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örcilin bitarafları 
' harbe teşvik eden 

S vyetlere aicl 
Leh a razis inde 
A lman. k1.taat1. 

nutku iyi karşılanmadı· 
Alman - Rumen demiryolunun sovyet topraklarında 
imtidad ettiği sahada 40 kilometre genişJiği olan 

bir koridor Almanlara veriliyormuş 

Londra tavzilı edigor: "Balırige 
Nazırının söylediği nutuk lıükiimetin 

Sovyetler Almanların Rumenlerden satın 
aldıkları petrolleri Fin cebhesina yollamışlar 

resmi beganatı demek değildir,, 
............................... ·-·-··········· ... ····· .. --

Yeni 
zelzeleler 

Londra, 22 (A.A.) - News Chronicle 1 
gazetesinin Budapeşte muhabiri bildiri-. 
yor: 1 

Alınan kıtaatı, Almanya ile Romanya I 
arasındaki demiryolunu Sovyet toprak-
larında işgal e~ bulunuyor. · 

Şarkt Galiçyanın cenubundan Rus po
lisi çekilmiş ve yerine Alman polisi ika
me olunmuştur. Alanan muhafızları ve 
mütehassutları demiryolunu ele almış

lardır. 

Bayburd, 22 _Dün saat 2.45 te üç sa- Bazı haberlere göre mezktlr demiryo]u 
niye devamlı oldukça şiddetli zararsa boyunca 4-0 kilometre genişliğinde bir 
bir zelzele hissedilın.iştir. koridor Alınan idaresine tevdi olunacak-

Tokad, 22 - Dün merkezde ve saat tır. 
4.~ te beş saniye devamlı ve oldukça §id• . Lo~.dra, 22 (A~.~ - ~~mes gazetesi
detli, Artava kazasında da saat 2.22 ve 4 nın Bukreş muhabırı bildınyor: 
raddelerinde zararsız ve hafif G.ç sarsıntı 50 Amerikalı dün g~ce Polonyadı.m 
duyulmuitur. Rumen hududuna gelmiştir. 

Bugün de saat 8.21 ve 16.20 de üç sani· Bu Amerikalılar, Sovyetlerin elinde 
ye devam eden oldukça !Pddetli iki zelıe-- buluna~ c:nub1 Polonyaya ~an ~ıtaa-
le hissedilıniştir. Ha.sar yoktur. tı~ın ~mış olduğu haberlennı teyıd et-

(Devamı 3 üncü sayfada) mışlerdır. 
Garib bir hadise 

• 
\ 

(""""""""~:i·~~!::i:"""""""l Londr~:.v~-~ ~~~:::::;sinin Romanyada ~;ı;:r::: '~"""' ·~ 

ı bir yazı serisi Hariciye Vekilımizin yakında Bulgar 
ÇöTçil Tadyoda nutuk söyleTk<n 1 Hat 1 r a 1 ar Başvekı'lı' ile görüşmesi beklen ı'yor 

Roma, 22 (A.A.) _ Royter: İngiltere Regima Fascista gaze.te!i .de bafm~ka- j d 
bahriye nazın Çörçilin nutkunu mevJUU· lesini ayni noktaya tafuria edıyor ve dıyor 5 a r a s 1 n a 
hahs eden Popolo di Roma cİngiliz bahri- ki: . · ~ y A Z A N • 
~e nazırı, bitarafları İngiltere ve Fransa- Çörçil, bitaraflara toprak ü.zerınde a • 

Şükrü Saracoğlunun Balkan Antantı konferansı 
hakkında Yunan gazetelerine beyanatı 

Ilı~ Yanında yer almaya sevk için tethif 1 cenneti vftdederek m~ra:-aat eyliyor. 1 Q S T A D 
:;!!Yor. demektedir. (Devaıw 8 ıncı sayfada) / c. J,( Atina 22 (AA.) - Belgradda topla- kanaatini izhar etmiş ve Balkan An . 

8 l d 
• dı 4 (ı. ~CL V1:: ıa 'V;Ja/:2~ rı nacak Ba1k.a•n Antantı konferansına iş- tantının muhariblere k.a:rşı vaziyeti me 

t 
1 v.· a.An ıqa a <2J-f..C Uf.,. ~ı <A(f . tirak edecek Türk heyetine riya.c;et ey- selesi hakkındaki bir suale cevaben ovye fer ı 1 ın i pe k ya k I n da ~ liyecck olan ~kiye Ha~idye Vhl<ili şöyle der_niştir: J ~ : : Saracoğlu cProıa> gazetesıne beyanat- «- Bız Balkan sulhü için çalışıy0r 

d .. .. t .. te be ~ u e' a i " Son Posta " da 1 ta bulunarak antantın bu konferanstan ruz. Biz Balkanların sulhü için çalışı • un us us y \.. ...................................................... ./ kuvvetlenmiş olduğu halde çıkacağı I (Devamı 3 iincü sayfada) 

taarruza geçtiler ~~~ 
~ ı·· 1 ~---..-..----...-.......-....-..--------........... ~------~--~8Phenin muhtelif noktalarına konan hopar or er ~~~ -~-- •• • ~-"""-"-llııl'~ ...... ...._ ... ,. _ _.,~..-...._ ... ,. .... ~...?~ ... _._....._.,. .... ~~"'-"'~""-~~~,,, 

Alınanların Sovyetlere yardıma başladıklarını a e g e 
ilan ediyorlardı 

Londr • n(' _ Sovyetlerin bu mıntak~_da, en . az b~.n redn a'. 22 (HusUS1) - Bu ak~ın ~ 'T 15 tank ve yüzlerce tüfek, nutralyoz 
re y, en F'ın tebliğinden anlaşıldıgına go- bo u, ktıkları tesbit edilıni§tir. 

~ ... areı · b 'T' cıva ıra llnd ı erzahında, Ladoga go u - S etler taarruzları esnasında, Fin-
lte/'. Sovyetler bugün şiddetli bir topçu . ov~dırm~k gayesile Alınanların ken-
b«_,~nı ınüteakıb beş defa taarruz teşeb- ld~rlı ! 1 vardım ettiklerini choparlör, ler 
~unde b l f k t h def asın- ı erme " da da u unmuşlar, a a er .. .. le Fin askerlerine bildirmiş ve bunları 

tıiltn" ağır zayiata maruz kalarak puskur- (Devamı 3 üncü sayfada.) 

..,_ llşl:er~d~ir~·==================:::!:::==:=~======;==;===;~=======-

fiaıyada yiyecek ~addeleri 
vesika ile verılecek 

Du·· t 
1 

-N 1 Meclisi askeri hazırlıklara n op anan azır ar d. 
aid mühim kararlar ver ı 

:R-0 r B mdan başka yiyecek maddeleri -
llintn ~~· 22 ~Hususi) - Bugün :Muss~:~ 1 nin ~esi kaya bağlanması hakkında ted
lb.ecııs· . ı~asetı altında toplanan naZlr.. b' ler kararla'Ştırılmıştır. Bu tedbirler 

ının m.. k 1 . ·· saat sur- ır ltıüştür. uza ere erı uç ekonomik icaplara göre peyderpey tat-

1.ır • bik edilecektir. · · • 
takv:c1ıs, İtalyanın askeri hazırlıkların.ın Bundan böyle gaz fabrikalarında ma-
tı 1Yesi hakkında bazı kararlar vermış- d 

1 
kömü~ kullarulpıası bazı ta:hdi 

p~~:u :n:yanda, hususi fabri~aıa.ra ~a- d:~a tabi,4a~ak-ve -r,esmi ve hususi bi
di~ Inıllı müdafaaya aid sıparışlerın, nalarırrısitıl.riı~!"'iŞHl yabancı kok kul-, 
lea e~ sip.arişlere takaddüm etmesine mü- }anılması ,IUAtrtdttiıc~kt 

llık hır kanun projesi hazll'larrııştır. "' . ... .... ~ -.. 
•• 

.t\.ara bilkten bir manzara: Kok fabrikasının ön cephesi (Yazısı 8 inci aayfade) 



Her gün 
Memleketimizde istihlak 
Kooperalıf çiliğine niçin 
Lüzum vardır ? 

= Kısa söylemek, uzun söylemek m~selesi .. --= 

cCek Dempsey• miydi, cConi Toney. miydi, pek iyi ha
tı~ımızda kalmadı, fakat Amerikanın ağır siklet boks ıam
:pıyonlanndan birine: 

- Müsavi kuvvette, yahud yakın kuvvette bir hasmı 
yenmek lc;:in en emin çarenin ne olduğunu sormuşlardı, o da 
1\1 cevabı vernüfti: 

- Rakibinizi kızdırmıya, sinirlendirmeye muvaffak olur
sanız kuvvetini yan yarıya indirmif, calebeyi de temin et
miş olursunuz, demifti. 

Bir miıddcttenberi görülüyor ki, bob sahasında muteber 
olan bu usul harb sahasında da denenmektedir. 

Alman ordusu ikide bir Felemenk ve Belçika hududlann-

da mevcud toplantılarını arttırıyor, sonra ffmal devletlerine 
dönüp birkaç tehdid sawruyor, derken Ldkse:mburı hudud
larmda canlılık eccri .gösteriyor n niıhayet kabuğunun içine 
Çekilerek bir müddet sakin duruyor. Sinir harbi baılamıştır 
ve tabii bu vaziyette Alınan manevrası devam ederken müt
tefikler de hareketsiz duracak değillerdir. Onlar da Alman
yayı kızdıracak neşriyata veya tşaata geçiyorlar. 

BGks müsabakalarında bu manevranın sonu gerçekten 
yumruklaşmıya inkılAb eder, harb işinde ise ayni neticenin 
dolup doğmıyacağını bilen yoktur. Fakat kendi hesabımızn 
biz silrprlzleı e 50n gelmiş oldutuna inanmıyoruz, ey oku -
yucu sen: 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Sözün kısası 

Kurban bayramı 

' E. Ekrem Talu -e ugünler Kurban bayramıdır. Bü-

tün islam alemi namazda, yek • 

J dil ve yekvücud Ôlarak insanlığın necatı 
için candan ve gönülden dua etti. 

cEssulhü seyyidülfilıkam. düsturunu 
vazeden islam felsefesidir. İslam ~uuru 
bu düstura sadıktır. 9, her hangi bir te
cavüz karşısında bulunmadıkça insanlar 
arasında iyi geçimin istikrarı taraftarı • 
dır. 
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İkincikanun 
SON POSTA" 

Yeni deniz 
faciaları 

Bayram günlerinde 
olup biten 

siyası hadiseler 
Bayram müna.sebetile gazetemizin lnttş:ır e Bitaraf/arın 

Sayfa ) 

tereddüdü 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Sovyetlere aid Leh 
arazisinde Alman kıtaatı etn::edl~t üç gün içinde cereyan eden mühim 

siyası hadiselerin hülMa.smı aşağıda. veriyo. 
Lond.ra 22 (A.A.) - Amirallığın bir ruz: 

tebliğine göre. dün Şimal denizinde bir l Q Kanunusani L..11 arb uzadıkça ve meydana ge -

d ) fından istinsah. edilen h.aberlerin asılsız m.aync çarparak veya torpil yiyerek lrıJ tirebileoeği zararların azame -
(Baştarafı t inci sayfa a dir 

Balkan . . .. Lvov olduğunu bildirmekte · . batan İngiliz cGrenville» destroyeri e Cümhurreislmlz İsmet İnönü ile Bulga. ti daha iyi an~ıldıkça insanlığın is -
denu m~abırıne gore, Cernani~ekte Londra 22 (A.A.) - Yor.kshıı1E! 1935 te denize indirilmişti. t 485 ton _ rl.stan Kralı Majeste Borl.s arasında dostane tikbaline hakikaten bağlı olan ve hadi .. 
olan r~olu ile Almanya!.a se:kdi~~i Post gazetesinin askeri muharriri tara- hık torpito muhriblerinin başında: ge ve samımı telgraflar teati edilmiştir.Hariciye selerin inkişafını naçiz akıllarınca cız 

uınen petrolu gondenl g yere d to lanan malfunata göre, Nazi li ordu • VekAlctl Umumi K§.tibi Numan Menemenci. . . . . . 
\ı'arrnamıştır. Bir Alman tahkik komisycr fm a~ p 'b edilecek tabi e Y' . oğlunun Sofyayı ziyareti ve Cümhurrelsiml çok tahının edebılen kimselerın end1şe. 
nu Lvova gitmi ve bu petrolun Ruslar şeflerı arasında t~ Y Destroyer. 4. 7 pusluk 5, 2.1 pusluk zin şahsı bir mesajını Kral Borl.<ıe takdimi si de o nisbette artıyor. Nasıl artma -
tarafından aşırıı!rak Finlandiya cephesi· hakkında yeni ihtıl§.flar zuhur etmiş- 8 ve 4 torpıto kovanı il~ mücehhezdi. müna.sebetlle teati edilen bu telgraflar, iltl sın ki her türlü sulh imtkankı'fına ka -
ne gönderilmi old v nu tesbit eylemiş- tir. . . . . Bu destroyer 336.000 Ingiliz lirasına komşu ve dost memleket arasındaki itlma. pılarını kapıyan muharibler. şimdi. 
tir. ş ugu Ribbentrop Sovyetler Bırliğile lŞ çıkmıştı. dı teyid için yeni bir vesile olmuştur. birbirini daha i i tahrib edebilmek i -

be r v. lmasında ısrar etmek· D t .. • ıTlmest gazetesinin Belgrad muhabiri, y 
Roınanyanın Almanyaya sevkedilen bera . ~ ıgı. yapı .

1 
B 1k 

1 
d . . es ro~er ~urettebatmdan 118 kişi Mlert Sovyetıertn işgali altında bulunan ve Çin her çareye başvuruyorlar. Bu ara -

diğer bir ok mallar da ka bolduğu.ndan te. Gör!~~ ıse İtalya ı e a . an ar a ış İngılterenın bır şark limanına çıkmış- Roman) aya yakın buluııan Lehtstanın ce,. da vaziyetleri en fena olanlatı· bitaraf • 
ı\Irna l ç . Y' t komitesi beraberlıgi yapılmasını derpış eylemek tır. 8 cesed bulunmuştur. 73 kişi de nubu şarkisindeki petrol mıntaka.sının Al - lardır. Muhariblerden bir kısmına yani 
te . ~ arın askeri hır nezare . . - . tedir kavbolmu tur manyaya terkedileceğtlni ~ildirmektedir. İn . .. .. 
Şkıhnde ısrar etmelerinin sebebı şımdı .' harbi So etler Birlivi· İ ş · Sovyetlerln bu tavizine mukabil Alman gıltere ve Fransaya gore bunla.ın 

anıaşıLınaktadır Rıbbentro~ vy g talyanların en büyük zırhlısında ya, Finlımdiyaya hariçten harb malzemesi: menfaati kendilerine iltihak etmekte -
· nin yardımı ıle şar~a. !ayarak mu~abi- yangın mı çıktı? nin sevkine mani olduktan başka, Fin har. dir. Çünkü Almanya' ile Sovyet Rusya-

Parisin tekzibi lincie Sovyetk.r Bırlı~ne ~~andınaıv Rom:ı 22 (A.A.) _ Littorio zırhlı _ binde yardım etmek üzere Sovyetlere mü _ nın galebesi halinde k€ndileri için hiç 
Pans 22 (A.A.) _İyi malfunat alan memleketlerine karşı .harb ıçın Alınan sınd,a bir yangın çıkmış olduğu haber teh:ıssı~l.ar da gönderecektir. bir hay~t hakkı kalmıyacaktır. Muka -

lllahfeUer. harekat sahasının tevsii hak vanın yardımını» temın etmek arzusun veriliyor. Hükfunet makamat b • _ Son günlerde, Sovyet işgalt altında bulu - bil tarafın istediği de şudur: 
kınct . · .. G .. · .. B Ik ı d ·ık ı. u JlU nan cenubt Lehlstana Alınan kıtaatının gir. . . 
ta a Fransa ile Ingiltereye atfedilen d~dır. orınge .gore. a an ar 8 1 • sus

1 
hakkında hiçbir malUmat verme _ mesi, •Times. in verdiği bu haberi teyid 8 _ Ne 11tıha:k. ne bir şey .. normal ticad 

savvuriara dair bilhassa Cenevre - nufuz merhalesı Rornanyaya karşı bır me;ctedir. 35.000 ton hacminde olan den bir delil sayılmaktadır. muameleye devam; hepsi bu kadar. 
~pılan ve Alınan matbuatı tara· taarruz olacaktır. ~~ttorio, geçenlerde Cenova körfezinde ... ~ngillz tayyareleri Almanya üzer~ne bil Bu arada İngiltere ile Fransanın 

M
• F" I'"' d• d SUrJt tecrübelerini ikmal etmişti. yuk bır akın yapmış ve Hellgoland üssüne muhalefetine maruz kalır ve sıerbest ti-

ılfl korunma kanunu Sovyetler ınsan ıya a Roı~i.r 2İtalyan vapuru y~nı!~r ·-· :~~~~d~~gi~mv~al~~m:~~~9::1~u~eı:n:= c~retiııiz kontrol altına alınmak iste -

b 
1. d f .. n.cı: 2 - Resmen bıldırıldı.gıne ra.sında bir muharebe cereyan etmiştir. Ne. mrse o zaman bu ha'fekete muhalefet ayramdan sonra dun Ustuste ueş e a gore. 11:669 ton ~acmindeki cOrazİO» tlcede 8 Alman ve 2 İnglllz tayyaresi düş • ecforsiniz. Çünkü serbestçe ticaret yap. 

,. • • • adınctakı motörlü Italyan vapuru, dün müştiir. rnnk her memleketin sarih hnkkı old~ı.... mer ıyete gırıyor taarruza geçtıler saat bt> e do[5ru Tulona 38 mil mesafe. 20 Kanunusani ğu gibi ba.skalarmın harb yapmaları 
ı\n . . .. de ya.n~m dofayısile istimdad . i~areti bahanesile bütün diiny,a•nın ticaretine 

k: kara, 22 (Hususı) - Mıllı korunma (Baştarafı t inci sayfada) vermı11 ır. Bırçok Frans1z ve Ita~yan Yugoslavya ve Romanya harici~ na. ko:-ıtrol vazetmeye de hakları vok1ur. 
h anunu Bayramdan sonra intişar edecek teslim olmaya davet etmiş'erdir. vaourlnrı v8k'a mahalline hareket et. zırhırı arasında. iki memleket hududunda Bu iki görüsten her ikisini <le. 
~esırıi G t d T dil k • mer'iyet . l cJ" B bulunan Verchetz kasabasında bir mülflkat • .. 
bı.evk.. aze. e e ı ~n e ece ve . . . Geçen hafta zarfında Sovyet tayyare- mıs er r. unların ara~ında bir Fran- yapılmııı ve buna dair bir tebli~ ncşredU • benimc;enen nokiai nazara• ı;rore müda • 
Çin •11ne gırecektır. Kanunun tatbıki ı- leri tarafından Finiandiyanın muhtelif sız torpito muhribi de bulunmaktadır. miştir. faa etmek elbette ki kolaydır. Fakcıt iş 
n lazıın gelen kararnameler peyderpey m.ıntakaları üzerine 6667 bomba atılmış- Deniz pek fazla• coşkun oldu$ından Bu tt-'Jllğden :ınla.şı1dığma göre iki nazır, herhanıti akademik münakaşa ile bıte-
~Şred.ııecektir. tır. Finlerin maneviyatını kırmak üzere, kurtarma amElivesi güçlesmistir. «Ü - 2 Şubatta B"lgradda toplanacak olan Bal. ccğ'e benzemeı. Binnetice, dava kuv · 

. , • kan Antantı kon.o::eyinin ruznameslle al~ka. . . . 

Macaristanda if lyan 
rasgele atılan bu bombalar neticesmde raz o),) oa 412 volcu ve 231 tayfa var· dar mc~eıelerı müzakere etmişlerdir. vetle hetlledılecektlr. Bundan do lavı dır 
yalnız 18 kişi ölmüş ve 109 kişi yaralan- dı. Sirndiye kadar 539 kişinin kurta • Yugo~!av sly::ıst mahfel1€rinin kanaatine ki 1arafların noktai nazarlarını miida • 
mıştır. rllmış oldui1u anlaşılmıştır. göre, Bıılgarlstan ve Macaristan bu konfe • faa edN1erken ileri sürdülı;leri şu vevi 

kıtaatı mı var 1 Yapılan bütün bu hava hücumlarına 'Üc gPıni da1ıa mayne carparak hattı ransa ı:cıttrake davet edileceklerdir. bu tez, hakikatte bitaraf alemin h issi . 
a- yüzlerce Sovyet tayyaresi iştirak etmiş- Lonrıra 22 ( A.A.) - 95 77 tonluk İn- e Meşhur Amerika~ ~.na.~örü Borah, 74 yatını k~zanmak icin icra edilmiş ma . Buda peşte 22 (A.A.) - D. N. B. 

Jansı bildiriyor : · . 
. . . . . . yasında olduğu halde olmuştur. 1 . ..ı 'b tt' 

tir. Bir defasında, 450 Sovyet tayyaresi· gılız Protesılaus vapuru Ingılterenın 8 İngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks nevra ım.ıan. 1 ar~. ır: . . 

1 
Macaristanda İtalyan kıtaatının bu· 

t'Llnduğu hakkındaki haberler salahiyet 
nin Finlandiyanın muhtelif mıntakaları· garb ~ahillerinde bir mavne çarparak radyoda bir nutuk söyliyerek, İngilterenın Demek kı. bugun ıçın. etrafında bıl 
nı bombardıman ettiği görülmüştür. dün batmıstır. 60 ki8ilik mürettebatı bu h:ırlı sonunda kendisi için hiçbir şey ıs. ha~sa entrika çevrilen alem. bitarafbr· 

ar ka~"naktan tekzib edilmektedir. Bu ak§amki Fin tebliğinde ayrıca şu bir lim:ma · çıkarıJmışt;r. Ekserisi Cinli temlyece~ni tekrarlamış, Mlinlh anlaşma • dır. Sorı günlerde İngiliz bahriye bi • 

tafsl·ıa· t ta verı·ımektedı'r·. olma·k üzere 1 3 denizci varalanmıc:t•r sındanbcrl cereyan eden hadiselerin bir ta_ rir.ci lordu Bav Çörçil'in söv](>miş ol · 

T ransilvanyaya 
tnuhtariyet mi verilecek1 

· - ·, · · r1hçesinl yapmış ve Hitlerln ihUraslarını te. , · . . . 
cEsir alınan Sovyet tayyarecilerinin Loııdra 22 ( A.A.) -:- 1086 ton har. barüz ettlrml.ştlr. dunu. nu~ktan d~ b~ ıste~ s~zılıyn: 

b t ·· h t 1 E mirıdcki ve cAbe!'den Jımanına mensub Şahsıvctı çok klıv\ etl•. tecrubeSl de bır 
eyana ına gore son ava aarruz arı s· 2 1 l(Anunu('an·ı . . · · · 

t d ki So t h .. ·· d 1 Perrv Hill vapuru. İngilterenin simal Cl , o kadar 1lerı olan bu Ingıhz nazırıns 

'ti ~ondra 22 (A.A.) - cNews Chro • 
~~,..gazetesi. Bükreşteki muhabiri -
gôrcıyı bir membadan aldığı malumata 
~a. Ronl3.nya Budapeştenin ve Sof -

onya a vye ava ussun en ge • . . v • .. • h 1 Al . 
. t· sahıllcm açıgında batmıştır. a A'TISterdamda intişar eden cTelgrat• ı.rore hı taraflar beheme a manya 'e 

mış ır. . c~ R l h. b" k • . k . .. On iki kisiden ibaret olan mürette- gazetesine göre Italya. Almanyanın Baıtı:ı:ta. •"J<'vvet usva a e:-.· me ır ara'r ver · 
Finlandıya hava uvvetlerı de ~ute- batırıtn telef. olmus olduğu tahm· d'l ve Bal!canlardakl harb hedeflen hakkında melidirler. Çünkü tereddüdleri. er, neç 

addid keşif uçuşları yapmış ve bırço~ k~ di · ın e 
1 

tenvir ccUlmesinl Berlin hükümetlnden ıste. mevcuciivetlerine ma1 olacaktır. Buna 
.. l . . bomb d .nl4- me .. e r. '•tf . Sovyet hava us erını ar unan .,,.- . v m..ş r. k b:l , 1 Al d w ·ı t . 

. · Dıgrr tarafta•n 95 77 ton hacminde- S;rnıldığına göre, Almanya verdiği cevab. mu a J a mz manvan~n eın · 
mıştır.,. lan malfunata öre ki ve 410sterib adındaki Norveç bav _ da, Sovyet _ Finlandiya lhtıJA.tma karışını _ talvanın da su mukabelesı dıı,rnluvor 

. K~t ı~en sabit 0 b" b 
1 

g rağaıı hamil vapur. İngilterenin ır~rb yacağını, diğer taraftan harbin Balkanlara JTwır: böyle bir .şey mevzuuba•hs de -

nır a .. 
Pn.. • rzusunu tatmin etmek ıçın 
.ı..ran·nv 
ll:ı.iite • ~yaıya muhtariyet vermeğe 

~ulunmaktadır. Fmlandıya kıtaa~ı ~usl~.r~ ı~ .~ onunu . . . · sirayet etmesini kat'iyen arzu eylemedi~ni ğil :Hr. 
11 ta Yaresinı dun duşurmuştür.• sahılıermde bır rnayne çarparak b. at - bll 11 . ti . İ 

Yeni zef zeleler 
ve Y M.. b d w :k 1 . < rmış r. Ve hatta bır kıc:ım talva matbuatı 

et tebli w. mıştır. urette atın .a'n sag a an ıki Diğer tarattan tanınmış İtalyan slyasl mu . . . . . . . 
Sovy gı kişi meçhul bir gemi tarafından alına- harıirl Virgtnio Gayda ise, lngillzce usun _ daha 1len gıdıyor. Di?orlar ~l: 

( Moskova, 22 (A.A.) - Leningrad as- ral< krıraya çıkarılmıştır. day DL~pach» gazetesi. için sureti hususlyede Harh çok u1,ayacaıza benzıvor. Fa -
Sıvas 2 Bastarafı 1 inci sayfada) keri ımıntakası genel kurmayının resmi . yazdığı bir makalede, Italyanın Tuna ve şar. kat bu ha•l Almanyavı harab edebitr>ce-

Ça Şİdd 'ı .2 ruususi) - Dün gece olduk- Bır Yunan vapuru da batırıldı kJ Avrupada komünizmin genişlemesine kar. iTi rihi İn<tiltere ile Fransanın takatte -
· e lı ik· Ik tebliği: · ı 1 ld - t-. nıden korku ı zelzele olmuştur. Ha ye- 21 Kanunusanide, hiçbir şayanı kayıd Londra 22 (Hususi) - cldrakulis» şı vaz yet a mış o ugunu teyld etmiştir. rini de tüketecektir. Bu harb. Avrıına 

fehrı ile!{ ve heyecana kapılmıştır. Su· hadise olmamıştır. admdaki 5000 tonluk Yunan gemjsi, SUmerbank Umum ftUdUr'Ug""U aleyhtarı bir harbdir ve onun menfaat-
zeıeıer de 

0
Y1Uhisarda fasılalı olarak zel- Her mıntakada keşif kolu ve bazı m.ın· Portekiz sahilleri açığında bir Alman lerine z1ddır. 

Yu Varn ediyor. Hasar yoktur. takalarda topçu faaliyeti olmuştur. tahtellJahiri tarafından batmlınıştır. Ankara, 22 (Hususi) - Sümerbenk Mümkündür ki bu sözler bir pazar -
fefake nan Kra:mın zeizele Sovyet hava kuvvetleri keşif ve bom· Geminin mürettebatından 6 kişi öl· yeni umum müdürü vazifesine başlayın· lık mevzuu için söylenmiş ohmnlar. Fa 

Ati tzedelerine yeni teberrUU bardıman uçuşları yapmıştır. mü~. d!ğ"erJeri kurtarılmıştır. _ caya kadar idare meclisi azasından Şakir kaıt hu_!!ürrkü vaziyette her va<>ıt:ı ne ha 

l'iyor: na. 
2
2 (A.A.) - Atina ajansı bildi· Fin tayyarelerinin faaliyeti M: 1 :t M Oda f aa ~~~~ .. ı::.~.~~:.:?.~.: .. ::;.~.~~~: .. ;.~~.~~~:.?.~~: .................. ~~~~~~~ .. ~ .. !~~L.~!!~.~.?.~ ...... _ 

Majeste .k. . u elsinki1 22 (A.A.) - Dün ak. şam ~cç 
111.k el . . 1 ıncı Georges Türkiye bil- .ı:ı F nlAnd M ı 
.k Ve SÇısıni kabul ederek Al nadolu zelze- vakit haber verildiğine göre, l ıya Usteşar 1. g"' 1 

eyIAb f 1.k hava kuvvetleri Kronstadtı bombardı-
ıPatisini b. e a etleri karşısındaki sem-
nı~ ve El ır kere daha kendisıne bilclır- man etmiştir. 
b. en kr 1 . Dı·gver taraftan, Finlandiya hava. kuv-
ır Yard a ının felaketzedelere yenı dalri h 

b ıını lnı 1 . · Sovyetlerin Estonya ava 
ir Çek ? ak üzere beş yüz liralık vet erının 

ltnrnetı.n· etev~~ eyliyerek bunun Türk hü- .. ünü teşkil eden Baltisk limanı ile Tal
rı gond ·lrn 1 ·d ~~ bunda diğer bir Sovyet hava ca etrn: . erı esini büyük e çı en Jının cenu .. 

l 
.. uşt.ır.. .. .. bombardıman ettıği de resmen üssunu 

Lond~gıhzlerin teberrüleri bildirilmektedir. 
~ardım ca, ~ (A.A.) - İngiliz - Türk Finlandiyada yabancı lejyonu 

hanları . ~Yetinin Anadolu zelzele kur- Helsinki, Z2 (A.A.) - H.elsinkide, ce~-

Ankara, 22 (Hususf) - Askert Şfüa 
Şubatta toplanacaktır. Halen vekaleten 
idare edilmekte olan Milli Müdafaa Müs
teşarlığına kimin tayin edileceği Şuranın 
inhasından sonra anlaşılacaktır. 

Hariciye Vekilimizin yakmda 
Bu!gar Başvaki : i ile görUşmesi 

bekleniyor 
te\1zi; ... e ıçın gönderm;., oldugu~ eşyanın .. derilmek üzere bır yabancı leJ· 

... , y d --~ heye .gon (B f t 
ltı.etinin ar un etmek üzere Türk hilkıl- h larıımıştır. Şimdilik hazırlanan aştara ı inci sayfada) 
fesör Q ınuvafakatile Sir Deeded ve Pro- Y?nu b az:ur Yakında üç yeni tabur da" yoruz. faka·t sulh yolunda diğer devlet
lerdir. arstang Türkiyeye hareket etmiş- ~: :~~ac$ kuvvetle tahmin edilmek- lere hizmet etmek için zuhur edecek 

F'elaket hiçbir fırsah kaçırmıyoruz.> 
toplan Zedelere elbise vesair eşyanın tedir~·------------ Türkiye Hariciye Vekili başka bir 

"'a.rn ~asına İngiliz - Türk komitesi de- Esk"ı Alman imparatoru 81 inci smı.le cevaben ve ilaveten şöyle demiş--
er:aınektedir. tir: 

16,20 da, 22 (A.A.) - Bugün s.20 de ,,e yıldönUmUnU kutlulayacak c- Bulgnristanın halihazırda bir 

ıeııeıe :ı: ert saniye sür.en şiddetli iki A terdam 22 (A.A.) _ Eski Al • karışıklık amili olmadığını zanne<lfyo • 
_ uş ur. Hasar yoktur. ms k rum > 

- . torunun sıhhl vaziyeti ha • · 
-.,. - --- man ıınpara h b 1 ls zd r Saracoğlunun beyanatı. yakında Bul &e .; h cl hariçte çıkan a er er ası ı ı · . .. . 

.n ar kın .a A • 'da tasrıh olunduğı.ı.na gar basvekili Koseıvanof'la bir görüş -°'e • Bılakıs Doorn .. .. .. d k" C me yapacağı hissini vermektedir. S&' -
ö ı rı·m.;r.!P k' . parator onumuz e ı u - ~ 

A. .!J.41 göre es ı 3m . l<l}l .. .. ü k tl ~oğlu Tüııkiye ile Yunanistan arasın· 
nkara 22 · 81 incı yı unumun u u-

l'tıiş b • (Hususi) - Sipariş edil- martesıye V · b b h da tam bir anlaşma bulunduğunu söy· 
de buuı lunan Yeni harb gemilerimiz için- lamağa hazırğlanmı:Jdır. toe moubillsea bair lemek surotile sözlerine hiUmı vermt .. _ 

Und v şı"dde'li soğu a ragmen o tfr, - - - ~ - "i l'rıa"" uguınuz yıl ortalarında donan- ~ 
"'IZa 'l . .....,,.,..+,,. ı tıhak edeceklerdir. gezinti yapu"'i-.• 

Sabahtan Sabaha 

Edehiyat standart 
Pek heveslisi olmadılun halde rene edebiyattan bahsedeceğim. Çünkü sırası 

gelmişken memleketin edebiyattan ne bt>klediğini aramak ve ıöstermek faydalı 
olacaktır. Edebiyat cemiyetin sıhhatini gösteren bir nabız hareketidir. Milli zinde. 

lif J ancak fikir seviyesle ölçeblliris. Edeblyaı madem ki tek zümrenin malı oL 
maktan çıkmı~ır ve her cins fikir hareketini jçine almıştır. O lhatde bu malt stıın. 
darize etmek liizımdll'. Bizim iki öç gazete sayfasında, birkaç mecmua yapralın. 
flnd& kop:ı.rdığnnıt yay~araların kıymeti yokrur. Türk cemiyetinin fikir seTiycsl 
yiikselmiş değilse bile sabası çok renlşlemiştir. Okuma bilenlerin saylSını bilme. 
ınekle beraber on beş yıl evvelkine röre çok arttığı şüphesizdir. Otuz yı a yaklaşan 

g:ı.zetecilik hayatımda halk tabakasının da münevver zümrenin de okuma ihli. 
yaçlarını taklb ettim. Bugiin gördüpmmanzara iimld vericidir. 

Bu neticeye göre cemiyete jstedilinl verdiğimizi :r.annetmlyol'um.. Daha ziya.de 
münevver sımla hitab etmiye çalışıyoruz. Halk edebiya.tıml7., Bourgeois edebiyatı. 
mız çok fakirdir. YetiştltinJ iddia eden gençlik de bu hataya düşmüş görünüyor. 
Şiir, san'at iddiaları sabun köpüğü gibi da~ılır, gider ve cemiyet böyle dediko. 
dularla yetişmez. En aşağı taılıminle on sekiz milyonluk kütlenin yüzde beşi o ka... 
dllr farzetsek karşımıza çıkan kalabalığa okutacak eser bulamayız. Kitab, pzete, 

mecmua sürümJerimizin son haddini biliyorum. Bundan anlıyorum ki okumak 
istiyenler çoğaldığı halde okunacak eseı yetiştirenler azalıyor. Bu iş artık o•ı:-a

nize edilmek ihtiyacındadır. Toprak nıahsulleri ofisi gibi bir de fikir mahscıllrrf 

ofisi kurmalıyız. Bu ofis fikir piyasasına mal süren edebiyatçıları te~kl atlanclır -
malı ve mallarını standarize etmelidir. Abur eubur gibi göriinen harcıfilem eser. 
lcrden ekstra şiire kadar tasnif etmen ve müşterisine arzedilecek piyasalara siır. 

melL Edebiyatçı geçinenler de kendUcrine, lstidadlarma muvafık görecf'klerl Yn7'1 

şubesi üzerinde daha iyt mahsııl veroılye çalı~-mf?:.ı. Çünkü charc~illeuı ) azma111n 
bile bir kalitesi ve cevheri vardır. Kütüphaneciden, muharrirden, şairden bel•· 
lenen iş budur. Gevezelik değil, 
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Zabıta kurslarında 
f aaligefe geçildi 

Vekiller 
şehrimizde 
Daılıiliye Vekili Faik Öztrak, Ticaret 

Vekili Nazmi Topçuoğlu, Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu, İktısad Vekili Hüsnü 
Çakır ve Nafıa Vekili General Ali Fuad 
Cebesoy bayram tatilini şehrimizde ge
çirmek üzere bayram içinde şehrimize 
gelmişlerdir. Vekiller şehrimizde kaldık
ları müddet zarfında Vekaletlerini aliika
dar eden bazı işler etrafında da tetkikler 
yapmaktadırlar. 

Seyrüsefer memurlarının kar, yağmur ve güneşten 
korunmaları için şemsiyeli sığınaklar yapıldı 

Şeıhrimiz emniyet teşkilatına mensub 
zabıta memurlarının mesleki ve umumi 
bilgilerini arttırmak maksadile tesis edi
leceklerini evvelce yazdığımız kurslar a
çılmış bulunmaktadırlar. 

Bu kurslardan biri Eminönünde, diğe
ri Beyoğlunda derslere devam etmek -
ted:ir. 

Seyrüsefer işlerinde kontrol un daha e
saslı ve vukuflu bir tarzda takib edilebH
ınesi için, kurslarda zabıta memurlarına 
haftanın muayyen saatlerinde seyrüsefer 
dersleri verilmektedir. 

Çok şayanı istifade olan bu takrir](!r
den halkımızın da faydalanması I:izumlu 
görüldüğünden, seyrüsefer tedrisatına 

hasredilen saatlerde, istiyenler bu tak
rirleri serbestçe takib edebileceklerdir. 

V. Birson tarafından verilen «Başka 
ınemleketlerde ve bizde seyrüsefer> mev
zulu ilk konferans büyük bir alaka ile 
karşılanmış ve dinlenmiştir. Hatib bu 
konferansında; meden1 memleketlerdeki 
seyrüsefer hareketlerinin geçirdiği fati
haleleri uzun uzadıya izah ettikten sonra 
seyrüsefer işlerinin mernlekPtimize taal
luk eden noktalarına temas ederek: 

c- Medeni memleketlerde değil, yal
nız köylerdeki arabalar, havadaki tayya
reler bile seyrüsefer lambaları yakmak 
mecburiyetinde iken, bizde hala ~ehir i
çinde lambasız gezen YC rnmbaları SÜS 

maksadile türlü türlü renklerde kulla
nan otomobiller vardır. Aradaki bu bü
yük fark ve te1akkiyi kısa bfr zamanda 
kapamak Jazımdır. 

Seyrüsefer işlerindeki noksanlarımızı 
ikmal ederek bu bakımdan diğer medeni 
memleketler seviyesine yi.ikselme.~e ça
lışmak zorundayız. Bunu yapabilmek i<:in 
bizim de diğer memleketler gibi bir ta-

kım ka.nunlara, nizamlara ve teşkilata 
şiddetle ihtiyacımız vardır. Bu maksadla 
bir taraftan be!ediyeler. vilayetler çalış
makta ve bu arada umumi bir seyrüsefer 
kanun layihası Büyük Millet Meclisine 

işaret memur,arına. yapılan 

sığınaklardan biri 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak bayramın 
birinci günü şehrin bazı semtlerinde tet
kikler yapmış, Taksim meydanı ve eski 
kışla ile buraların istikbalde alacağı şe
kil hakkında alakadarlardan izahat al
mıştır. 

Vekil şehrimize gelerek muhtelif 
semtlerde yerleştirilen zelzele felaketze
delerinin vaziyetile d'e alakadar olmuş ve 
bu hususta Vali Muavini Haluk ile görü
şerek icab eden direktifleri vermi§tir. 

Ticaret Vekili Naimi Topçuoğlu da 
bayram ve tatil olmasına rağmen yeni 
ithalat birliklerinin teşekkülü, istihlak 
kooperatiflerinin kurulması, ihtikar ve 

ı milli korunma kanununun tatbik şekli, 
takas ve ihracatı teşkilatlandırma işleri 

1 
ile alakadar olmuş ve alakadarlardan iza
hat almıştır. 

Vekiller şehrimizde birkç gün kalarak 
Vekaletlerine bağlı dairelerde tetkikleri
ne devam edeceklerdir. 

ithalat limited şirketleri 
tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle • ' ti f 
hiçbir medeni hareketten geri kalmıyan sür a e aalıyete 
inkılabcı Türk milleti seyrüsefer işlerin- geçirilecek 
de de kendisinden beklenen tekamül ve Şehrimizde bulunan Ticaret Vekaleti 
inkişafı kısa bir zamanda göat~recektir> Dış Ticaret dairesi reisi Servet Berkin, 
demiştir. Bayram olmasına rağmen iki gündür it -

V. Birsonun bu konferansları devam halat limited şirketlerinin teşekkü.'lcri 
edecektir. etrafındaki tetkiklerine devam etmek-

Diğer taraftan Emniyet Müdürlüğü sa- tedir. .. . .. .. 
bit vazife gören seyrüsefer memur lan- Bu m.unasebetle evvelkı gun ve dun es-
nm, kar ve yağmur ve güneşten vikaye- naf cemiyetinin Türbedeki merkezin -
lerini temin maksadile bunlar için vazife ?.e sabahtan ~kşama kadar devam etmek 
aldıkları yerlerde şemsiyeli sığınaklar uzere muhtelif toplantılar yapılmıştır. 
vücude getirmiştir. Bu toplantılarda, Ticaret Vekfüeti ih-

Bu sığınaklar şehrin her semtine teş
mil edilecek ve memurların vazifelerini 
daha iyi bir şekilde yapabilmeleri imkan
!arı temin edilecektir. 

racatı kontrol dairesi şefi Hakkı Nezihi, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü. Nuri 
Orak, Ticaret Vekaletine menı;ub diğer 

bazı zevat ile yeni teşekkül halınde bulu
nan muhtelif ithalat limited şirketleri 

K 
· fi mensubları hazır bulunmuşlardır. 00p9rati ~rde imar faaliyeti tehir ithalat limitedlerinden i::;tihdaf edilen 

gaye çok mühim olduğundan, hükllmetçe 

te tkik2t yapıhycr edi_lmiyec€ k bunların biran evvel faaliyete geçmesjni 
Jıazırlıyacak tedbirlere derhal tevessül 

Şehrimizdeki bilfunum kooperatifleri Başvekfilet bütün vilayetlere bir emir edilmesine lüzum görülmüştür. 
tetkik ve mürakabe etmek üzere Anka- .. . 

1 

ithalat lımitedleri kurulurken ilk 
radan şehrimize gelmiş olan bir müte- gondererek, memleketırı imarına. aid her 1• d h 1 t' ilm . d .. k"l·t ·· h h k .. . . . . . . . . p an a a en ge ır esm e muş u a go-
a.ssıs eyet ooperatifleri gezmeğe baş- türlü ınşa ışlerınm Avrupadakı harb halı ru"len ı'thalat maddelerinin temini imkan

lamıştır. 
İlk olarak Belediye memurlar koope- sebebile kat'iyen geri bırakılmamasını, ları araştırılacak, ikinci olarak ta piyasa-

ratifinin vaziyetini tetkik etmeğe başla- giriştiğimiz terakki yolunda hatvelerin da gayri tabii fiat yüksekliklerine mani 
DUş ofan mütehassıs heyet şehrimizde 10 geri alınmıyarak, ayni süratin devam et- olacak tedbirler alınacaktır. 
gün kadar kalacak, bütün kooperatiflerin ı · t ·· ı · · hesablarını kontrol edeceklerdir. tirilmesini bildirmiştir. Aldığımız ma uma a gore ırnıtedlerin 
-=================:==-================- idare meclisi azalarının yüksek nisbette 

l 
Bayramda rozet tevzU 

Zelzele ve sey1ab tahribatının memle- ntha tini . 
kette uyandırdığı derin teessür devam bek:e sınema kapılar~~da saatlerce 
etmekte olduğundan, Bayram neş'esiz k Y': kalabalık halk kütleleri dikkati 
geçmiştir. Bu Bayramı diğer Bayramlar- çe ece bir mahiyet arzetmiştir. 
dan ayırd eden bir hususiyet te halkın 'Havaların müsaid oluşu küçüklerin 
pek çoğunun kurban. kesmiyerek bedeli- ~a~anu neş'e içinde tes'id etmelerine 
ni Kızılaya terketmesı, kurban kesenlerin ımkan vermiştir. Bayram münas b t'l 

b . k ~ l.k C t . e e ı e de etin mühim ır ısmını re a -etze<leler umar esı sabahındanberi kapalı bulun-

hakkı huzur alacakları hakkındaki haber-
ler doğru değildir. Vekaletçe tayin edilen 
resmi memurlardan gayri hiçbir aza bir
likten hiçbir namla para almıyacaklardır. 

Şehrimizd~ bulunan Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu da bizzat bu işle yakın
dan alakadar olmaktadır. 

Vekil dün öğleye doğru esnaf cemi
yetleri merkezine gelmiş, Dış Ticaret da
iresi reisi Servet Berkine ve arkadaşları
na bu hususta etraflı bazı talimat ver
miştir. 

Bugün Takas Limited Şi. ketinde 
bir topla '1h yapıl ... cak 

Bugün Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ
lu Takas Limited Şirketine gelerek bura
da yapı!acak mühim bir toplantıya riya
set edecektir. Bu toplantıda Ticaret Ve
kaleti Dış Ticaret daireisi ıeisi Servet 
Berkin, Hakkı Nezihi, Nuri Orak ta hazır 
bulunacaklardır. 

Dış ticaretimizde takasın ı:ıynadığı rol 
ile vaki olduğu iddia edilen bazı müşkü
lat konuşmalara mevzu olacaktır. .................................................................. 
Şehir Tiyatrosunun bülOn has1lı:ıtını 

Felaketze<lelere tahsis ettiği 
Bl\yük MOsamere 

5 Şubat Pazartesi akşamı 
ilk defa olarak 

P EN BE S O KAK 46 No. 
Yazan: M. Feridun 

jçin ayırmış bulunmas1 olmuştur. makta olan .billrnu.m resmi daire ve mü-
Ayni sebebden dola·~\ halk ~elzele fc- esseselerle Üniversite ve bütün mekteb- ( T 1 Y A T R O L A ff ) 

Iaketine aid filml~r gos .eren sın:maıa:a ler ya~ın sabah açılacak ve normal faali- ...__""."""~------------' 

bü
·yu"k bir alaka gostermış ve matınelcrın yetlerıne devam edeceklerdir. Şehir Tiyatrosu: Tepebaşında 

dram kısmında (0 Kadm) 

İldncikanun 23 -== 

Sarhoşluk yüzünden bir 
adam yaralandı 

Süleymaniyede sarhoşluk yüzünden 

vukua gelen kanlı bir hadise dün adliye

ye intikal etmiştir. 

Ziya, Yusuf ve Hamdi isimlerinde üç 

arkadaş çok sarhoş bir halde caddede gi

derlerken, karşıdan gelen İsmail isminde 

birine çarpmışlardır. Bu yüzden iki taraf 

arasında ani bir kavıga çıkmış, karşılıklı 

küfürler ve yumruklar teati edilmege 
başlanmıştır. 

Hadise esnasında bıçağını çeken Yu

suf, İsmailin üstüne hücum ederek, kar

nına saplamıştır. 

İsmail kanlar içerisinde yere yuvar

lanmış, vak'a mahalline yetişene polis 

memurları suçlu YUstıfu yakalamışlardır. 

Yarası ağır olan İsmail de cankurta

ranla hastaneye nakledilmiştir. 

Dün cürmü meşhud nöbetçisi Sultan

ahmed 1 inci sulh ceza hakiminin huzu-

Zelzele mıntakasından 
gelen talebe ve 

muallimler 

runa çıkarılan Yusuf, yapılan sorgusunuı 
müteakıb, tevkü edilmiştir. 

Bir otel hırsızı tevkif edildi 
Sirkecide bir otelden Hııc:ı Tim ismin~ 

de bir müşterinin elbiselerini çalan Meh~ 
med adında bir otel hırsızı yakalanarak, 
adliyeye verilmiştir. 

Suçluyu sorguya çeken, Sultanahmed 
1 inci sulh ceza hakimi, tevkifine karar 
vermiştir. 

&ir sarhoş adliyeye teslim edildi 
Hayri isminde biri bayram münasebe~ 

tile biraz eğlenmek istemiş ve adamnkıDı 
sarhoş olduktan sonra, sokağa çıkmı~tır. 

Hayri, Veznecilerden geçerken sarhoş~ 
luk saikasile Ce1al isminde bir talebeye 
çatmış, aralarında sebebsiz bir münaknşa 
çıkmıştır. 

Hayri bir aralık bıçağım çekerek, ce~ 
lalin üstüne yürümek istemi5, fakat 
vak'aya müdahale eden polis memurları 
tarafından yakalanarak, cürmü meşhud 
müddeiumumisine teslim edilmiştir. 

Yargından dönerken 
bir itfaiye 

arabası devrildi 
Maarü Vekaleti zelzele mıntaka.sından Bayramın birinci günü Bostancıda bir 

diğer vilayetlere gönderilen talebe ve yangın olmuş ve bunu müteakıb te yedi 
muallimler hakkında maarif teşkilatına itfaiye neferinin yaralanmasile neticele-
yeni bir emir göndermiştir. nen müessü bir kaza vukua gelmişti. 

Bu emre göre zelzele mmtakasından Bostancıda ·Tepe mahallesinde N~ati 
başka vilayetlere gelen lise, orta ve ilk adında birine aid üç katlı ahşab evden 
okul talebeleri ifadelerine istinaden nak- çıkan yangını söndürüp avdet eden grup" 
len geldikleri sınıflara kabul edilecekler- lardan Kadıköy itfaiyesine mensub ve şo .. 
dir. Felaketzede lise ve orta okul talebe- för 117 sayılı Osmanın idaresindeki 59 
!erinin durumları hakkındaki soru kôğld- numaralı büyük pomp arabası, Şaşkın" 
ları geçen yıla aid sınıf geçme defterle- bakkal civarında birdenbire devrilmiş, 
rinden tetkik edilmek üzere, okul idare- bu devrilme sonunda da otomobilde bU" 
!erince Vekalete gönderilecektir. İlk okul lunan yedi itfaiye neferi vücudleriniıl 
talebelerinin durumları da, felakete uğ- muhtelif yerlerinden yaralanmışlardL 
rıyan mahallerdeki kuyudatın enkaz al- Kazazedelerden şoför Osman, Şuayıb, 
tından çıkarılıp tanziminden sonra, ma - Salahattin, Feyzullah ve Cemil ilk teda" 
hal!erinden sorularak öğrenilecektir. vilerini müteakıb vazifelerine 'dönmÜŞ" 

Maarif Vekaleti ayrıca zelzele mıp.ta- lerdir. 
kalarından gelen muallimlerin arzu et- Bunlardan Mustafa Çavuşla 221 sicil 
tikleri vilayetlerde çalışacaklarını ve bu- sayılı Hasan, kaza esnasında ağır yara" 
ralarda tavzif edileceklerini bildirmiş, lanmışlar ve hastaneye kaldlrılmışlardıt• 
felaketzede muallimlerin hangi vilayet~ 1 Aldığımız ma~umata göre yaralıların sıb" 
lerde ça1 ışmak istediklerini Vekalete ha- hl., durumları salah kesbetrnektedir. 
ber vermelerini istemiştir. Köycülük hak;·mda konferans 

Eminönü Halkevinden: 
25 İkincikanun 1940 Perşembe günil 

Müptela olduğu hastalıktan kurtulamı- saat 17.30 da, Evimizi!l salonunda İs t 3n· 
yarak HaydarpB.§a Nümune hastanesin - bul Belediye Reisi Muavini Bay rnfnt 
de ebediyete gözlerini kapıyan valideme tarafından ~Köycülük> hakkında bir kon· 
karşı gösterilen ve yakinen alAkadar o- ferans veri1ecektir, herkes gelebilir. • 

~~ :ea~::~:~ö:u::~~!::a~!~:~~ ......... T.E·ş··E·~('·K··u··R········ 
ne iştirak eden Üsküdar birinci erkek trtihali ile efradı ailemizi, dostlarını ve 
orta okul öğretmenlerine, talebelerine kendis~ni tanıyanları teessüre garkede:tJ 
sonsuz teşekkürlerimi su.nar, kabnlünü Trabzon Cümhuriyet Halk Partisi Reisi Runi 
rica ederim. Uralın, gerek hastalığı zamanında, lütfü 11 .. 

Düzceli ölü Emine kın ve oğla lakalarını esirgemiyen ve gerek EdirnekaP
1 

Seniha Balamir, Yekta Baıamir Şehidli~ine kadar cenazesinde l;ıulunarak e ." 
---········ .. ••••• .. ············-····· .. ············-··· lemin1i.7.e iştirak eden Trabzon Parti Müfettı-. 

şi .i:star-ıbul Meb'usu Sadettin, Meb'us Nebi· Vefat ve Tedfin zade Hamdi, Meb'u.s Daniş Eyüb, Meb'us ;.... 
Nuri Demirağ Tayyare fabrikası mü - kif, Trabzon eşrafından Nemli oğlu ceın.ıl 

dürü mühendis Hami Özgerm validesi ile çelenk göndermek suretile samimi alft~ı.l 
Fatma Ö21ger vefat etmiş, cenazesi dünkü göster~n İstanbul Parti ve Belediyesi erk~ .; 
Pazartesi 1gu-nü Beşjktaş Sinanpaşa ca _ mna, canlı bir bağlılık ile b~e te.s~m v: ~1

1 
· · · · · · 1 met ar.,eden do.st ve hemşerilerlmize Ka•b 

mısınden ıkındı vaktı kaldırılarak Orta- te ekkürlerimizi sunarız. 
köy aile mezarlığına defnedilmiştir. Ke- R!rıkac:ı Hemşiresi Kaı·de!i1 
derdide ailesine beyanı taziyet eyleriz. 1 Kebire Ural Besire Saruhan Nazmı~ 

Her akş.tm buton dnnya radyolarıııda billOı· sesini işittiğiniz 

Şarkın Yegane Ses Kraliçesi 

ÜMMÜ GÜLSÜM 
ün en fazla muv ıf!ak olJuğu bU~ük süper fılmi 

"'-

Binlerce figüranın ve ral<kttsenin iştirakile vucu e gdlen bu filmde Mısır1rı 
en tanınmış artistleri rol almışlardır. Bn filmde ü.~1i~ıü GÜLSÜM'Un okuduğl 
şarkıların pldkbırı bir ay zarfında Yakıuşarkta bir buçuk milyon e.ded s~ -
tılmıştır. Eski binbiı'gece masallarının ibti..aınını yaşatan pu muazzaı.1 
Aşk - Heyecan ve ısurctb filmi 

Bugün TAK Si M 
lıaveten: ERZİNCAN 

Sinemasında 

FELAK ETİ FlLMl 
Bugtın saat 11 ve 1 de tenzilatlı mutineler 



> 23 ÜrincikAnııa 
SON POS'IA 

8Qfa • 

Tuna ve Balkanlardaki yeni 1 Hadiseler Karşmnda 1 

politika hareketlerinin ... İd~~~t gün bayram 

d
• •k k ki .... Nice bayramlara elemsiz keder- .... ıMedihruar yemekte kalmamız 1-sız çın ço.< ısrar ettiler, fakat kalamadık. 

ınamı ayna arı ~ .. Eh·l·en···v··e··s·e·hlen... .. ··· · ·························· Necmi bey yeni bir ko~~· ·;ap-

- . -·--- YA Z A N .. -·--·- - Kestiniz mıi .................... · tırınış. : -----·-·o:. - Maatteessüi, ma11lm zamanlar. ·· · Samiye harumm robu Şeker bar-

i Emekli general B. Emir Erkilet i - Biz de öyle. ramından kalma. · '' S p t 1 " • - Ali Beyler kesmişler. . . . Süheylanın mantosu çok güzeL 

'-----~~~~..'.!...~~n astı:~:ı muharriri ! - Onl:rr her sene keserler. Kumaşmır iliyeoek yok. iyi bir terzi • 

D 
ünyanın bu :emtinde dinamik ğildir. Çünkü İngili% ve Frans:·-;;~~~~·1·~:~·s:= .. ~~-yük· • ....ı.ı f .w. 1 - Necmiyenin nişanlısı bir koç yol- nin diktiği de dikişinden belli. 

b k t l 

. . b dan . k gayrt:~ er sar ettıgı- amış. Fevkala_de birşey. . . . Nuranm kostümü de bı'rşey ar • 

politika cereyan ve are e - enrun una mey vermıyece leri ni görüyoruz He tür. 1.. hal .. y N -
1 

bT · r u e karşı boy - a eclaya gelen. öylesini gön- tık. esasen Rüküş. bu kostümle bir kat 

~eri hiçbir zaman eksik olmamıştır. kabul 0 una ı ır. . . . . 1: bi: anlaşma Balkanlaruı selameti i- dermckten. göndermemek evla. • daha rüküş olmuş. 
~na, binleroe yıl orta Asyadan batıya O halde Balkanlara bır tehdidın, şım çın bır garantidir. Onun için b h _ - Birşey ya~lım ,.ı.,..,....;~ı . . . ..... " ...... . 
do w il · d'l'k k · l doğuda unun u r- ~·~ er. 

gru akan Türk vesair insan se erıne ı l anca Ş1ma n, yani Sov - su!ünü temenn: tm k h B lka - Hiç insan ,..,;.,.,. ... ı. ...... n muı· ı'mı·m· 
a-t·k . ...u rta A tl t , d lm . "ht' 1i ı e e er a nlınm ku .. ı~~-~ ı amet vermişti; şıınuı. o vru- ye er ara·ı..ın an ge · esı ı ıma va- arzusudur. zu gonderir mi? 

. .. Öf bittim. ······· ........... . .. . 

... Mahvoldum. 

~ay: ~nub doğuya bağlı~an çok öne~- rid olur. ~akat Aln:ı.anyanın buna. yani Ancak bilha . , •· ........ · ................. ........ .. 
ili bır tıcaret ve siyaset şrryanrdır. Bın- Sovyetlerın Macanstan ve Romanya ss~ Macan~tanl.a Ro~.an - Hanım bize et geldi mi? 
lerce yıl, birçok milletlerin üsıtüste uğ. üzerinden Balkanlara yürümesine mey ra ilart~;~nfda arazı taleblerıne d~yalı .. oy- - Hüseyin Beylerden y~nm b t 
ra • ı · """ ille Af; adan e ' ""' uçurumları vı>rdır kı böyle N \' Be u · , gı o an Balkanlar ıse j\.uç .. Y dan vermiyeceği ve böyle birşeyi bü _ b" .. ,~ , . . . .eca ı ylerden biraz pirzolalık. Ha-
'.Avrup.aya uzarum.ş bir köpruden başka tün knvvetile menedeceği kolaylıkla ır ıtLaf mmakkat bır mahı~etı geçe,. wye Hanımdan da bir kuvruk. 
ne olabilir? 

1 
lı Çünk'" So tl . Tu · mez. Yoksa. karşılıklı fedakarlıklarla - Kuyruk ha' · 

· . an aşı r. u vye erın na i.i _ ç . . · 
Asyndan Avrupaya yürüyen mıllet- zerinden Balkanlan :istilası nasıl ki İ- :ve eı:osıovakya yenne Macarıstanın -.~e demek istediğini anladım. Gu. 

ler ya K.m-adcnizin şimalini dolaşarak talyan>n işine gelmezse Alman da ıka:nesııe ve hatta Bulgaristanın da o ya bızım kuyrukyağı yediğimizi üna 
Tuna . boyuna inmişler v~ya Anadolu- menfa.-ıtlerine as~ uymaz. yanın halile. ~ö~~ ~üç~~ .. Tuna de:'leti arasın- e.t~ek istiyor. Ben ona yapacağımı bi-
dan gelerek. Trakyaya I\ogazlardan geç Alın B Th:anl S da esKı kuçuk ıtılat ayarında yeni te - linm. 

· · · Şişli neresi, Bakırköy neresi. 
Pendik .neresi? 

. . . Hesab ettim. Tam otuz kapının 
zilini çekmişim. 

... İnip çıktığım merdivenlerin had-
di hesabı yok. 

. . . Ayaklarım şi,şti. 

. . . İler tutır yerim kalmadı. 
·. Dün gece yorgunluktan sa·ba}M 

kadar inim inim inlernişim. nıişlerru· bu milletler muhaceret ve a- t k . antyan~iht~-A1 arıimko~etlerle dafüi bir birlik vücude getirmek Tu - ... . ....... .. 

!kı · .. .J a sım e mesı uıuu ve anı onun c~ .. · · · · · · · • .. · • · · · • • · • · · • • • nları bazan öyle neticeler vucuue ge- ... ı"t ,__ 
1 1 

d d nada ve dolayı.sile Balkanlarda! sükıln .:x:yfeddini evde bulamadım. ıf . . . K aym ışı aıvcın ara yapmasın an a- V . ırdıler ki meselil devır. devır ara - h .. t .. :8 1 be b Al ve istikrar için çok kıymetli bir garan- . . .. elı pasa ile. harumefendi biz .. . .......................... . ....... .. 
denizin şimal veya cenubundan batı. a guç ur. ununa ra er manya- ti olur<1u. gıtmetkn evden çıkmışlar. Dört günlük bayramda bwıhırdal 
ya v ·· .. b T"' 

1
,,. ,.-,ruklan Trakya run D<:ılkanlarda serbest bır rol oyna - . . Süleymanl . . . . başka birşey duymadıın . . uru ven azı ur"' R b k B.. 1 b · .. s'kül" h . .. h · ar ıçın hızmetçı kar 

da vc,·a' Tuna boylarında karşılaştık - mak için usyayı aş a semtlerde ye- • : oy e. ır mu, ''.n cep esı şııP e konıguda. dedi. kart bıraktık şı ,,....--, l ı 
ı · . . . . . k . ni teşebbüs ve hareketlere sevkettigıw · ve ~ 01~ kı şırnal batıya muteveccıh olur ve · • J lf'm•l .:::f.1--ul/1,.rl 

arı zaman bırbırlerının aynı ır 'e B 1 c kandan gelme. Türle ve k,aTdeş olduk - edeceği. söyleniyor. Bu. OOğru olsa da a kan Ant_antının Balka'Illan koru - 8 1 b • ı • larmı bilemiyerek asırlarca vuruşmuş- ve hakıkatte Rusya başka ıstikametler- m:. UI~;~ıl"khedBefil ne. de asfa avk:n un Ları ı ıyor mu ı·d ;niz '· -. !ardı bile. Meselil: Osmanlı Türklcrile de ha!"'..ke!lero girip! de Almanyanm 
0 

.az. us e ı u garis!anın da Bal - 1 1 __J 
Bulgar ve Ungar Türklerinin pek u _ Balkanlarda serbest hareketine İtalya- kan Antantına iltiha•kını kolaylaştırır. Radyodakı" ~ırısfer ıun süren esef olunacak kanb kardeş mn olanca kuvvetile m!ni olacağı tah- Fakat ne yazıl< ki Macarlstonın bilbas- ... Doğarken zekidir, fakat 
kavgalaTı işle sırf bu derin cehalet yil- mln olunur. sa Romanyada ve Bulgaristanın hem Radyoda verile>ı Doğuşunda bii-
Zilndcn olmuştur. Fih'aki Rusyanın Kafkasya. Alman- 1~omanya ve hem de Yunanistanda ma !:Z:~e~~~li~irç:~ tün mahhlkattan i-

Şiır.di haçlılar dediğimiz ehlisalib yanın Romanya ve İtalyanın da Arna- um arazi talebleri olmaları ve bunlar- leri olan civcivdir. · ;ı ınek llizun geldiği 
e bir vakitler Tuna boyun<~. Balkan· vudluk ürerinden ımıumiyetle cenub. dan vaz•eçmek lstememelerile bera - zaman garib VUI· Yumurtadan ken· 

!ara inmiş ve b~ köprüden küçüle As • yani Irak, Bo~azlar ..., Selılnik istika- ber diğerlerinin de hiçbir fedakarlık ta'ara milıacaat .,. di kendine çıkar, 
ka

yaya geçnuşl~rdı. Elhasıl :Un~akv~ Bbıd- metlerinde nüfuz ve hareketleri esasm e~.,,0k istememeleri dolayısile şimdilik derlerdi. Mesela Yumurtadan çıkar 
nlar Asya ıle Avrupa ar.sın~ ı aş- d b .. bü ük d ne b' Tun d t b! B Ik b' d" çıkmaz da ayakta Iıca 1 g ·a· t kil d 1 e a u uç y evl~n uyuşması ni - .r a ve ne e am r a an ır uelloyu, iki örgü fili birbirine vur- durabilir, gezebı·ıı·r, . 

yo V" eçı ı e.ş e er er v on - h b' 1. - . .. k'" .. - ekt d' B k ı·ı yıyece!nni arar b,. 
far __ ,_. t ·hı d b . d d ayet kabildir. Fakat Alınanyanın Bo ır ı~ı mum un gorunrn.em e ır. u ma sure ı e canlandınrlardı. Bir su bcr 

1 ° ' 
. en ~ı arı er en erı evam e e- - ur, yer. 

gelen büyük önemlerini bu coğrafi du- ğazlara inmesi İtalya ile Sovyet Rus - nunla beraber gelecek ayın ikisinde şanması sesi için leğenle suyu yere dö- H tt . . l'Umlarından alırlar. vanın g€:rek doğu Akdenizde ve gerek Bclgradda toplanacak olan Balkan An- kerlerdi Fa.kat bugün radyoda. bunların genea a ctığınıvcıv b~l urtadan çıkmadan dı 
Ka d 

· deki · · · t t k · d h h ld ad - h. b" · ·· yap 
1 1 

erek yapar. Yumurtayı 
T h h"'kmeden Balkanlara ra enız mevaıdi.yetlennın so _ an ı onseym e er a e yaş ıgmuı ıç ın yapılmaz, dünyada insanın aklına gaga.sil I" 

1 
tta . kırın . unaya er u d k 

1 
_ . . _ . . ....,,1 bilecek b"" .. • e aa e yın az, muntazam 

da hi.'ıkmeder Balkanların efendk"i ol- nu eme o acagı ıçm. buna her iki ag:r zamana aıd pek ~n Tuna ve Bal- 5.ae utüı:ı. .sesler pliklara alın- vuruşlarla yumurtada bır" da·r . . . d ltd . 1 .. k - Öy . . ıeçızer'Y'I 
rnak. ayni zamanda Boğazlara da• ege 1 ev ea·· :l~:ıalarilkie muvafakat edemez tkab~"d1:1P.seBle ~~nın ~t· şulacagıM ~ ~ıştır. ·-le bir sesı raclyGdan duyurmu bu daire kırılır, keneli de kırılan yerde1 
o~ak demektir. Onun içinilir ki bu - er ... oru u,yor .~. ve Balkanları a ıı ır. u. ~ı:ısey ıç ımaına _ ac:rıs- ıc:b ettigi zaman evvoldoa hazırlımmıt dışan çıkar. 
llünkü İtalya bir Tuna devleti olmadı- OOgiin koruyaln ljir muvazene vardır tan. Bulgarıslan ve İtalya, eger ooy - plilktan istifade edilir. • Fakat doğuşta ileri olan bu hayvan no 
tı halde Tuna ile ve burada yaşıyan ki bu. da . Alman - İtalyan - Rus reka - lendijii gibi. birer müşahid gönderirler * · den aonra abdal bir tavuk haline gelir. 

devlet ve milletlerle yakından aıakıı:lı- betı uzenne dayalıdır. se. bunu umınniyetle Avrupanm ®ğu On kelimelik şehir isimleri * 
llır: Bıuıun sebebi şimalden ve şimal Bunun!~ be.ra.ber 'l!alyanın, bir bol _ cenub semtlerinde itilaf ve salôha doğ- . . Ders yaln kt bd 
dogudan Balkanlara gelecek herhangi şevık !ehlıkesını yakm farzeder<k. Ma ru atıl>ruş ehemmiyetli adım!&r telak _ Kanadada h~ şehlrlerın ısinılert fran· . iZ me e 8 hır tehlikenin herşeyden evvel Tunayı carislan - Roınanya - Yugoslavya anı- ki etmek de bir hala olamaz. sız~adır. ve bu isimler arumda yedi sekiz .. İngilterede Yorlqir eyaletinin bir k6 
OŞ!na~a mecbur oluşudur. Balkanları sında bir anlaşma vücude getirmek H. E. Erkilet k".1""elik olanlar vardır. On kelimeden yun.~e m."kt~bde okuyan Ç<>Cukların ••Y> ~al ve şimal doğuya karşı Jrorumak murekkeb fransızca bir elmle de bir şeh- sı dort l'.":"dur. Bu köyde çocukların meı. 
ıçı~ Tu.'layı ve Tuna devletlerini tut - Bayramda feıa· ketzede!er rin ismidir ve belediye bu ismin kısal- teb harıcınde de çalışıp çalışmamalan 
inak iktiza eder. tılınasının doğru olacağını diişünmilı iki hakkında bir anket yıı,pılmış, d5rt yibı 
~kanlara! gelece~ bir tehlike a~:ni • • t t 

1 
sene evvelki bir belediye içtimaında' bu- çocuğun ebeveynlerinden ancak befl 

l1a1 tıda Arz:avudlugu ve doJayısıle ıçın e op andı nu ileri sürmüştür. İçtimada birçok ha- çocuk.ların .. rnektebde~. başk~ evde de ça-
Ya ~•Yı tehdıd eder. Bu sebeble !tal- tibler söz söylemişler ve neticede ke - lışmaları luzumunu ooylemışler. Geriye 
tıd alkanJarda sulh ve ıstikrar tarafta lime! d b' . . kaldınl kalanların hepsi ilk mekleb çağındaki ço-
'1 ır. Ciinkü bu istikrar oııa- yalmz Ar- Toplanan etler tesis edilen mutfaklarda kavurma . ·~ en ırının masına karar cuklar için çalışmak zamanının alnııı 
_avudluktaki mevkiini değil, ayni za- 1 1 1 ak verılmıştır. Şehrin ismi fimdi dokuz keli- mektebde bulunduklan mu~dd t inhy • 
•uand yapı ıp ze ze e mınt asına go"nderı·lecek ı·k b. f e e ısu deı·a a on iki adalardaki durumunun me ı ır ransızca ciimledir. etmesini istemişlerdir. 

• tnını da temin eder. • ....................... __ -····-·· .. ·---·- - ··- ·---- ----

B .. 
1 

Uyi.ik Harbden evvelki Tuna de\'-
etıeri A . · !!'ato ~ vusturya ve Maıcanstan ımpa-

"" 
1 

rlu!!U ile Romanva, Sırbistan ve 
.ou ga . v fa k rıstandı. Bugünün dünden olan 

..> ..... :!:~~. ' p .... • • ~ 

Bir par ti ••lllab 
Daha geldi 

• 

rıer 1 umumiyetle A vusturyamn yeri
Aln Almanyanm geçmiş bulunmasıdır. 
ll.ad1anya nüfus ve kuvveti itibarile Tu 
<>y-n a ve dolayısile Balkanlarda faik ro1 ' 
fbnJ:'.:ıcak bir mevkidedir. Fakat o 
l'ası ılik iki büyük batı Avrupa demok-llıak. dovıetile harbe tutuşmuş bulun - Kadıköylü bayan A. namına mem. tadır. lcket.in dört köşesinden bir paket 

}I mektub daha geldi Kadıköylü ha • 

teob:rb. Almanyayı ha!yaya ka-rşı çok yan A yı okuyucularım hatır!ıya • 
fikı rh davranmaya ve onun mütte - caklnrdır. Talihini gazete sütununda 
ed ~r cephesine iltihakına sebeb teşkil f çıkacak bir mektubla denemek iste. 
ka;ı:ı;c..k herhangi bir hareketten dik ,.._ - · • yen genç kızdır. Ve ıuıl~ılan düşün-
ai, •• evakkiye sevkeder. Hiç olma·zsa cesinde pek haksız olmıyacak ki, na· 

l ası ~~ askeri mantık böyledir. Toplanan etlerden kavu,.,,,,, yapılırken mına boyuna roektub gelmektedir. 
1.! Bdu ıtıbarla Almanyaı İtalya şimdi- Zelzele fel!ketzedelerine yardım işine yapılmakta olup bunl 1 1 Mektub yazanlar benden adres ~ uru h 1 ' ar ze ze e nuntaka-ka~ı,,,, . munu . muhafaza ettikçe. Bal - Bayram içinde de ara.ret e devam olun- !arına gönderilecektir. soruyorlar. Adres vemıekte kendimi 
rt>kett °".~ık edici herhangi bir ha· mtıştur. Bayramın ikinci _ . haklı bulmuyorum. Bilakis gelen 
!akdi en ıçtınab edecektir. Çünkü aksi Bayram içinde muhtelif Kızılay şube- h k ~ü limanımızdan mektubla~ bayan A. ya )l"'llıyarak 
geç rde İ!~lya)ll karşı taraf kampına !erine feliketzedeler için ııakdl ve ayni are. et eden KBrııd"":z vapurile Ordu ccvab venp vermeml!k lüzumunu ta-
o]a meye bızzat kendisi teşvik etmiş teberrüler yapılmıştır. Ayrıca Eyüb, E- ve Gıresu:ıa yemden çıvi, muhtelif inşaat yin etmeyi ona bırakmayı tercih e • 
lar c?k~r. Almanya cihetinden Balkan- ıninönü, Kadıköy, Şiş.Ü ve di~er Halkev- malzemesı ve çamqır gönderilmiştir. diyorum. Nitekim ilk parti mekt b 
A: _, ıstıkametinde bir hareket ue teh - ]""'l·nden a'Ul"ılan heyetler ve Kızılay me- Romanya hükfuneti tarafından go'"nde- . . bö. 1 h u ""' t • - ,. ıçın ye areket etm4tim. ikin . 
dan ~n~ak talyanın Almanya tarafın- murlan m.uıtakalarındaki evleri gezerek rilen 20 vagon kereste de aynı vapurla partiyi de yollıyacağım. fakat acab~ 
tniim ~lliyen geçerek harbe girmesile kurbanlık et toplamışlardır. Etler Halk- Ordu, Giresun ve mülhakatına sevkedil- ilk parti eline varda. mı. merakda _ 

___ .....:::. mut da.._ • de ılan mutfaklarda kavurma _m_i_şt_ır_. ____________ _ı_:_:_::_y_un_. _E_:ğ~er.:_::b=ix=--=kelimqle !bildirir w 

. . . 

alişımcelerini de ilive edel'&'e ikin<» 
partiyi de yollıyacağım. 

* Tokatta Bay A P. 
Eskişehirde bay Haydara. 
Bc>yoğlunda bay A Y.. 
Ewrnede bay Kadri. 
Gönderdiğiniz mek.tublar mah • 

fuzdur. ilk parti mektubların ye . 
• y .rın• 
vardıgı hakkında kanaat edindiğim 
zaman yollanacak. Aksi takdirde il\ 
tılacak.tır. Y 

* Ayasluğda bay cA. f. > ye: 

- Herhalde latüe etmiş olacağı.
n 1za hükmediyorum. İlanınızı. daha 
doğrusu teklifinizi bu sütuna geçir • 
rnekte mazurum. Eğer isterseniz ga
zetenin ilan memuruna yollayınıs. 

Bu takdirde de gazetede yer bula
bileceğini ga:ranti edemem. 

TEYZE 
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Gene sarı saçll adam 

F. Bahçe Macarları güzel bir oganla 
gendi, G. Saray ve Beşiktaş mağliib 
Cıkmadıtunıs günlerden üçünde, !ani Cu. 

ınaıtesi, Pazar Te Pazartesi günleri ıstanbuL 
lular orta Avrupa takmllarlllJJl en meş.hur
larından biri olan Hungaryanın oyununu 
lleYrettUer. Galata.ııaray, Fener ve Beşiktaşla 
karşuaşan Hungarya Tak:Bbn stadı seyircı -
terine zevkli öç maç göst.erdi ve memleketi -

Müv 4 - yaret e~ti. Necdetten haber soruyor. 
h . ACEHE du. Fevkalade endişeli idi. Günler geç .. 

. ~e rın en tanınmış operatörlerinden tiği halde nişanlısını bir kerecik olsun 
bırı olan ~okt~~ Se~ pek kısa süren bir j görememişti. Rıdvan Sadullah Necdetin 
muayeneyı muteakib kazazedenin has - geçirdiği kazadan bilmem ne sebeble bah .. 
~neye n~ne lüzum g~terdi. Rıdvan setmemiş, delikanlının akibetmden ade .. 

dullah ıse evde tedavıye taraftardı, mi malfunat bey n t · ı· 11 ;:r fih fak t b .. k .. a e mış ı. ..ıv. aama 
a unun mum un o1amıyacağı anla - genç kıza Necdet hakkında endişe]enme -

ll\lzde çok 1:11 bir intiba bıraktı. 
Maçların tat.sll~tını ftrlyoruz: 

Ga.latuaray - Hungarya 
l!unga.rya CUmarte8l ~ü Taksim sta -

dtnda llk olarak Galata.sarayla karştlaşmış_ 
tır. 

Orta Avrupa pmp1Jonu olan diğer Macar 
taklnu F. T. c. ye tartı muvaffakiyetll bir 
o:nın çıka.ran GalatuaraYlılal' aşağı yukllrı 
tanı. ka!irolarlle bu mnetli rakiblerinin kar
tı.sına çıktılar Han.nın ıüzel oluşu stadyo
ll'la 7 bine yakm seyiroi topıa.ınıştı.. Oyun baş 
lar ba~ıamaz Macarlar en güvendikleri sol 
llÇJ.kları va.aıtaslle hftcumlar yapmak istiyor -
lardı. Fakat takımlarında en ziyade muv~.r -
ta.k olan salt açıklan idi. Galatasaray mu -
dafllerının Te muaTinlerlnin hatalarından 
istifade eden bu oyuncu 25 net dakikada ta. 
loınının birinct golünt attı. 

Bu golden tam ı dakika sonra gene aynl 
oyuncu !kinci golü kaydetmeğe muvaffak ol
du. Galatasarayın akını yok denilecek ka -
dar azdı. Mııamafih 28 inci dakikada sam. 
hattın hi9 QnıJd edilmedik blr anda güzel Birinci maç: Galatasaray - Hu ngarya maçından heyecanlı bir safha 
btr §Ütle Galata.sarayın birinci golünü att:ı.. _ 1 
Oyun Macarların hlllm1yeti altında cereyan da ,top•t sola geçirdiler. Sol açı.~ o;t:ısını 
eci<?tkcn birinci devre ı_ı Galatasarayın aley sağ lç h:ıfi! bir vuruşla gole çevırdı._ ~ e bi -
hine. bitti. raz sonra devre ı_o Beşiktaşın aleyhıne bltti. 

İkinci devrde!• Gal-asaraylılar mağlıibi- İkinci devreye Beşiktaşlılar ufak bir ta -
Jetten kurtulmak için çok çall§tılar. Fak~t diHUla çıkt~.ar. Hüsn~nün yerine Taci glrmiş 
Macarın.r ıık nk h~ltlmiyeti ellerine geçlrdı. ti. Oyun, mutevazin bır şekilde cereyan eder7 
ler. Nihayet SO uncu dakikada gene sağ açık ken 5 L11c1 dakikada s~~ içleri Czeh kaleclyı 
l!ungaryanın ftçl.inofi ~ıünü attı. Beş da - de atıat.ıuak ikJnci golu attı. 
kika sonra Galatasaraylılar Eşfağm çok gü_ Bu sayıdan sonra Hungarın hakimiyeti ar~ 
'el bir dalı~ ikinci gollerini kazandılar. tı. 20 net daklkada bir penaltı kaçıran ?~a-
Maçın aonuna kadar beraberlik için uğra- car merkez muhacimi iki dakika sonra ü -

lan Galatuaraylılar maçın başındanberl çüncü golü ya.pma~a muvaffak oldu. 
lert cereyan eden oyun yüzünden 3.2 mağ_ Bu golün arkasından Beşiktaşlılar bir a_ 
lt\b olarak abadan 9ıttL kın yaptılar, kornerle durduruldular. Korner 

Gaıata.<1aray takmU: o.mı.an _ Faruk, Ad. den gelen top, kalenin önünü kar~tı:dı. HÜ
ban • cew, Enver, Musa _ salahattin, Eşfak, seyln Beşiktaşın blrtnct golunu attı. 
Gündüz Budun Bülend Siyah beyazlılar gayrete geldiler. Fakat ne_ 
llake~: Sami• Açıtövey. tice çıkar::ı.madılar. Tekrar üstünlüğü ele a_ 

F h H arya ıan Hungarya, güzel kombinezonlarla Be • 
ıt enerba çe - ~g . ını ge şikt:ış kalesine iniyordu. 35 tnci dakikada sa~ 

1le :car Bungaryıı. tatımı ikincı ma? t d i leri vasıtaslle 4 üncü ve blr iki dakika son 

10ı:uzeı btr hava.da Pazar günü Taks~ s ad ~ da Mşinci gollerim yap~ılar. Maç biteceği 
lUe Unda P'enerbahçe lle yaptı. Sarı.laciver r ıılarda Beşiktaşlılar ikinci gollerim ata -
~ değitlt b1r kadro ile sahaya çıktılar... ::k saMdan 5_2 mağlfib çıktılar. 

cun?ıun Macarların ortadan yaptıkları hu - B iktaş tak:ını: Mehmed Ali. Hüsnü, Fa
l.çıtı a b8.41adı. 14 üncü dakikada Macar sol keş Hüseyin, Bedil, Fey.ııi • Sellin, Hakkı, İb 
Cih topu aTUt çizgl&l kenarından ortaladı, ru - s f Eşref 

aa t tt k dl sa~iç rahim . .,,ere . . 
)ettŞer u up topu elinden açır . ., Hakem: Halid Gallb Ezgü. 

P'e ek birtnci goıtı attı. 1 b I hf ,.,, • 
11 ne!'baJıçe Hayatiyi çıkardı. Sağiçe NacL Ankara - stan u mu e 1 . erı 

aldı ~ k F ruğun )erıne · ş 11 IOl a~1ğa geçti. Be e a ·n Dürı Beşiktaş _ Hungarya maçından sonra 
Ol'nı;va e'fket geçti. J'1kret de sol muavı İstanbul muhtelitleri karşılaştılar. 
Ilı oı~k lrfacarlann en tahllkell oyuncu - Ankaraç -geçen Bayramda Ankara.da yapılan 
hararet~ •t açıtı tuttu. oyun tek~~r Bu ~~; temsiU maçının revanşı idi. Anka
•t1att• e delam ederken Fener bir teb11ke iki ş kınılarını en enerjik oyunculardan 

.. CUı d " ı i in ayaıı-ından raıtlar ta b··ı 1 rU ~k güze a • Macar aa15 ç n 5 teşkil etmişlerdi. Deınirsporlular o ge e e 
llıı aır 1 bir Plonjonla topu aldı. aralannda çıkan anlaşamamazlık dolayısı • (Üstte) !kinci maç: Fenerbahçe • 

ler. Sağ lid& Fenerbahçeliler harekete geçti - 1 uncu vermemişlerdi. Buna rağ?1en De- Hungarya, (altta) uçuncü maç: 
~cı ela d.aıı nptı.kJarı bir akında Naci .. S~ e ır°:por kalecisi Hilmi, mubtelitle Istanbula 
l.ttı. itikada hnerbahçenin birinci golunu ın 1 ve Ankara takımında yer almıı,tı. Beşiktaş - Hungarya 

Devre ge::a Ankaralıların hücumu ile başlandı. ikinci devrede her 1k1 taraf da kat'! netice 
ti. ba 111.0.ddet aonra 1-1 berabere bit - ortadan yaptıkları akınlarla. topu sola ge - için çalışıyorlar ve güzel oyun çıkanyorlar_ 

İldnci irdller. İstanbul müdafaasına kadar ~.ayan. dı. İstanbullular daha çalışkan ... İki muh.. 
'tUran b dev-reye Fenerbahçelller canlı ve ~ılar. İstı:ı.nbul müdafilerimn kesti~l ~ucum_ teltttn de akmlan güzel oluyor. Müdafiler 
IQıa"k istt llfllldılar. Maçı muhakkak kazan - dar sonra maç çok seri bir hal aldı. Istan - canla başla müdahale ediyorlardı. 
,.,l'dad 10tla.rcıı. 8 inci dakikada Fikret 25 b ıİuıar hesablı, Ankaralılar ise daha ener. 38 inci dakikada Buduri güzel blr çalımla 
iien .ıı an bir frikikle Wnci golü attı. Bu gol . 1~ oynuyorlardı. . Ankara müdatilerln1 şaşırttı. Ve top Eşfağa 
lııttra~nra. lrlacarla.r adeta ,aşırdılar. Bundan 1 Ankaralıların sol açıkları Muzaffer ~tan_ geçti. O da bir köşe vuruşile İstanbulun ga_ 
tlkA.d e eden aarı lAciverdlller 13 üncü da- b 1 müdafaasını blr hayli yoruyordu. Istan_ llblyet golünü attı. Bu golden sonra Anka_ 
tuat. a Nacınin aya~ üçüncü gollerini at • b~l takımı ..ıa bHhassa sağdan işlemek için ralılar büsbütün canlandılar. Beraberliği te_ 
~acar uğraşıvordu. . ~ min ebne~ için enerjik hücumlar yapıyorlar 

'Xl!yotıa lar Dlatlftblyetı kabul etmek ıste - Yedlnri dakikada İstanbul kalesinin önu dı. Fak:ıt Istanbul müdafaasının .Yerinde mü 
la.dllar ldı. Bilytit bir gayretle oyuna baı,- kanştı. Müdafiler topu uzaklaşt:rmak için dahalele!'lle netice değişmedi ve Istanbllıl ta. 
toııerını'e ntbayet üç dakika sonra ikinci u~raşırJarıten CelU kaptı. Bil' şutle Anka • kımı 2.1 reva~ maçını kazandı. 

lıu atnıata muntfalı: oldular. ranın golilnü attı. A k • t b 1 lı alcı~~lden sonra her .lk1 taraf da karşılık- BU golden sonra Ankaralılar oyuna daha n ara • ıs an u 
inadı ::ır Japtııarsa da hiçbir netice aluııı. jik devama başladılar. Merkez muavin 
1etue' :!~tı~ da FenerbaJıçenin 3_2 galibi. ~::n. takımının işlemesini kolayca temin güreş müsabakaları 

F'enerb edn.rordu. . --• 1 . tı, tsa ahçe: Cihad - Lebib, Faruk - Haya_ ustur11plu ve yerden kısa pı=oar a Istan - h Ad. ı· ld 
11'tkret d, Öırıır • Fikret, Rebii, Mellh, Tarık, 11 lar daha gUzel ve tehlikeli .. akınlar ya - a ısa 1 o u 

!l · bu u eh Yalnız istanbtıl muhacimlertnin 
ake:rn: Betik "- ... p pıyorıar kl. arında fazla tutmaları Ankara - İstanbul - Ankara güreş takım-

""""llan ... o . topu ayrı . 
llu Beş&taş _ Hungarya ıııarı e:o!lerden kurtarıyordu. ları arasında evvelkı gece başhyan karşı-

lb:rı ngarn tlçüncü maçını dün gene Tak. Nih;yct istıınbul takımı .qol tarafında bo_ ]aşmalar dün akşam Dağcılık klübünde 
tatı de lıeşttt~a kar., yaptı Dün sert bir şu boşıına bekllyen en vderlmlll o;unbcu.slundu nihayet bulmuş, İstanbul takımı müsa-

?ll ola 7 • • t d Paslar Ftkrete e ge meı;e a<; a ı. 
Olan l! n Hunga.ryarun kendisi gibi ser hatırla ı. · • t b 1 hücum hattı parla bakaları 4-3 kazanmıştır. 
~ eııJktata k kla B nrlnn sonra Is an u -!tieniyo . arşı alaca~ı netice mera u ' Hd taraf da güzel oynuyor. Nihayet Fakat dün gece 79 kiloda Ankaralı Va-
la Ol'uno. ::İ d~. He~u dakikada sol muavinden Fikrete hid aleyhinde verPen 1<:ı.rara itiraz etmiş 
~aşıanc1ı. ~ merkezden yaptığı. a:~n- !ir :s geldi. o karşı!:ındakl muavini atlat. ve hadise çıkarmıştır. Ankara tJreş ajanı 
l' Yetinden ak:ft.a.Jılı: siyah beyaz - t Avut çizgisi kenarından ortaladı. Topu bile bu hadisenin önünü alamamış mü-
C:Vanın 10n.ra misafir takım. oyun ce - ı. s ıahattin vole bir şüt!e harlk!l. . . .. .. .. . ' 
bıaçta t~ kelldl lehlne çevirdi. Iki evvelki yak:l:l.~a:nü ~tıı. Ankara kalecisi blle bu şiL sabaka ~ahallı bır muddet gurultu patır-
fltıa 'Bo~ı~:" Olan •I açık gene başlı ba- Hl.d~ ~~. 1 kalmaktan ba.şka yapacak 1~ bu_ tıya bogulmuştur. Ancak neden sonra 79 
J.rehıned ';.7"'9 kalesi lçln korkulu oluyordu. te sey ıc kilodan sonraki müsab::ıkaJar yapılabil-
t ar ~ı nihayet 40 dakikada Hun ıamadı. Yalıını-

111
........ ncı •• - 1 1 berabere vaziyette iken devre bitti. (Devamı 11 inci sayfada) 
"",.ezden :raptıt:lan bir hucum. -

şıldı. Her. şey~~n evvel rön~eıı lazımdı. nin yeri olmadığını da söylemişti. Necla 
Uzunca bır munakaşa ve mudavelei ef- gene Raif B · · d L 1A II ıml kA .. . . eyın evın e ey a an a 
arı muteakıb Necdetın hastanede ancak beraber ikamet ediyordu. Genç kız Rıd· 

mutlak zaruret bulunduğu roüddetç'e kal- van Sadullah ·· ı· · ·k· · b . . a muracaa ının t ıncı ır se-
ması, ılk fırsatta eve ıadesi ile tedaviye o- bebi bulunduğunu bildirmi ve unları 
rada devam olunması kararlaştı. Bundan 1 t ş ş an a mıştı. Bu evde gene esrarengiz bir 
başka Necdet hastanede bulund~u müd- takım c:.ı>yler olm kt d d. d d · . ır- a a evam e ıyor u. 

etçe aynı odada benım ve Rıdvan Sa - Birçok geceler koridorlarda kopan faili 
dullahm nöbetle yatıp kalkmaklığımız da meçhul gürül' .. tülerle y takl d 
tak ·· · B . b' a arın an sıç .. 

arrur _ettı. u garıb ~le ~ Rı~va~. S~- rıyorlar, ya Necla Leyla Hanımı::ı, yal;ud 
dullah hız.zat ~e ısrarla ~en surm~. Leyla Hanım Neclanın odasına sığınıyor, 
Dostum bu muzakere nihayet bulunca bir müddet sonra soğukkanlılıkları avdet 
d~ktorun h~sta ile ~eşgul olmasını fırsat edince hep beraber evi arıyorlar, fakafı 
bılerek benım kula~ da. tabancamı ~a- bir şey bulamıyorlardı. Necla gene boy le 
~ma ~lığımı, nobete ilk .def~ bem~ büyük ve esrarengiz bir gürültü ile uy
gıreceğımı fısıldadı. Bu tavsıyenın benı kusundan uyandığı bir gece balkonda sa· 
bir ~a!li hayrete düşürdüğünü takdır e - rı saçlı bir adamın gezindiğini görmüştü. 
d.ersmız. Tabanca elde beklenecek olan Bu adam kendi pencere.sine rioğru gel • 
b~ kazazede ... Rıdvan Sadullah Necde - miş, suratını cama yapıştırmış ve bir elini 
tın hastaneden firar edeceğini mi sanı - dudağına götürerek cSUS> emrmi vur -
!~rd~? Fakat böyle bir v~me kapılıno.k mişti. Genç kız çığlık çığlığa kendısini 
ıçın ınsanın çocuk alınası lazımdı. Necdet koridora atmış ve orada düsüp bayıbuc: _ 
a!ağa ka~ak şöyle dursun, bir yandan tı. Hayır a]danmasma imk~n yoktu; s;rı 
bır yana donmek kudretine dahi malik saçlı adamı b f kt .. ·· k 

W• • u se er aya· a ve vurur en 
degıldı. O h?alde Rıdvan Sadullah neden görmüştü. Rıdvan Sadullah bunl~arı bana 
korkuyordu. h' b' ··ı ı ·ıA k · · ı ıç ır mu a ea ı.ave etme sızın an attı. 

Kaıazede en yakın hastanelerden biri
ne naklolunup da genişçe bir odaya ya -
tırıldığı zaman doktorun hastane serta -
bibi ile görüşmek üzere dışan çıkmasını 
bekledim ve odada hasta ile baş başa ka
lınca Rıdvan Sadullahtan yavaşça izahat 
istedim. Dostum: 

Benim ısrarla sorduğum sullar de her -
mutad cevabsız kaldılar. Acaba serkom.i
ser Osman Bey bu işe ne dem.işti? Artık 
Vafidis serbest olmadığı gibi Necdet te 
bizim göz hapsimiz altında bulunuyordu. 
Bu vaziyette kimin Vasko dö Gama ol
duğundan şüphe edecekti? 

- Tabi! hu vaziyette Necdetin kaçma
sı düşünülemez, dedi. 

Rıdvan Sadullaha cinayet masası şefi
nin ne dediğini sordum: 

- Öyle ise bizim bu kadar ihtiyatlı ha- - Hepsi yalan diye bağırıyor, cevabı
nı verdi. reket etmemize sebeb ne? 

Müphem bir tavırla baş.mı salladı ve 
cevab verdi: 

- Yani ne demek, Necla mı yalan söy-
lüyormuş? 

- Şimdilik söyliyemem. Ben de sarih 
bir şey bilmiyorum.. Bunda mahzur mu 
görüyorsun? 

- Evet, mademki Necdet katil oldu -
ğunu itiraf etti, şu halde nişanlısı cürüm 
şerikid.ir, kurtulmak için masal uydur .. 
ma.kla meşgul, diyor. - Ne münasebet? 

- O halde bu sual yağmuruna ne de- - Gen~ kız hfila Raif Beyin evindo 
'? meli? Sen de Osman Beye benzemeye 

başladın ... Lüzumsuz merakhn vazgeç, 
sabret Cevad Fehmi! 

mı. 

- Evet. 
- Doğrusu iyi cesaret. 

Rıdvan Sadullah gülümsedi ve sustu. 
Bu sırada doktor da tekrar içeri girdiği 
için bahse nihayet vermek lAZJm geldi. 

Uykusuzluktan bitab bir vazıyette o 
günü hastanın yanında geçirdim. Necdete 
yapılan uf ak bir ~eliyattan başka fev -
kalade hiç bir hal olmadı. Gece Rıdvan 

Sadullah gelerek nöbeti devir aldı ve 
ben eve gidip uyudum. Ertesi sabah ben 
tekrar nöbete girdim, Rıdvan Sadullah 
istirahate çekildi. Bu hal tam beş gün, 
beş gece böylece sürdü. Gündüzleri has
tanın yanından ayrılamadığım için Rıd -
van Sadullah ile beraber bulunamıyor, 

do~tumun uyku zamanından artan saat
leri ne suretle geçirdiğini öğrenemiyor -
dum. 

Hastanede geçen her gün diğerinin il.e
men hemen ayni idi. Necdetin sıhhi ahva
li yolunda gidiyordu. Başka mühim ve 
yeni bir şey yoktu. Hariçte ise, Rıdvan 

Sadul1ahtan dinlediğime göre, bu beş 
gün zarfında başlıca iki mühim hadise 
olmuştu: 

1 - Zabıta Vafidis Gavriyeloğlunu 

tevkife muvaffak olmuştu. Rıdvan Sa -
dullahın tahmini tamamen t.ahakkuk et
mişti. Herif bir eroin fabrikası sahibi idi. 
Ayni zamanda ,geniş bir kaçakçı şebeke
sine reislik ettiği meydana çıkarılmıştı. 

Fabrika mütemadiyen faaliyette bulunu
yor, imal edilen eroinler şebekeye dahil 
gemiciler vasıtasile yakın memleketlere 
gönd<>rilivor<iu. Ekseriya Yeşi1köv sahil
lerinde bekliyen bir kayık geceleri eı a
yak çekildikten sonra orav,1 giden Vafi
a;sten ernin lf'ri teslim a ldıkt:ın sonra a
çıktaki gcmive götürüvordu. Vnfü!ic: her 
ı:eYi itiraf etm;s. yakaJ:ınan sf'riklerinden 
hir lc'·~mı ve cürüm ortaih olan karısı ile 
birlikte mahkemeye verilmişti. 

2 - İkinci hadise, bizim i\in bundan 
daba mühimdi. Necla bir sabah erkenden 
Maçkadaki evimizde Rıdvan Sadul1ahı zi 

- Yengesini yalnız bırakamıyacağını 
söylüyor. Artık Leyla Hanımla bir olla .. 
dn yatıp kalkrnağa başlamışlar. 

* Hastaneye geldiğim.izin altıncı günü 
doktor kazazedenin eve naklolunabilece
ğini söyledi. Necdeti hasta nakliye otomo
bili ile eve götürdük. Serkomiser Osman 
Bey ile müddeiumumi muavini de orada 
hazır bulunuyor1 ardı. Sıhhi vaziyeti artık 
tamamen iyiliğe yüz tutan Necdet sargı
lar içinde bulunmasına rağmen uzun 
boylu konuşabiliyordu. Şimdiye kadar ge 
rek Rıdvan Sadullah, gerekse ben ken -
disine yaptığı itirafa uzak ve yakından 
temas eden her hangi bir sual sormaktan 
çekinmiştik. O da bir şey söylemek iste
TT'"Mi-:ti. Yalnız büvük bir yeis ve nev -
midi içinde bulunduğu aşikar surette bel
li oluyordu. Derin derin düşünüyor ve 
susuyordu. İşte artık konuşmak sırası 
gelmişti. Rıdvan Sadullahın vukuunu mü 
teakib Necdeti zabıtaya tes1im edeceğini 
roylediği mülakat, daha doğrusu isticvab 
ba~ln•ordu. 

Delikhan 11 mi~~f;,· od.'.'lsına kuru lan 
karyolaya yatırıldı. Doktor ertesi gün ge 
leceğini söyliyerek ayrıldı ve biz, Rıdvan 
Sadullah, ben, serkom.iser ile müddciu • 
mum1 muavini odada hasta ile yalnız kal
d1k. Müddeiumumi muavini cebinden bir 
not defteri ile stilosunu çıkararak masa
nın başına geçti. Rıdvan Sadullah bir 
iki defa. s~bebini anlamadığım bir iş için 
dısarı gıdıp geldikten sonra nfüavet bir 
iskem1eve yerleşerek suallerine ba~l~dı: 

- Necdet Bey bundan tam altı gün 
e\"Vel bi?e k~fl oldui'iunuzu itiraf Pt -
nıi..+;,.,; 7 'P 11 i~irafta bugün de ısrar<'cli -
yor musunuz? 

NE n iPt boğuk bir sesle mukabe1e etti: 
- Evet ısrar ediyorum, kııtil benim! 
- O halde bize anlatın bakahmr 
- Neyi anlatayım" 

(~kası var) 
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--. - RA DVO PROGRAMI ~ı ~ BİNBİRDİREK 
~ BATAKHANESi 

----:; = A 
L-- Rad 13.3:>: Ajans "f'e meteorololl haberleri. 13.50: 

sau wvntt •~• yon Türk m!izlll. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, 
12.30: Program, ye memleket saa& af~ DALGA UZUNLUÖU Cevdet Çalla, İzzettin Ökte, Ziıhtu Bardak.. 

12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12·5 · oğlıt. ı - Oturan: llefb&Mt. Satnak. ı -
Türk Müslğl. çalanlar: Reşad Erer, Ruşen .. & Jll K• • &e. Nlkog~ • Muhayyer şarkı: (Var mı hacet.) J'uan: ..... Ekrem 
kanı, CHdet Kosan. tzzeWn ötte. 1 - Ouıf ! S'.&4 U,71 & ..... it& • K-. 2 - Udi Ahmed - Mahayyer şarkı: !Edeli • 
tunn: 'Necm\ Rl.za Ahts'Dn. 1 - Vahın l'A.P· 11,Tt m. Mil K-. • Sw. atfı nAzar.) 3 - Rahmi 1kJ - Şevkefza z b başı vezır 
CeH'ı. t• n Pş _Karcığar şarkı: (Vahı ıne - tarla: (Ky gülü nevbaharı an.) 4 - Sadullah or a 
J'UsJ ,.-ı.,allndJr.) J - Ali EL - xar~r :- : t l w 5: Mtizlt: Koro eaerlerl <Pl.l Ala • Şevkefza p.rkı: (Açıldı nevbahar.) 
tı: <Alduı dut nifadlJDl.) 3 - .Şeri... au sı /FJaM,,_:. ... cazb&Dd (l'l.) 23.25 • !S.SO: Ya. 2 - Ole.uyan: Sadt Hoşs~: 'Miintehab yent 
Ram • Mest oldu gönül.) 'S - AA& 23: llN•• • 
Et br f&.rlu • _< dJmf tıaale şuha.) rınkf program. ft bpıt.n1'. prlnlar. H 30: Müzik: Rlya.setlcfimbur Ban Murad etrafına p gez.dirdi • ( Rum :Mehmedin Mustafa padışahın a-
l · - BJeu prkl. <Der k . ;-:"iioek'ı~ ,,o _ • OOs1ı <Şef: th.san ıtünı;erJ ı - ı:. Barat: ği zamar., Musa Melek Çelebiyi bu- yaP,ını öptü. Muradın işareti üzerine Mu· 

ldl ··· ..... - Hlca~ P1' ı.hat özdenses. ı - ppjfG&Z 15/1/IMI Ma11- ı - ıı:. Waldtea.~1: Patlnörler <Vals.) lamamıştı. Musa Melek, biraz ıleride, ha- sa MeleRin parmağından ve beli_nden Çl• :e ) 2 - Okuyan. ~· prkı: cı.eyllk- 1230: Prolftm. tt memleket aat ayarı. 3 - J. Otfenbach: Orfe Cehennemde opere_ vuz kenanııda yalnız başına oturmuş kardığı mücevherli hançerle bir elmas 
. la~t~v!ti'~a~ -~=- SuzlnÜ prt.ı: 12.50: Tftrt milz1lf: Yeni .p.rkılar vea~nr:~- tıııtn u.eıtürü. 4 - Fraıncb Popy; Periler~ kolunu oymalı mermer parmak1ıia da,..: ~~.k?~una attı. .Mele~~ J!!nO 

<H 
1 

· ek için) 3 _ Tatyai • ter calanlar: Şerif lçll, Hallı Derm • - das! {Fantezi _ Bale.l 5 - Franz Llszt: Ma. rnış ba$lllı da avucuna yatırmış, mahzun sıpahiyı, iki bostancı nefen ıle gotürdük· 
au;f'JA."lchu.r:~,:~:~e sakı~ }la.Dçerl> 4 - 811~ ~ür. Hamdi Tok. Oktlyanlar: Mal\ - car R:ıpsod1sl, Na. 14 15.15 _ 15,30: Müzik mahzun düşünüyordu; Murad ortaya, Ju- ~ u sonra idi ki kapıda nöbet ~~~yen 

fa . .. ıu· (SOldUJll bu kilqü rnııd KRnndU. ean-.ıe T<*av. IS..30. Konuş_ Cazb1ınd <PJJ 18: Program, ve memleket sa "az nev'inden bir mısra söyleyı·venni$ti: bır b.abeş ~. kapıagasının geldiğinı ve 
······••• Su.z n .. k tar · Ü.. lU!I 14· Mllzik· Kan • h 1nn 1r istedi •. · b·1dirdi. Kapı nıta l •1330 14. M~k· ıcarJ.flk bafll m ma cıcadm saatt l ·Pr · ~e ?m!m- at ayan. 18.05: Mfrz:flt: Radyo caz Orftstra- Dinıhıan olcla gördam beş hiLU i.stii• ,:;;:.a ~ a R.ece~mıPaı : 
l!Jk CPI l İs: -Pro~am v~ meınleUt ~K:= sık haf'f müzlkCPli~.o~~: Mll~~m~adyo ca~ sı. 18.40: Konuşma. 11.55: serbest saat. ıuo· 4.e bir 1nuy{d. Can~ ~ Jılli.stafa Pa..şa~~n,~~ 
Yarı. 18 05. Miizlk: cazband cPl.> 18 40 leket s:ı.at ayan. (Slhbat saa~u Memleket sut Aran, Alans w meteoroloji Yahya Efendi bu mısraa zarif bir te- 1~~ h :' ak isted ği-
nu ma ıç ttçlnin saati) 18.55: Serbest sa • Orlrpc:t-ıısı. ııtıa. Kon9u ıa~•- leket saat n haberlerl 19.30: Türk milzl~: Saz eserleri. bessiim ile cevab vermişti. Padişahın bil- ~ya tti~ .. d ub~ çıd~ - d . ıŞu 

ı Ajans ve ""'' c-best aaat. l . ~ ... m - Çalanlnr· K F h F N Bas m 81'7.e Dl.Ura • ıran uşun u. at 19 1(1· Memleket saat ayar' ğl• ıs .... ~ 1 jl baber1ert 19 30· . · emençe, a re ersan, ey, hassa sürgün avJarma daima yanında RÖ- R.eceb Pqa kendi yağile ReJm" iken 
M"t oroloj haberleri 19 30· ~rk :m~ ~ yarı. Aj:ıns ;~=~ı:r;e;l 2015: Konmıma rJ _üfler Tanbur, Relik Fersan. 19 50: Türk türdü~ şair Hasanbleli Nef'i Efendi, ortadan ka~~verse :e olurdu? ~caba 
KlAslk program. Ankara Radyosu K C ıı. TOrk mi\ztltl. tı) 20 30. Tftrlt mü?J~l. rnuzi~l. Çalanlar: Vecihe, Fablre Fer.san. Re. zeka ile panl pan1 yanan gözlerini söyle Rum Mehmed ile Köse Mehmed ağa si -
•e saz heveU. İdare eden: M~~ud~ı· ;.1:sıl lB1bllyo~raty~ ~:)a Pro,r~m; Kendi repertu. tik Ffarsan. Okuyan; Mmaffer bkar. 1 - bir etrafta dolqtmr dolaştımıar. pahı ve yeni(erileri :zaptedemezler miydi! 
20 15: Konuşma. 20 3D: Turk muzlB6 ·dil Yö Baflve koMe.M··...n. Kti'""k Ortestra (~f· Ne Mehmed Ata • Za\'11 alır semaı: CBulmunu MeğeT ki• petlÇei .ftmiftm ot mehpch'e Gözünün önüne biraz evvel limana Riren 
~ ti 2 takdimi Halll e arL 2115· U:61•: ~u • - ln . :ve · 1.15: Konser · {Şef: Dr. Atk ) 1 _ Oscar J'etras: (Rus mtizı _ blr nevetvansm.) 2 - Refik Persaıı - M•bur yalatımıı! giliz kalyonu geldi. Kar fırtınasının 
netken. Muzlk: Radyo orkes~~ BaJka ®' db ın. ~er l 2 _ Wa1ter Noack: KOV h1. ıana· {Bh' net!e ruat haat.a IÖflW.) 1 - İl>- Demişti. karşısında bütün yelkenlerini açan gemi, 
Pr~torlus) 1 - St Montusz ~llbes: ı.atme ~lnd~n: 

3 
_ ·nohnany1: Ra~om Do Ma16r. rahim Ata_ Mahur prkı: CSabah olsun ben O gün, Sultan Murad, Nef'inin ahını sulan daha kuvvetle yenerdi amma, dev 

:fsanesn uvertürit 2 - 1;r Bellini: Norma :lyl' ;euer: İtalyan şarıcısı. ıs - l"ranz Do- ıu ye.rdıon gldeytm.> 4 _ J.ilnc:il Sellm. za. alttnla doldumıuştu. Gözlerini daldığı rilip batabilirdi da. 
J>ı>rasından Fantezl 3 - ·0 Bizet: 2. ncl ııo- Parl&ln Madlen aotaJında. 8 - Zleh - vll Y. S'emaJ: (Almış nişanı t1rl mi\jan.) 5 - noktadan kurtaran dördüncü Murad, de- Murad: cBakalım mrbabaşı j?en ne 
:rasından uvertür .. ~~leket saat aya _ e r: A.ştlt {Romana.) , _ He\m Mıın1tel: Ka Zavll ~az semat..<ıl. 20.'lt>: Xonuşma <Oiintın rinden bir ah cıekti: ister!.> dedi. Musa Melek ile Güllü Fat-

. P..!!tenne sultl 22.15.
1 

t Esham _ Tab _ re ~rman polkaSl. ı _ Becee: eerertad . .22.15 : mesPlelfli.) 20.25: Tlrk mtızttt: Çalanlar: - Ah .. Yahya Efendi... mayı alınlanndan öptü. Murad, onlardan 
~İl~ans haberleri. ı!ı~a r~ {Fiat.) 22 35: ~emlelcet saat ayan, ajans baber\ert~ Z\raat, Pah\re hnıan, Refad Erer, eevaet ttoan, Dedi ve soııra, irticalen, ~i bir be • her aynlışında cSizi Allaha emanet et-
1.fü • ~nmb!yo - Nu <P~ l 23: Mürlk: caz. Ec:bnm _ TabvlTAt. ırambfyo _ Jlfukut Bor&a- Reme ~n. ı - Okuyan: Melek Tokıö&. yit. bir nefise söyledi: tim> derdi. Bu sefer de kendisini f nc_ili 
ba ~lr:. Opern aryala~. Yarınki program. -ve sı rırı:ıtJ 22.30: Mbik: Operetlft <P1) ~: ı - Udi Mehmed _ Şehnas f&l'kl" (Suohu B4şımızdan hiç ~ ri'fiyli!" ebt1c köş'kün kapısına kadar uğurlıyan ve ç~z-
ta n C'P'I.) 23 25 • 23• · Mllzlk: cazband CPU !S.15 • 23.38: Yannk\ bulsam llnei .safında.) 2 _ Udt Ahmed _ _ değil meleı-ini giydiren Musa i~e Güllüden csizf 

ı>amı. _. rograın. Te tapan1'. Karcığar şarkı: (Görünce ben senJ.) 3 _ Murtefi 11mw aaı~n rii.zg&- ehik Allaha emenat ettimı. diyerek ayrıldı. 
P + Be:ir!ye Hosgör _ Muhayyer prkı: <Ollne~ değil_ ARZ ODASINDA 

ÇARŞAMBA U/111941 CU11A 18/J/IMI do~da damlara.) 4 - lf~ • Mubaner Musa Melek Çelebi hemen bir divit ve .Kar fırtınası bütün şiddeti ile devaıa 
1:? 30: Program. ~ memleket sut ayan: 12 so: Program. Te memleltet saat avan. şukı · (()ün kavutta > 2 Okuyan: Musta- kltıd alarak kastu: ediyOl'du. Öyle ki, İncili köşkten, yukan-

12 35· Ajans ve meteoroloji haberleri. 12 50 · 12 35: Atans ve met«ırololl haberleri. 12.'iO· fa Ç::.l'hr. ı - Rakım _ Nihavend tartı: - ~enclim "8dişahrm.: JQt!et!- ya do~ 1ca! ~at u~nan saray bahçeleri, 
'J'tlrt mftzltı CPI.> 13.30 _ 14: llfizlt: Kilçli~ Tn,.lt mflz1~1 fl'l .) 1!.30 _ 14: ~z1k: Xarmk <Ne JBn&n kalbime bakdı.l J - Bel. Pmar _ Dedı .. Vurad, m11tebessun, RUzel bir ti· birkaç saat ı~ınde. bır n:ıstan fazla kar 
Orte.rtra (Şef: Necib Aşkın } l - Rudo haflf müzlk <Pi.) 111: Program, "vt! memle - Nihavend f&l'b: CBlll 78fll'OI'.) 3 _ Arlf lilc hat ıle .be~i yazdı; ve li~ kena - tutmu~: Sa!ay bahçelennd~ ~ocukla -
N1itılader: Haydi bana btr haft daha 3çaı. ket sa!lt lyan 18.05: Tfirk mtıztıt: H:ıllt Bey_ .Nlhavend §IJ'.kı: (Söyle nedir balat za_ rma, ken.dı. elile tuğrasını da çekti. Tam nna büriinmuş bostancılardan başka kim 
2 _Keler Bela: Ren Nebrl 1oy1lannda. nrlciilerl ve bdlama tanburla cmm bava - rınJ ol _ Faiz Kapancı _ Nihavend şarkı: o sırada ıdı ki, kapıda_ ~elek Ah?,1e~ a~a se yoktu. 
Ziebrer· -nah kitçiik tıı. 13: Prognım. 1 n .. ~~ı VaveT Ataman, Renk l"emın. ıııı "I: (0 l ...r. ... llm ç ml ) 3 Ok • Be ile, arkasında, gen~ insı. ablak yuzlu, te- Dördüncü Murad ile Deli Hüseyin ıib· . ...:r- Tllrt mftzll1 a o- e t.-..ı;; a ıcaya. - uyan. .. i . . . bi . h" - - d.. D r 
~e memıetet saat ayan. 11.05: · rr.ı .. lr rıth11H· r.alanlar: l"ahlre 1'ersan. r.ev.. h t Ö7.d 1 Arlf Bey Suzl lk ar mı: ~yın?TllŞ r sıpa ı gorun u. e ı - gann şiddetinden birkac defa sendeleyip 
Caıanıar: Pahlre F8SllD, Reftt Fersan, CeT det CafJa, Refik P'ersan. 1 - Okuva.n: Nec_ ma a enses. - - n 1 kanh al~k alık bakarken, Deli Hiiseyin karların üzerine düstüler. Padişah daha 
det çaııa taetun öıcte. ı - OklJYan: Azl~ mt run Ahtskan. ı - Ferahnllt ınım: rA kı: <?ekme elemi.) 2 - ········· - SoıtnAt ~ ~JNlh!nhı ~nd~ .. vaka~ayı-p yemek yememişti. Sa<h-azamın valtitsiz 
'l'özem. l _ Şükrü Şenozan - Suztnl.lc şarkı. ,. gönlll.l 2 _ ıtanun1 R~d _ Ferahnlk ıarkl. <Durmadtln ay!ar gt!9er.) S - lf. Meh bastı, in delıkanlıyı dımstü çokerttı, ba- gelişi, senirde ft-vka1ade hadiselerin cere
(~l ln:ın pU 2 _ LAtif Ağa - HlcazkA.r ;:rın: CAh"ar ne thbnış ttft! safaytlJ 3 _ med - Btmnlk tukt: (VAdeytemltttn ~ pe._ şıııı da yere kadar efdL Gene sipahi tit- van etmekte o'dul!unu fl&tf"rivordu. Rum 
farkı: <Gönlihnll bir &ıtlı dB~ S - Ş~- ... .. .... _ PmıhnAlt ~m: <Boş -,aratm~.l ri.) 4 - ..... ....• Suztnit şartı: (Ben ciilte- reme~e başlam~. Murad birkaç adım a- Mehmedin mektubundan da. ihtilfilciler 
rtı Şenoan _ suzlnil tartı. (Miipt.el fl 4 _ ..•••... . _ Hft.~1 •aı1t1: (Cekd!m ıoUml nl aılmıda nevasaF,J auhandon.) 21.15: Mü - tarak: arasında padisahın tahttan indirilmesi 
derd olan dlller > 2 - Okuyan: Sadi ~· eavl1 bn tfünya be-vmndenJ 5 - HW!eyln zlk: Ertuğrul Soysal tarafından Akordeon - Kaldrr kafanı... meselesinin ortaya atılabi1Pce,ği anla ılı .. 
1 - CeTC!ft Çallı· .Keman ~~d 2 cll;~ Fal:ırl • "Hüsevnı şartı: {Vaslmla cana.) 2 - soloları. 21.30: Müztk: Küçük Orkestra (Şef: Dedi. Çocuk kafasını kaldırdı. Gözleri vordu. Belki de. fırtma vüzünden pani~ 
~ 1' J>oyraz - Suzidil .şa~~ e;;.:ı.w tar- Okuvan: MÜJe71U Benar. 1 - Sade•tın Nr.lb AtkJn.) 1 - J. Orlt: :Uayıa lhtifamı "8Yet akılh, ein .Ribi bir feY oldulunu umyan fbtilaJcfler: saraydan çıkıp kah
'- bülll a~Df.) S sJ::, 4 _: Baf!m Bey ttavnak _ R~ tW· '~ık Ytld~nft. <Vabı l 2 - BeetboTen: "Menitet t1!loJ llaf6r.) ıır&ıterf}"Ol'du. Paditıafı bıJr kere de kendi- velere. banlara bPklr odalı:mna ve }ıa • 
... : <H~~ çok e!'! l mi, 2 _Halle tanftırl: fBenbn yvtın J»Pn- s _ wuı1 ıc.oe.Mr: Binci ntnnt.ı. 4 - ı. ıine .sordu: 
lbztdll şarkı: <Mesken oldu bl2 dağlar. cereden bab70r l J - Halk tort~n: dld Grlt: Marf. 5 - AJoll Paehemelı: vtyanL - Sen Rum Mehmed alanın nesisin?_ mamlara sı~ındıktan sonra, Sultanalımect 
1 - ......... _ Suzidil ~rkı: C.Cana ga:ı :~ • tamu• bir toıtuia atar ım.l 4 - Ralt tir- nm earlbeıll .il ıs: UemJea& aa& ban. .L Sipahi, kendisini çabuk toplamı.stı: ilk camiind<> toplanm1ı:ı olan zorbaba!;ılar. 
bnıa perişan gerer oldum.) 6 - Tar:d:rne~ ktt"!fi· <Me-eH mftf!IU ıı: 8erbest saat. Jana haberleri; Ziraat, Babam _ Tah"rillt, ıvak divanında efe esvabı De gördQl{l pa- bu karısık vaziyeti kat'i bir neticeve bal 
it Et. _ SU?Jdil .şarla: rBer bir balaf ö 

1 
_ 1910: M~mleket .saat IJtln. Ajana ft 111~ KambtJo. lfüut 11oaaa1 ODU 11.31: Ko • dişalıı demal tanıdı: lamak kin Sultan Muradın tahttan i"di. 

buldum l 3 - Okuyan: Melek Tokg z. ğll > oroloH haberleri. 19.25: ~ mftztıtt: Saft. nuşma <Ecnebi dlllerde _ Yalnıı kın-dalP - Hazinedanymı ~-·· n1mesinP karar vermiş olabiltrlerdi. Döt"-
ltlnın ~ _ Kllrdm H. şar1tı: <Kanı de ~ı vf> Jrn!lfltrl {2l J'rol!'Ull• Kndl NPUtuan. ~e.ı 22.SG: Mhtk: 09.sband <PU f8aat Dedi. Padifah: diirıcii Murad sanı"lln kendi~fne tam bfr 
2 - Artak! _ .Kurdlli B. şarkı: <Yetm: H 2015: 'n'm8fl: Faul. Yuan: Ooethe TereG. n.eo_e \'adar yaln• uıun _dalga poMuüeJ - Bana #f!tfrdilin kihdda ne ya.zıh- sadakatle bdfı oldu~nu hilivOTctu DM 
tl''-enmez m1) 3 _ Btmen Şen • Kiir . mo .eden: BenJha Bedri Oötnll. Cemal Re~ 23.25 _ D IO: Yannti Procram. w Dputll. dır, Mehmed ala aana okumut mudur? seh7.admin idamı ile. Osmanlı tahtının 
farkı: <Gün kavuştu) 4 - :Nezahat - Mu : p•vanoda oounod'an operaınw!an oarçatar .............. - ..................... - •• - ... ·-· ...... _ Dedi. Dellkınh, canlı ve itimad veren rakibsiz bir varisi olarak ka1abilirrli Fa-
ba:vrer şarkı· <Yol verin dağlar.> 18 55 · çalarak esere retatat edecektJr. ıı ıo· Ko - KaYga eda ~ kipdm bir 1 bir hareketle: kat. o uman da, kendi sahsı müctesna. 
&erbeat saat 19 10. Mem~ket saat ayarı. A- cım:ı <Mlllt tatıramanlıt mentibelert) --•- dı - Va!lahi bilmen ,,a~hım ne yazı- . 
la11.9 be ~ rl 19 30· Tftrk nu nsıt. Radyo ortestruı Cflef· R. l'. J&PIUID hdır aA"am bana okumam1'tJ.r· ve hem sa- bütan saray halkının kılıçtan ~ırılece • 
"'fiztA~~ mF;telorholojltlha20 ; 5: ·Konu~~ <D1'1 21 25 : ?"' 1 P' MendPlssohn _ B<ırtholdy: Salıpazarmda oturan yorgancı Tahsin raya' varmadan çevir~1er yut demiştir. iti, kendisinin de, ihtilAlciler ehnr" bir 

ıs • ..sı eve .Atnar.1 - d Caf _n.... • • • "Oltttlta hidl!ele l l 20 30. Temsil: Ktzlar a_ 
1 

z gecesJ rllvası. tntermeno Nottur- ve arkada$( ~ er, evvc.uu j(ece - Senin adın nedir bre oJt}an? ovuncak olaca~ muhakkak ıdı. Nıhayet. 
h 1ndan lsttmd;d: <Yazan: Nabid sırn > 

1
:

0
r ;:ht"l"ZO ~ Zifaf mar11ı. 2 - D. P'r 1!:. All.. Yeniş~de oturan Rif~t adında bir 18· - Benim adım Mustafadır padişahım.. dördüncü Murad, kendi saJtanatı uğruna 

lrnutg"ln· <Yazan: Eltrent R~ld, 21~ ser - be~: LP nomtno Nolr n'ft!rtftrtı. 3 - l"r. L1szt: hı~la bır }'adın meselesınden kavJ? et- ttpabf, Rum MehmecHn Mustafa ça~nr- altı bin masum mazlıim adamın kanına 
~st saat 2110· KonUŞJll• <ffaf~lık posta Le• PrC'lnde~. 22.15: Mem~ltet ıaat ayan, mışler, Rıfat, Caferi bıçalda çenesmden lar. girecek insanlardan deltildi. O Sultan 
Clıtııau) 21 3D· M" Ik: RJyaaetlcilmhur ~n. f s lıı:\berleTt. zıraat, Esllam _ Tahvfllt. yarataı:n~tır. . - Bre Mustafa senin al!an Rum Mf'h- M r d k. taht.ı ld·ııı.. h ld hAlA tH 
4aau ıe,e • uz · n r > ı - Sllver: }. an nukut Borsuı (]l'latl 22.35: :Ml\ - Hidise mahalline ~len zabıta memur- med ala devlet ve memleket hizmetinde u a ı sarsı ~· a e, • 
~ 2 f. İhsan ·Kvil ,~ 3 _ Leo neıı - K:ı,..,blv1?. 0- (Pl > 23. :Mllzlk: cazband <PJJ ları Rifatı elinde blıf:alı oJdubı halde ya- bir itibarlı aladır. kendistncten hoşnu - fiç sadık adamını feda edemiyordu. Buıı-
bte - M Zlehrer a..... :r.ııt· So .. ~ er . . , __ , __ ,,,, Be ~l .. ı. d lar hl d ötü -a- k" d R b p ıtl'aı · m nTerttırtl. 4 - 23 30• Yarmkt program, Te bpanl.f. A.4U4UU~ar ve yol!> u me~.u suç - dum, hizmeflnde daim olsun, Sultan Mu- an ru ur ı sa razam ece aşanın, 
:· ~::'v;::ı 0~~ sauafon ~ln.l 23 25 

- · * kimliğine teslim etmfılerdir. Yarah Ca· rad han hizmet unutmaı:, var simdi su kendisine, bir hal kararı teb~ etmesi de 
J.f - Pauı Plern~ Dans ve Batanal 22 15: CUMARTESi !'711/JMI fer tedavi edilmek fizere Beyo~lu hasta- milcevher hanem ~~tilr, arma~anımdır; muhtemeldi. 
t ~~~ltf't •aat avarı. Ajans haberleri: ZJraat, lS.SO; Program, " memleket saat ayan. nesine kald'lnlmı$tır. ft dahi su vOrltk sana armahnımdır .. 

nı • 'l'abTUlt Kambiyo - Nukut bOrsa -

(Arbsı 'fM) 

Hizmetçiler mtlkemmel Yemekler ne- babın amma benden nefret ediyor. Hem zel bfr kiişk odaslnda Leyla Hanımla ya 
fis. Fakat ne bizlm Kestane korusunda- de nasıl? GlSzüm gıl)zlerlne iliştikçe ldeta yana, baş başa ..• Ah keşki ölseydim de o 
kiler, ne de Leyi& Hanımefendintn da - ürperiyorum. sözü vermeseydim. 

Ak .il. vetıeri kadar ~şli ~ Masadı bir Allahtan Nazire Hanımefendi tmdadı - * 
S • li ,. demet menekşe var. vazosu ~k kıymet ma yetişti: ('Mrurlirdar ($ ) l)ansfyona l.s _ li. MPnekşeler de hercai Ribi seçkin. - Biraz gezmiye çıkahm mı? Akpm p~~-akf811'l 

Gözüm duvardaki tablolarda dolaetr - sizi pansiyonunuza kadar götüriirilm. Ha~ hayır: dayananuyonmı. Sabeti-
• ken Nazire Hanımefendi sordu: Sevinçle kabul ettim. Pansivona he - tanberi buhran' içindeyim. Sı'mıya t1Jt1llı. 

Nalıletl•: Neyy r Kemal - öteki ye~tmi de ~nüz de!ı, men dönmiye zaten niyetim yoktu. Ak· muş Ribi bir donu~ bir ateı ıfbi yam-
L 

- • be im ıözlerimin biçiminde mi?. Haıtıku demek istivorum Bana cKf'S- .-m1a beraber y(lre~e bir yalnızlık çök yorum Vahid yQzfimn öptü~ vakit muf. 
ffiıç bir şe onun ·ıusü kadar n~ bi-1 bit .. Goı:~ln ök ~la imiş. Saçları açık renk tane konısua na gittiğini 16ylemt.stl ~ye başlıyordu. Avum:!'ak, nrun, Va • laka ~yılı~. En ufak bir IOkulıa-

?icık, ne de /ı1 1 ~r Babam bu ınce yeşıl d: ~ir cazibesi varJIUI, her halde - Evet... hıdle geçecek uati dilfiinmem lstiyo11- lıfttna bile tahaınmQl edemezken tfmdf ee 
lrıahiuku Şa .a 1 0 a ı ı · asıl feda etrnif. kıvIJ'Cı · · ·. d anlaşılmıyor. (Yazmaktan bile utanıyorum. HalQk a. dum. O yann ki, benim hülya ve nef'e l- yalanım olmasma nasıl «6z ~ 
Şa.,.Y'orum Sye ~n~a n hakikaten ~ - aırı~a r~ e açıldL İ(eri Ali Nuri Bey- dını duvar duvmaz yilzüm kıpkırmızı kı- !emimin sonu olacak. Dfisfindilkçe çıldıracabm ıeUJar. Bola • 
"en olın · u e e ere Bil'den ~pı allı Ali Nuri Bey o zardı. $imdi Nazir~ Hanımefendi ne dl • Zvfn tek atlı. hoş bir araba!l var. Ha- lacak ~bi oluyorum. 

- $e uyfor.) . . efendi Rirdı; Zav h d dsuz malın ~hibi VecE>k! Bu kadar ~lilnç çocuklttk olur nımefendi kendisi lruDamyor. Cici ka • Kendimi dJtan atayım. Belki 88rin Mıo 
ti .re verırsınız. koca şonretın ve u u . mu") dm! Sokakta nedense o tatlı~dan kay. 
_ınu tuttu: . . . hatır- ne acınacak halde ... Sırtında~~~ k:~~ Evvelist gece de biı:imle benherdi'~ bediyor. Fazla d~ bir tavır abvor. va yanan batmım ıztırabmı btrn dtna • 

latı Bana eski gunleri, ge.nçlı~ımı cİnch , ...... ,,• . bir üz ve bac; Şüp ' u Vahid Bey hepimizi (K&mW'n) • daftt Babacı~ım; bunun ~in onu bırakıp Şazi- rir. Bu akşam sade bende delD tablalll 
dır Y~ı_:stınuz Benım de bır adım d. o- bakışlar ... Kambur olmasa ,_uzunF kbot ~llk etmişti ~Hanıma diinmilt oJsa ~rek. Erkek nJ· de bir fevkalAdelik var. Gitt~ koyu • 

oaz n k a· k d'me· ,c:ıakın. •v Kırkında var yoa.. a a 1 · h ·adi tt k h 1 l bf b k rurn b en ı en ı · k koy- 0 cakmış. 
1 

- - ü Şakak Sonra Şaziye Hanımın l>lüm:- ın üs • u cı ye en pe oş anmıvor. asan r sis ta a ası ortalıJtı sanyor. \llli-
ll'lus 

01
u ısmi size beni hatırlı ara bakışta çok daha 18' ı gorun yor. - tünden'ne kadarcık vakit gecti-i i dn.,ü- Yolda ~nimle bir anne gibi allkadar pur düdükleri sıklaştı. Yold'an ~ .. • 

4-~ ma ınJ r » ...... Jan apak... . de ufak bi nür de beni ayıblarsa dive flAvı> ettim: oldu. Pansıyona gelm~den Adeta kimse - 1 birer lSl ~ d .__ 
bi ·~ ne garib, ne kudtttli se:r··· ~- çehresinde ne bir çfZRi. ne r _ Musikivi pek severim de... sfzl~mi unutmuştum. Kapıda: c~n er. g ge,:. a.~ ınyor .. nuleri e9a 
rıırblrinin zıddı ikı kadın · şazı~e. ~ad; mana yok ~i HaJrunı l\atırlatsuı. Buna - Hal-Ok da çok sever. Kim bilir ne gü. - l!nutmavmız. ben de hfr ırkadaşını- r rlı ~ı~ dumana burulü ... DenD ~ 
_ lllla Nazire HammefE"ndı.. _ık sı k sevfnd1m. zel vakit ,ecirmlsııfnizdir. mn. dıve ayrı]dı ve jlillerek uzaklaştı. le seçılıyor. Sanki sis; koynuna .nıntıı.-
b ken~ görü ve düşünüslerine ~ore -.:.İ pe Nazire Hanımefendi bizi :rb~l~le Altın y{irekli tatlı Nazire Hınıme _ Vabidle ev1encttjtimi duyunca acaba ne leri birer sır gtbi gömen gizlemekte ıı. 
d!nıı sevmis'er. Bu sev~nin tesiri~~ ~- tanıstırdı Kocası SallhattlnJn~ e ıe · fendi, 0 ıteee n~ bir frrtmmı tıstilmilz.. diyecek! an biraz daha kıskançl&'Ş'lyor. Mı ben iJI 
Ç\in ~na kendi1erini .J?Öl~ede ~ıra :ala • misti. Hep ber~ yem~e oturduk Ye- de esti~nt bilse •.• ıthnfn ~zn oyuna ı&' Şimdi gece ... Yemeli yalnız yedim. onun koynuna g6mülaem kaybolsam ••• 
nı Cü kadının çocuihına kavı sız Masa ufak. n ya nsah b • · dü ki' - Neden blSyle mahzunum? Neden ma Bir daha hiç hiç d&ımes~! 
h adıJar B bam fevkalade bir ad~m!'11! mek calonu cok ızeniş. Ev 1 im. Bfz. Myle kontl9'lrkt"TI • Hal~kun ıdı eera &ıırü yaldızlan do""külmüş gibi artık ' .. belli• 
k:~ haJde . . Sazive Hanım son rnu: _ - Ka1abahkı°lma~n~': ~:.':.:~t eeee,iberi. Ali Nuri BeT ~f'71~rtnl bir ıödlme eski parlakhıt, neş'esile giilmü • ya~~~~=nh:1citi ~d:ıc:-vvetll. 
"1r r ufacık bir rl'Slllini başucun ~n bir cilı edivorum. mıan aş türlü benden avıramıvordu. Bu "8z)erin yor! Neden Vahidin de, kendimin de ye- .. •. . • 
ta rna~ı Ve bu r(M;min önüne l er J?Un dı konusabilivor. - k manaq şimdi daha acık. Adamca~z biç rln dı1>ine batmasını lstiyonım'? Hani o her omnın daha eşığinde ayaklanın 
ıt"e rol taze ci<'ek koymayı unutma · Divor. Ali Nuri Bey tı11d gozlerile ~ jplıru;fz benden nefret ediyor. kadar yakışıklı idi, hani Kestane koru • kıvrak bajtlandı. Yaşamak için danı: 
0 
~1 kalbinin hisli bir tek noktac::ı varsa sık beni süzüvor. Hos':r'0~ mu, ne ı:r. Kai1Veler yubn nlonda tcildi. SalA - sanda o kadar hoşuma ~tmişti! ~et am- yakınlığını düşünürken çiled'en ~ 
~ b bamın hatrrasıvdı .. ~v _ mi edivor. anhvana as. ~ tte ~ _ hattin BeT va1rt0e 1"11 meraklısı bnfs. ma o vakit daha ... - Neye defterimden yabancıya aynlmaınak üzere bir 

leı-k 8J"Ştmdaki icU kadının ~~sıh be- Salihattin ~vefendı sıyase N~k bir 7..en1'in bir kolebfyonu nr. ıösterctt. Bir saklıyayıTl'., vakit daha Haluku ~ör • vadetmiye mecburum. Kimsesizi insanı. 
llJ ~ .. 'özleri doluyor. Hem ~ a ~nı _ nün meselelerınden k;1Jıfl°:fbar insan- nıalrika tcln Ali Nuri B~vle y.alnız kıılıtık. memiştim. değil, sis bile benimsemiyor. ~ 
lr\af! !_!in vüreMJe acılacak ka ~r de fev- adam. Zaten hepai 1 r Yüzüme yiyecek gibi bakıyordu. Varsın Bu saatte Dıtimal Hal1lk Yalovanm ıü- {Ar1ccul 

1 aıı ~aldf> Ben bab"mın resmın. ~-~ar~.~------~------_:::..=.:::.:...:__.:_:~--=------~-----------~------------~~--~--------



10 Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haber eri) ~~~-· ~~~~~ 
Hatayda ziraat ticaret Yozgad memleket 6 Ikincikinun tarihli 

. f 'ı· t• hastanesinin faydah b•J . d k 1 ve sanayı aa ıye ı çalışmaları ı mecemız e azanan ar 
Bu yll bir şarab fabrikası kurulması ve sanayi 

hayatının ihyası kararlaştırıldı 

KİTAB 

Yozgad (Hususi) - Vilayetin fay. 6 İkincikanun tarihli bil.mecemir.de tasaray lisesi talebesinden '705 Vedad. lstan. 
dal· müesseselerinden biri de Yozgad kazananları :ıc::ağıya yauyonız. İstm- bul Şi§ll Hacı Mansur soka.k 48 numaradı 

-ı Şakir, İstanbul Yedlkule 43 ü.ncü okul sınıl 
meml<>ket hastanesidir. Geçen yıl vila- bulda bulunan talihli okuyucuları.mızın 4..A cta Mehmed caner, İstanbul BeJUkl Fu. 
yet umumi meclisinin çok yerinde olan Pazartesi, Perşembe günleri öğleden adpaşa caddesi 12 numarada Sellm. 
bir kararfle hasta vatandaşlar bu mü- sonra hediyelerini bizzat idarehane • ALBtiM 
essesedr> meccanen tedavi edilmekte mizden almaları lazundır. Taşra okuyu. (Son Posta hatıralı) 
bulunmuştur. Vilayet tarafından Av. cularımızın hediyeleri posta ile ac:lru. Diyarbakır İnk:ıl§.b okulu 15 mel muf tale. 

beslndeu Reoeb Dursun, Klll.t lnhlaarlıır 
rupaya gönderilip ihtısas yaptırılan lerine gönderilir. muhafaza tahsil memuru Suphl Tq> ellle 
dahiliye mütehassısı Ziya Tanan, ront- Bir futbol topu LM!fe Top, İstanbul NLşan~aşı Ahmed.bey so 

gen mütehassısı Ahmed Talaslı. nisaiye Beyoğlu 45 ınci mekteb S..A dan Salaha\ _ kak 25 numarada Metin, Istanbuı Vefa er. 
mütehassısı Mükerrem Sarol. ve ope- kek ~sinden 848 cevdet,. 

.. . . Un Aybar. • • BOYA KALEMİ 
ratör Salahattın Akelden ıbaret hasta- Bı'r kılo çıkolata Çorlu orta okulu sınıf l..B ~ Sü Niyazl 
ne fen heyeti hastalarımızın derdlerilc Durmaz, &ır•o"hlr İnönü okulu --·• • el• 

İstanbul Haseki 24 üncü mekteb 2..A dan ~ oıuu .. "' 
miicadele etmektedir. 225 Orhan, İstanbul Aksara" Hamam soka k Tahsin Tanrıöver. " 

Bir yıl içinde ( 1600) vatandaş ya- MUHTIRA DEFTERİ 6 numnrada Cihad Demlrsel. Çankın asker_ 
takta ve 7013 vatand:ıc: ta ayakta teda- Uk şulx'!l memuru Avnı kızı Yüoel. -< (Son Posta hatıralı) 
vi edilmiştir. Hergün müracaat eden Lüleburgaz Düğüncübaşı köyü Ahmea Tu- AYNA 
vatandaşlar içinde poliklinik yapılmak- ran, Konya erkek orta okulundan l..İ de 153 <Son Posta hatıralı) 

Tahsin Toraman, İstanbul Feneryolu Bat - Tutanbu~ 61 incl okul 533 Sedad, istanbul 
tadır. Bıı yıl hastane bahçesinin tanzi- Kab t I t k k 18 ··---.. - h dad caddesi 85 numarada Ayşe, İstanbul Top a !lşt zze ı>a§~ so a_ _ n ......... a... A -
mıne (5000) lira sarfedilmek suretile hane 37 ncı ilk okul sınıf 4 tA Muzaffer E.. me:ı. I<" .an bul Fatıh 13 uncu okul 51Illf 3 de 
duvar inc::a ettirilmic:tir. Su tesisatma zıya Sezer. 

~ " sen. 
ilaveten (2000) liralık ta ayrıca su te- .Mt.TR.EKKEBLİ KALEM 

... 

sisatı ynptırılmı~tır. Ha.<;tane rontgen (Son Posta hatıralı) Gazlanteb erkek lisesi 1584 Seyfettin O~uz. 
· cıhazmn (2000) liralık bir ilAve daha İstanbul Unknpanı 12 ncı o.kul talebe.11n. Kastamonu Gazipaşa ilk okulu sınıf 5-B de 

· · den sınıf 4 de İbrahim Kaya, Ist.anbul Hay_ 459 Yıldız, Eskişehir Akarbaşı Anaç ııokak 1 
Antakyada A'si nehri boyun daki çarşıdan bir örün- yapı~m:ık suretıle mükemmelleştinl • rlye lisesi talebesinden 231 Nejad, İstanbul numarada Cengiz Erkuş, Uşak Ayhcy ilk oku. 

H t h b' . . . . . . . g. 1Lf . . miştır. Bu yıl hastane fen heveti kadı-o- kız ınu::ı.llim mektebi sınıf 1_n de 325 Nlmet. ,lu sınır 5 de 99 numaralı Hetice, Konya Ak. 
n ay mu a ı~ı~~. ~a~ıyor. Hat~~d.a- bın kılo ıncır, 400 bm kilo .zeytm., 175 hın suna bir diş tabibi il~ve edilecektir. İstanbul ş~ıı Terakki lisesi sınıf 2.B de ca. sarpy crta okulu sınıf 1-A da 20 mviye Er_ 

ki. ~op~~ tcşekkulunu ikıye a~rabılınz. kilo portakal, 5000 kilo mandalina, bu hld Işıksel, İstanbul Lfil.ell cadde.si AzlmkAr dem, Zonguldak Mehm:d Cellkel .llsesl sınıf 
iBınncısı; parçalanma ve inhilal neticesi miktar limon, 30 bin kilo kayısı, 17 bin • • k I sokak 42 de Sevim. 1-D de 1648 Cevdet Oonenç, İstanbul Hay_ 
husule gelen topraklardır ki, en ziyade kilo §eftali, 32 bin kilo elma, 10 bin kilo Bıgadıç çayında mllna a e KURSUN DOJ.JMA KALEM darpaşa ~.esı t!11e~esinden 1711 Nusret. 

sahil mıntnkası dağlarile şark yaylAla - armud, otuz bin kilo erik, 120 bin kilo temin edildi (Son Posta hatıralı) ~ ~(F....,.IMLJ u, İŞİ MODELİ 
rında tesadüf cdilır. İkincisi; akar sula - badem, 24 bin kilo ceviz ve 300 kilo fıstık . • . İstanbul Topkapı 32 ncl okul sınıf 3..A da E';kl .. chlr Mı:ı~mudlye ilk okulu taıebele.. 
rın surukleyip vadi ve alçak sahalara ' t• i . . Bigadıç (Hususı) - Evvelce sellerm Cahid Tendar, İstanbul erkek lisesi talebe. rlnrlcn 222 Melek Sayın, Çorlu Şucaettın ilk 

. . ) e ~ r. En gelllJ ve zengın meyva bahçe- geçilmez hale getirdiğini yazdığun Si - ı d 206 At§. İstanbul Onğnloğlu erkek okulu talebesinden 913 numaralı Mustafa, 
yığdıgı kumlu ve kıllı topraklardır ki, leri Asi boyunca sıralanmıştır. Dağlık d ik 

1 
d .. d . 

5 ~ enkul sınıf' 2 B de 8 İbrahim İstanbul ! Balıkesir Devlet Demlryolları üçüncü işletme 
kalın bır tabaka teşkil etmekte ve ziraa- mıntakalarda da külliyetli miktarda mey mav çayın a ' o or unun gon -ermış i:tı~l~l l:esı 1 A da Semih Güner' İstanbulffiüdUrliiğünde memur &ılme eıııe, Çorum 
te f k 1 'd 1 · . b B olduğu asker ve dubalarla munaka- - • ort!l olcı.l sınıf l..A d ıı5 N ttı D ev ·a a e e verışlı ulunmaktadır. u va alınır. Bu havalide suyun mebzuliyeti . . . 47 ncl okul ikinci sınıftan Hüseyin Güney. a ure n amar, 
lahiki topraklara Amok ovasında Kara- ı1 ğ i1h t . 1 d le teın.n edilmış ve bu suretle Balıke- Tnnrlöver Konya 11..~e sınıf 4 _ c de 98 Ilhan Çevik~r. 

' rneyvac 1 ı 1 ya e mış se e lllluntazam · 1 l t · .. Herek" llk okulu sınıf 4 de 25 numaralı Ha 
su vadisinde ve Asi nehrinin aşağı mec- yolların bulunmaması yüzür. • en dağ sır yo u açı mış ır. . YUVARLAK DUNYA KALEl\ITRAŞ lid Dö~mez. -
rasında rastlanır Hatnyda bil'~'ilk or ko·· . rl h lü 1 .. kiilAtl Yalnız evvelce Balıkesıre (20) ku - <Son Posta hatıralı> KART . ,; - : • e rna su pazar ara muş .a a . . .. 0 İs · 
man yoktur Yağış vaziyeti umumiyetle nakl d b.lm kt d. M i t•h ı•t ruşa gı den bır yolcu bugun (S ) kuru. tanbul vezneciler ZeynebkAmll sokak B a C'° h i t dd ı 296 d 

t k
·k .. 1.. .. .d l C b ı· e e ı e e ır. eyva s ı sa il ının şa (20) kuruşa gelen bir çuval tuz da sokak 23 nwnarada Muammer, İstanbul er_ urs um ur ye ca es numara a 

orman eşe u une musaı rı an e e ı mühim bir kısmı Halebe fhraç olunur. A- • c w • k k 11 ~ı t 2 A d 1368 s tk ista bul Al1 Saib, Adana po.<ıta şefi Edlb om kızı 
Akrih (Gü! dağ) Amanos ve temadisin- navatnna iltihaktan sonra dahile ihracat (50) kur~şa gelmekte olmasına ragm<m K:ınk!; 0~: ok~lu s:nıf 2_B ~e 1577 s:brl, Kl\drlye, Ankara 4 üncü orta okul 1794 C". 
de orman denebilecek nebati topluluklar artm~tır. İnhisarlar VekAleti Hatay ü • halk vnıyetten memnundur. 6-7 ku • İstanbul Işık lisesi sınıf 1 de Nihad Gülcan. vnd ınuba§, Bnlık_esır Hacıllbey okulu sı.nıt 
göza çarpmakta ise de büyük mikyaslı zümcülilğünü ihya ve himaye için bu yıl ruşao çıkrırılnn tuzu~ kilosu S k~ruşa, DİŞ FIRÇASI ~:ı~ ;:~d~e;1:u!ı~~~~ B;;~~~~~dancıt: In. 
'harit~\ar üzcrind~ orman olarak göste - Antakyada bir şarab fabrikası açmak ka- 31 O kunışa satılmaga ~aşl~~a~ bır te • <Son Posta hatırahl 
rilen sahaların mühim bir kısmı orman- rarındadır. Fabrikanın teessüsünü mü _ neke gaz 280 kuruşa duşmuştur. Muğla orta okulu sınıf 3.A da 22 numaralı 
ların insaı·lar tarafından yakılınak tarla teak b kolt · b'" ··k b" t yüd Kemal, Lfıpsekl kaymakam oğlu Gündw ' . . ' ! re enın uyu ır eza ar- Yılmaz, İstanbul Taksim Tarlabaşı caddesi 
açılmak veycı. kereste yapılma~ ve en son zedeceğinde şüphe yoktur. Edirnede mezbaha ve soğuk 24 numnrada Samı, İstanbul Davudpa.şa orta 
da yangınlar t.ırafından tahrıb edilmek Yı'da sekiz bin ton kuru ot veren A - hava depOSUnUR İnşaatı okulu 128 Ekrem. 
neticesi husule gelmiş olan maki ve ga- mok ovası ve Karasu vadisi cenubt Ana- DİŞ MACUNU 
r.iklerden mü~eşeK.kildir. Amok avasile dolunun en zengin mer'alandır. Hatayda Edirne (Hususi) - Belediye tarafın - Adapazarı Sallhanım Uk okulu sınır ıı_B de 

temadisi olan Karasu vadisi ve şarktaki bugün resmt bir sayımdan geçmemicı ol- dan yeniden tesis edilmekte olan mezba- 120 Mes'ud, Konya İhsaniye mahalle.si 419 
yaylalar, step sahalardır. İlkbaharda ye- makla beraber bin manda, kırk bin Öküz ha soğukhava deposu ile buz fabrikası in- uncu sokak 2 numarada Fatma Arın, inan_ 
şil ve yaz bidayetinde, yağmurla~ın ke- ve inek, elli bec: bin koyun, yu·· z bin keçi, ıaatı faaliyeti devam etmektedir. bul Suadlye Çatalçeşme Fevzlp a.ş:ı caddesi 

- -s - 32 numRracla Ali, İstanbul Aksaray 6' üncü 
silmesinden boz bir renk alırlar. ı\si bo- beş bin at, katır ve merkeb bulunduğu okul sınıf 4.B de Melih Erkan. 
yundaki ratıb kısımlar çayırlık ve Amok tahmin olunmaktadır. Ç. E. K. u müfettişinin KIRILMAZ DÖKÜLMEZ HOKKA 
~~ıt~r.etrafındaki bataklık saha da saz - * Edirnedeki tetkikleri <Son Posta hatıralı) 

Hatay Ana vatana san'at hayatı ipti - İstanbul Boğaziçi lisesi sılıf 2-A da Tevfik 

Çocuk sayfası 
Yarınki nüshamızda 

Bayram tatili münasebetile Cu
martesi günü neşredilen çocuk say
fası hiiçük okuyucularımızı bir 
hafta sayfalarından mahrum bı • 
rak..mamak mak.satiile yarınki nüs
hamızda neşredilecektir. 

.................................................. ._ ....... 
A.flherUk işıerl: 

Hatayda tarla ziraatinin başlıca sahası dat ve ihmal edilmiş olarak iltihak ey _ Edirne (Hususi) - Şehrimiz Çocuk E- Sönmez, İstanbul 63 üncü okul sınıf 3-A da 
Amok ovası ve ziraatte en ehemmiyetli Jedi. Endüstri faaliyeti küçük atelyelere sirgeme kurumunu teftiş etmekte olan Nalm Koper, İstanbul Mecidiyeköy 42 ncl Şubeye davet 
mevkii olan hububattır. Elli bin küsur inhisar etmiştir. Göze çarpmP.kta o'an kurum müfettişlerinden Neş'et Bora bu okul sınıf 3 talebesinden Nazım ~kun, İs- Eminönü Askerlik Şubesinden.: 
hekt "d h b h Ed. d yrılm•c:la d r N , t tanbul Şişhane Mekteb sokak 31 numarada Şubede kayıdlı yedek veteriner te~ 

ar arazı e yapılan ububat zeriyatı küçük snn'atları şöylece sıralıyabiliriz: sa a ırne en a -Y r 1 • eşe Rauf. ö 
b K-d Bo Ed. k 1 t men Raif oğlu Mustafa Rıfkı 1317 nin kı.. 

Uts ay, arpa, mısır, yulaf, pirinç ve darı Marangozluk, araba yapıcılığı. saraçlık, ra ırne urumunun ça ışma arzını ALOMİNYOM BARDAK 
olmak ·· k · · b 1 sa bir müddet içinde şubeye müracaatı. uzere senede beş milyon kilo hası- kunduracılık, dericilik ve sabunculuktur. ço ıyı umuş ve geçen seneye nazaran (Son Posta hatıralı> 
lat verir. 7800 hektar arazi işgal eden Tahta işçiliğinin ince kısmı olan mobil _ bu sene 1000 lira fazla hasılat lemin edil- İstanbul Fatih 40 ıncı okul 184 Vedad, is. Bir çocLk oynarken mangaldaki 
~akliye ziraati bezelye, bakla, mercimek, yecilik bilh~a müterakkidir. Kumaş <lo- miş olmasını da takdirle karşılamıştır. tanbul Cağaloğlu orta okulu sınıf 3.B de ' e ıce .. eyi c'evirdi 
nohud fasulye olmak ·· 1 867 Asım, İstanbul Erenköy Koruk sokak ıı · uzere yanm mi - kumacılığı kü. Mik el tezga·hı, .... ında ya - F 'k .. ·· d B t dd ı d 57 k l r '" numarttda Tevfik, İstanbul Topltapı so net erı oyun e a ı ca es n e numa-
yo~ dı 0 mnhs~ı ~e 750 hektar arazi iş - ptlmaktadır. Abacılar kilim, aba ve pf>r- Yozgatta feiAketzedelere yardım okul talebesinden eemu Aker. ralı evde oturan Yusufun 4 yaş.lanndaki 
gak c ckn sanayı zıraati de tütün, pamuk, de, çulhacılar çarşaf. yatak örtüsü, göm- kızı Karanfil, odada mangal başında oy-
şe er amıcı ve k" .. l Yozgat (Hususi) - Zelzele felakctze - KOKULU SABUN narken tencereyı· u··zerı·ne devırm· ı. ve vü-

:ır uncu o mak üzere alt- ]eklik, şalvarlık, halıcılar halı, ve maz- - ıq mı.ş beş bin kilo mahsul verir. delerine halkımızın yardım1 arı devam et- <Son Po<>ta hatıralı) cudünün muhtelif yerleri yanmıştır. 
Z. t h .. mancı1ar da keçi kılından muhtelif eşva mektedir. Yalnız merkezde şimdiye ka - İstanbul Halıcıoğlu 2 nci okul sınıf 2.B ta.. Yaralı "Ocuk Şic:ij hastanesin• kaldı-
ıraa enuz iptidai vasıtalarla yapıl- • ~- " ~ .. k b dokur1nr. Dericilik ileri ~tmiştir. Asi dar nakid tebcrrüü dört bin lirayı teca _ lebeslnden Reşad Çubukçu, ı.:ıtanbul Gala. rılmıştır. 

~taw u~~~mill"~k~db~n~rlk~_~annda ~~eşm d~sgafüan~ -~~~~~====~~=~--==~~========~==~ 
dedilemcmektedır. Makine ziraati ancak " vüz etmektedir. Köylerimiz ııahiyeleri - c E t t ~ 
son zamanlarda ve bilhassa Amok ler meşhurdur. mizden ve kazalarııruzdan da yardımlar rg ene aş 1 
sında tatbik edilmcğe b 1 ovta - İskenderun civarında krom ve Antak - devam etmektedir. 

aş anmıştır. s _ d . ı . 
tf.hsalfıttan mühim bir kısmı d d h ya 8 cıva ve bakıra rastlanmtştır. BSI Evvelce de bir kısım yiyecek ve giyi -
:istihlak olunmakta ve pek az 

8 
. : Jlde vadisi gibi kiUt yerlerde çanak ve çöm - lecek eşya sıvasa sevkedilmiştir. 

ihracat yapılmaktadır. mı tarda lek imalathaneleri, tuğla ve kiremid ima-
Hatayın ehemmiyetli servet kaynakla- ~atha~elcri ve bir çimento plak ima13.t -

rından btrisi de meyvacılıktır. Senede a;;ı kurulmuştur. 
vasati bir hesabla 600 bin kilo fizüm 160 , ttakvanın en meşhur ve maruf iki 
, ' san a şubesi 0 1an sabunculuk ve ipekçilik 

çok gerilemiş ve ehemmiyetini kayebt
mek üzere bulunmu.ştur. Hilkô.metımiz 

Hatay endüstrisini yeni baştan tesis ve 
ihya eylemek kararındadır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

_ Ha.san Bey bale gazete 

yazıyor .• 

. . . sokakların tamiri i~in 
60 bin lira aynlmıf .. 

• 

... fakat bu para sırf tami
re muhtaç sokaklar lçinmlj .• 

Hasan Bey - Ne gilzcl 
§ey . .. Demek tamire muhtaç 
olm1yan yollarımız da var
nuş. 

Edirne (Hususi) - Birkaç gündür e - l yükselmiş, ovaları ve bir kısım kenar 
sen lodos rüzgarlarının bilhassa ovada e- yerleri su basmıştır. Gönderdiğim rc'5im 
rittiği karların ve yağan yağmurların te- 1 donan ve elyevm t~ış bulunan Ergene 
siri ile Edirneyi çevreliyerek Ege deni - nehrini gösteriyor. Ortada btız ve sulnr 
zine doğru uzanan ovaların ortasından içinde kalan Uzunköprü mezbahası ve 
akan Arda, Tunca ve Meriç nehirleri değirmen görülüyor . 
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KAŞELERi _...., __ _ 
BAŞ, DiŞ 

Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk algınlığını, 
Sinir ağrı ve sızılarını . 

Derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

""' --eoLJSIK 
AZSARFiYAt 

111111111 

, a~!~eş~~~~es~C~~~~~h-1 
revi hastahkLrı sabık haki ni 

HergUn sab,\htan akşama kadnr 1 
Beyoğ.u İstik.al Cad. A ık ıra Apt. 
~--~ 99. Telefon: 4J9 16 • , 
······························································ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Setım Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

• 

w -. ..... 

=· 1 
2 

·n GiŞESi 
Piyangodan kazanamamak

tan şikayet edenler, bir 
kere de talihinizi 

NASiD GiŞESiNDEN 
Tecrübe ediniz. 

Sevimli San'atkAr BAY NAŞlD'ln 
uğurlu elınden bir bllet 

Mutlaka sizi 
s~vindirecektir. 

ADRES: 
Beyazıü Meydnnı Mahııll~bicl van1 

o·şE . A • 
1 

Oripden Sonra 
En Mülummel Kuvvet ilacı ... 

En eski Malara şaraplarından 

istihzar edilmi' olan QUINIUM 
LA B A R R A O U E, Zayıf ve 
Kansızlarla hali nekahatte bulunanlar ve faz· 
la çalışmadan yorgun düşenler ve Gripten 
kalkanlar için en mükemmel kuvvet ilacıdır. 

Yemeklerden aonra bir Likör kadehi 
miktan iktisabı kuvvet ve iyadei 
Sıhhat için kafidir. Tesiri mücerrep 
ve Paria Tıp Akademia4 tarafından 
tavsiye edilen 

• • lllNIUM 

lkinrikamm 23 

ABARRAQUE 

270335 
270332 

270331 

270337 

Şarabı en milk1'Cmel muluwvidt. 

1Deposu: Galata, GomrUk sok. No. 38 
Her Eczanede Satılır. 

ODEON 
Ye 1i çıl<a~ plaklar 

BiRSEN ALAN 

No • BiR AN - 'l'ang > Mllzık: N ·l}ıb Celnl 
• GONLEH- Tnngo ,, ,. ,, 

KÜÇÜK MELAHAT 

N . YÜ:l0 GÜZEL UENLl - Guzelli BE~ste: 
0 . U:SANDI M A HTlK DOSTLAR Hasıın Güler 

N E D İM E B İ R S E S 

No . FATO~ EVLER Y APTIR~IIŞ HicazkAr tOrkU 
• HÜRONO Kdstaıııonu oyun havası 

REFİK BAŞARAN 

No • KARŞI DAÔ ıA SIHA BAD~MLER Halk şarkısı 
• KAHADIR KAŞLARIN ,, ,, 

ESKi ve YENİ ROMATİZlVıA, LUMBAGO, Si
y ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KALÇA ve 
soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli ağrılarını 

teskin ve izale eder. 


