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1 Erzincana giden ilk 1 
trendeki muharririmiz 

bildiriyor ; 
on t :Brzincanda , 

Dahiliye 
Vekilinin 
beyanati 

biitiin sahada kurban! 
FelAkete aid yani 
tafsilat : Erzincan 
Askeri Okuldan 90 

Erzincanın manzarası: Harab şehrin kenarında yakılan bnyok 
meydan ateşleri etrafında kurtnlanla~ ve devamlı hıçkırıklar ... 
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i 

yavru da kurbanlar 
aras1nda 

Yatmz 3 kişisi sağ kalan 
337 kişilik köy 

Dlin Ankaraya gelen 
1 

Kayseri, 29 (Zelzele mınta.kasına 
ıtonderdiğimlz muharririrnizden) -
Zeızele mıntakasına gitmekte olan 
Dahiliye ve Sıhhiye Vekilierine tren
de mülaki oldum. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 
i Dahiliye Vekili felaket hakkında 
l bana şu beyanatta bulundu: 

mlifemmim maiLimal 
Vaziyatierinden henüz malümat 

c- Felaket hakikaten büyük ve ge
n iştir. Lazım gelen bütün tedbirleri 
aiını~ bulunuyoruz. Her tarafa para, 
Çadır, çamaşır yollanmıştır. Herket 
~linde olan bütün vesaitle formalite 
ile zaman kaybedip, .salihiyet müna
kaş« etmeden vatandaşların imdadı
rıa koşacaktır. İdareel'er bütün kud
ret ve vesaitlerile felaket1edclerin ts
kan ve ibatesine çalışacaklardır. 

allnam1yan yerler var 
Zelzele mıntakasında birçok yerlerde şimendifer hatlan bozuldu, şoseler 

karlarla kapalı, demiryolu tamiratının 10 gün süreceği anlaşılıyor 

Umumi Müfettişlik 
Trabzonda bulunan umuml müfet;. 

tifiğin o.eı:hal Erzuruma naklini em
tettirn. Burada felaket romtakasile 
daha yakından iı·tibat temin edebilir
lPr. Bütün resmi memurlar vali ve 
kaymakamların emrindedir. 

ı 
Tam netice elde edilenıedi 

•. F'elaketin, insan ve melce, tam ne
ı ~ıcesini elde etmiş de~iliz. Görüyor-
\ (Devamı 3 üncü sayfada) 
\,, J 

····················································., 

Ankara, 28 (HUS\lSt) - Orta Anadolu
daki büyük zelzele etrafında bugün de 
hükOınete her taraftan mütemmlm ma
lllınat gelmiştir. Bu malU.rnata göre Er
zincan, Samsun, Sıvas, Tokad, Yozgad, 
Amuya, Ordu, Trabzon, Erzurum, Ela
zıg çevresi içinde mühim tahribat tesbit 
edilmiştir. Bilhassa Erzincanda, Suşeh

rinde, Zara ve Tokadda hasar ve zayiat 
yelrUnu büyüktür. Enincan §ehri ile 
merkez kazası köylerin.d'! zayiatın mik
tarı tasavvurun fevkindedU". Valllik or
dunun yardımile enkaz altında kalmlf 
vatandaşlarımwn kurtarılmasına, ölüle
rin tesbitine, kalanların iaşe ve ibltele
rine, hastalara ilk ve lcil yardımların 

yapılmasına ç~makta, büyük himınet 

gösterilmektedir. 

Mul<addes 
vazife 

Erzincan - Erzurum hattında m:.ihim 
tahribat olduğundan Erzurumdan Erzin

(Devamı 8 inci sayfada) 
Dün. akfcıma kadar gelen malumata glhe fel.dket mıntakcuındaki za)liat 

miktarını gösterir harita 

f'·············· Y A Z A N ···············:. 
!.... Falih R1fk1 Atal s ... . ··································· ............. . 
lle:· 

~I ~t nz fa cialar bu memleketi, 2 7 - 28 
~t!les· · ~~tn ~nın ıztırabı kadar umumi bir 

t11lılk hıssi uyandırrnıştır. Maatteessüf 
\a ~t hakkında alınan tafsiUıt, Türk 

lu~~~dı:tşının dcrdini hafifletecek ma -
tr.. te değildir: c Yıkılınadık bina kal-

"ltı•şı 
~<ıl • .ır. Sokaklar cnkaz yığını ile 

~ab~Uştur. Erzincan dümdüz bir ha
C· haline gelmiştir.» 

~l~ha:-ı Harbi tahribatından henüz 

\io,r'nan, ve demiryolunun refah ve in 
"~" ın··. 

Illa~ UJdesile eski sıkıntılarını avut-
&h n Çalısan bu asil Türk ilinin enkaz 

~a~llda, 24 saattenberi, vüzlerce vatan 
1l)l ~ 

~6"l ~esedi duruyor. Diğer kasaba ve 

Yardım seıerberliüi 
Felô.ketzedelete yardan 
her tarafından binlerce 

lira teberrü edil(qor 
Zelzele mıntakasına muhtelif 
yardım trenleri sevkedildi 

Ankaranın güzide pek çok bayanları zelze~e ınıntaka
sında hizmete arnade oldu 1darını bildirdiler 

.J erırn· 
tQ~~l} ha ızden de kısmen veya tama- . . . . . . . 
~~~ (ı} rab olmuş olanlar hesalı edile - Zclzele felaketzede.lerı!1*: yardım .. ı.~ j Bı~ınc.ı taksıt olarak Meclis narnma 
ttı:ıte Ursa, duyduğumuz eleme, milli çin milli yardım komıtesının teşekkulu 20 bın lıra Kızılaya yatırılrnıştır. 
tılır lll adı vermek, hiç de mübalağa Ankarada, İstanbulda, ve yurdun en Milli komitenin tebliii 

az. ' uzak köşelerine varıncıya kadar her ta- . . .. . 
~aı. f b'" "k . tl k 1 Komıtenın her tarafa gonderdıği iki 

"'nt d . ra ta uyu memnunıye e arşı an - bl".. . 
~~ e ebıyatın ne faydası var. Ya . . te ıgı aynen ı-ıeşredıyoruz: 
tıqaakta olanların barınma giyinme ve mışktır. Pftrad; yıyecekd, gıyehcek tve )f'at~k Yurdumuzda son yer sarsıntıların -

ihu ta ımı yar ımı yur un er ara mua d "t . 1 f l"k d 
~'- ı. Yaçlarını günleric savılab'le Kı 1 b 1 . Im • b 1 an mu eessır o an e a etze e \'atan-

ll: ... 1 • • ı - zı ay ~u e erıne ge ege aş amıs - . 
tq~ Sa bir müdd t .. d k 

1 
k • · daşlarırnı7..a yardım maksadile Büvük 

~bu . e ıçın c arşı ama tır. 1\ .... 11 t 1\f ı· · · d.. k.. ~ 
ll) r.vetind b .. uı e !v ec ısının un u eelsesinde 
h. ll! t. .. e ulunuyoruz. Milli ko- Mcdis namana ilk taksit 20 bin Meclis Reisinin başkanlığında teşek -
·~~~ı., esekkul t · t· · · · "Id' lıt IJ lts} · e mış ır: Ilk adımda ra ven 1 kiilü kararla~tırılmış olan milll yardım 
lh~ Ver~~rnız komite emrine 40 bin - B. M. Meclisi komitesi. bugün B. M. Meclisi Reisi ı 
~lana~ e~. _B~ yardımın nasıl ta - rak dün ak~am Abdülhalik Rendanın riyasctinde C. ı 

tı.llıda agı ıkı grupun bugünkü top- verdiğimiz milli H. Parti~i <knel Sekreter Dr. Fikri 

~ 

SonPos~a. 
Bir · yardım 
listesi açtı 

Zelzele felaketzedeleri için yar
dımda bulunmak istiyeook yurd -
daşlara bir kolaylık olmak üzere 
gazetemiz tarafından da bir yardım 
listesi açılmıştır. Yurddaşların ida-

1 

remize yollıyacakları paralar, Bü -
yük Millet Meclisi tarafından teşkil 
olunan milli yardım komitesi em -
rine tahsis edilmek üzere Kızıl83' 
cem:yetin~ yatırılacaktır. İlk tev -
diatı gazetemizin de nAçiz takdi -
me~;ıe beraber aşağıda kaydediyo • 
ruz: 

Lira Er . 
Son Poıtta razete.l 50t 
(Gazetemiz muharrlr ve miL • 
ri!ttlb azası ayrıca • yardım • 
da bulunacaklardırı 
GazetenUz moharrirlerhıdea 
İbrahim Hoyi 15 
Titccardan Bay Mayer n 
Taranto 10 

Türk Umum Ticaret Lit. Şirketinin 

Balttiyar 
Paı·nak 

Sn ren 

Penlk 

Tiftik amelesi 
lO 
ı 

ı 

ı 

ı 
Nişan ı 

( Listenin devamı 
3 Uncu sayfamızdadır) kararlaştınlacaktır. başlamış - Tüzer ile Meclis Parti müstakll grupu 

<Devaıw 2 iad M)'IMa) (Devamı 8 inci sayfada) l.__ ____________ _, 

FelAketin 
bilAnçosu 

Zelzelenin 11 Tilaye& cenesl lifade 
yaptıtı tahribat b~tb. 

Bilh .... Erzincanda zaytat tasaTnJ'nn tn. 
kindedl7. VaJilik ordunun yardımle bir ta. 
raftan enkaz altmda kalmt.t vatan~arı -
m.uı kartarmala çalı1!U"ken difer taraftan 
kurbanların tesbitile meşru! olmaktaclır 

Birçok merkezlf'rde binlerce çocuk, kadın 
jbtiyar açıkta, kar altmda, aotaktan 

titreşmektedlr. 

'Bütün yurdda rötfu,lf"ri kabartacak bir ;,•r, 
dım seferberliti ba!j.atnlf bulunmaktadır. 

Yaralıları teda"ri için bir taraftan hükümet 
sıhlıi heyetlerle ilAç stoklan rönderirllen di. 
ter tilraftan birçok doktorlar maaraflan ke'D 
dileriıle sid olmak üzere felaket ınıntansına 

bam edilmelerini btemektecllrler. 

Kı7..:ay ft'liket mıntakasına bütün nsıt• • 
larla çadır, battanlye. çamaşır ve yiyecek 
sevketmektedir. Her Turke düşen ndfe, bıa 
Afeti aramızdaki bütünlütü isbata tır:-'llı 
veren bir hadise olarak kartılaması, memle. 

kette başlıyan lçtimai yardım sefer. 
berlif'int fe4a.karlık dereculn.de 

ittirak etmesidlr. 
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2 Sayfa 

Hergtin 

Bir felaket lanzrzz, 
Fakat felaket önünd~ 
Cesur olmayı da biliriz 

Ekrem u,akhgil -

M illi bir felaket önündeyiz, öyle 

bir felaket ki, yurdun belki dört-
te birini [elce uğratmıştır. Azameti mey
danda, fakat dereecsini henüz bilmiyo -
ruz. Kaç can kaybettik? Malum değil, 

öyle rakamlar ışitiyoruz ki, hatta sala -
hiyettar bir valının dılinden çıkmış olsa 
bi!e tekrar etiniye cesaretimiz yok. 

- Erzincan hallanın yüzd~ st•kseni öl· 
müştür, diyor.ı.ar. Nüfus istatistiği gözü. 
müzün önünde. Öyle bır ıakam kı. 

SON POSTA 

Reaimlj &kale: _Asrın adami ... 

Birincikanım 29 
:;;;:::::~ 

Sözün Kı s ası 

Yazı Çok Oldugu 

Bu gü" K ortamadı 
icin ı 

J ........................................................... ----
Mukaddes 

vazife 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

Aralarmda hemen bin lira toplıya .. 
rak milli korniteye getiren, ve ken .. 
dile ı inden şahsan ne hizmet isteniyor~B 
derhal yapınağa hazır olduklannı bıl· 
di ı en Si\•asi İlimler mektebi gençle .. 
rini hii~etle hatırlıyalım. Bir meb'US 
vatandaşımız 5 bin, bir diğeri 1 000 Ii~ 
ra vererek hali vakti yerinde Türklere 
örnek obıuşlardır. 

- Hayır, olamaz, diyoruz. dernek lsti-ı 
yonız, ilk dakikada dehşetin verdiği bir 
sarsıntı ile yanlış yapılm1ş bir tahmin o-j 
lacaktır. Yanlıştır, fakat ne olursa olsun 
l·ı sadece bir felfıkct dcğıl, teessüni Ha
d~ edecek kelimeyi bulmak müşkü'dlir. 
} cıakctın de ustünde bir tabiat kahrının 
altında czi'dik. Fakat yci.sin altından ge
len inilti .;Jüın ifadesidir. Biz hiç bir za
man ağlıyan millet olmadık, kurbanları -
mızın önünde diz çOktükten sonra tabia -
te de karşı koyınıya çalışacağız. 

Görmeyi 
vermeyi 

biL fısıldananı işit, 

öğren. bilhassa pratik 
çabuk karar 

ol, dünya sc-
Herkeste iki göz. iki kulak ve düşünmeyi bilen bir keia 

vardır, fakat her göz, her kulak işitmez, her kafa da düş:.in-

Büyük bir sürat, ve fooakarlık dere~ 
·~esinde bir iştirak: Yardımın vasıfl~rı 
bunlar olmalıdır. Zelzele, soğuğun şıd~ 
detle hüküm sürdüğü günlerde ve A • 
nadolunun en fazla kış tesirleri altın .. 

Faciayı haber aldığı dakikada Milıt 

Şef de böy!e d~ünmüş: 
c- Bugünkü enkaz altından rn('mleke

;tin güzel bir nuı.muresi çıkarılacaktır:. 

deml§tir. 

~~1~:\~\~;~i~{;:I~~~~~~ 
· ·· ·· , ............................................. -.-·, Helsinkl beb~klerl Bunl::ırı barındırmak, ısıtmak ve aoY~ .. 

lt:gı. le re de gunun { • ' ., mak lazımdır. Bahardan sonrası koln~ 

Matemden g~len acıyı dindirecek en 
müessir ilaç yarnun vazifeçinD baslamnk
tır. 

J\ahramanı olan zablt ~ Hergün bır f1kra 1 40 mil uzaga ıaşır: Faka: hepsi kı~ın henüz .uı~.~ 
: ----- 1 Sovyet Rus tay- avlarınt do{!rudan dogruva devlehn ~ .. 

Kumanda ctti~i 

Salmon denizaltısı 
~Bir salar m1 iki salar ma?: yarelerinin müte- milletin himaye•; aıtmda geçirrneır: .. 

madiyen bombardı mecburdurlar. Hakiki ızhrabımız ~d~ 
man ettikleri Hel- nır.da, bize hakiki ihtivaçları ve cı 
llnki şehrinden ço- di v~ziveti muhakeme ettiren soğııld<flJl 
luk çocuğu kurtar- lılıiiımııı kavbetmiverek milli ko~i~~ 
mak için hükumet nin ve şubelerinin istedik erini buyu 

5 
gayet sıkı tedbir- ölciide ~·erine getireli m. Bu muk~dde ~ 
ler almıştır. Bu vaz1fe hassasiyeti, felaknt kurbanlEl .. 

He bir Alman tah- Hcuis bir 1skoçyalı erkek, hcui.' bir * 1skoçyalı kadın~a evZenmişti. Evlen-
te babirini tahrib ·· ı Hükümet hadiseden haberdar olduğu diklerinden bir hafta sonra düğıın e -

dakikada tedbirini aldı. Kızılay mutad eden ve bir Alman rine gelen ve hediye getiren bir çift 
sü.raüle işe girişti. Tahmin ediyoruz ki, kruvaz.örünü de nişanlının düğünlerine davet edildi -
yardım kolları bu dakık:ada çalışnuya batıran mülazim • Zer. Erkek gitti, yeni eviilere götü -
başlamı§ bulunmaktadırlıır, fakat bu yar- kaptan Bikiord rülmek üzere beş 1ir11hk bir hediye 
dım ilk yrdımdır, ilk dakikanın acısmı kralın iradesile, aldı, ve eve getirdi. Kadın, kocasımn 
dindirir, en acil yarayı sarar, tesiri mu- hidematı güzide aldığı hediyeyi kağıdından çıkardı. : 

~:oı::w ... _._._llll..':~ meyanda iki ya- rının emniyete a1ındığı haberini alt~ ~ 
şından aşa~ bebekleri, şehird~n 40 mil cıva kadar, vicdanım1zdan bir an ele 

vakkat olur. sınıfı zabitliğine terfi ettiriliDiş ve rüt- Baktı tıe etikete dikkat etti; erkC'k: 
Enincan yazın bir cennettir, muhitinin 

1 

besi de komodor olmuştur. Bu suretle - Aman karıcığım. dedi, sakın e -

ötedeki köyl~ yollamaktndır. İşte bu sik olm varak., çalı~alım. 
gördüğünüz fİrİn bebek te, son Fin - Rus (Ulus) 

çiçek ve meyva bahçesi sayılır, fakat kı- k?,~~dor Bikf~rd, bulunduğu sınıfın en tiketi kaldırnuı, be§ lira verdiğimizi 
şın tabiat. bütün şiddetini bu bedbaht küçuk derecesınden, kıdem zamanını bfsinler. 
yurd parçası üzerine toplar. soğuk daima 1 bekliyen 800 zabitin önüne geçmiştir. Kadın, kocasına baktı: 
sıfırın altındadır ve kar bir defa yağdı _ Ben çocuk muyum, dcc1i. hiç e-
mı ilkbaban bulur. Tabiatin şiddetine Çirhi:ı Ç'Jcukfarz ev:ad/ık tiketi kaldırır mıyım. ~sı~ rakamının 
karp çadırın vereceği korunma imkô.nı b f. sağına bir sıfır mı koysam, iki sıfır mı 
d · · b'd ö1 d ı · ea.n en ir çi l aıma nıs ı ir. eni iri tmeıt elimizden koysam, diye düşihıüyorıım da! 

harbinin bedbaht seyircilerinden biridir. 
Sıcacık yuvuından nere~ g<)türüldü;.. 
ğünden habersiz anasının kucağında, 

yavrulara has bir tevekkül ile kendisini 
selamete götürecek treni beklemektedir. 

}aponqada yüksek 
şahsi!ietlerin çocukları geıı:z, ~a~~l k~~k 1vazif~zdir, !lk Evladlık edinme rekoru Nevyork sa - '-. ·- _ ....... ~ 

yar m e ır enne _ası 8'Sız evam e - kinlerinden Mösyö ve Madam Bol'dadır. f S d Japonyada çok çocuklu aileler pek iti-
mekle beraber tabiatın kahnndan kurtu- Bundan on beş gün evvel bu aile 31 inci Gra peer.;e ai yeni bardadırlar. Başka memleketler hilafına 
lanLarı, hiç değilse demiryoluna yakın ,evladlıklarını almışlardır. malumat olarak Japonyada yüksek şahsiyetlc>rin 
yerlerde bulunanları babara kadar başka 

Hayli yaşlı olarak evlenmiş olan bu de çok çocukları vardır. Bugün iktıdar 
~ehirlere nakletmek mümkün olamaz k b'ld' ·ıd··· g·· e ken çift artık çocuk yaparnıyacak yaşta bu- Ncvvor ·tan ı ırı ıgıne or • - mevkiinde bulunan kabine azasının ade-
mı! lunduklarından ilk olarak bir kız ve bir di keı~dini batıran Graf Spee ceb kın- di on birdir. Bu on bir nazırın çocukla -* erkek çocuğu almışlardır. Bu tarihten vazörü, sanıldığı gibi Montevideo açık- rının sayısı tam 50 dir. 

Yardım tedbirlerinden bahsederken 
cümhuriyet hükUmetinin yurda verdiği 
can darnan üzerinde durmamak kabil 
olamaz. Osmanlı idaresinde Sivasla Er -

itibaren her altı ayda bir bir kız ve bir larmda İn~iliz kruvazörlerine tesadü - Rekor hariciye nazırındadır. Dokuz 
erkek çocuk edinmektedirler. Bugün ma- fen rac;tıamamış, bilakis İngiliz ami - çocuğu vardır. 
lik oldukları 31 eviadlığın 18 zi kızdır. ralliği tnrafından kurulan bir tuzağa Bahriye ve dahiliye nazırıarının her 
Evladlık olarak kabul edecekleri çocuk - düsürülrr.üstür. G€misini batırdıktan birinin yedi çocuğu bulunmaktadır. 

zincan ve Erzurum arasında münakaleyi 
araba temin eder ve kışın çok soğuk. kar
lı günlerinde de bu hizmetine nihayet ve
rirdi, bugün demiryolu sayesinde mem
leketin her tarafından tahrik erlilecek 
yardım kafilelerini sıkıntı çekmeden, 
6Ürntle yollıyabiliriz. Icabında hal
kı da nakiedebiliriz. Fakat işte tec
rübe Jle görülüyor ki demiryolu k8fi de
ğildir, bir nokta.!ı arızaya uğrayınca mü
nakale duruyor, demiryolunun yanmda 
bir de yurdu her noktasında?t kateden 

larda aradıkları şey fevkalade çirkin ol - iki· gün geçtikten sonra nezaret altın - Başvekil General Abonun altı oğlu 
malarıdır. Güzel çocuk almamaktadırlar. da bulundue-u otelde, kendisini öldü _ mevcuddur. • . . . 
İlk evladlıklan evlenme çağına gelincı - ren kumandan Langsdorf, korsanlık Japonyada bekar nazır nadıren sPçıhr, 
ye kadar her altı ayda bir çocuk edin - db' 

1 
ld • evli olup da çocuğu olmıyan nazır da yok 

rneğe karar vermişlerdir. yaptığı sıral~rda ~asıl .:e ırl er. ~ dıgı- gibidir. 
nı. bir kercsınde ust guverte erını e - y··k k k. · 1 d h · tl · Bu çift çok zengin oldu~undan evlad- . . . . . u se rnev ı ışga e en şa sıye erın 

lık d. k 1 · · b' - 1 t k'l V,i~tirerek Speeyı Jn~ılızlerın me~hur ne kadar çocukları olursa itibarları o nis-e ınme on ar ıçın ır eg cnce eş ı •. . .. 
1 

• 
ı kt d. Renown'una benl7ettigı'nı sov cmış - bette artar 

~y erne e ır. ~ _· --------
Nevyork lıkaraperver cemiyeti bu ha

yırsever karı kocayı altın rnadalyalarla 
ta}tif eylemiştir. 

mnır bir yoı febekesine ihtiyac vardır. bu Gaz masktleri ilt hırsızlık 
günün muvakkat yardım tedbirlerinden 

tir. 

Arja!1.tinli bir bahriye zabitinin ku -
mandamı verdiği raporda, İngiliz ser -
mavesile isleven bir Brezilva şirketi, 

' • V 

İngiliz amiraHiğinin talimatı mucibin
ce, Graf Speeye vermekte olduğu ku-

sonra yarın el atacağımız imar ve ;hya yapan haudud 
~ mPnyO."'• bir çok kereler kasden geeik-programını bu yol şebekesi ile nıüvazi o-

larak yürütmeliyf~. Londrada gaz maskesi takmış bjr tirmiı:tir. Bu suretle, Graf Spee'nin, * haydu~,l, yanında bir arkadaşı olduğu son. ~eniz mu?.are~esine işti:a~ .eden 
. .. . . halde ~~hrin en tmıınmış kuyumcula _ İngılıı krm·azorlerıle olan telakısı gay 

Erzıncan bir enkaz kürne.si halmdedır, d b. . . - .. ·· d ri kabili ictinab bir hal almıştır . rm an ınnın magazasının onun e · 
millhakatı da aynı haldedir, diyorlar, o- .. k ll f t b'l' · d d . _ _ . . . mu e e o omo ı ını ur urmuş, ce -
labıllr. Bu cümle bugunun vazıyctını ifa- b. d k d - b' tu ·ı kA 
de eder. Fakat yarın Erzincan vilayetini ın en. çı ar ıgı . ır . g ayı ca::ıe ana 788 flnaya 7624 çocuk 

uht l.f ist.k tte k t .:ı ek .11A 1 indinnış ve 12 bın lıralık mucevher 
m e ı ı ame a e[ıec mı ı yo- . ·· d k Sinyör Mussolini, top yekün 1624 ço -
1 k d t tk.k t d ll çalarak otomobıle atm~, ve goz en ay 
ann enann a, e ı a sonun a seç e- cuk doğurup yetiştiren 1R8 gayretli anaya 

cek en münasib nok-taların da tek katlı =bo=l=m=u=şt=u=r=.============ bir nutuk söylemiş, onları vatanıarına 
yüzer evden müteşekkil asri köyler, ni- ran vennektedir ve bu karar verilmiştir, karşı yaptıklan hizmetten dolayı tebrik 
hayet ikişer katlı evierden müteşekkil ilk müjdeyi Milli Şe!in ilk telgrafının etmiş, sonunda da her birisine, içinde bir 
küçük küçük şehirler, bugünün ihtiya - ~on cümlelerinde görüyoruz. diploma ile 100 lira bulunan birer zarf 

Yıldönümü hedigesi olarak 
verilen /il 

İngilterenin en zengin delikanlısına 
doğum yılında verilen hediyeler arasın
da en dikkati çeken 500 İngiliz lirası de
~erindeki bir fil olmuştur. Bu hayvı.nı. 
milyoner delikanlının Hindistancil bulu
nan kardeşi hediye etmiJtir. 

Dört lngilizt bir tfJ 

İngilteredeki evlerin adedini tesbit ey
lemek arzusunda bulunan bir i~tatistik 

meraklısı şu neticeye varrnıştır: İngilte -
rede dört kişiye bir ev isabet eylemcktc
dir. İrlanda hariç olmak üzere İngiltere 
nUfusunun miktarı 42,000,000 dur. 

İngilteredeki evlerin sayısı 10,500,000 
dir. Bu iki rakam arasındaki nisbet bire 
dörttür. cına göre giyindirilmif halk, başaraını - Ekrem U§akııgil vermiştir. 

yacağımız bir mucize değildir. -;;===~=====::::~;;;;:;~;:::;:;;;:;;;;;:;;;;;;=:;;;;;;:;;;;;;:;;:::;:;;;;:;;:::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::=:==========:=;' 
Sırf bu işe tMlsis edilmek kaydile iç 

rnemlekette büyük bir istikraz aktede -
biliriz. Sonra Fransızların eski muhare
beden sonra tatbik ettikleri bir ıısule u
yarak rneselfı İstanbul. Anknra, hmir, A
dana vesaire gibi büyük şehlrlerimize bi
rer, ikişer, üçer tane, hatta daha fazla ye
ni köyün i~ ve himayesini tevdi edebi-ı 
lirlz, Programı hemen yapıp ilkbaharda 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER iNANMAl 

Alman telgraf ajansı yurdumuzun bir köşesini harab eden 
felaketi ~itmiş, fakat fe1akete uğrayan memleketin Afrika
da olduitunu saı'lmış, o şekilde ilan etmiş, fakat biraz sonra 
hakikati a:ılayınca: 

- Affedeniniz, o memleket Afrikada dekil, Türkiye
dedir, diye tashibe koyulrn~, bu vaziyette Alman 
ajansını iciare edenlerin iyi coğrafya bildikle-
ri ne: 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER 1 NA N M Al 
faaliyete geçebiliriz. Mühim nokta ka - '----------------------------------------------' 

Fransanın 

Harb bütçesi 
• . azırı 

Paris, 28 (Hususı) - Malıye. n. bil~ 
Pol Reyno, Fransanın barb bütçesını ir 
gün ayan meclisinin hs\'ibine arzctrıı 
tir. tlllt 

Bu münasebetle hararetli bir ~~bil' 
söyliyen nazır, harbin ancak kuvvct.ı 51ı 

· · d k 1 ~ e frall azım sayesın e azanı acagını v b·)!• 
milletinin bu azmi gösterebilecek kn 

1 

yette olduğunu söylemiştir. 
9111

11 

Toplantıda hazır bulunan 303 ;uıçe· 
ittifakile bütçe kabul edilmiştir. 
nin yekfuıu 79 milyar franktır. 

Halkevlerinde 
Fotoğraf sergileri 

]kC~ 
Ankara, 28 (Hususi) - Parti }:la ıot 

lerinde resim sergilerinden başka f~ştiı'· 
raf sergileri açılmasına karar verr~ı fO' 
Her Halkevinin Şubat ayındr. açaca töt'' 
toğraf sergisine o muhitte bütün a.Jl'la 
ler iştirak edebileceklerdır. 

Maarif V ekili İzmirde ~ 
. ,reıci 

İzmir 28 (Hususi) - Maarıf trel~ , . c t:> 
Hasan Ali Yücel bugün şehriınız 
miştir. 

3dıa 
Doktor Voronof Frans 

(i OJ(~ 
Nevyork 28 (A.A.) - Meşhur jllo:' 

··ıcvecc tor Voronof, Fransaya mu or ' 
hareket etmiştir. Doktor, Fransı~ecel<" 
dusunda cerrah olarak hizmet. e.

11 
te • 

tir. Kendisi kemiklerin ve derl~~·r· 
davisi subesıne memur edilecc •• ! ...... .. ........... : ...................................... . 
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~ 
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29 Birineikinun SON POSTA 

Bir Fin m lifrezesi Sovyet 
topraklarinda 6 
kilome re ilerledi 

ltıoma radyosu Finlerin Leningrad - M:urmansk 
demiryoluna vardıklarını bildiriyor 

Londra, 28 (Hususi) - Helsinkiden a- Vakıa Finlandiyalılar böyle bir ma - lar yaparak Rus kıtaatını bir mıntaka 
lınan haberlere göre SovyPt tayyareleri nevrayı tahakkuk ettirecek miktarda dan diğer biı ınıntakaya nakle mecbur 
bugün tekrar muhtelif Fin şehirleri üze- kıtaata malik olmadıklarını teslim edi- etmek suretile yorrnağa matuftur. 
linde uçmuş ve bombalar c.tmışlardır. yorlar, fakat buna t~ebbüs edilece - Karışıklıklar 

Sovyet kuvvetleri Karelı berzahında ğini de söylüyor1ar. Os lo 28 (A.A.) - Ha vas: 
da Yeni bir taarruz teşebbüsunde bulun- Tahaldmk etmiyen bir haber Norveç'in şimalinden gelen haber -
muş, fakat tardedi!rnişlcrdır. Bunu mü- Roma .28 (A.A.) _ Helsinkiden Aıns lere göre, yiyecek yokluğundan dolayı 
~akıb Fintiler mukabil bir taarruz terdama gelen haberlere göre, Sovyet 1 Sovyetlerin Murmansk üssünde karı -
hprnı~Iardır. 

~ topraklarına girmiş olan Fin kuvvet - şıklıklar zuhur etmiştir. l<areli cephesinde btitün hücumların 
akaınete ug~radıgyını ve büyük asker zayi- leri, bugün Leningrad - Murrnansk de- 800 bin asker 
tt rniryoluna varmışlardır. Riga 28 (A.A.) - Moskovadan alı-
b~na sebeb olduğun•ı gürcn ~ovyetler, Bu haber tahakkuk ettiği takdirde, nan haberlere göre Stalin, her ne paha 

cepheye Kızılordunun en mumtaz as- . . 
1 kerı" . d .• kk'l ·· b' k' ·ı·k aksayı .şırnalde bulunan Sovyet kıta - sına olursa olsun Finhi.ndiyalı arın mu 

-.:rın en mttte3e ı yuz ın ışı ı • . . . · M h · 
Yeni b' k t ·.. 1 'e karaı· r tmın yegane ıaşe vasıtası kesılrnış ola- kaveınetlerini kırmak içın anner cım 
lnısler~: uvvc gom ~rmcg ve - caktır. hattı üzerinde en gü7.ide Sovyet kıta-

J.~ ır. Sovyetlerin zayiatı atından 800.01)0 kişilik bir kuvvetin tah ı ... ~n ~iınalde Pctsamo ınıntakasmda hu 
"ll m süren şiddetli soğuklar ve kesif kar, Rıga 28 ( A.A.) - Reuter ajansının .şi d edilmesir.: emretmiştir. 
:.~r, Sovyet tankın~ hareketsizliğe mah- haber verdiğine nazaran Finlandiyalı - Sovyet tebliği 
11.unı k s t lar Çar~amba günü Finlandiyanın şima- Moskova 28 (A.A.) - Leningrud as ı. etmiştir. Burada birço • ovye as-
11l'rj donmuştur. linde vul~ubulan büyük meydan mu - keri romtakası erkanıharbiyesinin teb -

Londra, 28 _ Royter ajansını~ Ber- harebesi esnasında 5.000 Rus esir et- liği: 
R:ndeki resmi mehafilden öğrendiğine mişlerdir. Ak~am geç vakit He1sinkiden 27 İlkkanunda mühim hiçbir hare
gore, Sa~'adan öteye ilerlemektc olan Al- alıPan bu haber, ormanların, Rus ölü kat o1mamıştır. Sovyet tayyareleri, is
~:ladaki Finlandiya ordusu ~~k c~r~t- ve yaralılarile dolu olduğunu ilave et- tikşaf uçuşlan yapmışlard1r. 
earane bir manevraya tevı>ssul etmıştır. mektedir. Danimarka sübayları gönüliii 
b·u ordudan kayaklar takmış 250 kişilik Finlandiya planının Murmansk de - Kopenhag 28 (A.A.) - Danimarkatı t lllüfreze Finlandiya hududundan 65 miryolunu kesrneğe matuf olduğuna bir çok yedek sübaylar, Finlan -

•
1
lornetre mesafede bulunan Sovyet ara- dair hawıclis gene Helsinkiden tekzib diya ordusuna girmişlerdir. Dani -

~ısindeki Kande gölleri romtakasma ka- edilmektedir. markanın maruf tayyarecUerinden 
d ar ilerlemiştir. Bu müfreze Murrnansk Finlandiyanın gayıcsi söylendiğine iki :;;übay da gönüllü olarak Fin1andi -
~lunu kesrnek istemektedir. nazaran muhtelif noktalarda hücum - yaya hareket etmişlerdir . 

(" ....... Miiif" ... Ş.~f .......... ...._ Papa İtalya Erzincana giden ilk 

biyarbakırda Kralını ziyaret etti trendeki muharririmiz 
bildiriyor: Diyarbakır, 28 (AA.) - Reisicüm-

hur İsmet İnönü, saat 20.30 da hususi 
~renJerile şehrimizc muvasalat etmiş- '1 
l:!tdir. 

MussoliDi 4 Kanunusanide 
Papayı ziyaret edecek 

Elazığ, 28 (A.A.) - Reisicümhur 1 Roma 28 - Papa, İtalyan Kral ve 
~lllet İnönü'yü harnil bulunan husu- 1 Kraliçesinin 21 İlkkanunda Vatikanda 
sı tren dün saat 19 buçukta şehrimize i kendisine yapmış oldukları ziyareti i
lntıvasalat etmiştir. • ade eünek üzere bu sabah Quirinal sa-

Elazığ, 28 (A.A.) - Geceyi istas- 1 rayına gitmiştir. 
~.on önünde trende geçiren Milli Şe- İtalya Kralı Victor Emrnanue1, cse -
t''l'tiz sabahleyin 9 da şehre çıktılar. ~ firler salonuıı unda Papa 12 nci Pie'yi 
t~tasyondan Dördünd l:mumi Müfet- tahta oturmağa davet etmiştir. Kral, 
i~~lik konağına kadar olan caddenin Papanın sağına ve Kraliçe de soluna o-

ı tarafına intizamla diziimiş olan turmuştur. Müliıkat 50 dakika kadar 
~ektebliler ve halk, Milli Şefimize devam etmiştir. 
arşı büyük tezahürde bulundular. : Mussolininin de 4 Kanunusanide Pa-

"'il~nönü, konakta Tunceh ve. Elazığ E pavı ziyaret edeceği bildirilmektedir. 
ın ay?tleri erkanını kabul cttılcr. U-

l t tıırıı Müfettişlik konağı önünden o
l ~trıobillerine binen Rcisicümhur, E
i t ~ığ Çarşısının başına gelmişler ve o-

l ~Qan itibaren bütün çarşıyı yağan 
~ı ta rağmen yaya olarak dolaşmışlarI t~r .. ~elediyede ~ehir jşleıini, vilayet-

Ili Yılayet işlerini tetkik huyuran Mil-
111_*r, tümen karargahını ziyaret et-

"'ten . .. -
ı ler sonra şehir smcmasını gormuş-

ttı· ve buradan kız enstiHisüne git-
ış'erd· 

ır. 

'l'ıı~llstitüde bir saatten fazla kalarak 
te• tıc.eıi kızlarının yetiştirilmesi me
lar~! e uzun uzadıya meşgul olmuş
te ır. Sınıflan ve atölyeleri birE'r bi-

ttı~ g.eznu~ler, çocuklardan sualler so-
~~ahat alrnış1ardır. 

~unı.t lllh~rreisimiz, öğle yemeğini U
~aat Mufettişlik evınde yemişler ve 

\ttıı~ı 14 de Diyarbakır:ı doğru yola çık
-y llrdır. 

ı '············· J " . . . ................................. .__. 
itlız ta yy areleri Atmanya 
~ Üzerinde uçtuiar 

Garb cephesinde göğUs 
göğüse bir çarp1şma 
Paris, 28 (Hususi) -Umumi karargah 

tarafından bu akşam neşredilen tebliğ-

den anlaşılelığına göre, garb cephesinde 
Vossges romtakasında kain küçük bir or-

manda, Alman ve Fransız keşif koiları a

rasında göğüs göğüse bir çarpışma vuku
bulmuştur. 

Sar romtakasında Almanlar tarafın

dan yapılan bir baskın hareketi de t:lrde
dilmiştir. 

Leh Cümhürreisi 
Büyük Elçimizi kabul ~tti 

Angers, 28 (A.A.) - Buraya muva
salat eden Türkiyenin Po'onya hükume
ti nezdindeki elçisi Cemal HüS'nü Tar:ıy, 
Polonya Reisicümhuru tarafından kabul 
edilmiştir. 

Hendak tutun·er satı ·,}'Or 
Hendek (Hususi) - Eski senelere a-1 

id idarP ambarında bulunan tüti.inler 

(Dcvanu 3 üncü sayfada) 
sunuz mah1mat peyderpey gelmekte
dir. Tokadda hasaratın mühim oldu
ğu anlaşılıyor. Eslsh rnalCırnatı Sı
vasta alabileceğiz.:. 

VeJdlin heraberinde bulunan zevat 
Erzurum Valisi Vekilin beraberin

dedir. Askeri rnektebler m:ifettişi al
bay Adil de ayni t.rendedir. Erzincan 
askeri okulunda !)0 ta'ebP, 10 SÜbay 
ölmüştür. Talebe Kırıkkale ve Kon
yaya nakledilecPktir. 

Acıkh haberler 
istasyontardan hasaratm derecesi

ni tesbit eden haberler alıyoruz. Er
zincanı bir harabc haline getiren miit
hiş felakete şimdiye kadar tc..c;adilf e
dilmemiştir. Gümi.işhanedc ze'zele 12 
defa tekerrür etnıiş, Siranda Tomruk 
köyünde 337 kişiden ancak 3 ki~i sağ 
kalabilmiştir. Kelkitin kôylerinde ha
sarat mühinı<lir. 

Tren Erzincana gid,~n i'k katar ol
duğu için fı>laket ınıntakasında ya
kınları bulunanlarla doludur. 

Hergiin 8 viliiyetf"n Erzincana 
e'{m"'-: "'öndc.riJecck 

Tu1Jlisar 29 (Ü>lıel ... mıntakasına 

göndpı·diğimiz muharririmi?den) -
Zelzele mıntaka"ınd::l fırınlar kami-
len yıkılrnı tır. F.u sureti~ ikinC'i bir 
felfiket halini ala:ı :H;lı~a knrşı da hü
kumet aci' tedbirlt•ı· ittihaz etmic;tir. 

Dahiliye V('kili trend,•n Mersin, 
Adana. Malatya. Divrırbak•,·. Elıi?.ıg, 

Kayseri, Sivas \'C Hatav valilC'rine f'
mir VCrPrrk rrr giin F:T?i'1rana 2;)(10 
ekm<'k giind('rılmesini leınln etmiş -
tir. 

Erzurum ve Eı·•inc •n ar •ı:ında biı· 

sirııeııdifpr körr ic:ii c-ı'l->m•~ o'duğ.,n
dan Erzurumd "n h1rC'1·r-t eCf"l sılı'hi 

in d.,r{ tn'ni vnl,..., 1 c'!n••".-.ı "d".,rrnic: 
W' Tunr"1i'1rlf' l·nlfT'• tıı· nıo <"f'l)nb!f> 

yüks('k cld•ığu """1., ... ,,...,...". ·~~· ..... 

~~li, ı:r~'. 28 (A.A.) - Hava işleri neza
l'r.qtıyangılız hava kuvvetlerinin dün Al
~tı :y ın Şimali garbisir.de bir keşif u
~l'ı«ili~ apnıış olduklannı bildirmektedir. 
esırıe tayyarelerinden birisi üssülhare Hend€ğin tütün tüccarlan tarafından 1 .Vı•ı: .. ı;• S ı fa Cnı;l;:ı:n 

SonPosı:a 
Bir yardım 
listesi açtı 

Naıar 

( BQ.§tarajı 1 inci sayjada) 

1 
Karakin 
Osm~n 

~fustafa 

ı 

ı 

1 

Anadolu Kontuvarı tiftik ve yapak 

Ni ko 
Koç o 
S aa k 
h~epan 

Abdullah 
Karabet 
Sept" tay 
l'asef 
Kevork 

amelesi namına 

Şakir Kınacı işçileri 
P.ı.rnak 

Sami 
II. Keyork 
A. Ral~ 

ll. Kirkor 
izarebe& 

ı 

ı 

1 
ı 

1 
ı 

1 
ı 

3 

3 
ı 

1 
ı 

ı 

1 
ı 

1 
ı 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

e Sulh için ça.1ışan 
kuvvetler 

Savfa J 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

~ apa on ikinci Pi tarafından son 

IF' zamanda sarfedildiği müşahede 
olunan sulh teşebbüslerıne Amerika Bir 
le;jik Hükumetleri Reisi Roosevclt'in de 
mesaisi inzımam etmeye başlamıştır. Bu 

1 muzaaf hayırlı gayretlerden memnun 
1 olmamak mümkün dcğıldir. AmeriJ~a 

ı 
Birleşik Hükfımctlcri tarafından şimdi

ye kadar bu vadidc ibraz edilmiş olan fa 
aliyet'er maalesef scmereli bir netice 

1 vermemişti. Bu sebebiedir ki mezkur 
hükumetler, bundan böyle doğrudan 

doğruya hareket yerine, başka taraflar~ 

dan gelecek teşebbüsleri takviye etmeyi 
tercih eder görünmektedirler. Nitekim. 
Papa on ikinci Pi nezdine Amerika Cüm
hurrcisi Roosevelt tarafından Bay Mey
ron C. Taylor'un şahsi murahha<> tayin e
dilmesi bundan ötürüdür. 

Bir:eşik Amerika Hükumetlerilc Va -
tikan arac:ındaki resmi rnünasebetlcr, i). 

tedenberi kısa bir müddcte inhisar ct -
miş. sonra büsbütün kesı'miştir. Dir ara 

-. --

0!\nt~n 

Şükrü 

l.oren 
Fe him 
Hirsantl 
Ham di 
Aıtdon 

\'artan 
1\arll) 
lılticı 
Lütfi -

ı 

ı 

Oryant F.ksport Limited Şirketi 

deri ve tiftik amelesi 

Efraim 
On başı 
Rüseyin 
Ahmed 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

2 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

1848 de ihdas olunan bir .c;efaretten son
ra Romanın zaptını müteakib bu ı::efaret · 
ilga olunmuş ve böylece tarafların mü -
nascbetleri. tamamen husnsi bir ınahiyet 
almıştır. 1929 La tran it ilôfından sonra 
Vatikanın tekrar hükümranlık hukuku-

Salamon usta 
Yııko 

Ye na 
satıetar 
Nio,im Ovad.za 
PCJlO 

Ahmed 
~i"'imaçl 

Alhert 
Pe ni 
fsai 
Haim Koeıı 

Kemal 
İs.'\k Rodrl~ 
Ranri Sarfati 
Hayim Barbut 
Ni nn 
l\layer F:ranko 

Yckiin 

5 
lt 
z 
ı 

! 
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Edremidde 
su bask1n1 

Edremid 2 8 ( A.A.) - Dün gece ya-

ı 
rıs:ndan beri yağan şiddetli yağmurlar 
ve lodos!a dağlardaki karların erirneğe 
bişlaması yüzünden çaylar taşmış ve 
bu nracla Zeytinli çayı köprüleri yı -
kıldığından ve sular şosayı istila etti
ğinden Zcytinli, Kızılkeçili, Güre ve 
Alt•nolttk nahiyelerile rnuvasala ke -
silmiştir. Bir kişi suyun cereyanı -
na kapılarak bogulmuştur. 

nu iktisab eylemesi. Amerikanın bu ma
kamla yeniden münasebet tesisine mey
leylemcsini intaç eylemiştir. Evvelleri 
pek zayıf bir katolik az1 ığına malik bu
lunan Protestan Amerikada, böyle bir 
meylin husul bulmasında, katolik azlı -

ğının kısa zamanda otuz milyonu aşma -
sı sebeb gösterilebilir. Bay Meyron C. 
Taylorun Vatikanda ifasına memur e -
dildiği vazifenin hudud ve şümulil ma -
lum değildir. Maamafih bu \'a7.ifenin, 

Papalık tarafından su'.h lehinde atılac~k 
adımların mahiyetinden şahsen Amerilca 

Cümhurreisini haberdar f'tmek ve böv -
Jpce. Avrupa efkannda hasıl olabilecek 
tahavvül1eri zamanında AmE>rlka efkarı 

umumiyesine isa! eylemek gibi ~ok mü -
him bir tefahhus hizmeti oıaca~ı tahmin 
olunabilir. Bir taraftan katalik kilisesi -
nin en büyük ruhani makamı olan Papa

lık. diğer taraftan gene dünyanın en bü
yük demokrasisi o'an Birleştk Amerjka. 

sulh terazisinin bir kefesine gcnis nüfuz 
ve tesirlerini kO\'mUŞ bulunu ·orlar. Bu 
hareketin matlub neticE'yi vererE'k insan 
lığın kayb'ol~n huzur ve s:.iktinunun tek· 
rar tee"süsüne yardım etmeleri ezcanü 
dil şayanı temennidir. Çünkü mi'letlerin 

şahlanan ihtiraslarını tadil cdecPk bita -
raf ve rnuaddil kuvvetler de tesir gös · 

termiyecek o1urlarsa, dünyanın hali ha • 
kikaten yamanlaşabilir. 

( 1t_) nqt ır ~nrl!ç 
.............................................................. ········-······· ···········································-

Sabahtan Sabaha 
• 

[rfanbullular 
Yılbaşı gecesi yardım gec..-esi 

olsun 

b:mir kıyılarında, Dikaide olan ze17eleuiıı acısı silinmeden Yukarı Anadolu 
mıntakasında daha eliın bir zelzele oldu. f'acia maliımdur. Sivas, Er7.incan •e Sanı 
sun mü"'ellesindeki vatanda.slar biiyük bir :r:t:lıele afetine u~ramı lardır. Kqın ba 
merhametsiz mevsiminde ocakı.armın ba~mdakı sıcak siikünetten mahrum kal -
mışlardır. Zelzelenin kurbaniara çok oldu~ u için kayabmıız acımız kııdar _derin • 

dir. Hükümet ve Kızılay bü&ün va~atabrile vatanda"ların lmdadana koş -
muştur. 1\lümkün olan her ~}eyin yapılacağı muh:ı.kkaktır. Bize dÜ!ıen .azife de 

~udur: Her şeyden ev't'el bo ve manasız tef'S.cıür ıösterıneden yapabile~limi11 

maddi yardıma derhal yapmalıyız. Büyük milletierin tayatında böyle mane't'i lm. 
t•hanlar vardır. Hiidiseler kar'lıstnda tel:iıı ıöstermeden ne yaparatını !lilen bu 
ınillrtler bu imtihanda muvaffak olurlar. nu emavi afeti içtimai bütüntütümii7\i. 

hbata fırsat veren bir hadi e o<.arak kar·ııamahyı?:. Diin}anm fa..:ıa sahnderile 
dolduğu ııu devirde tuprakJarımızı •uırsan bu tabi:ıt hadisesi aramızdaki tesanudü 
, e cemiyet hayatımııdaki olgu1ılufa göster,.cek bir hadi~rdir. Şu dakikada bir 

t-nk vatanda lar kar üstünde kalmı~ bulunuyorlar. Korkunç bir kış onbrın sıb -
hatini tehdid ~ediyor. Yüzlerce I'Örk yavrusu bir ~;cce evvel mısı mı ıl uyudak • 
ı:-ırı sıcak dö~ekle.-ini kaybetmi ·lerdir. Yü:rlerce fürk anası yarı çıplak, kamçı ıibl 

) ü 1 Ir.rine çarpan kara kı ın riizgarlarına karsı koyunlarındaki yavrularını u üt • 
m"'nıtk için çırpnu~·o·lar. Hu manzara kar:ıısında deh~etle litreıniyerek bir ~·ürk 
,.·rdanı tao;;avvur ellc-ınenı. 

\ 'atanda,.hr: 

Yarın, öbiırıfın ) ılba ;ıdır. htanbıılun bir cok :rengin ve orta hadi aileleri yeni 
, ı gecesini hoş ge~;irmek için masraflar:- gireceklerdir. \'atannı bir kÖ'!~inde 
·lı~\ le elim bir sahne varken yılba,ı ıece-;iııi "' 'e ile ıeçirecek bir İstanbullu ıne•
l .. •d değildir. i s•anbul bel~dlye:.ini o ~ere bütün dıenre yer.erlni kaparnata dnd 
Nll.'r;nı. O gt'ce felakete u~rıyan vatandasiara ·'·ardım l:"ec-e:.i olsun. Kar fırtına~ı 

iı)ııde ve "•fırın altında otu-ı derece so:ukta yarı çıplak binlerce vatanda, tıt -
rl·ı:z'ıken i tanbt~. ıhalkı etıeııemez. 

avdet etmemiştir. rniibayaa edilmektedir. Bu ti..itü.nler az 1 ........, ____________ ..J 1 
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._ Sayfa SON POSTA 

aber ( • er J 
ı meğe eni en , Ca ihtik A r1 

zam yapılmasını istediler yp 1 o Dün de ağırcezada bazı şahidier dinienildl 
ve muhakeme başka bir giine taltk edildi 

Bu taleb yersiz görülerek reddedildi ve narhtan fazla 
fiatla ekmek satan üç dükkan kapabldı 

Hükflmetçe alınan tedbirler üzerine it
halat eşyasındaki yükselişler durmuş ve 
hattA manifatura ve deri fiatlarında e
hemmiyetli tenezzüller vukubulmuş ol
du~u halde, diğer bazı maddelerde yeni
den ihtikiır mahiyetinde hareketler ya
pıldıjtı veya başlıyan hareketin devam 
ettiği bildirilmektedir. 

Satiye binası yolsuzluğu suçlularının ı Müteakıben gel mi yen şahidierin eel\ 
muhakemelerine 1 inci Ağırcezada dün için muhakeme talik edilmiştir. 
de dev~ e~nerek, du.ru.şma geç v.akte Tebligat memurlari aç1kta 
kadar surrnu.e ve yenıden bazı şahıdler Belediye Rcls Muavini Lutfi Aksoy ı Fırıncılar cemiyeti reisi evvelki gün 

ekmek satan bakkaJları teitiş ve franca- tekrar Belediyeye baf vurmuş, ekmek !i
lanın 16 lruruşa kadar satıldığını tesbit atıarına z.am yapılmasını istemiştir. Be
etıniJtir. Belediyenin tesbit etmiş olduğu lediye, cemiyet reilinin bu müracaatını 
fiattan fazlaya ekmek satan Taksirnde yersiz bulmuş, sık sık bu gibi müracaat
Aydede caddesindeki Laz Ali, Topçular larda bulunmaması kendisine ihtar adil
caddesindeki Ali Rıza, Şişlide Şehidmuh- miştir. 

Bu meyanda cam ve cam eşya üzerin
de de fiat tereffülerinin ehemmiyetli bir 
mahiyet aldığı görülmüştür. 

dinlcnilmiştir. bl rak ıl ml yacak 
Bu şahldlerden Satiye şirketi müdür

lerinden Lazyan ifadesinde, binanın sa
brk Denizbank tarafından satın alınması 
teklifini kendilerine Jerans şirketinin 
yaptığını, Denizhankın bu iş için komüs
yon vermemPsinden dolayı, Jerans şirke
tinin Satiyeden yüzde beş komüsyon i5-
tediğini ve bunda mutabık kalındığını 

tar caddesindeki Saniyenin bakkal dük- Son günlerde bulday fiatlan hissolu-
kAnları muvakkaten kapatılmıştır. nacak derecede düşme~e başlamıştır. 

Bazı semtlerde ekmeğin kilosunun on T ak Mah ll ri Ofis" · f ı 
bır b. b k ku kad tıl opr su e ı pıyasaya az a ve on ır uçu ruşa ar sa -
dJiı görülmiif olduğundan Belediye Re- miktarda buğday çıkararak fiat tenez.z:ü-
Wi!i kaymakamları bu i~ memur et- lünü temin etmektedir. 

AHikadarlar evvelce 780 kuruşa satılan 
bir sandık camın l.W0-1500 kuruşa yük
seldiğini ve bu satı~ın fatur:ı rrukabilin
de yapılmadığını iddia etmektecbrler. 

Gene iddia edildi.i!ine göre bu meyan- söylemiştir. 

Önümüzdeki ayın birinden itibatvolr 
malum olduğu üzere, adli tebligat Posta. 
Telgraf İdaresi tarafından yapı1acak •. ~1; 
liye tebli~at daireleri de, ayın birıJlU>' 
Jağvedilecektir. 

Tebligat memur ve mübaşirlerinin a· 
çıkta kalmamalannı temin için icab eden 
tedbirlerin alınması, Adliye Vekalcti ~: 
rafından müddeiumumiliğe tebliğ ed 
miştir. 

İstanbul adiiye cncümeni top1anarnll
bu işle meşgul olmağa başlamıştır. 

mi.Jtir. Kaymakamlar, nuntakalarmda Belediye nark komisyonu piyasadan 
ekmek satan bakkal dükkılnlariJe tabl~ bulday fiatlarını etild etmektedir. Gele
kArlan kontroldan .geçirecek, ekinelin cek hafta yapılacak toplantıda ekmek ti
narkın yüksetfnde bir fiat üzerinden sa- atlarının tekrar düşürülmefe başlanaca-

d~ ~k~ekliğin se~ebini soran esnafa .i- Şahid ayni binaya evvelce Lfltft ismin
kincı bır defa muracaatı~da mal verıl- , de bir talibin 220 bin lira verdiki halde, 
memekte ve keza fa~ra ısternekte ı..c:r?r bu fiata satmadıkıannı ve Jerans şirke
edenlez: de ayni şekilde muamele edll-, tinden başka kimseye alım satım işinde 
mektedır. k - ·1.m d")W · ·ı· t · t • B omusyon verı e ı,..nı ı ave e mış ır. Bir kadm balkondan düşüp 

u arada perakendeci.ıe:dcn ~?~ ~or; Müt~nkıben dinleni1en Reasürans şir- yaralandı 
l~dı~. stokların yerlerının degıstı~ıldı- keti odacıJanndan şahid Abdullah ta, dil 
~~ cam sandı~larının ~aldırı1ıp bırkac mahkemede hülasaten ,unları söylemiş- Rumel:kavağmda Hamam sokafi:ın 
gun sonra yenıden ma~azalara konuldu- tir • 4 numaralı evde oturan Zehra adırı~8 
tu iddiaları da ortaya atılmaktadır. · w btt' 

- Bir gün beni Malik Kevkeb çağırdı. genç bir kadın balkoncia bulundugu ~ 
tılmasına mlni. olacaklardır. lı tahmin olunmaktadır. 

Mehmed Akif için , 
don bir 

ihtilal yap1ld1 
Şair Mehmed Akifin ölamünün yıld6-

rrllmü münuebetile dün saat 18 de Üni
versite k:on:terans salonunda bir ihtifal 
yapılmı.ştır. thti!alde Üniversite erkam 
ile binlerce talebe hazır bulunmuşlardır. 

İhtlfale talebenin hep bir ağızdan söy
ledi~ fstiklAl marşile başlanmış, rnüte
akıben Akif1n hatırasını taziz: için bir da
ldb. ayakta sük:tlt edilmıştir. 

Bundan sonra Üniversite Edebiyat Fa
kültesi profesörlerinden Ali Nihad Tar
lan bir söylev vermiştir 

Bunu müteakıb Hukuk Fakültesinden 
Necdet, Felsefeden Suad, ihtifalde bulun
mak üzere Ankara gençliği namına An
karadan gelen İhsan tarafından Akifin 
hayatı ve eserleri hakkında h\tabelerde 
bulunulmuş, talebeden Raci ve Zeki ö
mer ~ir okınnuşlardır. Son sözü alan Tıb 
Fakültesirtden Orhanm hitabesini müte
akı.b ihtifale nihayet verilmiştir. 

Nizamnamesi 
kanuna aykırı olan 

teşekküller kapalllacak 

R dh d l 
cRefi Bayarın evine git, sana bir zarf ve- sırada müvazenesini kaybederek aşıı 

asa ane Şl d et İ recı:k• .. de~i. R:fi. Bayarın Çiftehavuzlar- ğı kattaki camiann üzerine dü~mÜŞ ,,c 
dakı koşküne gıttrm. Bana kapalı ve katlı 

1 
b"l w •• k k i'fır stl 

bı•r fırtına bir zarf vererek. ciçinde para vardır,. de- cam parça an 1 egmı esere a,., 
di. Ertesi günü idareye geldim. Malik rette yaralanmıştır. ~ 
Kevkeb beni odasına ça~ırdı ve zarfı i.s- Bt< kaza neticesinde fazla kan ze.. 

Çlkacag" J OJ bı.) di rd i tedi. Zarfta Refi Bayarın anteti vardı. eden Zeıhra ı edavi edi1mek üzere :Be1~ 
.. Ma'ikin is.teği üzerine antP.tsiz bir zarf 0 ~lu hasta~esine kaldınlmıştır. 

Yeni ceıniyetle!' kanunu mucibince va- Ankara rasadhanesinden dün Mıntaka buldum, dı~er zarfı buna koydu ve avu- g hk"kat ya· 
dyetlerlni bu kanunun hudurlları içinde Liman Rejsliğine ı!elen bir telgrafta Ka- kat Ekreme götürmek fizere bana verdi: Kaıa etrafında zabıtaca ta 1 

' 

tanzim edebilmeleri için verilen mUhleti radenizde şimdiye kadar ~örü'memiş çok 1 cE~r sorarlana bu zam Atıf Ödül verdi pılmaktadır. • ••••••• .; 
müteakıb nizamnamelerini kanunun h~- kuvvetli ve şiddetli bir fırtınanın çıka- ?ers_in .. dedi. Bu. sırada ~ap~ vurularak, .......... -v ......... -_. ............. _.

0 
......... ,. 

kümlerlne uyduramıyan bazı cemiyetle- cağı bildirilmiştir. l ıçerı Atıfın kAtibı Sadık gırdı. Bana: eni ve g ze 
rin kapanacağını bir müddet evvel yar- Mıntaka Liman Reisli~. deniz faciala-ı c- Sende Atıf beyin bir zarfı vardı, 
mı.ştık. Bütün vilAyetlerde oldu~ «ibi rının birbirini takib ett\~i bugün1erde, onu Ekrem be:vc vereceksin. dedi. Zarfı hı" r Tork fl"lml· 
(lıehrimizde bulunan ve cemiyetler hak- bütün vapur acentalarının, annatörlerin 1 EkreM beye götürdüm, açtı, içinde 8 a
kında tetkikat yapan komisyonun hazır- ve billlınum deniz nakil vasıtalarının ih- ı ded 5 f"T yüz liralıktan mürekkeb 4 bin 
ladığı rapor ve gösterdi~ lüzurnun tatbi- tiyatlı bulunmalarını temin etmek üzere, lira cıktı. 
katına ~ilm iş ve bu sebeb le de evvelki derhal keyfiyetten a 1akadarları haberdar Malik Kevkeb şahide bu hadise ile aln-
gün Dahiliye VekAletinin emrile ~ri- etmiştir. kalı bazı ıma1ler sordurmuş, müteakıben 
mizde bulunan Y. M. C. A. yani Ameri- Devlet Denizyolları fdarec:i, bu ihbar söz alan Reti Bayar, kendi antetli zarf
kan Genç Hıristiyanlar Cemiyeti Emniyet üzerine birçok hatlard;ı.ki vapurların ha- ı larından birini uzatarak: 
Müdürlü~ tarafından kapatılmıstır. reket1 erini tehir etm~tir. . _ Şahide ~sterilsin. benden aldı~ 

Haber aldı~ımıza göre bu te~ekkQIOn Ayrıca, vol~a bulunan vapıırla rn tels.ı~ zarf, bunun gibi miydi?. demi~ . 
seddini icab ettiren kanuni sebebler şun-~ n~ e~ :rakın lımanlara sıt{mmalarını bıl- Şahid Abdullah, z.arfı tetkik ettikten 
]ardır· dırmıstır. sonra: 

· Diğer taraftan Ege ve Marman deni-
Cemiyetler kanunu mucibince, merke- zinde de fırtına devam etmekte oldui!un- -Evet, cevabını vermiıtir. 

ri yurd haricinde bulunan tesekküllerin dan bu hatta isliven bir kısım vapurların Refi Bayar ~zlerine devamla kendisi-
Türkiyede faaliyette bulunmaları mem- muayyen bir zaman icin sefPrlerini tatil nin Malikin telefonla i!temesi üzerine 

B•lf otobU"s hsndeg"e nudur. Halbuki bu cemiyetin merkezi etmPlPri mü!"'asib görülrnü~ür. zarf icinde 4000 değil, 400 lira verdiftinl, 
yurd dışındadır. Alaphd batan mo*'Ö! hakkında o tarihteki mali vaziyetinin ea.en bü-

d b
• Amen"kan Genç Hıristiyanlar Cemiyeti, yükçe bir para vermeye müııaid olmadı-

UŞtU Ir adının da delalet ettiln gibi istigal mev- walu..,..at cr•)merli ğını , bu ellietin müdafaasına taallftku 
zuunun doğrudan doğruya din porapa- Dün bir refikimiz Ereğ'1 i civarında A- sebebile, tetkikini istedi~ni illve et-

kadin Yaralan 1 ~andasile alakadar bulunduğu tesbit e- Japlıya yakın bir yerde bir motörün bat- miştir. 
dllmiştir. tığını haber vermekte. bu motörde ölen-ı Bilalıare dinlenilen şahidierden Reasü-

OOn sabah Lüleburgaz~ gitmek üzere Gene bu cemiyetin umumi hevet içti- lerden 6 cesedin çıkarılmt, olduğunu yaz- rans hukuk müşaviri Rıza da, Satiyenin 
içtrıde on blr yolcu ile Sirkeciden hnrekct malarında hazır bulunmak hak ve sal!- makta idi. alım satımı hakkında malflmatı olmadı
eden ~oför Mehmedin idaresindeki oto- hiv<'tinin sadece m~essis'ere iııhisar etti- Dün Jimcınımızdaki alakcıdcırlar !ıez- ğını, yalnız Atıf ÖdüUin bir gün kendi-
bila Bakırköyle Çekmcce arasındaki as- half - .. 1 dinde vaptığımız tahkikat n"ticesinde bu sine: 

rilmiş olması da kanuna mu i goru - hususta limıma hicbir haber gelmemiş ol- c- J~>rana .;,·keti. """ra vermiş ~bi, , t1•af'J !alttan gı· derken, yağan karın tesirile te- "' _.. ,.... ,.,. JJ k n a ,. 
bu müştür. dug~ u anla.,•lmı.ştır. bana da bı·r makbuz im•"lattı. Halbuki, cTaş Parçası:. nın muva a • so. kerlekler kızak yaparsk kayrnış ve ..... - S ol 

y(Uden otobllı yolun kenarındaki hende- Y. M. C. A. cemiyetinin vaziyeü bu Kız·lı·mak f cİ"'sı'ldan gene para almadım• dedi~ni, söylemiştir. Bir Memleketimiz sana~": her saııa.sındıt.et : 
~e dtlşmüştür. sebebler dalayısile cemiyetler kanunlle y ni bir haber vok kaç gün sonra, kendisini tekrar ~ördü~ nk1l f ın 

Bu kaza neticesinde otobüs vo1cu1
1
an tearuz teşkil etti~lnden kapatılmıştır. Kızılırmak faciası hakkında da lirruı- zaman, Atıhn: :~~e~i!~ r.:ıa~ı:r~e.n~t~~r~ 

büyük bir korku ve hcvecann düşmüş er Bu meyanda faaliyetleri ve tcessüs ee- c- Beni mahk~eden "a~ıyorlar illınl h ~ iyll ktediT .. - nımıza yeniden ma1 umat gelmemiştir. w • " .-,ıı ~· · çıkan f er ergun eşıne · dil" 
ve bu arada da Sanive adında Uzunkop- killeri itibarile cemiyetler kanununa mu- Kavbolan denizcilet'L'l aileleri dün de Artık. b~n de dogrusunu sö_Yli~ecegıpu atelyelcrlmlz verimll olmak için durtıllliııtle 
rülU bir kadın vücudünün muhtelif yer- ha lif bir mevkide bulunan bazı cemiyet- acentaya müracaat . etmişler. malumat is- ı diye a.ynı mevzudan bahsettıjtfnı, ilave çalı.şmaktachrlar. Bug1in memıeıcett~ncJll'· 
lerinden yaralanmıştır. hh" ·ı lerin de kapatılacağı söylenmektedir. h!mişlerdir. etmiştir. ·~ . 1 . beJ!Iba~lı üç film stüdyosu bulunmak~, 

Saniye, eelbolunan imdad: sı ı le .................................. - •• - Yag~ ur ve fırtınadan bir evin Muhakeme, dıger şahıd .enn celbı için ~ü de biiyük bir gayret. fakat der!n te ~ 
Bakırköy ıu;abiye hastanesine kaldırıl- ........ A.ç""'i'i( TEŞE KÜR f w _kt_ talik edilmiştir. rumlyetler Içinde çalı.şmaktadırlar. ış ye' 
mıştır. mut asrı ço u Afyon lnrc-azh"'ga davasma stüd}"Olardan tTürk film stüdyosuıı bl~~~c!~ 

Kaza etratında tahkikı:ta devam edU- M hum kayınb:ıbam Orgeneral Yakub Evvelki gün sabahtan itibaren başla- nı bir eser vermiş, memleketimizin ıcifl!t1 
rnekte:.:d:=ir:.:.·---- ----- Şev:ır Süba,ının biJieri pek büyük kederYere yıp bütün ~e.~ de':'.am eden_Ya~ur ':e dOn bakt~d ı ınuharrlrlerlnden Reş:ıd Nuri ounte 

D~tniz Işleri: 
sokan vefatı sebeblle mektub ve telgrafla fırtınanın tesı.rıle du n Hasekıde w Kurkç~- eTa, Parçası• eserini !Ume çek:ıniŞtlr. aılP\11 
veya bizzat te.ıJrlnerUe merhumun yükset başı ma~allesın.de Kauk:~l ~okagında z.. Toprak Mahsu11eri Ofisine aid ofyan- Bu fUm dün ak.l}am bususi bir se- ~ 
hatırasını yld ve kederdide aılesini tazlyet ya Basrı, Hayrı ve İb~ımın mutasarrıf lardan mübim miktarda çalarak fllna bu- Taksim sinemasında matbuat erkin1Jl9 etJ ~ 

Feribotlar için ıuünnkasa çılth lO.tfunda bulunan kıymetli dostıarımıza. ay- bul~nduklnrı 2 sayılı evın mutfak kısmı na satan ambar müstahdemlerinden Ta- davetlllere takdim edllml§tlr. Filı:nln ~ng!Jit-
H hs . , yıkı mıştır ıat. Faik ve Nusret haklarındaki davaya zuunu okuyucularımıza izah edece~ ~ ~ 

Limanlar Urnum Müdürlüğü, ay - rı ayrı cnab yazı:~a ve;aı ş: en ~y;re.e ÇöküntÜ esnasında nüfıısça zayiat ol- dün Asliye "1 inci cezada bakılmıştır. Yalr.ız flln hakkında birkaç söz soY1~;;~ 1t 

darpaşa ile Sirkeci arasında i~letilmesi ~~~ ~ ı":~=fuı ı:~ı~ nb~u~=d:t:ıız mamakla beraber vaziyet tehlikeli görül- Mevkuf bulunan bu ruçlulardan _maad~ ğiz. eTa' Pnrça.,ı. fllml Türk stneınae., b1riıı1 
dü~ünülrnüş olan ~eri~tlann teminine dan e çok e derin bürmeUerlmWe beraber b~ düğünden ev tahliye edilmişti::__ hAdisenin Cevad, Ahmed. Şemsettin, Ali rumcm~ının en güzel eserlerinden 
1\arar ve~ ve bır munakasa açmış - umumi Te açık t~ekilürlerlmizi lutren ka. . Rıza, Halil, Adem Çelik ve Ahmed adın- t.t-.sk\1 etmektedir. tel>~ 

Bı• r terzi da yedi de gayri mevkuf suçlusu vardı. Fl1m iyi bir surette ve fllmcJ.l$11 
tır. bul buyurmalarını minnettarbk.lı. arz ve rL Dünkü celsede evvelce ffadem mahke- kaldelerine uygun olarak çevrilm~ur. o~ 

İlk olarak iki aded feribot alınaca~ ea tde!l.m. hav~g~ .,1• le mece 8 ınam.ıyan Şemsettinin sorgusu ya- Filmde rol almış olan san'~klt1Jır1J1lııf ~ bunların çalışma tarzı ve temin edece- Merhumun bUi6n alleal namınn damadı ~ ~ pılmış, istintak kararnamesi okunarak ne Büavi olmak üzere cldden muvaffak 0 

ği istifade tesbit edildikten sonra, İshak SÜbafl zehir endı· . diyeceği sorulmuştur. !ardır. -PI'I: ~ 
~... tt• · Mütevazı blr bütçe lle sessiz sad....-l)l)fl 

ferlbot!arm adedi artın,acaktır. · . yçmse ın. • · nun J~ Bir z1ya Dün Galatacia havagazinden bır zehır- B kimseden afyon almadım ve surette çalı~n bir Tilrk stüdyosu tllıdlf 
Bir vapur ithalat ~yası geldi lenme hadisesi olmuştur. Necatibe~ cad- tc- d en bir nim vücude getirmesi herhalde 

DU limM~ızag~~İW~n~n- h~~~~~&- M~a~~k~ud~n~m~~ı~k~nda~~~~~~~~~D~m~:~e~~~e~;~~~ç~u~n~u~ın~·~k~i~r~e~t~~~·~i~~~~~~k~a~r~iıilai~iailıidirr~.~T~e~b~rlik;e~d~e~rl~z~.~~~~ n . _ . . mlitekald miralay operat.ör Bay AdU Ka - dtin, ışıle meşgul bulunduğu bır sırada u- Y 
dıralt Kapadoglıo vapuru, muhım mık- mertanın dtin sabe.b aaat 9 da tedavi eclll - zerine !enalık: gelerek birdenbire yıkıl-

ı tarda boya, hurma, kirny~vi. ~üst~ h :: mekte Oıldu~u Cerrahp~ ha.stanesinde ve. mıştır. ~i:t' müddet S?nra dükkima gel~- ~ BUGÜN A s • a• 
zarat, otomobil iç ve dış lastıgı, yunlu 1'ai eLtltlni teessürle haber aldık. Muharrlr ler terzının baygın bı: ~alde yattJ~ ~o- MA TİNELERDEN 1 IYI 

1 k . 1... t . . arıı.actaşlarımızdan nmt Adllln babıuıı o _ rerek meseleden polısı haberdar etmiş- ITIBAREN 
mensucat, ~ • pamu. ıp ıgı, ermo:ıen: ıan BAJ Adll Kame.rta.n bayırsever, klmn Ieroir. sinemasında 

1 cam eşya ka~çuk kımye~ ecza, renklı bir l.nsan. ıyı bir a.ııe reı.sı idi. Bir müdd~tt.lr Zabıtaca celboludnt do~or ~arafınd_an REŞAT GÜNTEKIN'in Ölmez 
toprak, elektrik malzernesı; mantar e~- ır lb rahat&ızlı~ı çekiyordu. Vefatı zayiat _ yapılan muayeı:e e smaı m av~gaz~-

• ·w· k" d · k" d a den zehirlendi~ı anlaşıl~ tedavı edıl-
ya, rayon ıplıgı, ma ıne, emır ı on, tandır. rnek üzere Beyo~lu hastanesine kaldıni-
limon esansı, _zift macunu, ampul ve - cena1eai bugün Cerrahpaşa has~neslnden m.ı.ştır. 
sair birçok ithalat ~yası getirmiştir. taıdınl:ıeat, n.amaın ötıeytn Eyüb Sul~ Dükkanda havaıazi tmaatı olmadığı 

enmlslnde tumdıktan sonra oradaki mesar_ halde vukubulan bu :zehlrlenme hAdise-
Maarif MUdürü Silivride mekteb ıı~a nakil n defnoltmecaktır. ı;i zabıtaca tahklke muhtaç görülerek se-

• t t tkik etti Merhumun dostlanndan cenazede bulun- bebi araştınlmı.ş ve neticede tuziye biti-
. ın~. 1~1 

c . .. . mak ıstiyenler Cerrahp~ hastanMine ta.. şik helvacı Mehmede aid dükkandaki ha-
Maan! Muduru Tevfık Kut duıı Sı - dar gitmlyerek saat yarımda Eyilb Bultan vagazi musluğu.ndan intifa;r eden gazin 

livriye gitmiş ve Silivri kaza merke - camisine gelebtıırıer. İsmaili zehirledi~i tesb~t olu~mu$.tur. 
zinde yeni yapılmakta olan mekteb in- Merhuma rahmet dller, Fikret Adlle ve al. Zabıta ibu husustakı tetkiklerıne de-
~aatile. meşgul olmuştur. '•.s!ne taz1yetleıinı1zl beyen ederiz vam etmektedir. 

üzlerce lgUrun, Hnkk:aseıer. Çengiler, Dervışler. 
M118iki: ART AKl CANDAN • KAPUÇlo.LLİ . 

tıaveten: EKLER JURNAL son dUnya ve Harp Haberlerı 
,_•••••• Seanslar: 2.80 • 4.30- 6.30 sutıre 9 da 



SON POSTA 

Fransiz kUltUrU 
ve Tiirk mU 1erleri 

F ransı~ kO ltUrO i~e yetişm ı;-;:u·;k--;·u~-;;ı~;ı;;-;;;u-;okd;;·dj "j 
ucuz kltab tedarik edememektir. Fransız kültürünü yayma işi ile i 

uaraşanlarin bunu nazari dikkate almalari lazımdir. ~ 
1 ··-----········· 1 ........ _......... • ................................................ ·-····························· ··' 
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Yazan: Kazım Nami Duru 

1-. loiseler Karpsında 1 

HI ZOR 
rı::sı en onun adını daha çocukken ler. O gene yet~ti. O onlara çadır kur • 
lg) duymuştum, derlerdi ki: du. sıcak çorba içirdi. 
- Kul ne vakit sıkıprsa 0 yetişir! Onu daha sonra da gördük, Torbalı 
Umumi Harb senelerinde asker olan zelzelesi felaketzedelerine yardım eden 0 

cepheye giden ve dönen akrabamd~ idi. Kır~ehir zelzelesi, ev1eri yıktı~ı an -
duymuştum: da o: 

- O yetişmeseydi, hallmiz harabdı . 
1stiklfıl harbi sene'erinde, Anadoluda 

çalışanlara en evvel yardıma koşan ge
ne o olmuştu. Bütün cepbelerde o vardı. 
Hastalananın yanında idi. Yaralananı o 
tedavi edıyordu. 

İstik'al harbini ka~nıyorduk. Ma~ _ 
ltiblar son kozlarını oynıyacaklardı, yur
dun bıraktıkları en güzel parçalarına 
kundak solanuşlardı. Bizim Anadolu ya
nıyordu. Çoluk çocuk, ihtiyar, kadın a
çıkta kalmak felaketile karşı karşıya idi-

- Ben sizi barı.ndı.rırım! 

Diye orada göründü. Hele son zelzcle 
felaketinde, yüzlerce binlerce fclAketze
dc onu karşılarında gördüler: 

- Size yardıma geldim, neniı eksik, 
ben tamamlıyayım! 

Dedi. Çünkü o, kul ne vakit sıkışırsa 
yet~en Hızırdı. 

* Onun daha başka bir adı var: Kı • 
zı1ay. 

C unları biliyor mu idiniz ? ~ 

Ananas kabuğundan ipek 
yap1hyor 

Afrika sahlllerinde yetişen ananas -
Iar1n kabuklarmdan çıkan lifleri sun1 
ipek yapmak için kullanırlar. Ananas 
kabuğu lifinden yapılmış sun'i i~k, 
hakiki ipeğe en yakın olanıdır. 

* 
En çok okunmuş kitablar 

Dünyada en çok okunmuş kitabların 
birincisi cRobenson Kruzoe• dir. Gü· 
liver'in seyahatiıt ikinci gelir. Üçün -
cü cKaybolmu~ Cenneb tir. Her üçü· 
nün de muharrirleri İngilizlerdlr. 

* Herm rraz1 
' 

Balon doldunnaya en müsaid ga1 
Helium gazidir. Hafif olmakla berabeı 
bu gaz kimyahanelerde elde edil~~ 
doğrudan doğruya tabiidir ve teksana 
ta istihsal edilir. 

-······ ..... ··················---' -------··············-······ ........... __. ................... ._ 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 
İskenderonda bay cİ.E.:. ye: 
Gözünüze ili~en kızların yalnız 

ailevi vaziyetlerini anlatmı.şsınız, 

şahısları hakkında mektubunuıda 
tck kelime dahi yok. Fikir edineme~ 
dim. Yalnız ştınu aöyliyeyim: 

- Maddi vaziyeti gözden çok uzak 
tutmRmak şartile tönlünüzün sesini 
dinleyiniı. 

* Bil' sokak tanıpnast 
cDaimt okuyuculannızdan:. kay

dından sonra imza yahud inisiyal 
atır.ayı unutmuş olan genç kıza: 

Sokakta b~lıyan münasebet so -
kakta biter, tanıpnayı daha ileriye 
götiırmemiş olmanız lehinize kay -
dedılecX'k bir noktadır. ' 

Si1f isUyen dtjeı' genoe gelince: 

Siması ho~unuza gitmemit olabilir. 
Fakat sevilen mutlaka güzel değildir, 
sevgiyi de muntazam yüzden ziyade 
munevi güzellik verir. Siıe Iakayd 
kalan belki Apollon kadar güzel btr 
delikanlıya sizi bir yuvanın sa.hibt 
yapmak iBtiyen hattA çirkin erkeli 
elbette tercih etmelisiniz. 

* Bir İzmit hikAyesi 

Bay cÜ• ye: 
- Mektubunuz bana gelen bütün 

diğerleri gibi mahrem olr:naaaydı hi
kaye sütununu idare eden arkadaşa 
yollardım, menslir flir olarak kulla
nırdı, benim düşüneerne gelince: 

Sizi teselliye muhtac görmüyorum. 
KaçınlmlJl fırsatlarda da kendilerine 
mahsus acı bir lezzet vardır. Bir b&~"" 
kasını bulursunua. 

TBYZB 
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"Son Posta, n1n askeri muharriri 
....... _ .. ---· ..... ···---...... -·• 

us kuvvetlerini her taratta püs

kürten kahraman Fin kıt'aları 

timdi Sovyetler Birliği topraklarına bile 
firmi.ş buhmuyorlar. Dotruluk derece
l~i henüz anlaşılmıyan haberlere göre 

Finler şimalde, cenubi Uponyada, Sana 
veya Saltanturl bölgesinde ve en pmalde 

Petsamu mmtakasında JnQilüb ettikleri 
Rusl:m takib ederek hududu iki yerden 
ge-ç~1erdir. 

Bu haberlerin do~rulutunu ka.bul etti
tlmiz takdirde tahassül eden . vaziyete 

nazaran hatta denilebilir ki Rtalar, bu 
ciditle, Şimal Buzdenizi salıilindeki A
lexandro ile Murmanak askerl liman 
ve üslerini bile kaybedebilecekhtrdir. 
J'ilvaki Petsamuda tutunamadıkianna ba 
kılınıa Rt.War, Ladoga gölünün 8, 60 ve 
80 Km. §imallerinde Kitile, Tolvajervi ve 

Aglajervi savaşlanndan baJka daha şi

maldeki muharebelerde faz1.aca sarsılmıJ 

ve binlerce ill$B.n, silah ve malzemeden 
başka manevi kuvvetlerini de kaybet
miş1erdir. 

Muharebelerde zayi edilen memleket 
ve topraklar, hatta prestij, ekseriya geri 

alınabilir, fakat bir orduda manevi kuv
vet ve nefse ve Amiriere olan itimad bir 

defa nıldı mı bunlıar bir daha dilzelti-

Bir Fin rioayı 

Bugünkü roanzarasile Finlandiya, kar
§t tarafta kendiliğinden açılan bir gedik
tir; müttefikler için onaan kuvvet ve 
süratle istifade iktıza eder. Finlandiya 
gediği hem büyüililebilir ve hem de ce-

olunabilecefini müttefiklere Umid 

re bilir. 

İlkbahara kadar Finlandiyanın vm-ı 

yete hAkim kalaca!ı artık tahakkuk et

mittir. Fakat ondan sonra vaziyetin fU 
vey bu tarafa dönmesi tabii ve muhak

k.aktır. E~er durum Finlandiya aleyhine 

dönerse bu onun kusurundan ıleri gelmJ1 

olmıyncaktır. O hürriyet ve istikl!l için 

fazl.asile çarpışmıt ve yüksek fedakAr

lıklar etmiştir. Ona yardım etmek ve o

nun başladıfını ileri götürmek artık di

terlerine düşen bir vazifedir. Bu geryi 

anlamamak müttefikler için bir daha ele Atatürk, Hali8 Bıyıktay ve m uharrir bir o.sk6Tt manevrad11 t 

geçmiyecek bir fırsatı kaçırmak demek- Cümhuriyet orduswıun olgun Korge- mud Esadın Atatürke verdi~i bu 5!.fa_ 
tir. Çünkü verilen haberlere göre 1939 nerali, İ.!tanbul Komutanı Halis Bıyıkta- hakikaten pek yerindedir. Atatürk 0':r 
harbi, FinlAndiyadan sökülebilir bir ma- yı da kaybettik. rünce evvela cephelerde, sonra da ~ır• 
hiyet almıştır. Müttefiklerin harbi bu Lügatlerimiz; (Halis) e: Temlı, dQfru, bulund$ yer ve makamda cidden ) t 

k da 
.. 

1 
t 1 • . b kl k • hilesiz, safi, gıllügişsiz, samimi manaları- d un daima gece nöbetçiliğini yapJ111~.~~: no ta n muta ca e me . .erını e erne ı . 

1 
gıı•· 

nı verır er. Atatürkü; İstanbulcia bulunduğu JB• 
yanlı~ olmaz. Hakikaten General HaliB; isminde top- lerin bir gece nöbetinde; Korgeneral 1 \l 

H. E. Erkilet lanan bu vasıflarla tamamile yoturul- lf.s Bıyıktay ziyaretle o gece yarısı T?P~t 
___ ... _ ........................................... -. m~ bir Türk hamuru idi. Sevimli, ve Atış mektebinde ve civarında askerı. 

Yunanistan ve italya aevgili bir Türk vatandap idi. tatbikat başlıyacağını haber vermiştı;,şl 
Yükaek namuskarlığı, koyu vatanper- Hemen sofradan kalkıldı ve der ıd· 

l·le ttcarl nlÜ'Zalr\ereler verlifi, i~ başında enerjisi nümunei imti- hakiki bir muharebe başlangıcının c eJ· 
r; sal olan General Halis; Balkan, Umumi, diyet ve ehemmiyetinin havasını terı ıt· 

nub batı, cenub ve cenub doğuya sirayet 1 1 İstiklal Harblerinde tecrilbesi kemale er- füs etmeğe başladık. Koca dahi :Bıışbl.lfı' 
ettirilebilir. A1manya ne Zigfridde ve ne yapt ,.. ca:..~ ct. 1\ mi§ bir kurmay !'iibayı, ayni zamanda hazırlanmamızı emretti. o-

lemezler. Onun için bu Fin - Rus kış sc- de abluka ile mağlub edilemez ve ancak ~ k B ' d k k 1 k ulrilıı' 
ı Yunaı1ı'stanla aramızda mevcud ti _ san'atınm şahika.<iına vıtsıl olmuş bir u- u.·r..aç a i a sonra yo a oy .. 1.11, terinin Rusların iddia edildiği iekilde yan ve arkadan vurulup mağlub edilebi- • nı 

caret anlaşmasının müddeti bu ayın mandandı. tuk. Istanbul semtinin se,siz gecesı 'fOP' 
mağlQbiyetle neticelenmesinin bütün lir. Fakat Rusya kuvvetle ayakta bulun- h" Hele o; tevazuu, terbiye ve nezaketi, ıaı eden sıralanmış otomobillerimiz ıar 

· nihavetinde bitmektedir. Her iki u - u .. 
dünyada ve bilhassa Avrupa ve Asyanın l dukça bu istikametler daima kapalı ka- " merhamet ve ulüvvü cenabı ile tanıyan- çu Atış okuluna bizi gece yarısında 

kurnet bugünün icablarını naz:ırı dik-
mahkü.m ve muztarih milletleri nezdin- lacaklardır. ların kalblerini kendine baltlıyan başlı tırdı. ··t"ll 

kate alarak her iki memleket ara!ın - bl.l v 
deki aids ve tesirleri muhakkak ki büyük Fin,fmdiyanın mukavemet ve galibi: daki ticareti artırmak maksadile yeni- ba~ına halis bir kıymetti. Komutan Halis kendine has d'}ece~' 
Olacaktır. 1 Güzide Cümhuriyet ordusunun tarihi; merbutiyet ve ciddiyetile tatbik e ı ·•t~ 

Yetleri talyada dahi büvük tesirler yap- d b' ı· ~t anlaşması ,·apmak üzere e• 
J en ır ıcaro:; • General Haliı;i her zaman unutulmaz tak- mese1eyi Atatürke izah etti. Man ıerl 

Finler hür ve müstakil y~amak istıh- maktan hAli kalmıyacaktır. '!talyanın Al- iptidai müzakerelere girişmi!!ilerdir. Bu dirlerle yadedecektir. başlamıştı. Mavi taraf hava kuvvet· ve 
kak ve liyakatlerini bütun dünyaya kar- manya ile çelik ittifakı Sovyet Rus - Al- müzskereler rntam buluncıya kadaJr t~tiklfıl mücadelesinin i;k devirlerinin b b d 1 ba 1 dılıır 
fl en güzel ve tm kahramanca i!bat etti- d · · u:ı gece om ar ıman arına ş a ıdvlC-

man ademi tecavüz paktile hiç olmazsa miltekabii ticaretin evamı ıçın mev- mahdud mücahidleri arasında büyük ve isabetli endahtlarına biz de şahid 0 1< &-

ler. İnıiltere, Fransa ve Amerika ba~ta kat'iyetini çoktan kaybetmişti. Fakat Fın cud anlaşmanın iki ay rnilddetle tem - hayati müşküller karşmnda hiçbir za- Kırmızı taraf topçuları cidden yük.s~9vı 
olarak bugün hemen herkes Finlcre yar- mukavemeti İtalyanın antikomlntern his- dici edilmesi kararlaşmıştır. man sendelemiyen kuvvetli karaktttri; nerji gösteriyorlar ve mavi taraf. }liÇ' 

dım lüzumunda mütt-efik ve musırdır. Diğer taraftan İtalya ile de rnevcud Hall•'ın· fıtri fedaJdl.riıııtını tetviç eden kuvvetlerinin muvaffakiyetlerinı lerini sonuna kadar tahrik cdcmemczlik .. 6 
İngiltere ve Fra~a artık. tamamile anla- anla~ma hükümlerinden olarak muay- büyük haslet1erinden biridir, başlıcıundır. indiriyorlardı. .. t-t'.,, 

edemez. Finlandiyaya İtalyan yardımı d h "k' h"kfı t ı· w clılar ki Sovyet Rusya - Almanya ifbirli- ven zam!.nlar a er ı ı u ıme ara - Ne yank ki; büyük hizmetlere namzed Şafakla beraber Atatürk arazi u '0ıı· li, §imalden yani İskandinavya cihctin- İtalyayı bir gün Ruslara ve dotayısile Al- ~ında ithal ve ihraç emtiası için yeni - bulunan bu paha biçilmiyen genç Korge- de kısmen otomobil ve kısmen yaya \l~tl· 
elen tamamP.e emin olmadıkça ve bura- manlara karşı bir harbe kad:ır götürebi- den tavin edilec<.'k kontenian miktar - neral üful etti. rak kırmızı taraf kuvvetlerinin ta8rr tiY 

daki ~leri sağlam bir kazı~a bajlama- lir. Ve bu mesele İtaıya için bir hesab ve larmı te.sbit etmek Ü7ere bir ticaret he Ordunun son tazim resmine katılan iç- nu takib buyurdular. Muvaffakiy~•ıctıılıı 
d.an cenub batıda veya yakuı ~arkta hiç bir menfaat me~le6inden başka ne ola- yetimiz bugünlerde İtalyaya gidecek - ten gel~n göz y~larına İstanbulun sema- min eden isabetli topçu cndahtııır!~ tıit 
bir teşebbüse geçemiyeceklerdlr. bilir? tir. sı da iştirak etti. Ona a~ladı, durdu. himayesinde ileriiyen piyadelerirrıızıbııt" 

F ı._ d 1 Yeni kontenjan miktarlarmda mem- Muhterem Halisin acısı bana: Atatürk aralık takibe koyulduk. Atatürk. A. rııc",.,.. a ..... t mevcu emare er gösteriyor ki Hesab ve menfaat dün gibi bugün de . b g ••J 
P"ra.Ma ve İngiltere harbin Fin lindiyada milletierin fiil ve hareketlerine müessir leketimizden İtalyaya !talYan sanayi - huzurunda geçmiş tarihi bir muhavereyi nu ve Anafarta]ar kahramanı gı 1 

k lab·ı ,.. · d 1 k ı inin muhtac olduitu iptid~t madd~ler hatırlattı. ]Pşmisti. rtı'' 
a.zanı ı ec.e5ını e an ama ta . ıecik- olan tek ha.k.ikat değil mi.dir? ~esablar • vur _ icin dnhn geniş bir mikvRsta b ir pay Ata~.irk; o Büyük Kurtarıcı aziz vata- Çalı, diken, hendek atlıyor. ·rtilC' 

mıyecekler~ır. Almanyayı Zıgfrıdde yanlış olabılır ve dolayısıle makus neti- avrılaca["l ve avni zamanna manifatu- nın her zaman harisi idi. Fakat onu; ve- dan, dinlenmeden avcı hatları ile bırclt" 
m"ll-l(Jb etmek imkanı olmayınca, mütte-1 ı b'l' f k · ~ " •8 

. "'ti • . • i c~ er .vere ı ır, a at ninaye~. hü~ümetle- ra , rlemir. ve buna mürna~il piyasarnız Jöd ge-ce hayatı dotayısile csevgili yur- te i'erliyordu. Mavi taraf avcı taY,: p~ 
fık]er ıçm şımal, cenub ve iarktan dola- rm fııl, hareket ve kararları uzerınde mü- icin lüzumlu mamul maddelerin ithal dun gece nöbetçi~h o!arak Mahmud F.sad rinin peykeli taarruzları Atatür~;fl'\ıstJ 
fa~:k ona taarruz etmeleri icab etmez 

1 
cssir bir amH olmaktan geri kalmazl:ır. l pavlarımn artırılacağı haber alınmış - karn~imiz herke!'ten önce vasıflanrhrdı. hoşuna gidiyordu. Bu hava hÜC ) 

mı.. 1 Bu sebebler İtalyadan bir gün istifaele tır. Samimf ba~lılı~ının C'OŞkunluA-f1e Mah- lDevamı 9 uncu sayfadıa 
0 --~~~~--~==---=~--==============~c=====~==-=~==~~=----==-~--==~=c====--~~~~~~~-=~~==~====-========c============~·~teb'B 

- Evet.·· eıSon Posta. nın t~frikası: 45 mü nde daha az sert davranması mü s 
- Mesela ne?. değildir. 
- Boynunda daima eN,. markalı bir ~ • _ Adli hataya temas etmediniz?. tl 

pantantil t~rdı; parmağında tek ta~lı l~i~lil L;, z .. -.\ :;::; (§z: :;zt 2 K -' .. d' k .. .. .. .. .. uıı.ırı s=- !'", - u tur ıre torunun yuzune 
bir pırlanta yüzük vardı. HattA bu yü -
zütün içinde .N. D., ya:ıı.s.ı ve •1933,. ta- Q 8 8 8 e zun bakarak ccvab verdim: ·rıdeı 

rihi ma.hkUktür. l u· M lE ID 1 -Adalet çok güç ve belki on b~ tl' 
_ Nereden biliyorsun?. yüz binde bir yanılır. Adli bir hata~~ ol· 
- Kaç defa baktım... Babası hediye kevvünü için meselede kat'iyets~zlı irtll ' 

malıdır. Halbuki Haşmet Güneştn c liS • 
etmif... ~·ıc " 

- Pekala; CC$edin üstünde bunlar yetinde her şey, her delil par~a ~81ıcı' 
yoktu?. Yazan: Zeynel Retim Suıı tili göstererek ccani budur .. dıye 

1 
t )'s' 

rıyor. Bu kadar vuzuh içinde ada e - ........ . 
- Katil çalmış olacaktır. 

- Muhakkak!. 
- Bu katil kim?. 

- Suama aktör, susma!.. Cinayete sir
kat Jiisil vermek için yüzükle pantaııtifi 
nereye attıAını söyle .. 

-Ben bir hırsız değilim!.. 
- İnanıyorum; fakat bir katilsinl. 
- A.tla! .. 
- Onu .sen öldürdün!. 
- Ben öldürmedim!. 
- Ya kim öldürdü?. 
- Ben öldürmedim!. 
- Cürümde ortatın varsa adını ~töyle!. 
- Ben öldürmedim!. 

Asabiyetimden jandarmalara 
dım: . 

- Götürün şunu!.. 

bağır -

Götürdüler. Geceli, g-Jndüzlü billfa -
.ıla allaclığını haber verdikleri bu ya -

man cani, fi1hakika. isticvabı esnasında 

da göz yqlarını hiç dindirmemişti. Nasıl 
da ağlıyabiliyordu? 

Nasıl ağlamazdı?. Bütün ümidi, ada -
}etin sert bünyesini göz yaşlarile yumu -
şatarak ip ten kurtulmaktı ... 

Ahmak!.. 

* İsticvab gününün ak~amı jandarma ku 
mandanile kültür dirt>ktörü ve orta mek
teb müdürü evime geldiler. Üçünün de 
çehresinden hüznümelal akıyordu. Fena 
halde bozulan sinirlerimi, çiçeklerimi ok
şıyarak, tesk!ne çalışırken bu ziyaretin 
hiç de hoşuma gitmediğini söylemeliyim. 

}.faki müsahabetle vakit kaybedilme
sine meydan vermeden Haşmet Güneş 

meselesine temas ettim: 
- - Bu, azılı bir hayduddur baylar!. Or

tada duran bötün delAile rafmen inkAr -
da ısrarı da bunu göeteriyor. Haşmet GU
neş, rolünü mükemmelen ifa eden bir ak-

tör gibi, muzafferiyetten emindir; ~k 
iihidle tecziye edilemiyece!}ne inanıyor. 
Fakat pek yakında aldandıkım görecek 
ve hançerl~diti ma.um kızın ölümfle ne. 
tice:enen cinayetini darağacında çırpı 

narak can vermekle ödiyecektir. 
Kültür direktörü titrek bir sesle: 

bu bqkalı!ı, me.slek .sebebi!e, biz göre -
biliyoruz. Haşmet Güne~te bunlardan hiç 
birisi yok; vicdanım bu çocufun masu -
miyetini haykırıyor. 

- Hissinize kapılıyorsunuz baylar; de
dim, Haşmet Güneş hepinizin arkadaşı, 
samimf dostudur. Onu .seviyon;u~uz ve 

- Acaba adalet yanılınıyor mu? dedi, sevdiliniz için üstüne toz kondurmamak 
Haşmet Giine~in aleyhinde belki hadiH- istiyorsunuz. Hakkınız var, duygulannızı 
lerin veya dellilin zevahiri şehadette bu- anlıyorum. Fakat ne çare ki hakikat, 
lunuyorlar; fakat Güneş kadar lekesiz, maalesef, sizi teyid etmiyor. Bugün a
tertemiz mazisi de lehinde 1ehadet et - daletin karşısında ne yaptığını bilen, şuu
miyor mu?. Adlf hatalar hep böyle ze - ru tam, kurnaz ve müthiJ bir cani vardır 
vahirin tazyiki altında vücud bulmuşllıll'- ve bu cani, cinat temayülatını b:itün ha-
dır. yatı imtidadınca içinin derinliklerinde 

Jandarma kumandanı ilAve etti: gizliyerek camiaya kendisini normal bir 
- Bir kriminoloji llimi rle~·ilim; fakat adam 11fatile tanıtma!a mu\•affak olmuc:

pek çok tecrübelerim mevcuddur. Cina - tur. Ben vazifemi yapacaktm. Maamfih 
yete müstafd veya cinayetle melOf inS"an- mahkeme daima maznunun lehinde ha -
lann çehrelerinde, bakışlannda; hattl ~ket eder. HAkimJ-er heyetinin bu işte 
yüz ve el tqekkilllerinde bir başkalık hafifietici bir sebeb bulmuı veya ruç1u
nrdır. Birçok intanların ı~emedfkleri nun mazisini naıan itibara alarak hök-

nılamaz... 
1 

çJ' 
. sırııTl 

Ertesi gün tekrar Bay Dımış 
tırtarak konu~tum: wı· M 

- Cinayete takaddüm eden son cttil'lıı 
gün içinde kızınızla hiç ha!!bihal 
miydi?. 

- Her gün ederdik efendim.. b:ıı•l' 
hıiS ' 

- Haşmet Güneş hakkında 
den bahsediyorum. . 0 :ıl'' 

- Bir gün evvel ettik efend!J11· .lıt~ıi ' 
. in't1 ll t' 

şam Bakkallar Ccmiyeti reıs . 111i''0 
. . . ·ı ,< ıste .. oı• nüne gıdecektık . Ben gı mc· t 1ır 

N·ha''e ttı dum: kızım ısrar ediyordu. ı ·iderııc , 
ba!. Bu düğüne ben yapayaln_ız ~]fl'\ 8dl , 
ya; henüz resmen nişanlısı bıle 

011 
}'' 

· · deyirrı; · Jtfl ğım Haşmet Güneşle mı gı ·eJll 

kışır mh demesinden bilistifade ) 
nasihat ettim .. 

- Ne dediniz efendim?. .:Jr) 
(.-trkası ı 
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«Son Posta, nın zabıta romaru: 36 

Yazan: CEV AD FEHMİ 

Ihanet eden Inatres 
Güzellik 
bilgileri 

ı 
J 

Çok beğeni en bir 
şapka modeli 

Cildinize hakkile bakıyor musunuz? 
Sualim tuhafmıza gitmesin. Müsbet ce 

vab verebilecek kadın azdır. Cilde bak 

mak zordur da ondan mı? Hayır ... Çok 

paraya mı ihtiyaç gösterir O da de -

Bu orıJınal tok bu 
sene Pariste pek 

beğenilmiştir. Şek -
li çok değişik ol 

ınakla beraber a ... _. 

yib ve garib olmak

tan çok uzaktır. Ye 

niliğin sevileni de 
i§te budur. Eksan 

trik modeller göze 

batmak, gülünç ol -

mak tehlikesinde -

dirler. Orijinal şey· 
leri seçerken dai • 

ma yepyeni fakat 
hiç de alelacayib 

olmıyan tarzları bul Evden ayrıldık ve Maçka ya yaya olarak döndük 

Uzun boylu, siyah saçlı ve si- inannuyacağını anlatmıştı. Raifin bu ıs
lah gözlü imiş, çok güzelmiş. Raif o za - rarı yüzünden ağızlığın şekli böyle bir 
ltıanlar Vafidis ile en sıkı fıkı dost oldu. gö~te hatırlıyacak derecede aklıında 

ğil.. · maya dikkat etme • 
Cilde bakabilmek için nasıl bakılaca- l'di M d 1. 

~u devreye tesadüf ettiği için bir gün, kalmış olacak. 
lrıetresinin evinde, bir ziyafet sofrasında Serkomiser yeni bir sual sordu: 
~Ostu ile metresini tanıştırmıŞ, Vafidis - Bu adam hakkında bilahare malu • 
ıı K a - Temizlik, (bilhassa bol sabun su 

e ratina bu ilk mülakatta birbirlerin- mat aldınız mı? 
den çok hoşlanır görünmüşler. Fakat -Evet, birgün Necdet sokakta rastla- ile) mesameleri tıkayan pudra, allık, 
llıua§eret kaidelerini aşan hiç bir hareket mış, bize anlattı. kr!>m v~ tozu her fırsatta derhal gider-
~aPrnadıkları için Raif biraz münasebet- -Ne kadar evvel? rnek. 
;~z b~Ima~la beraber bunu i~m etme~i~. - Altı ay kadar oı-uyor. Raiile ortak- b • Sabun1ama sırasında yumuşak 
i' atta biHi.hare unutmuş bıle... Vafıdıs lığı zamanından kendisini gayet iyi ta - fırça ile yüzii fırçalarnak. Bu, yalnız 
ıe dostlukları gene ayni şckild~ devam nır zannederim. Tramvayd:ı karşılaşmış- w . . . . . 
:~iYormuş. Buna mukabil Katinn ken _ lar, Necdete komüsyonculuk yaptığını, ya~h cıldler ıçındır. Ve derıye bir ne-

ğını bilmek ve bunu sabırla yapmak 
lazım. Bu bilgi basittir. Esasını bir kaç 

madde halinde toplayabiliriz: 

ı r. o e ın u.m14 

mi biçiminde askcı 

şapkalarından il . 

ham alınmışa ben • 
ziyor. Göze doğru i· 
nen viziyeri 'içiçe 

geçen tepesi ve en· 
siz şeridi insand~ 

ilk bakışta bu tesi 
ri bırakıyor. Husu . 

siyeti ve değişikli • 

ği buradadır. :.si.e eskisi gibi, eskisi kadar alakadar yazıhanesinin Karaköyde Havyar hanın- vi jimnastik yerine geçer. 
iotünrnüyormuş. Bu Raifin nazarı dik - da bulunduğunu, işlerinin iyi gitmediği- c - Cildi hergün veya gün aşırı yağ: 
katini ce!betmekle beraber Vafidis ile ni söylemiş. Raiften şikayet etmiş, onun larr.ak. Bu da yalnız kuru yani yağsıı ş ki k t •r d•ı 
~atina bir daha görüşmedikleri ıçin hiç manasızlığı yüdnden çok ktırh bir işi cildler içindir. Deriyi besler, yaşlan - ı ı arı e ı e m ez 
:r §eyden şüphelenmemiş. Aradaa za. - ı bozduklannı anlatım~.. . . mayı gccikdirir. 
·~n geçmiş ve bir gün mesele pntlal{ ver - Bu adamın eşkalı hakkında bızı da- Şıklık nedir: Bunu kat't ifadelerle, 

ltı ış ha fa la t · d · · · ., d - S:cak kornpres ... Haftada bir, iki 
· Ne şekilde biliyor musunuz. bu a - z envır e emez mısınız. muayyen kaideler halinde tarif etme-

lızlık yüzünden ... Evet, Raif bir gün met- - Bildiğim sarı saçlı, uzun boylu, ko- kere ... Bu koropres hatmi kökü suyu 
1'() ye imkAn yoktur. Giyilon şeylerin renk 
t sınin evinde Vafidise hediye et.tıgi (sa- yu mavi göz~ü bir adam olduğundan iba- ile yap•lırsa sivileeleri geçirir. 
~ .. - siyah) renkli kehribar a~ızlığı gör • ret. . . . . e - Siya-h benekieri derhal sıkıp çı - lerini uydurmak, elbiseyi yerine, vak -
)i u~~ ve kadını biraz sıkıştırınca her şe-ı - İn.g.ıliz~e bılıyorm~? . karma k, yerlerine biraz alcool comp1i- tine; boyuna; yüzüne göre seçmek, el • 

ogrenmiş. Meğer Vafidis, Raifin o ka. - Bılırmış. Çocuklugu İngılterede geç ı h .. k den geldiği kadar sade kalmak ... Bu ve 
<i • · ı · · b' t · · · · · ree ya u d eter surrne . ar sevdiği ve o kadar güvendiği dostu, mış. Aı esının ır ngılız aııcsıle kara - .. .. .. bu neviden bir çok şartlan olsa bile bu 
U~ ta . d K ı· beti varmış amma ne şekilde olduğunu f - Her krem surdukten sonra yuze 

nışma gccesın en sonra a ınanın şartların her zaman yerli yerine tatbi-
tvine sık sık devama başlamış. Katinanın bilemiyorum! hafif h~fif vurup pernbele.ştirmek. Bu . 1 • • • 
tvi d' s 'k' 1. d A k b d da h ·ıd · · d' G 1 h k ki cne şık .... » dedirtecek bır netıce ver Ila ıyorsam tabii onun evi demek değil.. aat ı ıye ge ıyor u. rtı ura a ya- er cı ıçın ır. enç, yaş ı er a-

ifin tuttuğu, davayıp döşediği, pacak işimiz kalmamıştı. Belki fazla mu- dına lazımdır. Çizgileri azaltır ve ön - meyebilir. Buna mukabil bazan -ar • 
~rafını verdi~i ev ... Rum kadını Raife vaffnkiyetli bir gece geçirmemiştik. Fa- 1ler. tistlerin bazılarının yaptık~ gibi- bü-
ti~ı~ç~ söylemiş: c Vafidis ile ben bır bi- kat muhakkak ki e':e geçirdiğimiz yeni 

1 İ c: te deri bckımmın özü... yük bir cesaretle bütün bu kaidelerin 
~~ız~ seviyoruz, artık aramızdaki müna- ipucu bize her şeyi unutturacak kadar ~ dışına çıkan, tezad ve aykırı renkler . 

l' etı bu şekilde devam ettirmive imkan kıymetli idi. Serkomiserin çehresinde gö- Dl"şlerl·n gUzellt"g'IJI• den yepyeni bir güzellik, eksantrik bi-
.,._0k. Dost ve arkadaş olalım:. demiş. Tabii rünen sevinç alametleri de bunu aniatı .1 ı 
~~:ı 1r · çimlerden gözü büyüleyen bir yenilik 
fa dehc:etli müteessir o'muş ... Kadını yordu: 
~~la sevdiği için değil, ortağı, dostu, bu Cinayet ma<>ası şefi ayağa kalkınca yaratan ne zevk sahibi kadınlar vardır 
~~d. r yakın arkadaşı tarafında'l yapılan Leyla Hanım da kendisini taklid ederek: ki bilinen, dar çerçeveyi aştılar diye 
ı ~ın hareket, ona olan inancının, bes • - Efendiler, tekrar edeyim, dedi. Hiç cne şık!» demekten vazgeçemeyiz. 
~~~ği büyük itimadın bir dakıkad:ı yı - kimseyi itharn etmiyorum. Ben yalnız bir Binaenaleyh zevkinize güveniyorsa -
~· _ığını gördüğü için .. derhal kadının e- mü~ahcdcyi ve bir müşahedenin uyan - nız şu veya bu kaideye körü körüne 
tı1~1.1 .terketmi~. Yalnız bıı evi de1i'il. Va. dırdığı hatıraları naklettim. Siz! yanhş " sı bağlanmamalısınız. Biraz da yaradılış 
lı.;ı f .onunla olan ortaklığmı da bırakmış. bir yolda beyhude uğraştırmış ve bir ma-

l derı'n bı'r ı'nkı'san haval ı<'ı'ndn sabtk meselesi olan bu zevk inceligıw 'nin ı'l -d suma da, kim olursa olsun nahak ycyre ı •. 
~·undan ayrı!mış. Ticarethan('nin h('sab tırab verdirmiş olmıyayım. haml<mna uymayı bilmelisiniz. Şıklığa 
~ nı tasfiye etmişler. Müessese Raifin Osman Bey cevab verdi: esas olan şartlara şahsiyetinizin tel -
l~tinde kalmıc:. Vafidis sermavcC'ini ve k' 1 · .. d ği 'k k'11 w 1 ~ıır ,...: ~ • . - Hayır, hayır müsterih olunuz. Bü _ m enne gore e şı şe ı er vermege 
lhı. ·•uktar da tazminat alarak çıkıp ~ıt • 
~~· lö'akat bu ayrıhş onun için ıyi olma- t~n mes'~~i~·et bize aiddir. Bu gece yap • çalışmalısınız. Herkesten, her kaideden 

l 

:"§. B 
1 

d ğ . . 1 d H k tıgınız buyuk yardımdan dolayı size bil- ayk•rı istikamete yürürneden herkes -
~a-aş a ı 1 yenı ış. erb~. muvaBa .~- hassa teşekkür ederiz. h 1 lad k 'd d 1rn .ı., •uış, servetini yeyıp ıtırmış. u '-''..IZ 

1 
• •• •• ten ve er a e e aı e en sıyrı ayı, b "" " k d di kentlinin malı olan tarzı ulan ve o 

ltı tl lıaife kin gağlamış. Bjr daha görüş • Genç a ın mahzun bır tı:>bessumle gu- Dişierinizi sağlam ve güzel gbrmek is- seçilmeyi bilmelisiniz. Modern moda 
1 
{)Iniş, hatta karsıla .. mo.ımşlar. İrte c _ lümsedı. Ayakta durabilmek için son , t' ah tsızl kl d h b 1 telakkL<'i giy~nde şahsiyetini teba- tarzda giyinen kadına derler. Bunun 

(~tıa· :. "' k t' f tt'ğ . b' . h ıyorsanız r a ı arını a a aş an~ d d 1 k Q ıler kehribar ağızlığın lıikayı;,.i bun- uvve ı sar e ı ını an atan ıtab bır a- . rüz ettirebilen kadına şık diyor. Zev - için yılmaı an, usanma an yapı aca 
arı ibar lf li vardı. Rıdvan Sadullah kendisini fena gıçta tedavıye çalışımz.. Bu rahatsızlıklan kinize tam manasile güvenebilrnek i - ~ey morlanın, modellerin ve şık kadın-
ı:o_"koe. ır. hissedivorsa bir doktor çag~•ırabileceğimi- ı ve tedavilerini elbette ki di~ doktorları . . .. d d wd w h ~. rnıs ..ıu· " çın onu ıçınız en og ugu am şek • ların "ıklıg-ını anlamaya, ögwrenme'-·e 
......_ Bu ~eri ~or,. · ~ 1 k ld ğ e zi söyledi. hepimizden iyi bilir. Fakat muayyen ve lile bırakmamalısınız. Bilgi ve görgü i- 1 ~ ··r t lı 1 d " 

lııi.. agız ı&ın o a6 ız ı o u una -~ D d 
1 1 

d h . lt d h "k on ara nu uz e meye ça şma ı ır. 
·• ll'lisiniz? ostumun yüzline a gın bakışlarla ba hemen hemen umumi denecek kadar sık e a :ı ınce meye, a a yu seltıneye 

k k ı ı ı t 1 ı V Basit hir misal olarak size şu moddi 
-.·':'!'abii kat'i bir şey söyliyemem. Na- ara : raslanan bazı diş arıza arı vardır ki bun- ve o gun aş ırrnaya ça ışma ısınız. e 
ltıı soy !iyebilirim. Ağızlık ağızlığa benze- - Teşekkür ederim, hayır .. hayır! de- ları - gene bir diş doktorunun tavsiye le- olgunluğuna inandığınız gün modelleri verebiEriz. Bu sade elbic:eye tP.ı erlrllid-
~z ll'li? di. Doktorluk bir iş yok ... Tıb manevi ız- rine göre _ kendi itinanızia giderebilirsi- ve mor!ayı emrine ve eline vermeli, on- sü7. eşıktın diyebiliriz. Fevkalade nesi 

.ı . ......_ Evet amma, bu çeşı·d bir ag-ız.hk na. tırabiarı da dindirebilseydi hay:ıt her . Bu h t ğ h . llara si ı e mahsus şekiller vermeyi zev - var? Hiç bir ~eyi \'C hiç bir yeri ... Düm "lt nız. usus a yazaca ımız er şeyı Av- k' . b k 1 İ t k k ..ı 
11 ... ~ulunur. Hem şeklen benzesın, hem ha~de bugünkünden çok başka olurdu · · · · · · · ınız~ ıra ma ısınız. ş e şı ::ıuın düz kısa kollar, di_imdüz bir arka· ve 
" u rupalı bır dış hekımının tavsıyelerınden böyle bir zevkin eseri ve tamamen ken 

,.,,., ıerinde Vafidis Gavriyeloğlu ismi - Rıdvan Sadullah şefkat ifade eden bir ön. Fa'<::ıt ko\.'U rengi açan beyaz bir 
~ •• ilk alıyoruz: _ 
· harfleri bulunsun! tavırla mukabele etti: 

......_B Diş etlerinin kanaması ve 
ll nokta sizin bileceğiniz biı iş! - Uyumıya çalışın ız, LeyHi Hanım ... 

gevşemesi 

......_ Evet hakkınız var! Kabilsc ilaçla uyuyunuz. Uykunun bir 
)o-:- Sakın şimdi daha iyi aklıma geli- manası da zamanın gizlice geçmesi de
tord·~~.if metresinin evinde bu a!iızlığı rnektir ki marıcvi ız.tırabları hfifletmek 
tıq u~Unü söyleyince cyanılmı§ olamaz bakımından hakikatcn şiialı tesirleri 
~ın? Belki bir başka ağızlıkt:» demiş - vardır. 

sık sık görülen diş rahatsızlık'arının en 
mühimlerindendir. Buna karşı yapılacak 
tedbir şudur: 

Eau de menthe 1 lit!·e. 
Fonnol 1 gram.me. 
Heliotropıne 0,75 centigrammP.. 
Bu mahlulle günde üç kere (d i şlerini-

~~~ llunun üzerine bana bir kağıda ağız- Genç kadına kapıyı ve pencere'cri sım
)~ resrnini çizmiş, Vafidisın sarı ve si- sıkı kapıyarak yatmasını tenbih ettikten 
tııcıi:_enkıerin imtizacından hoslrındı~ını ve kendisil}i yarın, yahud öbiir giin görüp 
\ıtdı~'nden bu, ağızlı~ ısınarlama yap - tahkikat neticesinden haberdar edeceği - zi fırçaladıktan, temizledikten ~oııra) ağ-
~litıl:tlnı, hem bunun eşi olan, hem de ü- mizi söyledikten sonra evden ayrıldık, zınızı iyi~c çalkalayınız. Son d.:or~ce fay-
'- Q df\ CV. G.) markası bulunan bir baş- Maçkaya yaya o:arak döndük. da göreceksiniz. 

ğı~ lığın mevcudiyetini eözi1e gör se f Arka~ı ı·ar) Ayni di.~çi çiirük di§ ağnl<ıı ına k:ırşı 

şu ilacı tavsive ediyor: 
Chlorhydrate efe cocaine 16 Nis~t 
Opium en poudre 64 
Menthal 16 
Racinc dı> guimauve 4!.l :. 
Bu diş hekimine göre die: m·icununuzu 

da kendi Pinizle yaptırabilin;il'iz. 
GlyrPrine pure 61) ~ramn es 
Pnu{lre cl-e cascarillf' porphvrlsce 1~ gr. 
Prnırlrr d~> bcratE' riC' sol'd" 10 ~ 

Pcmdre dn chlorate de p~t:ıc:<;e 

P11udre ele siwou !T'ı.'>c!icinal~ 

Erc;f'ncc dC' lıl\'annf" AA 
Esscnce de romarin 

5 s 

10 • 

ör~ii ~eridln yakasını sarı~ı, önürıden 

etel<lenne uzanışı bir sivah önlü'·ten 

farkı olumran bu elbic;ew~ barnbaşl<~ bir 
ııii:<ellik \'Privor. Bu band övlece knlsa 
!!ene pı;k hoş sayılamazdı. İki uf ... cık 
~ül (lnıın yarım bıraktığı güzelliği :a -
ma;nlıvor \'C dümdüz elb:<;eyi tam rna 
nasil::ı s~de. ~ık b'r elb:se haline koyu
vor. İ<;te §•klık baznn bövle birkaç nıet
re ~eridlı>, bir iki ufak çicek•e gizı,..n:r. 
?.e,·k s::-ıhibi k:ldın bunu bilir ve bulur. 

Bunu biLncli; bulmalısınız. 
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erıg 
tm d" k- ha (B•u•>~arafı 1 ltd sa11fada) rı peyderpey gelmelrted.ir. Fakat bunlara Sıvas- Çetinkaya arclsında büyük kat (Bas1arafı t inci sayfada) 1 rakile. bir topl_anl_l ya. pı '' ve,"'" un u ' - ...,. , 1 ileriye gl-

k t l A ı. te " yan \ a cana vardım heyetleriniu gelmesi gecik- istinad ederek aşakıda verdiğimiz rakam- yığınları olduğundan Atatar ar reis vekili Rana Tarhandan ve Meclis ı re etiarz ne ıcesı, ıe W\.e uorı_ . - .; 
. . kili Hilmi Urandan tandaşlııra ynpi!aca.k yardımJat' uzerınde miştir. Civar vil..ayetlerden Erzincana im- lar muvakkat olup icabına göre tahkik ı dememektedir. . uar-

Partı grupu reıs ve . dadı sıhhi heyetleri ve erzak gönderil- ve teyid edilecektir. Erzincan - Erzurum arasındakı ha . mu .. rekkeb ola ... ak teo::ekkül etmic:tır. kararlar_ almJ.ib. r. d d bo kl kl 1 t Arnele ekıP'" 
' -ı ""' d ı k d h • miştir. 1 - Sıvas vilayeti: a a zu u ar o muş ur. ~ Koml.te bu maksadla yapılacak n k- Komısyon ılk yar ım o ara er :.u İs ._, lrin 1 . ve busu 

K.ı.zılay emrine 35 bin lira tevdi eylemiş- Son haberlere göre Erzincana bağlı 5 Rafik kazasının pile nahiyesinin leri kar temıu.eme ma e erı 
di ve ayni yardımlarm doğruca rnılli tir. Bütün vilayet kazaları içinde de ayni l köyde de birçok binalar yıkılmış, insan- merkezinde 200 yaralı v~~~r. 13. ev kıs- si katarlar tahrik edilmiştir. Karlar yı-
yardım komitesi hesabına Kızılaya ya- suretle birer komisyon teşkil edilmiştir. ca zayüıt olmamıştır. men yıkılmış, Okturon koyunde ıse 3 ev rın temizleniD4 olacaktır. 
tırılarak oradan makbuz alınmasını c- Ba~ve 'ilin tamimi . Tokadda ölü miktarı ıoo ü mütecaviz- tamamen harab olmuştur. Kapalı yolların açılmasına çalışılıYor 
sas olarak kabul etmiş ve B. M. Mec - "1 dır. Yaralılar 200 kadardır. Fazla zarar Bayburdda, 16 ölü, 70 yıkılm14 ev t:S.: Sıvas, 28 (AA) _ Bir :t.araftnn ıara. 
llsi azasının ilk taksiti olarak Kızı!aya Ankara, 28 - Başvekil Dr. Refik Sa?,·- gören Erbaa ve Niksar knzalarından he- bit edilmiş, Pirput köT.inde ise 16 olu Hafik kaza merkezlerine imdadı sıb}lt 
20 bi:ı lira yatınnıştır. Komite, tekmil dam, Uçüncü ve Dördüncü Umum Mu- nüz elrn!h malümat aJıııaınaınŞır. bulunımqtur. _ . ,. heyetleri ne lürumu kadar çadı~, bB':;. 
"ilayetlere tali komiteler t~kiline her .fettişliklerle Ankara, Erzuı-um, ~:zın- Orduda ölü ve yaralılar tesbit edil- Zara kazası koylerınde hasarat kat ı o- niye yiyecek ve giyecek gönderıld~ı 
terde hayırsever vatandaşların tebeı: - can, Sıvas, Kayseri ve Malatya vılay.;!~- mektedir. Köy'erinden henüz ır.allimat larak henüz tesbit edilmemiştir. bi dİğer taraftan kar ile örtülü bulunan 
tilatını toplamak için mülhakata te'blı .- lerine bugün verdiği bir talunatta. hiç yoktur. Zara merkez kazasında maalesef 1500 Zara _ Suşehri yolu ile Koyulhisar - sı~ 
gatta bulunmayı da kararlaştırmıştır. vakit kaybetmeksizin masraflara karŞı- Erzurumda merkez ve mülhakatta bir ölü vardır. 1000 ev yıkılmıştır. vas yolunun açılmasına çalışı.ImAktad~r. 
istanbul Belediyesi 10 bin lira verdi lık olmak üzere mahalli Z~rnat Bankala- çok biruılar çatlamıştrr. FJmalı köyünde- Suşehri merkez ve nahiye1erinde 150 Bu mesaiye askeri kuvvetlerimiZ de ıt-

İstanbul Belediyesi zelzele feJ.aketze- nnm valileri:ı emrine te~ıyatta. ~u~una- ki hasar mühimclir. Birçok binalar ta- ölü, 50 yıkılmış ev vardır. Kaza merke- tirak eylemektedirler. 
1
_ 

delerine yardım maksadile Kızılaya on caklannı, vilayetler kendı asgarı ih~ıyaç- mamen yıkılmış, 6 ölü, 8 yaralı tesbit e- zinde nüfus zayiatı az olup yıkılan evle- Hafik kaza merkezile Jpsile nahiY~ 
hin lira verrneğe karar vermiştir. Bu pa- ları için elzem olan gıda m~d~eler.ınden dilmiştir. Zahire ve erzak enkaz altındli rin adedi de 10 dan ibarettir. nin zelzeleden müteessir o!an köylerıni~ 
ranın bütçede münakalesi yapılmış, ev- fazla o.an!.annı derhal ve bıiillasıla Ec- kalmıştır. Şarkışiada 2 kişi ölmüş, ll ev yıkıl- yolların knrla örtülü bulunması dola~:a
rak tasdik için Ankaraya gönderilmiştir. zıncana sevketmelerini ve vilAyetler bir- Amasyada zclzele çok şiddetli geçmi~- mıştır. le Sıvastan yardımda bulunulamı:una .

11 Dün toplanan manif'aturacılar bir iği bırlerıne nazaran ihtiyacı gözönünde tu- tir. E7.ine kaza merkezmde fazla h<ısar Koyuibisar kazası merkezinde maa~e- dır. Bu köylere yardım. Tokaddan teını 
idare heyeti de Erzincan ve hnvalisi fe- tarak kendilerinde olmıyan malzeme ve voktur. Kazanın 17 kövünde ise birçok sef hasar çoksa da zayiat miktarı henuz edilmek üzeredir. ~ 
hiketzedelerine acil yardımda bul\ınmak maddeleri diğer en yaktn . vı1aye:lerden binalar yık,ılmıştır. Ya'~ıL 190 hanelik tesbit edilememiştir. Felaket sahalanndaki köylerde b.~:e 
için karar vermiş ve derhal faaliyete ge- temin etmek suretile sevkıyatı. _mkıt~a bir köyde (100) ü mütccaviz ölü vardır. Bu rakamlar Sıvasta saat 1,30 a kadar nan doktorlar ağır yaralılan maha~;atle 
çilmiştir. u~tmaksızın idıırn.e eylemelerını teb iğ Yozgadda Surgun kazasının Kadışehjr tesbit edilebilenlerdir. ilk tedaviye tabi tuttuktan sonra su ttit" 

Öğrenildi~n~ ~ör: şehrimizd~k~ ma- etmiştir. . . ., ., nahi) esine bağ!ı Tahana köyün d~ 50 ev- Erzincana gelince hasar ve zayiatın Sıvas Nümune hastanesine nakle 
nifaturacılar birlik ıdare heyetının bu Bu talimatta her sevkedılen kafı.e ı.e den 35 i yıkılmı.ştır. 2 kadın ve bir çocuk pek mühim olduğu anlaşılmakta ise de mektedirler. 
karannı memnuniyetle karşılamışlardı:· ne gönderildikinin de günü günü.ne. ~·e enkaz altında kalmıştır. henüz kat'i olarak tesbit edilememiştir. Hükumet ölü ve yaralı ıniktarırll 
Mühım bir meblağın kısa bır müddet ı- doğrudnn doğruya_ Başvek\eate .. bıldırıl~ Sıvasın Zara, Kangal, Yıldızeli kaza- Yardım ve kurtarma arneliyesi bütün fa- bildi k 

.. nı. d • bugün 1\teclise recc çinde toplanacağı an~ılrnaktadır. . mesi ve malıallinde yapılan mus:-·~ a .. larından henüz taf.crilat gelmemiştır. aliyetile devam etmektedir. le mıtı" 
Üniversite gençleti de aralarında bır neticesinde yapılması faydalı. gorülen Erzurum Vali Vekili Hilmi Baleının Tercan kaza.!l köylerinde 6 ölü, 8 ya- Ankara, 28 (Hususi) - Zelzc "~lcY' 

ı 1 · · d • yık 1mı t takasındaki vilayetlerden yaı_ ·ın. 0e tA .... heyet seçmiş, felaketzedelcre para top~- bqka işler varsa bun ar. ıçın e un~umı bir heyetin ve bir sıhhat ekibinin başın- rah vardır. Evler tamamen 1 ş ır. kadar alınacak malıimat netıcesınd .. k'; 
maga başlamışlardır. Üniversite profesor müfettişierin ve valtlerın Baş-vekalete da Erzincana hareket ettiqi bildırilmck- Trabzon merkezinde bir ölü, 6 yaralı bu 

k k ı bild. ·ı · ı· ,. k bit edilecek ölü ve yaralı miktarı ıı·s• ve talebesi tehalükle yardıma oşrruı. - tekiifte bulunma arı ın mı~ ır. tedir. Vali vekil.inn bulundu~u. hususi vardır. 2 ev tamamen, 2-s ev ısmen yı- . McC 

tadır. Bu talimat ayrıca Erzincan~n so~ra katarda ilaç, çadır ve yiyecek vardır. kılmıştır. o"lu" :~!:ı:~~.d:Ofk~:;t~!:!~;: ~~ neti~ 
Ticar~t ve 7..nhire Borsasının teberrüü en ziyade felAket ve h~~a du~ar 0 ~_n Trabzon viHiyct merkezi ve kazaların- Trabzonun merkez köylerinde 1 

istanbul Ticaret ve Zahire Borsasının Tokad, Amasya, Ordu vllayetler~ne m~- da ölü ve yaralılarm miktarı pek çok de- vardır 7 ev kısmen yıkılmıştır. den haberdar edilecektir. 
da felakctzedelere 5 bin lira verme~e ka- cavir bütün viiayetlere de tamını edıl- ~ildir. Merkezde §imdiye kadar bir ölü, 6 Vakfıkcbir kazasında, merkezde ölü . Yeni sarsıntılar ·ıen m•~ 
rar verdiği öğrenilmiştir. miştir. (A.A.) yaralı vardır. ve yaralı yok ise de 31 ev tamamen, .. ~-0 Ankara, 28 {A.A.) - Bizeb~~r~7 gn.nil 

Şehrimizde kısa müddet zarfında muh- 1\feells Reisinin ta.m.1mi Samsı.:nda Lfıdik kazası d3.hilinde HU- ev kısmen yılolınıştır. Köylerinde i olu, himata nazaran Malatyada ırı t 
3

.30, 
telif teşekkül ve müessese.er tarafından Ankara, 28 (Hususi) - Büyük Millet yos kaplıcalannın sulan kesilmlştir. Çar- 35 yaralı, tamamen yıkılmış 20, ve kıs- saat 22.15 te, di~erleri bu sabah 188 şıut· 
süratle ve mühim miktarda ~ara _yardı-j Meclisi Reisi ve Milli bdım Komitesi şa.ınbad.ıı 25 ev çöbnüştür. Enkaz altında men yıkılını.ş, 8 ev vardır. 4.40, 6.10 da dört hareketiarz oıınu 
mı yapılacağı kuvvetle tahmın edılmek- ı Rebi Abdülhalik Rendn billımuro vila- kalanlardan 11 kişi ölmil§tür. 50 k~i ya- Maçka kazasında hasar azdır. 1 ev kıı~o- Zarar yoktur. 
tedir: . . • yetlere komitenin faaliyeti hakkında ralıdLr. 8 ağır yaralı Samsuna hastaneye men yıkılmıştır. Yozgadda ı,o~ 

Iş Banlc:ısı 10 b~ lira !~.di ., . mühim bir tamim göndermiştir. R~is ta- nakledilmi§tir. Giresun vilayetinde hasar fazladır. Fa- Yozgad, 28 {A.A.) - Dün sabah sat' 
Ankara, 28 (Hususı) - Buyuk mı li miminde fcUiketin şümulünü izah ettik- Erzincanın manzarası kat orada da miktar henüz tesbit edil- tün memlekette hissed'lmiş olan yer dtY 

"müecseseler felfıketzcdelere yardım için ten sonra komltclerin teşkili hakkında ~ Ankara, 28 (Husu..c;i) - Erzincandan mektedir. sıntısı Yoz.gad ve mülhakatında da 
milli komite emrine teberrülerde. bulun- direktifler vermiş, halkımızın göstcrcce- gelen son haberlere göre vilayet merkezi Yukarıda bildirdi~ gibi, verdi~i- yulmuştur. tıaJlllf 
mak kararını vermişlerdir. Tür~ye 1~ ~ malum 01.an yüksek hassasiyetten yar- şu acıklı manzarayı arzetmektedır: . Bir miz rakamlar icabma göre ileride tahkik Madende imdadı sıhht binası ç\·rJcS~ 
Bankası bu "maksadla bugün komıte em- dım komitelerince süratle en verimli ne- enkazdan ibaret kalmış şehrin kenarla- ve teyid edilerek vatnada9larrmızın ıttı- ve Sorguna bağlı Dabana köyünde h~sa,.-
rine 10 bin lira vermiştir. . ticeler alınması lü%Wnuna ehennniyeUe ı rında yakılan buyük mrydan ateşleri et- laına arzedilecektir. hane oturulamıyacak derecede eıY 

Ziraat Enstitüleri'nin J'~dımlan . ijaret etl114tir. rafına top 'anan felaketzedeler ve devam- Demiryolu münakalltı inkıtaa uğram.ışbr. İki çocuk ile bir kadının 
Ankara, 28 (H~sus~) - :ıraat ~nstı- 1\ıilli yardım komitesinin , lı hıçkınklar. . uğradı kaz altında kaldığı bildiriliyor. 

tüleri talebe cemıyetı bugun f~aliyete beyanııamesi Faaliyete geçen devlet kuvvetlerı bu- Ankara, 28 (Hususi) - Sıvas - Erzu- Turhalda ı..ıır.,. 
geçm~ ve Enstitü memurlarının ilk yar- ( A) _ Mlll1 ardım komite. gün <ilenleri değil, fakat yaralıları ve fa- h bab v 

k ık. 'kA 1 n yu-z Atıkarn 28 A.. • Y b' tl 1 1 rum arasındaki istasyon binaları e em- Turhal, 28 (A.A.) -Dün sa ketilltf dım olara ıncı an.un ma~.ş arı ın el - 81 beyıınnames1: ciadan kurtulanlan tes ı e meşgu dol; . tli surette hasara ult'amış ve bazı da beş altı saniye süren bir hare bitıJI" 
de beşini mil

1
i komıte emrıne verm e- Usll ba memleltette hat.ırlanmıynn bir muştur. Erzincan merk~inde mevcu mıye 

1 
tu Geçid is olınuştur. Üç ev yıkılmıJ ve birçok 

rini kararlaştırmı.şlardır. Z!'lzele bir Ir.ımm vlllyetlerimlzde korkunç bin nüfustan 8 bininin öldüğü tahmin e- yerlerde hatlar boru muş r. .. -
Enstitü profesörlerinin aileleri de fe- tahribat yapmJ..1tır. Enincanda yıkılma - dilmektedir. Zelzele ınıntakasmda ölen tasyonunda köprü ~'kılmı~ır. sri:- lar da hasara uğramıştır. dır Ci"af 

laketzedelere giyirn vcsaire eşya tedariki dık blıın kalmıo.ml4t.ır. ~hlr dlimdvllü: btt.r ha- vatand!lJ:larımızın adedinin 20 bini çok fer inkıtaa u~~tır. Cetinkaya e ~- Dokuz ölü ve 15 te yaralı var . Y'"~' 
k'li M • li E km.enln re rabe halmı almJ,Gtır. Dlier bazı .. ye ve ,_., ak d ragöl istasyonu arasındaki hat _ehem.mı- köylerde sarsıntının tahribat yap~tuf· 

için Ziraat Ve ı un 
5 

• r . . . - keza mrrke.Jerımiz ve köylerimiz dahi litet- geçtiği .zannolunm ta ır. .•• yetli surette bozulmuştur. Ta_ mrratı. n on madığı hakkında bir malumat yo fikası Bayan İffet Erkmenın reıslı~ı al- •-n dereec derece miit.ae!.,lr olmuştur. Atındolu Ajan~ının verdı~ rakamlar d Im k 
ı f d IM .. gu" nden fazla sürece~i tahmın e ı. e - T b da , tmda toplanmışlar ve muhtc i yar rm :!n ıccU bu Afetin birçok Tatandao haya - Ankara, 28 (A.A.) - Zelz~Jeden mu- ra zon ·ınizde "' 

kararlan vermişlerdir. tına mal olmcsıdır. Can kaybının ve yar:ılı tecssir olan mıntakalardan ayiat mikta- tedir. Trabzon, 28 (A.A.) - Şehrı arsıl1' 
Kızılaym yardınllan s~·ı.:ının hııldld miktarını hcntlz bllmiyo~ geUrUmelerl Te &Ueler yanını. yerlettirU - sabahı iki ile üç arasında beş yer ~uiY' 

A k 28 (Hususi) - Kızılay Cemi- ruz. Ba dakikada cümlentzi reıt'ıket kurban. di~er levazım gönderilmiştir. melerlnl isteml.11erdlr. tısı hissedilmiştir. İlk zelıele 2~ olJılllf 
ycti ::ı::~ merkez ida~ he~eti ile_mcr- =~ =::~·:,ı:~:=:~;n:':!i,:::.:.~ ;~ Kmlaym faaliyeti TUCCIU'lann yardımlan kadar sürmüş ve oldukça şiıldet;•rı I>l' 
kezi umumı heyetı bugun muteaddıd ve şunme~e davet ediyorum. Ankara, 28 {A.A.) -Kızılay Cemiyeti tur. 1ç kalenin bir kısım duv~r _a de şr 

D Ankara 28 (Huausl) - Şehrin b&.4]ıca tl.- b' canunın devamlı toplantılar yaparak b~şşehirdc Milli Şefin emirleri umu:mt merkezinin zelzelede zarar gören carethane aahlblerl ve esnd cemiyetleri mö cami minaresile diğer ır 1 rı yY 
felaketzcdelere yardım maksadıl~ alına- Pellket hnbcrlndcn derın blr ıeessür du. yurddaş,.ar.unıza yardımı devam etm~k- messiLieri Ticaret Odıuında bir toplantı refesi, bazı evlerin bahç~ ~uva~;ı )tıl" 
cak teşebbüsler etrafında muhtelıf karar yan Cümhurrelsimlz ve .Milli Ş~!iınlz. dcr. tedir. Bugün Amasya Kızılay merkezıne yaparak yardım tcklllerini tesbit etml~ler - kılmıştır. Gümrük dairesının ça 
vermiştir. hal en ı.erl ve en etraflı yardım tedbirleri 5 bin Jirn ile 100 don ve 100 gömlek, 100 Üsküdar yardJm komitesi men zarar görmüştür. 
Tehrriiler:in lmbul edilecekleri yerler alınmasını emretmişlerdlr. de battaniye, Sıvas Kızılay merkezine ü İzmir ve Dikilide <~" 

Cümhuriyet hükftmetl daha Uk andan 1 - 211 zeızele felaketzedelerlne yardım için skü tli ııa 
Ankara, 

28 
(A.A.) - Kızılay Ankara tıb:ıren müteaddid sıhhl lmd:ıd, malzeme ve evvelce gönderilenlere ilftvetcn .. ç_a- dar kazasında da bir yardım komitesi teıJ - İzmir 28 {Hususi) - Kasve . aec6 

merkez.i reisliğinden: .. _ .. ylyecek trenlerı tahrik etti. İki Veklllmlz bu dır, Zara kazası için 300 çadır gondcr:l- kil edilmiştir. Bu komitenin emrinde çalış • lar ve z~lzeleler devam et~ek~.:~1:.rin f,. Yurdun her tarafında buyuk acı ı e sabah Ankaradan zel ele mıntnkıuıına glttL miştir. mak üzere ayrıca Beylerbeyt, Kı.sıklı nahlye. sabaha karşı Dikilide, bugun o_:,:ı~i gr 
karsılanan son zelzelede felakete uğrıyan 1 Av nı tc"~"Ür Jç nde bulunan millet veklllerL Erzincan Kızılay merkezine çocuklar lerinde de beşer k1fllik birer taıt komıte tet- mirde hafif zelzele olmuştu~. Ev ~ı;yürıÖ' 
yurddaşlarımıza yardım olmak üzere ge- mlz, dOnkü lçt1malannda benim rlynsetlm için tekrar 1000 don, 1000 gömlek ..• Saı:ı- kil edilmiştir. ceki zelzele Dikilinin Nebıler şıtr· ıs 
rek mal ve gerekce para o'arak teberrft- altında b r mUU komlt~ teşkil e_derek mffi~- 1' d 1 Üniversite ve yükse~ tahsil tahn'bat yapmış ve 22 ev yıkılını . . h fkatli t'miztn de yijksek yardımına müracaat edU. sun Kızılayına da 2 bin ıra gon erı -
de bulunmak :ı:;tıyen ayırsever şe ' mestne karar verdiler. Komıte bugün Anka. miştir. gençle~inin dilekleri evin de duvarları çatlamıştır. 
balk.unızın bu a sil arzularını kar.şılamnk rada te~ekkftl etti. Bütün vilayet ve knzıı Malatya'dan yardım z,.·•zele felAketi karşısında büyük bir has d ziyet til 
maksadile cehrin üç esaslı merkezinde merkeziertnde c!e hemen •ubeter kuruıacat.. :ı Erzincan a son vas rsıntı b' ı~ 

'$ "' 'I"latya 28 (A.A.) - Dün burada Erzino:ı- saslyet gösteren tiniversite ve üksek tahsU .A ) a ,_
1 

_ teckı·ıa·tımızın, makbuzlarımız mukabi'in- tır "".. ı. bul nma'-ta Erzincan, 28 {A · - h;.-de .,,. 
-s • l~k t d lur duyulmaz gençll~i de fa:ıllyete geçm.. u ~ - Ş p ı '...ıt de teberrüleri almaya arnade bulundu- Vatanıta~larımın nakld ve eşya lanesinde nın m:nuz kaldı~ı fe e :u k - Ma - d Dün akşam tl'niverslte ve yültaek tah - olarak devam etmektedir. e aıxıı;o...-. 

biribirlle mOsabakil ede~klerlne asla .,.{iph • teırıı.etıedelere Uk yardım 0 8 u2ıere ır . bir t b h h men )taı.ın dol\J' ğunu sayın Ankaralılara bildiririz. ll' ıa•ua beledlyft...ı tamtından Erzlncana t.rt:ı- sil talebesinden mürekkeb grup ma - mamı.ş ina emen e ue ... 
etmem. Fnci:ının ıztırablıınnı ancak süratıı. .., =• t d k fellket kar~ı.eında Şehrin bütün sokaklan enkaZ Ii1cr Eşya ve para teberrü 'erini kabul ede- top'l! ve umumi blr yardım seferberliği Ue le 1200 ekmek gönde/lml$ir. ba~mı.zı zlyare e ere . ame 

cek merkezlerimiz şunlardır: hııtınet'!blliriz. Müstakil Grup umumi heyeli dilek ve arzularını izhar etmLşlerdlr. . ı dur. Bu enkazın temi.zlenm~s:.lii .,e 1"' 
ı - Postane caddesi Yağızzade apar- d I Gençler fel!ketıedeler~ J1lrdım Için, mıll henüz bitmediğinden hakiki 0 • ·n lfiY UnuLmayınız kl, binlerce·vıı.tan aşınız ka_ top anıyor yardım komitesinin tenslb edece~ herhangi . t b't' bugün ıçı 

tımanında Kızılı:ıy merkezi, tdefon 2925. rııkı~ ortc.sıııda açıktadırlar ve her türlü eş. Ankara 28 !Hususn _ CUmhuriyet Halk bir yerde çal!.'}mata hazır bulunduklarını be. r:lı mıktarının es ı ı .. 
1
,_ 

2 - Samanpuzanndıı r.. H. P. Dumlu- yaya muhtaçhrl r. Devlet harabeleri ma - Pnrt.l.>i ve mll.s nkll grup umumt heyeti ya - vaıı ettikten sonra başlıca şu dlleklerde bıı kansızd_ır· - alesef Jt\U}lll"' 
pınar nahiye merkezinde Kızılay heyeti. mııreıer hallne getlrec~ktlr. Fakat !ell'lket • rın saat 14 te Meclis içttmaından evvel tOP- ıunmuclnrclır: Şehrın nüfusununı ma ve ölilJll ıııa~ 

3 - Yenişehirde Emniyet meydanınclı zedele:-1 inşaat mevsimi gelinciye kadar so - lanarak zelzelc felA.ketzedelerdne yapılacak Ef: ence yerlerinin azaml bir hafta, aagarl bir kısmının yaralı o duğu anıaşılJ11 e"" 
~ktan, hastalıktan , açlıktan muhafaza et - - k ı de bulu ... k d ı t h ıs 1 b ı du~u ~.rt "' C. H. P. \·ı·ıa· vet merkezi binasında Kı- yardıınlnr etrafında muza ere cr - üç günlük kfı.rlarını fel~ etze e ere a s tarının da faz a u un ., ıcı:v·-

,J meli: ve b3rındırmıık TOrk mU~tinin en yük 1 ış ve ııst 
zılay heyeti. Te cfon 5888. sek an'ane ve fnziletıert'nden olnn trunniıd nacaklardır. etmelerini, tıcaret müe&Seselerinln sennaye_ tadır. Çarşı tamamile yıkı m esi 

ı 1 ı t Anknra bayanlan hizmete hazır lerı nls?e!inde Kızılaya teberrüde bulun - de yarunıştır. Kurtarma amtelleırUY e suroY zmirde teberrii er ve ynrc!ımla.,manın mü.ste.sna br m salini _ , ını Posta İdaresınce yardım pulları _ 
İzmir, 28 (Hususi) - Zelzele !eUıkPti gösterm~k mevkUndeylz. Felakete u~ıyan va .\nkara 28 <Husu.sl) - Numune hastane- ~-~redavfıle ıkarılması Ve3alre... taraftan gelen yardım ıoıvve 

h b . .. zerire şehrimtzde tC'berrü liste- tand n oıJ:mn Umidi devlette ve slzlerdedlr. sinde açılmış bulunan hastabakıcı ku; s una nı İlkç yardını tren ı· le devam etmektedir. • yol d' 
a erı u .. M1llt k0m1tenln ve ~ubelerlnln et.rnfındJ. devam eden Ankaranın gUzide pek ço;c ba- S hh' V killerı <A}l 

leri açıl~~~r. -1-~alk tebcr~lere ba~~a- toplamııız. vat:uıdasl1t vazl!cslnl ynnınız. j yanları hf\kQmetc müracaat ederek zelzele Eelfı.zığ 28 CA AJ - Saat a te Relsicüm - Dahiliye ve ı ı ye e b'liye 1Je,.
1

•()' 
mı tır. Dıkıhdekı çadır Erzı:-ıcana gon- T. B. 1. M. Reisi v~ ımm Yardım mıntaknsında vn:dfe gönnek arzusunda bu- huru u~urhyan orgeneral Kazım Orbayla Ankara. 

28 
{A.A.) _ Da : r gıı 

1 derilmE.>ktcdir. Kmnite!ll Rel.sl Abdülhalik Renda ıunı:' ı klarını ifade eylemişler Ye böyle ulvl Dördüncü Umuml Müfettl.1 Korgeneral Ak - Faik Öztrak ve Sıhhiye Vekili. D 'fcltııce 
Zonguldug· ın tebcrri.iii bir hizmete tı.made olduklarını blldirm:şler_ do~an SR.:ı.t 16 dt. busu.st trenle Erz1ncana ha . bab 

9 
40 trenıle ,0~ Sıhhi imdad heyeti sı Alataş bu sa • kal'" 7.onguldnk, 23 (A.A.) - Bugün Parti- d!r. re!:el etmt~lerdir. ' . - ere ~n ııcl' 

de Vali Halid N-soyun rcisli~inde p .rti Ankara, 2B (A.A.) - Bu sabah Sn·as Öksüz kalan çocukla: o.,nc;;ı;.ulerin. treninde felAketzedeler için romtakasma gıtmc~ : kili iStast" ~l" 
istikametine Ankaradan hareket eden 1 bir ok ü çadır çamaşır, etonek, şeker ve çay gibi gı. ayrıl.mışlardır. İki e • tcrıı 1Je ıJ· 

reis vekili Ah!T'ed Gürel i e İktısad Mü- trenle zelzele mıntakasına bir sıhhi im- . Anl..-ara ~~~ (~:~~:nko:i~~rı:erke~ne ~~ı~ d:t n 'addeleri de vardır. Bu trenın hattın a. Başvekil Dr. Refik Saydamla ~urlafllışt 
dürü Cemal Zühtü Aysanın ve havza kö- zıdcleri m ı Y " 1 11 beraber Erzlncana varacatı umuL . . d . ver azası U& 

d" ı · T' o dad heyeti .gitmiştir. Ayni trenle Kızılay racaatte bulunaralt zclzelc mıntnkasında yu. çı m:ıs c leri Heyctlıun 18 
mür şirket1eri mü ur erı ve ıcaret - Kurumu tarafından Erzincana çadır ve vasıl ve ök.SUz kalan çocukların Ankaraya maıcıaaır. dası ve Kızılay Kurumu reisierinin işti- ı 
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29 Birineikinun 

Çeviren: Nimet Mustafa 

SON POSTA 

Alatork ve halis b1y1ktay 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

Atatürktc hava tabiyesine ilave edilecek 
yepyeni bir kaide yarattı. 

O da; tayyarelerimizin dü~an tayya
teleri tarafından uğrıyacakları taar:uz-

Nim şehrinde, Tuluz şehrinde, Avig- evimde uyandıracak kimsem olmadığı larda; altlarında öulun.an tayyareleri 
non şehrinde yaşamış olan herkes onu gib;, b!r münebbihli saatim de yok. düşmn tayyareleri üzerlerine bindırmek
tanırd1. K1sa bir sakalı, gagaya benzi- Telgrafı getiren memur telgrafı ver _ le hücwn etmelerini kahraman havacı
Yen burnu :vardı. Gözünden gözlük, rnek için kapıyı çalacak bu sayede u- larımızdan istiyordu ve bu !edakarlı~ı 
hiç eksik olmaz ve ekseriyetle koltuğu- yanacağ!m. göze alacak olan Türk havacılığının kar
nun altında bir meşin çanta bulunurdu. Avukat Goguillot sık sık trene bi - şısında durulaınıyacağı kanaatini Gcne
tfesleğinde meşhurdu. Fakat asıl şöh- nerdi. Gişe memurları, bilet kontrolör- ral Halis Bıyıktaya ve ctra!taki kuman
teti mesleğir.den ziyade şahsına mün- leri bilet tophyanlar- ondan yaka sil- danlara tc'kin ediyordu. Mnevra zevale 
hasır idi. kerİerdi. Giseden bilet alırken memur- doğru bir süngü bücumile bitama ere-

Günün birinde Tuluz'da pek fazla lara bile! h;kkmda birçok sualler so- c?kti: Hüc~~ hatlarımııla çıkılan tepede 
'' - • •· Sok kl b d ~ t tarif · · t tkik d - · .

1 
bır lahza ıstırahate koyuldu k. .1agmur yagmış~..~. ·a arı su asmış- :rar ı. 1' ıa esmı e e ecegını ~ ki k d 

tı..A k N
. k kla d b. · d - 1 t ·r . · t rif b kt k Dogrusu 'ÇOktan uza a~tığımız mu a -vu at ım so a • rm an ırın e soy er, arı eyı ıster; a eye a ı·- d 1 •. . . b·zı d b kt 

a ı ı d b 
· k b. b'l · k . . k es mes egımızın ı er e ıra ı~ gay-

ç: m.ış ve ay ar an erı apanmıyan ır tan sonra ı etm gelece tren ıçın ma .1 t ğ - .. - şt 
"Uk ·ı d 1m Id • ·· b 1 1 b· ı -. . .1 . d ki retı e yap ı unız yuruy-.ı en epeyce yo-• urun su ı e o uş o ugunu gor- u o a ı ecegını ne ı e ıspat e ece e- . 1 t k 
tniiştü. Hemen bir balık oltası, ve bir rini öğrenmek istediğini de söyler, ha ı uD~uşl u · H lls . . . . . . ın eruneye geçer geçmez a Bı-
açilır kapamr 1skemle tedarık edıp, is- reket tarıfesmdeki katar numarasıle, kt t r d At ı-rk t e p'şmı·cı k yı ay ara ın an a u e az ı ':J 

emleye oturmuş, su dol.u çukurun içi- bilete yazılı katar numarasını karş:.laş- bir kahve sunuldu. Doğrusu bu ikrama 
ne oltav• atmış bcldemıye başlamıştı. tırırdı. Trende bilet kontrolöründcn k - d. t · .. ~ .. kl f .. . pe uzen ım. 
ssız guçsuzler, çocu · ar etra ını .1lmı~- huvıyet varakası arar, dah~ buna ben- thmal edilmemekUğimi karsılamak U-

la__r seyre bakıyorlardı. Bir polis bu hali zer birçok şeyler yapardı. Itiraz edile- zere Atatürke: :ı: 
Rordü. Gogui11ot'un yanına yaklaşt'l: cek olursa, bütün yaptıklarının kanuni _ cBizde demokrasini::ı kaidei esasi-

- N(> yapıyorsunuz? hakkını kullanmaktan başka bir şey yesinden olan müsavatın henüz vücud 
- Ne yaptığımı görüvorsunuz. olmadığım iddia ederdi. Memurlan bir bulmadığını:t gülerek arzettim. 
- Buradan kalkıp gidin, hem çok ri- çok ker~ şikayet ettiği, tren dinektör- _ Neden? buyurdular. 

ca ederim acele edin! lüğü, tek onun mütereddi tacizlerinden _ Efendimize kabve geldi. Bana yok, 
Gogui1Jot itiraz etti: kur ulmc.k maksadile bir bedava paso dedim. 
- Niçin, belediye reisinin sokak or- vermişti. Atatürkün: 

tasında balık av1anması yasak olduğu- Bedava pasoya sahib olduktan sonra -Halis bak bu Cevad Abb:ıs ne diyor? 
lla dair bir emri var mıdır? bir .daha memurları taciz etmedi. sualine karşı Halis bütün hulusiyetile: 

Gogui!!ot ~~Ii nden kıı.pırdamadı. Fa- A \·u~:at C'ıreguillot bir gün Ni m ile _ Efendimiz! Şimdi demokrasinin biz-
kat ertesi gün avlardanberi kapanmı- Calmet arnc;ında işliyen bir posta nra- l('rde kök1eşti~ini görecekler: ve mahcub 
Yan c~lmr kapatıldı. basma binmi~ti. Arabanın atlarından olacaklar. cevabında bu1unnrken kahvem 

Vvuknt Goguillot bir aksam saat on biri ak::llik t'divor, yolun yan 'tarafına elime gelmişti. 
tkide postaneve gitti. Bir kai'ıda kendi kac'lla'c istiYordu. Arahacı hiddetlen - 27/28-12-939 Çarşamba 
Idresini yazdı. fmzasmı attı. V,e telgrafı misti .ll.1:ı kamcıvı indirirkcn: Nuruosmaniye 
'Posta mE:'TTluruna u1..attı: - Deh Gol!Uillot diye bağırdı: Ccvad Abbas Gilrt1' 

- 'Bu telgraf benim adresime çeki- A vu'hp+ GoguiHot bunun sebebini ······-·····-··-······· .. ···········-·········-···· 
~~ek. sordu . .Arabacı anlatt1: 

- Affedersiniz. fakat bu tel.e-rafı ne - s·z b·lmc.zsiniz, Nim de gavet aksi 
diy~ sizb adresinize göndereceii"iz? B!r bir avı.;~at varrnı.ş adı Go!:!uillot imi~, 
itere mii-rsil de sizsiniz, mürsilünHevb ~n de bu aksi hayvana onun ismini 
~~· ııonrn telaraftn bir va7.ı da yok. Böy kovdum. 
e f€1~raf kabul edemeviz. Avu1-::at arabadan iner inmez mahke-

Avukat Goguillot ce\·ab verdi: meye mi.;rac:ı.at .etmiş, arahacıdan ma-
- Evvela, tell!rafımı kabul .ıotmeme- ne\•i za!'ar olarak bir miktar para ko

~z için bana bir kanun maddesi gös- parmıştı. 

Alacak yüzünden bir kllhveci 
bir adamı yaratadı 

SarıvPrde Madcn mahallesinde Ce:
m~ sok?ğında oturan Mehmedle ayni 
vcrde Türbe sakaitında ikamet eden 
kahveci Lutfi arasmda bir alacak me
selesinden knvga çıkmış, 1-fıtfi bıçakla 
Mehmedi sırtından tehlikeli .rorette 
yar:ı1am•~tır. 

Yarn~ı tedavi edilmek i.izPre ha~ta -
neye kaldınlmıs, ~uçlu Lutfi hak~rıda 
tı:.-kiba1a bas1anrnıc:~ır. 

!'rneniz lazundır. ~ GoguiJlottaıl ya:ka silkenler ondan 
Posta memuru, önündeJ...; posta k? - kurtulr.ıak çaresini düşünmüşler. ve 

~Ununun fihristine göz ~ezdirdi. emir- evlend=rmive karar vermişlerdi. Onun
ıere baktı. Avukat GoguiUoeun telgra- 1a en fazla konuşanlar, tesir yaptıJar. 
b~ı kabul etrneme~i içi~ ne kanunda!Münas=b ı:rördükleıi bir kadını medhet- mıştı. Kansına söz geçiremiyen, kai'l-
ır madde. ne de bır .emır vardı. tilc>r "" Goı:ruilloiu evlendirdiler. sını iz'ac edemiyen Goguillot, artık 
.. - Te!nrafımı göndereceksiniz. Gene H r'·esi iz'ac eden Goguillot yalnız bac:kalannı da 1z'aç edeml.yor, ba~kala-

ton··· · . ~ · "' tn ıum oldu da SlZı meraktan kurtar- bir il·ti~~vi iz'.aç edememis, yalmz bir rına da aksilik ed€mivordu. 
,. <ık istedim. Kendi adresime tel~f 'ki~ve -aksilik rtösterememisti f"'ün'kü Birkaç defa eski gu··nıerde yaptığını 
~ekr-· · · · t- " • "" gra ıgı.~ın sebeb.~nı an1atayım. ~u t~- o rla her evli erkek vibi karıya itaaUen vapmıva tesebbüs etmiş fakat: 
li f bızım eve <lort saat sonra ı!Onderı- bn.cka care ol.mad1i'rını daha .evlendi~ - Karına haber veririz! 
~ bunu biliyorum. Ben ~e ~ört s~at ırürı. anlamıstı. Cünkü kam;ı, evJenen Dedikleri zaman susmıya mecbıtr 
~ uyanmak mecbunyetmdeyım, lher kad ın ei bi aksilikte kocasını bao:;r~r- ka hnı~tı. 

Sayfa t 

.SOn Posia• mn tarihJ tem"kasa: 97 

IAfAKH 
Yazan: Reşaa Ekrem 

· Veziriazam•n sarayinda 
~ki Y~niçe.ri suratlarını asarak birbir-, sinde yatar kalkar misafirim ..• Ocak lı • 

l~rın~ gozle:ıle konuşur ,P.ibi bakıştılar, dır, ocaklı oturaktır. Paşalıda on kese 
s~pahı de Kose ~{~ed .. i.le Y~ndı~ Ali- kah':_e p~ası vardır. Kefiliın .•. Ayağını,. 
~ ~epeden tırnaga suzdu. Yeruçerilerdcnıza duşmuş garibdir .. yol verin varsın paı, 
bin homurdanarak: racıklann alsın .. 

-Bre yi~t o dediğin şey olmaz .. biz Dedi. Ve yeniQerilere dönerek onla • 
kul geçirtmeyiz öteye ... V ann gidin iba - rın da ellerini öpt~: 
şımızd~n... - Ben kefilim çorbacılanm.. pazar • 

Dedı, arkadaşı da~ dan alınmış esiriniz olurum kulunuz cı. 
- V arın gidin başmuzdan, paşalıdır !urum... ' 

diye leke sürerler bi.ze... Sipılhi: 
Diye ila~e. etti. Sipah~ d<! söze kanştı: .. - Bre delikan lım ... Bre civanım_ hOf 
- Bre yııtıt. sen var gıt kahvenc otur ... soylersin, tatlı söylersin amma bu adama 

On kese akçe kahve parasını sana bu ana yazık olur onu Paşal.ı boğarlar ve cesedin 
baba gününde vermezler... Hem paşa yok edcrl~r .. 
d~~asın için vallah billah kaydın bile Dedi. Yeniçeriler de yumuşamışlardı: 
gorurler... - V allah ibillah biz de ondan kork.a • 

İki Yeniçeri de arkadaşlarını tasdik et. nz .. bu yiğite yazıktır deriz .. 
tiler: Bu sefer Yandım Ali, keseyi elinde t~ 

- V allah Pa şahlar böyledir... tan Yeniçeriye, İstanbul J:ülhanlnrn mah. 
Fakat Köse Mehmed ağa, zaten birkaç sus bir göz işareti vermişti. 

te1den ibaret olan sakalım yolar gibi tu- Gözün hafifçe kırpıştırılarak, gözucu 
tup çekerek ısrar etti: ile, bir saniye içinde keseye ve Köse M~ 

- Amanın yiğit1erim, şehbazlarım. .. ~e~ ağaya bakmanın :oanası: cBırakıo 
Ayal!ınıza d~m .. bre mal r.anın yon _ gıtsın_ be .. A_Hahtan be1~ını bulsu~.. ŞU 
gasıdır; bre benim mahm ı!Ö7 göre gider, keseyı. de. b;'-Z P~~laşırız.:. demektı. .. 
kovun bE!'Di varavım paracıklarım ala _ Yenı~~nnın brrı ~ene zorlu zorlu cik,. 
yım... sü.rdü. Obürü çenesini kaşıdı. Si pa h; da 

- Bre herif çekil git ..• 
- Bre herif y.ıkıl _git .. . 
- Bre bela olma bize .. . 
- Bre saban sabah g-elirsin . .. Kefilim 

dt ve su ol!lanı gösterirsin ... Bre sen ea
sus musun? .. 

- Bre var git Sultanahmede.. orada 
uıu beyler. ağalar vardır; onlara kul ol, 
on kese veri""e virmi kese :ıkce a1 

••• 

- (',.;ık<:ırlık cuha al, donluk bez al, 
gö...,lrkHk bez al... 

Köse Me:hmed ağa, heye~an ve ac:abi -
n tl e; 

-Bre ben övle sö~ kabul etmem ... Ren 
'T'onhanede kahveci Kösevim. ocaklı,·ım ... 
Orak h otural!tm ... V allah bırakmam P:ı. 
şalıv;ı paramı. billah bır~kmam ... 

Df'di: kovnıından bi,. kese cıkararak 

Yeniceriden birine U7attı: 

Köse Mehmedin omuzuna vurdu: 
- Var git yiğit, alacağın tahsil et.. 
Dedi; sonra Yeniçerilere dönerek: 
- Yeniçeri karmdaş'anm, şu •iğits 

ben de kefili m va11ahi ... Mal can yongaıa 
sıdır. malsız can kaygusu olmaz.. 

Dive ilave etti. Yeniçeriler de: 
- Bre s1pahi karındaş bu yi~ite biz &1 

kefiliz .. varsm malını tahsil etsin Pa~ • 
bdan ... Var git yiğit ... Amma ayağın 
tut. ,gözün dört aç ... Paşalıdan sana za • 
rar i1işmiye ... 

Köse Mchmed ağa Yeniçerilerle .ı-ipa-

hinin avaklanna tekrar kapandı: 
- Varolun senbaz'anm... Varolun 

Ç<>rbacılarım ... Varol beyim.. sönmüş o. 
cağımı kurarsını:r::. On kesemin yarısım 
dahi tahsil etsem vallah billah şu ke~eyl 
sizehelali hoş ederim ... 

Dedi. Sonra, ayaklarını ncarak yoku • 
şun üst başını döndü ve gözden kavbol .. 
du. 

- Al viğitim .. sı>hba7.ım .. bu bir kese 
akcem .c:i7P emanett;r ve hf'm sıı d~>1 i -
kanlı kPfiJrlfr .. bırakın varavım Paşaka
pısına. 'Paşalırlan paramı ic:tivC'''im. ala. Yolun bir yanını, baştnn başg, B:af.12 
vım ... Bre on kr>c:r>vi t;ı'hc:il Pd,..rsem bu Ahmed Paşa sarayının duvarı kaplıyor. 
hir kP.,., .cn7P helali hoı:ı oJc:mı .. bf'n van _ du. Bu duvar, küçük bir suru andırıyo:ı:ı. 
nım ... p,.n "kül 01nnm ... &-n blt1im ... d~, ~azgallı, ~li, ve ~zerinde ahşali 
'Qaıı ava~nmı dü!rtüm şehbazlarım .. de- nobetçı kulelerı vardı. ~ı ~dam boyun -
di. dan fazla iki kanadlı b:ıyuk. k_apısı, sa~ 

Kese ağırdı. Yeniçeri kocaır.an par _ ~e~rhalarla kaplıydı. Kapının ıki yanındi 
makları ile pos bıyıklarını karıştırdı. Ar- ıkı mermer bınek taşı vardı. Bunlar, KD. 
kadaşma baktı. ArkadaŞl sipah\ye b<~ k- rint tar.zıı_:ıda. b~r. cs~i m~_bed harab~ 
tı. Sipahi de gözleri ile kesevi tarttı. Ök- den getırtıl.miş ıkı ,guzel sıtun başlı~ ıdt, 
sürdüler vulkundu1ar. Yandım Ali he -ı kapının, yolun hemen yarJSma kadar ~ 
men va;d;, sipabinin elini öptü: zanan geniş saçağı. altın yı.ı.ldı:zlı ve çi • 

- Vallah bil15.h _güzel aj!acığ'ım şu a- ('ekli nakışlarla parıl parı1 yanıvordu. 
dam benim kahvecimdir .. onun kahve • 

1 
( Arkcısı var) 

•Son Posta» nın edebi tdrikası: 2 1 ne ateşin önünde durdu. Her ne pahası-ı n ün ce benimle evlenmek istiyeceğine kim 1 kir1c ·bü vütüldüğüm ıiçln alacağım ada~ 
1na olursa olsun vazifesini yapmıya az - ihtimal verebilir? İlk defa .gördüğ'-1 kızıl Ila yüz yüze gelmeden işin gülünçlüğünl 
metmiş bir insan tavrile: 1 saçlı, meteliksiz bir macf'ra kız: ... A1lah farkedemedim. Allahtan oldu da kendi • 

- Yengernin arzusunu, daha doğrusu vere de yüzümün kırmızılığını tabii ren- sile evlenmiye gönüllü o1duğumu anh .. 
vasiyetini bııiyorsunuz tabii, dedi. saf{ - ;gim zannc~e ... Giyinmiye başladığını - yamadı. 
lığında bana sizi hep bu d5şünce ile bü - danberi yanaklarun, ateş düşmüş gibi, Şimdi kafama yalnız bir düşünce nı. 
yüttüğünü söy1emişti. Bir yabancı ile mü durmadan yanıyor, yanıyor. Vaziyetten kim: Ona elimden ,geldiği kadar güzel ve 
nakaşa etmek güçtür. Fakat meseleyi bir heyecan'!.andığımı sezer~e içime iner. a1 ıcı .görünmek ... Onu kararına pişman 

Nakleden: Neyyir Kemal an evvel halletmek mecburiyetindeyiz. Biraz daha çay aldı. Fakııt içmedi. An- etmek .. ömrümü- gayesi şimdiden sonra 
DUnkU kısmın hU·asasl )kat sesi hoş. konucrrnası fevkalade. Hep Bugün gelişimin sebebi de lbu ... Yengem, ladım ki o da göründüğü kadar snkin de- bu olacak. Evlemniye gelince ... 'Bu kor .. 

>~~.. sizinle evlenınemi ısrarla isti •ordu. ğildi. kunç şeyde artık ihiç, hiç gözüm kalmadı. 
nornanın kahramanı olan genç kızın zen de diplomatlar böyle o1uyor. Bir dakika durdu. Ben sakin görün - - Bir şey daha var, dedi. (Yüzüme ge- Serbest yaşıyacak.. serbest öleceğim, r..erı 

:: tı.nal$ ölmüştür. sa~lı~nda bdtün ser: Arkası soba~a dönük, ayakta d uru- miye çalışıyordum. Ellerimi kayıdsızca: ne ters ters bakıyordu.) Bir şey daha var, bir macera kızı olacağım. 
Ge~ lkendJ.slne bıralrncnğını vfı.detti~l hal- yordu. Batan guneşin son 1şıkiarı yüzüne kuca_ğıma bırakmış onu dinliyordum. Ce-1 onu da söylemeliyim. Gerçi bunu size a- * 
~ b' 'Vil.dlnde dunn am ış, Vnhid Bey ismin_ v~muştu. Onu ..iyice görebiltı im. Deite .- va b vermediğimi görünce scsinde belli vukat ta aç abiiirdi amma, daha iyi ben 
~rlne bu serveti bırakmıştır. rıı:ıe baş,arken :kendi kendime. söz Y'er - belirsiz bir şikavet'e - her halde kendisi-l söyliyeyim. Yenaem elbette size para bı- 3 Sonteşrin Perşembe ~oe 
~ -.::ııç kız bir macera mahsulüdür. 'Babası ~~tilll: DüŞ:~ndüğümü, duyrluğumu hiç ne yardım etmediğim için olacak - devam r.akacağmı vadetmişti. Siz de pek haklı (Kestane korosu) 
'otı:nası .sev1şm1şler, bu genç k.Jz do~nnış, i!JZle~y~;n:. ~n; sırf kendisi için etti: olarak bunu bekliyordunuz. Müsaade e- Vahid Bey içeri girdiği vakit ben o • 
' da babası analı~ı Şazlye Hanunla ev- vazclı~ ~'e t~ ihtıvar yaşında .okumak ıü-l - Bu ıdevirde başkasrnm talfrıini çiz- diniz de bu parayı ben size vereyim. turmuş, kendi halimde kirnb okuyordm~ 
~ tnır. Kendisini Şazlye Banun yetiş _ zer~ ki:ıdlev.ıp kaldıracağı bir defterden miye kalkışmak gülünç ve mantıksız bir Bu sefer !Özünü bitinnesini bekliye - Gece büı>bütün ~zel görünayor. Fakat 
~e ~. fakat 0 h\çblr zaman ana1ığını sev- nevı esır.ger? Elbette bunlan ıb~kasına j şeydir. Böyle bir izdivacın imkansızlığını medim. ~erimden fır'adım. Derin bir gu- muhakkak ki sinirli. Vaziyetten sıkılı • 

İtllliştır. anla~am ~ca~ etse bövle söylerne%dim. muha'k'kak ki siz de benim kadar takdir rur yarası içimi yakıyordu: yor... Aramızdaki tadsız scssizlilti ~i .. 
•aı:~ flıncıt de, anaıı~nın öldüğü bu evde, V~-~d Be:vı ~ bulmadı~mdan, Jıatta edersiniz. - Para... Sizden para almak ... Aç - dermek, ona kendi gibi huzursuzluk duy. 
'btı~.d B~ytn ~clmesını bekUyor. Vah1d Bey vuzune dikkat ~ile etmediğimden dem - Ona şüphe mi var? . lıktan ölsem :is'temem. madığımı göstermek için kadife kadaı 
~ • de kendl.sDe evlenebUir? :su lhtlmnl ":urdum .. ~buki çok. pclc çok dikkat et- Kayıdsız bir samirniyet maskesı altın- Sonra taşkınlığımdan utanarak otur - yumuşak bir sesle soruyorum: 
ll ~ kıtı süsıenmeğe sevkediyor ve beyecan. tım. Ve ıcım?en şunu düşündü m: İsterse

1 
da yalan iÖyl5yordum. Ş3ziye Hanımla dwn. Daha bir saa. t önce benim olmasını _ Nasıl? Koru da köşk de çok güze! 

tliYor muhakkak k~ son derece alıcı olabilir. yaşamak bana neş'emi, ye'simi, bütün istediğim bu adamın ~imdi en ufak var - değil mi? Kim bilir ~e zamandır gönne • 
(Roman devam ediyor) ~-r B~y.an Şazıyenin bu mühlm miras işini gerçek duygnlanmı gizlemeyi ö!retınjş- dırnından bile tiksinmek nerlendi? İnsan miştiniz? ; 

L - - hal ıÇJn ~elen avukatı bizi birbirimize ,u· halcikaten garib bir mahll'ık ... Hele genç N ·k ·· .. · 1 
~ 

ş· SontcşrJn Perşembe akşam 
ı!ı:>d~di akşam, odamdavım. Odam nu 
<la.sı, · Ne ınünasebet? cVahid Beyın o
l'aru Y demeli idim. Çünkü: CumartPsi, 
darrıd arın deki!. öbür gün gidiyorum. 0-
~v ~n ayrılıyorum. 

lud ~ · · · İş umduğum ~ibi çıkmadı. Va
~llıkla Y Yengesinin vasiyetini soğukkan -
ar a~eddctti. Artık ben de ihtiyar kız
~n 

80 
na kanşmıya mahkfunum. Öğle

~laltı~ra basıma gelenleri tiüşünüdükçe 
. \"en ı rım. ";;tlllduym-: 
~ :Yaka tnayı robumu giymiş. menekşeJe
~tı:ıaı R~~. ıl.~ş~~rmiş, saçlarıma itinalı bir 
ü.:l'divenrun~~ ~crmiştim. 'Tam vaktinde 
~~ ~~rı ın~ım. Vahid Bey halde idi. 

t::)'kel ~.zel bır adam. Uzun bir boy, 
!:r~e ~ı·~ bir .Yüz, köşe!i bir çene ... Son 
h<.~~i eıeı 1 r bı.r ~uru~; bütün ~iydikle-
1! a)f; i~enberı ~ıyermış ;gibi ..alışkan bir 
esı..ır bir na aksılik etmek hevesi veren 

h3k~ı var. Soğuk, çekingen, fa-

ta.Xdim c:ıi. ~7~hi~ Bey: ·_Ne iyi ettiniz de ge!diniz:. b_cn_ de si- kız duy~na hi? .güven olm~':or. O he- _a~ve::O~~:ı~l~:~~~~:beri •.. Yen.. 
-:- Zehır gıbı bır soğuk var, diye söze ze bunu nasıl yazayı m dıye d ..ı~ ınuT;' du: yeca~n~ ıçtnde bı le bunu duşunmekten gem babamdan nefret ederdi de .•. 

bac; adı. ruyordum. Hazır buradasınız, meseleyı kendıını alamadım. _ 0 zaten kimden nefre• etmezdı k. 
Ben: bitiriverelim. Yengeniz neye k rar ver- Resmt resmi: _ B~nden de mi? ~ ı .. 
- Evet, pek soğuk ... Şimdi mi ~el _ mi~ o1.ursa olsun, bu karara ita t benim - Çocukluk etmeyiniz, dedi. İsteseniz . ~ 

diniz? diye sordum. akhmdan bile geçmedi. Fakat düşündü - de istemeseniE de ben size para ayıraca- . - Sızden d::·· (Işik tçl.ar~ vursun 
Böyle bir zaman havadan sudan ko - ğümü kendisine söylemenin bydasıdığı- ~m. Boşuna kendinizi yormaymız. dıye ~ş~ı ~~~?ı:ım~~ kımıki~.~e .h~ 

nustuk. Avukat ell-erini uğuşturuyor, ya- nı bfldiğim için 81zin'e vüz yüze gelip a- Sesinqe öyle 'bir tahakküm vardı ki o- rıosıo 1 a ar ır J~~ zer un)a 
pılacak isleri konuşmakta sabırsıZlanı - çıkça konuşabileoeğimiz ı:;inü bekledim. lanca inadım ayaklandı: 0 amayı~· er ı. . 

ordu. Niha et Vahid Bey ııtalktı, 'koşkü Bir çay daha içmez misiniz? - Kanunun bu hususta ne dediğini bil - Bu, benım hesa_?ı~ .~ı:: komplımınJ 
dı sandan görmek bahanesile dışan çık - Yüzü mc adeta dik dik baktı. Sonra üs- miyorum. İstedie-in izi yapabilirs1niz. F-a- ~masa 1erek. · · (Sag gazunu yara m aze~ 
mak istedi. Döndükleri vakit çaym hazır tünden bir yük atmış gibi derin bir ne - kat paranıza ~ sürmiveccl!imi. buna muh 11>ıYÖi-ı . k··tür· -- d bah..c:ed·ı 1 

olaC"altınt sövledim, çıktılar. fes nldı. Ve yan gülerek .ıtOrou~ tae da olmadıjtımı biliniz. Benim kendi _ - u erın ° wr.ın en ı '* 
Yanaklarım alev alev yanıyor, elleiim - Demek anlastık. Bu meseleyi bir me vetecek param var. mez. 

donuyordu. Meğer iş hiç te yukarıda atıp daha açmayır. değil mi? Kcıc:lan çatıldı: Kızar gibi oluyor. Fakat diplomaila:t 
tuttuğum kadar :ıko\ay değilmi.ş. _ Asla... - övJeyse siz bilirsiniz. düŞ:.incelerini gizlerneyi bilirler. 

Ortalık kara:nrken döndüler. Avukat Dedim ve gülümscdim. Halbuki içim - Tam bu sırada avukat iced S!irdi. Söz -Hakkınız var, diyor, biçareyi rahat 
çay :içmeden doJ!rn kitab odasmR geçti. deki öfkeden boğıı1uyordum. Kime kız- de yarıda 'kaldı. Yanna kadar buradalnr. bıra~nlım.. ... . 
Bizi yalnız bır.aktı. Misafirimin bardağını mışt1m bilmem. Bu vaziyeti başıma çıka- Ak~m yemejtini beraber vemck lazım. Bır dalnka susuyoruz. Sonra bırden ~ 
doldurdum. Şeker, pasta için adet olan - ran Şaziye Hanuna mı? Gi.izelliğimi hke Sirıirlt>rlm ~on dE'reoce -gergin .. Nasıl ol-ıruyor; . . . 
ları ıSOrdum. Balaşlarmda ezici bir mana .sayan Vahide mi, bir an icin olsun ümide du da bir vabancı ile evlenmevi ıık1ımdan - iE şımdı ne yapmak istiyorsıınWit 
var. Boğ.a.z.u:nda bir hıçkır.ık düğümlenir düştüm dive kendime mi? Fakat Vahide geçirdim. Dünyada bundan nıanhk"ı., .,-.y hayat p\anınız nedir? • 
gibi oluyor. Çay biter bitmez kalktı, ge- kızmıya ne hakkım var? Bitaraf aüşü - olmaz. Her halde küçücükten hep bu fi - (Arkası wır) 



Kaza 

İzmir, (Husu.si) - Gazi bulvarında ge
ce vakti işlenen taksi cinayeti tahkikatı
na zabıta ve adliyece devam edilmekte
dir. Tahkikatın derinleşmesine ve birçok 
deliller elde edilmesine rağmen cinayeti 
örten esrar perdesi yırtılmamış, hadıse 
bihikis daha girift bir şekil almıştır. 

Zabıta romaniarına mevzu teşkil ede
cek olan bu hadisenin ~öyle cereyan etti
ği farzediliyor: 

cPazar günü akşamı saat 7.30 sırala

rında bir gölgenin Keçeciler taksi mer
kezine gelerek taksii.er arasında dolaştığı 

1 

farkediliyor. Bu adam 35 numaralı İbra
him Baş'ın taksisine atlıyarak meçhul bir 
semte hareket ediyor. Şoför Gazi bulva
rından bütün hızı ile ileriediği sırada tak
si müşterisi tabancasını çık:u-arak şoföre 

Beynelmilel oyunculardan mürekkeb olan F. T. C 
karşı~ ında muhtelitimizin temiz bir oyunu bekleniyor 

, 

ı 
ensesinden tevcih ediyor VP. ateş ederek 

Sö(jüddcıı gtlzel bir görünüş 1 

k 
. . 

1 
yaralıyor. Müşteri, gaz almadığı için ken-

Söğüd (Hususi) - Meyvacılık, bağ- elde edilec~~ aşı aler:ıı ve fidan arı~ diliğinden duran taksiden ınerelt itfaiye 

cılık ve dutculuk ile meşgul olan kaza- :n:-ccanen koylere, hatta kazalara .:evzı~ merke~_i istikametinde .U::~emege_ ba~lı- 1 Macar F. T. c. takunı (işaretli olan 1~eşhur santrfor Dr. Şartıfidir) , 
mız binlerce meyva aşısı kalemlerini ı~ın. çalış~alar yapacaklardır. K~y_Ie yor. Yuz adım kadar gıttıgı kan ı.z'erın- Macarların ve merkezi Avrupanın en kıy- n:: maça çıkacak muhteUtJ.ıniZ1.D tadfOeıı 
ve fidanlarını Bursa, Sapanca, Malat - rın.ızde bılhassa Sakarya havalısmde den an'aşılan mü~teri, nedense firardan metu takımlarından b1rlsi olan F. T. c. (Fe- sunu ö~renmiş bulunuyoruz. TakJDlll' d-' 
ya. Tarsus fidanlıklarından temin et - yetisen meyv~ cinslerini ıslah edecek vazgeçerek tekrar taksiye avdet ediyor, rençevaro~ı eklpi bugün ş_ehrimlze gelml' o_ k~~vetll tara:~nı Cihad - Faruk, A::-~uı 
m ek te idi. Bu kere ihtiyacı gören vi - olan bu fidanlık köylerde tam kalkın -1 t b c 1 f"" da.h 'k . d f t " di- lacaktır. Iki defa merkezı Avrupa kupa..:;mı l mutcşekkU mudataa te~kll ettlli ıılb -ı.rı.tı' 
" Sö k t . d kt" S d b'nlcr 1 a an ası e şo ore a ı ı e a a c., e • kazanan ve hemen hemen bütün oyuncuları merkez sıkietini de bu müdafaa oın- bılı 

layet .... "ğüd azasında Muhasebei H u- mayı ~mın e ece .. ı:.- ene e ~ . - yor ve kendisi de istikamclini şaşıran ta- beynelmilel olan F. T. c. nin büyük şöhretl yüklenecektır. Muhtelltın haf hattı ınef 11 
suc;iye, Belediye ve köylülerin tf\ah - ce kıl0 mevv:ı ve uzum, 15 O bın k ıla banca ile beyninden yaralanarak ölüyor. ve İstanbul muhtelltlerlle bu hatta arka ar- Macar rorvedlerinl iyice · marke edebıııııe y 
hüd ve yardtmlarilc kollektif b ir mr-y- koza -kıızamızda bulunan 3 ipek b b- j Tabanca seslerine koşanlar otomobil-

1 
kaya y:ıp:ıca~ı üç müsabaka memleket te de- iki iç de geriye bu şekilde ve devaınlt 0:~~ 

''a fidanlığı meydana getirilmesi te - ri!<a~ınıla .ipek haline !!et;rilerek- ha- de iki ölü ile karşılaşıyorlar. Bir şahid ise rin b\r :ılaka uyandırmış bulunmaktadır. yardım etmelldir. Hakkı ve Cemil gi.bl ba 
şehb:isünde bulunmuşlardır. Bu mak - ric niva,.alara sevkedihı(>ktedir. E~Pr karanlıkta, taksiden üçüncü bir gölgcn~n Yugoslavya yollle gelen Macarlar Belgrad~a bulunan del!ci elemanlardan ma~ındtt• 

k k f
;d 1 1• Id d'l k k 1 l .· . . . yaptıkları ilk maçı beş, altı ay evvel şehrı- cuır. hattıml2lı!l gol çıkarmak b~.---

saclla azamız öy muhtarları Kavma- • an. ı -t~ e e .. e _ı_ ece aş! _a_em eıı çıkarak __ Mc_zarlı.kba_şı ıstı~_ametındc kaç- mi~e gl'lmiş bulunan Jedintsvo takımını 8_2 fazla bir iş göreoe~lnl zannetmlyorus. ı 
kam Yusuf Acarın riyasetinde topla - ve fıdan .arı kovluve \'erıldıği za - ı tığuıı goı·muş o d.ugunu soylemıştır. ma~liıb etmişlerdir. F. T. c. ertesı gün mem Hillasa E'dersP.k, takımlarımızın sabaı-Iral 
narak bu hususta köy bütçelerine bir man btı ihracatın bir kac misli arta ,.::ı. - Zabıtanın ha !edemediği noktn işte leketimizde yaptı~ı 5 maçtan 4 ünü kauı - mızın çamurlu vaziyetini gözönünde pıtaıçLt 
miktar para konulması için görii!ime - ğı ~üp'!ıPsizdir. Bu hususta kövlüleriın:z budur: nan. yalnız Galatasaraya 1-0 yenilen Yugos- top kontroluna ve fazla gol yemetııek etalll 
ler vapılmıştır. Fidanlık için de hazır- ic"ı; ele büvük i~ ifadeler tf'min edi]e - 'l'ak~i müşteri::.i Ali Cantürk l•'oçanm lavya takımını Ise 8-0 yenrneğe muvaffak de müdataaya ehemmiyet verıneleri 
lanan mlimatnameye göre Kaymakam c~ktir. Yenikö\'ündendir. Varlıklıdır. Kendisinin oımuşlardıbr. tl 

1 
bil tak k t" muvatık olacaktır. lW 'f. Ö· 

-~ •• - .. ) •• •• 1 Yalnız u ne ce er e ımın ıyme ı . ı r' 
Yusuf Acarın rivaseti altında zirnııt Bilecik Valisi CO:öğ'iidde tecenn~~~- ~derek koyunu l cr~embe gunu hakkında bir fikir verme~e kUidir. F. T. c. G k baka a 
muallimi Ahmed Ekin, köv bürosu ka- Bitlis Valilii!inden Bilecik valili;;. ine terkettıgını ak_rabaları zabıtaya hahE>r nın geri müdataası ıkaleci ve müdafller) re orumen güreş mUsa oureo 

• tib! Sa~d ve 4 muhtardan ~ürekkeb b :r taYin olundueru hald-€' kazamıza _gele . vermişlerdir. rddiaya göre teceımün c- Macar m'lli takımının aynidlr. Sol haf La- Beden Terblye.gi İstanbul Bölgul 
komisyon teşkil edilerek fidanirktım rl'lf b:t?t tetkiklerde bulunmuşlardır. den Alı, köyden kaçarken kE>ndisini dü~- zar Avr•loa muhtel!tlne seçilmiş blr kıymet_ Aj~nlığı~~;1n/~4..0 tarihinde Oreko - .ıtul1'eı 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ manlannın takib cttiiinı ve ~dü~cekle- tir. San~haf mev~inde m~hur Dr. Şaru - .. . 

Sindirgida h oıvat pahllılı"'gı ı Trakyadl maa .. ·f mlis"v'rı'nı'n o • 
00

• • • ·d Ali o k- şl'nln küçük kard~i oynamakta olup, Ma.cac gureş musa~kaları yapılacaktır. _..ı 'j9' 
' • , ... r~nı SO) !e~ış. Tecennun ~ c~ .n.~ n .. t~. milli tn kımının yeni parlıyan yıldızların - 2 - B•ı müsabakalara aşa~ıda. ısıııil~ .. 

başladı te tk" klari sıde anı bır buhran netıcesı şoforu ol- dandır. Forved hattının hepsl beynelmUel zılı güreşçller kabul edileceklerdlr. Jı:llıı 

Sınd!rgı (Hususi) - Pahalılık bu - Edirne (Hususi) - Kırklareli Maa -
rada da başgöstermiştir. Kahve 160, rif i~lcrini ve mekteblerini tefti~e gi -
pirinç 40 ve 50, çivi SO, demir 50 ve den Umumi Müfettişlik Maarif Müşa -
60, kuru fasulye 20; nohud 1 S, rnerd-lvir vekili Y. Cemil Üner bu sabah şeh
mek 20, ekme~n kilosu da 1 O kurus - rimize dönmüştür. 
tur. Tereya~ı 90; koyun _.0, sığır 2 S; ~....;._~-~~-
erk eç 30 kurusa satılmaktadır. To'·atta ihtikArla mücad IP 

Nazilli H"l 'ev· nde tems'ller 
Nazilli (Husus!) - Nazilli Halkevi 

gösterit kolu tarafından Cehennem pi
yesi te.."llsil edilmiştir. Geçen Cuma ~ü-

. nü akşnmı ba"ma fabrikası gündüz eki 
bi işciJerine, rumartesi günü akşamı 

gece ekibi isc;ıerine gösterilen piyes 
Pazar günü aksarnı da misafirler, mc -
murlar ve fabrika teknisyenlerine ol -
mak üzere üç defa tekraT edilmi~tir. 

Mısafirler icin Yukan Nazilliden 
fabrikaycı hu<-ıısi tren temin edilmi~tir. 
Bu üç perdelik facia son gece çok mu
vaffakiyetle temsil edilmiş, bilha~sa 

R~>fik Erçiğ çok alkışlanmıştır. 

Tckat (Hususi) - Şehrimizde büttin 
gına maddelerile diğer maddelerde faz
la miktnrda vukubulan yükselişin önü
ne geçilmesi için Yeşilırmak gazete -
sinde emekli binbaşı Süreyva imı.asile 
bir yazı çıkmı§ ve ona cevab olarak ta 
komisyonun teşekkül ettiği ve bu işin 
önemle takib edilmekte olduğu söy!en
mi~ti. 

Aradan hayli zaman geçtiği halde 
bu ml!sele üzerinde herhangi bir ala
ka göriilmedi ve fiatlar eskisinden bi
raz dahn yükseldi. 

Belediye Reisimizden bu derde acil 
bir dev~ bulmasını, halkın muhtekir -
lerden Slyanetini bekleriz. 

c Sivas Halkevi temii. kolunun verimli çalışmalara ) 

du rmesi mümkün görülmüş.o;e de Al inin ve yükst>k kllsta futbolculardan mürekkeb- M kilo K. Hüseyin, Ahmed Yener, Ct 
başındaki yaralar bu ihtirna1i zayıflRt- dlr. Santrfor yerınde oynıyan Dr. Şaru~ı. Av- Akkan, Hakkı Akpınar, Ahmed oaı.ıı. 
ma ktadır. l rupanın en yüksek futbolcüsüdr. Kendlı;l mal Uzer. . ,..ııııııı• 

Ş h d Al . k t "ld" Ş c·· ·· "1 hukuk doktorudur. Oynadı~ı fevkall\.de ve 61 kilo Yasar Erkan, Halll Yüzer, _., .. t, u a c ya ı a ı ır. o oru o - ~ · · A.kbUJ .. .. .. . . . .. san'atkfırane futbolu kadar, centllmenU~e Tayıan, Mehmed Oktav, IsmaU J(lliO 
durmuş, kendısı de kaza kurşunu ıle ol- de me~hurdur. Her maçında, en ıcuvvetll ta- 6G kllo Yusuf Aslan Yener, tı;r.eı 
müştür, yahud da üçüncü bir şahıs şoför kıınlara Karşı blle, çıkardı~ı enfes golleri Raslm Atsan, All Sezer, Mustafa çatıt·deı:nit 
İbrahimlc müşteri Aliyi öldürmüştür. A. 1 vardır. 72 kilo Faik Büken, Ahmed gan 
linin cebinde İzmir gazetelerinden birine F. T. C. maçları İstanbul n Ankara se - Mustafa Erkmen, Yavuz. g,1 • 
hitaben vazılmış bir mcktub bulunmuş- , yirci ve futbolcuları Için lyi blrer derıı te~kU 79. kilo Adnan, Mehmed Pekdeıttlr• 

Al" b k bd ··ı · t hd·d· lt edecektir. Sa.halanmızda güzel futbol sey_ dar Incelşler, Rızık ~1111 • 
tur. , ı u me tu ~ 0 um e ı ı a ı~- retmek, merkezi Avrupanın futbol üııt.adla- 87 kiloda Mustafa Çakmak, şevki '"/etler· 
da bu undu~unu bıldirmekte ve koy rını görmek her zaman ele geçmlyecek fır. A!tır Mehmed Çoban, Ahıned pbııl 
muhtarından şüphelendiğini söylemekte- l satı:ı.rdandır. 3 - Sıkietierde . bir kUo toıeraDI 
dir. Ancak mektubun satırları arasında Takımlarımıza gelince: İstanbuldan veya edileblllr. ıışcaı 
irtibat ve mana yoktur. Ankaradan ol.<ıun en kuvvetli addedUen bir 4 - Tartı saat 18 _ 19 aruında yaP csıur· 

k ıd muhtelltın blle, normal şartlar Içinde, F. ve müsabakalara saat 20 de ba4tana •• ıdlf• 
Şoföri.in cenazesi dün a ırılmıştır. T. c. yi ma~lfıb ed~re~ini düştnmenln dahl Müsabakalar birinci günü bitmedlll -

Çan ki rı da eşya Pahall 'ı ı"'gt gülünç olaca~ı kanaatindeyim. Macarlara 

1 

de ertl".'ll gün de devam edilecektir· f10na.'"' 
karşı takımlarımızın güzel ve temiz oyna _ 5 - Bu müsabakalar Balkan 4atııP 11.5' • 

Çankırı (Hususi) _ Çankırıda• g;ve- malarını, gürültülü ve tekmen futbole baıJ na girecek olan mHU takım seçıne :~k , 
- .J vurmamalarını ve nihayet a~r ma~lublyet_ bakaları !çin hazırlık mahlyeUnde 0 

cek e~yalar üzerinde müthiş bir paha - ıere u~ıamamalarını temennl etmek daha tır. 
lılık baş göstermiştir. Manifatura eş - do~ru ol:ıcaktır. Seyirci, futboleli ve _hakem_ Mektebler futbol maçtari ı 
ya:;: yüzde 50 nisbetinde fiatlanmış, lerimizin kardeş Macar oyunları üzerinde • .. ..,ıerb0 

kah\'e, kınlercak eşya, kırtasiye\'e ald bırakar.akları lvt lntıba ve sporcularımızın fstanbul t\lektebteri Spor Bolgesi . 
onların futbolünden edecekleri azami ~ti - ve futbol ıtı heyetleri Başkanııtını! .. _',lat'-'11 

şeyle:de de ayni pahalılık görülmeğe fade F. T . c maçlarından beklenen randı _ 30 •XII/ 1939 Cumartesi rünü ,...--
başlanmıştır. man olmalıdır. Macarlara tarfl hl"r blrt futbol maf arı: ~ll 

Bilhassa yerli mallarında, ka put be- ayrı telden çalan oyuncula.rdftn milrekkeb Şerd Stadmda: Taksim - İst. gr.~ ı•·•O· 
zinclP, ipeklide de bu yükseli~ vardır. muhtelltlt>r yerine meselA. üç maç oldu~un:-ı Saat 13.30 da. Hayriye - İsUkll\1: saa 

Buna sebeb hiç denebilir. tsta'nbulda göre ve zayıf taraflarını üçer, dörder oyuncu da... 1ef'! 
Ue takviye etmek suretlle, Galatasaray, Fe- Fenerbahçe Stadında: Bogaztçl, -,. gııtı 

\pa halandı diye elindeki malı pahalan - ner ve Beşi k taşı sıra.<ılle oynatmak da dil _ Saat 13.30 da. Haydarpa~a - B. san • · 
dırmak isteyenler ve hatta piyasadan ııünfilebll!rdi. Yahud muh~Mtıerle oynana._ 14.40 da. • ıı•'-' 
dik:ş makarası toplıyara-k fiatı yüksel- ca~ına na1aran, en kuvvetli muhtellti lkin- 3t 'XR/ 1939 Cumartesi ıünfi Be1~~1 
tenit: vardır. ci veya üçüncü maça saklamat, Ilk maçta kevi s:ıtonunda yapılacak .,.oıeybol perttf " 
Çankındaki bazt tüccarlann pahalı Macprların oyun tarzını ö~renmek, muhte - Şi~ll Terakki _ Vefa: Saat H de.kl _ 'tl ~ 

t 
meı sakatlıkların llk günii olmamasını ıe _ niyai _ I~ık: Saat H.30 da. vuceftl ~-.._'(J1' 

olarak stanbu1dan mal getirtmis. ol - oala~ min etmPlc ve halkın alA.lca.~ı batımından da_ caret: Saat 15 de. Kabatat - ~ 
madıkları halde eskiden aldıkları malı ha muvatık olurdu; dlyebi11rtz. 15,30 da. :: _ 
yüzde dli fazlaya satışla'n. ihtikılrdan ::::::sa 1 
başk:J bir ~ev değildir. Devlet demiryollara ve limanlara işletmesi um um idaresi ilAnlar .• 

---- ıt ... 
Boyabadda köy rnektableri Muhammen bedell 20800 Ura olan 80 ton karplt V/ 1/ 940 Salı gunO ,saaı 

kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina.!lında 8:ıtın alınacaktır. .~ 
Boyabad (Husust) - Kazaınız kay

makamı Nadir Tüzer yanında maarif 
memuru Niyazi ile mıntakuı. dahilinde 
bir gezinti yaparak bu sene açılması 
takarrür eden köy okullarının mınta -
kalarını gezmiş, birbirlerine yakınlığı 

olan birka'Ç köyü bir araya toplamak 

Bu i~e girmek lstıyenlerln (15f)()) . Uralık muvakk:ı.t teminat ıte tanunun ıa~ ı•· 
vesikaları ve telelinerini aynı ıün 1aat 14 e kadar komı.syon relsl1A1ne verııı 
~~ ~ 

Şartnameler pa.rasız olarak Ankarada Malzeme Df.~den, lU~ 
Tesellüm ve Sevk: Şefll~lnden dalıtılacattır. (10605) 

• 

.. surctile 30 köy okulunun merkezi yer-
Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletıneletı 

Umum Müdürlüğünden : .,~ Sivas (Hususi) - Şehrimiz Halkevi sil etmi~ ve seyircilerin büyük ve artan lerini tesbit etmiştir. Bu mekteblere 
temsil kolu muhitte büyük faaliyetlerle alakalarını topl.amıştır. GönderdiAtm re- eğitmenler tayin edilerek tedrlsata baş 
iyi çalışmalar göstermektedir. Sık, sık sim temsilde rol alanları göstermektedir. }anılmıştır. 
verdiği temsiller büyük kalabalıklar ö - Temsilde bilhassa Halkevinin genç ve Cem'an H okula ballğ olan kuamız
ntinde takdirle karşılanmaktadır. Son amatör san'atklrlarından Hadiye Ünal daki olmUar 340 yılında fa'Zlalaştırıla
hafta içerisinde de Reşad Nurinin T~ Hilmi Atacan, Halkevi kAttbi Osman 00- caknr. Köylerde halk dershaneleri a • 
Parçası'nı büyük bir muvaffakiyetle tem- nar fazla muvaffak olmuflarcbr. 91lmuı da d.üfilnülmekted.lr. 

ı - İdarenin Salıpazarı ambarında mevcud bir Rded dizel elektrik çupu ~ 
tırma usullle !atı~a çıkarılm]ftır. ~ıl' 

2 - Arttırma 6/1/9•0 CW:ııarteal ıünii saat 10 da idarenin Metro Hall 
beJinci katında toplanacak olan toml.syonda yapılacaktır. ıfld!.' ' 

3 - İ.stelcliler Salıpazar ambarına mft.racaat ederek dizel elektrik eruı>Ull11 ~ ~ 
lut ve UA.n edilen gün ve saatte mattwuı liO liralık temin.a.tl&:ı ile ~ ,..1,, 
bulunmalan lUzmnu UA.n olmur. .ı-



..... ... ._.. ...... .. .. .. .· 
-~ ~ - . - -· . 

F O S F A B S O L, Kamn en hayati kısnu elan kı:mm:ı yuvarlacıkları tazeliyerek çopltır. Tath qtah temin 
eder. Vücude devamh gençlik, dinçlik verir. Sinirleri caıılaDdırarak asftbi buhrnnlan, uykusuzluiu giderir. 
Muannid inkıbuluda, barsak temisJiiiıade, 'l'ifo, G.rip; Z.tüırieye, Sıtma nekahatıerine; Bel geVJekliii ve ade
mi iktidarda ve kilo aJmakf.a fll~ Myftt faideler temin eder. 

KUVVET, iŞTiHA Şurubu 
F O S F A B S O L'ün Diğer bütün kuvvet rarablanndaıı üstünlüğü DEV Al\fLI BİR SURETI'E KAN, KUV
VET, İŞTİHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda hile tesirini derbal cöstennesidir--

Sılahat VekiletmiD resmi miisaadesiııi baizıfu. Her eczanede bulunur. 

T esviyeci; T ornacı 
Frezeci ve Dem·rci 

alına caktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Fabr!kalarımızda çalıştırılmak üzere iyi tesvıyecl, tornacı, frezecl ve demirel aıına
takt.ır. isteklllerin imtihanları yapılmak üzere K.ınkkale Ourup müdürlü~ü Ue Anka
ta, İzmır ve Z<!ytlnburnu silah fabrikalannuz müdurluklerinden birine müracaatıarı. 

cl0427.t 

'---------------------------------------~--~---------

z • 
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Ekzemanın illcadır. 
Yara ve Ç\banllrda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

İs~anbul Belediyesi Ilanlan ı 
İlk Muhammen 

"eınınat bedeli 
~ 

aı.oo 
407,66 

1080,00 İtfalye Müdürlüğü Için lüzumu olan bir aded komple proJett6r. 
5435,50 Kıymetıı evrakın tab ve leeHdlnde kullanılaca~ kfı#ıd, mürek -

keb vesa!re. 
375,00 

911,90 
5000,00 <Bedeli keşfll Bakırköy tav Iskelesi tamlratı. 

1332,00 Cerrahpaşa, Beyo~lu, emnızı zühreviye, Huekl n Zeyneb KAmil 
doğumevlnln 939 mali yılı ihtiyacına taallük eden 639 kilo kaşar, 
1981) kilo beyaz peynır. 

2to,ooo 3200,0() Mezarlıklar müdürliıAii 1~1n lüzumu olan cenaze otomoblll. 
bk teminat miktarları Ue tahmin bedelleri yukarıda yazılı ~r 2490 numaralı kanu-

lllın 43 üncü maddesine göre terndiden açık ekslltmeye konulmuştur. İhale 4/1/940 

~rternbe günü saat 14 de daimi encnmende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve 
llarn~tı\t müdürlü~ kaleminde göriileblllr. Tallblerln Dk teminat makbuz veya mek-

~blan tle Te lcabına göre fennl ehUyet veslkalıın De birlikte Ihale günü muayyen 
atte dalml encümende bulunmaları. (10500) 

irketi n: 
1 
~ılbaşı münasebetile Pazar akşamı fevka1ade olarak Rumeli ve Anado

~ ıskelelerine uğramak üzere Köprüden gece yarısından sonra .saat 3 te 
ır vapur tahsis edilecektir. 

Gene Pazar akşamı fevkalade olarak Kabataştan Üsküdara gece yarı -
Sl.nct •· 
1 

an sonra 2.30 ve 3.30 da Uskiidardan Kabataşa 3 ve -4 te araba vapur-
\::ı sefer yapacaktır. , 

Nafıa Vekaletinden: 

Bir doktorun guniUk 
notlarrndan 

Soğuklar 
So~uktan korkmayınız, .oıtu~a ltar§l 

alış ın ız. 

Üstüste giyinmey1n1z. İçlnb çıplak de
recesinde fakat. ü.st kısmınız kuvvetıı 
elbiseler ve paltolar lle giyinmiş bulun
mak lrtzımdır. Soiıukta tramvaya çok 
blruneyiniz. İşinizden çıktıktan .ronra 
g{lzel güzel giyinip açık havada ,T11rilyü.. 
nüz. Ayı:ıklarnız ayakkaplarınız kuvvetli 
olsu:t. Yalnız çamurlu ve ya~urlu ha_ 
vada lAstik glytnlz. Eğer alı~kın delllse
niz başınız şapka veyahud bere Ue örtülü 
bulunması muvafıktır. Fakat lmklnı 
varsa başınız açık ahşınız. Yattıtmuı o. 
dP.lar sıcak olmasın. Kışın J4!nlze ıtder
kP.n Iyice knhvaltı ediniz. Sabahları -re 
öğle zamanları bol yemekten korkmayı
nız. Yalnız akşam yemekleri pek kunetll 
olmıyabUlr. Saat be§ sularında birer çay 
içmek muvafıktır. Gece yemeklerinde 
a~ır şeyler yemeyinlz. Vüeud bir matlne_ 
dir. ~!ediği zaman kömü.re muhtacdır. 
Hiç blr lokomotife garaja çeklleedi za_ 
man kömür ablmaz. Biz de ll.fSğı yukan 
bir lokomotlle benzerlz. Çal~t$.mız za
man yemellyiz. oturduğumuz ve yattı~
mız zaman cie~ı. 

Kı~ın grip ve nezle olan yerlere ha.ata 
z!ynretıne gltmeylnlz. Çok .ıncalı: yerler
den çıkaca~ınız saman diktam ohınuz. 

Kendinizi unutmayınız. Başka şeylerı 

du~ünerek bllmlyerek kendimui ihmal 
edcri-.. ve hastalanınca aklunız başımı7.a 

gelir. Sıhhat çok aziz bir ~eydir. onun 
kıymeti hiç btr -teY ile olçülemez. 

Hava cereyanlarından kaçınız. hı ka
pısı a~ık tramvaylarda seyahatten 1.ııe 

yürümek daha evlldır. Ya~urlu han
larda ı.slanmamıya çalışınız. So~k ve 
rütubet sa~lıtlmızı sarsan amiDerdlr. 
Onll\ra karşı mukavemeU temin etmek 
bı.zim eltmizdedlr. Biraz dikkat bln.z 
bil gl... 

Ce va b isiJyt~ ~ oJ[lıyucularıre4l poata 
pulu 70llamabr"!• rlca ederım. Abl tak
dirde ilteklert mu.<ı..bele,lz kalabilir. 

...................................................... -·-··· 
Top/Bt: ll lar: 

Çocuk Eairgeme kurumunun 
)'ılbaşı gece!i eğlencesi 

Taksim beled!ye. gazinosunda bu aene 
İstanbulun hiç görmediği bir yılbaşı gece. 
al e~ence& tertib edilml§Ur. Geceyi \erLib 

ttı eden Çocuk Eslrgeme Kurumu İstanbul 
tla u:-oını lle kilometre 18 +500 c.1.varında bulunan Uzun n hmetler arası demiryol tn_ merkezi herşeyi en güzel bir surette hazır_ 

tı ve ray ferşlyatı ~ kapalı zarf usullle etsiltmeye konulm~tur. lamnktadır. 
~ - Eksııtıruı 6/1/940 tarihine tesadli1 eden Cumart.esı günü .ııaat on birde Veklletlml.z Eğlenceye !.ştirak içi~ yerler~ bugünden 
ı.e llılryollan İnşaat Dairesindeki arttırma, etsiltm~ ve 1.ba1e toml.syonu oda.ruıd.a yapı_ Perapo.la.stan teınln1 mumtündur. Yemek L f 

:lktır. çln adam başına 5 Ura ödenmektedir. Oa _ 

2 - Bu inşaat ve ameliyatın muhammen bedeli İtl Milyon Öç Ytıs ıı:nı btn liradır zinonun geniş salonları be, yü kl~lyi ala • 
3 · ca~na 1öre, ekser aileler, grup grup olarak 
i - Movnkkat teminatı c84,250:ıı liradır. bu geceyi topluça ns}'e .lç1n.de ~ daha bü_ 
~e- Mukavele projesi, ek.silt.me tartnamesı, bayınd:trhk lolerl genel prl.nameıd. teke- yük bir ane havası altında geçirmek arzu_ 
!lt tre Pl~n ve profili, fenn! prtname. 91 B numaralı malzeme tlpl, teıgra.t hattı tart • .sunu gö.stermektedılrler. Doktorlarla ban _ 
~ llı~sl, ferJlyat tallmatnamesi, vah1dl ltıyo.sn fla' cehell. çimento normundan mtirekkep k.acılann, mlmar '9le mühendJslerle tıcaNt 
Ol takıın münaknsa evrııkı Elli Lira bedelle Demıryollar İ~at DaJre.slnden tedarik v~ fabrikacılık .. Ale:mlne mensub olanların bü 
lltıabUir. yuk gruplar vucude ıetıreceklerl anlafılm~-
S- a tır. 

)ltatt u eksiltıneye girmek 1sUyenler referans ve diAer veslkalarını bir J.st.ldaya ba~lı~ İştırak bUetleri bitmek üzeredir. Biletle _ 
~tıııYeı eksııtme gününden en az sekiz gün e~el VekAletlmlze -.ermek suretne bu lo Için rini henüz almıyanlar Perapalasa müracaat 
' vesikası ı.stıyecekler ve bu ve,lko.yı münıı.kasn komisyonana vereceklerdir. Ek· ettikleri takdirde kendllerlne yerlerı i.§aret 
'-a~ e tarihinden l!takal sekiz gün evvel yapıhnamı~ müracaatlar nazarı dikkate alın_ edllecclttır. 

6-E ~ lb ksiıtmeye girecekler 2490 numaralı arttmna, ek81ltme ve Ihale kanunu mucibin, 
Ankara borsas1 

Açıl~ _ KapaDli fiatıarı 28/ 12/Q3Q 

tlıJıy raıına mecbur oldukları enak ve vesllmlarını ve ~lncl maddede Jzah olunan 
~r~eslkalarlle muvııkkat teminatıarını ve fiat teklifini havl kapalı ve mühürl{j 
• l'lde ı gene mezkftr 2490 numaralı kanuı:ıun ve E-k.slltme 4'U"tılame&lnln tarifatı daire.. 
~ıtıı h:ı.ıırlı~arak 6/1/940 tarihinde saat ona kadar numaralı makbuz mukabUlnde ÇEKLER 
Oltııaı ll'ollar In.pat Arttırma, Ek.siltme ve İhale komı.,yonu Batkanlılma teslim etmi~ 1-----------------1 

arı Jlzımdır. c6458ıı d0462• 

SATILIK HARMAN MAKINESI va TRAKTÖR' 
~USToN a10 HORNSBY marlrolı harman patos makinesi ile C. A. s. E. l§areUI 'Ye 

'trlas nıunarah Oelz traktörü müsald bir flatla aatılıktır. btetınerin görmek üzere 

rıaık:ineıerın bulundqğu Ada.paza:nnda tüccar Hasan ve Selim Plll.v blraderle.re 'Ye 
t "e&aır tatsıldt. tçln İstanbulda Sirkectde Mlıruırkemaleddln caddesinde 26 numa 
ada Bahlbı köselecl YENTO ÇİPRUT'a müraeaatlerl. 

8 
Elektrik Projesi yaptırılacak 

ı ...... ıteyşehir Belediye Ri yasetinden : 
~ de~banıızın fenni elektrik te.slsa.tı projfslnln taıWmı 200 lira muhammen be_ 

...._ 4bue açık ekslltmeye konulmu§tur. 
!tl tesisat kasahaya 3 kilometre nresafede bulunan Deltirmen suyu veya kasaba ! ..... Pr:~ezlndetı Ligint kömiirü yakacak bir buhar makinesi Ue yapılacaktır. 

...._ ~ll bedeıı proJenin tudlldnden sonra verilecektir. 
~ P &1tme ma&rafı tallblne ald olmak tarWe ı&ıekille.rin Nafıa Müdürlftf{inden 
ııe';:~~k ehllyetnamelerlnln teklif mektublarlle birlikte 10/11940 tarlhlne kadar 

r belediye rlyasetıne müracaatları UAn olunur. •1070b 

Lordra 
New-York 
Paris 
Mil an o 
Cenevre 
Mmsterdam 
Berlin 
D rüksel 
Atina 
Botya 
Prag 
.Madr1d 
YIU1on 
Budap~te 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

ı Bt.erlln 
100 Dolar 
100 Fran 
100 Llret 
100 İsviç . Fr. 
100 Florin 
100 Rayişm. 
100 Belga 
100 Drahml 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zlotı 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İneç Kr. 
100 Ruble 

Açılıt-J[apanlf 

6.21 
130.36 

2.96 
8.70 

29.2408 
69.252D 

21.7075 
0.965 
ı.sgıs 

13.5325 

23.49 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.92 

Esham ve tahvilat 
Erganı 

Sıvruı..Erzurum I 
Sı vas-Erzurum VI 

\._ 
.... 

19.70 
20.40 
19.10 

• 

PATI KULLANlNIZ 
Her türlü yanıklan, kan çıbanlarını, meme iltihaplarını ve çat

laklan, koltulc altı çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, traş 
yaralan, çocukların ve büyüklerio her türlü deri iltihaplanna en 
erken ve en emin tedavi eder. V 1 RO Z A mikrobun yaşama
sma mani olur. 

T. iS BANKASI 
cari hesaplar 1940 Küçük 

İKRAMİYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkincite~iıı 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbcıralı ve kumbartıSt<: Jıesaplarındcı en az elli li~·~ bulunan'la,

kuruya dahil edilecelkerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. 
3 " 1000 " = 3000. , 
6 " 500 ,, - 3000. " ı 2 ,, 250 " = 3000. " 

40 , 100 , - 40JO. , 
75 ,, 50 " - 3750. " 210 25 - 5250. 

Türkitle IJ Eıınkasuı~ para 11atırrnakla yalnız par..ı birilctir;n.if 

olmn.z, ayni zamanda ttıliinizi de denemi§ olursu.m:.z. 

Maliye Vekaletinden: 
ı _ 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununun aekizinc1 madde.sl muclbince 

.. mevkll tedavülden kaldırılan eski bronz beş "e Iki buçuk kuruşlukların nlkel bir kuruş. 
luklar 31/K.enel/939 tarlhlnden sonra devlet borçlarına mukabil gerek malsandıkları 

ve gerekse Hazine veznedarlı~ını lfa eden Merkez ve Ziraat Bankalannca dahi kabul 
edllmiy(.'ccktlr. 

Blnaenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanıann bunlan mezkilr tnrlhe kadar Dev 
ıet bor~ları mukabUlnde malsandıklarUe Merke" ve Ziraat Bankası §Ubelerlne yatırma-
ları Uan olunur. (8041) 

Boş Mazot T enekesi satılacak 
Çankın Belediyesinden : 

AlU bin bof mazot. tenekeai pazarlı.kla s:ıtllacaktır. Taliplerln 8111940 tarihine miisadıf 
Pazartesi günü saat on beşe kadar hergün tahriren veya şifahen Çankırı belediyesine 
miiraeaaUarı Uan olunur. cıınoo. 
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ıı Sayfa 

SABAH 
Ö6LE ve AKSAM 

her yemekten sonra güne e 3 ci efa 
dişierinizi muntazaman RADYO-
LIN diş macunu ile fırçalavınız 

BAŞ, D 1 Ş N EZ L E 
GRIP, ROMATIZMA 

NEVRALJI 
KlRlKLlK 

ve bütün ağrılarını derhal ke.ser. Lfizumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

POSTA 
ı 

~. 

..... • ' ~ ~ • ~· • • • • ~ .. • • • •• - t-~ • ~ • 

YENi 
BIR 

SANAYi 

ZARIF ~ 
SAGLAM 

DAKIK 

~abatçi eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan ecuneler tuntar

dır: 

i~t:ınbul cibetindekDer: 

B. . -!1.2.-uıa 2f 
ınnoıuua ~ 

q 
Avrupahlann lıergiin kolipostal ile uzak memleketlerine gönderelikleri 

Türk mamulatı 

AP K 
Çorbahk hububat Sebze Komprimeleri 

Bu sahada beyneimiJel bir şöhrete hak kazannıış olduğunu ispat et· 
miştir. Asrunızm ev ve iş kadımna sürat ve huzur temin eder. 

Çapamarka çorbahk hububat sebze komprimeleri 
Nefaset ve Iezzet bakımından olduğu kadar ucuzluk ve süratle haDrlaJia• 
bilmesi bakımından da ayrıca pyanı tavsiyedir. Memleket.mizin yecAıı• 
miistahzar gıda kaynap olan ÇAPA.'IARKA yeni ve mükemmel eseril• 
mutfaklanmız için de azami kolaylık imkanım temin etmiştir. M~ 
bezelye, buğday vesair çorbalık hububat sebze komprimelerimizi memle .. 
ketimizin her taraf•na pmil olmak üzere bakkallannızdan: 

2 1/2 Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 gramlık paketlerini 15 

Formülü 1 

UYAN-

Aksarayda: (Ziya NurU, Alemdarda: 
(Esad), Şeh7..adebaşında: (Aaatı, Emin_ .._~-
önünde: (A.sadorl, Eminönünde: (Neca-

kuruşa 8labilirsiniz. ~ 
Beşiktaş ÇAPAMARKA Kurul~ tarihi: 1915 _, 

DIRI Cl 
BIR 

S~NGER 
SAATi 

15 
SENE 

GARAN

TILI 
No. 400 KromdLn, Beyaz W.lneliai 4 LIRA 
No. 401 Kromdan, Beyaz Mineli ve Fosforlu 4,5 , 
No. 4ı 2 Kromdan, Siyah Mineli ve Fosforlu 5 , 

Taşra siparişlerine beher saHta 26 kuruş Posta masrafı Have olunur. Bu 
fevkl:llttde saatlt:rden edinmek için acele ediniz. Zira mevcudu azdır. 

SiNGER SAATLERI MACAZASI 
ıstanbul Eminönn Cad. 8. Tel: 21964 1 

Yılbaşı için en güzel hediye hiç şüphesiz 
H Cl BEKiR Şekeridir. 

Gayet ~ık ambalajlı MEVVAll NUGA Kilosu 120 kui'Uftur. 

ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

MARGEL GUERLAiN 'in 
Bütün parfümlerini seviyorum. 

Fakat, en fazla tercih ettiğim §Udur: 

1 
Sunulacak en zarif hediye 

alınacak en sevindirici armağan 

Devamlı, yapışkan, 

ifle: 

B/ 
muharrik 

un 
mezjyetleri 

Şık Bayanlar : Mareel Guerlain'in 

~--• Parfüm Te aüzellik müatahzarabnı kullanmalıdırlar. ~--• , 

ti A!:ımed >, Fa tlhte: CVU.alll, Bakırkö • 
yüıııie: <Merkez ı, Eyübde: (Artt Be.şir). 

Beyotlu cihetlndekiler: 
İstlklAl caddesinde: (Galatasaray>, 

Cümhuriyet caddesinde: (Kürk.çiynn), 
Fiırüıa~ada: ( Ertutrul), Şl.şllde: (A _ 
sım>, Taluimde: (Kemall, Betikta~ta: 
CVJd!n). 
Boğaziçi, Kadıköy n AdalardakHer: 
Kadıköyünde: <Büyük, YeldetırmenlJ, 

Üs!<ü darda: (Ömer Kenan), Sarıyerde : 
(Asa tl, Adalarda: (Şinasi Rıza). 

( TiYATROLAR ) 

O.hir Tiyatrosu Tepebalı dram lwınmda 

aqam .. aat 20,30 da 

Yelpaze 
tatıklll caddesi tomedi kılDıında 

a.k.p.m saat 20,!0 da 

Ikizler 

llalk Operetl - Bu atp.m aa&t t d:a 
Git- Kal 

.............................................................. 

ilan T arifemiz 
Tek aütun •antlml .......................... 

Birinci ıahile 400 kuruı 
Ikinci sahile 250 >> 

Uçüncü •ahi/e 200 >> 

Dördüncü ıahife llJO >> 

Iç ıahileler 60 >> 

Son ıahile 40 >> 

Muayyen blr müddet zarfında tu· 
ıaca mlktard.ı Uln yaptıracaklar 
ayrıca tenzUA ~ıt tarJtemizden ı.stıtade 
edeceklerdir. Tam, yarım n çeyrek 
sayfa Ulnla.r içln &)Tl btr tartfe derplf 
edllmi~Ur. 

Son Posta'nın ticart Ulnlanna ald 
ttler içln tu adrue müracaat edU· 
melidlr. 

ilincdıt'. ltoll .. ktlt Şirketi 
Kahramannde Dan 

Ankara caddesi 

······························································ Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekr~n UŞAKLIGlL 

BATERIE İLE RADYOLARINI İSTiMAL 
EDENLERIN NAZARI DİKKATİNE: 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir 

..;_:~·:" c . '. • 

.. .. $ .~ı._ 
-'1 ~ ...... 

• "ioi1rl . . ,.t~ !; 
. -.~·--.. _ . . 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet gö.mektedir • 
Pilleri her çeşit feneriere uyar. 
Pilleri her keaeye elverişlidir • 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan satls yeri: Tahtakale No. 51 


