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Brzincandaki kurbanların ilk .. 
len simendiferciler 

' 
listesi: 

Vaziyeileri hôlô c._z_e,_ze_le_sa_h_as_ln_d_an_ilk_r_e_si_m_le_r ____,) 

belli olm1yan 
köyler var! 

Zelzeıe sahasında hasıl olan 
Yarıklardan sular fışkırıyor 

~ardıırı trenleri Erzincana vası l olmıya 
aşladı, yaralllar trenle Ma latya, Elaz•ö 

E kik" ve Diyarbakıra na kled iliyorlar 
d rdı 0

.Y 30 (Zelze'e rnıntaka ına gön
C ı ırnız muharririmizden) - Buraya 

tn ı. b lUnata göre Er ndaki kur-
~ n yan n ud r Trenler 

d M I ty , a A v D yar -
K r lı nakline başlamışlnrd r. 

F: . url anlat ın ilk listesi 
ı t ndn d vlet dem·r.}ollan ınşaat 

an o eni di i M . "r şunlardır: Şube 
il d~cıd ıl i, bır çocuğu, ha-

d eDn ıs Ferıd, mühcndıs Eşrer.ı 
ıs avi d · ı · ı a • aı esı, çocukları, res -

b ~.v~ çocu u, kısım şefi Havrinin 
atıb F'~lımi v~ kızı ~arveyan • 

~ll}(' i ç ' -
' ocu u, Surveyan Nur' ve 

e k ' • n ~se ız kışı, Surveyan Talib ai-
uç k• i, Surveya :ı 1\hhmud ve 

ık u, saf r Dursun, Survevan B iiA-
"" · ckoc~ u, Surveyan Etemin afle.sin-
&. 'll Ra .. 
'lll OQ • c;ırnın "-ilesi ve dört ço~u-

acı Receb' ı ı "' ın aı es ' ('ocu~u, puvantor 
t ht>ms· • · t' ı· k ırcsı, ıs ım ak memuru A _ 
f 1' S t~Yınbiraderi VI" ailı'si, ço~u~u §o-
tıı ı ~~.ını 'k' s ' 

Yardım 
tesanüdün 

faaliyeti milli 
yeni ve parlak 

Örneği haline geldi bir 
-----

Ankaranin 
yard1m1 

1 Istanbulun yardımı bir 
~ t n ı ı çocuğu, tamirattan 2 a-

~ ~r ~çavuşu Mehm.et. ail~>si. 2 çocu!u, Başvekil 1000 lira V ekiller 
ı.ı l'muru Recebın kavnanası ve ço 

milyon lirayı geçecek 
"Dumlu~1nar, vapuru don ilk parti eşya va 

erzak1 hamilen şehrimizdan hareket aHi 
2 SUtvt>van Sıtkının annesı, Ferha • Zilenin camilerinde" biri bu ho'de Üçer yÜz Jira, bir meb'us 

A.~ırÇocuğu, Hıfzının annE'si. nüz kat'i malOmat gelınif değildir. Vila • ve bir tacir de befer bin 
~ ey Yaralananlar: Mühendic; Ncdi:n, yetlerden anbean bu hususb tafsil1t bek 
l ~ce~n ~eohmed Ali, Muzaffer, odacı }eniyor. lira verdiler 
'lı ,.. ' lluısntye, Feyzt, Ali Mehmed Ş"b' k hi . . 
~ · .,, ~fi H · ' ı ın ara .. nn vazıyeti "'tt ._ ayri, karısı, başmüdür Adil 

ll&ylerin " • tl . b ll' d ' Ankara 30 (Husust) -Son zelzeleden 
~- -'ınkar azı ye en e 1 eğil eonra Şibinkarahısnrdan bazı endişeli 
~~llda :. 30 (~usu~t) - Zelzele mınta- haberler gelmektedir. Mtitbi§ kar fırtına-

ll koylerın vaziyetınden he • (Devamı 8 inci sayfada) 

Dostlarımızın yardımları 

M1s1rdaki ingiliz 
•skerleri aralarinda 
1 para topladiiar 
~ltdre. 25 bin İngiliz lirası, Fransa 5 milyon frank 

ll enyorlar. Fransız Meclisi dünkü içtimaında 
~ teessürlerini izhar etti 

\t ~lldra 30 • . . . 
ta ' (~ususı) - İngıhz ve Fran- Londra 30 - Röyter ajansı bildiriyor: 
' ~ feı·etıerı tarafından Türkiyedeki İngıltere hükUmeti son günlerde A • 

~llıtr:aketzedel rine nakdi yardım - nadoluda vukua gelen zelzele felaketze
~ıııı h~~ kararı tahakkuk etmi~ -ı delerine yardım olmak üzere '!ürkiye 

da 
5 

Ukumeti 25 bin İngılı lirası, emrıne 25 bin İ~liı lirası tahsb etmir
rnılyon frank gönderecekler- tir. 

1 (Devamı a inci Myf.U) 

Vurdon her tarafından yiyecek 
ve para gönderiliyor 

Ankara 30 (Hususi) - Bütün memle
kette olduğu gibi Ankarada da halk fe
laketzedelere yardım için fedakarlık de
recesine varan bir tebalü k göstermekte -
dir. Kızılay umumi merketi 29 İlkki -
nun ak§arnına kadar yatırılan teberrüatı 

göstermek üu:ro bir liste neşretmiştir. 
Listenin yekunu 250,900 lira 36 kuruştur. 

(Devamı 8 inci sayt~tda) 

SonPost 
Bir yardım 
listesi açtı 

Son Postanın bir kısım muharrir, 
mürettib ve makineci azası 

Lira J[r. 

Dilnki yekün H Z H 
Nl••m UlasaF 1 
Lenıl Gülman 1 
Sami T~zl' • 
M. Koç • 
Orban Ural 1 

(Devamı 3 Uııen sayfada) 

Istanbul halkının yardım için gösterdiği tehalük her 
türlü tahminin fevkine çıkb, yüksek tahsil gençleri 

yedek elbise ve çamaşırlarını kimilen milli 
yardım komitesine verdiler 

Fe14ketzeda'ere elbise ııe çcımcı şır yolhyan lstcınbullular 
Şebrimizde fellkeh ede vatandqlara topbntıya şehrimizdeki marat ticaret -

yardım ifi ıbüyük bir faaliyetle devam ha.ne ve rnüessesıelerini'r :.ahib ve mü -
etmektedir. Mill! yanlım komitesi ctün me.tllerlnin bir kı ...... 1 da davet edilmif 
öllede evvel vali ve belediye reisi LQt.fi ve kendilerine f • .ık:etzedeler içio yardım 
ltırdanlll riyueU:ade toplamnıftır. Bu (D "' .ımı 8 iftCi • 11fad.a) 



SON POSTA 

Herg \.:.:1 
ak ale: ~ Çabuk karar, ~ogru karar = 

Kara feliıl..:et 

• 

Birincikanun 

Sözün Kısası 

Yozı Çok 0/dutu içi11 

Bugiüt KotttJmaclı 

-·-···-··--- ·----..................... .. 
Zelzelenin tahribati 

yüzde beşe indirilebilir 
F alih Rıfkı Atay'ın şayanı 

dikkat bir makalesi 

Ankara 3() (Telefonla) - Falih .Rıfla 
Atay Ulusun yarınki nüshasmda cGel: 
cek felaketleri önlemek içın~ isimli bır 
makale neşretmektcdir. Falih Rıfkı Ata'/ 
makalesınde: 

elki türlü ön:emek içm. Biri ö1ümdcll 
kurtulmuş olanlan bcslemcl~ ve barın; 
dırmak. nüfus dağdınasına karşı :tedb 
almak, ikincisi yeni zelzclclerde can jta: 
"'ıbmı asgarıye indirecek ve mütehSS. 
" dbıl' .. 
sıslar tarafınd~ tavsiye olu~~n .te . iJl 
leri şimdıden hazırlamak: Bırıncısı ıÇ ,.ı 
hükümet ve halk mamkün olan her şe .. 
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31 Birincikanun 

Fin er üç noktada 
Leningrad-Murmansk 
demiryolunu kestiler 

. Londra 30 (Hususi) - Fin kuvvetleri
nın halen üç noktada Leningrad - Mur-
rna nsk demi 1 k . 
h ryo unu esmış oldukları ta-

akkuk etmiştir. 

Bırçok noktalarda Sovyet tayyarele
Ili muvaffukiyetle bombardıman yap
mışlardır. 

Sovyetlerin ric'ati 
Helsinki 30 (A.A.) - Reuter bildi-

Murmanskdaki Sovyet kuvvetlerinin 
~arı mahsur bir vaziyette bulundukları 
ıaşc te-<Iarikinde mü k .. l. k . . . ' riyor: 
dirilmektedir ş u at çe tıklerı bıl- Halx. r alındığı n<! göre, Sovyet kıta-

Bitaraf mU ah.dl .. . atı Finlandiyr.nın aksayi şarkında, Ho-
langıcındanbe!i ~~r:tfo~e har~ın ba.~ - jenjavi'dcn karmakanşık bir halde çe
le tesbit edilmiştir· YlOOer~~ za.y~a~ .. şoy- kilmcktedir. Bu hezirnetin sebebi fev 
Yaralı, 300 tank v 2oo ın kışı olu ve kalade roğukl~r ve yiyecek noksanı -

S e tayyare. d 
_nvyet zayiatı bire kar§ı 40 nisbetin - ır. . 

d~ır. Sovyet Jntaatı arasında ısyan çıkmış 
Londra 30 (AA.) - Rlga'dan gelen t.el _ 

Fin tebliği granardan ö~renUdl~lne göre, Murmansk, 
HC'l~inki 30 (A.A.) _ Yüksek ku _ ta bulunan Rus kıt'aları Lenlngrad.Mur. 

ınand:ı hevetinin b"ld" d·-· .. R mansk ~lmendlfer hattında naltHyatın sek-
1ar Hatjal~h•e . ı . ır ıgıne gore . us teye uıtramıısı fizerine yiyecek bulamadık
rından ~ • ~Jaervı ve Summa cıva- ları için Isyan etmL,Ierdir. Bu hal. ~lmı>n _ 
1'1inF . h.arelı berzahında bulunan 1 dlter hattının bir kısmını berha va etmek ı_ 

t :·ndıya hatlarına yeniden taarruz çin blrkac gün evvel Rus hatlarından geçen 
~:ı~le>rcoe de geri püskürtülmüşlerdir. Fhlerln bu maksadiarına eriştiklerini gös-

anklarından b . t h .b . . t.ermektedlr. 
si zaptcdilmi u' R eşı a rı ~e yırmı- Kafkıı!o:t.vn~n kıt:ınt ,;lndf'rıildi 
tıkları VE'ni b~ r. usların Keljava Wı'P St'lkholm'dan ~~renlldi~ine göre, Kafkıı.s. 
1Ülrr.liştü . ır taaı-ruz da geri püskür-, ya ve Siberyadan takviye kıt'aları gön1e • 

K , . r. rll'lıl~tır. Bu kuvvetlerin 150.000 kişiden 1ba-
at ~ ln ~~harebesinde Rusların zayi- ret oldu"u sövlPnme'{tedlr. Kanadadan ge. 
b"l no kışıd;r. F"nler bu mıntakıda }Pn Ilk Fin gönüllll kanıesi Helslnklye vasıl 
ır rn ktar h b olmuştur. rn. 1 . ar malzemesi iğtinam et- 1 F" . . . . 
ıs C'rdır. sveçt• ıniA dP•a ıçın 5 mılyon 

nı~~ı ;ar, _ayni zamanda Ladoga'mn şi- 800 hi" knron toplandı 
t' arkısınde Ruokoiaervi istikame- Stokhelm 30 (A.A.) - fsveçte Fınlan-
l~~~: de .. taarruza f!eçmişlerse de Fin _ divalılar ıçın toplanan iane 5 mi'yon 

~udafnası karsısında durmak 800 bin kuronu bulnıustur. Bunun 800 bin 
ll1P<'hurıv ı· d k b' ·· d t ı t :nun:) S c ın e kalmıc;l~rdır. 27 İlkka- uronu ır gun e op anmış ır. 
y a yskiiaervi mıntakru.~ında cere- Rus ordusunda Alınan teknisyenleri 

b
8

0
'
1 

cd€'n muharel'~..ıe 2 Rus taburu 30 (AA So · 7"tınil u· -"-"U Hehıinkı . . ) - n üç gün zn•r-
30o ö . .' Pram,ştır. Düşman sahada fında Sovvet kıt'alan Mannerheim hat
\•e b.

11 h~r::ıkmıştır. Finler 1 O hafif top tmn üstüste taarruzlar yapmışlardır. 
f k ır mıktar m""kineli tüfek ve tü - Eskicoine nazaran dah~ iyi tanzim e-

ingilizler 8.500 tonluk 
bir Alman vapuru 

yakaladiiar 
Rio-de-Janciro 30 (A.A.) -Kahve ve 

maden yüklü olarak Rio-de-Jancirodan 
hareket etrniJ olan 8500 tonluk Alman 
bandıralı Bahia Blanca vapuru bir İn -
giliz harb gemisi tarafından zaptedilmiş
tir. 

Bir İngiliz gemisi hattı 
Londra 30 (A.A.) - 238 tonluk ve 

Reserche ismindeki İngiliz mayn tarAk 
gemisi Şimal denizinde bir mayne çar -
parak batmış, fakat mürettebatı kurta -
rılmıştır. 

italyada iki tren 
çarp1şll, 20 öiU, 100 

yarah var 
Napo1i 30 (A.A.) -- Tarre Annunziata 

gannda, ekserisi asker olmak üzere, yol
cu dolu bir tren, Sicilyadan gelen bir 
sürat katarı ile çarpışmıştır. 

Her iki tren hemen tamamile harabol
muştur. Şimdiye kadar tesbit edilen ölü 
miktarı 20, yaralılar l 00 kadardır. 

Türk - Alnıan ticaret 
muahedesi 

Amsterdam 30 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Almanya yeni bir ticaret muahcdesi -
nin akdini Türkiyeye teklif etmişti. 

Kölnische Zeitung, Türkiyeni...'l bu tek
life ancak Pariste buluna:ı Türk heyeti -
nin avdetindcn sonra cevab verrnek is -
tediğini büyük bir infial ile yazmaktar.iır. 

Alman 'jans1n1n 
as1ls1z bir haberi e,., Ple recirmi!::lE'rdir. dilen şıddetli bir topçu hazırlık ateşine 

.ı'\.Uhrno m t k . . 
bir t ın a asında Fınler bır tank rağm€!'1 Savvetterin bütün hücumları Roma 30 (A.A.) _ D. N. B. Ajansı bllJlrl-

aıık tonu ··t· 
nu · h ı~ ınam ve bir iaşe kolu- cok kuvv€tli müs"ldPmeler neticesinde. yor· 

ırn a etmislerdir. pü~kürtülmüc;'ür. l\hnnerheim hattı Oenovo. vrı,pur kwnpanyasmı;n Kaponıele 
M l Sovyet tebliği tecavüzden m11~un kalmıştır. Ru5 tabi- vapur~ Cenovaya gitmek üzere 13 Teşrlnlsa. 

'-... rı• 0 " ~ova 30 (A.A.) _ T -nı·ngrad as- . . d'. 1 . 1 So k. nlde Istanbuldan hareket etmişti. Hnmule_ 
lK"' m JJt" veshının. u.ze mıs do mac;ı vvket .er a - si buıı-day, ker .. ate ve balya hallnde muhte. 

29 ıntnkasının teblı· aı· ·. o ""' Ka n nı m-bıyE'Sl ar~sın n Alman te nısven - lif emtiadan mürekkeb bulunuyordu. 14 Teş. 
C:iiae 1 nunuevvelde rnühim bir hA - Jerin!n \'iicudüne ihtimal \'erdirmekte - rinisanlde Çanakkaleden çıkaca~ı sırada 0 tnamıştır. dir. vapur. bir İnglllz kruvazörü tarafından ınu

Sovyet - Bulgar 
hlÜzakereleri 

Berne 30 (A.A 
haberler ö .. ) - Moskovadan alınan 
ile Buıga: h~erı~or ki, Sovyetler Birliti 
lan ınü ak yetı arasında yapılmakta o
lere ın~ ereler Yalnız iktısadi mesele -

asır değildir. 

Tütün piyasasının 
yeni vaziyeti 

ayeneye tabi tutuldu. Bu sırada gemi Türk 
sularında Kapıdaltının takriben bir mll açı. 

IJında bulunuyordu. 
Bir İngiliz kumandanı cebir Istimall teh. 

cildile gemiyi araştırdıktan sonra, zaptetmlş 
Ye Lavalcte götürerek orada 9 gün müddet. 
le mevkuf bulundurmuştur. Gemi, 13 Klınu. 

Ankara 30 - Ticaret Vekfiletinin sa • nuenelde avdet ederken, keza Türk suln • 
lahiyettar bir memuru tütün piyasasının rında İnglllz harb gemileri taratından lkin 
vaziyeti hakkında beyanatta bulunarak cl defa olarak muayene edilmişti. 

İstanbuldan alınan diRer bir habere göre, 
demiştir ki: Macarıstana gön.derllmelt üzere kuru Incir 

l~;usyanın 
lazna'kt 

1 
askeri metalibatı 

a ~ duğu söyleniyor. 

Tütün piyasası iyi §artlar içinde açıl -
da hazır - ml§, külliyetli miktarlarda ve değer fiat-

ve Ozüm yüklü olarak İzmirden ge~n Fisza 
l.stmli Macar vapuru keza, bir İnglllz harb 

Karadenizde. fırhna 
Inebolu 30 (A 

eden fırtınad ·t·> - Denızde devam 
su ile Sinobd an ·tanbuldan gelen Ak
fskelemfzde an gelen Güneysu vapurları 
dıklarınd Yanaşmak imkanı bulama -

an Yolcu v 
Yollarına d e postaları hamilen 

Iarla tütün satışları yapılmıştır. Bunun- geml&l tarafından araştırılarak Maltaya sev 
ltedilmL,tir. 

la beraber, son zamanlarda satışların ya- Demek oluyor ki, bu İngiliz harb gemlle. 
vaşladığını gören Vekalet yerli ürünler rl Türk sularında açık denizde bulunur gibi 
şirketile bir anlaşma yaparak piyasadan hareket etmektedirler. 

Ankaradaki ihracat ticareti mahfellerlnln 
be§ milyon kilo tütün almıya karar ver- hükumet nezdinde İnglllzlerln müdahalele. 
miştir. Münhasıran mahsulün değer kıy

metini bulması için yapılacak olan bu 
mübayaatta ihrakiyeler dahil değildir. kalnuşlardırevam etmek mecburiyetindc 

hüküm sü~e~~~~a ve rüzgar şiddetle mum motör ve kayıklar karay-n çekilerek 
e ır. Ufak tondaki bilıl- muhafaza altına alınmışlardır. 

rlne karşı teşebbüste bulundukları, fakat 
Türk hüknmetlnin Türk kara sulannın hi _ 
mayeslnl temlne matuf tedbirleri almaıta mü 
temayil bulunmadılı haber verilmektedir. 

Anadolu Ajansının notu: 
SalAblyettar makamattan aldıtımız ma • 

lt\mata göre, Türk sulannda gemı muaye _ 
neleri yapıldıtma dair hiçbir şlkl~t vlkl 
olmamıştır (=_ =M_il_ll -!..Şe.:.:.:fi.::..n ..::M~a l:.:at~y2=da:::,:ki~t=et~kik::le::_:ri----Jj 

Mılli Şef son sevahatle . . 
lunır.uşlardır. Yuke~ d kr: es~asında Malatya bez fabrikasında tetkikatta bu 
&östermektedir. rı a 1 resım Milli Şefi fabrika hakkında izahat alırken 

-----------------
Hitler yılbatı 
Milnasebetll• hlr 
M~saj neşr~ttl 
Berlin 30 (Hu.sust) - Yılbafl müna -

sebetile Hitler orduya hftaben bir mesaj 
neşretm~tir. 

Hitler bu mesajla, Avrupayı İngiliz ta
hakkümünden kurtaracağını söylemekte
dir. 

Ayni mealde bir mesaj da Göring 
neşretmiştir. Göring, bütün Alman mil
letinin Hitleri takib etme~e hazır bu -
lunduğunu ayrıca tasrih etmiştir. 

Mısırın silahianma masrafı 
Kahire 30 (A.A.) - Gelecek sene için 

Mısırın silahianma masraflarının nazır -
lar meclisince 10 milyon lıra olarak tah
min edildiiini Ahraın gazetesi yazmakta
dır. 

Savfa 3 

Ankara 30 (A.A.) - Cümhuriyct Halk • " /940 , a 
Partisi Meclis grupu ile Parti müstakil 
grupu umumi heyetleri dün c29/12/939.. Yazan: Selim Ragıp Emeç 

saat 14 de reis vekili Hilmi Uranın ri - B u~ün 1939 yılının ~on gününde -
yasetinde toplandı: .. yız. Arkarnııda bıraktığımız üç 

Toplantı mevzuu, yurdumuzun bazı yuz a'.tmış günlük örnrün seyrine karşı 
ric'i bir bakış'a baktı.:!ımız zaman, ora -

mıntakalarında hakiki bir afet halim a- da gördüğümüz şey, mütemadi bır tert•d-
lan zelzeleden zarar gören vatandaşları- d~d, ümid, gene ter~ddüd, gene ümid .. . 

İçınde geçmiş b:: hayat ve nihayet .. . 
mıza yapılan ve yapılacak olan yardım Bütün bir alemi sarsan tarrakalı bir in-
tedbirlerini hükumetten dinlemekti. filfıktır. 

Riyasetçe müzakereye başlanmazdan Filvaki geçen B!h ii k Harbin sonun • 
evvel bu felakete kurba~ı gitmek sure - danberi biçare insanlık hep bir ümid zer-

resi peşinden koştu ve ~ırpındı. 
tile içimizden ayrılmış olan vatandaş1a- Öyle bir ümid ki, ona umulmadık bir 
rm tazizi için heyet bir dakika ayakta mucize getirecekti. Ve böyle bir fcvka • 
sükuta davet edilmiş ve nıüzakercye ip- ladeliği uma uma, kendisini hfıdiselerin 
. . . .. .. . ağırlığına kemendliv(>n ka1 ın hayat zin-

tıclar edıldıkte evvclce Bu yuk Mıllet Mcc- cinnin peşine taktı ve onun arkasından 
Iisi Reisi Abdülhalik Rcnda, teşekkül e- sürüklendi, durdu. Bu sürükleniş, şimdi, 

öy'e bir intihava vardı ki, n(" bugün için 
cehrelerde ufak bir nes'e şul('sile solgun 
bir aydınlık, ne de kalblerrle hafif bir 
ümid depreşmesi var. 

den milli yardım lmmitelerinin ne şekilde 
çall§mayı planlamış olduğundan grup 
heyetini ha herdar ettiği gibi Başvekil 

doktor Saydam da bu felaketin haber a
lınmasını müteakib büktırnetçe derhal it
tihaz edilmiş olan ve bundan böyle itti -

hazı ~nülen tedbirleri ctrafile izah 
etmiş ve Başvekilin beyanatı grup umu
mi heyetince ittifakla ve teşckkürle ka
bul olunmuştur. 

Grup; ayni eelsed e her meb'usun felA-

Bu meş'um yıl, .tıpkı 191-t gibi, insan
lık tarihinin mühim hir dönemecine !!e -
lip dayanmıştır. Bütün ~özler, şimdi bu 
dönemeç kıvrımı;nın ötesınek-'ki istikbal 
hayaline takılmak hırsile dikilmiş du -
ruyor. Mi'vonlarca Insan havatma malo
labilecek bir kasırganın arif<'sinde, işte 
beklenen budur. Ba!':kalarınıfl ölümü pa
hasına bir r('fah. milyonlarca hayat pa -
hasına parlak bir istikbal ümidi. 

ketzedeler için asg:ırl he!nen yüzer lira 
yardım taahhüdünü de kabuJ etmiş ve 

Geçen sene, ,gene bu~ün. bu sütuncia, 
~eçmişle gelece~i mukavese <'tmi$tim. 
HattA okuyucularıma kalb kuvveti vere

ruznamede b~ka madde olmadığından rek .gelen yılın ,geçenden farklı olmıya -
riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. ca~ını ediPe ianesile kaydedip hafif t<'r-
··························································-·· tib kehanete sapmıştım. Bu hatanın (tÜ-

SonPosı: 
Bir yardım 
listesi açtı 

(Baştarafı 1 inci sayfada, 

lllr nıuharrir 
1-'erdi Oner 
G:ıv"'i Ozansoy 
b:zet Aykol 
Omer Besim 
O!>ın:ın Tufrul 
Mustafa Yücel 
Tevfik Necati 
llayri Başkut 
illıami l'engin 
1\lazhar Gü mez 
Kadri Osmau 
l'usuf 
Şe\'l'ct 

Sabri 
Kil azı ŞirlnergC"ne 
İı;mail Özdağ 

Aram Emek 
};kin Coşkur 
ilmid Coşkur 
Ndi Konuk (müvezzi) 

Lira K.r. 
2 
ı 

2 
2 
2 
ı 

2 
2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 
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2 
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5 
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Yekun 871 50 

Zelzele felaketzedeleri ıçın yar
dımda bulunmak istiyecek yurd -
daşlara bir kolaylık olmak üzere 
gazetemiz tarafından da bir yardım 
ve tcberrü listesi açılmıştır. Yurd
da§larımızın idaremize yollıyacak-
131': veya getirecekleri paralar, Bü
yük Millet Meclisi tarafından te~kil 
olunan Milli Yardım Komitesi em
rine tahsis edilmek üzere Kızılay 
Cemiyetine yatırılacaktır. Evvelki 
yekun ile beraber dünkü teberrüatı 
yukarıda görüyorsunuz. 

nahından istiğfar şimdi bir veeibe olmuş-
tur. 1939, beserin sükfın \'P huzuruna kım 
dak sokmakla kalm~ciı. Türkün charimi 
ismeth ne de el atarak koca bir vatan 
parçasını toprakla beraber etti. Mücer -
redata hiddctlenilmez. bunu biUrim. Fa
kat can alınacak noktasından yaral~ınan 
insan mantık tanımıvor. Gider avak Türk 
vatanına tarihin hiç bir devrinde u~a -
madığı suikasdi yapan bu yıldan dava -
cıvım. Allah, hiç bir zaman taksiratını 
affetmesin. 

S~t/,n (yp nqt.,ı e "'-"Ç ........•..................................................... 
T orpillenen İngiliz saffı 

harb gemisinde ciddi 
hasar yok 

Londra 30 (A.A.) - Resmi bir teb -
liğde bildirildiğine göre Perşembe günii 
öğleden sonra bir tahtelbahir torafındaıı 
atılmış olan bir terpille yaralanan 
c Queen Elisa bethı. sınıiından bir zırhlı 

şimdi kendi vesaitile mPnsuiı olduğu li -
mana gelmiştir. 

Zırhlı ciddi hasara uğramamıştır. Ye
niden bir kişinin daha kaybolduğu ve b:r 
kişinin de ağır suretle yaralı bulunduğu 
tesbit edilmiştir. Bu surelle kaybolanla -
rın adedi 4 dü bu'duğu zannedilrnekte -
dir. 

Du b lin mü him mat ambar
larından çalı· an C '" phane 
Dublin 30 (A.A.) ·- Şimdi elde edilen 

malumata göre, geçen hafta Dublin mü
himmat arnbarından çalınan cephanenin 
miktarı 28 ton olup 700 sandık içinde tRm 
bir milyon iki yüz C1 li hin mermiden iba
ret bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu -
nun seksen yedi sandığı ele geçirilmişt\r. 
Çalınan mühimrnatı taşımak içi:ı kul -
lanılan kamyon adedi asgari 13 tahmin 
ediliyor. 

-···············································································································-···-···· 
1 Sabahtan Sabaha 

Hele kışı geçirsinler 
Tiirk cemiyeti rüşdünü lsbat ettl Hadise önünde vazifesinin ne oldutunu hi~ tel. 

kin 1'e nünıayiıte muhtaç o.madan kavradı. Kayseri halkının facla kurbanlarından 
bin nüfusa kapılarını açmı• olmaları bunun isbatıdır Bütün vatatıdaşların Kızıl_ 

aya para yağdı.rmaları da mesafelerin başka tekilde yardım yapılnıaınna fırsat ver
n1eyişindendir. Gerçi sıfırın altında. otuz der«'ce yalaz bir soğukda ve harabeler 
içinde aç çıplak kıvrAnan insana anç do'usu para vermenin manası yoktur. Fa. 
kat Kızılayın 4efkatll elhıde en müsald yardım va~;ıtası haline eelecek olan bu 
paralar ölümle pençelqen felaket lrurbaıılarına elbet te merhenı olacaktır. 

J<'ac:ianın ceni~ iğl nisbetinde milletimhin felıikf!l. karşısında rösterdlll basa • 
slyet büyü.ktür. Bu hassasiyet CümhurreisfmlzJn Isabetle taıhmin ettiği gibi hara • 
beleri marnureye çevirecek kadar derin n o:iireklf olacaktır. Kaybettitirniz canlar 
Jçln tees ür duymamak kabil detitdir. Lakin bu tees ür de ancak ölümdrn kur -
tulanları yaşatmak için bize hız Teren bir tcessür olmalıdır. 

Zelze e sahasının bu mev imde çadırda barınılmaz bir buz sahrası olduğu mu -
lumdur. Şu halde sat kalanları bu mıntakadan çekmek hu usunda hükümetin aldı. 
~ı tedbire bu saha haricindeki vatandaşlarm da tıpkı Kayserililrr dbi kapılarnıı 

ı&çarak yardım etmeleri en kestirme bir :)ardım sekli o.acaktır. Eter Samsun i _ 
ketesinden yapılacak se•klyat ile teliket lrurbaularından bir kısmı ehrimize re -
tirJlirse muhakkak ki İstanbul onları bütün !idkati ile sinesine alacaktır. 
Şu korkunç kı.ş nıevslminl vatanda~larının müşfik muhltıer'nde ve hiik.:-ınelin 

candan himayesinde ıeçlrecek felek:ıed& er ya:ır.ın geniş mikyastaki plii.A ba.-rı. 
larak yeni yovalarına yerleşebilirler. Çünkii bu, hükümetin oldutu •• adar bülüD 
milletin, hepimizin dlmatmda ve kalbinde yer tutan bir milH '""va o!mııtıur. 

~han LaJud 
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SON POSTA 

J 
Yar1ndan itibaren 

adli tebligat posta 
ile yap1lacak 

ir a ını ··r 
ver n şofö 

Birincikanun 31 

t 

Toptan ve perakende eşya fiatları ara ında 
büyiik farklar olduğu tesbit edildi 

Adli tebligat yarından itibaren posta 
idaresine geçmiş bulunacağından, dünden 
itibaren aciliye tebligat daireleri ilga e -
dilmiştir. 

Belediye mühe-disleri tarafından yapılan keşif 
neticesinde otomobiiin işliyemiyecek derecede 

eski ol:luğu anlaşıldı Ticaret Vekaleti teşkilatı kontrolör - bu gibiler hakkında da takibata geçii 
leri şehrimizde pazarııksız satış kanunu- mesine karar verilmiştir. 

Bu yüzden İstanbul adliyesinin yeni 
sene kadrosunda 154 mü~irden, 78 i a
çıkta bırakılmıştır. Ancak, açıkta kalan
ların teessüre kapıimalarına mahal yok
tur. Zira, bunlar başka yerlerde istih -
dam edileceklerdir. 

nun tatbikatı ct~Iında t~fti~lerc ~aşla- Bu tetkikat sırasında toptan ve pera _ 
ı:ıışlardır. Bu teftış~er _ net~cesınd: bır~ok lkende fiatlar arasındakı farkta büY:.lk 
)'erlerde satılan eş) a uzerınde etıket o u- toptancılarla perakendecil er arasındaki 
lunduğu halde satışların pazarlıkla ya - mutavassıtların mühim nisbette tırnil ol-

Birkaç gün evvel Belediye civarında 
vukubulan feci bir otomobil kazası etra
fındaki tahkikat adliyeye intikal etmiş
tir. 

larak önüme çıktı ve kaza bu suret16 

vukua geldi. Benim, kabahatim yokturı 
demiştir. 

Müddeiumumilik, Nuriyi 4 üncü sorgı.J 
hakiminin huzuruna çıkarmıştır. Haldfll 
isticvab ettikten sonra şoförün tevkiflne 
karar vermiştir. 

pıldığı tesbit edilmiştir. duklan görülmüştür. Bu hususta müddeiumumi Hıkmet 0-
nat dün bir muharririmize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Şoför Nuri idare etmekte olduğu taksi 
otomobilile Belediye önünden geçerken, 
Fatma isminde bir kadına çarpmış ve 
muhtelif yerlerinden ağır surette yaraln
rnıştır. 

Gene bu arada toptan eşya fiatlari le 
perakende fiatlar arasında büyük farklar 
bulunduğu görülmüş ve bunun bazı mad
delerin toptan fiatlarında yapılan tenzi
lfıtı müstehlikc aksettirmiyecek mahiyet
te olduğu anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar ihtikar nıahiyetindeki 

hareketler toptan eşya ve malzeme sa -
tan müesseselerde tesbit edilmekte iken, 
bu vaz.p:et karşısında perakendecilerin de 
tıkı bir kontrola tabi tutulmasına ve top
tan fiatlarla sa~ fiatları arasındaki fark 
ihtikar mahiyetinde göı1ildü~ takdirde 

Kas1mpaşada Uç evi 
su bast1 

Şehrlmizde birkaç gündenberi aevamlı 
bir surette ya~an yağm.urlann tesirile 
bazı çökıne bAdiseleri kaydedilmişse de 
nülusça zayiat olmamıştır. 

Dün de Kasımpaşada Ufakköprü soka
ğında 52, 54 ve 56 numaralı evlerin ze -
min katiarını sel bnsmıi ise de, keyfiyct
ten derhal haberdar eelilen itfaiyenin yar 
dımile sular boşaltılmı§tır. 

O civar evleri bu kabil su hücumun • 
dan korumak için lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. Bu meyanda çöküntüye mey
yal harab evler sakinleri tarafından tah
liye edi'miş bulunmaktadır. 

Ki ltnr Iş! eri: 
Mekteb ve daireleıjin yılbaşı 

tatilleri 
Yılbaşı münasibetile yarın bütün res -

mi daireler ve Ünıversite, bir gün tatil 
yapacaklardır. Orta ve mesleki tedrisat 
okullarında birinci not devresinin bitmiş 
olması dolayisP.e, talebenin noksanları
nı tamamlamasına ve kısa bir müddet din 
1Emmesine fırsat verilmek üzere Yılbaşı 
ile birlikte bir hafta müddetle tatil yapıl
ması muvafık gör:..ildüğünden lise ve orta 
okullarla mesleki okuPar yarın sabahtan 
8 İkincikanun Pazartesi sabahına kadar 
kapalı kalacaklardır. 

İlk okuHarda da tnlimatname mucibin
cc üç gün tatil yapılacaktır. 

Bir arnele iskeleden düşiip yaralandı 
Fatihte Şekerci hanında oturan ve def 

terdarlık binasma aid sıva tamiratmda 
çalışan arnele Ahmed, dün üzerinde ça
lıstığı iskelenin yıkılrnasiln yere düş -
müş, ve vücudünün muhtelif yerlerin -
den yaralanmıştır. Ahmed tedavi edil -
rnek üzere hastanPye kaldmlmıştır. 

Ankara borsasa 
AçıJış _ Knpanı.ş flntlnrı 30/12/ 939 

Bunun önüne geçrnek için manilatura 
eşyasında olduğu gibi diğer eşya, malze-

me ve gıda maddelerinde de büyük top -
tancılann küçük esnafa da mal verme • 

leri esasının alakadarıara teklif edilme • 
sinin mücssir olaca#ı anlaşılmıştır. 

Perakende eşya fiatlannda yapıTan 
tetkiklere ve pazarlıksız satış kanunu -

nun tatbik şekli etrafındaki teftişlere ö
nümüzdeki hafta zarfında da devam edi

lerek, perakende satışlardaki ihtikarı ön· 
liyecek e»aslı tedbirler alınacaktır. 

iki eroin kaçakç1s1 
yakalandi 

Gümrük muhafaza teşkilatı memur -
lan d'iin bir müddettenberi takib ve ta
rassud altında bulundurduklan Leon a
dında bir şahsın Pangaltıdaki evinde ani 
bir araştırma yapmışlardır. 

Bu arama neticesinde evde eroin ima
line mahsus birçok alet ve edevat bu • 
hmarak müsa.dere edilmiştir. 

Bu taharriyatı müteakib yapılan tah
kfimt sonunda Leonun bu kaçakçılık iş
lerinde bir de arkada§ı olduğu tesbit e -
dilerek yakalanmıştır. 

Leon ve suç ortağı bu evde yaptıklan 
eroinleri memleket haricine sevkettik -
lerini itiraf etmişlerdir. Kaçakçılar as -
liye 5 inci ceza mahkemesine teslim e -
dileceklerdir. 

Ticaret Işleri: 

Dı~ piyasalardan külliyetti mal 
isteniliyor 

c- Bu 78 mübaşir sadece adiiye kad -
rosunun dışında ka1mışlardır. Fakat, tP.k 
bir kişi açıkta bırakılmıyacaktır. Bir kıs
mı, posta idaresine devrcdilecek, bir kıs
mı da civar vilayet adliyelerindeki açık 
yerlere yerleştirileceklerdir.» 

tı a 
hafif le di 

Birkaç gündenberi Karadeniz, Marma
ra ve Ege denizinde devam etmekte olan 
şiddetli karayel fırtınası hafiflemiştir. 

Fırtına yüzünden muhtelü limanlara 
sığınmış olan vapurlar dün yollarına de -
vnm etmek üzere hareket etmişlerdir. 

Karadeniz hattında seferde bulunan 
Güneysu vapuru dün Denizyollarına gr>n 
derdi~i bir te1grafta, sı~ındığı limandan 
hareket ettiğini bildirmiştir. 

Güneysu vapuru bu sabah )imanımı
za gelmiş bulunacaktır. 

Ayvalık p tasını yap3mıyan Saadet 
v-apuıı.ı da bugün limanımıza g"'lecektir. 

Sıhhi imdad otomobilile derhal has -
taneye nakledilen kadın alınan tcdbir -
lere rağmen kurtulamıyarak, ölmüştür. 

Kazanın mes'ulü şoför Nuri, zabıtaca 
yakalanarak, hakkındaki tahkikat ev -
rakı ile birlikte müddeiumumili~ tes -
lim edilmiştir. Diğer taraftan belediye 
mühendisleri tarafından yapılan keşi!te, 
otomobilin i.şliyemiyecek derecede eski 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Suçlu, müddeiumumilikte alınan ifa • 
de~'inde, hadisede bir mes'uliyeti olma • 
dığını söylemiş ve: 

- Vak'a yerinde o sırada bır tramvay 
vardı. Kadın traınvayın yanından ani o-

Bir adam b1çakla arkadaştnl 
yaraladt 

Dün sabah, Küçükpazarda iki arkad~ 
arasında çıkan bir kavga, kanlı bir Jl'lll • 

hiyet almıştır. 
Küçükpazarlı Arab Tahirle J.:ırkadaŞl 

Mehmed Ali, eski bir mese'cden müna · 
kaşaya tutuşmuşlar, bu sırada Tahir bl • 
çağını çekerek, Mehmed Alınin karnt.119 

snplam~tır. Kanlar içerisinde yere yıJ;ı· 
lan Mehmed Ali, can kurtaranJa HadeYe 
fayri muktedir -bir halde Cerrahpaşa h95' 

~ ..,.e 
tanesine kaldırılmı)tır. Yaraları agır 
tehlikelidir. 

Suçlu Tahir hakkında zabıta ve tıdli· 
yece tahkikata başlanmıştır. 

( adyo P~ogra• 1 J 
ıı: 

Anı ara Radyosu INer.mt Riza Ah:skan. 1 - Tanburi ceııı t 
1\tuhayyer pe.şrevl. 2 - Arif Bey _ Muh3Yyt 

DALGA UZUNLUGU ~arkı: fHumarı yok bozulmaz mecllsU S '; 
Bir otomobil telgraf direğinc çarptı Leml _ Uşşak şarkı: (Ümidim öldü artı"· 
Ü-1-!~ 16CI ın. 182 ıta. 1%0 Kw. ıı ~üdarda Valideiatik maha11esindc o- 4 _ Şevki Bey _ Rüseynl aarkı: (Hicran_ o~r-T.A.Q. 19,14 nı. ltWı~ Kca. lO Kw. .. _ 

turan şoför Ncş'ct, kullandığı 1726 sayılı T.A.P. sı.7t m. 9465 Kes. 20 Kw. slnem deler.) 5 -Rahmi Bey - Hüseynı şao-
otomobPle Kısıklı caddec;inden gec;erken kı: eKimin mecburu hüsnü anısm.) 2 - ı:• 
yanl~ bir manevra neticesinde telgraf di- PAZAR 3l/12/1939 kuyan: semabat Özdenscs. ı - Mustafa 
reğine çarpmı.ştır. 12.30: Program, ve memleket saat ayan. fiz - Hüzzam şarkı: (Gönlüm nice sen::~ 

Bu müsademede otomobil ehemmi _ 12.35: Ajans ve meteoroloJi haberleri. 12.50: uıak günlerı saysın.) 2 - Blmen Şen - ,., 

tli tte h 
,._,dı.. . . Türk ınüz.i~· Büyük Fa.all heyeti (Karı.şık caıktır şarkı: (Kırsa bln tel naz Ue.> :ı ·"' 

ye sure asara u5 .. , gı gıbi dı - · - aşlı~"" k t k 
1 

K program). Çalanlar: Hakkı Derman, Şer!! ......... _ Kurdillhlcazkft.r şarkı: (Ebll Af' 
r~ e yı ı mıştır. aza etrafında tah - İçlt, Hasan Gür, Hamdl Tolı::ay, Basrl Üfler. d111r.de!l) 4 - Clvan _ Kürdlllhlcazktu' r,, 
kıkata başlanmıştır. Zühtü Bardako~lu. Okuyanlar: Mefharet kı: <El erdirmek visall yare.> 5 - s:ı.z s~I)IJ 
-·-..................................... - ••••••• - ..... _ Sa~nak, 5:ıfiye Tokay, Taruln Karakuş, Ce- ısı. 20.15: Türk müzi~l: Halk türkülerl. ıı ~ 

TE Ş E K K ÜR ırı.ı Totses. ~ek Tokgöz. Müzeyyen Senar, san'atkirı inebolulu San Reeeb ıaratınd , 
. t Radlfe. 'Erten. 13.30 - 14,30: Müzlll: Küçük 20 30: Konuşma (Cümhurlyet müddeluJllll,tl 

Eşım stanbul komutanı Korgeneral Orkestra (Şef: Neclb Attın.) ı - Adolt Ec- mli!ği tıırafmdan) 20 ts· Türk mllzlğl: ı< ıl 
D~ piyasalardan memleketimiz mah - Halis Bıyıktayın ölümünden dolayı ke - ~tein: Mayıs Ayında (Muhtelif parçalardan şık program. çal~nlar: Hakkı nerman, ~f· 

sullerine rağbet günden güne artmakta, derierimize karışarak taziyede bulunan potpurl.) 2 - Zlehrer: Gece <Vals.) s - Gl- İçli, H::ısan Gür, Hamdt Tokay Basri t}!l ~ 
her taraftan gıda ve iptidai maddeler için sayın dostlarımıza ve cenaze tör . d ullo de Mlchell: Memleket hasretl. 4 - Rio Zühtü Bardako~lu. Okuyanlar: Tahsin ~ 
teklifler alınmaktadır. Avrupa harbi baCL. enm e Oebhardt: Romans (Vlyolonsel ve orkestrn ~' 

os bulunan general, komutan, ~bay ve a.c;- lçll".l 5 _ Leopold: Çlgan fantez1sl. 8 _ Rel- rakuş, Celfll T~k.<ıes, Mefb:ıret Sa~a.~o~~ 
laclığı gündenberi dünya piyasalarında ker arkadaşıanna memur ve kurulların nold B!'cker: İlkbahar (Melodl.> 7 - Paul tlye Tok~y, Muzeyyen Senar, MeleA nrıd~c 
her cins malın fiatı yükselmiş olduğu için müınessillerine ve bütün cenazede bu _ Lh,cke: Ollınptyad.larda (Mar~.) ıs: Prog _ 21.30: Muzlk: Ert$ul S~ysll.l ınraa.ıb!lıı~ 
evvelce mevcud ihraç müşküllcri hemen I I . . kk"" ram 18 OS· Memleket saat ayan ajans ve Akordcon Solo'su. 21.45: Muzik: C ·-~r' 
h 

unan ara m emız namın~ teşe urleri - · · · . ' }lllı;ıv emen ortadan kalkmış gibidir. . . . . . . . . . meteoroloji haberleri. 1825: Müzik: Radyo (Pl.) 22· Memleket saat Ayarı, Ajans rıı;tr' 
Fransa ve İtalyadan zahireler u"zeıı"ne mızın bıldırılmesını ~azetenızden rıca e- enz orkestrası. 19: Çocuk aaatı. 19.30: Türk leri. 22.15: Ajans spor servisi. 22.25: :r.t oı' 

dcriz. müzi~l. Ça1an1ar: Fahlre ll'ersan, Reşad E • Ca~band <PU 23.25 - 23.30: Yarınki pr 
mühim talepler devam etmektedir. Bir · 1\lerhum HaJis Bıyıktay e§l rcr, Retlk Fe.rsa.n, Şerif Içll. 1 - Okuyan: ram, vt- kapanı1. ~ 

h~a~rlmdaFrnn~~~~kn~~~ sa~eBcy~~ =========~===-~~~===~========~~ 
ihrncatına ilaveten dün de 120 bin kiloluk -----····--... - ..................... _.,_ 

bir parti için muamele yapılmıştır. Bun- c yeni reşrivat 1 
dan başka Fransaya dün 29 ton tiftik. ile _ _ 
kitre ve keten gönderilmiştir. Çer~ne - Genç neslln mümtaz şair ve e_ 

İtalya için de 40 bin kilo keçi derisi dibt Neclb Fnzıl Kısnküre!!;ln, (Çerçeve) ıs_ 
ve 17,130 çift balık satılnuştır. ml n ltında 15 formalık büyük bir e.serl çık_ 

En Güzel Senebatı Hediyesl 
Günlerdenberi bntün lstanbulu bir neş'e fırbnasile saraaD··· 

Paramunt Şirketinin milyonlarile meydana getirilen ... 
Günün... Haftanın... Ve senenin en güzel filmi 

ECE YARISI TE 1 Bundan başka Ho1fınd::ı ve Arnerikaya mıştır. (Çerçeve), §airln son zamanlarda 
gülyağı. İngiltereye sansar derisi, İsviç _ yazdığı hC.: mevzudan fıkralarını birleştır -
reyc barsak ve ketentohumu küspesi Ro- mektedlr. Dk defa CSon Posta) da ba§lıyan 
manyaya susam, :M.acaristana bal~umu ve san'at ve fikir bakımından dikkate çok 
ve fıstık, Çekyaya iç fındık, barsak, Yu- şayan yıızıJarı tht!Ya eden <Çerçeve) yt oku_ 
nanistana uskumru, Bulgaristana sazan yuculnrımıza bUhassa tavsiye ederiz. Eser, 

ÇEKLER ve Jevrek Mısıra tütu-n ıa·ke d t (Semlh Lfttfi.) kltabhaneslle bütün kltnbcı-1----------------1 , , r a, pas ır-
ma, Filistine sigara, elma ve kestane larda antıımakıadır. 

CLAUDETTE COLBERT • DON AMECHE 
JOHN HARRYMOR - MARY ASTOR ve 

FRANSlS LEDERER'in en mükemmel eserleri 

LALE ı Sterlln 
Açılış_Kap:ınt' 

5.2-L 5.21 
130.3610 130.3810 

gönderilmiştir. ····-············-· .. ·······-·-·· .. ··-····-···-······ Bugün Sinemasında 
Lord ra 
New-York 
Par ls 
Mllano 

100 Dolar 
100 Fran 
100 Liret 

2.9775 2.96 • 
Vapur seferlerinin intizama girmemi§ 

olması ve }imanımıza ge' en ecnebi va -
purlann çok olmayışı ihraç işleri üze -
rine müessir olmaktadır. 

(.,__T_I Y_A_T_R_O_L_A~R~) hiveten: Renkli MİKİ METRO JURNAL 
Bugün aaat ll ve 1 de te:ızilitlı matineler. 

cenevre 
MmSterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atlna 
BofJa 
Pra~ 

Madrld 
\•ar~ova 

Budape4te 
BükrP~ 

Belgrad 
Yokohama 
Stokbol m 
Moskova 

100 İsviç. Fr. 
lOOFlorln 
100 Rayl.şm. 
100 Belgn 
100 Drabmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 zıot.ı 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

6.74 6.70 
29.255 29.24 
69.3962 69.3962 
50.7611 50.7811 
2l.S325 21.7075 

0.97 <1.955 
1.60 1.5925 

13.61 

23.625 
097 
3.175 

31.225 
31.0975 

13.5325 

23.49 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.92 

Esham ve tahviliit 
F..rg_nnl 19.70 19.70 
Sıvas..Erzurum I 2036 20.36 
Omnlom şark sınat 0.85 0.85 
~lrkctı 
Etmls konserve 0.40 040 
şirketi 

Bir nmele elini makineye kaptırdı 
Balatta Katibmuslihiddin mahallesin -

de oturan ve Fenerde Mürselpaşa cad -
desinde 82 numaralı Mustafa Nurinin 
çeltik fabrikasında çalışan Ahmed, dün 
sa~ elini makineye kaptırarak iki par -
mağı kesilmi~tir. 

Yaralı tedavi edilımek üzere hastane -
' ye kaldırılm~, kaza etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

BUGÜN 
ELEK 

Sinemasında 

e.b1r Ttyat.r~u Tepebatı dram kı.snunda 

Gündüz saat 15,30 da. 
ak,am 4&&t 20,3Q da 

Yelpaze 
utWI.l cadde.tl tomedJ tı.mıınc!a ... 

Gündüz saat 15,30 da 
a.k.p:m wı.t 20,30 da 

li! izler 

Ralt Operetl - Bu akoam naı t da 
Gündüz 16 da 

Beyoğlu Çiçeği 

TAT L 1 
AYA 

~--------------·BUGÜN 

SAKAAYA SiNEMASI 
Sinemanın sehhar yıldızı, Poloqyanın dahakar artisti 

P O l.J A N E G R / ,,;n 
tv AN PETROVITCH ile beraber çevirdikleri 

KARAR GECESi 
Şahane güZellikler f.lnıi başlıyor. ıdlf· 

POLA NEGRl'nin en son şaheseri ve 194LI senesinin tık sOper fildl 
Ilaveten : FO.ı<::; JURNAL aon barb ve dUnya haberleri. 

Baş 

Rollerde 

Bugnn liaat ll •e 1 de tem:ilaUı matineler ............. 

or ma. Shea.rer 
ve 

Clark Ga. bl e 
, • ._. _______________ ._. Bugün saat ll ve J de tenzilitlı halk matineleri 

411 
____________ _..,. 
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31 Birineikinun SON POSTA. 

Garb cephesinde 
demir alan ordular 

Beklenen bnynk mnharebe Almanya - Fransa 
hududunda olmıyacak, peki nerede olacak? 

Maarif Vekaleti dün alikadariara yeni 
bir tamim göndererek bu ders senesi ba
şından itibaren talebeye verilen ikinci bir 
kaltvaltı dolaywle, orta ökt'etim yatıJı 

müesseselerinde günde bir kişiye verll~n 
600 gram ekmek klfi gelmemesi üzerine, 
bu ekmek miktannın 700 grama çıkarıl
masını bildirmiştir. 

Bir arnelenin başına tütiln sandığı 
dUş tU 

Ömer Abid hanında çalıpn tütün a -
melesinden İbrahim, dün itile nıeşguJken 
isti!te bulunan tütün sandılı düşerek ba
şından tehlikeli 8UI'ette yaralanmı§tır. 

Yaralı arnele tedavi edilmek üzere 
Beyo~lu ha.stane$1~e kaldırilınıştır. 

1 

Sayt. !1 

HadLleler Kartwnda 

MERAKLAR D 

B~ş yaşındPki evlilar 

- Ekmeği k:iğıda sarmadan, müşteri
ye v~rmck bugünün medeniyetile teUf e
dılecek bir hal midir? O ciheti bir yana 
bırakalım. Umumun sıhhati noktasmdaD 
caiz midir? 

-!!!! 

Dişsiz uşakfar 
Hindistanda çok erken evlenenler var

dır. Beş ya~ında evlenmi4 kadınlar ve ge
ne beş y~ında dul ~lnuş kadınlara te
sadüf edi ir. 

Evvelce Peruda, uşaklar ön iki dişleri

ni ~ektirmek mecburiyetinde idiler. İkt 

di.~ini çektit·miyen kimse uşaklı~a a!ın-

rnazdı. 
' 

* ZP.no:n tir r u i ko 'eksi yon u 

/{adında miiltlm 
Bir eksiklik 
Bir okuyucum, hey cE. İ.• kan -

sından şikayetçi, üç sayfayı doldu
ran uzun mektubunda hülis;uen 
diyor ki: 

- Sevişiyoruz, batti size garib 
gelecek belld, ilk evlendiğimiı za
man kadar sevifiyoruz, mes'uduz, 
çocuklarımı:ı dao var, yalnız karmıın 
hayat bilgisinde :ıniihim bir eksiklik 
mevcud ki, yaşayıt tarzıınızı aksatı
yor, bazan da beni ürkütüyor. Bu 
eksi~liğin karıının para mefhumu 
hakkında malfunat sahibi olmayışı~ 
dır, sanırsınız ki cebi delik, içine ko
nan para akıp gidiyor. Bu kusuru gi
dermek için ne yapmalıyım?-

Okuyucuma tesiri mutlak bir ilaç 
tavsiye edemiyeoeltm için müteessi
rim. Hasislik veya müsri!Uk ekseri
ya• doğumdan bqlar, muhttten göre
nek alır, huy hallnde bir defa yerleş
ti mi, tashihi lıe:D*l hemen imkan -
sızdır. Bununla beraber bir defa 
tecrübe edilecek bir usul vard1r: 

Ev masrafınızı tamamen kanmza 

* 
Darphanelerin sayıst 

bırakınız ve ihtiya-ca tekabül edecek 
parayı kendisine haftadan haftaya 
veriniz, 7 günün parasını belki bir 
iki günde eritecektir. Geriye kalan 
müddet için sıkıntıya, mahnımiyete 
göğüs geriniz, ertesi hll'fta tecrübeyt 
tckrarlayınız. Biraz uslanırsa mev -
simlik elbise için de ayni yolu ihti
yar ediniz. Pek ümidim yok amma. 
tecrübeden zarar etmE>zslniz. 

* Bay Haydara': 
Normal yoUann haricinde göz di

kilen aşk hedefi hakikatte isim d&
ğiştirmiş bir his yanliJilığından bat
ka bir fteY değildir, bir defa o hedef• 
varınca pişman olacağınızdan hi9 
şüphe etmem. Fakat mademki kara· 
rınızın kat't olduğunu söylliyorsu -
nuz, benden akıl danı.,manın sebebiDI 
anhyamadım. 

* Cibalide bay~n cG. D.:t e: 
- Vicdan azabmı ir:-ızdc sakla

mak sizin için dahb. :fl .bir ceza ollll"tı 
Mademki vaziv ~ ılmıyor, hayatın~ 
zehirleme~_.z, derd içinizde ka1sm. 

TEYZB 
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1 Sayfa BON POSTA Birineikinun 31 

İngiltere, denizler.e hiikim 
olmıga niçin mecburdur ? 

•Son Posta,. nın zabıta romam: 38 

• • 
Yazan: CEVAD FEH.ı.Uİ 

Britanya ·mparatorluğunun 1914 ve 
9 9 harbleri kar ISindaki vaziyeti 

lst1nye s1rt ar1n 8 
Bankadan tahkik ettim, doğ - tık. Kapı kapalı idi. Her taraf koyu bir 

r~. · · Yafidis_!n bu ~~nkaya tevdiatı mü- karanlığa gömülü bulunuyordu. Rüzga • 
h~ bır ye~una balıg oluyormu§. Vazi - rın sesinden ve köpek ulumalarından baş· 
y.e~ı bu şekilde tesbit ettikten sonra he- ka bir şey duyulmuyordu. Kapının iç ta-

"' Yazan : Hasan Ali E diz 
General Fuller c İmparatorluğun ratorluğu nüfusunun ancak ı O da biri- tralyaya bağlıyan ikinci yol, Afrika rıf~ ne~ede bulabileccğimi araştırdım. rafında ve hemen biti~iğinde bir kapıcı 

vahdeti ve müdafaa» adlı kitabında ne baliğ olmaktadır. Yani bugün ingil- kıt'asını dolaşarak gider. Birinci yol Evı lstınye sırtlannda imiş. Hali arazi kulübesi bulunduğu hayal meyal görülü
or~sında, asfalt yolun kenarında etrafı yordu. Fakat bu kulübe de karanlıktı. Seı· ~unları yazıyordu: c 1914-1918:ıt Dünya ~eren in nüfusu 4 S-...,8 milyon tahmin tehlikeye uğradığı ta-kdirde, bu yol, d 1 uvar a çevrili geniş bir bahçe içerisin- komiser elektrik ienerıni çıkarttı, vaktı Harbi arifesinde, büyük Britanya mü- ed!lmE'ktedir. yakın şark ve Kızıldeniz için de işe d b 1 " 

dafaası bakımından .şu dört nokta kar- Ncfsi İngiltere, gıdasının 5/6 ni dı- yarar Kc ı· u u~uyo~~uş. ~erü burada ka~ ve bahçenin içine tuttu. Kapıcı kulübe • 
da! b I duk sarıd;m tedarik etmek mecburiyetinde- İşt~ İngiltere bu yolları emniyet al- · a ına ·ı e a e a. ya.nı~ yaşıyormuş. - sinin kapısı sımsıkı kapalı idj, Minimini 

şın , u unuyor : tıyar bır Rum. hızmetçıdcn başka adam- penceresi de beyaz bir bezle ortülmüştü. 
1) Demizierde hakimiyet. dir. Dieer taraftan gene nefsi İngiltere- tında bulundurmak için bu yollar bo- ları yokmuş. Işte e!.de ettiğim malıimat Ana binayı görmek imkanı yoktu. Kesit 
2) H:ndistanın herhangi bir taarruz- de bulunmakta olan endüstrinin hemen yuııca,~·tahk~a~ ya~.m~.ş, kö:nür de.po- ~u merkezde ... Bana ~~lırsa derhal ts _ bir çamlık buna mani oluyordu. Bah(;e 

dan masuniyeti. hemen büyük bir kısım iptidai madde- ları te:sıs ,:tmıştır. Buyuk Bntanya ım- tınyeye hareket etmeliyız. Beraber git _ tamamen mctruk ve herbad bir halde idi. 
3) Kuvvetler arasındaki müvazene- leri. gene . dişarıdan getirilmektedir. paratorlugu sadece bu ~ol~arı emni~et memizin daha faydalı olacağını düşüne - p ... r tarafı otlar bürümüştü. Serkomiscr 

nir, temini. General Fuller kitabının bir nokta~ altmda bulundurmakla- ıktıfa etmemı~, rek ben yalnız herif hakkında mal(ımat elektrik lambasını bir müddet d . k • 
4) İmparatorlurun silahlı kUvvetleri sm da bu nokta hakkında şunları söy- b?. yollara ci var mınta'kalan da k~~di toplamakla iktifa ettim. pının üzerinde gezdirerek çıng~;:~r a:a-

ar:ısındll bir ahenk tesisi. .. » lerr.("k+edir: n.ufuzu altın~ alm:~~ ~alışmı~tır. Bınn. . ~ıdva? Sa~ullah da serkomiserin !ik- dı, bulamayınca kapıyı tekmelemiye 
Fuller. kitabında sözlerine şöyle de- cHububat ve petrol gibi iki kuvvetli cı yolu tetkık ettigımız zaman şunları rını tasvıb ettı. Muhtasar bir yemeği mü- başladı. Bu ameliye belki on dakika de-

vam t>diy du: ekc,nomik amil Büyük Britanya impa. görebiliriz: Birinci yolun birinci mer- teakib yola çıkmamız kararla.,.ı;tı. Gece!e- vam etti. Artık kapıyı açtıracağımızdan 
c Bu saydığım noktalar bugün de ratorluğunun siyasetinde kat't bir rol ~alesi: Cebelüttarıktır. Cebelüttarık yin baskın ~eklinde yapılacak böyle bir ümid kesmiştik ki kulübe hafif bir ziya 

avni derecede ehemmiyeti haizdir. O oynamaktadır. Çünkü biz bugün kendi Ingilterenin elindedir. Sonra: Malta - ziyaret her halde gündüz gözile yapılan- ile aydınlandı, akabinde kapı açıldı ve 
günden bugüne kadar imparatorluğun huhnbatımızla karnımızı doyurarnadı - Süveyş gelir. Bunların iki tarafını teş- dan daha faydalı olacaktı. ihtiyar bir adam don gömlekle dışarı fır· 
bünyP'ti hemen hemen değişmemiş bir ğımız gibi, şu veya bu şekilde kullanıl- kil edeıı: MıSlr, Sudan, Arabistan ge- Hareket ettiğimiz zaman karanlık çok- lıyarak önünde durduğumuz demir kapı· 
halde:iir. Bugün ortada değişen tek b:r mıva yarar petrolümüz de hiç voktur. ne. İngilterenin elindedir. tan basmıştı. Otomobili gene Rıdvan Sa- ya doğru koştu. Her halinden derin bir 
,ey varsa o da imoaratorluğun muhtelif Biz bunların her ikisini de müstem!e- Italya.Habeş harbi dolayısile Süveyş dullah kullanıyordu. Dostum bu akşam şaşkınlık içinde bulunduğu anlaşı~ıyordu. 
aksamındaki nsikolojik tahavvüldür.» keleranizden ve kolonnerimizden ithal kanalı tehlikeye girdiği zaman Büyi!k nedense biraz asabi görünüyordu. Bunu Çok ıntiyardı. Adeta güçlük1e yürüyor de 

General Fullerin «psikolojik tahav - etnı.rk mecburiyetindeyiz!» Britı:mya imparatorluğu bir taraftan otomobile verdiği hızdan anladım. O ka- nilebilirdi. Bembeyaz pos bıyıkları vardı. 
vüb ~i)zlerinden neyi kasdettiğini bil- GC'nf'>ral Fullerin ileri sürdü~ sade- Filistirıi takviye etmiş, diğer taraftan dar süratli gidiyorduk ki, onun otomo- Benzinde bir dirhem kan gözükmüyordu. 
miyoruz. Fakat bmrün tekrar alevlenen ce bu iki arnili nazarı dikkate aldığımız derhal Yunanistanla bir dostluk tesis bil kullarunaktaki meharet ve kabiliye - Hareket etmese balmumundan bir hey· 
yeni dünya harbi karşısında rnuhte - zamaı1 bile, fngiltereyi dominyonlarına etmiştir. tini bilmcseydim bayağı ürkecektim. kel olduğu zannedilebilirdi. 
rem gımeralin fikirlerini şu suretle tc- ve mü~temlekclerine haP'lıyan yollann Aynı ~ekilde Japonya Çine saldıra - Hava fırtınalı ve gök yüzü kapalı idi. Serkomiser, bağırdı: . 
mndi cttirmek pekala mümkündür: Bu ne ktıönr mühim bir mPvki iseal etmek- rak Hindi Çiniye yaklaşınca, Hindi~tan Böyle bir havada ve hali arazi arasında - Ölüm uykusuna mı yattın be adaın. 
savılan dört nokta bugün dahi mevcurJ te nl~urrunu derhal anlıyabiliriz. ve A\·ustralya için bir tehli'ke hisseden uzayıp giden bir asfalt üzerinde lamba- Neredesin? Nasıl kapıcısın sen? Aç ba • 
olmakl~ beraber. düne naızaran biraz Fallıuki fnı:riliz ticaret filosunun ü- fnıtilterP. derhal Singapur ile Honı:r - ları söndürülınüş bir otomobil içinde kalım, biz polisiz. 
daha miirekkeb b'r hal almış bulunu- zerinr!t> scvrüc;efer yaomıya mecbur ol- Kongu ~ür'atle tahkim etmek lüzumu- se~aha~ ettiniz .mi? Etti~izse b~ yolcu : Adamı~ he.r tarafı titre~eğe b~şlamış· 
yorlar.. ve bu dört nokta, bir tek me- dui'u vol1ar, sadece İngiliz müstem!e- nu duydu. l~~u~ ~nsana hıç te neşe vermı~ece~ını tı. Rum şıvesı ve korkak bır eda ıle: . 
se1eye: Büvük Britanva imparator1u - kelPrın(" Ye İn!!iliz kolonHerine giden Büvü'k Britanya imparatorluğu ana bılırsınız. Hemen hemen tek kelıme ko- - Kusura bakmayın, pasam! dedı 
ğunun muvac;ala yolları meselesine ir- vol'<'r del'!ildirler. Bunlar ayni zaman- vatanı müstcmlekelere bağlıyan yoll<m nuşmuyorduk. Matör gürültüsü ve rüz - Dalmişim. 
ca olunabilir... da. Tni"iliz mallarını uza'k şark nazar- eınniy('t altında bulundurmak için her gara karşı giden arabanın çıkardığı kor- EğP.erek kilidi açmaya uğr~ıyordu . 

Ve J-ıakikaten de rnesele böyledir. lar ına. Çine, Büyük Okyanusa götüren seyden öne€ dünyanın en kuvvetli bir kunç sr • ., gergin asabımızı büsbütün kam- Serkomiser sordu: 
Dün oldu~ gibi buciin de, İngiltere icin vollnrdır. harb filosuna davanmaktadır. Ve bu çılıyordu. Serkomiser birkaç defa lakır- - Mösyö Vafidis evde mi? 
bir muharebedf' ka1,ıınıs şansı, ana va- "Rinaenalevh Büvük Britanva impa- senelerdenberi bövle devam etmiş Jtit- dı açacak oldu, fakat Rıdvan Sadullahtan - Tabii evde paşam. 
tanı müstemlPkPlP.re bağlıvan straiik ra1orlutiunun tarihi demek, ana vatanı miştir. Ortay:ı chava kuvvetleri» denj. tek kelimeli cevablar aldı~ı için njhayet Kapı açıldı, içeri girdik. Fakat serko· 
yolların, yani kan damarlarının errıni- müc:tPmlckelere baelıvan yolların ta - len yeni bir ilmil çıkarak müvazenevi 0 da sustu. miser eve doğru ilerlemiyerek olduğl! 

t 1 İstinye sırt1arına geldiğimiz zaman yerde durdu. Daha evvel herüi isticvab yet al~ında bulunmasına bağlıdır. Bi - rihi cl('mektir. Di!ıler taraftan n11iliz bozma c ihtimalleri başgösterince, Bii- . 
ı saat yedi buçuktu. Rıdvan Sadullah ara- etmeyı· kararlac;tırdığı anla!:.ılıyordu ltJ naen:ı1Pyh neilterenin bu muharebe - dom;i1von1arının ve tngiliz miistemle • yük Britanya imparatorluğu bütiln :t ~>' 

bayı yavaşlattırdı. Scrkomiser pencere- bu hiç şüphesiz do~ru ve faydalı bir ha• de'ki vn·vetini tavin edebilmek için. 
Biiviik Britam.·a adalar.ını müstemle -
kelerc bağlıyan yolları kısaca gözden 
geçin• I' m. 

Arazisi bec; noktRya yavılan Biiyük 
Britanv:ı imoaratorJueunun me~ahac;ı, 

asağı yukarı bütün dünva mesahasının 
dörtte birine muadildir. Büvük Britan-
ya imn:ıratorlıı!Tunun nüfusu, takriben 
bütün diinva nüfuc;unun dörtte biri ka
dardır. Yani: 485,2 ı 0,420 kadar tut -
makta::hr. 

Ana vatan, yani n~>f~i İneiltere, Av
rupanın simaıli ~arbi kösesinde, eğıil

mis büörülmüş bir çizmevi andıran a
dalardıın mürekkebtir. Ana vatanın 

nilfuc:u. bütün Büvük Britanva ;mpa-
• 

Adaletin elinde bir tek şüpheli 

var. Bu genç adam münevverdir, öğret
mendir, kibardır, tert2miz bir maziye 
maliktir, şimdiye kadar nizama aykırı en 
küçük bir hareketi görülmemiştir, hususi 
hayatında kibardır, muaşcretinde hür -
metkardır. Şimdi bu adama biz, velev 
zan halinde de olsa: 

- Sen katil.sin. 
Diyoruz. O da muttasıl ağlıyarak. 
-- Ben öldür:medim. 
Diyor. İçinizde bu işle bilhassa i~ti -

p l eden bulundu mu?. 
Gözlerinden zeka fı§kıran bir genç a

ya~a kalktı: 

- Ben iştigal ettim efendim ... 
- Oturunuz ve lutfen kanaatlednizi 

aöyleyiniz!. 
- K.a til, maalesef, meziyctlt'rini iay

dı8ınız zattır. 

-Yani? .. 
. - Öğretmen Haşmet Güneş!.. 

- Cinayete sebeb? .. 
- Vurulan her hangi bir ümidsizlik 

darbesinden mütevellid kıskançlık ... 
Diğerlerine hltab ettim: 
- Siz de bu kanaate iştirak ediyor 

musunuz?. 
Hepsi birden: 
-Evet. 
Cevabını verdiler. Tamamile hususi 

olan bu arkadaşça hasbihalden çıkan ne
tice maalesef, kanaatimı te idden baş _ 
ka bir şey yapıruş olmuyordu. 

kel"r::ıin tarihi demek, gene ana vatanı kuvvetilP bu silahı da benimsemiş, bu den dışarıya dikkatle bakıyor ve kendi- reketti. Kulübenin açık kapısından sızan 
dorr.inyonlaTa ve müstem1ekelere bağ- sahada da düşmanıarına tefev\'Uk et - sine tarif edilmiş olan binayı araştırıyor- ziya bulunduğumuz noktayı aydınlatı .. 
lıva'l ·olların tarihinden başka bir şey miye çalışmıştır. du. Bir aralık. yordu. 
defi-']dir. Biiyük Britanya imparatorluğu yf!ni- - Duralım. işte burası, dedi. O&nan bey mütehakkim bir eda j)e 

Dünya haritasına şöv1ece ,göz geızdi- den. bir harbe tutuşmuş bulunuycr. Rıdvan Sadullah arabayı bir kenara sordu: . ., 
Çekerek durdurttu, indik. İstinye sırtla- - Senin efendi her gün şehre iner Jlll· 

re'!'\ b~r jnsan buna derhal kani olabilir. Düşman, gene 1914 deki düşmanın ay-
rında bulunuyorduk. Aşa~ıda kapkara ve - Gündüzleri mi, hayır, inmez pa • 

İngiltereyi Hindistana, Avustralyaya, nidir. Büyük Britanya imparatorluğu. vahşi bir denizin kenarında, İstinyenin şam. Haftada bir, on günde bir ... 
uı:::ık şnrka bağlıyan iki esaslı yol var- nun rr:.uvaffakiyeti, her zaman olduğu tek tük ışıkları gözüküyordu. Rüzgar _ Demek geceleri iner . 
dır: gibi, gene ana vatanı müstemlekelere büsbütün dclileşmişti. Onun kopardı~ı - Geceleri mi?. Eh ara sıra çıkarlar• 

1) İngiltere • Cebelüttarık • Süveyş bağlıyAn yolların emniyette bulunma- çığlığa uzaktan bir köpeğin uluması ka - - Karısile beraber mi? 

H d S . du Dekor tam manası'le vahşı' ve - Evet ... Beraber beraber ... kanalı - in istan- ıngapur, Hong - sına bağlıdır. Japonyanın, Amerikanın, rışıyor · 
korkunçtu - Otomobi le değil mi? 

K(ıng ve buradan şimali Çine, cenubl İtalyanın, ha:tt~ Sovyetler Birliğinin · 
Asfaltın solunda yüksek bir bahçe du- -Otomobille ... 

~arkiye Düı ben' e (yani Avustralyaya) vaziyetini tayin etmek arzusu, Büyük varının uzayıp gittiği görülüyordu. Bu _ BAbalık iyi düşün bakalım? per 
giden yol. Britanya imparatorluğu için, bilhassa duvarı takiben 15-20 adım ilerledikten 

1 
şam be günü gecesi de çıktılar mı? 

2) İngiltereyi Hindistana ve Avus- bu bakımdan rnühimdir. sonra demir bir bahçe kapısile karşıla~ - (Arkasi nr~ 

•Son Posta. nın tefrikası: 47 denbire silkinerek etraiına fersiz batcı!; 
larla göz gezdirdi; mahkem~ hey~tine ~ 
rin, derin baktı; bana manasız bır na:ı. 
fırlattı ve riyaset makamına hitab etti~• 

Adiiye binası hıncahınç dolu.. Zabıta 
izdihama müınanaatte müşk!.ilat çekiyor. 
Dava ile ben meşgul olduğum için iddia 
makammda biz;;eat bulunuyorum. Ha -
kimler, kntibler yer1erini işgal ettiler. 

A vukatiara mahsus olan yerlere baş -
ka kanape'er de konmuş. Bunlarda öğ -
retmenler oturuyor. 

Mübaşir çağırıyor: 

- Onbaşı!. Haşmet Güneşi getirin! .. 
Ha§met Güneş, iki sılahlı jandannanın 

ortasında mahkemeye getiriliyor. Elleri 
kelepçelidir. Pantalonu perişan, ceketi 
bumburuşuk. siyah kunduraları boya -
sızlıktan yer: yer beyazlaşmıştır. Kanna 
karışık saçlan ve bir parmak uzamış sa
kalile yakasız gömlc~inin önü a~ık bir 
halde ileriiyen bu gence bütün samiin 
kin ve husumet dolu nazarlarla bakıyor. 
Yalnız kültür direktörü ve öğretme:ı ar
kadaşları, tereddüdlü bir merhamet için
de, meslekd~larının feci · manzarasına 

DÜliMIElDi M 
dalmışlardır; çehrelerinden hüzün fışkı-

rıyor. 

Öğretmenler başta olmak :lzere §eh -
rin bütün kibar hdınlan da burada. 
. . . §ehri i~ ve belki de son d~fa olara) 
üzere bu derece alakah bir dava görü • 
yor. _ 

Yazan: Zeynel Be&im Sun 
-=- Haş.met Güneş!. 

- Babanızın ismı? 

- Saffet Güneş! .. 
- Kaç y~ındasınız? 
- Yirmi altı ... 
- Ne işle meşgubünüz? 
- Orta mektebde muallim ..• 
- Şimdiye kadar mahkum ·oldunuz 

mu? 
-Hayır!.. 

- Oturunuz ve hakkınızdaki iddiana-

- Muhterem hakimler! Sebküra~ 
dikkat edecek halim yok. Muhakerrıe 
işleterek size mazbut bir şekilde hadiS~ 
yi anlatamıyacağı.m. Sorunuz; sordtı~Ll 
nuza cevab vereyim. . .. 

- iddianarneyi dinlediniz. Cümhıırı .. 

Yet müddeiumumili~i makamı, sizi bB:l" ·r l:i yan Neda Danişin müteammid katı ı t .. 

fatile itharn ederek mahkemeye sev~c ıı: 
miştir. EvveJa şu noktaya cevab vcrırı dil 
Müddeiumu:mi:ik maka~ı bu id~i~s~;r· 
haklı mıdır? Bayan Neclayı siz ını ol 
dün üz? 

Ha.şmet Güneş asabiyctle haykırd.ı: ı. 
B ··ıd·· ınedırıl· - Hayır! Asla!... en o ur u 11eş; 

- Daha sakin olunuz Haşmet G f11l" 

k · ı-.ıas·ı adalet er, geç tecelli edece tır. . ti " 
yetiniz tebeyyün etti~i anda hürrı)f·e }ciit 

. ll 
nizi iadede tereddü:ie düşmeyız. iÔ" 

Haşmet Güneş, canilere mahsus par -
maklık içinde; ne sağa, ne sola, hiç bir 
tarafa bak1nıyarak muttasıl ağlıyor. Bu 
ağlayJ.iı, sari bir illet halinde, öğretmen 
kadın arkadaşlarına da bulaşmıştır; ara
larında ikide, birde gözlerine mendil gö
türenler çoğalıyor. 

meyi dinleyiniz! .. 
Haşmet gene 

devam etti. 

bunun aksi de maalesef variddir · J3ıl 01ı!· 
yığıldı ve ağlamasına barla bizi sükunet1e tenvire çalıŞ~jç!fl 

Şimdi söyleyiniz bakayım: Farldl 
Salonu kaplıyan derin sükütu adaletin 

ilk sesi yırttı: 
-Ayağa kalkını.l!. 

Haşmet Gün~: bin müşkülatla ayağa 
kalktı; belli ki meca1.'.>izdi::. Vicdan aza -
bının öldürücü tazyiki altında l.>unalı • 
yor. 

- İ.sminiz? 

Zabıt katibi iddianarneyi okuduktan 
sonra reis tekrar Haş.mete hitab etti: 

- Kalkınız ve ağlamayı bırakarak 

bize hadiseyi. en ince teferrüatın.a kadar 
anlatınız!. 

Haşmet Güneş, a4lamaktan beyazlan 
kipkırmızı olınl.Li gözlerini sol koJuna 
sildikten sonra, uykuda!'l uyanır gibi bir-

gittiniz? .·"et 
.. htlll 

- Biz Necla ile beraber Cülll gııı ' 
parkına daima giderdik. (Yeniden 

8
p11r}(" 

ınağa başlıyarak) O akşam da gene 
ta bulu.şma~ı kararlaştırmıştık. . i?~'' 

- Bayan NecJa sizin neyinizdı, 11 

lmız mı, nikihlınız mı? 1;tıf) 
(Arkası 
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Erzinc ~dan~e~ahlan · ~jso~nP~~~~al~~~~~~~--~~~~~~
yar gelir "ağlama an, .. 

Bedbaht Erzincan ve hava/isi için 
tarihçiler neler söy lüyorlar? 

• 

''Son Posta, nın tarih i bahisler uıuharriri yazıyor 

• 
Istanbul mahteliti Maca 

takımını 5 - 3 gendi 
Muhtelitimiz sur· ati i ve bilhassa ikinci devredek 

hesabh va pash oyunile bu galibiyeti hak etti 

Bugünkü maç 
İlk m~ında muhtelitimi/l.e mağl 

olan Ferençvaroş, bugün ikinci m 
ikinci bir İstanbul muhteltile )apa 
tır. Maç 14,30 da gene Tnksim 
da yapıJaca·k, mUsahakayı Refik 
man idare edec~ktir. Bugünkü 
muhtelitin ~u §ekilde çıkacağını 

dik: 
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• 
Istanbu un yard_mı bir Erzincandaki 

kurba ların ilk listesi: 
DostlarımıZın yardımları 

• 
mı yon 

(Baştarafı birinci 
sayfada) 

t~klif olunmuştur. 

'fcklü, büyük bir J 

memnuniyetle kabul 
edilmiş ve bugün da~ 
vete icabet eden ti ~ 
carethane ve mües -
seseler aşa~ıda mfk. 
tan yazılı yazılı te • 
berrülerde bulun -
muş~ ardır: 

Selnnik Bankası 

İrayı geçecek ,..1 • d•t ·1 (B04tarafı 1 bıc1 sayfada) j kumuştur. Meb'uslar, aya~a kalkarak bu 
0 Sn ŞimOn 1 OrCI 8r İngiltere Kralı ile Çem berlayn'iD mesajı sürekli surette alkışlamışlardır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) telırafları Daladye, Herriot'nun sözlerine hükd· 
sı muvasalayı kaleyledili gibi telgraf Londra 30 (A.A.) - Gazeteler, Tür- metin de iştirak ettiğini beyanla demiı-
batlan da bozulmU§tur. Bir heyelan hA- kiyede büyük felaketleri mucib olan tir ki: 
cilsesinin vukuuna ihtimal verilmektedir. zelzele üzerine İngiltere Krabnın Tür- Felaketin zannedildiğinden daha kor-

EnJoeandan ilk yaralı treni eeldi ki.)e Reisicümhuru İsmet İnönüye gön~ kunç olduğunu haber aldık. Çok dürüst 
Ankara 30 (A.A.) - Bu sabah ah - derdiği telgrafı neşrediyorlar. İngilte- ve çok cesur dostumuz Türkiyeye Fransıs 

nan haberlere göre, Erzi~1candan b,i- re ~alın~ gö~derdiği telgraf şudur: milletinin derin dostluk teminatını göno-
rinci tertib yaralı kafilesi Divriğe gel~ •Ttirk mılletıne bu kadar acı ve bu deririz. 
miştir. kadar elem veren müthiş zelzele ha - Daladye, Fransanın Türkiyeye karp 

Sıvas yolunun henüz açılam.amış ol- berjni duyunca fevkalade müteessir ol- olan dostlu~nu teyid edecek tahsisatııı 
ması dalayısile bu kafile vehametieri dum. Bu hususta milletimin Türk mil- süratle kabulünü meclisten rica etmiş ve 

·derecesine göre Malatya, Elazığ ve Di- leti hakkında duyduğu derin muhabbet müttefikan alkışlanmıştır. 
yarbakır hastanelerine yatırılrn~k üze- h.islerini kabul buyurmanızı rica ede Daladye'nin beyanatı 
re yollaTma devam cttirilmiş ve nra rım.~- _ Paris 30 (A.A.) - Öğleden sonra top-
istasyonlarında icab eden iaşe ve sıh- Dıger taraftan Çemberlayn de Tur- Janan ayan meclisinin açılışmda Dalad
hi tcrtibat alınmıştır. Yol açıldığı tak- kiye Ba~ ekili Dr. Refik Saydama şu ye hükumetin zelze1e kurbanı Türk ahall 
dirde ikinci kafile Sıvasa nakledilecek telgrafı göndermiştir. lehine tahsisat verilmesi içhl bir kanUJl 

• b .. k.. 1m b · ı· <tTürkiyede büyük felaket doğuron 
m 2000, Standarovillstan.DULıı.r• .~o,-diği mc parti unlar vapııra yükletiliyAT u mum un o azsa· gene cenu ıs ı . . . . projesi teminine karar vcrdi~ini söyle • 

_ .. karnetine P.:Önderilecektir. zelzele h~bcrı bem dehşet ıçınde bırak- . d . t' k' 

2000, Doyçeb:uı!r 2000 
Doyçe Oryanbank 
2000, !mar Bankası 
5001), HoHi:ıda banka-

5000, Stavromano 2000, Şel 2000, Bayker uam.rıanan lik parti yardım eşyam dun oğ - • 1 • • • tı. Ti.irk milletini ve bilhassa felakete mış ve cmış ır ı: 
250() Turk maden şirk ı· 500 Pal k ledeıı sonra Duınlupınar npurlle gönderll- Sıhhi ırr.dnd c.·ıplerı Erzincandn _ . . . Büyük Britanya başvekili Çember • 

2
-o 'co-b d e ı . ' 0 ~ -•-+ır. Gönderilen a.-ıar arasmda her türlu Erzinran 30 (A.A.) - Erzurumdan urrnyanl<ir ıçın duyduğum denn mu - 1 b tes ··d t ah'' .. d 'ki 
J , -= uncuza c 1000, Mithat Nemli ~~ ,....,... h bb . ks 1• cd . ayn, u nnu • ez urun e ı mc.ın-

1500, tütüncü Hasan Hayri 1000, İskender giyecek ve yiyecek mad= ve Udçlnr bu. gönderılen sıhhi imdad ekipleri Erz:n- .a etı e e ansımza arz enm.:. lcketin iştirak ettiğini görmek kendi htı-
'100 Halil Ali Be 

1500 
K . • lunmaktndır. Ayrıca 1.k1 ekip de bu va. cans gelmiş ve derhal ise başlamışlar- Amerikanın yardımı ktimetince de arzu edildiğini bana bil • 

• zman , erım Attar purla zelzele aahaama hareket etmıştir. Dün ~ Vaşington 30 (A.A.) - Amerika Kı-
1000, Havagazi şirketi 500, Türk maden aaa.ı 15,45 te Haydarpapdan zelzele saha _ dır. dirmiştir. Binaenaleyh, onun naınına ve 
kömi.ırü 1000, Dilberzadeler 1000, ayrıca liln& hareket eden trenle de açıkta kalnnln. 215 yaralı zıHınçı Türkiyedeki zelzele felaketze - mütesanid her iki hükO'met nnmına söy· 
da eşya, Cızl et lastik §irketi 1000, nak- n yardım için burada toplanmış olan eşya - Erzincan 30 (A.A.) - Bugüne ka - delerine telgrafla on bin dolar gönder- liyebilirim ki, gerek Fransız ~ gerek 
liye rketi 

250 0 100 
H s· nm mühlm bir kısmı, ııhhl malzeme ve dok- dar Erzincandan hareket ettirilen !ki miştir. İngiliz hükumetleri tarafından bu ahali 

. . '. sram • ogo ıtens torlar gönderllmlştlr. F d IAka t .. 200, Şırketihaynye 4000, Türk otomobil yaralı treninde 215 yar"lı vard1r. ransn 8 0 u ve eessur lehinde ayni gayret sarfedilecektir. Ar-

ş T kk L k d 
t Parls 30 (A.A.) - Muth~ bir zelzele fell. 

§irketi 500, mühendis Ali Naki 2000 Ha _ itli era i ilesi fellı et.ıe e lk yardım treni Er7Jnoında ketine uCnynn sadık mütteflk Türtlyenın zusunun is•af edi1 diğini Çemberlayne bll 
san Tahsin ve Hüsnü 2000 ve ecneb'i sey- lO yavruyu mektebe kabul ediyor Erzincan 30 (A.A.) - Dördüncü U- lelı1nc g rck Fransız parldmentosu, ııerek dirmeme ayan mec,isinin fnlnhiyct ver .. 
r.isefain, birliği de 500 lira. teberrüde bu- İ!tanbulun tn kıymetll kültür müessese _ mum; ınilfettişi ~amil vardım k~t<~n Fransız matbuatı müttefik bir teıahür gös_ mt'k hususunda mutabık bu1unaca~ı şüp 
lunmu~ ardır. lerinden olan Şişli Terakki llsesi idare heyeti 29/1-/939 geccsı saat 22 de Erzınca- termektedir. hesizdir. 

Mılli yardım komitesi toplantılarına Erzincan ve havalislndeki zelzele ft.fetı yü~ na ~elebilmi<ıtir. Tem;zleme ve yardım Aran meclisinin dünkü toplantL•nnda a - Ayan meclisi, başvekilin bu teklifine 

d 
.... _ h 30 12 939 d b 1 yan re!sl Yeanneney, Fransanın derın tazl. 

evam ederek ticarethane ve müessese _ zun\l'Cn yetlın kalan on yaTrUnun mekteb - işl~ri bu saba 1 1 a aş a - derhal ve müttefikan alkışlarla rr.ukabele 
lerimi71 yardıma davete devam edecek- lerine (lcyli meccanl) kabulüne karar ver. m ştır. Bu katardaki külliyetli malze- yetlcrlnl Türldyeye .arzetmlş ve buna hüldl. etmiştir. 
t
. m~Ur. Bu yavrulann seçim hakkı Ankara . .. .. met nnnuna Daladye de iştirak eyleml.ştlr. fn 
ır. da Çocuk E<drgeme Kurumu Genel merke: meden halka yıyerek te\·znne dun ge- Matbuat da, Fran...~ ve tngutcrcnln Tür ~ giliz askerlerhin yardımı 

Tramvay ve e~ektrik idaresi yardım sı ba kanı Kırklareıı meb'usu Dr. Funda bı. ceden itibaTen b:!~lanmıştır. Erzincan kiyeye aakeri bir tehlike anında yardım için Kahi.re 30 (A.A.) _ Mısırdaki !ngi 
hesabındaki 1000 lira He depodaki 1000 ratılmıştır. halkı burun daha sakin ve yapılan var bütün tedbirleri almış olduklarını mü.şahade . . G w·1 k V ettikten .. 0nrıı Tfirkly~ye bu müthiş feld - hz kuvvetlerı kumandanı eneral ır 

adar arnele elbisesıni teberrü etmiştir. Bu yetlınler tercihan nt okul ça~ındnld dımdan memnundur lar. k +t ~ 'al ız taziye de"'il b\\tün Ak.. son Ancrdoluva 20 büvük askeri çadn 
Şeh · · d k' ı k-ıı çocuklar arasından seçlleceklerl lçln vasatı D b'J' S bh V ,_!t) • • .._ i c en scınrn Y n ı:. • - J rımız c ı eczacı ar u ıyetli mik - bir h b n ı ıye ve ı nt c:ıu.ı en nın 'LTen den!., Umanlarında hanr bulunan sıhhl he. ile İngiliz askerlerinin verdigı" · 1 00 İn~ 

tarda T k • esn lle 8 sene Ş~ Terakki JJsesl tara k rd .1 1. d' · ".. ı aç, pamu 
1 

ve sargı vesaıre tebcr-~ tından himaye görerek. tahslllerint yapacnk n an ı.er ıyeme ı yetı('rın yardıına geçmesını ve acılarını hafif giliz lirasını göndermiştir. 
ruunde bulunmuş ardır. lardır. şıvıı Terakki liM.si bu suretle senede Ankara 30 (A.A.) - Sıvasta çahş - letmck ve insan hayatlarını kurtarmak Icin . .. . A 

Sanayiciler dün de bir toplantı ya _ 2500 ura üzerinden ~m·an ylnnt bin lira- malarını bitirin Erzincan ic: 'kametin- derha! dost cilmhıırlyet toprakl:ırınıı. gitme. Ge?eral Wılson .. Tu.rkıye felaketze • 
parak ayniyat suretne yeni yardımlarda •lık bir yardım yapmnkta.dır. Bu haytr eseri de Yola cıkan Dahiliye V€ Sıhhat Ve - lerı luzumunıı kaydeylemektedlr. del~rme daha genış bır yardımda bu • 

b 
. . . id d t kdi · Gazeteler Fransız halkı arasında genl~ bir J k ·· p M h ed Ali ·ıe ulunmuşlnrdır. Sanayıcılerfn dünkü yar c en a rde ve d!fer husus! mcktcblc.-e kill<:>rini harnil tren Kara~öl istasvonu- 1 1 unma uzere rens e m ı 

d 1 
lmtlss..l niimuna ... olma"' 1. kt tane açılmasını n bu suretle yalnız nsan t 'k' . t ktedi 

, ım arı şunlardır: ~ aa ayı ır. na 300 metre mesafede tipi münascbe- duygulnrın c!e~U. müttefiklerin Türklyeye cşn 1 mesaı e me r. 
4 snndık sucuk, 1000 don, 1000 çorab, Kızılayın hummalı faeliyeti ı;ı~ tevakkufa mecbur olmuştur. olan hararetli hlcılerlnlrı de isbat edllmeslnt Yunanistanda 

ı.ooo faniHi, 200 kilo pamuk, 950 çift lfuı _ Halkın teberrülerlni kabul edeb'Imek lçln Erzincı:tnda açıkta kalan halkın. bin tervlç ediyorlar. Bu surette ftl~kete utrıyıtn Atina 30 (A.A.) - Bütün gazeteler 
tık, 20 tenek~ yağ ve bir yağ fabrika..~ da Kv.ılay merkez ve kazalarda çalıilin me ki sinin Sıvaos merkezinde, bin kisinin Türklyeye yardımda bulunulmunş .. olncaktır. Türkiyedeki felaketli zelzele hakkında 
300 ı· be - • · " Fransız mntbuatı, bunun b tun Fransız ıra te rrude bulunmuştur. murlımn artırıtmasına Iüzum görülmüştür. de Kavserinin Talas nahiyesi.nde iskAn efl-·1\rı umumly .. since haıraretle kabul ve Anndolu ajansının verdiği haberleri uzuıı 

Salı .günü şehrimizdekı çeltik fabrika- Kadın, erkek, çalut çocuk. genç; ihti~'nr, on lan mümkün olacağı anlaşılmıştır. t _ hiikümetcf' tcşvllt edllece~inden .şüphe ey _ uzadıya kaydetmektedirler. Bu haberler, 
ları ve ayniyat ile yardım edemiyen binlerce vatandaşın Kızılaya gelip iktidarları 1 'd 1 k t tk'k t .. · b ternemektedir Atina radyosu tarafından da neşredil • 

,. . nisbetinde mühlm miktarda eşya ve ııakia en P yapı aca e ı a uzenne u · 
muhte ıf fırbrıkalar toplanarak para yar- yatınnaktadır. tertibatm tdn;:kine geçilecektir. Fransız m eclisin de tee s,.iir mektedir. Felaketin şümulü, Yunan mil-
dımında bulıınacaklardır. Evvelki gece Kızılay Eminönü merkezi sa. Zilede Paris 30 (A.A.) - Bu sabah meb'usıın Jetini mebhut bırakmıştır. 

"'niversitenin yardımı hararetle devam at 21.~ n kadar açık kalmı~ . .!aat 17 ye ka- Zile (Hususi) - Sarsıntıdan bir - meclisinde reis B. Herriot, Anadolu hal- Elefteron Vima gazetesi Yunan, Kızıl-
etmektedir. Profesör ve talebeler para dar toplanmı~ olan 15 bin lira so bin liraya cok evler tamamen hasara uğramtq ca- kınm maruz kaldı~ felaketten dolayı haç cemiyetinin, Anadolu zelzelesi kur • 
yardımile beraber mühim miktarda eşya dakradar çıkmıştır. ~ilcrin duvarları çatlamlJ ve mina~eler meclisin duydu~ teessürü Türkiye Mil- banlanna Yunanistanın yardımını ~ 
yardımı da y~pmaktadırlar. Yardım kabul eden 1< ızılay kısmen vıkılmıstır. Jet Meclisine ifade eden ve Meclisin Türk milletine kardeş Yunanistanm te • 

.. Kızıl~ya dun ~aat _16 .Y'J. kadar 45,000 • şubeleri Çeltik~ kövünde ikisi çocuk olmak U- dost milletin ıruttemine kardeşçe bir te- sellisini götürmek üzere istical etmesini 
~~u~'lıdra tebbce~ edilmı~tir ve halk küt Yardım kabul eden Kızılay şubeclerl ~un. zere 5, diğ~ iki kövde 10 kişi enkar. sanütle i~tirak etti~ini bildiren mesajı o- istemektedir. ,. 
e a ın e tc rrue devam etmektec1ir. ıardır: lt d k ı k "1 "'u t'' z · t tk T b .. 
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c crru er ın ırayı ço ıeç - Merkez depo direktörlü~ü: Yenipostane cl h ü t b' d'l 1 1 n aranın yar lffi) 
ml.c::tı·r İst" b 1 f ı·· t d 1 tan en z es ıt e ı ememış, ya-ra ı -:ıı • ..n u un e aı<:e ze e ere yap:ı- var Liman han ı inci kat, Beyoğlu merkezi 3 · · 
cağı umumi yardımın bir milyon lirayı ve Taksim nahlyeleri: Parmakkapıda Kızı. lardan kişi hast~neye kald1nlmış - (Bqtarafı ı inci sayfada) ı Amerikan hastahanesin in yardınu 
geçcce~i ve ayrıca pek çok yiyecek ve gi- lay kaza merkezi, Galata: Banknlar caddesi tır. ?rta mekteb bınası .da hasara u~- Listede Millet Meclisi azaları narnma ilk Ankara 30 (A.A.> - Blrle~ik Amerika def. 
yecek temin edileceği anlac:ılmaktadır Adalet han, ŞlşH: Nlianta~ Rumeli hddesl radıgındnn tatil edilmiştir. aksit larak tırıl 20 000 l' B letlerlnin Ankara büyük elçllltt B~vekil D<>k 

;ts+ b Id k' • d . • 
1 

· 
1 

Halkevi binasında, Ka,ımp~a: Bostan so - Tokadda Alipaşa camisf, hamarnı ve t . 0 ya . an • tra, aş - tor Refik Saydama müracaatla İstanbuldalıi 
an u a ı resmı aıre er memur a- kak Parti binasında Hasköy· Parti bina z· t B k ..ı H ·lk . ..ı vekil dol..~or Refik Saydam namına 1000 Amerıkan hastahanesi b~heldm1 dokt.at 

n dün milli ya d k ·ı · ·· ' · - ~ıraa an ası, ~unema ve a evl ve · r ım omt esme mura - sında, Büytikada Halk Partisi binasında Hey . lira, Vekiller nanuna üçeı: yüz lıra, Sivas Shepher.rd oŞepart.:. lle ild türk doktorun~ 
caat ederek aylık istihkaklan 100 liraya bell. Burg:ız, Kınnh: Parti ocaklarında Kum~ Tayyare ~ınaları hasara u~mı~, in - meb'usu Abdürra.hman Naci Dem\rağ ve muavin müstahdeminln feHı.ketzede mın
kndar o!anlardan vüzde 5, 200 liraya ka- kapı: Kumkapı N~anca.sı Türkevi caddesi, sanca- zayıat oı;namı..ştır. Turhalda ha- namına 5000 lira, Vehbi Koç narnma 50(10 lto.kalard~ çalışmağa talip ve A.made olduk
dar olnnlardan yüzde 7,5, ve 200 liradan Kiiçfikpaıar: Kanıarcılar caddesi, Beyazıd: reketiarz çok şıddetli olınu~, şeker fab lira Cümhuri et Merkez Bankası namı- ları blldırllml.ftlr. 
fazla para alanlardan da yüzde 10 nisbe- Vezneeller caddesi, Alemdar: Cağaloğlu Ye- riltası civarında Hacılar mahallesinde- na 2o 000 lira ysi asal bilgiler okulu na - Doktor ~f~~ Sayda~ Birleşik AmerikA 
t' d b' İki 'ka ı ğ rebatan caddesi, Beylun kazası kaza mer ki evler tamamen vıkılm~ ve 25 ki,t ' • Y devletlerı buyuk elçlsinın ve Amerikan ha.l. 
ın e ı.r paranı.n. ne~ nun .ay ı ın.- kezl: Anadolukavak, Patabahç~ Çubuklu- ~ı .. t" $ d b ·d bfivük k mına 1000 lira, Türk Ticaret Bankası na- tanesinin bu dostane ve ınsanı alAkasından 

dan kesılerck mıllı komıte emnne verıl- Kanlıca, Anadoluhi.sar, Buıhan; köyü ö ' 0 rrıu~ ur. ura .8 • ura a · yarl mıruı 5000 lira yatırılm14 olduğu görül - dolayı teş~kltürlerlnl ifade etml~ ve bugilll 
mesini istem;şlerdir. Memurların bu ha- merıı, Kılıçlı. Bakırköy kaza merkezi.' İ : lar husule gelmış ve buralardan sular mektcdir. 'hareket edecek 300 yatnklı çadırlı hastaneyi 
rekcti takdirle karşılanmış ve maaş tev- ~nhul cnddesl. Yeşilköy : İstasyon c~dd~ fıc:kırmıştır. Şeker fabrikasında hiçbir Fe!Aketı:edelere i ecek müteakıben gönderllecek olan yüzer yatakli 
ziatında bu rurefe muamele yapılması a- Usküdıır kazası. Kı.sıklı: Bulgurlu caddesi hasarat voktur. _ Y Y . 1ld seyyar hastaneden birine doktor Shep-
lfıkadarlara emrolunmuştur. Parti binası, Bcylerbeyt: Çamlıca caddesi SJhht imdnd ekipi karelan .sıva~ 30 (A.A.) - Dün akşam Sıvas heard cŞeparta heyetlnl memur edeceiiD' 

1 
_ • Parti binası. Üsküdar: Uncular soka~ı 6 nu. lnırluldu vilayetinden vt kazalard.an, Erzincana, blldl~ştır. . .. . . 

Meı:debler t eberru m erk e ri halınde mara. Be~lktaf: AkareUer Halk Partısı bl 30 ( Tu Ii 1 ekmek, pastırma, zeytin, peynir, şeker, Zıraat enstitulennın yardımlan 
.,_..,.ıı· d · · d - • Erzurum A.A.) - nce ırlas- . . Ankara so (A.A.) - Zelzele fellketzedel._ 
mı ı ynr ım ~ın e mekteblere de mu- nasında, Arnarudköy: Arnavudltöy merkezi d k 1 2 . .., d hhf ,_. ini çay gibi gıda maddelen]e, sabun, çıvl, 1 b b h' ·r 

1 
·ı . ti B- - kt yanında 

1 1 
d _ dık- vonun a a an ımua ı sı el'..ıP ~ k kol B d r ne er wıusta geniş mlkyasta yardım yaP 

ım :azı e er verı mış r. utun me eb- cam ıç n e, na oy merkezi: oru eki lere önderilen vivecek maddele _ testere, eser St!V unmu.,.ctur. un 3n mak tçln Yükselt zıraat l!Jrutıtüsü zıraat, or 
ler b•rer Kızılay teberrü merkezi haline .solı:alı: Parti binası, Yeldefirmenl: Ye~llay so . ; b 

1 
~ d •

1 
·· E rl ~ başka Sivastan Hafik ve Zara kazalanna man veteriner Faltilltai taıebe cemlyetıerl 

getirilmiştir. Maarü müdürlüğü İstan _ ~:.!up~~~~as~~~:sın:a· Kurba~a~. Hasa.npBfa: n;. ~ s a~yo~ an a ıp dr ;;na · - çadır, Suşehri ietikametinde, karlı yollan ve bUtün enstitü mensubları faaliyete geçe-o 
buldaki 670 manrif müe,sesesine bir ta- mlııt yanında Eren:~pHrakteZubftüpdia~a ca- t :me .ved unl an ~ı:~a a ~Ican.va açmafa çalışan ekip~ere tahta kürek, e-1- re!ı: aralarında ~ bölümü yapmı§lar ve nx 

. .. d k . • . · • ~ · a me en cad - Us1 em n n e ça ışmaA u zere erzal'.. a gun . .. yardım olarak 670 par"a ltaıak pantalon oe mım gon erere mıllı yardım ı,inde bü- desl Halk Partl.ıılnde Fatıh merkezi· İtfal 1 18 k A k 1 L.. i'- dıven, kar gözlü!ft. gaz yalı ve gaz lAm- • ' ' k tü 11' ı · f ı· .. d ö ' · ~ deri en arnyon, ş a e Kazası n:- bas past h 1 yt• k k .. ket, gomlek, tanllı'ı ve l3karp!n toplıyara 
n mua ım erın aa ıyet gösterme - ye cau esi merefendl sokak 24 numara 1 k k l 1 ı, ırma, e va, ze m, e ·me gon- 29 1" 939 t lhl de K ıl k_. •A· -

ı · · i t · . • risi.nde karlara sap anara a mı' ar . . . '"~ ar n ız ay mer ı:. .... ıne ""'" 
erını s emıştır. Her okulda üç Samatya: .Mannara cac!~ııl 106 sayı, Fener: derılmıştir. Um ~tınl..şlerdir. 
kişilik yardun kolları teşkil edi!miştir. Bu Abdinezel caddesi Halk Partt.-sı binası, Karn- ve bu sabah k~rla:ı acn:ak suretne yol Malaty rmı yardımı B•ıgün de 630 parça elblse ve ~al'lUUJır ~ 
yardım kolları gerek taltıbe ve gerekse g~mrüt: Eski Allpa~a caddesi Halk Partlsl lnrımı df'varn etmıs1erdır. M 1 t oo E i h li i ilk yardım olarak 1500.llta teberrll etmLt • 

bınuı Şehrem!n!· Tramny caddesi Halk -- - - . aa ya <) - rz ncan ve ava s 1 di 
mekteb civnnndaki halk tarafından ya- P ~· b · . . dün İEtanbnl mllU komtt~lne bUdirml.§lar. felaketzedelerine yardım hususunda ıı-a- er r. 
pılacak nakdi aynt teeerrüleri kabul e _ ar 1 lnası, Sarıyer ltazası. BUyükdere cıır. . . • Bnlıke5lrde 
aec k ve gü ~ gü - K ıl k caddesi Halk PartMl bLnSQ, Y~niköy: Vnpur Halk Operetinde felAkehedeler latya halkının gösterdıtf yakm ~ılakanın Balıkes!r 30 (A.A.) - MUll yardım koml • 
. e n nunc ız aya verece - iskelesi Ho.lk Part!ai blnuı, Eınlrgan: cami menfaatine temsil teıahürleri gün geçtikçe artmaktadır. tcsi tesekkülünü mUteakıb bir gün lçind• 

tir. odasında, Rl.(melihl.san: Pnrti binasında, Fctrıketze~clerc yardım için Halk Operetı Kayserinin yardımları 7.000 ıtra teberrü kabul eylemlştlr. 
Yük!ek mekteb talebelerinin Ey{}b: CnmUkeblr caddNi Parti binası, Ke. beyeti TaMtın nahtyes1nln murakabestıe Kavııu>ri 30 (AA) - Hareketi arz fe F.sluşehir memur)arınm yardunı 

h 
. . merburgnz: Halk Paru.t binasında Ra 1 J-- · • - Eski ht k'" urla.. assasıyeti Halk Partısı bl ds , m bir milminere tertib et.mlştir. Bu geoentn lnkctzedelerine yardım için iki gün içı'n- şe r 30 (A.A.} - Es "'iiehlr ırıem af 

.. • nıısın · ha.ınlflb tamamen yardım toı:ııttest emrtne .. n, zelzele !elaketzedelerl için birer ına 
Yuks~k z:ıekteb]erde talebelerden ço - Balolar tehir edildi felAkctzedeler lçln bıraJclm~t.ır de nakden yapılmış olan teberruat yeku- teberrii. etmeğe karar vermlJ}erdlr. 
kcndılerınc yalnız birer kat elbise a _ Hayır cemlyeUer~ muhtell! k.lübler tara. · nu 14,700 Urayı tıclmu~r. Bu teberrüa - Unınköprüliiler 2000 lira tebcrrU 

ıtıa. ~iğer yedek eı?iselerıni teıa - tından yılbaşı gecesi ıt.ın tehrimizde hazır- Er sne nehri laşti tın aooo lira~ bez fabrikası. 2~ıo urası ettner 
ketzc eler ç~n milli komıte emrine tah- lanıı:ı bal, ve tonserıe.r mını felAket mfi _ l!ıunköprü (Husust) _ Diln gece _ tayyare fabnkası memur ve ışçileri ve uzunköprü (Husustı - uzıınköprll aaı-
sıs etmektcdır er. ?niversite Tıb talebc- nasebeL!le tehlr olunmQ.§tur. Bu arada bu denbeıi buraya durmadan kar aP.mak- 1200 lirası da erkek li.~ muallim ve kevlnde kaymakam İlya." Bilginin başkan~ 
shıden bir grup dun Rızılny merkezine gece Taksim gnztnosunda verllecek oJan t d B d E h ! t talebe]eri t<ırafından yapılmıştır. fında toplanını halk, memurlar, tüccnr 
}20 parça pijama vcrml~ dir. balo da geri bırakllmlf\lr. Ayrıca şehirdeki a ır. n .a~n a •. rgene ne n aşmıı, Bundan ba~ka dünki\ trenle Erzlncana esnaf zelzele fPJA.ketzedelerl Için 2,000 Urll -

İlk yardım eışyası yon nch barlar, çnlgılı ve varyeteıl yerlerle d!ğer cğ. mezbah~, ıkı degırmen, se~7..e b.ahçe - 25 ton muhtelif dM erT.ak ne 6 bin ek - lık teberrilde bulunmu.şlardır. etl• 
ıence mn~~eselerl yıl~ geceslno ald r lerl su ıçinde kalmıştır. Soğuk şıddetle . _ Boyabad, 30 <Husus!) - Yardım heY 9 İstanbulıbn zelıele fel~etzedel~ 1~ln ramlarını •~tb"· •--~· -- P og- d d' rnek, 2000 battaniye ve :ıı bın don gomlek kaynıakam Nadir Tuzerin rlyaseUnde to ~ - .... e .......... ~ vazgx:çtlklertni evam e ıyor. .. . . . gonderilıniştır. landı. nk günde 1218 ll.ra toplandı. 
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puu•nwr· "Son Posta, n1n Hikayesi ··-

. Beyaz geceler 1 
Yazan : Muazzez Tahsin Berkand ....... 

SON POSTA 

Yerli antranör kursu 
nihayetfendi 

Beden Terbiyesi Umuınl Müdürlü
ğü tarafından açılan ve 6 ay devam e
den yerli antrenör kursu nihayetlen -

Dünvanın en güzel manzaralarmaan nın kamnı lmyn~tıyor; dişleri arasın- diğinden dün mezun olanlara· diplama-
biri de köylerde, bembeyaz karın üze- dan: ı ları verilmiştir. 
rine vuran mehtab ırşığının y~attığı - Ah kahpeler; ah alçaklar! Sözleri Altı aylık kurs devresinde çalışmış 
rnanzaradır. Dışarıda kar durmuş, rüz- ısılık çalarak çıkıyordu. olan yerli antrenörler dün Kuleli rnek 

•Sou Posta• mn tarihi tefrikasa: 99 

Yazan: Reşad Ekrem 

K1rllan saray kap1lar1 gar kesilmiş, alçak damlann ve geniş Münevver; annesinin ince; acıklı se- tebi jimnastik salonunda aletsiz ve a
kırlarla yüksek ağa'Çlarm üzeri bembe- sini hala duyuyor gibiydi: letli hareketler yapmışlar, ve boks ha-

yaz bir örtüvc bürünmüş ... Bu örtü - Aman ağı!m; sen bilirsin; herifle- reketlerinden sonr:f hendbol gösterişi En önde, palasp3re1er içinde, ihtilalin 'ler arasında bir haber, yıldırım silratile 
Y_ıldızsız ~ökteki yusyuva:lak aydan rin kafasını kızdırayım deme. Sana ya- yapılmıştır. b~ tak sınıfı yürüyordu .. Ayaklar, um u.- Y?Yılrnıştı; s:drazam Hafız Ahmed Paşa, 
süzülen ışıkla parlamış... !çeriden, sı- zık olur. Davet1iler meyanında bulunan um u- rnıyetle çıplak. yaralı, şış, çamur?~n bır d~v_:ını humayuna geldi. Ken -

k b. · d b f" i -d- T . v b' R h . A tokalaç olmuş, yamru yumru, ırı yan dısıne refakat eden mutad mai)c.~i ile 
ca ır odan!n penceresın en u ne ~s Lakin; asıl kafası kızan; kanı beyni- m mu. ur, ekırda~ me . u su a mı - idi, bazısında bir çarık, yahu d kundura ı sarayından çıkıılış, padişahın yanına, s.. 
levhayı seyretmek ne doyulınaz bır ne sıçrayan Musbtfa idi. Kansına öfke pak, bırer nutuk soylemışler, ve genç- enkazı sürüklüyor, bazısında da bir ta - rayı hümayuna geliyordu.. Sadrazarnın 
zevk! ile dönerek: lere yeni va~lerhıde mu\raffakiyet kım bez par~_:ırma sanlnu~ bulunu - yanında, en fazla iki yJz, üç yüz kişi bu· 

B""t"" J ı · h t d ·ı k temenni etmislerdir. yordu. Çoğu vucudlerinin en mahrem lunabilirdi. İhtilalin en korkunç bir a • u un güze şey en asa em ece - Senm' aklın ermez :karı· bu herı'f- · ı · k dar ı kt .. V.. d b ' yer erme a çı.p a ı, cgogus, o.muz, nın a, bu kadarcık msan ile yola çık • 
ir iptila ile seven Münevver hanım, lerin karsısında korkak çocuklar gibi Yerli antrenör kursunu ikmal eden kol ve bacaklar üzerinde binbir renkte pa mak, muhakkak ki göz göre ölüme atıl 

tabintin bu güzel manzarasından nefret elimiz kolumuz bağlı mı duraca'Pz 35 gence meb'us Rahmi Aprı'k tarafın- çav:ralar sallanıyordu. Keçekülnhlar ü - mak de.rnekti: 
('der gibi. bu beyaz geceleri görmemek Evvel Allah onların hakkından geliriz dan diplomaları tevzi edilmiştir. z~r~e. bazan ~a yalın kafaya sarılmış _ Bre ko~un Harız Paşa geliyor!.. 
için per lelerjni sıkı sıkı kapıyarak di- b' Bu merasimden sonra davetlilere bir kırli ç~berlerm <ı!~d~n :r.ağlı .saç ~e.~ Daveti, o mahşer kalabalığının ~öyle 
Sa .1 IAk k d' ız... . f ti 'Im' t' metlerı fışkırmış ıdı; tuys-.ızlenn yuzu b' lkan be' 

1 
t 

. rı sı ı e a a ·asım eser ı. Ne olmuştu? Babası ne yapmıştı? ,çay zıya e verı ış ır. yağlı ve kirliydi, öbürlerininki yağlı, ır ça rnasına se o o muş u. 
Münevv-er hanımı yakından tanıyan - Münevver bu tatsilatı pek bilmiyordu. Dün yapılan rnektab maçlari kirli ve kıllı idi. Gözler, ileride, saray ka- Haber doğru idi. Sadraz~m ~afız A~ • 

lar için onun bu hareketinin manası . . pısına dikilmiş, vahşi bir parıltı ile yanı- med Paşa, mutad al~yını duzmuş, kendısi 
.. .. .. . . Yalnız bır akşam onun eve geç geldı- Mekıebler arasındaki futbol ma la- yordu. Ellerinde silah olarak sapan ta- muhteşem takımlı hır ata, azarnet ve va-

pek buyuktu: Yaşlı hanım, mazısıne mni, yemek verneden odalarda sofa- • ç d ~ ı k' ·· 'k h kar ile kurulmuş, mehterhanesini dövdü-
. ·d "' 1 b b ' 1 · w ' nnın Fener stadında olanlan yapıla - şın an ,uaş ama uzere mızra • ançer, .. . . A w aı eıeı hatıra arın_ u e'i az gece erın la!'da sert adımlarla dolaştığını ve dik- . bıçak, orak, balta. lobut, kılıç, tabanca, rerek, onde _gı~~ş _ye selam agaları, etr~-
koynunda canlandıgım daha kuvvetle k tl d d' 1 d.v .. h t 1 d mamış, yabıız Şeref stadındakılere de- küskü çeşid çeşid şeyler vardı fında altın uskuflu şatırları. saraya gelı· 
hissed"vordu. a : .. ışar.:sını wın e ıgını a ır ıyor u. vam edilmiştir. Birkaç gündür yağan Bu İnsan denizi, geriye doğr~ yarıldık- yordu. 

F "lh . . 1 1 M"" , Butun gun yagan kar durmuş, yusyu- kar ve vağmura rağmen saha olduk- ça, değ~iyordu. Sipahilerin ileri ~elen - Saraya yapılan hücuma rağmen, vazi· 1 akıka, kar ı gece er. unevver varlak ay ortalığı aydmlatmıştı. Mü- ça munt~zamdı. Şeref stadında iki maç le~ ile yeniçeri ç~rb~cıları en wger~den fele~~i .büyük bir dikkat ve ehemmi· et-
hanımm hayatında çok fecı roller oy- nevver gene gece yarısı ba~ınsmalar ve 1 h ik' . . de h k T nk gelıyorlardı. Bu muthış kalabalıgın us - le goren Melek Ahmed ağanın casusları, 

t Ö .. .. .. k k k' .., yapı mış ve er ısını a em a .. d d "zl b k d I 1 H f Ahm d P ld·;:,· . nam\ş ı. mrunun uç or unç va ası patırdılarla uykusundan uyanarak pen- .. . . . . tun e e, yu erce ayra a ga anıyor- . aA ız e aş:ınm sar:ıya ge ı,..ını, 
böyle bevl1z ısıklann altında geçmişti. f 1 b ki 1 . Ozere;ıgın ıdare etmıştır. • du. Bu bayraklar, sipahilerle yeniçeri or- sılahtara, zorbabaşıların koyduğu göz • 

· cereye ır amış ve ya ancı mse erın, İ t b 1 L' . 3 T-1--· L. . 1 talarının ı'di cülerin Sultanahmed camisine haber u -B l d b" · · · k' k ' · ·· · · · s an u ısesı - aA.Btm ısesı · un ar an ınncısı, es ı, ço esıtı du~man askerlennm aviuyu çevreledı- · Sur ile Babıhümayun üzerinde bulu - çurmalarından evvel bildirmişlerdi. 
~nlere, bir köv evinde geçen çocuklu- ğini !1Örrnüştü. Gene birkaç sene evvel- İstanbul Erkek Lisesinin enerjik ve nan muhabzlar, padişahtan emir alma - Silahtar Melek Ahmed nğa, bunu ha _ 
guna aiddi: Gece yarısı korkunç uluma- ki gibi babası pencereden tabanealı e- düzgün oyun'.l altında geçen birinci dev dan ateş etmiyecekler, ok atmıyacaklar- her alınca, bir an şnşırmıştı. Sonra, ko _ 
lar, bağırrnalar, hav1amalar içinde lini çıkararak avluya doğru Slkmış. ge - rede Cezmi ve Süreyya iki güzel sayı dı. • şup pad~~-tan ~~el ya_lı köşkündeki 
rrö?l(>rini açm-ak vatan-ından fırlamış t · b h k 1 .. · d k 1 d De İ t b 1 ı· · i Her an saray muhafızları tarafından devlet nca ıne bıldırmıştı. Receb Paşa 
t .; "' • ' ne er esı sa a a'r arın uzenn e ır- yapmış ar ır. vre s an u ısesın n bir ok ve kurşun yağmuruna tutulacak - mütebessim. memnun: 
;pencereye koşarak dı~arıya bakmı~tı. mızı kan lekeleri görülmüştü. 2-0 galibiyetile bitmiştir. İkinci devre larını bekliyerek ayak ayak, saray sur - _ Bizi bir zahmetten kurtarır! 
..ı:vıudn en s:vgili ~öpeğile, kız~l gözlü Fakat Münevver o geceden sonra hir başmda İstanbul lisesi bir gol daha larm~ şöyle_ bir OJ?. a~ım ~adar y~k!aşı:r;ı- Dedi. Hafız Paşanın zarafet ve asale • 
bır kurd, bogaz bagaza cenkleşıyorlar- daha babasını hiç, hiç görınemişti. İkin- yapmış, Taksim buna Saimin mükem- ca, bırdenbıre, muthış bır sel gıbı, bır tine, bilgi ve faziletine hayran olan Bay-
d O d b b ~ı w d n b' .. .1 . . N . koşuda saray duvarl:ınna çarptılar. p ·ı d'gV d 1 t k:;. a ı. sıra a a asının ya,. ıgı o an• ci beyaz gecenin gizlediği facia bu idi. me! ır şutı c cevab verınıştır. etice- ra~ ~a ı~ ı er ev e er ıını saps n 
pelleeresi açılarak babasının tabanealı ı Ü .. .. . de İstanbul Lisesi 3-1 maçı ka-zanmış- Bu_ sırada yere yuvarla~ma~, ~ayıl_ - kesılmış erdı. Öyle, Bayram Paşa ken -
1' -tb' b' ta k . . çuncu beyaz gecenın dramı, fena: mak, olmek deınektı ... Gerıdekı kutle ıle 1 dini tutamadı: 

e 1 uzanmış ve ~u. ı~ 1~ rra :ı ıçın hir tesadiıftü: Ava çok meraklı olan ve tır. sarayın surları arasında sıkışıp ölenler, -Melek Ahmed Ağa ... Aman oğlum, 
kurdu ye~e s~rmışh. Ertesı sabah be.ya.z kı~ gecelerinde civar orman]ara av lan- Hayriye 5 - fstiklal O boğulanlar sayısızdı, ayak altmda ezi -, tiz Hafız Paşaya ulak gönder, sakın ol -
karların uzerı kızıl kanla 1eke1enmı~b. "d k b.J k b' lenler de pek çok olmuştu. mıya ki burava gelsinler, bir zarar e _ 
K d d k .1. ,_.. mıva gı en ocası, a~ a ır avcının Kuv"etlı' bı'r kadroya sahı"b olan Hav B' k · d B b h.. ~ 

nr orta a yo tu: amma sevm ı 1\ope- k tt b' ku " d .1 . • · ~ ır aç .ı:;anıye sonra a, ıı ı umayun, rişme~i muhtemeldir, neri dönsünler ve ..,. azaen a ığı ır rsunl'l evrı mı~ · ı· · hAk' b' 1 b' · · d v '"' !!ini rrörmek istiyen küçük kıza, onun .. . · :s-• rıye ısesı a ım ır ovun a ınncı ev balta darbeleri altında çatırdamaga baş- hattı hümayun ile nmel etsinler! 
""d Id v 1 te .. 1 d'w. karların uzıenne kanını akıtarak can revi 3-0 galih bitirmic;tir. İkinci devrellamı.ştı. Babıhürnavun muhafızları s:il'at- Dedi 

a a ıoı vara ann sın e can ver ıgı . . . · ~ 1 · · ğı Id p d" ah k ı•· " daf · 
h b ·ı . . vermıştı: Istiklal;n güzC'l ovununa rağmen Hay -1 e ~en ç.a rı ı. a ıs ın a ı mu a- Dördüncü Muradın Silahtarı, sadra -

a er verı mıstı. ~ ayı sarayın iç kapısında yapacağı anlaşı-
B. . . b . . 1 d' w. h t Münevver, gene bir gece yansı, ka- ri Ye iki :avı daıha yapmış ve maçı 5-0 1 ' d · zamı yakından tanırdı. Hafız Paşa, ölüm. 
ırın cı eyaz gecenın gız e ıgı a ı- .. .. d k" 1 .. 1 1 ~ ıyor u. d k k d d ~ ·ıa · B.. 1 .. thit 

b 'd" pının onun e o. te aş ı ses erle uv .... 'n- kazanmıştır. Babıhümayunun muazzam şı"mşı'r ka _ ~n .. or ar a ~m egı ı. oy e mu 
ra u ı ı. k d' · · d"k . .. .. . bır gunde Padışahın yanında bulunma .. 

1 . . . . . . mış, ocasının cansız cese ını getır ı - nad1arına ılk balta ve kusku darbelerı . ·r b.l b' · d" H ttA b' teh kıncısını daha vazıh bır şekilde ha- 1 . . .. .. t"" . V . b" yı vazı e ı en ır vezır ı. a a, ır • 
. . erını gormus. u. KU u Uk b' k b d ınmege başlar başlamaz, tek ır de uur - like zühurunda, kendi vücudünü Mura -tırhyordu ve bunda gızlenen fa~ıa daha t:' t . b h b k ı .. . ç c ır asa a a muştu Şı"mdı" an}a;::ı}...-. ..... bı'r u;;.,·ltu var- d . tm k . . b' . b'l t d .. .. . . . . r"r esı sa a , evaz ar arın uzerın- . · · . • ""' ......... su .. .. a sıper e e ıçın ır sanıye ı e ere -

tuyler urpertıcı 1dı. d k l k l . d 1 1 kahY8,l ne dı. Dıkenh, paslı, ~n k3hnından duduk ı düd etmezdi. 
e an e e Pn var ı. 'b· · "'t · k d ·ar 

Meml~kete düşman 'girmişti. Evler - · .. .. . .. A gı 1 ınc~ 0 enıne varıncıya a ar çeşı ı Melek Ahmed de, sadık bir bendesinin 
d .. 1 d b ri t d x· lı?te butun bu fecı hatıralar Mıınev- Sındırgı (Hususı) - Burada kahve- hançere erden çıkan bu seslerde, saray . d 'd' cr' 1 k d b"' le a 

e, gtm er en e ma em var ı. 1m- d h b w h k h . k k k b" .. ·· ıt .. ·ıe kı 1 p ev ın e gı ıp ,.,ız enece yer e, oy -
senin ri\zü "'lmü or kimse ba ını dik \'er hanım a me ta ışıgında• parl·van ane açma moda alıni almıştır. Sek - apısının .. or. unç. ı~ 'Öru u. ı . rı ı lay göstererek saraya gelmenin cinnet 

t t ) rd guG y '1d ş 
1 

. beyaz karlı v.ecelere karsı korku ile ka- sen, yüz dükkandan ibaret kasaba çarşı j a~ılması ~.zerbı~el dındı: yle kıf, bırklmaç sa derecesine varan bir cesaret olduğunu 
u amıyo u. ece o u mu, ev erm V da Ş h' Kl""bü d h'l 1 k .. 11 nıye, o vuz ın erce ınsdn ne es a a - Ü 

1 . k 1 k k rısık bir nefret uyandırdıgı icin vaşlı sın e ır u a ı o ma uzere 1 dı lar · bilivordu. midsiz olmakla beraber. Ha-
pencere erı· apı arı sımsı ı apamyor· . k h h d 1 • f p k h b' ı k ·· d 

k d' t kl d t 1 ' hanım her sene, kış tamamıle basfır- a ve ane var ır. 1 lhtiliılcilerin Babıhümayundan sarayın ı.z aşaya arşı emen ır u a gon er-
~r l~sma v es~ er ~a ı ıv~r f veldev m~d:ın rvvel <'daısının perdelerini mua- Küçük bir kasabasın bu on bir kahve-si birinci a'\"lusuna doluşu, kelimenin en öz fı. Pbya ~~~kapı ta~afları~fa ~a~t k 

a ı ocagın aşına ya aşara ısı a- v~ne C'der, onların sımsıkı kapaııabil- akşamları hıncahınç dolmaktadır. manasile bir sel gibi olmuştu. Bu akın da, ayan u vu a ?yram aşaed~ e e ~ 
:şıyor1Ardı. en azdan birkaç yüz insanın canına mal- Ahmed Aganın rıcal:ırını arz ınce, sa•ı-

- Kör Alinin kızını kaçırmışlar. dil{lerini PÖzile görmek ister ve dı~nn- o'muştu. Babıhümayunun ve birincı av- razarn kaşlarını çattı: 
da kar f·rtınası başladıPı zaman. dtliiak- Adana1a as(l bl'r hamam s V k B b 1 1.- • k " 1 - Muhtann evini soymuşlar. lunun ıaptından so~~·a. sarayın ogu çcş- .-:- .. re . u!l.ar uc!ll ım s~nır ~.r ... 

. laT·nda acı bir tebessüm, f!Özleri11de 1 k mr kapısı da kendıhğınaen açılmıştı. Muhru sahıbıne vermeden gerıye don -
- Su başındakı çocukları kamçı la- U7akl~ra bakan nemli nazarlarla bu yapı aca Şimdi, orta kapıyı zorlamağa başlamış- rnek. lekes~i alnıma vurdurtur muyum?( 

ınışlar. nerdeleri h·ir!' kaoıvaral<: lx-vaz nece- Adana (Hususi) - Adana vakıflar ]ardı. Orta kapıdan da ~irıp ikinci avlu- Dıye bagırdı. 
- Hasan ağanın d~ ar larını zaptd- lerı,.. ara~ın ... l{~lın bir rhıv:ır Ö""erdi. idaresi şehrin büyük bir ihtiyacına ce- yu da zaptettPer mi, saray sukut etmış 1 Fakat Sadrazam alayı biraz daha iler-

rnişler. ]\If h ı.. .J• ,_ vab verecek şekılde modern bir ha _ sayılabilirdi. Artık ondan sonra, padişa - leyip de Demirkapıya yaklaşınca, Sara-

- Camiin arkasındaki samanlığı a
teşlemişler. 

Bütün bu sözler Münevverin babası-

«Son Postu nm edebi tehikası: 4 

ıüneYver anım e ~>nı UVt\lı~una bın mukavemeti, kc:-ıdisinin ve etrafın - ya hücum eden insan deryasından kop -
dald ifı "E'CE' de. dısarın!'l kı:ır durmuş, mam in~asmı kararlaştırmıştır. Bu as- dakilerin mutlak ölümü ilc neticclenecek muş en az iki bin kişilik bir kafile t.ara -
'\-uva.,.lak av k'rların, aiYPrların ve evle- ri hamam Orozdibak meydanı arkasın- bir boğuc;ma olurdu. l fından yolun kes 'lliş olduğu görüldü. 
rin üzerine bPv ... ı bir ısık sermisti. , da ku,.ulacaktır. İşte tam bu sıralarda idi ki, ihtilalci - (.1rkatı 1•:ır) 

~==========================~~ 
- Nereye böyle crkcndcn? .. Hani bir- 1 saat köşkten. bağdan, korudan bahsedi - Sustum. Elimdeki kitabın kabile oy -

likte kahvaltı etmiyecek miyiz? yor. Geeeki taşkınlığını unutmuş ,gibı. .. namaya başladım. 
- Maalesef hayır ... Hemen dışarı çı - Bir bahisten öbürüne atlıyor, birbiri ar- - Evet?. Kazara evlenirseniz? 

kacağım. kasına sualler soruvor. Yüzünün sertli - - Mutlaka sevdiğimle evleneceğim. 
- Hiç te misafir ~even bir ev sahibi ğinden hiç ummadığım sıcakhğı b:ına za Bir şey söylemek istiyordu. Sôzünü 

değilsiniz. mam o kadar unutturuyor ki yemek vak kestim: Sisli .&ksa 
Hem yürüyor, h<>m cr>vab veriyorum: ti içeri girrnekten ic;in için üzülüyorum. - Boş laf diyeceksiniz değil mi'? Ne 
- Ben ev sahibi değil, sadece mi.sa - Sofrada avukatla dereden tcprden u _ derseniz deyiniz. Sonu gelmiyeceğini ben 

. , 
Nakleden: Neyy'r Kemal firim. . . zun boylu konuşuyoruz. İhtıyar ndam de biliyorum amma ne olursa olsun se -

Artık düşüncelerimle yalnızırn. Dü -' maz bir ateşin -ona dokunmak ateşinin - fAbr~nm~anf. g~lı~or~- ~~~~ys~ çok dtu- nihayet kendine cheınmh·t-t verdiğimi verek evlenmek güzel şey ... 
fÜncelerim mi? Doğrusu onlann ne ol - birdenbire damarlarının tutuşturduğunu hha 

1 
ır m~a ;rsınızd ~v sa 1 ınızı~ n\;n 1 görünce QOOUk gibi neş'eleniyor. Biz ye- Gözleri odamda, yatağımda dolaşıyor: 

duğunu ben bile bilemiyorum. Vahidi bu duyarsınız. 0~_anıp oş anma 1
-"

1 umurunuz a ı e rnekten kalkmadan yağmur p~nçur!a~ -Bakın burada ne rahatsınız? Ne di· 
kadar değiştiren ne idi? Bir şeyler yap- BiJse.n ne nefis mahJ.jk! Aman Halük, deg5ıl. k d y , d' 

1 
. jdövmcğe başladı. Artık sabahkı gezınti ye gitmek istiyorsunuz? 

lllak istedim, yaptım. Fakat yaptığımı ne olur, gel de beni bir budalalık etmek- . ~:: çı 8.rr;ıa. 1:'1· . . a n~ ;ılPr ıvr;; <';ı ümid'eri su va d!işmüştü. Kalktım, pencereye doğru yünidüm, 
kendim de bilmiyorum. Ne çıkar? İ~irn- ten kurtar. Vaziyet gayet tuhaf.. evde ıner k~n, .~z C:ı~~n ıcme ~ .. ~d_ım. İr ıp ı Yukarı çıktun. Eşyamı loparlama,ita geri döndüm. Bilmem bu heyecan neden? 
deki gurur yarası dindi ya... hemen hemen yalnız gibiyiz. (Yen~c - g.~~ ı ~ ı -. a. 1~ d~e u ta u~İe Yı~;;: başladım. Meğcr benim rninnncık odarn Odam bana her zamandan daha şirin gb-

Artık hayata rahat rahat atılabmr, min ihtiyar avukatı da burada amma, o- :~Y e~ed en ı5e:.ı gır d~ ve - da ne karışık şeymiş! rünüyor. Sanki bütün buzurum onun koy 
dünyayı huzur içinde görebilirim. 

1

1nu hesaba katmıyorum.ı Genç kızın ne gıne .8 ar .ı::orunmc ı. Yere b:lğdaş kurmuş, koca sandığa ki- nunda ... Dışarısı soğuk mu so~uk, karan 
O beni istedi, ben reddettim. gidecek bir yeri, ne de hir arkadaşı var. Sevı en yerlere ve~~ 

1 
etı:n~k ~e ;cı tablarımı yer" eştirmeğe uğraşıyordum. lık mı karanlık ... 

* Her halde bir ayak önce buradan uzak- 1 şev · ·· ~orunu n b:zı -o~ erın c çım en Oda kapı m hafif ce vuruldu. cGırinız• Soruyorum: - cBenimle evlen:. der • 
3 Sonteşrin (gece) ılaşmalıyım. Pazartesi İstanbula dönmiye 1 sıcak bır dalga yukseldı, bo~azn ' tıka - derneme kalmadan karşımda cv sahibi - ken herhalde şaka ediyorsunuz, değil mı? 
Kestane korosu lçalışacağrm. Sen bu akşam mektubur.·m dı. A_z ~al.~ın ... Oh, havı~: ~ayır 1 unların mi --e\•et Vahid artık ev snhıbim de - - Şaka mı? Ne münasebet? Bilaıds 

Sevgili Halükcuğum, [•] alır _almaz derhal yola c;ı_k: Ya~n dörtte hPpsı gulunç şey .. · Hcp:sını u:ıt tmalı - mektirr- buldum. son dereec ciddiyim. Bu izdivacın istik -
Bilsen ~ıma neler ge di. Yengem - beklıyorum. Kararsızlık ıcındeyım. Ca - yım.. .. k . . .. _ A A Bu ne hal? N yapıyor - haliniz narnma hayırlı ciacağını siz da 

den kal ı · t ı· ı ak · · buk gel Gözlerinden öperirn. Tam terası doner en şıddı>tlı bır nız - bö·:: ı .; · · bilirsiniz. Mademki dünyayı tanımak • 
( b an yer. en .es ı?l .3 .m. . ~ç~n . ar beni adeta Vahidin kucağına attı. Bu sunuz Y c. 
hn ... ) ye geldim. Nıyetım ışımı bıtırıp Arkada_şın g havalar ne tuhaf' Ayağa kalktırn: _ Haznlamyorum. tan başka planınız yok, ben sizi istedi .. 
eınen dö" kt' F k t b d ~ 1 b' Vahid sene ... w· · k d d' ı'rı'm gen nme ı. a a .ura a oy e ır Biraz kendimize Jı:elince: Sabrı nihayet tükeniyor: gınız a ar gez ır . 
•. ç kızla karşıtaştım kı kızıl saçları, Sahi az kalsın unutuvordum. Yen~e- S b ht be . 1 d 'd' . A Sa~ma Hazırl:mmak da ney ... ? Orada, soluk ışıkların a1tı:ıda bariku -

Züınru"d ""zl · · "ki · · . ' - a a an rı nere er e ı ınız - - " ... .. ... lA d b' .. ell'k ı s· - - d'nle ıgo en, sık kırpı erının ormanı mın ba~ları pek meşhunnuş. Burada öv- 1 d v k 1 d d d' v ·· ·· · Size cgitmiyeceksiniz~ demedim mi? Be- a e ır guz ı a ıyor. ozun.u ı -
arasından insana m d okuyan bakış kl b't' . 1 B d h - 1 rama ıglm yer a ma ı, e ı. ı urur gı- . sem Onunla ları b .. .. t;:Y an . - me e ı ır<'mıyor ar. en a a gonne - b' t . _ Daha her tarafı bılmiyor- ni ml e evlenecek, hep burada kalacaksı - .. · "· 

. aşımı dondurdu. Çılgınca bır karar dim. Üzümü sevenin. Gelince beraber ı vnp ım. z - Dünkü düşüncelerinizden neye bir-
Verırsem hiç şaşmıyac3ltun. Böyle kız an- tadarız Postayı kaçırmamak i in acele sunuz. Yoksa çabucak bulu.ı:dunu~. Re ·,nı · .. . . denbire döndünüz? Hani bana cyen~eni· 
cak binbir hayaile dolu roman sayfala- ediyonim. Yann uzun uzun konçuşuruz raber geliyor: - Yooo! ... OyJe çabucak YeÖ iom~ldım, ~~ kahkaha? attım: zin arzusunu yerine getiremiyeccğınizh 
rında bulunur. Hayatta €'şine rastlama- Sonteşrin 4 (Kestane korusu) kaçama7.sınız. Neden bana bu kadar sert - Y ~.mı zanne ıyorsunuz. söylerneğe gelmemiş miydiniz? 
d~rn En sakin, en huzur içinde din1en - davranıyorsunuz. - Tabıı... . .. - O, dündü. Sizi daha iyi ~ör me • 
dığiniz bir saatte o<hya girsin anlaşıl- Bu sabah Vahid Bey kahvaltıda yalnız Büyük bir samimıyetle - Sert mi - Zorla evlenılrnez Y~' .. . Ben dun!•a- . . B .. bambaska di.işünüvorum. 

' kaldı. Avukatla ben erkenden çayım;zı davranıyorum? Affediniz, kabahat Ibe - yı görrnek istiyorum. Kımsenın tahak - mıştım. ugun . d 
.. [•l ~uharrf~n notu: Bu mektub bir iç:miştik. Saat dokuza doğru tam kapı - nim değil ... Analığım bana bu güzel ter- kümü, minnet~ ~tma. ~irmc.ğe tahammü- Ynlnızırn dıye bana acıyorsun:.ız 8 

~~ Tur~.anın e jne geçer. O da defte _ dan çıkıyordum. Vahidle yüz yüze gel- biveyi vermiş. diyorum. ]Üm .Y'ok . . . Gunun bırınıie kazara evle - l ondan .. • 
nnın o ~ne aid yaprağına iliştirir. dik. Suratı biraz asıktı: Sözü birdenbire değişti riyor. Yarım nirsem... f Aricası 1 ar) 



.,":)ayfa 

(Baştaı' 

Şehre uörayan her yolcu mutlaka bu ekmekten 
birkaç tane ahr va evine götürür 

c Mersin' de köycülük işleri ) 

h' 

k ~er in. (Hurusi) - Halkevimiz komiteleri ve bu meyanda köycülük §UbesJ 
~ mutcmadı sur<'ttc çaltşmakta ve nisbeti her gün biraz daha artan hakild bir 

muvaffakiyete do~ru yürümektedir. Mersin Halkevi e§leri gibi okuyup yazma 1-
~ şin<' bu yıl farklı bir ehernmiyet atfctm~tir. Resim ıube mensublanndan bir 

grupu köylii'er arasında gösteriyor. 

SON POSTA Birincikinua 3 J 



31 BirincikilDaa 

Fotoğraf tahlilleri 

Bedii mevzulara yer veren 
bir tip 

Karabükten Ta
nk, karaktcrnı; J(lo. 

ruyor: 
Hislerine inkişilf 

fırsatını veren mev 
ZUlar üzerinde du· 
:rur. Kendini k~ 
1ay1ıkla sevdiren 
tıalleri vardır. Gi).. 

nu! işlerinde ıh
nıald dC'gıld r. 

lç'i bir tin 
istanbuldon Ba

haettin, karakteri
ni soruyor: 

Sokulganlığı ~ok 
tur. Zorluklar ve 

· ked~rl r k::ırqsında 
içli olur. Kendi ba
şın::ı hareketleri pek 
gorulmez. Neş'esi
nı ve yaratıcı mc. 
yıllerini kullanma
sı Hizımdır. 

Ag;r başh hir re :~ ç 
lımirden Etıis 

Keskine ·, 1carakte· 
rmi soruyor: 

Kibar ve tokgÖZ
lü hareketleri gö· 
rulür. S'ade ve te
nıiı giyinmek hu
susunda zor'uk çek 
mez. Bir işde ba~ 
olarak çalışıp ta. 
hakküm edici roller 
takınmakta pek muvaffak olamaz. 

c·\'vı' b"r tip 
Ankaradan 

karaktenni 
0-

?ncr, 
soruyor: 

Kafasını işiet-

mekte sıkılır dav. 
ranınasına mukabil 
hareketsiz :kalmaz. 
Sc.rbestl ik yerici 
:ınevzular üzerinde 
ıcılukalı !hareketleri 

** 

Akidelerine bagh 
Ilir tip 

ngcızdan 

\al, karakterini so
ruyor: 

Kendisini alaka
. , r etiniyen işlere 

.ırışmaz. Akidele
rine veta ve sada
kat gösterir. Baş

kalarına .sokulmaz 
ıve yalpaklık gös
termez. 

ı Yapacaklarıni hesab:1yan bir tip 
Kayseriden Ah-

med, karaktcrini 
soruyor: 

Hayata karşı :i
mid ve cac;aretini 
kaybetmemiş ha. 
rekctleri görülür. 
Kanaatkar hallerile 
azı çok gösterebi
lir. Yapacağı işleri 

önceden hesablar 
1 ve tesadüfiere ballanmaz. 

** 1 Girgin bir genç 
MarU§ta.n Hnsrın 

Karagüıı, karakte
rini wruyor: 

Menmatlerinin 
kaybolmaması için 
müıcadele yapar, 
sokulur ve yaratıcı 
!hıa;reketlerde bulu
nur. Başkalan için 
zararıara katlan
ma-z. Bir isde uzun 

1 müddet kalmaktan 11ıkılır. 

** ı OstUne başına dikkatli bir gonç 
Erenköyünden R. 

Akçam, karakterini 
roruyor: 

Boğazından ziya
de üstüne başına e
hemmiyet verir. 
~rafınm. kend.isile 
meşgul ol.m.asını is
ter. Moda cereyan
larını takib eder. 

görü'ür. :.1ücadele Yenilikleri herkes
Ve münakaşadan uzaklaşmaz. Kayıdlara j ten önce şahsında tecrübe etmek heve-
lıağlanmaktan hazzetmez. sinde bulunabilir. 

** B[yükleri tr k li de mutemayil Ciddi mevzulara yar veren 
b:r genç bir tip 

Malatı adan M. izmirden Hikmet, 
Özkan, resminin karakterini ıoruyor: 
tahl"lini istiyor: Menfaatlerini cid 

Zeki ve tipık ta- di mevırular üzerin-
llırlarıle kendisine de temine te.mayiı 
l'h<'mmiyet v<'rdir- eder. Komı§kan ve 
ll'ıek istiyen halleri sokulgan hareketle-

SON POSTA 

i i i an o i aresin en: 
Milli Piyangonun (1940) Yılbaşı keşidesi 31.12.939 

Pazar akşamı saat 20- 21 arasında İstanbulda Tepe
hlşınd~ Asri Sinemada yapılacaktır. 

Çe~cilme safahatının saat 20 den itibaren radyo ile 
neşredileceğini sayın halkımıza bildiririz. 

Bandirma - Balıkesir futbol maçı 

Bandırma (Hususi) - Geçen Pazar' miştir. Maç bidayetinden niha) etine 
günü Balıkesir sahasında Bandırma kadar Bandıımalıların hakimiyeti al .. 
Gençlik klü-bü ile Balıkesir Gençlik tında cereyan etmiştir. Bandırma genç
kliibü arasında yapılan lig maçı 3-1 lerini bu muvaffakiyetlerinden dolayı 
Bandırmalılarm galibiyetile neticelen - tebrik ccreriz. 

Bahkesirde spor 
hareketleri 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesiı-de bu 

Bir doktorun günluk 
notlar1ndan 

hafta dört spor müsabakası birden ol - 1================1 
muştur: ÇocuhlardR ateş 

1 - Bisiklet kO§'Usu: Tepecik şosesi ü- Küı;ük çocuklarda görülen hafif ateş. 
zerinde, 30 kilometrede 12 bisikletçinin ler ekserlya aileleri, hatta aile tabibl.: _ 
~tirakile yapılmış ve Süleyman Ovacık rini telaşa ve endişeye düşurür. FilhakL 
birinci gelıniJtir. ta t!tl yaşından daha küçük ve blraz da. 

2 - Kır koşusu: 37 atıeti o i~tirakile ha büyük yaşlardaki çocuklarda ~ :ık. 
3000 ve 6000 metre olarak iki tcrtib ya - tam 37 lle 37,5 arasında gorülen ate lerı 
pılan koşuda, 3000 metreele Mehmed bir sebebe raptetınek çok müşkül olur. 
Kent ve 6000 metrede Hasan bırinci gel- Böyle vak'alarda evvelfı tam blr 1drnr 

tahilli yaptırmak lazımdır. Blr çok defa 
mişlerdir. 

B ı k · B d böbrek huveyzb muzmin ilUhabları o _ 
3 - Futbol maçı: a ı esır - an ır - lur. Plyellt derler. İdrnrdı:ı fazla miktar. 

ma takımları arasında ve kalabalık bir dn c!'rahat hücrelerı görülür. Bu €t.raz çe-
seyirci önünde yapılmış, hakem Şuuri - cuktn gcirülcn ateşlerin sebebini pek All'ı 

iu.h eder. O za~an böbrcklerin ve hnttfı 
idrar yollarının bu müzmtn lltlhabları _ 

etrafına aykırı gel- rile arkadaşları ta- ~· Akba kitabavi . 
:nez. S"mpatisi var- r~fınd~.n <>ranır. Fi- Her di.dAn kit~b, gdzete, mccmua 
dır. Yaşına mah5us kır munakaşalarma satar. SON POSTA'. ın AnkRra bs· 
taşkınlıklar yerine ~tira'k eder ve bir yıidir. Bn iyi kırt'lsı re malz m~ 
llnlayış ve olgunluk telkin Pdebilir. 1 mevzu hakkında mütaleada bulunabilir. ~ si mevcuddur. , 

nin idaresinde başlıyan oyun asabi b!r 
hava içinde cereyan ederek birinci dev -
rede 1-0 ve ikinci devrede 3-1 Bandırma
lılann galibiyetile . neticelenmi~tir. 

4 - Atatürk koşusu: Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğünün kararı üzerine; 
milli mücadele senelPrınde Ebedi Şef A
tatürkün Ankaraya ilk ayak bastıklan 

günün kıymetli h atıra.smı yaşatmak ü -

mn derhal ve şınnga suretne teda vllerl 
tatbik edillr. Bu tedavi sayesinde bôll _ 
reklcr temlzlenlr Idrarda cerahat hucre.. 
lerı nzalır veyahud kaybolur. Ateşler de 
tamamen zall olur. Bazan da bu ate;ı~er 
burun ve burun arkasındaki müzmln U.. 

Uha b!arın veyahud fazla etJerln veyahud 
bademc!klerln müzmln lltlhablarından 

Deri gelir. O zaman mütehassıslaruı mu.. 
ayenosine çocu~u sevketmek lfwmdır. 
Tıbbi veyahud cerrahl müda.haleler lle 
bu da bertaraf edildikten aonra çocu.t 
normal halinf alır:Bazan da bu yaşlarda 
güç çıkarılan <IJ4ler sebeblle ateJ~e,r olUJ'. 
sr.ı d!l şimdi artık bu clhet pei: kabul e _ 
dilmlyor. 

** 
Atı'gan b"r tip Eec'3rikli bir tip o D p s ta zere tertib olunan bu koşuy~ bir çok 

sporcu iştirak etmi~ ve neticede Hikmet 
Aydından Musta- lstanbulda:ı Re•tı- 1======:==:::::==::::=:====:::::::====1 Tarcan birinci, Hasan Yıldırım ikinci, 

fa Ç · k kt · · Yevmt, Siyasi, Havadls ve Halk gazetesi 
akır, karakteri- zı, ara erını sor.ı- _, •• _ Kemal Ataman üçündi gelmişlerdir. Hal 

?li soruyor: yor: Yerebatanı Çatalc;e~me sokak, 25 kevi tarafından binnciye bir fotograf 
Menfaatlerine do Elbise ve eşyala- İ S T A N 8 U L makinesi, ikinciye bir Omega saat ve ü-

Jc.un nnı iyi kullanır ve Gazetemizde çıkan yazı ve çüncüye de beş lira kıymetinde bir he -
an h'aksızlıklar ı"ntizam kayıdlannıa 

kar-c.,__ resimlerin bütün ha.klan diye verilmiştir. 
-~nda çabuk i- alaka gösterir. Men- --------t · f mahfuz ve gazetemize aiddir. 
ıraz. eder ve atıl- aatlerini teminde Seyhan barajı inşaati 

gCia'ıilık cı.:_.terir. Et- becerikli ve girgin 
olur. Başkaları için 

~uun kusurlarını .nes'uliyetlere kat-
ıgö .. 
ll l'\ir ve te-nkid yapar ve arkadaşları- lanmak istemez. Neş'esini ciddi rncvzula-
~ harekete getirecek telkinlerde bııJu- ra ha.sreder ve belli etmez. Fazla para 

1 r. Herkesle müsavi derecede ahbab o- kazanmak husuSWlda emelleri ve ilitirası 
ll.r. Doğruluk davasını güder. o~bilir. 

Uysal bir tip 
}f Se1ıremıninrlen 

t ~ettin, karake . 
?ini soruyor: 

k 
Ark-:ırla.,ları 'hak .. 

ında • k Vefalı hare-
ı:tleri görülebilir. 
ov.ard:ıca yaşa -

mal ktan, kabadayı ... 
ara m h k a sus hare-
ct erden ha d 

Y z u-
aı-. 'rakd" k 

** 1 Kayıdsız:ıktan hazzetlen bir tip 

ı 
Karabüktea Mus-

tafa, karakterini so-

ruyor: 

Knyıdlara bağ-

lanmakt.C'n sıkılır. 

İğbirarı kinli olabi
lir. İhmal edilmeğe 

lnnd ır alll-
a çabuk Ywnuşar ve fedakar olur. 

tahammülü yoktur. 

Arkadaş1arı hakkın

I da fedakarlık yapmak ister. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

·t--·ı----
TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

14ü0 7:>ı.J .J\J 
2340 ı 220 nu 
<!7uu 1wo soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştırrnek 25 kuruştur. 

löo 
270 
aoo 

Adana (Hususl) - Sağlı sollu Çukuro.. 
vada açılan su kanallanna su verecek o
lan büyük Seyhan barajı inşaatı ilerle -
mektedir. Sa~ klsım baraj seddinin te -
melleri ikmal edilmiştir. Diğer taraftan 
sol kısım temelierin inşası hazırlıklarına 
başlanmıştır. Sol kısım temelleri önümüz
deki yaz mevsimi süratle inşa edilecek ve 
kuvvetle faomin edildiğinc göre 940 ni -
hayetine doğru baraj seddi yükselmiş o.. 
lacaktır. 

G~len evrak geri verilm~z. Diğer taraftan beynelmilel va -
Ilanlardan meı"uliy~t alınma.z. ziyet dalayısile Sey'han barajının bü -

Cevab için mektublara 10 kuruşluk yük demir kapaklarının temininde güç-
Pul ilavesi lazımdır. lük çeki1ir düşüncesile planda tadiUıt 

A,-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
: Posta kutusu : 741 Istanbul \ yapılması ve bu suretle kapaklar:n 
~ Telgraf: Son Posta 1 memlel~etimizde imali dü~ünülmüştU. 
; Tdefon : 20203 ,: Fakat haber alındığına göre barajı ya-

' ··· .. ················-························': oan Alman timıası bu kapaklan .eetir-
'----------- -..1 1 m~yi taahhüd ebniştir. 

Bütün bu sebeblerle ve tedavilerle atet 
dü~üyorsa o zaman çocu~u fazla bes _ 
lemek, güneş tedavisine maruz kılmak, 
kalsiyum l~nelerl tatbli: etmek leab eder. 
Böylece bünyeyi iyice takviye edince de. 
recel hararetlerln de süratle normal blr 
hadde düştü~ü görülür ve çocuk da lyL 
leşlı. Çocukların sıhhi vazlyetile ana n 
babaların ve doktorların çok meogul ol -
rr,aıarı lô.zımdır. Çünkü onlar lıt.ırablan 
olmadan ht.; blr ~eyden oikfıyet etmez. _ 
!er. İnsan yavrusu küçük Iken haklka _ 
teı.. pek ac~r vazlyeUedlr. Sev_ 
kt tabllmlz y~elekA.tı akliyemiz de 
henüz inkl.§af etmeml.ltır. Bu 1t1barla 
küçük iken küçük hayvanlardan daha fa. -cı bir vaztyetteylz. Fakat bu kadar feci 
vaziyette olan bu insan yavrusu 1yl ba -
kılıp büyutüldüğü, lAyıkile inkl§afa mu. 
har oldu~u zaman yer yüzünün cldden 
en muhteşem bir liblde31 halini alır. 

Cenb ı.u,ecı okayueularımm PQ1&a 
pulu JOllamalan ul rica eder1m. A&ll \ak• 
c11rcM ~ mukabelealı UIUJ»ı. 
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ABAH, OaLE, AKŞAM 

Her yem"'k'en son ·a günde 3 defa diş:erin;zi fırçalayanız 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke 
Jcıtbınrlıı gO'lde 3 kaşe a.ınabilir. Her yorde puau kutııhrı ısrarla 

---------------------------------·--------------------------------------------------------------

ı ls~anbul e e.! ediyesi lıanları ı 
Ellerinde (938) damgasını taşıyan ve (94J) s ~nesinde 
da .,..galanacak ölçüler, bul u "1anların n azarı dikkatine 

14820 sayılı ölçüler nlzamnameslnln (17) lncl maddesine göre ellerinde baskl11, kanlar, 
t.er;ozl, litre,. ölçek me~re ve tartı gibi yıllıK muayeneye tabi olçuler bulunan bütün ölçü 
aah bler1nln, Emlnonu, Fatih, Beyo~lu, Kadıkoy ayar memurluklarından birine mura. 
caa .a ölçü beyannamelerı alıp kullandık!.:ın veya kullanmıya hazır bir halde bulundnr. 
duklatı olçül<'rln cins, numara, marka boy veya çekerini ve miktarını mezkür beyan_ 
narrrlere sWksiz ve temiz bir surette miırekkeple yazdıktan sonra U/1/940) gününden 
en geç (31/1 940) günü aqamına kadar tabl bulundukları ayar memurluklarına kaydet
tırerek :nüraca&t ktlğıdı almaları lüzumu ve meztfır kfl~ıdı almıyanlar hakkında 
kanuni taklbat yapılaca~ı ehemmlyetıe UAn olunur. c10897» ______ _, _______________ _,__.__,__._.._,__, ___________________________________ ___ 

Orman Um um Müdürlüğünden: 
ir Dluallim aranıyor 

B u Orman mekteblnde cFizik, Kimya, Meteorolo;lb derslerı için bir mualllmllk 
muııhaldir. 

l\oleınurln ve teadül kanunlannda yaz.ılı vas flarla bu mualllmllti yapabBecek şart.. 

ları haiz olanra 3656 numaralı kanunun tayin ett!CI hadler dahilinde en çok yüz elll lira
ya kadar ücret verJ!ecektir. 

Isteklllerin evraklarlle blrlikt.e Umum Mudurlüğe müracaatları c10647• 

Hersene aldığınız ve beğendiğiniz 

J 
... 

.... ,. 

SAATLİ 

.. Maarif Duvar>T akvimi 
Bu y~ı daha nıükernm~ı bir surette çıktı 

F ak.aı · aldanmamak ve yerine Qa~ka tah.Jnı almamak . . 

· · · Maarif ·. T aKvimi 
ıçın 

.. .. · 
Adına bilhas~ dikkat t>tmelidir. • · 

YlMHIF T'lıhımındl'kı yazılardan hatılan: 
Takvim<' daır hn ,turlu malumar. vakitlf'r, mnsımlt"r, fırtınalar, hava de· 

~~i~nıl'f,.rı~:gÜnr~ın bu rı !.ıra ı ahanüllı-ri. 
Arabi. rumi a~·l,ır. bayramlar, mılli günlı·r vı- t.ıtıl I!Ünf,.ri. 
1 ;ıinlt"rin tarıhı; :\lııf.ıım düny.1 larıhlı-ri, Tıirk t..ırıtıı n- ınkıl;ip ıarılıi. 
f·.ıydalı si>!ll-r \ı' .!.ırl.;ııı,·: .. !ln 
)6b l(lllf'l hık:ıy..Jı>r ,,. l:ıııfclrr 3(ı(ı nı.inıll'r ,,. lıır '-"k liillımlıı , •. 

~ ;{ y d.ı! ı ı;ıı~ılı-r .. 
Hu •·ş~i, vı· ı-ııı<,ı1~ı' ı.ıli.\ırııırı ml'r~ı·n. i~tarıfıııl 1\!.ı.ırı! i(ıt;ıph.111 ,., 1dır. 
\ld.ıiıııı;ırıuk ıcııı f.,:ı..,, . ,ı. 1.1.·1.1,101 1'.·11\.1 'J.\!1 .ıdırı.ı dıkk.ıt dnwlıc1ır 

Y a~ova Belediyesinden ı 
Bedell Aded 

L':a K. 

480 00 
180 00 
ıeo oo 
100 00 
lBfJ 00 
160 00 

ı M. A ...... .mown.ı nuraa ıısıınae cTahmlnen 7 ton• 
ı Simens dinamo 240 derlr 180/110 't'olt 242 arnper 
1 Slmens dinama 200 devir 110 TolL 200 amper 
1 A. E o. dlnamo 1250 devlt 110 volt 200 arnper 
ı Blpoler dlnamo 720 derlr 120 volt 270 arnper 
2 Benzin motörü cBentz. marka 35 beyglr. 

ı - Yukanda yazılı C4Ya açık arttırma Ue satılacaktır. 
J - Tallplerln muhammen bedel fizerinden 11. 7,5 depozito akçesl veya muteber banka 

mektubu ibraz etmelerı lazımdır. 

3 - İhale ı0/1/940 tarihine m~adif Çarp.mba günü saat H de Yalova Belediye 
Dalre~ınue ıcra edllecektlr. «10723• 

Salılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman İşletmesi Revir Amir

liğinden: 
ı - Dursunbey Devlet Orman işletmesi istasyon deposunda muhtellt lstlflerde mevcud 

(~64) adede. muadU (691) metre milt'ap (081) deslmetre mlk'ap çam tomru~u açık art.. 
tırma lle satılı~a çıkarılm~tır. 

2 - Tomrukların ayrıc:ı ba4 kesme payıarı mf'vcud ve kabukları soyulmuş olup hac~m 
kabuksuz orta kutur üzerinden he.sablanıoıştır. 

3 - Toınruklara ald satı., 4artnamesl Ankara. İstanbul, Balıkesir ortnan çevlrge 
müdllrlüklerUe Dursun Ir ~irll(tinde görülehUlr. 

4 - Tomrukların etre mik'abının muhammcn bedeli (10) Ura 50 kuru~tur. 
5 Tomrukların muhammen bedell Uzerlnden yüzde 7,5 muvakkat teminatı (5-44) lira 

(13) knr~tur. 

8 ~ İstekliler muvakkat teminatıarını M.rnllen 10 1/940 Çarşamba günü saat 15 de 
Dursunbey Revir Amirll~ine muracaatları UAn olunur. (10697) 

Boş Mazot Tenekesi satılacak 
Çankın Belediyesinden : 

BU CAZIP 
EGi iKLiH 

Bayan 
o. Braaıaııe·ıa 

iki lotografı 

YALNlZ 
7 G0NDE 

OLDU 

'"' nafl)ot Bu \nanı\mayatak Qhn .., 
fakat 

8\ll~l 1ECR0BE ED\1\l 

Ancak bir hafta zarfında. binlerce 
kad~ buruşukluklarından kurtuldu -
lar ve birkaç sene gençleştiler. Cil -
dinizi kendi tabii ve kıymetli gençlik 
unsuı u olan crBİOCEI..» cevherile can. 
landırınız. 

------
T esviyeci, T ornacı 
F rezeci ve Demirci 

alı na ca k tır. 
Ask,.ri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Fabr'ktılarımızda çalıştırtlmak üzere iyi tesviyecl, tornacı, frezecl Te demirel 
caktır. İstekillerin imtihanları yapılniak üzere Kırıkkale Gurup müdürUltü lle 
ra, İınıır ve Zeytinburnu allah fabrlkalanmız miıdürlüklerlnden blrlne 

Yılbaşında HA C I B E K 1 R Ş E K ER 1 yiyin iz. 

!~!~~% H A C 1 B E K i R Ş E K E R i gig~~~ 
Fe;~b~~~jıı'ık MEYVALJ NUGA ~~~~ 

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

Deniz Adamlarının Nazarı dikkatine 
Cildiniz hemen tazele.şip gençleşe- İstanbul Mınta''a Liman Reisliğinden: 

ce'<:t:r. ((BİOCELn Viyana Üniversite- Bllümum kaptan ve makinlsUerin ellerinde mevcud liman hüviyet cüzdanlan 
si profesörü Dr. STEJSK.AL'in keş • senesi Kfmunusani ayı Içinde yenllerlle tebdll edil{'ce~inden alakadarıann eski cUzda 
fidır k:, halihazırda cild unsuru olan ları ve Ikişer veslka foto~raflarUe mıntaka liman rıyasetıne müracaat.Iarı teblli oıu 

pembe renkteki Tokalon kreminin ter- nur. d0716• 

kibinde mevcuddur. Her a~am yat - ( ... •••••••••••••••••••••• 

~:d:i·:d~~~:~~ ~:;,~::r·d~:z~:~~:~~~r: ŞiRKE i HA YRiYEDI::N = 
Gü~d;.i~er için de ?'~ğsız beyaz re~k • Yılbaşı münasebE>tile bu akşam için yapı1acağı iliın olunan gece seferlerinin 
teltı T<'ı<aloıı kremını kullanınız. Bır - f l"k t b b'' · d'lm' eğ' T olunur 
kaç giin zarfında, siyah benleri eritir 1 son e a e se e ııe ıcra e ı ıyec ı ı an . 

ve açık mesamelen sıklaştırır. En sert 
ve en esmer bir cildi yumuşatıp be • 
yazhltırır. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merk~zi : İSTANBUL (GALATA) 

TürkiyeJelıi Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenlcami) 
MERSİN, ADANA Büroau 

Yunani•tandalıi Şubeleri: 

SELAN1K - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Ilan T arifemiz 
Tek aiitun aantlml ···················· ..... . 

Birinci •c.h:le 
Ikinci lahile 
Vçiincü •ahi/e 
Dördüncü 1ahife 
Iç ıahilel~r 
Son. •ahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) , 
Muayyen blr müddet zarfında taz

ıaca miktarda Ilfın yaptıracaklar 
ayrıca tenzUA 'i> ı tarıfemlzden .Istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa lllnlar lçln ayrı blr tarlfe derplş 
edllml~tlr. 

Son Posta'nın t!carl IlAnıarına ald 
işler tçin .gu adrese müracaat edll
mel!dlr. 

İuhisarlar Um um Müdürlüğünden: 
Şimdiye kadar Oalatada Ömer Abld 'Ye Abed hanlarında bulunan ldarel 

büroları yenı senenin ba~mda, Oalatada Rıhtım caddesinde Vell Alemdar 
nakledllmlt olacaktır. AlAkadarıara blldlrlllr. 10868• 

Şer'i evkatı en do~ru gösteren Hicri ve Rumi kısımları ilc, hava deJipne
lerini, güzel fıkraları, bayram. yıldönümü gibi mühim günleri ve her say -
fanın arkasında yeni bır yemek tarifini ihtiva eden: 

RESIMLI AYlN 1940 DUVAR TAKVIMLERI 
bitmek üzeredir. Derhal ıipm"if edifıiz. 
Büyük boylar (Tablonı ve pulu ile) Toptan 15 Kr. 

Orta • ( , • • , ) • 12.5 Kr. 
Küçük , ( • · , • , ) • lO Kr. 

Adru: Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi- l.tanbul 

Çanakkale Memleket hastahanesi başhekimliğinden 
ı _ 40 ııra ücretll yemek içmek ha.staneye ltd olmak üzere elektrik t.alorUer, etilY 

makineden anlar bir memur alınacaktır. Tallplerln san'atlarına lld veaaıt lbru 
meltrl mecburidir. 

2 _ Hastaneye: 35 lira ücretle dört kadın veya kız hasta b~kıcı alınacakt.ır. bt 
teb metunu olmaları ~arttır. Orta mezunları tercihen kabul edılecekttr. TallbleriD 
kale memleket hastanesine mUracaat.Ian. cl0902• 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dretdner Bank Şubesi 

MerkeZi: Berlin 

rarki,. ,.~Ntmı 
Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gü.mr\ilü 

* Her tiirlü banka iti * 

Vatansever her TOrk gencinin 
okuması Icab eden klt"P 

Büyük Türk1ye 
Yazan: ORHAN CONKER 

1'optım aııtış yeri : Akba, .Ankara 
Fiah 160 kuruş. Sipillit bedeli 

peşin gOnderUmelidlr. 

• Doktor. 1. Zati Ogel 
elediye karşısındaki muaJeaeba• 
ecılnrte Otleden sonra baatalırııu 

-•. kabul ed~er~:.· ••• ~!!!!!!!!!!~! 
···~ .. p~~-ii~i~ 

Altı bJu bo§ mazot tenekesi paz.arlıkla satılacaktır. Tallplerln 8 1/940 tarihine müsadıt 

1 
Pazarte.<:l günü aaat on beşe kadar hergı.ın tahrlren veya flfahen Ça"'kırı belediYe.sint 
muracaat.lan ıHin olunur. .ı07i>O• 

jtanc:dık Kollt!ktlf Şirketi 
Kahramanıade H:aa 

Ankara caddeıri 

Doktor Haf1z Cemal 
(l..olaMn Heldm) 

Divanyolunda lCM nurnarada WrcGa 
haata kabul eder. Telefoıı 21044-233M 


