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HALKIN GÖZÜ 

HAL KIN KULAGI 

HALKIN DiLİ I 

- Yazı ~leri telefonu: 20203 PERŞ~mE 18 iKtNCİKANUN 1940 
Sene 10 - No. 3403 

e ze e eni a rı a a ı 
Bor havalisinde siddetli 

' 
zelzeleler oldu, 

!186.ev yıkıldı, 5 ölli var ••• 
Başvekil, felaketzedelere yapılacak 
yardıma aid kanun gOrOşOlürken · 

MecUste mOhim beyanatta bulundu 
r Başvekil diyor ki: , 

1 

Bu felakete karıı duyulan hu ~ 
Türk camiasının birbirine ne i 
kadar yakın, birbirine ne kadar i 
bajilı olduğunu ıöıteren bir ! 

misaldir 1 
'······································· .. ·········--.) 

Ankara, 17 (Husust) - Mecla yarın 
Hat on dörtte toplanarak eldeki acele ı,. 
leri görüştükten sonra k~ tatili kararı 
\•erecektir. Başvekil Dr. Refik Saydamın 
bu münasebetle beyanatta bulunması 
rnuhteıneldir. 

Yeniden 
Zelzeleler 
Oldu 
Kastamonuda da dün 4 

zelzele kaydedildi 

Sivaı tJalisinin yardımlara 
dair gazelemize beyanatı Ankara, 17 - B. M. Meclisi buC&n 

Şemsettin Günaltayın başkanlığında top
lanarak ruznamesinde bulunan maddele-

(Devanu 8 inci sayfada) BCl§ve~ Dr. R.efilc Scıttdam ·uAdanDüa, .. 
17 

(Hususi) - Niğdeden bildi------=-------------------- n yM: n~~P~2l~~B~~~ 
Sovyetlerin Finlindiyada :,;~~;!~~;d~,:~;.~n: 

Bordan ve Niğdeden imdad ekipl..t 

--

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 Kuruş 

,,. ......................... ._ ..................... -----······· ... -··············· .. ····-·····-·····-···___... . . 
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Devlet bütçesine 
900.000 lira zarar 

veren muhbiri sadık 
----.. ··---

Bu namus ve iktidar düşmanı müfteriler hlla 
yerlerini, kuvvetlerini muhafazı1 edecek, hali 
ceza görmiyecek, kafaları ezilmiyecek mi? 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
i O smanlı imparatorluk tarihini ya- yürümüştü ki evlld babayı kardet kar
~ . %acak olanlar, onun inhita~ sebe1:>- deşi, madun, mafevki ga~azlıyor. na
: Ierınl sayarke.n:. cUmuırU ahlAk oyle bir rnus ve fazilet erbabı cmuhbiri sAdı.k11 la·J l derekeye inmişti, curnalcılıi: o türlü abp (Devamı ! 'Jlclde Sösün Kısası sütununda) 

'--········-·-········ .. ········· .. ················ .. ···-····················································· .. ······-' 

Avrupada bir asırdanberi 
görülmemiş şiddetli 

soğuklar hüküm 
.. .. 

surııyor 
--~~------~~--

Es ton yada derece sıfırın albnda 46 ya düştü, Kopen~ ag 
limanı buzlarla doldu, Tuna nehri de dondu 

eni bir ric' ati eri gönderilmifllr.Kocaolinde Taogüner Y hmit, 17 (Jfusust) - Kocaeli mıntaka- An.karada bir k1f manzarası 
M h b l f l d 40 d ğ k sında Salı günü gece 1ansından. aonra a- Londra 17 (Hu.rusl) - Avrupada. u- Yüzde 85 i Alman a a itmek .. 

U are e er Si ırın a bn a erece 50 U ta cereyan at 4,30 da fiddetlice dün saat 11 de de zuıı senf:lerdenberi mi-11 göru··ım ı. b l l 200 y y g uze-• . . . . • . . ., em..., re u unan vapur hareketsiz kal· 

edıyor, Sovyetler top ve 29 hücum arabası ter kettiler ::.ru iki zelzele hıs9edllmıştır. Hasar yolc- şiddetli bir so~k hüküm ıürmektedir. mJ.itır. Bu vapurların 200 Ü petrol ve 
. · . . Kophe.nag lım~ı buzla~la dolmUf • 400 ü de Almanyaya hububat götürü . 

Helsinki, 17 _ 17 IUnunusani tarihli düpnaıı milfrezaiııi püskürtmüş, iki hü- (Devamı 8 mcı sayfada) tur: Danımar~a ıle _ Skandınavya sahil- yordu. 
resmı tebliğ: cum arabası tahrib etmiflerdir. Dü§lllan K d len arasın~~kı bogaz buz tutmuştur. 1\-loskovada 

Kareli berzahında iki taraf iz'aç faali- 70 alil ve yüzlerce ttıfek terketmiftir. aD Ira Baltık denızınde de buz tabakalan yUz: Mo«:k e 1 7 - Moskovada "e clvaı 
teli €östermiştir. Laponyada, Finler Salla bölgesinde ci va d mektedir. mmtakf: uda bir asırdan beri göriil • 
Doğu cephesinde. Ladoga gölünün do- muvaffakiyetle muharebe ediyorlar. rlD a Tuna nehri dondu medik şiddefü bir soğuk hüküm sür -

tu-fitnalinde keşif müfrezeleri arasında Bugün Fin tayyareleri Sovyet kıtaatı- iki hevelan Buda~te 17 (A.A.) - Tuna nehri mektedir. Termometre sıfırın altında 
tnUharebeler olmuştur. nın toplu bulunduğu yerlere bombalar , . J birçok kısımlarında ve bilhassa Mı - 42 dereceye kadar düşmüştür. Çok so-

:Su muharebeler esnasında Finler bir (Devamı 3 il.ncll sayfada) Bir köprü toprağa caristanda donrntLŞtur. (Devamı 8 inci sayfada) 

Piyasaya Olçnsn noksan deri orta~::ış~:;:oldu 1Fransa ve İngiltere bizden 
sttrüldOğO tesbit edildi :~~~J~~::::il~~::;E:~~~;:;~~~ vapur kiralıyorlar · 

kısımda bir heyelan olm~ ve Babate
penin eteğini t~kil eden bir kısım ara. 
zi 300 metre kadar kaymışt.ır. Bu he • 
yelanda şosenin 20 metrelik bir kısmı 
ile üzerinde bulunan bir köprü tama • 

Memleketimizden almıya başladıkları malları 
bunlarla nakle karar verdiler Dün ınu··dd · " h"k. b. f ·· h ·ı eıumumı, a ım ve ır pro esor uzurı e 

derilerin noksanlığı anlaşılarak iki fabrikatörün 
mahkemeye sevki kararla4b (Devanu 8 inci sayfada) 

~······················································, 

~ Vilayet ve kazalarda i 
~ felaketzedelere 1 

ıya~~~r~ n,~kd~!8!~~~~ıri 
E 1940 Cumartesi akşamına kadar 1 
: Milli Yardım Komitesi namına Kı- ! 

z:Jay Umunıl Merkezi veznesine i 
yatırılan ve müfredatı 1 HA 15 nu. 
maralı Kızılay li.stelerile ilAn edi • Fr . .. . 
len nakdi yardımın Vilayet ve ka.. t . ansızla.rın kiraladıkları Burhanıyc vapuru 

ngıltere ve Fr · · · za itibarile yekunlannı gösterir cet- . ~a ıçın pıyasalarımız:- rasında bazan epey bir müddet geçmekte 
f veli veriyoruz: dan mal milbayaası mahsfuı bir nisbette olması yüzünden ihraç emtialarının scv-

Bir deri jabf'i ka!ın.ı i (Devamı 8 inci 1ayfada) artmıştır. Yalnız harb ba§langıcındanbe- ki işi teahhur etmektedir. , \ ı· ı llmanunıza daha az vapur gelmekte ve Fra.niızlar milba'-·aıı ettikleri malları 
. U'•~• l incil.aayfada Mahkeme dtanun4a) I b'"''" .11.1.d · J ............................. -. ........ _ .... ._.... 11ı1ıassa _.. enız .._·ndalıi ııJfe,11".i .. .._ · f .ı .• ) -. • .,.- .Q>n' W' f illa: fi# 81Ml 
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Z Sayfa 

Her gün 
Cevabsız k alan sual' 

Ekrem Ufakhail 

- Yarın ne olacak? diyorlar. 
Evde ve sokakta herkes bunu soruyor, 

herkes gazetede bunun cevabını arıyor, 
anlamak isti~r. 

- Yarın ne olacak? 
Evvelii harb, elan başlamamış olan 

harb gerçekten o· acak mı? Olursa geniş
liyecek mi? Genişlerse bu taraflara doğ
ru yayılacak mı? 

Herkesin merak ettiği, sorduğu, an!.a
mak istediği, ısrarla, endişe ile üzerinde 
durduğu bu. 

İşini ona göre tutacak, kararını ona 
göre vere<:ek, planını ona göre yapacak
tır. 

Hayatı, varlığı alacağı cevaba bağlıdır. 
Yalnız beklenen cevabı verebilen yoktur. 

* Alman tarihcisi Emil Lüdovig kendisi-
ne ölmez bir şöhret temin eden bir kita
bın<la eski !harbe tekaddtirn. eden ayın 
tarihini anlatır. Kitabı okurken harbi 
mucib olan hadiseleri sahne sahne görü
rüz: İşte Saray Bosna seyahatine hazırla
nan Avusturya veliahdi, işte cinayet sah
nesi, işte cinayeti müteakib toplanan 
Avusturya vekiller heyeti, sonra bu ha
disenin muhtelif hükumet merkezlerinde 
yaptığı tesirler. Alman imparatoru, Rus
ya imparatoru, Fransız cümhurreisi ve 
işte hepsinin kafasından geçen ayrı ayrı 
düşünceler, arzu, hır$, kin, intikam dal
galan .. 

Siyasi vesikaları okud'..lktan sonra bn 
harbe tekaddüm etmiş olan sahneleri de 
ayn ayrı gözlerimizin önünde canlandıra
biliriz. 

Fakat harbin bir defa i~an edildikten 
sonra nasıl bitirileceği tayin edileli mi? 
Yarın ne olacak? Bu suale cevab ven:bi
lecek yoktur. 

* Arasıra bir telgraf haberinde: 
- Alman devlet reisinin başkanlığı al

tında bir harb mec"isinin toplanın~ ol -
duğu rivayetini okul'UZ. Ertesi gün ·oir 
radyo spikerinin dilinden: 

- Fransada Fransız ve İngiliz dev?et 
adamlarile kumandanlarının iştiraki ile 
büyük bir kurultayın kurulmuş olduğu -
nu öğreniriz. 

Acaba ne konuşuyorlar? 
Karşı taraf için öğrenilmesi hayat de

ğer bir muhaveredir. Fakat bu muhave
reden: 

- Yarm ne olacak? sualine mutlak, 
değişmez bir cevab çıkarılabileceğini 

tahmin etmek lazla ileıiye gitmek olur. 
Şüphe yok ki, kuvvetleri azami dere

ceye çıkarmak kararı verilmiştir, hazır
lanan kuvvetleri her an harekete hazır 
tutmak kararı verilmiştir. hatıra gelebi
lecek en uzak ihtimallere karşı dahi ta
hakkuku halinde ne yap1lacağı düşün;j]
müştür. En müessır tedbir:er incelen -
miştir. Fakat ayrı ayn çızilen p1anlardcın 
hangisinin talbik e<lileceği, edi ebileceği 
noktası elan ımuallaktadır. Tereddüdü do
ğU:an; askeri vaziyetin siyasi vaziyete 
baglı oluşu, siyasi vaziyetin de henuz 
inkişaf devresinde bulunuşudur. Eski 
h.arblerle yeni harb arasmda görülen ba-

~ faI'~lar~an biri de bu noktadadır. Es
kiden sıyası kombinezon ender bazı istis
nalarla hemen her vakit harbe takaddüm 
eder, harb sahnesi de peşinden se n· d" .. . . k ç ır 1. 
Bugun sıyası ombinezon harble birlikt 
yürüyor ve asker istiyor ki, diplomat ken~ 
disine dövüşü'ebilecek, düşma~u <:.rkaaan 
veya yandan vurmıya müsaid bir yPr 
gösterebilsin. 

Yarın ne olacak? 
İşte henüz kat'i devresine varmamış 

olan siyasi kombinezonların tebellürün _ 
den ve müstakbel harb sahnesinin intiha
bından sonradır ki, bu suale cevab veri
lebilecektir, fakat o zaman da suali soran 
kalmıyacaktır. 

Ekrem eşaklıgil 

-····t<ara.tiüi<··ı ahrii<.aian·ü·ınü·ın-·· 
mUdUrlUğü 

Bazı kısımlarında faaliyete geçilmiş o

~an ve piyasaya mamulatıru arza başlıyar. 
Karabük demir ve çelik fabrikaları u -

um müdürlüğüne eski orman muhafa
: umum komutanı General Sey!inin ta

. olunduğu haber alınmıştır. 
yı; brika yeni sanayi teşkilat kanunHe 

.. ~ kil bir müessese haline gelmekte o
nıus ~ümerbank bu· fabrikaların finans-
]up, kt" 
manile iştigal edece ır. 

S O N P OSTA 

Resimli Balrale: Çinli nasihati 

Sebebsiz kazanılmış iyi ş-Olıret temelsizdir, kısa bir zamah 
onra ıstihfafa tebeddül eder. 

Kendini hakikatte olduğundan başka türlü 
bostanları bekliyeh korkuluğa dönersin. 

gösterme, 

Cepheye nefer olarak 
Giden general 

/" ....................................................... , 
Hergun bir fıkra 1 

Yalanla doğru 
: 

Şof iJrlillı gapan 
Bir alnema yıldızı 

İkincikanun 18 

Sözün kısası 

Muhbiri sadık. 

E. Ekrem Talu _ 

(Baştarafı 1 inci sayfada ) 
rm şerrinden hıfzı samedaniye sığınarak 
hergün bir iftiraya kurban gitmek kor
ku.sile yaşıyorlardı. Curnalcılık, hafiyeUk 
yüzünden memlekette hayra matuf olsa 
dahi bir iş görmek, bir eser yaratmak 
imkanları külliyen münselib olmuştu!.> 
volunda, çok doğru bir mütalca yürüte

' klerdir. 
Hakikaten, camiaların t~melini gam

mazlık ve hafiyelik kadar sarsan, idare 
ş~zesini bu redaetler kadar bozan hiç 
bır şey yoktur. Muhbiri c;ad1k nizam ve 
intizamın, amme menfaatin.in iktidar ve 
hüsnüniyetin en büyük düşm~nıdır. Ken· 
disine azıcık itibar edecek, inanç _göste· 
recek bir merci. bir makam bulunca, en 
ipsiz sapsız iftira koskoca devlet meka
nizmasını ielce uğratacak bir kuvvet o
labilir. 

. Fransız mütefekkiri Bomarşe der ki~ 
ciftira edin .. boyuna iftira edin! İftiranız 
nastl olsa bir iz bırakır .. • 

Her müfteri bu hakikate sanki vakıf
tır. Sırf şuna buna düşmanlık f~tmiş. ken-
di kötü tıynetinin icabını yapmış olmak 
için uvdurdui{u valanın ne de olsa mi.de 
bulandJracağından. - ve ac:ıl işin fenas? -. 
hareketinin hiçbir ceza görrniyeceğinden 
emindir. 

Mu1hbiri sadık bir frE.-ngi mikrobu _gibi 
değdiği noktayı zehirler ve bundan baya
kı haz duyar. Karşısında zav1f bir sf'ciye
ye rasgelirse o vakit tahribatı yaman 
olur. 

İste, biraz yaşlılnrım1zm pekala hatır
ladıkları Abdülhamid devri! O vakitti 
.-muhbiri sadık. lann vüzünden devJet 

Fransızların mü
tekaid generalle
rinden Grancour- Kalabalık bir toplantıda bazı güç idaresinin başında ve icinde erbabı na-
tun, bu harbde 
Fransız ordusuna 
gönüllü olarak il-

tihak ettiğini, ale
lade bir nefer gibi, 

cephede hizmet et
tiğini hatırlarsınız. 

Nefer arkadaşları 

arasında, gene eskisi gibi general mua
melesi gören, ayni hürmete mazhar olan 
generalin, burada siper arkadaşı bir ça
vu~ tarafından yapılan kara kalem bir 
resmini görüyorsunuz. 

Neticesi 500 sene sonra 
alınacak bir bah:s 

sualler sorup bu sua'le-re cevabla1· ve- rnus ve faziletten kaç kişi bannabilmiş, 

rerek vakit geçiri.yorlarmt§. Bir aralık tutunabilmiştir?!. Yakın tarihten daima 
b' · aJ. ı ibret alınalıvız. Muhbi.ri sad1k denilen 
ırı şu S'll i sormuş: l şeni mah1fı.k h ortlamak fırsahnı asla bu-

- Yalanla doğruyu birbirinden na- : lamamalıdır. İmzasız mC'ktubun yeri k~-
sıZ ayırd edebilirsiniz? 1 ğı.d seoeti olduğu gibi, ID""TICdsiz. delil-

Tanınmış bir siyaset adamı: 1 siz iddialarda bulunanların da yeri evve-
- Kolay, demiş, her ikisini de bir İ ıa cümhuriyet mahkemelerinin huzuru, 

kapının önüne götürürüm. Kapıdan l sorıra da cezaevinin ko.ğ'uşudur. 
Azviyat ve rnüfteriyatınm ce7asını içeri ilk giren yal.andır. İ 

Tanınmış bir mu.harriT de: 1 l('Örmiyen muhbiri sadık cüret bulur. ör-1 

1 
nek olur, sonra da <;oğalır. intişar eder.ı 

- Ben de elbiselerine bakıp birbi- Buna sebebivet vermemeliviz ki milli 
rinden ayırd ederim, demiş, ya:antn l bünvemizin ;senJiCHne ha1 el gelmesin. 
elbisesi daha itinalı olur. I Baştanberi yürütmekte '>1duğum bu, 

\ _,/ İngiltere harbiye nezaretinin şoförü vatani bir enclişeden mülhem, mütaleala-, 
....... ·------------- rın saiki bana kadar akseden vakın bir 

Temerküz kampına bir kadındır ve geçen sene meşhur tenor hadisf'dir. Bir hadise ki, bir mı.ilbiri sa-
Rişard Tavberle birlikte cKalbin arzu- dık yüzünden. devlet bütçe!:ine 900.000 

gönderilen A~·man papazı SU> filmini çeviren sinema yıldızı Kafo- küsur lirava oturmuştur. 
Yer yüzündeki milletler içinde en çok leen Kellydir. Burada kendisini yeni in- Evet! Karabükte. ihale edilen bir mil-

bahse girişenler muhakkak. ki Amerika - Alman papazlarından doktor Micmöl- giliz harbiye nazırı Oliver Stanleye oto- yon küsur bin liralık bir ;nsaat işini. bir 
lılardır. }erin temerküz kampalanndan birine gö - mobilin kapısını açarken görüyorsunuz. muhbiri sadık: .Bunda suiistimal vardır!ı. 

Anlatacağımız vak'a şimdiye kadar işi- türüldü~ünü~ ~u yüzden dünya hıri~ti ..: diyerek üç ay durdurmuş, tahkik ctmiş-
tilmiş: olanları pek geride bır::ıkmakta _ yanlık alemının heyecana kapı1dıgını, R · ler, bu iddianın valan ve tezvir 01 duğu 
dır. Almanya ve bilhassa Nazi şefleri aley - oma şehri altındaki tüne/ meydana çıkmış, lakin ihalei kafiyesi 

yapılacağı zaman eski müteahhid: ~Ara-
Geçenlerde Amerikada Lolüsiane eya- hine türlü türlü hücumlarda bulunuldu- 1942 senesinde Romada büyük bir bey- dan Ü<: ay ı;ıec;ti .. şimdi şartlar değişmiş-, 

Jetinde çok cesim ve modern bir kışla bi- ğunu hatırlarsınız. Şimdi ise üç buçuk se- nelmilel sergi açılacaktır. SPrgi iş!erine tir .. o :Ciata bu yapıy:ı ÜzPrime alamam!> 
nası inşa e~tir. ne Micmöl1erin mıntakasında papazlık e- hararetle devam edilmektedir. itiro:ı7ile nükUI etmis. nih:lVet VE'nid~n 

Jöe Lewis ile M. Brown adında iki sa- den doktor Hildebrandt isminde bır din Sergi münasebetile Roma tünelinin münakasa va konmuş ve .. 900.000 · küsur 
d b h t b ·:r tt b l k lira fa7hsile ih?le edilebilmiş!. mimi ahbab 1000 dolara şu bahse gıriş - a amı u usus a azı ı şaa a u u:ıma - küşad resmi icra edilecektir. Romada şim 

ta ve şöyle demektedir: Muhbiri sadık ceza görmü~ mü?. 
mii~erdir: . .. , . .. diye kadar tünel rnevcud olmayışı bazı - Bu sualimin cevabım. haniseyi bana 

Beş yüz sene sonra bu kışladan eser - Doktor Miernol.erın temerkuz larını tıayrete sevkedebilir. Fakat unut -
kamplarına gönderilmesinin sebebi, onun mamak ı·cab eder ki n-manın altında tu" - nakleden veremedi. Başım önüne <'ğme-

kalacak mı, ka]mıyacak mı?.. Al h . . R'bbe t rw sinden anladım ki o cevab herhalde men-
Bu iki arkadaş mevzuubahs 1000 doları man ancıye nazırı von 1 n ropun nel kazmak çok büyük m~külatı badi 

Louisiıne'ın bir bankasına tevdi eyle _ yeni çocuğunu vaftiz etmeği r~ddeyleme- olmuştur. fi idi. 
Sinden ileri gelmiştir Zira von Ribben . . . . . 1 E. ~<!.rarım. size: Ya.zı_k ~l"ğil mi?. Gü-

mişlerdir. Bankanın yapmış olduğu hesa- . .. , . . · .v. - Üç bın sene evvel ınşa edılmış olan nah değil mı?. «Mtıhbm sadık,. bu temfz 
ba nazaran, 500 sene sonra yani 2439 se - trop, Mıemol erın ıdare ettıgı k·lıseye muazzam Roma şehrinin yer altında su ve ileri camiada hala yerini, kuvvetini, 
nesi Kanunuevvelinde kazananm ahfadı-! kayıdlı iken son:ala~ı b~~adan f.l~mış. cereyanlan kanalları mahzenler vesair saltanatmı muhafaza edecek mi? Hal&' 
na verilecek olan meblağın tutarı 3,000,000 1 Azası bulunmadıgı hır kı.ısede çocugunu birçok tcs~at bulun~aktn i.di. Fevka~a- namusa, iktidara saldıracak. ifti~a ~de--
dolan bulacaktır. 1 vaftiz ettirmek istemiş, bunun için de bj]- . A • • • cPk. fe!';;:ıd karıstıracak ve .. ceza g~rmıye· 

b 1 de kıymeth asarı atikayı bozmak LStemı- cek, kafası e?ilmivecek mi?! 
Parayı bankaya bırakhktan sonra iki hassa şahsan müracaatta u.unın~sına yen R<ıma belediyesi şimdiye kadar iü - ı:; ı:;; 

1 
~ 

ahbab bir notere gidip keyfiyeti tescil et- rağmen Miemöller kilise terbiye, adat ve nelden sarfı nazar etm.iş:ti. G. Gkce11-ı, ' 'l__,,a/u 
tirmişler ve müseccel ahidnamenin bir örflerine dayanarak bu ta' ehi ıs'a'f etme- Nihayet buna da bir çare bulunmuş ve · ················· ·· ······················ ··················-
suretini şehrin belediyesine tevdi etmiş- miştir. tüne:in inşası bir hayli ilerlemiştir. Ticaret Vekili yarm şehrimize 
lerdir. Belediye bu varakayı mahzeni ev- Başpapazın, gözden düşmesinin diğer B .. eli . . . 6 920 000 kı'lo 

u tun n ınş.ası ıçın ' ' geliyor 
raka koymuştur. bir iPeti de, General Ludendorf ile karı- demir, a6,000 ki!o bakır kullanılmıştır. 

Yeni bi· hastalık : 
" Yı .'dırzm grip,. 

sının, ne ariyani.ne de Yahudi hüviyeti 
olmıyan bir din kabul ettirmek isteme - 255,000 metre mikibındaki duvarları 
leri, başpapazın ise. Tannnın yerine in - muhkem olarak inşa edebilmek içln iki 
sana tapmayı reddeylemesidir.> milyon günlük mesai sarfedilrn:iştir. 

İn?i+l~erooe yeni bir hastalık baş gös
Doktor Miemöller 1914 harbinde de - Bu tünelde her iki dakikada bfr tren 

işliyeceklerdir. Bu trenlerin süratleri 
termh. ı1ş ır. Bu hastalık. bilhassa büyük nizaltı kumandanı idi. Sonralan papazlı-
şe ır erde kendini göstermekted' 0 _ ğa süluk etmiştir. 

• 14 . . ır. ================ 
na «~ 1 -ır~ grıp> ısrni verilmiştir. da~el<>r<le sızılar ile kendini göstermek-

Yıldırım ısmi verilmesine sebeb an- tedir. , 

~~ ~8k.sa:t devam etmesidir, ilacı yok- iki aün kendini korumak hastalığı 
· ı gun evde kalmak k8.f· 1 k ~· . . . 

tedir. Binlerce ki . b h \ ge me - tamamı le geçınyorsa da fazla sarıdir. 
muştur:. şı u astaııga tutul- Bu yüzden bir defa hastalanan pek az 

Hastalık ürperme b ta v zaman sonra tekrar yakalanabilmek -
' aş agnlık, a - tedir. ,.. 

İSTER 1 NA N , 1 STER 

saatte yüz kilometre olacaktıl'. 

haly ada evlenme rekoru 
İtalyada yap~ olan bir istatistiğe 

göre 1939 senesinin ilk on bir ayı içinde 
İtalyalh. 94 vil.Ayet içindeki evlenmelerin 
sayısı 273.515 tir. En fazla evlenmeler 
Ve.netlik vilayetinde kaydedilmişti!'. 

İ NAN M A I 
Elimize bir istatistik g t • h . 

leketlere ne kadar 1 eç v
1
' angı senelerde, hangi mcm- istisna edecek olursanız münasebette bulunduğumuz memle-

. ll ld ıı. ma sattıgımızı ve o memleketlerden han- k gt ma arı a ıf'iımızı gösteriyor. etlerin hepsi de Avrupadadırlar. Sanılabilir ki Cenubi A-
Listeyi dikkatle okuyoruz Japonya ·ıe ş· ,. . merika Türkiye için henüz keşfedilmemiştir, A:Crik:ı da Me-

' ı 1maıı Amerikayı tih yıldızı Madar uzaktadır . 

j S T E R i N A N, i S T E R ' i N A N M Ar · 

Ticaret Veki!i Nazmi Topçuoğlunun 

bayramı geçirmek üzere yarın şehrimize 
geleceği haber alınmıştır. 

Vekil bir hafta kadar şehrimizde ka -
lacak ve bu müddet zarfında kurulmakta 
olan iç ve dış ticaret teşkilatlarını tet • 
kik ede<!ektir . 

' ................ -. ............................................... .. 
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Belçika hududunda 70 
Alman fırkası toplandı 

b 1 d B l .k hududlarına dog" ru yapılan Alma·., no.an 1 ve e çı a . . d 
askeri nakliyatı yolcu trenlerinin ıntizamını boz u 

Alm h d d 17 (AA ) _ w estpha-1 sı ve Holanda hududu~da ~8 A!ı:ıan fır-
an u u u, · b 1 aktadır Şımali şarkı ve ce-

lie'den bitaraf mıntakalara gelen yolcu- kası u unm · . A 

lar m ··ı d' ı1 Alman askeri nubu garbi istikametlerınden Ho' andaya u ema ıyen yap an . . 'l 
bakliyatı yüzünden birkaç kere yolda taarruz etmek ıçın her şey hazır a.nmış-
bek1emek mecburiyetinde kaldıklarını tır. Alman taha.şşüd mıntakasını zıyaret 
beyan etmektedirler. eden müşahidlere göre Limbnrgun karşı-

Umumi Harbde Alman S?flarmd:ı. çar- sında müteaddid motörlü kıt'<..ılar bulun
pışmış olan bu yolculardan biri bu kad~r maktadır. 
kısa bir zamanda bu kadar çok ku~vetın Brüksel, 17 (Royter) - İyi malılmat 
nakledildiğine şimd.fy'e kadar şahıd ol- alan mehafilin kanaati şudur ki, buhra-
Jnadığını söylemiştir. •Y• • •• l' b·ı k · d h b' 

Emin bir membadan alınan haberlere nm geçtıgını soy ıy: ı me ıçın a a ır 
göre Belçika hududunda 70 Alman fırka- iki gün beklemek lazımdır. 

Fransada komünist 
mebuslar Meclisten 

tardedildiler 

Sovyet Rus·'anın 
L, veç ve Norveçe 
karşı vaziyeti 

Paris, ı 7 (A.A.) _ Havas: Diplomatik Paris, 17 (AA.) - Havas: Meb'usan 
hıahfcller, B. Molotofun 31 Teşr•nievvel- meclisi dün öğleden sonra, komünist par
de birdenbire Finlandiyaya karşı aldığı tisine mensub bazı meb'usların meb'us
lı.attı hareketle dün, İsveç ve Norveçe luk sıfatlarının kaldırılmast hakkındaki 
kı:ırşı ıttihaz olunan hattı hareket arasm~ projeyi müzakere etmiştir. 
da . müşabehet görmektedir. Mcb'us Tixier de Villancourt, komü
• Isveç: gazetelerinin Ber:inden alarak nist meb'usların, meb'usluktan iskatının 
Yaydıkları bazı haberlere göre, A~manya kafi olmadığını. esasa da varmak lazım 
,garb de~letlerinin yeni y~ni bi~~raf mem- geldiğini ve bir casus1uk merkezi teşkil 
:~etlerı garant~ etmel~rıne musaade ve eden Sovyet büyük elçiliğinin ortadan 
, usamaha etmıyecektır. Bu haberler, 1 kaldırılmasını istemiştir. 
"-lman - Sovyet i§ birliğinin inkişfa et- Jurnal gazetesinin meb'usan meclisin
lhek~ olduğunu gösterir mahiyette te- d H'tl ·ı bulunduğu h:ıkkındaki id-
lakkı edilmektedir. e ı ercı er b .b b 

dialarını mevzuubaıhs eden atı u me-

f!olmabalıç ~deki 
izdiham 
Hadis--si davası 
İzmit, 17 (Husu5i) - Dolmabahçede

ki izdiham hadisesinin muhakemesine 
bugiın devam edilmiştir. Mahkemede Sa
lih Kılıç bulunmamıştır. Eski Emniyet 
l.f tıdür Muavini Kamran, avukatı İrfan 
eakir ile geJrıişti. Vanda ifadesine mü
racaat edilen Abidin hadiseye halkın 
kkrar tekrar Atatürkün naşını ziyaret 
etmek istemesinin sebeb olduğunu. kapı
yı kapanmak için emniyet amiri Latifin 
emır verdiğini, kap:yı kimin açtığını bil
trıedigini, gerek Salih Kılıcın, gerek 
kamranııı bu müessif hadisede hiçbir ih
hl~l .ve dıkkatsizliği olmadığını bildir
lhı.ştır. 

sele hakkında bir dosya tertib etmiş olan 
zatın bu dosyayı askeri makam.ata ver

mesi lazım geldiğini söylemiş ve bütün 
hainler ezilmelidir, komünist olsun. Hit
lerci olsun fark yoktur, çünkü, Hitler ve 

Stalin ayni ~ydir, demiştir. 

Paris, 17 (A.A.) - Meb'usan meclisi, 
komünist meb'uslarm meb'nsluktan tar-

dı hakkındaki projenin heyeti umumi
yesini iki reye karşı 521 reyle kabul et
miştir. 

Gedikli erbLşlarının 
maaşl~rı 

Ankara, 17 (Hususi) - Gedikli erbaş
larının maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki Jayiha encilmen1erden geçe
rek Meclis ruznamesine alındı. 

Yarın görüşülecek layihanın aldığı son 
Muddeiumumi Hamdi Doau ikamet- sekle göre asli maaş o1arak çavu~ on. üst-

iil:hlnrının m h 1 °1 .• h , ... ·r eç u olması do ayısı ıe e- çavuş on beş, başçavuş yirmi, başg~dikli •• uz ı adele · , · 
ki mi.ıfetti<>rıAa ~n amıyan şahidler~.en e~~ yirmi beş lir:t alacaklardır. Terfi için as-°' k :t zız Namı posta muvezzıı d ı.arı k · ' g:ıri müddet her rütbede dör er sene o-

' omıser muavini Kemal Mutlu ve 
~iyN amiri Al' K . ' hl lacaktır. Asgari müddeti iki misli geçir-
., ı ralın ıkametga arı- ·· d · ı · ~ · h 
uın tesbit edile k .f d . . lı diği halde kadronun musaa esız ıgı ase-
nı re ı a elerrnın a nması- . .. . 
b taleb etmiştir. Mahkeme bu talebi ka- bile terfi edemıyenlere her rutbede hır 
~l ederek davayı 12 Şubat Pazartesi gü- ı defaya mahsus olmak üzere mafevk rüt-
~ bırakmıştır. l' e maaşı verilecektir. 

Son akika: 

Rumenler bir "l\1ajino,, 
. hat._ v ::cude getird·1~er 

SON POSTA 

,,, ....................................................... .. . \ 

j Dnst Fransanın 
yeni yardımları 

( 
J 

Sovyetlerin 
Finlandiyada yeni 

bir ric' atleri 
(B~tarah 1 inci sayfada) 

atmışlardır. Bir Sovyet tayyaresi düşü-
rülmüştür. (A.A.) 

Sovyetlerin ric'ati 
: Fra sız Cümhurreisinin Haparanda (İsveç - Fin hududu), 11 

: riyasetinde yüksek bir (A.A.) - Ruslar Ladoga gölünün şimal 
! hyısında ric'at ediyorlar. 
i yardım komitesi kuruldu Laponyada hedefi Salla olan muhare-

Ankara, 17 (A.A.) _Aldığımız ma- bt•ler devam etmektedir. Sovyet kıt'aları 
Ilı.mata nazaran. Anadolu felaketzede- Fin müfrezelerinin çemberini yarmaya 
lerine yardım toplamak üzere Fransız çalışıyorlar. Muharebeler sıfırın altında 
Reisicümhuru Albert Lebrun'un riya- 40 derece soğukta cereyan etmektedir. 
setinde Fas sultal'l.ı, Tunus beyi ve Ladoga gölünün şimalinde Sovyet 
Fransız imparatorluğuna mensub bir kıt'aları acele ric'at ettiklerinden birçok 
çok yüksek zevatın iştirakifo yüksek malzeme, ezcümle top ve 29 hücum ara-
bir komite teşekkül etmiş bulunmak- bası terketmişlerdir. 
tadır. Bu acele ric'atin b~lıca sebebi başka 

, Diğer taraftan Fransız hükumeti taraflarda da olduğu gibi, Sovyetlerin is-
7 1 ti.fade ettik1eri yol üzerinden irtibat ve ! evve ce yapmış olduğu beş milyon 

.:
: franklık yardıma ilaveten yeniden on iaşe ftkdanıdır. 
ı • İ Fin kıt'aları halen Salla istikametinde 

ila 12 milyon frank arasında hır yar-
; dımda bulunmağa karar vermiştir. i ilerliyorlar ve Kusuyu istirdad etmişler-

i Dost ve müttefik Fransanın ve o-

1
: dir. 

1 nun yüksek reisinin, Türkiyenin bü- Sovyet tebliği 
i yük felaketi karşısındaki bu alicenab ı· Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet Tebliği: 
• hareketleri, bütün Türkiye muhitle- 16 Kanunusanide, Mourmansk, Ukta 
İ rinde çok derin intıba1ar uyandırmış ve Repola mıntakalarında keşif hareket-
i ve büyük hassasiyet ve minnettarlıkla i ) eri olmuştur. 
i karşı lanmıştır. l Petrozavodsk mıntakasında, piyade 

1 
İngilterede yardımlır • cüzütamları arasında çarpışmalar devam 

Londra, 17 (A.A.) _Türk _ İngiliz •

1 
etmekte~ir. . 

1 yardım komitesinin reisi Lord Loyd Karelı berzahında, hafıf topçu ateşi 
ı k d d., · r 

1 tarafından radyoda yapılan hitabe ü- 1 ay e ı mış ır. 
zerine, Saint-Thomas hastanesine bin- f Geniş bir cephe üzerinde düşmanın isi lerce paket gelmiştir. Bunlar Türki- J tikşa~ hare~et~: b~~k ~~~~t verdirmek 

:.1 yeye sevkedilecektir. • ımretıle gerı puskürtulmuştur. 
ı Rüştü Aras, irsalat toplamaya rne- i Sovyet hava kuvvetleri keşif uçuşları 
! mur olanlara teşekkür etmıştir. : yapmış ve birçok noktada demiryolu il-
: 

1 tisak mahallerini ve askeri hedefleri 
\-. ...................................................... ./ 

bombardıman etmiştir. 

Sayfa 3 

E 
e Balkan birliği 

konseyinin toplantısı 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Ö nümüzdeki Şubatın ill: hafta.>m
da ~lgradda toplanacak olan 

Balkan Birliği daimi konseyini!l bu top
lantısı, hadiselerin aldığı mahiyet ve in-
kişaf karşısında büyük bir ehemmiyet al
maktadır. Çünkü her hangi bir şekilde o
lursa olsun harbin cenubu şarki Avrupa
sına inmesini önlemek mevzuubahstir 
Balkanlı olsun, Tunalı olsun; menfaatle
ri bir veya zıd görünsün; pek çok küçük 
memleket bunda alakadardır ve hayatt 
emniyetleri bunu amirdir. 

Coğrafi mevkiJeri itibarile menfaatle
rini telif etmek güç görünen birçok mem
leketler, umumi selamet bakımından, be
raberce hareket etmek ve söz birliği 
yapmak mecburiyetindedirler. Garbt Av
rupa matbuatının neşriyatına bakılacak 
olursa, gün geçtikçe daha iyi tebellür et
mekte olan tehlikeye ilk ham1ede maruz 
bulunan memleket Romanya olmak icab 
eyliyor. Besarabyanın işgali1e bu ışin bi
tebileceği kabul olunamaz. Binaen"llevh, 
tehlikenin, o tarikle Balkanhr ve Tuna 
havzasına yayılmasına tabiatile intizar 
eylemek lazımdır. Bir mtlddettenberı ce
nubu şarki Avrupasında göze carpan ha
raretli siyaset faaliyetinin sebebi bu ol -
duğu gibi, Balkan Birliğine dahil rnem .. 
leketlerin hariciye nazırları tarafından 
Be1gradda yapılacak olan toplantıya atfe
dilen ehemmiyet de, ahvalin slrnı~ oldu
f!u bu nezaketten ileri geliyor. 

isveç Harici ye Nazırı 
Finlandiya davası 

bizim davamızdır, diyor 

3 Sovyet tayyaresi İsveç 
indi 

Balkanlı müttefiklerile arasında mev
cud olan itilaf bağlarını koparmamakla 
beraber kendine ma-hsus müstakil bir si
yaseti hariciye takib eylemek ister görü
nMl Yugoslavvanın bu harC'ketile. bu bir
liğin temellerinde çatlııklar hfıı;ıl 'llahi
Jeceği sanılmıştı. Bu indi kanaati takvive 
eden bir di.~er nokta da Cekoı;lovakvanın 
Almanya tarafından i'hak edilmesi icH. 

topraklarına Her ne. kadar Balkan Birliği ile Kürük f

Stokholm, 17 (A.A.) - Mecliste bugün 
İsveçin harici siyaset sahasmda ve bil
hassa Finlandiya muvacehesindeki vazi
yeti hakkında müzakere'.er cerayan et
miştir. 

Hariciye nazırı yaptığı beyanatta bü
tün İsveç milletinin Finlandiyay.ı müza
heret arzusunda müttehid olduğunu bil
dirdikten sonra demiştir ki: 

Siyasetimizin ana hattı bu olmalıdır. 

Finlandiyanın davası bizim davamızdıır 

ve !sveçin istikbali Finlandiyanın istik
baline bağlıdır. Siyasetimize hakim ol
ması icab eden istiklal ve bitaraflığımızı 
muhafaza etmek azmimizdir. 

Fon Papenin 
miitekaid general 

meb'uslara ziyafeti 
Ankara, 17 (Husu.si) - Alman sefiri 

Fon Papen mütekaid general meb'usları 
yarın akşam yemeğine davet etmiştir . 
Mil1i Müdafaa ve Nafıa Vekilleri de da
vetliler arasındadır. 

Zelzele felaketi üzerine 
ı~ak Meclisinin Millet 

Mec~isine telgrafı 
Ankarn 17 (A.A.) - B. M. Meclisi

nin bugünkü toplantısında Irak Meb • 
usan Meclisi Reisi tarafından hareketi • 
arz felaketi dolayısile B. M. Meclisi Ri
yasetine gönderilmiş olan aşağıdaki 
te1tı:raf alkıslar arasında okunmuştur: 

B. M. Meclisi Riyasetine: 

Helsinki 17 (A.A.) - İsveçde Lulco 
şehrini bombardıman eden üç Sovyr.t 
tayyaresi İsveç topraklarında mecburi 
bit iniş yapmışlardır. 

İsveçin yardımlan 

Stokholm 17 (A.A.) - Kralın bira
deri Prens Charles söylediği bir nu -
tukta İsveç Kızılhaçının Finlandiyanın 
emrine bir milyon 250.000 kuron hazır 
bulundurduğunu beyan etmiştir. İsveç-

te Finlandiya için toplanan iane mik -
tarı sekiz buçuk milyon kurona baliğ 
olmu~tur. 

Londra f 7 - İsmini gizli tutan bir 
şahıs. Finlandiyaya bir yardımda bu -
lunmak iizere, bugün Fin sefirine be~ 
hin lira vermiştir. 

tilılf yekdiğerinden ayrı şeyler idiseler 
de, ~ivasi bakımından VP bazı ahvalde, 
yekdi~Prini dPc;teklerlikleri göze carpmı
vor değildi. Maamafih bir'ik, bütün bu 
sarsıntı ve tahavvü1lerc n!lml'n mevcu
divetini muhafaza etti. $ayed, önümüz-

, deki ay'ar kinde azıı<;ından hı>rhanı?J bi
rinin ("ekilme teşebbüsüne kıvam eyle
memesi takdirinde - ki buna ihtimal ve
rilemez - otomatik olarak 1946 sene~inP 
kad<>r fPmı:ı<li rdecektir. 

Bıılkan Birliinnin tı>c;eklı-iil hedf"fi ma
Hlmdur. Fak~t ahv:ılin a 1 dı!?ı F"ekil. bu
l!Ün bu lıedPfi elde bnlunrlıırnınk o1mak-
1a ber:ıber. her sf>vden e\•vı>l. Balkan va
rımadasında sulhün idamec;i stibi mühim 
bir maksadı da temin evlemektir. 

$imdiye kadar Macarların Transilvan-
ya. Bulgarların da Dobrice üzerlndP iddia 
ede~e'dikleri bazı hukukta ısrar ev1eme-
1f'ri eibi müe~if bfr vazi\'Pt hadic; o1 urc;a, 
tPPs<;\irle sövlPmek lazımdır ki. bu dev
lPtkrrlen takib PVlı>mPlf'ri beldf"nC'n 11sil 

İsviçrenin yardınu civaspti tı:ıhakkıık Pttirm"k mümkiin ola-
Berne J 7 (A.A.) _ D. N. B. ajansı mn~. Mııahedeler1e taavviln rdf'n bu va

zivc>tleri ıs1ah etmek ise. miic:tf•r0k Vf' u-
bild;riyor: mıımi tı>hlikP Mıvuc:ıfurıılrhıktan snnra 

İsviçrenin Finlandiyaya yardım ko - daim::ı miimkünnür. Cc>,..ııbu sarki A'rrıı
mitesi, Finlandiya sefaretine :yarım uac:ınrlı:ı ı:rnze c:ırn~n miihim sivasi faı:ıli-
milyon İsviçre franklık bir çek ver - yetin basl ı ca hedeflerindPn b:ri. iı:;te böy-

miştir (Devamı 8 inci sayfada) ............................................................................... ._ ............................................. . 
Sabahtan Sabaha 

Fikir endüstrisi 
Fdebiyat mevzuu Ozcrlne çok konuşulan bir haft:ı geçirdik. Şimdiye kadar ol. 

duğu gibi bu münakaşalar da hiç iz bırakmadan eriyip gidecek. E<lebi iddialar ıauı 
riiya gibidir. Gözler ışıkla karşılaşınca hayal olur ve kervan yürür. 

Bu münasebetle fikir ve edebiyat ıltemine yeni giren ve kendinde bu mesleğe 
istidad gören gençı erle biraz konuşmak isterim. 

" Karol hattı t · d.. b · t"hk" ·ı ·ı · S " esmı} e e ıten u ı~ ı am sı sı esı 
ovy~t Rusya - Po~onya hududie: nnda yapı dı 

T,ondra 18 (Hususi) - Bükr . . . 
ditıliyor · 1938 . E 1•

1
. eşten bıl -lsuretıle Sovyet Rusya - Lehıstan - Ro -

t
sı"f . senesı y u. unde inşasına 1 h d d d .. d t• ·1 . ı· 
-r anmış olan Romanyanm ilk m··d manya u u un a vucu e ge ırı rnış ır. 

. u afaa 

Aziz komşumuzu musap kılan fela -
ketten fevkalade müteessir olan Irak 
Meb'usan Meclisi tatili takib eden iJk 
celsesinde kederli hissiyatını Ekselan
sın!za ibl8.ğa karar vermiştir. 

Edebiyat sadece bir TUh ve fikir mevzuu değildir. San'at ta yalnız bir heyecanm 
ifadesi değildir. Bu mevzu artık cemiyetlerin pamuk, krom, kömür gibi iptida! 
maddeleri haline gelmJştir. Halk tabakalarının ihtiyaçlarına cevab vermek ve 
milli davalarda fikirleri topl:ı.yıp yürütmek ;çio bu maddenin mnhteiif terkiblerl. 
ne lüzum vardır. Ham bir demir cevheri kırk iki ik toptan jilet bıçağına kadar 
nasıl işlenirse edebiyat ta gazete sayfalarından şaheser muıralara kadar işlenebi. 
Jir. Aradaki fark bir ihtısas farkıdır. Edebi~ııtı böyle madde olarak tanımamıs 
lazımdır. Bunu inkar edersek devrimizin "e'nlyetini idrak etmemiş oluruz. İnsanJar 
düşünme kudre'lni buldukları rüııdenberi edf-biyat davasına düşmüşlerdir. On do. 
kuzuncu asra kadar bu dava ferdi kabiliy,.tlerfn esaretinde muhtelif şekil er, is. 

tikametler alarak ham bir halde yü:-üdü. İçtimai inkiliblar ve zümrelerin teşek. 
kiilü devri başlayınca edebiyat ta biraz işl~:ndl. Romantikler, natüralistler türe. 
di. Umumi fikir seviyesi yükseldi ve geniş eJ.i. Buhar ve elektrik kuvvetlerinin 
sıınayie tatbiki cemiyetlerin, bayatını, yaşama şartlarıııı, fikir ihtiyaclarını de. 
iiştlrdi. Artık roman ve hikaye, gazete muayyen zümrenin değil bütün cemlyeU'll. 
a~adığı bir meta oldu. İngilterede \.Valter "icote gibi muharrir.er işe şiirle baş. 
ladıkları halde hikayeciliğe, romancılıfa, hem de tarihi romancılıta döküldü.er 
Fransada Dunıas, Zola, Balzac ve daha sonra Proust gibi edib ve muharrirler 
hnlk ve cemiyet ruhiyatını deşen eserler yazdılar. Böyle böyle edebiyat artık ff'rdl 
kudretin, deruni raşenin ifadesi olmaktan çıktı. Halk tabakalarmın fikir ihti}ac. 
larına cevab veren bir endüstri haline t:""lıli Ve bugün cemiyetin her ·eviyede ve 
her düşüncedeki tabakalan için çalL'!an fikir fabrika, arı meydana çıktı. Her tab. 
kanın bir sistemi vardır. :\Iançister fabrikahrı ince işlenmi~ çelikten silah ya. 
parl:ır. Liyon fabrikaları ipekli kumaş çıkarır. Brükselde örümcek altı kadar iııce 
d:ıntel yaparlar. Rozental harcıalem çanak çömlek çıkarır. Bunlar gibi edebiyatm 
umumi çerçevesine giren fikir fabrikaları da kendilerine ve müşterilerine göre 
şiir, roman, hikiiye, fıkra çıkarı~lar. flepsi sürüyor. Y:ll nız lüks malın müşterisi 
udır ve nazlıdır. Piyasaya atılanl:ır her şeyden evvel bunu kavramalıdırlar. Zira 

attı ıkmal edilmiş bulunmaktadır. Romanyanın bu ilk m~stahkem hattı, 
· . l<ra 'a izafeten Karol hattı» tesmiye e- antitank maniaları da ihtiva ettiğinden, 

ıılen b" "·t'hk' · · K l h k ır ıs ı am sıstemı, arpat ar mın- I er hangi bir şi~ek harbine karşı ko -
a asındaki nehirlerden istifade edilmek yacak e f h . b 

1 
k d • vsa ı aız u unma ta ır. 

~ R.uzvelt n iittefik'erin yeni tayyare si arisierini tetk'k etti 
F Vaşıngton 18 (Hususi) - İngiltere ile taneye çıkarmıs,lardır Bunların ilkbahara 

4. 
1
.ansa ~arafından Amerikaya verilen kadar teslim ;dileceği anlaşılmaktadır. 

~; ~.are sıparişlerini üç mis ine çıkarmak Bu taktirde müttefikler ilkbaharda 
Pıı unların incas·nı tesri etmek üzere ya- muazzam bir hava kuvveti;e malik ola -
~· an t('klif, cürrrJ.ı urreisi Ruzvelt ile ha- caklardır. 

~
1

~~ n?zırı Morgentav ve askeri erkanın İngiltere daha şimdiden 30 bin kişilik 
ıtakıJe d.. . , . . 

lk cıd·ı . un yapılan hır top.antıda tet- yenı bır hava ordusu vücude getirmek -
1 nııştir t d. A "Ik Mütt . · . e ır. yrıca ı bahara kadar üç bin hava 
efık!er, tayyare sıpariş!erini 8000 sübayı da yetiştirilecektir. 

Meclis namına Ekselansınıza ve asil 
Türk milletine arzı taziyet eylerim. 

Bu telgrafın okunmasını müteakib, 
Meclis, Divanı Riyasetçe karşılık ve -
rilmesini tasvib ederek ruznameye geç 

miştir. 
~~~~~~~~~~ 

f!atırı!an lr.cl!iz 
TR h telbahirl erinde 
109 kişi IJldil 
Loııdra. 17 (Hususi) - Alman1ar tara

fından batırılan üç İngiliz lahtelbahiri 
mürettebatından 109 kişinin öldüğü arı

laşılmaktadır. 

meşhur sözdür. :\Iüşterisiz meta zayidir. 



4 Sayfa 

Felaketzedeler için bugün de Romanyadan trenle 
20 vagon kereste ile 6 vagon un getiriliyor 

Bir ihtiyar yangın 
esnasında yaralandı 

Etraftan görenler derhal keyfiyetten 
itfaiyeyi haberdar etmişler. az sonra 
yan~m yerine gelen itfaiye ateşi sön -

dürmü~tür. 

Fakat. yangın esnasında telaşa dü -
şen Andriya adında bir ihtiyar kendi

ni kaybederek bir müddet ateş ve du -
man arasında kalmış. vücudünün muh
telif yerleri yanmıştır. 

Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Zabıta yangın etrafında tahkikata 
devam etmektedir. 

Bir kadın sopa ile bir 
adamı dövdü 

SON POSTA 

Dun Uç zehirlenme 
vak' ası oldu 

Piyasaya ölçüsü noksan deri 
sürüldüğü teshil edildi 

18 

Dün müddeiumumi, hakim ve bir profesör huzurile 
derilerin noksanlığı anlaşılarak iki fabrikatörün 

m.:!hkeme ye sevki kararlaştı 

Gaı.ııçeşme deri fabrikatörleri aleyhin-j Satılan deriler piyasadan toplattırıl· 
de müddeiumumiliğe mühim bir ihbar 1 mış ve en doğru ölçme makinesi bulunan 
yapılmıştır. Ayakkabıcılar cemiyeti na-ı' kasablar §irketinin Sütlücedeki deri fab
mına, cemiyet reisi Abdullah tarafından rikasına nakledilerek, ehlivukuf tarafın· 
yapılan ve adli tahkikatı mucib o!an bu 1 dan Üzerlerinde tetkikat yap~tır. Bu 
şikayete nazaran, deri fabrikaları piya- tetkikat sırasında Sultaııahmed 1 inci 
saya üstünde yazılı miktardan eksik me- sulh ceza hakimi Reşid ve tahkikatı ida· 
sahalı deri sürmüşlerdir. re eden müddeiumumi muavini Reşad 

Hadisenin tahkikatına müddeiumumi- Saka da, hazır bulunmuşlardır. 
likçe derhal el konarak, Yüksek Mühen- Prof. Düzyan tetkikatını müteakıb ha· 
dis mektebi makine profesörü Düzyan, zırladığı raporu müddeiumumiliğe tevdi 
ehlihibre tayin edilmiştir. (Devamı 10 uncu sayfada) 

4Aı.. 

LALE 
En bnyl\k musiki bayrnmınn kavuşuyor 

TÜRKÇE 
BDRMALAR ALTINDA 

CEMiLE 
LObnanın Yeşil dağlarını yakıcı şarkılarile 

inleten bir Aşk 

Bu Akpm saat 9 dan itibaren 

LALE Sinemasında 
Hususi ilave: Erzincan büyük zelzele filmi 

ve METRO JURNAL 

numaralı biletıer sabahtan itibaren 
sattlmaktadır. Te.efon : 43595 

ERZiNC.&N 
BÜYÜK FELAKETİ FİLMİ 

KUltiJr işleri: Mlltef t'rrllı: 
r 

Zelzele şeh idleri 
için mevlüd 

1000 Metre Türkçe sözlü ve sesli 
Bugiln Matinelerden itibaren 

Beyoğlunda SÜMER - LALE ve TAKSİM sinema
lannda 

--------- , 
Öğretmen kunlan açıldı 

İlk okul öğretmenlerinin rnesl~ki bil
gilerini artırmak maksadile Maarif Mü
dürlüğü tarafından tertib edilen ameli 
~~lara dün başlanmıştır. Kurslar şiin
dilık Beyazıd 5 inci okulda, Fındıklı 
13 üncü okulda, Üsküdarda İhsaniye 
19 uncu okulda olmak üzere ~iç yerde a
çılmıştır. Basit vasıtalarla deneme kurs
larına yalnız beşinci sınıf öğretmenleri 
devam edecek ve öğretmenler sınıfların
da okutmakta oldukları bahisl . . h erın ıza ı-

n~ y:Uayacak aletleri kursta bizzat ken
dilerı yapacaklardır. 

Münakasalı edebiyat konferansı 
Bu akşam 17,30 da Eminönü Halkevi

nin Cağaloğlundaki merkez salonunda, 
muharrir arkadaşımız Nusret Safa Coş
kun, günlerdenberi dedikodu mevzuu o
lan ve hararetle münakaş aedilen edebi
yatta e~kiler ve veniler rnPselesi üzerin
rre münakasah bir konferans verecektir. 
Toplantıva eski ve yeni muharrirler de 
davPt edilrliğine göre. münak<ışalann bir 
hayli hevecanh olacai; tahmin edilebilir. 

Ticaret işleri: 

·-·····z;İ·~;İ~ .. f;llk;·ı~;d;·:·;~i·······- Ticaret Odası 
menfaatme buyuk konser umumi heyeti toplandı 

Galatasaraylılar Cemiyeti tar<.ıfından İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası u-
Bayramın ikinci ~ü Galatasaray kon- mumt heyeti dün saat 15 te toplannufttr. 
ferans salonunda bır konser +~t'b dil T 1 t 
miştir. Konserin hasılatı z 1z •

1 
fı ~e - op an ıya Oda reislerinden ve Merkez 

e e e elaket- Bankası M .. d" I . d 
ıedelerine terkedilm~tir. u ur erın en Mahmud Nedim 

Konserde, Ali Sezin, Ömer Refik Ersun riyaset e~, Odanın ve Zahire 
Yaltkaya, Ferdi Von Ştazer ve Muhittin Borsasının bütçe ve kadroları müzakere 
Sadak ayrı ayn klasik parçalar çalacak- ve kabul edilmiştir. 

}ardır. .. . . . . Buna nazaran Oda bütçesi 194,22! Te 
Konser du'hullyesı hır lıradır. Galata- Borsa bütçesi de 88,977 lira ol 

saray kapısmdan ve Galatasaray Joka- edil 1.,.. arak tasdik 
'd kl m~.ır. 

Iinden,kon.sere gı ece ere davetiye ye 
rlne kaim olacak birer liralık Kızılay Oda hizmetlerinin gittikçe artmakta 
makbuzlan verilmektedir. olması dolayuile ikisi raportör olmak tı

Bayram tatili 
Osmanlı Bankasından: 
Kurban Bayramı münasebeti!,. Os-

lı Bankasının Galata merkezile Ye
man . ve Beyoğlu Şubeleri, 20 ila 23 (da-
nicamı .. 
hil) İkincikanun tanhme kadar kapalı 

bulunacaktır. 

zere 7 memurun i.mti:hanla Oda kadrosu
na alınması da kararlaşmış bulunmak
tadır. 

Bu suretle sanaJi fUbesinin de takvi
yesine imkan haml olacaktır B . u meyan-
da Odanın Yüksek Ticaret nıektebi tale-ı 
besine yapmakta olduğu yal'dım tahsisatı 
da artırılmlj ve himaye genisletilmı .. ı· 

~ "9 ır. 

2 _ incii:irnunun _ 21 - inci ve Kurban 
bayramının _ 2 _ inci Pazar günü öğ1e 
namazını müteakib Süleymaniye cami _ 
inde fa.dılı ~ehil'I Bay Mabmud Kamil 
tarafından mevize irad edileceği ve mü_ 
teakiben Beşiktaşlı Riza ve Süleyman! _ 
y:o caş müezzini Şe•ket ve Fatih baş 
müezzini Mahmud, Fabrt ve arkad34lan 
tnratmdan zelzele felflketl sebeblle ve _ 
tat eden tübedamızın ruhuna Kızılay 

Bey:ızıd Nahiyesi ta.rafından Mevhldu 
Şnlf okutturulaeağı flA.n olunur. 

ls~anbulda : FERAH · ÇEMBERLIT AŞ ve AZAK 
sinemalarında Programlarına ili ve ten 
gösterilecektir. 

1 
1 - Bu film Erziucana sureti mahsusada gönderilen Mıı.rmara Film 

Stndyosu OperatOrü tarafından filme çekilmiştir. 
_ 2 - Tekmil taşra sinemalamia ll&n : Bu filmi derhal geçmek istiyen 

l
sınemalar acele telgnt~a (Marmara Film StQdyosu Beyoğlu Bursa sokak 
No. 40) 11dresine müracaat edebilirler. 

Her akşam bütün dünya radyolamıda billur sesini işittiğiniz 

Şarkın yegane Ses Kraliçesi 

_, 

ÜMMÜ GÜLSÜM 
ün en fazla muvaffak olduğu büyük sfiper filmi 

~>- v· ....... ,, .... E·. ·· ..... ·c~.· ··~·/'!'.:· ... ,. ... , ..... ·';·;.,., ..... C> ... ;.;~.-~ ........ jr· .. , ............. ;.:..,« 

. . . . ·• . . .. ~~:. . . \ .· 

·~· \\.· ...... {YANll( E. SİRE) :. . .:.: -.:~· .. -.-~.~·_. 
TuRkçe ·S.ÖzLÜ .. - A~~P .. ç.A· ŞA~.•<. IL:ı 

Binlerce figüranın ve rakkaaenin iıtirakile vücude gelen l u filmde Mısınn erı 
tanınmış artistleri rol almışlardır. Bu filmde ÜMMÜ GÜLSÜM'ün okudut 1 

tarkıların plakları bir ay zarfında yakınşarkda bir buçuk milyon aded aatI -
mıftır. Eski Binbir gece masallarının ihtişamını yaşatan bu muazzam Aş' 1 

Heyecan ve ısbrab filmi 

Varın matine- T A K S • M 
•erden itibaren · 1 Sinemasında 



ıa Wedkanun 
SON POSTA 

İngilferenin hava 
taarruz ve mi.idafaa 
kuvvetlerine bir b kış 

------ Y A Z A N ..... - ... - .. ._ .. -----·--. 
fE~kli general B. Emir Erk.ilet~ 
f '' Son Posta ,, nın askeri muharriri i 
1 _________ .................. - ................................ _._···--................ : ... ····-·-·-· 

!ngiliz tayyareci1erinden bir grııp 

... llacaklD.rı ·bombaların ağırlığı da pek,ni tevcih usulü sayesinde de görünme-

n ngiltere bir adadır. Bu sebeble. o- azdı. den uçuş imkanı hasıl olmuş ve bu 
nun mutlak emniyeti. asırlardan • Bununla beraber Almanlar Belçika- suretle gece karanlı~ında veya bulut -

'.beri dE'nizlere mutlak bir hakimiyetle dan fngiltereye bazı uçak taarruzları lar arasmda uçuş pratik biı!' hale gel -

Sayfa S 

1 hidiıeler Kal'flSIDd• 1 

Saatimi unutunca 
D ün saatimi evimde unutmuş -ılacak Köprüden gelenler görmiyecek 

tum. Biraz yürüdükten sonra lerdi. 
aklıma geldi. Artık eve dönmedim: . · . Dört tarafı saat mi olmalıydı? 

- Her yerde koca koca saatler var. .. · ':0k~' sütunun yeri mi fena intı 
nl b k k k ik ak.timi. b' hab ed1lmış. o ara a ar. so a ta en v 1-

liriml . . . Herhalde yeri fena idi. sütun da 

Dedim. pek ho~ ~ğil ya! 

Dördüncü Vakıf hanın önüne gel • . .. H~m o saat sütunun üzerine hl9 
miştim. Yenicami muvakkithanesinin yakışmamış. 
saatleri görünüyordu. Fakat orada sa _ Ancak mevdandaki cankurtaran kal 
at bulunduğunu bilmiyen kimse görü- dırımına ayak bastığım zaman saatin 
nen şeylerin saat olacağına ihtimal ve- camlı tnrafını görebilmiştim. 
rem.ezdi. Çünkü toz topraktan camla • Faklt hayret Köprüye de karşı ya • 
rın şeffnflığı yüzde yetmiş beş kaybol- pılmamış. 
muştu. Kar.:ıköye yaklaşıyordum. Eski A • 

Osmanlı Bankasının önüne kadar kay b:nasmm saat deliği bir tahta il~ 
vürüdiim. Ve ancak o zaman saatleri kapalıydı: 
gördüm. Hahrladım: 

- Biri alaturka biri alafranga ola - Cümhuriyet onuncu yıldönümi.indt 
cak! saati ç1karmıslar, yerine elektrikli biJ 

Diye dü~ündüm. Fakat dikkat edin- uskur takmışlardı. Fakat bayram qeç . 
ce her ikisinin de işlemediklerini anla. tikten ve daha altı yıl da geçtikt~ 
dım. sonra hala saat yerine konulmam1~tı. 

Geri döndüm. Mahruk ecza deposu- Kar:ıkövden Tünele doğru yüriir . 

1mın önünden Köprüye doğru yürü • ken dii~iinüyordum. 

düm. Karşımda saat vardı. Bir rri\n evimde saatimi unutmarıı 

Fakat oda saatin kaç olduğunu gn.s- yiiıün<lrn bfr çok seyler görmüş öğren· 
termi_vordu. Çünkü yüzü caddeye clö _ m!~ oluwırrlum . Kim bi1ir para cüzda· 
nük değildi. nırn ı , yahud da avakkabımın tekinL 

- Hiç farkına varmamıştım, ne di
y-e yüzli caddeye dönük değil! 

. . . Yüzü.bu caddeye dönük olsay -
dı o zaman da yanı Köprüye dönük o -

yahud da bovunbağımı evde unutup 
sokRP°a çıksaydım; daha neler görecek. 
öğrenecektim . 

r:J .rm~~ ::IJulıtcJl 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
temin olunabiliyordu. Bu itibarla, mem yaptılar. Fakat bunlar mahdud miktar miştir. Keza motörlerin emniyetle iş - Bir kayıkla Atlas Okyanusunu Çinli kadm'ar çocuklarının 
lekeli müdafaaya mahsus büyük bir or uçakla yaptldıklan gibi nadir de ol - lemelerini de bunlara ilave edersek ~o- , 
duya ihtiyaç yok idi. Birkaç t.erritor - muşlardı. Taarruz ~ferleri de. Lon - rürüz ki. bugün eskisine nisbetle çok geçen:er fotoğraflarmı Çektirmezler ! 
yal f1rka onu herhangi bir debarkman dra dahil. cenubt İngiltereye inhisar daha az bir risk ile fena havalarda da. İvar Olsen ve · _ Çinli kadınlar 
baskınına karşı koruyabiliyordu. Bir etmisti. Bu sebeble İngiltere dahi bü • hi uzun mesafeli ve muvaffakiyetli u. Can Troynor 1881 .. _:'/>.:.f -..;:.~~F neden çocukları _ 
~arb h.alinoo İngilterenin memleket tün hava müdafaa va~talannı bu mın- cu~lar ve akınlar yapmak artık miim - senesinde dört . ""\ · - "" .... _ nın fotoğrafları _ 
.şma ,:-önd~rmeğe tasarladığı orcl~l:U- takada teksü etmişti. kündür. Ve işte İngiliz bombardıman metre 60 santim ~ ,..\ nın çekilmesine 

bıdaye_U. daıma küçük idi. <>;ıun ıçın Şimd;, vaziyet tomamHe baskad.r. filoların•n birkaç gün evvelki Bohem - uzun!ul'Wlda bil" - -'\" d razı olmazlar ! 
gonulıu yazılmak yolıle askı:;rı hizmet Bu bombardıman ueaklan 700 ila 800 ya akınları bu imkanı en açık bir su - gemi ile Ameri -l~~- ~ ,,.. ;;, Çinli kadın bir 
~aksada yetiyordu ... Çü~ü In~ltere. • km. ye gidip gelebiliyorlar. Hatta bun- ret~e ifade etmiştir. kada Mainden ha-~ ~ ~ . 
nın barış zamanı nüfusıle m~tenas'.b lann içinde bazı yeni mütekamil tip - . Ingiliz av uçaklarının sürati gerçi. reket etmişler ve ;:ry~tiğ~o~:~ 
hazeri bir kara ordusu beslemesı ve b~r ler vardır kf daha fazla mesafelere bi- Inı:rntereye vukubulacak uçak taarruz- Atlas denizini geçerek Havr limanına 
barb halinde milyonlarla askeri derha~ le eidip ,ııelebiliyorlar. Jannı karşılamağa müsaiddir; fakat İn- vacıl olmuşlardır. rür görmez der-
eelbederek ordularını seferber etmesı Geçen Temmuz ayında çok kuvvetli R"ilterede. en iyi hava müdafaasının hal ~uğunu göğsü üzerine bastırır .• * ve ~cuğun fotoğrafta yu" züniin görün-ba~is mevzuu değildi. İngiliz ucak filolarının Fransa üzerin • dü~man topraklarına gidilerek düş • 

d ki kı b. d Bı·r posta pulunda Uç bı'n harf memesini temin eder. Ingilterenin müstemlekeler e as - de yaptıkları dostane gosteriş uçu'?lan mım uça arım 1ızat ken i memleke -
kerl kuvvetleri de fazla bir şey olma - bunların uçuj sahalarının uzunluğunu tinde imha ve düşman uçak fabrika ve Senpol hapisanesinde on sene mah- * 
dıktan baska bunlar İngiltereye bir göstermişti. Ayni zamanda İn!:{iltere, imalathanelerini tahrib etmekle temin pus kalan bir mahkfun. gayet küçük Eangi mUzik parçaları sevilir 
~k değildir. Çünkü masrafları mahal. denizlere hAkim olmak kudreti ya - ol~na~ileceği kanaati vard1r· vazı yazmak bahsinde ihtısas sahibi Danimarkada müzik dinliyenler 
lınden temin olunduğu gibi mevcudla- nmda havalara hakim olmak azmini de IngıltE'reyP. taarruz edecek olan Al • •1 t 0 . . k lan be arasmda yapılan bir ankette, ekseriye. .......... · · · ı .. .. . k Ü ı · t Al a o muş u. n senenın gen a ş sc. . .... uın çcıgu da yerlilerden te.mm o unur. !zhar etmişti. Filhakika Buyuk Brıtan- man u.ça ~ sen za en m nyan.m en . . . ·-· . tin askeri marşları tercih ettiklerit dans 

Harb halinde iş değişir. Ingiltere lü- yanın mutlak askeri emniyeti artık yal garb şımalı ucunda ve uçak fabrıkala- ~esı~de eline .. ~ırdigı ~ır ~sta pulu müzi.ğini sevenlerin Htinci derecede 
~muna ve harbin şümul ve uzamasına nız dommma ile kabHi temin değildir n ~a ~1.many~ın ~er~~zinde toplu ol- uzC'rıne tam uç bm harflik bır mektub kaldıkları ve opera müziğini sevenle-
:ore. tedricen büyük ordular seferbe~ ve İngiltere bir ada değildir. <hı ru ~cı.n. pratıkte Ingılız . ?ava kuv • yazmıştır rin de pek az oWuğu anl~ılmıştır. 
debılir. Bunun için kafi ve kuvvetlı Almanvamn en ~rbdeki Şimal de - vetlerının uruş sahası dahılınde bu1u - ......... - ........... __ -·-····00···--···-···~ .. --•• ._ ..... ·-·-··-

ins~rı unsurları olduğu ı;ribi büyük ser- nizi sahiherinden İngiltere ile en ya - nan bu yerlere tahribkar bir taar~uz 
vetı v~ sanayii vardır. İcabında mec - kın kıvı1an yalnız 400 km, mesaf.ede • maddeten kabildir. Filvaki Berlin. In
bu~Ahınneti de ilan edebilir. Denizle • dir. 650 km. lik bir uçuş snhasma ma- ~ilkrrn in cenub doğu sahillerinden an 
~ a~irn olmak dolayısile haricden ve lik bir Alınan hava filosu İngiltere a - cak 830 ve Fransanın simal doğu hu • 

erı kadan silah vesaire her türlü razisinin ücte ikisine taarruz edebilir dudundım ise ancak 630 km. lik hir 
rna~cır:1e tedarik etmek imkanına da 800 km. lik bir uc~uş alanına m~Hk u • mesafededir. Bu suretle anlaşılır ki İn
~~ıktı.: İste İngilterenin asırlardan - çaltlar ise hemen hemen bütün İngil - e-iltere ve Fransa Almanyaya tevcih o
erı 1:1lldafaa ve umumiyetle asker! si- terP. ile İskoçvanm yansı üzerinde uça- lunacak hücumları hemen hemen mem 

~~S:~~ h~ .genel esaslar üzerine kurulu bilirler. Nitekim bu yeni harbde Forth leketin her tarafındaki hedeflere vara-
B .. .~dip duruyordu. nehrinin kıyılarına ve hatta Şetland biJecektir. 

rn 
1

1
1
vku . Harbdenberi İngiltereyi, adasına kadar varan Alman ucak akın. B 1 ..... b h t hlik · f 

em e etın mutl"'k a 1. t . t' b J unun a ~ra er ava e esı n-.. sn.er emnıye L a ı · d .. k Bunlar g · "d'l tınıından. ehemm· . _ .. arı gor u · erçı az 1 1 er ve giltereyi ehennniyetle meşgul ediyor 
d" . . ıvetlı surette duşun- büvük neticeler elde edememislerdir. 
. uren venı bır taarruz silahı tfrremiş _ w d b ,_ . t da • d 1 F ve onun hava filoları ne ka<lar kuvvet-

hr· Bu d k Bu.n an as .... a zaV1a a ugra ı ar. a . 1 1 bunl dN k 
• a uça tır. b .. d t ·ıt b"t" d ~ 1ı o ursa o sun arın uşman uça -BüYük Ha b' kat u yuz en ngı ere u un o~u . _ 

( · . r 1n başında uçakların uç- h"IJ : d bin km d f zl • larımn memleket üstunde uçmamala -ma ynnı gidip g-el ) !"a 1 crın e. · en a a azım . 
1 

. .. . ~. 
raberletind 1 . me mesafeleri. be • b' rrıesafede. havaya ka""ı müdafaa rını garantı etme erı mümkiln degıl • 

· . e a abtJecekJer· ···ı 'k ır ~ ·" · ·· kü ta 1 · • uk b n ,!!ıbı, ~nca~ '""'k 1 :> u c mı ta - teskilat ve tertibatı almaga mecbur ol- dır. Çun av yyare ermın v u u. 
b b t~ Tnahdud id' B · k · d e le Almanva l 9ı 4_ 18 ~- u .se • mastur. Iacak her taarruzu tam va tin e 
giltere akınlarını sevked~lab:r?ı.nde In - Eear Almanya Holanda ve Belçika • karşılayamamaları bir emrivaki ola • 
ha 

1 e ılır b" "k · · ı· 'lt d b't va ı:ıemileri ile yanma - .. .. u ' 11 vı istila ederse süphe yok ki 8()() km. u- bilir- Onun ıçm ngı ere e sa 1 va -
r · gı duşunmüs ~ · · · b' h "d f t u . Fak::ı t bunlı:ı rın fena hav 1 . ·. - cuı:: mesafeli Alman uçakları bütün In- sıtalarla da genış ır ava mu a aa er-
&ÖJ"me kabiliyetler i az olmaklaa ,~r~al ış giltere ile İskoçyanm ücte ikisine gi - t~ba tı ihmal edilmemiştir. 

.ratc.ı an k' "d f ·ı~h t ma imkanları pek fazla idi. N'h din gelebilirler. Keza ilave edelim ı Sabit hava mu a aa s1 ve vası a-
1916 sonunda yapılmış olan fe;a:~~~ si.~iki bombardıman uç-aklarının bü .- Iarı; uçak miidafa~ t~p .?atary~ları, u-
bir ak,,•ıd ki k · t' k Ytık süratleri denizi süratle _g-~me1erı- çak müdafaa makınelı tufeklerı ve ko-... an sonra, a ına ış ıra e _ . . 
den hava gemilerinin ğu. daha ziya- ne rnü~a~de edeceği gibi Ingiıte:enın ruı;rıa balonlarıdır. 
de fe ı .J d 1 ço h b · ı::ark sahmennde uçak gözetleme ıstas- Ingilterede muhafazaları elzem has. 

na ıavauan o ayı. ya ara veya 1 kl • d ı · h diism to kl . - b yon arından bunların geldikleri mer - sa~ noktaların ço ugu o ayı51le ava 
olrr.u an prak arıkna ınmege mec ~r kezle1'e haber verilse dahi buralcır<la mGdafaASI çok insan ve malzemeye ih. 

· s v~ anca pe azı memlekete do- 'l"h ha .. a· B · · f nebi] . . . su~ · şı anne hücum zamanı arasında tiyaç gostermekte ır. unun ıçm n • 
~ ?ti. Alm~nya b~ı:dan ~a va~ - anc~k pek az bir zaman ge~ecektir. ~!tere geçen senedenberi territoryal 

ge.çmıstır. Harbm son ıkı senesındc ıse Bır bombardıman uçağının simdi yani memleket müdafaa ordusundan 
~aklar"m gidi? ~Ae1.ebilecek1eri azami u. ~raberinde götürebildi~ bomb;ların beş f1rkavı hava müdafaa fırkası hali -
ia~ m(' : rcı~rı. kafı derec~e ... artrna~ık- agıylık yekOnu bir tona baliğ olmakta- ne getirmi~tir .. Daha da iki hava mü -
k~ . r~şka, ıs.tıkamet !~Yı?ı ~:Jerı de dı:r. dafaa fn•ka~:n teşkil etmektedir. 
arı hır emnıyette degıldi. Bırlikte a - Radyo vası~ile istikamet bulma ye (Devamı 11 inci sayfada.) 
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Hayat penceresinden 
birkaç tablo 
Keşanda Bay cK. N .• a: 
- 38 yaşındayım, almak istediğim 

kızın mu.hakkak ıa yaşında olmasını 
hıtiyorum, diyorsunuz, biraz da casrt • 
olması icab ettiği kaydını ilave edi -
yorsunuz. Dilin kemiği yoktur, gönül 
de :ihtiyarlamak bilmez, ister. Fakat 
lıitfen sebebini de anlatınız, ondan 
sonra d~ünelim. 

* Resim gönderen genç 
Bir mektubun içinden bir genç er

kek resmi çıktı. Bir mektubun yazısı
na, biı' de içinden çıkan fotoğrafa 

baktım, ikisinin arasında mutabakat 
bulamadım. 

- Her halde bir yanlışlık olacak, di
yorum. Sonra mektubun altında imza 
da yok, yalnız baş tarafına, tarihin ü -
zerine H. T. harfleri çizilmiş, çizilen 
harfler de çerçeve içine alınmış . . . 

Her neyse gönderen genç evlenmek 
niyetinde, 16, 17 yaşında bir genç kız 
arıyor, A1lah kısmetini aç1k etsin, fa -
kat evvelemirde kimdir onu anlıyalım. 

* Gti:ıelyablı genç kıza 
Mektubunuz İzmirde oturan Bay A. 

D. lm gözüne çarpmış, sivri eliften 
meydan kalrrsa talibdir, haber veri • 

yorum. Yalnız Bay A. D. kimdir, bil· 
miyorum. Mektubuna adres koymayı 
unutmuş. 

* İkinci sivri Elife bir talih 
cM. T.> inmyafüıi kullanan bir geng 

kız yazıyor: 

- cSütununuzda mektublctrı çıkm!.J 
olan Sivri ellflerin ikincisine ta!.ibim, 

şimdilik adresimi vermiyornm, ikinci 
sivri eliften gelecek cevaba göre ha -
reket edeceğim.> 

* Bu lan nasıl yumusatmalı ? 
Ad.anada Bay cH. A.. ya: 

Anlatttğınız hikayeden çıkardığım 
neticeye yöre kızın menfi bir tavır ta
kınmasının sebebi sizin evlenmek de -

ğil, eğlenmek istemekte olmanıza ih -
timal vermiş olmasıdır. Tavsiyem ~u: 

Belediyeden iki evlenme bc•yanırn -
mesi alınız, do1durunuz, bmni irnZa -
layınız ve ikisini birden kızı! gönde -
riniz, temin ederim ki, tavır ve hare
keti derhal deüisecektir. Fakat ~iz ha-

b ~ 

kikaten karar verdiniz mi? 
'l'EYZE 
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Yazan: CEVAD FEHMİ 

Müthiş bir yarış 

oq Serkomiser haykırdı: 

Yolda bundan başka bir şey konuşul
madı. Tenha sokaklarda bütün hızımızla 
ilerliyorduk. Eminönü, Taksim, Harbiye, 
Maçka ... Bizim sokağın bulunduğu kö
feyi dönerken Rıdvan Sadullah bırden 

frenlere basmaya mecbur oldu. Bir dört
yol ağzı olan bu noktada Osmanbeyden 
gelen bir otomobil birdenbire önümüze 
çıkmıştı. Az kalsın çarpışacaktık. Karşı-
1~ iki otomobil de derhal Iambalarını 
söndürdüler. Biz yol verdik. Karşılaştı

ğımız araba yıldırım hızile yanımızdan 
geçti. Tam bu sırada serkomiserir. ferya
dını duyduk: 

- Necdet, spor otomobilinin 
Necdet var! 

içinde 

Bir saniye birbirimize bakıştık. Rıd
van Sadullah kendi verdiği kararı bızim 
gözlerimizde de okumuş olacak ki ara
bamız geniş bir kavis çevirerek geri dön
dü ve Necdcti taşıyan otomobilin arka
sından biz de yıldırım gibi neri atıldık. 

Şehirde sisli ve rutubetli bir sabah 
başlıyordu. Caddeler henüz geceki kadar 
tenha idi, yüzlerce metrelik .mesafelerde 
insan olarak görülenler ancak birkaç kişi 
idi. İşte bu dekor içinde cehe:r..nemi bir 

cOtomobilde Necdet var> 

fazla değildi ve görünüşe göre ne eksili
yor, ne de fazlalaşıyordu. Sanki otomo
biller duruyorlar da iki tarafta gördü~l
müz sisli ve ıslak dekor korkunç bir sü
ratle kayıyordu. 

Serkomiser artık yerinde oturamaz ol
muştu. At yarışındaki bir cokey gibi ya
rı oturuyorsa yarı da ayakta idi. :Maama
fih ikide bir endişeli gözlerle dışarıya 

bakması bu heyecanın o;ıda l:>iraz da dev
rileceğimiz korkusundan ileri geldiğini 

anlatıyordu. 

:ftıdvan Sadullahın yarı müstehzi sesi 
gene işitildi: 

- Osman bey, sen bu çocuğu tevkife 
kalkışmakla bu kadar korkutma~aydın 

şimdi o da böyle deli gibi kaçmazdı. Bir 
şey değil, şehir dışına çıkıyor. Biraz son
ra asfalt başlayınca kaza ihtimali daha 
fazla artacak. Çünkü yerler ıs1ak. 

Serkomiser bir lahza düşündü, sonra: 
- Ne pahasına olursa olsun onu elden 

kaçırmak istemem, hocam dedi. Biliyor 
musun şim<ii ne düşünüyorum. Sen ku

runtu diyeceksin amma bir hissi kable1-

vuku bana Necdetin böyle kaçmasının 

yeniden tevkif edilmek endiş<>sinden baş
ka bir endişenin sebeb olduğunu hıssctti-kovalamaca oyunu başladı. 

Acaba Necdet bizim kendi.sini takibe riyor. 
başladığımızı farketmiş mi idi? Herhal- Süratin fazlalığı direksiyonda bulunan 

Rıdvan Sadullahın başını çevirerek arkade böyle olacak ki süratini cı.:altmam1ş, 
da benim yanımda oturan serkornisere belki artırmıştı. Harbiyeye gelince delice 

bir viraj çizerek Ş~liye doğru kıvrıldı. bakmasına mini oluyordu. Maamafih her 
Biz de arkasından. zamanki müstehzi tebessümü ile gülüm-

sediğini görmeden adeta görür gibi olduk. 
Serkomiser pencereden dışarıya göz _ Biraz sonra anlıyacağız Osman bey. 

atarak yarı endişe, yan hayretle: _ Yakalıyacağımızı zannediyoır mu-
.- Bu delikanlı mutlaka çıldırmış, de- lh 

eli . . sun ocam. 
. Hem kendisını, hem de bizi mahvede- _ Hiç şüphe etme! Bizim araba daha 

cek. Bu kadar acele ne işi var, acaba? süratlidir. Beş dakikava kalmıyacak. 
. Rıdvan Sadullah gaze basarak sürati 1 önümüzdeki otomobil Mecidiyeköyü

bır ~at daha artınrken gülerek cevab ne saparak asfalta çıktı. Asfalt yol alaca 

ver : . . 1 karanlıkta ve biraz daha kesafet peyda 
- Yakında başlıyacak yarışlar ıçın ek-, -- D'kk t r R b d 

~raiz yapıyor, olmalı! . ı a oman ura a 
Aramızdaki mesafe 80-90 metreden bitmedi. Arkası 11 inci aayfadachrf 
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C•iza.a~ 
Dedikod ura dair 

. 
Bulunduğum muhitte yabancılık his -

setmez, ve !hissettirmezcfim. Konuşurlar -
ken alaka ile dinlerdim. Konu~tuğum za
man alaka ile dinlerlerdi. 

* Elime bir kitab geçmişti. Bu !lleşhur 
bir ahlakçının bilmem hangi senede yaz
dığı bir eserdi. O gün vakit geçirecek 
başka bir meşgale bulamadığım için ba -
şından sonuna kadar okumuştum. 

* Kitabda birçok şeyler vardı. Fakat 
başlıca mevzu dedikodu idi. Meşhur ah
lakçı, dedikodunun fenalığından uzun 
boylu bahsettikten sonra herkesi dediko
du yapmamıya teşvik ediyor ve hatta de
dikodu yapılanlarla mücadele edilmesini 
de tavsiye ediyordu. Bir insan .r.endı de
dikodu yapmadığı gibi, dedikodu yapılan 
bir muhitte ise.. dedikodu yapanları sus
turınalıymış. 

* Düşündüm; dedikodu yapıyordum ve 
dedikodu yapanlar arasında bulunduğum 
zaman onlan da can kulağile dınliyor -
dum. 

* Karar verdim: Bir daha dedikodu yap-
mıyacak ve dedikodu yapanları sustura
caktım. 

* Kitabı kapamıştım. Hizmetçi oday:ı 

girdi. 
- Beyefendi! 
Dedi, sordum: 
- Ne var? 
- Hani karşıda oturan Bay !'-iermettin 

var ya! 
- Var ne olacak? 
- Hanımı ile demin bir kvvga etti, 

görmeyin, saç saça baş bn,şa geldiler. 
Bu basbayağı bir dedikodu idi. 
- Sus. diye bağırdun, dedikodu iste -

mem. 
Hizmetçi homurdana homurdana oda -

dan çıktı. Arkasından: 
- Bana bir kahve pişir! 
Diye seslendim. Duymamazlığa ge?di. 

Karım odaya girdi. Hizmetçinin söyle -
diğini ve kendisini dedikodu yapmaktan 
menettiğim için, bana kahve pişirmedi -
ğini söyliyecek oldum; fakat bir 1ediko
duyu tekrar etmekle,' kendim de dedıko
du yapmış olacaktım. Hizmetçinin sözü
mü dinlemediğini, bana kahve pişirme -
diğini söylemem de hizmetçiyi çckıştir -
mek, dedikodu yapmaktı. Sustum, ka -
rım: 

- Ne o, dedi, arpacı kumrusu gıbi ne 
düşünüyorsun? 

- Hiç! 
- Gene neler duydun? 
- Ne duyacağım hiç! 
- Haberin var mı, Süheyla'ar ctomo-

bil almışlar, tam otomobile de yakışırlar 

Yazan : fsmet Hulusi 

ya, karı koca her ikisi de birbirinden a-1 Dedikodu fena şeydir. Ben yapmam vı 
cayib. dinlemek te istemem. 

- Karıcığım bu bahsi kesmeni rica e - Birbirlerine baktılar. Karım dudakla. 
derim. Çünkü bunlar dedikodudur. Dedi- rını ısırdı. Herkes susmuştu. Bir müdde' 
kodu da fena bir şeydir. geçti. Kadınlardan en fazla çenesi kuv • 

- Allaıh aşkına sen çıldırdın mı? vetli olan kendini tutamadı: 

- Hayır! - Bu kadar susmaktan da hiç hoşlan-
-Sarhoşsun galiba? marn. Hani kendimi Seyfettin Beylerin e-
- Ne münasebet! vinde zannettim. Bilirsiniz ya, karı koca 
- İkisinden biri, hiç bir zaman cıeli, de ikisi de pek az konuşurlar. ı 

liyim demez, sarhoş ta sarhoşum; de - Ona da döndüm: 
mez. 

- Bu da bir dedikodu. 
- Öf sende! 
Hiddetle odadan çıktı. Kapıyı ıtapadı, 

bir müddet sonra kapının dışından seslen
di. 

- Ben Necati Beylere gidiyorum, is -
tersen sen de gel! 

-Gelmem! 
Diyecektim amma, fazla hiddetlendir .. 

memek için: 
- Sen git ben de gelirim! 
Dedim ve ondan birkaç dakika sonra 

sokağa çıktım. 

Necati Beyler çok kalabalıktı. Kadınlı 
erkekli bir kalabalık vardı. Tanıdıkları 

selamladım. Tanırnadıklarla tanıştım ve 
bir kenara oturdum. 

Kadınlardan biri; bana bakarak: 
- Beyefe"')dinin, Servet Beyler hak -

kında çok bildikleri vardır. 
Erkeklerden biri, tafsilat verdi: 
- Hani şu Pirinçzadeler, bir zamanlar 

karısı evde pilav pişirir, kocası bir tab -
laya koyar, Yenicami avlusunda satarmış. 
Sonra zengin olmuşlar, geçen kışı Niste 
geçirmşiler. İşte onlar. 

Dedikodunun bundan fazlası olmazdı, 
kendilerini ikaz etmeliydim: 

- Bana kalırsa, bu bir dedikodudur, 

- Bu sözünüz de bir dedikodudur ha.-
1 

nımefendi. 

Karım hızla yerinden kalktı: 
- Bu kadarı fazla, dedi, sen şaşırmış• 

sın. 

- Ben şaşırmadım, doğruyu söylüyo • 
rum ve nihayet senin şaşırmışsın tar -
zmdaki hakaretini de hoş bulmam. Bu 
kalabalıkta sözünü iade ediyorum. Şaşır· 
mış sensin! 
Karım odadan çıktı. Herkes bana garib 

garib bakıyordu. Fazla duramazdım. Ben 
de çıktım, yaya olarak evime döndüm. 
Kapıyı çaldım açılmadı. Anahtarla açıp 

içeri girdim; antredeki masanın üurinde 
bir mektub gördüm: karımdandı. 

cSeninle yaşıyamıyacağımı anladım, 
annemin evine gidiyorum.> 

Hizmetçiyi çağırdım, gelmedi. Odasına 
baktım. Eşyasını almış gitmişti, canım sı• 

kılmıştı amma, nihayet ben fena bir şeY. 
yapmamıştım ki!.. 

Hava da o1duk~a serindi. Bir kadeli 
konyak içmek istedim. Evde konyak yok• 
tu. Bakkala gittim. Bakkal güler yüzll 
karşıladı: 

- Buyurunuz efendim emrirıizl 
- Bir şişe konyak istiyordum. 

(Devamı 11 inci sayf.ıda) 
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Kurban Bayramı maçları 
H a takımı üç gün sıra ile Macarların meşhur ungary Be ;ktaşla karşılaşacak 

Galatasaray, Fenerbahçe ve ş . 

Ankara muhteliti de istanbul_la çar~ışacak 
d h un. ı·z çok canlı spor hareketlerine · k ·· ··nünde e şe r · 

Kurban Bayramının il uç gu a takımile Ankara muhtelitinin Is-. bur Hun gary , 
sahne olacaktır. Macarların meş k 1 futbol müsabakaları bayramın zen-

ı·ti il yapaca arı . . 
tanbul klüpleri ve muhte 1 e . B münasebetle lig maçları tehir edilmiş-

. t kil etmekte:iır. u . . 
. gın programını _eş_ mühim maçla rını gözden geçırelun: 

tır. Bayram günlerınm bu . . . ·ıı·k mevkiini işgal etmekte o!an Hun-
. onasında oır ıncı . . 

Halen Macaristan şampıy t Bu takım bayramın birinci, ikıncı ve 
· tanda ô ınaç yap ı. 

garya takımı Yunams . . .. tl' klübile karşılaşacaktır. Maearlar Se!a-
üçüncü günleri şehrimızın uç k~~ke 1 mışlar ve son müsabakalarında Yunan 

. da.ki ı.,,,, maçın hepsını aza n k . -nık ve Atina ~ , 1 . İçlerinde kaleci Sabo, sol be Bıro, sag 
ll'J.illl takı.mı ile 1-1 berabere kalmış ahrcur. ol açık Titkoş Macar milli takımının 
h af Tur y santrfor Çe ve s 

af Kiş, santrh a ' ~ . 
0 

nı a n Müller, eski Avusturya milli takımı 
en kıymetli elemanlarıdır. Sag ;!. ; i, C. den daha iyi vaziyette olan Hungar
oyuncularındandır. Halen meşh · ğı muhakkaktır. Bayramın ilk Cu
Yanın şehrimizde çok güzel maçlar =a ~:drosile, Galatasaray çıkacakbr. Yu
ınartesi günü Macarların karşıs:a, t k başına aldığı iyi neticeler de gozönün
goslavlara ve Macar F. T. C._y~ akarşı e zın G Saray olduğuna şüphe yoktur. 
d ·· · · en ıyı t ımımı · 

e tutulursa bugun ıçm . d b"r türlü alışamıyacağı muhakkak olan 
Cu.m . .. ü mah d Taksım sta ma ı . 

artesı gun u . . . . G Sarayın alması beklenmektedrr. Hun-
n k da en ıyı fletıceyı · b" . 

1 
~ 

.nungaryaya arşı . zevkli karsılasmalarından ırı o acagı 
garya - G. Saray maçının senemn en 
ınuhakkaktır. 

'* :!'* 

. .. .. n ar aya karşı Fener bahçe çıkacaktır. Sahaya ve 
Bayramın ikincı gunu Hu g My 1 en ı·yı· oyunlarını Fenere karşı çıkar-

• • " 1... k olan acar arın . 
tnuhıte nısbeten ~aca . b 1 mıyan Fenerin Macarlara nasıl bır kadro . .. r· . t1krar u a 
ınaları beklenir. Bır tür u ıs lil . bu mühim maça lazun gelen ehem-
ile çıkacağı kestirilemez Fenerbahçe e r~n . f d ) 

(Devamı 11 ıncı say a a 

arasında 'd voleybol maçları) (Kız mektebi eri 

l 
1 

htcnOtıı ve Ciimhuriyet Liseleri takımları 

latikı&! - Şişti Terakki Liseleri takımları 

Kandilli - Çamlıca Liseleri takımları 

Kız nıektebleri arasındaki voleybol 
ınaçlan dün de kız muallim mektebinde 
Yap1lınlitır. Alınan neticeler şun
lardır : 

İstanbul Kız Lise.sj takımı 15 - 5 - 15. -

12 sayile Cümhuriyet Lisesi takımını, 
Şişli Terakki Lisesi takımı 15 - 5 - 15 - '3 
sayile İstiklal Lisesi takımını, Çamlıca 
Lisesi takımı 15 - 4 - 15 - 10 sayile K an
dilli L isesi takımını · mağlÜb etmişle.rdfr. 

SON POSTA !ayfa 7 

C EDE B i·v AT 

Ankefciler ·biraz insaf 
ve biraz dirayet! 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 
Mazinin hazin bir ha il rası 1 disinin ise ancak bazı kısımları not edc- ı tavsiy~. etmem ömür! İmla hocalığı! F~ .. 

. . .. .. . bildiğini bildiriyor. Kim bilir, bı>lki he - kat musaade buyursunlar, buna vaktım 
Ah ınsan bır türlu akıllanamıyor .. Bıl- lı . . . 1 F k t ih t· olsun tas yok' . . . . yecan ımışım. a a şu c e ı - . .. . 

m~m kaç ~l oldu, on ~ı mı, on beş mı, rih edeyim ki, kendisinin not edemediği- Daha bitmedi ki ... Sözde şu sozlerı de 
sagnak halınde şu edebı anket modası a- . .. 1 d·-· .. 1 · bilhassa san'ata ve söyliyen benmişim: . . . nı soy e ıgı soz erım 
çıldı açılalı, ıstıyerek, istemıyerek, han- A dak" d b"yatçılara taalluk eden cBizim Gavsinin yaptıkları bu kadar . .. t . b .. .. . vrupa ı e e ı 

gı ropor a3cıya azı sozler soyledimse k 1 d Buraları sadece fikr.e ve biraz olsa neyse. Şimdi gene arkadaşlarilc söz 
ııh kkak b b k k! d""k··ım·· ısım ar ır. 

m a am aş a şe e o u uş- d b"lg· e dayandığı cihetle anketçi yal- birliği etmiş. İnanççılar ismile türeyen 
Ier ve gazetelerde öylece çıkmışlardır. Bü a bı ıtay f makas sallamış. Çünkü ona bir genç edib grupile mücadele e.:lip on • .. k d nız u ra a 
tun ~r a aşlar gibi ben de az çok buna _a- yarıyacak cihetler ancak ve ancak işin ları batıracaklarmış! 
lıştıgı.mdan pek zararsız tevil ve tahvıl- dedikodu ceplhesidir. Öyle ya, bayımız o- Bir kere ilk cümleyi söylemedim, bir. 
leri ihoş görür geçerdim. Çünkü, derdim, kuyucularmı başkasını gülünç ederek eğ- İkinci cümlemin doğrusu ise şudur: 
anket yapan bu gençler de yaşıyacaklar! lendireeek .. halbuki fikir, tenkid ve tah- cMaamafih bu gençler bazan ara1a • 
Fakat hazan öyle garib ve hatta uygun - lil ne can sıkıcı şeydir. öyle değil mi ya?! rında da anlaşamıyorlar. Nas1l ki bu ha:t:
suz şekilde ifadelerimin değiştirildiğine İşte size kat'iyen söylemediğim sözler- ta Servetüünunda çıkan bir makaJedo 
şahid olurdum ki, ya iki satıria ayni veya den birkaçı: Gavsi. İnanç mecmuasının yazılarım be· 
başka bir gazetede tavziha mecbur kalır, cNe yazıyorsun ki be adam! Sen ev - ğenmiyor, tenkid ediyordu. 

yahud anket muharririne yoJda rastıadı- vela kendine bir lisan edinmeğe bakı> Ne dedim, ne yazmışra .. J 
ğım zaman sitemle iki üç kelime söyler- Be adam! Bunu ben söylemişim ha! 
dim. O zama~ da, ya ~sura bakmayı~ Haşa.. bin kere haşa.. artık bu defa da 
manasında hır tebe.ssfunle, yahud basıt kübik ifadeleri zorla üstüme alamam. 
bir itizarla karşılaşırdım. Marunafih bir Alın size daha dehşetlisi!.. Bunu da ben 
defasında bir anketçi (Naci Sadullah) bir öylemişim! Amma gençlerin ağzından -
sözümü büsbütün, en hafif kelim.esile ~ hepsi bir! 

Nerede benim lafım? Nerede anketçi
nin tevehhüm ettiği yeni hücum projesi! 

Maazallah! Gençleri de blribiri.ne dü .. 
şürecek! 

çirkinleştirmişti. O anket de gene bu de- !uıan moruk> t 
fakl tasfiyeci gençler kabilinden bir baş- Vakıa gençlerden biri cmoruk:. diye 

Artık gelelim bu anketin sonuna? 
Gençlere hitab ederek nasihatler vermi
şim! Burası iyi değil mi? .. Tabir iyi ... E
vet, verdim. Fakat cbu patırtı sizin için 
belki iyi oldu!> demedim, ciyi olurdu:. 
dedim. Amma belki burada bir >:~rtib ha-

ka zümrenin hücumu üzerine açılmıştı. bizlere küfür etti amma, ne yalan söy
Kurun gazetesinde her birimiz için ayrı liyeyim, ulan kelimesini o dahi kullan -
bir iltifat, mesela Reşad Nuri için ka - madı. Değil ki ben kullanayım! Ben, yani 
fasız vüeud, benim için vücudsuz kafa Halid Fahri, şair, muharrir! .. 
şeklinde bir takım münasebetsiz sözler Durun hele .. bakın, daha ne de.'1lişim! 
savrulup dururken o anketçi de edebiyat- cBiz alaydan yetiştik, bari siz adam o-

tası vardır, fazla üzerinde durmuyorum. 
Çünkü arkadan gelen cümle, bütün an • 
ket içinde kendi ağzımdan kelimesi ke -
Jimesine çıktığına yegane emin olouğum 
cümledir: cFakat biraz nazikanP. vlsaydı 
daha iyi olurdu.> 

ta biz eskilerin ve hala da mevcudların 
cevablaruruzı topluyordu. Hem o zaman
ki gençler bir cepheden daha geniş bir 
tabiye ile yaylım ateş edip duruyor'ar, 
büyük roman üstadı Halid Ziyanın 

san'atına da dil uzatmaktan s.kılmıyor
lar, çekinmiyorlardı. Hatta bir tanesi şöy 
le diyordu: 

- Biz Halid Ziyanın ~Mavi ve Siyah> 
romanını yazmağa tenezzül etmeyiz. Ka
zar a böyle bir şey yazmış olsak hemen 
yırtar, ateşe atarız. O ne berbad eser -
dir! 

Ben iyice hatırlıyorum, o zaman an -
ketçiye verdiğim cevablar arasında bu 
söze karşı şunu duymuştum: 

- Halid Ziya gibi eşsiz bir roman üs
tadının Türk edebiyatında sonsuz bir de
ğeri olan cMavi ve Siyah> romanı için 
böyle bir söz nasıl söylenebilir? Gençli
ğin vakarına bu yakışır mı? 

Fakat ertesi gün cevablarımı okurken 
donakalmıştım. Bilir misiniz, anketçi bu 
sözümil ne §ekle sokmuştu: 

- Bu gençler mesanelerinrleki amon -
yağı cMavi ve Siyah> gibi abidelerin a1 

-

tına boşaltmaktan çekinmiyorlar. Ayıb 

değil mi? 
Maamafih dahası var. İki gün sonra rö

portaj muharririne Babıali yoku~unda 

teessüfümü nezaketle bildirdim. Aldığım 
cev.9.b ~u oldu: 

- Aldırma. üstadım.. (Ü-stadım onun 
sözü .. ben üstüme almam!) bövle daha 
iyi! İfade kübik olsun diye o şekle sok -
tuın. 

Arka.c;mdan şunu ilave etti: · 
- Malfun ya, hücumu kuvvetli yap -

malı! 

BuqUn başıma ge"enler 
Doğrusu, mesanedeki amonyakla yapı

lan bu kübik hücuma hala akıl erdiremi -
yorum. Her ne ise, bu geçmiş hazin hatı
ramdan sonra bugüne geleyım: 

Bugün de acayib bir gençlik hücumu 
karşısındayız. Tafsilata lüzum yok. Çün
kü bu haftanın bu tatsız dt>dikodusunu 
gazetelerde okuyup da şaşm1yan kal~a1 dı: Malôm ya, gençlerin eski edib ve şaır erı 

t f ·ye etmek iddiasile kopardıkları fer -
ası . d b" d karşısında bir akşam gazetesı e ı-
y~ · kudema cephesinin cevablarını 
zım, yanı 

bir anketle rneşretmeğe başladı.. Bu ara
da kelli felli, iki nazik ve genç roportajc1 

b ' da geldiler. Ricalarını k:ramadım, ana .. k 
k d"lerile konuştum. Sen m1sın onu -

en? 
1 
C::imdi masamın üstünde, verdiğim 

şan. "" • "d 
ahların yarısından ziyadesi bana aı 

~;:uyan acayib matbu şekli ile k3~~ı 
karşıya, ellerim şakağımda. hayretle du· 

·· ·· rum Acayib1 Bütün bu m:maf:ız şunuyo · · . . . 
hatta gülünç sözleri ben m! söy1emı-

ve b' 
şim? Halbuki anketi yazan. yazısının ı::-

yerinde benim fazla heyecanımd:ın1• ~ahsederek pelt çok ıeyler söylediğim, .aıı:Pn-

lun!> 
Üstelik benim ağzundan bütün nesli

me iftira ... Haşa, hurta da yüz bın kere 
haşa ... İşin komik tarafı da var: Yaşları 
bizim gibi otuz beşte sayanlar diye de ö: 
vünmüşüm! Halbuki kırk beş, kırk yedı 
demiştim! 

Son söz olarak şuna da işaret ~tmek is
terim. Anketçi trajik bir tonla benim için 
cona son darbeyi Ozansoy ailesinin son 
fordi, kerıdi öz oğlu indirmişti> diyor. Ne 
acayib hüküm!Demek ben artık mahvol
muş, topraklara göçmüş, bitkin bir hal • 
deyim. Oğlum da, bir elinde o:ılta?!!! 

Sonra ne uydurmalar benim ağzımdan: 
cBen onları ıslaha çalışırken, onlar a

ralarmda toplanıp konuşmuşlar: cBun -
lar moruk canım, bir şey bilmiyorlar;de
virelim şunları!> 

Hey Yarabbi! Sen çocuklara biraz da
ha mutedil bir heyecan, fakat edebi an
ketçilere yüz bin kere fazla bir insaf va 
dirayet ver! Gencin biri bir gazc>tcde bir 
makale yazıyor, eski edib ve şairleri tas
fiye edelim diyor, birkaç dost ve üstad 
bu yazıyı ciddiye alıyor, işi büyülflyor -
)ar.derken efendim başka gen~ler Son 
Postanın tabirile bir kazan k;ıldmyorlar 
ve bunlardan bir tanesi de ilk yazıyı ya
zan gencin ·haberi olmadan bir cir.> liste 
tcrtib ediyor. İste efendim, benim başı .. 
ma gelen facia! Fakat şimrli Pnlıyorum 
ki. ankete cevab vermek1e naha büyük 
bir faciaya kurban olmuşum! Bu traji -
komik, avvelkilerini bin kere bastırdı! 

Dahası var. Bakın sözde gençlpre hi -
taben daha ne demişim: 

c . .. Yahu ben ne yaptım size? Ne oğ
retti size bu adam? Yoksa moruk filan 
gibi lafları Baltacıoğlunun Sn<;yolojisin -
de mi okudunuz?> 

Anketçideki komedi tabiyesini görü -
yorsun uz ya ... Önce beni gençlerin ö -
nünde yerlere serip yalvartıyor: 

t . 1 - A yavrularım! Ben ne yapım sıze. 
Tabii, gözlerimden de oluk gibi yaşlar 

akmaktadır! Levha onu icab ettiriyor! 
Sonra da Baltacıoğluna karşı cadam> 

hitabı! Bu da kabahğıma misal olacak! 
Adam kelimesine bu yerde başka ma

na verilebilir mi? Sonra da o muharririn 
kitabından halkı şüpheye düşürmek!.. 

Araba 0 Sosyo,oji kitabında beyle mo· 
ruklu ifade var mı diye.·· Anketçi cüm -
lesini o ~eki'de tertib etmşi ki çek ma -
nasını çekebildiğin kadar.·· 

Çı , d1 rmak işten de~il 
Liltf en şunu da dinleyin. Bn ankete ce

va b!mda. orman sev~isi hakkında neşre
dilen bir kitabdan bahsetmistim~ Hi.cıki .. -
katte demistim ki· Bu tanımadıgım mu
ellif bana kitabından yolladı. Çok fa! -

d l buldum. Bir makale ile methettım. a 1 • •kA 
Bunun üzerine müel1ifinden çok nazı a-

hir teşekkür mektubu bile aldım. Hal-
ne "b" b" buki. bize tariz eden ı;enc;1er ı:ı: ~ • ırç?-
ğunun bir yıl zarfındaki eserlerım .etkık 
ederPk f;!ecen seneki, yani 193!l yılba'51 

makalemde uzun boylu izahatla okuyu -
cularıma bildirmiştim. Bize hayırhah de
miyen ler, ondan sonra bile bana yeni ki -
tablanndan yollamadılar. YoUıyanlar 

gene eski muharrirler ~ldu!~ . . 
İşte aşağı yukarı bcnım ı::oyledıklerım. 

Halbuki anketçinin yazdığına göre, ben 

adeta gençlerden de teşekkür mektubu 
almadım diye müteessifmişim. O orman 
kitabı müellifi için de şöyle demişim: 

cBir ormancının nezaketine bakın, bir 
de ... > 

Yarabbi! İnsan çıldırır. Anketçinin or
mancı diye kaydettiği isim Ziraat Vc>ka
letinde mühim bir vazife sahibi olan yük
sek kültürlü bir vatandaşın ismidir. BFm 
işte böyle bir müe1life bula bula orman
cı tabirini bu!muşum! 

Hele gençler e imlaya çal ı şmalarını 

Artık sözlerimi bir noktada huiasa e -
deyim: böyle röportaj olmaz. Bu. adeta, 
~azetelere yazı yazan vatandaşlann mu
kaddesatına dil uzatmak oluyor. Artık 

bundan sonra sen ,gel de edehl anketçi -
lere itimad et ve ağzını açıp bir tek k1"1~
me söyle bakayım! 

Halit Fah-ri Ownsoy 

Hamiş: Anket gazı>tesinin ~Haf tanın 

mizahb muharriri bu hafta da bana açık 

mektubla tasfiyeye tabi tutulmamın hak
lı olduğunu bildirdi. İnce 7.t>kasınır: bu 
haftaki. cev'herini de okumayanlara oen 
bildireyim bari! İşte alaydan yetişrrı(' mu
harririn zarafeti ancak bövle palsuz ve 
imzasız mektub yazmasile belli 01ur. Za
vallı tabeia yazıcısı! 

H. F. O. 

··················•··········································• 
Ele~trik kontağından 

bir dükfrandan yangın çıktı 
Kadıköyünde Altıyol ağzında kırtasi- ] 

yeci Ekremin mağazasında dün birden
bire elektrikler kontak yapmış ve bu 
yüzden yangın çıkmıştır. 

Keyfiyetten haberdar edilen itfaiyenin 
vaktinde müdahalesile ateş derhal bas
tırı1mıştır. 

Dokuma tezgahları teftiş edliyor 

Dokuma tezgahlarının teftişleri dcv~m 
etmektedir. Dün de Mev!anekapı, Edır· 
nekapı, Topkapı mıntakalarındaki tez
gahlar teftiş edilmiştir. , 

Şehirde 800 iş yerinde 2000 kadar te~-
t ft. 1 r bır gab bulunduğundan, bu e ış e 

müddet daha devam edecektir. 



Zelzele yeni tahribat yaptı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) mıntakasında icab eden tetkikat bittik-

Kurban Bayramı 
Cumartesi gUnD r ri müzakere ve kabul eylemiştir. ten sonra yeni yler hazırlıyacak Tt ye-

l Enin anda ve Eninean yer .sarsıntı- ni tedbirler alacağız. Belki de )'QD.l b- t.ıaaw lfifU11t..._t 19 ıanunu-

Vilayet ve kazalarda lelaketzedelere 
yapılan nakdi yardımlar 

du miitı · olan mıntakada aanr rarlu il ektir. aan1 HO ~neısl Cımta t(iul ısta se. (Baştanfı t inci sayfada) hmtr Yillyett~ l!!aymdır !0!1,"8. Bergama 
glSrenlere yapılacak yardıma aid kanun Gfizel bir mfsal ne.!1 Zllhlcee ayınm doltwıuna mlsa- Listeler :rekıinu actect ıs. 9'1!. ~e 1199,36. Dlldll 320. Kemalpaşa 
layihasının muz cresi esnasında söz a- Yalnız şununla müteselliyiz ki, hldi- dlf olmakla Arife, Cumartesi günli Lira K. 2025, Menemen 4000. S.f•rlbf.sar i'li,40. Ti~ 
lan Muhittin Baha PV$ {.Bursa) bu ka- 1ıenin vukuundan itibaren bütibı d vlet de Kurban Bayramı olduğu llln olu- ı.77a.7-05 08 Sl09.80. Torbalı 356,16. Urla 2000. Yekün: 

nun hükümlerinin .aursa h•nlisinde ve tefkHltJ. olduğu gibi. bütün Türk vatan· nur, BAYRAM NAMAZI ~::' Mtrk•u 566.325 41 
1~~vllA.yeti: Iğdır 3000. 

diğer yerlerde seylAbdan müteessir olan- daşlan da kendilerine yardım için elle- Hıı.riç 180.386 87 Kastamonu v1lft.yetı: Merke:ı 7000. Arao 
Jara da teşmil edilmesini htemiş ve bu rinden geleni yapmışlardır. l3unu burada Saat Dakika Yek.ftn 746.7lJ 28 381,45. I>:ıday 13%0. İnebolu 3057,~. Karıı:ı 
mıntakalarda su baskınının sebebi~t kısaa arzedeceğim.. Bu felaket~ karp Zevali 

8 1 
.Afjonkarah1sar vilayeti: Merkez '7491,'70. '!'O&. Kftre 185· ~köpri! ~o. Tosya 2107,33• 

verdi&i zaraı-latı ve tahribatını anlatar'1k duyulan his Türk camiasının birbiriue Bulvadın: 2ll7,51. Dinar: 850. Emlrdal: Yelrfm: 1'1!6'1,
23

• 
bu yüzden birçok vat<llldaşın yarduııa ne kadar yakın, birbirine ne kadar ballı A" 3!S74.S8. Sandıklı~ '140,!SO. Tekiln: lWH,29. Ka~rl villJı'ett: Merft1I 10000. Bünyan 

87 88 89 4Q Ankara Vlllyetl: Mert• 84386,GS. Ayaı 90~70. Develi Hl4ı.'HL İne.su ~il: Pınarbafl 
muhtaç kaldığını yahıız Kirmastıda ~O o1duğunu g<Ssteren bir misaldir. (Bravo derenJeri 2900 . .Be;n>Haw IOOO. Çubak: ao,sa. Ray _ 2.7'l. Ye.:t6n~ 151GU.l. 

kişinin belediyenin clmıeği ile geçincfi#i- sesleri, alkışlar.) . o.5.""D.s.D.~. D~ o.ı5' 1>. m~a: lGU.H. Kestin lQZO. Jtwleaha.mam !tırklarell vilayeti: Merkez 3377,62. Baba • 
n1 llAve eylemiştir. Çocukların vaziyeti Vaatli - r-ı- -C -1_ -,- - 1500. Nallıhan 2136.1' Polatlı. 2808.il. Ye • esti 1879,4!. LUleburgaz ıısoo. vı. 986. Ye. 

Ba§vekil kiirsilde K.awn Nami Duru (Manisa) Anaları· •• -.m 7. 'll'l. 4.4

1

'1. '7~. j7. ~&. kftn: 101454,02. lrOrı~ '8lS,0'1. 
Muhittin Baha Paxsın. bu beyanatını Ol, babalarını kaybeden minim.ini yavru- ••~t Antalya vlllyett: Merkez tt!Oe. Alı:aeld tOO. Koeae:ll vlll,Jet1: Kerte. m~. Mapazan 

!takiben kürsüy~ gelen Ba§Vekil Dr. Refjk ıarta tahsil çağındaki çocuklann va~iyeti Ezaılf aut • 2',2. 29 2. M' · 40;2. 4:7 2• Elmalı 1045. Fenlh 'i'OO. Korkudell 600. Y•-
7

3. Gebl.e 
1250

• Ge1ve 30t. Kandlra 
15011

• Ye-
tfın: 123-iS.. kOn: 11122. 

Saydam da demi~tir ki: ilterinde durmuş ve bunların bir idare 1 - Bu nsaW ınahalU Matle yazılan Ayduı viJAyeti: Merkez Hı'ZG. BozdaJa,n 699• Konya vilAyetf: Merkez 10000. A.qehJr 600. 
cArkadaşlar KU-mastıda seylab olduğu altında toplanmak suretile büj"'ltülmesi vakitlere İzın1te göte olan saat farkı tat.. Naıilll 3775. Seke 390n,84. Yekftn: 226M.84. Ben&hlr IU,83.. C1hanbeyll 531,50. Çumra 

zamanda doğru.daı;ı doğruya Kı.ıılayın bir ve tahsillerinin ikmalinin temini Uzı...rn blki neticesi Şarki Avrupa. şaatUe vakit- B:ılık<'!!l!' vllayetı: Merkez 12500. Ayvalık ett,l!. Bre~ 2lOO. Ilgın &52,83. Karaman 
müfettişi ile 15

1
000 lirayı bend.cntz on beş geldiğini söylemiş ve evIAdlık olarak ve· ler bulunur. 8900. Bıımtrrma 4100. Bürhanfye 20CO. em _ 3752'. KadUlban 540,5l. Ye-kfin: 19207,80. 

gün evvel oraya gönderraiitim. Bu ilk rilecek çocuğun iyi bir flltimam g0remi- 2 - Eza.nt saatle gösterilen ...akitlerde dırıı 1000. Su.sıltır:tık 80. G<meJı 1150. Yek.ün~ Kuta.hya. vUftyetı: Merkez 27l9,54. Gedı. 
tadlllt yoktur. 

29730 
700. S1mav 1314,13. Tavııanıı 2000. Uşak 1800. 

)"ardım mesc.lesi idi. Oradan henüz bir ra. yeceği endişecini izhar eylemiştir. s _ Bu ~t~ı Diyanet İşleri ~!.sllılf BU~k vilayeti~ Merkez 1500• Bozöyü.k Yektin~ 85!3,48. 
por almadım. Alırsak bu mesele üzerinde Maarif Vekilinin Jzahah muvakt!Ulğinden alınuu~tır. 4200. Söğlid 1200. Yekun: 6900. Malaty3 vfiAydi: Adıyaman ım. A~&da~ 
lazım gelen tedbirleri alacağınuzı ve icıb Maarif Vekili Hasan Ali Yücel de §U \.. _) Bıngôl vilftyctl: Çapakçur 1400, !ID. Darende 2000. Hekimhan 225. ~tftrke 
eden bütün yardunlann yapılacağını ta- iı.ahatı vermiştir: ·---············•·00

--········-···-·-··········-··· Bolu TIJAyetı: Merkn 3400. Akçatoca 500. IIO. Yeran: 3655. 
bil görürsünüz. - Düşünmekte olduğumuz ~ey ~dur: Kandıra citlarında D\bce 1600. Gt'ıedc 3500. OöJUiik 85:4.H. Mu. Manisa Tl.18.şeU: Merkez 4000. Akhın:ır 2500. 

Binaenaleyh onlar yalllll belediyenin Bir defa ilk günleri Ertincandan ve yer ' durnu a&a,13. Yek\'lll: ıoınm. Ala.şehir 1500. Dem.kel 500. Eşme 500. Gördes 
himayesinde değillürdil::. Ayni zamanda saTSmtısma maruz kalmış diğer şehir. ı·kı• heyel,aA n Burdur vUAyeU; Tefenni 65(). 600. Kırkağaç 1118,39. Kula S10. Salihli 2559, 

Bursa vilayeti: Merkez 25000. Gemlik 2500. 05 Soma 1061,!12. Tnrgudlu 3t00. Yekiln: 
ihtiyaçları ıne.rk.ezden de nazarı dikkate !erden ve kasabalardan nakledilmiş olan tnegöl 2050. Mudanya 1600. Orhanell 3S2,37. 101M8.~. 
alınmış ve ic.ab eden yardım yapılmı§hr. aile1erin vaziyetleri normal bir hale gir- (Baştarafı 1 inci sayfada) Yenişehir 616,40. Yekiln: 32118,77. Maraş vllft.yetl: Merkez 4000. Elbistan 
Bunu arzetmek isterim. dikten sonra mütalea etmek, hangi ça- men toprağa karışarak ortadan kaybol- Çanakkale vilayeti: Merkez 8000. Biga 2038.21. Yek\in: 6038,21. 

1 Dostlaıımım ımllct Meclisinden cuklar analarım, babalarım kaybetmiş- muştur. 2885 Ezin~ 2687. Lapseki ~,25. Yelt1\n: Mardin lillyeti: Merw 411U5. Cizre 
~ teşekkür lcr. hangileri ailenin çcx:ukları muavene- Bundan başka gene Kandıra civann- 14!6'1,25. sıı. YrkWl: 4'923,2.6. 
ı Refik !nce, barekctiarz fclak!tinin bii- te muhtaç vaziyettedir, bunu tesbit ettir- da v~ İzmit ~sinin 6 ncı kilometre- Çankırı vilayeti: Merkez ~oo. Ilgaz 500. Muğla v1layetl: ~rkez 6132,aı. Fethiye 
yük fccı:ıatine i~aret ederek uu facia kar- mck. ondan sonra kat'i bir karar ittihaz. ı sine tesadüf eden kısmında ikinci bir YekQn: !!

3
00. 275

0. Yekun: 888
2

·
2
1. 

ı.:ı.., ... da cihan•n ve bı'lh"""'a n1u··tt"'fiklerı·- ~.:ı b tb·k t kt' h 1~ lın Çoruh vlllyeU: Hopa 
1688

·
35

· · Muş vlll\yeti: Merkez 600. ".,.... -... - .., . ""'ip unu ta ı e me ır. eyeldn o uş ve şosenin bir kısmı ile Çorum vUAyetl: Merkez 402,'6. JSkillp 'fUl, 
ınizin İııgilfa. ve Fram.ııların başta olmak Runa 1ntızaren tahsil ça~ında olup da mtL üzerinde bullUlan köprü iki metre ka _ 98. l\feefdöztı !100. Sungurlu 10158. Yeldın: N~de ül43et1: Merkez ıooo. Aksaray 

2900
· 

üzere, bütün mil.!.e4erin gösterdikleri in- racaat t-den çocuk ol~a ld şimdi~ kadar dar aşağıya kaymıştır. (A.A.) 268'144 Bcr 1't'1&. Yerüşeblr f'11. Yaltiin: 6000,41. 
sani duygulara kar~ı millet kÜ!°iÜsü.nden üç çocuk mOnetıat •tnıtşttr, bunlar ~llmlz - ~n~t 1"i1A:rett~ M~ &l9&. Bttldan MM. Samsun vilayeti: Bafra 2800. Havza. 1804. 

" .. . . . "e~ l'&'laıtt~ L!tlta.de ~e~k günlllk ted - s• ı Çal 450. Sarayköy 614,93. Tan.s 52Q.'70. Ye _ 77. Kavak 500. Yekfuı: 5104,77. 
§Ukran borcunu odeıneyı bır vaz.i!e say- birler almakbı.,Jız. Armtti~itn tılbl bu tatbl - ıyaset a eminde ~n: 8735,83. Re1han Tillyetl: Ceyhan m'l,51. Dörtyol 
dığını il~ve cylcroi~tir. kat a~alh yukarı normal vaziyetin avdetinJ Dl~-arbakır vfllyet.1: Merkez 12500. 1220. Karaisalı 700. Kozan 1500. Osmaniye 

l Yeniden ihya beklemekten ibaret kalıyor. (Ba~ tarafı 3 üncii savfada) Edlrne 'rilAyetl: Merkez 12000,73. tpsaıa 500. Yekt\n: 8607,57. 
Hatib Iayiha ile yap.Uacak yardunın Ev a~11k ''('rifm\yec~k le bir gayeyi tahakkuk ettirmektir. Türk 115 K~an 1500. Uzunköpril 3416,62. Yekftn: Stird Tilayeti: Merkez 58'13,78. 

bir derman olmakla beraber ki.fi ol- 7Jya Gevher Em, evlrtdlık namı altında, Cüm'huriyeti bu bahiste, üzerine düşen ' 17!161,35. S\nop vUAyetl: Merkez 1994.,78. Bofab:ıd 
madığını yıktlan yerlerin yeniden ihya.sı ha.ttA mnnevt evU\.d olarak btr QOou~m ve. vazifeyi yap~aya çahsmışhr. Paris ve E izıl? vDAyetı: Merkez 1200. 1773,05. Yeltün: 3767.83. 
• • • • .,

1 
rUem!yeee~inl sövllverelt, bunlar mlll~tın I..onnradan donerkP.n Sofvaya u~ıyarak Eskl~lr vtlhetl: Merkez 8110. Mthatlç _ Sl't'n3 v'.JAyeU: Kangal 954,05. Yıldızeli 

ıçın? şundıye kadar nu •• et tarafı~dan ve TOrt mlllettnın ~~u~ur, bunlara :nillet Bulgar riraAli~e gXrüc:1>n Hari"ive Vekaleti çık JOC!O. Seytdgazl 1000. Slmhlsar 2164. Ye- 1010,68. Yek:Qn: 1964,73. 
harıçten yapılmış ve yapılmak.ta olan bakacak, mmet okutacak, millet büyütecek- Umumi Katıbt Numan Menemencio~lu- tt1n: 1227(. Teklrdal vilAyetl: Merkez 5768,67. Çorltı 
yardımlar dışında hükUınetin esaslı tah· t.lr,• demlşUr. 1~}1n bu t~a

1

·kııfurıu ~a. ~u m~~a~la a:- GM.!antf!p vUAyetı: Merltew 9447,M. K111s 2870. Hayrebolu 1700. Malkara 1000. Şarlr.ö7 
sisat isteır..esi lazım geleceğini ileri sür- Fuat umar • FPlf\keUn akabinde Kuru - akadnr gormctn{'k mumkün degıldır. Su 400r. Pazarcık 172.65. Yekftn: 13620.29. 405. Yekün: '1743.67. 
miiş ve hükfun.etin mevzuu müzakere ka- mun büt.lin tc•kn!lttyle tema.cıa gelerek ilk hale ~öre Bclgraci !'lnhntısı, tctkik!ne Raltld\rl T11Ayet1: Merkez 1214,87. Şemdinli Tokad viLı.yctı: Merku 2328,'10. 

. , . . . . . hamlede 1200 fellikeb:ede yavruyu bnrmdır • 1 ıı.:z d!1en m vr.ular ıf"ıbarll"' kAM ve •ıük· ıor..45. Yektln: 1323.32. Trabzon vll~yeU: 10000. 
nunun Mcclıs.7 ~ermesmdekı ıstıcalindcn m·!lYl tıomfn ey~dlğln1, Keçiörend,.lrl yuva. -jlu bir ruznam,.ve mal;k bulıırıuvor. ttmid Hatay TiUiyetf: Antakya 9600. Kırıkhan Tunceli vllA;,eU: Hozat 150• NaztmlJ't 261 
dolayı teşekkurde bul41nmuştur. sına ls;200 çocu~ıın alınacatım bildirmiş ve ve temenn~ ~ilmek 'azırndır ki bu top- 852 ,.5, Reyhantye TOO. Y~n: ıoo52,25. Y~kl1n: 4!2.. 

Başvekilin teşekkürü etlldht olarak çocuk venneyt Kurumun ter- lantı aıedefoıı b~l~m ve B1,kanlarl1 Tn- İçel Ttll~ti: Memn 25284,53. Slllfke 2'700. ~a vlllyett: lhrta ıaoo. Bllvan 209. so 
Başvekil Dr. Refik Saydam da bu ınü- clh etmemekte olduğunu işaret eylemiştir. na h~v;asının. sıdrletıe. mtı~taç bulundu· Mut 738.88. Tarsus 14000. Te.kt\n: 4.2'723,31. ruç 387,'1'-. Yetfı.ıı: 2396,'Jf. 

talealara şu ~uretle mukabelede bulun- Knzırn Karabeirin miitaleası ı?u suk~ temın ed~ış olsun. ı:;; hı>arta vlllyett: Merlı::es 4147,17. Elridlr Yoqad 'rillyeti: Mertes ııe.ıo. Bolazlı • 
muştur: General KAzım Karabeldr - istanbnl - Bu '- 1tl:m Ut' a.qı.,,,,_ Glnll? ıı,,9. ş, Karah!sar 193,15. Taha~ 300. Ya - yan 90.. Yeten: '7lf.19. 

Arkadaşlanm, Refik İn<:e kanunun gön çocultlArın bllllstfsna Mpsinln derhal blr 1- tan: 15~92,91. Zonpldak 'fll'1eti! Jlerbs mıs,n. Bar-
derilmcsinden dolayı bi

7
.,. te e1.ı...:~- <>di- da~ altında toplanarak bakılmalannın. tah A d b d İslanbu! 1'11.beU: Mert. 381U5.• llUY - bn 3ll80. :Deft'ek 999 . .1!refH ıreo. l!Jatranbol'll 

. .. - ş ~14-l .... sil •e terblyelerlnln teınln olunması llzım. vrupa a ;r RS'r an~eri r1 172· YekUn 398497,60. 1582,35 Yekün: 44257,511.. (A.A.) 
yorlar. Halbukı Tiirk vatandaşı aıfatHe ıeldltl mtltaıeasında bulunmuştur. görOlmem;ş şi~do.fli sog"uklar 
bunu yapmak borcumuzdur. onu vazife Seylapzedeler 
biliriz. Hakkımızdaki güzel hislerine te- Bıı müza!te~f'rden aonra .seyl!pıedeler hak h11kUm sUrUvor Yeniden zelzeleler oldu 
şekkür ederim. kmda Mttblttın Baha Para tarafından ya • (B~tarafı 1 in~ ~~ıfada.) 

Bir komisyon kuruldu pılmış olan teklife karşılık olarak da Ma11ye ğuk rüzgar esmektedir. Bir çok kişinin (Baştarafı l ind sayfada) ııer birbirlerind~n haberdar olmıyan .. 
Arkadaşlar zelzele mıntakasında alı- Veklli ~u cevabı vermtştlr: ayakları ve vüzü donmustur. K.astamonuda • ıehele lann irtibat tesisi iı-in Dahiliye Veka .. 

• . Malfye Vekt11 Fuad A~alı - Arkadaşlar, • " K ;., 
nacak esaslı tedbırler ve buralarda yapı· 

11 
ed~ler yani .seyllptan ara~l müte _ Sıfınn altında 46 derece astamonu, 1'l (A.A.) - Bugün 1,30 leli Müsteşarlığına müracaat etmelerl-

lacak şehir!erin atiyen ne tarzda olacağı- 8:~r P~an y~bud herhangi bir kuraklık gibi Tallin 17 ( A.A.) - Estonyada fev. da, 5,15 te, 7,55 te ve 10,4 de olmak üzere Sivas ha valisinde yardımlar 
nı ve bu şehirlerden, bilhassa Erzincan- lfet dolayı.sne prar görenler hakkında mev- kalude ~f ddetli soıfuklar hükilm slır • dört defa yer sarsıntısı hisscdilmişUr. 
dan bugiln çıkarı mış olıın .halkın hangi ıroatımıı arasında ahUm mevcuddur. Bunun m~ktcdir. 1866 danberi bu derece so _ Bunlardan birincisi oldukça §iddetli his- Sivu 17 (Hususi) - Vilayet dahi • 
vilayetlerde iskan edildik.Jeri ve bil!hare daha ziyade tevsıı lAzmı gelip gelmtyeceıtı ğuk görülmemişti. Memleketin cenubu sedilmiş ve beş saniye kadar devam e~ !inde zelzele felaketine maruz kalan 
bu sahada üf ksa - . tahklka muhtaçdır. İlk a~zda yapılması 11- • . H b. h 1 ..... _ ak ,__ ı n us no nı vucude getır· gelen mua.enet yapılmıştır Neticede !';arkisınde hararet sıfırm altında 46 ya miştir. iç ır asar yoa.•w-. nunt a.1Auı giden valimiz Akif yido-
ml emek için lôzım ge1en bütün tedablr a· :nkftmetın yapacalt tahkikat ~ tetklht kadar düsmüstür. Gümüşhanede ğan on dört günlük yorucu bir seyahat-
ınmıştır. Bun f · d " d d " • · G - .. l. 17 (A.A ) Dün b B k un çın ooru an oğruya .onunda eter mevcud olan ahkA.ınm !evkln- Berlinde ümu~ .. ane, . - gece ıa- ten sonra ugün Sivasa avdet etmiştir-

k adşve illet. Müsteşannın riyasetinde a~a- de daha bzla hükümler koymak lüzumu te- Berlin ı 7 ( A.A.) _ D. N. Bildiriyor: at 22 de oldukça şiddetli ve müteekıben Vali bu seyahati esnasında bilhassa su-
a ar Vckuletl ilst ı .. b ü _,,_ b1 k la gelme 1 ve · k iki er m eşar arından mu- ar z ~rse ayn r anun Y Berlin şehrinde son zamanlarda ooih k- diğeri de hafü o!ma üzere · yer sar- şehri. Kcyluhisar kazalarında ve köy .. 

rekkeb bir komisyon teşekkül etmiştir tasvlblnl7!l rica etmey! kararlaştırdık. E~0r l .. .. d h 1 1 k.. _ ..,h 
1 

t olm t Hasar -.mktur 
Er:ıuncandıuı ı.kmı . • · munfakat. buvurulursa bunu yalnız zelzele. ar yuzun en ası 0 an omur pa a - sın ısı ~ ur. o1- • !erinde yardım işl~ bizzat me gul 
tekrar Erzinc~ ~- ola~ların bılahare den musab cı8.n fe1lkf'tzedelere hasredellrn. lılı~ı zail olmak Ü7eredir. Şimdi vava., Gümüşhanede şimdiye kadar emsali ı b k" 1 'd k ş b
dahiline alınm:1 ~:nderılmesinin imkan Arkadaşımız d:ı. muvafakat buyururlarsa bu- yavaş her farafta kömür boşaltan ~karn- görülmemiş soğuklar hüküm sürmekte-

0 
mi~·~ı . 

01..:.: yay~ ~ ~e ; 
türülüp yerle ı· .

1 
~~~.!arın oraya gö- nu ayn blr kanun mevzuu olarak takdim e. vonlar pörülmektedir. Kömürcü dük _ dir. Kapanmış olan Kop,... Zigaru. dalla- ~Ald !ır.~n__ go e;ı. geçırmı.ş r. ad .. 

birleri almak§ ~:~ey~ lÇUl ~i!Uınum ted- delim. h -... • .... l 1 kanlan Pazar günü de açık kalarak hal rının biran evvel açılması için Gümüşha- ! yı ogan te tışleri hakkln a 

Er 
ve uzerinde çalı Mu'hlttln Ba a ...-.. rs _ Qu arau.ıı su a _ k Jht· t . 1 1 

d neye aid olan kısmında 230 amele çalış- -San Posta> ya ŞU beyanatta bulun • 
şıyoruz. zincanın gene yerinde mi ku: tında lı:a.hp da ınah.sul!ı1 mahvolanlar& ald ın ıyacını emme ca ışmış ar ır. maktadır. muştur: 
rulacak veya ~ka bir yere mi naLl detlldlr. Benim takrlrim. yalnız evleri, dille - F I •1 b" A Jda .., __ ..ı '--'- ..ı ... 
lecek? Bunu Nafıa Veklıletim.I ltı K edl- kinıuı yıkılanlara, bllhaua evleri yıkılan - ransa ve ngı fere ızden Menemen 'H Berpmada - . çı wı.auuaşmnz ACIU!lau-

len mütehassıslannı oraya z .. ~un ge- ,lar~ e.lddlr. Zannederlm bu kanund:ı bu vapur kiralıyorlar İzmir, 17 (A.A.) - EVTellri gece 22,30 hep<Ji yeı-leştirild.i. yaralılar tedavi al. 
şimdiden tetkikata b lı gon ererek Yoktur. da Menemende gürültü ile karışık ve ilç tma alındılar. 

Er · t• aş yor. Fuad Mrah BYe• yapılacak tetldnt ne (Jhı!'lltarafı 1 inci sa..-fada) aaniye devam eden bir zelzele o"--+ur. Zelzel-e sahasında barakalarm hıı:::.a .. 
. k zınbcanın a ıy.en alacağı şekil, bu es- t!c~de n~ ıbıın ~ıtne ~nlan derpl§ ede~ sevk için Türk bandıralı Bü~haniye va- •AA&.., .. 

kı asa anın yenı kasabaya · t•k 
1 

. . a.yn b1 kan . Saat 17,30 da da Bergamada üç saniye SÜ· sma başlanmıştır. Yardım en uzak köy-
l A 1 ka • ın ı a i ıçın r uuıa gelmıok daha iyi olur, purunu kıralamışlar ve vapuru bu fşe ren bir hareketiarz his.5edilmiştir. lere kadar ilerlemektedir . 
. a~m ~ en nuru. ~evzuu •ertib etmek Knlıul edilen diğ'f"r kanunlar tahsis etmi~lerdfr. Bürhaniye limanımıı- 1 
ıçın tabmat verllmıştir. t\u. izahatı takiben kanun maddesi okun d ld .ıı... 11 Fr ö _ . nebolucia Net'et Nafiz 

Belediyelere tahsisat ınus ve tasvlb olunmu~tur. - /n a 16
' ma an ansaya g tiirmilf- 1nebolu, 17 (A.A.) - Bu sabah biri o- fta)yada Rbele 

Erzincan mınta.kasında ve bu mınt k ~eclls1n gene bn~nkll toplantıaınd:ı. 20 urf. . . • . tuz beş geçe oldu.kça şiddetli ve üç sani- Roma 1 7 (A.A.) __ fki gun·· içı·nM 
bal·ı·cın· de ı·ık vn--1 n a- m von liralık rrvkat!\dP tahsisat it"•ı ... ngıltere ıç!n mubayaa edılen mallar lm H _ nın J -h.ı.unı yapmış olan bc· ı C'..ab;ı.hlhn rrıe'1':t '""' na, .. a_ h ·· k d. · · S" · · ye devkatm eden bir zelzele 0 uştur. a- Palermoda ikinci ~fadır kı' şı·ddeu1· bit' 

lediyc·crin mahdud vasıtal tt madd ı ve tııklb!ne atd kanunun ba. enuz sev e ılmemıştır. oylenfldığine sar yo ur. l 1 l t Müh. . ha 
ftrJnJ naıart A erinin de~l~tıru a•I- •• t '} f' 1 ' • ıe "e e 0 ffi -

dikkate alarak bu belediye! k di 1 ll'ıım MlidUı:Iü~u ü m ....... ,e. Orman u_ gore ngı iz ırma arı da Fransızlar gıbı Ra dhan .dd tli '-!- 1 1 · .. uş ur. un sar var 
ere en ya~ kll " n n 939 vııı hütçcsl b! · k - · sa e şı e uu ze 2 • dır Tarihi Monreale kil· · de L... ....... ell 

§ayışlarını temin için lazım gelen tnhsl ~r bin Ura mnn?.::ım t;rul.! t ne 110 r veya bır aç Türk vapuru kırahya- kaydetti • ısesı IUO)U' 

satı vermekteyiz. İdarei hususiveyc ni·: adlltd k~nuın Hl.Y1halan rrıOuıkeroa veve::ı,~mueıslne caklar ve emtia sevkiyatını bunlarla ya- İ harab olmuştur. 
" u ere... çtlmnn. n~ e • p kl d stanbul 17 (A.A.) - Kandilli Ra - ---------- _ .-

olan rnemurlann, belediyeye aid Qlan Tevki( Yet vertımı1ur. CJ\.A.l aca. ar ır. sadhanesinden: • 
memurların , kc?.alik devlet memur'arın- d~~~nn..n tclıir t Dığer taraftan. İngilizler İstanbul ve Bugün saat 15 i 28 dakika 40 saniye Bir Holanda askeri heyeti 
dı:ı olcİuıht gibi kaffesinin Rlacakları a- A '-- e 1 e<'egı yerler zmlr piyasalarından bir milyon liralık İtalyada 

0 n .... cırn, 17 (Husu.ı;i) z 
1 

kuru meyv ilb 1 . geçe şiddetli bir hareketiarz kaydedil-
vansl..,rdım istüadc etmelerini kanunn kasında ceza hük" .- c zclc nıınta. b , a rn _aya.ası çın pazarlıklara mic:tir. 
~ d k . umlerılc tevkü knrnrI:ı aş amışlardır. Dün bazı angajmanlar ya- " Amsterdam, 17 (A.A.) - General :ııas-
roy u . ı· 1 k . . nın ınfazınm tehiri hakkındnki k • pıldııtı da haber alınmıstır Merkez üstü İstanbuldan 11.1 ao silman.n.'ın riyasetinde bir Holfmda aske-
Şunu f'hku !asa o akrad 81'7.Ctmek ~sbyo· nun şu V(lrlerde tatbiki Heyeti Vekinlnu- şeb i • . klms. mesafede olduğu tahmin edil • ri heyeti İtalyada bulunmaktadır. itııl-

rum. Re 1 nce ar n aşımızın dedigi gt. Jı:arvl ~tı: ece r , Koyluhisar, Mes'udiyet ~luc.r mektedir .. u-
bi mes('I nln l'ıey(lU umumiyesi üıcrinde- Erzincan Tokad Erb . Hafik, Zara, Ordu Fatsa Un • a.. · A • :yan lıarb sanayu hak.kında tctktkatta b t 
yiz ve geç bırakmıf değiliz. Belki foliıket diye, Am~a, zne: Şe~k~~~.R~~: ~::e·Ç;ü::a~e. B~yb~'. G~:~~i~ Ankara ~e:a~~~~ ~le~C:htelif şe _ !:~a: 1:a!:Y;~ız!ıW:s~d~~~:~~ ~:e~ 

' rş a_ Plumer. hirlerde · l t· · 1 ~- "~1 ~ 1- t ede ·ıe .. .. Jer ~ ırı~ .ı.~e z aJ. •• uzert muzakereye başlamıştır. 
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r Miiessir bir çare 1 ılNıi•Dl•ıK ~ = IA T AKlllANESi 
iinn .. 11111111 .. 11111111 Yazan : Hasan A il Ediz .4'11111 .. llllfıi 

Son zelzele bu güzel kasabada da b:r f - V al1a.hi kardeşim• dedi.. ŞU. oıt.ur -l;ğmCTt bunu mutlaka kutlulamalt isti-
Yazan: Bepd Ekrem 

hayfi tahribat yap~tı. Kerpiç evlerı,duğunuz evin dam~ı ak.taralı hır ~f- yornz. Bu kasa~~cı- mderı oaşka ahba
taınamen yıkllmış-. mukavemetleri az ta bile o~adı .. Mal~ ya. zelzele bu - .. z da yok ~bı bır şey .. Binaena-~yh 
eski taş binalar da dağılıp göçıniiş. vel- tü~ kiremıdlerı yermden . oyn~tmıştı- bm kırmryacagmızı uma:run. 

Mühim bir mektub 
hasıl! kas:ıbamn içil'l.de oturuiabHeeek Bunun neticesind~ esaslı bı_r taı:'-:1' ko~- F:v sahibi biraz nazlandtlrtan sonra · 
!!>ek az bimı ka~tı. mak icıı.b ~tti. Evın akabılecegıne hıç daveti kabul etti. Veli beyle birlikte h~~ ~ız.a.s:ı iç"'.1 bizi. keı:di ~:mır: ü~n.de ~.umral bir bıyık terlemi~ 

Mi.i:r.dre ile Joocasz Veli bey. zelzele- aklım e:rmıyor. yoTa !;ıkt1. ma en· oyun_ bize . sızın hı - l ıdı; goz1erının urkek çocuk bakışı kay-
den on _on be ün soma kasabay~ - Fakat Rica ederim yalan söy.liye- Münire . . . .. .. . ıa1 ~ın!ere~z, p_adışahın:-1z Su~- bol~u~, .sesi kalı~~~ş~r gil:>.i olmu~~u. 
l"'ı ..... -:-1erdi. Bın· ş ~- bela ik kendi!-eri- cek değilim. Oda oturulamıyacak bir k tJ k ,ıleadv sahUıbı~. buyuk bır neza- Fakat bu sözlere eıb~ olst un. - dledi. .kiHu~bostgeldigını g_?run~e, Güllü ile, 
~~ J!lll • • & e a:rş ı. sta uır ev kadım eliJe dı.. z~ ye veren oma ı yuz ancının gozleyıp koruduğu 
~ aehtleden mu>ılsaı sağlam kaiabıl - hale gelm_ı~ _ hazırlanmış masayı göstererek: düncü M ~ Çalık Derviş dör - İndli köşkün kapısına çıkıp karşılach -
lllıtJ. bir ev bulabilm~lerdl. E·r HJhıbı. can s:ıkmtı!nnı ifade eden _ . . . _ Biz urada. . lar. Padişahın ellerine sarılıp öptüler. 

Veli bey bu harab kasabaya mernu - bir eda :le-: Be:_vefen.di nca ederim şuraya bu- leri e.mııi ~!an sooza sana bu efendı- Mura.~, .~usa Çelebinin omuzuna dayan· 
ri~ti it:abı gelmişti. Ymi evli olduğu - C,.özlerimle görmedik~ sözlerini- yurunuz. d~di. mtreceğı1: bize~:lf· bı:niara zarar et- ~ı, Güllü Fatma da çizı:rıe~erin~ çekip çı -
için kn bir türlü istanbuida bıra- ze inamuruyacaığmı. de<fi. Ve ev sahibini ijneeden hazırlanm.ı.f Diye bağırdı. ver... dar~. _ç:ekme.ceden ~et~dtkler.ı çocuk~ıır-rısmı kolt ı 

1 
d ı..:-:__ .K an hırı de ışlemeli bır terlik çevırıp 

kamamı..~. onu da beraber getirmişti. Veli. Bey: . . . UK. al! an uuıuwı:: oturttu. EY sahibi ba 1;!~yel korkunç. bir ş~de _ ~e~e ko~du. Deli Hüseyin de sırtından deri go-
Münire. ile Velinin kasaba.ya iHt ge- - Öyle ise zahmet edip ~ kadar iki k:ıdeb :rakı yuvarlamağa V3lr(t bıııl- k ' lir~ Hava, ~ırd~bıreömu~ ~~r cugunu aldı. 

l~Jerinde havafar kurak gitmişti. Fakat teş!if ediniz. o zaman sözierimin doğ - m:ıdan tam eı:ı.se- kb1ciine ibu2 giW b:iı: ıg:U gör~~e~~!"r .. ;:,.,. ~tilk;: :i1°z I di Mus1 a ile Güllü ayak. divanı~ı merak e~ ~ · d tasdik ed · · d d' ~·1• cucı er yor: ardı. Fakat padışaha bır şey sor 
aradan bir müddet geçtı1rten sonra so - rult:ıı.,<111TIU sız e er.nnız. e ı- şeyin damladığım Jrissettf, ürkek b(y t!"" a.raısı:nda ıbir panik başlamıştı. Birinci av- mağa da korkuy~rlardı n r H"" · · -
Mla.r biraz kırı~ bolca biI yağmur Ev s:Jhibi ~leyin keyfini bozarak da ne tavana faıktı ve tavanda. yanya- ~':kaç dakika i~~ . ~~v.ermiş, yüzünden bir şey anl~ak ~~~y~~~ 
başiamU}tı. sokağa çıkmak istemedi. Miisaro btr na gelıııiş. düsnıek için sıra bekliyen k avluda, :halık, bır~ın:u ~gnıyerek ğildi. Yalnız, Melek Ahmed ağanın, dai-

Blı: akşam Veli bey işi.nd:Br evine vaıl<tmde u$-ayaeaıdını 'rided~k Veli bir vrmn su da. rnl I tit tiik? . ~ı:ttan ap•ı.mnışıya .atı~':'.h~d;f~duncu 1..-Murdanad ı mad bf~kırd fıkır güler gibi _bak.an gözlerin-
..i.l<_ d clvd • -· a arının res ıerı - , ~ erın ar .. sın e ır oııukluk vardı 1-ı dıvanın havli 
"UUTI~kü zaman oldukça· na~ _bir n::.a~ be~ri ~asın an ~ 1:~ .• -·· ni farlı::etti. Fakat hiç renk v~rmeden içerıye ım:.ken:, mrbaba.şılar, yahn .k.ıJıç gürültülü ve tehlikeli g:çtiğine deıaict 
za.ra ile kaf-1ıla!tr. Kansı Miinire µen. Vel· ~ey. evıne don~gu zan:.an k~ - içmesil1e ve yemesine devam etti. Çok a~ıardı. . . ediyordu. Murad da, yarım saat içinde 
Şan btr 1ıa!de odanın esiğinde oturuyor, rısını ]Pı:tenın baŞ;ında ~lar bır vazı - E!'eçmednn ta. d - d··-- daml 1 - ~e_ie.fil ~···Bize kefil ver... çok yoru)ııı~a benziyordu. İncili köşkün 
\l'e: odanm oııtasıı:tdaki ·ı~ğen~ perişan yette buldu. Ka:nsım ok.şı:yarak: ar.&ırrfa-... n· 

8 
.. '.an da._gor _ugub 

1 
d I a ar D Şe!~~ enek:onde bulanan Çalık d~ize .~ ?.üyük odasında kendisini 

n M.. . . • . d a· k 1 ... "'sıne usmege aş a ı ar. ervlŞl yer . bır sedirin ustüne attı· 
aza:rial"!a bainyordtI Tavandan, mun- unırecupm. e ı, sen ç<ı yoru - E · · B ···ı be k n B k n · taza f · 

1 
d d r G"t at Jeğıeni.n bllŞI11da. ben .. v ~hibi ensesini kıstı. Fakat bu da. Di r: ~gı ·· n e ı ··· en e ı !.. - Can pazarından geldik ... 

lıy m asılafarla ıppır ŞW~l! sukiarl _am- bu;b·· T-Jı "! • no - pata Ptmedi. Damlalar hızlaştıkça b1z- R y.e b ~gmy~: !Dedi. Sonra silahtar ağaya döndü: 
or Vt" <><fanın orta yennde egene e. f'J\ eın.ın. l 1 v "'d ece aşa Wi; - Melek Ahmed şimdi söyle bakayım 

dak~du Zav:a}Jı .. Veli Bey ş_afak sökünceve- \ a as \. e a eta ince bir sicim halini al- . -:---- B_e_~ kefilim şehbazlar •.. Ben ke - yeridir... • • 
"' • . ,,_ ul l .. ad 1 tt" Le~ - ı... dılın. !ilım yıgıtJer!.. ueTek Ahın d • k d b""k··ı ""danın tam: ertasma isaıbet eden A:ı- da.r s ar a muc e e e L gen 1.1.er .. . . . A • • Diycırdu:. .~v1• • • e aga oynun an u u -

8lll!dakiı tavan ps~ası sapsan olmuş-. dolup tı:ıstıkça götürüp boşalttı. Ancak Munır.e .ıle VeJı .. ~d~~ hi~ bi~ şey ~ı- Sarayu iltinci avlıl.!l:l:, 00 4iakika içim- ın~ ~ ıca.~: ~~ardı: 
Yer yer adeta ki;ifl.ii bi:ır manzara a1m1ş- sabaJıTe~rin, yağmurun dinmesinden is- mamı~ r.:bı .ev ~hlbını ızaz.ve ıkram et de boş~tı. Kax iırtınası On.ünden ka- lnndan. geki:ari~:u~Jie~1;1~.,.~~ -
~ Ye:nek masası f>danm kenarnm ce - tifacle ederek biraz gözlerini yumdu. mektc bır:bir~ile ~a:~ ed~~dar,. zer- ça~ ilıtL~cm:ı- o civardaki hanlara, kah- - Oku bakalım ne d~miş ~ yi~t. ·-. 
kilin:is;. odanın i ·ndclti m"'e!" Ia:r, Bir saat bile t:ıytırnağ'a i:mkanı bula- re kad:rr vazıyetlerını bozmuyorlardı. ve.ere, dükkfuıl'ara ve hamamlara dol - Diye emretti Silahtar. sipahi zorba _ 
l.--- · çı g eşya . . . . . . . E ,ı..·o· b" .. dd d ı.. muştu. Zorbabaşılar da gene SuJfanah _ b - .r d·~· kt 
-q;1 masanın altına .,,.,;;.1.zını:ıtı; madaa. kar1sı. ev sahibinın geldırıım v sa:ıı ı ır mu et ana bu ha1e med caımism~ gı·..._,;..,ı........ı<: G"d k d ~m goı:ue~ Iı;ı me ubun mumu -

r5'! ~ o t h ··ı tti F ka b . . ~cn:u.. ı er en e 11U kopanµ soktn ka~dı a~ od b. 
Bu fıazin manzarayr görünce Veli be haber vererek onu uyandırdı~ a. a1!1mu e . ..a t . a su ışken:esı, sadra.um. ve §!eyhislimı, üleırıa ve tieili tereddüd etti. M~ad~ m an, ır an 

Yin adamak 
11 

k le!: ,...____ d- Odad?n içeri ıriren ev sahibi nzun en,ncıe> sonunda ovle bır nal aldı kı, ev de yanlarına alaı;ak. sadra.zam sarayına _ ,....·----'an ve "t;\.. .1 d 11 .. . ı t canı sı ı ı . .n.cul.':ı.wa o- f'>_• • • • ötürmüşlerd. •v.ı..w:><ıW -" a. ma an ve urnym-
nerek: · mijdcfo~ tavanı tetkik ettikten senra. iki sah•bt ç,ı1dırma derecelerine geldi. Bu. g S lt' M ı. d d den gfali _şeyimiz yoktur, oku ... dedi ~i-

w • b. d h u an ura a, arz odasında srrtma 1 Jahta ~ d" ah b" . . · -
- 1\.,..lin. .•. ~-cfı ıı· ~ ··ım 

1 
pa.rmacrile alt dtıda~an tntarak:: vazıy<'t ıraz a a devam ederse. karı- bir deri gocuk: att kta ~-- .ı:-. . r aga. pa ış ın ır ısaretı ~le seni -y w - ırecıgırn. uı:: ı. ıç uzu e... _ . . ' w _ y • • 

1 n rotUa,_ .ar~ın~' rın vanına vaklaşh. Diz cöktü \'C'. otlada-
tı grnur nasıl olsa: dinecek. O zaman - n:'grusunu ~~t-er:enız ben ~r - kocanın ~ırtfa~.a ~arılacagmı. or.t;ılıgı :Ulah.tar Melek ~ed ve Dt-:ı .~~yın kiJerill i#tebileceği kadar bir sesle oku -

elbet şu tavanın bir ica·bına bakarız. hangi bır akıntı. ~ormuyorum. dedi. kırıp gec~rece.!!lm hıssetti. Ve deli gibi ıJ: ~ra~er, genış adım.laı~ uçunc~ ve rna~a başJadı. Rum Mehıned bu rnektuhu 

M
.. . F k t · , e<l · w 1. • dordunw avlulardan geçmış vollarda b" h l" •• 1 · b" k" - .. . 
umre zo:t zaptedilir bir öfke i]e: - ;ı a nca: enm yagmuruıı l\.e - ava~a fırladı. Bir tavana. bir tie karı - er d E' d h.. , • h l ~ ~Y ı orse enmıs ır ~ıd uzenn" krn . a·-· . .. .. ? s ama uran n ~runu umayun akı- dı elıle yazmışt y 1 • .1 Tk" 

. -:-- Ne yapalım. dedi basa. gelen Ç€- sıl ıgm~. aormuyor musunu: · kManırı vüzüne bakarak deli gjbi ken - na arada bir selam vererek;, sahifde İncili m 1 . ·a· b" 
1
k: h a~~ı. ;ı ~ a;; ta 

1 
m 

kılır .. şekeı: ~eğili.z: ki erıj-eıim .. buna -:; Dıın g€ce yağmur yagıy0r rnuy - dini ~O'Jra<ra attı. kö.ş~~ doğra (itmişti. w J m:~~t~. \.r;f~~ A~me~n~:ı~~ k~~:e~~~ 
da! kat.J.anacagıı;. Yalnız Veliciğim ne o- du · •A Bu h~diseden hemenı bir gün ronra Boy le kar .. fırtınaların~ . Bog~~ ve güçlükle cıkarabfliyorda: 
lursun. ~tt leğeni g<&t.W-üp döisene!. - Tabıı. hem de bardaktan boş_anır- dam n ~·ktanldığmı. bilmem kr yazma- ~m~akürm,.~e guzk~l ~lkurl dud. F~ Y1 eş_ı~ı 1de- I .Benim §evketlu devletru ulu padişa .. 

Veli ı:u..., h tl cac;ınn e pus e opu er en o}a ar ış e - hım S ı•"~ M d h B . b" .. 
• : ...,._J ~e:r amıı E' kansına baktı. '· . . im ih.~..,.-aç var m1dır?. nir, kar sağnağı, denizin yüziinü örte - • u ....u ura .CU?· en .senın ır ~-

H1e bı?" sey soylerne<len yerdeki su dolu - Su h<1lde kabahat bemm evm da- ._........... . --~--· .. ---~-w--·~ cekmış sanılır, fakat, köpürmii'Ş filiz ye_ nahkar _kulunum. Bızı bu fıtneye tcşvık 
le" · 1 ·· ·· m d <l "·1 • d · · B ,ı,. M K "1" d · ·· · dök··ı .. eden Husrev Paşa ve Receb Paşadır Se-

od 
enı a ıp_ doktu Ve' tekrar ooş elarak tEn a he~b: ybapnlaınur ~. ımış:- ur.:atMO . emaf.paşaya k enız_,_~zeı:ıne .tiu ~ ~~mtiutenahi nin için bize bir sefih ve ltanlu padis~tır 
anın orta yerine getirdi v sa ı ı u rı ~ovledikten '*mra • :yumc:w:ı...ı.arıru, erı \:erıp .uı. ~am ve dediler neytu··ım li .. ı· . . b~ . ..r h e af 11·· dü k d t• . - t . d n·· d- - M . D a mu.cı ımını şara a va 
Vel~ Bey bir müddet diisünceli filr. daha fa71a durmağa lüzum görmeden gıuen ..., J On ud ret ırı_ı1 . gk~ ~ıyork u. l!.._or uncu u - köçeğe verir dectiler. Divand~ gördw ki 

d . • de k . . ra , ncı ı OŞALen ar ıırtınası seyret - ı b. h b • . . 
e a ıle kah karısma,,kfilı muntazaın bir ev n çı IP gıtti. Bursa (Hu3usi) - Evvelki gün par- ;mesini pek severdi. Güllü Fatma ile Mu- sen ır ~y e~u devleth1 u~u padış:.ınsın. 
fa,;ıla ile tavandan vere damlıyan su - Kan, k<>ca. f!"'I ahibini nasıl yola qe- ti; başkanı Nurettirr Öğünç Kızılay reisi sa Melek Ç~Iebi de, orada, sevgili pacli - ~~ devedletı1f 11 OdısmBana .ve ummd. eti mu -
la b • . b"fı kl . . ~ 1 - şahJaı:ını sabı lıkla beki. l d t mm e zım r. enrm pa ışahım Mu 

ra ~Rtı. Sonra R:arısına cfönerek: tıre l ec.'€ ennı r:rzurr uzauı.ya aTa arın- Osmarı Niyazi. Türk Hava kurumu bA~- rsız 1
Yor ar 

1· red ban, vezirin Receb Paşa bu fitnenm 
- Münire, dedi, ben ev sahibini Iıul- da göti.iştüler. Nihayet hileye müracaat kam Rü{dü Egel ve Cevattar:u mii.ı:ek- BİR MEK.TUB , başıdıı:. Ymiı;eri ve sipahi zabitleri anın 

rns.ğa !l'idiyo~ Vakıa simdi onların etmekten başka çare olmadığına karar keb bir heyet tetkik için .M. Kemalpa~a ~~sa .. M~.Iek ile Güllü Fatma. ~adişı.lu, ~ e~indedir. Rece~ Paşa~n kasdi, Allah 
bur.nu k ... , rul . . .. . .-; İncıh- koşkün saray bahçesine bakan ar- senı başımızda daım etsın, şehzade Be _ 

afi dagında: fakat ne de olsa '1eT er: . .. ya g:ıtmışler ve dun avdet etmışlerch:r-. ka ada.smda belcli:?'.orlardı. Biırinci fit.ne- yazıdı ic'lastır. Amma yeniçeri ve sipahi 
Yal~at'Jı: yakarır: şµ Kin!midierin. bir ça Bu hadiseden bir kaç gun sonra, Ve- Beraber götürdiikleri yüz battani~ ile d-enberi, Muradın hareme uğradığı yoktu. ı' Sultan Muradı har için madde yoktu:ı 
resıne_ bak:masmı; te:miiı ederim li hey bir aikşam isinden dönerek e-vine 300 qif.t ayakkabı :mııhtac olanlaraı tev- Gündüzleri., Yalı köşlföne ya]ııud Alay der. 

Veli :Bey bunları söyledikt.en ~ döndüğü zaman ortalık kararmış-, gene zi edilmek üzere: erada bulunan yardım: köş~üne gidiyo~, deJ?.iZ .Y.ah~d sokak sey- Aman pad~ahım,. vezirin eline madde 
Pardemisü .. . ~ ihtimali ""'"' .. . . 

1
. . . . . . rediyoı:. ~elerıı de Incı1i koşlHe kalıyor- ı verme. Beş on mazlum ve masum ve sa

ti. ESa nu gıy.erek ev safüTrlne git - yagmur. ~- ~o~şti. Ve ı kom;tesme ~~hm ed1~ış_tir. Verilen du. Musa Mel~k Çelebinın Mıs.ı.ır •aliliğ~ dık ve sevgili kuhm uğuru hümayunun
tu seıı ft' saliibi pek de uzai:ta o - bey derbaI pa.rdesü8iinu ~erek. e.w sa- maJumataı go~ ou kamıte tarafından ni., Reecb P~amıı ta.vs.iye:>i. He. .. Musa da feda olsun. Bu yandan, ileri gelen si· 
ka~ _ven aev nerliang_i bfr mı: hibine koştu. B1fyiik: ~ sa~i:11~y~tl~: 1800 ki~i iaşe eciilmekiedir. Su bir bu. Ç~Ie?iyi dile getirmemek için. tehir et- paha hal söı.ün ~ttil:m~ ve il~ ki l>~nl 
j ! ~~ 1112Um rro:rnneden: vazivett - Bu akşam yemeee teşnfinizi nca çuk metre alçalmış. Karacabey ve M. mı~tı. l p~alıyalar .. berum padı.şahun ~enıçcrı -
za C!'tt:i: T~ d _ ~ • fd" dedi B 

1 
.. K 

1 
d -k· . . Murada öyle göriiniiyurdu ki~ Musa,yı de ağaları zaptetse gerektir. Mehıned 

ti. E:'ı sahi . anır aktarmasmr nca et - etl!ıege. ge .. ~ _ · u gece ev enışı- erna !J::Sa a ~. unet avd'et etınrstır. Melek. şu bir iki ayın içinde birdenbire ağa kulun da nefsinde bir zahit ve yarar 
== lti SUratmı ei:şiterek yıldönumıı. Gurbetiz olmamıza H~rkes ısfie, guC1le meşgul olmaktadır. boya~ idi; eli ayağı büyümüş, dudak- ağadır. {Arka!lı nr) 

Sisli 
ti. An~e babamın an pa:ı:aları yokmıış., lecckmiş. Leyla Hanım bir kağı.d yazıp lım seninle gelmek ister mi, gelebilir mi? 
Evlenın~e. çok sıkıntı çekmiş!er. Saziye bıraktı, yemeğe çağrrdı. Gelse de anlaşabilir misiniz?:. 
Hanım ırncfadl~nna yetişmiş. Miralay Ayrıidık - Gene bir huzursuzhığun pençesine düs 
bmı~arı fazlaı ·bil' şey anlatmadı. Merdivenleri inerken Leyla Hanım: rnüştüm. ~ diişündüğümii, ne yapaca.Aı-

GıdeDkeru:- Se:nt ,gfi~me çok mem - V:aUafri İndgiil, dfyordu. ,u kız: - m.ı bileoıiytırdum. Macera yolunda gün rm 0
1dUf!l· Be-?- ~~ biiı amcan sa.yrılırım. larda nkıl alsa b.u hayata bir gün taham- güneş nerede? .• İnsanın i~ her an bir ka

ste a.dre~ım. :S:ı.r ışın olursa. yaz. Elimden. mül ~d-cmcz1erdi. Düşün bir kere on g-5n sırga kopacakmış gibi titriyor . 
.kl.Jc N . gelenı .esırgemem. içfn Jstanbula gelmişler. Bınıml'arını jşı - - GörUyorsun ya İncigül. Senin için 

~ M 1t: •P.Y~ Kemal Dedı. ten kaldıramıy:orlar. Kırk }'JJd:ı bir anne- Vahid BeJ-le evlenmekten başka çare 
.tun. ltamqtıran. bir hayata ka~aca -ı - Heyyy ... dedi, siz be-nim çok iyi bu - DUğünüme Ç"a,brsam ~!ir misiniz? Jeri bir sinemaya. götürür, ~;ivalltlann bü- yok. Doğr·u. değil mi? 

Ev« Fak . ciostumun kızısınız- Bal>anız!a genc;liği • Yakında evleniyorum. tün giirlip görecekleri budur. Bu. kadar - Doğru. 
kıym~ ·~u? at Ü tara& saadetin. ıre mizde biıı alaya baiunduk. Çok güzel bir - Elbette .. _ Gelınez olur muyum.? N~ zengin olmasalar in«anın canı yanmaz. Hakkı vardı. 

adamdı. ~~~nlar öay:lır_.!a:_dı. Fakat ve- mntltr senı alacak erkege... Yok ta vapamıyorlar denir. Aman, iyi ki .. - Do~sunu ister misin, ~em . .l{e!_1Q, * fasızdı. Bırı~ı. bırareı: oburune ~eçerdi. Akş::ımüstif Lcym Hanımefendi ile f!e- bu ak~m ~elmek rstem~1er. OhlaFt ye- ~~~l, .bekiır olmak .. hem ~e htır bıt o .. 
_ ~ - Kını. bilir. ~ ha~ oyie: zevk ne biF otomG>btl ~zfrıtisine ~ıittık. Bir i:rti me~e <;a.ğmnca kimi bu arını eh k«lmış- ~mur s:firm~ .hay~rr. Senı ~at .bırak-

.. ~ile.~ hoş; . ~ (geet?)j a!ıyordu: Yaz.ık ki 1111 güzel: ~ğında öl _ zi'Varet yaptık. Soma da İ9falrl:ıol tara _ sunla.r diye- şa-!'lmrım. Ne kimSl'dP.n hoş- mazlar. Çirkın vazı.yetlere du~rsm. 
doru:lügü ~~~-~Bey eve müş. fına ııectik. (V •.. }. oteline JJ;~ı:adık. Me _ Janırlar ... ne bosa git.mevi 1>ilirler. İıısan -:. Ha~lısınız .. _. . 
nım taibmlııı ettı:gjı ııe:ru.~ Karnııı _ - Bir zamanlar Nazire· Hamm"f!f.en • dilıa RanımJar (R ... ) dan gelrnisler. On- böyle> vac:ıvacağına ölsün naha iyi. Gozler~m be'kı bır saçmacılık eder de 
Yiizoiik, bi!ıezik: değili Jı.e-yı,, di!! ~ diYi.7 niŞanlıydilar .. Ta~. değil: mi? 1 Iarı gördük. Leyla Hanım yoTda TıaJasıo _ Yeğenlerini acı acı tenkid ediyordu. yaşarır dıye dudaklarımı sıktım. 
Le:y;ta Hanımefendinin çok~~-- Hani şu me$.iur Ali Nun Be-yın halam ... 

1 
dan derd vanıyordu: Bana kaı·sı da şefKatr tutmuştu. Yalnız .. V..e ... ?:ce yeme~t~ karş~.md<ı ı:\hm~i 

Yemeğe a:zımk: ~cikmiştt ~ ~~ KadincağJ.z. babaruza san derece tatkun- j - Hep de bu mevsimde kızfar alır. ge- bırakıp gideceğine çok üziifüyormuı;. Ne go::_;nce 
1.~ımd~n ta~.ıhı'?e şn~rettım. Hıq 

dostla sofraya oturmuştuk:. !çeri ~ di.ı. Ne çare ki aray.a Şaziye: Hanım girdi. lir. İstanbul tarafında kendi biltlği 1'0tüı .va-ıoocağ1mı, nereye ~dec~nıi kararlaş- d~~.~e TJ~s.~~ d~~!l1byec~gım. Bahtsız 
bu zamanlara kaaaız nerede: kaliyar- dl e - Babacığım da her 1iaide zayıf file' a- kötü terzi1ere götürür. Kazar;:ı b r iki de tırmazsam yakamı bırakmıyacakmış. go~ıme mcı .e~e. ı. u .. · 
henkes şakaya caşladt Mıihlis; ~ kı;_~e da:mınış. ı sinemaya wdeı:fene. nf• saadet! .. Bil' fıaf- - Milhürdarda tyi bir aile pansiyonu frada altı kışı ıdik. ~yla .Hanu:ıla. 
nııJJOr, bilakis memnun görünü~ Ji - Zayıf. oJimıyan erkek yoktur. ta ,on gün K.aTır.aJacaldarını alır döner- vaıı. Saziye Hanım1a yazl:ığa .!l~ldiğimizde kocası. Ah:r:ıed, tan~~adıgım bır . rlelı • 
sa.~ ince. fikirli biı: insan değil: Sad .....,1".., Demeli: .sonraı Sa.:ıiye Hanımr daı bı- !er. Seçtikleri Ihımaşlan, biçimleri gi:irsen kalmıc:tık. On on beş jffo orada kalaca - kanlı v~ brıc merak ısı orta yaş bır ha • 
kibar:, nazili: •.. Eeyia Hanımın tabi.ı:i= ~ annemii ~ ~ ı:ci~ f.Anneme aıd giiliııektım katılırsın. jtlm. ' nım._ Mu~.lis J?e! dalgın ~örünüyordu. Fa• 
ıtaın ık<>CB.ıJ .,.~.,.- .u-: ~Y biliyorum li cmım saat - Otel o.L.--ds dört m ...,,ne b .... ~..... S . ._da ..,.;; 1 b" 1 • kat ılk gun gıbı somurtkan değildi. Ara -

• .-r.u: 
1111

r-,.r -----~ , u-..u •- ~ ... Ll'!I~ - emın ..... r "'~z~ rn nz ı>ansıvon- 1 h h d ~lığa; Kibar~ aı:tıi: ıyi- - hu aı: -:y:cw.ı..r.,...afım..ı___ vermiş iş iŞiemek, örgü örmekle m~l- da tei; baş_ına- nasıl kalır? Ben ı;ana bir sıra.,.~a.rrsı:na ayr~n ~yran bakıvor u. 
~enı ı:fiye alıştmı. Kiminle oISrı t>...-., .... fü- ~,.. 9 v:et._ Katta ~ u diiğji1x1e - düler. Leyl.at Hanımeferuti takıld~ yırrdm:ı v<>n .. :maız mıvırn? Pans· nrl d Le) a Hanımefendi hakikaten bu durguı1 liy,_.._. f"' .IM.IU~ uUJbııdllım t>:..._ ....,.,.-.. - ıyO a a, da b"l •• ~ • h } e 
ko -~ ........ ~?ğu zaman: dinify;armn, fa1iat - Annen.~ mi . ~ - A umm.. bu.rası.ı ~nlnr~ ... Başını- pa.nsivon:dan avrılınca da sana muhak _ a: _ _ m~n. ı e yureITTD.e eyecan ar vc.~m -
.. ~ icab edince. dinil!tmeyi ve dili- - PO: .IUzltl oı=-·- idil. -=-ı' .. -r-- Ba- zı Jta)cftrıl!l da ne olu~ diye bir ehafuu.- kak bir h~mi J~ım. smı bılıyor. (Y okuluk zamanları musteş-
f\ltıdümneyi -..:;~1' b . b u.u.gunn. ,.,,.:z~......... "--1'..- ) Yi .un.uu:ııuuı:.ı; ecm:ı:yomm:. amzm: 8e.Vdiiiııa da balrı:lina. siaiıı libi za ı;ııaA.&.uız. - Ben Mmlyj bu1di.ım. Annemin sağ - na. 
turu eıneıne Y~nmıda ~bir~ beye-~ otmaIJ::. .• Siz: t:qılm f»l>anıza bl!r:ı- Mediiuı Hanınre!endi Leyfi Hurnnm ~bir dadım varmış. Sonradan da Yemekten kalkınca ötekiler oyuna 

0 
• 

ftla ;~u. Mutekafd mıral~Y. ın:ıış. A:klı- zıyo!su1:uz. Yarmz- omm saçi'arr .!31'1' idfü yanmmr beni görünce adama1nllr bozu~ - gordürncfü. Fat:fü taraflannda hir verde turdula;r .. Biz ~mc~le ~aş~~ş:ı kaldık. 
~~ı.: tane. luırusa.11 n.daki .~ti~ ge - Şımdiy~ kadar bana .aJ&cı, çekici, f.et- du. (Ç ... ) . den ayrılır a~lm~z aile ıle oturduğunu. söylemişti. Onu arıyaca~ı.ın.. - Sızı çok oz lcdım Incıgü~ Hnnım ... 
nükteler ieldi. Hara~etli muna~alara.. t~, acavıb, bamba~ka:t fülsılr demecfik- münasebetımin kesı1eceıını düşiln~ken BuI\ırsam bir Tikte hayatımızı yoluna koy- Hayahmda nasıJ bir yer tuttagunuw ay 
nince· e daldık. Kım oiouğiımu oJ?re • lerı şey kaimanmştr. cSevi~ dTyeft of • tekrar inl'ı!l'l'ftT!l ~sma çrlbşıma ıçer- ıruya r:<fonnz. rıldıkrnn- sonra daha iyi antadını. 

· a tı. Bu ··a emi ti. O akşam Ahmed de İstanbula ge- _ Ya bulamazsan ... Bulsan da baka _ ( Arkas. 1•ar J 
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(Memleket Baberleri) Mahkemeler: Piyasaya ölçüsü noksan 
Zelzele f eliketzedelerine Düzcede köy y~lları deri sürüldüğü teshil edildi 

Ye telefon tesisatı (Başta'rafı i flnel •7fada) 

dd ı d 1 etmı§, h!dise.nin diğer tahkik safhalan 

Yur a yapı an yar ım ar Düzce (Hususi)_ Düzçede 37-38 ~a ~ e~~U:· Tahkikat sonunda 
lk:i fabrikatorun, pıyasaya meısahaaı nok

Birçok şehirlerimizden zelzele mıntakalanna yiyecek 
ve giyecek gönderildi, felaketzedelerden bir kısmı 

da muhtelif şehirlerde evlere yerleştiriliyor 

senelerinde köy sandık:lart tarafından 
ve Blrf köylünün kendi parasile yapılan 
200 küsur köydeki telefon tesisatı bu
gün yok gibi bir şeydir. Her köyün va
satı olarak verdiği 100 liradan yirmi 
bin lir~ kadar para ve buna santral ve 
sair teferrüat ta ilAve olunursa 25 bin 
liradır. Verilen para ile yapılan ışın 
nisbet kabul etmiyecek derecede mA
kfı:.<:l olduğu göz önündedir. 

Birçok köylerde telefon var. fakat 
muhabere yoktur. İstenilen bir köyü 
bulmak im.kA.nsızdır. Bir takım köyle
rin U>lefonları da bozulmuştur. Dai:mt 

san deri sürdükleri ve alıcı.lan aldattık
ları delillerle tesbit olunmuştur. 

Suçlular, birkaç gün içinde, mahkeme
ye sevkedileceklerdir. 

Danimarkah dolandırıcımn 
muhakemesine devam edildi 
Gazete çıkaracağını ve kendilerini bey

nelmilel gazeteciler birliğine soka.cağını 

söyliyerek, dört ~iyi dolandıran Dani
markalı Karı Nort Fort'un muhakemesi
ne Asliye 8 ind ceza mahkemesind~. dün 
de devam edilmiştir. 

bir telefon ustası yoktu!'. Köylü bozu- Dünkü celsede, yeni bir tercümanla 
lan telefonunu k<>ltuğuna alarak çarşı. suçltmun tekrar üadesi alınmış, Karl 
da saat tamil'cilerine götürmekte ve da·. Nort Fort bir gazete çıkartmak niyetinde 

ruşma, diğer fahidlerin celbi için talik 
edilmiştir. 

Bir ihtiyarı çigniyen kamyon 
şoförU tevkif edildi 

Şani Özbay isminde bir şoför, idare et
mekte olduğu kamyonla birkaç gün ev
vel Davutpaşada 55 y~annda Musa is
minde bir adama çarpımı ve ölümüne 
sebebiyet vermişti. 

Suçlu şoför adliyeye teslim edilmifa 
4 üncü sorgu hakimliğinin kararile tcw 
kif olunarak, hakkında ilk t ahkikat açı ı .. 
mıştır. 

Şan!, ihtiyarın önüne ant olarak çıktı .. 
ğını söylemekte ve suçunu inkar etmek
tedir. 

Yeni milddeiumumi muavini 
işe başladı 

ha ziyade bozdurmaktadır. Bu yüzden olduğunu ve kimseyi dolandırmadıjını İstanbul Müddeiumumt Muavinliğine 
görüştüğüm birçok köy muhtarlarının söylemiştir. tayin edilen eski Amasya sorgu tınımt 
telefon gibi asrın medeni ihtiyaçların- Birkaç şaıhid dinlendikten sonra, du- Yakub Şekib, yeni vazifesine baflalmftll'ıı 
dan bj!"'isi olan vasıtayı bu müşkUlat c:::=============:::::ım::==-ıi._ı::::::::ııı==========~;::;.;;~;;;:~~;;;;; 

kar.şısmda bir derd 0 1arak terakki et- Yoksul çocuklara Amele yardım sandıgv ı 
mektedir1er. Bu derdden başka Düzce-

nin 300 küsur köyü yolsuz ve bakımsız yardım birligwi nı·zamna mesı· vekalete 
dır. Şehre en yakm köyleri ele alalım. 

Erbaanın sağlam ka!an birkaç binan önünde bir yavru yardımcılar arasında Bir 'köyün evinden diğer evine git- bugün toplanıyor gönderildi 
Kayseri - Dünkü trenle şehrimize Kuvarsan fabrikası memur ve müs- mek imkansızdır. Her köy yolsuzdur. 

felaket mıntakasından 61 ve bu sabah- tahdemleri 1660. Murgul fabrikası me- Kışın ÇC\mur zamanı kövlerin icerile- İlk okullardaki yoksul çocuklara İstanbul kara ve deniz ameleli içhı b"" 
ki trenle de 90 yurddaş daha gelmiş ve mur ve müstahdemleri 750 lira vermiş- rinden öküz aTabalan bile bin müşki.i.- d k dıl p t'd t ek.kül' zırlannu~ olan yardım sandığı n immna -.. . yar ım ma sa e ar ı e eş e • v k" 
hazırlanmış olan evlere yerleştirilerek !erdir. Borçka kazası halkı 1064, Yu- latıa çıkmaktadırlar. de (İstanbul ilk okulları yôksul lY'I _ mesi e filetıçe tasdik edilmek üzere dün 
her türlü istirahatleri temin olunmuş sufeli kazası halkı 520, Savşat kazası n r- Ankaraya gönderilmiştir. 
\ 'e ihtiyaçları karşılanmıştır. halkı 500. Hopa kazası halkı 2325 lira Kız ı lca hamamda bir kamyon cuklara yarclım birliği) bugün saat f 3 Nizamname yapılırken bütün amele-

B k d h 1 k b · 1 d p t'd A b ' to ı t apa nin hukuku nazarı itibara ah"'"'"'• oldu-urtüne a ar şe rimize ge ere ge. te errti eylemiş erdir. çukura yuvar land ı ve e ar l e umu.mı ır p an 1 y • ~ 
rek Kayseri ve gerek Talas'da isk{ln Eş~'a teberrüatına gelince, Artvinde caktff. Bu toplantıda Parti İstanbul ğundan, işçiler arasında nizamnamenin 

Parçalandı biran evvel tatbik mevkiine konulması edilmiş ve gerek hastanenin nekahat- 440 parça, Borçka da 233, Hopada "413 Vilayet İdare Heyeti Reisi Tevfik Fik. beklenmektedir. 
hanelerinde tedavi altına alınmış bulu- parça eşya teberrü edilmiştir. Kızıkahamam (Hususi) - Ankara S B' lik R . . Hıt.-'d M ·1 

fl .kt dl· 656d Gd dd · ı kŞ t12000 ret ıllly, ır eısı d.w1. aan nan c a e ze e erm zayısı ır. a ma esı o ara avşa · bahçeler müdüriyeti emrinde bulunan 
. İmütte kilo hubu1?at, Artvin 1165 kilo zeytin ~för Mchmedin idare ettiği dört ton- Müdürü Tevfik !Kut, ve bütün kaza • 
Izmit - İzmit - Şimdiye kadar teberrii eylemiştir. Hopa 12 sandık luk bir kamyon Gökdereden çam fidanı larda kurulan y~rdım cemiyetlerinin 

İzmite gelmiş olan ve bundan sonra portakal ile 15 çuval fındık ve 3 tene- vükliyerek birkaç amele ile berabu reis ve ikinci reisleri hazır bulun.acaL 
gelm0l0r: beklenen felaketzede vurd- ke pekmez göndermek üzeredir. İcızılcahamama gelmekte iken bir vi - lardır. 
da~larımızın her türlü istirahatlerini Kanılarda ve nahiyelerde yapılmış rajı döndüğü sırada birdenbire rnerkeb. 
temin ntmek üzere milli yardım komi- olan diaer bircok ~ya ve ~da maddesi lerile hirlikte önüne çıkan yolculara Toplantıda ders yılı başındanberi 
lesi icab eden bütün tedbirleri almıştır. hakkın<!a heni.iz kat'i rakamlar alın~- carpmfll'Tlak için direksyon kırmıya ilk okul yoksul çocuklarına yapılan ya? 
Bu ar:ır:Ia felaketzede yurddaşlar için mamı~tır. Buralardaki teberrüatın nn ~ecbur olmus. fakat ç~ fidanlarile d · · t f da g"ru··şu"lecek ve yar . 
tı ı ı 1 · b 1 ku " h' b" k" d v k 1 · un ışı e r.a m 0 
azır nnmU? o an ev erın so a arı • mıı ım ır ye una var ıgı uvvet e yu"klü bulunan kamyon muvazenesini . k. 
, ı h k · .. h · 1 ~- d dımların daha esaslı bır şe ılde yapıl-rn muıı. ma. ru :ıt temın olunmuş v~ ta mın <' unımı·ıc.ta ır. kaybederek yere yuvarlanmıştır. So- . 

buralara yerlestirileceklerin yivecek. Merzifonda ğu.kkanlılığmı muhafaza eden şoför masım temin için yeni tedbırler alın • 

Yardım sandığı nizamnamesinde bil
hassa, kaza ve ölüm halinde işçilerin ai
lelerine azami şekilde yardım edilmesi i
çin esaslı birçok hükümlere yer veril
miştir. 

~~~~~~~~~~-

ÜniversiteJilerin askerf nnıflara 
ayrılma muayeneleri 

Üniversitenin muhtelif fakilltelerin• 
bu ders yılı başında kaydolunan talebele
rin askeri sınıflara ayrılma muayenele
rine btı ayın 24 ünden itibaren başlana· 
caktır. Bu muayenelere girmiyen talebe. 
ler sınıfta kalmış addedileceklerdir. f:{iyecck ve diQ-er esva ve levazımatı Merzifon - Dün şehrimize Erzinran Mehmcd derhal yaptığı bir manevra ile masına karar verilecektir. 

(amam~ili~r~unm~~~ ~ik~ud~~n&nbirk~m~~daş&wilili~ ~~e ~lı~~m d~am ~========~-~-~~==============-

Şimdiyi'! kadar İzmite gelmiş olan 28 !!elrniştir. Bunlar. Parti. Kızılay Ku - eden makineyi kaldırmıya: muvaffak ( Kurbanlık ko\tunlar şeh·ırde ) 
~'1.lrddn~ bu evlere yerleşmiş bulunuyor. rumları tarafından karşılanmı.ş ve her 1 s:ı da kamvon henüz müvazenesi- _ J _ 
.ŞO felaketzedenin de buraya gelmek ~ürlit istirahatleri temin olunmustur. ~i~~~in etmed~n aksi bir istikamete 
lizere yola çıkmıc:; olduihı bildirilmiştir. lclf'rinrle yaralı olanların müdavatlan doğru vürüdükten sonra tekrar devril-

Manisada vapılmı!tır. miştir. ·Bu ikinci sukuttan korkan anıe. 
Manisa - Dün ı:ıkc;am Ankara tre11ile leler kendilerini dışarı atarak hayatla-

fel:ıketzMelerden 38 kişilik bir kı:ıfile Yozgad Mr.m'eket hastanesinde rım kurtarmışlardır. Kamyonun bütün 
Manis::ıya gelmis ve istasyonda mektub- gadb bir doğum ön akı;amı parçalanmış şoför sağ baca-
ı:u He emniyet mi.icfürU ve hastane kod- ·u d (H "') y d 1 gıv ndan hafif surette yaralm.mıştır. 
ı ~ 1 l OZ"a ususı - ozga mern e-
ıwr arı tarafından karsılanmışlardır. .., . . ~ v 

F l "k t e<l 1 . t b"'f . d ket hastanesınde bır ka<lın cocuga ben-e ::ı e z e erf> ıs asvon u esın e . . . ~ · _ 
l\A'\." ik 1 · t k 

1 
. zıyrn fakat acay1b bır mahluk dogurdu. 

l!f"-J ram o unm11c; ve por a a vesaıre w •• .. • .. •• 

Bursadn Uludagm ç~Uadıgma 
dair çıkarılan yalan bir haber l~vzi Nlilmistir. r-eC'€vi ayrı ayrı mi.::a- C~cugul" vuc~du nvnen msan vucud~-

fir edildikleri otPllorde geçiren bu vurd- dur. BC1yun hıç yo.k .. kafa )~apışık. qoz Eursa (Hususi) - Evvelki gün şehri. 
h.aşlarımız buciin Balıkesir ve Bandır. kapakları fazlaca sıc::km yanı bas aynen mizde kulaktan kulağa bir şayia cere
,maya ffiden ekspresle şehrimizden ay- kurba~1a şeklindedir. Bu acayib mah- yan etmiye başladı. G-Oya Uludağın 
t'l1mışhırdır. h1k öli.i doğmuştur. zirvesi çatlamış. dağda gariıb glirültüler 

A.-t"inde du;vulmıya başlamı.ş. Dağcılık klübü 
. ~'.tvin - H~.,."~f'tiarz felaket1ed<'lC'- Manisada çok şiddetli reis: Saim Altıoktan hemen tahkik et. 

!'1 
1.çın Artvin vıı;;veti hı:ılkı tarafından soğukl ar başgÖsferd İ tim. K;:ıt'iyen hiç birisinin aslı olmadı~ 

.tıaıa. ı:>c:;ya ve ..,.rı ... ""' dd 1 · v b 1 ks dl d 1 rr , ,.,a e erı olarak M (H A) B' 'ki h f gını, u ya anın ne rna a a uy nru • . ıvapıhın teberrih•ın p . .. .. anisa usus1 - ır ı · a ta -
hına kadar tec:;hit ccm:zar. Enlntı ak~a·- danberi çok şiddetli soğuklar devam muş olduğuna hayret ettiğini bildirdi. 

n mıktarı ~ıı icli· t kt d' s· d" • k d .. "lm ·~ ' P~ra tebe1r1'h+1 vila et . e me e ır .... ım ı~ ': a ar g0ru. em~~ A d il" f 
kazalarında 90nQ l;rı:ı. j~i B mer~ez ve derecede bol kar yagmıştır. Manısa dıHtı masya 8 mua !m maaş arı 
f41280 lirası merkr>z me ... : .u mıktarm ve ova bembeyazdır. Gümü~hacıköy ( Husust ) - 1940 

ı •uUr1n ve tnÜ~ n·· b .. h k 1 fk• 'k" } d -..t~...: gib• h t ı.lahdimin maas::ıhrıın v" d · - un ve ugun ava açmış ve ar ar ıncı anun ma~ an a \io'l.IU!il ı ususı 
l>all~ nlduihı mn(tardıruz~ konlarıl'l;n erimiyP başlamıştır. Ovayı tekrar bir muhas-ebede veri~tir. Bu. hususta 

· er ez 'kaza- su · t''! t · h · 1 k b'" d lığı eındaki teberıüatın yekunu 1618 1. · ısı .. e mesı mu temeldır. mazeret o ara · utçe ar mevzuu. 
i! ır. ıra . Bugıin Manisa Dağ spor klübü dok- ba'hsedilmektedir. Muallimlerin mes. 

Merkeze ba~lı Ardanuç nahiyesi 110 ~~r Atamanın başkanlığında kayakları ken be><lelleri ise yıllardanberi verile-
tira ·v~rmiştir. ~ e 

1
Manisa dağına çıkmışlar ve k;.yak. memekte. ayni sebeb ileri sürülegel-

, ar a spor yamnışlardır. mektedir. 

Pazar Ola H asan Bey Diyor ki : 

Dünden itibaren kurbanlık koyunlar şehirde görülmeğe başlamıştır. Yukarı-
da satılığa çıkarılan bir sürü kurbanlık ve alıcılar görülmektedir. · 

Ankarada soğuklar ve kar ) 

_ Hasan Bey bilmem ga
zetelerde takib ediyor mu· 

. . . Şehrimizde epey müd
det evvel bir makara buhranı 
başl~tı .. 

· · · şimdi bakıyorum, hllA 
o meseleden bahsediliyor .. Hasan Bey - Makara buh- Kış bu yıl An.karada da şiddetle hülı:n:m sürmekte, kar günlerdenheri hiildl-

ranı bu Tahu. kıııası olur mu? met merkezini kaplamJf bulwımaktadır •. Yukarıda Ankaranm karlı bir manza
rası görülı:nektedir 

sun? .. 
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LTIC 

1940 
MODELLERi 

PERAKENDE satış geri: Beyoğlu· istik lal caddesi No. 48/1 ODEON Mağazası 
TOPTAN SATIŞ YER/: /stanbul Sultan Hamam Hamdi bey geçidi No. 48156 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

S ermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube n ajanı adedı : 265 

Zirat ve t icart her nni banka muameleleri 

PARA ~iRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
ıKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta 
50 lirasL bulunanlaTa senede 4 defa çekilecek ~ar:uf.~esabl~rında en az 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. • ur 8 ı e aşagıdaki pli -

4 A C:et ı.ooo Lira'ık 4,0)0 lira 

: : ;~ .. 2,0)0 .. 
40 " 100 " 1,000 " 

" 4,000 
ıoo ,. so ,. s,ooo '' 
120 " 40 • 4,800 ,, 
160 •• 20 " 3,200 ·:, 

DiKKAT: Hesablarındaki paralar bir &ene içinde 50 liradan w 

• nl n - . ..~ı..t - akd' lif aşap d lişınıye ere AAnlnuye ~ ıgı t ırde 70 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, ı Birincikinun, 1 Mart ve ı Hazi. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Grip, Nezle, Nevralji, Baş, Diş, Kf rıkhk, Soğuk 
a'gınhkları ve ağrıları teskin eder. 

611 ....................... ,,~ ..................................................... , 

Bayana: Bayramda Yalnız 

Bir ÇANTA KIZILAY GAZETESİ 
veya bir SAAT Çıkacaktır. 

Hediye ediniz. En zarif hediyeler 
ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 

Osman Şakar ve Şki de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 
MUessesesin<le taksitle sntılır. 

Müracaat yeri : 
Galata BankalRr caddesi No. 69 İstanbul'da Postane karşısında Kızılay hanında Kızılay sabf 
Galnta ,, ,, Voyvoda han 

Zemin kat. Telefon: 24769 Bü osu. Telefon: 20062 
Beyazıd Üniversite caddesi. No. 28 
hadıkör İskele caddesi N o. 33/l. 

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

ilan Tarif em iz 
Tek ıütun santlml .......................... 

aah:le 
aahile 
ıahile 

Dördüncü sahife 
iç ıahileler 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

Son sahile )) 

Muayyen blr müddet zarfında faz
laca miktarda. llln yaptıracaklar 
ayrıca tenzUl •.a tarıteml.zden f.st!tade 
edeeeklerdlr. Tam, yarım •e çeyrek 
aayfa 1llnlar !çln ayrı bir tarlfe derpl.f 
edllmlştlr. 

Son Post.a'nın t!cart illnlarına ald 
iller lçln ıu adrese müracaat edll
mellcllr. 

ltancdık Koll.-k&lf § lrketa 
Ka iaramaıuıade Haa 

Aakua ...... 

Devlet demir o ll•rı ve ıiman l arı işlelmiJsi umum id ıras i i lAnJarı 

Devlet Demir Yolları Sıvas Atölyesi 
için Elektrikci aranıyor. · 

o. D. Yolları Sivas cer atölyesinde çalıştırılmak üzere tecrübeli elektrikçi uataıarıııa 
ace'ıı, ihUyaç vardır. Yüksek tevettür şebekesinde, ınotör montaj ve tamiratında, m ütl.. 
madi ve mütenavip motör sargılarında çalışmış lşcllerden talip olanların H. Pa.ta sa.. 
rmda birinci işletme müdürlütüne müracaat etmeleri (303> 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
~as No.sı Yeri ?-~ev'I Senelik kirası 

~~~~~~~~~~~ 

259 Boğaziçi Arnavudköy Yahudi ıo. Ev 
kak 12 Nolu ev. 

T . L . 81,00 

Depozitosu 

T.L. lZ.15 

1447/ 4 Beyoğlu.Taksim Cümhurlyet Mağaza T . L. 1020,00 T. L. 153,00 
meydanı _ İ.T.E.Ş. hanında ma. 
~aza. 

1447/ 5 Beyoğlu _ Taksim CümhurlyeL Mağaza T. L. 1020,00 T. L. 153,00 
meydanı i. T. E. Ş. hanında ma. 
R~. ~ 

Adres ve izahatı yukarıda yazılı gayri menkuller açık arttırma suretlle kiraya ~ 
~~ ~ 

ihale 30/1/1940 Balı günil .saat ondadır. Kiralamak 1.stlyenletln hlzalarmda ~rf 
depazlto akçe.slnl vezneml~ yatırarak arttırmaya girmeleri ilA.n olunur. MUzaJede ~ 
aında vertM!n bedel geçm!.§ ltlrayı tecavüz ettll~ tnkdlrde tallblerin depoıltolanDl 
d&hwinde teQid eylemeleri lUamdlr • .Mb 


