bnhti .. 
yarlığınızı başka vadilerde arayın! J3ö:vle 

Britiş Muscum, sahPe vuran bir ba inn nazaran portakal tüccarları bu müba- .şenlikler umumi olmazsa tadsız olur. Va-
balığının kafasını getirPne 10 lira vadet- rek yemişin sarfiyatını arttırmak için tanın bir köşesinde ajthyanlar, yarı.J?l 
miştir. Balıkçılar da vad ile paçaları sı- on sene içinde: metrelik bir kar tabakası üzerinde ae ve 

sanlar senelerin halikidirler. Onlar' b' . ı Muhtelıf mesaı tarzlannın tevlıd ey-
değil, bizler onlan yapanz! cAlınları:ı~ }ediği neticeler hakkında bir Amerikan 
~eçhul y~zıla~~nı>. ~~li.rerek, kendileri- alimi şu malumatı vermektedir. vamışlar ve balinayı aramaya koyulmuŞ- ~0.000.000 dolar reklam parası ver. çıplak yatanlar varken siz b~~ t:ırafta 

tardır. . . gülemez, skak salonlarda yıyıp, u.-erelı 
.•..•.••••••••.••.••••...••••••••••••••••...•...•.•••••••••• mış]e!'dır. cü.r:ııbüş edemezsiniz. Bunun aksine ıhtl-

Bu rcltlAm sayesinde bugün her A mal vermek'\e ben bile alçalırım. 
nı sene erın kor gıdı-?ıerıne bırakıve · A t 
olal) insanlar, bütün hayatlannda ~:İ _Çok şayanı dikkat olan bu maluma a 
yalnız kötü şeyler görmüşlers,, mukad- gore: 
der~tlarını se!1elerin kör ellerin.? teslim 1 1 - Elektrikçilerin daima iştihaları 
etrnış ol~n mılletler dP tarihlerinde yal-1 yerindedir. Sebebi basittir. Elektrik 
nız fenaktıklarkl~ kal"Şll laş~ş~ardır. Hiçbir desarjlan l<avayı ozon ile imlfı evle -

TAKViM merikalı se~e 75 portakal yemekte· Verin!. İçki, yemek, eltl.~nc~, ku~r~ 
dir. ıhediye paralarını, taş tas uzerınde al 

sene yo ur ı ıııuur u bır ıradenın kuv-1 ~ 

iK NCIKANU.'1 
==--= 

Arabi l'lDe 

Hl53 

Bütün Amerikan mecmua, gazete mıyan vatan bölgesine verin! r.· k 
ve risalelerinde hergu .. n portakalın Tabiat te, bütün gaytına r~;tmkenr'u :.ıbrı·r 

vetli Ytl;In~kları altında bizim istedıA'i-1 mekte ve ~u s~yede bunlar deniz hava-
mız şekıllerı almas n. Hayatta, ferd için ~ına muadil bır hava teneffüs eylemek 

hamım 

65 

. . Tü k .. d··,ıun u 
fevaidinden bahis yazılar çıkmaktadır. v1!fhde1 tinıdn~-· r i u u a}sın .. 
P k ] .. h .11 . b a o ma ıl!l"l4 

orta a musta sı en u sarfiyatı da al 
az bulmaktadırlar. Onlara göre bir A- u 

de, mı let için de. bütün muvaffakiyetle- tedirle:r. 
r~ ~ırrı bu.r~dadır. Eğer biz, içine girdi- 2 - Tütün işçilerinin sıhhatleri de 
~mız sene ıçınde, havat, kuv\"etli kolları- · d dl ~ k k k 
mızın şuurlu ıra n ·sı-..J·:r.· . yerın e .r .... 1 sı annları acıkır. ,.. yre ı e ı ~ı,..ımız tarzda 3 p rfü' ... 1 de ~ 

merikalı bir sene içinde hiç olmazsa ............ . 
200 portakal sarfeylernelidir. yoğurup ona istediğimiz şekli vermesini - a mon er çalışanlar en - ! iMSAK 

bı11rsek her şey bızim iradi'mize ram o- flüenza ve soğukalgmlıklarına tutul -* !). D. V J l b . T 
lan bir teslımiye,t g.österir tnsan, iradesiz, mazlar. 6 09 nanarra ı eş1z er 
fuursuz v~ ha'!11 esız. oldu u nisbetteciir. -' - Balmurnu fabrikalannda çalı - ı..ı so M€"hur Kanadalı Beşizler arasında 

G 
ki senelerın elınde bır oyuncak halini alır . k t'' b · ıı-__.:~-:-:---:-.:--;-:--::--:----7.--!.-~ 
ve dümensiz bir tek~e gibi, senelerin sanlar ıse. a ;;yen

1 
~onşıt, fakrüd - ôt•• l"ıoJi Ak,. n Yauı müthi~ bir kıskançlık başgöstermişUr. Paris al,t (A.A.) _ ttıi•DM 

rüzgir an arasında çalkanıp durur dem, ve cığer asta ık arına tutulmaz- s. I o. s. o. s. o. s. o. Bunlardan i1tisi, diğer üçilnün birer tebliği: 
940 senesini bu ruh içinde karşılama- lar. E. 12 17 .-& 86 • , llO • i 28 diş daha kaybettiklerini ö~nince fer Soğuk ve kara rağmen gece hareketli 

lıyız. Senelerin felsefesi bize bunu emre- 5 - Çikolata fabrikalan işçileri ek-4 v. 7 ~ a 48 u ı u9 yadı bagınış, yaygaraları koparmışlar- geçmiştir. Cephenin rnuhtelıf :ıcısımlaruı .. 
diyor. EAer bu felsefeyi iyi an 1ar ve bu seri va semiz ve kuvvetli olurlar. ::===ııi-='--=6====-=:::ll:::='====ııııi=-i ok h k 
anlaJlfl kendimize rehber yaparsak yeni ;:=::::=============================:d:ı:r·==============.::= da keşif kollan arasında bir ç are et. yıldan. ~orkmak için hiçbir sebeb yoktur. ~ ler ve müsademeler olmuştur. Her ltt 
O, talihm ve mukadtJeratın bütün fena 1 S T E R j N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 1 tara!ın topçu kuvvetleri · birkaç kcrre 
kuvvetlerini toplayıp üzerimize gelmiş müdahale etmiştir. 
dahi olsa, biz cesur irademiz ve şuurlu 
ruhumuzla onu yenmesini biliriz. 

Türk mılleti, her zam ndan ziyade, bu 
J'i,l cesur olmaya ve bütün şuurile can1a-
1l ,_ mukadderatın 'kat"Ş sına azim ile dı
Jdlmele mecburdur. 940 aeneainden mu
vaffakfvetle waadetle ve zaferi c:ı1anak 
istiyorsak c sur, irad' lf ve "1Urlu ol ca-

Gazetelerden biri: 
- cKızılırmak kazasınıa mes'uliyetinit araştırmaya kal

kışmış. 

O kadar büyük bir facianın içinde, o kadar büyük bir dal
gınlı;ra tutulmusuz ki, birden kavrayamadık, hiza zelzclcn~n 
mea'ul\yeti araştınJmak isteniliyormuş gibi geldı, fakat ilk 

sat•rları okuyunca anladık, araştınlan mes'uliye~ K1zılınnak 
vapurunun batması hidisesindedir. Yazıyı okumaya devam
da fayd ;ıbulmadık. Mes'uliyet aramaya depiyecek kadar 
m~ydandadır, bizi hiçbir sigorta kumpanyasının sigo,.ta et
meye cesaret edemediği kadar ihtiyar vapur kullanmaya 
se\keden paraaız1.ıktır. 

ğız. Millet halinde d...,, ferd halinde de ... J 1 s TER 'NAN, is TER i NAN M Al 

v/t,u~itünc.23u9•H ~----------------------·----------------------------~ 

Bir Alman tahtelbahiri 
~ daha babrıldı 

Paris 31 (A.A.) - cDaily Maih ga;:e .. 
tesinin memleket nushası, bır Fran ız ga
misinin İspanya sahili açıklaı ısda b•r Al
man tahtelbahirini batırdıgını bildirıneır. 

tedir. 



1 İkinci.kanun 

-
Finler son Rus 

taarruzunu püskürttüler 
1-!elsinkide neşredilen tebliğe göre Finler 25 top, 

SON POSTA 

"Dlevzii bir 
kıyamet,, 

Meteoroloji Umum 
Müdürünün beyanatı 

İkinci A:fet 
AnJcara 31 (Hususi) Devamlı müş, Karacabey - Bursa ovalan sular 

yağmurfar Kızılcahamam-Ankara şose alt!nda kalmıştır. 
sinin Kızılcahamama 3 Km. mesa - Tren hatları bozuldu 
fedeki kısmını tahrib etmiştir. Yağmur Manisa 31 (A.A-) - Birkaç gündenbe-

~ • • Ankara 31 (Hususi) - Devlet me-
l l tank ve 1:>0 kamyon ığtınam tMrolo"i umum müdürü Ahmed Tcv-

ettiler, Fin "intihar devriyeleri,, ihdas edildi fik Te~men son zelzele hadisesi müna
sebetile şu izahatı vermiştir: 

lardan hasıl olan seller de Beypazarı- ri şiddetle devam eden yağmur sebebi· 
Ay::t§ anısında bulunan beton köprü - le Gediz, Kum ve Niz çayları taşmış, bir 
nün bir ayağını yıkmış ve mezru ara- çok köyleri su basmıştı~·. Kayışlar i.-tas
zider.. bir kısmını istila etmiştir. Vila - yonu yakınlarında tren hatları bozul -
ve• her ·k· d ··h d" el muş olduğundan dünkü Ankara ve Ban-. . ı ı yere e mu en ıs ve am e d ı. . , 
Pkı"pler · ·· d · t" y 1 1 •• ırma tren .erı yol arına devam edeme -

ı gon ermıs ır. o un ve Kop - . 
1 

d" 

Londra 13 (Hususi) - Bu akşam Hel- Moskova 31 (A.A.) - Büy~k umumi 1 c- Kıyamet eğer umumi manasında 
~nkide ne§rcdi.erı son tebliğa nazaran karargah tebliğ ediyor: ıtıınırsa karşısında kaldığımııı hadi5e
f'inler SovyeBcrln yenı· taarruzlarını mu 30 İlkkfmunda mühlm hiç bir hadise nin ifade.si mevzii bir kıyametten başka 

f 
affakiyetle pü$kürtmüşler ve 25 top, 11 olmamıştır. bir.şey değildir. Çünkü tablo her türlü 
ank ve 150 kamyon iğtinam etmişlerdir. " İntihar devriyeleri ,, kıyamet tariflerine tamamile uy~un -

l S bin Sovyet askeri imha H ıs· k" 
31 

(AA) F . 1 diyahiar dur. Hadise şiddetli ıJelzele tarihinin 
edıl nİf e ın ı · · - ın an ·· k k d · · k 

Stokholm 31 (A.A.) _ Bir kaç gu·· n _ cintihar devriyeleri.. ismi verile!l husu - ~~n~~dte cr~~s~~ın re orunun fev-
1 si kayak devriyeleri ihdas etmiştır. ı.B··ı ·· r, d~~sa ~z. ır.d 
enberi Suosalmi bölgcsınde Botni kör - B ··r 

1 
b oltınlar de _ u un unya ıçın e emsalsiz kal -

'ezı·n · k b 1 F d" u mu reze ere mensu t ·b: ı· b" . k ' c ınrne ve u suret e ınlan ıyayı . k ~ makta .. e ması a a ın ızım urbanları.mızı be-
ıvc k k . · l S l 1 F" mır yollarının raylarını opar · .· , t . . .

1 
. .. . 

J • esnıe ıçın ça ışan ovyet er e ın S t k t t taarruzun:ı martız şeıı) e 1çm verı mı.ş yuksek bır cesa _ 
r arasında muharebeler olmakta idi. k~~~~a ~:~~ın etmektedir. Vazifeleri r.~t sa~·arak azam€tini göstermek hod _ 
ün muharebenin Finlerin lehine cere - _ kü ld ğu kadar fazl:ı yol bozmak- gamlıgından artık feragat etmesini te-
an aldığı öğrenilm"ştir. Bugün Aftan :~~u :~fr~zeler, meşhur Lavrence'in men~i . ed~lim. 
!adet gazetesinin muharriri , mareşal • H rbde Şark bölgelerinde demir Hadı.senın sebebi mi? Zelzele hak _ 
annerheimin yakınlarından öğrendiğı- Umumı a d"I b 1 kında okuduklarımızı bi:d iklerimizi sim-

göre, Finler kat'i muvaffaki eti ka - yoll.annı bozmaya memur e ı en ara di . 4 

. y ü! Jerini hatırlatmaktadır. uzun uzadıya sıralayacak vazıyette de 
nnuşlar ve bu muvaffakıyet parlak ol- m reze ğiliz. Hiç şüphesiz hadise basit bilgi'.e _ 
uştur Bundan başka, ovalarını ve dağlarını rı· " 1 .. h . . d b .... k b bl · ·· ı tt b"I F' n şumu u arıcın c uyu se e ere 
Bu gazeteye göre Finlandiya kuvvet - mukemrne sure e ı en ın kayakçıları bağl d B t b" • b"" "k . 
i çevirdikleri 15 000 kişilik bir Sovyet görülmemiş bir süratle kaymakta, ta -

1 
. ıdır. b~ ·a~ ıaAdnl e~ .

1
uyu .. cınafy~lt -

l asını tamamen imha etmişlerdir. Şım- savvur ı emez at amalar yapmakta ye 1 1 
d .. . d k"t k"t h , · . 1 ed"l 1 erın en ırı ır. sı amı ı guneş, aı -

. . h 1 . . ı er e onun uzcrın e va ı va ı zu ur 
sahaya hakim olan Fın!andıyalılar te- ayat arını bır anda tehlıkeve koymakta- ed 

1 
k 

1 
. b··t·· 

1 
kt .k. k 

· - en e c erın u un e e rı ı ve mı -zleme harekatına başlamışlardır. dırlar. • 

Tüyler ürpertici sahneler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 Halkın maneviyatı o kadar bozuktur ki 

bacaları uçmuştur. Ehemmiyetli yer- hafif bir tıkırdıdan korkarak derhal sa
den Sultanbeyazıd, Mehmedpaşa gibi kaklara fırlamaktadırlar. 
ihi eserler mahvolmuştur. Bunların Vaziyet tavazzuh edinceye kadar hal-

natısı faa iyetlerilc ağır :ığır ve bi1Jıassa 
bizim memleketimiz üzerinde müessir o -
lacak vaziyette bulunmuş olmaları neti
cesi olsa gerektir. Bu hususta beynelmi
lel Alimlerin fikir!erini elbette öğrene -
ceğiz. 

Se1ler ve şiddetli ya~murları hep ay
ni sebebe bağlamakta hiç güçlük çekme-
yiz .• 

irlerine imkan görülememektedir. Di kın çadırlan:Ia barınmaları tavsiye edil- •••••••••••••••-
bütün camilerin şerere1eri yıkılmış / miştir. .. . . .• . Eski Harbiye Nazırı 

içerleri de barınılamıyacak hale ge - Halk, beş yuz senelık tarıhı ehemmıye- G Z 
k kapannuştır. Gümüşlü camii de ti haiz ve emsalsiz çinilerle müzeyyen enera) İya vefat etti 

l> :ınmıştır. Şehirde yalnız bir çocuk ol Sultanbeyazıd ve Mehmcdpaşa camilerı- Müşir Osman paşa oğlu eski Harbiye 
; tür. Orta ve Kılıçaslan mcktebleri de nin harab olmasından çok müteessirdir. Nazırı General Ziyanın dün gece saat lln 
hb olmuştur. Diğer mekteblerin sa - Cami avlusunda Şehzade Korkud türbe- buçukta vefat ettiği teessürle haber alm-

duvar1.3rı çatlamıştır. si, Fetvahane ve kütübhane de çökmüş- mıştır. 
~elzelenin köylerdeki tahribatı çok tür. Gene birçok evleri!l camları kırıl - General Ziya, milli mücade;e esnasın
dir. Zigala, Hinske, Efte, Sarayözü, mış, çerçeveleri sökülmüştür. Beton ve da Kuvayimilliyeye büyük hızmctler et-
ar. Karsan, Karaali, Çerkes, Tatar, tuğla binaların pek çoğu hasara uğra - miş bir vatanperver olduğu için İstik1al 
ur, Yağcıaptal, Şeyhsadi, İbecik köy mıştır. Müteahhid Niyazi ve eczacı Ek - madalyasının hfunili idi. 
baştanbaşa yıxılmıştır. Buralarda remin yeni yaptırdık1arı beton binalar General Ziya Kutnait muharrir art.a -

Yarıtıı ••<=dokuz yüz kadar da ölil bu- da harab olmuştur. Daha ziyade kırıla - daşımız Osman Münir Kutnak'ın pede -
t anlaşılmıştır. Enkaz a1 tında d:ı- cak eşya bulunan dükkan ve mağazalar- ridir. Elemdide ailesine taziyet ederi1. 
~~?k Ölü bulunduğu da tahmin edil- da maddi zarar fazladı!". Diğer maddi Cenazesi yarınki Salı günü Şehzadeba
f ıt Vilayet derhal harekete geçe- ziyanları ölçmek imkansızdır. Yalnız Sul ~ında Mahmudiye çeşmesi sokağındaki 

kctzedclere ilk ve acil yardımı tanbeyazıd caınilnin ziyanı milyonları 20 numaralı evinden saat 11,30 da kat -
~ bulunmaktadır. geçmektedir. Irmağın cadde tarafları ka- dınlarak namazı Beyazıd camiinde kılı -

Çıldıranlar milen çatlamış ve cadde tehlikeli bir hal nacaktır. 

ıla" tar f d b b" l" almıştır. ~ ., a m an eş ın ıra ve ge- . • 
& dar battaniye, çadır ve iç çama - Kaplıcanın. snyu çelnldı 
~lırıiş ve fe'aketzedelere dağıtıl - Şehri ihata eden yüksek dağlardıın 
\'ara'ılar peyderpey şehrimiz has külliyetli miktarda kaya parçaları yuvu

~ ıe getirilmektedir. Sağ kalanlar - lanmıştır. Bazı kuyuların ve bu meyanda 
Çokları çıldırmıştır. Amnsya bal- cBeke> kaplıcasının suyu da çekilmiştir. 

bı.addi yardımda bulunmaktadır. Harab olan köylerde ve bir kısım yer -

lerde bin:erce, at, me:rkeb, koyun, keçi, 
sığır ve emsali hayvanlar enkaz altında 
ölmii§lerdir. Kümes hayvanatı da mah -
volmuştur. Bazı yerlerde kuyulardaki su 
ların çeki'.mesine mukabil bir kısım yer
lerde de sular fışkırmış, bağ ve bahçelik 
sahada yerler çatlamıştır. S. C. 

.. .. · İ mış er ır. 
runun tamirine b~larunıştır. nsanca 

Su altında kalan köylere yardım tcrti\'e hayvanca zayiat olmamıştır. 

Ege mıntakasında 

İzmir 31 (Hususi) - Yağmur afe -
tinden ~onra dağlardan inen şelaleler 

kadar kuvvetli seller Gedizin de ta~ -
ma~ı üzerine Manisa ovasında büyük 

batı alınmıştır. Şimdiye kadar alınan ra-
porlara nazaran nüfus ve hayvan zayfatı 
yoktur. 

İzmit ovasında 
İzmit 31 (A.A.) - Bir kaç gündenberi 

yağan yağmurlardan sonr.ı dün İzmit o
vasına akan dereler taşarak bütün ova 
sular altında kalmıştır. Demir yolunda 

bir feH'ıket doğurmuştur. Birçok köy -
ler! s: ılar basmıstır. B irçok köylerden 

. . görülen bazı arızalar derhal tamir edil -
de h:-ı ber alınamamıstır; akıbetlerı meç . d a·n 'l b"" · -· 
h ıd .. · mışse e şose ve ı°"er yo arın uyuK u ur. 

. . . bir kısmı sular a'tında bulunduğund:ın 
Manısa valısı bu hususta bana tele- , b 11 d k" ·· k 1 1 d t . . . u yo ar a ı muna a e er 1.1rmuş ur. 

for.la su ızahatı verrm.ştır: Bazı köprülerin de yıkıldığı zannedili -
c- İstihbaratınız doğrudur. Ü\•a su- yor. 

larla örti.ilüdi.ir. Su baskınına uğradı - Ka~ı~ fabrikasını da seller basta 

itı anlaşılan köylerin imdadına sandal- Ovada sular altında kalan mahsulle -
larla malzeme Ye yiyecek gönderilmiş- rin tamamen mahvolduğu ve bazı hay -
tir. Mütemmim ma•1ı1mat alınamadnn van telefatının da vuku.ı ge·diği hııbcr 
vaziyeti ve zararı müta1Pıı etmek im- verilmektedir. Bu arada kağıd fabrikası
k~nsızdır. Ki:ivlerden haber alma~a ça- mn da bazı kısım1.armı seller basmış ve 
lış•yMuz. Torbalı istikametindeki ba - Necati bey mektebinin bodrum katında 

7ı köyler de suların tehdidi altında - su kaynaması görülmüştür. 

dır. İııegölde 

Sellerin tahribatı İnegöl 31 (A.A.) - Akşamdanben de-
İzmir 31 (A.A.) _ Birkaç günden _ vam eden yağmurlard an dereler taşmış 

bütün araziyi su basmıştır. Zeriyatta haberi yağan yağmurlar Ege bölgesindeki 
sar yoktur. 

nehir ve ırmakları kabartmıştır. Tor-
bal! mıntakasına yağmurlar Fertek ça 

vm: taşırmış, Tepeköy mahallesini, Çay 
ba~ı kövünü \•e Egcrci köprüsünü su -
lar istila etmiştir. 

Tepekövünde bir; Cavba:şı kövünde 
2 ev seller tazyikile yıkılmış, tehlik\."vc 
maruz ~nrülen 15 kadar ev de tahlive 
cdilmi~tir. Nüfus zayiatı yoktur. 

Tepcköyde düsen yıldırımlar tele -
fon hc>fJ:ırını bozmusf ur. Cuma 0\'ası -
nm Bulcarca köyünde birkaç e\' kıs -
men yıkılmı~tır. 

A khi>::>rdan İzmir gazetelerine gelen 
bir telgrnfta yağmurlar yüzünden Ak -

hisar ovasını da sular basmış ve dün 

'{ece ~·a can yağmurların şiddetind~n 7 

Kiidikçekmeceyi de sular bastı 
Dün Küçükçekmeceyi su bac:mış oldu

ğundan Trakyaya işleyen otob:.isler yolla
rına devam edememi~. geri dönmüştür. 

Vaziyet düzelinceye kadar Trakya o -
tobüs seferleri yapı1mıyacaktır. 

Ak hisarda 
Akhisar 31 (A.A.) - Sürekli yağmur

lar neticesinde şehrimizın kenar mahal
lelerine hücum eden sulardan 18 ev ha -
rab o\muş. Akhisar - Sındıcgı arasında 

Başlanış köprüsü yıkılmıştır. 

İzmir - Bandırma trenleri 24 saatlik 
inkıtadan sonra seyrüseferine başlamış-
tır. 

Yıkılan köprüler 

Sındırgı 31 (Hususi) - Balıkesirle ev nkılmıştır. 
w 1 f Sımlır"ı arasındaki büyük köprüler Dün gece ve giindüz yagmur ar a- ... h •• 

sılah ve fakat şiddetli olaralg devam seller tarafından yıkılmıştır. Munaka -
etmiştir. ıa· durmuştur. 

Bursa ovası su altında Antalyada da bir köyü su bastı 

Bursa 3 1 (Hususi) - Bursa ovasın- Antalya 31 (Hususi) - Şiddetli yağ-
w • ~ • • murlardan Aksu çayı taşmış Kundu 

da tu.,.van bır felaket halını almış~ır. k '" .. ·· . basmıştır. Bu kövde 65 e 
Al lt"k Ad "dk"" . . oyunu ::.u ~ v 
_ açe ı -. ageçı oylerını sular bas tamamen sular altında kalmış, seller 

mı~tır. Bazı kövler mahsur kalmış bu- 11 evi vıkmıştır. 
lunmaktadır. Buralara münakale va - Halk -ağaçlara çıkmak suretile can-
sıtaları pönderilmi~tir. larmı kurtarmışlardır. Yağmur bütün 

Bu kö~·letin zahire ambarları, sa - .şidc:ictile devam etmekte olduğundan, 
manlıldnı yıkılm ı ş, 50 bin kilodan ı Fe:-·<'zanın artması muhtemel görül -
fazla zahire zayi olmuştur. Mahsur ka mPktedir. 
lan 200 koyun çobanı ile kurtarılmış; Fcvezı:ın nııntakasmdaki halkı kur-
Hanife köprlısünün de bendleri çök - tarmak için bir heyet hazırlanmıştır. ······························································ ............................................................ .. 

l 

Sabadan Salaha 

Yeni yapı ve zelzele 
Geçirditimiı büyük facia bizi bir n •ktadan ikaz etmiş olsa rerek. Modern 1'•· 

pının temeli olan betonarme şüphesiz ki en :sağlim inşa sistemidir. Fakat pek ince 
fenni besablara istinad eden bu sistemi tatbik ederken küçük bir 1'anlıfbla clİİf_ 
mek, yabud tamakarlık rös.erınek en sa~lam KÖrÜnen binayı bir çardak kadar 
çiirütebllir. Betonun demirinden yapüptan lktısad., barcmdMı ç~ mabeme 
bınlerce li:-~a mal olan bir binayı yerle yeks•n edebilir. işte son zelsele bll &eldi. 
keyi de butun fecaati ile bize röstermiş oldu. 

Tokatta yeni yapüan betonarme Ziraat Bankası Ue Balkerinln aldbetl r&rter. 
di ki ıötürü olarak yapılan yeni binalarmı maka.-emet kıulretleri tahmin edilen 
salabe.te değ.idir. Eter bu binalar fenni şartlara rore 7Jlpılmaş olsalardı San 
Fr.msisko ve Nagaıaki aelzelelerinde rörüldüfü rlbi en mütbq sarsmtdan ancak 
çallamakla atlatabili terdi. Betonaıme fenni kaidelerine riayM eclilmeae inana 
duvarla örülmüş binadan daha '9blikelidir. Halbuki dep, rötiirü yapı alan müte 
ahhldler, kaUalar hatta yapı sabiblerl arasında bile malzemeden tasarruf r•J'ftlti.. 
le bu fenni şartları ihmal edenler mevcuddur. Bu acı ders bütün böyle ihale -re. 
tile bina yaptıran belediyelerimizi ve hatta \'ekiletleri ikaı etmiş olsa rerelltlr. 
Geçen rün bir meb'us Ye muharrir arkadaşımız Bola mmtakasında yaptıtı ene. 
1:\ncla bu saılıadakl ~oselerin hesaplarım tetkik etmiş ve mütemadiyen tamir edil. 
d kleri halde gene nti> oz yıfına halinde kalan yoll:ıra sarledilen para mecma11DUD 
bir çırpıda bir oto strad yapacak yiikııek bir yekuna balit oldutunu rörmiif. 
Demek ki miitcahhid elile yapılan bu şoselerde şartnamelere riayet edilmemiş. 

balastı az konmuş, kum yerine toprak atL mış. tesviye yapümamış, su akıntdan 
hesab edilmemiş. İşte yapllarda da dikkatsızlik gösteri.irse netice tamir kaltal 
etmez facialara varır. 

Modern yapı, modern yol pzelcllr. 8afbımdır. Fakat fenni kalclelerlne •JlllÜ 
şartlle ... Altı kaval, fuıtü .ışbane olarsa uzaktan 1'ekpare hisar clbt duran koca lıe
ton:Hme bina bir an içinde 7«1rle 7«1ksaa olar. Hakikatler acıdır amma ne vaıe 
söylemek lizlDL 



SON POSTA 

( Şehir Daberleri ) Bir unmoş çeyreği altın 
diye satan sabıkalı Mekteb kitablannda 1 

terim güçlüğü kaldırılıyor 
Vekalet bir takım kılavuzlar tabedip ta!ebeye 
dağıtarak bu meseleyi kökünden halletmiş olacak 

Tramvaylar don 
bir yolcu yozonden 
15 dakika işlemedi 

Dolandıncılıktan sabıkalı olan Meh - duğunu söylemi§, ve alınatı kararla§'tır 
med, dün eline geçirdili eski 1ıir gümüş Jlllfbr. 
çeyreği Şakir edmda birine btr altın lira Mebmed, Şakirden 10 lirayı alıııca 
diye 10 liraya aatmlf, fakat aonradan fo .. men nvışıp gitmiştir. 

Dün tramvayda bir hadise olmuş .. yası meydana çıkınca 1akalanm.ıftlr. Şakir, eline altın diye tutuşt 
tur: Hidise f&1le olmuftur: gümü§ çeyreği elinde bir :iki defa 

M Meh d d d b. . T Sabıkalı lıfehmed, elki 'bir aO:miiş çeJ- Dllf, asıl ~eti. 11 lira olan parayı u arangoz me a ın a ın epe . 
. . . . reği altın ..ıJUlla batırmıf ve ÇU'flkapıya aldığından fÜphe etmıt ve derhal geri 

Orta okul ve liseleröe okutulan ba-ıkısı ile 939 baskısı arasındaki terim başmdan tramvaya bınmış. bıletçı ge- ..x )e 11..· ,. -"'-··.._ 'D.a.. aralık d" ek sahtek*- yakalamı.+.... li Em· ·· ·· b · b · k . . ,..,y ·uır gemıe5e ~~"r. uu· oner , C1.C1 11..u.. 

D ders kitablannda hayli yanlışlıklar farklarını gösterir kılavuzlar da ev - .nce ınonune ır ılet estırmış - uzaktan kolladığı Şakir adıwia bir ada - SahtekArla aralarında fiddeUi bir m 
olduğa hakkındlt yapılan neşriyat üze- velki gfin Maarif Vekaletinden bütün tir. . .. .. . . . ma yaklaşDUt; nakqa yapıldığını gören Şakirin arka 
riDe .Maarif Vekaletinin faaliy~t.e ge~- lise ve orta okul idarelerine gönderil- . ErnJill)nu~ ~ldikten sonra, ışı .ta - •- Aziıim, bende bir altın Ura var, daşlan yetişerek onların da yardım 
tfilni evvel~ ~azmıştık. M~arıf Vekı- miş ve talebeye dağıtılmıştır. kib eden bı~~:çı~ Tepe~mdan hın.en bozdurmak istiyorum, bana yardım eder Mehmed adliyeye götürülmüştür. 
lf Hasan Alı Yucel yanlış kitab mese - Bu kılavuzlarda, 938 baskısı kitab - yolcuya eldıgmı hatırlatmış. yolcu ın- . . d -~· Dan duruşması yapılan M&hmed 4,5 

k . t . b"l . mısın, e~-~· 
leaile b zıat meşgul olmuş. orta okul ve lardaki talebeyi şaşırtan yepyeni te - me · ~. eme,"lnce etçı: Şakir gayri Dıtiyarf. altının ftatını so- hapse ve 75 lira para cezasına mahk 
:U.lerde okutulan bütün kitabları tet- timlerin karsısına talebenin eskiden - ·-o .. ıe ise size bir 3, 1 o paralık bilet rup 10 lira ol.dutun& Qrenince Mm ol - edilmiştir. 
kik etmek üu-re Vekalette bir komis - beri kuJJandığı terimler konulmuştur. daha kese im demiştir. 

yoıı tqkilini emretmiştir. Bu cümleden olarak orta okul birinci Yolcu: e· eroin tekkesi 
B 1 müdd~ttenberi Maarif Vekirnin sınıflarında okutulan aritmetik kita! - - Ne b"le•i. ben arlık bilet a1marn, lr 

murakabesi altında devamlı bir şekil- bınd.:. yeni terimlerden (arga) ara. şek demiş '~ tramvavdan inmemiştir. Bu- d k idi 
l Bir konduktörde ecne 

dövizi bulundu de çalışmakta olan bu kornisvon lise linde (yüzarg) hektar şeklinde <lilzel - o.un üıe ine biletçi ile yolcu arasında mey ana Çl arı 
ve orta okul kitablannı en küçük tefer tilmiştir. Bu şekilde düzeltilen tc>rim- münaka"a- ş"ddetlenmiştir. B" ka gündenberi pq!ts tarafından Vagon }i kondüktörlerinden Yugo. 
rliatma kadar incelemektedir. Komis- l~r aritmetik kitab~da 2~6; ~eometri Tram\ nyda hazır bulunan kondük - taki~ elımekte olan mavnacs Kadri lav tebaalı Yuvan Fiflenovig adınd~ b 
)"On evvelce yazılmış o1an kitablarda- kitabmdao 31 O ve ~ıat biJgısı .kitab:nda tör de i e müdahale etmiş. tramvay ile Eftat adında !ki kqfnfn idare ettiği dün sabah Avrupa. ekspresmden mer 
ki hataları bir bir tesbit etmekte ve es- eoo kadardır. ~aanf Ve~Aletı avnı şe- durdurularak, polis çağırılmıştır. gizli bir eroin teldmd dün meyda!Ja ken, polJs memurlan ~~.bar 
ki w yeni tabılar arasındaki terim fark k\l~e diğer ki&lblardalri y~nlışla!' ve Bu yüzden bütün tramva)'lar 15 da- çıkarılmıştır: şüpheli görü1müş. takib edilmiştir. 
lannt da düzelterek birer kılavuz ha- t~~m farklarını da kısa. bır zamanda kika durmuştur. Hfuiiseye sebebiyet Kadri ile Ef'tat, eroin satamıyacak .. Yuvan Fiş1erıoviç birkaç saat 
zıriamaktad duzeltece'k VC bunlara ald kılavuzlaTl } t kÜ d·ırn· ti ........ ı 'L.:0- usul 'L.eşfet . " 1_ 4 ıc " d rr. .. . .. ver~n yo cu ev e ı ış r. }annı anlaymca ~u uu a. - Beyoğlunda bır duk&önın unun e 

...._ 1 'L. 9 fi d vakında mekteb~re .J?onderecektir. Ve • . .,., 'L.." • ..L.-~-'L..I • • bu 1 ııK" o ara.ıı. lise uncu sını ann a Vek~l b U "ğ tın t 1 mi~leı, Kadnnın uSalRHlruaA• evmı muş cebinden çıkardığı bir kısım ecn 
-'--t l ~- kit bl d 'L! 1 a et u sure e o re en ve a e - ~ h . . l -~ . t' 1 ri eve ' ·ı i 
U&U U in JUJIJ:n a ann an.1 yan lŞ- b ] rl K •• çlfik ekm . b b ~ es ane işe tShSJS etm?Ş er; erv!Jl lS l)'eD e bi para}arinl Türk parasına tahVI 
lan düzelten kıla'VUz birkaç gün ev -

1 
e P.b n ~~. gu 1 ç. . k~ınk.~ sde ehaol- da'Ve• ederek evi bir eroin tekkesi ha - dükkan sahibine gösterirken. polisler 

an u ı.çnm mese esım o un en - fa,b İk d . . . 
\'el okul idare~rine gönderilmiş ve letmeğe karar vermiştir. r asın a, line g.etırmış1.erchr. . a ·sını rafından cürmü mefhud yapılarak y 
bfttftn talebelere parasız olarak dağıtıl Lise edebivat ve orta okul tfirkçe Pohsler, işı anlayı~ca, .. e~~ k P• k lanmıştır. 
lmfhr· kitablannı tetkik etmekte olan komis- Y&Dg'ID zorlamıslar; ıçılmadıgı gorulunce ar a üzerinde yapılan ara1tırma sonu 

Bundan bqka orta okulların birjnci yon bugftn de &ğleden sonra İstanbul ' ... <lu,'·ar~nd~n ~erdiven k~~~rak ofa : mühim miktarda ecnebi dövizi bulun 
mııllannda okutulan tabiat bUgisi, ge- kız lisesinde toplanarak çalışmalarına be.ıtf'Y1 c:urmumeşhud halın ya kondüktör tevkif edilmiştir, bugün 
cmwtri, aritmetik kitablarınm 938 baa- devam edecektir. mışlardır. Kad t bah adliyeye teslim edilecektir. 

GomrUklerdeki pamuklu Bir evin döşemesi çöktu 
mensucat çıkartıhyor bir kadın yarılandı 
PlyuadMf pamuklu meıınıcat üze- AmavudlWyiinde tramvay caddesin 

Bu ~be'keye dahil olan mavnacı 
ri ve Eftattan maada, Ahmed. Neş'et, 
Fikret. Hayri, Enver ve Adnan adın - Mült!/~rrllı: 

ı
da- 6 ki~ yakalanmıştı?'. 

Suçlular tevkif edilerek derhal Em-
niyet Direktörlüğüne sevkedilmişler -
dir. 

s. -ıasutlen 
Birka-; yıl evvel Ankara'da toplan 

olan balıkçılık kongresinde ileri sü 

ne 

sı 

le 
lti 

rinde g6rilbnekte olan buhranı gider- de IS sayılı evde dün bir kaza olm~ 
mek ınabadlle gümrüklerde bulunan bir odanın döşemeai birdenbire ~k -
,. mn1 elyaf ile karışık olduğu için müş, ev halkı ve misafirler bodrwn ka
tpekli tarifetıi tatbiki limn geldiğinden tına düpnüşlttdir. Hadiae şöyle ol -

Bir yangın lnlşlan~ 
len temenniler nazan dikkate alına ni 

İldısad Vekileti tarafından bir su 
Fatih Muradpa-şa mahallesinde Sof- sulleri kanunu projesi hazırla.Dmış, bıa 

ta sokağında 45 numar~~ı evde otur~n ka~ sonralan Münakalat Vekfile u 
Fev:zi Bekirin evinde dun yangın çı.t(- ihdası üzerine bu proje yeni Vek ~a' 

Jmda aokulamıyan pamuklu men.su - muştur: 
mtın bir defaya mahsus olmak üzere Evin sahibi kahveci Fikri birkaç 
ıftmrük resmi hadlerinin indirilmesi gün evvel vefat ettiği için, ailesi efra
haklr:mdalci Vekiller Heyeti karan Şf'h dını teskin ve teselli etmek üzere 20-
rtmh~deki allkad.M-lara bildirilmiştir. 30 kişiye yaklaşan komşular eve gel

mıştır. 

Hadiseden haberdar edilen itfaiye za gec~ti .. _. . .. .. • M 
• ..ı- ti rek yangının büyümesi- Öğrendigımıze gore Munakallat 

Bu kararla gümrüklerdeki mensu('atın mişlerdir. 
man nwa ye şe kfil . d kkül ed b" k . 
ne ,mevdan vermeden söndürmüştür. etm e teşe en ır ~ 

gOmrük resmi bir defaya mahsus ol - Ev, dar w küçük olduğu için :nisa
mak tlzere yüzde 25 nisbetinde tenzil firler bir odaya alınmışlardır. Bir müd 
edilmiştir. Yeni karar üzerine gümrük- det sonra birdenbire oda döşemesinin 
lerde b.rfkmiş mallar piyasaya çıkarıl- esnediği hissedilmiş ve müteak•ben 
mala ba•lanmıştır. döşeme cökrnüş, ev halkı Ye misafirler 

Yan;nm. bacadan sıçnyan bir kıvıl su mahmlleri kanunu proje.si uze 
c:ımda::1 çıktı~ anlaşıbnıştır. de yeniden tetkikler yapmış ve li 
·--····--···---····--.. •••••• ya son şeklini vermiştir. Liyiha 

bodrum katına düşmü lerd·r. Bu ka -
zad~ mi"iafirlerden 60 yaşlarında Fat
ma ağır surette yarıı1a'!lmıs ve cankur- ı 

r;;;-A~ ~~~: .. Biiyilk Millet Meclisine ve 

( ~ J ................................................... . 
Pollate: 

~~ ,. ___________ .,._tr 
ALEMDAR ve Mil ~e~ iki otomobil çarpşfı taran otomob"lile Beyoğlu Belediye has 

tar.es·~ kaldırılmıştır. 
Dftn, Şişliden gelmekte o1an şoför n· f!er misafirlere ve ev halkma he - Dün Defterdar Feshane fabrikasında 

Haaanm idaresindeki 2376 numaralı men hemen hiçbir a> olmam c:tır. ık • ...+ 
otomobil i~ mukabil istikametten gel- r- "' yangın ç m~.ır. 

L...- J a Saat 15,10 da fabrikanın sabun jma -me~n~· o an Ş<>ıur Bedro un ida-resinde- u ~1(111 / 1 • 
ki 754 numara} taksi t tiklal caddesin r 1

1 r !I ,, r : liithanesindeki ocaktan bir }nvılcrm sıç -

Dünkü yangından btr günmüş 

An· ara kadyosu 
DALGA tJZUNLUÖtJ 

G HU-. ıns-.ı•••· 
A .Q. U.tt m. lSt!tS llAll. it Kw. 
..,. U.71 m. Ml6 K-. il Kw. 

pAUJtTDl l/l/ IMe 
de çarpı~ışlardır. ramış, derhal ahşab çatıyı alevler içeri -

Meldebler hesab i.~leri için sinde bırakmıştır. Yangın bir iki dakika 12.30: Program, ve meml~tet saat &yan. 
Bu çarpımıa sonunda her ı"ki otomo- •a- ı Jl h be teri 12 so· 

bil yeni talimatname içerisinde derha1 ruvalların bulunduğu 12.,5: Ajam n me...,.,ro o a r · · · 
de hasara uğramıştır. 14 Milzıt· Karı.. 

Maarif Vekaleti. burunden itibaren atelye;>e sirayet etmış, bura mı da kısa Türk müziği fPI.) 1330 - : · 
Şof~rltar birbirlerinden taıminaıt is- meslekt ve teknik tedrisat mii-essesele- bir zaman zarfında yakmıştır. l 41lı: hafif millik <PU 18: Program, ·~ mem-

tedik)erinden halca1arında kanun·ı ta _ 1 .. t • a•an 18 05· Müzik · Radyo Caz m rin;n rnilteda\"İl sermave hesabatmda Keyfiyetten habecdar <'dilen itfaiye, e-..e saa. ~ · · · 
ldbat yapılank adliyeye teslim edil _ t-_. 11 40· Konu•ma <Jl'tlzull hakkında > tatbik edilmek üzere w•"li bir talimat- 16.5 ğa kadar hummıW bir faalıyet ı:ıar!et- .,...ruı · · " · 
mitlftdir. name h~zırlamış ve alakadaTlara eon- miş, yangını daha ziyade büyümeden son lUS· ~erbeat saat. 19·10: Memleket saat L 

Sa...._ arka.1-·Jar d d" .. şt- ,an. ajsns " meteoroloji haberleri. 19.30: ••""'! ~ ermiştir. Bu talimatname hiikümleri- urmu ur. Enver 
1 

d Tan müz!ll: Kadın ııeçld toruıerl. Çalanlar: 
fle Faruk adında iki ltişhıtn ne göre okul idareleri 31-12-939 l;tri- Fabrika sigorta ı ır. Vedhe, Retad Erer, Ce•det Kozan, Kemal 

Sinemalannda br 
Yılbatı Sürpr\z HaftasınıD ~ 
Son 2 günü kaldı: 

Yeld 18D8J8 girer 
1939 aene•inin biri milli, 

dunymın ('l) en bl71lk 
plıuerİDİ 800 defa 

mizde prunlz. 
--·-··' .... '-·-···-· -·--

1939 un MilU şaheseri 

;TOSUJPAŞ 
dfln •rbot olduklan halde Halde Çeş- )ı"ne bdar olan hesab varivetini eöc; - Bu yangının 8-10 hin lira zarar ika et- Niyazi Seyhan. fszettln Ökte. 20.16: Konllf.. 
me caddesinde bağırchk1an ve öteye - ~r b"r bilancovu bu a'Vın 15 ine ka- tiği tahmin ohınmaktadır. ma ıo.JO· 'nrk Müzltl· J'aaıl Beyetı. 2116: Yi 
be~ Drkmtıbk ettikleri görülmü" r Vekllete ızöndereceklerd·r. Bu mü Yangın hakkında polis ve adliyece tah- M~Jı: : K~ Oüeltra. flJef: Necib Atkın.> 
ya mqJantır. - =vil 8ennayelerde talebe hakkı he - kikat yapılmaktadır. 1 ~brer· Etti,. operetinden potpurL 
a.... tlçllld ......... dilfea amele d ~nm ka"'ılıiı hi~bir zaman c;arfe - 2 = J . sua~: l)arap, lıadm. n tarkı <ftla>. 

Omerlbid han nda le 1 ~k ve daima nakden bulundu- Alacak yüzünden bir adam yarahmdı ı - Pauı UneU: PUııau 'sntermeno.> 
• ame olarak ça- nı 3C&ıutl'. _ • • 4 _ wruter Jloaü: Romalltlk 0 ,..rtilr. 5 _ 

hpn Abdullah oglu Halil, dün rtalı- Yiibek Telmilı; ek Çobanoglu Mehmed ile KaTaagaç cad Joh sıra1111: o-.ı Uttıah&r <Vala.> 2215: 
lı temlzlekmı hanm 3 uneü katından kana •ntla bir mühendi11 desinde oturan Hüsnü adında biri a - Memleket aut •,an, Ajana baberlerl, Zira -
ctl1flftk •tır surette ywraJanm ştir. V"' •~hyor ra. ında dı.in bir alacak meselesinden a,, Baham _ Tah'flllt, ıtambl;ro - Nutld. Bor 

Halil. Beyoğlu Bered ye hastan si _ k ukselt T~knik okulu bir mühendis kavga çıkmış. Hüsnü, Mehmedi belın- aa.sı <FıaU ıuo: Müalt: Bir Senfoni <Pl.l Tweplere rap:atıo program 
• bld nhnıştır. ursu açma~a karar vermiştir. de taşıdığı büyük bir kama ile ağır su- 23: Mtwt: Cazband (Pl.) 2U5 - ıuo: Ya. oJunmayacakbr. 

•ı W. ,_.._ warn ...... .a. ~nun ~n bu ayın 1 ~ inde bir mü- rette varalarnı•tır. nnkl program " tapaıue. 
0 -u sacaka !?nt hanı a,.,ı ktı • .., - ----------------------· ---

w..t1ı.L..a.- 'R ~· aca r. Suçlu yakalanmış, yarala Beyoglu 19 O • · · k · • -.---•ı --,,.- Pata mahallesinde oturan u mflsaba-kaya, yalnız San'at ve Fen hastanesi kald ... ,............ 4 MDeaJDID il .&per filmi 
Vell meam Aziz le KAm ı n bir m~tebleri mezunlan ittirak edebi _ ne ıu.~•-,.u· Franm S-.yiiain zafer tacı 

Dt llln ft'ftl aralarında ~ b r kav leceklerdir. Rezalet pbnn lld IU'hof y 1 K 1 L A N M A B E T la •k..,.. ~ yan andıluı 1H- AllEwllk aıded utanMa Ali Şükrü Da İbrahim adında iki ar--
lllJthk, Azizin Be M 1 • kadaı dün gece BeJOllumr çıkarak b · 
la Etfal hutasıeshlde lldülii enil- .n:.ri .!::~ ~ ~- mP.yhaneye glnnifler, bfalpnnı bir ~~ EDWIGE FEUIIıERE'in 
~- dersten iki dene çıbrıJmJştu: Bu bır : 1 ~"ktm 10nra IJebreminln - Jaratbjı • ha,tlk .P r 

Clrll ][lmll 1t tl m 1 S inden ıtibaren aakerlik. a- --..- mabahalndekl lamertn kah· L AA L E 
ıe~ atııeıta haftada w dera 0zenne vapı~I• ~nrım:1!::~ .. ~ '"* ~ Pek 1akıocla Sinemasmda 
kedflecektir. " lardır. ..- --- Jahh-11 

1 

,B 
L.. ........... __________ __ 



t lkinciki.oun &ON POSTA 

llman1a1a kar,ı 

-------· - Y A Z A N -···-·----··---; 
1 Emekli general B. Emir E~~et 1 
i " Son Posta ,, nın askeri muharrırı i . _ ....... -............ _._.... :..... ....__. .......... -......... ___._. .. ..,._ ......... ....,_, .......... 

F ran:s1zca illi Tan gazetes.inin 
askeri muharriri cPetrol sev -

külceyşi• başlığı altında çok en -
teresnn bir yazı neşretti. Bu 
yazın1n hedefi şüphesini Almanya
yı nltctmcnin imkanlarını aramaktır. 

l\fa1Jc1nki Almanyaya garbdan ve ka
radan taarruz, Zigfrid müstahkem 
mevzii dolayısile, mümkünsüz gibidir. 
Mademki hava taarruzları, insani dü
şünoelcrle yapılamıyor ve Almanya 
bir k:ıra devleti olmak itibarile onu de
nizde vurmak kabil değildir. O halde 
cAlmr.nya ve onun müttefiki olduğuna 
artık !?Üphe edilmiyen Rusya nasıl ve 
ne ile mağlUb edilerek harbe nihayet 
\'eriJecrktir?• <lü.şüncesi o kadar umu
milc~miştir ki hemen herkesi işgal 
etınel)lcdir. 

Bu meyanda Lö Tan'ın askeri muhar 
:riri de ayni ~eyi düşünerek bu husus-
ta petrolü ele alıyor ve bunda Alman- . . 
ya ile Rusy<ryı yola getirmenin mü - Sovyetlere 1carşı muv<ıffakiyetle ha rb eden Fm kıt'alarından. bın 

essir , e kat'i çarelerini görüyor. Ma - bir işletme dolayısilı azdır. Fakat manya .ı:ırf kendi sun'i petrol istihsa -
sıj luındur ki şimdiki ordular harb ede - Groznyi Kafkas petrol kuyularından latilc kalır ve bunlar da ihtiyaçlarına 

1 bilmek için petro~ muhtacdırlar. Bu Az.:ık denizinın şimal ve doğu köşesin- asln kafi gelemez. 

1 }1&diseler Karpanda 1 

1939-1940 
1939 ağamdı, gitti. 19-40 geldi, pa - riksiz valiye benziyor, gider ayak Ana-

şam oldu: dolumuzu da altüst etti. 
- Aman paşam, bana sakın 19 39 u 19 39 da şu iyilik olmuştu, diye.mi -

arattmna! yeccğimizi biliyor, şu fenalık olmuştu, * dedirtip kendin<len bahsettirmek için 
Bir vilayete bir vali tayjn etmişler, olsa gerek. 

va:li şehirde dolaşırken, güzel bir çeş -
me, iyi yapılmış bir miri bina gördük-
çe sorarmış: 

- Bunu kim yaptırdı? 
Cevab verirlermiş: 
-- Muhterem selefiniz yaptırdı. 
Vali beceriksiz bir adammış, valilik 

yaptığı müddetçe hiç bir şey yaptıra -
mamış, nihavet ba~ka bir vilayete tah
\'İli emri gelmic;, emri okur okumaz, 
nafia müdürünü çağırttırmış: 

- Vilayet binasının yanında güzr:l 
bir ccşrne var ya hemen onu yıktırı -
nız! 

Nafia müdürü şaşırmış: 
- Aman efendim. ne diye yıktırtı 

yorsurıuz. O ,!Yiizeı bir eserdir. 
- Öyle oldum.mu ben de biliyorum. 

Amma, benden evvelki vali bir çok 
şeyler ynptırtm~. ben hiç bir şey yap
tırtamadım. Hiç olmazsa bir şey yık -
tırayım da yarın gelecek vali bunu kim 
yıktırlt:, diye sorarsa, halefiniz yıktırt
tı, denir; benden de bahsedilmiş olur. 

* 1939 senesi, seneler içinde bu hece -

* G~e saat 2 4, yeni sene geliyor. Şa
Ş'lt'lyor: 

- Benim bildiğim, siz seneleri ncş'e 
ile karş•larmı..5smız, halbuki hepiniz 
neş'esiz duruyorsunuz. Diyor. Boynu
muzu bii ~üvoruz: 

- Sen. neş'esizlif{imizin sebnbini bi
ze sorma, diyoruz. Giden seneye sor. 

* Meriht('kj insanlaır konustular: 
- Diinvadaki insanlar bu adeti ye

ni ç•kardılar, yeni seneyi top atarak 
karşılıyorlar. 

* - Yeni yıl geldiği anda niçin lŞlk -

lan söndürüyorlar. 
- Dünyanın halini görüp de gelme

diğine pişman olm:ısın diye! 

* - Yeni yıl, dünyaya getirdiğin yü· 
kürıü çabuk çöz, ve eğer içinde sulh 
varsa çabuk çıkar ki, seni ağırlıyalunJ 

rJ .tm.~t .:/..Lu ltı.Jt 

C unlan biliy r mu idiniz?~ 
Mısırlılar zamanında belkemiği 

hastalığı 
Yediden yetmişe kadar ayni 

mektebde netice ~üphesiz motörün modern kara deki Rostow mevkiine uzatılan yeni Dil;cr cihetten muharrir Avrupanın 
ve hava ordularında ve hatta deniz va boru hattının inşasının bitmesi dolayı -ıheıncn yeganP. neft sahası olan Karade- la~I~~~:n~:~:ı: m~~~'!'0~~~i~d; 
sıta ,.e kuvvetlerinde pek geniş ölçü- sile nakliyat vaziyeti hayli düzelmiş - niz etrafındaki mıntakaların sevkül - ..Jl...gm" 11~, yn"~ıq lrilrntta buh.ınan U!J -ı -r-••..., lerdr kt1Uanılmasından ileri .. gelir. Bu tir. Bundan başka bu boru hat1tın;n ccyş ehemmiyetine intikal ederek şu bir İngiliz filimi, biliihare Ameri _ 
2tibnrln Almanyanın petrolsuz kaldı - (Harkof)a kadm- uzatılmasına .ça ışı ı- hükmü v~riyor: Eğer Romanya' Alman- c:rarib bir hadise kaya gelmiş, nyni 
ğırn bff lahza düşünecek olursa'k. onun yor ki burası Kiyefe yalnız 400 km. u- yaya petrol vermekten sarfınazar eder i'ıe kal"S'llasmış-; zamanda da bir 
harbcdemez bir hale galdiğini de ay - zaktadır. Diğer cihetten petrol Hazer ve diğer cihetten eğer Kafkasya şu \'e- tetkik ettlği ~um müddet hariçteı 

a ni zmnanda kabul etmek iktı:-1 eder. denizine dökülen Volga rehrile de Nij- va bu sebeblerle Moskova hükUmeti - yal::mn hemen ya kalmış Amerika _ 
Deme:c h'i Almanyayı petrolsuz bırak- ni - Nowgorod'ı:ı, buradan da kaaal yo- nin hüküm ve niifuzundan çıkarsa ve- nsım kanbur insanlar teşkil ediyor - lılar için bir mckteb vardır. Bu mek 

•• ~ınnk onu mağllıb etmek demektir. İşfo Jile Moskovadnn Lenfngrada ve oradan ya hn·tta Kafl,rns mıntakasındaki petrol muş. Bunu anlıyan filim. diğer mum - tebde Amerika harictnde yaşamış A· 
t' ınuh::ırrir bu esrtstan yiirüyor ve Al - bir Alman Baltık limanına sevk ve nak ic;Hhs ... latı inkıtaa uğratılırsa, Avrupa- valnr, ve eski Mısır ~leri üzerinde merikalılarn hariçte yaşadıkları müd-
a lnanyanm istifad~ ed7bileceği petrol !olunabilir: fakat bu yolun pek uzun ya ~iikmetm.e~ için kuvvetı.:rini bir - bulunan resimlerde de tetkikatına de- detç-e, Amerikada olan biten herşey öğ-
kaymı k llmnı tetkık edıyor. (5000 km.) olmasından sarfınazar k1ş leştıren heı 1k1 devlet mayn mahrnk- var.ı etmiş, ve 0 devirde Mısırda bir retili .. ektebe giden talebe arasın-

{ Muharrir evvelernirde normal her kanal sularının donması yüzünden mu- tan m~h~m kal~rak ordula'n atalete belkemiği hastalığı mevcud olduğunu da 7 yaşındakiler bulunduğu gibi yet-
·sj'bir harb senesinde Almanyanın petrol attal kalabilir. sevkedılmış olabılir. ve bu hastalığın müstevli bir şekil al- miş yaşındakilere de tesadüf edilir. 1

~htiyacmı 12 Ua 15 milyon ton olarak Rus petrollerinden Almanyanın isti- Lö Tan gazetesinin askeri muharrir~ dığını tesbit etmiştir. * 
.. )'faılırıı!n etmektedir. fade etmesini tahdid eden diğer bir ci- bu neticeyi çıkardıktan sonra kendı * . 
f lluna mukabil Almanyada tabü pet- het de bizzat Rusyanın petrole olan kendine soruyor: cBu bir hayal m1dir?• Kartpostalın tarihi Su benzınden pahah 

~~l. laı\·t~lan yoktur. B~nun i?n sun'i şiddetli ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç Rus or - l\fohaTrir şövle ?c~am ediyo~; ~~inlan- tık kartpostal Fransada postaya ve- Teksasta öyle mıntakalar varclır ki, su 
e he~ntl:<'tıque) petrol ıstihsal.atına e - dusunun ve sanayiinin tabiatile ve ziya- diy[l muhar:besı .cı~me~ .. b~tt~k .. ol~.n rilmi~tir (Sene 1872). Daha evvel pek güç bulunur ve otomobil sa.hiblcri, o

t~rnıyet v<?rerck bunu pek zıyadP. ar- desile petrol ve mazuta olan ihtiyacın- Sovvetler hımvesının ckuruk1Kııırundu f'_')~ 18i0 te Alm::ınyada şehlr1er arasında tomobillerinin radyatörlerine doldurduk-
~''UŞtı:· ~akat on~n çıkar~ığı sun'i dan sarfınazar Rusyada ziraatin petrol termiştir. Bundan baş a, ara cnızı k::ırtposıall::ı muhaber~ yapılırdı. ları suyu, benzinden daha paha!ıya satın 
b trol ?htıyacının utncak bır kısmına 1• otörlü vası~arla vapılmasm- muhit eynletler halkının gerek Rus - * alırlar. 
ıeter ve bu sebr.ble ihtiyacının çoğu - yar.a~ 11:1 

1 
kt d' B v d b Iara ve J!erek Sovyetler rejimine mu -

ııı.ı d ı·rı w b d dan ııen ge mc e r. unun a se e- · Niçin esneriz? ışardan gc ı mege mec ur ur. . d 1. t b 1 . t 'hl' haJ=f ve düsman olduklarını ve dol<."yı- * "" b'" .. k _ bı Rusya a sosya ıs ve o şevıs ı ı- . .k1•1 • ttikl .. h D" t h' · t · ind 
A uunyanın en uyu petrol tüccarı 1•11 1 d h lkm hemen bütiin sile avrılık ve ıstı a e saye erını a or ıssın esır e 
q.""' • ..nk.. 'h 1 . 'h a er esnasın a a k l'" d " 1 A 1 k Brı·ç oyunu en evvel R d 10 • •t.ıerıkadır, çu ·u cı an petro lStı - tırlatma • az:m mı ır .. • - ç ı . usya a oyna-

• "latımn dörtte üçü ondadır. Fakat A- atları ve çift sürebilecek hayvanları •Azcrb;wcan ile Kafkasyanın şimal 2 - Can sıkısı. nırdı. 1894 senesinde lngilterede oy -

esneriz: Briç oyununun tarihçesi 

1 • erikadan Avrupay~ petrol getirtmek kesip yemiş .olm~la~dır. Bu itibarla doğuc;t Türklerle meskundur. Ac:ağı 3 - Yorgunluk. nanmağa başladı. Ve bütün dünyaya 
llizlere hakim olmağa tevakkuf eder. Avrupa petrol ışlen mutehassısları Rus VolE!a ile Kırımda Türk tatarları var - .ı - Hazımsızlık. oradan yayıldı. 

• ' sebeble Almanya Amerika petro - yayı değil Almanyayao petrol verm~k d1r. Knfkasın Çecenleri, Çerkc.c;leri ve ....... --... - ............ -·---------··············-······--·-···-····-··-··--··--
tıiin kendi limanlarına kadar vara - hattA kendi harb i~tiyaçları için h? - Gi;ı·ciilcri eski tarihlerile mağrur ''e 
Ueceiiini ümid edemez. O halde Al - ricden petrol tcdarık etmek mecbunye mü!tPhir milletlerdir. Nihavet 1918 
<lnyan·n petrol alabileceği yerler Ga tin:ie görüyorlar. Rusyanın petrol aç! - hadiı:el,..rile uyanan Ukranyalılar Sov
~Ya, Romanya ve İrandır. ğını kapata'bileceği yegane yer ise I - veı mlüm ve tazyiklerine rağmen siin 
Almanya Romanya ile akdettiği bir rand:r. rliirülememiştir.• 
:lkavcle mucibince buradan ehem - Bu miilahazalara dayanan muharrir Bütün bu sebeb ve rnüJahaza·larla 
\·ern bir miktar petrol satın almak şu neticelere varıyor: Almanyanın is - KRradeni7. dolayları miittefikler için 
'kına maliktir. Harb dolayısile bu tifa~e edebileceği petrol membaları birinci derecede ehemmiyetli bir sev-
tol boğazlardan ve Akdenizden ge- pek kıttır. Eğer Romanya petrol piya- kiilreyş hed~fi teşkil edebilir.• Biz 
}fomburga gidemiyeceği için şimdi sas: Almanyaya menedilebilir ve eğer bunlara ilave edecek bir şey bulama -
. a vasıtasile naklolunuyor. Keza Al Rusya Galiçya ve Kafkas petrollerini dık. 
ya Galiçya petrol kuyularından da sırf kendi ihtiyaclarına hasrederse Al -

fllmivetli bir miktaırda petrol al -
lttadır. Fakat bunlar kafi geleme -
\te ve ihtiyacının üst tarafını Rus
&n tedarike mecbur olmaktadır. 

~tıı;vanın petrol kuyuları Kaıfkasya 

H. E. Erki1et 

(. __ ~M.:..:_a_lk~a_r~a __ k_a_r_a_k_o_l __ b_i_n_a_s_ı_t_a_m ___ am_ı_a_n_d_ı ___ J 
linzer df>nizindedir. Başlıca neft 
kezi olan Baku ile Groznyi'den üç 

1toı borusu hattı Karadenizde Ba -
.... ~ ve Tuapse limanlarına gelmekte
--.. · l3u sebeble Alma'Ilva buralardan 

, 

a 

"cıJ:1 Karadeniz ve Tuna yollarile a 
l r. Fakat Tunadaki bütün sarnıçlı 
lalar anca-k Romanya'dan satın alı
llPtrollerin nakline kifayet etmek

ı,.~ do?ayısUc Kafkas petrollerinin 

1l'tılilc celbine pek az maddi imkan 
\ık•adır. Onun için Rus petrolle -
~ A.lmn'nyaya nakli demiryoluna 
n ... etmektedir. Malkara jandarma karakol binası kumandanı Nezirin gayret ve faaliyeti 

sayesinde tamzn olmuş. ve karakol yeni binaya taşınm11tır. 

Çocuğum, geni 
Yılın kutlu olsun! 
Diin gece aile sofrasında bir ihti

yar dostum: 
- Yeni yılbaşında okuyucularına 

ne söyliyeceksin? diye sordu. Hiç 
düşünmemiştim. Gene de düşünme
dim, benim kitabın başı yoktur, sonu 
da olamaz. ,Adesemin gördüğü dur· 
gun bir su değil, durmadan akan bir 
çağhyandır, bana bu çağlıycındnn 

hcrgün bir katre gelir, ona bakar, 
onda gördüğümü söylerim. Gönül 
işlerinde yEni sene ile eski seneyle 
bir alfıka yok. Fakat gönül işlerinin 
başlıca kahramanı için bu böyle de
ğildir. 

· Kadın da her insan gibi yeni sene
nin ilk günü uyandığı zaman: 

- Hayatımdan bir ytl daha geçti, 
diye düsünür. Bu, hakikatte alışıl
mış olduğu için söylenmiş bir cüm
ledir, hakikati ekseriya ifade etmez. 

Bir defa& bdm için yq yoktur, ı..-ı lts demiryollarının kabiliyeti fer.a 

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

rakam bir mana ifade etmez ve do
ğum günü hüviyet varakasına işaret 
edilen kayıd sadece beylik bir mua
meJeden ibarettir . 

İçinizde bir yorgunluk hissettiniz 
mi? Hayattan bir bezginlik duydu
nuz mu? Gözlerinizin kenarında ilk 
çizgi ver etmiye başladı mı? İşte si
ı'n iç•n dönüm noktası budur. Sev
mek, sevilmek, sevip sevilmekten de 
bıkmak bu dönüm noktasından ev
Yel veya sonra gelmiş muhtelif hadi
selerdir. Yeni seneye girdiğiniz gün 
bu hadiseleri hatırlamıya çal·~abilir
s·n·z, c;iz de bir muhnsib ~bi hava
tır•ı ın h lançosunu •apabilirsiniz. 
Her birinde, hattfı en acısında dahi 
h'r :czzet vardır, onu duvmnva C.'.l

}ı5;abfürsiniz. Fr&at acele ediniz; 
çn ·,lıyan durmamıştır, biraz sonra 
s!z' tekrar içine alacak, sürükleyip 
göWrecektir. Ne yapalım. hepimiz 
için hnyat bundan ibarettir. 
Çocuğum, yeni ılı 
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Harbin ilk deniz muharebesini gör

dük. İngiliz ve Alman ufak cüzütamla
rı, karşılaştılar; dövüştüler ve birbir
rini muharebe edemez hale soktular. 
Çarpışma haddi zatında ufak olmakla 
beraber den izcilere gene ders verecek 
b ir mahiyette idi. Nihayet harbden ev
vei göz kamaştırıcı bir kudretle ortaya 
çıkan ceb kruvazörü, madun kuvvetler 
karşısında evvela muharebe edemez 
bir hale geldi, sonra da intihar etti, 
gitti. 

* Evvela bu ceb kruvazörü ne çeşid 
b"r gemi idi? Bunu izah edelim: Ma:
ltlmdur ki meşhur Alman amirali Fon 
Tırpiç i~ bası!la gelip de Almanyaya mu 
azzam bir donanma yapınca, iki devlet 
arasında büyük bir reka.bet başgfü~ter
di. Almanya sanayi ve donanmasile İn
giltereyi tehdid ediyor, İngiltere de 
bövle bir harekete karşı tedbirlerini a 
lıv0rdu . Bu rekabet ilk defa olarak 
19 14- l 8 harbind€ c;iJaha intikal etti. O 

harb de, buc;ünki.i mücadele gibi bir 
abluka ve ablukadan kurtulmak kav
p.ası ;di. Hatta Bu abluka davası 1914 
dP mevdana çıktı. 

Bir abluka harbi mevzuubahs olunca, 
onun icine, ec;aslı deniz muharebesi 
J(rmez. Böylı:? zamanlarda muharebe 
etmek daha zivade abluka edilene aid-

n 
n 

d:r. Vani bucrünkü durumda muhare-
Graf Spe~'niıı intiharmdan evvelL alıMn son bir resmi 

bf'vi Almanya is temslidir. Fakat han~i 
kııvv<:tile kılaca•k olursa Alman denizaltı ve kru Alman gemileri, Atlantikte ü4']eri 

Mademki Almanya bugünkü deniz vazörlerinin ne kadar müşkülatla deni- bulunmadığı için, bu müşkülleri her 
cüzütamları ile hasmını bir deniz mu- ze çıktıkları görülür. Bu müşküller giriş, çıkışta hissedecektir. Almanya bu 
harı>besine icbar edemez· 0 halde onu şunlardır: müşkülleri bir derece olsun izale ede-
b?. c;h vac;1falarla mağll'ıb 

1

etmiye uğraş- 1 - Yade, Elbe gibi nehir ağızların- bilmek için ~u kararı vermiştir: 
malı dır: tngilterevi, deniz ticaretini dan Ç)kacak Alman gemileri evvelemir- 1 - Gemileri üsse dönmek ihtiyacını 
~k1eye uı!ratarak vere vurmak... de düşman denizaltılarının tehdidJeri- pek sık hissetmesin. Bu maksadla bir 

tı::te ceb kruvazörlerinin temelini bu ne maruzdur. İngiliz donanması tekmil defada aldığı kömür veya mazotla çok 
fikir atmıstır. sark sahillerinde bulunan beşten fazla uzak mesafeye gitsin. Bu kadar uzun ' * Üsse malik olduğu halde, Almanlarm zaman zarfında o, elbette, bir mazot 

Düc;man ticaretini imha edebilmek yerleri muayyendir. gemisi yakalıyarak noksanını ikmal e-
için şunlar lazımdır: 2 - Alınan kruvazörleri bir gece der ve yeniden uzun zaman iş görmek 

ı - nüsman deniz yollan üzerinde zanmda üssünden hareket edip İngiliz imkanını elde: eder. 
doı"lanma üsleri. ablul:a liattından geÇ€mez. Onlar mu- 2 - Düşmanın her gemisi benim ge-

2 - Çok miktarda hile silahı ve sür- hakk::ık surette şimal denizinde bir mimi ınağlUb edememelidir. 

İkincikanun ı 
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Yazan: CEVAD FEHM 

Vafidisin evinde 
S~rk~~.s~in .. ~:WSettiği tarih, Raif ı' l.a§mıştık. Yavaş yav~ ~en ~~ s~rk~.mi • 

Beyın olduruldü.ğü ve karısının barda sere hak vererek hakıkı katılın ızi uze -
yaralandığı gece idi. İhtiyar fazla tered- j rinde bulunduğumuza hükmediyor, bu 
düd etmedi: kanaatle gittikçe heyecanlanıyordum. 

- Evet paşam, dedi. Çıktılar. - Bu gelenler ne milletten? Rum mu, 
- Saat kaçta çıktılar Türk mü? 
- Karanlık basar basmaz ... Çok er - - Hayır, ecnebidirler, zannederim. 

ken çıktılar. Ne milletten olduklarını bilmiyorum . 
- Ya, peki ne vakit döndüler? İçlerinden iki.si gemici kıyafetlı adam ~ 
- Sabaha karşı paşam. . . lar ... 
Serkomi.ser manidar bir şekilde Rıd • - Sen gece gündüz evin içerisine gi· 

van Sadullahın yüzüne baktıktan sonra rip çıkar mısın? 
isticvaba devam etti; - Gündüz çağırırlarsa giderim. Ye-

- Her vakit bu kadar erken çıkıp sa- mek vakitleri de madamdan yemek a~ 
baha karşı mı dönerler?.. mak için giderim, fakat geceleri gitmem. 

- Hayır hayır ... Yalnız o akşam böy- - Neden gitmezsin? 
le yaptılar. - Mösyö Vafidis böyle istiyor ... 

- Demek geceleri ara sıra sokağa çı- - Ya ... Peki. .. Demek vazifen kapi 
kıyorlar. Bu gezintiler haftad4l kaç defa cılıktan ibaret? 
oluyor? - Öy'e paşam... Bu kulübede öm· 

- Üç, dört... rüm geçer. 
- Eskiden beri mi? - Adın ne senin? 
- Evet. - Yani. .. 
- Sebebi? Yani ne yapmaya çıkıyor - - Yani efendi, şimdi sen bizim geldlı 

lar demek istiyorum. ğimizi efendine haber mi vereceksin? 
- Vallahi bilmem paşam... Mösyö İhtiyar ilk defa olarak tercddüd etti 

Vafidis bana bir defasında geceleyin gez Böyle ziyaretlere alı~tk olmadığı ıçııı 
mekten hoşlandığını söylemısti. yapılacak muameleyi karar1aştıramad1ğ1 

- Dün gece de çıktılar mı? anlaşılıyordu. Serkomiser onun tereddü· 
- Evet çıktılar. dünü görünce sordu: 
- Ne vakit döndüler? _ Başka misafirler geldiği zaman r; ı 
- İkiye geliyorJu. yaparsın? 
İhtiyar ya pek korka.1{, yahud da pek _Mösyö Vafidisin nrkadaşları yolum 

saf bir adamdı. Her suale tereddüdsuz bilirler. Kapıyı açarım, giderler. 
cevab veriyor ve muhakkak ki doğruyu _ Peki, bizi de yolu biliyor, farzetseı 
söylüyordu. Bunu farkede.a serkomiser olmaz mı? Biz de kendi kendimize gide. 
suallerin arkasını kesmiyordu. riz. 

- Efendinin otomobi:ini sen mi te - _ Olur paşam, nasıl isterseniz ... 
mizlersin? İhtiyarın efendilerine karşı fazh bir 

- Hayır. alaka ve rabıtası olmadığı anlaşılı~'ordu. 
- Evde başka adam var mı? Yaptığı gevezeliği biraz da buna medyun-
- Yoktur, Mösyü Vafidis temizler. duk. o Kulübesine doğru yürürken biz de 
- Mösyö Vafidis buraya taşınalı ne 

kadar oluyor? 
- Altı ay var. 
- Sen ne kadardanberi yanlarında -

sın? 
- Ben de altı aydanberi yanlarında -

yun. 
- Ne iş yapar bu senin efendi? 
- Vallahi pasam doğrusunu bilmiyo-

rum. Fakat bütün gün uyuduklarına gö
re biç bir i~ yapmıyorlar, sanırım. 

- Demek gündüzleri uyuyorlar? Ya, 
peki geceleri? 

- Geceleri evin bütün lambaları dai-
ma yanar ... Bazan misafirleri gelir. 

- Kim bu misafirler? Kaç kişi? 
- Tanımam... Bes kisi ..• 

yola devam ettik. Beş on ad ı""l ilerlt>yin
cc başımı arkaya çevirıp baktım. İl-ıtiyar 
ku'ıübeye girmemişti. Bizim arkamızdan 
bakıyordu. 

Evin küçük bir Ç'3.m cırmanı içinden 
geçen yolu adamakıllı genişti. İki otomo.
bil yanyana ferah ferah sığabilirlcrdı. 

Ancak yol ileride büyük bir k::ıvis çizdi· 
ğı için bu genişliğe rağmen binay1 gör 
mek imkanı mevcud deği'di. 

atli gemiler. gündüz geçirecektir. Bu hal onların Bu maksadla gemisine 28 santimet-
Riivii~ı: Harbde Almanların açık de- İ?,..,iliz .h~va· k.uvvetleri tarafından gö- relik toplar koymuş ve diğer ( ı 0.000) 

nizlcrde birçok üsleri vardı. Fakat bu- rulmesmı mucıb olur. tonluk kruvazörlerden hiç olmazsa iki
gi.in Alman ,E!emileri, birçok düşman 3 - Abluka hattında düşman mayn sım mağlUb edecek vaziyete getirmiş
tU?aklarından geçtikten sonra Atlanti- ve büyük kuvvetlerinin bulunmak ihti-\tir. 
.~e açılmaktadırlar. Basit bir atlasaba- mali çok fazladır. 

- Kadınlı erkekli mi? 
- Hayır, hepsi erkek ..• 
İhtiyarın verdiği malfunat sarı saçlı 

rum kumisyoncu ile karısını hiç de te -
mize çıkaracak cinsten değildi. Muhak -
kak ki esrarengiz bir karı koca ile ka-rşı-

Fırtına adamakıilı azıtmış, üstelilJ 
yağmur da başlamıştı. Buna rağmen ağı.t 
ağır ilerliyorduk. Rıdvan Sadu1lah jle 

serkomiser önde yürüyorl::ır. Müddeiu· 
mumi muavini ile ben de arkalarındaJl 
gidiyorduk. Bir aralık serkomiserin Rıd· 
van Sadullaha söylediği şu sözler kulıı.· 

ğıına çaldı: 

- Galiba buradan geldiğimizden dall' 
kalabalık o\arak ayrılacağız hocam. Arg' 

bada iki kişi için daha yer var değil mi1 
( ATkası var) 

-Hayır! Ne nişanlım. ne de nikah -
hm değildi. Sadece birbirimizle evlen -
mek kararmda idil<. Bunu babası da bili
yordu ve münasebetimiz babasının müsa
adesile vukubuluyordu. 

- Çok gü:lel.. si:l bayan Neclayı sevi-
yor muydundz? 

- •Hıçkırarak. C3nımdan fazla 
- O da sizi seviyor muydu? 
- Bütün mevcudiyetile ... 
- Nerden belli?. 
- Kendisi her zaman tekrarlardı. 
- Aranızdaki münasebet d"'ha ·ı . 

·ıt· .? "' ı erıye 
gı ı mı. 

- Asla!. 

· • - Tekrar ediyorum; ağlamayınız, 
3
ü-

kunrtle cevab veriniz Park"' g·..ı· k 
. • • • ·• « ı.ıınce en 

dısım sıze muntazır mı buldunuz? 
- Heyhat!. Sevgilim kanlar kinde 

Y"rlrre .. sf'~ilmisti; topraklard::ı yatı~or _ 
du. (Muthış hıçkırıklar içinde) Koştum· 
üstüne kapandım, cNecla, Necla, be~ 
Haşmet. diye bağırdım, işitmedi. .. 

- Devam ediniz!. 
- Göğsüme sert bir şey c;arpıyodu; 

elimi toprağa dayayarak göğı::ümü kan _ 
Jı göğsünden biraz yük.<:<.'lttiğim zaman 
bunun zavallı Neclamm sinesinde aşkı _ 
ma. saadetime, hüviyetim,., benliğime. 
hüliısa bütün varlığıma ::;aplanmış bir bı
çak olduğunu gördüm. Kanlı bir bıcak 
demirinin. sevgilimin masum kalbmde 
daha fazla kalmasına tahammül edeme
dim; çekfp göğsünden çıkardım. 
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- Evet!. 
- Ondan sonra hiç bir şey bilmiy:) -

rum. Ondan sonrasını idd:a makamı teş
rih ediyor. Ondan .,onrasına bay mütl -
deiumuırni şekil veriyor!. 

- Devam ediniz Haşme~ Güneş'. 
- Başka bir şey söyliyecek değilim 

bay reis!. Onu ben öldürmedim!. 
. -.. Sözlerinizi aynen kabul ediyoruz 

dıye ım; bu genç, güzel ve masum kııın 
bir düı::manı olamaz. Acaba raltibiniz var 
mıydı? 

- Necla, muhitine ancak hürmet tel _ 
kin ede~ bir kızdı. Ona kim e söz söyli _ 
yemezdı, onunla hiç bil· fcrd aHl.ka:far 
olamazdı. Hayır Bay Reis; ri!kibiro yok _ 
tu ... 

- Peki; size hürmet telkin etmedi mi? 
Ona nasıl söz söylediniz? Onunla na~ıl 
aliıkadar oldunuz? 

- Sizin J?ibi başka bir ızenç de pek a-

(Devamı 11 inci sayfada) 

BEN 
ÖlDÜIMEDınM 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

yoruz?. Birinci hale göre doğduğundatl' 
beri binbir nimet içinde büyüyen Necllı 
hayatının cereyan tarzını bir anda değir 
tirerek mutfağa girecekti. Sızin maaşını~ 
nedir?. 

- Yetmiş lira .•. 
- Yetmiş liranın yetmışi de onun cel> 

harçlığına yetmezdi. Halbuki siz bu pars 
ile ev kirası verecek, artanile geçinece1'' 
tiniz. Hatta giyim ihtiyacı için beş, o~ 
kuruş ta artırmağa mecburdunuz. İkincJ 
hale göre ise kızdan evvel olmasa bile 

iJle 
la a!akadar olabilirdi. Amma bayan bilmek için kızı öldürmüş olacaktır. nihayet kızla beraber babasının serv~t 
Nec.a ona yüıı vermezdi; o başka!. Ne İyi amma hadise anında civarda siz- de göz diktiğiniz aşikardı. Düşüncenız şu 
dersiniz bu sözlerime? den ve sizi gören bekçi Hasandan başka 1 

olabi'ü-di: 
- Bayan Neclanın münhasıran beuım- kimse yoktu. Bekçi Hasan sızi yakaladığı l Ben bu kızı beğeniyorum, seviyoru:rrıı 

le alakadar olduğunu tekmil memleket !zaman kadavranın henüz soğumamış ol-
1 
zengindir de .. onunla evlenirsem he~ 

biliyor... duğunu söylüyor. Nitekim zabıt varaka-! güzel ve afif bir zevceye sahib oluru11lı 
- Demek rakibiniz yoktu kı kızı kıs - sile hekim raporu da bunu göstermekte- hem de kendime refahlı bir hayat teıniJl 

kanarak öldürsün. Bayan Neclanın kim, dir. Yani siz, cinayetin üstüne gittiniz 1 ederim... . 
neden düşmanı olacaktı? Kala, kala orta- amm.a kimseyi göremediniz. Kıza· bıçak: Şimdi düşününüz Haşmet Güneş~. Ba' : 
da bir soygunculuk maksadı kalıyor. Kı- saplıyan katil, mücevheratı çaldıktan ; bası kızına bütün bu ihtimalleri sayıP l'E 

mı.~ panta"?.tifile yüzüğü de .. ça!~nmı~ el - sonr~, ~a~ıp. gitmişti. Bu, bir!... 1 dökmüştür. Kız, bir mahalle. ~ızı. deği~ ~~ 
duguna gore bu maks:ıd uzerınde bıraz İkincı ihtımale gelelim: Bayan Necla, 1 dir; okumuştur, mulıakemelıdır, ırad~· ta 
dura'ım.. bir gün evvel babasından telakki ettiği , kuvvet'idir, zekidir. Babasının söz1er:ı'l1 dt 

Bu mücevheratı sizin çalmış olmanıza n~ihatleri aklının ve muhakemesinin ı terazinin bir gözün<.:ı, henüz s~:ivetı~1 
l'lt 

ihtimal veremeyiz; zira bın, bın beş yüz mızanına vurdu. Siz ya hakikaten na- muhafaza eden duygularını da dıger g kc 
liralık iki parça şey için size güzel ve a - muslu bir adamdınız ve o takdirde, ev-1 züne koyarak tartmıştır. Babasının söı de 
fif bir zevce ola<:ak bir genç kızı orta • lendikten sonra, Bay Danişin ianesine Jıerini daha ağır bulunca sizi parka çuğ1 
dan kaldıramaz ve bu suretle Daniş be - avuç açmıyacaktınız: yahud geçinebi1 .. rarak necib bir eda ile kararını anlatrrı 
yin muazzam seı vetini kendinizden u ·- mek için kayınpederinizden yardım :sti- ve: 
zaklaştıramazsınız. Bunu yapma:~ için in yecektiniz: doğru mu?. _ Haşmet!. İkimiz için de çıkmaz 
sanın mecnun olması lazımdır. Şu halde - Evet!. lan bu yoldan dönelim. 
başkası çalmış ve bu mücevheratı çala - - Bakınız, ne güzel muhakeme edi· (Arkası var} 
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son Posta 
Macarlar dün ikinci İstanbul 
muhtelitini 3 • 1 mağlôb ettiler 

• 
Oyun F. T. 

muhteliti 
Cnin 
ikinci 

hô.kimigetile devam 
derece oyuncularla 

etti. lstanbul 
kurulmuştu 

Jstanoul kalesi önünde l.ıir tehlike atlatılırken 
Maoar F. T. C. takımı dün ikinci ma

çını gene Taksim stadında ikinci bir İstan 
bul muhteliti ile yaptı. Bu seferki muh
telit ikinci derecede oyunculardan teşkil 
edilmişti. Macarlar da asıl kadrolarından 
bir kaçının yerine ihtiyat oyuncular ika
me et~lerdi. Her iki takım birlikte sa
haya çıkarak hal:kı selamladılar ve maça 
başlandı. 

Birinci devre 
Muhtelitimiz ilk anlarda çok canlı bir 1 

()y!.lnla Macar kalesini sıkıştırıyor. Bir 
iki pastan sonra müsaid vaziyette topu 
kapan İbrahim (Bş.) köşeye çektiği şiltle 
2 inci dakikada muhtelitin golünü yapı
verdi. İlk dakikalarda 1-0 galib vaziyeti 
yakalıyan muhtelit büyük bır şevkle hü
cum üstüne hücum yaparak Macarları 
müşkül vaziyetlere sokuyor. Bilhassa 
rnüdafaa ve muavin hatlarının enerjik 
oyunu Macar forvetine fırsat vermiyor. 
Forvet hattının sağ tarafı, bilhassa sağ 
açık Filip (Pera) iyice aksadığından Ma
carlar bütün topları kurtarmakta güçlük 
~ekmiyorlar. Ortada Dr. Şaroşı hesablı 
ve yerinde pas'arla MacarJarın en iyi ta
rafı olan açıklan işletti.ğindcn kalemiz 
tehlike geçirmeğe başladı. Kısa paslarla 
ınekik dokur gibi kalemize inen Ma -
carlar soliçin bir kafa vuruşile 18 mci 
dakikada beraberliği temin ettiler. Ayni 
oyuncunun mükemmel bir şütünü M. Ali 
kurtarmağa muvaffak oldu. Beraberlik 
Vazivctinden sonra muhtelitimizin cnt>r
jisi söndü. 20 inci dakikada Saroşı 18 pas 
tistünden sıkı bir şütle rahat, rahat gııh
hiyet sayılarını yaptı. Mukabi1 hücunıu
lnuzda forvet beceriksizlikten yarım 
ınetredcn topu kaleye sokamddılar. 

Macar F. T. C. oyuncuları bir arada 

Macarların kısa paslı rnüselleslPrJe 
kalemize yüklenmesini bu~ün ivi bır o
l-'un çıkaran müdafaamız her dakika kr.s
lneğe muvaffak oluyor. Meşhur Şar'>şi 
durgun bir oyun oynamasına ve hiç k<'ş
trı.amasına rağmen mükemmel knfo ve a
l-'ak oyunlarilc forveti yürüEiyor .. Şaro
linin attığı yavaş bir şüt boş ka'eve g.r
lnek üzere iken sağ haf Hüseyin ),etişc
tck kornere attı. Korneri kale yakırıında 
l'akaiıyan Şaroşi bu sefer köşeye yaptığı 
tahat vuruşla üçüncü gollPrini ctmış ı J
du. Macarlar hakim ... Muhteh deYre so
tıunda parlıyor. Faknt kazandıı:;ımız bir 
kaç korner de neticesız k:ıldı "" birinci 
devre 3-1 muhtelitin mo~übiyc>tilc bitti. 

iı,inci devre 
Muhtclitin kalesine Osmnn, sn~ açığı

~ l Küçük Fikret, ~['tiç yerin" Tanış 
(l<urtu,uş) ikame edildi. Macarlardan da 
!tte~hur Şaroşi çıkmış, yerinı> k~çiik Şa-

roşi girmişti. Birinci devrede yavaş ya- belli etti. Başta meşhur Şaroşi old~ğu 
vaş başlıyan kar şiddetli bir hal aldı. Ma- halde her iki açık, santrhaf K. Şaroşi mü
carlar mütemadiyen pas veriyorlar. Bil- kemmel fotbulcülerdir. 
hassa sağ açıkları mükemmel oynuyor. İstanbul B. muhteliti şu şekilde çık-
Muhtelit te elinden geldiği kadnr aidinc- mıştır: 

rek mukabele etmeğe çalışmaktadır. M. Ali - Vlastardi, Hıristo _ Hiıst!yin, 
25 inci dakikada büyük bir fırsat ka- Nobar, Celal - Filip, Culafi, İbrahim, Ci

çırdık. Oldukça bozuk oynıyan Cihad (İ. had, Diran. 
S.) şütü çekmekte tereddüd ediyor. Ge- Hakem: Refik Osman. 
riye fırlıyan topu K. Fikret boş kaleye T. ôzercnnin 
hava!ıe ettiyse de Macar müdafii topu 
kafasile kurtardı. Macar sol açığınm mu
kabil akınını ve sıkı şütünü iyi yer tutan 
kaleci Osman muvaffakiyetle tuttu. Ma
carlar hakim oyunlarını devam ettiriyor
lar. Fakat cidden gü:lel bir oyun oynıyan 
mu'htelit müdafaası her tehlikeyi muvaf
fakiyetle savuşturuyor. Bir hücumumuz
da Cihad muhakkak bir gol fırsatı daha 
kaçırdı . Macar'ar yorulduklarıııdan fa
vül yapmağa baş'ndıl3r. Devre sonların
da tekrar parhyan muhtelit forvedin be
ceriksizliğinden sayı yapamıyor. Bu şe

kilde devam eden oyun hakemin son d'i
düğile bitti ve Macarlnr ;j-1 knz:ındı::ır. 

Zayıf bir takımla sahaya çıkan İstan
bul muhteliti için dünkü netice normal 
sa ·ıJ .. bilir. Bi hassa her iki devrede oy-
nıyan kalecilerimiz ve bek'.eı· tamnmile 
muvaffak oldular. Muavin hattı birin<'i 
devrede iyi, ikinci dl \"re>de durgund:ı. 

Sağ haf Hüseyin takımın en iyi çalışın 
ovuncusu oldu. Forvet h:ıttınd'l İbrahim 

Bugiinkü maç 
Macar'ar bugün şehrimizdchi son mnç

larını İstanbul muhtelitil<> gene Ta~im 
stadında yapacaklardır. Bugiinkü maça 
İstanbul muhteliti en kuvv<'tli kadrosıle 
çıkacağından oyunun çok sıkı ola.::ağı 

muhakkaktır. Macarlar dn en km·vl?tli 
karlrolarını cıkaracaklar "" ilk günkil 
mağ"ubiveti te'afiye calışıcaklnrdır. 

Di.inkii maçlarında sahaya d:ı alıştık

lLırını gösteren F. T. C. ovııncularına krır
c:ı muhtelitin alaca~ı netice merakla bek
lenmekt<'rlir. Mcrkı:?zi Avrunanın hu mc~
'1ur t"kımına kar~ı muhtelitimizin temiz 
bir oyun çıkarmasını bekleriz. 

So'~ak hayra~< koşusu 
Dı.in Taksimden başlıyarak, Eminö:ıü 

Halkevine kadar gidiş, gelıs şeklındcki 

sokak bavrak koşu,u Galatasaraydan I
zak i1.e Fenerbahçcuen Rıza Maksudun 
te~kil ettiği takım tarafından kazanı! -

ve Dirandan gayrisi muvaffak olamadı- mışt!r. 

1rır. Bu taJ,ım me>saf0 yi 31.10.4 dakikada 
Macar takımı isteksiz bir ovun ov•rn

mıısına rağmen topa hc>r vazıyrtte haki
miyetleri, mükemmt>l paslan \'C lıesablı 

oyun'arile yüksek bir takım oluuğuı.u 

koşmuştur. 

İkinciliği Yerli antrenörler takımı, C
çüncü ve dürdüncülüğü Kocaeli takım

ları kazanmıştır. Galiblere mükafatları 

Sayfa 7 

C lED~~ÜVAT::J 

e i lla oirerhen 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy ku 

Zelzele: :e~r ;:~~a;ır~: gi~~ bi~~ı Kulaktan edebi ropor-
yazısına daha ilk satırından ne tatlı ha- f .lJ• . Avrupa gazetelerinde ve mecmu- m 
tıralar ve ne neş'cli bir ruhla girmek is· ı "' • alannda görürsünüz: yeni ~ ıla 
terdim .. Fakat o neş'e .bugün hangimizde yaklaşılırken, tiyatro direktörleri ropor
kaldı kı? .. Korkunç bır toprak sarsıntısı taj muharrirlerine verdikleri cevnhlarda 
yurdun bir köşesini bir gece içinde en yeni hazırlıklarından ve başlıyac.:ık olan lni 
mamur köyleri, kasabalarile enkaz ha:i- sezonda temsil edecekleri pıyeslerdcn 
ne getirdi. Ölenlerin, yaralıların ve sa- bahseder er; kitabcı\1r yeni eserlerın 
kat~rın listesi insanın beynıne ciurgun- 1 müelliflerini ve isimlerıni müjdelerlc.r: 
luk veriyor. Bu milli felaket karşısındn müellifler de yeni eserlerinden tecessüsü 
hangi kalem mürekkcb yerine kan akıt- uyandmıcak surette haber verirler. Bı· 
maz? Hangi yürek parçnlanmaz? Bir tek 1 zim matbuatımızda henüz böyle bir ha
tes"llimiz, Türkün facia ar önünde ürpe- rcket başlamadı. Fııkat geçen gün i~i e· 
r~n. faknt metanetini kaybetmiycn ruhu- debıyat meruklısının tesadüfen dınlc li
dur. O ruh yaşadıkça, tabiatin bu zul- ğim sözlerini edebi bir anket yahud ).. 
müne de biran katl~nı:ıbilir ve bir taraf- portaj kadar mcrak1ı bu' dum. Aklırr a 
tan felaketzede kardeş1crınin yardımına kalan bazı sual ve cevabları aşağıyn y, zı
koşarken, diğer taraftan yeni bir hızla yorum: 
harabelerden yeni mamureler ynratmağa - İşittin mi? Yılbaşından itibaren . e-
kuvvet bu,ur. Fakat bugün her vazifeden ni bir mecmua daha çıkacakmı~? 
üstün bir tek vazifemiz, vaktile Tevfik - Edebi mi? 
Fikretin cBalıkesir musabini için,. yazdı- - Evet .. 
ğı Verin zarallılara şiirindeki davete can - Kim çıkarıyor? 
atmaktır: - Fütürist bir şair .. 
Verin şu durara, yoksul J.:alan fU eytama - Demek acayıb şiirler okuyncağız? 
Verin eninine gayet şu bir yıfjm beş'crin! - Orasını bilemem. Ynlnız hab .... r al-

vl·ırı·n ıer . Yılbaşı . . hediyelerHe dığıma göre, mecmuanın biçimı görliJmc-
J E • do'u vıtunkre bak- miş bır şekilde olncakmış! 

mnktan hoşlanır mısm:z? Hele oyuncak 
vitrinleri ne gözlerı şaşırtıcı renk renk, 
boy boy, çeşid çeşid güzelliklerle do'udur. 
Tabiatin taş, nebat, insan ve hnyvan bü
tün örnekleri ufalmış, minyntürleşmiş, 

fantezileşmiştir. İnce bir san'ntkfır eli 
minimini bir boz ayının pençelerine sarı 
boyalı tenekeden bir kitab ci'di sık!§tır
mış, bir bebeğe kanadlar takmış, bir gü
lün göbeğine bir güneş pırıltısı k.>nd:.ır
muştur. Üç santim boyundaki inekler 
tahtadan, gngalarında yaımt dam'alar ta
şıyan kuşlar cam pıınltılı bir madenden, 
ağaçlar ve çimenler mat yeşil renkte ka
ğıddandır. Bunlara bakan, bunhra hay
ran kalan çocuk göz' eri. ninelcrinm ma
sallarındaki hayal alemini bir cameka
nın içinde canlanmış sanır 1ar. Fakat böy
le bir hülyaya dalış, baz.an büyükler için 
de bir ihtiyaç değil midir? Biran, böyle 
bir rüya ile, bütün bir yılın hayat didın
.mesini yeni bir yılın meçhuliıt dolu ka
pısı önünde gözlerini kapayarak unut
mağa çalışmak yaln:z .san'atkarın hazzı 
mıdır? Ben işte yeni yılın eşiğinde küçük 
oyuncakların bize vercbi1.eceği neş'eyi 

bunun için severim. 
İki büklüm, seksenlik ihtiyara da ~o

run. Çocukluğunu anarken muhakkak se
si titriyecek ve göı.lcri, fersiz ışıkları i
çinde bile bir lahza parlak bir mazi haya
line da'ıp gide?cektir. Ona o anda bir o
yuncak gösterin l!iilümser, deve deris;n
den yahud kağıddan bir karagöz uzatın 
gülümser \'e bir düdük öttiirün !f..ilüm
ser. Belki ·ılbaşı hatıralnrı 0 1masa bile, 
Tuhund:ı Ra.mazım ve Bavram intıbalan 
tıpk1 çocukluğundaki kndar canlıdır. 

Yılbaşı ovuncakları camekanı ... Bö le 
bir camekan önünde birdenbıre duruşu
muz bi.itün mazi hatıralnrımm, bütün 
cocukluk nes'e'erimi:ı:i ıtvand1rdı~1 için 
daima zevklidir Ec:vayı yeni bir l!Örfü::le 
~örür. yPni fantPziler'e hayalimizi b S

1
"

ri7. Kim bilir belki bövle bir faptPzi •e 
da ldıi!ım icindir ki, vakHle bir yılbnşı 

şiirimi şu imaila bitirmiştim: 

Yılbaşı! 

Gökte şaşı 
Bir göz gibi bakan ay! 

Bilmem artık, o ay, hangi çocukluğu
mun masa'ında parlıyandır. Çünkü büt-Jn 
masal geceleri, az çok, bir yı~başı gecesi 
kadar esrarlıdır. 

- Ne gibi? 
- Yelpaze biçiminde .. 

Bir dakıka sustular Sonrn öteki sordu: 

- Necib Fazılın Senfoni'sıni ol:udun 
mu idi? 

- Tabii .. 
- Nasıl buldun? Beğendin mi? 
- Beğcnen"ere sor.:lum. 
- Ne dedi'ıer? 
- Hnm ervahları.ı nnlıyac:ığı sey de-

ğil dediler. 
- .Kızmadın mı? 
- Ne diye kızayım? Bcnım kafam o 

kadar derin felsefeye pek yatmaz! 
- O halde bekle. Yakında bır şiır ki

tabı daha neşredecekmış. Bclkı o::ıu .. n
larsın. 

- Bu kitabın ndı ne? 
- Knknfoni. 

Yeniden sustular. Sonra gene ev,·eu~ı
si elindeki gazeteyi arkadaşına uzatarak 
sordu: 

- Okudun mu? 
- Havadisleri mi? 
- Hayır. Nurullah Atacın ougünk:i 

fıkrasını? 

- Doğrusu artık fırkalannı okumuyu-
rum. Kitabını bck'iyorum. 

- Yaa .. kitab mı ıieşredecekmiş? 
- Evet .. 
- Neye dair? .. 
- Mezar taş1arına dair .. 
- Tuhaf ~y! 
- Neye şaştın? .. En güzel mısralar o 

taşlarda yazılı imiş. Önemli munekkid bu 
defa da bunu isbat edecek! 

Bir şey daha konuştular nmma, !tcndi
Jeri de pek inanmış görünmüyorlardı. 
Sözde Ankara caddesi kitabcıları yenı 

yıldan itibaren hem muharrirleri bol pa
ra ile ihya edecek· er, hem de kitab satış
larını otuz bine, elli bine, yüz bine çıkar
mağa muvaffak o1acaklarmtş! 

Onlar böyle konuşuyorlardı. Bana ge
lince. içimden garib bir tedai ile, Hüseyin 
Cahidin yakında tekrar blstlacağın. işit

tiğim meşhur romanının ısmini tekrarlı

yordum: 
Hayal içinde! 

Halid Fahri Ozansny 

Beden Terbiyesi Umumi Müdı.ir:i ver-ı hat manevra yapmasına yardım edıyor -
miştir. du. Bu suretle Arif, ve Orhan sık sık gol 

A f • o • pozisyonlarına giriyorlardı. nKaraua emı~spor 30 uncu dnkikada Harbiye sol müdafi-

şl.,d şamnı·yonu oldu inin kısa bir vuru~unu yakahyan Arif, 
~" topu Orhana geçirdi. Orhan da bu çok 

Ankara 31 - cl9 Mayıs Stadt>nın an
trcman sn·hasında rlevam olunan bug=..inkü 
şild maçları sonunda Iforbıyeyi mağlüb 
edm Dcmirspor bu seneki şild şampiyon
luğunu kazandı. 

Ömerin idaresinde başlıyan oyun, rüz
~1rın aleyhlerine esmesine rağmen De
mir.sporun ·hakimiyeti altında cereyan et
meğe başladı. 

iHarbiyeli!erin tecrübesizliği ifade e -
den atakları, Demirspor üç ortasının ra-

müsaid vaziyette kendisine gelen topu vo
le bir şütle Harbiye ağlarına taktı. 

8 dakika kadar sonra, küçük Orhan u
zaktan çektiği falsolu bir şütle takımına 
ikinci bir sayı daha kazandırmış uulunu
yordu. 

Fakat, kısa bir zaman zarfında y<·dik -
leri iki golden sonra biraz daha aç:lan 
Harbiye mukabil inişlerle Dcmirspor ka
lesini zorlamağa başladı. V ~ 

k 
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a Sayfa BOK POSTA lldnel\hua l 

Yurdun ve ecnebi dost memleketlerin 
yardımlan artıyor 

Yeni yıla buyuk 
bir matem ve onun 

Kat'I bila~çonun tesbitine doğru 
kadar buyük bl•r vazı•fe (Bqtarafı 1 inci sayfada) ! yaralı tesb!t edllebllmlştlr. Yıkılan blnalal 

mektedir. Zelzelenin SO bin kilometre- çot 1M de c1nl a miktarı benlla tanyetla 
·ı • • lik bI h . . d . , teab1' ecmıpenrttttr. W&JIM mıntatuuıda 

lnAstarafı t tnd 1&yfada) cltızıl Aslan ve O~t• cemiyeti TürklJe, 1 e gırıyoruz r sa a ıçm e ınsanca ve maıca f1mdlye kadar tesblt edilen ölil yekOnu mu,. 
detı zelıele fellketaedelerl lçln 50 bln riyal emsalsiz tahribler yaptığı g_öz&ıünde vakkat ratam 1113 dür. 

dUlhalik Renda w refikası namına gönderml§tlr. (Baştarafı 1 inci •yfada) tutulacak olur \•e Türkiyenin mesahai Ko1hıhlaar w Suşehri tasa merteılerı ha. 
1 .. 32 lira 50 kuruş, Sıvu - Erzurum BdUln gazeteler btltiln İranın kardeş mil olan Anadolu· bu millet ve memleket sathivesinin 712 bin kilometre olduğu rlç, bunlara ballı nahlJ'e ve k6y mıntaka -
hatt · t m-t hhidliği amma 1 O ı t1 d ı ' ••tır .. tt'.ı;:in1 .. ft d t • • 1 ' h 'd h" ·· .. • .. d t t 1 k 1 b larında ve Zara kaza.9ının bazı köylerinde. ı ınşaa u ea n e o er n acısına ., a .. e ~ -Y e - ıçın ma mı. canını, er çeşı varını ıç gozonun e u u aca o ursa u mesa- ki i t h 

Ba k:.1 1 . M M melı:ı.edlrler . . . . . . . • zay a n asar miktarı yolların karlı w 
bir.. lira, şve <uet meteoro OJi · · · _ . • esırgemıyen, hep harcayan, hep veren hadan on be.şte bınnın tabıatin bu eJım tıplll olnıuı dola:yıalle muvasala 1.mlı:lnı •' 
merkez teşkilatı memurları 500, Titaş Irak hukfımetin1n teberrüll Anadolu tabiatın zulmüne uğradı. faciasına sahne olduğu anl:ı.şılmaktadır. ıımcı:ra kadar tat'1 delfldlr. 
Türk Anonim şirketi namına 1000 li- Batdad 31 CA.A.>- Irak hükılmetı Tür- Karlı, buzlu, fırtınalı bir gece yarısı İşaret etmek lazımdır ki bu mıntaka Tokatta 

O nl B k .1 Zonguldaktan ti)'ede zelııele fel~ketııedelert tçln yardım 1 k k 'h . t tl k k 'f k.. · ft h.b 1 b' ra, sına ı an ası e -•-·t "-- 11 bl _ ... ll ... 1 ço u ; çocu ; genç; ı tıyar a ı uy u- en cs1 ov ve nu ısa sa ı o an ır T k d Vll" t t z1 d 
3 1 000 700 Yük vuua UM:r9 a " .. r.. ruı verm"'l~ r. o a : .. ye mer e n e, re3IJl l'e 1H 

1 O, lira; Eskişehirden lira; u Bundan batta Irat Kmla1' cemi)'lett tara _ !arından, sıcak yataklarından çınlçıp- yurd parçasıdır. hususi bina Jl)ulmıfW. Beı ölil, 8 yaralı var 
sek Ziraat Enstitüsü namına. 1500 li - tından bir defter açılm1'tD'. lak sokaklara döküldüler, sayısı bilin- 7.elzeJe takriben 300 kilometre tlU dır. vDA1et merkez kazuı nahl,e " töyı, 
ra, Fıansız sefiri M. Massigli namına Amerika el~iliğinin teberrüü meyen kardeşlerimiz relmlenin hış - ve 160 kilomPtre kadar derinlik aTZey- rlnde 5 resml ve 638 hususi bina yıkılmıı . 
200 lira, Elektrik ve Havagazi şirk~ti Ankara 31 (A.A.) - Haber aldığımıza mı ile bir !azada toprak oldu, savJSı ]emiştir. tır. 545 &Jü lle 29t yaralı vardır. Niksar ~ 
namına 491 lira; Milli Müdafaa Veka - göre Amerikanın Ankara büvük elçiliği :mı·anc:ı7. hanumanlar vı :ı1 dı, mamur - Kat'i hi1an~onun t~~hitine doğru =-~~ınahly~ ve köi1er~:06!1 .~eemll 1• 700 hu-, 
l t . l f .. . . St h ·ıu ..ı.- k . . G • . be S I< h l 1 . . h kiki . t us na yı muı o up o u e ııoo ya -e ı ıava en muşavın ep an namına mı yaruuu omıtesıne 1 O üra te r - 1,.. hnrab oldu. Anadolu tutuştu. ene- trşc .r ze ze esının a · zayıa ralı vardır. Erbaa kazam DahlJe wı köyle. 
250 lira. Askeri Fabrikalar U. M. sü- rüde bulunmuştur. 1° .. :n, asırlann eseri evler, eşyalar; bilançosu yfızl roe olduğu zaman ha - rinde 1659 husust bina yıkılmıştır. 881 öll 
bav ,.e M. namma 252, Ankara fişek İzmir emniyet memurlannnı yardımı h o inin ü tünde Türkün va\ar iyi geçtim halde !!Unl€rce sonra re 553 yaralı vardır. Zile ıı:azaaue nahiye n 
fab · · ı namına 500 lira verilmiştir. İzmir 31 (A.A.) - Dun İzmir polis deliknnlıJor, tesbH edilebilrni ti. Bu defaki zelzele - körlerde 15 ölil ve 27 yaralı vardır. Mütead,, 

İstanbuldn yarCiım sandığı heyeti umumiyesi senelik nin k m en siddetli bir devresine te - dld köyler harabdır. Milı:tannın t.esblUne L 

f · · h 1 . b lışılmakt.adır. bul halk nın, büyü~ zelzele e- ıçtırnaını yapmış ve isscdar ara ısa et .: düi (>vlediifı dü - ülecek olul'sa: kat'i Arto .. _.1 hl k-
ld 

w d b. ,.k tü" .. t . 1 . . . ~ . . va ı.aza.,, e na ye ve oylcrlnde iki 
lerine yapmakta o umı yar e en ır sene:.ı temet un utaıı u an m an vı h b Iançosunun te.-:;bıti ı - rcs:nl blna tamamen, 71 hususJ bina kısıneıa 

dını }ı rarclle devam etmektedir. 2363 lirayı yer sarsıntısı fe fıkctzedele - çin d ha bir müddet beklemek lazım -ye bir hususı bina da tamamen yıkılmıştır. 
V · ette Vali ve Beled"ve Reisi Lut rine yardım olmak üzP.re Kı.ıılaya terke- nb c:a b'r mezar. Bir " Jec fü krınaatine varılmaktadır. Ni- Ilı:1 ölü vo ı yaralı vardır. 

fi K .. i rın riyasetinde tec:ekkül eden dilmesine karar vermiştir. Keza yardım k- " ıf'rt ·· k·s·n·n k .. llerini karı - tekim 7. 1 ele mıntak nın her tara· - Reşadiye kazasında. zelzeleyi mtıtenkıb 
fst· nbul milli yardım komi e i dün de sandığı idare heyeti de kendilerine ikra- tı ....... ::ık b:r r,enç kız a ·ııvor, bu köyde fında hummalı bir faaliyetle bir taraf- yangın çıkmıf ve 150 haneden ibaret oln 

. l k ·ı 87 r d Kızıl " . . kaza tamamen y&nmlf, yalnız 3 ev talmış -Pazar olmasına rağmen yardun işleri- mıye o ara verı en ırayı a a .. 3 d'" ~ \·üz k' ·den bir tek kız kalmış, tan yaralıların tcdavısme, kurtulan - • ....a ö 
~- ke · 1 d' .ır. ~ Hl. 52 ::ranJı vardır. 

le ul olmuştur. Dün saat 1 s ... 5 te ~r tmış er ır. 13 n b' .. v rd b. ana saçını yo uyor, a'tın korunmasına ve d .• r taraftan Ü _ . 
Hav rpaşadan hareket eden trene FeUıketi haber alan İzmir emniyet rne d- ·i.ı -vor, • na ta ba mış bir ha- öl0 nlerin enkaz Jt ndan çıkarılması - çuncü yaralılar trenı 

l ı..... d ·· d 200 ı· ' k ilk Sıvaa 31 (A A > Erzin d h k zelz lrı mm takasına mühim miktarda mur arı uun an once e ıra ı a o -ıunu edine mezar arıyor· "I! e- n bac;l:mmıs bulunmaktadır. - · · - can an are et 
rd , • f 11. k t d ı 2550 ı · ' ' -' eden üçuncu yaralılar treni aaat 12 40 da 

~ a f!Önderilmi tir. Bu(T'Ün de fstan - ya un 8 cem an e .. e ze ere ı- ni ~o wmuc: v vrulnr n tahtalar, tac;lar KahrMnan ordunun da yardımile si- s , .... ,. · 
t b .. t . b 1 "' ıvasa ge .....,,Ur. 

buldan ikinci yardım olarak yeniden ra e "rru e mış u unuyor. • ~... n'ian ç· -ı klan duvul vor, ı:renç y·1 tcc:k' At bu amelivevi basarma~a ça- Di lınkı k dil W 
bir 'apurla SJhhat ekipleri, yiyecek ve İngiliz vnpur kumpanyalnnnın va~dımı k· .. ara ka dan kefen duv olmuş, lış?l" ktaM r. Bazı mahallerde enkaz nl- yar ra •ev e en yar• ar 
giye k gönderil<>cektir. ~ondra ~l (A.A.) - ':~p~rl~rı Turki - cY-1' - nJ ı nn ac k ka mış eıöz €nnde t nda ka1m1s cesedler ve 1aralılar :zP.1- Malatya 11 <A.AJ Erzincan -

Vılfı -etteki komiteye bağlı olaı:-ak ye ile seynsefer yapa~ 1~~m en ~~ıda rt('nffk1 r·ne kanmamış insanların z 1"'vi tak·b eden yangınlarda: kül :: ~~:ıyer!1:~~nıı::;::_ken M:ı:~~ 
iı..azn· -1a te ckkül eden yardım komi- yazılı kumpanyalar Türkıy:e vu ~ u; h eti olnmuvor, 7.""lzelenin ui!radıih haline gelmiştir. Reşadiye bu cümle - yoluna devam eden ye bu sabah 7,29 da Ma,. 

teleri de dün faaliyette bulunmuşlar, ~an zelAzedll~ kuvrbkia~1'.ım~ LY dım 1°.1:1~ lıP toprrık c ·ııklann. feryadlarm, •z- dendir. latya istasyonuna gelen tatarla 181 yaran 
+ k 1 d ki h l' t b ··ı .. uzere ıye e ı esıu on ra e ç1sı . b , a··· b. 1 d- ~...:--ın .:a-ı.--tı• ve bunu talı:1ben 11.53 te gelen tatarla 91 mınıa a arın a a tın e erru ennı F hi Oky tasil 2550 r _ der tıra f"1n sesıPn ıgı 1r y ra ı unva; c~ ~ 

kabul etmişlerdir. ~tl d' ar vası e ıra gon - ze"zelPnin uP.rai{ı her top kta vas van- Mütehassıs mehafiJde bu son zelzele, yaralı gelmiş l'e bunlardan 43 yaralı Diyar. 
mıcı er ır bakıra sel'tedileret batıyesı burada t.st!alt 

Yeni teberrüler -s • 1 k lb~ · ··el · delik deı:ik bi 30 bin cana mat olan Lfzbon ze1zelesile 
D

.. ı.. Papayani 510, Ellf!l'man 510, Eller - a't"'n ·n rı. Cl • r ~rı ~ - . kablllyetlert artırılan Memletet hutane.U., 
un uazı mıntakalarda Kızılay ka- W"l 510 West tt Laurance .. e,. l7. rnb Myknh. kabili kıyas olmıyan bir facia olarak tav doll!Dl en, trahom ha.ataneal. bes tpllt fab-

za ve nahiye heyetleri evleri dolaşarak ~~m~r . ı 5°;
10 

' co ,,., k kadım. Türk erkeği; sif edilmelctedir. Uenüz felaketin beşinci rilı:ı!.sı, hastane~. munt.tat ba.stane hallne 
halk·n nakdi ve ayni teberrüleıini top- ' ı~~ ;

1 
. ardı lan 'R.ivük ve mukadrl bir v~:zi(e ile gününde o'duğumuz halde aksi sabit ol- konulan fabrika pamiyona Te İnhJaarlaf 

Iamı~tır. Evvelki gün Beşiktaş Kmla- Ankara 3 ~ <~~.)~ l.nadol': Ajansı, hare_ kl'l ·ı::• ka .:ıvt:VlZ· Oca<f nın söndüifünü, mıyan 40 bin vatandaş zayiatından b3h- tütün fabrlkuına 1erleJftir1lmlflercllr. 
yma zelzele felaketzedeleri için Be :k keUarz rellket-ıedelerlne yardım ıçın teşek- ci;;. .. ·n·n d" :,,d···ni i)rmekle karlar, solunmaktadır. Şebinkarahisarda 
taş mmt::kasındaki mektebliler ve halk kül etmiş bulunan mllll komltelcrtn du:ıkü bu .. lcır ·· ·• tesell s·z ızhralJlarla Demiryolu güzergabına u7.ak bir çok Giresun 31 (A.A.) - Alucradan alınan~ 
tarafından 540 lira 76 kuruş teberrü faallyeUerl ve bu komitelere vfık! teberrfıat, .1 , .. anan kaı·deşlerlmize komıak, on- k(iylere giden yollar karla kapanmış bu- lümata göre, hükfunet konağile .Mu.nadev .. 
ed'Jmi~'ir. et~;ı~dfa 1~~tus1 _ın~~~irlerTülndkenmalcll1eğıı_}ne ınr•n, •nra anm ı::armak; onların sızı- 'lıunduğundan buralardan henü~ malfı - nahiye mlidfirlüğü binası yıktlnu.ştır. Sıhbl 

. . • . b"""'..... e -.e ...,..rş._-... a r ... • ·~ . . mat alınabilm~ de~ildir. Bu bakımdan da 4!ktfı ve malzeme göndertlmlştlr. 
Istanbul mıllı yardım komı~ bu - şeref ve tesanüdünun ayn ayn 'birer teza _ lar>n merhc>m olmak vazıfesı. ~elr<.'len·n van cephesi den çok ütüntü Şeblnlcarahlur tazaamdan alınan haber'9 

gün de öğleden sonra Vilô.yette top - hürit.nll llade eden haberleri aşağıya lı:ay - ·m, üvük fel.fıketler millPtlerin . • • . gore, yeni yapılan taramada 8 köyde ~n~ 
lanacak ve felahtzedelere yardım işi- deder. h 0hük1'' 7'-ünü ilan eden im ihanlardır. rr..recek hır neUce arzedec~ği .. kanaatı den 130 ölü ve 61 yaralı tesbtt edllm1ttlr. 
le m{'c:rrul olacaktır. çanattaıe 2000 llralıi lllt yardımına ilfı - P imtih .., ar mi1 Pt birri"rini. mille vard r. M ddt zarar da bOyukt~r. VllAyette!tJ mütetald aıhhat memurluı ~ 

S. 1 tehe--''J ri vetcr. dün de Kızılaya JOGO lira daha gon - b h ~··· . 1 t , rl . . b J'rt Yolların ecılmuı için uiraşılıyor mhhl ekiplere lltlhak et.ınışlerdlr. 
ınemacı ann ~nı e d 1 tlr PTa ı:-rt1r"n • mı ,,. ,u re ·nı " -

~e!ırimizdeki sinemacılar da zelze - e:a! k~mttesı Ulı: rftnde halktan ıcoo ıı.. m; •o 'l' le olur Bü iin d1nvn ön- ~(' Sivas 31 (Hususi) - Zelzele t3lmba - 'nrebolnda yeni hA.dl.se yoktur. 
le fcl' 1·ctzedcleri icin milli komiteve ra teberrilat kabul etml.ftlr. Şeker fabrika- hrr dersini hen mu ·a!f k 0

\ et re seref- tının Suc: hri ve hava !sinde çok ma -
tcb€-rrüde bulunmuslardır. Birinci ~- a da komiteye 1000 Ura .erınlşttr. le v iş Türk m'11eti bu var m da him olduğu anJ~ılmalrtadır. Yolların a
nıf s·nemalarm her biri 500 lira, ikinci Sarıkamıt. Muila. Ala.tehir, FethJye kaza p) bir1i/ii ile saracak, tedav edecek, çılmast icin uğraşılmaktadır. Hayvan za 

f . • • komiteleri lllt yard.un olarak Kızılay emrine _ . . ~ viatı çok fa?ladır. Bul?iln Erzincand'an 
silı~: ~:nemaların h.or hın 250 lira ve blner lira göndermtı bulunuyorlar. -her kav olnn Türk ıçın omrfi ~vunca 8') vara~ı gelmiş, hastanelere yerleşti.ril-

çuncu sınıf sinemaların da her biri Bursa 'lı:omı~sinln kabul ettı~ı teberrüat •·a ... • - v nınnlar ic"nden ~oz a -
150 mi tir. lira tebPrrÜ etmislerdir. 10,000, lzmıt lı:omltealnln 4000, Sıns komi. - mP •r .. Ml d- •al r YÜkıselt CPlttir. 

Zelzele n:.ıntaka•ında tesbit Yıl nsı sakin ~eçtl teaınln 2350, Kırklareli komitealnln 7000, Iz. FP ·ı 'n duvuldueu gündenberi h r 
r·· ·~k zcl7ele fel8ı~eti 00.l~ı!rile ;1~, t=:~:!ı':; ~~1n~~~ı:1\~~ Tiirk, kalb: varelı. eö:ı:ü ya - fakat edilen zayiat miktarı 

şenrrm1ı.de y·lb~c;ı gecesı Ç<>k sakin ve a1n1n 2627 lirayı ~çmlşUr. ı::u ırlu ve ıman ı olarak - vaısı •an. so- Ankara 31 (A.A.} - 30/12/939 Cumar-
mnlt'mli geçmistir. Akhiaarda i!tıkta titrc.t: n kardeşlerimizin yardı - tesi saat 12 ye kadar zelı~le ~takasın-
Havır cemivet1°ri ve klübler tarafın- Alı:h~ar kazasında komitenin Uk toplan _ rrıı •n komınk icin can atıyor. da resmi m~kamlar.c~ tesbıt edılen zayi.~t 

dar. {'\'\•elce tertib edilen eğlencelerin tıaında 1500 lira, Boyabad 1218, Söke 400, '\'11?; emiz matemimiz kadar büvük- ve hasar mıktan vılayetlere nazaran şoy 
hict-·r·si dün gece vapılmamtŞ, bütün suıtanh!sar 2'70, Ödemit 1400, Demirel 500 üı. Yan nlm-m, lmranlıklann, zulme- ledir: 

ça~"th eğlence VeT1eri de dün gece ~:. 2:,t.:a·k~~~!~a:;ı~U:r::~~ıt:n, yoksuzlu!run icinden vepveni bir Erzurum Te Giresunda 
içın 1'~7.!rladıkları programlannt talt- eylemlf ve bu paralar Xwlay emrine veril.. 0 ;i1"1Ya yaratr:ın Tü k milleti bu zelzele Erzurum: VilAyet ve mnthakatta nn -
blk ~tmemişlerdir. mt.ttır. feı. ·keti önünde de birdir, bf'..rat>erdtr. fus~a zayıat yolrtur.Kopdağ ~rk etekle 

Dıın f!~ yalnız sin~malar v@ tivat- Edremidde Bu,,ün h<'oimiz ·çin en asf1, en temtz rinde bulunan Pırnakapan köyü ilk o'ku-
ro~nr rn~:ad pro~ramlannı tatbik ~t _ Edremid komitesi emrine fabrikatör Se - ~evinci yaratacak tek teselli Anadolu- lunun sıvasının döklıimesinden başka 
m1sler, dıeer hususi müesseseler ve halk zat bin Ura verdiği ıtbt Zonguldakta ma - v 'koşmak Anadoluvaı vermek, Ana- vilavet rnıntakasında hiç bir hasar yok -

Milll Şef Erzincanda 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

Milli Şefimiz baktrın cevher halindi 
istibsalinden kül!;e şeklini alıncaya ka · 
dar geçirdiği bütün istihaleled birer bi • 
rer tetkik etmi§lcr ve m.ütchassıslardaQ 

bu hususta uzun izahat istemişlerdir. Tef 
kiklcrini saat 13 e kadar devam ettirea 
Milli Şefimiz Maden halkının alkışları .. 
rasında istasyona avdet ve saat 13,20 d• 
.Malatyaya doğru yolların1 devam etmlt-
lerdir. (A.A.) 

Erzincan da 
Erzincan 31 (A.A.) - Reisicümhur t& 

met İnönü, bugün saat 13 ü 5 geçe şeh • 
rimize muvasalat buyurmuşlardır. 

Milll Şef felAketzedeler arasınd• 
hicb;r e~lence vaııımam 1 d denet ismall Erginer, Eteabank müdürtı Şe. ı 1 d' t kf t · 

y 11-- : w ış ar ır. tık Efes madenci Stileyman Sırrı, Tüccar- ao uva v r m e me ır. ur. Erzincan 31 (A.A.) - Saat 14 e kadaf 
f ı ası r.elcesı enlen~1eri için top - dan Mebmed Çellk. AJ1 Barlı, Abdullah Ko. T("k Türk kalbi, tek Tür"k ve Türk Giresun: Vi11yet merkeı ve mülhaıc: - hususi trenlerinde dahiliye ve sıhhiye vr 
ana.n par_a ar da milli komite emrlne nay ile Tc.•"to-"ullan detaten ""'$er yüz, ma. \'Urdda~ bu vazife önünde birbirind<'n tında 30/12/939 CWnarteti saat 12 ye a- · - u 1 k on 6 ..,..... 1288 killeri ve Dördiıncu mumi Milf ettiş ,,. 
v~n ~0 uzere Kızılay ş-ubelerine tev denet AU Fırat da 800 lira vermt,,lerdir. avrılam:ız, bu vazife karşısında sağır dar alınan resmt malumata nazaran 
dı cd lmtstir. Gene Zonguldak maden mühendlslerl de- v kör knlnma7.. Ana'doluda vanan yan- ölü ve 63 yaralı vardır. ordu müfettişi ve Erzincan ve Erzuru10 

tİskUdarda retıertnın JO,zde dfüdüntl felAketı.ede k:ardef e .. .. • "' Alucra ve ŞarlrlkarahisarciA yaralı mik valilerile ~e\zele mıntakasının umuod 
U"küd illt !erimize vermişler ve taahhiid ettikleri ay gm h,.r Türkun bagrında vanıyor. tarı henüz tamamile tesbit ~ilernemiJ - vaziyetini tetkik eden MUll Şef mczkOt 
Ü küd ar milu yardım komitesinden: rıca aralıırında topladıkları 2500 lirayı d; Meliha Avni h 

s ar m u yard nı komttest, parti komite emrine yatırmıflardır. JJ' tir. Remıt binalardan d5rdü tamamen saatte şe re çıkmışlardır. 
bina51 da daimi olarak bulunmakta ""te Zonguldak bu aon yardunlartıe bugüne ' • • ve yirmisi kısmen hasnra uğramıştır. Hu İstasyondan harab belediye binası1'' 
berriil<'rl kabul etmektedir. Avrıca Un - tadar muavenette ileri ıltmlı olan vllA. - ı Son Posta'ltn yardım hstesı sust binalardan 233 il tamamen ve N8 ide kadar yaya olarak yürt\yen Mim Şef mtd 
cular !>okağında Kmlay şube ;.,erkezin - yeUerto bapnda yer almaktadır. Fllhatlka (Baştarafı t inci &ayfada) kısmen harab olmuıtur. tarih halkı teselli veren sözlerle rr.ane~ 
de ,.e ic;ke'ede M ,.k . d bugüne kadar Zonguldak l'lliyetlnln yapllll4 vat tt•ı 

ez eczanesın e, para olduğu yardım 80 bin liraya baliğ olmak Lira Kr. Sivasta . ını takviye e ı er. 
ve (Bul!!UrlumesC'id) camiinde her vakit tadlT'. - Ekrem Baran 60 hl Ru .... si trcn!ıerine avdet eden :Milli Şet 

IO Suas: Vlltı.ye~ merkezi, kaza.. na ye ve .... ... 
eşya tebarrüatı bbul olunur, bunlardan İzmirde ve Kastamonuda !)eril Eralp köylerindeki zayiat ve hasarat miktarının Erzincandan hareket zamanın:ı kadar 
başka her mahallc:'de komitece ~eçilmiş tmıır komitesinin kabul ett.ıği teberrüd Çakır hrahhn 60 3G-12 939 cwnarteai gtınti ötleye kadar olan mes'ul amirlerle görüştüler. 
o~n m 1ıallc yarıiım kollan marifetile miktarı dün 20 bln llra•ı bulmu"tur. Ilü.,cyjn Karkm 50 cetveli- ,. .... ~ıdadır. vnayet merkezinde in • T h b 

J ~ nnsan 50 ........ a ri at büyüktür 
ayni ve nakdi tclx>rriiat toplanmakta ol- Kastamonu evvelce gönderdiği 4 bin U _ Vckün 988 10 sanca zayiat yottur. 
duğunu sayın Üsküdar ha kına bildiri _ raya UAvr.ten dün de Kız:lay umumi mer _ 5:; el' :t.ısınen, Ud n de tamamen ha?ııb Zelzele tahribatı büy.ıktür. Şehird• 
· kesine 5000 Ura göndermlfttr. 7...elzele felaketzed~eri için yar- olmuştur. Kaza merte:rindde 

3
zarada bir, barınacak bina kalmamıştır. tstasYonda-

rız. Afyon evvelce gönderdiklerine llflVeten dün dımda bulunmak istiyecek yurd - Suşehrlnde 150, Koylu ar a 50 ki cem'an ki yeni binalar dah' b"" '"k tarnirlerden 
Pofommlılıınn yardımı de 2818 ııra göndermiştir. 501 ölU vnrdır. zarada bir, Şark~lada iki . ı uyu 

z,-J7p]e fcrketi no1ayısile fstanbuldnki daşlara bir kolaylık olmak Üzere yaralı vardır. DiAer kazalardaki yaralı mlk sonra belki kullanılabilir bir haldedir. 7.(' 

Polonva konsolosu Woiciech Rvchlewiez, İ 't1Sadı koruma gazetemiz tarafından da bir yardım tan henliz tesblt edilemeıni§Ur. Kaza mer- Halk çadırlarında ve barakalarındadır. ya 
İstanbul vali ve bf'lc-diye reisi Lôtfi Kır- ve teberrü listesi açılmıştır. Yurd- lteılcrtnden Zarada bir metteb tamamen yı_ Ölüler gömüinıekte ve ağır yaralılar ya- ~~ 
dar t 7 ive,-erini heva-:ı etmı~ur. Ayni kanun proı·esı· daşlarımızm idaremize yollıyacak- tılml§, ask~rllk •:::

1
• hükümet konağı, be- kın ve uzak şehirlere göndernrnekte, ha - ba 

zamarıd'l harb m:.ıltc-cilerinl banndır _ lan veya getirecekleri paralar, Bü- ~~!:~ ~~~~;tır. ye bln.aaı ve haptsane fif yaralılar ise mahallinde ba)cılmakta ., 
malc m ~burlyet\n P bulunan fstanbıulda- Ankara 31 (Husus!) - Cümhuriyet yük Mıllct Meclisi tarafından teşkil Koyluh1sardn hlikOmet konattı Jandarma dır. bu! 
ki P 

1 
va kol içinde bulunduıtu Halk Partisi gnıpu önQmQzdckl Salı gü- olunan Milli Yardım Komitesı em- dairesi, askerııt ıubesı lı:ı.snıen hasara ul _ Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri Y!rdını 

mtl kiil vazt ete r !Jmen zelzele fell'kf't- mi saat on beşte toplantıya davet edil - raınıııtır Koyl h•- k rine tahsis edilmek üzere Kızılay .. · u ..,arda japtlmakta olan yeni ve onuna t-kiliıtına tesıs ve ikmal jrın 
zedelPr·ne yardnn 'komitesine bir miktar m;•*'r. Bu toplantıda milli iktfsadl k"'·u- bukiimet kona•ı bl. , 3 

'i'"" va Cemiyetine yatırılacaktır. Evvelki tır - naaı tamamen yıJtılm~- çalışmalarına burada devam edeeeUer .. . 
para tebentl etme\: tmktmm bu!nnqtur. ma kanun projesi müzakere olunacaktır. yekün ile beraber dünkü teberrüatı H flk dir. mı 

lranm yardam Bil menu (ilerinde tetkikler yapan grup a kazaamın ipane nahl esı ınerte - H ray 
lıı yukanda görüyorsunuz. ıtnde 203 ev Ylkılın)f .,. l.Lykaratol o6 - ava fazla soluk dejildir. Yllimut da: 

.. ~?:'hrım Jt fA A) - Pars Ajın.n blldtrt. 411"111paıı raponma tab'ettinnlttir. mtıttOr. Vlll)"fl ~Jteıınde ~ za11 
19 

llt Jatmaktadır. kat 



l ikincikinun SON P OS T A 

Çeviren : 
Bu gece Zohar Kumıiçin evi pek ka- ı te niyetim olmadığı halde, his bakımın- - Herhalde geri kalıyor, dedi. 

labalıktı. Yeni yılı kutlulamak için eve dan erkeklerin kadınlardan üstün oldu- Ve şehadet parmağile yelkovanı yedi 
birçok misafir gelmişti. Misafirlerin ek- j ğnu söylemek mecburiyetindeyim.. dakika ilerletti. 

Hikayesi,_-,~-

hilekirları İ 
Hasan A'i Ediz .. dllll-111~ 

! 1111 .. 1110". " Son Posta nın 
~ " 
1 Yılbaşı 
i5lı nrı .. 11111111-1111111 .. 11111111 .. 11111111 .. mıı ... 

Sayfa 9 

-Soa Posta. il.Dl tarihi tefriba: 100 

IİNIİIDİREK 
IA f AKmiANESi 

Yuan: Reşad Ekrem 

Padişaha sözümüz var! 
serisi, yıt§lı başlı, ağır, hal ve vakti iyi Odanın içinde, ev sahibi Zohar Kuz- Az sonra, ev .sahibinin küçük oğlu, or-
kimselerdi. Bunların içinde bir tek ser- miç ile büyük oğlu Grişıı aralarındJ. bir ta mektcb talebesi Kolya saatin yanından Alayın önünden yürüyen Sadrazam:n ' rınm altında demekti. Fakat, her ileri a
seri bulmak kabil değildi. Herkesin yü- şeyler konuşarak, tıpkı kafesteki kurd- geçiyordu. Saatin !am altına gelince gidiş ağaları, biran tere~dü.? edip dur - tı.lış:ında b~.rbirleri~ .. ayakları altında çiğ-

.re 
ıle 

tir 
ıt 

eş 

.. d ·dd bı'rdenbire durakladı. Zaman·. hesab'a- muşlardı. H.a. fı .. z .P. aşa at ust.un
1
dcn: ı nıyerek yuzlcrce o1u .ve.ren ihtilalciler, zun e, cı iyet, vakar, ağır başlılık oku- lar gibi, bir köşeden diğer köşeye gidıp B d o t k kı 

~ h•><·ladı O da b .... k b - re yuruyun, urma)ın... r a apıyı . rıp da ikıncı avluya girer u, 
nuyordu. geliyorlardi. İkisi de öğ1e yemeğiı>dc maga ·IJ<Aol • • uyu . ır sabırsız- Diye bağırdı. Ağalsrdan iri yarı güç - girmez, Padişahın, bu üçüncü hat üze • er 

• 

Misafir salonunun şık ve büyük kana- biraz fazla votka kaçı!'dıktarı için fena lıkla, herk~sın cHorra!., ~ıye haykıraca- lü ~uvve.tli, yağız ~ehre1i .. bir ada~ fev - rinde şiddetli bir müdafaaya hazırlan • 
pelerinden biri üzerinde emlak sahibi halde susamışlardı. Zohar Kuzmiç daha ğı anı beklıyordu. Halbukı yelkovan ina- kalnde bır cesaret ile en one geçtı. Kılıcı mış olduğunu görmüşlerdi. Ilıtilalcilerl 
Gusev ile, Zohar Kuzmiçlerin veresiye fazla dayanamadı. Mahmurluğunu gidC'r- dına ağır hareket ediyordu. Kolya bir sıyırdı: d~nleme~ üzere, kubbe altında ulemadan 
mal aldıkları bakkal Kazmahalov otur- mek du·· şu··ncesı·•.e mutfağa gı·ttı·. san dalyaya bindi. Ürkek ar kek etr"' ı.. a - Savu!un. · · Savulun.··~ Savulun.·· i bır zat ıle kubbe vezirlerinden biri otu-
muş, çene çalıyorlardı. Konuşma mevzuu 
da, kızfarın koca bulma meselesi idi. 

Emlak sahibi Gusev: 
- Bugün, içki içmiyen, iş güç sahibi 

bir damad bulmak cidden güç bir mesele, 
diyordu. Hem de çok güç! .. 

- Maamafih evin içinde bir intizam 
hüküm sürmesi de mühim bır meseledir. 
Evin içinde şey ... olmayınca intizam ol
maz!. 

- Evet haklısınız!. Evin içinde inti
zam olmazsa hiçbir şey olmaz!. Fakat bu
günkü evlerde, bugünkü aile hayatımız
da intizam ne gezer!. 

Bunların hemen yanı başında, üç koca 
kan, koltuklara gömülmüş bır vaziyette, 
konuşanların ağız1arınm ta içine bakı

yorlardı. Koca karıların gözlerinde tuhaf 
bir hayret ifadesi okunuyordu. 

Salonun bir köşesinde ev sahibinin 
akrabalarından Guri Markoviç, Meryern 
ana kandiline bakıyordu. 

Misafir odasına yatak odasından müt
hiş bir gürültü yükseliyordu. Burada 
ge~ kızlarla delikanlılar tombala oynu
yorlardı. Oyun yüksek deği'.di: Kartelıisı 
bir kapikti. Oyun ma~ssırıın yanı başm
da, orta mekteb tal 0 besinden KoJya d:.ı
ruyor ve ağlıyordu. Çünkü o da oyuna 
iştirak etmek istediği halde ona bunu 
müsaade etmiyor'ardı. 

Küçük oluşu, parasının bulunmayışı 

sanki onım kabahati nıi idi? 
Bu sırada oyun oynıyan misafırlcrdcn 

biri Kolyaya dönerek: 
- Ne ağlıyorsun sanki?. ded; .. annen 

işitirse mutlaka gelip seni döver. 
Bu sırada mutfaktan annenin sesi du

yulur: 
- Ağlıyan kim?. Yoksa sen mi ağlı

yorsun Kotva? Kuz•ım Varvara Gurvev
~ !'A fUilllD kulaklanndan çeksene! .. 

Ev :sahihlerinin bir battaniye ile örtü
lü karyolası üzerinde, kırmızı roplar ~i
yinınİŞ iki kız oturmaktadır. Kızların kar
şısında, yüzü bir kediyi andıran yirmi üç 
yaşlarında bir delikanlı duruyor ve on
lara ıror yapmağa çalışıyordu: 

_ Kadınlar, bir pırlantadır; fakat cr.
lar insanı peka!ıa mahva kadar sürükle
yebilirler. 

- Ya ekekler?. Erkekler ı.ımumiyct'e 
sevmek kabiliyetinden mahrumdurhr .. 
onlardan her türlü kaba hareketler bek
lenebilir .. 

_ Çok tuhaf dü~iinüyorsunuz matma
zelleri· Erkeklere taraftar1ık etmeğe Mç 

•Son Posta-. nın edebi tefrikası: 5 

.. un Diye bagırarak yol açmaga başladı. 1 · · -
Mutfakta kansı sigara böreği kızart- bakınarak o da ebediyetten beş dakika y: 1 k kalabal k k k b. h muşlardı. kıncı avlunun da zaptı uzerJ-

. d çaldı. O da yelkovan• be d k 'k .1 ° rtu ~ıse~k. b .. 1 .~ ' okr Sundç ır 0
1 - ı ne, sipahi zorbabaşıları ile yeniQeri çor • makla meşguldü . Zohar Kuzmiç bir mu - . c • ş a ı a ı t>r- mu u 1 e ı ıye o unere a razam a a- bacıları 0 m .. th" k 1 b 1 k dan 

det karısını seyrettikten sonra: . lcttı. yı iç~n .. bir geçid açıld:- kamçı ~e sopau ileışyoı8 a~~~ak ~as~~ sa-
- Maloşa, dedi, misafirlere içecek bır Bu sırana ev sah 'b· · k ı - Bu tun Sadrazam a.~aları ve şatırlar, fa gelmişlerdi Ve d" hal · ı · d ·"La r· ' 1 ının aryo ası uze- kılıç ve y.atağanlarını çekmişlerdi. Hafız · . er ıç erın .. en JAJ 

şey ikram etsen fena olmaz! ınde oturmakta olan iki kızdan biri. on- ı Ah d p d t .. ı·· d .ki ta n8;ffih zorba seçıp kubbe altına gonder -
d .d . . 1 1 me aşa a, a ının us un e ı ra- mışlerdi. Pad· h . t . l d'. b .k. 

- Bekle.sinler!. Daha şim 1 en yıyıp '1.'. a dalga geçmeğe çalışan delikanlıya fına selam vererek ilerliyordu. Saraym d k ' . ışa ı ıs emtş er ı, u ı ı a-
~ b t ı·kı.dP ne yive- donnr k D · k . d am. ısaca. içmege ~'.arsanız saa on . • -.~ e : emır apıya men !.Uru a ancak 

h b klero::enız gebere bı"r ellı· adun kadar 1·1erde 1·dı·. - Padişaha sözümüz vardır ... Divana ceksiniz?. Biraz da. a e - - Kuzum Kopeykin. dedi, sahırsızlık-
k H d. cık dışarı' Ayak Birdenbire kalabalı~.crın arasından dev çıksm •.. 

ce değilsiniz!. av 1 •• - tan ö1üyorum. Keı-o··retil (yanı· s"at kaç) ·~ D · l d. d ı - " gibi ibir adam fırladı. Kara çamur renk - emı.ş er ı. 
larımtn altında dolası? unna.. olduğunu öğreniver!. Kolay mı, yeni yıla liydi, yan çıplaktı ve başında Arnavud Dördüncü Murad İncili köşkte idl. 

- Maloşa. birer kadehcik olsa kafidir. giriyoruz. Yeni yıl; yeni talih. yeni kIB- külahı vardı: Genç hükümdar korkunç bir asabiyet l-
OJmaz mı?. Bundan san~ hiçbir zarar gt>7- met demektir. - Bre ümmeti Muhammed, komayın çinde idi, fakat kararsız değildi. Teslim 
mez' Haydi ne olursun · kafiri, yıkın!. o1mıyacakb. Tahtından çekilmiyccf'kti. 

... Ali h belası' ç k · d. Kopeykin süratle korid'Jra çıktı ve sa- Diye bağırdı, bağırmasile beraber de, Son dakikada, icab ederse, sarayı, içinde-
- Hay 

1 
aG'ıtnmıs· af· ·1· 1

1 cıışan ı- ate koştu. Saatı"n ·ell•>vanına bakarak.· k b Sa k·ı · k d h .. ocaman ir taşı drazamm başını ni - ı erı, en isini ve anedanını mahve-
yorum sana.. ı ır er e meşgul 1 1 kta ne işin var?. J • 1 - Hay Allahın belası, dive söylendi, şanlıyarak fırlattı. Şatırlar da bu ihtil51- decek, ateşe verecekti. htilalcilcre bo-
Mutfa K . . . . k k daha pek cok varmış!. Halbuki kar'l•m ci baldırı çıplağın üzerine kılıç üşüştür- yun eğmiyecekti onlar;:ı istedikleri a-

Zohar uzmıç ıçım çe ere mutfak-ıd ·ı ı , . d.üler ve daha il.k kılıc;n, başını gövde - damlan vermi"e~ekti Al kadifeden zey-
kt D y b .... k d . . a Zl ça ıyor. cHorrn .• dıye h8ykırdıkla- d dl .1 

tan çı ı. . ogru uyu uvar saatıne gı- rı 7..aman Katyayı mutlaka öpeceğim'.. sın en ayırıver ı er. bek tuvaleti levend yapısına fcvkalAde 
-OC'rek saatın kac olduğıma baktı Saat Ortalık bir kaynaştı. İlk yediği taş ile varaşmı ola b rl c • • 

Kopeykin saatten a ·rıJdı. Bir iki an•m sersemliyen Hafız Pa.şa, korkunç bir taş h . ş. n u genç a arn, ıkıde bir 
henüz, on biri sekiz geçivordu. İçki ma- va~uru altında "'tından ''UVarlandı ançerını çıkarıyor, noun oynak parıltı-sonra durak'adı. Bir müddet düşündü ve ı;m .. " 1 bak k ku 
sasına oturmnğa dal-ıa 52 d~kika vardı. eski yılıdan altı dakika çaldı. Üzerine çullanan yedi sekız kişi, bir a~ arına a:a .. o .. d~ğu tarih kitabla-
Bu pek müthiş bir şeydi. İçki vaktini içinde paşanın kaftanını ve mücevveze _, rı.~da .. b~zı .. buyuk bukumdarlann ölümQ .. 
beklemek kadar kötü bir şey olamazdı. Bu arada Zohar Kuzmiç iki bardak su sini talan ettiler. Fakat hançer üşüştür - nu duşunuyord~: B~ ~_banoz saplı han-
Avazda bes saat tren beklemek, beş daki- vuvarladı. Fakat nafile .. içindeki ateş su meğe meydan bırakmadan. hepsi de tığ çer, M~sa ~:legı •. Gu~~u .. Fatmayı. Melek 

k · k' d f d h ile sönecek cinsten degıv ·ıdi. Arada bı'r gı·bi, "evik ve gu" ,..ıii kuvvetlı' bir takım Ahmedı, kuçuk Sıyavuşu, kahraman De-a 1c ı beklemekten bin e a a a iyi ve "' .... 
d h k mutfağa uğruyor, fakat her defasında delikanlılar olan şatırlar, paşalarını or - li Hüseyini, narin ve çelimsiz Hao::an Ha-

a a olaydı. k<>rısı tarafından kapı dı~arı ediliyordu. taya aldılar, ikisi koltuklarına girip ö - lüeyi ve niha~et, karalar ve denizler ha-
Zdhar Kuzıni~ nefretle, öfke ile bir ... bürleri de kılıçlarını savurarak çelik bir kanı. devleti Ali Osman padişahı Sultan 

defa daha ı:aate baktı. Bir m:iddet böv- Soğumak için pencereye konmuş olan si- kirpi gibi o müth~ kalabalığı yardılar, Murad Hanı öldürebilirdi ve daha yüz-

1 şeler, onu kı>ndilrrıne do~ru cekivordu. paşayı saray duvarına, ve tam oracıkta lerce. binlerce güzellerin, dilberlerin, ytece durduktan sonra s:ıa•e yaklaşarak 
Artık beklemeğe kudreti kalmamıştL Fa- bulunan küçük bir kapının önüne kadar ğitlerin kanını içse, gene doymazdı. 

saatin yelkovanını bes dakika ilerletti. kat yapı'acak hiçbir şey te voktu. Çene kaçırdılar. Enderun halkı. tepeden tırnağa sili.h-
Ya büyu'"k ogv',u Gric;a?. Kendisine he- B b v h 1 d b · l t F k ·ık v d k dök son tedbire baş vurmakta 11 başka bir ç~re u oguşmanın aş ;tngıcm an en anmış ı. a at ı agız a an -

men şu dakikada içecek bir ŞPV Yeril- göremedi: Saat emrine amade idi. Doğru şahidi olan saray muhafızl:ın. kapıyı a- mek istemivordu. Dördüncü Muradın bu 
me,.c;e en vakın ımPvhanelerdC'n birine gi- srıatin yanına koştu. Fakat ~raya gidin:e. çarak paşa ile rnai,:ctin.i .içeri aldılaı_-. Pa- fitne ve. fesadı bastırmak için güvendi iti 
derek içmek nivetinde idi.. gUndiizlrli ra- şahlardan yalmz hır kışı, tuvana bır şa- tek bir adam vardı. O da, kendisi idi. 

babalık ~ıfatını incit<>r.f'k bir manzara iie tır sehid olmuştu. _ Zorbabaşılarla karşı karşıya neldı'tt; • ._ kının tesiri geçmek :üzere idi.. başı şid- _ ,.. f;• , __ 

karsılaştı: Büyük (}ğ1u Grisa ~aRtin yel- Hafız Ahmed Paşan•n saraya sıl'hndını 1 b f' f d det1e ağrımağa bac:lamıştı.. susuzluktan, , · · ,.. 1' man on arı u ıtne ve esa dan vazge-
kovanını ileri götürmPkle mec:guldü. sırada. Orta kapı da ihtilalcilerin tazyi - . b. ·1 ~· . ea· d B . i 

ickic:i?liktcn gebermeğe hiç te niyeti k. da çıre ı ece.ı;ını zann ıyor ıı. unun ıç n-
- HE>y! ... Sen orada ne yapıyorsun? ıne ~anamıyarak par~fllanm~ O~ta dir ki. Babı hümayun ile orta kapıdaki 

voktu?. Ha?. Yclkovanı ilerlPttm'. AYıb dnl'!il kap.ı mu ı afız .aı:ı da, Padışahtan, ıçerıyc muhafızları içeri çektirmişti. Bu müm-
0 da mutfağa, annesinin yanına yol- cı;.kılme.k emn_n~ al_mıslardı. Orta ~npı!1ı~ kün olmazsa si1ah kullanacak 

landı: mi?. Ha?. Bu düpedüz hilekar1ıktır!. dusmesı'e de 1kınc1 avlu zaptedılmıştJ. h kk k k. ı· , o zaman 
Zohar Kuzmiç ölcsürdti. Suratını ek- Simdi artık, ihtilalcileri:ı önünde bir tek da, mu a a . ı, st!ln.bu.ld~n. ıt:ın se~leri 

- Anneciğim, içki ma.;ası henüz ku
rulmadı diye misafirler bayağı içerle
meğe başladılar .. doğrusu pek ayıb!. Hiç 
olmazsa birer kadehcik bir şey ikram 
etc;c>k?. 

şitti ve sözüne devam eth: duvar. bir tek kapı kalıvordu: Babüssaa- akacaktı. Ş~~ır ha~kının ıhtıla1cılere ılti-
de ... Sarayın bu üçüncü kapısının da 8 _ h?.~. etmed:ığine ~ore, ~akkında yapılan 

- Haydi bakayım defol nra-:Jan!. çılması, Padic:ahın ihtilalcilere teslim ol- butun dedıkodulara ra_qmen, Murad, se
Oğlu avrıldıktan sanra o d~. bir niir- ması demekti~ vildiğini hissediyo:rdu. Padişahın ufak 

tüs1e yelkovanı bir miktar dalın iler1Ptti. Enderun ve haremi hümayun ayakla- bir muvaffakiyeti, IstanbuHuları pürsilab 
Yeni yı1a on bir dakika knlmıstı. Ba- sokağa dökebilirdi. O zaman da bu yeni-

- Biraz daha sabredin!.. Geberecek ba-oğul. birbirini mütPakıb ~alona ~irP- söylemiyordu. çeri. sipahi ve baldın çıplaklar ihtilali 
değilsiniz!. Zaten şunun şurasında ne rC'k içki masasını hazırlamağJ. koyJldu- Kadın kendi kendine söylenmeğe b~- derhal bastırılırdı. 
kaldı ki?. Hem rica ederim sen burada a- ladı: Dördüncü Murad, bir aralık, İncili 

!ar. - Aksiliği gördün mü?. Domuz yahni- köşkün Marmarava bakan bir penceresi yak''Orımın altında dolaşıp durma!. 
Grişa öfke ile mutfağın kapısını kapa

dı ve belki yüzüncü defa olmak üzere sa
ate bakmağa gitti. saatin yelkovanında 
en ufak bir merhamet ifadesi bile yoktu .. 
o hemen hemen eski vaziyetini muhafa-
za edivordu. 

Grişa kendi kendini teselli ederek: 

Az sonra Zohar Kuzmiç karısına ses- si hala pişmedi. Ne yapmalı acab?. önünde durdu. Gözlerıni, denizin üzerin-
Jendi: de gezdirdi: yüzünde evvela alaycı iblr 

Kadın bir müddet düşündükten sonra 
- Maloşa, elini çabuk tut, yeni yıla 1.1 E k' 1 tebes.5ilm belirdi, sonra, kendi kendine 

titreyen e ı e yelkovanı gerilettı. s ı yı yüksek sesle giilmeğe başladı. Denirln 
giriyoruz. 

Kadın, kocasının doğru söyleyip .. öy
lemediğini anlamak için koridora fırladı. 
Uzun müddet saate b:ıktı: Kocası yalan 

yirmi dakika kazanmıştı. üstünde tek bir kayık bile yoktu. Padi-
Kadın: .şah, bendelerini. Anadolu yakasına rahat 
- Geberecek değiller a, diye söylendi rahat kaçırabilir ve gizlerdi. 

ve gerisin geriye mutfağa koştu. (ArkCl.!'ı var) 

Güldü: lunda yürümeve ahtetmio;; bir insan cesa- iki eski dosta dönüyoruz. Vahid daha na-
- Ne de olsa çocuk! reti'e gözlerine baktım. zik fakat her zamanı aratacak kadar u-
Bu cçocuk> sözü fena hald~ canımı İhtiyar avukatı salonda bizi bekliyor zak ve yabancı.·· Sofradan kalkar kalk-

sıktı. bulduk. Beş dakika havadan sudan ko- mz misafirini doğru bitişik odaya götü-
Yerimden fırladım. Sert sert: nustuk. Derken kapıda bir araba sesi du- rüy~r. Onl~.n ~i: daha ancak akşam ye-
- Çay vakti ge di. gidelim. yuldu. meğınde .gorebilıyorum. Hatta yemeite Sisli Aksam 

9 - Gitmiyelim. Burada yalnız başımı- Vahid: de mahsus gecikerek iniyorum. 
za içelim. Odanızı ne kadar seviyorum - Hal(ık olmalı, dedi. Ve kalktı, is- Sa1ıona girdiğim vakit ikisini de yan-

Nakleden: Neyy·r Kemal bilseniz!... temeye istemeye hole çıktı. Bir iki riaki- yana ayakta buluyorum. - Avukat ta o-
- ~izin .gi~l bir kız İstanbulda tek ba-ı _ Neler SÖ\'lüyorsunuz? Sizden ne ıs- Fakat benim sinirlerim kolay kolay ka sonra yanında yabancı bir delika"llı ~=~:ı:~~~İeh:~ıf~~~alyada pinekliyor, 

tına bır pansıyonda nasıl yaşar? Dilşün- tiyordu? yatışacak gibi değildi: i1e döndü. V h'd. bo b. dah 
dükce çıldıracatttm geliyor. 

1 

Başımı eğdim, birdenbire utanrru., _ - Avukat yapayalnız kaldı. Adamca- Genis omuzlu. uzun bovlu bir gene... a ı ın ~ ıraz a uzun (l.80 fi-
y 1 1 

y.. ğız kim bilir ne sıkı1mıştır. Gidip çayını I Yirmi beş, yirmi altı yaşlarında .•. Yı1an lan olmalı ... Çünkü esasen öbürü uzun.) 
- anız ık ne saadeti ... Düşünün bir tım· - • uzünü öpmemi.·., elimle vereyim. gibi kwrak. fakat celik ~ibi metin görü- Yüzünün çizgileri daha keskin daha 

kere sabah.~a.? akşama kadar hiç bir ka - ı . Tu~af! .. İztırabdan kurtulmuş .e;ibi öe- Dedim ve odadan çıkarken ona yan nen bir vücud .•. Sitemli gibi. kırgın ~ıbi sert ... İkisi de yakışıklı, kibar ... Hangisi 
rı.pnım, goruşenim o'mıyacak. ., rın bır neles aldı: yan baktım. Merdivenleri beraber indik. bakan, duru bir su gibi ta derinleri seçi- daha güzel, hangisinden daha çok hoşla-

- Dinle ... <Bir koltulta ihşti.) Be - - Bunak' .. Yengem de konuo::mak için Holde hizmetçi Vahide bir telgraf uzattı. len iri. mavi gözler ... Kımıldanışlan, ba- nıyorum bilmem. 
ar nimle evlen. Seni fstanbulda da bırak - böylelerini bulacağına, sizin'"! biraz da - Koca diplomat belli etmek istemedi am- şının arkadan görün~şü insana nazla ve- Yemek vakti hoş geçiyor. Elimden ~•i-

mam. Ta Par.ise, Londraya götürür, gez- h~ ~Jak~~ar oL<;a, rastg~'e Misafirin teca- ma okur okumaz canının sıkıldı~mı he- tiştirilmiş cins bir atı hatırlah'•;or. Bi1- diği kadar alıcı o'maya çalışıyorum. Avu
diririm. Sana hiç, amma hiç karışmam. vuzune on vermese herhalde daha iyi e- men anladım. mem neve bu sitt>mJe dolu gözler bana katın o bitip tükenmek bilmiyen masal
Yalnız .başka erkeklı>ri bakmaya bırak - derdi. - Ümid ederim ki, dedi. rahr.tsı~ o!-ı yabancı gelmedi. Belki ~e in .. an.ı, Vahi- Iarını güya ~on derece aHikadarmısım Ri-
mam, o kadar... 1 - ı:ecaviiz m~? N~ münasebet! .. A - ma7.sınız. HalUk adı_nda çok sam mı bır din o: karanlık gecelı>r gıbi iclcrınde ne- bi mPrak'a dinler görünüvorum. Vcı.hidle 

_ İşte bu ook fena ... Bana şimdiye damcagız: cNe bövle ınzıl saçlar. ne de arkadaşım \"ardır. Öğ!eden sonra fstan- ler sakladıi!ı biJinmivı-n mütehakkim ba- lfalfıka vakit ınıkit gözucile bakıvoruın. 
kadar dönüp de bakan olmadı. Nasıl şey- bövle şevtan bir yüz görmedim. Seni k1m buldan buraya. geliyor. Ke~~isi.. · (Biraz kıslarilc Pzm~dik1~ri ici~ .. : . . j Konusmak sırası bana düştükçe, nezaket 

n miş, görmek istiyorum. Analığım: cGü _ bilir kimler öpecek. Bari ba~ı ben çeke - dural.adı.) Rcsımden pek ıy1 anlar da, Cava kendı evınde rııb1 tek1 ıfsızce o- meraklılarını i>;ı,, imrendirf'cek bir teva-
zelsin amma ele avuca sığmıyacaksm. r.e vim. Gel benden başla., . demişti. köşkteki tabloları göstermek için çağır- turdu. Bir dost s;ımimıvPtil l · nusmııva zu ı.·e tatlılıkh hir şey1er bulup anlatıyo-

• yapıp yapıp seni crk,,ndcn evlendirmeli.:. 1 - Siz de kızmadınız mı? mıştım. Fakat düne aid kararlarımı bana katıldı Vahid soi?uk "" dal!!ındı. Avukat rum. Su üç erkekten hiç biri benim meo-
derdi. Ben hiç o niy\?tte değilim. Yalnız - Hayır, o kadar kızmadım. G:.ilmek - o kadar unutturdunuz ki telgrafı alma- bir türlü susmak bilmivordu. JislE>r iıiare edebilecegiınden artık şüphe 
dünyayı değil kendime hayran hayran ten öfkelenmeğe vakit bulamadım ki. .. sam misafirim aklımdan bile geçmiye- Sazive hanımın sağlığında cmacera:ı. edemezler. 
bakacak1an da görmı?k istiyorum. Gör.seniz ne komik suratı vardı. Demin cekti. . . . . v dive çıldırırdım. İşte nihayet macera a- ~"frava, ba~ın nefis üzümleri ~e,ince 

- Taınarn ... Benim bütün istediğim •benden baş1a:ı. dediniz de aklıma !!t>ldi. Ona ~vın. ke~öısme aıd oldug~nu, ge- yağıma gelmişti. Vaz.ivetin garibliğine Haluk· 
bu! ... Bırak, ilk bak3n ben olayım. Son- Yoksa siz de mi onun istedi~ini istivor - lecek nusafırlerme ~.arış~aya bır lınk- bakın. Üç erkekle bir evde yapyalnızım. - ~aheser, divor. beni bu üzümlerden 

ını rakileri savınayı bilirim. Sen hele bir de- sunuz diye düşündüm. kım olamıyacağını so:ledım:. . . . Biliyorum. biran evve' çıkıp gitmem la- tad~ •ım diye mi çağırdın Vahid? Doğru-
ın fa benden başla... Gözlerinde şaşkınlık ve zevkle karışık - Hem de hazırlı~ımı bıtırcbılırsem zım, amma nereye? 1 su df>i'Pr. 

Büyük bir safiyetle sordum: - Sizden ~arib bir mana, tuhaf bir pınltı belirdi. ben hemen yarın yola çık1yorum. Şimdilik buradayım ve icine düştü-j B""' ""''retle ~öze karısıvorum: 
mi başlıyayım.? Sahi mi? <:;eçen sene bu- Yanıma sokuldu. Devam ettim: 1 - Şu gitme sözünü ağzınıza almayınız. ğüm maceranın tadını tadacağım. Haluk - Tabloları .ııörmevc P'Plmedini? mi 
raya ihtiyar bir mütekaid ,gelmişti. O - Çünkü: Eğer öyle bir düşüncenizi Dün belki bundan bahsedebilirdiniz.. Fa- ile dereden tepeden konuşuyoruz. Sesi 1 Y:ıl->.., söv1t>mevi becerPmivor: 

ut da: cBenden başla.> diye tutturdu. Fa • varsa haberiniz olsun benim başlamaya kat bugün imkinı yok .•• Ben kararımı öyle tatlı, halleri öyle tabif, öyle mera- - Şev ... Evet ... Res M Jn 
kat kabul etmedim. hiç niyetim yok. Yabancıları 6pmekten verdim ~ ... Si&l dünyada barümuı. _.., uzak ki resmi ve ~oluk durmak vardır. • 

Yerinden sıçradı: hoşlanmak .,yle dursun, tiksinirim. Bir leJ' ı.nı•~~ .....,p- Jnsanın elinde delil. Çay bıtınce 

kCJ 

ıat 

?si 
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(Memleket Haberleri) 
Sivas nafiası çok faydalı Yurdda zelzele 

ı a ı i an osu 
k.ld I felaketzedelerins 

şe 1 e ça ışıyor ycrdım yap;,n şehirler 
Birçok beton 

yeni dan 
köprüler, 
mektebler 

yollar yapıhyor 

ioşa ediliyor 
ve 

Karaman (Hususi) - Değerli kay -
makamımız Feyzi Akkorun başkanlığı 
altında Parti salonunda yer sarsıntısın 
dan müteessir ve mutazarrır olan yurd 
daşldrımız:n ,yardımına medar olmak 
üzc-r~ memleketin büyük bir kısım hal 
kı toplanmıştır. 

600,000 lira 11325 
numarall bilete çıktı 
(5) ve ( 6) rakam/arife nihayet 

l•iletler amorti alacaklar bulan 
Topb .. ıtıya gelen halktan bir komite 

intihar ~dilmiş ve bu komitenin baş -
kanlığına çalışkan1ığile şöhret bulan 
Par~i başkanı Ahmed Şen seçilmiştir. 
Bunu müteakıb kaymakamımızın ve 
a•vubtl~rımızdan Agah Ünverin birer 
söz!erile hazırun ''ardıma davet edil
mic; ve ıTk hamlede ( 1350) lıra k~dar 

para, r 4500) kilo buğday ve (600) ki
lo bul~nr toplanmıştır. Bundan son.ra 
v<trdım komitesi faaliyetini beldemizin 
her tarAfına tesmiline karar vermi~tır. 

Piyangonun çekilişine saat 8,30 da Asri sinemada 
başlandı, sinema kapısı ve salon mahşeri andırıyordu 

Bursada 
8Lırs2., (Hususi) - Anadolu vila,:et

lerimi?df vukua gelmiş olan zelze!P fe
lakPti sehrimizde çok derin bir teessür 
uvcındırmıc;tır. Biitiin halkın konu~ma 
m<•vzuu hudur, dPnilebilir. Kızılav "U 

Kuyulhisar Aşağı kalede yam lan köprülerden biri besi hirkac koldan harekete geçmi~~ vf'r 
S . (H •) .. • . . ver i3n" toniı:ımaıia bnc:hm•c;tır. Dlin 
ıv~s ususı. ~ Hukl~metın her Koyuluh,sar - Reşadiye yol1arı üzerind~ valnız bir kolchn 3000 lira teherru 

sahad" r~emleketı guzellcştırmek hu ... - de şo:;elerin yapılması ve taş ihzarı mP~'danrı Q'elmistir. Mekt<'bler, rec:mi, 
susundak.ı devam~ı ve programlı çalış - hummalı bir şekilde ilerlemektedir. Si I hustd mÜPsc:eseler te~rru toplamak
malar• ~~v~s nafıas~nda. da pek barfa vas N2fia idaresinin bütçe nisbeti üze- la J'l'l<'<:"tılrliir. 
ola:a~ g~rulmektedır. Sı\'as Nafia ida- rind~ gösterdiği çalışma cidden iftih:u- -----------
re.;ınm Sıvas ve çevresinde vücude ge- la kar~tlanma:va decrer. Vilavetin de - Mu .. adı. yq h~"a1 it-inıb s11'arın 
tirdiği ve getirmekte olduğu ec;Prler !!etli ve ralıc;kan nafia mu"du··ru" N .... ~c1' "' h .. ~ Y" rıtırt ta ri at 
Cümhur:yet nafiac;ının en kuvv~li bi - Tunal•vı takdirle karşılarken fen ar -
rer nümunesi halinde yükselmektedir. kadaşfarının da kuvvetli mesailerini Moradlı (Husuc;i) - Muradlı ve ha 
Bir taraftan ~ehir ve kaza yolları ik _ şükranl;:> kaydetmek lazımdır. va

1
ic:inde fa

7
la yağan ' 'imur pek çek 

m~l ,.e inşa edilirken diğer t;ıraftan :ia zara'rlara sebcb oldu. Muradlıda pek 

ci.~a:, m~mleketler. arası yollar•na da Bursada bir manda ·ı cok Pderi su bac:tıQ-mdan duvarlar \:l-blıyı·1ı: bır ehemmıvet verilmekt<>dir. 1 e kı10ı, hcıvvanlar öldü. Er!!ene S\IVU :'.im 
Arı1ah ve düzensiz° yollar bir esas d3- bir çoban arasında dive k'.arlar E!örülmemi1 derecede ta.1 -

hili~de ik.m~l edilmek!-~i~. Dem.i?'o _ bir mücadele tı. biitlin ovalar c;u içindf'dir. 
lu s·,·ngetmın muvazenelı ılerlevı~ı va- l\'furadlının Yukarı Se,·indikli köviin 
nında lıir de kara vollarının ve sosPle- Bursa (Hususi) - Geçenlerde şeh- der. Mch!Y'ı0c! oğlu 26 :vac;ıtıda Ya ... ar 
rin la' U.: oldu~u ehemmivetin verilmE'- rimizde garib ve 0 nisbette acıklı bir manda artıb"lc:ile Erıtene suvundan ~
si ile c:ehirler arası iktisadivatı üze - hadise olmu:::tur. İncirli mah~lesin _ çerkf'n :::Üların cerevanınrı kendini ka-p 
rinde h•i neticı>lı:-r dde edilmekt"rl:r. den coban Mustafanın eşi hastalanını5', tırmıs ,.P ka\·bolmustur. Mandalar yü
Padi~Jh1ı~ın memlekete bir enkaz ha _ medarı maişetleri olnn mandayı sağ ·_ zerek :::ahile cıkm:şlardır. Ya~arın ce -
linde b:raktığı ?":wib tahta könrüln'n mak Must.<.•faya kalmıştır. Manda k:ı _ sedi arRc;hrm""'<'r . ~etkes;nde bir gün 
yerine bugün f"iimhurivet nafia"'ı, l)jn- .dına alışbğı için Mustafaya karşı :;ıksi- son.ra hulunctu. Dı~cr !~.rafta~ Ergene 
lerce 1ira sarfilP vüksek ve uzun beton lik etmeğe bac:lamış, Mustafa da kıza- s~·~·~l b~.vu~d~ bır degırmem su alın 

rn-.e l\cprüler kı1rmaktadır. Bu suret- rak hayvanı pırpalamıştır. Bunun üze- ao ~ırmus. ıcınde bulunan 200 rıwal 
e sellPrin hırrı.,lıkları da önlen . rine manda hiddetlenerek Mustafa,·ı zahıre ve un mahvolmuc;tur. İnanlı 
niş hı:lıınmakt'-'~ır. rnaer t:ıraft:m ayrklarının altına aılmış, kolunu fc~a ceşmesi de sular a1ltında kaldı~ından iyi 

enfcJer ve sq;nd:rai isleri df' no mal halde incitmiş, bu sefer de çoban Mus- su teıfariki mümkün değildir. 
E'' rini muhafa1a etmek'edir. Sivas na •afo eline geçirdiği kürekle mandamn Bal·kes'rde bir loz san 'at 
iac:ının son avlcır icerisinde basard:ğı bc>!ini k:rmı~ \'e vere sermistir. Gü -
serlc ... nen birkcıc tanesini ı:;övlece Si - ri\ltiivE' ra·ta vataQ'ından kalkarak yeti okulu aç·hyor 
alav~"'niriz: Sıvns - Kovu1uhisar ara- sen k:ms: bir tarafta kocasının, di~er Balıkesir (Hususi) - Balıkesirde, 
ınd::ı 45 metre l17ttn1ukta Ac:ağıka~~ tarafta mandanın yattn~m görmiiş - Dumlupmar ilk mektebinde açılan ak-
·öpri;c:;i. avrıc:ı kaleCle bir betonarme rn~. şam k;z san'at mektebi talebelerinin 
önrü. Siv;s m.,..l<:ezinde Maarif V~ka- 90 lira• kıvmetindeki mandalannı coklu<tıınu nazarı dikkate alan Ma'arif 
etinin nlanlarm~ uv{!un modPrn vo 1<avceden kar koca şimdi hazin baz=n Vekaleti yeniden bir kız san'at ensti-
am tp-::lı:ilatlı nı.., ... !ll{ vanılan tstikl51 ,.e düsi.i!ımektedir1er. tüc;ö açmıya karar vermi~ ve bu iş için 
Ciimnıı~ivet okullarının ?emin katl1-trı- lazım <>lan tahsisat ayrılmıştır. 
nın ih"'a1i. . . . Bursa.da ş·d~etli yağmurlar Smdırf'ırla tutun ~attsları 
• Bt.. ~1<ullardan bırının bu yıl içeri - Bursa (Hususi) - Birkaç günden - • .... 

smde !kmal edilmesine çalışılacaktır. beri ağmakta olan fazla yağmur dola- Sındırgı (Hususı) - B~rada tu.~un 
Şarkı~l:ı kazasında bir ı"lk okul s· . y k b sat;sları devam etmekledır. Bugune 

, ıvas - vısıle ovavı ısmen su asmıst1r. Baz: kad be b' b ı t 1 t p· 
Sam ırrı, Yıldızeli - Yozgad arası vnl - köprüler tac:mıs, hatta vollar ka'Pan - ,ır cm . ~ ın a va sa 

1 m~c; ır: .
1
-

1arı (Bu yol · 
1 

· .. vasa otu1 ıle altmış arasına ınmıştır. 

d 
• • v-em açı mış ve nçı1mava mıo::tır. Ova hakkında henuz resmi bir İnhisarlar ·a · T" k L. ·t d s· 

evam olunmaktadır ) Sı'\•as G" .. h , k • ı aresı ve ur ımı e .. lr-. - urun, aoer vo tur. k •· · · · ~~=~~~~=~~~~~~~~~~·~~~==~~~~~~~ e~p:yunaffi~kAmtlolm~~~k 
( Adana Halkevinin f ) Hitiin Rlmıslardır. 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~a~li~~~~~t:i~~~ fnhi~nrlar idaresine Yenice kazasın

dan Nııri vardımcı eksper gelmiştir. 

("Kü~ii·k .. ~;;.i~k;t .. h;b;;i;~·ı·5 
Sinob Meb'usu Boyabadda 

300,000 lira kazanan 

200,000 lira kazanan 

12922 
100,000 lira kazanan 

30725 
50,000 lira kczananlar 

35847 
11711 

30,000 lira kazananlar 

15119 
31602 
35339 

24786 
2 O, 000 lira kazananlar 
15138 24503 22959 
33484 9102 
13253 29563 

37337 

7734 
38900 

10, 600 lira kazananlar 
1997 14336 

14040 3103 
36758 30402 
26322 12608 

7501 33061 35273 35627 
5266 14098 5228 14021 
1144 31193 21224 5403 

5,0000 lira kazananlar 

,27378 27918 23239 8145 26302 31132 
23675 6262 4878 39793 5343 30661 

1, 000 lira kazananlar 
29125 

9453 
24039 

3115 
8023 

17680 

29907 
38865 

5736 
24048 
19793 
10142 

14241 19577 
15016 29180 
26416 
13980 
24905 
18709 
37091 
10244 
30881 
14793 

13644 
6624 

29481 
25740 
13751 
24499 
12611 
21336 

26234 21167 
2403 33589 
6664 10650 

25293 14102 
10995 611 
36604 5954 
11590 27212 
10481 38286 

4970 34934 
32647 12596 
28331 
14019 
3{)091 

4201 
23874 

6903 
27906 

4394 
14984 
13616 
36986 
2144 

29473 
31197 
12482 
14517 
23207 

22942 :n631 
17774 19789 
38994 21908 
30326 6764 
37209 18649 
23236 11713 
26267 2325;) 
27439 9337 
23611 4842 
17033 25914 

39412 
31724 
10506 
37467 
32385 
5895 

502 
31066 
25606 
7787 
3012 

14420 
2615 
8157 
5903 
3144 

3017 37761 
37742 37497 
26073 16138 

7241 39626 
28852 23738 
34486 35058 

6774 137ı4 1104 
32775 14566 24642 
14162 2420j 29288 
13551 2894 23143 
39999 12479 20495 
39007 0099 31811 
36502 23713 20761 
22038 
13692 14344 7363 
26538 29918 21524 
34262 21607 35164 
32798 23958 
12;)18 ~5670 

32045 13040 
11231 
23284 
17939 
12155 
21486 
38626 

18409 
3406 

15539 
21266 
32311 
12076 

3757 
18914 
36769 
35472 
11672 

8911 
15699 
10270 
34604 

37270 39430 26l60 
23569 29701 2317 
23687 35675 14996 

426 
7164 

290 
146 

27522 
9788 

16284 
6803 
7583 

10068 
22193 
29133 

8808 
8277 

909 33915 661 
30870 14061 1647R 

2542 
31598 

10979 12126 37252 27698 
13796 17906 3535 2590 

38349 
332·19 

6025 
126-1.8 
22663 

5101 
535Q 

22824 
2451'1 
6511 

34064 
30025 
9600 
7650 

38666 
25900 
39425 
22929 
24606 
32954 
3()615 
11983 
19645 

31394 
14496 

1548 
36749 
17883 
27769 
21777 
28234 
15338 
207n5 
20373 
23253 
23401 
36138 
24136 
28344 
20054 
2403~ 

25816 

Amorti kazananl~r 
600 ve 300 bin liralık büyük ikramiye

lerin isabet ettiğj numaraların son ra
kamları olan ( fi ) ve. ( 6 ) rakamlarilg 
nihayetlenen 8000 bilet (GO) şer lira, oncl& 
bir hcsabile (5) şer lira amorti alacak. 
lardır. 

··················································-··· ...... ,. 

Son Posta 
Yevmi, Siya.si, Havadis ve Halk pzete&l 

Yerebatan, Çatalçeşn e sokak. 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yuı ve 
resimlerin bütün haiklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

- ····-
ABONE FIATLAR1 Sınob Saylavı Hulüsi Oruçoğlu Boyabada 

giderek köylü ve halkla yakından temaslar
da bulunmuş ve Halkevinde toplantı yapıla_ 
rak halkın ihtlyaçları üzerinden görüşül • 
müş, k~yllllerln ihtiyaçları sorularak tasblt 
edilmiştir. 

588 22496 35196 30278 5456 18125 ===r==~=::;:::::==-=:I 
26266 6492 36180 1121 l 7848 17167 

1 
6 3 1 Sene Ay Ay AJ 

8287 37156 3414 24949 21768 14104 Kr. Kr. Kr. Kr. 

21460 24817 28936 37644 262 9060 TÜRKİYE 14ı>O 750 400 160 

Mezun olan Gemlik Kaymakamı Zeki 1,.
1
k 34585 13243 7492 20357 19526 10234 YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

Gem:Ut Kaymakamı 

.. 3956 38'''67 31406 ECNEBİ 2700 ı 4oo 
800 

WO mezunlretı bitti~inden n.zlfeslne başlamış, 18767 24880 23700 ~ 
gaybubeti zamanında kendisine vekfll&t eden 8613 6006 9385 14546 
Alfıettın Bursadaki vazifesine dönmüştür. 

Yıllardanbert halka gösterdiği yakın e.lfı. _ 2 000 1. k 1 ke. lle OemllklUerin candan sevglslnl kaza _ ıra azanan ar 
nan Kaymakamın avdetı, muhitte ciddi bir 7 
sevinçle karşılanmıştır. 20402 32094 25083 17187 11390 4464 

Gemlik hakimi terfi etti. 11079 
Uzun tecrübelerlle Cüınhurlyet adliyesi _ 

nln şayanı hür~t bir uzvu olan Oemllk 26553 
~a M.klml Vahlt Şener blr derece daha 24935 
terfi etmiştir. 37548 

Manlsada ekmete H para •m yapılclJ 
Beledl79 enctimenl tarar!le dünden lUba. 29495 

~~~~i~:t~~~ ren blrlDCl Ye itincl nen ekmekler• Jirmi • 12743 
:..MllllC'. ...... ~ 2820T 

1329 32441 11241 81524 13024 
1012 5249 16274 9997 32870 

12308 38668 30256 36176 10732 
28841 29058 36157 7766 1440 
15262 521 25438 19053 147G6 
24132 10084 10335 67-l:S 37435 
128&'7 80348 31684 19H'7 1281 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kmuştur. 

Gelen evra.k geri veri~z. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

···········································-, ,,,. .
1
. Posta ku.t1pu : 741 İstanbul 

Telgraf: Son Posta J 
\ .... :~.z.~!:.: .. ~.~~-~~·····-··-·-



1 . lkiatlUn1m SON POSTA 

aa.sa.N BTVA ÖZÜ 
İnkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulanh, gaze 

karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kaştğı yarım bardak su içinde köpürterek alınabilir. 
Şişe 30 iki misli 50 dört misli 80 kr. HASAN ismine ve markasına dikkat. 
HASAN Deposu Yeni Adresi: BAHÇEKAPI Beyoğlu tramvay durağı karşısmda 

9f ft r f 1 ;J ~ 

Bir doktorun gonluk 
n Jlarından 

16 Birincikinun tarihli 
hilmecemizde kazananlar 

Tansiyon 
D :..·,ilk /ilk/,, r l 

• a1ara ç. E. K. faaliyeti 
........ <Hususi) - Maflta1'8 Çocuk 

msır.... kunmıu yirmi yetlın ve fa
kir talebenin mekteb levazımı, elbise 
ve fnekteb ıölibılülfl ve aya4tkab1Iannı 
vefdili ve ders kitab ve Ievazımlannı 
da tembı edecel! haber alınmıştır. 
M~ kurum taratfından bu taleben~n 
gblilk alda thttyaçJan da temin edil
mektedir. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA Soğuk algınhğı 

ve büti.·n ağrılarını derhal lleaer. Lüzum unda 
gilnde !J kaşe alınabilir. 

Deniz ve denizcilik 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santımı .......................... 

Birinci· aahile 
llıinci ıahile 
Vçiincii aahile 
Dördüncü ıahif e 

aahileler 

400 kurus 
250 )) • 
200 )) 
100 )) 

60 

yuanen b1r mtıddet zartında ,_., 
.... ~ l1Aıı ~ 
_.,.... tenzUA t;ıı tarifemizden Jstıtade 
..secetıenttr. Tam. yarım ve çeyret 
llU'fa Dlnlar lçln aJ?l bir tarlfe derplf 
edtJm11Ur. 

son Polta'nın tl~rl lllnlanna aid 
iller l91n fQ adrese mtlracaat ecııı 
melkUr. -

iline.tık KolleJdU llıbti 
Kahramamade Ban 

Ankara cadd1111 

Boş Mazot Tenekesi sablacak 
çankırı Belediyesinden : 

bOf JD&IC)t teneke.si pazarlıkla satılaeaktır, 'l'allplertn 8/1/MO ~ öeadlf 
Altı bin giinti saat on bete kadar berıtın tahriren 'Veya flfahen ÇantJn ....... 

Pazartesit.ıan IJiD oıunur. c10'100• 
mt\r&Ca& 



12 Sayfa SON POSTA büncikil 

AL 

Yeni JUNGSRAM- ICRIPJON amouı-

farının 11a1<se1< ztra verimi ve U%un 

ömtJrlerl lcln bir teminattır. 

~OUfiL~ ~ifl~Dfff LEff 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Kaymakh Lokum 120, Hindistan Cevizli Lokum 120, Kes
tane şekeri 100, iki kavrulmuş Badem şek9ri 140, Lüks 
Ambalajh Meyvah Nuga 120, Niyetlı karama:a 80 Kuruş. 

Tiirkiycnin bu biricik sinema, san
nt \ 'C güzellik mecmuasının Yii .. -
BAŞI SAYISI eşsiz bir zenginlik-

Halis şekerden Tah2n helvası yalnız 

HACI BEKiR 
Ticareth2 nelerinde bulun ur. 

Devlet Denizyolları lşle!meş~nu\rr\f\t'~ •1'ö·muin 
u··,.1·· ··· ..... •·- .ı 

) rı ıcen -ı Bursa cHusJs~) :_ ~Jr1il'~u·rfügü '"'uanları 

-----------------hşılac 

kul, S 
arası 

ve açı 
as - G 

Ha 

ı İkinciklnundan 8 İkincikinuna kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurların 
isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karaclenls hattına 

Bartın baUına 

lıuait baıtuıa 

Mudanya hattuıa 

____ .. 
_ Salı 12 de (Güneysu>, Perşembe 12 de (Cün1hurlyet> ve 

Pazar 16 da ci mlr>. Galata rıhtımından. 
- Salı 18 de (Ülyen), Cumartesi 18 de (Antalya>. Sirkeci 

nhtunından. 

-· Sah, Per~embe ve Par.ar 9,30 da (Uğur). Tophanı rıhtı -
mından. 

- Pazartesi, S;ı.lı ve Pazar 9,50 de ve Çarşarnba, Perşembe ve 
Cuma 15 de (S~l. Cumartesi ayrıca 13 30 da (Trak). 
Galat.ı rıhtımmdan. 

Bandırma hattına - Pazartesi 8.15 de <Marakaz), Çarşamba n Cuma 8.15 <le 
(Trak>. Galata nhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (BurSt>.) 
Cumartesi 20 de (Ü!genJ. Tophane rıhtımından. 

llarablca hatuna - Salı Ye Cuma 19 da <Seyyar). Tophane rıhtımından. 
tmros hattına - Pazar 9 da <Bursa) Tophane rıhtımından. 

Ayuhk hattına - Çarşamba 15 de <Saadet.), Cumartesi 15 de (Mersin). Slrtecl 
rıhtımından. 

tamir aiir'at hattana - Pa:r.ar ıı de (Kadcş). Galata nht.ımından. 
Mer'!lln batıma - Salı 10 da (Tırhan,, Cuma 10 da {Anafarta). Slrkecl rıhtı_ 

mından .• 
Not: Vapur aeferlerl hakkında her t.llrlü maltllnat aoağıda teıeron numaralan yazılı 

A.ceutelerlmlzc"~n 6trenllebillr: 
Galata ba, acenteııtı Galata rıhtımı, Llmanlar Umum 

MUdllrll\IU blna.ııı altında. 42362 
Oalata Şubı acentellll Galata r1htımı, ldıntak1. Llman 

Rel..allll blnuı altında. 40133 

81rtecl Şube acentellll 81rkecl. Yolcu alonu. 22'7'0 
(10890) 

te çıktı! 

29 uncu sayıda: 

Tayfun ~ Yıklızların saçma itikad
ları _ Dudak modası - Holıvutta ilk 
yılbaşım _ 1939 senesinde sinema ne
ler getirdi? - Artistler kari~a~ürist
ler elinde - Kadınlardan şıkayct -
En cazip kadın, Ann Sheridan - Ana 
baba günü - Bir yılbaş1' hikayesi • 
Sevda kaçakçıları - Roman: Di'ber 

Cadı vs... Ayrıca ikı tablo. 

Baştanbqşa renkli sayfalar 

Her yerde 15 Kuruş , _______ .,, 
i LAN 

Bandırma Hükumet Caddesinde kö
şe başında kain iskele meydanına 
ve denize nazır ayda 25 lira icar ge
tirir ve halen l>ir kısmı Bandırma 
Ticaret Odasının tahtı işgalinde bu
lunan beton ve modern bir bına sa
hibi yeddinden acele satılıktır. Ta
lib olanlann İstanbul Galata Posta 
kutusu 1188, Telefon: 44944 de 
müracaatları. 

Açık Ekstıtme tıa~3 Dır 
ft;ıkara Dil ve Tarih • Coğrafya Pakull 

tör~iğünden : e ' 
41119J0 Perşembe gilni'ıi saat 15 tıe Ankara Mekt'!bler muhasabecUıl et 

olan eıtsHme komlsyo, unda fatüıtenın 51 erkek yatılı talebesi içln lf 
blaelerln ımlil~! ..ııı:sUt.me.sl 1apılac~t.ır. Uarı 

Şart.nameyi ıomıek ı.suyenlerln l\kült.e hC38 b memurluituna mür• 
kat temınat 54 llradır. ıoe 

bteklllerin aynı gilnde mektebler ınuhıısebe::lll~ine gelmeleri lli.n o _3.,..>--..... 

Ekzamanın illcıd11•. 
Yara ve çıbanlarda kullanllır. Her Eczaned-6 

lstanbul levazım ami . 
Byilb DetıerdanDda 1 No. 111 dWa eYlnln çorap atölyel0&.\'\ft 

edilen bina dahlllnde utl 90rap lll&klnele;;/rlle alıSJ?Y.lı ....... 
ıu dlkimn1 müdtlrlll111ne ID~., ·µaz---·· 


