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eni bir barb mi! 
Belçika ve Hol8nda yeni 
askeri tedbirler aJ.dılar 

Gece Belçikada 3 sınıf asker dalı.a 
silô.lı. altına çağırıldı, mezuniyetler 

kaldırıldı, kıtaat silô.lı. başında 
8elçilıa ordusunun takviyesi hakkındaki ilanlarda askerlerin tesadüf edecekleri 
trenlere kayıdsız ~e parasız binmeleri ve kıt'alan başlanna dönmeleri bildirildi 

Jtoıandada dOn fevkal8de 1-f81ikö.iii8ıeriil 
Pans , 4 ~!~toplan~ !..~~!1~~ bil • . vergi borçlan 
Bu sabah l Jçikadan ı•len haber - dirmeldedir. 
~ Liege mınt~ kasında derin bir endi- Meuse vadisindeki bütün fabrikalar 
'iıı hüküm sürmekt.e oldujunu n o- (Deoamı 3 iftdi. Ryfada) 

Borçların terkini için 
Meclise bir kanun 
layihası verildi 

Zelzele mıntakasındalci 
memurlara iki maaş 

niıbetind" aoa;as verilecek 

Ankara l <f (Husus!) - Meclis na.. 
hillye, Maliye ve İnhisarlar encümen
lerinden ve üçer azadan mürekkeb er ı 
larak kurulan muvakkat bir encümen. 
fel!ket mıntakalarındaı bulunan vatan 
dqlarımız.m Üzerlerindeki vergi boı:v
lannm terkini. bu vatandaşlar için yar 
dmt kabilinden hariçten gönderilen et 
yanın gümrük resminden muafiyeti 
v. o yerlerdeki memurlar~ ~i maaş 
niıbetinde avans verilmesi gibi hüküm 
leri ihtiva eden ve bükUnıetçe Meclise 

Yurdda bir kıf manzaran ', verilmiş bulunan llyihayı tetkik et -
meğe başl~tır. Bu layiha önümüz -
deki günle~ Meclis umumt heyetine 
sevkcdilecektir. Soğuk dalgası 

l<arakösede derece sıfırın 
altında 41 e düştü 

(Deva.mı 3 ind .avfa.da > 

Finler yeni 
bir Sovyet 
t&arruzunu 

püskürttüler '1eteoroloji Umum Müdürünün gazetemize beyanab 
Helsinki 14 - Öğleyin neşredilen 13 

Ankara 14 (Hususi) - Yurdumu - nedenberi misli görülmemiş derecede KAnunusani tarihli Finlandiya tebliğin -
~ birçdlı;t yerlerinde §id<ldtli soğuk devamlı bir kar ve don vardır. Bu mü- de ezcütnle deniliyor ki: 
~rn sürmektedir. Ankarada 1 O se- (Devamı 8 inci sayfada) Karada Kareli berzahında, iş'ara değer 

......._,,=====::::::::.---=-=---===---=---=--==-ıı::::oı::::::i=:==~- bir hadise kaydedilmemıştir. Şark cep. 

61 Saray Beykozla berabere kaldı besinde Finlandiya kıt'aları, düşmanın 
Aittojoki'ye yaptığı bir taarruzu pü.r • 
kürtmüşlerdir. 

Dün Finlandiya kıt'aları 12 tank, ve a 1 
zırhlı otomobil, imha etmişlerdir. 

f Devamı B inci ıuyftıdaJ 

M:are,al 
qakmak 

Erzincan da 
Sivas 14 (Hususi) - Mareşal Fevzi 

Çakmak bugün şehrimize geldi, mera -
simle karşılandı . Mareşal kısa bir tevak- 1 
kuftan sonra buradan hususi trenle Er -
zincana hareket etmiştir. 

Nctet. Nafız 

lktısadı koruma 
kanun projesi 

Meclise veriliyor 
Parti komisyonu bugün toplanıyor, proje hafta 

sonunda kanuniyet kesbedecek ve Meclis 
bayramdan evvel kıı tatili devresine girecek 
Ankara l <f (Husus!) - MiW 

iktısadı korwna kanunu projesini 
tetkik eden Parti komisyonu t.et -
kiklerini tamamlıyarak ra'}>Orunu 
hazırlamıştır. Yarın sabah saat 10 
da toplanmağa davet edilen Parti 
grupu raporu ve projeyi müzak• 
reye başlıyacaktır. Bu müzakerenin 
Salı günü de devam edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Grupun Sah günkü toplantısın.-

d~ müzakere neticelenecek olursa 
proje hükfunet tarafından Çarşam
ba günü Büyük Millet Meclisine 
tev-dt edilecek ve alakalı encümen
lerden geçtikten sonra Cumartesi 
gününden evvel Meclis umumt he
yetinde görüşülecektir. 

Bayramdan evvel Meclisin kış 
tatili devresine girmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Bu tatil Marta· kadar 
devam edece'ktir. 

-······-----·········· .. ························ .... ············-······························--·········--····· ... • 
lngiltere ve Fransa ile 
gapılan mali ve iktısadi 
anlaşmanın esasları 

Dün Ankara ya dönen Menemencioğlunun Londra, Pa"' :s 
ye Sofya seyahatleri hakkında gazetemize beyana ~ 1 

Menemencioğlt:. Sirkeci ga.nndan çıkarken 

Bir müddetten.beri Patis ve Londra- Vek!leti Umumi Katibi Numan Rifat 
da bulunan ve dönüşte Sofyada Bulgar Menemencioğlu dün Semplon e'kspre-
hükumeti erkanile görü.şen Hariciye' (Devamı 8 inci sayfada) 

C: Zelzele sahasından röportajlar ::::::ı 

Erbaada korkunç bir 
facianın hazin hatırası 

Bir genç kadın Son Posta muhabirine anlabyor: 
"Üçüncü katla beraber sokağın karşı tarafındaki 

binaya doğru fırlabldığımızı hissettik ••. ,, 

r :Erbaa felaketzede!erinden bir grup Sem Potta objektifi önünde, k·?narda zelzel~ 
mıntakuında bir imdad kolu 

Silmerbank 
/dl!ı e meclisi reisliği , 

Dilnkıl maçtatt heyccattlı bir safha 
<Dünkü •por hareketlerine alıl JUi ft resimleri 7 acl a7faauda ltalacabıll•) 

Ankara 14 (Hususi) - Sümerbank i- Erbaa, (Zelzele mıntakasında bu - rat bilançosu hergün yeni sayılarla tat-
dare mecliai reisliğine Emekli Gcntral lunan muharririmizden) - Erbaa mer maktadır. Şu dakika' tesbit edilen ra -
Saml Sabit Karaman tayin edilmiıtir. kezinde ~ köylerinde zayiat ve haaa- (Devamı 1 lDd ayfada) 



2 Snyfa 

Her gün 
Hayat paha·:~·lrgı 
Üzerinde düşünceler 

Akil bir iktısad siyasetinin ve memle
kete umum! bir huzur ve refah vermek 
istiyen t edbirlerin tavsiye edeceği gaye, 
elbet, pahahlıkla mücadeledir. Ancak, 
pahalılığa karşı mücadele ederken takib 
ecli1ecek usul, m 1hsulün fiatını düşürmek 
dcğll, pahalılığı doğuran gayri tabii un -

SON POSTA 

Resimli Dlakale: _ Küçük işi seven büyütünü yapamaz 

1 STER INANMA .l 
D~ll' kü ~azetelerden birinde, bir mimanmızın zelzele 

mıntakalanna mahsus, zelzeleden müteessfr olnuyacak tip
te ev plô.ıılan hazırladığını okuduk. 

- Böyle bir keşif her halde yalnız bizim memleket için 
değil, bütün dünya için bir kazançtır. 

Yalnız bu arada bundan bir müddet evvel ecnebi bir 

gazetede okuduğumuz bir haberi de kaydedeiiın: 
Japonyada, zelzele 18.boratuvarlan varmış. Bu llboratu

varlarda sun'i surette zelzeleler vtıcude getirilebillrmiş. A
limler zelzelede y.ıkılmıyacak tip ev nümunelerini bura _ 
larda tcrJbe ederlermiş. Şimdiye kadar yaptıkları ev nü _ 
muncleri içinde hiç birinin zelzelede yı.kıJm1yacağı kat'i 

lan ve müessirleri ortadan kaldırmak-
t:~ ve h attA onların tesir ykapab.ilme!cri- • f N A N, i S T E R İ N A N M A I 
ne hiç meydan bırakmama lan ıbaret o-ı... "----------------------------------------------J 

(STER 
olarak tesbit edileme~. 

c; 

İkincikfuıu~~ 

Sözün kısası 

Ka1.'dırıian kaz:ın 
Münasebet:ie 

'----- E. Ekrem Tafu --
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Sayfa 3 -
Yeni bir harb mi ? 

Hitler Sovyetlerin Besarabryı · 1 ingilizler hava Be çika ve Holinda yeni 
1 

bombardımanlarına k db l e e geçirmek teşebbüsüne mani karşı hazırlanıyorlar as eri te ir er aldılar 
Olamıyacağını Mussoliniye bildirmiş , .. :1~!~:~uha~:~:y ;;,0:~~ mevcud ::::: ~~e .. ::.~:: al - :~ı.:~~;:. =-:~ı:v b~; 
4ndra . . Alman tayyareleri İngiltere~i bombardı- mışlardır. şehirlerin duvarlarına davet llAnlan 
~ raze 1 ~ ~A.A._) c~unday Dıs- Almanyayı bır Balkan bloku teşkiline m.an ede~.ler ve bunun netıcesinde sivil Diğer tırı.raftan Holandatlan gelen yapıştınl~tır. 
tftıe gör tesınm . dıplo~atik muhabi • razı etmek üzere. İtalya. Macaristana halktan olenler olursa, İngilterenin der- haberlerde de Alınan casuslarının tev- H tan.dada 
~ }ll· e. Kremlın, İngıliz matbuatı - Burgenland'm bir kısmını eski Avus- hal mukabelede bulunması için icab eden kif edilıni~ oldugu· b"ldiri·u 

0 

.... 1nland' af! ki · kar plinlar h l -. 
1 

yor. T ......3.. 14 (AA) H ·l(jdaıc ıya muv a yeti şı - turyaya iade e~i tavsiyesinde bu - . azır anmıştır. 14 Eylfilde Çem • (AA ) .ucnıaye · · - avas: 
~~ ~1e_~n~niyetini izhatr tarzından lunmuştur. ber~yn'~n Avam Kamarasında söylediği · · Enternasyonal vaıfiyetin gayri mü-

llu egıI?ır. Gene ayni muhabire göre, Hitler, ~bı İngiltere kadın ve çocuklara karşı Askerler kıt'alanna ilühnka said bazı alametleri karşısında Holan-
~ gar nıuhab!r diyor ki: Bildirdiğimi - Sovyetler Birliğini. orta şarkta miltte- bır harekette bulunmak istemiyorsa da davet edildi da hükumeti. her ihtimale karşı koy -
~ 1n~1~ndradaki_ Sovyet elçisi. Mais fikler aleyhine harekete getirmek is - mukabeleye mecbur olacaktır. İngiltere Brüksel 14 (A.A.) _ Sokaklara ya- ma~ için. bütün mezuniyetleri kaldır-
~e ız gazetelen tarafından bu şe- tiyen ba-zı Nazi şeflerinin projelerine hava ~vvetleri Almanyada bombardı - pı~tmlan büyük ilanlar izinli olan bü- rnaga karar vermiştir. 
~ll~lt n~ş;Aedi:ip ~vyetler Birliği için munrızdır. Filhakika. Hitlerin erkanı ~ :dı1ecek bütün hedefleri yaptıklan tün askerleri en kısa bir müddet için- Bir Hol:inda tayyaresi Alman 
~UfaJcs e fikk~ edılen haberleri Lord harbiyesi. Sovyetlerin böyle bir taar- ~ ~eşif uçuşlan esnasında tesbit et- de lot'alarına iltihaka davet eylemek- hududunda uçtu 
te taı· nezdınde protesto etmek üze- ruzda muvaf!aldyet kazanahilm~ için ~erdir. Alman tayyarelerin.in İngilte- te<lir. . lincı.t alm t .. . re uzerinde aldığı bir f to f k . Berlın 14 (A.A.) - Alman ordusu 
hı l\l'ni 1~ ır. . .. onceden Alman askerl mütehassısları- İngiliz ta 0 gra .. a ~u abıl Diğer taraftan bütün atlar. arabalar. bae,, kumandanlı· nın Pazar tebli-" 
~\'e ed'rnuhabır, diger taTaftan şunu nın, Kızılorduyu. 6 a-y sıkı bir talime f to f ::nareleri Almanya uzennde elli hayvanlaT otomobiller kamyonlar o- G h h · gı gı. 

liitıerıyoSor: . tabi tutmalan icab ettiğini Hitlere bil- o gra ışlardır, tobüsler ~e bilhassa 'nakil vasıt:lan . ' ar clep. eslmınde bazı noktalarda 
...., • vyetlen Besarahvayı ı d' i t" H lb·_._. H'tl · 1 · te ız aç ateş en o uştur. i.._'"ıltntek •• . ' .. " ~ e ırm Ş ır. a U'KJ ı enn ası ıs me- B ı· • derhal şehirlerin meydanlarında top- ,.. . 
"il,..., uzere hır teşebbuse geçmek diği şey de, şark hududunda bir teh - er 'nın Skan dı·nav l'"'" k beled' 1 . kl . 13 Kanunusanıde, Alman hava kuv lh.. 'llenet k .. . . ~ .. ,.,aca ve ıye enn verece en tl . t ·ıı F ş· ~a" r... me uzere hıçbır şey yapa- did teşkil edebilecek olan böyle bir Kı- t k~l"fi h b' ik 1 k b·ı· VE' en ngı ere. ransa ve ımal de --.a6ınL M . . . . 

1 
k 

1 
.
1 

e a 1 ar ıye ves a an mu a l ın- . . k tt 'd k "f 1 ussolinıye bildirmiştir. zılordunun mevcudiyetidir. ' mem e et erı 8 de ciheti askeriyeye tevdi olunacak • dmzıne at~~ ti~u B~n Aleşı utaçuş arınsta y h e\•am e mış r. ır man yyare 

eni Japon kabinesi Mayna çarparak munasebatı r~enı muflar silah altın• çağırıldı üssüne dönmemiştir. .. CP.phede Alman ve duşman tayya-

kuruJ u \tOr · b f ı Roma 14 (A.A) - Ste!ani ajansının Brüksel 14 (A.A.) - Reuter: recileri arasında müsademe vuk-.ı bul .. 
'l'o J a an vapur ar diplomatik muharriri yazıyor: Gazetelerin yazdı~n~ göre. bu g~ce mamıştır. Alman hava dafi bataryslarıı. 

bn~~kiı> 14 (AA) D 1 j •Londra ve Paris gazetele~ Rus - Fın" 1919, 1920 ve 1921 ıhtıyatlan ve hır- Saint İngbert civ'1·ında bir dil"'""an 
,·"%-.t• • - ome a ansınm Tallin 14 (A.A.) - cK015ter> kmJnde AA çok f ·1 f b dilm" ı· ""'l' .. "'- "-ltine " Pr . . ihtilafının muslihane bir surette halli ı- encı er se er er e ış ır. tavvaresini düşürmüstür. 
"illeti . gore, ens Konoye yenı ka- 5200 tonluk bir Estonya vapuru bir may- ·· - - · ~a~ teş.ki1 etmek istemediğinden im- ne çarparak İneçin Moelle limanı civa _ çin Alınanyanın tavaasut tekillinde bu - Mazeret kabul edilmiyecek Ogleye dog~ _hır Holanda tayyaresi 
~te bu işi istifa eden kabinede har- nnda batmıştır lunduğun_a dair son günlerde bazı ·haber- Brüksel 14 (A.A.) _ Belçika ordu- Nordform yakımnde Alman hududu 
bu~ .. llaıırı. olan general Hata'ya tevdi et- Vapurun mfrrettebatı iki d ı b ler ne§retmişlerdi. Doğrudan doğruya a- sunun takviyesi hakkındaki ilanlarda üzerinde ucmuş ve bu suretle Alman 
~ır san a a i · !ikada 1 ı k ı d · d"l to ag· 'hlAl t · t' 'l' · nerek vapuru terketmi•tir. S d n d . r 0 an meme et er e teyıd e ı - bütün mezunların derhal ve en kısa• pr ını 1 

a e mış ır. 
L Okfo 1 ,.. an a ar an mıyen bu haberler· hi b" · ı· d -.bin . 4 {A.A.) - General Hata yeni biri sa.hile ge~ de içinde vapurun tm d"ğ . ın ç. ır esasa ısına yoldan kıt'alarına iltihakları emrolun- Alman tedbirlerin sebcb~rl 

eYi t k" . . . e e ı l zannedılmektedır Buna muka - kt d H' b' k b ı .J·ı eş ılden vazgeçmesi üzerine kaptanı buhınaıı ıkıncı sandal kaybol - b"l Le . d · ,.. ma a ır. ıç ır mazeret a u ellı - Am!lterdam 14 ( A.A.) - Alınan as-
"· tor . . 1 nmgra ın muhafazası fçın lazım o- · , kt" B··ı·· k ··h ı ..,.,et saraya amıral Mıtsumasa'yı mtl§tur. lan K li mıycce ır. u un as er ve su ay ar ker1 f P.dbirleri haklı göstermek i,.;n ga 

etrnı . . . are mıntakasının Rusyaya terki t d" f d kl · 1 k d - · ~ 'Y • 
.., § ve bu vazıfeyı ona vermıştir. Londra lf (AA.) - eHucida ismin til R . . esa u e ece en tren ere a'Yı sız ve zetelerin enternasyonal vaziyette kay 
~Olt" t > - sure e usya ve Fmland,ya arasında t b" kl k t' 1 ~ltl ,,o 14 (A.A.) - Eski hariciye deki ngiliz balıkcı gemisinin bir mayne derhal sulh akdedilmesi lehinde başlıca şar s~z parasız. ınece er ve ı a arı- dettikleri gavri müsaid alametler ara-

~iıı:rından Arita yeni Yanai kabi _ ç~rparak battılı bildirilmektedir. Gemi - Norveç gazetelerinde bazı yazılar çık _ na gıdeceklerdır. sında b11günkü Alman tebliğintn bir 
~i ~ haıriciye nazırlığını kabul et _ nın mürettebatından 12 ki~i ölmUfttlr. maktadır. Mezuniyetler kaldınldı Holanda tayyaresinin Nordham dva-

t. Diğer cihetten 3161 tonluk cTonis Diğer cihetten yan resml Berlin mat- Brüksel 14 (A.A.) _ D. N. B. rırıda Almon toprağını ihlal etmiş el-
'( \la • Chandris> ismindeki Yunan vapurunun buatının Almanyanın §imal memleket _ 0 d d . t1 . .1 d"ld'w. dııP,unu iddia etmesi de vardır. 

llıstan, Bulgaristan ve bir tahtelbahirin takibinden kurtulma - leri üzerinde bir tazyik yapmak tasav - h her 'uhalkmehzunıytte ebnnkrnı ga e 1 f tgı Holanda kabinesi fevkalade bll' 
b ğ ff k ld k • a rı a ı ayre e ıra ış ve ev-
lYta • t d a muva a o u tan .sonra ısveç sahi - vurunda bulunmadığı temin edilmesi ü - . . . to tantı a h carıs an arasın a linin şimalinde bir kayaya çarptığı bil - zerine Aıntanya ile İskandınav mernle - kalade nazaTı dıkkati celbetmışbr. p y p 

hava nakliyatı dirilme~tedir .. va~urun kurtarılmasın - ketleri arasında mevcud olan gerginliğin Bugünkü gazeteler heyecanlı hiçbi~ AmstcrdamA 14 (~.A.) - Kabine bu 
~lı<ia, dan ümıd kesilmiştir. Mürettebatı kur _ zail olduğu kaydedilmektedir. ba~lık taşımamaktadır. Bu babdaki ak~am fevkalade bır toplantı yaparak 
~. l> Peşte 14 (A.A.) - Öğrenildiğine tarılmıştır. 

8
• Mm h ti K nh d milli müdafaa nezaretinin tebliği de enternasyonal vaziyeti tetki'k eylemiş 

"q h a~r~~ günü bir Macar murah • Bir Alınan ır • 
1 

8~ ey:_ ope ag 8 
. öyl~ fevkalade ba'Şlıklar taşımamakta- ve bir resmi tebliğ neşrederek alımın 

~ta eretı ıki tayyare ile Sofya ve Ati • vapuru batta Londr~ı:ı_ ( :·> d c~~nday Grafhıc-. dır. Gazeteler bu mesele hakkında tef- ihtivat tedbir1erini bildirmiştir. 
~~ !tıtiteveccihen buradan hareket e • Tallin 1~ (A.A.) - Kereıte yüklil o - ga~t~i. an ıya a su 1 ya~~k ihti- siricrde bulunmadıklan gibi mezkur Amstcrdam 14 (A.A.) - Ga-zete -
._~. Heyet Bulgaristan, Yunanistan larak !allinden ~rema'ya gitmekte olan m :

1
nn
1 

1
. a_ra.ştCuırmağrta ~e~u: h ma~ mü te<lbirin sebebleri hakkında hususi bir ler. soiruğun. nehir ve kanalları don • 

b.t~Clti cDietrioh Hasseldich> adındaki motörlü messı erının, ma esı gunu ususı tay . 1 d kl m1 k .. d f ~l}a sta~ arasında yapılacak hava Alman vapurunda bir infilAk olm ve yare ile Kopenhaga geldiklet'ini yazmak- şey :-_~zmıyor ar. ur.m_a a me e et m~ a aasınm kuv 
tına aıd itilafln imza edecektir E --L·ıı Uf t dır B \ d b" . k 1 b tl Bruksel 14 (A.A.) - Haber alındı- vetım azaltmamı~ oldugunu yazıyor -

. vapur stonya •aut eri cıvannda IÜiat a . un ar an ırı, apa ı ara a e ğın .. 1 "k ·ır . l Ge T . . . b . Al --... le batmıştır. - Alman elçiliğine gitmiştir. . . a bg.ore. kBe çı a m
1 

ı _ı m~dafaa işleri 
00
ar.

1 
kl çen _ te.~nnısbanı -~aşınfda• vahim 

lllanya 
1 

ga b d ıçın ır taı ım ame eyı seıerber ede - s u ar gos eren u mu a aa o za -
llrk n n r ın an I cektir. mandanberi mühim surette kuvvetlen 

~ ına ahali nakledi;iyor Hitlerin gözünden düşen ngilterede 490 düş:J:an Brüksel siyasi mahfelleri. Alman dirilmiştir. 
~ t'!i.Jtse114 (AA) Berı· d b Nazi şefi tebaası mevkuf matbuatının bitaraf memleketler aley- Londrada kanaat 

&eı · • - ın en ura - . . . 9-i.··~ nıalümata göre, Almanyanm Londra 14 (A.A.) - Havas ajaım. bit. Londra l• (A.A.) - Resmen bildiril- htnd:k~ son n.eşrıyatıl.e'. ::ıın~n tayya- Londrn 14 (A.A.) - Belçika ve Ho-
~·~ Yeni b" k"" ı·· t k ·· diriyor: dlll>i... ·· h b" ba d b ri rel<?rının Belçıka arazısı uzenndc yap- landanın aldrklan askeri tedb" l rl &etı-. ır oyu mm a ası vucu- " .... e gore ar ın şıangıcın an e . • 1r e 
't'llll~ ve garb mıntakası balkıru cObserveh ıazetesinin husust muha _ te~kif edilen düşman te-baası 490 kişidir. tıkla:ı uçuşlar ~olayısıle ~-alkın ~zu - ~evzuuba~~ eden Londranın diploma 
~hır tarzda taksim eylemek için birine göre, nuyonal soayal12.ınin resmı Düşman memleketleri tebaasından takri- lal'?. .asabını tesk~n etmek .. uzer.: huku - tık mehafılı Almanyanın hemen bu 'Ur oturan yüz bin aile nakledile _ mürebbisi Alfreo Rosenberg, Hitlerin, ben 8000 kişi de husu.at takyidata tabi tu- metın bazı tedbırler aldıgı mutaleasın memlEiketleri istila edeceğini göstere-
~'! · ~u nakil başlamış bulunuyor. Ba- Sovyetler Birliii hakkındaki siyasetine tulmuştur. dadırlar. oe1~ hususi sebebler mevcud olduğunu 
~1 1 Go bin kişi ve Wurtemberg'li 

50 
bin muhalefetinden dolayı eözden d~~.. Brüksel 14 (A.A.) - Askerl maka- zannetmiyorlar. 

~~~e:inden ayrı!acaktır. Bu proje tür. Bir Bulgar heyeti -···················· .. ··········································· ................................................... ·-·--'! t1 nıcvcuddu. ı.-aknt şarkta boş l\loskovaya gidiyor Sabahtan Sabaha 
~ıı." 0lınaın Mısırda 48 saat içinde 

"'lliYordu. ası do~ayısile tahakkuk etti- Sofya U (A.A.)° - Haber verildil!ine 
-- 51 Alman tevkif edildi göre bir Bulgar heyeti Bulgaristanda 

lrı ·ı Kahire 14 (A.A.) - Mısır hükfuneti, Rus pamuğunun i~enmesi hususunda 
~· gı tere ve Mısırın 48 saat içinde 51 Almanı tevkü etmiştir. prensib itibarile hasıl olan itilifın tefel'-

l )land· d 1 Almanyada bulunan bazı Mısırlılara rüatını tesbit etmek üzere ykamda Mos-
l ıyaya yar ım arı kovaya gı"decektir. 
~ "Oııdra 

1 
yapılan fena muameleye karşı mukabele --------

l.. attan 4 (A.A.) - Finlandiyaya her olmak üzere bu Almanlar tevkif edilmiş-
~~d Yardımlar yapılmaktadır. Şimali lerdir. 

~oıı~ 14~00 e yakın sıhhiye malzeme -
tı.~ııdi l'rniştir. Rodeziya1ı bir ziraatçı Fransız - lspanyol ticareti 
~ li~ Ya kızılhaç idaresıne 250 İn -
~l' sı J>ollamıştır. Madri~ ~4 (~.A.). - Mareşal Petajn'in 
~ Uter a · a teşebbüsu uzerıne tıcaret anlaşmasının 
.. ltıa gö J nsının Cencvredrn haber al- . b"l beklenmeden bugu"n 16 000 
~ ~. re M b k"J' Al" l\" . ımzası ı e . , , . 
~~'~tın Pi ı~ır ~ŞVf' 1 ı .. 1 

•. 'ahır pa- ton buğday yüklü bir vapurun Barselo -
>... ~ar n andıyaya mumkun oldu - naya ge\mesine intizar olunmaktadır. Üç 
~l"t Yardıma ,.. d b 1 d l'1 \iı.. ler ~ın· . ama e , u l~n U5~nu İspanyol vapuru bugün limanlardan ha -

ıyetıne telgraf,a bıldırmış - reket ederek, daha binlerce ton buğday 

~ almak üzere Fasa gitmişlerdir. Emtia 
İr k yüklü. 20 trenin de Portbou'ya gelmesi 

anıyon devtildi, 2 bek eniyor. 

~ıı~ıa kişi yaralandı Ceyha._n_ın-iç_m_e_s_u_yu işi 
\a - bıt ~4 (A.A.) - Bugün öğleden . 
~~de a.ınYon s:Uük~i't yakınındaki Adsııa (Hususi) - Ceyhanın ıçnıe 
~~ hit~~~lnıiş: içinde bulunan .üç yol- suyu m_~seles~ artık ele alınmış_ bulu_nu: 
~ı~ il.den ğ aygaı kırılmış, bırisi <le yor. Muhendısler bu husustaki proJeyı 

r hll.ırt: ır surette yaralanmıştır. Ya hazırlamıya bugünlerda başlıyacUlılr-
neye kaldırılmış!<Ardır. dır. 

Polonyada radyolar 
toplanıyor 

Paris 14 (A.A.) - Pat ajansından: Po
lonyadaki Alman valii umumisi, Polon -
yalılara aid radyoların bu ayın on beşine 
kadar işgal kuvvetlerine teslim edilmesi 
lüzumunu natık bir kararname neşret .. 
ro4tir. 

Alman tayyareleri 
Belçika üzerinde 

Brüksel 14 (A.A.) - La Gazette, Al -
man tayyarelerinin iki defo Belçika top
raklarını ihlAl etmiş olduklarını bildir -
mektedir. 

Bir tayyare Palleur mıntakasında 600 
metre yüksekten uçarken görü!müştür. 

Bu tayyare hava dafi toplarının ateşı kar 
şısmda Almanya istikametinde çekilmlt
tlr. 

Bir tarih hatırası 
Sedan muharebesi malftmdur. Fransa imparatoru üçünrü Napolyon barad& 

maflübiyetl kabul etmiş Ye kendlsile beraber ordusunu da (Bi mark)& teslim 
etmiştir. Bu yak'adan birkaç rün sonna Fariste iki mühim slya!d hlldbe oldu. 
F.nela Fr:ınsıı.lar artık lı:at'i surette Cürnhurlyetçl oldular. Sonra ba safer neş'est 
içinde Prusyahiar da Versaydakl meşhur aynalı salonda Alman imparatorla.tunu 

lb ettller. 
Bu tarihten kırk sekls sen,. ~onra Versayın ayni salonunda mühim bir slyast 

hldlse daha oldu. Büyük Rarbde maflüb o- an imparatorluk Almany:ısına Fransız 
Cümhurlyet adamları miittefiklerlle berafler hazrrladıkla.rı muahedeyi dikte ettiler. 
Yani 18'70 in cnabı 1911 de verilmit otda. 

Gene tarihin rarib bir cilvesi; Almanya bu defa imparatortntu bıraktı. Fakat 
demokrasiyi de kabul etmedi. Birkaç yıl içinde imparatorluktan daha keskin bir 
rejim lcad etti. Bugünkü A.manyanın slya~i renrt Ye şekli bodur. 

Bau matlübiyetlerin kurtarıcı, yapıcı bir fazileti yardır. Sedan mattılbiyett, şek. 
tindeki bütün sefaletine ratmen Fransa için yeni bir hayata çıluş lıidlsesi olmuş. 
ta. Almanyanın 1918 matlübiyetl ise teldind~ki urarsızh~na ratmen Almanya 
Jçta yeni Mr çıkmaza priş hadisesi oldu. fstill fiklrlerile beslenmiş yeni Alman. 
yanın ıirlştiğl bu yeni mücade.edeu 1918 harbinde oldufu gibi hayati hiç bir 'ffJ1 
k&ybetmeden çıkabileceğine ihtimal verilemeL Fransız met'li"I reisi Berriot"uu 
enelki ıünkü nutku _çok dikk~H. §&yandır. Bu nutkun bir cümlesi şu idi: 

_ ef"raruız mUlcti dunyanm BUkun n emniyeti için her yirmi yılda bir Mtidl 
nnı ateşe ıı;üremez.ıı ._ 
Hatırlardadır ki İngiliz başvekili ÇemberJayn'de bh balta enelki tk da 

dayasın• şö1. e hülasa etmişti: .na an 
- .tngiıtere sulh ve emniyet han.!l içinde yaşıyan milletleri kan b rld kv. 

Tellere e:ıdlrmemek için mutlak safere kadar barb edecektir .,. nn a •-
Salıihiyet ve kuvvet sahibi iki at\ıdan dinledlğiml1 bu ~Öı!erden anlı orm ld 

> arınkl Alm.aııya 1918 deki Alm&117a delil belld 18'71 den enelkl Alm 
1 

•
caktır. anya o-. 
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SON POSTA 

( Haberleri Sehir , 
Türkkuşu model 

uçak müsabakaları 
Önümüzdeki 

Cumartesi gonu 
Kurban Bayramı 

12 sabıkası bulunan bir yankesici 
cürmümeşhud mahkemesinde 

Pün Galatasaray lisesinde yapılan müsabakalarda 
birçok gençler iyi · neticeler aldılar 

ı~tanbul MüftiUğinden: 19 Kanunu
sani 9W senesi Cuma. günü 1358 se_ 
nec;l Zilhicce ayının dokuzuna müsa
dlf olınnkla Arife, Cumartesi günü 
de Kurban Bayramı olduğu ilan olu_ 

Sabıkalı Kamil: " Şimdi ne desem inanmazsın 
bay reis! bir defa adımız çıkmış ... Mikrob sayılırız,, 

diyerek · müdafaasını yaptı 

Dün meşhud suçlar hakimliğine 121 rob sayılırız. ufll' 
BAYRAM NAMAZI sa·bıkas1 bulunan Kamil adında bir. Fakat bay reis bu işte rnasun112PI> 

nur. 

Sa.at Dakika dUll ~ yankesid teslim edu~t'i~. H~_kkın - Davacının parasını ben çalma P~ • 
Zevali 8 1 daki !ddiaya nazaran Kamıl, dun Ba- del' çok sabıkası olan arkadaşıJll 
Yurı.::h:rnuzun korunması ve mmı lıkpazarmdan geçen Said adında bi - gal İbrahim çaldı.» 

varlığımızın yükselmesi için çn.lış - nk · ·uk d · · 
makta olan mllli kurumlarımıza her rının yanına sokularak ya esıcı ernıştır. h d ' 
vc.s.ne ile yardımda. bulunmak yurd suretile içinde 6 lirası bulunan cüz - Müteakıben dinlenen hadise ş~ dıı • 
!>c.ıcumuzun en büyük ve en mü _ danını çalmıştır. leri ittifakla suçlunun Said~ cııı ii • 
ııllnlerlndendlr. Yurdumuzu hava - Şikayetçi Said. dünkü duruşmada nım çald:ğını gördüklerini soyletıl 
dnn gclel'ek ~hllkek!re karşı koru_ hadiseyi şu şekilde anlatmıştır: lerdir. . ._..,nııı 
mn.k uğrunda t'cyizli ve devamlı Dlr c- Veli adında bir arkadaşımla Ka milin son ma'hkwmyet ılaıı...-sc· 
surette çalı.,maktıı. ve aldığı teber - un 
rıileri Kızılay ve Çocukları Esirgeme Balıkpazarı caddesini takiben Küçük- infaz edilip edilmediği hususu~ giltıC 
gibi hayırlı kurumlarla paylaşmakta pazara gidiyorduk. Yolun kalabalık biı rulması jçin duruşma başka bır 
olan Türk Hava Kurumuna Kurban yerinde yanuna suçlu Kamil sokuldu bırakılmıştır. .Jlli}i 
Bayramında kesilecek kurban derı • ve bir anda bana tosladı. Beni sarsacak Hakim, 12 sabıkası bulunan J{a 
lerile barsaklnrının verilmesi bu bab-
da Diyanet İşleri Reisliği tarafından derececl..; olan bu şiddetli çarpmaya bir tevkif etmiştir. 
evvelce verilınlş olan fetva mucibln_ mana vermeğe çalıştığun sırada Kamil Bir kahveyi altüst eden 
ce muvafık olacağı llAn, bununla be- anide elini cebime soktu. Cüzdanımı 
raher memleketımlzln bir kısmında çekti ve arkasında peyda olan tamına- sabıkah esi!l' 
maalesef zuhur eden pek ellm hare. d ~ b" d fı ı tt B d ·· o·· ·· ·· ·· Ih mahkeJll 

Model u~aklaTdan biri tetkik edilirken 
Türkkuşunun tertib ettiği model uçak 1 5 kategoriye ayrılan bu model uçakla- ketiarz felll.ket.lne uğrıyan vatand""- ıgım ır a ama r a ı. u a am cuz- un. uçuncu su ceza . ·ı ıı ' 

~ danı k"par kapmaz kaç.mag-a başladı de bı"r kahveyı· altüst eden ısrrı~ıı pıl' müsabakaları dün öğleden evvel Galata - n üzerinde yapılan tasnif neticesinde bi- !arımız lçln Cümhurlyet Halk Pa:rtlsl ' " · . ya 
saray Lisesinde yapılmıştır. rinci motörlü modeller kategorisinde bi • Eminönü Halkevi tarafından te6ls e_ Kamil de onu takiben uzaklaşma-k is - dında bir adamın muhakernesı 

Müsabakaların Yeşilköyde yapılması rinciliği Galatasaray Lisesi talebesinden d"len mutfaklarda bu felnketzedeler terken mani oldum ve kendisini yaka- mı~br. b'r ııııl• 
h h 1 f için kavurma yapılınalı:ta oldu~undan Iarlım İsmail evvelki gece sarhoş 1 . .. 1ı,1• 
avanın mu a e eti yüzünden mümkün Vecdi Arduman, ikinciliği gene Galata - kurban etlerinden mezkür mutfaklar · · in<leltı J. 

olamamış ve model U"aklarının U"Uşları saray lisesinden Orhan Baybura, ikinci Suçlu yakasını elimden kurtaramıya de Fatihte F€vzipaşa· caddes" d 11 i• 
:s :s namına teberrüatta bulunulması muh- k ı 3 

Nisan ayma bırakılmıştır. kategoride Türkkuşu modelcilik ateJye _ terem ahalimlzden rica olunur. cağını anlayınca cüzdanımı ka:çıran nusun kahvesine gi~ ve aP ·ıe· 
Müsabakaya yüze yakın model uçak sinde çalışan Gülyane Şenkalb birinciliği, İstanbul Müftl.si adııma: çeri girer girmEz de kahve :rnüşt~:;ığ' 

konmuştur. Müsabakalar münasebetile Ankara Lisesi talebesinden Cem Ergök - F. Ülgener c- İbrahim enselendim. Paraları rine bir takım küfürler savtl 
Ankaradan şehrimize gelen Türkkuşu men ikinciliği, üçüncü kategoride de ge- getir de verelim> diye bağırmağa baş- başlamıştır. ııfl"l • 
tallın ve terbiye müdürü Şakir Ergök - ne Galatasaray lisesinden Orhan Baybu- K Ü/ llJ I j • lad1. İsmailin bu hareketlerine t~'gerı9 
men müsabakaya b~lanmadan evvel mo- ra birinciliği, Kadıköy orta oku! talebe - r Ş erı: Fakat o adam bunları duymadı ve mül ~dcmiven Osma·n adında btr 1'etıı 
del uçak yapan gençıere kısa bir hitabe· sinden Ziya Kandemir ikinciliği, dördün· kaçtı.> • kendisini dışarıya çıkarmak iste~ıe • 
de bulunarak modelciliğin ehemmiyetini cü kategoride Şahin Kabriyal birinciliği, Güzel San'atlar Akademisinin Saidin bu iddiasını bir takım garib bu sefer suçlu bıçağını çekerek 
anlatmış ve yakında biri fstanbulda diğe- Ha1uk Salık ikinciliği, heşinci katagoride sömestr tatili hareketlerle sık. sık kesmek suretile rine ~aldırmışhr. . .,,.9r 
ri Bcyoğ~unda iki uÇak model klübü açı- Gönül birinciliği, Kootasi Ekonomidis i - Güzel San' atlar Akademisinde sö - hakimin ihtarlarına maruz kalan K.a - Etraftan müdahale edenlertrı 1~ 11fli~ 
lacağmı söylemiştir. kinciliği kazanmışlardır. mcstr tatili bugünden itibaTen başla - mil kendisini şu suretle müdafaa et - dımile b?çak İsmailin elinden ~-ırrıJf 

Bundan sonra müsabakaya konulan Birincilere 15 er, ikincilere 10 ar aded mıştır. Tatil 20 gün devam edecektir. miş ve: . ve keyfiyetten polis haberdar 
1 

m<>del uçaklar Türkkuşu Enspektörü Sa- havacılığa aid kitab verilmiş ve müsaba- ı Kurban Bayramı münasebetile şeh- c- Şimdi ne desem inanmazsın bay tiı. tıir 
mi Uçan, Türkkuşu talim terbtye müdü- kalara iştirak eden bütün gençlere de bi- rimizdcki bütün okullar önümüzdeki Reis!. Bir defa adımız çıkmLŞ dokuza. Dünkü duruşma'Cla dinlenefl ş.:dto 
rü Şakir Ergökmen, mu al '.im Celal Ko - rer model uçak yapacak kadar malzeme 

1 

C .. .. .. -ıed 1 k ç inmez sekize.. ler in Hadelerilc suçu tahakkuk .. 11 • • umo gunu og en sonra ge ece ar ı>1" 
çara ve erkanıharb kavmakamı Hayred - dağıtılmıştır. b , k d t~til k Ç Ağıımla kuş tutsam. para etmez. İsmail üç gün müddetle hapse 
din, Türkkuşu modelcilik muallimi Os - Model uçak müsabakaları Nir.anda l şaro baya b ah a~d0 • tya~a~ vekl ar- Ci\nki.i bir defa sabıkalı olmuşuz .. Mik kum olmuştur. 
mandan müteşekkil bir jüri tarafından Bursa, Adana ve İzrnirdc de yapılacak, ~am a sa a 1 nsa a aş ıyaca ar -
birer birer tetkik edilmiş ve derece1eri l 19 Mayısta Ankarada çok geniş bir mü - ı 1r:. 1'icar el işlt:ri: 
tesbit olunmuştur. ! c::ıbaka tertib o\unacaktır. Universite sömestr tatili de 1 O Şu -

battan 29 Şubata kadar 19 gün devam Dokuma nizamnamesinin 

B a 1 k a n 1 a rd a k 1 Ş 
edecektfr. tat bikine baılaoılıyor 

Yarından itibaren el tezgahlarında top 
İhraç faaliyeti yeniden başladı halinde imal edilen düz ve perdelik do -

Bulgaristanda münakalat in ti zamı kaybett ·• A vrupa 
t renleri birk-ıç saatli~ rötarla geldiler 

Yılbaşı tat1Jleri münascbetile dış kumnlarla kreponlar, pijarnalıklar, par -
..,ı_. ha\inde dokunan yatak çarşailrı, yor

piyasalarla azalan ticari münasebat 
dünden itibaren yeniden aırtmıştır. gan çarşafları, peştimallar, sofra takım

ları, pamuklu omuz atkıları vesair el do-
Bir müddettenberi Balkanlarda hü -1 kurtarma idaresinin Sarus tahlisiyes\ ta- Vapursuzluk ve diğer ihraç güçlük - kuma tezgfilıları mamuJfıtı yeni nizam _ 

küm sürmekte olan kara kış şiddetini ar- rafından 4 günlük bir çahşmadan sonr:ı !erine rağmen bir günlük ihraç faali - name hükümlerinde tayın olunan evsafa 
tırmıştır. Balkanlarda yağan karın yük- dün kurtarılmıştır. İtalyan gemisi tahlı - veti 200 bin liravı bulmaktadır. uygun olarak imal edilecek, ayni zaman· ~ 
sekliği bir metTeye yaklaşmaktadır. Bu .siye yedeğinde olarak Çanakkaıcye ge - v F 84 ;in kilo ham · k 55 da boyalan has ve sabit olacaktır. 
kar yüzünd y ' B 1 . ransaya ıpe , 

en ugos.avya ve u gar1s - tirilmiştir. b" k·ı f ndık. cenubi Afrikava 10 b. Yeni nizamname hükümlerine uygun 
~n.dn tren yolları kapanmı~, münakalAt 1 * m 

1 
" 

1 
. • " 

1~ · olarak yapılan dokwnaların üzerinde bu-
ıntızmaını kaybetmiştir. Yeşı·1'ko-y Meteorolojı' ı·~taevonundan a- A.vustra~yaya 6 bın .. Amerıkaya 9 bın ı ' ~J 5 300 k 1 b 1 lunacak etikette yeni şartlara göre imal 

B::ılkan"1r~a~i şiddetli kış hergün Av- ı ıınan m.alUmata .göre hava yurdun Trak· kılo fındık ve 1 0 arsak, talya- edi.diğini tasrih eden birer etiket olacak, 
rupa trenlcrının birkaç saat rötar yap - ya, Ege ve Karadeniz kıyıları bölgele - ya SO sn.ndık yumurta. 33 bin kHo ke- ve etiketin üzerinde malm cinsi, nev'i, eb 
masına scbcb olmnktadır. Bu cümleden rinde bulut1nı diğer bölrrelcrd"! kapalı ve ci derisi gönderilmiştir. adı yazılmış bulunacaktır. 
olarak tarife mucibince dün sabah saat w 1 ' · - ~ ' K d · · 
6 30 d 1 . . ' az yagış 1 gcçmış, nızgnr,ar ara emz Bundan başka Çekyaya 66 bin kılo Evvelce yapılan dokumalar altı ay 
' a .ge mesı ıcab eden Konvansiyonel kıyılarında ve Do~· Anadoluda ccnub 1 18 b k'l f 4 300 k"l müddetle satı1-bı" l,,.,.ek, ondan sonra nı· -

treni 5,5 saat rötarla saat 13 de ve saat ı d·w b""l 1 d ~.. . "k . ' portakal. in ı o ındık. ı o M;( =-
. . ıger o gc l'r e şıma' ıstı arrıetınden or- j . • • . zamn k f d k 

7,20 de gelmesı ıcab eden Semplon eks- ta ku tt . t' n·· t b ld h tatlı badem ıhraç edılmıştır. ameye ay ırı vası ta 0 uma yapan 
. vve e esmış ır. un stan u a a- lar cezalandırılacaklardır. Bu ceza 5 li . 

presı de 7_ saat~ yakın . b~ rötarla saat va çok bulutlu geçmiş, rüzgar garbden ı Mısır. Filistin ve Lübnana kestane radan 100 liraya kadardır. 
14,10 da Sırkecıye gc~ışür. Konvansiyo- saniyede 2-4 metre hızla esmiştir. Sühu - ve elma ihracatı da devam etmekte - Yarından itibaren Ticaret Odası mü -
nel ve ekspres trcnlen Yugoslavya ve Yu net 3,12 ve en düşük sıfırın altında 21 dir. k b' 
nanistanda karlara saplanmışlar ve ame- . d k . . . • ra ı . arı piyasada tetkikat yaparak eski 
le taburlan vaS'ltasile açılan yollard gU santıgra avdedılmıştır. Mısıra 11 ton kestane. 11 ton elma ma1Iarın beyannameleri verilmiş olup ol-
lükle ilerliyerek 7-8 saat rötar~a h~du ~ ve 15 O bin kilo kok ile. Filistine 25 ton madığını ve tezgahların imalatlarının ye-

SinemıtSinda 
1 

THOMAS DlXON'un bUynk eser 

MASKELi . 
VATAN HAiNLERı 

dumuza girmişlerdir. Mi~IP/errlk: Lübnana da 12 ton elma• ve kestane ni nizamnameye göre yapılıp yapılma • 
Denizle ·de fırnna göndErilmiştir. dığını kontrol edeceklerdir. .... ...... 

Nahiye D\Udürliiklerine kimler • 
Bir müddettenbcri Karadeniz, Ege ve tayin o1unacak? 

Ak.denizde şiddetle hüküm siırmekte o - Sımdive kadar nahive müdürlükle -
lan fırtına evvelki günden sonra hafü1e- rinc idadi ve orta mekteb mezunlarile 
mit olduğundan limanlara sığ:nan va • bu derecede tahsil görmüş olan polis 
purlar tekrar denize açılmışlardır. Fırtı- komiserleri de tavin edilmekle idi. Da
nadan bazı iskele1ere vapurlar uğraya - hilive Vekaletind€n sehrimizdıeki ala
mamıştır. Tarife mucibince dün gelmesi kı:ırfa-rfara gelen veni bir emre göre bun 
beklenen vapurlar 2-3 giln rötarla gele - daTl sonra maaslan 20 liradan başla -
ceklerdir. Denizyollan İdaresinin Kara - mak üzere nahiye müdürlüklerine mül 
deniz vapuru Hopada, Güneysu vapuru kive, hukuk. lise ve muadili mckteb
da Samsunda bulunmaktadır. İzınir va- le; mezunları tayin eclile<:ck1erdir. 
punı Giresundadır. 

Alanya civarında karay:ı oturan TıT _ Bir arkadas kavgası 

han vapurunun yüzdürültr.esi ümidlerl Bevoğlun<la İstiklal caddesinde Ma-
çoğalmış bulunmaktadır. Havalar müsa - vikö~e tTazinosunda çalışan Hnsanla 
id gittiği takdirde vapur bir haftaya ka- Zi"a adında arkadaşı bir meseleden 
dar yüzdürü'ebilecektir. dolayı kavga etmişler. neticede Ziya. 

(Birkaç gün evvel Çanakknle civar:nda H::ısam bıçakln yara1amıştır. 
TI nrderedc karaya oturan İtrılyan ban - Ynrah t~davi aliına almmış. suçlu 

g 1 Pctsamo adlı bahkçı gl'misi gemi yakalanmıştır. 
dıra ı 

'JUrk s •• zıy le ı t: ıt olmak ... 'JUrk ŞArk ıla ril., httyttt bulmak tstiyenler . 
- En kıymetli san'atkarianmı.zın yarattığı .... 

- En yükıek musiki fi stadlanmızm canlandırdığL .. 
San'atın röriilmem;"ş incisi 

TÜRKÇE 

HURMALAR ALTINDA CEMiLE :,,/ 
ŞAHESERiNi 

Şarkın bu harikulade güzel filmini görmeğe hazırlanınız. 

Perşembeden itibaren L A L E Sinemasında 
• 



ıs h_• 'L~ ... mncıaanun 

Son -Sofya görU _ 
Balkanlara ne 

~eni bir teminat g 

SON POSTA 

el eri 
Qibi 
lirdi? 

r ......... _.,....._._.. • ..._ - Y A Z A N ........................................... _.. 

! Emekli general il. Emir Erkilet f 
i "Son Posta ,, nın as~e. i muharriri i 

~ alkan yarım&ldası ·;;;;:·· po-,----.. -::~·-· .... -
~ litikasına oyuncak olmaktan 

bir türlü kurtulamıyor. Rakib büyük 
devıetJer Balkanlarda kendilerine ta -
l'afta't' el ve ayaklar edinebildikçe bu
?'alarcla rekabet. hased ve niza eksik o
~!llıyor. Balkan yarımadasını bilhassa 
b ır asırdaınberi kasıp kavuran muhare
. e ve muhasamaların asıl sebebleri da
lllı.u dıştan gelme tesir ve teşvikler 

. ............. --.. ....._ ............... ......: 

0lrnuştur. 

1 
Bugün Balkanlarda yaşıyan millet-

er emellerine az veya• çok uygun ta -
l'i.?1• coğrafi ve etnik hududlar içinde 
hurriyct ve istiklallerine artık sahih 
olnıuşJardır. Hamdolsun herkesin mem 
leketinde az veya çok yiyecek. yakacak 

lıte satıp bununla eksiklerini tamam - Menemencioğlu ve Bul gar Başvekili Köseivanof 

Sayfa S 

l-!ldiseler Karşısında 1 

Şimdi de arızall oldu 
• - Sayın dinleyicilerim, Ankara rad -, Şimdi de anzalı radyoyla karşılaştık. 
yosunun uzun dalga istasyonunda vukun Dikkat ediyoruz. Hemen her g:jn oir 
gelen bir arıza dolayısi!c neşriyatunıza arıza oluyor. 
45 dakika geç baş:adık. Özür dileriz. Dünya radyolarının hepsi arızasız faa-

Bir başka gün ajans havadislerini din- liyette iken bizim radyo Parısile, arızasile' 
lerken birdenbire şpikerin sesi yükseli - bu kervanda aksaklığını fazla belli edi -
yor. Paris radyosunu dinliyoruz. Şpikerin yor. 
sesi bir müddet sonra tekrar kulağımız- Bir ecnebi gazetede bir fıkra okumu~ 
da çınlıyor: tum: 

- Tamiri beş dakika süren bir anza cRadyolan olan iki kişi bir kahvede 
yüzünden ajans havadislerimiz yarıda otur.muşlar, radyolarından bahsediyorlar-
kalnuştı. Şimdi devam ediyoruz. rnış. Biri: 

Bir saat geçiyor geçmiyor. Müzik neş- - Benim radyom otomatiktir, demi~M 
riyatı arasında gene bir karışıklık olu - Bir düğmesi var, o düğmeye elimi do - 1 

yor. Mesela Joharn Ştravs'ın bir parça- kununca susuverir . 
smı dinlerken, parça daha tamam'anma- Arkadaşı, (her halde radyosu bozuk 
dan Şopen'in bilmem hangi noktilrn'ü olacak). 
başlamış oluyor. - Bu bir şey mi, diye ceva~ vermiş. A-

- Bu da ne sıl otomatik radyo benimkidir, düğmesi-
Diyoruz. 
- Galiba Ankara sustu, Parisi dinli -

yoruz. 
Dört dakika, beş dakika, on d·ıkika ge

çiyor. Kulağımıza yabancı gelmiyen bir 
ses duyuyoruz: 

- Altı dakikalık bir arıza yüzünden ... 

Bizim Ankara radyosu başlangıçta dü
düklü radyo idi. Düdük sesi rıasılsa, ne
dense bitti .. Parisli radyo oldu, Parisli 
radyo o\adursun .. ayni zamand.a da an -
zalı radyo oluverdi. 

............................................. 
• Düdüklü radyo zamanında düdükten 

ne basmadan susuverir. 
İlk söze başlıyan radrosunun istasyon 

alına kudretinden de bahsetmiş: 
- Benim radyomda yüz elliden faz ... 

istasyonu teker teker dinlemek mfun -
kündür. 

Radyosu bozuk olan gülmüş, gene: 
- Bu da bir şey mi, demi~, benim rad

yomda yüz elli istasyonun yüz ellisini bin. 
den ayni zamanda dinlemek mümkün -
dür.> 

Yrıcak birçok mahsuller ve madenler 
\'ardır. Balkan halkı zeki ve çalış~an- l~r ~ahi Bulga~standa her Va!kit ken- dilen bitaraflığın korunması> esasla - şikayet ettik. 
dır. Tuna, Karadeniz, Ege ve Akdeniz dılerıne sadık hır yardımcı bulmuşlar- rının bahis mevzuu olu.şu Bulgar nok- - Geçecek! 

Ankara istasyonuna güzel bir misal, 
düğmeye basmadan susuverıyor. Ve ça -
lıştığı zaman\arda da yüz elli değilse de 
iki istasyonu birden dinlemek imkanını 
bize bahşediyor. 

Amma ne yapalım ki, bu kadar ileri 
bir istasyon istemiyoruz. Susturmak için 
düğmeyi çeviririz. İki istasyon birdeıı 
dinlemesek te olur. Bir tanesini dinle -
mek bizi tatmin edecektir. 

:S Ik d r t · d h Denildi, bekledik. Düdük sesi kesildi. a ·anların bütün dünya ile münase - ı · aı na-zarın a en üz büyük bir değişik-bet B • h ftadanbe l'k ln d w Parlsli radyo zamanında, Paristen şi -ve ticaretlerini kolayl~tırınakta - ir.ırnç a ri. batı Avrupa - ı o 1a ıgıru gösterir. Yani Bulgaris-
dır. Efüasıl tabiat Balkan yanmadasın- da Türkiye için, şimdiki harbin icablrr- tanın ne Balkanlarda banşın muhafa- kayet ettik. 
d - Geçecek! ~ l ı 

a hasis değil. bilakis cömerd davran- rile mütenasib. iktısadi bir zemin a - zas1 arzusunu bir daha teyid etm43si ve Demelerini bekledik, demediler. · J JIH4t d--1-·ultwi. 
~~ı~&~m~~~ri hl~~~era~pt~~mu~~n~~~~~bi~fl~~d~~w~~tıo-~==========~~~~==--===========s 
}aJnız siyasi ve askeri büyük bi; kuv _ Bakanlığımızın Genel Katibinin Paris- ~ur.. ko:nşu devletler topraklanndaki 
\>et <le~iL ayni z~anda< iktısadi mü _ ten dönii.şte Sofyaya uğnyaca'ğı ma - ıs.t:k~erındcn vazgeçtiğini ifade etmez; 
~hn b!r varlık da yapabilirler. Türk Jfımdu. Dünkü radyo ve ga?.ete neşri - ?ılakıs bu taleblerde musır olduğunu C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
tlitiinu·· ned B l El t•· t•• •• vatı bu zivaretin neticesi olan Sof va ıma eder. 

en u gar ve en u unu - · • " y l f · ı " f 8 h d d "' ı k' ~e rekabet etsin?. Neden Türk gülya- resmi tebliğini neşrettiler. 18 Birinci- Bununla beraber Balkanlarda barı- 00 U mıyan Clı8 anmıyan 3 ar 8 Oganıar Z0 I 
gı ile Bulgannki dış illerde çarpışsın? fec;rin 1925 tarihli Türk - Bulgar mua- vn m~hafazc.ıtsı esası.nda Türkiyen1n k:yme\li taş oluyorlar! 
tnıasıl Türk ile Elen elele verip biri- hedesinin bir nevi tazelenmesi yerine Bulgarıstanla mutabık kalınası cenub K tli t 1 d ı·sıı·hsal e-
bi · ' b ·ı k 

1 
K.ö . M d v A lh .. .. ı vnıe ~ ar arasın a, Amerikadaki doktorlann 1700 çocuk ü-

tıne dcıyanalıberl nasıl ki kendini geçe ı ece o an seıvanof - ene - ogu vrupa su u ve ustelik bu dün- dilctikten sonra hiç b\I' il. t l zerinde yapbkları bir tecrübeye göre ba 
saydıran bir siyasi mevcudiyet kura _ mcncioğlu mülakatının ba'riz bir fay - ya semtinin ~rhangi bir istilaya kar-ı t•b· lınadan kulcl ayla. yonlwu -. .. .. .. . k b . . mıya a ı o anı an ya nız har mevsimlerinde doğan çocukların kıt 
bıldı'le T'. k El .. .. yt' daJt varsa goruluvor ki bu da velev şı orunması akımından ehemrruvetı . ·w n· w b··1·· k ıı· t 1 ve yaz me·--'-'erı·nde doğanlara nıs· bete .. ] rse ur ve en uzum. ze m. . . . : . .' .. .. .. . w · ıncı r. ıger u un ıyıne ı aş ar. vısuıu .. _ 
~Ytinyağ vesaireleri de öylece yanya- şımdılık olsun, cıki memleketın Bal - pek buyuktur. Bu~.g~~ bıtaraflıgı da her yontulur, ve cilalarur. ondan sonra kul- daha zeki olduklan tesbit edilmiştir. 
lıa ve rekabet~iz dünya pazarlaTında kanlarda barışın muhafazası ve Bulgar ne kadar onun buyuk devletler poli _ lan:lır. * 
kendilerine büyük bir mevki ve kıy _ hükfimcti tarafından ilan edilen bita - tika tesirlerinden bü.sbütün uzak ka _ 11 ltıet Verdirebilirler. raflığm korurunac;ı hakkındaki noktai lacağı demek değiL5e de komşuları her- e· .... 'h" Ayhk yerine tuz 

Balk d h ad· - t da t _ nazarlarmın tam mutabakatini teyide» har..gi bir müdafaa harbine girişirlerse ır OJURC801n tarı 1 Eski Romalılar zamanında• askerler& 
an yarıma ası a ı ıa ın ecec .1 4 kil tın• 1m d K it d ·ı k -..l~ A k ı lisi k .. b. k'·ı b. h a·t d B vesı .es e ış o ası ır. onları nrkadım vurrnağa kalkışmıvaca- « aynana zın ısı> enı en oyunca aylık verilirW.. s er er aylıklarının1 pe guç ır u ve ır a-ıı a ır. u . .. • .. .. . . · ço'p esk· d k 1 d Eski . ı raı;· h·· .. . . . Bulganstan hukumeti arazi taleb - gına rnuteallık bır nevi taahhüd diye " ı zaman an ama ır. ın- mühim bir kısmını tuz olarak alırlar., 

t~ • ukum ve ınfi~addan zıyade ah~nk ]erinden. «milli haklan> olduğu için. telakki olunabilir. Zaten «Türk hiiku- saıılar bunu oyuncak olarak değil. fena ve bu tuzu satarak paraya tahvil eder· 
Yard:mlaşrna dıyarıdır. Buna raı:ı - vazgecrniveceğini ve bunun icin Bal _ metinin Bulgaristanın bitarafl w ._ ruhları korkutmak için kullanırlardı. lerdi. lllen b. k b.. d b . ~ . ıgına n ........................ - ................... ____ _ 

~1~ ıra~ay~~ .~r~mm.m en. ~nilli~kma~rmiyff~har~~se~ a~L h3~ı~~. brnn w nihayet ~===============-=··= .. =-=-=-=-=-=·-=-=== .. =··=-=-=-=-=·=~=·=··=··=·-~ 
re~ anla:,da her turlu separatiste ha- bestisini muhafazayı tercih eylediğini cBulr,ar hükfunetinin bu bitaraihihn 
hun{'~, m~ca~.el.~ ve kav.galar ol~u ve defeatla ilan ettiği gibi ayni zamanda kafi surette muhafazası hususundaki> 
lta'1 laT h~~ ~uru . harabılere bır çok Balkanlarda barış taraftan olduğunu beyanatının ciki memleket tarafından 
gut! lar do~u~ıne .. sebeb old~ ~u - da durmadan söylemiştir. Bu iki t<?za- takib edilen siya'Setin ve aralarındaki 
lıı . arbk ıstıkrar luzurnunun a an- dm da~ma bir anda ifade olunmasının iyi kom~uluk münasebetlerinin icabla-

arca anlaşması lazımdır ve bu yolda manası şudur ki Bulgaristan arazi is - rına tamamile uygun olduğunun müşa
Çok büyük adırnlaor atılrruştır. teklerini barıs yolile elde etmek iste - hede edi'ımesi• başka türlü mümkün ola
h li"akat ne <'are ki Balkanlıların çoğu mektedir. İşt~ bu defaki Sofya müla - rnazdı. Bizce Menemencioğlunun Sof:va 
u Yolda adım atmak istedikçe dıştan katına aid neşrolunan resmi tebliğde ziynretinin asıl ehemmiyeti şimdilik 

Relen te~rlerle ya geriye sürükleniyor gene cıBalkanlarda ba-rışın muhafawsı bumda-dır. 
~~Y<r yerinde saymak mecburiyetinde ve Bulgar hi.ikfı:nıeti tarafından ilan e- H. E; Erkilet 
~~o~a~ Fakat a~k ~yliyelim ki~~===~==~~~=~=~~====~=~~=~~~~=~ 

dt~ tesirleri,n Balkanlarda yürümesi işçi sigortası kanunu Bir kadın vapurdan 
~l'ıcak içten yardımlarla' mümkündür. projesinin esasları denize düştü 
u içten yardım sahası da maalesef w· .. 1r.. 7 en İş kanunu hükümlerine göre, çıkarıl - n ~am saat ,50 de Köprüden kal-

) ~ok Bulgaristandır. Çünkü revizi - ması lazım gelen işci sigortası kanunu kan thev vapuru Kadıköy iske!esine ya
to<>l'listıir ve Balka'nlarda komşularının projesi son şeklini alm.ışhr. Proje ya _ naşırken yolculardan ve Kadıköy sakin _ 
glrakfo.nnda gözü ve iddiası olan ye- kında Büyük Millet Meclisine verilecek !erinden Melek adında genç bir kadın 
~ne devlet odur. Bunu bilen büyük ve Meclisin bu devre tophntılarmda mü müvazenesini kaybederek denize düş -
etn\>letJer Bulgaristanın bu geniş1eme zakere edilecektir. müştür. Hadise üzerine vapur derhal dur 
lu l'! ve hırslarından dalına istifade yo- . fş~. sigorta_sı t~kilatının kurulu~. ve durularak genç kadın kurtarılmış ve ka-

rıu tutmuslar ve bundan istifade et- Jş'eyışınde muşavır olarak çalışmak 'Jze- raya çıkarılarak tedavi altına alınmıştır. 
~işlerdir. Rus. Alman, Avusturya. t - re Fransa devlet şurası raportörlerinden G ,-~--------
taı~·an, İngiliz. Fransız ve şimdi ~ J~rj~ Ma~ye hü~ılrnetimizce angaje edil- a ib Efgani bugün 
So..,Yetl B . ..,.w, d ı·t·ı_ 1 h mıştır. Bırkaç .gun evvel Fransadan şeh- hudud dışına çıkarıhyor il er ıı ııgı ış po ı ı·Ka arı er 

e Zan-ıan Balkanlarda bir oyun oyna- rimize gelen ve Ankaraya giden mütehas Şehrimizdeki uzun ikameti sıralarında :alt ihtiya-cını duymuşlarsa onların sıs hükumet merkezinde alakadar ma - bir takım dedikodulara mevzu olan Galib 
k ev\re} hatırlarına gelen yer ve vası- kamlarla temaslara başlamıştır. Hazır - Efgani bugün Emniyet Müdürlüğü tara -

ta 'Bulgaristan olmu tur ve olmakta _ lanan yeni işci sigorta kanunu projesine fından hudud harici edi1ecektir. 
<lır. Günkü Bulgarisfunın emelleri bu- göre her işci, iş hayatına başlamasını mü Galib Efganinin sınır d~ı edilmesine 
lla lt'ıüs ·a b. . t k'l ed. B 1 teak1b devlet tarafından kurulmuş olan sebeb, ecnebilerin Türkiyede ikamet ve 
" aı ır zemın eş wı ıyor. n - i . . .d . k kk dak ' h··k- l t.!ltj'>ta d , • . .

1 
D d _ şcı sıgorta ı aresıne mecburen ve en- seyahatleri hn ın i .canun u um c -

&k~ n a cenubı Dobrıce 1 e e e. diliğinden sigorta cdPmış' olacaktır. Has- rı·ne aykırı harekette bu1.unmu(! olması -
~cı ve d h b'l · · +emm ~ edtce a a. ı emem neresını • . , talık, ihtiyarlık ve kaza gib! sebeblerle dır. 

bu~u: ele daıma sarılıyor. Bu suıe~le işden aynlan işciler, iş sahihlerinin ver -
lik e kadar Balkanlarda matlfıb bır- meğe mecbur olacağı tazminattan ayn o- l\fnnı:nl kömürü ile zehirlenmiş 
llirı Ve topluluğun temin edilememesi- ]arak sigorta bedelini de alacaklardır. Ve Balıkpaznrında Daracıla'r sokağında 
~f <:n lrıühiın sebeb ve amili ma-al~ -. fat vukuunda bu tazminnt varislerine in 8 sayıda oturan Macar te'beasından 
ka daima Bulgaristan olduğu gibi Bnl- tikal edecek ve işci herhangi bir scLeb - Tchmi adında biri ~d~sına• aldığı yan
t-111<trda siyasi iktısadi ve askeri bir- le işsiz kalsa bile sigorta devam edecek - mamış mangaldan ıntışar eden hamızı 
{{~ lllfuıi olmak istiyen büyük devlet- tir. karbonla zehirlenmiştir. 

Bir genç kıza üç 
Talib çıktı 
Ar.laşılıyor ki, bayan bayan ıA• mn 

tlmdlden bedbin olmıya hakkı yokmuş, 

bu sütunda mektubu çıkar çıkmaz hemeo 
atak!!. uyandırdı, tallb olan olana. 
Şahsen gazete sütununda eş bulunabl. 

leceğine pek inananlardan değlllm ve bu 
bahl<:te azamı derecede ihtlyatklr, hatt~ 
buluttan nem kapan vaziyette bulunmayı 
muvo.fık görürüm. Bununla beraber lşte 

bayan ıA• ya uya.rak: 
-- Klmblllr, diyormn ve ald.ılım mek. 

tublo.rı 3'}'nen deı'cederek sahiblerlnln 
verr:!lklerl salAhlyete istinaden adresleri. 
nl de bayan ıA• ya gönderiyorum. Şura. 
suıı d:ı kaydedeyim ki, sarih bir fikir e. 
dinllmesi içın mektublar hlç blr tekilde 
tashih veya tadil edilmemiştir. 

Birlnd Meldub 
10/1/1940 Gönül işleri sütununuzda A. 

Kadıköy imzaslle neşrettiğiniz yazıyı oku. 
du:n. Bu yazıyı benim halihazır vaziyeti. 
me uygun buldum. Ben hayatımın 38 tncl 
y1Jını yaşıyorum. Uzunca boylu scrtço 
huyluyum. Bazan da kuzu gtbl olurum. 
Çalış;nay1 çok severim. Çalı.şma snyeslnde 
r.er işimde muvaffak oldum. Şimdi resml 
pır müesseseyi idare ediyorum. Şimdlderı 
sonra büyük ve zorluklu işleri başarmak 

em,.llndcyim. Her işimi muvaffaklyetl«ı 

b:ış:ırnbllmek için eşimden alacağım ktıv. 
vet ve kudrete muhtaç ynradılışta bir in. 
S<ınını. Eşim ne kadar iltifntki\r ve lyJ 
knlb!i olursa o derece becerikli olurum. 
Yuvamız uğruna herhangi çalışma yor. 
gunluğunu eşlmin sevinçle knrşılamnsını 

ve hef türlü müessir olmasını nrzu ederim 
Benim beklediğim yalnız budur. Müna.slb 

bulursanız bu yazıma da sütununuzda 
bır yer vermenizi içten sevgilerimle rl~ 
ederim. 

l Ecllro• 
lBu mektubun sarih adresi yok) 

* 2 nci mektub 
Sayın Tey:zıe: 

10 İkinciklnun tarihli gar.eten1sin 06. 
nü! işleri köşesinde A. Kadıköy imzalıı 
mektubu okudum. 

VaziyeUnl vaziyetimle mütenaslb buldu.. 
tum hanım kızın tahsil dereceslle tlmdl. 
ye kadar hariçte blr lfle 1'Utal edip e-. 
medltlni de öğrenmek istiyorum. Milın. 
kiin.9e bu mektubumun kendilerine ıöa. 
derUmesine tavassutunuzu rlca ederlm. 

Saygılan.mla. 

* (Bu mektubun adre61 gön®rllmlştJr.) 

* 
3 üncü mektub 

ç-Jk sevglll Teyze: 
10/1/9.W tarihli Son Postanın niisha... 

sın~a bir bayanın namuslu bir erkeklt 
J 

temiz aUe yuvası kurmak istediğini öL 
rendim. 
ilanım Teyze sizden bir ricam varı 

onunla tanışmak, anla.şarak ve arnmızd• 
hlc bir müphem nokta knlmıynrak ken. 
dlslle m&ktublaşmak istiyorum. 
Hannn Teyıe ister siz bann onun adrcslnl 
verin; ister o bana mektub yazsın. Eğe1 
aradığımız vasıfları mizacımıza uygun 
gelirse sizin sayc~de biz de cemiyet için. 
de temiz bir allc ocağı kurarak size dua 
edc.::lz. 

* Bu mektubun adresi de al~kado.rına 
)olls.nmıştır. 

TEYZB · 
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8 Sayfa SON POSTA 
wn tkincikanun 

1 Siyasi tetkik ve müşahedeler 
1 z 1 H • r Bal anları 

tehlikeden masun 
bırakmak çareleri 

as -aye . t - ' ıs er1.z •••. ~ 
Yaşlan beşten efzun, on sekizden dun 

YAZAN 

bütün kuvvetli şairler, edibler 148 inci 
ilk mektebin yemekhanesinde toplanmış
lardı. İçlerinde bulunan en genç edib ma
sanın üzerine çıktı: 

Maruf Fransız gazetecisi Ju!es Sauerwein - Sayın sevgili arkadaşlar! 
Diye söze başladı ve devam etti: 
- Şimdi. .. 

ROMAN VA-

Blf L6A.R1stA" 

Genç bir şair oturduğu yerden ba~ırdı: 
. - Şimdi benim aklıma geldi, topaç çe

vırsek nasıl olur? 
Birkaç şair, edib birden bağırdılar: 
- Topaç çevirelim, topaç çevirelim. 
Masanın üzerindeki edib: 
- Arkadaşlar, şimdi topaç çevirmenin 

zamam değil. 
Bir başka edib: 
- Öyleyse uçurtma ucurahm .. 
- Bana kalırsa birdirbir oynıyalım. 
- Şaşırdınız vallahi, hani sayım su -, 

• ' _...,. ..... 
'; ~--· 

yum yok. Şimdi biz buraya eski edibleri 
' . , .. '• . ____ , _____ , .. _.. : 

• ,, 

tasfiyeye gelmiştik. 
Hep birden: • 
- Sahi unuttuk. 
Masnaın üzerindeki: 
- Arkadaşlar, birç.ok edibler, şairler 

var. Ben dtin akşam amcama sordum. 
İsimlerini bu ka~da yazdım. Şimdi aize 
okuyacağım. 

Okur: .ruf Zıya aururx:en Da.Ş.ka muharrir Yu - rocuları tasfiye ettikten sonra iş biZC it'. 
cR'yi c'ye Re, Şa'yi A'ya Şa, Reşa, fa'yı ruf Ziyaya h~t var mı? lacak. Biz ne yapacağız? r <r 

tc'y~ şat Reşat. N'yi u'ya Nu, R'yi İ'ye - Bu yalnız muharrir mi? - Biz onların yerine geçeceğiz. $811~ • Nun ... Hah oldu. Reşad Nuri.> - Galiba ayni zamanda da Akbabacı lacağız hikayeci olacağız, romancı 0 

Bir edib: irnif? cağız, tiyatrocu olacağız. 
- Bu kimmiş? - Kuşçu ha? .. Kuşçudur da ne diye ÜS· - Ben tiyatrocu olmam. 
- Edib? telik muharrirlik yapar?. Acaba Akba - - Neye? ·ttiJ!l 
- Nac;ıl edib? hadan başka ne kuşlırı var? İsketesi, is- .. - Neye o1acak? Ben tiyatroya .. ~dillll' 
- Ed'ib işte, şair! pinozu da var mı? gordüm. Hem Düdümbülltiyü gor .ı11-
- Siiri var mı? - Kuş tutmıya giderken bizi de gö - Ben onun gibi oynamasını bilmiyoru ııı1 
- Varmış. türse. - Oynamıyacaksın canım yaza.ca~~rllf, 
- Varmış ha .. hiç zannetmem. Ol!aydı Masanın üzerindeki: - Yuu enayi, tiyatro nedir bılrn r 

biz de bllirdik. - Yetişir artık, daha çok konuşursa - Tiyatro yazılmaz, oynrunltr. •8ıı· 
Balkan Yarım adasının haritası - Belki hikavesi vardır. nız, ııal\~ıınksuyuk yok der giderim. - Onu ben de biliyorum amma, ) 

- Hikılvesi varsa bu bir şev mi, benim - 'ıızı çı sen de. lır dediler.. , 
l\fnruf bir Fransız gazetecisi o- ~ikri seviyesile iftihar duyan bu yeni büvik annemin de ne hikflveleri var?.. - Mı~kçı si~iz. Oyunu bozuyorsu - _ Bana da öyle dediler amma iJıtıI18 

lnn Julcs Sauerwcin» bw1dnn ve çalışkan neslin temsil eylediği Türki· - HC'le benim dadımın. bir Kel oJtlan nuz. Yanı dfyecegım. Ne konuştuğumuzu cağım gelmedi. .... dit 

bir müddet e~·el prki ve cenubi ye Fransa ve İngiltere ile birleşmekle masalı vardır. Anlattığı zaman dinleseniz unutuyorsunuz. Biz çocuk de~iliz, şairiz, _ Benim için böyle güçlük yok: ); 
A\•rupada gcnış· bir tetkik seua - akilane bir politika kombinezonu yapını~ bayılırsınız. hikayeciyiz, muharririz, eserlerimiz var. o\acağım, esasen de şairim ya .. bU ~S : ... • 

., . M""'"nın u-zerın' dekı"· - Benim de zıpzıplarım var. 1 kıl""' 
h t . tı B t kikin" int b olmaktan zıyade milletler arası mera - ... .,., ·. . . . . ay. Hele o eski şairler ortadan ç_e .. Jı .. ; 

a 1 yapmış · u et 1 a- t"bd b" kad dalı .. ks lmi ld ğ - İşte o Re.şad Nunyı tasfıye edece - - Haydı sus sen de eser dıyoruz. ler. Bakın ne güzel şiirler yazacağıil'l• .. 
lannı parça parça neşretti, sonra ı e .ır . eme a yu e ş 0 u u tiz. - Eser ya, he!-e essin de bak, ben kapı ta bir tane yazdun bile! 
bu yazılanru bir makale ile telhis kanaatındedır. - Edeceitiz! kadar bir tane yaptım, onu uçuraca~1m. ,,, - Yazdın mı, okusana şunu? 
etti ve miişalıedelerinden umumi Karadeniz boğazına çok geniş dene - Listede başka biri var. Durun bekleyin - Kapı kadar yaptığın ne'! _ Okuyayım: 
bir hüküm çıkardı. Aşağıki 113 • rnez. Fakat manevi bakımdan derin bir okuvavım.. - Ne olacak uçurtma, rüzJ:(Ar eser es- cBen yıkandım çıp ç:ıp,-. 

hendektir. Haliç kıyılarında yükselen c Yahev .. > mez uçurtacağım. cOynadım zıp zıp>, 
tırlar, bu makalenin tercümesi • - Adı Yahev mi? _Hani tasfiye yapıyorduk. 
dir ve ihtiva eylediii bahisler iti- ~z kubbeli muhteşc~. beldeyi de yalnız - Ona benziyor. - Sahi onu unuttuk. cAyağıma giydiğim>, 

Tü k O ı gA k cTerlik şıp şıp.» 
barile son derece mühimdir. r sayamayız. rıJına ve ren ı:ıren - İyi oku, hani sen kıraatten birinci - Oku bakalım, başkıı kim vaı: _Yaşa! 

itiraf etmeliyim ki dolaştığım bitaraf kostümlerin kaybolmuş bulunmasına rağ- idin... - Biri daha var amma ismini becere - ... Aferin! 
C!evletlerfn içinde, bir vaz.üe sahibi ol _ men, orada Balkanlı bir kaynaşma var- - Okuvorum. Okuyorum. Yahyahya .. medim ... Buldum buldu .. Va-NO.. . .. Bravo! 

dır ve Sultaru.ar devrinde Beyoğlundan buldum. Yahya Kemal! Sahi amcam onun - Olmaz yanlış. Sesleri. _.,ıı. • 
marun ve Sovyet Rusya ile Almanyanın bır" ...ıı·rı"nı· de bana ezberlettı·. - N"'ye?. ~»-
dün İstanbula kadar imtidad eden sahaya ~1 

"' - Peki amma, aramızda hik~ye ~ 
yaya musallat ettikleri tecavüz kuv- cGördüm ol meh dtış".Lna bir şal atıp _ İsme benzemiyor da ondan. cak kiınlerdir?. 

tl · ··sı- vi kı b" ku serpili olan hoş hayalnülllJl hakikatte de-,., erme u un mane ymette ır v- _ _ .. Iahurdan., - Bir başkası daha var, Orhan Seyfi. - Ben! 
vet mecmuasile teşriki mesai etmenin vam eylemektedir. cGul yanaklar mtune yaşmah ttıtıın - Hep bir a~zdan makınnla söylerler: _ Ben! 
duygusunu taşıyan tek memleket olarak Bu, Balkanlar yarımadasile mücavir muş nurdan». cOrha.n Seyfi, Orhan Seyfi>. - Ben! 
l'ürkiyeyi gördüm. rnıntakalann bir b~langıç manzarasıdır. - O ne demelaniş o? cGeldi ~meli onun k~yfi•, - Ben! . .p-

Türkiyede mağrur ve imanlı gençlerle Tıpkı benim yaptığım gibi İstanhuldan = ~~~e~adım. t cBiz hepimiz buracıkta~, Ben, diyenler o kadar fazla idi kı d~· 
karşılaşırsınız. Sı"ze derler kı·.· kalkarak Bulgaristan, Romanya, Maca - çinde.. cgördüm, cÇaldık davul, çaldık tefi>. !arını tesbit etmek mümkün olamza dıl: 

var Masanın üstünde duran birine sor 
•Memleketimizin müessısı Atatürk ristan ve Yugoslavyayı dolaşırsanız, ka1.a- .:._Ben de anladım, cgii1ı> de var. Ma.c:a.nın üzerinde ayakta duran ve _Ben, diyen sendin degwil mi? 

f d _ Ya ötekiler? - mekteb yemekhanesinde topfanmı.ş bu 
er le devletin karşılıklı haklarını telif balık olmıyan ve her zaman sevilmliyen büyu·· k ediblere nev'ima reislik eden ""- - Bendim! 
tmi - Ötekilerin hepsi saçma olacak. ...~ e ye çalışan Akdenizli ve JUurlu mil- bir güzide sınıf hariç, bütün oraların a- cuk bir yay"ara koparır: - Hikaye yazacaksın! .. ,,,1 • 1 1 - Keşki saçma olsa, saçmayı tüfefime " ı ı• 
et erin büyük kllsik istikametlerine bi· detlerinde ve kalblerinde derin bir su - koyar, kuslara atardım. _ Annem geldi, geç kaldın diye beni - Tabii yazarım, hem öyle gu~e 9-v 

zirn de dahil olmamızı istemiştir.> Dün- rette kök sa~ milli ve ırki bir sıuura _ Tasfiy~ve tAbi mi? dövecek. kayeler yazarım ki, hiç kims'! benıIJ'l "i 
yanın bolşcvizm ve nazizmi anlamasın - rastlarsınız. Bükreşin büyük otellerin - - Tabi tAbi! Mua.nın üstünden yere atlar, masanın dığım kadar güzel hikaye yazamaz. t· 
dan evvel adeta boş bir sada veren bu den birinde Yunanlıı bir dosta tesadüf et- - Bir tane daha. c Yusuf Ziya!> altına girer. Fakat henüz kongre bitmiş - Dur hele, nasıl yazacaksrn ö~~e r~ttı'ı 
basit formül, şimdi orada, aamlınt ve ha- tiğimi hatırlıyorum. Bulgar meselesini - Efendim. değildir. Onun yerine bir başka çocuk - Masama oturacağım ... Kaittd 

818cı· 
tU ·· k - Sana söylemedik camm, Muharrir masanın üzerine çıkar. önüme koyacağım, kalemimi e!~~e}ıaaııJ 

rare muna aşalann mevzuunu teşkil e- konuşuyorduk. Çünkü bu mesele, kom - Yu.!!tlf Zivanın i.c:mini okudum. _Hişt çocuklar, şimdi bu $airleri, e - ğım .. sonra, bizde babamın kutub) 
diyor. (Devamı 11 inci sayfada) _Muharrir Yusuf Ziva ha! Ben Yu - dibleri, hikayecileri, romancıları, tiyat - (Devamı 11 inci sayfada 

ıı· 
Halbuki ben. beni yamyassı eden, •Son Posta• nm tefrikası: 4 bir yere giden insan itinasile hazırl;r· 

hayatınım bütün ışıklarını söndürerek. l!J mıştı. Beni görmedi, sokağa saptı· l>•• 
kar~nlıkta bırakan hadiseyi bugün. şu /fi!J E N N lE T llL ' W kasından yetişmek istemedim· p.!8 ıtd 
dakıkada olmuş gibi hatırlamak mec- ~ IY a dan kö~ede indim. Kapıyı üstüste 
buriyetindeyim. Çünkü: defa çald1ğım halde ses çıkmadı· re 
"~arım.ı, utanarak itiraf ediyorum. m l!I " AA. l l A 1 ~ blİ. ,.,c 

hala sevıyorum. Saniyen, karım ölün- G u N A Hl r!\ ~ Karım. evde oturacağı!lı, ı ~di16 
k r1 kl ll :O çıkmı.vaca:ğını söylemişti. Ihtirnal. c.u'f' 

ceye a ar çocu arını görmiyecek. Ço- dü.c;,ündilm. canı sıkıldı, bir korı'l. -ı ~ı.. 
cuklarım analarını ölmüş bilecekler.> 11 tv 

Ben e~cr o müthiş dakikanın atmas- geçti. Hizmetçi öte beri almak içı 01tr 
ferini kaybedersem birincide bir dönüş a· .•. . !?arı çıkarken anahtarı kapının yıı or'' 
yapmazsam bile. ikinci karanını tatbik ıye 1 -1~az ~ttı.: sonra karım da teşvik: Bu vaziyette bir kadın kocasına ni- karakol kumandanı değildir. daki oluğun içine koyardı. Baktı!Jl /.tef 
ed '?rne!'Tlek mevkiine düşerim. ı - Gıt Nıyazı. açılırsın. hafif bir nez- çin ihanet eder?. Bu muammayı, kadım Av seyahatimizin ilk mıtrhalesini da .. avakta duracak halim yoktU· vıet 

Hergün okuma·k. okudukça 0 daki- d::r · · Ne zamandanberi üzünüyor - halledilemiyen bir bilmece zalnneden, teşkil eden köye öğleye doğru varını~- gittikçe bastırıyor. vücudüın ııieltefY 
kayı :va~amak. o manzarayı görmek B 1 d' . . . biz erkekler ebediyen çözemiyeceğiz. tık. L~kin ateşim de birdenbire yüksel- içinde kL1vruluyordu. Bir an evvel dlltı1' 
!çin bütün tPferrüatile tesbit etmek !s- lal: .ı;: ıykare reısını~ ısran ne derece Sabahleyin, ateşim biraz artmıştı. miş. başım ağrıdan ça't.lıyacak hale dimi y:ıtağa atmak için can atıyort 11ır 

• ~ı ı ' ıse. 1mınk1 de o n· b tt t b' · b ı ha tiyorum. Bır 5,ın. çocUklanm, anala- idı" ş·· h 1 ıs e e a ıı Ehemmiyet v~rmedim. Temiz hava e- ge mişti. Dizlerim kesiliyor, başım dö- Anahtarı yerinde görünce ra . 11ıt 
· np e enmek a•klımdan ui" Jl 

rıntn sağ olduğunu haber eiırlar da. Çünkü. 0 güne kadar ka geçme ı. ni kendime getirir. düzelirim. diyor- nüyor. gözlııcrim kararıyordu. Bu va- nefes alarak kapıyı açtım. Ev der~ ılC' 
beni tel'ın ederlerc;e, ellerinde bu vesi- küçük bir c:·· h d rıma karşı en dum. Karımı kucakladım. Daha bala- ziyette yola devam etmenin ve sürek sükunet içindeydi. Merdivenıerı ç.m• 

d b ı ı B b l 1· -ıUP e uyrnamıştım. Benim d p· 
ka a u unsun. a a annın za ım. için knrım dü . yın &: yaşıyan yeni evlilerin hararetile avına iştirak etmenin imkanı yoktu. tırn. Yatak odamız ikinci kattadır· rr 

b' hlCık d ğil f k • ' nyanın en temız, en na d d kl , 
hunhar . ır ma ld ew · a .at ana; muslu, en masum kadını idi. - u a anmız birbiri üzerinde saniye- Bu h:ıkikati arkadaşlar da teslim etti- rinci katın sofasmdan. ikinci }cat:ı ~1, !arının bır orosou o ugunu bıl!rlnler.. Nasıl şüphele bT d" k" lerce kaldı. :&ni kapıdan uğurlayan ler. Köyden temin edilen bir araba ile k d" . ·ık b w na rJ"J·O'i> 1 

Burıu hlıdiselerln. hayatımızın sürpriz- çılg~c:ı sevişere:ee~l~n=şti~·. ~:~n:~ karımı gözden kayboluncaya kadar, e- geri döndüm. an mer ıvenın ı asamagı e,,,rel' 
ı~rine bırakıyorum. miz hn1! ayni hararetle devam ediy~- limle selamladım. Ka1Jıdan çıkarken. Şehre girdikten sonra. evime birkaç mı henüz atmıştım ki, yukardan pıt * du A d k .. · kendimi Ü.Şütmememi. dikkat ebnemi, köc:e uzakta hizmetçiyi gördüm. Gı"yı·n- hafif bir ses aksetti, sonra kısı1C . .. · ramız a en uçük bir geçimsizlik t r -ı 

Sür'* avına çıktık. Bır buçuk gun olmamıştı. Maddt ve manevi m , tt k er 1 terli su içmememi adeta yalvan- miş. kuşanmış gidiyordu. Onun nişan- feryat] duydum. 
,Urecekti. Günlerdenberi buna hazırla- Birbirimizin ÜıJerine titri de~ u u · yor. arkamdan çocuğunu mektebe gön- hm dediği adamın yanında• geçirdiği Merdivene çivileniverdim· ıf11ı1' 
nıyorduk. Bir gün evvel üşüttüğüm Bana ihanet etmesi için~~; b~r ·sebeb deren bir ana hassasiyetile: hafta izini bugüne rastlamazdı. Bu .ses bu kısık feryc.'da. ]<a:. ve' 
için, haeit Wr rahatsızllık hissediyor- mevcud değildi. Kanını her cihetçc - Fazla yorulma emi canım? Karımın benim evde olmadığım bir çocuklarımla şakala.~tığı hükn'lurıı.ı 
uum kendimd.e. ·:. . tatmin ediyordum. Diye sesleniyordu~ günde ona izin vermesi imkansızdı. remezdim. ilJ9' 

Va7.geçmeği duşündüm. EvvelA be- Ona benden intikam alınıya sevke- Bana kimse diyebilir mi ki, kanru G~yf yalnız başına çocuklarla na'!nl Karım gibi a•yaklarım da b~flg 
d k bt h niçin bıraktın da gı"ttin? Böyle bir bu gPr' e kt" ' ledive reisi: ece r i anette bulunına'!nıştım. d .. - -:-cır ce 1 • • net etmic:ti 

;_ YOO·· ölmek var, dönmek yok! Sevgim. hararetim. azalmamJ.ftı. ala dunyada yoktur. sanının. Bir yere gönderdi, desem, olamazdı. K 1' '1 • d 
Koca, karısının j«ııdarması, evtnln Zira hizmetçi giyinmiş, ~ uzak a :ı.rnmı.yor um 

-
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Yazan: CEVAD FEHMt 

Son hidisenin düğümü 



8 Sayfa 

İngiltere ve Fransa ile yapılan mali 
ve iktısadl anlaşmanm esaslan 

SON POSTA 

Felaketzedelerin 
vergi borçları 
_(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Yeni zelzeleler 
(Baştarafı t inci sayfada) inkişaflar göstermesi emniyetle bek - İzmir 14 (Hususi) - Son 24 saat 

'sile şehrimize gelmiştir. Menemenci - lenebilir.- içinde İzmirde fasılalı zelzeleler olmuş 
oğlu Sirkeci garında Vali ve Belediye Tnrk _Bulgar do.stluğu tur. Şehirde iki. Tire kazasında 3, A-
Reisi Lutfi Kırdar. Emniyet Müdürü laçatıda 2, Çeşmede şiddetlice 2, Diki-
Muzaffer Akalın, matbuat mümessil - Bulgaristanda gördüğüm hüsnü kabulü lide ve Bergamada ikişer sarsıntı ol -
leri ve dostları tarafından kaTşılanmış. bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Kra~ muştur. Zelzelelerin devamından kor
akşam ekspresle Ankaraya hareket et- hazretlerinin Reisicümhurumuz ve Milli kuluvor. 
miştir. Şefimiz hakkında be5ledikleri dostluk his knasya 14 (A.A.) _ Dün şehrimiz 

M be lerinin bana kendi taraflarından vaki o - de 1.45 te hafif bir sarsıntı hissedil -
enemencioğlunun yanah lan ifad~ cidden ,.,,.,k derin ve çok sami-

"ITA r- miş ise de basan mucib olınannştır. 
Hariciye Vekaleti Umum! nMtibi mi olmu~ur. Korn<:'m'\'luz ve dostumuz 

:1• ··~~ Şarki Karahisaır 14 (A.A.) - Ev -
Ankaraya hareketinden evvel kendi - Butnaristanm kıymetli B~ekili Mösyö 

'6 '-1' • velki ~CE burada hafif 2 sarsıntı olmuş 
sile görüşen bir muharririmize Lon - Köseivanofia yapmıııı olduğum görüşme -

:r tur. Telefat. hasarat yoktur. 
dra. Paris ve Sofya temasları hakkın - ler dün n_._tw.;. oldu"-·-uz tebli~en 

-r--~ !:i<ilü 6" Koyluhisara yardım 
da şu beyana.1.ta bulunmuştur: de anlaşılacağı vechi.le iki memleket Sıvas t 4 (Hu.su.si) _ Koyluhisa'ra 

c- Seyahatimden çok memnunum. m6nasebatı için husus! bir ehemmiyeti ve Suşehrine de karadan yardım başla
Gerek İngiltere ve Fransada., gerek haizdir. Size kat'iyetle söyliyebilirim ki d 
Bulgaristanda memleketim için şahidi konuştuğumuz bütün meseleler üzerinde ı. Kızıla • tınlan 
olduğum dostluk tezahüratı cidden bü- tam bir görüş birliği kaydetmekle mem - Y veznesı::- para 

yük ve samimidir. Londra ve Paris mü nuniyet duyd~k. B~ görüşmeleri~ _ Bal - Ankara. 14 ci:USU:) _ Zelzele fe-
za-kercleri ve imza edilen itilfıfl.ar üze- kanlarda sulhun istikrarına ve butün Bal Jaketzedeleri için K1Z11.3Y umumi mer _ 
rinde Ankarada daha etraflı malfunat kan ailesinin Y:annı daha emniyetle gör- kezi veznesine Cumarlesi ak.}Clmma ka 
verilecektir. Simdililk kısaca söyliye - mesine hizmet edeceğini farzetmek fazla dar yatJnlan para yekiinu 1. 772. 705 
bilirim ki anlaşmalarımız: bir nikbinlik teşkil etme'l. lira 6 kuruşu bulmuştur. ' 

1 - 25 milyon sterlin liralık tesli - Sofvada İngiltere, Fransa ve Balkan 
hat kred;si. antantı sefirlerile temaslarda buiundum. s v k 

2 - l 5 milyon sterlin liralık istikraz Böylece ziyaret ettiğim memleketlerde QU 
mukabili altı~m hükfun~ti~ize tev~ii. olduğu gibi Balkanlı müttefiklerimiz mu- (B~tarafı 1 inci tuıyfada) 

3 - 3,5 mılyon sterlın lırahk tıcari hitinde de memleketimi7.e ve dürüst si • nasebetle metEoroloji umum müdürü 
mahiyetteki_ istikra_; mukaveleleri ve 1 yasetimize karşı tam bir itimad ve d<.>rin Tevfik Göymen gcaetemize şu izahatı 
bunlann muzeyyelatıdır. b" ti d ld "-·~ - ekl vermiştfr· 

ır sempa mevcu o u5 1.UJ.u gorm e 
İngiltere ve Franaanın taahOdl~ri bahtiyar old'lllll.• - Bizdeki zelzelelerle beraber şid -
İstikraz servisleri. mal ile ve mü - Londrada kalan beydimİ% detli yağmurlar ve seylablar üzerine 

hin1 miktarda tütün ile ödenecektir. başlıyan azçok şiddetli soğukların biz-
Bundan maa<la İngiltere ve Fransa hü Numan Menemencicğıu•nun riyese - den hariç memleketlerde de birdenbire 
kiimetleri bizden senevi 1 O milvon li-1 tindeki heyet azalarından eski dış ticaret hüküm sürrneğe başladıqmı, bazı nok -
ravı mütecaviz bir meblağa tek;bül e- ı umum müdürü ve yeni S5merbank U - t.alar<lald şiddetli soğuklara. mukabil, 
de~ miktarda üzüm. incir ve fındık ııl-

1 
mum Müdürü Bürhan Zihni Sanus ile vaziyetle pek aykırı olarak bazı yer _ 

mayı taahhüd etmişlerdir. Bütün ınal Cümhurivet Merkez Bankası erkanın - lerde de ~iddetli sıcaklıklar vukuu bu
mubayaalan içinde bulunduğumuz ih- dan Cabir Selek 1ngilt~re ile veni iti'a~ : günlerde dün~anın .. v_e hiç. olma~ ~ir 
raç mevsiminden başlıyacaktıc. Bu js- Tara uv~ olarak ticaret müzakettlennı 

1 
k.:sm.mın ~ltiı . hadıselennde tesırıni 

tikrazlardan 25 milyon sterlinin faizi tamamlamak üzere Londrada kalmış1ar - ~osteren hır krize maruz ka·lmış oldu-
H t 1 d- - .-. p ·sı gu zannına kuvvet vermektedir. % 4, 15 milyonun ve 3,5 milyonun fa- dır. eye aza an onu~Le an e 

ı• ı · k 'ld t' Birkaç gündenberi Rusya ve Bal -izleri % 3 olarak tesbit edilmiştir. İtfa Fransa hükumetile dP. aynı şe ı e ıca -
"dd tl . d 20 d' 1 ret müzakerelerini tamamlayacaklar - kanlara doğru inmiş olan soğuk hava 

mu e en P. sene ır. 1 .. • • • • sıfırın altında Sofyad:ı 17, Ni t"' 19, 
İngıliz ve Fransızların bizdeki kle- 1 dır. Fransa hukumetl h.eyetı rc15ı Numan B-k t 21 L. d 

32 
ş -· ı , . . d F ıı res e . ıtvanva a derecelere 

ring bakiyeleri tamamen tasfiye edile- Menemencioğl~a mem.eketımız .':n .. ran indiği .J!ibi memleketimizde de bir ün 
ccği içir. bu memleketlerle olan tica - i saya yapılacak ihracatımıza her t:.ırlu ko- so K d f lt d 10 gBo 

- ği i Ad • r nm onya a sı ırın a ın a . _ 
retim!zin bu yüzden de aynca mes'ud laylığı gosterecc n v etmış ır. Iu. Kırşehir ve Ulukışlada 11, Elazığ ve 

Zelzele Sahasın dan ro-porta: ilar '~~~1

~~~~: 'ı~. ~;~:%:en~!~ ~~~g~~d~ 
U zin~anda 2~: Sıvasta 30 ve Ağrı mer

kezı Karakosede 42 dereceye kadar in -

(Baştarafı 1 inci sayfada) \ şımı~ ~st~nd~ koca bir bina enka~ı .~~: 
karolara göre merkez kasabada 384 ve Ötesını bılmıyorum. artıkJ.. Gozumu 
köylerde S61 olmak üzere cem'an 94S . açtığım zaman beni, altı. yedi saat bir 
kişi ölmüş ve 587 kişi yaralanmıştır. ' mezar gibi içinde saklıyan tahta yığın
Yıkılan evlerin saym ise merkezde j ıarı arasından çıkarıyorlardı. 
1220 ve köylerde 1 1 73 olmak üzere 1 Bu bedbaht yurddaş-ın adı Feride 
2393 tür.• Güliçidir. Faciayı hala yaşıyormuş gibi 

Erbaanın her evi. bugün hazin en -ıbüyük bir heyecanla devam ediyor: 
!kazının oltmda korkunç birer facianın - Daha gere yansı güle oynaşa ay
hatırasmı taşımaktadır. Sönmemiş göz- nldığımız dayım1. suratının bir kısmı 
lerö.c sönen vücudlerin müellim ma - kopmuş, vücudünün bir tarafı sıyrılıp 
temleri siyah çerçeveler husule getir - göçmüş bir et ve kemik yığını halinde 
mişlir. Akla gelmedik öyle facia sah _ buldum. Yengem ve çocukları onun ya 
nelerine şahid olunmuş veya akla ge - nmda yatıyorlardı. Dört kişimiz birden 
lemiyecek bir şekilde öyle mucizevt can vermiş. bir a'ile ocağı sönmüş. ge
bir talihle kurtulanlar bulunmuştur rid~ bir yığın enkaz ve yalnız başıma 
ki!... ben kalrmştjk. 

ş:mdi bu bcdbahtlardan birisl1e be- Şimdi kanaat getirdim ki insan kanı 
rabcrim. Bu. henüz yirmi beşini dol _ emrr.ekte çok haris olan ~.~ra~, bazan 
durmuş genç bir kadındır. Kafkasyada can aJm~kta da o derere muşkulpesend 
doğmuş. Bakınız, faciayı nasıl anlat1 _ ve nazlı .. ··• 
yor: Kafatası. delinmiş bedbahtlar. kül 

tnek suretile şimdiye kadar bu scnen;n 
en dü~iik derecelerini ~aydetmiş bulu 
nuyoruz.> 

Ayni suretle de yağlşhrın kar şeklin
de yaptığı, kar irtifaları da gene şimdiye 
kadar bu senenin en yüksek kalınlıkları
nı vermiştir. Karın santimetre olarak ka
lın lığı 10 santimetreyi bulduğu bir çok 
yerlerden başka Ankarada 14, Afyonda 
18. Bi1ecikdc 20, Vanda 23. ~lfuşda 41. Sa
rıkamışta 81, Nazimiycde 110, tnudağda 

170 santimetreyi bulmuş olduğu gibi 
Tunceli vilayetinin Ovacık kazasında iki 
metre irtifaı geçtiği tesbit olunmuştur. 

Bugün, bir gün evvelki h'lva vaziyeti
ne göre şiddetini tevkif etmiş gibi gö -
rünmektedir. Öyle olmakla beraber kara 
Iar üzerindeki hava ile denizler üzerin -
deki hava sühunet vaziyetleri arasındaki 
fark, denizin fırtına vaziyeti biraz hatif -
ıemekle beraber bugün bir salah göster -
mi.ş deği1<lir. 

Sözün kısası 
-Evimiz Çocuklu mahallesind 3 olmuş zavallılar. kimsesiz kalmış yav-

·a· Ak d t dul.. e ve rular. çocuklannın hepsini bir an için- (Başfarafı 2 inci sayfada) 
katlı ı 1. şam an o ur 11., konuş - • .. .. İ Edebiyatta şonret -tıpkı hürriyet gi -
tuk cğleştik. Saat 11 e doğru da · de topraga gommuş analar.·· şte ela- bi- verilmez, alm1r. İnsanlarda edebiyat 

'Eh rt k l rlm' k.,_li yım. biah adını verdiğimiz kuvvetin Erbaa- mefhumu hasıl olalJdanberidir, her edib 
c- , a ı yere ıze çe lft: m• de- d b k • d" .. 1 ı 
di. Herkes yerli yerine çekilmişti. U _ n ıra tıgı son ya ıgar ar.... kendi şöhretini kendi yapmıştır. Bu da 

K.. l rde · · di H tt <'skileri devinneğe kalkışmakla olmaz. 
yuynl1 bilmem ne kadar olmuştu. ya - oy e. . vazıye1{ aynı r. a a Biz adam oldu isek, yazılarımız okunu -
tağımdan fırladım. Evi sanki iki el ya- daha fecıdır. vor, imzamız aranıyorsa, bizden evvelki -

!kalamıc. iki yana doğru savurup çeki _ İ~te 2393 yuvadan arta kalan. lere, bizden büvüklere sav~1 p,östcrdi~i -
"' 2~93 2393 k b · t miz, kıymetlerini inkar etmeyip onlardan 

yordu. Dört yandan feryadlar işittim. ~ !eryad. ocak ve a rıs an istifade <?yledi,l?imiz içindir. 
c:Aman Allah ... Toprak batıyor!, .. •. dolusu ccsed. BerekPt versin ki mPmlekettc bunu 

k k Vedad Ürfi Bcngii miidrik bir ,gençlik var. Ca~ışıycr, okuyor, 
İlerlemek ve ka'Pıya oşma istedim. rnütemadiven kültürünü arttırıvor ve 
Yere devrildim. İşte o dakika birden - Samsun hUkOmet daireleri klVmctinin bütün şa'c:aasile ortava cık -
bire gök çökiiyor sandım. Koskoca ev mnk icin ivice olgunlac;rnasını beklivor. 

·ıa rd d b taşmıyor Riz, mevkilerimizi bunl3ra terkcde>ce -
korkunç bir sekl e gıcı a 1 ve en. ğiz; !:ÖhretindC'n istiane eylediJ!i babası -
üçün"'İİ katla beraber sokağın karşı ta- lJükQmet konağında yapılan tnmı~t se_ nın d('hasını inkar edenlere değil! 

f 
daki binaya doğru fırlatıldığımız.ı bebtıe muhteur dnlrelerln, blrknç ny surecek Nuc-ret Safa, ankP+in~ ne de gijz<?l bir 

hr~ ınettı'm. c.o~,.ıme müthiş olmuştu. Ü- olıın tamiratın hitamına kadar ayrı ayrıt~- hac:lık uvdurmuş! cEdebiyat alemimizde 
ıss oc.'-' • nalarn taşınmasına zaruret basıl olmuş ur. 1'al~ırılrn kazan~ .. divor. Evet. bu. kazıın 

çüncü katın karşıki binaya dogru şid- Son h!lfta içinde b1rçok daireler, kendilerine t-a'<lırmnktan başka ?ir !;ev d p.·ıa· S 
ôctle devrilerek çarpması çok k?rku~ç tahsts kılınan yeni binalara. tnşınm1şlnrdır. \tadar ki c>skidPn katanı !;;~lı. ı!~n.l;;.· bi~ 
tu. Et .. aftakı' bu·· tün b.i.na.1.ar_ ayn .. ı d.a.kı- l,ir tecrübe ı?Örmüs, f Plf'rnn cPmbrrindeıı • Kurban Bayramında Türk Hııva Ku. 

. .ddet ··•c gu"rultu ıle çokmu<> • d 1 t b' ti '!ecmin veniceri lı>vPndlrri kald r:rlar ~ "' Tumnna yapacağımız yar ım a, a ıa n 1 1 b ka avnı şı b .. 1 . carc>mi oi1 rın nn> öyle işlere burunları-
t

.. Fakrıt bilmem nasıl. en o memı~- ı:uzabına uğrıyarıık. kao:akış ort.n..cımda nı sokmazlardı. 
U· kaldlrmak istedim, bir tah Yeh'iz yurdsuz kalan vatandaşlara da C Ek ~ 

Başımı <'llmlzl uzatmış olacağız. [ 
tinı· t 0 <laldka anladım ki ba-ı • uıt2m. a u 

~ .. ,, ım. 

İk.incikinUD J~ 

Finler yeni bir Sovyet 
taarruzunu püskürttüler 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
· Denizdeki harekat meyanında, Ladoga 

4lÖlündeki Finlandiya sabit bataryası, sa
hildeki muhtelif hedefleri ve efrad nak
leden Sovyet gemilerini bombardıman et 
mi§tir. 

Dan.Jcü hava harekatı sırasında, hava
nın güzelliğinden dolayı Sovyet tayyare
leri tekrar taarruza geçm~lerdlr. Finlan
diya arazisi üzerinde 400 den fazla düş-
man tayyaresi g-Orülmüştür. (A.A.) 

Helsinki 14 (A.A.) - Bugünkü FinlAn
diya tebliği: 

Kareli berzahın.da keşü ve topçu faa -
liyeti olmuştur. 

Şark cephesinin bir mınta.kasında Rus
lar taarruzda bulunmuşlarsa da evvelki 
mevzilerine tardolunmuşlardır. Rusl-ar a
ğır zayiat vermişler ve mühim levanın 

kaybetmişlerdir. Bunların arasında 7 
tank ve iki zırhlı otomobil vardır. 

Sovyet tebliği 
Moskova 14 (A.A.) - Leningrad aske

ri mıntakası erkfuııharbiyesı tarafından 
tebliğ edilmiştir: . 

13 Kanunusanide Ukta ve Repola isti
kametlerinde k~ kollari faaliyetleri ol 
muştur. 

Petrozavodsk istikametinde piyade bas 
kınlan devam etmektedir. Kareli berza -
hında keşif koUan faaliyeti ve bazı kı -
sunlarda hafif topçu ateşi olmuştur. Sov
yet tayyareleri muhtelif mıntakalarda de 
miryollarını ve askeri hedefleri bombar
dıman etmiştir. 

Sovyet tayyareleri Helsinkiyi 
~ombardıman etti 

Helsinki 14 (A.A.) - Bugün ikinci de-

ıtel· 
fa olarak Rus tayyareleri tarafından ul· 
sinkiye yapılan taarruzda bombalar 8 

v• -mıştır. Tehlike işareti saat 13.45 de 

rilmiştir. ır 

Şehrin cenubu garbisinde müthl.Ş 1b ~ .:ı-ı; toP 8' 
infiliık duyulmuştur. Hava ~..-.!dit· 
d~ üzerine şiddetli ateş a~.., 

Ha5ar eheımmiyetsizdir. 
}lıJI 

Dokuz tayyareden mürekkeb olan .. ı 
filosu üçer tayyarelik gruplarla bat~~ 
etmiştir. Elliden fazla bomba atıllnı§ı ;it 
kŞ ölmüş ve kırk kişi yaraıaııınıştır· 
Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. 

1-:.J 
. Sovyet tayyarelerinden üçü bet • 
"t • t'fadan ·ıraı .. t c::.i de ,ç me re ır ı mı yoz a eır 

mıştır. 

Amerika orta elçisinin köıkODe 
bomba d~tü,. .. 

Helsinki 14 (AA.) - (Roytcr): ~::. 
Sovyet tayyareleri tarafmdan HeJ.sill 

zerine yapılan hücumda, şehirden 12 ~ -
'\'il 

Iometre mesafede bulunan Esp<>O ~ ltÜ 
nnda kam Amerika orta elçısinin kil~ 

. dil -bombardıman ve tama.mi!e tahrıb e 

miştir. D 
Orta elçi bir kaç gün evvel bu köşkte 

• 
aynlmıştır. ,; 

······· ........ ·------··· .... •···•·· .. ··-········--- 1 
Doktor Hafız Cema 

(Lokman Hekim) 

Dlvanyolunda 104 numarada ~c~ 
hasta kabul eder. Telefon 21044-~ 

T. iS B.ANKASI 
1940 Küçük cari 

İKRAMİYE 
hesaplar 

PLANI 
. 

Keşi.deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos. 1 İk.incite~ 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Ku.m.ba.nı4 ve kuw.ba,.a..m: hesaplannda en a.z em UTCA bulunanlo' 
kuraya danil edilecelkerdiT. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 ,, 1000 ,, = 3000. 

" 6 " 500 ,, = 3000. 
12 ,, 250 " = 3000. " 
40 " 100 " = 4000. - " 
75 " 50 " = 3750. " 210 25 " = 5250. 

Türkiye !ş Dı.ın1casm.l para yat1"makla yalnız para biıjlctirmil 
olmıı.z, ay:rıi zamanda tııliinizi de denemiş olım:m.uz. 



~ İkincikinun SON POSTA 

~ı•ımı,. "S~n Pos!a,, nın HikAyesi ..-n~ rf:Jtt'1Bl!I 
1 o benı sevıyor amma!. Ben .. ı Az glllen bir tip 

ttSon Posta. nm tarihi tefrikası: 114 

§ilftll Tercllme edeı~ : H. H. im~ Er~::,m~~7ogr:~: 1 
nm tahlilini isti· 

Madam Christiannc Dubois'den 
Yö Ja~, Dubnıciel'e: 

yor: Mös- Richard benimle evlenmek istediler. 
Yazan: Reşad Ekrem 

Sevgili vaftiz babacığım. 
b Evvela beni affediniz çünkü mektu
~nuı>a bu kadar geç cevab veriyorum. 
~U~kü sizden aşağı yukarı bundan beş 

afLa ev\'cl me"ktub aldım. Fakat rica 
~erim bu teahhürü alfıkasızlığıma ve
~ahud tembelliğime hamletmeyiniz. 
. Size karşı hakikaten büvük bir sev

gıro. olduğunu size bir ke;e daha yaz
rnr,·1{ h'lşuma gidiyor. 
b Bunu söyledıkten sonra artık sizin 
d~n~ ~ormuş olduğunuz suale bir cevab 
U~uncb•1irim. Cevabımı okuduğunuz 

'~'han bu sua]e cevab vermek için ni
~.ın be~ hafta beklememiş oldu~umu 
ız de anlıyacaksınız. 

Ifa:-bin ba_c:lanğıcındanberi birbiri -
~Z?f'n ayrıldık Siz Nise gittiniz. ben 
~rıste kaldım. Ve bizim uzun muha -

VPrel!'rmiz de bu yüzden kesildi. 
~Fakat bu ayrılık sizin şahsıma karşı 

~osterniı!iniz aiakaYJ kesmedi. Mektu
ur.uz bana bunu ispat ediyor. 

cNe V~')acaksm!?• diye bana soru
Yorsunu;? Harbin ilanından birkaç elin 
'Vvel senin iki ctalibin• Richard Dar
CQrit'1c Julicn Simon ikisi de birden 
Senin){> evlenmek arzusunu bir kere 
<laha i?har ettiler. Bu dünva karış1klıi!ı 
acaha senin hususi ha,•atmda ne ıribi 
değişPdi'kler yaptılar. Sen iki talibin 
arasınila kararsız t!ibi idin. Halbuki ar
~~ bir genç ktz defiilsin .. ve bir ilk iz-
ıvac -filhakika kısa ve bedbaht- olma

sına raj!nıen sa~a hayatta bir tecrübe 
Verrn:~ olacaktır. Sen iradeli bir kadın
sın. ha!buki bu kara•rsızlık nedir? Hav
tet eiliyorum. Endişe duvuvorum. Bu 
e~dişeme bir nihayet ve~~ni senden 
lica erlerim. 

b Si.zi bu kadar uzun bir zaman h.:ı
erı:ız bırakmama sebeb kendimin he

tı'' U7. bu hususta bir kara'r vermemiş ol-
lllaklığımdı. 

1 
'Evet daima ' ne istediR'ini pek jvi bi

~n bir insan olarak tamlmış bulunPn 
n. fradeli ve ha tft biraz inadcı ve 

daima pavesine dofrru<lan dofrruva ı?i
~en be-n havatta birinci defa ~larak 

reddüd icirıdeyi.m. 
Siz, erkek olduğunuz için: 
- Kndınlar hic bir zaman ne iste

d:\leıini bilmezler. 
Diyeceksiniz. 
Halbuki bunda haksızlık edecekc:i

l'li7. ç:inkü vaftiz ba'bacığım ben bu iki 
talibdcn hangisini tercih ettiğimi ~3-
Yetle ivi biJivorum. Ve tneddüdüdMe 

dııe~rb ·bu. sadece budur, başka bir şey 
e~Jdir. 

Ve benim için vaziyet şu şekilde tecelli 
etti: c,Tulien beni seviyor! Ben Richadı 
seviyorum-> 

Mesele ebedi bir sualdir. Bir kadın 
acaba sevdiği erkekle mi. yoksa kendi
ni seven erkek}e mi mes'ud olur? 

Jul"Pn'de Richard'da cepheye gitti
ler. Eğer Julien'i reddedecek olur5am 
bilirim ki oradan avdet etmiyecektir. 
Ve onıı reddedeceğim. Halbuki ben fe
na bir kadın değilim. Fakat seven katlı
nın kalbi yalnız sevdiğine aiddir. 

Eğer Julien ölürse çok samimi bir 
keder içine düşeceğim. Richard ölürse 
bütün luıyatım mahvolacak. 

Beni yaptığı işi düşüruniycn bir ser
sem 1 .• .-mnetmeyiniz; rr.ı'Vet ay1k ve uya
nık ol:ırak karar verm~k istiyordum. 
Julien bana adeta tapıyor; bana k:ırşı 

cok tatlı. Çok yumuşak, çok müşfik bir 
koca o ıaca-k. 

Halbuki Richa11dın aşkı belki de bir 
aI7udc:ı.n ibarettir. 

Ne olursa olsun babacığım: cAşk ne 
nes'eli bir şeydir. ne de müşfiktir-> 
Belki ele aşk karşılıklı arzudan ibaret
tir. 

Siz!n: cJulien'le mes'ud olaıcağ:ını. 
Rfo'hard'la bedbaht o1acağını biliyo
rum.> diyeceksiniz. 

Hayır vaftiz babacığım. 

İntihabımı uygunsuz bulmayınız. ı:vı 
düşününüz. Julien'in bana vereceği 3şk, 
benim kalbimi doJdurmıyaca-ktır. Hal
buki Richard'ın mevcudiyeti, beni!Tl 
bütün vnrlıl!ımı doldurmakta, bana va
ı;arPak için kuvvet ve cesaret verm~k
tedir. 

Evet arbk seçtim va'ftiz baba!. Si'll
di iki mektub birden yolhvaca~ırn. 
.ruı;en'P mü~fik bir red mektubu. Ve 
~nra R: 1'-... ırd'a şn elimle: « Evet . .. 
Se>ni seYivorum Richard ... • Bir satır
lık bir kaf!ıd. 

B 0 ni f Pkdir etmeviniz. bana darılma
vın•z, ben iyi partiyi intihab ettim. 

Kızınız 

Christianne Dubois 

-············-······ .... -············----·· ...... -... 
Bir otobtis kazası 

Hayat davasına 

karışmakta az gül. 
meği tercih etmiş· 
tir. Başkalarına 

minnet etmekte V9 

1 c • • 
1 e 

menfaatlerini ta - Bu sabah Sultanahmedin ulu cami- zerine, Dördüncü Murad Şeytıislômlıb 
minde alıikası kuv- ine vardım idi. Sipahi beyzade velini - Ahizade Hüseyin Efendiye vermişti. Re-
\•eıli olmat.. Verilen iş kadar çalışır meUerimi göreyim dedm. Tokattan ılgar ceb Paşanın kafadarlarından olan Hü -

d
.. .. -

5 
.. 

1 
v~ le ulak geldi, bre Hünkar Murad koca scyin efendı'1 Camı'e ı·lk ~elen ul"madan 

uşunur. oz eri b.ıtar ve tok olur. H- "' " usrev paşanın kaydını gördürmüş.. biri olmuştu. Sipahiler tarafından, atın • * - Bre meded deme... dan ko1tuklanarak indirilmi.ş, mibrab ö -
Çevik b·r genç - Bre meded etme... nünde kendisi için hazırlanan mevkfe, 

- Bre yalandır. . . ayağı yere bastınlınadan kucakta götü • 
Samsundan Nihad, karakterini ıonı - - Bre bu bir azını fitne maddesidir ... rülüp oturtulmuştu. 

yor: - Bre HünkAr bu işi nasıl işlemiştir? Camiin içi, ;pehlivan omuzu ile bile siS-
Ncş'esini daima muhafaza etmek is _ - Murtaza Paşa elile işlemiştir! külemiyecek kadar kalabalıktı. Yalm~ 

ter Ç 'k..Jı k t1 ·ı be - Bre Hüsrev Paşa gibi yarar bir ve- itibarlı davetliler ı·,.;n, rnı'hrabdan bı"ıyü 
· evı are e erı e dcnt zorlukla- zire kıymak devleti rahnedar etmektir. kapıya lbu kapıd ~·d . h . ·n 

ra karşı kovabilir. Şo"hretı' sever, iı'kır" _ R b p • an a camı aremını 
J - eee aşa uyur mu? . büyük kapısına, oradan da cami avlusu -

lcrinin üstün kalmasını ister. Arkadaş1ı- - Reeeb Paşanın bu maddeden haben nun Atmeydanına açılan kapısına kadal' 
ğı c:en ve _c:akacı olur. olmamak olmaz' b ' 

ll' ll' • • •• ir yo1
, sıkı bir kordon altına almaraJC * - Hafız Paşa ilf' Husrev Paşa sadra - muhafaza ediliyordu. ŞeyhislAm Efendi 

Sempatik bir tip zamın~rırt;kf~rıcç.r.i°b· Ah di harem kapısına kadar at ile ,ı?elmişti. Dt-
d Ji:·· an p v ıya _elde .. !.Il(· · · md e 

1 
Y;. ğer ulema, vezirler ve büyük memurlar, 

Akhisardan Z. Öğilnç, fotografının e usrev ~a~ın ~ u~une ne er e~ · · atlannd'an, meydan kapısırun önünde int. 
dercini L'ftemiyerekten haya.tta mu'Vaffak - Vallah bıllfıh sıpahı beyzade veli - yorlardı. 
l l 

nimetlerimfn her -biri bir kükremiş as - Ca .. 
o tıp o amıyaca~ını soroyor: lana benzemiştir. Hüsrev Paşanın kanı _ . mıın içi. .kavalıklar ;(Tasından akan 

Bir genç bayan, sempatisini iyi huy- na kan derler. b~r ırmak il?lÖı u~lduvorclu. Camiil'l ict" 
'.arla takviye ettiği takdirde n:es'ud bir Bre sarayi hümayuna - .. .. nıf kubbe altındaki büvük avize iJC'. "t -
yuva kurmaktan ibaret olan muvaffaki- mıdır? yuruyu., var ra mdaki büvük kandil1cr, haremini ko • 

· d .. .. · · B v taman mu~mba fener1er cami avlusu f• 
yetın en şupheye duşmemelidır. . - re agalar durmak zamanı değil - le Atrncydanın d ·ı ı ' • 1 * dir. İkinci büyük fitne baş1.ar. Bre evle - dınlatıv~rdu ~e ~/~ z.erce mb~ al e ay• 

rimize gidelim J .. • sa c cnn, on ın C'rcc a-
F ir tashih . . · · · . . _ ltızdan vukc:elmekte olan seslere karışan 

, -:- Evlenmıze gıdelım ana baba gunle- hanltı ve catırdılan. manzaraya bir kat 
DUzcede bir okuyucumuzun , kendi adını 

kullnn'\n blr tanıdığı tarafından rena blr 
Hitl..f P-ye maruz kalmış olduğunu teeunrıe 
öğreniyoruz. Bu okuyucınnuz blu yolladığı 
me!:tubda diyor kt: 

c5/l '!140 günlü sayın gazetenizin 8 ıncı ~Y
fas~ndn 4 üncü sütunda <İntizamdan hoşla. 
nan bir genç) bnşlı~ı altında Düzceden Nuri 
Tunçel karakterini soruvor: Ciimle!l §ahsı
ma tao1Wk ettl~I ve değerll mntb:ıa.nıza böy_ 
le olr vnzışım vukubulmadığı lçln bir maksa 
dı mah.ı:usla yapllan bu ~ şerefime dokun. 
maJı:tachr. 

Memleket gençliğinin ruhan tenvir ve lr
!lad·na t<:ıbsls edilen gazt'!te Bütunlarınızı AJet 
ederek bu perde altında haysiyet TI! ~retle 
ovnam:ık cür'et1ne uı~en bu mesele hakkın
da en yakın mercle müracaatta bulundum ... .............................................................. 

ndır... dalıı:ı dehset verivordu. 
- Sultan Mdrad kendi kanına susa - Bir haftadanberi. her an veni bir fi~ 

mıştır: bize böyle Padişah gerekmez. nenin nat1.a.mac:mı ~kliven fstanbu' h:ıl· 
- Sus bre Çopur aita. sen söyleme, biz lct. o g~Pvi eene uvk"USUz :geçirmisti. ~e4 

seni Sultan Murad huzurunda da biliriz. 'h;rlhıiTı biiV':ik bir kıo:;mı. aThk dördünM! 
- Gelin din kanndaşlan helllllaşalım. Muradın h:ıvatmrlan ümiaint kesmic: bu.. 

Uzerlerimizde. ku1 hakkı kalmasın... l11nın•nrdu Birinl"i ihtilali ıorbabııc:1 • 'Jl'!4 
- Tavvarza.dem sen ne dersin şu Ev - ,.,,h Pac:aVl c::ırJal""tP 11etirPrPk vahı,., Ra-

Jiya Çelebinin verdiği habere... fız P;ıc:anın fel"i ölümü j]p atlat"n h .. ,_ .. 
A x. f d' H' ~ TT" " u 11.Um• - l!am e en ım. ı.isrev Paşa kat - Par. r:11gPv 'Pa~avı öldürtmesHP. J?e"~ 

linden fitne olur derim, ve hem ~eçen ""::l ılP avakda~lannın plinp korkııT\r biı 
fitneden azim olur derim... ,c:iln}ı vpmı;ı: 0ıuvordu. Panic:ahı kıı .. tara. 

- Bre ben cülustur d'erim... bilAl""k h; .. f,.1<: kuvvPt varıi1. n da vnni < 

- Bre Allah senden razı olsun Evliya ""rP,nr ;~; v,,nirc>riler. c:in-ıhilerı> knrsı 
Çelebi ... Varalım pazardan çarşıdan beş kılı~ rP'kmek ic:tcmivorlarrlı. Fakat nadf-
on günlük mal kaldıra'.ım... sa hın f:'ıM ve havah mf'Selnsinde M"'"3da 

- Varalım evlerimize kapanalım... sadık kalırlarc:a, Receb Pııc;!l ile r:T\"''ıt 
tKtNcf FİTNE ... •. . ... zn;balan hi<- bir c:pv vaoarra71ardı. Pnreli 

Merdivenlerden dii~ turşucu Hüsrev Pa~anın idamı haberi, !stan _ P~c::ı VPniceri corbacı VP ndabMıh .. mf\a~ 
Beya•nclda Sarnıçlı handa 3.ıf numa- bulu avuçlarının içine almış olan sipahi b'rcoitunu ı::ıtın almıs bıılunabilirni Ln4 

zorbabıısılannı, Evliya Çelebinin Kema- 'it-hı, cok na 7ik ve ehemmivC'tli olan "Tl"V~ 
rad3 oturan Tasköprülü seyyar tur•m- lı-H,,;,, nhli ol" b' · · x • - - "- nt Omsan Dede kahvesinde anlattığı ~- <: "'" ır Vf'"nJl" .. M aı.:ası . n<'af!ı, 
cu Halil. dün gece Tahtakalede Zülüf- bi birer ckükrerniş aslan> yapmıştı, fa _ nı>nic:ııhın bir desteği na,ino kovııbilirdi. 
tar hanının üst katında oturan bir müş kat ikinci büvük fitne, Evliyanın Kadife- Hnc:An HalifPnin verine, Murad. vPnir'ed 
terisine turşu sattıktan sonra: hanın li kahveye uwamasından tam bir hafta !!l!alı~ma MolımPr~ Rii'avt r?f'tirmic:ti '1\l[Ph4 

Dün Pangaltıda bir biletçinin yara- m~rdivenlerir.den irterken rnüvaze · _ sonra. 3 Niıtan 1630 da patlamışt1. mc>r'I ağ-a. Hasan Halifenin ai!'alıih zama 1 

lanmasqe neticelenen bir otobüs ka - nesini kaybederek düşmüştür. tnsamn kemiklerine kadar işleyen bir nnıda._ vt>niceri kethüdası idi. O mı:>vkie, 
zas1 olmustur. Kurtuluşla Eminönü a- d" t' . d . kuru soE!uk vardı. Poyraz, ~öz ile görme- rıf>F~r~•kten bac:lıvnrak:. c<>s1aret VC' liva .. 

Bu uşme ne ıcesın e vücudünün miyen buz taneciklerini savurarak esi - katı ,,,, ıırlım anım vukçe misti. 0 za J 

raS"nda işliyen 180 sayı1ı tramvay a - muhtelif yerlerinden yaralanan turşu- yordu. C<'şrneler donmuş. toprak taşlaş _ man t~tanbulcia bulunan l1Pı:: tan<' kada~ 
rahasında biletçi Hüseyin. tramvay ar- cu, rell.lOlunan sıhhi irndad otomobili- mış idi. Martiler, kar ve tioi habercisi o- meı::htır köselerdPn biri idi. Köse MC'lım('(t 
sım düzeltmf'k üzere Panga1tıda cad- le Cerrahpasa hastanesine 'kaldırılmış larak. karaya kaçmı~lar. Üsküdardan Fe aaı:ı dive anılırdı. Nisanın üçüncü Min~ 
deye cıktığı bir sırada mukabil taraf- ncrbah~sine kanar dzanan geniş bir sn - sabahı, sa-b:ıh namazına Sultanahrrı ... .:ı ca.ı 
tan gelen şoför Ahmedin idaresindcl{i hr. bil parcasını ve bu kıvının ıı?erisindeki mic;ine cainnlanlar arac:ında. sipahi1eı 

1 
Zannederim sözlerimden bir .şey an

aınadını z; size izah ettiğim zaman da 
be1·ki eene ondan bir şey anlamıyacak
~rnz. Cünkü erkeksiniz. ve beni aocak 

2055 l "'"' k B d b" __ K_n_r_b-an--B:ıvr_-a_m_ı_n_cta-Tü--"r_k_H_a_n __ K_a __ -t çayırlan, beyaz bir örtü ~bi kaplamış - tarafından fevkaUde hürmetle karşıla -
sayı ı .maç a - eyazı oto usü- }ardı. nm a~r1anan1ardan biri de yeniceri a~asıı 

nün ~d<.>mesine maruz kalmıştır. nımnna yapaeaf!mız yardım!ann tuta_ Zorbabaşılar tarafından. daha gece - Köse Mehmed ağa olmuştu. Sadrazam 
n l('ı'lll!ıv. Çocuk E lrgeme Kuruma Te 

Bu ç:;'rpma asnasında vücudüni.in Hava Kurumu arasında taksim edll~ek den, bütün meşhur u'!,emanın konak ve Reccb Paşanın sarayı, Atmeydanında idt 
muhtelif yerlerinden yaralanan Hüse- ve rn mübrem memleket lhtiya~lann& sarav1arma ulaklar J?Önderilmi.ş, hepsi, Caminin. bu muazzam mabedin altı mina 

har('ann('aktlr. 
sabah namazına Sultanahmed camiine da resinin 14 şerefesinden ezanlar okunur .. 

1r bnc;kı:ı kaıdın anlıvabilir. 
......._Ortada bir mesele var, 

v;n tedavi edilmek üzere hastaneye kal vct edilmişti. Yahva Efendinin kaçıp giz- ken gelmişti. 1 
Julien']e dnı1mıc;;tır. lenmesi üzerine. Receb Paşanın ısrarı ü- (Arkuı nr) 

kin 'muhitlerde pek çok dostu, arkadaşı ~ıkınca Şişliye kadar bir otomobil ge - oldum. Yanımdaki HalUk olsaydı beliJ 
var. Bir giin bana: zintisi yapmak düşünüldü. LeyHi Ha - de... 

1 •Son Posta» nın edebi tefrikası: 19 

- İnsan. demişti, istcd'iği erke~e değil, nımefendi Hallıkun koluna girerken: Genç adam eği\di, yaklaştı. Ya şfmc!İ 
istcnil!'i ha vata erişmek için evlenmeli. fncieiil, dedi, Vahid Bevle sen bir beni öperse ... Caddenin ortasıında hay ~ 
Cünkü: Erkf'k bir zaman sonra kıymetini otomobile. biz de bir otomobile bineriz. kıramam, otomöbilden atlıyamam. 
kavbN!rr. solda sıfır o'ur. - Neden benı' ;"'""ırn· le raYrırıyorsunuz" "'- Vahid acele acele beni otomobile sok- '°'" "' ~ " 

-------------------------------~· 0,k~dih~a~nad~~~i~~ısı:?~ ffirebumfuaa~yivffdimmi, rünüvor. Ben bu kanarına razı dej?ilim. tu. - Çılgın çocuk! Nasıl istersem ayla 

Sisli Aksam , 
Nakleden: Neyy'r Kemal ı .. tedi~m erkeğe u1asamazsam istediğim .o anda ha~ övl~ ~eldi ki Haltık1.a. biz çağınnm. Aklımı başımda bırakıyor mu. 

0 
- Zarar yok. Locanın arka tarafında ile, hassasiyetle ne alakası olabilir?) havl'ltın nP kıvmeti kalır? ikı lnı~lavlZ, ıpl~n bac;kalannın elınde run ki .. Sen dünyayı altüst etrniye mf 

turturum. Kimse görmez. Arkamdan seslendi: · Haluk Bevle ben misafir sayılıyorduk. l?~vşeyıp {!erilen ıki zavallı ~kla ... Onu ı:?eldin? Acaba herkesi de mi bu hale ka, 
~'Vahid Bey Leyla Hanıma hemen ha - - Hatırında olsun, saat yediye e ek Yan vana oturttular. LeylA Hanımla Va - bılmem, ~akat. bPn payıma duşen rolden yuvorsun? 1 

1 
r Vermek lüzumunu ileri sürdfi. Ha - ka'a evden -çıkacağız. ç yr hid Bev karşunıza geçtiler. Yanı başım- bu t!PC: tık .. fnıyonım. Şişliyi çoktan arka<fa bırakmış, Ta~~ 
~: . . .. . Leyla ~anımın givinmesi, boyanması da oturan bu sade ... bu samimi i_:ısana tat- Vahıd Bev .arkamdan otomobile f!f~i. sime vakl~yorduk. Vakit kazanmak 1~ 
d - Ben oraya gıdıyorum. Soylenm, başka vakıtJer bir saatten çok ·· G"" _ 1ı d'avranmamak guc. pek ~çtu. Ben bu Uzun 1~~n bır sey konuşmadık. Taksimi sordum: 
edf ve ayrıldı. zel olduğu için fazla itina et suredr. u güclümi de yendim. Onu ihmal ettim, Va- eeçtnce ıcımde bir hurursuzluk başladı. - Ha~ hale? 

1 

13'}' mese e o -ı 14 N t x.. bilm h l Ah . l'ıi ~ ı.yordum, HaIUkun oraya c;decdi - lur. Zannederim vaktinin çoğunu hiz _ hide döndü~. _ Bu gezmenin manası ne idi sanki? Ley ıs -:- • c yap ı~.nı ez !1 e .. · .. :.:.:J 
frolhılıyordum. Mavi çay elbisesi, pembe metçisini auırlanıakla ge~irtyor Bugün 'Buna ragmen yakınımda olması yure- Hanım bana Pf>rrektı-n dost olsa yabancı Sem bır kere kol\arıma nlabılsem, olst:.111 

1Jer boşuna de~iJdi. yol yorgunluğundan aksileş~n · kocasil~ inme anlatıl,maz bir heyecan YPrlyordu. bir Jt€'nG erkekle bövle başbaşa bırakır ~am yemel?· , 
te ~~e lil7Jm benim. Kim ne~eye gider- karşı1aşmak korkı;sundan uç çeyrek sa _ ı Sc-ndlm. Dönüp yiizün~ bakmıy~r, ~attA mıydı? . . . - Bu ı;ozler size h~~ v~raşmıyor. ~~ • 
d IDtsın, bunları yazmak de~ıl, aklım - atte hazırlanıverdı. j kmıuc:muvordum. Leyla Hanıme cndı bu Bir pastahanenın ısıkl:m otomobılın hid Be;v. Avı'b .. · Sev;ginın bu türlusi! 
b~n ~e~innek bile manaı::ız... Kin nedir Tokatllyam bir kerecik gördüm o da c:rığııklultu ,gider:mek lüzumunu duynu. içini avdınlattı~ vakit Vah idin yüzünde- bı-nde ısvandan ba~ka şe': uy~ndıramaz. 
d rnıyen kalbim bu garib sız1.avışın ne - Şaziye hanımın sağlıgmda yaşlı· yaşlı Beni zorla ı::ö1,e katmanın yo1un·ı buMu. ki tuhaf manaVl farkettim. Şimdiye ka - Aklınız ba<;mızd'a. ıken ?ı.;bır:im.izc ası. 
ıı en.? .Kabahat hep bu güzel sonbahar gii-: !beylerin, hanımların arası~da. Gece lo _ O vakit Ha!Cıkun bir melrtebli neş'esile dar duvrnadı~m bir sesle: uvamıvacammızı ~lerl süru~or, bendeıı 
h~ın~n, bu .serin rüzııtarın ... Yoksa ben 1 kantaya gitmek hoş bir şey. Bana adeta Jrijlüo konu<;tulttJnu far kettim. İncigüt. dedi neden beni ovalıvor- kacıvorS'UnU~ ,va ınıma ~elmce aşkt~ 
dii~~öyJe saçma şeyler düşünür müy - heyecan verdi. Hele bu vaziyette. Yalnız ben değil, hepimiz .şendik. sun? Seni hakikat~n sevmiye başladıJ?ımı ba~~it~~~e vea nk~~:~r:Jn~z.. . 

· .. Bir yanda H.ahlk (Yasak meyva). ö. - Bilhassa Vahidde ?u gece b.ir.fevkala - ~üvor musun? Ben ancak hakiki 1:1 .e ılft.ve ettıı:ı.~ 
Maçka bur yanda benı bir (Yasak meyva) sa - delik var. Kibar, naz.ık ev sahıbı rolü ona _ Vah, vah ... Hiç istemezdim bunu .. tfraS'l de~l sevgıyı dinlerim, 

1li; 
Sontcşrin 24 PeTşembe gece yan, saydıkça da hevesi artan Vahid... - yüzüne sinsi manalar veren - o ~k (ellerimi ellerinden kaçırdım) bilmez _ S" 1 ·· ~ 

di - ~ademki tiyatroya gitmeye söz ver- İkisini de holde bizi bekliyor bulduk. çekingenliği bütün bütün unutturmu~. stnlz, ah bilmezsiniz bana dokunulma - dk .. 
0

Y1 \ 1 Jle. · · Bu yarı ışıkta kız .. 
\an .. Bızi.mle yemeğe ~e j!elmelisin: To - On lan ayakta yanyana görür ~örmez Ah, ne olurdU bu adamı sevebtlsem! sından ne kadar nefret ederim. ı .:_a me e e vorsun. . . 
di:~ıYanda yer, geçerız. Ben Muhlıs gel- cKestane korusu., ndaki o rual gene 'bir Hiç değilse onunla evlenmek lüzumunu Arkasına dayandı. Yüzüme uzun uzun T f ~zrnı:vonım, sadece t.1ksınfyorum. 
'i: 

1
1 vakit evde bulunmak istemiyorum. an zihnimden geçti: deli gönlüme anlatabilsem! baktı. Lüks bir otomobilde gece vakti bir . t ~~ ~~vd'anım ~ec-mıs. dar ~adde-: 

lfl'O Yorgunluğundan sonra aksiliği üs - Hangisi daha güzel? İmkanı yok. Bunu ne zaman düşUnse1!1 genç ad:ımla uzun yollara dalmak, vakit n.~n bJ a : a 
1 

.. na .. kar1muşhk. Vahidın gı5• 
l'ldedir. Bilemem ... Bilemem ... Bunu göz de- içimde bir isyan f1rtınası kopuyor. Bır vaktt dükkAnlann ışığında rüyadan u -

7
u ,. n. ~orm~vordu. 

\> kO akşam .saat altıda odasına uğradı,i;m ğil, ancak his ayırd edebilir Göz için iki- ~ey bana colmaz, dünyada olamaz bul> di 'b" h 1 k . - s .. vf111ı. sPnı c:ıkmam1Va calısactımm ti it Leyla Hanımefendi bana bunları si de bir ... Hissin ise beni~ serseri öm - yor. Neyin, kimin sesi bu, bilmiyorum. yanır gı ı eyeca~ anma ' sonra yP.nı - F11knt inc:-ı-nıia rukun mu hırakıvorsun1 
Yledi, rümde yeri yok ... Yeri 0ı;mama1ı. Fakat dinliyorum. İtaatten yılan ben ona den ~arı .. ~~r~nlıg~ k~şmak .... B.u. ne TT<ınrri erkek senin yanında <;€'rin r'lnr:ı • 
İ{abul ettim. LeylA Hanımefendi Tokatlıyanda kibar bM c~yorum. baş don.durucu şey ... B.ır an kendımı k~v~ bilir? 
U~eye etmiyeyim? Macera kızının his- insanlar tarafından selamlandı. En s~ - (•"'tV'I& epey vakit vardı. Lokantadan vetli bır heyecan .selıne bırakacak gıbı (Arka!'ıı var) 
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(Me~leket&aberlerij 
Çukurova köylerinde zirai Yurdda zelzele 30 Birincikinun tarihli 

·kt dl k Ik felaketzedelerine b•J • d k ) ve ı ısa a ınma yardım ı mecemız e azanan ar 
Bazı köylerde fidanlık tesis edilecek, telefon tesisab 

yapılacak ve mekteb1er inşa olunacak 

Çan'kırı (Hususi) - Çankiırı milli 30 Birincikanun tarihli bilmecemizde numarada Nurt, İstanbul hıöntl kil ~ 
yardım komitesi ha1kın felaketzede kazananları aşağıya yaz.ı.yo.ru.z. İstm.. sınıf 3.B talebesinden Mlhriban ÇatklD· 

kardeşlerine yaırdımlaıum durmadan bulda bulunan talihli okuyucularımızın KIRILMAZ DÖKÜLMEZ BOJD[i\ 
kabul etmektedir. Pazartesi, Perşembe günleri öğleden <Son Posta hahnlı) 

Vilayetin bütün kaza. nahiye ve sonra hediyelerini bizzalt idarehane • İstanbul Süleymanlye '1 inc1 Ut otuldııo 
köylennde bu uğurda çalışmalara de- mizden almaları lazımdır. Taşra okuyu. MüJgan An.ıl, İstanbul Dlvanyolu BiçtlYUrd~ 
vam olunmaktadır. Şimdiye katlar ya- 1 . . . sokaeı 4 numarada Sevim Kuça.k. tstanb 

cu arım1zın hedıyelen posta ıle adres- klz usesı talebesinden 1043 nıımarall Tiitk&ıı. 
pılmış olan yardımın bir kısmı şu su- lerlne gönderilir. İstanbul Suad.iye Yenim~ .a- apıı.t• 
retle hülasa dilebilir: n..J•-

Mer}gezde toplanan para yekunu Bir kilo çikolata tımanı '1 numarada Gallb. 
4,500 lirayı buldu. Ilgazda 500, Çer- f.stanbuJ Gazi Osmanpaşa orta okula l/B KOKULU SABUN 

d S l Be kin 
(Son Post& hatıralı) 

ke~te 600, Eskipazard~ 350, Ovacıkta en am r · 
200 lira na·kdi vardundan başka 1600 BİRER ŞİRLEY ALBÜM(} t..stanbul 1~ üncn ilk okul sınıf f..B de R~· " . ceb Girgin, Istanbul ŞLşU HaiasklrgaZi ca< • 
kilo buğday. 500 kilo mısır. 400 kilo Istanbul Cümhurlyet kız ~i sınıf 1 ta.. desi 116 numarada Sadi İstanbul inönii k.ı• 
fasulya toplanmış ve merkezde 1.000 Jebes'nden Beyhan Türker, Ista.nbul Beyoğ_ llsesl sınıf 4 de Müyesse~ Güroğlu, :tsta:n1>lll 

Ju muh~llt ilk okulu sını1 1 de Meliha Özer. Taksim Tarlaba.şı caddesi 1 numarada Me· 
parçaya varan eşya roplanmıştır. BİRER CEB PROJEKTÖR-O · tın, İstanbul Karagümrük orta okulu sıııı.t 

Adanada sinemaların tebettüü 2-B de Sami Akcan,. 
İstanbuJ Üsküdar birinci orta okulu sınıf 

Adana (Hususi) - Adanadaki bütün 1-A da Sadi Semay, İstanbul Eyüb 38 ıncı ALBÜM 
sinemalar felaketz:edeleriıniz menfa!ati - okul sır..ıt 4 t:ııebesinden Fikret sena\. <Son Posta ha.tınlı) 
ne hususi seanslar yapmaktadırlar. MUHTmA DEFTERİ Gemc-rek: ilk okulu sını! , de !Z1 Nedi°' 
Suriye Fransız ordusunun göınderdiği <Son Posta hatıralı) Erkan, Mal~tya lisesi sınıf 5.B de 420 nııına.. 

çadırlar Çorum crta okulu lınıf 1...A da 24 Asafuz, raıı Muzaffer, İstanbul Yeml.ş Çardak cıı.;: 
Adana (Hususi) - Fransanın sa'rk Eskişehir Odunpazan Mlll1 zafer okulu ıınıf desi 34 numarada Memduh, İstanbul Ça 

Toroslann ka?fı dağlan ve yayl4 köylerinden biri orduları kumandanlığı tarafından • zel- 4 do ~ayegan Serimman, İ3ta.nbul ü fıncü lıca kız ilse.si sınıf 4
...A talebesinden J&ilt• 

1 f 
okul sınıf 5 talebesinden Süheyl§. Adalı vet Parll. 

Adana (Hususi) - Çukurova köyle- gitmiştir. Heyet, Ticaret VekAleti nez.- ze e e1aketzedelerine gönderilmek üze- · ' BOYA wr•T T."ll_. Istı:mbul Erenköy kız lisesi sınıf 3 de Ferda. .n..tli.ıLlt'.U 

Tinde her bakım.dan kalkınmayı temin dinde teşebbüslerde bulunarak Mersin re hediye edilen çadır ve battaniyeler ne özkan. Buı-sa İntizam mahallesi, değirmen sotak 
için teşebbüslerde bulunulmaktadır. tüccarlarının tezini müdafaa edecektir. dün yüzbaşı Butman t~afından Surl- Mt'rREKKEBLİ KALEM 26 numarada cemil, Balıkesir ta.pu .sıdl Dl~ 
Bu gaye ile Adana maaril müdürlüğün- Çukurova hububat tüccarlan toplantısı yeden Adanaya getirilmiştir. Yil7,başı <Son Posta hatıralı) hafaza muavini Sabri oğlu Saim, isıant>ul 
de bir toplantı yapılmıştır. Maarif dü- Haber aldığı.nın göre. buğday, arpa Butman eşyaları Adana valisine teslim · 47 lncı okul sınıf LB de 52 Saniye oöne1• 
düıü Ekrem Gürselin riyaset ettiği bu ve çavdar fiatlannın tesbiti ve harice ettikten sonra Halebe avdet etmiştir. de~t:~:~a~~{y!~P~t!~b~~c~9 °!!uta~~~!~ ~~~~b~ D~vudpaşa orta. okulu sınıfı> d• 

4çtimada ziraat müdürü, köy bürosu yapılacak ih t . 
1 

rin" tanzimi . . Fra!ls1z kumandanlığı tarafından he- sınıf 3-A talebesinden 147 Selma, İstanbul m r. 
§efl. ilk tedriEat müfettişleri, tam teş- . raca ~- e ın _ıçın diye edilen bu eşyalar esasen amba1aj Ca~aloğlu or~ okulu talebesinden 116 Şeha_ AYNA 

kilatlı köy okulları baş öğretmenleri ve h~bubat ıhracat tuccaTları Mersınde lı olduklarından doğruca Sivasa sevke- bettin Uslu, Istanbul Halıcıoğlu 3 ~ne~ okul <Son Posta hatıratı> 
~ğitmen bölaeleri gezici ba~öğretmen- hır toplantı yapm~lardır. Mıntaka tica- dilmistir. sınıf 4-A da Mahmud Berkman, « uncu mek İstanbul Şişli Hacı Mansur sokak ı nu.ın ... 

o " t "'d" l"ğ" 'f . . . . teb 5 inci sınıfta Nezahat. rada Şadi, İstanbul Fel'iköy Paşa maJıalleSl 
ieri ha1..ır bulunmuşlardır. Bu toplantı- re mn ur u u marı etile hububat ih- Denızlinin yardımlan Kahramanbey sokak 103 numarada Jııss.O. 
,da, eğitmen çalışan köylerle tam teşki- racat tüccarları araısında bir komite Denizli (Hususi) - Erzincan ve ha- KURŞUN DOLMA KALEM İstanbul Vefa erkek lisesi sınıf ....... _ J.l{etı.. 

1 • • ] 1 f .. <Son Posta hatıralı) .. ..zw ""' 
Utlı h'.llunan köylerde birer fidanlık te- vücuda getirilmiş ve reislig· e tüccardan va.ısı ze ze e elaketzedelerine yardım . _ . med Bozdoğan. 
• i ekt b 1 · h 

1 
i · t kk··ı ed k •t 1 f 1. Istanbul 44 uncü ilk okul sınıf 2 de 104 sı;ı. ve m .. e yer .. en azır an~ası ve Bay Reşid Rast seçilmiştir. çıı: eşe u en om~ e er :a ıyet - Zülal, İstanbul 49 uncu ilk okul sınıf • taıe_ KİTAB 

egıtmcn planına gore mekteb bınaJan lerme devam etmektedır. Bu~ne ka - besinden Nazan Kaygun, İstanbul Nişantaş B..ırsa birinci orta okul sınıf 3..A da Fitre• 
inşası kararlaştırılmış ve eğitmenlere Çankırı Ticaret Odası dar yapıl~n nakdi yardım vilayet iti - 15 incı okul sınıf s_A da Selft.hattın Tomur. Bıyıklı, Bartın Foto Niyazı oğlu Sa.tfet }l'U'ıı.t. 
köy katibliği vazifesi de verilmiştir. barile 12.000 lirayı bulmuştur. Eşya cuk, İstanbul. Emirg~n 28 inci llk okul sınır Ankara Yenişehir Mimar Kemal ottııu sın1l 
!Eğitmenler köylerde haftanın muay- $8Çİmİ yapıldı teherrüatı da hemen tk:i, ÜÇ bin lirayı 2 de Oktay, Istanbul Beşiktaş orta okulu sı. , 4..A da 795 Günay Aktuğ, Bursa Hisar ort.a 

.. . . · ti H 
1 

b' . -
6 

nıf 3.A talebesinden Ziya Bütüner. pazar caddesi 28 numarada Ne7/9.het, zon.. 
yen gunlerınde ıdare heyeti toplantıla- Çankırı (HUS1.16i) - Çankırı Ticaret ge.;mı~ r. e vacılar ırlıği 1 teneke .. 1 guldak Gazı Jlk okulu sıruf 5 tal be.slndeO 
rına <la iştirak edecek ve köylünün zi.- ve sanayi odası 940 yıla. idare heyetini helva göndemıi~lerdir. YUVARLAK DUNYA KALEMTRAŞ Mürvet Şenol, İstanbul Şişli Tera~ .usest 

t h d 
·ı 1 . . . l k ek .. Hendev· dunl (Son Posta hatıralı) t 1 d Ö . • .• A.ı raa sa asın a ı er emes1 ıçın ça ışaca - seçm uzere Halkevi ıalonunda toplan- gın yar an . smı e mer Haluk, Istanbul m ~ 

tır. d'ı. Hendek (Hususi) - Felaketzedele - Istanbul Ged~kpaşa Hamalll:. sokak 23 nu. 4/ F den 856 ~mlle. 

Di~er taraftan Adananın Haruniye 
nahiyesinde bir köy enstitüsü açılacak
tır. Kurulacak olan bu enstitüye aid 
hazırl•klara başlanmıstır. 

Eğitmenlere fidan tevzii 
Eğitmen kursundan mezun olarak 

köylere verilen eğitmenlere fidan tev
ziatına yann başlanacaktır. Bundan 
!böyle Çukurovanın her köyünde bir 
köv fi~anlığı kurulacak ve bütün kövlü 
bu fidanlıktan istifade edecektir. Ayrı· 
ca bütün köy mekteblerinin bahçele
rin~ <'e muhtelif cins ağaçlar dikilecek

H 
. marada Sedad, Istanbul Yüce Ulkü llses1 ıınıt . . 

Villyet namına mektubcu Hayrettin re ende~e bugüne kadar nakdi ola'- 10 da Hüseyin Erel, İstanbul B~iktaş 20 inci RESiMLİ EL iŞİ MODELİ 
Yavuzun huzurunda seçime başlandı. rak 1400 lıra ve 400 liralık da eşya te - okuldan 155 Fehmi, İstanbul vezneciler zey_ Slva.5 askerlik dairesi ·başkanı otıu aaclcl 

Partinin gösterdiği namzedler münte _ berrü edilmiştir. Gerek eşyalar ve ge- neb Klmll soka.k 23 numarada Muammer. Seyhan, Adana tüm satın e.ımo. tomJ.sYoııu 
hibi .sani olarak seçildikten sonra ikinci rekse 1400 lira hemen ~6steri1en ma - DİŞ FIRÇASI reisi yarbay Ömer oğlu Kem.a.ı Berke, izıxıl' 
müntehibler de Partinin gösterdili 7 ki- halle sevkedilmiştir. Memurlar seve <Son Posta hatıralı) Demı~u chlra<idesi 

202 
numarada Şebab ~ı.. 

il ·k · 1 d yü ..:ı • :ı.. • d · nay, şe Mahmudiye ilk okul talebe e-
~ ı namze'.31e1: Ticaret ve Sanayi odası seve ~.aaş az:ın a1: zue on .. nısuetın e Ispa:-ta Cümhuriyet ilk okulu .sınıf 3.B de rinden 19 numaralı Nail, Biga orta otul sınıf 
ıdan heyetme ıttifakla aeçtiler. teberru etınışlerdir. Teberruat devam 513 Orhan Yener, Samsun. orta. okulu sınıt 2 de Cemal, Sivas Altıntaş okulu bırtnd sı.. 

Yeni idare heyetine aeçilenler Ömer etmektedir. 3-E de l21 Memduh Aysu, Istanbul ,Nişantaşı nıfta 245 Erol Tolgay. 
Ataso Ah~ D d H . . . . kız orta okulu talebe.sinde Sallme Karade_ 

y, u ur, aşım Zıncırc1, D •• ~ n1z İstanbul Ortaköy 23 üncü ilk kul ı1 KART 
Mustafa Akgün, Hidayet Gü.miif, Hüse- U .7.Ceu.8 u talebesinden Muammer Mera~ mı Ankara Cebeci Tanyeli sok.at !'l nanıara-
yin Altay, Hüseyin Demircioğlu... At t •• k k DİŞ MACUNU da. Meral, Mersin Kurtul1J4 ilk okulu suııJ 

Aralarında reislik seçimi de yapılarak 8, ur 0SUSU 3 de 132 Mübeccel Bilgin. Kırklareli vedet 
Ticaret odası reisliğine Haşim Zincirciyi, .. ' Ank~ra Cebec! caddesi 45 numarada Or. Demiryollan .lasım şefi oğlu Er ümeııd LG. 
ikinci reisliğe Mustafa Akgu-nü seçtiler. Bu hafta spor bolge ba~anı ve k.a- han Doğuşta~, Çatalca Hamam önünde Sa.. but, Balıkesir çarşı polis karak~u ko?J11S8t 

tir. am k ym k F h tt İn lı fer evlnde Nıhad Sunar, İstanbul s.amatya muavin! ~rid kızı Nedret, Adan" ..._ .. _A..ı 
Çankırı tüccarı . 'd h t• z ız ·a a amı a re ın a n ı - Çe k k 6 ...... ~ 

Ilalkevinin terhiyevt filmleri an yenı ı are eye m- d . d l At tü k 1 k şmc oo a numarada Qet!n, Istanbul sınıf l..A da 1067 Vefa T orta tul 8lllı1 
Ad den çok, pek çok, faaliyet beklemektedir. arE>sın e yaıpı an a rk oşu an ço Sua'diye QatalQe~e Fevzt paşa caddesi 8 2-B de 453 Yakub Sabri.ars~ 0 

~na tialk€vi terbiyev1 filmler r1e- heyecanlı olmuştur. 

=ekte v~ ha1t~nın muayyen ı;ünle- Deniz'i hap· isanesinde . ~aa_t 14 te başlıyan 3.oo_o metrelik Üıç yanguı 
• bu fılmlen talebeye rnecoonıen • bırıncı kQ.'iuya 15 sporcu ıştırak etmiş-

~:~::~;kt:d~r: Bu ~arekete maarif hır mahkOm öldUrUldU tir. Bu koşuda birinciliği Necati Çe - Başlangıcı 
Kış güzünden mal 
mevrudatı azaldı 

. e lŞtı:ak. etrnış ve yeniden altı Denizli (Hususi) _ Geçen haftıa tin kazanmıştır. . . . .. . 
~~~i~~: ~~~1.:rr11;tt Bu fil~ler de bu Pazar günü Denizli hapisanesinde bir İkinci koşu ise 5000 metrelik idi. Bu ~un ş:ı~t~e ~ç ya~a~si Memleketimizin muhtelif mıntakala .. 
tir 

~ u un a ebeye gosterilecek- arbede olmuş. neticede 1 kişi ölmüş na da birçok koşucu iştirak etmis ve d0 
.. ·:11şs~. .. 

1 aıyenın Y 8 son- rında kışın şiddetle hüküm sürmesi D1
111 

. ' b" . .li ... n·· . . . k I . d uru muştur. mevrudatı u·· . üh" • ~A"'t 
Pamuk ilıracatcılan b' •v• • birkaç kişi de yaralanmıştır. mncı gı uzcenın lYl oşucu arın an v • • v zerme m ı.m nisbette ...,..,, 

Ad d b
. . ırltgındeki ihtilaf Hüse,in Esen isminde bir mahku - Haydar Tan almıştır. Önümüzdeki haf Beyoglunda Suterazısı sokagında 5 etmiştir. Evvelce şehrimize hır hafta zat" 

ana a ır «Pamuk ih t • 1 N'l t d"" d"" fı d b. rV· t kk .. l .v. . ra<ea çılan mun yatağını serdiği yere Tavasın Til- ta da ikinci koşu yapılacaktır. sayı 1 ı apar ımanının or un • n a vasati 2000 ton buğday gelirkeJJ• 
..!_~ ıgı• eşe u ettıgınl bıldirmi~tim k'l" k.ö .. d t k ğ . . ................................................ - .......... cü dairesinden yangın çıı,..,.,,,,.,. kı.sa bir ge e h ft rfınd t :ınracatcı1ar birliğinn merke . •j • ı 1 yun en s ender o lu bır ten - r . ) .. .. .. :-u·::ı· ç n a aza a gelen buğday 735 0-
olıncısıı{ı arzu eden Me 1 Zl Ü Mersin cere koymuş. bu tencerenin kaldırılıp \, Koçuk memleket haberlerı ı..aman sonra sondurülmuştur. na münhasır kalmış, piyasanın muhtsq 

birlık kongresinde an~:~ t ;~a~~:~ kaldırıl~am~~~ yüzünden çıkan kav - Maikarada 7enl elektrik motörü Kalyoncu Hamm~lbaş~ caddesinde o~duğu buğday Toprak Mahsulleri Of1;i• 
heJ eti ida-reyi teskil eden bUt" p gaya Huseyının kardeşi Ali, Çivrilin Elektrik motörüne ua.veten yeni bir motö. 9 sayılı Koroşuye aıd evın alt katın - nın satışa çıkardığı 1500 tonla temin edıl-

un azavı Basta k" ·· d k · d 'tf · · ·· Mersı ııd~m secmişler ve bunun ü i · ne~ . oyunden Osman oğlu Mev - rün kasabamıza getlrllmesl hakkında te - an yangın çı mış ıse e 1 aı.yenın mu nıiştir. Ofisin elinde mühim stoklar bU .. 
Adana tiiccarlan Ticaret Vek:ı:~i~: l~d da ıştır~k. etmiştir. Neticede Hüse- şebbüsata glrişilmiştlr. d~halesHe derhal bastırılmıştır. Üçün- lunduğundan bir bu v da darlı"'ı mevzutJ" 
Eri.ldyette bulunmuşlardı. Bunun üzeri Y;-.~ ~senMbuyilk temel çivilerile öldü- Bafr~A~~~~lklml~~ı tind · b cu yangın da Osmanbeyde olmuştur. bahis lm dıw "b" gf' yl rd 

6 --- ~.n~ 
M . <l d b" h - ru mus, evlud ve Alt d 

1 
Bafra sorgu & ...... e, Te e e u.. be d K _ o a gı gı ı, ıat a a temevY'" 

ne ersın en e ır eyet Ankaraya tır. e yara anmış- ıunan Servet Kılıççı terfian tayin olunmuş_ Osman y e um sokagında 1 O sa- d muht 1 d ğil . . -..,.,,--======-,.,,,,,:F5;~~~~~b=u::-~~-~:----~~~~=~==.:=~=~=== 1 M ks' ·d k.. · · h' d e eme e dır. P 
tur. yı ı a ıme aı argır evın ır o a- n·- ,,, 

azar o la H d kt l b bo ıger hububat ve gıda maddeleri stOJ>. asan Bey o· k" sın a yanma a o an so a rusunun l Y 0 r 1 • kurumlan tutuşmuştur. ları şehirde mebzuldür. Bu sebeb!e :ıxıe~; 

_Hasan Bey, bir ecnebi 
nıe<:rnuada okudum .•• 

. . . Garb cephesindeki 
Fransız askerleri... · · · Moda olsun diye aa

kal koyuveriyorlarnuı. Hasan Bey - Tevekke -
li değil, modayı işi gücü ol
mıyanların, can sıkıntısın

. dan çıkardıklarını söyler • 
. lerdi de. l:naıua.aıdımJ . 

Hadise~ıen haberdar edilen itfai - ru~atın kısmen azalmasının fiatıara bJ 
· kt' d ··a hal .1 tesır yapması beklenmemektedir 

yenın va ın e mu a esı e yangın · 
söndürülmüştür. Yalnız kurban bayrlmı olmasına rlllt" 

Bu f!V bir sigorta kumpanyasına si- men hayvan mevrudatının azlığı b~ 
gortalı olduğundan yangının ne suretle nazarı dikkati ce1betmektedir. 
çıktığı tahkik edilmektedir. 

Bir çocuk haşlandı Toplantılar: 

Çarşıkapıda Hüseyinağa mahallesin- Beyoğlu Halkevinin kitab se-'.i 
de Cami sokağında 14 numaralı evde •15-~ 
oturan Alinin 5 yrujlanndaki çocuğu Beyoğlu Halkevinin tertib eylediği il· 
Kemal. mangalda kaynıyan çaydanlığı çüncü kitab sergisi bugün Halkevi billa .. 
devirmiş ve bu yüzden elleri haşlan • sında açılacaktır. Bu sergide 939 seneSi i• 
mıştı r. çindeki neşriyat teşhir edilecektir. sergi 

Yaralı Ç()Cuk tedavi edilmek üzere 31 Kanunusani 940 tarihine kadar dc",ııı 
hasıtaneye kal~tır. edecektir 
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uancıkfınun = SON POSTA 

Mizah: Tasfiye isterizL. 
(Baştarajı 6 r.cı ıayfada) 

Siyasi tetkik ve müşahedeler 
ltıla (Baştarafı 6 ncı sayfada) 

var. Orası hikaye kitablan ile dolu. Ya -
Sovyet Rusya gibi • Almanyaya da bir zılaPı eski türkçe, ben okuyamam aınına, 
müttefik olmasıdır. ~neme okuturum. Annem okur, ben de 

yazarım. 

- Yaşa! 
•.• Aferin! 
.•. Bravo! 
Sesleri. 

Sayfa ı l 

T_ürkiye Tiftik ve Yapağı 
ıhracatcıları Birliği Muamelat Şefliğine tıltıd tından lllakaJ ikisinden arazi tale -

l'ııiıı:. bulunan küçük ve muztarib bir 
de b tın Ba kan yarımadasının göbeği!l
tıt tılunmasıle her Balkanlı teşebbüse a
~s~ette engel olduğu için hiç bir uı-

Ven ·onuşulmamazJık yapılamaz. 
ızclosun bu eski 11nzın· 

'b . 

Cenubu şarki Avrupa.sının orta Avru
pa için büyük bir yiyecek ve ilk madde 
kaynağı olması tabii olabilir. Orta Avru
pa sanayiinin kendi mamul eşyasını bu 

mıntakaya sevkeylemesi de ondan az ta
bii değildir. Fakat bu tabii münasebet -

- Peki amma bir başmakale yazın der ı 
lerse, aramızda bunu kim yazacak? 

-Ben. 

175 lira ücretle aşağıda zikredilen şeraiti haiz olan talib!fr arasında 
17.1.1940 Çarşamba günü saat 14,5 da İstanbul Ticaret Odası umumi katibJik 
bürosunda müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talib olanların müsabaka gü -
nünden evvel vesaikini İstanbul Ticaret Borsası Komiserliğine getirmeleri 
ilan olunur. 

1 - Yüksek Tahsil görmüş olmak. 2 - Fransızca bilmek. 3 - Askerliğini 
t~ d" obriceden bugün de bahscdebili -
f!Jab?ordu. Romenler Dobricesiz de ya
l:a hrler. BiJıassa cenubdaki murabba 
~r~ Parçasile Bulgarlar iktifa edecek o
lı:lh rsa. Fakat EgC' dcnh:inp mahrrr ic; -

~~ele~ aklın alabileceği şey değildir. 
• bır F b lıiesin· ransızın oyıc .,ır ~ı.:y u ... ~ .. •• • 

1 dahi tasavvur edemem. 
ıı-~' Müsterih olunuz, dedim. Münakaşa
~a~en afakidir. Fakat Balkan mu
bıt bolerınden sonra Bu'garlara böyle 
tıle:ahreç tanımış olduğunuzu da inkar 

CZsfniz. 

bo; ~ündür, dedi. Fakat bug:.in 
lıı~ bır .~ey mevzuubahs değildir. Bu 
ş ta Türkler de bizimle hemfikirdir. 

\>~ ayed ınuhterizane bir surette Transi'
ta.~ Ya ıneselesini de şöyle bir ortaya ata-

1 olursanız, netice buna "arır. 
~ ıte Romanya ve Macaristan gibi size 
~~:eınleket ki bunlarm her ikisi de şi
ltıa.n erı gelen Rus ve garbden gelen Al
~· tehlikesine maruzdurlar. Şayect bu 
~te Yugoolavya da mutabık ise. bu 
lıı"'- eketıerin her ikisi de hakiki bjr 

·ver 
~~ ı .~eınsil ederler. Buna munzam c-
'"-' 'l'urkl"rle Bulgarlar da her hangi ""llaf .. • 
~I Uı vaziyette kendilerine yardım e-
tı.hı:Se, Ba 'ka.n yarımadasının her tüı lü 
ll'tıha ~den masun bulunduğunu söylemr·k 

\> lnğa sayılamaz. 
batı 'Unani::;t~n vasıtasile Akdenizle ırti -
"ey Olan bu ~ devlet her hangi bir Rus 
ler.~ Alınan tecavüzüne karşı koyabilir
oıduğ u B~1kan ve Macar birliği. İtalya ile 
~... u gıbi İngiliz - Fransız blokile d~ıs-
•ıe nı·· 

d~. unasebet yaşatmıık suretil? Ak -
ı.~ ıı kıyılannda olduğu kadar bu mm
~ın. hinterlandında Türklere göre 
~ Urı demek olan hıristiya!l k:jlt\irüne 
~~ aı:vu1 ey' emiş Yunan - Roma medc- -
>lh~:i her türlü tecavüze karşı koru-

13 ~r. 

Çc11> u üıirn menfaat gözönüne gatirilince 
~ 1

§<>.n bu ırki miraslarla milli irade
q~ arıısında bir anlaşma zemini bulma 
~fll' teti kendiliğinden meydana çıkını -
~ lnu? cAnlaşma> demekle ıstiyenin 
l'tıi rYi alınası manasını kasdetmediği -
lllııu e buna i'ave etmeliyim. Bilakis, dü
~~llı Yoruın ki herkes müsavi fedakar1.ık 
~lal> lllesai birliği temin olunarak bir 
~rııu. §?na Viicud bulmalıdır, demek isti -
~l tn. AVTupa meselelerini kavramış bir 
~f)l::t adamile Bükreşte konuş-.ırken Ilı
~ 1 nııntakalann bır devletin zararı · 
~r ~larilk diğerme terk.edilmesinin bir 
~ :ı :rnayas.ı meydana getireceğini ve 
) .rer1 • 
aııı.ı enn bir cCenubu şarki f edcras -

Ieri feci hale sokan şey, kapalı bir iktı - - Sen mi? 
sad hududları içine çekilen ve aklın ala- . - • Yazdım bile:. hem de tam bugünün 
mıyacağı vüs'atte silahlanan Almanya - sıyası baş~~kalesı. 
nın tehdid yolile hareket ederek bu mem - g~ oyleyse. 
1 k tl h . b" k t ·"'- d 1 · - uyorurn. 
e e ere ıç ır ıyme ııa e ey emıyen cRuslarla harbeden Filler, fillerin bor-

bir tediye şekli kabul ettirmek isteme - tumlu cinsinden olmayıp hortumsuz cin
sidir. Almanya ve onun ilhak eyledikleri sin~endir. Asyanın ortasında büyük bir 
memleket1<?r Bulgar, Rumen, Yugoslav şehırde oturan bu filler, Asyada canları 

M ı· t• . "zd (40) ·ıa (80) sıkıldığından Rusların elinde bulunan 
ve acar ıcare mın yu e ı A vrupaya rre,.,..,,ek h · k tdıla 

· · bel' 1 kt a· l B b' k n T'" evesıne apı r. 
nını ey eme e ır er. u, ır va ıa- ~ya~an Avrupaya bir köprüyle geçilir-
dır. Şayed Almanya ile Ealkan blokunun dı. Fıller bu köprünün başına geldiler, 
tek bir mümessili konuşmuş olsa, vaziyet durdular.> 
ne kadar değişirdi. Hatta, bu mümessil, :..:._: ~te 1başmakalem. 
Almanyayı, dünya iktısadiyatının nor - . . . Afuİn! 
mnsı içine girmiye dahi icbar edecek kn- ... Bravo! 
dar kuvvetli oJabiUrdi. Sesleri. Bu esnada kapıdan bir ses du-

Sovyet Rusyaya gelince; evlAdlarını ve yuldu: 
- Öğretmen geliyor. 

torunlarını katleyledikten sonra şimdi Edibler, şairler, hikayeciler, romancı -
bu memleket Çarların sıyasetinde~ isti - lar, birbirlerine baktılar. 
fade etmiye koyulmuştur. Ne şekilde o- - Öğretmen geliyor ha? 
!ursa olsun bir Rusa karşı ölümler ge _ - Şimdi bize ceza verirse! 
çfrerek silah atabilecek olan bir Yugos- - Yemekhanede fazla oturmayın diye 

tembih etmemi, miydi? 
lav köylüsü ve Kızıl orduyu kurtarıcı Öğretmen kapıda göründü: 
ikinci Aleksandrm heykeli önünde alkış- _ Çocuklar, yemeklerinizi bitirdinizse 
lıyabilecek olan Bulgar çobanı, san'atka- haydi, derse, bugün alfabe dersinizi de 
rane bir surette telif edilmek istenen bol- bilmediniz, daha da sınıfa çıkmıyorsu -
şevizm ve Slavizın oyununu hala ania -
madıkları gibi bunlıann, maneviyat ba -
kımından orta çağ mümini ile mülhi -

dininin uzaklığı kadar birbirine uzak bu
lunduklarını da kavramamışlardlt". Bin
netice, bu uzun ve şayanı dikkat denizler 
kenan seyahatinden getirdiğim intıbaları 

birkaç kelimede hülasa edebilmek için 
diyebilirim ki Fransa, İngiltere ve Tür -

kiye İtalya ile mutabık olarak bu dev -
Jetler blokunu takviye etmelidirler. Şa -
yed bunlar, aralarında ihtilafa düşecek 
olurlarsa Alman ve Rus taassubu için 
Karadenize. Egeye, BoğazlarR ve hatta 
Adriyatiğe kolay bir geçid teşkil eder!er. ................................................................ 

Zehirli gölge 
(Baştarafı 7 nci sayafada) 

- Otomobilin içinde iki kişi vardı. 
Yanlarına doğru gittim, biri kadın, biri 
crkekdi. Ben yaklaşırken biri yere atla
dı. Motörü karıştırmaya başladı. Otomo
bil bozulmuş olacaktı. 

- Dur, acele etme! Birisi yere atladı, 
dedin, hangisi atladı, kadın mı, erkek 

'? mı. 

- Kadın atladı efendim. 
- Yüzünü gördün mü? 
- Hayır elendim sokak karanlıktı. 

- Peki kadın olduğunu nereden an -
ladm? 

- Şapkası ile elbisesinden. Bir aralık 
otomobildeki erkeğe bir ıeyler söyledi. 
Sesinden de anladım. 

- Ne söyledi? 

- Anlamadım. Rumca konuşuyordu. 
- Ne dedin, rumca mı konuşuyordu? 
- Evet, beyim. 

Serkomiser tekrar Rıdvan Sadullaha 
baktı. Sonra suaJ.lerine devam etti: 

- Ya erkek nasıl şeydi? 

- Karanlıkta kalıyordu. Göremedim. 

nuz. 
Şairler, edib1er, hikAyeciler, romancı -

lar önlerine baka baka yemekhaneden 
çıktılar. Sınıflarının yolunu tuttular. 

1MSET ······························································ 
SELANIK BANKASI 

Tesia tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubelni ı 

İSTANBUL .Galata ve Y~nicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanİ•tandalri Şabekri: 

SELANİK - ATINA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

ilan Tarifemiz 
Tet aütun ıantlm.1 ···················· ...... 

Birinci ıahile 400 karuı 
ikinci .ahile 250 » 
Uçüncii •ahile 200 >> 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son •ahiltı 40 » 

Muayyen bir mftddet zarfında faz
laca miktarda. llfln yaptıracakJa.r 
ayrıca ten.zUl • .. 1 tarı.tem.izden tstlfade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ııtmlar içln ayrı blr tarife derpif 
edllmlşUr. 

son Posta'nın t!carl lllnlanna aJd 
işler için fU adrese müracaat edil
melidir. Fakat bana öyle geldi ki gözlerinde bü -

yük siyah gözlükler var. İlincdrs KoUf'ktU Şirkeü 
- Peki sonra ne oldu? Kaltrarnam.ade Ban 

A.nkara caddesi 
- Doğrusunu istersenız şüphelenme - '-'.....-'-'ııııı..rııııııı..rıı~~~~"'-"'-"'-""'-""'-~ 

tq11 lt~drosu içinde Avrupa topraklarl> 
tıi~. ~ılnıe.&ni söz arasında düşünm:.1ş -
%. i U topraklarda muvakkaten bitaraf 
~ll'ı da~ tesis edilir ve akıllı bir fcdera
~ ~Yesinde h~lledilmez hiç bir mesele 
lliğj h~ığı ve büyük semereler elde edil
~it ~rkaç sene içinde görü 'müş o1urdu. 
~a },jrça aklı selim sahibi bir Bulgar 
~t ~aca_r, her halde bir topraktan feraS enın, kendi memleketinin bır 
~ ~~ nUsya veya Alman muvakkat ve
~ trı Uebbed işgali pahasına. o toprağa 
~~it enıleketin ulUvvü cenabı neticesi 
~ banolın.ıya müreccah old\ığu hususun
~ g ~ ınuhalefet etmezler. Seyahatım
~tı etırdiğim hakim intıb:ı bu devlet -
~hc:ıu~temel tecavüzler karşısın:la 
~ ~ 2:ilf unsurlarının Balknn bloklln
~llti ~~Ud olan bu ihtilüflı vaziyettir. 
~tı a ıç bir zaman vuku bulmıyacak o
lli hÇık Ve net askeri bir taarruz ihtima
ı... <it' • 
~UtQ •Cinde Bnlkanlılarla Mac'.ar1ann 

dim efendim. Yoluma devam ettim. Bi -
raz evvel memur beye anlatıyordum. Be 
ni alıp buraya getirdi. O otomobilin dur
duğu yerde arkadaşlar sonradan bir ce

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şuheıi 

Merkez.i: Bcrl.ir ~Ilı ~~~kız bulunmaları Hızım gelen e
~~I ı tehlike mevcuddur. Bunllarm 
\ ho~i ~1.ntan iktisadi istibdadı, ikinci.si 
)t 'atı evızınin hululüdür. Bu iki tehlike

derece vahimleştiren hal tabıatin, 

sed bu\muşlar ... 
- Anlatacakların bu kadar mı Rama -

zan? 
- Bu kadar beyim. 
- Peki, haydi çık bakalım! 

(Arkası "Yar) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
\J~~,.._--------------·----------'rı 9 ~ta Barooros Hay• tUnpaşa. Türbesi etrafının açılması lçin istl.mlAk edllmış 
tııı t!ı' 3, 5, 7, 52, 2, 4, 6; 8; 10; 12; 14, 16, 18, 20, 22, %4, 26 ve 8 numaralı binala_ 
~ll~ı kazı Yıkılıp kaldınlmak fizerc r.çık arttırmnva konulmuştur. Mecmuunun tahmin 
~ .... ~ııt 1310 Ura ve llk teminatı 98 l1rı:ı. 25 kuruştur. İhalesi 26/1/040 Cuma günü saat 
'-ı~d:atını Encümende yapılacaktır. Şartname Zab t ve Muo.meltıt Mildilrlü.ğü ka -

llaı... \törüıebllir Tallblcrin 1lk. teminat makbuz veya mektubları ile ihale günü 
~.ren . 

sa:ı.tte d:ıiml encümende bulunmaları. (293) 

Türlriy• pb~laiı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H~r tii-rlii banlıa iıi * 
...... ..-···············--·--··--···----

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Se'Lim Ragıp EJM~ 

. s: Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

'ifa etmiş bulunmak. 4 - Yaşı 25-45 arasında olmak. - , 
Devlet demir ofları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 
Muhammen bedellerile muvakkat temtnatıarı aşağıda yazılı 8 kalem elbise ve piltQ 

lcuroaş ve harçları 29/1/19-ro Pazarte.sı günü saat 15,30 da tapalı zart usullle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu 1.şe girmek 1stlyenlerin hlzalarında yazılı mnvakkat temlnatlle kanunun tayin 
etti#i vc.sikalan .,. tekliflerini ayni &ün .aat H,30 a &:adar KomLsyon Relsllğlne Terme ., 
leri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, ,Haydarpaşada Teselliiuı 
ve 5evk Şetlifinden da~ıtılacaırtır. (316) 

Metre 

15000 LlclTerd aerJ 
9000 L4cherd şayat 
&000 Siyah fa.yat 
7600 Gri pyak 
'1000 Siyah kastor 

84000 Catet u palto astan 
23000 Yelek ve kol &Starı Ckazalln) 
HOOO ElbJ.w l'e palto telası 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
) 

Muhammen 
bcdell 
L. K 

257350 00 

. 
7000 00 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

HOHOO 

525 00 

EKZAMiN ·· 
Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Kadıköy Vaklflar DirektörlUğil lllnl •rı 
ı - Kandilll Surp Arakelos Ermeni kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfL 
4 - Burgaz adası Ayayorgi manastırı vaktı. 

5 - Büyük.ada Ayayorgi manastırı vakfı. 
ı, 7 - Büyükada erkek ve Heybel1ada kız Rum yeUmhanelerl Takfı. 
ıı - Kuzguncuk Surp Lu.savoriç Ermeni klllsesı vakfı. 
12 - KartiLl Surp Nişan Ermeni kllisesl ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 
14 - Kınalıada Panalya Rum ktllsesl ve mezaılığı vakfı. 
ll! - Beykoz Surp Nlgagos Ermeni kllisesl ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 
16 - Haydarpaşa _ Kadıköy ve havallsl Musevi sinagonu ve mektebi ve mezarı~ 

vakfı. 

24 - BeykO!l Ayaparaskevi Rum kilisesi ve "llezarlığı vakfı. 
25 - Pa.pbahçe Ayakostantin Rum kili.sesi ve o.yazması ve mezarlığı vakfı. 
26 - Heybeliada Rum rühban mektebi vakfı. 
28 - Heybeliada Panaiya namı diğer Çam mnnastırı vnktı. 
29 - Burgazadası Hlr':Stos manastırı vakfı. 
SO - Kınalıada Hlrl.stos manastırı vakfı. 
Sl - Heybellada Ayatiryada namı dl~er Tepe manastırı va.ktı . 
32 - Bilyükada Hirlsto.s manastırı vakfı. 
33 - Büyükada Ayanikola manastırı vnlcfı. 

Heyetlerce idare olunan vakınardan semtleri vo isimleri yukarıda yazılı -n.kıfinra 
(2762> No. ıı vakınar kanunu ile nizamnamesine ve olbabdakl talimat.name hüküm
lerine tevfikan tek mütevelll tayin edlleceğlnden isteklllerln 31/1/940 tarihine kadar 
Kadıköy vakınar müdürlüğüne alelflsul müracaatlım ll(m olunur. (384) 

~ 

Avcı koru vakıf ormanlarının Obruk ve Tepeceören mevkllerlle cıvarlanndakl or • 
manda mevcud kereste imallnden bakiye kalan enkaz ile malftl ağaçlardan yarı yarıya 

tanştırılarat imal olunacak 4 bin kental kömür açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 29/1/940 Pazartesi günü saat 15 tedlr. İsteklilerin Kadıköy vakıflar müdürUL. 

lüne müracaauarı. (271> 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

ı - 12 aded geçme 1zo1Ator. 
2 - ı > Redresör 
s _ 65 11 Yüksek tevettür uç kutuları ve 30 aded uç kutusu lzolfıtörU bakır ııe. 

çid çubuğu lle beraber komple. 
f - Cereyan reqüktörleri ve tevettür transformatörleri. 
5 - Eleman (sabit tevettür tutma filetl). 
6 - Mubtellf A. E. O. elektrik malzemesi. 
Yukarıda lı6lmleri ya:ıılı 6 kalem muhtelıf malzeme ayrı ayrı satın alınacaktır. Bun.. 

ıara ald fennt ıartnameler parasız olarak ldarenln Metro handa 7 nci kattaki lev:ızun 
müdürlüğünden tedarik edUeblllr. Tallblerln nihayet 10/2/940 tarihlne kadar alflkadaı 
oldukları kısımlar lçln teklif edecekleri fiatıarı idareye bildirmeleri. c262• 

lstanbul levazım amirliğinden 
Eytib De!terdarında ı No. ıu dikim evinin çorap atölyelerinde makineler için 1hzal 

edilen bina dahlllnde zati çorap maklnelerl e çalışmak isteyenlerin Defterdarda 1 No. 
Ju tllklmevl mıidiirlüğüne müracaatları. (10894) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 

Cinsi Mlkdarı 

Aded 

B. Tahmin 
F13tı 

Kr. S. 

Port.akal 64 JQlı: 10000 li 60 ) 

İlk temınat.ı 
Lira Xr. 

11 80 ilk 22000 3 25 ) ll8 50 
• 100 Jük 8000 1 '15 ) 

Mandalina 5000 3 25 ) 
Galatasaray lisesinin pansiyonunun 15/N!s:ın/940 sonuna kadar ihtiyaçları olan yuta_, 

nda miktarı, beherinin tahmin fiatı ve ilk teminatı yazılı portakal ve mandallnasınııı 
30/119'10 Salı günü saat 14.30 da açık eksl!tmesi ynpılacaktır. 

Eksiltme Beyoğlu İstlklal caddesi No. 349 da Liseler muhasebeciliğinde toplanan olr::Gl 
komisyonunca yapılacaktır. 

İsteltlUer t.emlnat yatırmak 1çln ve şar~amcyi görmek üzere Beyoğlunda Galatasa.. 
ray Ll"t'sl idaresine müracaaUarı ve Ticaret Odası ve.c;lkasne birlikte Yukarıda aözü ıa. 
çan gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (299). 



tz Sayfa SON POSTA 

.. . ; .. . ....... , 

BAŞ DIŞ Romatizma 

Nezle, Grip 
Nevralji 

Kırıklık 

ve bütün ağrılan derhal keaer. Lüzumunda günde 3 kaşe ah ıab~li~. 
• • • • .. '. ' ·" • ~ ' • : • • • ~ J~ .. ~ • , - • ' :·. ~'':'~ • 

TÜRKİYE 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 

ISTANBUL BÜROSUNDAN: 
Z0n;:.ıldnkıan veya açık ağızlardan Derinceye maden kömürü nakletti
rilee<>ğinden vapur sahihlerinin şeraıti öğrenmek üzere nihayet l 7 Son

k5nun 1940 Çarşamba gününe kadar Bahçekapıda Taş handaki 
büromuza mürncaatleri. 

Ziraat Vekaletinden 

,.. Alaturka ve alafranga 
mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastahr kitabı 

Y nz:l'ı: F ı\ HRfYE NEDiM 
Her eve ınıı •ı oları bu kitab, 

bine ynkın yemek, tnl.iı, pastalar 
Jıişirırıes.r.i lrnlrıy sureli"' tarif eder. 

l<'ıttlı: ıoo, cııcıı ; si ıı;; kuruş. 

Su ! ış yeri : 

lstanbul inkılap Kitabevi 
Yeni ormıın kanunu hükümlerine tevfikan ılmdlye kadar devlet işletmesi tesis '-------------r 

edHml~ olnn Karabük, Dursunbey, Eskişehir, Düzce, Daday, Giresun, Çoruh, Pos (Ada. · - ---- ·--------
na), Seben (Bolu> revirlerince istihsal olunan ve piyasa kerest.esl imaline elverişli ( T • y A T R Q L A t( ) 
eb'adda bulunan tomruklar, depolardan istif ed!lmlş olarak arttırma ile satılmaktadır. 1 

Her revirin .lstlhsalatue mahalli ihtiyaç vesaire çıktıktan sonra kalacak ve artırma --Lt-t-.:C-.t-ı _c_a-dd_e.s_l_k_o_m_e_dl-kı.a_m_ın_d.a _ _, 

Ue satılacak olan tomrukları işlemek üztıre icab "e ihtiyaca göre blrkaç fabrika inşa:ıı... akp.m uat 20,30 da 
na ızl:ı verilecektir. Buralarda fabrika inşa etmeit arzusunda bulunanların müracaat_ Sözün Kısa..ıı 
lan azami üç ay içinde tetkik ve intaç edileceği gibi lcab eden miktardan fazla fabrika 
inşasına müsaade ver!lmlye~k ve bu mıı Uetten sonraki nıüracaatlar kabul olunmı_ 
yacaktır. Bu itibarla alakadarların bir an evvel Ziraat Veka.let!ne müracaat eylemeleri 
Ult! olunur. (137) (300) 

dalk opereti - Bu akşam 9 da 
Şirın T eyz.: 

O - DÖ;. KiNiN HASAN 
ve HASAN SAÇ SABUNU ve ŞAMPUANLARI saçlann d61dllme
ıine mani olur. Ayni zamanda aaçlan kuvvetlendirerek fevkallde 

bir letafet verır. 

H A S A N Deposu Veni Adresi ı 
B 3hÇekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

Ka~eleri 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu11 tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı : 265 

Zırat ve tıcıtrt ber nevi banka ruuameloleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ağıdaki plA -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ı.ooo Lira:ık 4,0:>0 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 .. 250 " 1,000 " 

40 " 100 ., 4,UOll ,, 
100 .. 50 .. 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesabl~nndaki paralar bir sene içinde 50 liradan •i'ı 
düsmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyluL 1 Birincikanuıı.. 1 Mart ve t llazi. 
ran tarihlerinde çekil-etektir. 


