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uue i ece i ze ze e mi i ir e a e o u 
edbabtlrzincan velemab enku 
halinde, ölüler rüzleri geoiror 

Tokad ve hava/isinde 388 ölü, 61 garalı, 
şehrinde 100 ölü, yüzlerce ~qaralı, Amasyanın 

Pazar nahigesinde 100 ölü, Sivasın Hafik 
kazasında 16 ölü, 150 qaralı var 

---V-ata-nd-aş-, ~ ... / Zetzele memleketin en soğuk 

Sa .. 

yardima koş bölgele.rini kar ve tipi alt1nda 
Içti m ai mua venet 
seferberliği lazım vurdu, üstelik yang1nlar da ç1ktl r---·········--········-············-... - ................................................................ ·········-···················· ......................................... ,\ 

~~nkara, 27 (Telefonla) _ Ulus gaze. i Bu millet pek kısa zaman içinde bugünkü enkaz yığınlan arasından marnureler ~ 
)' 

1 
Yarın başsütununda Falih Rı:fkı Ata- : .. k lt • k d• d• A k w d .. ""f · b" b b·ı · : 

lta!Jt '!'ttııt yardım seferberli~h isimli ma- i yu se mıye a ır ır. nca ugra ıgımız acı nu us zayıatı ıze ıztıra vere ı ır E 
t~~~~~=:~~~ero~~~~ ~~!J:! "-·············-·- -············· .. ······-·······················································---·····---·····-···········-----·_: .... ; 

setınekte ve ezc:im.le demektedir ki: 
'ı'a. '~ükUmetimiz istimdad sesleri Anka
l>aı:ı·elgrafhanesinde duyulduktan sonra 
clıın1 gecenin geç saatinde en geni4 yar. 
~Y tedbirleri almıştır. Elden gelen her 
tan ° kadar kısa zamanda ve o kadar et
bıırk Yapılmıştır ki ıztırabdan kalbimiz 
~i uıduğu bu sırada hükumetb göster-
.~('\~lduğu titiz vazifeşinasltğı takdir et
~111. en kendimizi alamıyoruz. Bir fncia 
oıı 1 0lınak nisbetlerini aldı~ı zaman 
~~~ k~rşı yapılacak yardımın edilecek 
~~lir etın mahiyeti de milli olınak lazım 
~lı,.{>· .Vatandaşlık tcsanüdü şu anda Tür. 
)J"t ~ın her tarafında bir içtimai muave
lli ()d eferberliği halini almalıdır. En hazi
ao~Ukur ~i zclzele memleketin bilhassa en 
a.Jt111d bölgelerini .gece yarısı kar ve tipi 
~ a VUrmuştur. 

t'ö~,s1 r:~ncan gibi bedbaht yer1('rln manza
ı:l.' ki) etten masun kalan şehir, kasaba 
)lJ h Ylerdcki millettaşlara rahat uyku-
<lir :raın edecek bir deşhet arzctmekte
~~'irı ara, e.svab, örtü, erzak. milli komi
~ ·11t neler istiyeceğint bil:nivoruz, fakat 

ı) ti~.s~ ve ne kadar isterse keseden ve 
Qt"., b~~~ .. boşaltıp, sırtımızdan çıkanp 
~U il UYUk olan facianın kara k1s hük
~"t'buE:'. daha büyümemesine çalışmak 
~ l3,ı tıyetindeyiz. 
~bl-ı~~~evJet halkındır: Bu devlet hiç " 
~ı.,a i~~ ,-ı~ılan1ann ve harab olanlarm •• 
~ va 81 ~ ısını yerine koyacak, hiç kimt-:eyi ._ ... _. ________________ .._ __________ .._ _________ .. 

1. tıclk '.aç ve çıplak bırakmıyacaktır. .. . 
111C'iye Ştındi en m:ihim mesele bahar f!e. Evvelki geeeki sarsıntı.'ara uhne olan şehirlerimizi, sarsıntı saatlerini ve felaket mıntakalarını gostcnr harıta 
~alt, aç~~~ar açıkta kalanlan barınd.ır- Ankara, 27 - Dün gece sabaha karşı terdiği şiddetle milli bir felaket halini ı telgraflar şunlardır: 
~rll'ıek v doyurmak ve çıplakları ~ıy- vukubulan zelzele Erzincan, Tokad, Sı- almıştır. Hükılmete vaziyeU bildirmek Erzincanın telgrafı: 
~~!;a;.a~d~~av~.:n;~~ı ku~::n~~~~:cek vas, Ordu viliyetleri ve havalisinde gös. ~~ (Devanu 8 inci sayfada) 

Sonresmi 
m alilmat 

Ankara, 27 (A.A.) - Erzincan. 
Sıvas, Ordu, Tunceli, Tokad, Sam
sun ve Amasya vilayetlerinde dün 
gece vukubulan zelzele hakkında 

bugün saat 21 e kadar aşağıdaki 

resmi malfı.mat a!mmıştır. Bu ma
lfunat muvakkat mahiyeti haizdır. 

Erzincanda tahribat büyüktür. 
İnsan zayiatının yüzleri geçtiği mu
hakkaktır. Fakat, kat'i rakam tes
bit olunamamıştır. 

Sıvasın Hafik kazasınd:ı 16 ölü, 
150 yaralı, Zara kazasında 1 yarnlı 
ve bir ölü, Sujchrind~ 150 öEi, Pü. 
lümür kazasında 5 ölü, Samsun vL 
layeti merkezinde üç yaralı vardır. 

Ordu, Tokad ve Amasya vilayet
lerinden henüz kat'i mahimat alı

namamışsa da bu vi' ayet1erden To
kad, merkez ve mülhakatında 3~8 
ölü ve 66 yaralı, Ordu viHiyetinde 
26 yaralı, Amasyanın Pazar naht. 
yesinde yüz ölü olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Zelzelenin 
şiddeti 

Avrupa rasadhaneleri 
20 yildanberi böyle 

sars1nt1 kaydatmediler 
Istanbul rasadhanesi ile 
b irçok Avrupa rasadha
nelerinin aletleri kınldı 
Londra, 27 (Hu.susi) - Bugün üç muh· 

telif memlekette şiddetli yer sarsıntılart 
vukubulmu~tur: 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Sıhhiye ve Dahiliye 
Vekilieri Erzincana 

gidiyorlar 
Ankara, 27 (Hu.sust) - Dahiliye ve 

Sıhhiye Vekilieri vaziyeti tetkik için ya
rm sabah (bu sabah) 9,20 dt Erzincana 
hareket edeceklerdir. ı: 'l'ilrk ~ın etmektir. 

ı,~ Yard tnılletinin enerjisi, fedaklrlıl{ı 
~~asıy10: ahiAkı, felAkete karşı olan 
thit ol etı derecesinde oldu~u bir daha 

1 linde acaktır. Facianın büyüklü~ nfs. 
ıle va i}'tardırn. bilhassa süratli yardım, 

Milli Şefin 
telgraf1 

Dieelisin gösterdiği ha.ssa.siyet . !"······-·· Bugün ···-········, 

Mecliste bir mllii gardım Zelzeı~.!IAketi t emızı . 

- ---:::___ ElazıJ, 27 (A.A.) - Zelzele münasebe-
l'a, 'V O Ankara tile Reislcümhur İsınet İnönü, Erzincan 

valisine aşafıdaki telgrafı çekmi.Jtir: 
8'6JI.C}eriD8 J c'.Erzlncanm uğradığı feUıkete pek mü-

~tA.tılcara 27 (~ ··-··-·····~!?.f!.'!.f!.'!!.! •. ~ .. !!~~~ .. !!!Y.f.~~~). .... 
~ Okuı ' ususi) - Siyasal Bilgi. 

topıft~ndaki talebeler bugün araların- y • d bi 
~f4 'Cllarak felAkete uğrıyan vatan- 8nt e e romantmiZ 
~~~ta Yard • 
Q~de b ım olmak üzere 1000 lira te- Sisll Akt~a,m 
~llç taı bulunmağı kararla§tırmışlardır. T 
~ıt lid e elerden bir çoJu felAket saha. 

komı•tesı• te-cekkül etti Rasadhane MDdUrU Fatin 
Y ( 5 inci aayfamn:da] - ··-

S1hhiya Vekili felAket hakk1nda izahat verdi, 
allnan tedbirleri anlatti 

Zelzeleden alacağ1m1z 
dersler 

Ankara, 27 _BUyük Millet Meclisinin kında iU izahatı vermiştir: Anlatan 
b .. kü . Umaında eelsenin açılmaaını - Bu sabah 2 de memleketin birçok J Ü 
~~t nk b ~rsüye .,.elen Sıhhat ve İçti. yerlerinde ~iddetli bir zelz9le hissedildi. : niversite Jeoloji Profu&il 

mu ea ı • Bu zeJızele tesirini en ziyade Erzincan, 1 HAmid Naliz Pamir 
mai Muaverıet Vekili Dr. Huldsl Alatae, Tokad, Sıvas ve Ordu vilAyetlerinde gös- : • • ~-~ler erek: bedenen hizmet etme tt arzu 

~l'cltr 'Ve bu arzu~rından ihüktlmeti 
etJn4le.?'dir. 

bu sabah memleketimizin hemen her ye- terıniltir. P~yderpey mallimat almakta.. i [S ınca aayfamızdaJ 
iiiiiiiiiiiia rinde hissediim..ı, olan hareketian hak- yıL (DtHmt ı ino& M'J/fadG) \..._ ........ - ......... ___ .. ___ J 



2 Sayfa 

Hergün 

Çarpışmaktan da 
Çarpışmamaktan da 
Korkan harb 

Ekrem Utakhgll 

B ir Fransız muharriri bu harbin 
esaslı vas:fını bularak bir dam

ga haJinde isimlendirmeyc çalışrnı~. 
Yıldırım harbinin zamanı geçti, kale 

harbi yapıyoruz desek, fasılasız bombar
dıman elan başlamış değildir. Fransız 

muharriri: 
- Mücadelenin müstakbel safhalarını 

şimdiden tahmin edemeyız, hüküm ver -
meyı tarihe bırakalım. demi§. 

ihtiyatkar davranmakta tamamen hak
lıdır, bununla beraber dört aydanberi öy
le hadiseler gördük, öyle mutalcalar i~it
tik ki, bunları birbirine ckliycrck hep -
sinden muvakkat mahiyette bir netice çı
karmak ta imkansız değildir. 

* Alman devlet reisinin Polonya zafe -
rinden sonra Danzigde söy.ediği nutku 
radyoda qwııemiştim. Kulağımda sonsuz 
alkışiarın getirdiği uğultu haricinde bir 
tek cümle kaldı. 

Alman devlet reisi: 
- Kazandığımız zafer bize 10 bin cana 

maloldu, bu rakamı teessürle zikrediyo
rum, fakat aldığımız neticenın azameti 
ile mukayese ederseniz çok görmezsiniz 
demişti. 

Alınan ordusu şarktan garbe döndük -
ten sonra bu ikinci cephede verdiği za -
yiatın bilançosunu henüz neşretmed), fa
kat resmi tebli~lerde hemen her gün: 

- Zayiat vcrmcdik, cümlesini okuyo -
ruz. 

* Eski harbin tek günde 100,000 cana 
malolan taarruzlarmdan çok uzaktayız. 

Lehistan zaferinden sonra Almanyayı 
ga1ib bir sulhe götürebilecek olan tek yol 
Majino Jstihkiınılarının arasından geçer 
Fakat Alman ordusu bu istihkamların ö-

SON POSTA 

Resimli Bak&le: ~ Insanın en büyük hacası .• 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Kaz:ln~ta mısın, seni kazandıranın tesadüf olduğunu dü
~ünmekte fazla zarar yoktur, fakat kaybettiğin dakikada 
hatanın kendinde olduğunu bilmelisin. 

Graf Sp etJ zırhlısı 
Kaptaııının 

Haz in ölümil 

İnsamn en faydalı hocası muhtelif tarihlerde muhtelif şe
killerde yapmış o1dufu hatalann heyeti mecmuasıdır, fakat 
bu hatalann her birinden bir ders alması tartile .. 

Mareşal Görlngin 
Karısı Noel 
Hazırlığında 

Birineikinun ;!... 

Sözün Kısası 

Yazı Çok 0/dutu içifl 

Bugütt K ontJmadı j 
.............. ···················································· 

iz itin Suadiye 
öyünde Jl ev, 9 

samanlı c, 4ambar yandı 
İzmit, 2 7 (Hususi) - Dün akşaıxı tz: 

mitin Suadiye köyünde büyük bir yaıJ .. 
gm çıknı~tır. Yangında 11 ev, 9 ~ .. 
manhk, 4 ambar, 3 koyun ve bir be) 

gir yanmıştır. ]1all 
Gene dün akşam Kandırada or ·d 

tt·ne aı mahallesinde tahsildar Hayre ı .. 1,1, 
t At gu··çlu"'kle so··ndllfu ev yanmış ır. eş 

müştür. 

Kararl eniz sahillerinde 
bir cesed daha bulundu 

İzmit, 2 7 (Hususi) - Dün Kandır;,: 
nın Karadeniz sahilinde Seyrek ve .. 
lu köyleri arasındaki rnevkide d~l~~8 .. 
lar bir cesed atmıştır. Cesedin htıV) vıı 
ti belli değildir. Cesedin Kızılırmak ıı~ 
purunda boğulan tayfalardan birine 
id olmc,sı ihtimali ileri sürülüyor· 



Finler . iki noktadan 
Rus topraklarına girdiler 

ltelsinkiden gelen haberler Sovyetlerin Petsa.mo 
lllıntakasında da ric'at ettikle~i bildiriliyor 

~~nd ra 2 7 (Hususi) - Bu akşam Hel m ek te olan Sovyet hava hücumlarına 
~e .ıden alınan haberlere göre, roer - karşı sivil halkı korumak için, bütün 
~ı, Finlandiyada Sa11a şehrine karşı nakliyat vasıtalarının beyaza boyan -
leli e~et~ geçmiş olan Sovyet kuvvet - ması ve sokağa çıkan halkın beyaz bir 
ı,td cıe yeni bir mağlubiyete uğram~ • gömlek giymesi büktırnetçe tavsiye o -
r~ ır. Bu cephede mukabil taarruza lunmuştur. Bu suretle düşman tayya
Ili e~ li'ir:. kıt'&.ları, yalnız Rus askeri - releıi, beyaz gömleklileri kar tabaka -
Ja,.~u kiirtmekle kalmamış, hatta bun- sından farkedemiyeceklerdir. 

8
hududa kadar takib etmişlerdir. Fin tebliği 

~~ ır habere göre Finliler, bu havali - Helsinki, 2T (A.A.) - Fin akşam teb-

bıı :~ Sovyet topraklarına girmiş ve liği: .. .. . . 
) ,· Ure~Ie harbi, asgari iki noktada Sov Kareli berzahında duşman muhım bır 
e, ara?.isine nakletmişlerdir. faallyet göstermiştir. 

) llu~Ünkü muharebe esnasında Sov _ Lach>ga gölünün şimalinde Rwtar ta. 
~etıerin zayiatı ağır olmuştur. Sovyet- raf~da.n ö~le vakti yapılan bir hücum 
li~· ~itnalde Petsamo romtakasında da tardedilmiş ve Finler 8 Sovyet tankı zap-

at e•rnektedirler. tetml.§lerdir. 
Bundan ~ka Ruslar do~u Laponya-

Hava taarruzlarına karşı 
b·· 
~r taraftan her gün tekerrür et -

smda Syvatantoyu geçmeye teşebbüs et
mişlerdir. Bu teşcbbüs akim kalmış ve 

lhtik8rla mücadele 
Dün Mecliste hararefi 

fakat Sovyetler teşebbüsle:rini tazelcdik. 
lerinden dün akşam başlıyan muharebe 
hAla devam etmektedir. 

Ladoga gölünün do~u-şimalinde düş

man ön müfreze1-eri müsademelerinden 
50 k~i kaybetmiştir. 
Düşman Kivivaara istikametinde hu

duda do~ru çckilmektedir. 
FinUındiya kıt'aları Lakavaarya kadar 

llediyerek yedi tank zaptctmişlerdir. 
Sovyet tebliği 

Moskova, 27 (A.A.) - Leningrad as.. 
kerl ınıntakası erkAnı harbiyesinin 26 
İlkkanun tarihli tebliti: 

Keşif mUfrezeleri arasında ateş teati 
edilmiş ve bazı yerlerde topçu faalıyctte 
bulunmuştur. Hava kuvvetlerimiz keşif 

uçuşları yapmıştır. 

Helsinki, 27 (A.A.) - Son üç gün için
de 39 Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. 

ingilizler havadan 
Al man har b gemilerine 

taarruz ettiler 
.. k ı Id Londra 27 (Hususi) -Sahil müda-IDUD8 aşa ar o u faası teşkilatma aid bir İngiliz i<:eşif 

lt tayyaresi bugün öğleden sonra, Şimal 
~e ı· ·· k b • • ifa denizinde Alman sahilleri civarında 

~de c ıs. salahiyetini. ve m ura a e sını tam~ men . devriye gezmekte olan iki dü~man di.s-

Cel.ttır ve muhtekırlere asla meydan vermıyecektır, troyeril~ on bir karakol gemisine kar-
"ıtık şı muvaffakiyetli bir harekette bu -
~ t ara 27 (Hususi) - Meclisin bugün 1 Binnetice arzettiğim bu konjUktöre lunmuştur. 
~~Qıı:~ntısında zelzele felaketi etrafın- göre, ihracatımızı temin etmek için ar- İngiliz tayyaresi tarafından alılan 
'Qıelllu~kerelerden sonra ihtikar mese. tık fazla prim vermek mecburiyetinde bomba lar, Alman gernilerinden birini 
~ ved~ır ~azhar Müfid K~~su ta~afın- değiliz. Bu vaziyette ithalatımıı: üze - hareketsizliğe mahkum etmiş, diğerini 
~ e~ıJı ~lrnış. olan sual takrırıne Tıcaret rindeki prim de inece~ için haıiçte.ld de rnühim surette hac;ara uğratmıştır. 
tb azrnı Topçuo~lu tarafından ce - f' "ksekl'~ 1 k t' · dah t · · L" \'erilrn· . . b d A ıat yu - ı5• mero e e ımıze a aı Ayrıca, ngıliz ve Alman tayyarelen 
~h ıştır. Vekıl ceva ın a vrupa . ., • . . 
~ 1 başı d k ·k. . t 1 ınıKas edecektir. arasında da bır hava muharebesı cere-ta.k a ı tn n sonra ı vazıye ı an a- . . 
'~ııı bazı ınaddclcr üzerindeki fiay narh Mazhar Müfidin sözleri yan etmıştır. 
~ rı hiç bir maddi sebeb~ istinad ct - Harekata iştirak eden bütün İngiliz 
1 ı ı . Müt~akiben kürsüye gelen Mazhar 1 ü 1 · d'' ·· ~ L rıı münhasıran kolay ve çabuk pa- tayyarelerl sa imen s erıne onmuş-
~ " ~ Müfd Kansu ticaretin ruhu dürüstl ve 
~ arımak hırsı bahis mevzuu oldu~u- lerdir. 

ıı. vıe,.,.,. doğruluk olduğunu söyledikten sonra ------------
"'~'ltı. .. ,ış ve alınan tedbirleri izah e -
'li n: sözlerine şöyle devam etmiştir: izmirde yagw murlardan 

lıı~tıı :~- tarafımız açıktır, istediğimlı: Fakat maatteessüf dürüsti ile hay. 
~~ .ı~:tten istediğimiz kadar eşy:ı getir sivP.t ilP namus ile alakası olmıyan, yal bl·r ev Yikiidı, bl·r 
':ı.. "'tıd b d nız ne pahasına olursa olsun ve nasıl ~.-·Lt~ arına rnalikiz. Mii ayaa c ece-
~ "!'eşyanın bedelini temin edecek ka- olursa olsun para kaı.anrnak fikrini kadin öldü 

'ır.1l'nizde dövizimiz mevcuttur.» de • kendis;ne prensip ittihaE eden bazı a -

~t~1 Alınacak tedbirler 

nac;ır harb zenginliğini ve ihtikanm 
y~nide!l uyandırmaya çalışmaktadır. 

Hükumet bu ooktada eminim ki gayri 

meşru, yani milletin damarlarına ya -
pışarnk sillük gibi k:anını emmek istf -

\-dıbundan sonra, spekü 1asyonn sebeb 
~ ııd~~ını zikretmiş, iktısadi tedbirler a
~ dı. ~lınacak inzıbati tedbirleri say:ı-

•'1' l'l'ııştir k'. yen bu hayasız haini vatan diyeceğim, 
~ tr~l>tan g /' k ll f tl b' bu anıısıra elbette meydan verıniye 
\ı. 111Cıın ole ecket mTa arın ıda arı ız- ~ktir. -Bravo sesleri: Onlar vatansız -
~-.tıc aca ır. optancı an yarım d 
~~~ ~~a geçerek yüzde kaç zamla ge- ır.- . 
~ Yarım toptancıdan perakende _ Rasıh Kaplan (Antalya): Burada B. 

~·~'Içerek gene yüzde kaç zam alacağı M. Meclisi vardır, İstiklAl harbinde on-

t~ a~~~d~~u~a göre perak~nde fiatla -~l~r!a nasıl mücadele ettiğimizi pek iyi 
~ ~<lh~~sını tesbit edeceğtz. Ve mem- bıltrler .. 
~ ~ ~ ılınde azami olara!t tesbit etti- Sözlerine devam eden Mazhar Mü -
\'ata rakende fiatından fazla fiatla fid bugünkü tereffüata bir çare bulun
~a.~ y n!ar bulunarak bunları muhtekir masını istemiş ve dem~tir ki: 
~~r to~~layacağız. Hatta bir toptancı Arkadaşlar, bu rnuhtekirler bilme -
\ı. toııt cıya dahi mal satamıyacaktır. lidir .. -bizzat anlamalı- dır ki, arkada-
,'~!)&. an~ı dah' t" ı n "'e., 1 ne uccar 0 mıya sırnın buyurdukları gibi, ilfıve edeyim. 
\ 'ta e ll ed e kendisi gibi bir va rı top- . . w. • • 

~ltı llla1.ını sat · kt ıur 1 ,_ Harb zen{!ınlıgı ·ve ıhtıkar ruhu ve ha-llta arnı.vaca ır. lV a anca>\. 
~"rıdnc~dan yarı toptancıya ondan da va'it ve kafası artık kalkamaz. Bu hu -

~ ~~ l'cıye geçecektir. sus ta çok deqerli ve çok kıymetli h iz -
'?~ :~t.etıe ihtikar zinciri teessüs edc _ metlerini ~örmekle rni.iftehir olduğu -

tır. muz Basvekilimizden çok rica ederim 

~ İhra .. t . t' . getirecekleri kanunda bu cihetler mu -
~ > ... a vazıye muz . 
~~ ll}j 1' sarrah cl:;un. Bunların kafaları ezilsın. 
\: >ı bahPçuoğlu ihracat vaziyeti • Ve bu hassas mesele üzerinde hük!lme-
1~ seclerken şunları söylemiş- timiz emin olsunlar ki, Meclis salAhi -

' tı"at ~~~~ içı~şyh~rnı: ise bugün artık sar-
~tıı •ır. }i'· ıçbır müskülfıtımız kal -
~ ·ll ~=l taı ı~tlar yükselmekte ve rnal-

vetini ve murakabesini tamamen ifa e
decektir ve muhtekire asla m-eydan 
vermiyecektir. -Bravo sesleri alkışlar-

t'tluk e ler pek ziyade artmakta-
} "'ard alrnak için musirrane ta _ Bulgar heyeti Mo~ kovada 

İzmir, 27 (Hususl) - İzmirde şiddetli 
yağmurlar devam etmektedir. Yağmur

dan Dolablıkuyuda Ayte namında bil' ka
dının oturdu~ ev yıkıldı. Enkaz altında 
kalan Ayşe öldü. 

Ataturkon Ankaraya 
ilk leşrif ettiği gun 

Ankara, 27 (A.A.) - Bugün Ebedi Şef 
Ataürk'ün Ankaraya ilk teşriflerinin yir-

minci yıldönmü olmak münasebetile An
liara Vali ve Belediye Reisi Nevzad Tan
do~anın riyasetinde Vilayet ve Belediye 

Daimi Encüınenleri azalarile Cü.mhuriyet 
Halk Partisi Ankara vilayet idare heyeti 

reis ve azalarından mürekkeb bir heyet 
Etnotrafya müzesinde muvakkat kabre 
giderek Ebedt Şefin manevt huzurunda ta
zim ile e~Hmifler ve kabre çelenkler koy
m1J4lardır. 

Hindli k1t' alar 
garb cephesinde 

Londra 2 7 (Husus!) - Kanada ve 
Avustralya kuvvetlerinden sonra, bu -
gün ilk Hindli kıt'alan da, garb cep -
besindeki İngiliz kuvvetlerine iltihak 
etmek üzere bir Fransız Jimanına mu -
vasafat etmi~lerdir. 

Hindli efradın kı8JlU azaını müslü\ı r . • ır. 
'1 L !t' 
\""' ın bu(J.. .. . 

ı, h tınku fıatı dahi sikavet 
' ald{> d ~.Id' (ll'eff'· eın ır. Yakında biraz 

u ~ecektir .. 

Moskova 27 (AA.) -Muhtelif ne - mandır. Bunlar göni.illil olarak gelmiş
zaretlere mensub 7 kişiden rnürekkeb lerdir. Hindliler, garb cephesindeki İn
Bulgar ekonomi heyeti bugün Mos - giliz ta!irngahında talim görecekler -
kovaya gelmiştir. dir. 

Milli Şef 
El8z1ğda · 

Malatya, 27 (A.A.) - Bugün sa
at 9.5 te Ma!ıatyaya te§rif eden Mil
li Şefimiz İsmet İnönü, istasyonda 
Vali, Belediye Reisi, Parti erkanı, 
mektebliler ve halk tarafından coş
kun tezahürlerle karşılandılar. İs.. 
tasyon caddesinde ve halk arasında 
uzun zaman yürüyen ve talebe ile 
görüşen İnönü, doğruca hükumet 
dairesine gittiler, hükı1met erkanı 
ile tanıştılar. Bundan sonra Bcle
diyeyi şereflendiren Reisicümhu-
rumuz çarşıyı gezmek .i.stedi~er ve 
yaya olarak çarşı yolu ile Gazi ilk 
okuluna, sinemaya, liseye gittiler. 
Parti ve Halkevinde şehirlilerle u
zun müddet görüşerek bilhassa 
Halkevinin mesaisi i'e aHikadar ol. 
dular. Buradan tütün fabrikasına 

giderek işletmeye yeni açılan bu 
fabrikadaki çalışma şeklini tetkik 
ettiler. Malatya mensucat fabrikası 
Milli Şefimizin bilhassa alAkasını 

celbetti. Burada saatlerce kalan İ-
nönü, saat 13 te Belediyey'! gele
rek ö~le yeme~ini burada yediler. 

Milli Şef pederlerinin 
kabrini z"y~ret ettiler 

Malatya, 27 (A.A.) - Reisicüm
hur İsmet İnönü şehir mezarlı~ına 
giderek orada medfun bulunan pe.. 
derlerinin kabrini ziyaret etmişler 
ve saat 15 te husus! trenlerile El~-
zı~a müteveccihen şehrimizden ha
reket etmişlerdir. 

e /talya, yeni ve milhim 
bir karara mı varıuor? 

I
. 

talyan hariciye nazırı Kont Ciano 
bundan kısa bir zaman evvel İtah·an 

Fesso ve korporasyonlar meclisi önünde 
si~·asi vaziyete dair bir nutıık söyledi. 
Bırçok esas1 armı müphem göı·düğüm!i:z 
bu nutkun bilhassa tereddüde ver ver -
miyen tarafı, memleketini Almanyava 
bağlıyan misakın aynen mahfıız bulun -
duğuna dair olan noktası idi. Bu sarih iza
ha rağmen bir müddettenberi İta1yanın, 
Alman - Rus emri vakii karşısında ser
bestisini iktisab etmiş sayılması lazım ge
leceğine dair olan bazı iddia ve yazılara 
tesadüf edilmektedir. 

Maarnafih bunların tamamen yersiz 
seyler olduklan da iddia edilemez. Zira 
İtalyan hariciyesinin fikirlerine tcrcü -
man olmakla maruf bu1.unan Giornale 
d'İtalia'da Virjinyo Gavda ~eçenlerde 
mazivi tahlile matuf bir vaz!sında alttan 
alta İtalyaya atfedilmek istenen 1915 it
tifaka hiyanet· meselesine de temac; et -
mi:? ve İta1yanın Almanya ile olan mür.a
sebatında müttefikinin hiç bir sE'rzenisine 
yer verıniyecek Mrih bir hattı hareket 
lhtivar evlediğini tebarüz Pttirmiye ca -
lıc::mıştı. Giornalf' d'ft~ Ho.,., ai' rP. o za -
man,, ittifak bağı bizzat Avusturv;ı ''e 
Almanya tarafından koparılmıştı. Şirndl 
hiç lüzumu olmıvan bu nesrıvat ile. bu
gün. vaziyf'ti mütalE'ada İtalyan resmt 
mehafillnde sayanı dikkat bir fikiı· ikili~ 
mevcud olduğunu kabul Pvlemek lAzım 
geliyor. Tıpkı 1915 de o1duğu gibi. 

Birbirinden ayrılan bu fikirl~>rden bi
rine göre. Alman - İtalvan ittif,.,kının h~
la ,..:Jcudünü kabu1 f'dı>n Kont Cfano ve 
onunla hemfikir olanların kıınaatini bir 

Ml.llt Şeft"n telgraf1 tarafa almıık ve Almanyanın Ru~ya ile 
anlaşmada İta lvavı Pm ri v;ıki karc::ısırıda 

(Ba.ştarcıjı ı inci sayfada) bırakmış olmanın İtalvava bahsetti~ 
. .. . . serbestivi müdafaa edenlerin mütalcası-

teessır oldum. ButUn mıUet te Erzincan.. m da di~er bir tarafa avırmak icab evle
la yakından alakadardır. Cümhuriyet rnektedir. 
hükılmeti felaketin ıztırablarını hafiflet- ı Bu son~n~u fikri .. bPı:t.irnsc>vcn lf•re. ı: öre 
rnek için acil tedbirler almı§tır. En ziya- 1914 harbı ıle .b~gunk~ mürqrJnJenın İ
de ıztıra.bırnızı mucib olan nüfusça uğra- j talvayı sevkettiltı vazıyet bakırnından 

w • • . • savanı dikkat bir bı:>nzer1 ik1r>ri ,.ardır. 
dıgımız pek acı zayıattır. Dığer tahrıbatı 1914 senesinde Almanva ile A''USturva 
milletirniz pek az zamanda karnilen ı.. ı Sırbi!ltana karsı ilfını harb kararlarını: 
mir ve telafi edecek ve bugünkii en kaz ı bıı kararı kıırc::ı tarofa tebli~ c>deC"eklt:>rl 
içinden memleketin güzel bir marnuresi 1 ~n son dakikada İtalya ya bildirmişler 
çıkarılacaktır ve daha evvf'l kendisinin mütaleac::ını al-

.. .. · • marnışlardı. Halbuki araria mcvcud ~ıt-
Butun devlet memurlarının fed.akar- tifakı müsellf's:o ba~ı neticesi olarak daha 

lık, vazifeseverlikte birbirierne yarış et- evYel istişarede bu1runmahrı ic~b f'dt
melerini bek~erim. yordu. Bu sebebledir ki ftalvıı d~. gene 

Halkın ıztırabını teskin için bilhassa Yaziyet icabı 0915) de müttefiklerine 
manevi ahvalde sükunet muhafaza edil- karsı harbe atılmıştı. 

Bul!iin isP A1manva ile ftah•a arasın-melidir. Mmetimizin Erzincanla candan 
alakadar olduğu halkça bilinmelidir. 

1 smet 1 rı önü 

Ingiliz - Sooyt't 
Milnasebatt 
Londra, 27 (A.A.) - Moskovadaki İn

giliz büyük elçiliğinin Rusyadaki İngiliz 
firmalarını derhal işlerini tasfiyeye da
vet etti~i hakkındaki babeder resmi mah. 
!ellerde kat'i olarak yalanlanmıştı. İngi
liz - Sovyet münasebetlerinde hiçbir de
~şiklik vukubulmarnıştır. 

da ccelik mihvPr-.. adı verilen bir ve..c;ika 
v::ırdır. Buna ra~mı>n Al.,.,::ırı hük,imett, 
Sovvet Rusva ilP bir muaht:>de imzalama
va karar vcrdil!irıi Knnt Ciaııova ancak 
iki ırün evvel bildirnıis \'e etraflı bir is
tic:~ ...... ve imkan bırakm-ı nııo::t•r . Bu ben-
7 "' • '· etrafınrh vürüFj1en ınüto:ıl~>alar ,.e 
fı,,..;ı•,re ilP 'F'rarı~arıın. ba7ı halvan P

rnellerini tahakkuk Pttirccekl~>rine dair 
ı:teC"enlerde ilf'ri sürülen rnüHihı:ızalar. t
talvanın. savanı dikknt bnı kararlara 
''armak arifesinde nldu~•ınu ~&.-terivflr. 
Bunların hanl!i ictikarnetlerdP tf~zahür 
ed€'ceklerini de. nfh:ıvPt nnümi.i7deki ilk
balıara kadar !lÖrnıi; ,.. ııtc:-ıo-, ... 

Selim Raqtp Em('Ç ........................................................... -·········-··························· ·······················-
Sabahtan Sabaha 

Bir ıstı/ah bc:hsi 
Ciddi bir maarif meselesi iki meslekdaşımı~ ara ında temiz bir münakaşaya yol 

ac;tı. l\1e'lele ı,udur: Mekteb ve llim kitabiarında ı tılaıhtar yeni türkçe mi, arapça 
mı, yoksa lfatlnce ml olmalıdır. !\leı;ela hendeı;e ıstılahlarından birine mustatiJ mf 
öz türkçe (~kenar)mı, latin('e rect.angle mi demt'k doğrudur? 

Her iki m~lekdaşın ittifak ettikleri nokta arabi tabirin bırakılnıasıdır. Ayrıldık
lan nokta da öz türkçe kök ve eklerdeon ıstılah yapmakla bu zabmete kattan. 
madan buıünkü kültür dünyasının kabn. ettiti Grt'ko~Latin ıstılahlan oldulu 
ıibi kabul etmek. 

Öz türkçe köklerden ıst ıl ab· çıkarntak fikrinde olan arkadaıı diyor ki: 
- Latince ıstilahlan beliemek buıünkii bıiyük ilim lisanlarından birini bilen 

için kolaydır. Fakat bUmiyen aslı ne olsa t!irkçeden ıeleon bir yeni kelimeyi daha 
kolay ötrenir. 
Dotrusunu söylemek lazım ıelirse ben bu kanaatte değilim. Çünkü ilmi ı.stılahlar a. 
sssen muayyen ilim şubelerinden birini me~lek tutanların işine yarar. Mekteblerde 
ötrenilmesl lazım ıstdahiara gelinc~ körpe bir dımağ ha arapçasını, ha diline ya&. 
km olmıyan ve konu!Jm& lisanında ıeçmiyen öz tiirkçesinl, ha da latincesini bele. 
mekte 7.orluk çekmez. Çekse de bu zorluk her üçü için aynidir. İl!m adamına ce. 
lince onun esasen bir eenebi dU bilmesi gerektir. Ve bu adam beynelmilel Hl.m 
sahasında fikir cnherinl ~enıinl~tirmek ihtiya('ındadır. Şu halde büyük kÜltür 
dünyasının kabul ettift latince asılları bellf'mt>sl de elbt!t daha hesablı •e daıha tay. 
dalıdır. 

Mekteb talebesi de htsab, hendese, fizik ve kimya gibi ıstılahiarı bol derslerden 
ütrene('eti lltincelere hanri meslete girl'!rse glrshı hayatının her adımında tesa. 
cltif edecektir. Bugün ıtöyle böyle bir ilk tahsil! olan şoför bile motörden başhya. 
rak radyatÖ1', piston, karbüratör, nntlliltör, ekzoı, pim, şatt, distribütör, supap, 
!lu!J))ansiyon, reııor, volan, debreyaj, pedal, fren, vites, ba ota, idrolik fren, buJI 
.esalre gibi bir otomobil üstünde en a'lağı iki sayfalık ecnebi kelime ötreniyor. 
Bımların da öz türkçesini aramıya kalkarsak belki butabillriz. Fakat; buldutuma 
kf'llmelerle bir yedek parça ararsak bütün dünya önümüı:e taıt duvar kesllir. 

Yeni Ilim, yeni kültür bir küldG.r. Onu takım taklavat a lı ve ı.stı1a.ıhı hep bera
her &lınmak ırerek. Vaktlle Abmeel Vefik pap merhuma ham ervahlardan biri tam 
etmek istemi!J: 

- Paıta. buton frenlt leadıdll'. Niçin kullanıyor-sun? denıiıı. Edlb ve fazll insan 
muarızını «oftahtına münMib .-ı cnabla. lskit etmiş: 

- Zarar • ..ık. Beo. oo.ıı miiıılünıaa ettim! 
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1 
Emniyet Müdürlüğü memurları dün,l Zabıta bu arada İbrahimi de takib ve 

bir müddettenberi sıkı bir tarzda takib üç gün evvel elinde büyük bir bavulla 
ve t?r:_assud_ altın~a bulu:ıdurdukian tam Ortaköy taraflarında dalaştığını tesbit 
teşkılatlı bır eroın fabrıkasını meydana etmis ise de. kurnaz kacnkcı zabıta tara
çıkarmağa ve faiPerini de yakalamağa fından takib edildiınni hic:sederek şayanı 
muvaffak olmuşlardır. havret bir tarzda ortadan kavbnlmustur. 
Zabıtamw bir hayli ullraştıran bu mü- KendilPrinden sünhe edilen iki kisinin 

him kaçakçılık hadisesinin en Pnteresan n~> bu tarına harekf'ti Bmnivet M:idürltı. 
tarafı, vak'amn belli bıslı iki ka'hrama- ~ memurlarını muhtelif takib sekiileri
nından birinin Kabatas lisesi talebele- ne mürncaata mPcbur etmis VP nihaw•t 
rinden Şazi adında 18-20 yaşlannd:ı bir dün ~azi inı.,ı~tlıanenin bu1undu~u eve 
gencin oluşudur. Bu _genç, vasının kücük- girn .. 'k('n vakalanmıştır. 
lüğüne ve talPb«'lH!ine rai!men üsturu rıı evıip vanılan anırtırma neticesin
şirketinde ustabaşılık yap3!l İbrahim a- de. büvük bir odanın eroin imııline mah
dında birile anlasarak Besiktasta Tuzba- suc hir fsıhrika hnJine l!e•irildilfi f!ÖrüJ. 
ba caddesinde Kabakçı Havr~ltin ~oka- müc:tih·. Bıı mpvnnda l!i kilo ııfvon. va
ğında 7 numaralı evi tutarak. tam teski- rım kilo kadar eToin ve bevaz zehiT ima
latlı bir eroin imalathanesi haline getir- linl' müs:ıirl bütün alat ve edevat bulu-
miştir. n~r.,k. miic:ırlpre edilmiı;tir. 

Tesisat kurulup imalatın haslamasını 
müteakıb beyaz zehir satışlan için bazı 
kimselerle temasa ızecen ~!:!.,.i bir müddı:ıt 
sonra zabıtanın nazarı dikkatini celbet
mf~ ve sıkı bir tarassud ve takib altına 
alınmıştır. Fakat ciıTetkılr ~E'n" yasm
dan umulrnaz bir i'htivatla h:ırekPt Ptnıis. 
bütün bu l!izli takib\ere raihnen imalnt
hanenin bulunduğu veri 7~bıta..,•a tesbit 
E'ttirmek imkarıını VI"TmPm;~tiT. 

Bir müddet sonra Sazinin suc orta'h 
fbr.,him df' v:ılc:ılarımış ve her iki~i de 
snrtTltva rPkilmic:lerdir. 

Sazi ifadesinde eroini kendisi vantırh
nı vı> bu işi meşhur eroin karal~cı lanndan 
ve ft:ılvan tebaasından Armondo adında 
birinden öğrenmiş olduğunu itiraf et
mic:tir. 

'EmnivPt ıvfiidürl:iliii bu hnc:ustaki tah
\rllr.,tım rl~>rirılpc:fiTmektediT. 

DPniz işleri: 

r 
Postanin havale 

işlerinden herkes 
şikayetçidir 

• r oto o ı as 
muhakemesi ya 

Ölen iki kişinin ai~eleri de hukuku şahsiye 
bulunarak davacı ınevkiine geçtiler 

ı 

ı 

talebindtf 
Po..~haneler vıısıtaslle ha vale alın -

ması ve verilmesi, son znmandn cldden 
şlkiı,1et1 muclb olacak bir hal almı~r. 
Bu hal, muamelenin tek!\süfü dolayıslle 
daha ziyade istanbul Merkez Postane -
sinde kendini gösteriyor. Şu noktaya ilk 
evvel işaret etmek lazımdır ki, Işlerin k fasını 
guçlP~mesinde ve halkın §lkayet.ıcrınln Bumian üç ay evvel, Galatada Rıh - diğini, diğer üçü de sopa He a 
artmasında memurların e.saslı bir sun'u. tım caddesinde iki kişinin çok feci şe - yardığmı söylemişlerdi. ·fi 
takS:Xlerl yoktur. Muamelenın çoklu~u kilde ölmesile neticelenen bir otomobil Dün bu birbirine zıd ifadelerin. ı:~ı . 
ve memur sayısının azlığıdır kl bu sızı!- k 1m tu 1 rı )" azası o uş . için yedi şahidin yu·· zles.tinne e 

1 
rı· • 

tılara sebebiyet vermektedir. Binaena - w - d e 
leyh, her şeyden evvel va:ı.lyet.ln ıslahı Bir müddettenberi ikinci Agırceza pılırıış, her iki taraf da eski ifa e_ • 
i~ln glşe sayısını arttırmak lazımdır. ZL mahkemesinde duruşmasına başlanan nin doğruluğunda ısrar etmişlerdil · .. d· 
ra: İstanbul Merkez Postanesinde lidi bu facianın muhakemesine dün de ba- ·Mü\·aceheyi müteakib söz ala~d~1:~ • 
havale yollamak için tek bir glşe vardır. k lm c:.tır d ı v-ı ı~ · deiuınumi Orhan esas hakkın 3 d

1
.,.-1,t Herı:~ bu glşe vasıtasne yollar. Bnnun , •• 

haricinde bir glşe telgraf havale.si alır ve Dünkü celsede ölen Nikonun annesi sın~ y~pmak üzere dosyanın keP ts • 
verır. Bir gtşe de tüccarların ve tJcari M~rik8 ile Hatic-enin kızı Cemile de da tevdiini istemiş ve mahkemece bll b'f 
mnhlyette iş gören müesseselerin hava - vacı mevkiinde bulunara'k suçlu ve leb terviç edildiğinden, duruştY1° 
ıcıerini verır. itı gişe de perakende halk k f r- i d h k k ahs' e mev u şo or sa an u u u ş ıy ka bir güne bırakılmıc::tır. 

1
• 

havaJelerini dağıtır. Bu gişeler, bilhassa k b · 1 d" -s h 1 
taleb etti lerini eyan etmı§ er ır. Bt"r çocug"'un 0 .. IUmU şUP e ay başlannda fazlalaşan iht1yacı önlc _ 

rnekten uzaktır. Dünkü duruşmada hadisenin vukuu-
Şayed bir memurun terfll veya başka nu mü!eakib mahallinde zabıt varaka - görU1dU .. . .. dıll • 

bir yere nakllle onun yerine daha az t t ·· ··h d" d' len ekti Fa ;ın .. sı u an uç mu en ıs m ec · - Kasımpa~da oturan HuseY~ d c • 
t.eerübeH bir memur getirllecek olursa, bl 1 k !t"" e mll.şkülAt büsbütün artmakta ve bu yüz. kat kendilerine.te igat yapı ması a · da birinin 8 aylık çocuğu ~ehJ'lld ıcto.. l 
den, yok yere, ış sahlblerlle memurlar ~r al~ına a~~dı~ı .~alde bu _tebl~gatın velk! gün ölmüş ve beledıye .. ~ 1erc1C 
arasmda rnünakaşnlar olmaktadır. ıfa edılmedı~ gorulerek şahıdlerın bu tarafından ölümü ~üpheli go~ll 
İs~anbul Merkez Postanesının bilhas - yüzde:ı mahkemeye gelmedikleri anla- keyfj'-'E't adliveye intikal etrniştır··tO • 

sa havale kısmı, bir kaç viiliyetın mua - l t . .ı J • aok 
melcslnin çok üstünde bir t~ yapar. p 03_ şı mış ır. CesPdi muavene eden adiiye 0sıt9 
ta ve telgrnf ve telefon Idaresine bu de- Müddeiumumi, işin mevkuflu olma- ru Env~r Ka;an ınorga kaidırıltil 
tece yüksek blr gelir temin eden bu fnn_ 

1
sı itibcırile teahhüre tahammülü olma- lüzum görmü~tür. 

llyet şubesini bu halde bırakmak do~ru dığını ileri sürerek bu hususta ihmali ~1şt 
c!e~Udlr. Gerek halkın boş yere vakit görülen kiHib hakkında takibat yapıl - Gıda ııı.addclerinin ifıj)csıı sıı 
kaybt-tmemesı, gerek lüzumsuz münaka- k ft1 

y lh • D . ll ş· k t" şala:ın vulru bulmamtıSı bu işin bir nn mac;mı istemiştir. temin cdilccc . de tıı. 
Hububat ihracatetiarı miihim bir ı aşı gecesı eruzyo an ve ır e ı evvel ıslahını iimirdlr. Ufak blr teftiş ~ahl{erne müddeiumuminin bu tale- Belediye, her nevi madde üzc_~etli b't 

Ticaret işl~:rl: 

knrar Verdi
'ler Hayriye vnpur işletecek zl tl . . . k d bir kontrol yapılabilmesi için S1 d oııııs• va ye n ne derece hazin oldujtunu mey- b da reS1nde karar verere uruşma u r· 

Devlet Denizyollan İdaresi, yılbaşı ı 1 
• B 1ediye zabıtası kanunu mevc }ltıı1 

. 
Şeh_ r. imizdeki hububat ihrac_atçı1ar.ı, necesı· halkın "C" vakte kadar e11lenme- damı. çıkarabUir. Kaldı kl, bu yüzden yı ba~ka bir giine talik etmiştiT. .~ı~ı ileri sürmektedir. Bu husu. sta tro··tıdC"', 
d lik b ğd d h f "' ""' " "' ge:cikrnl§ tcdlyelerln alacnkhlarla ve _ e ,.. • 

fJliil ı ~ ay, ~rpa ve cav ~ı raç ı- sini temin etmek üzere gece saat 3 te receklller arasında açtı~ı fnzuU muhabe. Bir komiser muhakeme edildi I~a~ ~eklif ~ahPi~e Vekaletınsiit· ns;r 
atlaı;nı ~lakadar. arla mutabı~ kalarak köprüden bir vapuT tahrik etmeğe karar rı: z:ıruretlerl de caba. Alfı.kadarların nlmıştır. Teklıfe gore ekmek, e ,.e }ı -e 
tesbıt_ edılec~k fıatlardan .. aşnı.:ı s_at~a. vermiştir. Bu vapur Havdarpaşadan baş- ehemmlyetıe dikkatıerini çekiyonız. Şehremini komiserliği binasında bir vani ve nebati yağ, meyva. scbz ]liJc) 
mak uzere bır anl~a vucude getırmış- Iıyarak bütün iskele1ere ve Adalara u~- nevi gıda maddeleri satanlarddıı:eıcr b~ 
lerdlr. . ı rıyacaktır. \ 1 meseleden dolayı celbettiği posta me - s:rpanlar hakkında şiddetli Il?ıı ·anıJ~ lı-

Bunu temin nuıksadile de ihracatçılar Şirketi Hayri ve de ayni gece saat 3 te Den. le e muru Fevziyi dövdüğü iddiasile tahtı 1unmaktadır. Anca~ böyle bır ~ndC ~~te" 
8 kişiden mürekkeb biricra komitesi seç- Bo_ğazın iki yakasındaki iskelelere ui!ra- rnuhakemeye ıılınan serkomiser Meh - kanldı~ı takdirde Istanbul se~rııı.ırıqb~:ı-
ınlşlerdir. Komite icab eden makam1 arla mak üzere bir vapur tahsis etmiş bulun- fırtl a deva,m med Ali hakkındaki duruşmaya dün de kara ve her nevi hileye m~nı 

0 
• p•r • 

temas ederek bu maddelerin as{!ari fiatı- maktadır. Asliye 1 inci ceza mahkemesinde de _ edi hakkında Belediyede urnurnt 11ıc 
nı tesbit edeceklercHı-. İhracatçılar bu as. FTansız ve fn!!iliz Atosenavalleri naat vardır. . esfl"f if • r· tt ,., f" tl t }h " e Or vam olunmuştur. Yenı· kanun "ıktı~ı t.akdırdc e~e}{ 
gan Ja an aşat:ı ıa . a sa 1~ yapm~ma~, I .. iman Reisi ile görüstüler h d ,: "'ı ··ı etf!l , .. ve vaptıklan of('rtıerı d~'hı komıtenın · E\·Yc>loe dinlenen yedi amme şa i in- bir yanıış hare.l'i.ete evessu \(til' 

tamôine arzetmesn taalıhüd etmişlerdir. Fransız ve İngiliz ataşenavallan dün K1zı'ırn· a' .. r facı"ası hakkında den dördü komiserin Fevzi); dövme • zere kıskıvrak bağlanmış olaca 
Mıntaka Liman Reisliğine ı!E'lmişler, ..,. 

Bunun aksine hareket cdE>nlerin malın Mıntaka Liman Reisi ile bir müddet gö- • ,.. • d 
Fob satış kıymetinin yüzde 25 i nisbE>tin- rüsmüşlerdir. yenı ma umat a ın ma 1 
de bir tazminat vermeği de kabul etmiş Bu görüşmelerin !imanımıza gelmekte K B •• •• k 
bulunmaktadır lar. Hususi mahivette olan bulunan Fransız ve İngiliz vapur,.arile 8 • Sinobda batan Kızılırmak vapuru fa- UrU M U U yu 
bu anlaşma, dün 6 ıncı. noter tarafından lakadar olduğu kuvvetle tahmin edil- ciasına aid limanımıza yeniden d~n hiç 
tescil ve şehrimizin büyük ihracatçı fir- mektedir. bir malumat gelmemiştir. M d { ·ı· k M •• b kaları 
malarının mümessiPeri tarafından imza- İskelelerde biriken mallar getirilerek Knzazed~kri~ ailelerine acenta tara- o e Cl ı usa a . o" 
Janmıştır. Bu suretle lüzumsuz bir re"ka. fından genış mıkvasta yardım vapılma- b'l' Kı tli bıtÇ 
bet yüzünden hububatm dış piyasalara Akdenizdeki muhtelif iskelelerele bi- sına imkan olmadığından, bu hususUı hü- Müsabakalara her b:r tayyare modeli gire 1 ır. ynıe 
değerinden az fiatla satılmaması. temin e- rikmiş olan tüccar mallarını almak üzere kfunettcn yardım istenilmesirıe karar ve- mükafatlar dağıtılacaktır. "eri " 
dilmiş bulunmaktadır. Devlet Denizyolları İdaresi Kaptıkaçtı rilmiştir. Müsabakada büyük muvaffakiyet gösterene §eref kupa~~ ·ct't\t 

acentasmm Samsun vapurunu kira la- Digw er taraftan Si no b Umanma Anka- f 1 T k H K b · ınur.-lecektir. Fazla ta si at, ür ava urumu §U esme 
mıştır. radan veri~en bir emir üzerine kaza ma- 1 bT 

Bu vapur dün Akdenize hareket et. hallinde yeniden ve etr:ıflı bir şekilde ederek alınacak müsabaka broJÜrlerinden öğreni e ı ır. tO) Çoruk F.sirgcme Kurmnu halosu 
Kadıköy Kazası Çocuk Eslrgeme Kurumu miştir. araştırmalar yapılmasına başlanmıştır. Müsabaka 7/1/940 da Ye§ilköyde yapılacaktır. {107 

menfaatine Sene BaŞl Geocsl Süreyya Sine. Vapur, İzmir, Mersin, Payas, İskende- Bununla beraber dün geç vakte kndar ~ 
ma salonlarmda balo tertıp edilmiştir. Hn- run :re Antalyaya uğrıyacak. bur~da bi- hiçbir cesed bulunamamıştır. Bu itibarla ~ ~ 
a\L!1 m:ısa ve duhullye bilet.ıerlnlzln §imdiden rikıniş ol-an mallan İstanbula getirecek- kaybolan mürettebatın vapurun batma-

~-=~=l=~=m=ü=m=k=ü~n=d=ü=~=========~=·=·=~===========-=~~~ili~~~~~~~ ----------------~-~~ mış olmalan kuvvetli bir ihtimal dahi- ---------- E 

d - •• J.inde olduğu söy!enmektedir. D A V E T i V rıllB e O m r Kızılırmağın sür'nti , t~Atltı 
Mağruk Kızılırmak vapurunun sürati- Mattıuıtt erkQm lle sinema sarub ve mtldOrlerine Te film san 

8 ~ 
nin 4 mil olduğunu dün bir refikimiz yaz- 1 A Ç 1 K D A \1 E T i ~iii' 

bu 1 m 8 1 
makta idi. Yaptığımız tahkikat neticesin- · 'il • •• IN'ifl 
de vapurun süratinin 4 mil olmayıp 8 mil Sayın Muharrı·r REŞAT NURI GUNTE_K ttı~~., 
olduğunu öğrendik. Vapurun sigortalı 1 

al 11 ıv-
olmamasma rağmen o kadar eski bulun- Boynk n "TAŞ PARÇASI Bu HAKA fJLLYJ tı~.aO 

Belediyenin kömür depoları açması Üzerine 
mutavassıtlar be1ediyeye ka,.şı cephe aldılar 

madığı da alakadarlar tarafından söylen- nımez eseri " kere .. 586t 1 11 
mektl!dir. sinemaya ıtlındı~dan bu de~erli eser 8 U O U N Perşembe ııe 8ırı~:r· 

Ege ve Mannarada fırtına matıne- T A k S 
1
• M sinemıısında, Matbuat erk~nı Sbp'flt}{ ı.ıl 

devam ediyor sinde sıthib ve mUdOrlerine ve :tılnı k l{fiiJ tl 

Belediyenin aldığı tedbirlerden sonra liradır. Biz bu kömürleri Kuruçeşmede- Dün Ege ve Marmaradan limanımıza ııuınıı husust olarak göstedlece~inden bu Ua.ınmızı oavet.iye ola~~ualirf1e 
şehirde sömikok ve Karabük kok kömü- ~i tüccarın deposundan tonunu yirmi bir gelen malumata göre, bura1arda fırtına ederek leşriflerini dileriı. Taksim Smeınası 
ri~rnnıö~~~ş ili~~ ~adanlırnb~~ru~m~~ru~~~~~~de~e~~~di~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~ 
kalkmıştır. ' j k(imürt.ü, bu kazalarda sö~ikokun tonu- Bir kısım küçük merakib yola devam .ııııı 

Belediyenin her tarafta kömür depo- nu 23 lıraya satmayı :aa:-~ud ederse b~n etmeği tehlikeli ~ördüklerinden, en ya- Yeni ı;eneyı seltı.mhyan en neş'ell program: Paraınunt 'l"' 
lan açtı;; malumdur. Bu işe başlanma- on.a ~uı:uçeşmeden kom:.ıril~ ~onun;ı yır- kın limanlara sığmmışlardır. Büyük va- Şirketinin en bUytlk SahE>seri. 1 ftı•• ' 
dan önce Karabük kokunun tonunu kö- m~. bı;: l~ra ~eş ku_ruşta~ \~erırım. Bız, _k_5- purlar yollarına devam etmeği o kadar CLAUDETTE COLBERT'Ie • DON AMElHE'in en gusıe ll!!!.-. 
mürcüler kırk liraya kadar satmak su- murcun~ ~ı~are~ne manı. o~acak deği hz. tehlikeli bulmamışlardır. Q E C E . V A R l S l K O N T 'ii' 
retile ihtikar yapmakta idiler, pivasada Ancak, ihtikarı onle:nek !Cln haklı ola- Kandenizden gelmesi beklenen 
tetkikat yapan Belediye ihtikan önlive- rak bu çareye tevessul ettik. vapurJar 

1. t 'k" k" - d Üç kazada sömikokun tonunu 23 lira- . - . E dS 
bilmek için en sa ı m arı. ı om ur epo- dan fazlaya satan kömürcüye bir daha ~ara denızden _d~ n ~~manı~ıza gelm:- L L s· 9 S'" 
Ian açmnkta bulmuştur. kömür sattırınavacajtı~ ııen bekle!}en <:;ümhurıye~ vap~n1e G~- Bugün anem 11 

Bu hal mutavassıtlan memnun etme- Kadıköy ve Üsküdarda sömikokun to- ney~u vapuru dun gelmen_ıı~lerd_ır. ~~ın .. n JTTllN.f\Lı so 
miş, ihtikar yapanlan sinir1f'ndirmiş. Be- nu yirmi üç buçuk liradır. Bu kazalarda- te\s~~ler~en vapurlann bırer ~n .. rota~le liAveten: RENKLl Mlkl WALT DlS:\EY METRO u•• 

lediyenin aleyhine cephe alma~a sev ket- ki kömürcüler kömürü bu fiattan satma- :~~~gu~· n~:h:m:a:n:ımı:zıa.:~g:a:le:c:e:k:le:n~~o:~:r:e:n:ıl:-~1 ~::::::::::::..:d~O:n~y:a~b~a;r~p.::ha~l:Je:r~l:er~i .. ::;;~~-jiı 
mi~lr. ğı taahhüd ederlerse gelsinler bana. On- mıştır. 

Belediyenin almış olduğu tedbirler bu- lara makbuz vereyim. Depodan istedik-
na da imkan vermemiştir. leri kadar kömürü ton başına yirmi bir 
· !stanbul Belediyesi tarafından Beyoğ- lira beş kuruş vermek suretne alsınlar. 
lu, Beşiktaş ve Fatih ka7.alarında açılan Karabükün tonu her tarafta yirmi ye- Senenin en çok aevilen 
köm!ir depÖlannda sömikokun tonu 22,5 di lira elli kuruştur. Kömürcüye 28 lira-
liraya satımlaktadır. Kömürcüler, Bele- ya satması ·için izin veriyoruz. en çok beğenilen 

Matinelerden 
itibaren iPEK 

·diyenin kömür satmasına kızmış ve: Haı.k, yarım tondan başlamak üzere 1 c E z A 
- Belediye bizim ticaretimizi elimiz- arzu ettil{i kadar sömfkl)kun tonunu yir- • 

den alıyor, bizi mahvedecek• derneğe mi bir lira beş l.."Uruştan Karabük koku- BOYER HEDDY LAMARRE • SIGRID GÜRİE 
baş1amışlprdır. Belediye İktısad İşleri nun tonunu yirmi altı lira yirmi be$ ku- CHARLES 

i R 
Müdürü Safietin bu hususta bize vermiş ruştan Kuruçeşmedeki depolarımızdan K •u• • • K R N S 
olduğu jzahat, kömürcülerin bu işdc ya- alabilir. • U 
nılmış olduklarını göc:termektedir. Saf- Belediyenin depolarında iki bin ton sö-
fet şunları söylemektedir: mikok. 4 bin ton Karabük kokn mevcud- RICHARD GREENE - ANlT A LOUISE - SHIRLA Y TEMPLE 
_Beyoğlu. Bec;iktaş ve Fntihte açılan dur. Daha da gelecektir. Şehirde kömür .. _______ .::;:::;..;:::;:.~.;::.:.;...;;;;;._..;~~;1~---------,.-

kömür depodarında sömiko~un tonu 22,5 hem bol ve hem de ucuzdur.:t 11111 



28 BirincikAnun SON POSTA 

1 
[Ustadın cSon Posta" için ya:ıılıkı bu yazı ldliketin 'ekli ve fWnt.:lü hakkında ı-ece 

~e.en etrafiı malümat elde edılmeden Juıleme nlınmıştır.] 

En eski zamanlardanberi arzımızın büy{lk bir kısmında 
vaki olan ve müthiş sarsıntılarin bütün mevcudatı yerinden 
aynatarak birçok binaların yıkılmasına ve dolayısile bura
larda oturan birçok insanların telef olmasına sebeb olan bu 
müthiş Mete maalesef memleketimiz dahi birçok defalar sah
ne olmaktadır. Dünyanın en çok sarsılan memleketleri iki 
$ahaya ayrıcyor. Biri Bahrimuhitikebiri kuşatan Amerika
nın garb sahlllcrile Asyanın ~rk kıyılan ve Avustralya a. 
da Inn ( Gcocycl i nal Circumpaciiique) kuşağını t.cşki! eder ki 
bu s~ ada buralara tesadüf eden Japon ya adalarile Formoz 
adaları, Şili sahillerile Birleşik Am rika CümhuriyeUerinin 
garb sahillerj en şiddetli zelzele!eri ka) detmektedir. Bilhas

sa Japonya en çok ve şiddetli zelzelelere şahid o'an bir mcm
lekcttir. Şilide de birçok müthiş zelzeleler olmaktadır. Hatta 
buralarda tecrübe edilen birçok tedbir'er meyarunda bazı 
§ehir ve kasabaların yerlerini bile değiştirmeğe kadar ileri 
gitmişlerdir. 

İkincı mır.tnka Akdeniz havzasını ve bilhassa bu havza
nın İspanyaian itibaren şimal kıyılarını takib ilc Anadolu, 
Suriye ve İrandan geçerek Hindistan, Hindiçini ve 
Cava adalarına kadar uzanan sahadan ibarettir ki buna da 

Geocyclinal r.ıediteraneene kuşa~ı namı verilir. Bu ku~ 
Ü%erinde de yer yer birçok müthiş zelzeleler olmaktadır. Bu 

iki kuşak haric;nde kalan yerlerde de münferid bazı sarsm. 
tılar kaydediJmckte ise de umumiyeUe bu sarsıntılarda asıl 
~elze1e mmtakalarındaki emsalinin şiddet ve vüs'ati görüL 

l'lı.cmektcdir. Nitekim yukanda tarif edilen kuşakların kap
ladığı yerlerde de tamamile istikrar bulmu~ mıntakalar ~k 
Çoktur. 

Bu izahatt.an anlaşıldığı veçhile memleketimiz de en çok 
.Scırsılan memJC'ketlerden biridir. Çok eski zamandanberı bir 
Ç~k ecnebi mütehassıslar memleketimizin bu hususiyetini 

A 
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k.;ydederek bazı hükümlerde bulunmuşlarsa d:ı bu hüküm
ler halı h:mr için pek basit bir dereceyı aşmanıaktadır. Kat'i 
olarak malum o:.an Ti.irkiye zelzı::lelerinin tektonik o!uşudur 
ve memleketimizin her tarafı zclzcle tehlikesi karşısınd:ıdır. 
Yalmz Antalya körfezindeki derin çöküntüye rağmen büyük 
bir istikrar gösteren ve bu körfezi kucaklıyan Antalya sahHle
rini t.akıben Mersine kadar uzanarak Toros silsilesinm ce
nul> sathı mai.ını teşkil eden mıntaka bundan m!istesnadır. 
Buralarda şimdiye kadar tahribkar zelze'·eler kaydedilme
mi§tir. Şayanı teş<'kkür olan bır cihet daha var ki mem!~
kctimizde zelzele ihtimali bu kadar fazla olmamakla bera
ber kaydedilen zclzelelerin azami şiddeti mcrka i mik_ 
yası ilc en çok onuncu mertcbcyi geçmemekted.ir. Bu sureti~ 
lıılhassa eskiden yapılmış binalann mukavemetsizliğine rağ .. 
men bunların alunda barınan insan·ar ve barındırılan hay
vanl:ırda o kadar müth~ te'cfat kaydedilmemektedir.. Hiç 
şüphesiz ki eğer zelzele ihtimali gözönünde tutularak to.!dbir 
~tlınacak olursa bu gibi telefatı asgariye indirmek pek ko
laydır. 

Dün gece kaydettiğimiz zelzell'.nin şiddeti ras:ıdh:ıncd~ 

si~mografların muntazaman faaliyete başladığı (1934) serıe

sindenberi kaydedi:enlerin fevkindedir. Rasadhaneye gelen 
sismik €nerji geçen Kırşehir zelze'-csindcn daha fazladır. 

Sismograflardan çıkardığımız neticelere göre redeler İstan.. 
bula ~:ırka pel: yakın bir İstikametten gelmi~tir ve tahmini
mize göre zelzek merkez üstü nuntakası Erzincan - Sıvaı: · 
Tokad ve t'ivandır. Buralarda tahribatın azami derecede 
olması lazım geldiğini tahmin ediyoruz. Bu zelzelenin tah .. 
telarz n.cııl merk<>zi otuz ki'ometre kadar derinlikte o1duğun

dan kuvvetli sarsıntıların duyuldu/tu sahanın oldukça geniş 
olması lazımdır. Çok temenni ediyoruz ki :ızamt şiddet mm
takası üzerinde memleketimizin kesif nüfuslu bir şehri te
sadüf etmiş olmasın. 

z 
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Sayfa !1 

1 l-.~.adiseler Karşısında 1 

ZAVALLO FORTONA 
Zavallı fırtına, - ı mişti. Seni lanetle anmışlardı. Hatta beıa 
Seni günahkar addedenlerin kinlerine bile biran gaflete kapılmı§, inkisar cden

şahid oluyorum, sana beddua edenlerin Jerle ağız birliği yapmış. lanetle ananla
seslerini duyuyorum ve sana acıyorum. ra iştirak etmiştim. 

Çünkü ben senin günahsız olduğuna, F1akat sonradan senin kabahatsiz ol-
ütiraya u~radığına inanıyorum. duğun, asıl kaba.hatin çürük gemiye sefer 

Zavallı fırtına, yaptıranlarda, istfab haddinden fazla yük 
yükleyenlerde olduğu söylenmişti. Gerçi bilirim: oldukça haşinsindir, şa

kan yoktur, çürük çarık şeylerden pek 
hoşlanmaz, kendinin hiçe sayıldığını gör
mek istemezsin. 

Gerçi bilirim: Vaktin, saatin yoktur. 
En umu\madık zamanda ortaya çıkar, 

dalgaları şahlandırır, sahilleri döversin. 

Senin huyların, dünya kuruıalıberi 
böyledir. Dünya kurulalıberi böyle oldu 
ğu için de insanların seni yakından tanı
maları hoşlanmadığın §eyleri yapmama
ları lazımdır. 

Zavallı fırtına, 

Ben hatırlıyorum, elbet 5en de hatır
larsın. Bundan bir iki yıl evvel sen bir 
vapur batırmı§tın. Vapurun battı~ı gı.i

nün ferdasında, sana karşı söylenmedik 
söz bırakılmamıih, &na inkisar edil-

Bu yeni vak'a da eskiye benziyor: Ge
ne sen mevzuubahs oldun. Gene büt~n 
kabahat sana atfedildi. Çünkü seni (Kı 

zılırmak) vapurunu batırmış olmakla it
ham ettiler. 

Fakat dün duydum, kabahat sende de
ğil, Kızı1ırmak vapurunun sefer yapma
sına müsaade edenlerde imiş; çünkii kır
kını geçmiş vapur çüriikmüş, sfirati de 
sen'n hiç hoşlanmadığın süratten de da
ha aşağı, ancak saatte dört milmiş. 

Eğer hakikaten bunlar böyleyse, gene 
günahına giriyorlar, gene sana beddua 
etmekle haksızlık ediyorlar ve işte ben 
bu yüzden sana acıyorum, sana. zavallı 

diye oitab ediyorum. 

r:J .rnud :f.iuliwl 

C Bunları biUyor mu idiniz ? =ı 
Çmgırakh y1lanm düşmanı 
Çıngıra1dı Y! -

lanın en müthiş 

düşmanı bir ııevi 
kuştur. Meksi -
kada bu kuşun 
avlanması mene .. 
dildiği gibi üretilmesi yolunda da te
şebbüsler yapılmıştır. Bu kuş çıngıraklı 
yılam havadan hücum edip gagalamak 
suretilP. öldürür. 

* Yaban köpeği: Din go 
Avustralyanın son aylar içinde çok 

mühim bir mevki ~gal eden «Bir nu
mara.ı bir düşman•ı ortaya çıkmıştır. 
bu bir numaralı düşman Dingo adını 
taşıyan bir nevi yaban köpeğidir. Bu 
yaban köpeği kümesiere ve bilhassa 
koyun sürülerine pek fazla musaHat 

Cam devri ofacak mı? 
Tarihte, taş 

devri, tunç devri, 
altın devri, demir 
devri gibi devir -
ler vardır. Gün 
gelecek belki de 
caın. devri olacaktır. Çünkü bugüı 
canıdan o kadar fazla eşya yapılıyol' 
ve yeni yeni keşifler elde ediliyor k~ 
insanın buna inanacağı geliyor. 

* Amerikadaki işaret memurfart 
AmC!rikada, yol işaret memurlarının, 

her iki kollarında birer yeşil ve sırtla
rıncia kırmızı arnpuller \'ardır. Belle • 
rinde taşıdıkları kuru piller bu arnpul
leri aydınlr.tmaktadır. 

* 
r ···-······ .................... -.... A N L A T A N ······--··-··-·-······-- olmu~t'J.r. Bunlar, cenubi Galles vila· 1 yetinrle daha fazla türemi~tir. Bir Din- Amerika palisierinden bazılannın 

.~ HaA. mid afiz Pa m. r '= gonun başına hükfunet üç İngiliz lirası yanlarında taşıdıkları radyoların sik -

Amer;ka polislerin radyolari 

mükfıfat vadeylemiştir. Teşrinisanine leti 900 gramdır. Bunlar yüz altmı1 

j Üniversite jeoloji profesörü i bu üç İngiliz lirası mükafat altı liraya kilometre dahilinde yapılan neşriyatı .............. _ .... _._...._........... ........ .................................... ·-·····= ç1karılmıştır. alırlar. 

Zelzeleler hakkında malü.matına mü.. tektonik haritalann tanzimi ile meydana ·Din go çok sert ve yırtıcı bir hayvandır. * 
t~eaat ettiğimiz Üniversite Jeolojl Profe- çıkar. Avni ıamanda çok da kurnazdır. Faz1a 
&öru !Itunid Nafiz Paınir bize ŞU malll- Bundan evvel vukua gelen zelzele nun- bir sür'ate rnaliktir. yakalamak adeta Deniz fenerler:n·n tahammu·u 
ln.atı vermiştir: takalarmı gezmiş, tetkiklerimize aid ra- imkansı1.dır. Çalılıklar arasında ı:ıakla- En şiddetli dalgalarm çarptığı za • 

lı: '- Zelzele iki türlü olur. Birine v~l
l3~tıik, öbürüne tektonik zelzele derur. 
lZinı topraklarımııda vukua gelen zel. 

~leler tektonik zelzelelerdir. Arzın taba
~larında kırıklar mevcuddur. Anadolu 
l Yle kırılmış mıntaka üzerindedir. Böy
~abakalann kırılmasından nasıl olan 

1 ıntılar tektonik sarsıntılar olmuş o
'Y'Ur. Bizim zelzclelerin volkanla alakası 
'tt~~~,lr. Zaten volkanik zelzele1er mev-

-ıır. 

~ 1Ön~nıdeki .ıtnzC'tenizde okuduğum zel
"r.e; r rlünkü nücıhamızdal Anknra. Sıvas, 
}' Q "'ri Samsun. Voutrıd ve Amac:va vi'i
~=tı,.ri ve bu viH1vet!ere b3ğlı kasaba ,.e 
~'rlr-.-ctf' hissedilmekle kalmaz. Bu 74"1-

d.~~ 1 bütün dü~va rasadhanrleri kavrle
~eı · ~u zelze1evi ben, Dikili ve Kırsel·ıir 
~ ~~'~"~ine bl'nn•tirim. Zelzclenin merl{(~
~'tl'ı ıt•rna birdir. Valmz bu mC'rkez zaman 
bı" a.,.. verini dPaistirfr. Dikili, Kırşehir, 
~el <ı"hakır, Çankırı zeJzelell"rl bu suretle 
L. 1.('lp nıe k . . d w• t• ., "'lln r ezının yer egış ırmesı e vu-

li a"lnıiştfr.,. 
litaı"r lllemleketin ieoloiik tektonik ha
leıt.e~rı Yapılınıstır. Bu harit~lard1 m~>m.. 
llert>' n. nereleri sarsılma,Z!a müsaiddir, 
~lın erı zayıf noktalardır, belli olur. Bi
l>ii'l.d~aaleser böv1e haritamız yoktur. Bu 
d~ b~ zelzele olabilecek yerleri evvr>1-
8al'sı)~lc>rniyoruz. Bunu ancak o mıntaka 
lty0r ıktan sonra kat'i olarak öltrcnebi-

uz. 

~eı!a~nıı elde edilen malumata göre zel. 
"-en ·ı-~tlarından biri Marmara denizin
~u hı ı aren Bo!uya kadar uzanmaktadır. 

at ·· . lel'e Uzcrınde bulunan ı:ehirler zclze-
~ ha~~~z şehirlerdir. İzmit, Adapazarı 
b·ğ UZerindcdir. 

~ti~d er bir yarı k Dikili ile Bakırçayı ü
~ e ınevcuddur. 
Orbalı K·· .. k • uçu Menderesin üzerinde 

porlarımızı Vekiliete vermiştik. Yeni zel- nır, kendini kıyasıya müdafaa eder. man yı:ı.ptığı tazyik en çok bir mctN 

ı zele mıntaknsını da gezeceğimizi uma. ı Dirı~o,·u yakalamak i!tiyen avcı onu lmurabhaına 40.000 kilodur. Bu tazyi • 
rım. He~ ze\zele ınıntakası ~akkında ra- vurm1Ya muvaffak olamaı.sa muhakkak ke tahammül edecek kudrette deniz fe. 
por verırken buralarda yenıden yapıla- • . . . 

ı ak k 
.. 

1 
b. 

1 
h kkı. d d f • ha:nıh•·,. kaybeder. Dıngo bır adamın nerlerı yapılmıştır. 

c oy er ve ına ar a n a a ta sı- .. . h.. ledi.ıw k•t d 
\lat veriyoruz. Yeni zelzele mıntaknsı için uzerıne uc.um .. ey 5' va ı on an * 
de böyle olacaktır. kurtu1nıak ımkansızdır, bıçak, kama M k d k"l" 

Memleketimizin jeolojik tektonik ha. hiç para etmez. Kalb ve ~özlerinden U ayva an 1 ISe 
wi-Jiılı:ıl iıli~~ • rifası takriben 4{) pafta tutar. Bu işi 40 rovelvf'rle vurulmadı~ takdirde rovel- Norveçteki Bergen kilisesi üzerint 

jeoloğ ancak 10 senede yapabilir. ver kursunu bile ona karşı az tesirli kireçli bir nevi madde sürülmüş, mu • 
Gazetenizde okuduğum zelzele mınta- kalmaktadır. kavvadan yapılmıştır. 

knsmda birkaç defa zelzele o'!Jrıuştur. 0- ..-.-····-··········-·········· ...... ·-·-····· ........................ - ................................ - ••.. ..._ 

Son Kırşehir zelzelesinden bir intıbıı 

bulunan bir yarık hatta tesadüf etmek. 
tedir. 

Kırşehirde bu yarık yepyeni teşekkül 
etmiştir. Biz o yarılı takriben 20 kilomet
re takib ettik. 

Bir yerin jeolojik tektonik haritasını 

yapmadan imar işlerine başlamak hatalı
dır. İngilizler bu işe yüz sene evvel baş
lamışlardır. Balkanlarda da bu hususta 
bir hareket vardır. Bulgarlar ve Yunan. 
lılar topraklarını tanımakla meşguldür. 

Memleketimiz umnmiyeUe kıırak bir 
yerdir. Jeolojik haritalar yerin altındaki 
sulan bulmağa da yarar. Kurak memle

nivresitede olsaydık bu husustaki notla
rımı size verebilirdim. Ankarada ise ha
fif hafif zelzele daima hissedilmektedir. 

Topraklarımııda vukua gelen zelzele
lerin merkezi Balkanıara da, Orta Asya
ya da geçebilir. 

Toprak tabakalan arasında muvazenet 
vardır. Müvazenet bozulunca zc1zcle o
lur. Muvazenet düzelineiye kadar da sar
sıntılar taaddüd eder .• 

····rkl···oıonl"obl"i····ç·arP.iŞii···· 
F'atihtcn Saraçhanebaşına gelmek -

te olan 28501 savılı otomobil, şoför İz
zetin idaresindeki belediyeye aid 122 
numaralı otomobille çarpışmıştır. 

Bu müsademede her iki otomobil de 
ehemmiyetli surette hasara uğradıkla
rından tahkikata ba~lanmıştır. 

Rir arnele sıcak su ile yaralandı 

ketlerden olduğumuz için yerin altında Bomonti~ Sür'at mensucat fabrika
mevcud su~an istifade etmeliyiz. Bu sında çalışan ve Feriköyünde Avukat 
da jeolojik haritalar yapıldıktan sonra caddesinde oturan 18 ya~larında Ka -
meydana çıkar. mil. fabrikada işile meşgulken ne su -

ZeJzele hnttı ,geçen yerlerde köy, şehir retle ~e~ndiği anlaşılam~yan .. ka~.aı:. -
ve kasabalarda imar işleri hususiyet gös- dan dokulen sıcak su ıle vucudunun 
tcrir. Binalar ona göre yapılmalı. köyler muhtelif yerlerinden ağı~ su:ette y~ -
ona göre teşekkül etmelidir. Bir köy ya- ralanmıştır. Yaralı tedavı edılmek u -
parken tarlayı da nazan itibara almalr. zere B~yoğlu hastanesine kaldırılmış, 
dır. İşte anealt bu işler o yerin ze1,zele ile kaıa P.trafında tahkikata başlanmış -
olan alakasını öğrenmekte, yani, jeolojik tır. 

Iki SIIBle, Iki cavab 
«Kadıköy» postanesinin damga -

smı taşıyan bir zarfm içinde imzası, 
hatta insiyali nasılsa unutulmuş, 

bir mektub çıktı. Bu, anlaşılıyor ki 
bir genç kızın mektubudur ve derd 
yan1:.ror: 

- «Aramızda hiçbir itiraf teati e· 
dilmedi, yekdiğerimizi sevilmeden 
seven1erdenrz, yalnız bu vaziyet ar
tık b3na ağır gelmeye başladı. Sev -
diğim erkeği karar verrneğe sevket. 
mek istiyorum. Ne yapmalıyım?• 

İki ihtimalden biri: 

Ya bir diğer gcnce karşı alaka bes· 
ler görünürsünüz, yahud da hiç bir 
şey yapmadan sevdiğinize karşı yap
makta olduğunuz muameleyi biraz 
csoğutur,.sunuz. Bence bu sonuncu 
~ık müreccahtır. 

* Bayan Şekibeye: 
, 

- Bir erkeğin bir kadından ayrı • 

lamaz hale gelmesi için ne yapmalı\ 
diyorsunuz. 

Amerikalılar ticaret alemine inti-

sab etmek isteyenlere şu nasihaU 
verirler: 

İki hedefiniz olacaktır, birincisi 
cpntronunuz• nazannda kendinizi 

feda edilmez bir uzuv haline geti.r • 

mekt:r. ikincisi de yükselrneğe ça • 
lı~maktır, derler. Size ayni şeyi söy

Iiycxğim: On senedenberi birlikte 

ya'?adığınız halde, bütün isteklerini

ze, ısrarlarımza rağmen meşru zevce 

haline gelemeyişinizin sebebi koca • 

nı:nn nnzarmda o mevki! kazanama. 

mış olmanızdır. Fakat zarar yok. 
gene tec.rübe ediniz, ve o hale geldi-

ğinize mutlak surette kanaat getir -

diğiniz gün kat'i bir cevab is -

teyiniz. 

TEYZE 
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und gazetesi Japon Tümgenerali 
(feriki) Kiyekatsou Satou tara-

tından c.Muhakkak ve yakın bir Nipon -
Anıeriken harbiı. adlı entcrcsan bır kıtab 
neşrettiğini haber veriyor. Muharrir ~e
rmde Amerikanın Japonyaya bir taarruz 
ihtunalini tetkık ederken Amerikanın 

Haw•ü"'yc olan ~afeı>inin (2100 deniz 1 
:ır.ılı) bu Amerika Pnsifık üssü n ün J a. 
ponyaya olan mesaf~inden (3380 deniz 
mılı) dah~az olduğuna dıkkatı çck\.r~k 
tiU mütalcada bulunuyor: 

4-A- PAN AMERiKAN 

TR'ANS PASEFit< 
HAVA ':4AT.TI,... 

Sm: DENIZ. Ml'-1 

• 

İki tarafın deniz kuvvetlerini muadil 
farzettiğimiz takdirde bir harbue Şımali 
Amerika Birle§i.k. dev etleri donanınası 

Hawai'yi Japonyadan daha evvel tuta -
bilecek ve buraya dayanarak harbın taH
hi üzerinde muessir bir rol oynıyacaktır. 
Bunun için Japonyanın daha seri gemi
lere malik olması ve bir baskın harbi yap 
ması Iazundır. Bu takdirde Hawai sürat- ı 
le işgal olunarak Amerika donanınası 
tahrib edileQektir. Panarnaya varmı ık, 

harbi Amerika topraklarına nakleımek, 1 
liman ve sahillerini zaptey.emek ve ni -
hayet Amerikayı yenmek ancak bu su -
ret.le mümkündür (?) . 

2,700 mılyar yen kıymetincieki ithahitın daki umumi kanaat, Japonyanı:ı Ameri-
1,3 milyarı, (yani takriba yarı.sı) Ameri- ken yağ ve petrolundan, Ameriken de

General Satou'nun bu fikirlerir.in kadandır. Birleşik Şimali Amcrikl dev -! mir ve demir mamulatından ve nihayet 
trajik ve maceraperestane mahiyetlcrin- letleri halkının yüzde 75 ila 80 i infi- Aıneriken pamuk ve makinelerinden müs 
den sarfmnzar, işin hakiki cephesi ~udur radcılık cereyanının a1eyh~ndc olup Ja- tağni kalamaz. Bunlarsız Japonya iktısadi 
ki, Şimali Amerika Bırlcşik dev!etleri ile' ponya ve Çinde olan büyük ticari ve ~k- mevcudiyetini devam cttircmcdıkten 
Japonya arasında birçok yıllardanberi 'tısadi mcnfaatleri bıra;~mamak taraftı: - taşka Çin harbini de idame edemez .. 
bulanık ve sert bir hava esmekteclir. Ni _1 rıclırlar. Cümhurreisi Ruzvelt te şahsan Eğer Amerika mahsulatını Japonyaya 
pon - Am~riken rekabeti kaynaklarını si- 1 faaliyetç.iler tarafındadır. Japonlarııı Çi- satmazsa, Çinde boğazına kadar harbe 
yasi, askeri ve bilhassa iktısadi sebebler-I ni istiliı etmeleri ve binlere~ sivil balkıl girmiş bulunan Japonya pe~ çabuk uçu
den alır ve hepsi garbi Pasifik ile Uzak- uçak bombaları ve makineli tüfel: ateş - rumun kenarına getirilebilir. Zaten Av -
doğuya hakimiyet esasında toplanır. lerilc öldürme'eri yüzünden Amerika ef- rupa harbinin bidayetindenb<'ri Japcn -

Şüphesiz Amerikada birçok politik.a- karı umumiyesi Japon aleyhtarıdır. yanın vaziyeti fenalll§mıştır; çünkü ar -
cılarla ~ adamlarmdan m:irekkeb cinfi - Bu sebeblerle Amerika hükumeti .Ta - tık ne İngiltereden ve ne de İngiliz do
radcılar~ partisi vardır ve bunıar doğu ponvanın doğu Asyada bir !araflı olar.:ık minyon!arından mübayaa edememekıe
Asyadan çekilmeği tavsı~e ederler. Fa - yarattığı vaıjyeti tammamak~a ve do - dir. Üstelik Nipon - Ameriken tic~ret 
kat buna mukabil infıradcılıgı protesto kuzlar muaheqesini tutmakta se bat et -ı muahedesi önümüzdeki ayda mer'iyr.t -
eden. ~er bir_ cfaal.i?'et~ grupu .vard~~ ki mektedir. Bununla berab~r ü.; seneye ya- ten düşeceği için şimali Amerikadan da 
çok ıyı organıze eaılmış Amerıluı tuc - kın bir zamandanberi devam eden Çin hiç bir şey alamıyacağından Japonya 
ca~arile Çinin bilhassa buyük zirai Ye harbi esnasında Jrponl::ır Amerikanın pek müşkül bir duruma düşecektir. 
madeni imkanlarını bilen ve takdir eden haklarına birçok defalar taaddi ederek Bu sebeble Amerikada umumiyetle şu 
Çinlilerden mürekkebdir. bunları çi~<>mişlerdir. B•ı sebeble de A- fikir hasıl olmuştur: Japonlar, eğer kül -

Diğer cihetten Amerikalılar iyi bili - merikalılar Japon1arı artık bir ha!lım o - liyen harab olmak L<>temezlerse, Ruslar -
yor ki Japonya Çine hakimiyet sayesin- larak telakld edivor'ar . .Tap.,nlar da bı~nu la aniaşmış bulunmalarına rağmen, Çin 
de, fimdi Amerikanın ona verdiği bütıin bilivor ve. bilhassa 1911 ticaret muahcde- harbinin müşkü1atı dalayısile er veya 
ham maddelerin çoğunu orada bu1abi - c:inin fec:hini, bu husumete bir delil ola - g~ İngCizlerle ve Amerikalılarla anlll§-
lecekler ve bu sebeble Nipo:ı - Amcriken rak alıvorlar. mağa mecbur olacaklardır. 
ticareti azalacaktır. Bundan başk·ı Japon- Japonl!!rın Rusbrlı:ı anlac:maları ~erri, Japonyada bu hal pek iyi biliniyor ve 
ya mamulatının çoğunu Çirıe satacağı Cin ve Arnerikaya karc;ı o'an ~imrliki :ığır Amerika iktisadiyat ve ticaretini hare -
için bu sefer Çin - Ameriken ticareti bo- rlurumlannı bir dE"rPce hnfifletmic; ,.e kete getirm~ini pek iyi beceren reis 
zulacaktır. bPlki A"Tlf"rikava karc;ı C\1 an iktısadi bağ-ı Ruzve!t te diğer cihetten muazzam A -

Japonya bir yılda (1938) de, yaptığı larını biraz cözmüc:tür. Fakat Amerib - (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Memleketimizde tilki 
geliştirilebilir mi? 

r··---······· ...................................................................................................... . . .. 
Türkiyede böyle bir teşebbüsün henüz pek sırasız olduğu fikrindeyiı· 
Bilyük değil, orta çapta bir tilki çiftliğinin kurulması için bizim para ~ 

nı.ız.b en aşağı 100 bin liraya ihtiyaç bulunduğu tahmin ediliyor. Bu.ııa 
nıuk.abil henUz koyunculuğumu:ı ve tavukçuluğumuz büyük 1 

hizmetlere muhtaçtır. 
- ,1 ''·······················································································································' 

Yazan: Tarımman 
Haber aldığımıza göre Ziraat Veka - şid teş(>bbüslere girişrnek münasib o ~ 

leti, memleketimizde tilki yetiştirmek lamaz. Astragan derisile şöhret bulaTl 
imkanlarını araştırmak üzere, Devlet • Karagi.il koyunlarının da memleketi .. 
şah adında bir mütehassısı davet etmiş mizdc y<:tiştirilmesi yıllardanberi de•'· 
bulunmaktadır. Sahalin adalarında ye- let elinden halk eline geçmemiş ve hCP 
tiştirdi~'i. tilkilerle şöhret bulan bu zat, tecrübe safhasında kalmıştır. KoY~ 
van ı na katılan Türk veterinerlerinden gibi· ünsiyet peyda ettiğimiz bir haY' cı 
B. İsmail Hakkı ile birlikte Bursa ha - nın değil, yüksek itinaya muhtaç ~r : 
valisini gezmiş ve neticei tetkikatını jantin tilkilerinin yetiştirilmesi ise de; 
bir raporla Ankaraya bildirmiştir. Jet elinden, köylü eline kolay - koln 

S1zan malUmata göre mütehassıs, geçebilecek bir mevzu değildir. • 
K?racabey harasım bu iş için uygun Fjkr!mizce Arjantin tilkisinin n:ıe!l'l .. 
bulmamıc:tır İklimce vazı sıcak geçen leketimizde yetiştirilmesi imkanı bU 

'ı • • • bl • 
bu çevrede, yüksek kıymette deri elde lun<:a dcıhi, bu işle uğraşmayı gerı ı 
edilemiv~ği kanaatindedir. Uludağı rakara k mcsaimizi öteki mevzu}arı":ı1 ~ 
da gidip gelmenin müşkül~tı bakımın- üz0rinde teksit etmek, memleket ih:ı 1 

dan m:ıhzurlu görmüştür. Eğer tilkilc- yaçlarına çok daha uygun düşecektı!· 
rin ihtivaçlarını tasımak hususunda bir Şimtirterin yenilenmesi 
kolavlık temin edilebilirse, Uludağ til- B. Cemil Çengelere'e: a i-' 

. • . . . . . P~k kartıaşmış olan şlmşlrlerln budatrı , 
kı yctıştırmesıne pek elverışlı olacak - le dlnçleştirllme.sı mümkün oımadı~ı ıa. 
tır. Bav Devletşah burada bir çiftlik manlar, bunları tamamen söküp atrrıa!C ~: 
kurmaYı tavsiye ile beraber, bir defa yerlerine yenllerını dikmek icab eder. BU~ya 
da Sarıkrımıc; YC Kars havalLsini tetkik ma lle yola gelrolyen şlmşlrlerln e!<Se:a ~ 
etmek ~rzus~nu izhar etmiştir. kökleri ton derece sıkışmış bulunur. BU 1 .. ziyetıe nebat mahdud bir sahanın gıdası 

1 Gümüc:i renktc kıymetli bir derisi o- le geçinmek zorunda kaldı~ından gayet .. :u i 
lan Ariantin tilkilerinin hususi suret • lız sürgünler verir. Yer yer kurudu~u go 

0
., 

te Yetic:tirilmesi, bugünkii moda dünva len şım,Irlerde çok defa bu illet vardır. 
1 

.. 
nun Için artık makasla onarılamıyan şlıı 

~ın·n harar€'t1e himaye ettiği bir iştir. şirlerl köklemek en do~u bir harekettlr~J"Jl. 
Nitekim bazı memleketlerde bu tilki - "!ttı" Zahmet!! bir lş olmasına ra~men .so rı1elt 
1er mm·affaki~Tctle yetiştirilmekte Ye şlmşlrlerln yerindeki topra~ı da değlştir1d1~ı 
azıms~nmıyacak bir pnra da ka7.anıl - zaruridir. Ayni nebatın uzun zaman k" ·s~ 
ma ktadır. yeri tı.d~>ta zehlrledl~l anlaşılmıştır. ToP~ti• 

de~i~tlrmek lAzımdır kl, yeni dikllece 
l<~akat Türkiyede böyle bir teşebbü - lA.yıkı vtchile gellşebllslnlerı te~ 

sün henüz pek sırnsız olduğu fikrinde. Şehrin süprüntü dökülen yerinden get.l~şır 
viz. Büvük deeil, orta çapta bir tilki ce~inizl söyledi~lnlz toprak, yalnız şlı tıl 
ciflli~inin kurulması icin bizim paray- yerıe-rı lçln de~ıı. bütün bahcenlz ıçııı rı11 
la en a~aih vüz bin liraya ihtiyaç bu - mükemmel bir toprak tlpldlr. Uzun yıll9to9 

çi.irüntü.sünden meydana gelen böyle bir 111 • 
lunduan tahmin edilivor. Tilkileri ba- rak. ay:-ıca gübre Istlmnllnlze de hacet 
rınciırmak için tesisi kab edecek husu- raklT'ı·;acaktır. bl .. 
si yerlerden ga\•ri, onlara yem olacak Şımşlr, çeliklerinden kolayca ço~ıııt119ıcıer~ 
et havvanları için d<! avrıca yerler yap llr. Eski şlmşlrlerden çıkaraca~ınız çel~ıtıtııt 

de, biraz (koltuk altı) bulunmasına d ~ır• 
mak zcıruretinin bulunduğu düşünülür- iltl • edersenl9l daha Iyi tutarlar. Çellk.leri '<~eı.l 
se, bu j~letmPdeki masrafın daha yuka- Uzerine çaprastvarl gelecek şekilde d!. 

1 
ıı~ 

rı da cıkabilecei!i sövlenebilir. ve dlple!lnl iyice sıkı.ştırmalı.sınız. Btt 1~111~ 
Henüz, koyunculuğumuz, sığırcıh - kadar erken bıt.ırlrseniz o kadar Iyidir. XIlll' 

1 • b.. ..k vetl! donlar olmıyan memleketlerde en 
11 ğı :nız, hatta tavukçu ugumuz uyu naslb mevsim sonbahardır. Taruııın.~ •••••• 

hiz."YTietlere muhtaç bir halde seyreder- ..... ....................... .......................... 1111 
Filyostan' EreğJiye kadar olan "11 

ken, tilki yeti~tirmeyi düşünmek, ka -
naatimizce acele bir heves olacaktır. bir liman addediliyor 5w 

Kömür havzasının haiz oldu~u }1~9)1 As-rlardanberi koyun yetiştiricisi 0 - siyetler gözönünde tutularak Fi1Y05 ııJıll 
lan memleketimizde, merinosu üret - mansabından Ereğiiye kadar oları ~!lll' 
mf'k \'e bir bölge koyunculuğunu da o bir liman addedilerek bu saha da rııclt 
vecheye :vönelmek kolayca başarılama- deki iskeleler arasında }{ömür ve a işti· 
mış, ve devletce gösterilen bunca gay- nakliyatından başka sair ticari işle~~re~V 

yen tekmil motörlü, yelken 1d ve J<.ı..,ı.ııı· 
retll"rin yanı ~ıra, uzun vılların geçme- nakil vasıtalarının patente ve sıhhf w 

sine de ~aruret hasıl oldıuşken: bu çe - melelerinden istisna edilmiştir. 
-Ölmüş müydü?. İzdivacın ileriye taliki noktasındaki 

fikrlrn. Bay Danişin açıkça izhar ettiği 

düşüneesine tam bır tetabuk arzetmişti. 
Bay Danişten sonra bekçı H&sanı din

ledim. 
- Efendim; ben bıça~ kızın göğ~ün -

den çıkarırken gördüm. 
Dedi. Sonra Haşmct Güneşi getirttım. 
- Bana bak oğlum; dedim, vazıyetin 

gayet ağır; çünkü gayet sarihtir. Bana 
hafifletici sebebler bul; mesela kızın sana 
artık seni sevmiyeccğini bildirdiğini ve 
bu yüzden kendinden geçerek ne yaptığı
nı bilmediğini söyle ... İnkara mahal yok
tur; z.ira ortada duran bedahatlere karşı 
faydası yoktur. Yerde bir kız yatıyor, 

sen onun üstüne eği"miş.sın, biraz evvel 
saplarlığın bıçağı çıkarıyorsun. Bu va -
ı.iyet görülüyor. Üstün, başın kan için _ 
dedir. Hekim, kızın henüz soğumamış ol -
duğunu ve cinayetin çok kısa bir zaman 
evve1 işlendiğini bildiriypr. Oralarda sen· 
den başka lhiç kimse yok. Bütün bunlara 
ilaveten sen •evet, göğsünden bıçağı ben 
çıkardım~ di~·orsun. Artık bunun nere -
sini inkar edelim?. Bak, gayet açık ko • 
nuşuyorum: Bana hafifleticı sebebler söy 
lemezsen ipten kurtulamazsın. Tasmim 
ile, taammüdle adam Ö1diirmck başka: te. 
hevvürle veya başka bir sebeb yüzünden 
anf bir cinnete kapılarak elden bir kaza 
çıkarmak gene ba~kadır. 

ıgiN 

Ö.llDÜIMEDiM 

- Bilmiyorum... re ~ 
- Göğsünden bıçağı çıkarırJ<eıı h~ccll 

ket etmedi mi, hayat alaimi goster 
.? 

mı .. 
-Hayır!... ? öl • 
- Üstün, başın neden kan oldU·· 

mü ş bir insandan kan fışkırır mı?. dıfl'l·'' 
- Ah .. Neclanın üstüne kaparı . gibi 

Söyle bana bakayım; Necıa sana ne 
dedi de bıçaklamaia Dıecbur oldun? .• 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

H~met, hıçkırık'ar içinde, şu cevabı hissiz, kayadan serttir. Kanun, cemiye • mi ifa esnasında önüme çıkanları, zerre 
verdi: tin nizarnını bozanlara karşı tamamile kadıar merhamet hissine kapılmakslllln, 

- Ben öldürmedim bay müddeiumu - duygusuzdur, ka:bsizdir; ne eğilir, ne bü- devirmek vazifemdir. Binaenaleyh, sami-
mi!. Ben öldürmedim!. Siı hükmünüzü ı külür. mi olarak, beni kazanmakla çok şey ka -
vermi~siniz, kanaatİnizi edinmişsiniz; ar. Şimdi senin karşında vatandas Ekrem zanmış olursun. 
tık bana neden soruyorsunuı? Tahkikatı- Çelik bulunmuyor; insan şekline girmi§ Evet, hakimler hükümlerinde serbest-
lliZI bitiriniz, iddianamenizi yapınız, be. kanun oturuyor; anlatabildİm mi? tirler amma mahkemenin ayni ;amanda 
ni mahkemeye veriniz, muhakeme safa- - Ben öldÜrmedim!.. ikimiz arasında bir nevi hakem oldu~u • 
hatında mahvıma yürüyünüz; fakat ka - - O halde kim öldürdü?. nu da unutmamalısın. Mahkeme seni din-
naatlerinizi şimdiden yüzüme karşı söy- - Ben öldürmedim!.. liyecek ve hükmünü bizim iki taraflı id-
lemek sur rtile beni tazibden vazgeçiniz! - Genç kızın kalbine bıçağı başkası dialarımızla beraber deltıi1e de istinad 

Muttasıl ağlıyan Haşmete. sapladı; sen de zavallı yavrucuğa acıya- ettirerek kulağını vicdanına verdikten 
-Bak çocuğum; dedim, ben de insa _ rak çıkarıverdin öyle mi?. sonra onun emrlni kitaba uydurmak su-

nım. Göz y~larına ben de dayanamam. retile neticeye varacaktır. 
Fakat beni, şu masanın başında, alelade - Pekala: cevab verıncı mahkemede !nadı bırak o~lum; btr öğretrnensin. 
bir insan zannederek hissiyahını tahrik konuşuruz!.. Yalnız sana tekrar etmek is- Kanunun ne demek olduğunu gayet iyi 
maksadile aktörlüğe kalkışmaktan ve terim ki umumi hakların mGdafii benim. bilirsin. Vaziyeti görüyorsun. Sadece 
göz yaşı dökrnekten zerre kadar fayda u- Mahkeme huzurunda hasım sıfatile, kur. cben öldürmedim:. demek kafi değildir; 
muyorsan aldanıyorsun. Çünkü ben vazi- bamnın babasından evvel, beni bula - bunu isbata çalı.şmak tR gerektir. Bana 
fe esnasında alelAde bir insan de~ilim; te- caksın. Ben cemiyetin huzurunu, nizamı- izah et; aen oraya &idince kızı vurulmuş 
şahhus etmiş kanunum!. Bir taraftan çok nı, 8mmenin haklarını muhafazA ve ın(l- mu gördün?. 11 

rahim olan kanun dil er cihetten taştan da.f.aa lle mükellefi.ıli. Bu mükellefiyeti. - J:vetl ••• 

- Kaçan bir adamın ayak seslerı 
bir şey işitmedin mi?. 
-Hayır!... .1 
- Etrafta kimseyi görmedin mı· 
- Görmedim. c:sısW 
- Hekimin ve polisteki mütehll·. J<ı1 

. ~·ıfll· ' rın aksi raporlarına rağmen sora_, b ,·ıı. 
intihar etmiş olmasın? Buna sebe 
mıydı?. 

- Hiç bir sebeb yoktu... ı ı !C "~ 
- Daha evvel aranızda }<ıskanÇ sib 

·· naJ<:ış<l mu saire yüzünden münazaa, 
bir hal geçti mi? .. 

·ı,ıı 
rı~sıl ı 

kendince 
- Kat'iyyen ... 
- Peki; hadiseyi 

ediyorsun?. 
-Edemiyorum ... 
- Bunun bir cinayet 
•. ? 

mısın .. 
- Gayet sari h ... 
- Cinayetin gayesi?. 

ııtl~~ 
- .... ••• ••••• bO''ıı el 
- Sirkat mi?. Necla RanırTl :leı '·ıi') 

broş, parmağında yüziik gibik::, ;,ııf 
teyler taşır mıydı?. . . (Ar 



~28 Birineikinun SON POSTA 

BSI aze eel o um? 
ı·······-·-······································· A N L AT AN ............ . 
1 o s M A N c E M Ai:·························ı 
............................................................ : 

Ne zamandır, Osman Cemali arıyo-
turn. Kime sorsam Topkapıdaki, bir 
~eri tarif ediyor. Orada, Eyüb-
k~· Edirnekapıda bulmak müm. 
b u.n amma, muharrir Osman Cemali Ba-
ıaJide yakalamak başka .. bu, üstad Fah

rettin Kerimi içki içerken görmek kadar 
f<ltib olacak. Çünkü Osman Cemal yazı
arını bırakmak için Babıaliye gelir. Yaz. 
;ak için başka dekor arar. Ne ise (İk-
.?zn) da nasılsa elime geçti İlk sualimi 

§öyle cevab1andırıyor: 

Muh rrir1iğe başiayış .. 
- Gazeteciliğe değil. muharrirli~e am

~· Şiir tarafından muharrirliğe, küçük
b:n çok hevesim vardı. Fakat ben o zaman 

nin tiyatro kısmı §efi iken ben de orada 
fıkracı ve istihbarat şefi idim. İşte Etem 
o zaman oraya istida ile müracaat etmiş 
ve bütün heyetin huzurunda inşa ve ki -
tabetten imtihan vererek on iki buçuk 
lira maaşla oraya çırak olarak alınmıştı. 
İşte şöyle böyle yirmi beş senedir, mat -
buattayım. 

En korkunç ve gUIUnç 
iki hatıra ... 

Sayfa 7 

«Snn Poc;fa» nın zahı1a romanı: 35 

Yazan: CEV AD FEHMİ 

Bir kadtn meseles: 

ıraz da başarı, yaramaz, ele avuca sığ -
~z bir çocuktum. Böyle olmakla beraber 
.~~ll'ıde anlaşılmaz bir hazin tc:ırafından 
'iıır: Y~h.ud romantik yazılar y:amak he ~ 
c ~ı gıbı bir şeyler vardı. Sen ın anlıya • 
.,agın da on dört, on beş yaşında iken bir 

11 
arıdan Aşık, - amma neye aşık olduğu -

cllln kendim de farkında değilim _ bir yan 
b~n Şair ve muharrir taslağı, namzedi gi
~ bir şeydim; ayni zamanda da o zama
l n sporu olan de~tli bir koşucu idim. 
~~ bu sıralarda Beyazıddaki ihtiyar bir 
~ab:ıdan, yirmi paraya mı, kırk paraya 
t bılmem, (Nebahat) diye küçücük bir 
t~lll~?cık almıştım. Onu okuduktan son. 
~ bushütün yerdim feryadı .. Artık bo
taıtlla Yezinsiz, katiyesiz tarafından bir 
te ı.rn kıtıpıyoz şiirler ve bir takım pes -

11 l'lkerani hikayecikler karalıyordum. G~ 
11 
e bu sıralarda bende bir taklid havası 
~andı. Taklidli yazılar yazıp sokaklar ~ 
~ lnektebde, kahvede arkadaşlarıma o .. 
cl ;or, onları güldürüyordum. Derken ilk 
~ a olarak gitti~lm Manakyan tiyatro -
(J llda, seyrettiğim (Ladam o Kamelya), 
bit ak \7 arley), (Dalila) gibi piycsler ve 
~ taraftan Oktay Föyye'nin Fakir Deli
~lllısı gibi tercüme ve bazı telif hissi ro
~v~lar beni bu yola. yani muharrirliğe 

Osman Cemal 

üzerine muhterem Necmcddin Sadık be
ni (Akşam) a daimi muharrir olarak aL 
dı. (Akşam) da üç dört sene acaba ben 
neler yazmadım? 

- Akbabada çalışırken, o zamanın ka. 
badayılarmdan birisini tevkifhaneye at;_ 
mışlardı. O vakit Semih Lfıt!i de (Züm
rüdü Anka) yı çıkarıyordu. (Zümrüdü 
Anka) bu kabadayının çirkin bir karika
türünü koyarak onunla alay etmişti. O 
aralık (Akbaba) da (tarzı kadim) mizahi 
manzumeler yazan şair Abdülbaki Fev. 
zi isminde çok iyi bir arkadaşımız vardı. 
Bir gün nasılsa bu aziz arkadaşa bir aziz
lik yapmak aklımıza geldi, ressam Ramiz 
bana fevkalade güzel bir Rum makyajı 
yaptı. Çatık kaşlar, pos bıyıklar, didon 
sakal, ben oldum sözde Beyoğlunda ç:ıkan 
(Proiya) gazeteslııin sahibi imtiyazı 
Mösyö Haralambidis .. 

Leyld Hanımın tereddüdii karşısında Rıdvan Sadullah müdahaZeve mecbuı· kaldı 
Bu cevab LeylA Hanımı daha fazla ala- -Sarı saçlı imiş, ha ... Sonra? 

kalandırdı. Heyecanla: 
- Evet sarı saçlı imiş... Sarı saçlı bir 

-Ne diyorsunuz sahi mi? diye sordu. Rum biraz garib anuna ... Belki mclezdir. 
N asıl ele geçirdiniz? t 

Nihayet oradan bir karpuz kabuğu -
nun kurbanı ve bana büyük alaka gös -
teren Necmeddin Sadıktan ayrıldığıma 
müteessir olarak çekildim. Ayrılır ay -
rılmaz da derhal, daha iyi şartların (Cüm 
huriyet) e aldılar. Fakat felek orada ca 
bana yar olmayınca sizin (Son Posta) nın 
ağabcysi (Son Saat) e kapağı attım. Ga. 

Biraz sonra Abdülbaki gelince, kendi-

lk zamanlar koc~la çok sevişirlcrmiş. 
- Kaçarken kendisi düşürmüş. Bakı • Adeta içtikleri su ayrı gitmezmiş. Bir .. 

nız, üzerinde (V. G.) markası var ... Yani birlerinden saklı hiç bir şeyleri yokmuş. 
sine: Vasko de Goma! R aif o zaman Vafidis için -dünyanın en 

etın~ oldular. 
..._ İlk yazının çıktıfı gazete?.. ~ 
;~~~ -

de trafınıa bakındım. Ne bir başkası, ne 
bi ben bu küfüre cliy&kah kesbedecek 
~\harekette bulunmamıştık. Osman Ce~ 
lii~ ' .. bereket versin, sözünü çabuk yü -
lln tu. Yoksa bunu az daha küfür mana -

a alacaktık. 
~e..._ Bir Baba Tevfik vardı. Çok yaman 
gu Çok antika bir adamdı. Rahmetli bir 
bı~~ 'Eşek. isimli bir gazete çıkarmıştı, 
turrı e de muharrili~e heves var ya tut -
diy ' (Softanın Kadıköyüne ıianı a~kı) 
diye bir softa a~zından (Ah kariyei kadi) 
ll e tam medrese ağzile bir nesir parça. 
b/azıp gönderdim. Orada intişar etti. 
t11yl'ldan c~aret alarak, gene ayni gaze -
ha ; 0 z.amanki (Karagöz) e ve gene Ba
tas evfığin (Zeka) isimli mecmuasına a
dı~ta ~fak tefek ~eyler yazmağa başla • 
llJt · Lakin bunlar amatörlült devresinin 

~azılanydı ..._N • 
e vakit profesyonelli~e başladın?. ..._ tf~ 

dığı utarekedP., Akagü:ıdüzün aıkar -
h. (Alay) isimli mizah mecmuasında ... 
0 lr ın'; 

zete kapanıncıya kadar orada kaldım. 

Sonr bir müddet şurada burada serbest 
yazılar yazdım. Son zamanda (Haber) c 
geçtim. Dört beş sene orada muntazam 

çalıştım. V.e en alaka uyandıran (Çin -
geneler) romanını orada tefrika edip, kim 
bilir nedense, onun ağabeysi (Vakit) e 
geçtim. Şimdi ise bizim Etem İzzetin İk -
damında pala sallıyoruz. 

- Peki Etem İzzet niçin sizin oluyor? 
- Çünkü vaktile İsmail Faik denilen 

zatın (Payitaht) isimli bir gaze
tesi vardı. Salahaddin Enis orada 
sekreter. Çapanoğlu Münir muhbir, Ek
rem Vecdet ic;imli bir şair de başkatib, 

şimdiki kız lisesi müdürü Sabri baş mu. 
sahhih, rahmetli Mehmed Rauf, gazete -

-Seni bir Rum gazetecisi görmek isti
yor! 

Dediler. Ve ben o kıyafetle Abdülba _ 
kinin yanına girdim. Ben fevkalade gü
zel Rum taklidi yaparım. Rum taklidi ya
parak bunun (tarzı kadim) manzumele -
rinin her bir tanesini birer liradan rum • 
caya koymağa karar verdiğimi söyledim. 

Mutabık kaldık. Ertesi gün manzumcle -
rini alarak (Proiya) gazetesi idarehane -
sine ge1mesi kararlaştırıldı. Zavallı Baki 
ertesi gün (Proiya) dan başlıyarak bütün 
Rum gazetelerini dolaştı, bir türlü mat -
baaya gelen adamı bulamadı. İşte bundan 

cesaret alarak, ertesi gün de gene ressam 
Ramiz, bana o hapishaneye atılan kaba~ 
dayının makyajını yaptı, sırtım:ı da blr 
kürk giydim. Bizim alt kattaki (Zümrüdü 
Anka) idarehanesine indim. Semih LQ.t -
fiyi dışarı çağırdım. Alt katta: 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Korgeneral Halis Bıyıktay 
askerı merasimle defnedildi 

Leyla Hanım: 

- Evet görüyorum!. diye tasdik etti. 
Sonra bir §ey söylemek istiyormuş da ka
rar veremiyormuş gibi durdu. Bunu far
keden Rıdvan Sadullaıh kendisinı teşvik 
etti: 

- Bir müşabehetten bahhsettiniz. Vak 
tile bu ağızlığın bir benzerini mi gördü _ 
n üz? 

- Hayır, ben görmedim ... Bilmem an
latmıya değer mi? Boş likırdılarla sizin 
kıymetli vakitlerinizi zıyaa uğratmış ol -
mı yayım. 

Rıdvan Sadullah ısrar etti: 
- Hayır, hayır, anlatınız ... Bazan en 

ufak şeyler büyük netiçeler doğururlar. 
Siz görmediniz, yani size vaktile bu a .. 
ğızlıktan bahsettiler. Yarısı ~iyah, yarısı 
sarı kehribar ağızlık... Üzerinde altın -
dan marka var. Zivanası da altından ... 
Öyle bir ağızlık ki tarif ile pekala tanı -
nabilir. Benzeri pek az bulunur. Evet, 
bundan !ize vaktile kim bahsetmişti? 

- Kocam Rait. 
-Ne diye? 
- Böyle bir ağızlığı vaktile bir dostu. 

na hediye etmiş? 
-Kime? 
-Bir Ruma! 
-Adı? 

- Vafidis Gavriyeloğlu! 
Bu isim odada bir bomba tesiri yaptı. 

Serkomiser yerinden sıçrıyarak bağırdı: 

- Vafidis Gavriyeloğlu mu? (V. G.) 
harflerile başlıyor. Vasko de Goma gibi... 
Hay A11ah belasını versin! 

Hepimiz heyecanlı idik, hakiki katili 
eJe verecek mühim bir ipucunun meyda
na çıktığı hissi kablelvukııu hepimizde 
hakim bulunuyordu . 

Rıdvan Sadullah: 

- LOtfen devam ediniz! dedi. tııa co .. n şahsan tanımadığım Aka. cya-
t'rıe~;nı al, idarehaneye geh diye, beni Genç kadın mahzun bir eda ile gülüm-
illıp ~bla çağırmıştı ve bf'n de yazılarımı siyerek: 

'8· kaya gittim. Yazıtarım şun1ardı: - Galiba arzum hilafına sizleri tahrik 
hir ~r ll'ıizaht manzume, iki mizaht fıkra, edecek kadar esrarlı bir mukaddeme yap-
,,..,,,e1bt-nim asıl parlamama sebeb olan tım, dedi. Sonra inkisarı hayale uğrama-
"'"va Cenaze merosiminden. bir intıba Yetıı .. cı Şeyhinin halifesh isimli hika _ yınız! Meselenin esrarlı tarafı yok ... Va-

Evve!kl gün vefatını teessürle haber ver -~insandı. Memleket de~erli bir evlA.dını daha kıfl ağızlığın bir hikayesi mevcud ... Hem 
Alta ~ dl~lmiz istanbul Komutanı Korgeneral H~- topra~a ~rdb demt4tır. 

\>irtrıi ~ndüz bunlar için o zam al' bann lls Bıyıktayın cenazesi dün saat on birde Mtitealdben cenaze aıayı önde, Rel.sicüm- de oldukça garib bir hikaye ... Fakat bu 
rl'~o lıra Vermic:. bu V37.11ar bı>nim pro. askeri meraslmle Gülhane hastanesinden hur, Mecll.s Rel.si, B~şvekll, Genelkurmay hikayE-nin yaşadığımız facialarb en ufak 
da11 ll!'llijtjmi i'An etmiş oluyordu. On- kaldırılarak Edirnekapı şehldll~lnde hazır_ Ba§kanlıtı .ve Milll Mudafaa VekAletlle, AL bir münasebeti o1~bileceğini znnnetmi -
Ila, ~.n ra Semih LQtfisin cıkardığı «Av- !anan makberi mahsusuna defnedilmiştlr. man büyük elçlll~i ve müessesatı saire tara_ yorum. 
ba~ıt.... ırtılj rnizah gazetesınİ aylarca tek Cenazede ~neral İzzettin, Kazım Kara - fından gönderilen Qelenkler oldu~u halde Serkomiser biraz sinirli bir tavırla: 

·•ıa d - _ _ ll 30 da hareket etmiştir. 
~i)• oldurdum. bekir, Huseyln Hüsnü, Sureyya Hidayet, Os. ' .....:. Anlatınız! Anlatınız! diye tekrar • 

mükenunel adamı, benim de en sadık. en 
hakiki dostum~ diyormu~. Adctn ikiz 
kardeşler gibi imişler. Birisi elbise> ya .. 

parsa, öt~ki de onun aynini yapıyormuş. 
Hatta bakın şimdi aklı::na geliyor, Raif 
garajda gördüğünüz spor otomobilini al. 
dığı gün; yani bundan dört sene eV\·cl 
Vafidis te koşmuş, ayni marka, hatta ay
ni renk bir spor otomobili almış. 

Serkomiser gene kendisini tutamadı: 

- Demek kirye Varidisin de bir spor 
otomobili var! Hem de ayni marka! 

Leyla Hanım devam etti: 

- Bu ağızlık ta işte o dostluk devre
sinde, Vafidisin bir doğum senei devri • 
yesinde Raif tarafındna yapt1r1lıp he • 
diye edilmi§. • 

Genç kadın sustu~ düşüneeye daldı. Hi
kayesi bu kadar mı idi? Hayır, yalnız ta .. 
rif edildiği halde senelercc aklında kala~ 
bilmesi için bu ağızlığın her halde daha 
başka, daha fevkalade bir hikayesi olma
lı idi. 

Rıdvan Sadullah susuyor ve Leyla Ha. 
nıma bakıyordu. Genç kadın nihayet ye
niden başladı: 

- Demin mcse1enin esrarlı tarafı yok 
dedim. Evet amma bu bir sırdı:-. Koca -
mın bir sırrı ... Onu faş Ptmenin mü na • 
sib olup olmıyacağını dü~ünüyorum. 

ıtüddeiumumi muavini söze karıştı: 
- Fakat mademki zevciniz ölmüştür 

ve bu sırrın çözülmesi adalet için lazım
dır, bildiklerinizi söylemekte hiç bir mah 
zur yok demektir. 

Serkomiser tasdik etti: 

- Doğru doğru, hiç bir mahzur yok . 
- Evet amma aniatacağım hikayenin 

eşbasından ikisi henüz yaşıyor. 

Leyla Hanımın tereddüdü karşısında 
Rıdvan Sadullah müdahaleye mecbur ol
du: 

- E~cr söyliyeceklerinizi tahkil~ etti. 
ğimiz facialar!a alakadar görmezsek der
hal unutacağımızı ve kat'iyyen kimseye 
söylcmiyeceğimizi temin ederiz. Artık te
reddüde lüzum yok, de~il mi7 

Bu sözler nihayet son tcreddüdlcrı de 
izale etti ve Leyla Hanım anlatmıya ba~ 
la dı 

- Hika:-.·e çok uzun değildir ve ben de
min de .:;ôylediğim gibi bunu marul. kal -
dığımız felaket~e münacebattar bulmu • 
yorum. Maamafih mademki istiyorsunuz, bir,..oı~hare bir müddet te (Aydede) de man Tufan, İshak Avni lle Vali ve Belediye Top arabaınna konan tabutun arkasında 

" ıc; v - R 1 1 L~·tfi K d E 1 t M-d- - .... matem havası çalan kolordu bandosu, deniz ladı. 
~a a:ı:ıları . ı· t . e s u ır ar, mn ye u uru ınU - .. L ı· H ğ - h'l a'-' y b 
ı ~'la ı_ ·d • m ın ısar e tı. sonra en ff Ak 1 Al 1 lli""i At 1 Te kara kuvvetlerimizden murekkeb birer ey a anım a ır agır ı { J e e aş -

ıc; ev za er a ın, man e ç ı. aşes ve mer 
a~ı. ·-..ih rım nlan (A~aba) devri ba~- ihtiram kıt'ası bir bölük süvarı ve poll.s müf ladı: 

t ı~ au t humun yakın akraba ve dostları lle kalaba. 
~. dı·,_ .1e günün birinele Mecdi Sad _ rezP.sile askerl okullar ve cenazeye ıştırak e. - Bu adam biz ev1enmedc>n evvel ko-d •• be Iık bir halk bulunmuştur. 
ı, lti nden (İkdam) için yazılar iste- den zcvat ve halk yürüyorlardı. camın şeriki imiş ... Birlikte elbise tıca -

l~a~ıl;ı. o zanıan (İkdam) cin çıkmıc; ol~n Alayırı Gülhane ha~tan~slnden hareke - Aıay Divanyolunu takiben Beyazıda gel - reti yap:ırlarmış. Ben kendisini bir kC're 
~ tıtrı orı.. 1' ' tınden evvel General IzzetUn, merhum nak_ miş . merhumun namazı Beyazıd camitnde 

.,. Ci'i Jına ıte ve verli huı:;ııc;ivet - kında kısa bir hltabede bulunmuş, müteveffa kılındıktan sonra cenazesi ihzar olunan o - olsun görmedim. Sarı saçlı imiş, uzun bir 
t"~ti ~tlnden birçok kicıilprin dikkatini Gencralin askert mezlyetıerlnden babset - tomoblle konarak Şehzadeb~ı ve Fatıh ta _ boyu varmış, yakışıklı imiş. 
h~ı;r!:ün~n birinde • Ri1de roman nasıl m~ ve: rikUe . Edirnekapıdaki Şehidıııe getirilerek Serkomiser heyecanlı bir tavırla ıa.. 

anlatacağım. Zevcim Raifin bcnim1e ev
lenmeden evvel bir metresi varmış. Ka -
tina isimli bir Rum kadını. .. Kendisi ~v .. 
lendiğimiz günlerde bir münascbetlc hep 
sini itiraf etti. Bekar ve zengin bir {'r -

keğin bir metresi olması tabii görülür de
~il mi? Bu kadını da biç görmedim, tanı. 

mı yorum. 

dıye yamn-t o1dufum bir ya:zı •- Halals bUyük bir asker n çok iyi b!r ebedl medfenine tevdi kılının~tır. kırdıyı kesti: (Arkası ı·ar) 
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E vv e • geeeki zelzele milli bir felaket oldu Meclisin gösterdiği hassasiyet 
f'Rnstarnlı t inci sayfada) 

cGece saat 2 raddesinde çok şiddetli 

bir zelzele oldu. Bu zelzelede hükfunet 
konağı, ordu müfettişliği, orduevi, pos
tahane ve şehrin en sağlam binaları da_ 
bil olmak üzere bütün evleri ve dükkan
ıarı yıkılmıştır. Şehir baştanbaşa enkaz 
yığını halindedir. Kendilerini kurtarabi
lenler sokaklara dökülmüşlerdir. Simdi
den birçok ölü ve yaralı tesbit edilmiş. 
tir, birçok nüfus cnkaz altındadır. 

Ekmek ihtiyacı 

Pek az hasarata uğrıyan ve zayiat ver
miy('n piyade ve topçu kışlaJanndan ge
len nsker'\crle enkaz altında kalanların 

kurtarılınasına ve ötede heride ba$1ıvan 
yangının itfasına cahşılmaktadır. $ehir
de mtıhabore imkanı bulunmadıl!ı!1cl:m 

bin miişkülatla C'n.>neral f kora ile birlik.. 
te numanlı istac;vonuna ~eJinmiştir ve 
malümat ancak oradan arzedHE'bilmistir. 
Tüm('n komutanı Akdoğan sehirde var
dım ic;'erilP mpc:nu1dür. Şeh~r kfunilcn 
yıkılmış olduihından ekmC'k ihtivacı ol
duğu ı!ibi enkaz altından kurtulanların 
ve kurtulacak'arın tedavilP-ri için ilaç ve 
dok or, halkı hanndırmak için çok mik
tarda ca a ihtiyaç vardır. 

T-ıhribatın yalnız ~hre münhas:ır olma 
dığı, kövlerde de geniş mikvast atahribat 
ve za,;at olduğu anlaııı1.mıştır. Bu hurus
ta ,.ı-ı,. PdPccek trıfsilat arz~cJilecektir. 

Kemah da enkaz ha,ine oeıdi 
~ 

2,55 te .Malatyad:a hafif olarakt 
mU§tur. 

\ 

duyul- de burada devamlı ve oldukça şiddetli (Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

1,50 de İstanbulda, 2 de Kayseride, 1,58 
de Yozgadda, 2 de EIAzığda, 1,50 de Si
nobda, 2,20 de Eskişehirde, 2,17 de Kas
tamonu, 1,55 te Çonımda, 2,23 te Kırşe. 
hirde, 2,28 de Saınsunda 1,45 ve 1,47 ara
sında Tokadda ve 1,57 de de Sıvas ve 
kazalarında duyulmuı olan yer sarsıntısı 
oldukça şiddetli olm.ııJtur. 

Sıvasın kazalannda ve Tokadda yer 
samntısınm insanea, hayvanca zayiata 
sebeb olduğu ve bir kısım binalarm yıkıl
dığı zannolunmaktadır. 

Hareketiarz Ankarada saat 2 ile 5 ara
sında ilk ikisi şiddetli olmak üzere 4 defa 
hissedilm iştir. 

zelzele olmU§tur. Hasar yoktur. Aldıiımız maltlınata göre müsaade bu-
Safranbolucla yurursanız Erzincanm telarafını okuyo-

Safranbolu 27 (A.A) -Bu sabah rum: 
sant 2 de fasılalı olarak iki defa zelze.. [Vekil burada kısmı m~umuzda 
le olmuştur. Hasar yoktur. münderiç Erzincan telgrafını ve diğer 

Sivasta te1grafları okumuş, bundan sonra beya.. 
Sıvas, 27 (A.A.) - Bugün bir elli se. natma devam etmiştir.] 

kizde Sıvasta yirmi saniye devam eden Alınan tedbirler ve yardımlar 
çok şiddetli zelzeleden sonra saat on bire Alınan tedbirler şunlardır, 
kadar muhtelif şiddette 13 zelzele de ol- Erzincan vilayetine: Kızılay merke -
muştur. zinden şimdilik 15 bin lira, 500 çadır, 

Sıvas~a iki .ev tamamen yıkılmışt~. İn- 1000 don, 1000 gömlek, bin battani ye, 
sanca bır zayıat yoktur. Mekteblcrın ha- Erzurum ve Sivastan ekmek un ter
zılarmda mühim çatlaklıklar görüldü- tib edilmiş, Erzurumdan eczay~ hbbiye 
ğünden .b~tün rn.ektebler tatil edilmiştir. ve malzemei sıhhiye ile birlikte iki 

İpsıle nahıye merkezinde sıhhi heyet 
Zilede Rafik kazasında İpsile nalliye merke- s· v·ı'~ ı· K l k · 

Zile, 27 (A.A.) - Bu gece saat 2,5 te · d 130 k Im ıvaı; 1 aye ıne, ızı ay mer ezın -
zın e ev yı ı ıştır. d 5 b' r 500 d 500 d 500 

şehrimizde 52 saniye süren çok şiddetli Ckne bu kazanın Çalıç, Ermenis, Koz- g=~ı k 
1~0~rab, tt ~a ır, b' ~n,d d 

bı·r zelzele olmuştur Halk dehc:ct kor ı K" .. k.. K k C · G 0 e • a anıye ve ır un a ı 
• , :r , - ~u, uçu ·oy, ıpça , ercıs, Tavra, e. ıhhA h f 

ku ve heyecan içerisinde evlerinden bah- vele ve Gölcük köylerindeki evlerin üçte s 1 
eye. 

1
: . . . 

N> ve soka1dara fır'"-·"lnrdır. Muhtclü 'k' · k 1 b 1 akt d H f'ğ' p· Tokat vılayetıne. Kızılay merkezın -
~- ~ ı ·ısı yı ı mış u unm a ır. a ı ın ı. . . 
mahnBerd'e bec: ev tamamen, 100 cv de t k'" .. d d t . k 1 t den 3 bın lıra, 300 çadır, 500 don, 500 

ıt repu oyun e c ye mış ev yı ı mış ır. .. . 
kısmen yıkılmıştır. Şimdiye kadar enkaz zarada Cümhuriyet mektebi tamamen gomlek,. :oo .battaı:ıye ve Samsunda: 
arasından çıkanlanlardan bir iki hafif yıkılmış, askerlik şubesi tamamen, beıe- Tokat. vılayetı emrıne imdadı sıhhi 
yaralı müstesna insanca zayiat yoktur. diye, postane binalarile bazı evler de kıs- hcyetı. . • . . 
Ulucami ile diğer üç caminin şerefeleri- men harab olmuştur. Kasahaya yakın Ordu :vıla!eti.ne: .Kızıl~y . ~erkezın -
nin üst kısımları tam&men yıkılmış, bir Kamen köyü çiftliğinde Kaddye ve De- den 2 ·bın lıra tertıb edılmiştır. 
çok binalann duvar!an çatlamıştır. vckse köylerile Şerefiye nahiyesinin Bu akşam Erzurumdan hareket ede-

Civar köylerden gelen jıaberlerde ıha_ Göktepe, Alışır, Kayadibi köylerinde bir ce~ olan trenle Erzincana tertib edil -
sarat ve zayiatın mühim olduğu öğrenil- çok evler yıkılmıştır. Bu köylere yardım mı~ olanlar yola çıkacak, Sivastan ter
miştir. Bura1.arda insan zayiatı henüz tes- için asker ve jandarma müfrezeleri gön. tib edi!enler de sabaha karşı hareket 
bit edilmemiştir. Hükümet ve Kızılay ta- derilmiştir. Hafik ve arada ilk yardım o- edecek bir trenle yola çıkarılacaktır. 

K('mahtan gelen telgraf şudur: rafından köylere sıhhl imdad heyetlei-i larak Sıvas Kızı\ay merkezi tarafından Tuncelinde 
1 - Bu gece saat 2 raddelerinde Ke- gönderilmiştir. para gönderilmiştir. Ayrıca çadır temin Bunlara ilaveten şimdi Tuncelinden 

mah a husule gelPn siddetli zclzelıı! ncti- Samsun ve Çarşambada edilecektir. aldığımız telgrafta zelzelenin bilhassa 
cesincl" şehir enkaz haline gelmis olu'P Samc:un 2 7 (A.A.) - Bu gece saat Birçok hayvan zayi olmu~tur. Nüfus Plümerde tesiri fazla olduğu ve 5 ölü 
bircok ölü ve yara,ı bulundu~u. kurtula.. 2 de ba~lıyan hareketiarz merkezde ve 7..ayiatı henüz teı-bit edilmemiştir. bulunduğu bildirilmektedir. 
bilen askerlerle cnkaz altında kalanların Çarşambada fazla tahribat yapmı:it·r. İzmirde Peyc~erpey malumat toplamakta de-
kurtarılmasına ve kasahada başlıyan Sa•nsunda 400 kadar baca ve duvardan İzmir, 27 (A.A.) - Dikili ve Bergama vam enece.ğiz. Şimdilik kemali teessür-
yanmnların söndürülmesine çalışılmakta başka be~ ev tamamen yıkılmış, mina- havallsinde zclzcle1er yeniden stklaşmı}- le arzedeceğim malılmat bundan iba -
olduğu. reler tehlikeli bir surette hasara uğra - tır. rettir. · 

2 - Schirde muhaber~>ye imkan kal- m~tır Vil~etin bütün kazalarında ay- Dün 9,20 de Dikilide 15 saniye sürE'n Haber alınarnıyan yerler 
madığından Dumanlı istasyonu ile mu- ni saat•e sarsıntı olmuş ise de Çarşam- şiddetli bir zelzele olmu§tur. Bergaınada Vekilin bu izahatını takiben şu mü-
hah<'rf' vapılmakta o1duğu. badan ha~ka bir yerde insan ve ha:'>-van 8.35 te ve Kemalpaşad3 8,5 da garbcian zakere gecmiştir: 

Vi"ccck t€'mi;,i mti.<;küHe~ti telefatı kaydedilmemi~ir. Yalnız bazı şarka dofru orta şiddette birer zelze
1
e H&~n Fehmi Ataç (Gümüşhane): 

3 _ Kurtarilabilen nüfıJsun viyeceği- köylerde samanlıklar yıkılmış ve hu - kaydedilmiştir. Dikilide 18.55 te 8 saniye- Muhterem vekilt müsaade buyurursa _ 

SUsi ve resmi binalann duvarlan çat _- lik bir zelzele daha olmuştur. nız bir nokta arzedeceğirn. Teloraf 
ni tc>"lıinin rnückülleşti_ği ve faz1a mik_ - !'\ 

tnrda cndıra, ilaç ve doktora ihtiyac bu- lamıştır. Çarsambada 25 ev tamamen, Kızılayın yardımı v~rme'k icin telgrafhaneye gittim, de -
!undu ğu.. hükumet konağı ve emniyet dairesi Ankara 27 (A.A.) - Tokat Valisin- dilcr ki, dahilt hatların ~fahiyeden 

4 _ Zelzelenin yalnız kasnbaya mün- kısmen yıkılmıs, inhisarlnr, tütün tm- den alınan tel~af üzerine Tokat hava- ileriı:;i, sahil hatlarının da Herisi mün-
hasır olmayıp kövlerde de geni$ ınikyas- bar: taMamile harab olmuştur. lisinde vukubulan hareketiarzdan do - katidir, tP]gr::ıfınızı ancak bu ihtirazi 
ta trırribatta bulunduqu ve mütemmim ÇıtrsamlH\ - Samsun hatiı işlemedi layı muavenete muhtaç düşenlere ilk kavıdla alırız. 
mali.ım!ttın bildirilcceltf. Snka~Janan ev adedi 100 den fazla - yardım olarak Kızılay Umumi Merke- DC'mek ~i. bu malfunat demiryolu 

5 _Keyfiyetin Başvekalet yüks,.k ma- dır. Çarsamba _ Saı-mun hattı üzerin - zi tarafından iki bin lira ve 300 çadır telgraf hatlarile alınmı~tır. Demiryolu 
kamına, Milli Miidafaa. Sıhhat ve fetimal deki menfezler sar~ıntıdnn çatladıı;ın- gönderilmiştir. olınıva:ı vilayetlerden hiç bir haber a
Muavmct V~kôwtlerlne; Kızılay Cemi- dan bugün tren işlE-memiştir. Bozulan Ankara 27 (A.A.) -Bu sabah vu - lınamadı!hna göre acaba Diyarbakır, 
yeti PPnel merkezi başkanlı~na, arzolun- elektrik, tel~raf, telefon hatlarının ta- kua gelen hareketiarz yüzünden mua- Bill:s, Van üzerinden, Erzurum tariki 
duğu Erzincan valisi. ve ordu mtifetti li~i miratma b~lanmış, maili inhidam ev- venete muhtaç düsen vatandaşlarımı - ile Trabzon ve Gümü~hane cihetile mu 
kunnay başkanı tarafından bildirilmiş- lcrin muayene edilerek yıktınlmaları za Kızıl:tv Umumi Merkezi tarafından hahE:>re imkanı yok mudur? Çünkü tam 
tir. Arzolunur. için fen heyetine emir verilmiştir. v:ınılan ilk \'e acil yardırnlara ilaveten, Erzincamn ~imalinde bulunan, ayni 

To:~ atta ölenler ve yaralanan'ar Sam unda halk geceyi nçıkt.a ge~irdi Sivas Kı7.ılay merkezine 3000 lira, 100 hana d~hilinde olan kısımlarda rla 
bü "k carlır, 500 don, ve 500 gömlekle 500 buı•dan evvelki hareketiarz nasıl tesil" 

T kattan gelen telgrnf şudur: Sam.ııun 27 fHususl) - Barosunda yu b tt . . yer sarsınıısı müthiş oldu. Gece halk :;okak- a anıye. gô~termisı::e bunlarda da ayni t~siri 
26 gecesi saat 2 de vukubulan şid - lnra fırl!ldı. t}'ç defa tekerrür eden zelzele - Erzincan Kızıla!· merkezine 10 bin pöct..,rmesi ihtimali vardır. Fakat biz 

detli bir sarsıntıda merkez ve mülha - nln lklnt'lsinde en sn~ıam binalar Adeta lkl lira, 1000 don bin gömlek ve bin bat- mu habere imk~nı bulamadık, fakat h U-
katta ~imdiye kadar tesbit edilen ölü yana yo.!pa vurdu. Be~ ev yıkılmış, 350 den taniye. kfnw't bulabilir. 
miktan 88 ve yaralı adedi 66 olup yı - fazıa evin bacnları uçmu4tur. Tokat Kızılay merkezine 3000 lira, Ordudan izmtr telsizile haber alındı. 

kı MOthlş bir rüzg~r sabaha kadar devam 301) cadır, 500 don, 500 gömlek, 5 yi\z Sıhh~t ve İçtimaı· ''uavenet Ve,''ı·ıı· 
lan binaların adedi henüz tesbit edil - etti. Korkunç rü:r.gdra rağmen alleler geceyi .m ' 

memi .. tir. Kazalarla muhnbere mün - parklarda bahçelerde geçirdiler. batt:mive. doktor Hulusi Alataş (A..vdın) biitün 

k t
. , , • d h h' Ordu Kızılav merkezine de 2 bin lira viU1vetle::-le muhabere tesisine çalısı _ 

a ı o 'mgun an ususi v€saitle istih - Şe ar karanlıkta kaldı J • 

b 
daha nönderilmistir. yoruz. Ordu vilaveti hakkında İzmir 

ar <>dilen vaziyete göre Erbaa ve Nik- Zelzele başlayınca vehtr karanlıkta kaldı. J 

k ı h 
Sarsıntı öyle •.ddetli Idi kl·, bazıları kendi _ Ankara. 27 {A.A.) - Kızılay Umumt \'apurunun telsizile maltimat aldık. Di 

sar aza arında ta ribatın çok fazla ol- .. k · ..2 lerini p:mcerelerden ıı.tma~a teşebbüs etti _ mer ezmııcn: iferleıi için de devamlı olarak üzerin -
du/!u ve bir hayli miktar ölü ve yaralı Zara Kızılay şubesi rPisi ile Erzincan deviz. • 
I!Julundugu· anlasılmıştır. ler. Büytik apartımanlar tahllye edlldl. Her 

1 
.. d 

1 tOrlu cl:!di tedbirler vllflyetçe alındı . va ısın e>n a ınan te1Prnflar üzerine, bu Tıınccli meh'usunun vardım teklifi 
Yanılıların tedavisi için mümkün o- 24 saattenberi kimse uyum:ımaktadır. A _ gE:'Ce sabaha karsı vukubulım şiddPtli yf'r Sami Erkmen (Tunc;ll) zelzele maa-

Jan ımdadı sıhhi heyetinin ve açtk•.a fett .. n korkan müteaddtd alleler çadırlarda sarsmtısından muavene-te muhtaç düsen lesef memleketimizde çok tahribat yapı. 
kalanlar için şimdilik 500 çadınn ve otıl"moktndır. Çnrpmbada enkaz altında vatandaş\anmız için ilk w• acil yardım yor ve buna heyeti umumiyece yani mem-

d d k 1 1 
. 

1 
. . . . kalan et...~dlerln çıkarılması lçln yardım 1s- z me,· :ın a ?a an ann ıaşe en ıçın ~m- tendl. olmak üzere araya 200 C'-:-lır ile iki bin leketçe yardım edilmesi lüzumuna kai-

.dil"k telgrafla iki bin lira göndeıilme- lira. Erzincan ve havaJisi feJAkı:>tzedele- lim ve öyle zannediyorum ki, ilk olarak 
in 

Eğlence yerleri ){apanda. · s : emir huyurulmasını arzcderim. ri kin de 500 çadır ile 5000 lira gönderil- gelecek sene tahsisatından ödenmek üze-

z Hlrlas kaplıcalan mecerasmı dellttlrml~- · · arada tahribat Ur. mıştır. re arkadaşlar namına zelzeleden nıütees. 
Zllede... gelen bir şoför yalnız bir ihtiyar Anknra radvomnda sir olanlara derhal 40 bln lira verilmesi-

Zaradan gelen telgraf şudur: D ve çocuk kalan harab b'r köye rast.ıadı~ını ün gece Ankara ra<ivoc:u saat 20 nı>~ ni teklif ediyorum. Bunun için de bir 
Bu ;;eceki zelzele dolayısile merkez- söyledi. Şehirde bu gece ejtlcnce yerlerı ka _ rlvatında, yurdun bazı bBl~lerinde vu- takrir verece~ KabulQnü rica edece-

de ve köylerimizde yüzlerce hane yı - panmı~tır. Halk vehlm Içindedir. kua eelen :zel?:ele felftkcti dolayısPe btL ğim. 

kılmış ve şimdiye kadar 26 ölü tesbit * tiin proırramım tamamen kaldırmış, v~ Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane) de. 
edilmiştir. Bir çok binalar da yıkılma- Sn.msun 27 (Husustl - Hnlkevl salonu, rine felaket haberinin huru1P. getirdi~ recesi anlaşılsın da. 
ğa namzettir. Bir çok fakir kı.ş günü so Merkez tütün deposu ve Kefell apartımanı tE'f'SSÜre tıvgıın hav11lar calmı~. peyder- Aziz Snhim İlter (Erzincan) Erzincan 

kal~larda kalmıştır. Yakmda kat'i ra _ ~e~:~~ı':rJ:t~aud;::~:~rı!~ı;:P~~~:~!~~~r. nPv ~~-=.~~~.~~~.!~f'-.i'~tı~ı .. ~·<>~!~t.~:: .......... havallsinin ikliminf herkes bilir. Memle-
kamlaôı vak'ayı arzedeceğim. 200 ça- Rafrada Çorlulul?. tn Dikili f IAketzede- ket baştanbaşa harab oldu~na · göre bu 
dn·Ia tesbit edilecek nakdi yardım•n mevsimde orada çadır :ıltınd!l kalmanın 
tezelden gönderilmesi. Bafra 27 r A.A.) - Bu sabah ikiye lerine yard1m1 ne demek olduğunu da herkes bilir. Bina-

dört kala burada gayet ş'ddetli bir yer enaleyh, halkın daha beri taraflara nak-
Nerelerde zelzele oldu? 1 H k Çorlu ( Hususi ) - Ha'Sılatının bir sarsıntısı o muştur. asar yo tur. !ini, yaralıların, çocukların, kadınların 

Ankara, 27 (A.A.) - Aldı~ımız malu- ço .. umda kısmı D;kili felaketzedelerine, yollan- memleket dahilinde barındırılmalarmı 
matn göre. hu sabah saat 1.50 ile !5 ara- mak üzere K·zılav kurumu Çorlu :ıube- daha faydalı aöıilyorum. Bunu rı'ca edı'. 

Çcnım 27 (A.A.) -Bu sabah saat · · t rt'b .l'.l k • 
anda merkazi Sıvas, Tokad ve havaıı·sı· ''- ı;ının e ı ettiı=:ı ıyafet balosu Cu- yorum .. 

ikide bir daKika devam eden şiddetli rt · .. .. A k rt 
olduğu tahmin edilen ve yer yer şiddetli bir zelzcle olmuştur. ma ec;. gunu s e malılelde veril- BaşTekil kürsüde 
veya hafif olmak üzere hemen Anadoiu- Merkezde bir ev ço-kınüc: ve kargir bı' miştir. B~vekil Dr. Retik: Saydam (İstanbul) 
d h . d'l "' Btınnan bac:ka şubenin memur ve f di b ı 

a ısse ı en bir harek~tiarz olmuştur. nalardan bir kısmında çatıaklıklar ha- e en m u meseleyi biz düşündük. sti-
Bu hareketiarz. 2,50 de Kocaelinde Ü halktan gördüğü 420 liralık yardırrun yorum ki, evvelA biltün malftmatı topla-

ı 52 d B d ı 45 
' sıl olmuştur. ç yaralıdan başka insan- da bir kısmı geçenlerde evleri yanan . t hAkim lal K b h 

, e ursa a, , te oıyarbakırda ca zayi"t yoktur. yıp vazıye c o nn. asa a aki-
1,80 da Tosyada, 2.5 te İznikt~>, 2 de An: Çorlu harikzedelerine ve gene bir kıs· katen oturulmıyacak vaziyette ise, civar. 
talvado, 2,10 da Konya ve Ulukışl:ıda, ç Çenkında 'mı da D!kili felaketzedelerine yoHana- dan hat Uzerine nakilleri ıçın· terUbat a-

" - ankırı 2 7 (AA) - Sabah saat 2 kt ca ır laca~ı.ı. 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane) eve~ 
bir kere muhabcre tces.süs etsin de anlı 
yalım nedir?' 

Milli yardım komitesi 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) S~ 

Erkmen arkadaşımızın şefkati ruhiyes~ 
hcp.imiz ~ştirak ediyoruz. Hepimiz a·r~ 
şeyı teklif edecektik. Bendeniz bu tak 
re lüzum görmüyorum. Bu yard~-ı ŞU 
şekilde yapılmasının daha iyi olacaıtı 
~~~atind~yim. Büyük Millet Meclisi .n; 
ısı nyasetınde bir milli yardım k~Jlll.1 ti· 
teşkil edilmelidir. Buna evvela bız ı§ 
rak edeceğiz, sonra bütün merolekete ~ 
mil edilsin, bunu rica edeceğim. pı~ 
taraoftan hükumet te kanunlar getirs: 
gereken tedbirleri alsın, HilaJiıı}ıiiler IJ· 
yardım etsin. Biz de Büyük Millet r.feC 
si Reisinin reisliği altmda bir ınilli lt: 
mite yapalım. Bunun teşkilini rıyase 
bırakalım. cMuvafık. sesleri. 

Teklif knbul edildi. aıııJ 
Başkan Şemsettin Günaltay, B. S Sı 

Erkmen, teklüinizi geri mi alacakSını 
yoksa geri alalım mı? lll 

Sami Erkmen (Tunceli) okunJll851 

rica ediyorum. iJl1 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) bC~o

de arzettiğim gibi bir milli yardıJll ~ 
mitesinin tcşkili için bir teklif v.~ /lf 
ğim, benim tekiilim daha ~ümullüdül"· rse 
kadaşım da buna muva!akat ederle 
benim teklifim reye konulsun. ZiY' 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane) Y' 
Gevher arkada.şımızın takririnin re 
konu!ması daha muvafık olur. . ioıİ 

Sami Erkmen (Tunceli) ben takr~ o
geri alıyorum. Maksad temin e~ 
luyor. ii!'. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) J1l J3Ö' 
ade ederseniz teklifim şifahi olsUJl·. ,ı
yük Millet Meclisi Reisinin riY~~~il ~ 
tında bir milli yardım komitesi ~uP 
dilerek evvela biz Büyük Mil~t ~~~ 
azalannın iştirakini ve bütün rneıııl r~ 
te teşmil edilmesini teklif ediyroUJJlı . 
ye konulmasını rica ediyorum. J3il' 

Başkan, Ziya Gevher arkadaş]J]l.lZl ,.ı.. 
yük Millet Meclisi Reisinin riyBS~iılj 
tında bir milli yardım komitesi te di><O' 
teklif ediyorlar. Bunu reyinize arıe it~ 
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler.~) 
fakla kabul edilmi§tir. ~ 

Zelzelenin şiddeti 
(Ba§tarafı l iııd sayfaM) ot~ 

Biri, orta Amerikada San Salva~ ~~ 
diğeri Los Anjelosta ve en şiddetli 0 

üçüncüsü de Türkiyede. .. d~ 
İsviçrede Nö.şatel rasadhanesi ı:nu asııO.. 

yirmi senedenberi kurulmuş olan t ıs' 
hanenin, dün gece Türkiyede vuıcub:ni11 
zelı:ele kadar şiddetli bir zelzele lı 
kaydetinemiş olduğunu söylemiştir. "rtd" 

Londra rasadhanesi müdürü de, ~Jel' 
yedeki zelzelenin, son senelerde g·~ et' 
en şiddetli hareket olduğunu tcY1 

miştir. ~ 
Geç vakit alınan haberlere göre btl~ııf· 

Fasta da §iddetli bir sarsıntı ol~~ 
Taneada bir banka ile diğer bir Jlltl 
yıkılınıştır. sJle~ 

Zürih, 27 (A.A.) - Zürih rasadllııeıe 
dün gece saat 1 de kuvvetli bir ı~etf' 
kaydeylemiştir. Zelzelenin 2900 JcilO •ıJ~'ıY 
uzakta Kafkasya civarında Tifliste. ',e-..J~ 
bulduğu tahmin edilmektedir. fsvı~cıcl" 
birçok rasadhanelerinde sarsıntının" 
tinden sismograf aletleri kırıımıftır· 

Rasadhanemizıle ıe~ 
d68 

İstanbul rasadhanesinde ınevctı ·ıııtifı 
ten ancak ikisi zelzeleyi kaydede~~ ~ 
di~er dört aletin kalemleri, zelzeletl~t· 
şiddetli olmll.!ından dolayı larılıtUŞ ./ 

······-... -·-························· .. ·· .. ······-.. 

lla.n T arifemiz '""' 
Tek sütun s311., •••• .... ················ "' Birinci •ahi/e 400 k.ır 

Ikinci Bahile 250 
11 

Oçüncii sahi/1.1 200 
11 

O 
,, 

Dördüncü salıile 10 
Iç Bahileler 60 

11 

O 
,, 

Son •ahile 4 tt!'' 
Muayyen bir müddet znrtınd~ıd~ 

ıaca mlktardi. ilAn yaptıra tJfl!cJe 
ayrıca. tenzua•.n tarıfenı!zden 1J c~J 
edeceklerdir~ Tam, yarını ve çd~ 
sayfa llfı.nlar içln ayn bir ıarıte 

6 edll~tlr. na ıı1 
Son Posta'nın ticari HD.nlarl ~· 

iller için §U adrese müracaat 
melldlr. ııılJ'ıı.e'-' 

itancllıK KollrJdll "' 
li:ııiıramanzade s•ıs 

ı\ıı.kara cadde$1 



Sayfa S 

•l!km Posta. DID tarihi fefrikasa: 96 

son rosta 
Ankaradaki son 
spor hareketleri 

Macarlara karş1 
çıkacak istanbul 

muhteJiti tesb~ edildi 

liNBIRDIREK 
IIAIAKHA ISi 

,. . . . .. -~· .. 

• Yazan: Bcp• Ekrem 

Mührü hümayun 
Şild maçları - At koşuları - Güreş 
teşvik ve atıcı/ık müsabakaları 

Bu haftaki maç yüzünden 
lig maçları tehir edildi 

Köse Mehmed ağa onu görür görmez' padişahın fermanını götürürüm... Bre 
dur.muştu. Genç sip.ırhi de, o sokakta bir ben paşa sarayına girmek isterim ... 
kapı anyormuş gibi durarak etrafına ba. - Eh ... Bir altın balık tuttum işte ... 
k~nmağa ~amıştı: Köse Mehıned ağa Bre ağa ben seni o saraya sokanm ••. 

Ankara (Buaual) - Şlld maçiarına bu hat_ birkaç güreşçinin atıarn ve mü.sa.ld oldukları Cttmattesl günO Macarlara tar~ Dlı: ma- hıç tereddud etmedi: Bu genç, zorbabaşı- - Yandım Ali sana yok yoktur:_ 
Ü " M çı yapacak olan ıs· tanbul muhtelltı to ... - lar tarafından sarayı gözlerneğe memur - Bre ag~acıgım· , bana altın vidciklel' ta cteVJUD edildi, Cumartesi gün ı. Mayıs gorulıniiştür. ,.~ dilıni ti Belki d '--L 

ü ka ,kilde tesbit edllm!Ştir: • e ş · e, &auvehanenin sahibi yerine bakır paracıklar var mıdır? .• 
•tactYQmunda HarbJye lle As..Fa güc l'f1- At yarl§lan :Mua B Fey olan Abaza sandalcı, iki taraflı iş görü - - Yandım Aliciğim be şu yanımdaki 
lattılar, bu maçı Harbiyeiller üstün bir oyun_ Sonbahar at yar14larmın on tlçüneüsü ve Cthaj - Faruk, Adnan - ' nftl', - yordu. Bir taraftan hemşerüi Melek Ah.. kese benim değildir_, seni~dir, tütün pa • 
la (8-0) kazandılar. sonuncusu bu hafta -tehir hlpodromunda zl .- Sal~hattln, Budurl, Mel~h, Şeref, ~~~:; medin ca.ıru.slarına yataklık ederken, di - 1 rasıdır. 

Pazazı 1ilnü oynanan Demirspor_Oençler ynoı!dı. Milli Şefimizin de şereflendirdlti ya- Ilıtlyctlar: Mehmed All, Ibrahim, ğe.~ taraftan fi~ecilere hi.zm~ ~diyordu. ı -Bre ağacığım tiz gidelim Hafız Paşa 
birJ!It maçı, Deml.rsporluların 5-4 gallbi;e- rı ş. yeri revkalade denllecek derecede kalaba_ <Vefa)' Esad. Kose Mehm.ed aga. genç sıpahı yı tepeden sarayma... Rünkar mülırii mümayunu 
We net!celendl. Gençlerbirll~l takımmda Iıktı. Arab ko1usu sürprizi! oldu, dlter koşu_ Bu maçların hakemlerini Federasyon •e - tırnağa süzdü. Bu de.ikanh ile boğuşmak. bekler! .. 
cezaıı olan All, Nuri ve sakat olan Hasan oy_ lar um•tmiyetle tahmin edilen hayvanlar ta- çecektir. M her halde biraz ~'etine I akt E•"""1~ 1 K-
namıyordu Oyuna Gençler başladı, miltev:ı.- f d ka ıld .Muhtelite davet edDen futbolcular dun :! . e oac l. W• vv~ ose Mehmed a~a. Yandrm Aliyi tepe-

. 1 ra. ın an zan ı. k zı i i bi d blr to o~ u ~aşında~. ~ellikle d~etı;,ı;~ı _du - den tırnağa süzdü. Bu delikanlı sihirba:a 
lin geçen dakikalardan sonra Orhan, Arırten Bırinci koşuda Abtlnpurö, ikinclde Karan- :~~~a;:P::;a; ~ nç:;nlçml~l:;ir~ P- tundu; kendi~ıı;ı kahvede gordugunu ha. mıydı?. Şeytan mı idi? Saray müteferri. 
ald!kı bır pası nefls §ekllde gole tahvil edl.l_ ttı, üçüncü ya~ta Nirvana, dördüncü koşu. tırlıyonnuş gıbı: kasının bu hayreti karşısında Yandım All 
ce, galib vazlyete geçen Demirsporlulıır, da Mahmure, be4inolde Gümü, birincı geldL * .. - Bre delikanlı, ben bu mahalleli - çm çm akseden bir kahkaba attı: 
OJuna hlklın oldular, b~. gol oyunun aeyrt ler. Üçlincü koşudaki ikili bahlste Yılmaz Beden Terbiyeıd istanbll Bileesi Bqlam- yi.m ••. Kimin evini arıyorsun?.. -Bre ağacığmı biz İstanbul sokakla .. 
iiaerJnde te.slrinl derhal gosterdl, iki taraf ta Nlrvana kombfnezomı bir liraya mtıkabll ıo. lılından: Diye ~lendi. Genç :dpahi, gayet düz- nnda baldın çıplak büyüdiik .. Fi~a 
enerjik ve derın vuru.şlarla aıkı bir oyua 0Y- 70 l!ra, dördüncü 'Ye beşinci koşular arasın-ı 1 - Frenç - Varoş takımı Cuma sabahı gün bir Istanbul külhani ağzı ile: yetiştik külhan olduk ... Bre biz bu ka· 
namıya ba,ıladılar, Mustafa biraz sonra be.. dak1 çif.te bah!Bte ise Mahmur.e_Gümilş çif- saat 7 de Slrkecl garına muvasaıat edecek _ Hafız Ahmedin evini ararım ağacı. dar şe~ anlamazsak, İstanbul sokaklan 
taberl!A'J temin etmekte gecikmedi, bundan tlnl bulan biletler bir Uralarına mukabil ve sporcular taratından !st1kbal edUecek - fım... b' . b li '? ded' 
IOnra lkı tararta birer 101 daha yaptılar, llk, 28,80 llıa aldılar. Sonbahu at yar.ışları. ateşli lerdir. Bütün klüp murahhaslarının teşrlf - .. Ded.i. ~e ~ehmed ağa,nın, bu. sefer, ı~~~r ~~dım .ku He Köse Mehmed 
de~e 2-2 blt.tl. tak!bçllerinl on. üç hafta heyecanlı ve çok leri ri~ olunur. - M tüylerı dıken dıken oldu. ı< aka~ bir Ja - asra Hafız Ahmed Paşa sarayına doftrut 

Ikinci ~e~rez:tn ~~rmda Sal~hnttin güzeı saatler yaşattıktan sonra bu suretle ı 2 -- nk maç Cumartesi gunu saat 14,30 da niye içinde kendisini topladı. Bu genç, yan' yana, geniş adımlarla yürlimeğe bat-
Gençler:ln uçuncu golunU çıkarınca oyun kı- 1 sona erdl. ~Taksim Stadında yapılacaktır. Haiız. Ahmed Paşanın adamı olamaz mıy 

1 
d la 

~btı. Arttın nefis bir kafa vuruş~. bunu ta_ Atıeılık müsabakalan 3 - Bu haftanın bütün llg maçları tehlr dr"r . .. . a 1 r. KÖSE MEHMED AGA 
~ edince maç 3-3 berabere vamyete geldi .. edilmiştir. -Bre delıkan1ı ne hoş soylersın ... Ben 
Ye bitti. On beşer dakikadan iki devre ~dld t: kh:J~ü kııpa:ı a~ş :~llgo!.'u~d~ bolgel 4- İkinci maç Pazar günü ayni saatte de 0 Hafızın evine giderim... Yandım Alinin mütefeı:rika Köse M~ 
edilen m açın birinci Jwmmda Mustafa güzel ~ ı U~ U:ı.sı~~a :" ~ r mllS~ a 

1
11 ~~~~ve ayni sahada yapılacak ve bundan evvel Dedi. Bunun üzerine ~enç sipahi Köse med ağa yı Hafız Paşa sarayına sokmaW 

bir gol yaptı, Gençler 4-3 gallb vaziye te geç_l Nerzlh e Fl d R. nt ço ptuafvanı•-~~n· Ruh • Matbuat takımı _ Vefa mü tekaldleri araaın. Mehıned ağa ya yaklaştı: için düşündüğü oyun basit idi. 
tn.,.,. e e. r evs, e , Mus a, .ı.sııı.a • Fa • d bf kt B w k h h d f t bul · ·· 1 
o.u'4, rı All M bitti Veli Bed 1 1 1 d ı a r oyun oynanaca ır. - re aga sa ın a ançer o:yunu e e- s an un en yenı ve en guze saray-. 

Fakat Ikinci temdld devresine çıkan Genç ' ' u n, ' r Y~ a ~ı.ş ar ır. 5 - Yeşn renkteki hüviyet varakalarını yim deme ... Ben a oyunu beşikte oyna - larından biri olan, bahçeTeri ve kii~V 
ltrbtrll~l talumının müdafaa oyuncuları Kayakçılann faalıyeh hAmU bulunanlar aerbestçe ahaya girecek- ma~a başladım ... Yüzün kızarır... kasırları ilc kırk dönümden fazla bir ada-
Joı:gun ve bltk1n bir hale geldUer. Demir _ Bu hafta kayakçılardan müre~kep 4 kişUlk ıerdir. Dedi. cığı dolduran Paşakapısına çıkan yollar • 
IJ>or bu avantajı kaç,ırınadı. Orhan ve Hakkı blr kaf!Je Yabanabada gıtmiş n burada ka_ 6 - G:ı.zete &por mtıharrtrlerlle klüp mü _ Köse Mehmed ağa hiç tcreddüd etme- dan bir yokusl!ıaşı, üc:: kic;ilik bir kol tae. 
tasıtas!Ie Htl gol daha atarak oyunu 5-4 ga_ yak sponına pek milsa.ld olan Kargageçmez meo;slllerl kendilerine verilecek davetlyelerı den hançerini çıkarıp genç sıpahiye u • rafından tutu1muştu. Bunlardan ikısi Y& 
llb bitirdi. tabıı edilen mevklde antrenman yapmışbr. almak fizere Bölgemizin Taksimdeki yeni zattı. O da hiç tereddüd etmeden hançe- niçeri. biri sipahi idi. Vazifeleri, sabah • 

GenqleıiblrllAl taınmı Hasandan mahrum Ankarada ve İstaabulda ikinei devre merkezine müracaat edeceklerdir. ri aldı, kuşağına soktu. tan aksama kadar çubuk içmek, o sokak-
•du~u Için sahada kMl bir ltl.matla oyruya- ma~ lan 7 - Teşklllitımıza dahil bütün klüpler fut_ - Bre de 'i kanlı adını ba/tışla bana... taki evlerin sofralarından karınlarım do. 
~adı \'e netesini idare edemedi. Demlrsp.lr ~'ne! devre lig maçlan İstanbulda ıs şu_ bol bfrlncl takımlarını teşkll eden fdmancı. -Bana Yandıı~ Ali nerlcr ağacığım ... vurmak. Haf1z Pasa sarayından kos u • 
takımı Kalib gelmesine ra~men ezici bir oyun bat!.a. Ankarada ı..e s Martta bltecektir. İz- ların esamis!ni gösterir bir listeyl Cuma Fideden yetişme Istanbul külhanıyım ... curtmamak, dıo;andan da Paşakapısm• 
li5.steremed1. Bu maçlardan sonra Harbiye mlrc!c L.c;e bu tarihlere kadaı: 11g maciarı çok- 1 günü saat 18 e kadar Bölge Merkezinde ta.s- -Ya bu kıyafetin nedir?.. kul ,ıtecirtmemekti. 
le Deıninpor takımlan tınale kaldılar, önü- tnn bitmiş bulunacaktır. Futbol federasyonu dlk ettirecekler ve bu idmancılar: Pazartesi - San'atımdır, bulanık suda balık av- Yandım Ali ilc Köse Mehmed alta. bu 
ltıfizdeki hatta yapılacak bu maçtan sonra tRe mıııt küme maçlarını Şubatta b:ı.şlatmak 1 günü y:ı.pılacak son maça toplu bir halde aa- larım... nöbctçilf'rin yanına giderek evvela birer 
IDcl tampiyonu belll olacaktır. t.steme!ttedtr. Bu takdirde ~öyle bir vaztyet at 12 den 13 e kadar sahaya serbestçe eıre- - Avm bereketli midir .bari?. . Tanrı selamı verdiler. 

Güıoes müsahakalan hAsıl olııcattır: cckle.rdlr. -Eb ... Bazı bazı ... Semn ~ibı acemı ,.. TA - 1 k" ._,_ 
~ - ~P am:ına ev um ag<UA~,; ••• 

~d~n terblyesf bölge güreş salonunda, ge_ Ll~ maclannı Antaraya nazaran daha er- 8 - fzdihnma mahal kalmamak üzere gl- sarav ulakları oldukça bize de dünyalık _ Ve aıevkümüsselam viğitler! 
~ hafta lkmal edUen tecrübeslzlet mılsa_ ken biUren İ!!tanbul ve İzmir takımları ken_ 'eler h"r üç maç için saat ll den Ulbaren çıkarBbe adltal~kı~m] .. ben. • I ğ 1 Sonra. Köse 'Mehmed :>~a söze başhya-
-.kasmda derece alanlarla o müsabata.la di aralarındaki maclan :vapacalı:lar bu za ı açıbrııktır - rt:' c ı an ı mı saray u a ı o - k y . ., . ~ 

1 
d 

1tt1 ' .. • · - A 1' d :ıı. ki ·· ler ra enıcerı erm ava~ımı ~apan ı: 
rAt etıniyl!ll evvelce derece almış gü_ mnnda Ankara takımlan lig maçlarını bitirip taJUrk k~USDnU y ~r 1 antrenör U,;Um~ m ":JOY •• • ~ •• _ Amanın ehbazlanm a~alarrm aJ8-

~Uer arasında müsabakalar ya .... 1dı Bun:ı mllll kfime maçianna billllia~ utlhak ede- · Y - Agzın soylemez amma n' agm soy - d'' .. ş b .ı.. • • bııı; de l"•tluA 
... .1'"" • k kaz .1 B " b t kl . . x...nıza uştünt. re 'Uenım nı ". ~ • cooı-Fa. gücü, Harbiye, Demirspor ve Gazi ll- cekle:-d'r. Futbol federasvonu böYle bir r.ızl UfrSU aftul ler... re a,.;a. sen pem e opu U gemıcı ~'' · akl d 

1 
____ .. 1. ..... 

tes · - x... ·· d" .. 1 nun haderne ve us arın a on ~ ......._.. lnden güreşçiler IştirAk ettiler. Çok güzel yetl, Ihtimal dahilinde görmektedir. Atatürkü.n Ankaraya çıktıkları Ilk günün aya.ııc.~ gor un mu·- . . k h vardır bre dünya döndü 0lan ıınre•le ı se tmek üz taı balık bir: Kose Mehmed ağa, ehni Yandım Alı - a ve param - ·• 
Ibe .. r yre ere a Selim Tezcan hatll'a.sı dolayı.ııDe hazırlanan sokak kotusu . ~uzuna koyarak· bre bu devletiunun devlet ktıstA uçar da 

taklı tfitle.cıl salonu doldurmtıştu Netlee d~ _... aıtıd Taı..~ı- Aka u ... nın ° · . ıkl B w 
ler ·· · - un .,....,am a ~ re er, -aç - - Bre yi~it sen çok vaşa. Bre bana bre benım de parac arım uçar... e.6 

tti e gore yapılan tasnltte 24 puvanıa As_Fa. Kazlar arasında'' i val b 1 ka, Harbiye ve Taksim yoltı arasındaki ıııe - senin cibi vH!it lazımdı .. ~ yandım ... Ben kül oldum .•• Ben bittim 
Ducö birinci, 8 puvanla Demirspor 1tlncl, 4 '"' 8J 0 aare dahflinde yapılmıştır. Dedi. Yandım Ali de Köse Mehmed a- şehbazlanm ... Koyun ben~ kapıya vara• 
01;anıa Harbly_e oıtulu İdman yurdtı üçil~cü K:z mektebleri TOleybol maçlan Kız Mu _ _ııa atietin gtrdl~i b~ koŞ'Uda yerli antre _ ğanın öbür elini öperek: yı m. alacağım tahsil edeVJm ... Su yiitif 
11 \!lar. Bu musabakada lyi cütrece alanııır alllm Mektebl salonunda dün yapılmıştır. nor kursundan Hiiseyın 19.31.8 dakik:ı ııe _ Bre ajtacığım bana da senin giDi bir kefilimdir .. brıı> ben Tooh:ınede kahved-
t 

11
21939 Cumııı:te.cıt günü mllll taın.~ g'lirC4- Bı~apçl. Ş!4ll Terakkiyl, Kandili!, cüm _ blrlncl olın~ştur. İkJncillj!1 Bqikta~tan Az _ a~acık Hlıımdı... yim ... Köse MPhmed darler bana-.. ~ll 

-~rının de l~tlrdldle son ~eçme musabaka- huriyeti, Çamlıca da Kız MuallimJ ma~üb tnn, üçünculil~ Galatasaraydan Izak ila - Cevabını verdi. yiğite de Civelek Ali dc.r1er ... Kefildir .• 
..., nı ynpacaklardır. Bu musabakalarda yenı etmişlerdir. r:anmıFır. (Devamı ll inci sayfada) _ Brr> Yandım A'i, ~n Hafız Paşaya (Arkası var) 

ı 

Sisli .&k alD , 
ı istemezse ben buradan çıkıp gideceğim. ı mu m. Bu acıları deşmiye ne lüzum var? ı - Herkesin yaptığını yaparsın. 

Her ihtimale karşı elimden geldijti ka- Sözün kısası, şayed Vahid Bey ev!enmi- Herkes ne yapıvar acaba? Dur baka • 
dar süslenme~iyiın. !.Jem ~a~emki mace- 1 y~ Y.~aş~azsa pılıyı. Pr:tı'"~ .t~layıp ö- lım, elbet bir gün öğrenir! m. · 
ı:a kızı olacagım. Guzel gor..ınmek bor - numuzdeki Cumartesı gıtmeliyım. Nerc- Benim gib'i Vahid Bev de vengeı;infıl 
cum. İyilik, iyi duygular; istedikleri örn- ye? Allah bilir. bizi birbirimize vermek istediğim bP~ se. 
rü sürebilen paralı insanların harcı... Saat dörtte, dört buçukta burada ola- nedir biliyor. Fakat erkekler tuhaftır, ba· 
Benim de yılda on bin, hatta beş bin lira caktır. Guya yeni köşküne bakmıya geli- karsın benden hoşlanmavıverir. Övle h~ 

K İnci Gül)) ÜD gizli defteri: 

Kestane korusu 
Sonteşrin 3 Perşembe sabah 

Naltleden: Ne · ICe~ geli~i~ olsa. erke~l~ı:_i? he~~inden elimi Y?r. Ası~ m~k.sadı beni p,örmek, ywengesi.- kesin seveceği tipte değilim Saçlarım Jc.,. 
yyrr eteğimı çeker: cB~l~ıgım gı~ı yaşıyaca : nın vasıvetını tutup tut~mwacn.ın.na bır zıl. .. Kabuğundan yeni sıvrı1mış bir k~ 

1 
karamamışım_ Annem. d; ı:ey.e razı ğı"m, okuyacağım, alı~ olacagıı:, _!tendırnı k~rar ver~Jt.:. Acaba .ınsanın bı~edi-j tane ibi arlak, ko v-u. atPşli btr kızıllık.. 
olmuşsa olmuş. O kendı bılecegi ış. Ney-I yu ksek duygulara, yu'ksek duşuncelere! ğı, sevmf.'dıği bır yabancıle evlenmesı na- t ~it pb' de kiİ-piklerim bu tipt~ 
se bu kadının eline düşmüşüm_ Annemin vereceğim, bir gün belki de temiz, kuv - lsıl bir sey? Erkekieti tanımıvoruın. Bu- 1a·;· k' e~b. 1~mbeyaz olsaydı tamarndı. 
babası ki bar bir adammış.; Annesinin vetli bir sevgiye kavuşacağım:. derdim.l raya çokluk .qelen olmazdı. Tav la. briç ov Berınkıtgtı bı. t 'L..!r co"merdlık etmi" b~n• 
k' Id w b'l k Iki ı ( 1'-'' X. b 1 dM .. k b'l . ak . . k''tü k''tM b' . Pre e a ıa Ut • ım o ugunu ı en yo . genç seviş- .ı.ne!';er, un an uşunme ı e ınsana nam ıçın o o u, ır ışe yaramaz k . •ah k' pikler vermis Gözlerim de 
ınişler, birle.şmişler, fakat nikahlanma - ne büyük sözler ilham edermiş.) Fakat ihtiyar'ar toplamrlardı. Yasıarına ba-; - 5~. • 

5.~' .ı~ . . · . 
ltJJ.Iu:aba macera kızı olmak hoş bir şey mışlar. İşte bunun için anneciğimin so-. bu halim'c elimden bir ~u ge'iyor: Şa - Janna bakmaz. fırsat buldular mı do~ru z~~.rud y~şılı. k 1~ep;ı ~ırl~ş~~~ a;n~ • Çok merak ediyorum. Çünkü: Ben yu sopu belli olamaını.ş. Babam öldükten ved Vahid Bey bu koca mirası kendıne benim odamda matmazel'e {Allah rab - gozui'Yl~· a am~ı ~ ~z\ g~ruh vo · ·ı-
~ra kızı olacağım. Bir kitabda oku _ sonra annem Mısırlı biı:. tacirle evlenmiş, bırakan yengesinin vaşiyetini tutar da, met etsin. Şaziye Hanım. benim zahmeti- kat de ım ya hp er esm oşuna ~ 
"llnl: Macera lnzı demek; güzel, parası% Mısıra. ~tmiş orada ölmi$, bir daha aö- benimle evlenmek isterse hemen ~ekiııı mi cekmcmek için İstanbuldan bir mü - mez. 

e. YaŞanıanın tadını çıkaran kız demek- r~medun. ffii.nlı dünyada ne bir sevdi - diyeceğim, burada kalacaktm. Rahat bir rebbivc getirtmiş, yükümü onun üstüne ŞazivP Hanım derdi 1ti: :f'· Ben de parasızım ve- ne saklıyayım- ğım, ne de beni saven vaı:. Macera kızı ol- y.u:vam olacak. Ne olursa olsun onu ~ör- atıvermişti.) çay içmiye ko~arlardı. Ne de - Aman İnci Gül, bir an evvel evlm• 
~~ saçlarum nasıl düzelteceğimi mıyayım, kendi hesabıma yaşamıyayım meden bavullarımı hazırlamamaiıyım. tuhaf konusmaları ''ardı. S"özlmnin be- mive b::ı-lt-. Yoksa bu renkler basnıa bel( 
~arunı nasıl giyeceğiini biliyorum: da ne yapa~? ı Mavi robum bana ç?k ya~aşıyor. Be- nim anlam~dı~ım gizli .~lı manal~- ~etirir. !vi kızlıı.ra kı~ :a.ç yara~a~. 
1' ~ rnacera kızı tipindeyim. Gerçi bu Bayan Şazıye komşularile vakit vakil yaz. bembeyaz. tuhaf bır temm var. Ya - rı olmalı kı onlar ~e,dı mı matmazehn Aniasılıyor 'kı benım :sım baştan karli 
~ lÇin büyütülmedim. Bayan Şaziye bi- oozuşurdu. Bu yüzden onlara seyrek gi- k:ıınz bir dem.et 11"fo'"Pkse taka:ı.m. M~ - dtırinkları kapanmak bilmezdi. Jritmis. Ne vapsam nafile ... Daha tytyi. 
&ıı~ Yarisi ile bozuşup da beni liendıne d_IP gelirdik. Uzaktan bir sürü kibar, ih- nelqe matem ışaretı ~e. s.a.y~a~~· Fakat 1 İçlerinde bir tanecik olsun gencine fenavı biln?vor.um. M,ace_ra k~:ı olun~ 
.:;-.evt ev.lid almca rıai var, Desi yolua tıy~ kadınlar lbize gece yatısma ~ir _ aklına ~r: de yengesı ıçın .. u~luy?r mu- rastlamadım. Viyanadan dönüşte belki yahud Vahıd Bevle ev enınce ogrenırlm. 
a:_~~ .. ~ı~akmıya karar ve:cniş anuna, ih- l~rdi amma hiç bitini sev.mezdim. Ken - v~m. dıye sorarsa, yalan soytıyemıyece - tstanbulda birile tanışırım, demiştim. 0-1 Bildiğim bir e;ey varsa o dP. eu· Ya.- ~ 
b~ğinden bir vasiyetname yapmayı dıme uyacak bir arkadaş bulam:ı.mıştım. ğim muhakkak. rada da bana aldınş eden olmadı. ZatP.n mak. kanımın d~marlanmda atıılını cıu,ı 
h e ~uşünememiş. Bu yüzden bütün ma- Bazan gün karanrken, odamda yalnız ba- Mahzunum tabii. Ölüm acı bir şey. He-- sokağa ne kadarcık çıktım ki. .. Kırk yıl- mak i<=tiyonım. istedilimi yapmalı. hid
ctli ltıulkü varisine kaldı. Bana çöp bile şıma oturur düşünürüm, acaba böyle bir le böyle önüne gelenin kalbinı l .np öl - da bir plaja ~diyordum. Rüzqirdan, ~J- detten yanarken nazik l1;Öriinm!.v .. mee .. 
~ed~. arkadaşım olsa ne yaparıium Her halde rnek ne korkunç!.. Analığırm öalemek 11es•en burnWII lcpkırmı7.ı vanıvo.rtiu. bur olmamalıvım. canım 1sterse öj:tl~>ye b 

b,,~ yaşmdayım. An~ım evvel.kt bu hırçın kedi huyu bende iken muhak- mi? ... İşte. bu elimden geenez.. {iç bir Kırmızı burunl'u.loza kim dcnüp bakar? ab. 'stersem sabahlara kadu 
laa ta ~irdenbire tıastalamp yirmi dört kak onunla da geçinemezdim_ Belki de gün bilmem ki ineinmemiş olayını. Ço - Nueve gid~m. ne olacn~ım? İhti - dar uvu:n. 1 

• • • • 

~- iç~nde ölmeden evvel bana epey böyle- olduğu daha ıyi .. . Yalnız bir ... cukluğumda sade di1ile değil, elile de az mal fstarrbu'a ... ('Fabii. Va!ıid Beyle ev- e~~eli~İmM:'!fmki ~lilik her ..._ 
t~ı. !Bi~ .. Evet meseli bir teyzem, bir halam, nu hırpalandıın. Doktor kulak çekmenin lenemPZ'fent) ~ sıJtıcı bir şey olma- dı~nı vaJJCUı e erne ış. 

llibt ~ bir kere düşünceleriDi oldulu l dünyada sevdiğim bir kimsem bu!unsa insanı sağır edeceğini söyle.meseydi za - sa 1ti!J'ek. İstanbulda han~ evli kadını Çok ümid edivorum. Vahid Bev beDI 
~ZUUya ahtedince, ölüler için dlJY'- ne iyi olw:du; vallı kulak:anmın hali harabdı. HO$ on - gördüm!ı<' n6elivdi. Kocalannı da pek beienecek. bütün bu ded!klerlm ol~ 
ben rııu hile «iz'ememelidir. Doğrusu Bayan Şaziye böyle şeylerden anla - dan sonra da acıdığından değil ya; sa,bıl umurladıklan yoktu. Arabanın sesini duyar duvmaz yukan o
~r:.ayan ~aziyeden çoğu vakit nefret mazdı: ~Saçma, boş lafh Jer~i. Beni sa - insanlara tahammülü o1~ından lw!ak ~azive Hanım ban.a: ·A~km. i.zdiv:ı:t~ kacağım. Onu avukat kar~lasın. Wll 
l>~rn. Boyle kadın az ~ulunur. Ne,dece ıyı bir koca bulayun ~ye b~yüttü.·l~rı~ rah~~ bıraktı. G~~ı ~du.- yen ~~ktur. İnsan bır . .z~man .. ı:ın bumu holde konuşurlarken ben merdivenlPrdq 
Ilah t ıı nafile, yaranmıya ımkan yoktu. Son zamanlarda o nefret ettiği varısi Va- şunmıyecegım. Öyle çeKtim ki hatırla -, sevebıhr. Fakat ona butun b:iıttın ba! - iu: ahr ineceğim. Bu geliş ona çok 1e-
lıt 8 ı~n başb $eY düşünmer.. kendi- hidle evlenınemi aklına koyrnu.ştu. Onun maktan bile yılıyorum. landı mı sevgi filan kalmaz_ A~k: kızıl a. .. .. . . . 
:ıendiremiyende ho$}anmazdL mevkü var, sözde benim de param ola _ Geı;en kış Şaziye Hanım fena bir bron-' eibi. kız.,mık ~bi bir hastahktııı. Bir an sır edec~ Ko~n ;n~d~enlerikl~~ 

ballll n._ baktıysa sebebi var. Vaktile ba- caktı. şit oldu. Tedavi için ta Viyanalara kadar önce iyi olmeya ve havatın hakikat'erine şaha~.e.. . . naz 1 naz.ı ın"r en, a ı va-
, ki ~ sev~miş. Babam onu bırakıp Vahid Bey haridyeci... Vaktinin çoğu- gittik. Bütün mevsimi orada geçirdik.. dönmiye bakmalh derdi. Acab.:ı benj kjm sa. gazlerını kaldırır, ayaklarıma baku .. 
tı~~n nesi ol?uğu belli _olı!.uyan - ana nu Avrupa ~emleketlerinde, eğlenceli Memleketten dışarısını. gorup ,göreccııı~ se ne. taımtırmadr~ ~aidP bn hastalı~ Ş~zi~e Hanım .?ile: cSeni~. ayak.larm ~ 
şazi a evienmış. Bunun il'.!t:ıne Bayan. yerlerde g(!Çırıy~r. Buraya az gelır. Yaşı bu oldu. Arkasından bır kalb zafı geldı, geç!şt1rmemi nasıl ıstıyo)'du. Crasını bı- bı mın.,.,rık, guzel ayak gormedım• de • 
ıbii< Y .. e de b~ni dört yaşında iken alıp epey büyük - otuz üç, otuz dördünde - ölüp gitti. Beni de elimde üç yüz ]ıra ve lemem. m~z miydi? 
llef~ek. istemiş. Maksadı annemden saçlarına tek tük ak biTe düşmüş imiş. Bir ufak eTma~ yüzükle ortada bıraktı. Bfr gün Jnondmn~ c- Ya Vahidle ev- Içimde heyecan başlıyor. Artık yazar. 
~rı. ettırmekmiş. Kendi söylerdi.) Jtrtık b uralann sahibi o... Şayed bu 1 Mademki koca bir mirasa kanacalbın lendikten sonra birint sev ers(' m? .. :. diye l mıyacağun, giyineyim.. 

Pek küçük im.işiın, ses çı- akşam geldili vakit benimle evlenmek yerde bir macera kızı olmıya rnahku - eordum. Bir kahkaba koyuverdi: (Ar~ nrt 



to Sayfa SON POSTA 

(Meiul e t Haberleri) 
Manisada spor s ür' at le 
canlanmıqa başladı 

Üç klüb birleşerek yeni ve kuvvetli bir klüb haline 
konuldu, spor temasları artıvor 

Bilecikte 14 yaş1nda 
bir çocuk 

bir köylüyil öldürdü 
Bilecik ( Hususi ) - Gölpazarının 

Belkise köyünden Osman isminde biri
ni ayni köyd~n on dört yaşlarında Rüs
terr, Özdemir isminde bir çocuk ailevi 
bir mcst>leden tabanca ile öldürmüştür. 
Hadiseye vaziyct edilerek çocuğu ve 
müşevvikleri yakalanmış adliyeye tes. 
lirn edilmiştir. 

Balıkesirde kadastro teşki latının 
çalı şma 'arı 

Birincikanun 28 

r IS 
t 

Manisa, Çankırı, Edirneye . kar yağıyor, Manisada 
şidde tli dolu yağdı, Çankırıda çeşmeler dondu 

.. 

Balıkesir (Hususi) - BalıkesirdP vcni 
olarak kurulan kadastro teşkilntı ~aİı~ _ 
mağa başlamıştır. Teşkilat eski doğumevi 
binasında fen amirliği, fen memurluc7u 

~ , 
kadastro ve tasarruf azalığı, kitabet kol- "' 
larından ınürekkeb olarak faaliyete geç- Edirnede karlı sokaktar 
miştir. Bu teşkiliita veri!en iki fen me • Manisa (Hususi) - Dün sabah kal - dun, köınür buhranı bışgöstecıni~tir· 
muru da Manisa kadastrosunda bir m:.id- ! kan'.ar ~~nisa da~ını bembeyaz görm~- Esac;en mevcud olmıyan bu emtia lçin 
d.et çalıştıktan sonra buradaki vazifele- l~rdır.~ Dundcnberı havalar çok soğuk kıyınet göstermek te kabil değildir· 

Manisa Yı'dmm.spo,. tııkı mı oyuncuları ve idarecileri rıne başlıyacaklardır. gıtr~ıege başlamıştır. geçen gün sağnak H~lk büyük bir zorluk içindedir. 
halınde dolu yağmıştır. Bu esnada şid • nkı 

Manisa (Hususi) - Vilayetimızde spor ı Doğanı reisliğe, Reşadı veznedarlı~a a -
hareketıeri tekrar başıamı~ bulunmakta- yırmışlardır. Ballkesir sokaklart gece 
dır. Düne kadar muattal bir halde kalmış Bu hafta İzmir Altay takımı getiril- yarı sın dan SOnra niç:n 
olan spor işleri etrafında gençlerin bü - miş ve Gençlerbirliği ile bir maç yap-
yük gayretleri ile canlanan spor bugün • mışlardır. Maç çok nezih olmuştur. Genç. karan~lk ka · ıyor ? 
lerde canlı temasıara vesile olmaktadır. ler alkışlar arasında sahaya çıkmışlar ve Balıkesir (Hususi) _ Balıkesır sokak. 

Manisanın en eski bir klübü olan Sa - ilk samirniyet maçını yapmışlardır. fz - larını tenvir eden elektrik!e.r bir müddet
karyil klübü Bozkurd ve Manisaspor mir1iler Manisalılara karşı çok faik oy - tenberi geceleri saat (24) de sönmektedir. 
klübl~rile birleşerek Gençlerbirliği ::ı - namışl~rdır. . . .. .. 1 Bu hal ise yağmurlar yüzimden çamurlu 
dım almış ve faaliyete geçmi~ti... Manısanın en eskı bır klubu olan Y•l- olan sokaklarda yürümeyi müşkülleştir-

Hnlkevinde toplanmış olan gençlere dırımspor klübü de verimli bir surette mektedir. 
mektubcu Şevki Birsel riyaset etmi~ ve çalışmaktadır. 

Manisa kitausaray binası 
n:çin açi"mıyor? 

sporun faydalan etrafında söylediği söz- Halkevimizin ortaya koyduğu kupa 
ler alkışlarla karşılanmış ve ondan sonra maçları neticesinde Manisa ve kazalan 
üyelerden Abdi birle'l--neden gayenin klübleri arasında yapılmış olan maçlarda 
memleltf'Ueki spor hareketini canlandır. hepsine üstün bir oyun göstermiş ve ku - tianisa (Hususi) - Lutfi Kırdarın Ma 
mak 01duğunu söylemiştir. payı kazanmıştır. Kupa merasiminde nisalılara kazandırmış olduğu Kitabsaray 

4Asbnşkan Natık Poyrazo~lu seçime ge- mektubcu Şevki Bit-sel, Halkevı başkanı ı binası yapılalıdanberi kapalı ve muattul 
çilmeden evvel gençler içerisind·~ spora Azmi Önakın ve asbnşkan Natık Poyraz duruyor. Bunun böyle kapalı durması 
karşı fazla alakah olan bu vadide tam bulunmuş'ardır. kültür bakımından hiç te doğnt bir h:ı -

·ı ı b"l k b" k" . Klübe bir hasılat temin maksadile ya- reket değildir. Kitabsaray ıçin yaplırıl • 
manası e ça ışa ı ece ır ınısenın se - . . . kında deve güreşleri tertıb edılecektır. 

1 

mış olan burasının açılmasını Manısalı"ar 
çilmesini teklif etmiştir. Yapılan seçim Manisa ve havalisinde deve güreşle - sabırsız1 ıkla beklemektedırler. 
sonunda idare heyetine Aırur Doğan, Re- rine çok alaka gösterilmektedir. Bu gi.i. - ------

~d, Ata, Zeki, Abdi seçilmişlerdir. Seçi-ı reşlerden külliyetıi miktarda bir hasılat Balıkgs ir Halkevi kış çalişmaları 
lenler derhal toplanarak içlerinden Amir temin olunaca~ı ümid olunmaktadır. 

Bahkesirde zeytin budama 
ustalart kullanı lacak 

Karamanda bi r kız kaç:rma 
vak 'ası 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesir zey- Karaman (Hususi) - Karamanıl'} Ka 
tin bal~ım teşkilatı tarafından zeytin sa'ba köyünde Mahmud, Abdullah ve 
bakım fen memurlannın kontrollerı Ziya adlarında üç kafadar ayni köyden 
ri altında çalışmak üzere zeytin ağacı 1 S ya~ında Kamile adındaki kızı otur -
budamalarında pratik bilgi ve ihtısası duğu evden çı•kaırarak zorla kaçırmı~ -
obn (20) 'budama ustası alınacaktır. lar ,.e zavallıya tecavüzde b··~un~uş -

Kö 
·ı·· ·ı b .. be ı· l"kl rde bilfiil lardır. Suçlular yakalanarak adlıyeye 

'i u ı e e~ a r zey m ı e t 1. d"l . 1 d" . . es ım e ı mış er ır. 
çalışm"k ve onlara lbudama usullerını 

Çor,uda göçmen işleri Öğretmek, üzere alınacak olan bu us
talar iç!n lazım olan fenni budama ve 
aşı tattımları gelmiştir. Hasadı mütea- ~o:ıu C~1ususi) - ~orl~ ~skAn d~~-
k

.b b J • • d f ı· . t ,,. . resını teftış eden Tekirdag ısk~n mu. 
.., uyama mevsı.mın e aa ııe e 0 -Çı- .. - F h A 711 •• • ı · · 
ı kt" d'uru erru yoR.u goçmen ış ermı 
ece r. de mahallinde görmek ve tetkik etmek 

Manisada hava hUcum l"rı üzere kaza· göçmen köylerinde bir de
vir ve teftiş yapmıştır.Göçmenlerin top 

tecrUbe'eri rak, su, sağlık gibi ihtiyaçlarını. istek 

Manic:a (Hususi - Yakında viJayeti - ve derdierini doktorca dinliyen müdür 
mizde hava hücumlanna karşı korunma hastalıklı olanlarını tedavi altına al • 
tecrübeleri yapılacaktır. Bu tecrübelerde dırmış ve sıtmaya müptela olanlaTma 
tayyarelerimlz de bulunacaktır. LAzım da kaza sıtma mücadele heyetinden 
gelen biltımuro hazırlıklar tamamlan - lüzumu kadar kinin temin ve tevzi et. 
mıştır. tirmiştir. 

( Beylikahir Ç. E. K. fe a1iyeti ) 
~--___.;;,..-----

Balıkesir (Hususi) - Balıkesir Halk
evinin kış1ık çalışmalarını tesbit etmek 
üzere Halkevi sa;onunda bütün şubeler 
mümessillerinin iştirakile umumi bir top. 
!antı yapılmıştır. İçtimads; muhtelif fay 
dalı mevzular üzerinde konferanslar ve
rilmesi, bunların haftanın muayyen gün
lerinde, bilhassa Pazartesi günü gecesi o. 
larak tesbit edilen köylü gecelerinde ya -
pılması ve her köylü gecesinde konferan· 
sı müteakib filmler gösterilmesı karar • 
laştırılmış; konferans vercceklerle kon -
ferans mevzuları tesbit edilmiştir. Bun
dan başka çaylı aile toplantıları yapıl _ 
ması ve temsiller verilmesi takarrür et
miştir. 

Ç " nkırtda ihtikArla mücadele 
Çan~ırı (Hususi) - Valimiz Refik 

Noyan tüccarlr.rı Halkevinde toplıya
rak men'i ihlikar komisyonunun faali
yete ~~çmesinden önce bir konuşma 
yapmıc;tır. Bu arada esnafa mailann 
niçin pahalılanmakta olduğunu sormuş
tur. Tüccarlardan Ömer Dede izahat 
vererelt Çankırıda tüccarın o/o 20 kfm 
~imdiyP. kadar görmediğini ve Çankırı
da ihtikarın olmadığını, tüccarın bunu 
bilrr.ediğini, ve bugün hiç alı~veriş ya
pamamakta olduğunu, ihtikann İstan
bulda olduğunu , hastalığı idha!At mer
kezlerindE' aramak lAzım geldiğini, Sü. 
mer Bankın bile maliarına 7o 20 zam 
yaptığını faturaolarla göstereblleceğini 

söyledi. Vali de bu hususta çok hassas 
davranacağını söyliyerek toplantıya 

nihayet verdi. 

d tl . b" ··k ·· 1 · . Ça rıda e ı ır go gur emesı ıle Manisanın , • · .. · s-
Çeşniger camisine bir yıldırım düşmüş- ._çanKırı (Hususı) - Ilk kar d~mü it 
tür. Birçok halk yıldırımın düşüşünü gör- tur. Fııkat .sonradan açan hava guneş 
müşlerdir. Düşen yıldırım o civarda g~trrr>ktedır. Çe~meler dol'lmuştur· 
mütlıiş bir duman kaldırmıştır. Eu arada Kuru ayaz kavurucu bir şekildedir. Ci~ 
cami yakınında bulunan bir kadın ba _ varda kar fazladır. 
yılmıştır. Hastaneye kalrlırılan kadının Edirn ede 
hastanı:•de yatmasına 1üzum görülmem~ Edir:ıe (Hususi) - Bu sabah başlı~ 
ve .serbest bırakılmıştır. Başka hiç bir za- van yağmur biitün hızı ile devam et • 
rar olmamıştır. mektedir. Şimdi de ortalığı kasıp kavu· 

Bigadi~te ran fırtına ile kar yağmıya başlamıştır· 

Bigadiç (Hususi) - Bu sene uwn Hcndekte 
süren 'i<:urakhğı müteakib son günlerde Hoeniek (Hususi) - Hendeğe dÜll 

süı ekli yağmurlar başlamış, Ulus da- akşaımdanberi mebzul miktarda kar 
ğına kar yağmış ve birdenbire havalar yağmaktadır. Her yer bembeyaz olmuş· 
soğ1ırr:uc;tur. Bu suretle memlekette o- tur. 

Matbuat hat1ralar1 Taksiler le dolmuşa 
(Baştarafı 7 nci sayafada) nakl• t • • ı· di 

-Sen misin benimle ıılay eden be he- lya IYI ne IC8 v~r 
"f? rı · 1 Dolmu~a adam taşıma usulü şehirde 

Diye yakasına yapışır:ı Semih Lutfi, iyi netice vermiştir. Şoförler cemiyetı re
şaşırdı, korkudan şair Necdet Rü~tüye: isi d:in Belcdiyeye yeniden müracaat et~ 

- Koş bir polis çağır! miş, bu usulün her tarafa teşmilini ıstc-
Diye bağırdı. miştir. 

Fakat Necdet Rüştü, dışarı koşarken 

ensesinden tutup: 
- Otur. kıpırdama! 

Diye tehdid ederek bir tarafa fırlattıın. 
Lakin bu aralık (Zümrüdü Anka) da mu
sahhihlik yapan Lutfi isminde zayıf, Çt"

limsiz ve nskerden çıkma, fakat gayet a -
sabi, gözü pek birisi gelip de: 

- Sen kim o1uyorsun be herif? 
Diye yakarndan tutup elini tabancası

na atınca, bende de şafak attı, hehmen 
bağırdım: 

- Şaka yapıyorum, benim, ben Osman 
Cemal tanımadınız mı, şaka yahu! 

Bizim takma bıvıklar~ yapıştım. 

Kaşlarımı söktüm. Ortaya sirnam ç:ıkın

ça üst kattakilerde bir kahk!lha, alt kaL 
takilerde bir şaşkınlık .. ve LO.tfid~ de: 

- Tu Allah belanı versin be adam! 
Diye bir hayret nidası koptu. 

İşte hem gülünç, hem korkunç bir ha
tıra .. 

Nusret Srıfa Coşkun 

Bir Amerikan - Japon harbi 
ihtimali karşısında duşoneeler 

Dolmuşa adam taşıma usulile şoförle-
rin kar ettiğine göre taksi ücretlerinin de 
indirilmesi yolunda ileri sürülen iddis}ı::t 
yersiz görülmektedir. Bir şoför bu busu9'" 
ta şunları söylemektedir: 

- Biz, dolu gidip boş dönmekten kor
karız. Dolu gidip do1ıu gelece~imizi tah· 
min ettiğimiz yere gitmekten çekinrne
yiz. Ucuz da olsa gideriz. Dolmuşa adarn 
usulünde zarar etmek kat'fyen varid de
ğildir. Çünkü gene do~u dönece~mlz rnu
hakkaktır .• 

Şoförler cemiyeti idare heyeti azasın
dan biri de şu fikirdedir: 

- Biz ötedenberi dolmuşa•adam usıı~ 
lile yolcu taşınmasına taraftardık. E,,. 
velki senelerde Belediyeye müracaat et
tik. Müsbet cevab alamadık. Bu teklifi~ 
mizin şimdi tahakkuk etmesile mernnu· 
nuz. Şehirdeki vesaiti nakliye izdihafl11 

bugünkü şart1.ar altında ancak taksilerin 
de otobüsler gibi yolcu taşımasile kabil 
olur. Otobüs seferlerinin ihdası talc.<lilere 
müthiş zarar vermişti. Bu zaran şirndf· 
den sonra telafi edeceğiz .• 

Bir terzi çırağı u~tasına yaraladı 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) Merı~anda terzi A\•akisle çırağı Lf~or 

meriken teslihat planını tatbika çalışı - arasında bir para meselesinden çıkar\ 
yor. 9 mevcud ve 2 inşa halinde cem'an kavga neticesinde, Ligor ucu sivrl ınll~ 
ll Japon muharebe zırhlısına mukabil ka3la nstasını başından tehlikeli su ~ 
Amerika donanması 15 mevcud ve 6 inşa rette yaralamıştır. ll 

halinde 21 muharebe zırhlısından mürck- Yaralı tedavi altına alınmış, suç! 
keb olacaktır. Bu itibarla AmerikA eski cırak hakkında takibata baslanmıştır· - . ~ 
gemilerden mürckkeb doğu Asya fil<?SU-

lJllll~ 
nu daha şimdiden yeni gemilerle dona - Bu da dokuzlar muahedestnin yok o 

tabilecek bir hale gelmiştir. Amerika He sına muadildir. . dB 
Balıkesir (Hususi) _ Balıkesirde mev- Amerikalıların kendileri için nasıl bü - Arnenkanın ne Avrupada ve ne 

sirnin kır koşularına başlanmıştır. İlk ko. yük bir tehlike teşkil ettiklerini Japon - şarki Asyada harb yapmak istemediii ;; 
şuya 44 atlet iştirak etm~ ve ko§u; bhi lar artık anlamağa ve bu sebebJe yelken- şikardır. Fakat Japonyanın da Çin 1 

Bahkesirde kır koşuları 

Beylil•ahır c Eskişehirde• dan yazılıyo r: Beylikahır Çocuk Esirgeme K urumu
nun bu seneki hasılatile otuz fakir çocuk giydirilmi.}tir. Resim kurum roen
su~lar:Ie giydirilen yavruları göstermektedir. 

18 yaşından aşa~ı olanlara, diğeri de 18 leri indirmeğe başlamışlardır. harbe devam ederken Arnerikaya ıcar~ 
yaşından yukarı olanlara mahsus olmak Filvaki Japonya gerek iktısadi ve ge- bir harbe girişmlyeceği malUındur. 
üzere iki tertib yapılmı§tır. (2!500) metre rek prestij sebeblerile Çin harbini yü:ı- Bu sebeblerle nihayet müzakere mas:: 
olan birinci koşuda İmıail Çokgezen bi • üstü bırakamaz. Çini askert ve iktJslldt sının etrafına oturulacağı um uluyor. f J<~ 
rinci : (5000) metre olan ikinci tertib ko- mahiyette tam bir itaate getirinciye k a- kat müzakerelerin çetin ve uzun olacB Jl 

şuda ise Behllll Tezc8l\ birinci gelmi§ler. dar Çinde harbe devama mecburdur. Di- ları muhakkaktır. Keza muhakka~ ;~ ~ 
dir. lter ellietten doğu Asyayı ve garbi Pa • bir şey de bilhassa Japonyanın bır dı Jl 

K~lara mesafelerin çolalmasfie ge - sifili terketmek Amerika ve Avrupa st . pon - ~erik.en ~-a~bine asla rne'/ ıı 
lecek hafta da hava müaaade ettili tak - yasetlerlle açık kapı politikasının iflAsı ve vermek ıstemıyece.flıdır. t H . E. Erkile 
dirde devam edilecektir. en ternasyonal ticaretin sonu demektir. 



28 Birineikinun 

Anka~a borsasi _ ..... _ 
Açılqı _ Kapan~§ fiaUan 2'7/12.1i39 

Lord ra 
Ne,.,..York 
Par ıs 
Mil an o 
Cenl!vre 
Mnı..-;terdam 
Berlin 
Drukse} 
Atina 
Sotya 
P aı: 

ÇEKLER 

l Sterlln 
100 Dolar 
100 Fran 
ıoo Liret 
ı 00 İsvıç Fr. 
ıoo Florln 
100 Ra~. 
100 Belga 
100 Dnı.hml 
100 U\'8 

100 Çek Kr. 
lOfl Peçeta 
100 Zloti 
100 Pcngö 
ıoo Ley 

Açıl~ ..:Kapan~ 

5.21 
130.3& 

2.9082 
6.70 

29 24{)6 
60 0075 

21.7202 
1!96_j 
1.5925 

13 5325 

23 3525 
01955 
.3.1575 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta.::namen tediye edllmlt Mimayesi: 

700.000.000 ltalran LreU 

Merkezi: 1\-ıtı..ANO 
Büttin ıtalyada, İstanbul, İmlir, Londra 

ve New.York'ta oubeler1 -vardır. 

ltariçtekl bankalarımız: 
B~~cA co~ERCiALE İT:ALİANA 

"P" :>ıee' Paris, Ma .. seuıe, Toulouse, Nice, 
M" ton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan. 
le s - l'lıL!. Villetranc1'.e _ sur _ Mer, Casab _ 
ıancu (M:.rocl. 

!BilliCA OOMMERCİ.AIJE İTALİANA E RO. 
MENA: Bucarest, Arad, BraUa, .Brll80y, Cluj 

Ma.:!rtd 
\'arşova 
Buctapc4te 
BükrE'~ 
:a"1grad 
"lokohnma 
Stokhelm 
ltosltova 

lOO Dmar 
1.00 Yen 
100 iweç Kı. 
lDO Rub.e 

51.045 
30.8275 

Esham ve "taJniJBt J 
OosUn:ta, Calaz, Slbiu, Timichoara. 
r BANCA OGYMERCİALE İTALİANA E 
BULG!I.RA. Sofia. Burgas, Plovdiv, Varna. 
~'\'CA CO.MMERCİtWE İTAUANA PER 

Ergan1 
Sivas - Er2.unıın m 
Mer.kez Bankas:ı 
Aslan Eskibisar çimento 
nı fie.ssesesı 

:ıg '70 
19-

11050 
"1'75 J 

L"EGİTrO. Alexa.ndrle d".Egypte, Elkablre. 
Pm• _ Said. 

BANCA CGMMER.CİALE İTAL'İ..~ E 
:GRDCA, Atina, Plre, Se1anık. 

Atatork koşu:u"u yerli cntr ..:n cr 
kur~~ k1zınd1 

(Baştarafı 9 DDeU nyf da) 

BANCA OOMMERCIAL'P! .İTAI,jA.."lA 
-.r:.:lUt> ı' CQ "= \NY, P .Jı..ladelphla. 

RANCA COMMERCIALE İT.ALİANA 
TRUST COMPANY _ New-York. 

Mü.~erek 'IBan'kalar 
lna::-.nue if'.- -.~alae et İttilienne pour l'ame 

r·!l.... 'J 'ltd, Pnri.s. 
'I'rıtn1k blrlncıligl -yer'll .antrenör Nuri, if!ll ~rjanwıde: Buenos - Aire&, !Rosado de 

~Ok aU~e :müsabakaya ilftlrak eden !Beşık _ Santu 1~. 
ta~ da fazla a't.l6. 'blrlncili!fni bzanmısbr. !BRESILYA'da: Sao..J>au1o .-e balhca te 

M ılaabakaya Beliktal lS, :yerli an'tr.e::ıör tıırıe-. ~ fı;beıer. 
ltacıli 28 atıetle ginni§'t.tt CHIL'lide:. Sanüago, V:ı.lpanı.l80. 

• r:ıoLo !tBIA'da: .Bo .. ota, Barrangullla, Me 
Mek~lıller :aı-aanaa yapılan AU".::rk Id~ :ı. 

b tlllfiiA I:BUGU Y'da: Monte\"'deo. 

tıı l.1et.:t!'bler L"'aSllldak! .Atallir"• "ak ~~ B'l'!T' ID,., :Svi.Y-.. ~& iiTA.L'İ~: 
lll ~u dün Ta'Gim lliı lHarbzye a- ~"'1a 2:! O Lugan.:ı. B ~mon~ Chi.asso, .Locarno. 

etrp d&h!llnt'le glüi geliş ro-~ e 0 _ Zl!T ~ll • .M'!Ddrisio. 

ll'ı~tır Mıihtelf.f mekte.blerln llS e a•ı.• 'lin BAN<'A V~GAıtO _ ih"ALİANA :S. :A, 

~!lrnk eU.iği cPm'an 255 mf"•t<>l--li a-ı.,•nc1" Pe,tc VE' ba .. ~·cn şehir!erde §ubeler: 
Pılan ko u, havanın fena!•,..,.,:\ rıı~'mP.n, H~VAT~KA BANK D. D. 

~u"nffaklv<>t],. netlcPlenmisUr. İ<rt . .irnk -eden Zagret.. Susak. 
tt\n ırnel..-t~bll llrosucnlar müsabakayı 'bftir_ BANtJA iTALiANO • Lbu 

~rdlr. Bih•iik Atat•irkiin hatırasını an - IL~mo. ~Perou) da b~lıca tehirlerde tube-
ve nıektcbler arasında rekabetten ıızak ler: 

~~k bir ~or 'hare\o-eU '\•aratma1ı: mwadlle BANCA tTALİANO _ GUAYAQUİL. 
~tn bu kır lkoşusuncta ;derece :vıe ı!e=dlj GuayaquU. 

1 
f arnnmamıştır. B~>den Terblyesl mual. htanbul merkezi: 

~leri:ıden Nuri öz, Ziya Koplo ve Nerlm~n Gala•a, Voyvoda caddesi, Karaköypalas 
·~ır·ı lftıt · de alebelerin başında koşarak yarış:t Telefon 44845. 

ak Ptmişk'.rdlr. istAnbul biirosu: 

~~ll'tıra ve çpmurn rdmen ndedlert üç A1ale:ncian han. Telefon 22000 IS/11/12/15 
l'a.klaşan mektebli SD(Irculanmızın yıı. - Bryottu büro--u: 

~''ı bu büyük spor harekeUni ve 'kısa b'l İstlkl{ll caddesi No. 247. Tele!on: 41046. 
~ det Içinde mekteblPrde bn spor canhlı - 'Kasa1ar icarı: İtalya ~ Macarlstan Için 
........ Yaratan maarif daresini ta'kdtr .ederiz. 'Ve Tourlstlque çekleri ve 'B. c. i. TRAVEL.. 
,. ··································-·-·•••••••••••••••• LER'S s:eklerl. 

tr aıuelc kolıınu malcineye kaptırdı ----------------

~atneıt\'ada Gaz.lıçe..cımede 34 numa -

~1 dab~ğhanede işci Mustafa, dabağ -
·~de eahc;·rken kazaE>n .c;aP. kolunu 
mak· 
tı. ıncye kaptırmış ve kolu kopmuş -
'll'. 

~ Yarah arnele 1e<lıwi ed'1mek üzere 
.... 'ıktı ha..onanec:ine kalcbrılm•..t-.r. .... _ J..?U 

.................... ·-··-·--·-··-··-·····-··-······· 
TiYATROLAR 

hıur TJyatrosu Te,p~b~ı dum 

akpm saat 20,30 da 

YeJpaze 
lat~&l caddes1 ~edl kılmı.n4a 

aqam saat 20,30 da 

~der 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

Tiirlıiye fU~lerit 

Galata - 1stanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiir1ii banka iJi * 

........... ·-·····-.. ····---···-------. ....... __ . 
Son Posta 1\latbaası 

llaıt. Operet! - 'Bu akpm nat ll da Neşriyat Müdürü: Selim Bagıp Emeç 
Zozo Daimasla S R EM 

Gl
't- Kal SAJÜPJ.ERt· . agıp EÇ 

. A. Ekrem UŞAKLIGJL 

~-------------------------------------------
Devletliemi ollar.ı ve limanlan işiatmesi um1m idaresi i~Anları 

ll. Demiryollar• Işletme Umum Müdurlüğündan: 
bı!r- Yiikaek tahslll 1kma1 .et.mi§ olanlardan 25 ;'8i1Dl geıtmemi§ olmak ve .ljletme 
ht ke:oı .. ,..mlzden öjtrenilecek şerait ve evsafı haiz bulunmak 4artlle 'hareket mület~l 

214rnek üze.re miisabaka 4le muavin müfettJş alınacaktır. 
-ııu -Müsabaka: Ankarada D. D. Umum MüdürlUk Merkezinde 6/l/940 cumartesi gü. 
a Yap:ıacaktır. 

ttv;- ls~Uerin ~&Ihhi muayeneleri yaptmlmak üzere matlub vesaikle en nihayet 
llJt~i~ t.arlhine kadar Hıı.y~pıışa, Slrk~ci, Ankara, Azyon. İzmir, Adana, .Malatya, Ba. 
tılun ' Kayserı ve Erzurum Işletme Müdur1ük1erlmlze ıstıda .lle müracaat etmeleri u~n 

.........._-Ur. 
~ c6480t c10510t 

l Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
1evazırn Arnirliği satınalma Ko-.. isyonundan : 

'aat"; isteklls1 çıkmıyan 500 er lbattaruyeslnln açık eksiltma1 8/1/.Q40 Pasaıtesi Künü 
2 4 ık! tenar ya_pllacaktlr. 
s - 'Muhal!'""'len bedeli 4000 Uk teminatı da 300 llraaır. 4: ~ünıune ve şartnamesi komlsyondadır. GörUleblllr. 
t~ «o tek1ner1n gün ve saatinde Galata Rıhtım caddesi Vell Alemdar ban iltlnC'l kat.. 
~~ gelmeleri. d07:7b 

~ lnhisarlar 1stanbul Başmüdiir1ügunv-deD : 
ttı~llltk fi .~~ §eklerl· ~en madul.'l olan çOC11klara mahsus tabanca mantarı kAğul kap.. 
~~er~~tab ~ '\leS8.ire :satanlar ır:uhsat teHıenıli i8lDuy& ~burdurlar.. Ruha&\ 

alınadan satış yapanlar hakkında ko.nunl taki'bat J&pılacaktır. (10'7111) 

S'ON 'I'OST!A Sayfa 1\ .. .. 
EN BUYUK 
iKRAMiYE 

lr/JU de ~ Bileliniz / 

İstanbul Belediye~inden: 
Beyazıd meydanı ne mücavir ana yollan ilzerlndcki tramvaydan gayri nakli vwta. 

larının ~ajtıda yazılı gidl.§ ve gelit l.stlkametlerlni gösterir izahname Daiml encümenln 
25/XII/939 T. 11 tçtımaında tasvip edllmittir.İlln olunur. 

I - Beyanddan Aksaraya inen caddenln re!~ başlangıcına kadar olan dar :ıusmı 

tek iStikametlidir. Buradan Aksaray Istikametine giden tramvaylardan ba§ka motörlii 

motörsi'ız di~er nakliye vasıtalannın Beyazıddan Aksaraya bu yoldan ınmest yasaktır. 
U - Aksaray lBtikametıne gidecek nakltye vasıtaları Vezneetler caddesi başında solda.. 
~ Zey"l~kA.mll sokajtma sapacaklar, ve Büyük Re§Jdp&Şa caddesini takib ederelıı: 

Abaray tramvay caddesine çıkacaklardır. 
ın - Çemberlita.ş ı.sttk&metlnden gellp Aksaray nya Fatih l.sLlkamet.lne gidecelıl 

tramvaydan ••yri büttin nakliye vasıtalan :Beyazıd meydanının sat clhetinl takib ede. 
rek Beyazıd camisi ve Üniversite önünden geçmek suretUe Vezneciler caddesine vara_ 
caklardır. 

IV - Vftoeeller cihetinden gelip Çemberlltaş lstlkarMtine gideeek bütün nakliye 
'f83ıtaları Beyazıd meydanıwn .sa! tarafını taklb ederek Yeniçenler caddesine inecek -
lerdir 

··································-···················· .. ·-
V - Veznecilerden ıellp Bakırcılar elbetine geçerek nakliye va.sıtaıan Beyazıd ırııo

danına gelince havuzu solunda bırakmak ve meydanı dolaşmak suretne Bakırcılara sa 
pacaklardır. 

eczaneler 
Bu pce niltetci olan eczaaeler ıun. 

lardır: 
io.:tanlnl cibetindr-ldler: 
Ak::arayda: ( Pertev ). Alemdaıda : 

(Eşn.f N~·et), .şehzadeba~ında : (İ. Hak. 
klJ, Beyazıdda: (Haydar), Eminönünde: 
(Hikmet), Fatıhde; (Hüsamettin), Ba _ 
kırköyünde: (HUfı.H, Eyübde: (Eyub -
sultan). 
Beyo~lu dhetindekiler: 
İstiklfı.l caddesinde: (Kanzuk), Yük -

sekkaldırıında: (Vingopulo), Taksirnde: 
(Taksim ı, Yenişehirde: (Parunakyan), 
Şlslide: (Halk), · oaıatada: (İsmet), Fın. 
dıklıda: (Mustafa Nail), Beşlktaşta 

<Naıl Halid ı. 
Uoğaw:icJ, Kadıköy ve Adal.ardaldler: 
Kadtköyünde: !Halk, Huliısi Osman>, 

Üskildarda: <Merkez), Sanyerde: !N url), 
Adalnrda: (Halk). 

V! - Beyazıd meydanındaki havuzun listünden ve Üniversite kapısı önünden geçen 
yol kısmı tek lstlkameuı olup Bakırcılar clhetlnden gelen bllümum nakliye vasıtalan. 
ıım geçl~!ne mabsustur. 

VU - Bakıreılar clhetinc:Jen gelip YenlçerDer (Divanyoluna) caddesine ıeçmek lstt.. 
,.en na.tU n.aıtaları Üniversite kapısı önünden geçtikten 180nra havuzu aoluna bıraka.. 
rak tramvay hattmı takiben ineeeltUr. d0777» 

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey l.Jevlet Orman İşletmesi Revir Amir

liğinden: 
1 - Dursunbey Dnlet Orman işletmesi Istasyon deposunda muhtelif istiflerde mevcucl 

1(19M) adilde muadll (I!Vl) metre mlk'ap (081) desimetce :mik'ap çam tomnıtu açık art. 
tırma Ue satılı~a çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları soyulmnş olup haoi.D& 
kabuksuz orta kutur iizerlnden he.sablanmıştır. 

3 - Tomrutıara aid aa~ şartnamesi Ank:.a.ra, İstanbul, Balıkesk or~an çevirıre 
mül.'lürlüklerUe Dursunbey revir l.mlrll~lnde görülebilir. 

4 - Tomraklarm beher metre mlk'nblnm muhammen bedeli (10) lira 50 kuruştur. 
5- Tomrukların muhammen bedeli üzerinden yuzde 7,5 muvakkat teminati (544) lira 

(23) kı.U'U§tur. 

s - İstekiller muvakkat teminatJannı hAmUen 10/ 1/940 Çarşamba günü saat 16 de 
Dursunbey Revlr D.mirllline müracaatları Ilan Olunur. (10Gg7) 

Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankasi 
23 - Bi,.incikdnun - 1939 Vazigetl 

AK Tl F 

Kasa: 

Altın: san kilogram 1!1.~00.313 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhılbirler : 
Altın: Safi ltllogram 678 m 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi kUoıram 10.010.D78 
Altın& ta.hvll! kabil llerbest 
dörlzler 
Di~er döv~zler ve Borı:Iu kllrJnr 
b aklyelert 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte e11l•n evrak:ı natdı,te 
kar~ ıl ılı 
Kanunun ll - 8 inel maddele
rine terllltan hulne t.ariJmdaa 
vA. ki tedl,ya L 

Senedat aizelanı: 
TİCARİ BNEDAT 

Esham ve 'l'a11'rilit CO.taıu : 
(Deruhdl' edilen nrakı .nak· 

A - (dlycıı.ln ltarJI)ıjı lllh&ın -n 
(TaıtvUM (lti1baı1 t:Jymetle> 

B- Serant eeam Tt tahnllt 

Avaıaalar: 
Hazln.e:re tıa 'l'a.deıll avua 
Altm '1'8 OOvlJı a.mıe 
TahvUlt ICzerl.llıl 

Hisseiarlu: 
Muhtelif: 

Lira 

11.802.4.30,71 
17.574.114,-

1.627. 783,72 

953.816,81 
242.218,1~ 

l4.079.97Si88 

18.080,V3 

12.32iU70,53 

Ul. '7'1HS,-

l7JINI'7.178,-

D.533.51K,33 

11.589.800,40 
7..663.000,70 

U33.000,-
14.767,62 

'f .108. 722r-

PASIF 

Lira 

Sermaye: 
bıtiyat Akçtıll : 

41.Q04..328,4S Adi 'l'e te•k&llde 
BU&Uılll 

1.186.033 - Tedavüldeiki Bank:ıaotl.n : 
' Denıbch ed.llen nraltı nakdl7e 

Kanunun 8 - 8 lncl maddeleri 
ne tev!U:an hulne t.arafi.Ddan 
ftt1 ~ı 
Deruhde edUen nrakı nakdtye 
ba~ 

2UU.007,14 Kaqılı#ı ~mamen altın olarak 
1ll veten. ı.tKSa 'I'Ül.e n.zec1lleıı 
Reeskont mUkabUl DAveten teda. 
'I'Ued. 

Türk Linuıı Mevduatı : 
Döviz taahhödatı: 

140.711..31&,- Altına ı&l'ıYlll bbU dövizler 
~ Dller döv.lZler n alacattı kUrini 

bakiyelert 

208.533.564,'33 Muhtelif: 

.58.ıu . .ao 1.11 

16.656.U9,62 
uoo.ooo.-

Lira 

Ura 15.000.000,-

Ui7.134,~ 
8.000.000, 10.217.1S4,al 

158.'748.563, 

ı 17Jl87.178,-

H0.'761.385,-

17.000.000,-

1 
139.000.000,--· 296.761.386,-

35.829.406,81 

2.786,771 

47.047.764,39 47.050.65l,Jıe 
1111.500.6« ... 

1s.ıou;ı3.35 ,.. 

Yeldbi :na.sııt.121,97 Yekfuı 11&.159.111,9'1 / 

1 Teınmnz 1838 WilliDcleaı itı"buen: tal~nto hatidi % 4 Altua ibıerine % ~ 1 



ile SABAH -OGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman d:şlerinizi fırçalayınız. 

BAŞ 
DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

NEZLE 
GR IP 

ROMA T ......... .u .. ır-ı .. 

GRiPiN 

Lüzumunda günde 3 ka ş~ ahnab:lir 
. : . . ... .. • •. h4a • ·. .. .. . .:.. •. ... i .. • .. _ ~ 'f.· • 

SELANiK BANKASI 
Tes·s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GAT.ATA) 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İST.Aı~BUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri : 

SELANİK-ATİNA 

• 
.der nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

D UTSC B LUFTHANSA 
Kış uçuş tarifesi: 

SALI, PERŞEMBE ve CU ARTESi 
İST A: BUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeştey! Viyana üzeriodeP 
BERLİN'e Sofyadan Selanik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
ziyada malumat almak, bil ·tler ve kayit muamelesi için aşağıda 

vekilliğe müracaat ei ilmelidir: 

HANS W AL TER FE U S TEL 
Galata Rıhtım No 45 Telefon: 41178- Telgr t "HANSAFLUil,. 

Teknik Oku~u Satınalma Komisyonu Başkanlığından:ıt 
Yıl:hzda bulunan okulumuz tnlebesl içln (2001 ve müstahdemin için de (53) ta~o. 

ec:n'an (253) takım elbise ihalesi yapılmak üze~e 29/121939 tarihine rasUıyan cıı!C 
günü saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek Mtihe~cus mektebt muhasebesinde ıopıan• 
olan komisyonumuz huzurunda kapalı zarf usulü ile eksiltıneye konmuştur. . 

Eıblselerln muhammen bedeli (5060) Ura ve ilk teminat (379) lira (50) kuruştur. ~e; 
tek!Uer ~artname ve nümuneleri görmek ve llk teminatı yatırmak üzere ekSUtJJlebıncı 
blr gün evveline kadar okulumuza ve eksmme giinü de Y\ik.sek Mühendis rnekte taıı~ 
~elmelerl. 2490 sayılı arttırma eksutme kanununun tarifatı ve şartname muclblnce ufll"' 
zlm e~llecek tekil! mektublarının ek.slltm9cleıı b•r saa~ evveline kadar komisY00 e ıııa· 
za makbuz mukab!Unde verllmlş bulunması lAzımdır. Postr.da vaki olacak gecltıJl 
zeret olarak kabul edilmez. (10315) 

Bütün 

Yılba~ında 

senenizin ağız tadile 

H Cl B 
geçmesini isterseniz ? 

K i R şekeri yiyiniı. 

Çok .şık ambalajlı M E Y V A ll N Q G A Kilosu 120 kurlll 

ALi MUHiDDiN HACI BEKiB 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadı~·ö;,./ 

Boş Mazot Tenekesi satılacak 

Çankın Belediyesinden : us-"'' 
Altı bin bof mazot teneke.sl pazarlıkla :ıatııacaktır. Taliplerln 8111~ tuUUn~yesııı' 

Pazartesi günü aaat on b84e kadar hercnn tahrlren veya şifahen Çankn'ı 
müracaaUarı llln olunur. c10700• 

İç ve dış B A S U R M E M E L E R 1 N D E, B as~; 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatleııırıl 
fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisin e 

R E K T A Patı şifayı temin eder. 


