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Giresun .f (Dum· 
upınar va~rile gi· 
en m uh\irimlz -
n)- B~anA . 

ucraya, Firebisara 
~namitle loı açıl • 

aktadır. Tellallar 
snbada ti-Olaşarak 

dr•m top~yor. hal . 
ı :'.' ard~ çağırıyor 

Jilr. 7..<!lz\ köyle
il~ de\'a?}diyor. Şe· 
~ınkara~ar kay • 
Jnakamı telefonla 
•radım, na su iza. 
batı vcl · 

I 

Yazı işleri telefonu: 20203 ÇAP.ŞAMBA 3 İKİ.NCİKı\NuN 1940 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

de zelzeleler ·oldu 

-A-'----

3Jf ev tamamen yıkıldı, 300 evi seller gölUrdD, 
622 ev de sular altında kaldı 

Geliboluda birçok köyler su albndad1r, Çanakkale 
hükumet konağını sular basb, 

bir motör de fırtınadan kayalara çarpara\t parçalandı 

~ ~~ iz, köylu Gi 4'8Un havali8nıe ıönde-rdiğimit 11r~adaşımızm -~·~!~:~!~~-~ .. ~~-~~:?.~ ........... -.......... . 
S•~ ,1 fluıeı 1 kaz altından çıkarıyor- a • fonı.a) - S~as kaza ve köyerınde zelze-

n hat ilr h~ 7. belli degildir. Yardım ve o- leden §iflldite kadar ölenlerin sayısı 1457 İstanbulun nakdi y8rdım 
miktarı 233.944 

lirayı buldu 

Ankara 2 (Hususi) - Balıkesir, Bur - Karadere taşmıştır. 1'ursunbey, Aya§ ve 
sa, Kemalpaşa, İzmit, Adapazarı ve ha - Ada köylerinin aşağı mahalleleri su aı
valisini tehdid eden seller ve taşmalar tında kal~. Bu köy ha1ıkı ile hay • 
hakkında yeni haberler gelmiştir. Bu ha- vanları mahsur kalınıştır. Köylere yiye • 
ber1ere göre sel felaketine uğnyan Vi • cek sevkolunmuştur. Ada köyünde şim _ 
!ayetlerimizde, Mustafa Kemalpaşa ha - diye kadar ancak 2 çoban ve 200 köylü 
riç, 22 ölü vardır. 33i3 ev tamamen yıkıl - kurtarılmıştır, mezru arazinin mühim bır 
mış, 300 evi seller götünnil§, 622 ev sular kısmı su altındadır. 
altında kalmıştır. 6 köprü yıkılmış ve 40 Balıkesirde Gönen kazasında tarla ve 
kadar hayvan ölmüştür. bahçeler su altındadır. Vilayet merke 

ra~o sti::ı;oruz. Köyler yer değiş - dir. 529 ya~1 vardır. Yıkılan evlerin sa
mıc:. ağlar devrilmiş, göller hasıl yısı 1245 di 
mc~ . · S 

.K Juhisarda da dağlar çöktü ~tılar devam ediyor 
Sıv 2 (Hususi muhabirimizden tele- .Ankara 2 r-tususi) - Elbığda, Sivas· 

pnla 1 Koyluhisard& zelzele felaketi ta, Saınsunc\, Çankırıda bazı yer sar • 
b.~ f c dil'· Bazı dağl&r yol üzerine çök- sıntıları dah\ olmuştur. 

bet'e 

ş, riller yıkılmıştır. Kardan kapan- Amasya 2 (A.A.) - Bugün Ezine na~ 
nış. o.-:ı yolların açılmasına uğraşılıyor. hfyesinde sa\ S,30 da ve Anıasya şch _ 
Sı 2 (Hususi muhabirimizden tele - (De~ 8 inci sayfada) 

Zelzele mıntakasından 
acilen çadır istendi . 

Kirmasti kazasında Kirmasti deresile (Devamı 8 inci sayfada) 

r- Felaketi memlekete ilk bildiren lzmir ----, 
l__ vapuru dün limanımıza geldi __J 

~========================~=======:=~===-
!" M•k•r,. L Felaket mıntakasından i' m~ktub ::ı -

ı ~anbu.dan gelinr elbisesi 

Mitli Piyango MüdUrlUğU 
50.000 lira verdi 

"Zelzele az kalsın lzmir 
vapurunu da batıracaktı,, 

Z l f \a.ketze<lelerine İstanbul hal-
elze e e K t 1 h "V "'th" b" k• k kta olduğu yardım hara - ap an an a yor: apur mu ış ır şe ılde sarsıldı 

ının yapma İ b 1 ·m t 
retıe devam etmektedir. stan uda)mı ya karaya oturduk, yahud bir gemi leşine 

(De 8 inci sayfa k d d. M .. b db h E · r vamı " çarpb ' e ım. eger e a t rzıncan mahvolmuş,, 

götDrd~~o kızının öldm Milli şef Zelzelenin vukuu sırasında Fatsada 
bulunan Dcnizyollarının İzmir vapuru 
dün limanımıza gelmiştir. haberını alan ihtiyar··· An9(arada 

O 
1 %İftcandaD yaralı taŞIY-ll ilk trende (1•6) yaşlarıdnda tel~vasl 2 (Hususi muhabirimizden, 

lar A babalann an ona) - Muu ı b " rçoL yaralı yavrul . ••• Da}arındaP ., d ., şehrinılzt Şef nönü ugun 
I{ z fereflend. d. C .. mh isi 

herleri yok ••• Yud .. z erınden anlaşılıyor ki bugr~ ~gım~ ~:~~C:: s::;ı~da ,.~;i~en ~zah:trr:ı -

Bu vapurla zelzele mıntakasına çok 
yakın bulunan şehirlerimizden bir kısım 
yolcular da şehrimize gelmişlerdir. 

İzmir vapurunun süvarisi Seyfi Kök -
n kendisile konuşan bir muharriri -

ıne , .. ı.em· t• . unları soy ış ır: 
ın~Ş . 

Fatsadan kalktJktan 20 dakika son 

1 
elaketin ne çeŞİ Şey olduğundan da ha er erı yo yollarına deva nkaraya müteveccihen 

r: rn etnuşı~rdir. 
S rıdan ilk balde uzanmış, gözleri 7.elzele ınıntak 

ivas 31 - ErzincJl~y ı· YB.ralı tre- çıplak denecek bil' ab çizgilcrile do - Amru;ya 2 (A A alarında sa J(a~ e ge ıyor fersiz YÜ .. • ı.ıtır ~> - nu 
11u··at 20 d. eso-·~ var .. Lapa İApa kar lu . .. Go" zu der_ı.ıı yavru .. ~tü. kalına - da Turhala ınuvasaı . n saat 13.30 

thı .. b Ji'" ~W ki tıri o at eden '""'ıı·ı Şe-'"l ır J valisi Ta1 -- ııahiyesln- m• .. m . '"'"'iye çe ş Y r. (D ..... ı.ı " _,...ı ' .,_ -y bir.,.. euanu 3 iin .. 
.ror .. Ka;y..-.f(ollej hutan eslnE'! ağır - ~ffett j r!tJiiz .. lllÜ? Emel nere- cıı say/, d ) 
h~ırıanP' kini temint> çalışıyor. de?-Aa~ d~ 1 ,uye ağlıyor.. {Milli Şefin tetkik a a 

,,. lıiarı.n . Ah Y:ırabbl o ne d::?hşet. tŞ!e " s..;E,~~:-~. uzun sakallı bir aid resimler 7 nci sa~jahatlerine 
"• nı ~ çıJJM 811'1acladır) 

talı . · • · öğü& 'Nğır açık, çır - 16t._ 
1 

1 iDd sayfada) '------------~j ~ç tır kadlll ~ ~ 

> • 

c- tli bir sarsıntı hissettik. EVvcla 
ra kuvve batmış büyük bir gemi leşine 
vapuru~ .. k bir kütüğe çarptığına veya 
veya buyu uğuna hamlettik. Fakııt ne 
kara va oturd " ·· .. h-kü· ml d " . ikinci ve uç;uncu u er e 
birinct, ne d ~ 

1 
b;rkaç dakika sonra 

isabet oıma ıgın yerinden oynamasından 
tekrar vapun_ın n nııntakasının altını 
an\adık. Erzınca 2 inci ..,taa) 

(l)eVaJDI 
lzmi.r aüvarin Seı1/i Kö nı.en 



= - .. rıergun 

1 Felegin zal~Ü 
l_ Yuan: Muhittin Btrren _J 
~ ün geçtikçe Anadolunun uğra _ 

~ dığı zulmün büyüklüğü. ilk 
günlcrm her turlü tahminlerini ll§an rıis
beUerle, daha zıyade vuzuh ve sarahat 
keEbediyor. Bir taraf ta zelzelenin s.arstıgı 
mıntakalarda, !clek .zulmünü tamamla _ 
mak için insanların b~«ına karı tip· . - """li- , ıyı. 
soguğu musallat ederken, öbür taı:af~ 
da y~ğm~ demiryollannı bozuyor, im _ 
dad ışlerını guçleştiriyor ve ayni zaman
da seller de ovaları, kasabaları ve köy
len basıp insan ve senet kütleleri a -
rasında, talırıbat yapıyor. 

Atalarımızın daim'l yalnız zulmünden 
bahstttıkleri bu felek kim olursa olsun 
geniş bir vatan sahasında birkaç dakika
lık bır şiddetle her ~<'yin altını üstüne 
getiren tabiat hangi kanunlarla hareket 
ederse etsin, Türk mılJetınin cesareti. az-

-·,.., ,ı.;.;.;. :ı...~ nr ~- :w ·; -u·-ı ruın. J 'l ,., • J~ 

Felek her türlü ~:babı cefasın topb -
aın gelsin, 

Don.ersek ka.hbeyiz millet yolunda biT 
azimP.ttenl 

l Fel~k namındaki meçhul mukadd~at 
hakimine ve onun kör zulümlerine karşı 
pc~sızca meydan C'kuyan Namık Ke _ 
malin ° heybetli hayalini, dudaklarında 
tı~rıyen bu nıısrala gözlerimizin önün -
den ayırmamıya iU günlerde çok muhta
cız. Çünkü, bütün Psbabı cefasını bi:- ~

raya toplıyarak bir zrunandanberi Ana -
dolunun kah şu keiy"'Csinc ve kfilı b k-. u ~ 
şe ıne musallat olan !elekler bugün bi _ 
zım de bır mücadeleye girişmemiz icnb 

E'1kaz arasına gömülen cesed'ere 

~P Cin~ ithal ed 
Ayvanı;araycıa "'-. ... _. 

amelelerden Bala 
a 9 sayılı evde o 
-: ~~ ı is elbiscSi s 

: tııt ... 

(B~tarafı 1 hıcı ~, 

· a bcdeJJerini. 
akil vasıt~larınm 
valin icablanna 

bütün bu husus;aı 
i her nevi tahdi 

emnuiyetler ve ~ 

oğrudgn do~ruya 

• edcceni resmi 
ler eme lüzum göt: 
eleri istr'ı.!>:ıl ve ı 

ve stoklar tesisin 
smt vevı:t hususi 

belerim;, ve i 
en veya b!rleşt 
ar7":i veva ko11 
esme matuf bi 
leri ittihaza sa: 

3 - İkinci 
tedbirlerin ihz 
ea1lik rnunmel 
m:ı Yüksek he' 
r. Bu heyet B 
ekillerden m 
leri hC\'{'tj k 
yete Bac:vekil 
kil reic:lik ed~ 
4 - Millı tk' 

eyeti bu k::mu 
nuna isiinadc 
ik, icra \'e rrı 
teşl•ila kan 
ksızın Vr 1<.'il 
cude ~ef;rebi 

la nevlr t h 
bir knT'un 

ÜC'>St'"lf' " t 
urlnrını a 

J 
1 
o 
ı. 

v 
Si 

h 
d, -

c 
içir 
tril, 

z ve vil~ve 
yrıca ihdas 
fıkra hi.ikü 
acsk bWırt 

Juın 

-Pa 

vazife ve s 
çe tayin olu 
5 - Bu kaı 

e ittihaz olun' 
tras: mecburi a 

!kazai mercilere vu~ 

Yenilmigen kuvvet .. ~ 

<Baf 
üstüm• getir~< 
az kaldı bat. 

Yolcuların 

Ve hepsi de bi 
kapıldılar. Kcn 
de olmayıp, k; 
anlntabi1dim. 

011 kdLA 
ZelZfj, 
batı ~a Çınar 
mişti.l Hamdi 
c:ırı.Jn 

Kız\1 

Y
or:. 

.J • • 
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LOndra 2 ı 

rodılen Fin 1 
:Manerhaym 
taarruz bugü 

Ağır ve u. 
bez bulunan 
müstahkem 
na saldırmal 
Sovyet akı: 
ıunmnktadıı 

Mancrh 
bir gedik 
cepheye m 
bütün gay 
sif etmekt 
kaç güne 
sül C'dil~ 

Diğer 

kasında 
vaffak ol 
nubunda 
tak..ıda b 
vetlerini 

Bu k 
lıkesinc 

tadır. 
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. . &un SON POSTA 

Sovgetler Manerhagm 
lıattına 200 bin kişi 

ile hücum ettiler 

Bayan inönO f e~aket 
sahasından gelen 

1 Felaketzedelere yardım yaralıları ziyaret etti 
devam ediyor Ankara 2 (Hususi) - Sayın Bayan • ltalyan S~lJaseli .lJakın 

bir degişiklik mı 
kaydedecek? 

İnönü, bugün öğleye doğru, yanında 

M K yardım sevenler cemiyetinden ba1,ı ba -
ısır ralı da 1.0JO lira yanlarla birlikte Nümune hastanesrne gel 

Alman kaynakları Finlerin bu büyük taarruzu 
püskürttüklerini haber veriyor 

Londra 2 (Hususi) - Bu akşam neş-j ticesinde, ağır zayıata maruz kalara'.:t ge
.t'nd ·len Fj.n teb1iğinc göre Sovyetlerin. ri çeki!.rrıişlerdir. 
Manerhaym battına Klf!'Şı b~'ladıkları Aslı Çlı{IDI"an bir haber 
taarruz bugün tekrarlcınmıştır. Londra 2 (Hususi) cAssoc!ated 

Ağır ve uzun menzilli toplarla müceh- Press muhabirinin 'Bcrlinden istihbar et
hcz bulunan Sovyet kuvvetleri, bilhassa tiğine göre, İngiltere Finlandiyaya as • 
miıstahkcm hattın merkez ve sol cenahı- kcri yardımda bulunduğu veya harb maJ 
na snldırmaktadırlnr. Bu harekete 200 b!n zemesi gönderdiği takdirde, Almanya da 
Sovyet ao;kcrının iştırnk ettiği tahmin o- derhal Sovyetlerin vanıbaşında yer ala _ 
lunmaktadır. rak Fin harbine iştirak edecektir. 

Manerhaym hattında herçibadabad Alman resmi mahfcllerl bu haberi 
bir gedik açmak istiyen Sovyet1er, bu tekzib etmektedirler. 
cepheye mütemadiyen asker yığmakta ve Fin tebliği 
bütün gayretlerini bu nokta üzerinde tek- Helsinki 2 (A.A.) - Finlandiya t,.bll-
sif etmektedirler. Yapılan hazırlıklar, bir ği: Karada, düşmanın yaptığı bütün 
kaç güne kadar büyük bir taarruza teves taarruzların püskürtülClüğünü ve Finlan
sül edileceğini göstermeketdir. diya kıtaatının mevzilerini daha mü • 

Dığer taraftan ~'inliler, Salla mıntn - kemmelleştirdiklerini bildirmektedir. Bir 

teberru etti 

Londra 2 (Hususi) - Taymis gaze. 
tesinin bugün Kahire muhabirinden al
dığı bir habere göre Mısır Kralı Faruk 
AnarJoludaki zelzele felaketzıedelerine 
sarfedilmek üzere 1000, Kızılaya da 
500 İngiliz lirası teberrü etmiştir. 

Mısır efkarı umumiyesi Türkiyenin 
uğ'radı!h bu büyük felaketten drılayı 
samimi bir teessür içinde bulunmakta
dır. Prens İffet Celalin oğlu Ahmed 

Celalin ı·iyasetinde bir yardım komite
si te~ckkül etmiş, şimdiden faaliyete 
geçerek 3000 İnP,iliz lirası toplanm;ş
tır. 

Mısır hiikiiıncti 10 hin Mısır lirası 
tebcrrü etti 

Kahire 2 (A.A.) - Anadolu zelze
lesi kurbanlanna yardım için muave -
nelJPr tehacüm etmektedir. Mısır hü -
kt1mcti Türkiye elçisine 10,000 M:sır 
liralık bir çek vermiştir. .. 

kasında da düşmanı püskürtmeğe mu - Sovyet tankı tahrib edilmiş ve Finlan _ Filistindc 

vaffok olmuşlardır. Sallanın şimal ve ce diyalılar, ezcümle 3 mitrn1·yöz, bir sey - FiJistinde de Müslümanlar, hiristi _ 
nuburıdan i1Prliyen Fin kıt'aları, bu mın- yar mutfak, 400 kaput iğtinam etmiş1er-

yanlar ve Yahudiler arasında birçok tak.ı.da bulunan 16 bin kişilık Sovy~t kuv dir. 
vetlerini tehdid etmc>ktcdirler. Finlandiya tayyareleri ve hava dafi yardım komiteleri teşekkül eylemiş-

t d. b b tir. Bu komiteler Türk felfıketzede -Bu kuvvetlerin, her an muhasara teh· opçusu ye ı om ardıman tayyaresi 
likesine maruz bulundukları anıa~ılrnak- düşürmüştür. Ve bu tayyarelerin düş _ ]erine icab eden yardımı toplıyacak -
tadır. tükleri tcsbit edilmiştir. lardır. 

Taarruz püskfrtüldü Sov et tebliği lrakın yardınu 
Moskova 2 (A.A.) - Leningrad askeri Ankara ı (A.A.) _ Irak elrisi Ha -Roma 2 (Hususi) - Bu ak§am Alman t k k. h b :\" 

mm a ası er anı ar iyesinin tebliği· riciye Vekilimizi ziyaretle hükumeti 
.kaynaklarından alın.an haberlere göre Sonkanunda mühim bir hadise kavde- .. . . "f d t 
Sovyetlerin. 200 bin kişilik seçme bir · . . ~ ve kend~ namına teessurlerını ı a e e dılmemıştır. • 
kuvvetle Manerhaym hattına karşı te - So\)"yet hava kuvvetleri bazı rnıntnka- miş ve hlikumetinin 12 bin ve Irak Kı-
aebbüs ettikleri yeni taarruz tekrar püs- lan rnuvaffakiyetle bombardıman etmiş· zılayının da ı 500 lira teberrüde bu -
kürtülmüştür. tir. Bir hava muharebesi esnasmda iki lunduğunu bildirmiştir. 

Sovyetler, çok kanlı bir muharebe ne- düsman atyyaresi düşürülmüştür. 

Şimal denizi üzerinde 
şiddetli bir hava 
muharebesi oldu 

Başvekil ve He rici ye 
Vekili Parti Grupunda 

izahat verdiler 

Mülkiyelilerin 
Yardımları 
Devam ediyor 

mişler ve felaket sahasından gPtirilen 
yaralıları ziyaret eyfomişlerdir. Şdkaili 
bayanlar bütün hastaların hatırlarını 
sormuşlar ve gönüllerini alm~larcıır. 

Bayan İnönü hastalara kolonya ve si
gara tevzi ettirmiştir. Öğleden sonra 
Reisicümhur İnönünün çocukları hasta
neye gelerek yaralı çocuklara oyuncak 
tevzi etm~Jerdir. 

Zelzele rnıntakasından bugün 4 yaralı 

daha gelmiştir. 
Meclis Reisi de yaralıları 

ziyaret etti 
Meclis Reisi ve Milli komite reisi Ab -

dülhalik Renda Nümune hast~nesine ge
J.erek yaralıları ziyaret etmiştir. 

Hitler sulh talebinde 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

:t talyadan zaman zaman yükseln>ekte 
olan bolşevik :aleyhtarı ses, bu devle

tin Akdenize doğru her hangi bir Ru~ in
me teşebbüsünü lakavdi ile karşılıımıya
cağını gösteriyor. İtalya, bunun için Ar
navudluğu ilhak ederek hududlarını ge
nişletmiş, vasıtasız temasları eskisine nis
betle daha çok artmış bir devlet olmak 
esbabı mucibesini ileri sürmektedir. Ha -
kikatle bu iddianın vecih ve münasebetini 
tesbit ve tayin etmek zor bir şey de~ildir. 
İtalya Arnavudluğa dahil olmakla k<'n
disini bir Balkan devleti saymaktadır. Fa
kat öyle bir Balkan devleti ki yanmada
nın di~er ~akinlerini cıtrafına toplıyan · 
ve onlan tesir ve nüfuzu altında bulun. 
durmak iddfruıını güder görünen bir Yt"'"'1 
Balkanlı. Balkanlarda, bu noktai nazara 
mül.ayim bir vaziyeti kabul edecek devlet 
var mıdır, yok mudur? Bunu bilemem. 

b 1 muş Fakat müsavi hak ve muamele esasına is-U un unad etmiyecek her hangi bir teşrlltt me-
. sainln semere veremivecel!i bir ~ı:lahat-

Londra 2 (A.A.) - Yorkshlre Evenıng tir. Bunun en büyük delflf de btıııünld 
News gazetesinin diplomatik muharriri harbdir. İngiltere ile Fransanın ilAn ey
yazıyor: lediklerl !harb sebeb ve ga:velc>rlnln ba • 

Hitler, Almanyanm Sovyetler Birliğin- şında gelen şev. cebir ve tehdide müste -
den bekliycbileceği yardım hakk\ndaki nid muamele denilivor Bu sebf'blP.dir ld 

İta1vanın da. Balkanlarda, hakikatnn sa. 
hayal inkisarın.ı İta~y~~~ ~ildirm.iş ve bir mimf bir is berab0 ,.1i!!i yapmak istPmPst 
Rus muvaffak1yetsi1Jjgının tevlıd ede - nln ancak bu milhim ve esas şartla kaim 
ceği ciddi neticelerden korkarak mütte - o1ııbileccğini kavdetmck. yerinde ve do~
fiklerle barış müzakeresine glri§ilmesint ru bir tavzih olur. 
Mussoliniden rica etmiştir. Bu sart tahakkuk n•ti~i tııknirdr. ftal-

Mezk(ir gazeteye göre Mussolini müt- vanın düne k~dar takib cvlediiti sfvast 
. . . ' VP<'hede bir tc>bdil vapması artık bir 

tefıklerın Polonya ıle Çekoslovakyanın eün hAdise.ı;f olmak lazım !l?elir. Yani ftal-
tahliyesini istemeleri muhtemel olduğu v~. bu serait altında. Alman mihverin _ 
için bu teklifi reddeylemiştir. dPn avrılal"ıık ve T.ondr". Paris mfhvPrlne 

Milll Şef Ankırada 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

!imiz otomobille Tokata hareket etmi§ -
ler ve 14.45 de şehrin methalinde bütün 
Tokat halkı tarafından muhabbet ve şük
ran tezahürlerile i~tikbal olunmuşlardır. 

Son zelzeleden harab olan Tokatın 

veni bir ek o'arak Htihak evlivPCektlr. 
Giornale rl'İtalianın son günlerde rnOtE"
madiven Frnnsadan ve onun keTtd;mnl 
mahrum ettifü haklard;ın sikAvet ,.tmekte 
b,..rdPvıım olmasına raı;men. vazfvPtten 
rılrnrılabil~ek mana budur. Son J?{in -
lerne Londra ve Parls nlnlomasi!ıinln ftal
vada pPk 7ivııde barekf'tl,,.r olduli'u sl'v -
l"n"n faaliveti nazan dikkate Alınır~a. 
'hXvle bfr t<>bPdrlül fo71.a ı~tib'sın edilerrıf'2!, 
ft<ılva. bu suretle. bir defa daha. kE>ndl 
vnlunu tutmw; ve frıflr;ıdkAr mülliha7.ıı -
l;ırını cazibP!lar mPnfaatlerle telif eyle
ml!ı oluunr 

5~lhn &at;11.1' Cm..(' 
Londra 2 (Hususi) - Bugün gerek Şi· Ankara 2 CA.A.> - c. H. Partıat Büyük 

mal denizinde, gerekse garb cephes!nde Mlll!'t Meclisi grupu bugiin 2.1.940 saat ıs t.e 
mühim hava faaliyeti kaydedilmiştir. reis v~klll Hasan Bakanın riyasetinde top _ 

A landL lman sahilleri yakınında istikşaf u • 

Halk Partisi ve Halkcvi, sinema ve zira -
at bankası gibi binalarını tetkik eden 
Mil1ıi Şefimiz gene otomobille 70 kilo -
metre Herdeki Niksara gitm~ler ve bura
da felaketzedeleri ziyaret ederek hatır -

Ankara 2 (Husust) - Mülkiye tale - Iannı almışlar, ittihazı icab eden yardım 
besi zelzele felaketzedelerine yapmış ol- ve korunma tedbirleri hakkında vali, kay 
duklan ilk şerefli ve verimli yardıma makam ve belediye reisi ile görüşmü§ -
devam etmektedirler. Bu cümleden ol - !erdir. 

..................... - ...... ················--· 
Dahiliye ve Sıhhiye 
Vekilleri Niksarda 

çuşu yapan üç İngiliz tayyaresi, Şimal bt defa söz alan Başvekll Dr. Re!lt Say _ 
dam memleketin vflsı bir sahasının uğra _ 

denizinde Messerşmit tipinde on iki Al- mış olduğu zelzele fclft.ketı karşısında bugiL 
mnn bombardıman tayyarcsile karşılaş • ne tadar alınml§ olan tedbirleri ve fclD. _ 
rnışlardır. ketzedelere y~ılngclen imdad ve yardım 

mak üzere mekteb yardım komitesi bu - Milli Şef saat 20 de Turhale dönmü' -
gün Kızı"!ıay merkezine beş yüz lira na - ler ve Amasyaya doğru yola çıkmışlar -
kit ve mektebin talebeye her sene ver - dır. 

Tokat 2 (Hususi muhabirimizin yıldı -
rım telgrafı) - Dahiliye Vekili Faik Öz.
trak ve Sıhhiye Vekili HulQsi Alataş bu
gün şehrimize geldiler. Kısa bir milddet 
kaldıktan s.onra Niksar ulzele mıntaka -
sına hareket ettiler. 

İki taraf kuvvetleri t!rasında deniz ü - muamelelerini izah etti. 

mekte olduğu yedi yüz parça çamaşırı Cümhurreisimizin bulundu~ları husu -
teslim etmişlerdir. Talebenin felftlcet _ si tren saat 24 de Amasya istasvonunn 

zerinde şiddetli bir muharebe cereyan et- Bu mevzun dalr sorulan suallere ıcab eden 
mlştir. Neticede bir Alman tayyaresi dil- cevabları verdikten sonra Hariciye Vekill _ 
şOrülmüş, iki tanesi de harb harici edil _ mlzln umumi heyete beyanatta bulunac:ı.ğını 

zedelere bugüne kadar olan yardımı 15\10 varmıştır_. ________ _ 

lira nakid ve 1471 parça giyecek eşyası
dır. 

mı .. tir. ifade etti. 
"l Mülkiye talebesinin bu hususta gös -
Üç İngllı"z tayyaresı'nden yalnız b\"rı"sl Kürsüye gelen HıırlcJye Veklll Şükrü Sa. uh 

termiş olduğu hassasiyet m itte derin 
üssüne dönmü r· D"ğ "k" . d b .. racoğlu son iki hafta zarfında <M!reyan eden 
dü!;\.irülmü ş ur: .~ ~r ı ısın en ırı slya.st hMlseier ve müzakerelere dalr izahat bir sempati uyandırmıştır. Mülkiyeliler 

§ ve üçuncusu de kaybolmuş- verdl yardımlıanna devam edeceklerdir. tur. 
Garb cephesind d Fr t Bu izahat reye konularak müttefikan u _ 

leri hayli f 1. e ~ ansız ayyare - mum! heyette kabul olundu. 
aa ıyet gostermiş ve Alman B 

toprnklan üzer· d . . undan sonra bugünkü ruznamenln bl _ 
1 ın e ıstıkşaf uçuş1arı yap rlncı maddesJnl teşkil eden ve geçen haf 

mış ardır. -
Al tak! umuml heyet lçtlmaında Pıırıı idare 

italya bolşevik aleyhtarı 
siyasetine sadık 

rnan hava kuvvetleri ise, Fransız a- heyetince teşklll kararla.şan komisyon tara 
razisine girerek p · ı la R 2 (A.A ) H 

1 arıs c var nna kadar fından esaslarının tetkik olunması kabul e oma . - avas: 
ge .:iş. fakat _bomba atmamışlardır. dllml§ olan mllll 1ktısadı koruma tanun~ cRelazioni İnternationalea mecmuası 
bu .!1'ıca, Brukselden bildirildiğine göre projesi üzerinde müzakere açıldı. siyasi vaziyet hakkında neşrettiği bir ma-

gun milliyeti meçhul müteaddid tay - Komisyonca hazırlanmış olan J~yiha pro. kalede diyor ki: 
yareler Belçika toprakl..an ve bilhassa J~: üzerinde b!rçok hatlbler soz alarak Kızılordu Karpatlara dayandı. Fakat, 
Namür şehri üzerinde uçmuşlardır. mfitalealar beyan ettller. ltalya Kızılordunun cenuba doğru iler -

S!alin Almanyadan 
2 hın mühendis istedi 

Saat 19,SO a kadar devam eden bu mü - !emesine müsaade etmiyecektir. Öteöen
zakcrelerden sonra mevzuun müst.ac~llyetl. beri bolşevik aleyhtarı siyasete sadık bu
ne binaen müzakerenin biran evvel ıntacını lunan İtalya, bolşevik teh!i.kesi her ne-
temın için ayın 4 üncü Perşembe günü umu ed k d' · ·· t d' · ya mu'"da r e en mı gos er ı ıse, ora • 
ml heyetin tekrar tçtımaına dair olan teklif halede asla tereddüd c>tmemiştir. 

Kopenhağ 2 (A.A.) - Politiken ga.ze - reye konularak kabul edlldl ve celseye nl. Rusya, Finlandiyada uzun bir harbe gi-
,,._Rı"ni B ı· h b" • b'ld hayet ver!ldi. F k t b kA ~ n er ın mu a ırı ı lriyor: rişm~ bulunuyor. a a , cenu u şar ı 

Stalin Alman hükllmetinden 2 bin • 

1 
Avrupasında bolşmik propagıandasınm 

fenci, mühendis ve mütehassıs istemiştir. ıngi iz orc! USU ısrar göstermesi Moskova planlarının Tu 
Bunlar Sovyet ekonomisi ve !bilhassa nak na havzasını ve Bıılk3nları istihdaf eyle-
!lyat i§lerini tanzime memur edilecekler- gitti!tçe l<uvvetleniyor mekte olduğunu ihsas ediyor. İtalya, bu 
41r. vaziyete a'Wcasız kalamaz. İtalya, 1span-

Der'hal bu mütehassıslar gelmedikçe Londra 2 {A.A.) _ Orduya takriben ya ve Balkan yanmadalanna mukadderat 
Rusya, Finlandiya harbini idame edemi- 2 milyon kişinin iltihakını temin eden birliği ile birbirine bağlıdır. Eğer bu ya
yecektir. Kraliyet beyannamesi silah altında bu - rımadalnrdan birinde bolşeviklik yerle-

Sovyctler Birliğine gitmeğe muvafa - runnn veya silah alt•na çagırılacıık o!an - şecek olursa Akdeniz tehlikeye girecek
kat edecek olan Alman rnütehassıslan iyi ların miktarını iki buçuk milyona veya tir. Bunun ~indir ki, İtalyan büyük fa -
para alacaklar ve tam salahiyetle iş gö - iki milyon 750.000 kişiye çıkarmaktadır. şist meclisi. Tuna havzasında ve Bal • 
receklerdir. Bu miktara harbden evvel çağırılan mun kanlarda vukubulacak her hadisenin 

Alman - Sovvet teşriki mesaisinin de - tazam, yardımcı veya ihtiyat kuvvetleri - İtalyayı alakadar ettiğlni 1939 Kanunu -
Yamı Sta1in tıırnfından Almanyadnn iste- nin mevcudu ile harbin baş'.angtcında evvelinde ilan eyledi. Çünkü Arnav•ıdlu
nllc.,, vardımın derhal yapılmasına müte~ gönüllü yazılanları ilave etmek lazım - ğun ilhakı ile İtalyanın kara ve deniz 
vakkıftır. dır. bududları gen~lemiştir. 

Bulgaristanın 
Bitarsflığı Japonların Çindekl 
Sofya 2 (A.A.) - Başvekil Köseivanof Zayiatları 

radyoda bir nutuk söyliycrek, Kralın dl- Şunking 2 (A.A.) - D. N. B. : 
rektiflerl ve milletin arzusu mur.ibince Çin harektıtı hakkında izahat vereıt 
Bulgaristanın bu harbde bitaraf olduğu- Çin ordusunun sözcüsü demiştir ki: 
nu teyid eylemiş, sulhu muhafazaya ve Alınan resmi mallımata göre, Japonlar 
uzak, yakın bütün milletlerle iyi gı>çln - şimdiye kadar bir milyon 470 bin kişi kay 
mek azminde bulunduğunu beyan etmiş- betmişlerdir. Bunların yüzde 40 ı ölü ve 

tir. yüzde 60 ı harb harici kalmıştır. ···---··-········································································-········································ 
Sabahtan Sabaha 

En mühim 
Büyük lHillet Mecllal Reisinin ... kanlığmd:ıki l\lilli yardlDl komitesi b• ıniıbim 

lfl rapaC'-Ak şekilde teşkilıitıandmlmalıdır. l\lulılm 11 fudur. Büyük felikd u;:· 
ımda memleketin her köşesinden ln."lyaki bir hareketle b:ışlayan yardun hare -
ti umm.dufu &ibi kuTYetle denm ediyor. Türk milleti "ket rörmiiş 1urddqlan 
l~ln varanı, yolıınu Terl:ror. Bu takdire deler yardımın devam edecetl mabakkak_ 
tır. Her taraftan para Ye eşya yatıyor. Toplanan para Ye eşyanın mubta~ olanlara 
dafıtılması kolay bir lf defildir. Yıkılanı yapmak, açı doyurmak, çıplatı rlJ~lr • 
nıek, hastayı tedaTi etmek sibl ıelı.11, nev'i, gayesi ayrı ve fakat hepsi de muhl111 
işleri başarmak için bu.~usi bir teşkilata ihtiyaç vardır. Kızt ay müesıııesesl mab • 
dud kadrosa ile bu muhtelif menuları temin eclemivecektir. Burün nlba1et aç -
lan doyurmak, çıplakları rlydlnnek gibi acil nzlfelerl yapabilir. Fakat harabele-
ri kaldırmak, yeni köyler Te kasabalar kurmak gibi lıilerln bafaralJnası ancak &lir._ 
let Meclisi kararile teşekkül eden komitenin teşkilatiandırılması ile kab:Idir. 

Ba komite nkaletlerden toplanacak miıhendis, mimar, doktor ribl m~tehassıs • 
lardan kendisine bir yardımcı gn.ıp teşkl: etmelidir. Toplanan para komıtenin tnı

rfne nrllmell Te komite fenni ıartl;ırla çizilecek planlar dahilinde n )&rdınıcı 
müıehassıs f'l"UP vasıtasile sarfiyat yapmalıdır. Bu suretle adeta kabineye dahıl 
olmıyan bir imar vekaleti kurulmuş ye resmi bütçeye yük 6 m:ıdan yıkılanın )a • 

ınlması imkana nl eten elde edilmiş olur. \'ekitletlerin bu te kilitta çalışacak nıu 
tch:ıssısları pek tab ldir ki yardım komitesinden yevmiye, harcirah, ııyhk gibi pa_ 
ralar almı:racaklardır. l"ardım komitesi bütçesinin sadece iki faslı olmaı ıdır. !\Iıl
lethı seve seve verecefi yardımlar varidat, felaket sahalarmın kalkınması lçın 
harcanacak para da masraf •. 

lıı, Millet :?\Jecllsinin yeni bir kararia yüksek komiteye bu lstikame•i vermesini 
~bele.er ve 1k teklifi yapan Çanakkale meb'usu Ziya Gevher arkadaşnnızın ba 
nıenuu mütaıea edecetinl ümid ederim. 



SON POSTA İkincikanun 3 

Şehir Hab e r ~i ) ~~ıee;Jl~ 
ltalya~ ~- . i~aret 2K0~~h~: !:'h;~u:ı:~::;ı Galib Efgani davası neticelendi 
heyelımız gıdıyor hendeg'"'e yuva I d Mahkemehadiseyihuk~kimahiyettegörerekfiild~suç . r an 1 unsuru bulunmadıgından, beraet kararı verdı 

Evvelkı gün BöyöJkçekmece yolunda P l t r hlb" M" b h d Romada yapılacak müzakereler neticesinde devam1ı., kar ve tipi yu··zünden .k. t b.. b' crap~ ~ o. e ı sa ı ıs a .ı o - ci defasında 250 lira almıştır. Bilahare 
. 1 1 0 0 us ve ır landırdıgı ıddia olunan Yemenli Ga - :ı...- bda "htilto.~ ld w ·ı · ·· ·--u 

b
• · ki f •• •• k b"l • • . b .. k- otomobıl devrilmiş .ise de, bü ··k bir tc- . . . . . .u.1::sn :ı a.ı. o ugunu l en sure.ı:c:a 
ır ın şa gosteren mııte a ı licarelımız, ugun u sadüf . 1 k üf" ~ lib Efganının duruşmasına aslıye 8 yatak ve yemek paralarını da tediye .. 

eserı o ara n usça :zayıat olma - · · hk · ·· 
şartlara uygun olarak artırılacak m~tır. Şoför Vehbinin idaresindeki 14 m~ı cezama eme~ınde dun de devam den imtina etmiştir. İddia etmekte oJ..ı 

sa.yılı o0tohüs 25 yolcu alarak Liilehur - edıl:r~:. dava neti~ye varmıştır. duğu miktar üzerinden parayı tediJ& 
M~rnleR:etim1zle İtalya n.rasındakil Söylendiğine göre ita'lyaya ı milyon gaza gitmek ii?.ere evvelki sabah Sir _ . ~unKu celsede .. ~u~leasını serdeden edeceğini bildirmişse de, şimdi param 

ticaret anlaşması hükümlerinden ola - kı1o pamuk ihraç -edilecek ve bunlar- keciden hareket .etmiştir. Jddın rna~amı had~seyı g_~ç .. en .cel~eler- yok diyerek, işin işinden sıyrılmak :ia-
ra~ muayyen devreler zarfında mü'te- dan 1zrnir pamuklarının fob kıymeti Bu otobüsü takiben de içinde .23 yol _ de yazclıgımız şekılde hul~sat ettıkt:n tcmiştir. 
kabil kontcnjnnlar tesbit edilmekte - 72, Adnna pamuklarının 67 kuruş 'Ola- ıeusile Kırklnreli seferini yapacal.t olan :sonr~'w.s~çl_un~n ~e~.:~. vcliahdı~a ~~n Müdrlc!umumi, suçlunun müdafaa -
dir. ca'ktır. ~oför Mes'udun idaresindeki 53 sayılı 0 _ ~erdıgını 1:&:m surdugu 1 000 Ingıl~z sın: kanuni. klytneti lı.aiz görmemiş ve 

Bu maksaclla ve her iki memleket İtalva ile ticaretimiz mütemadiyen tobüs yola çıkmıştır. Her iki otobüs nor- liralık kredı rn:ktub~n~ •. temas. etmış Misbahtan haksız menfaat temin ey -
arasmdaki ticareti bugünün ~artlarına artmakta, 936 daki 2 milyon liralık ma1 scyirlerile Bü)ükçekmece yolu ü _ v: _rne~tubu~ gonder~ldıgme daır elde lemck için suiniyetle hareket ettiğini 
11ygun olarak jnki.şaf ettirmek gayesilej:ithAltıtımız rnüteaKıb senelerde 6 ve 7 z~rindeki köprüye y.'lkm bir mevkie gel- k~fı _b:r a_~lıl ~lmadıgını beyan eyle - beyan ederek: 
yakında Romada müzakerelere ıbaşla - mil""·onu a'l'.\l't"gıw· gıib· . dıkleri sırada fazlalaşan tipinin tesin1e mıştır. Muddeıumumi, suçlunun Ye - c- Hareketine uyan ceza kanununun 

ö1 kt J n-~ 1 ı. gene aynı sene ı ·· men veliahdi Se f'T l" 1 1 ·· naca ır. içindeki ihrac tımız 4,s mil on iken yo u. gcı:emiyerek sol taraftaki hendeğe . . ~ u lS ama o an ınu - 503 üncü maddesine tevfikan tecziye-
Heyetimizin reısliğini Roma büyük . . y .. devrılmışlerdir. nasebetının de ısbata muht~ oldu - sini isterim» demiştir. 

l 
. . .. . · 7 ,2 ve 14,'5 mılyon lırayı tecavuz et - B" b" · · k" guw na ic:aret eden ··dd · i ·· · ·· e çımız Huseyın Ragıb ve ItaJyan he - . . . ır ırını ta ıb eden bu devrilme es • -ı mu eıumum • soz - Iddianamenin okunmasını mutea·kıb 

ı. t· isli" w. . de ,. da C . . unıs bulunmaktadır. Bu senenın ilk altı .n""'"'d ot b- ol 1 b- .. . lerine devamla hill" asa· ten .~un1 ~- s·· .J 1 ek"ll · ·· ı k .. ye ı re gım n anını ya - · . Uo">U• a o us y cu an uyuk bır kor- • 7 uuı oy- "avacı ve suçu v ·ı erı soz a ara mu 
pacaklarrlır. ~v;~~O~a ~u .zr:~ekete 

5 
~~;.~~~m~~ ku ve_he~e~ana ~üşmüşlerdir. Yolı-ular w leıniştir: . dafaalarını yapmışlar, mahkeme karat' 

Heyetimizin drğer nzalannı ve mü- ' ' . '\: 7 ıt a ırnız ' ' 1ı dan hıç bırınc bır şey olmamış ve temin - Suçlu, Misbaha yanındaki kredi için müzakereye çekilmiştir. 
şavirlerini teşkil eden Ticaret Vekaleti Tayı geç~ıştır. edilen vesaitle derhal Büyükçekmeccye mektubunu göstererek itimad telkin Hakim, hadiseyi tetkikten sonra hu-· 
dış ticaret reis vekili Cemal Ziya., Ha_ B:'-1 \•a.zıyıc± ~ıklı ıtica:etin ?:.1ma .getir~mi~lerdir. :ttikten sonra, bankrmın kapalı oldu - kuki mnbivette görmüş, ortada suç un 
riciye Ve.kal~tinden Kemal Nejad. 'Ti- gcnışlcmekte olduğunu .gosteı·digın - Üçuncu kaza da Çekmece ilerisMde Si- gundan bahisle bir defasında 650, ikin- (Devamı 9 uncu sayfada) 
a~~W~~~m~~rz~~-~,heycl~~.~i~~~b~~li~adili~~&~k~~~~ ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
live Vekaletinden kambiyo müdürü tll!l artıracak bir neticeye varacağı Mehmcd Karanın 'kullandığı 2324 sa _ 
Bülcnd, Merkez Bankası müdürlerin- kuvvetle tahmin edilmektedir. yılı otomobil, Küçükçekmece köorüsün-
den Nvjf bu akşamki Semplon eks _ :ftalyay.:ı hnıvv.ani ya;., balrk, deri, den 500 metre Herideki Silivri asfaltın -
presile Romaya ihaııeket edecekler _ zahire \•c. hububat~ nebati yağlaT, tü - dan geçerken yolun karla kapalı olma -
dir. tün pamuk; maden :ve maden 'kömürü sından dolayı flcrisin'i göremiyerek bir 

Dün Ankaradan gelen Cemal 'Ziva ihrncma mukabil bu memleketten ka- hendeğe yuvarlanmıştır. 
şehrimizdclti Hh ~·t Iirmalarile, bu ~ - :rıd. p.:<muk ip1iği; manifatura; mamul bilE:afta~yetişenleriu y~dımile oi:cmo
rada manifatura. demir v.e çivi :itha - demir; kimyevi ecsam ve eezayi tıb _ 

1 
urt; rnış ve bir muddet sonra da 

latçilarile görüşmü~ür. iDış ticaret 1-eic; biye: ithal edilecek ve bu suretle ital- ydao udna f~~am etmi
1
stir. Bu ~aza esnasın-

k·ı· b ·· d "h t ı 1 . a şo ore ve yo culara bır şey olma -
ve ı ı ugun e 1 raca çı ar a temas yan ~anavıinin muhtaç olduğu madde- tır 

edecek , .... bu memlekette yapılacak ti- ]er mu.kabilinde memleketimiz için lü- 3!1ıt -· ---------- - -
Ca1I"elimiZ hakkında kendilerinin müta- 2UffilU olan mnmui mevad ithal ;edi- e1•r otomobı•ı b•ır 
lealarmı alacaktır- 1ecektir. 

D~niz i. /eri: kamyonla çarpıştı1 Uç 
bir kömüren kişi yaralandı 1 

Poll.~le : 

H ileli k8ntar kullarıan F abrjka ve 'havuzlar.da 
yeni tayinler yak.alandı Evvelki gün Darülficeze yolunda bit 

Münakalüt Vck5.leti Denizyolları U- . Sarıyerde kömüreülük ynpan Şileli <>tomobille kamyon çarpışmış ve bu 
mum Müdürlüğüne b~lı fabrika :ve lbrahim adında birinin hileli kantar müsademe neticesinde ikisi ağır, biri 
havuzlaTda geniş miktarda tadilat yap kuHandığı :zabı y.a ihbar edilmiştir. hafif olmak üzere üç .kişi yaralanmışlar-
mağa. gerek idare, gerekse fen kısm1m Dün bu adamın dükkanında' yapılan dır. 
takviye e-tmcğe karar 1rermistir. eikikatta kullandığı kantar ve bas _ Şoför Cemalin idaresindeki 997 sayılı 

Gemi Kurtarma İşletme Müdürü ki.illerin vezinsiz ve hileli olduğu an _ .kamyon Şişli yolunu takiben Darülace-
Şemseddin Fabrika ve Ha'\TUz.lar [da - la"'·lmıst~r. zeyc .giderken, aksi istikametten gelen ve 
resinin müdürlil~üne tavin edilmic:, Öl .. Eşrefin kullanmakta <'lduğu 682 sayılı 1 
Denizyol1arı Umum Müdürlüğünü~ _çulcr . kacu~una muhalif hareketi hususi otomobille kar~ıl:ışmıştır. Her iki 1 
de~erli ibazı insaat mühendjs ve teknis tesbıt edılerı Ibrahim dün hakkmd& şoför manevra yn.paıruyarnk kamyon ve 
yenleri falırikanın fen heyetine geti- ıtanzim 'Juhmın evrakla Yeniköy ceza tomobil çarpışını§. çok şiddetli olan bu 
ri1mis1Prdir. mahkemesine tcs1im -edilmiştir. müsademede her ikisi de ehemmiyetli 

Fabrika ve Havuzlar Müdürü Ce _ surette hasara uğramışlardır. Otomobil -
l fü da f c:tinvc atelye müdürlüğüne ta- Ev :sahibini ıôldüren kiracı de bu,unanlardan Kadir, kontrol Mus -
yin edi1mic:tir. adliyeye verild i tafa ve Hüseyin :vücudlerinin muhtelif 

~rek fabrika vr ha\'uzlrır, gere'kc;e Feı iköyünde kira meselesinden çıkan yerlerinden ynralanmı~lardU::: . . 
1stıny~ at:ıveleri idarelerinin yeni mü bir kavga sırasında.. ev ~hihi Azizi bı- Bunlardan Mustafa ıl~ Huseyının ya-
dürlerı dun veni vazifelerine ba ... 1 ... _ rakl• arak .. ıa·· K~ .1 d- dl' ralan ağırdır. Yarnlı1ar ımdadı sıht·i o -ı 

~ ?: .y o uren amı , un a ı - t b·ı·ı ş· 1. h · k ld 1 mıslardır. Müdürlerden her ay sonun- yeye verilmiştir. omo ı ı e ışı astanc>sıne a m mış -
da hazırlanmış olan faali •et program- Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ceza lardır. Kaza etrafında tahkikata ba~an -
ı~:m.~n tatbi~tı lıakk:mda umum mü - hakimi tarafından yaptlan .isticv.afuı mıştlr_. ----------
durıluk~e malumat tstenilecıekttr. müteakıb tevkif edilmiştir. Kütüphanedeki eserler yeniden 

General Z1yanın cenazesi dün <af tırıldı 

Cenaze merasimin den bir bıtıbcı 

Eski harbiye nazırı General Ziyanın j keri bando bütün geçtiği yollarda matem 
cenaze merasimi dün yapılmıştır. havalan çalmıştır. 

İyi bir n.sker, ınuktcdir bir kumandan Birçok mcs"..ck .arkadaşları ve dostla _ 
olan merhum General Ziyanın cenazesi rının bulunduğu kalabalık ıbir grup ce _ 
askeri merasimle ve bir t~ _ara~ üze- na_ze~i Knrncaahmede kadar takib et _ 
· d B d c:ımiinc gctırılmıştir. Na- mıştır. 

rın e ey:ızı . "'" _ 

tasnif ediJ .. cek 
Bir müddettenberi şehrimizdeki ki.i- ı 

tübhaneıeroe tetkikat y:apmakta olan 
heyet, tetkiklerini bitirmiş ve raporu
nu Maarif VekfıJctine göndermiştir. 

Kütübhanelerdeki eserlerin yeniden tas 
nifi işine yakında başlamıcnktır. 
·-----···-···-··········-············-········ .. -..... 

Geçen Yıl 

( t;ONAHKAR KIZlAR ) ı 
yaratan 

CORiNNE LUCHAiRE 
Mabutlaşbran 

1 - Çıkmaz Sokak 

Milli ve ALE ~ DAR 
Si11emalarında 

1940 ın ilk filmleri 
bi inci haftası baş'adı 

Millctleı-in istiklillcri uğrun
da dehşet verici 

Haıblerini g ösl:eren Süper 
Film 

Yalnız müstesna filmler gösteren 

L LE SİNEMASI 
Yatın akşamdan itibaren 

Yeni senenin! ilk bOyUk Fransız Filmini takdim ediyor. 

Dehakar artist EDWİGE FEUILLERE'i 
Büyük San'atkAr yapan GEORGES RIGAUD'un 

kudretine yeni bir zafer iHlve eden en son ve en mükemmel eser 

= YIKILAN MABET= 
Biltün bir hayat ••.• Sonsuz bir Aşk ••.. Nihayetsiz Zevk 

Tel: 43595 

, ~ ....................................... ... 
rva...,,._ 

BUGÜN MATİNELERDEN lTiBAREN BAXTER -DIERlTURN 
OFTHE 

OscoKiı> 
AL KAZ A R Sinemasında 
1940 senenin en büyük aşk ve macera 

mevzulu emsalsiz bir eseri ....• 

GOŞOLAR 
Geliyor .•••• 

Mek&lkada çevrilmiş baştanbaşa heyecan, tnkip 
barekeU r dolu bOyllk kahraman :tılmi .. ..... . 

20 Century Fox Filmidir. 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemanın en güzel yıldızı 

LORETTA YOUNG 
ve 

Sinemasında W ARNER BAKSTER 
tarafından ~alıane bır surette ibda edilen 

ZORLA GüZELLiK 
OLMAZ 

Fransızc sözlQ o ef ıs ıkomedi filmi si:U kabkahalMla gOldtırecek, 
· eğlendirecektı r. 

Filme iU\ve olar8k: FOKS DÜNYA HAVADİSLER! ve GRAF ŞPE ZIRHLJSI 
MONfEVI01'X>DA • KUMAr.iD.'\~1N da h zı r bulunduğu CdllaZe lDrenleri 

\ es ire. DiKKAT-: Numaralı koltukl an erkenden nldınım:. ·ı el : 4-0868 - ' Ç ·MBERLlTAŞ Sinemasında 

1. -
Bugün matiııelerden ihburen 2 B O Y O K F 1 L l\1 

KALBi Fr.ınçolse Rosay 
Pierro Hwol r 
Sylvis Bntaille 

Dnnynmn en t>Oytlk muhnrrırleriııdoıı GEORGES OHNEl''in (SERGE 
PANIN6) is ını.ı romanıııdtıo ıı lı rıııı ış H:Sst, JÇTI od A t, AHLAK(, bir film 

.. T ACA CHARLE S BOYER) 
A. • PlERRE-RİCHARD Wl&..&..ııll-

Aşk, sertth • .t ku nar arasıncl .ı gtiz~r ı 'l eden ıbret aıııiz bUyQk 
sinemn :oma • .ı • H ynh h kımiye•1in en acı bir ı'ZOrabı 

Gelecek program fevkala de gala h ftnsı olarak 

SAft.1 .1 ANLAŞMA [ INGILIZ - FR~NSIZ ITILAFI) 
V.CTOH FRANCEN, GABY MOHLAY, PlERRl: R:CIJAHl) WJLLM 
ve 40 bU~ Ok s<ın'a tkarın iştirakıle Frftnsız ve lnglliz hOkOmetle--ı kib Sirkccıden vapurla uc:ku- Mernum General Zıya, Karacaahmed-

mazı mu ea . 1• d k" ·ı k b · 
d 

.. 
1 

ccn3ıeve son resmı SP am, e ı aı e n nm' dostlannm göz vacıl"'n ara geçırı en · . '.il ... 

Üsküdarda yapılmıştıı. arasında tevdi edflmi~tir. Allah rnhmet 
Merhumun ccnazesirde bu!ur.nn as - eylesin. 

2- ÖCUDI 
Türkçe sözlü 

\ 

rinin maddi nınzuheretile fılmc çekiie.ı 

SEN E NiN E N MUH TEŞ EM ŞA H ESERi 

rno -



••K PQ&'aA 

Jugiinkü Avrupa harbi 
karsısında 

' 
Amerikanın vaziyeti 

[ l-: idiseler Karşmnda 1 

BU DA BİR TIP 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 

Ollagrıcaı.rıma 
Ce11•blarım 

J'l8l ,_.,. Jmra m1pg M 1•, fakat 
mes'ud olacalı müalrbk delildir. cltl
f(lncenizl - dddl 1Mılnııdınt, .Ulu· 
numa aynen .. uadlim içbL \,eni 
mazur görilrllııiD elbet. 

* 'Bu lns tahdn ettlllm sDııl 4ıeltlm" 
Mardinc!e Bay cK. M. t., ye: 
- 'Kanun mazlyt nuarı dtkkateı al· 

maz, hAkim olsa olsa lehte ma.nevt bir 
delil olarak gısz6ni1nde tutabilir. Maa 
mafih siz iki meseıeyt birbtrinf! kant 
tırmıpmız, dDazb fte dıah in yekdi• 
ğerile allkası var mı, yok mu bUmt • 
yorum. Vaziyeti turlı edersen1z üze. 
rinde diişilnilrtız. 

* Baya .a. n.. wedıeT 
Karabllkten cR H.. tmzasne )8y..e 

bir mektub aldım: 
- Gazetenbda B. B. imzalı btr ~a· 

yanın .aizden çabuk nlenmenbı yolu· 
nu sorduğunu ve llzin de muhtelif 
tavazyelerde bulundulmımu okudum 

• taa,.ma aılbdar o1IRak tfln içim 
de bir arzu hlssediyor, ayni der.t 
hisleri Bayaıı 9. B. de de f&ctl ... 
için midir' nedeıı' IJilnwa. 

Mademki S- Posta .n,.ac:utrau:ıa .bir.,_.. nrciıı', .,_ '8 ~ 
A;l-"\ ..... L":L.ı--ı--ı ....... . 
""U9W&\IUAHU- ()8a )A) 

leyse ••. 
Bu bqaaa adıellni ~ A1 

af dilf(lncelerle mücehhez olduJum ,.,. 
kendisile u•pnelr tsteJlk l~ ta
.11111. 

İyi ki, hatırıma ~idi, belld fbo ad. 
res vermektfa ~ • uma 
Gönül İfleri IÜbJlllll'.da: 

- cÇabuk nlenmenill y~nu ao 
ran Bayan B. B. ile ftk1r t.eatW unu .b~ 
-~ adresitıi istbı>I'· ...-taın&R bildi
rirse kesıdiaine g&ıderirlz• lt!'klinde 
bir satır yazanaııı.1 makaad hlııl o-
lur.• 

Bu mektubu aJllell derc:etmeldf' ~ 
kuyucumun arzusunu yerine ıPtirmft 
oluyorum, yalnız bir noktayı bydect.. 
yim: 

- !stedlll adres benc1e yoktur, zira 
her mektubu okur okumaz Jn'1thllm 
yırtarım, fakat bu bidenin abiıne + 
!arak adreırl bende olsaydı bil@ -. 

göndermezdim 
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Felôkel karsısında 
' 

milletimizin gösf e_rdiği 

Havada tayyareleri, yerde 
insanları mahvedeceği 

sOylenen OIOm şuaı nedir? 
I Yazan: Profesör A. M. Low ~ Çeviren: Neyyir Kemal 1 

•• • 
' e a 

.... ....... .. .... __ Y A Z A N ..... .._............ ----· 

1 Emekli general B. Emir Erkilet 1 . . - ---·- ................. ·---·-··--... ·-----· .... _...... . ...__ ......... _ ................ . 
re& üyük Türk milleti yeni yılı ı Halkı aydınlmrnak için koştu. Te- 160 milyonluk Sovyet ittihadına kar -
l9> tes'id edemedi. Anadolu yur • 1 şekküller, mahal~e rna~alle ve.:.v ev sı. yapt:i1 muvaff~ki!et.li müdafaanın 
dunun doğu bölgesinde bir çok kent dolaş~rak herkesm arzu 1le verdıg~ ynr hıkmetı gene mıllı bır şef etrafında 
(ka aba) ve kö)lerimiz hızlı ve çökün- dıml~rı toplamaya. b~ş~adılar ve nıha - toplnnıp elele vermek ve vateıt'lın seıa -
tulu bir deprem yüzünden bir andn, yet ımdad trenlen !elaket sah~lanna meti için sonsuz fedakarlıklar duymak 
h n de gece vakti herkes sıcak yata - ~ıcak ç?dır, sıcak gıyecek . v_,e ı:?'7.C<!k de0 il mid!r? j 
ğında uvurken, yıkılıverdiler. Binlerce ıı: hek~, hasta ~~k~cı ve ılaç gotur - Bugün bir deprem karşısında milli 
in n biı onda habersiz ve günahsız yn du~cr. Cumhurreısımız ·~at.anın muh- bir imt~han geçiren ve kendini M lli 
öldu veya yaralanıp sakatlandı. Dep - telıf kısımwla!'I arasın~a goze ça:p~n ya Sefine beğendirmeğc muvaffak olan 
remden sa w kurtu1ab len binlerce kar- kın ve saglam tesanud• den ıftıharla Türkiyenin yarın büyük 'Ve ağır bir 

de bir anda, hem de kış ortası, evsiz, bahsederek büyük mille~im~zin cse~inç harb karşısında da imtihan vermeğe 
b ı ksız \ e esyasız kaldı ve karla örtü- ve acıda m1::.ıl yekpare hır aıle oldugu•- davet olunması mümkündür. Türkiye, 
Jü sokak ve meydanlara dökülerek kıs- nu tebarüz ettirdiler ve «milletimiz i - medcr.i insani ve mcfkurevi hedefleri-
:men dondu. Yılın 0 kadar büyük idi ki çi.~dck~ bu beraberlik s?yesi.nde ~u - ni barı; ~çinde ve barış yolile ta hak _ Şuaı - :ister insan öJdüren, isterse elek-, reketi daima, hülyası gibi çeken bugün-
b ı ç klarının aklı y<'rinden oynadı. El gunlerın en az sarsıntı ıle bıtecegı•ni k k t•· kt b k b. a·· .. trik rabıt~lar~Aı kese~ek maki~eleri ~u:- kü cölüm şua1> tipi cenerji naklh ne de-
h 1 vurdumu?.Un bir kısmı tabii bü - ve cher zorluktan milletimizin yeni 1

: e .ı;m: en aş ~ırır şey r:ıun - dura~ ~ bı~ sıWı ha~ıne koyabılmek ıçın ğil, cişaret nakli. esasına dayanıyor. Zap
v .. k b·r vıkın1n kurbanı oldu. Bu vüz- bir kudretle çıkacağına sarsılmaz ima- ~uyot a ~t o~unb ~ı ı v~ m~ r~ - enerJıyı esır vasıtasıle nakletmek icnb tedilecek i§aret ne kadar zayıf olur a ol-
d n b .. tÜn Tfrklüwün ve büyük Türk nı• bulundu~nu haber verdiler. Fil - hvı ybo unu egler dar lekc:eceı:: 0 ursak u eder. sun büyütücü aletler1e büyüyecek, ve ev-
• k' . . aT onu yo un an a ı oyamıyaca ve Rad · 1 .. kl. f k · h ld · d h a m ·n·n du duih.ı k der büyüktür ve va· crfcrdlerı arasında karşılıklı vazı- d. k d. 

1 
l\1r·ıı· c.,...r· yo; esır e enerJı na ı ı rın?. er- ve en. yerm e azır1anmış bir kcvYeti 

f h. . b .. 4.. • tt t k o zama"l a en ın Erene 'Lı ı """ 1ne kes· a}urlırdı F k t d 1 l l ktr•k ah d ti b. k b.i · k "lduğu kaduT hevbet ve heve • e tı:;c:ı ve u~un cernıve e va ana :ır- b.. .. d.. b w d. k t ı ""'. . a a ra yo ca ıc1> armın - ya e e ı , y u prı ayıcı ır uvve-
c rı doludur. ., " c:ı f cfakarlık duvgtı'ru• bu derece cc:aq- ;e utlm ~;yaya egen ırece sure - ckudreh i o kadar büyüktür ki buna bn- ti - harekete geçirecektir. 

Fnkat u d m b f lAk t 1 lam olan milletimizin iyi günler göre- e ı:avasaca ır. kanlar esir vasatasile bugün ne kadar Bu tecriibeyi tayyare üzerinde yap-
y r u .. ~~un . u. : a e a anı cew· mura -kaktır.• 193C) harbinin 1940 ve belki de 1941 cüz'i bir enerjinin nakledilebildığiT'i tak- mak icab etse tayyareye ufak bir •alıcı 

k r ıc:ında da v:oguslerımızı kabarLan A . . w . . vıllarna da c:iravet etmesi ve A vruna dir edemiyorlar. makine. ilave edilir. Bu makine,· hirkar 
h ·lı b·r k , 3 nç duvmamıza sebeb Felaketler ferdler ıçın oldugu gıbı A -rl .

11 
k 1 1 :s 

ol n al"mPtler vardır. Bu beldekle--in cem·ve!ler ve milletler için de rnukad- ve·ıı· SYa .ha. ~ı let.]v~l.ır ımtılz a ve ~anı 500 kilovatla çalışan bir cradyo difüz. mil uzaktan veriler.ek işareti zapteıier, 
· d d. 1 mı ı tarı ımız e ı tn ı sem Pre uzama- yon:t tesisatından birkaç mil mcs<.ıfedeki büyütür. Bu yüzden ya motöriin elektrik 

h •nda Türkliiii'ün dısındaki vabancı er .r er. ·· k .. rl.. A t k1 be , . • ,. . .. • . . .. .. c:ı mum un ur. rzu e meme e ra- hassas bir calıcı. nın :zaptedebi'diği e- <'ereyanı kesilir, yahud bir iştial vn'ku-
a emm fclak<:> mıze karşı gosterdıkle - Bır cok volkan veya yarıklar ustun- ber bundan bizim herhangi bir tehasi nerJ·i bir sineği bile yerinden kımılriata- bulur ve tabii tayyare de yere düc:"r. 
ri ac:il VP ı:rü.,e1 ilgiler ~elir ki, bu gös- de oturup bina1lar ve mamureler kur - .. y--

duvmamıza mahal yoktur. Büvük ra - mıyacak derecede ehe!lUlliyetsizdir. zıra Ben geçen harbde Salsburgda bnna 
tr~·1rr Türkiye Cürnhuriyeti siyaseti - du wumnzu ve tarlalar açtı~mızı unut-

kamlarla t ,,...k ve 'ftvyare sürülen· bı·- neşrolunan enerjinin mühim bir kısmı benzer bı·r tecru"be yaptım. Fakat hı·çbı·r 
n'n diinvanın semoa~isini kazanmak m:ımahyız. Bu yeraltı tabii kuvvet ve . h . .. ,: . t h~k ed 

1 
N 

1 1 • k. ff k. tl . . w bo 1 kl 1 a·f .. k.. t··ı . . zıı~ ve mımm a n emez er. ası b~ka istikametlere dağılmaktadır. vakit bunun cölüm şuah olduğunu iddia y n a ı muva a ıve ennın en sag- s u · arının n ı a ve ço un u erınm k. 20 1 
b. k k 

laın bel.,elerid:r. Fakat dünvanın bizP. mü hi~ ~arsmtılarile ver vüzünün kah ·ııAh sene evtve kgelnbe 1 kır çho raı~am. Denebilir ki: Bu enerjiyi, hoparJöriin etmedim. Yaptığım şey nihayet tavyerc-
sı a ve vası a a a a ı eyu i:\ ve diyaframını ses büyu .. tücülerle ihtizaza yi te\<;izle uzaktan idareden ibaretti. Ver. 

yak n ve uzak verlerinden Okvanuslar c:u ve kah bu semtlerinde facialar kop- ' . k . .
1 

d " 
1 

k 
a!l;•r• d·yar ve ülkelerinden bizlere dö . m'"\~ı pel~ tabiidir ve gündelik hadise _ lıevaletlerinin maddi ve manevi hücum ge.:ıre~~ , ~stenı en ereceye ~~. tme diğim L.c:aretlerle tayyareyi sevk ve idım 
nen ve ulasan fkat, sevgi ve ktv - lerdir. Filhakika ~n {!eçrnez ki dün - savlet ve terrörlerine karşı muvaffaki- mümkü~.d~r. Evet aır.m~ .h~ngı .. dı~~man yerine tutuşturabilirdim de ... 
men: v:ırdım duvcrularmın kaynakl~ - vanm bir tarafında va bir yer depre - ve•ıe durrnu ve verdiğimiz imtihanda pilotu ~olum §Uau mucıdmın gonlu hoş Bugün bu sistem; tayyare 'e ge ileri 

k d . · · ~"sterm· e ··kseltm· id' olsun dıye onun JUalanna maruz kalacak mil1erle uzaktan emniv. etle idare edebile-rın· valrıız Türk dış ivasasının hece - mindcn V('ya bir wlkanın taşrnac;ın - er. •mızı ,...o lŞ v yu • ış - ı- . . . ... 
. . . • . A d . -~ zemını hazır1ar, ve l:>u muzır şuaı buyu- cek bir dereceye ulaşmıştır 

rıkl kl n sanarsak van lırız. Bilakis, dan . elhasıl hır hevelan, tayfun veya sek bu sefer e öyle olac~ımız ve ırkı- k .h 1 t . tak ? • • · w . . .. tece cı az an ayyaresıne ar. 
sarl:ım. d.ov mlı. mü takar; halkın c;e\ 1 bdftıı veni matemler olmasın. mızın yucalu~mı bır daha ısbat edece- .. . * 

W• • h kk kt E t c··mh · Tayyareye böyle alıcı cıhaz talcılsa m nfaot1erinP uvETtın van•cı ve tac:arlı Her bir veni felaket ne kadar bü - gnmz mu a a ır. :Ne u urreı - . . . 
· · · d a· -· ·b· F dl · d ben de onu bırkaç mıl mesafeden bır şu-b·r ic vük P]TYJ{' sivac:et;ne davanmıvan vük ve aaır olursa olsun varlığmı müd sımızın e ı~ı gı ı: « er erı arasın a kl 

' F • • • • •• ala ve pek kolaylı • a param parça eder-
b·r dıc: polT ·ac;ı, ne kada-r Makvave - rik milletler için veni ve büvük bir ;m karc;ılıklı vazıfe hıssı ve bhtun cemi - d. z· 1 cı·hazı olan ta a · 

0 
•• 

ım. ıra a ıcı yy revı c -
l'k \'e mah;r olurc:a ol<' ın serh0 st diin- t;hnn tPskil eder. Bu ağır imtihandan ete vatana karsı fedakarlık duyp,usu Iüm uaı. ile alevler içinde yere yuvar-
yanın d vamlı gÜ\ en 'e sevgilerini ü- muvaffakivetle çıkmak için milletlere sa(!lam m111Ptimizin ivi ve genis gün- lama: zor bir İf değildir. 
ze .. ·ne cekcn eı. lföwn olnn mümeyyiz vasıfların ba-şın- ler göreceği muhakkaktır.• Buna ima - Bu tecrübeyi mucidler; rootosikıei'er n 

Fe1fıl{et ac ları iç·nde bile vüreklc - da berab,,rlik, karsılıklı vazife hissi ve nımız vardır. tekerleklerini bir şuala durduruvermek 
rimizi ferahlandırnn dPer bir hadise vatana karşı f Pdakarlık duv$,1su gelir. H. E. ErkUet suretile ve muvaffakiyetle başardılar. 
dr. milletin ~rı büvüğiinden en küçüğü- Bunlar bir milleti valnız tabii afetlere ................. ................................ _.......... Hilkumet kendilerine ihtiralannd~n ö-
n kadar herkesin yurdumuzun dcp - kaT.şı değil her türlü felaketlere karşı Denize topçu ahşlan yapılacak türii bir milyon lira vermedi diye de 
re'1l felakefle il,gilenmesid·r. İşte ya- 1fa koruyabilir. Bugün Bakırköy ile Kazlıçeş.me deresi canlan sıkıldı. Düşünmediler ki diiş"Tlan 
raıJ: surette CümhurrE'isi İnönü, biz - İ'3tiklal ml.icadelelerindeki muvaffa - arasmda topçu atış talimleri yapılaca - pilotu cölüm şuah nı zaptedecek hı•susi 
zat, felBket verler·nde derdin ta •anı 1.t: ·etimiıin sırn milletin Milli Şef E>t - ğından bütün merakibin sabah saat 8,5 cihazlı tayyareler1.e uçmaz. Bilakis böyle 
b ş ndarlır. Alfıknlı vek'ller zaten ilk rafmda derin bir vazife hissi ile topla- dan a~am 17 ye kadar atış sahasından bir enerjinin nüfuzum mani olmak için 
önr(' !-cnc:mucıford · nıp ti'!:Jeşmesi ve vatana karşı sonc:uz 5 mil uzaktan geçmesi dün rnıntaka li- tayyaresini zırhlar içirıe alır. Yeni yeni 

Yurdc;~l ve u1uc:a1 bir felaket ~iı:ror - fedokarlık duy~lan göstermesi olma'- man reisliğinden bütün merakibe teb!iğ müdafaa tertiblerine baş vurur. 
fac;ı <11nn Kızılav h<'men )c;e kovu du. m'~ mıvdı? Bugün 3-5 milyon Finlinin edilmiştir. Esasen muhterilerden bazılarını <1ha-

Hakiki cölüm pıa1> bambaşkadır. O: 
elektrik irtibatlarını kesecek. madenleri 
eritecek, insan vücudünde fiziyolojik de
ğişiklikler vapabilecek bir enerjinin nnk
lJni icab ettirmekkdir. 

Böyle bir şuada esas olan şudur: Her 
istikamete dağılan Pnerjiyi muayyen ve 
mahdud bir istikamette toplayıp sevk(•t
mek . . . 

Bugün en mükemmel radyo mürsilele
ri bile şuaı kelimeni:ı tam manasile nak
lediyor sayılamazlar. !İşaretler dı.ima 
yelpaze şeklinde her istikamete ~·ayılı

yor. Bun'arı mihrakın dışında kimsenin 
alamıyacağı şekilde muayyen bir ist;ka
mcte hasredebilmeyi radyo müheııdisi 

(Devamı 11 inci sayfada) 

- Bu ifade) e ne rl . '> nız Haşmet Gii
neş?. 

-================-=====ı::==========::ıı:::::====================:::::s 

- Va'ideden aldıa•m bir mektub üze
r ine asabi'eşmi tur. efend:nı. Belki yap
mışundır. Bılmıyorurn. 

_ Nerede o me.duo?. 
_ Yırttım ef~ndım. 

_ insan annPsır.in mektubunu bır d('· 
fa okumakla yırtar mı?. 

- ........ . 
_ Polis Şefikle hakıkaten tanışır mı-

ecSon P osta• run tefrikası: 50 

BEN 
ÖlDÜRMEDİM 

aınız? Ya.ı.an: Zeynel Besim Suu 
_ Tanışırız f!f Pndim. · · metçi, iki aşçı, dört ul/ağa al:~nıı5 kız halde salıvererek biçarenin öFjm çırpı- içindir ki hayrete şayan bir beceriklilik-
- Size seHim vel'mis, neden almadı- mutfağa girer m1? nışlarını vahşi bir zevkl~ seyre dalan ne le bilafası:a inliyor, çırpınıyor, ağlıyor! . 

nız? ..... ···· adamlar vardır ki, harıci hayatta, bir ka- Muhterem hakimler!. 
_ Gör:ml"dim denclim.. .~eis, sağ ve solundaki aza He kısa bir rıncanın ezilmesine tahammül erleme- Huzurunuzda akıtJla'l bu S!lhtc göz 
_ Bu haliniz zıhnc>. çok meşgul oldu- mu,,ıavercdcn sonra hl tab ettı: mekle tanınmışlardır. Bunlara .gizli Sa· ı yaşlarından evvel, gı.imuş -;inesi de1ine-

d . - Hazır mısınız bd ··dd · '? d. ı d. b·ı· · .ır. göstcrır Vah cn•z sıze ne v:n- - Y mu cıumumı.. ıst er> ıye ı ınz. rek kuş kadarcık kalbi d'urciı.:ru!nn ma-
e;unuzu · ? Hazırım . 

1 

H d b b .. k k · · ı 
mıştı ki bu kadnr daldıı cmız. Cevabını \' r uzurunuz a oynunu u ·ere sızı sum bir genç kızın hazin alchetini ve 

t d w• d n . e er k aynğ'l kalktım. Tah- masumiyetine inandırm~ğa ra1ıc:aıı Haş-j 
- Yolladığım naranın Y .. c me ıgırı_ e. k k t d :ı ~ hk d b. t h b l w 

r ı a esnasın a vnrdtğını net c<·lcr· t a·· t b 1. 1 d b .d. H ma eme e ızza azır I' unmnga ta-
bahsedı·yor ve daha fc.. la gondermemı ıs- a· d' . k • ve e- mc uneş e u ıp er en ırı ır. ::ış-1 cd a·v.· . . k ...ı· • k'J. 

ın ı ım anaali uzun uzadı~.ı t ı::rıht'n t c·· .. d tt • . 1 •1. t . hammül eme ıgı l~ın Prıtıı.c:ını ve ı ı-
~ c mc uneş, ıçın ~ yaşa 11{1 ı rı ı am v r- . . . 

ti yordu... sonra: m· lt •.. 1 ~f k • ·ık f • le temsil ettıren perışn>: b1r babanın ma-niz para YO' M h . . ı a ı sene uyu.:.ıoı mış; n a. ı · ır:,a.-
- Demek ki hc>r ay nnne c • - . - u terem ~o~·~.<"r dedim, Ö)' t b·r g nç kızı öldiirır. •k suretilc yü- temli köı::co;inde büvük ıztır~bile Laşbaşa 

nıak mecburi\:etindf'smiz?. ınsanlar vardır ltı cıb•l ı ve hılki v .. h t .. d . . • k l d ...... ·· ·· • zavallt n N 
.J • • - zun en ma b.'sını atarn:~ ru'lıurun h:ıl;:ıkı a ış•nı u u unuı.. ... m sum cc-

- Evet... lerını, sathi nczaketlerın•n ıpekl• p rd i '\ic müstc' r h hu·,.;yc . d , ı· •ı toprnklara düsür('n katil bıc-,.ık avni 
k d d 11 kl • " · .. .ı.11 mey ann c ıKnr- • · 

- Aldığınız ay'ıkt n b·r ·mm a o- altın a yı arc:ı :.a tm'.l,, rnU\ affık o- mıştır. ı znm"rdn vaşlı bir bo;ıbayı da öldürmüş 
ra•·a ayrılacak. Mutcb kısıle siz Nt>el:ıyı larak oramızda =emiyctı namuslu birer TT m t (" .. n<' al . d k t• , • 

1 
, .b s"vılmahdır 

' 1 . f . d ı ' B . • • ~ n ı • r.n uKI " 1
.J • 

Y~catacaksınız. Olmadı bu .. şuh. :le ka.- ferdı S1 atıle o OŞt!' .ır. un <r ne k h ... ve tatbik edegcldıklcıı takt.kl 1 D w ı· h•ı.· 1 ı , d d • h ı d ·• ı· . . ı <'r. sapmı- ger ı .,.ım er ... 
yı ed . . muht mel yar ımını u- susı ayat arın a 1.1 ıra& aunın e ·ı :d ı- • oı, on:.ın y ~u göl• a 1 d .. k k ... • . . • k.. 1 ğ h . 

np erınızın K .... k b. 1 b h 1. k d v k • ·.· .::ırı eı re 'uı=· ı K .. Lilın ıçt.maı mc\ ·ıı . mf's <:' •. ta sı-
.. ler. uçu ır en "' a ·ne ız ıgı ıçıı m:ıhkcmenızi hl · b .. t .k . . • .. · fllnuyordunuz.. . . . w . . s ' 11 az)ı altına lı, ırf.anı en kat'ı mu;ıeddıd sebe1'1er te~-

K ,. kedısının bacagınn satır ınd:rcn, vokt-n lm ... '~ ve nı~ayet yı.ir k sahibi b·rc · k'l d U i . b. h"I b - at ıycn. · · . . k . . . • r ın- ı e l'.r. mum n.zamı ır ra ı 1n ozu-
b ]mız· bu zcngm kı- sebebler ıcad edrrck arısını tokatlıyan, 'il'.! olan liakıml:!rıtı b seri zafmrla . ı· _ o lmaz, u o · ~ . . . · n ıs ı- şile idrnki, muhakeme i, şuuru yerinde 

zıru nası~ y~atacaktın1.ı?. Evinde üç hiz- ı bir darbede başını k?pardıgı hmdıyı o fade suretıle yakayı kurtarmakt;r. Onun bir münevverin bozuşu ara~ındak; fark; 

vereceğiniz hükümde dilckat naz~rına a
lınacak en mühim cihettir. Mütenmmid 
bir katil olan Haşmet Güneşe kRtiUerin 
en vahşisi, cemiyetin eT\ bü~>iik ~ÜŞl)~an

larından birisi olarak hakm~ğa mecbu
ruz; çünkü bir erkeğin diğer hir erkeği, 
hatta bir erkeğin yaşlanmış hır k-dını 

öldüımesile genç, güzel. 2arıf. a!:r ve 
masum bir genç kızı öldürmPsı arasında 
büyük farklar vardır. Bu ıtibarla katılin 
C'Ürmü, bu noktadan da, fevka!5~ctlcn 

bir mahiyet taşıyor. 

Medeni Türk camiası Haşmt>t Gilreşin 

ve Haşmet Güneş gioilerin m:iln·ves 

varlıklarından tathir edilmeli, ar:pn:ıda 

bu süslü yılanları:1 bir an bile ten°ffüs

lerine imkan verilmemelidir . 

Kendisinin Türk ceza kııınıııı.:ııun 

... üncü maddesi ahkamına tPvfikan ce

zalandırılmasını ta'eb Pderim ... 

İstediğim ceza idamdı. 

Benden sonra, Haşmet Giineşin mü

dafaası için. mesl~k arkadaşJ;ırı taı f ın

dan tutulan avukat m id faasmı ~ aptı. 

İddial .. rımı çürütmekte"l çok uıak kıılan 

bu müdafaayı cSÖZ kalabalıgt» olarak 

dinlcdım ve cevabdsn mü t ğni bu'..:ıum. 

Avukatın müdafaası cmüvckkilım ma

sumdur. beraetinı ısterim> den dalrn ıle

riye geçmiyordu 
( .4rkıısı var ) 

' 



3 İkinci!r.irnun 

R cis:cümhur, llolaeyaJa, harf:ket reiıinden Erzincan zelzeleıi hakkında 
izahat alıyor. 

Milli Şel bakır izabeıini ıeyrediyor 

Reitioiınh• EıasıiJa kız en• titüıünün fQplıa atelyeıintl• 

~~~~"7~--~-"( 

Bakır tafını muayene 

SON POSTA 

~ 
S r manto 

aSon Posta• nın zabıta romanı: 41 

Yazan: CEVAD FE.H.Mt 

• s • c Mü a 

Serkomiser cıOızltğı ~kararak göstndi. (Yannkl tefrikamlZtn resimlerinden) 

Küçük odanın da koridora açılan bir kn- det devam ettikten sonra birden adeta 
pısı vardı. Fakat önüne bir paravan ko- mihaniki bir ıekilde kaybolarak çehresi 
nu1ıarak iptal edilmişti. Kadın hepimizin eski haline döndü. 

- • w odaya dahil olmamızı bekledi, sonra yer - Oturalım efendiler. 
Bu m anto bilhassa ögleden sonr~ ~- 1töster erek kendisi de oturdu. Serkomiser sanki tesadüfi ım1ş gibi 

yilir. Altı parça ekose kumelitan, dikiş- Oda kıymetli eiY• ile çok pahalı bir salon kapısına en yakın sandalyaya ilişti. 
ler yapılmıştır. Önünde~ kastor ba?,~ ıekilde döşenmişti. Yerde sarı-ıiyah Rıdvan Sadullah belki kasden, yshud 
çok orijinaldir. Yakası kurkten tek dug r enklerle işlcnmif k.ıym Uı bir halı vardı. farkında olrnıyarak öteki kapının bulun
me ile kapalıdır. Koltuk ve kanapeler de ayni renk ku- duğu tarafta yer aldı. Öyle kı iki kapı da 

Şık bir bluz 

it 

'lnaşlarla kaplanmışlardı. Bu ıki rengin bir lahza içinde tutulmuş bulunuyordu. 
tedai.sile bir gece evvel Raif beyin evinde Bu vaziyet karşısında adam bir IU!:ıza 
buldukumuz sigara a~zlığını ve LCyla her ikisinin çehrelerine dikkatle bnktı. 
banınun anlattıklarını hatırladım. Serk0- Sonra mahud tebessümü ile gülümsedi. 
misere baktım, o da eşyayı tetkik He Omuzlarını silkerek geçti, serkonüc:erin 
meşgul oluyordu. karşısına oturdu. Biz de onları taklid et

Kadın mütebessim bir eda ile yüı.1.e- tik. Odayı kısa, fakat sıkıntılı bir &..>ssiz
r imize bakıyordu. Yarım dakika süren lik kapladı. Dışarıdan fırtınanın krrkunç 
bir sükuttan sonra konutmak liizumunu sesi geliyordu. 

f 
duyarak: Nihayet ser komiser söze başladı: 

- D~arıda ne fena bir hava var değil - Eski şerikiniz Raif beyin kat'incien 
mi? dedi. tabii haberdarsınız, Mösyö Vafidıı:;? 

Sabırsızlanmaya ba§lıyan serkomiser Herife dikkatle bakıyordum. Bnrıa öy-
kısaca: le geldi ki kendisini Pndişe'endirm c:ı la-

- Evet! zım gelen bu sual bilukis içinde gt71 i bir 
Cevabını verdikten sonra ordu: endişeyi tahfif etti. B!t müşahedeyi nc.>yo 
- Mösyö Va!idis çok gecikmiyecck mi, hamledeceğimi tayin <"demedim. Geniş 

dersiniz? bir nefes aldıktan sonra: 
- Hiç zannetmem, bir iki dakikaya - Evet, haberdarım, dedi. Çok acıd1m 

kadar buradııdır. Kendisini ne gibi bir :ş zavallıya ... Aramızda son zam ''larda 
için arıyorsunuz? geçen hadiseler gerçi bizi birbirimizrlen 

- Bir mesele hakkında görüşecektık ayırmıştı amma ben ona hiçbir z wnn 
madam. düşman olmadım. 
Kadın hem bizimle konu~uyor, hem - Halbuki maktulün ailesi efraclı aksi 

de sezdirmeden dışarıyı dinlemek istrdi- kanantte ... 
~-~~-..- 1 ği anlaşılıyordu. Koridorda hafif bir gü- Adam alaycı bir eda ile tekrar ll.'O"'S-

Genç, ıık, kıvrak. Bir bluzda bundan rültü oldu. Gözlerimiz kapıda kulak ka- süm etti ve cevab verdi: 
fazla gUzellik aranır mı? Müselles şek - barttık. Arkası gelmedi. - De'il isterim. Bunu nasıl isb;ıt ede
linde, açık gibi durduğu halde tamamen Vaziyetten ~.avaş yavaş şüphelenme- bilirler? Aramızdaki şirketi feshPtt;kt.:!n 
kapalı olan yaka, omuzlara bolluk ve - ye başladım. Biz burada oturup bekle ir- sonra kendisini bir defa bile görmedim. 
ren ve bele indikçe daralan ön parça, bu. ken herif kaçmış olamaz mı idi? Bir lah- Fakat belki de 'haklan var. Ona diişman 
nun - ayni ahengi takib eden - yan par. za için endişelend!m, fakat endişem fazla olmnm lazımdı. Ayrılmamızdan sonra 
çalarla büzgüler yaparak birleşmesi. •• sürmedi. Koridorda bir ayrık sesi işitildi servetinin yansını benim mahvolmam u
Hep birer yenilik, birer şıklıktır. Bakınız ve akabinde ev Jahibi salondar. gcÇPrPk ğurunda harcadı, emeline muvaffak ta 
bel ne sıkı, ne incecik, kollar da öyle ..• bulunduğumuz otianm kapıcında gözük- oldu. 
Arka ta bele kadar bir fermuvarla kapalı. tü. İtiraf ederim kf bu karş1lasma hepi· - Şimdi hayatınızı nasıl kazanı,•orsu-
Bu da bir bluz için ayrı bir hususiyet... miz i~in az çok heyecanlı oldu. İki metre nuz, Mösyö Vafidis ... 

Bebekler için örgo 
mesafemizde duran ve istifhamkfı.r bakış- - Hiç ... Eski servetimin son kırıntı
larla bizi süzen adamın günlcrdcnberi uğ· larını bitirmekle meşgulüm. !stirnl-at ~ 
raştığımız katil rılması ihtimali bu heve- diyorum. Biraz da bazı ilmi ve fenni tec
canın tnembaını te!';kil edivordu. J ey1~ rübelcrle m~gul oluyorum. Bu işlPrf' ço

i hanımın anlattığı gibi uzun boylu ve "nrı cukluğumdanberi meraklıyımdır. 

- 1 -

Yuvarlak yaka ve robalar çocuklara 
son derece yaraşan biçimlerdendir.Ör
güdP bunların pek muhtelif tarzları 
yapılıyoı. Bizce çocuk kazak ve bluz -
Iarında yuvarlak robayı yakalara ter -
cih etmelidir. Yaka daha ziyade ceket 
ve mantolarda güzel görünüyor. Bun -
ıarm dışındaki elbiselerde çocuğun 
boynunu fazlaca yüklü gösterebilir . 

saçlı bir adamdı. Bariz şckild<> ıçeri b .. t- - Laboratuarın1z da bahçedekı kulii-
mıs göz çukurlarında fırıl fırıl dönen ma- bede galiba ... 
dcnt parıltılı mavi gözleri vardı. Y~zti - Evet. iyi tahnı;n ettiniz, orıır.ls ... 
hafif bir çil t abakasilc kaplıydı. Matruş- - Servetimin son kırıntılarını yemek· 
tu, hissiyatını çehresinden okumaya im- le meşgulüm, dedin•z. Halbuki bım\,;adn 
kAn vermiyecek kadar soğukkanlı oldu- mühim miktarda paranız bulunduğunu 
ğu anlıa§ılıyordu . Kollarının tnbii hadden haber a1<iık. Hem de ı..unun mühim kıı:mı 
biraz uzun olduğun.._ ve bu kolların kılh, son zamanlarda yatırılmış, y\}nılıyor mu· 
büyük, kuvvetli ellPrle nihayetlend;ğ!ne yuz? 

dikkat ettim. Sırtında koyu lôch·erd Adam müstehzi tavrını geldiğimi?.den
renkte iyi dikilmiş l::!r elbise bulunu - beri ilk defa olarak ~Prkctti. Çehrc~i h3-

yordu. fifçe kızardı. Birkaç saniye serkorl'iseM 
Kat'iyen Rum şives•nc kaçmıyan bir dik dik baktı. Sonra geri en asapı t,,k,.ar 

türkçe ile ve bariz ~ekildc müstehzi bir gevşedi. Güldü. 
sesle: 

- Evime hoş geldi.niz, efendiler! dedi. 
Emirlerinizi bekliyorum! 

Serkomiser biraz asabi bir eda ile hizi 
ayrı ayn tanıttı. Sonra: 

- Mösyö Vafiı:fü, sizinle uzunca görü
şeceğiz. dedi. Müsaade ederseniz hep bir
likte oturalım. 

- Bu sualinize tevkifimden sonnı c~ 
vab vereceğim, dedi, gecelim. 

- Demek tevkifinizi bekliyonaı"uz? 
- Siz bu şekilde sualler sormay:-ı baş· 

ladıktan sonra beklememek kabıJ ını? 
Yok!<:a şu halı şirketini soyan hır4':1z ben 
miyim sanıyorsunuz? 

- Pcka'a bu ~kilde sualler snrrnıva
Adam garib 'lir şeki'dc gülün·sedi lım. Size göre Rnif beyin katili k ?Yldir? 

Leyla ha~ımın. İ~gi~iz ~ühcndio;ı tnrif c- _ Vallahi hiçbir fikrim yok Bu 
derken soyledıği soz1 erı hatırladım. Bu mevzuu düşünmedim. del'!il, çok el i ün
gülümseyiş in~anı ~inlr 1~n~ir:n, yılı~ık düm. fakat h içbir cevab bıılıımartP•' 
alaycı, kaba bır sm tına ıdı. l nun mu d-l (Arkası uar) 
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Felaket mıntakasından ilk mektuD isfanhulun ıakdl yardım Dünde 
('Baft4nıfl 1 itici 1&rfada) _Benim HaunUMr birteJ oldu mu miktarı 1!3.944 (Bt&ştarcıfı Linci 1t12Jfiıda:) 1500 olarak tesbit edi1miştir. 

ihtiyar. Ya o yüzlerce çocuk.. Hepli ı, evlldmı?.. ıı·rayı bukJU rinde saat 5,30 da hafif zelzeleler olmuş- Sa!Chatfüı 

zelzeleler oldu 
2, S, 5 ve ııilıayet 6 yafl&nnda TB.rk yav- Zaralı bir tüccar, kızma gelin esva- tur Hasarat yoktur. Toleaddan ilk mektub 
ruları... hı almak için İstanbula gitmiş, paket (BC!§tarafı 1 i1ıci scıyjacfa} Yozgad % (A.A..) - Bugiln saat lıl.45 Tokat (Hususi mul:iabirimizden)-

Anne ve babalarının ne olduğunu de· paket çehiz alınış, kompartimarun içi yaraım komitesi dün de öğleden scnraı de vukubulan zelzelede Maden kazası, Burada vukubulan zelzeleden en çok 
ğil, bu facianın da ne olduğunu bil.mi - bunlarJa dolu.. vilayette vali ve belediye reisüımı Peynik nahiyesine' bağlı Cesur Mahmud:. müteessir olan yerle.i'.' Tokat merkez ka-
yorlar. _ Kızım gelin olacaktı. riyuetinde toplanm.J.1, teb.rin tanınmış zen l~ Karapınar, Kamberli. Kiiçükçalağtl. zasına bağlı Turhal, Dökmene merkez ve 

Hepsinin, ayaklan, yüzleri, el!ıert sarı- Diyor. Sonra dolu dolu gözleri. U _ ginlerini davet ederek .. ~~~~:Z~dd~~~~ Yf.
5 

- Knşumlu, Hozok, Dedefakılı köylerinde AlmtıS nahiyelerile köyleridir. Zelzele 
lı pacaltları yardlm. etra.......... ~ = .... e 1 - 9T hane ve ahır yıkılmış, f1l ev ve :Uur. da Erbaa, Niksar, Reşadiye kaza. nahiye ve 

· · · zak, zalim rüyalar görüyor: rüşmiıştür hem . etl. h v .,..T .. 
~~rincan ağırceza reisinin 5 nüfus ai- Bir çocuk gibi ağlıyor: Pazar ~ünü. akşamına; bdnr bti.Ilbulda. c İ mıy ı. asara u~rru~~· . köylerinde ise felaket şeklıni almıştır. 

lesı ile kurbanlar arasında olduğu IÖyle-- Ş" eli t ak ld toplanan 133 bm liraya llilveten Pazartesi o.san zayıatı kaydedilmemışti.r:. . Bugüne kadar tesbit edilen ölülerin mik-
niyor. - un opr 

0 
u.. 

1 
günü 42,369 ve dun de 57,.575 Ura. teberrü e- Açıkta kalanların zelzeleden muteesaır tarı iki bindir. Bu miktat' kadn. da ha -

K rtun ,__ . Bu toprak oldu sözü, Erbaada ge in dilm1"ti= ld, umumi •eken dun a.Jqama ta - o!mıyan köylere ııa.kline b~ıı~lamnıştır. fil ve agır- =rralı vardl!". 
ompa an AVmpa.rtıman, gezıyo - 1 k ik to k ı b ' · N · " " ~ J -

B · ı h t ed :ı..:. j d 0 aca en pra 0 an ızım acıye- dar 232,944 lirayı bulm.uıtur. Dün Ista.n!:>ul ıu8_y_, __ --'""': Samsundan b...,. hndadı sıhhi heyeti rum. enım e seya a en :uu- an arma ha k ..,, ~ lllUi.U ... 

b ·t· _ 1 .. bir iht· ellerin yi, zavallı genç kızı tırlatıyor, en- milli yardım kamltesine gelerek teberrüde IY1"1 ..... ; .... Erbaa ve Niksara sevkedilmış· ler-za ı ı nur yuz u ıyarm e aa- . . . f ,.,_ . -ı nla.rd Erzincan ı (A.A.) _ Erzincandan. Kay- ı:ı~ ... ""i 
rılm1 c: Ondan aldıın acı '-·herle·. di kardeşlerımın e*~etıne ag ıyorum. bulunanlar tu ır: dir. Kızı!.ay genel merkezinde!ı 3000 lli'a 

-r .s• u. Emniy'!t Sandıtı 5000 lira. Anadolu. St&or. seri hastanesine 67 ynalı. tertib edi!miş-
- Annem, anneciğm.l! İnb' 

1 
ta. Şirketi 2000 lira, Ticaret OdllSl ıo bin ıı - tir: Bunlardan ağır olınlar Sivasta ala • ile 300 çadır, 500 battaniye, 500 don. 

Diye, gözyaşı döküyor .• Ne acı ağlı • _,_Erba.adHaan i~ gel-en yolcu ısa'l' ar ra., Alman algorta ~ketl rztunbul mümesaıı. konulacak, mütebaki.si Trabunı. hastane- 500 gomlek gönderilmiştir c;tehirde ve 1t? 
yor! CA~en ya~ı.' • • lıi!ti 2000, Art1n Te şeriki 250 lira, Cemil Anık. sine yatırılacaktır. saoalarda sıhhi inıdad heyetleri te • 

Erzincanda kurtubnlann sayw pek Erbaanın bır harabe oldugunu, Ö - tor ı;;o lira, Hoftlt ıılrketi 500 Ura, Jak Na - şC?kkül etmiş ve faaliyete . geçmiştir. 
azmıs •.. ölu, ölü, ölü ... O kadar 1rf çare- le.nleri sa .. yma.ğa imJdn bulunm. adtğını, yom 50 lira, Azakzadeler 1000 Ura, manlfa - Ankara 2 (A-A..) - Aııkaraya bugün Ölü ve yaralılarla, hasar miktarlarmın 

... ., b k k 1 bi b k tu.ac1 Avni 250 lira. tuhat.yeci Fa.hıi Bl.cel bir mikt:rr ym:cılr gt?hniş ve- Nü:rm:me haıJ-
siz kalmıc:lar, beşıı" lı,· onunu bir araya 111"0 oy enn r v_arm_ .ış··' .. 1r .. Y0 •• - 500 lira ve 100 liralı'~ ,,.,,.ya, Milli Reasü:raru; 1__ 1 tesıbitine c}'.Pvam olunmaktadır. Halk 

:ı d k h ı d d ı .. ..... tanesine yatırılmıstır. Bir ~ım yara 1-
gömüyorlıırmıc:. muş enece a e on ugunu soy u - 5000 llia, osm.anlı Bankası 10,000 lira. Nuri mütfıi~ bir heyecan içindedir. Sokaklarla 

'il lar da pnnsımanları yapılarak buradaki 
Ertln<:anda büyük fellketten ~ gün yor. Kavakoğıu 1000 l..ra. Şere!eddin Alemd'ar ve İstanbt:~aki aml:ralan yanma git _ bahçeleE çadırlar ve baraKa!arLı dolu -

önce, hafif, hafıf yer &arsınulan olmuş. Bir OOPWI ~a.c:U~nin daha kor- lOO'l Ura, Kınacı Şakir ve tertkl 1000 lira, dur. Merkez nahiye ve köylerİnden has -
V ,. tell"ll · h k .:ırn.1 __ u kunç halde bulunduğunu, kasabada sağ Nanı; Özalp :.ıoo, Şark.ılı:arlb bankası 50ll mişlerdtr. taneye kamyonlarTu. yarah1ar gelmekte-

a :ı a ar gez ı.r.ruş; er ~ UULAMt ı ,a, Ta!:ı.s!n Sermed ve fiirek!sı 400 Ura, Adana 2 A.A. - Burada zelzele mın ' 
Olsun diye lam b"r bina bile kalrnadıg·ını, zelzele - dir. Kazalarla muhabere münkatidir. A-

•• • Kazaro Nfşanyan 000 lira, Eord acen•a.:ıı ta.kasından gele~k yaralılar "çin ilk ter-
Fakat, felek Ö'-·le 1-ir anda ve öyle bir den ~onra müthiş bir yan~nm k Zl a- Mubi:idln Akçur 500 ııra, Tu,.,,.ftır:. a rketi lınmakta olan malumat hep hususi va -

J ~ ·o1t<.Q .,, hb olarak 200 yatak hazırlanmıştır. 
zamanda zulmetmış ki, evvelden alınan !evlerle cinayeti tarnatnladığını hika- ıc v !ıra, Atl:t:nazoğlu 200 lira, Yılbak ş ı: • sıtalarla temin edilmek.ted\r. 
tedb;r1crin hiç bir tns!ri olmamış .. 23 iye erlivor. ketı 500 llra, Şen(l'er nakliyat şirketi 250 lı- Erzurum 1 (A.A.) - Son 24 saat zar Trabzondan ilk mektub 
sanıJ-.lle her şey olup bitmiş. Ölü nis _ _Ya ölenler. ra, AJ'.if Yazıcı 500 1 rıı., Mc~:;.jerl M:ırltiın fmda vilayet mıntakalarında zelzele ol Trabzon (Hususi muhabirimizden> _ 21 
beti yuzde 85 .. o lde ölü miktan 14,500! Hıckırarak: vapur ncent m. 500 I1ı • Çuh .. cıyan son ıl - marn r. Bugün saat 16,30 da ge1en İlkkdnun gece.s! s:ıat 1 de hafif sarsıntılarla 

Ne acı .. ne kacı!lr ac1 Yarabbi.. 1 - Or:ı~ını ne sen sor ve ne de ben ;~rtt:t~~o~~ıra~ ~;~ ~!00m U:;nD~~;e:~~ ka'arl Erzurumn 62 yaralı elmiş, ~un ~:ııy:ı:ı:::/ ~~e ;:r!~~ı ş::: ia~~ 
Bak ım, minuninı bir kız çocu~ı.. Sağ sövliveyim... l a n er 1 umpanya.sı 400 lira, Nlkola Mıra lar d rhal hastanelere yatlnlarak ıs - ita devam etmlş, uykuda olan halk ya.tak -

kolu sarılı. Üstünde yırtık bir entari var. Diyor. yl 500 ı.rn, Ttirk Tu mı 1..lıııtted firketi 2 00 tırahatl · em·n ed'!re..1ş ve tedavileri- !arından fırlamış, birçokları bahçelere ve a-
Bu y~vrunun ağl:ımaktan gözleri ş;şmiş. * 11ra, anueı Sapar.o 1:.>00 l:.xa. Doyçe Lcva.nt. ne ba Ianmıstır. Yaralılar için tertihat rık meydanlıklnra koşmmılardır. Sabaha ka-

Babası bir memurmuş. 7 karkdeşten, Felft'·et Nlk~an iki defa vu~Tm. "' ı?rn~e- ı Lın, acentnsı ~oo !lra, muhenclliı İzak 500, alr.n.rn ştlr. 100 ycı k hazırdır. Bu mi1
{ dar eiddetını muhafaza eden rüzgir sanı • 

anne b hadan sağ kalan tek bir insan. ~ btr v:ı.d nln eteklerine nazlı na"lı u~n. HC ;ıln Erk 11 5oo Ilrn 'e BO çuval tın, Ar- ı tar artır ı caktır. yede 10 metre süratıe esmekte idi. H:ı.llha -
mı, gü ı ı· k..cmrın 11'.ıtlelert, büyük k'ly Dar t! .~ ett. n ~ Urn, NantmrJ1 Sı~kl ve • • • • • zırda. şehirdeki has:ırat mühimce bir yekftn 

Ve c..aha buna benzer neler, nelf'r. .. çala....rı YUk"rıdan kô"T}tlralt yuvıirlan.m..ı.rıor. Avn. soo lira, Izak IIoras!'ıneıyan 1000 Ura, Er:zmcand.3 ~esedlcn l:wn ıçın tutmaJdadır. Fınn, otel, ve evlerden ona ya 
Ya o sübay! .. Gecenfn bu vahşi karan- ve şehı~I silindirden geçirmişler. ~mdiye ka- M m .d La.ğıwğlu ıuoo U. a, Arl1' Molo 750 köpekler öldürliiiiyo~ kın baca yıkılmıştır. Bazı mahallerde evlerin 

lığında, kudurmu~ bit' homurtu lle iler - dar sayılan ölü miktarı 833.. Eğer kö'-'ler. lira, 1'urk Ametlkan t.ıcaret llmited şirketi Çetinkaya 1 (Sureti ma.lısusada gön- bahçelerin:, bölme. tç •e dış duvarl:ın yılul 
liyen trende onun hal! gözlerimin önün - le, lıenüz enkaz altında kalanlar da hcsab 4-00 lira, Antalya neli. at §,,.ketı 800 Hra, der.diw'rn'z muha.rririm.izden- 11'Prikmis mı!. Konak camisinin alemi ve şere!eai uo.. 

d · · · · H edlltrııe sayı 1833 olacaJonı~ Rafaı:l Elonç1vtr IOOO 1 ra. Nazır Kı\mn Erat gı ~ a.-- muştur Blızr ev ve binaların temelleri çatı& 
. :n gıtmıyor bır ~rlü. er tar~!ı sargı · 500 Ura. K. :Meulef 500 lira. tir) - Erzincandan gelen ilk.. yaralı mış, lli~emıtıer1 fırlamıştır. Pontiisler dev _ 
1Ç1ndc ... Yaralı bır aslar.a benzıynrdu. * Dün Papanın Istanbulda iti VekUi de ko- yoku bit'" kadın!a komrştum. Fernket - rlnden kP.lrna şehrln meşhur ve tarihi sur-

- Ben ne ise amma; ya karım, zavallı tü~a~Mden 30nra blttftn onlar karla ltr. mıtı:-ye mumcnat ederek Papa 12 ncı Plyer zede el'an delı~et jç:ndedir. Dedi ki: Iarmcfan 4 buçuk metrellk blr kısmı tamı.. 
karım ı ~--.:· naır.ma zelzele fe1aketzede!erlne 3000 lira te z 1 1 . '"th" hi ·· ··ıt·· len y~tır Şehirde insanca zayiat ol -· 13l:a.nbuldnnberl başlıyan müthiş bir yığ- be ... , - ,o z-e e gecesı mu ış r guru u ~ 

Dive, hıçkrn\'ordu. , 1 rrn et.nl.tlr. . . y d d ·aa 1. mamı.,tır. Kaza ve köylerde ise bina ve in • 
. · . · 1 mur da b~ kesllmtdl .f_yı"lca Kızılay §ubelerlne 10 bmlerce parça ıle uvandım. er, o er.ece e Ş1 et 1 sanea zayiat epeyce bir yekftn tutmaktadır, 

Sıvasa geldik.·· ~er1'!!5 U
7 erlne kat kat ç:ımaşır1?.~ .. giy - mu 11! cins rtyecek eşya, çaval ve tene _ ~arsılıyordu kf ayafcı ka1kmağa vakit Re.sml v2 h•ısusf şekllde öğrendiğimize göN 

Burada da yaralıları gPUren trenler m .... Mantolar, paltolar geçirmiş. Du "n ye. kel~rle zahire tebcrni edllm!.ştlr. Bu eşya- bulamadan kendimi kaybettim FPryad Suva Zangartya Dlvranoz Klsama Mesa-
var Ana bab rr" - meklerl !!tbi çeşld ç~ld yemekler hazırla - 1 " ır 1 ' '.. ' ' ·· • a ôunu.. m 0 

' a~ ıa~ maar m ntes_blert arasından ae. Jar arasında ~özümü açtığım zaman sc- rtyıı ve Karlık koylerinde altmlŞl milteeavllı 
Ma~<:'.er bu her halde .. çırçıplak; y-:iz- ~- Bunlar ne olacak bu kadar?. çlfan 24 klşlllk b.r heyet tara1'ından umu. hir alevler içinde . d]. ~ ev, dam ve duvar yıkılmış, insanca da DIT-

leri gozleri sarılı insanlar... - m epod3. tasnif etl rr.eğe bnşlanncak -ve . · ranozda bir tadın ve bir erkek ez11ın19, ltl-
C d, y 1( ~ Diyorum. G~lerlnin ratı bir türlü ke - yanndan ftfbnren merkez komite 1 tara!m-1 Sehnn her taraf cesedlerle doludur. sunada bh kadın yaralan~ Kualada. blr 

etı et a tı, silm!ye~ g~nç bir taze: _ . . da!! cmredllect '< yerler sevkolumıcaktır. C.P<:f'dlerl v 0 rnemeleri için köpek] er öl. kadm enkaz altında kalmıştır. Sürmenede, 
Sıv<s 3 1 - Erzincan ve Sıvas isti-

1 
- : :b~~lme, yenfe~e 

1
rotürüyorurn. On. Giresuna g-.irlen heyetten ilk telgraf diirülm~~tedir. orta insan ve hayvan zayiatı oımadıtı öl -

karne• ·ncfon trenler geldikçe, bizim a~ r. ~ e: r ~· çıp a 11' Bt!'kae gün evve' lım:uumızdan zelzele usret Safa Coşkun rP.ntlmlsUr. Yomra nahlytt-'1n1n ıtohalı toyi\n 
tr~nimizi de büvük heyecan dalgn..sı. 8~~~a 

1~~u 0~1r r11 örmü fbi sn _ mıntaıı:asma. Dnm.upınar v:ıourlle gônde. t. de 4. Kavalada 2, llasu11ads fdr, sntılda bir 
kaplıy·i!, tehalükle yerlerinden fırlı - ki i ya 1 ~ g len h,.yet reı!i Dr. Rifnt Berk.men tarafın A:masyada ırmaJdu Cap olmak iizere S ev yıkılmıştır. Vlll!tı~!t'de 
yor1a::-: n Y~· öl , .. 1 ,. ? dan dün İst ıbul m1 li yardım komite.:dn; Amasya (Hurusl. muhabirimizden) Beşilrd~ nahfyestnde bfT f!9 J11abn1'. al _ 

-9 a toc.u eklr-~e ··da b!r tc!siz tclg ıı.1 gelmiştir. - Yeşil renkte akan ve mecralarını de· tında .f çoeut talmı4. fie.G lbrrtanlmJIJ. b1ri öl 
- Allah aşkına hemşeri ne haber?. ıva.s ura arın JlL tn t 

İrlmde korku var Do.<ıt akrnb'1 :ıhba.b H~yet reisi bu telgrafında Gire.sun vll1 - ~ittiren ırmaklar taşmış. mühim tah- mt\ştih'. A~badda hC.U dareslnln yap_ 
Di:·e haykırıyorlar. karde, ... Yü?lerinl bir daha göreme~ek ko; ~eu~uı!lerke1ıında ~ddl ~asarın çok fazla ol- ribat yapmıştır. Maili inhidam birçok ev- :!1clle :as6':! o~mn 

1
.,. deırpo blnuı da mil -

Yanımda ihtiyar bir anne var. kuın .. Allahım yetı.,tr artıtf " ı:.> nu. a t. nuaıs z_yfatz olread11fını, "1. 1 r yıkılımşt Mülh 1 tt öl'" d eli ı.>"' .,. • 

Belki yüzüncü defc.1 soruvor: Cevdet YaJcn layet. kazaı :ı "arı Şebin arahisar ile Aluc- e ır. ua a u a e or..&Vanf 
rıv1 · hiç saı;ı, m ev kalmadı~ını ve 14:?3 iilil, 

~ 
t 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHi ~863 
Statü!ed ve Türkipe CDmhuri'pefi üe münafdı mukaveltumesl 

2292 Numaralı I0/6/ 1933 tarihli /ununla tasdik edilmiştir 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numara!t Resmi Oazetı) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi ı 

f 0.000.000 inalllz Utası 

1.250.000 lnglllz ura .. 

T6rkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSIL\IA ~ NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. Kl5RIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkea ve Şubeleri 
VUOOSLAVVA, RUMANVI\ YUNANiSTAN, SURIVJ!. LOBNAN 

-..,J .. 

f'ilyalleri ve biıtQn Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapa. 

Hesabı cari ve mevcluat hesaplan küşadı . 
Tıcari krediler ve vesaildi krediler kiışadı. 
Türl<iye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat is•ontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve mtaa Gzerine avans. 
Senedat t~hsilatı ve saire. 

f:n yüksek emniyet şartlannı haiz kiraLk 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en milsait şartlarlle (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf heuplan açıbr. 

300 de yaralı bulunduğunu b ld rm!ş, çadır, 
ba~· nıve, gaz nyakkabı. elbise ve 2~:ıo ıı _ 
ra p ra. l.stemir•ır. istenl'en para dün tel • 
gı:ır.! iıı:ıvale.stle sr.;nd'crıımtş, ~yaların da ha 
zırla muma ~lan:mııtır nu: ~ bu- (Baştarafı 1 inci sayfada) j lıyan sular nehir civarında bütün köy ve 
gün yola <;ıkanlacak.tır. zinde hükfımet binasının kireıIDtleri fır- tarlaları kaplamış. Adapazanna k::ıdar u-

Ordunwı :fstaubuJa ıni.iraeaatı tınadan uçnı~tur. zaıınuştır. Bu arada birçok köyler teh· 
O:.:du Kızılay reisi Yekta ela dün Vali Lfıt... Edremidin Akçay iskeledne bağ1ı bir likenin gittikçe büyüdüğünü görerek 

fi Rırclara şu telgrafı göndermiştir: velkenli fırtınadan batmıştır. Akçayın tahliye edilmiştir. 
d)Umh."}Jınar salfin<!ll gelen. İmdacf heye- mahalleleri ve telgrafhane su altındadır. Şehrin merkezine gı"rmiyen Sakarya sula 

t1 k::.aa.?a çıktı . Mııztıuib hane vet:ıkiir, müı, . 
fik istıınba!lu tnrd.eşlcrlzn!Zln mı.ta!)ı y11 _ İnsanca. zayıat yoktur. Susığtrhk kaza - n yalnız şehrin kenar mahal1elerini tehdid 
rekl~rı:nıze ferı:}ilik serpen: Jardonlanndıtn sında Sımav çayı tasm1 tır. İstasyon cl - etmektedir. Sular gittikçe yükselmekte _ 
dol rı minnettarlığını ytiksek .JA.hsı.nıza ar.aa varmdaki binalarla mezbaha su ıtltında- dir. Dağlardaki karlar da eriyerek su h.t
derl t'n ar;ıkta kala.n binlerce feli'ıke tzede • dıl'. Sındırgı. Balıkesir arasındaki üç Iinde olanca hızile O"Wlya akmaktadıl'. 
lerl fütryacı olan direk.H veya direksiz ça- köprü tamamen harab olmuş. münakale Kaymakamlık ve belediye tedbir alrnalk 
dı· !arın ıkrrcn gonaeriTme~r. . t.·t w t l'l• 

+ . . 1__ · ~- ın111.1 aa ugramış ır. başl.am1~tır. Sakaryanın tacrn'\~1 bu mev-
.lll ısar1a0n yaıoıınr ~ r---

Bıı fadırlaı ttı•tin ve,,., ...,.rın ,._ k İstanbuldan Bandırmaya gitmekte o- simde şimdiye kadar vAki otmuş de~l _ 
"' J .. J~ y-o,,. c:r arı. 1 "kl.. 1 O to lıık b" t•• 

laccktır. İnhisnrlar Umum MüdUrlü~ü zel. an mazut yu u n ~r mo or dir. Ekili bulanan birC'Ok tarlalar su al -
ze? mıntnkıı.sma civar olan ba.,"'ltlüdilrlük - Burg&z koyu şarklnda fırtınaya tutul- tında bulunmaktadır. Zararın pek ~:lyftk 
1en b!r emir göndererek zelzele telaketze. muş:. kayalara çarparak batmıştır. MÜ- olduğu tahmin ediliy<>r. Dinsiz Mudur _ 
Clelerhıe bir milyon sigara ve 2240 ~e kaı:ı. rettebat kurtulmuştur. nunmı taşması ile de Adapazan, Bclu ve 
Yak tevzi edilm~nı bildkmL,tlr. f . ..ı~ Ged' n taşm yü n..~ fn ih · ;ıw 20 1-Z 

Sanayi P.rhabınm tebierrfücri .. zmır~ _ız çayı ın ası - .uı.tzce:n tıva :rtt~A ıU1ometre mu _ 
ş hrJmıute!d sanayi erbabı da evvelkl g1ln zunden bazı koy v: mevkı1er su altın- rabbaiık Oir saha deniz haline gelmiş g~ 

la!'>: Y~n ayn! yiyecek ve giyecek maddeleri da ka]mıc;-tır. Ödemı.şte t 5 ev haıra-b ol· :ı;iinmektedlr. 
top'a.mak faaliyetine devam etmişler ve dlln mus, 15 ev de kısmen yıkılmıştır. Me- Kızıla;vın yD1'dımı 
yen "n mühim miktarda eşya ve giyecek rıe~en - Bergama ara~nnda münakalat Anka·ra 2 ( A.A.) - M. Kemalpa,a 
ıopı~~7.ıarı!ır. 

1 
kesilmiştir. Emiralem mıntakasmda ka7.asındnki su baskını neticesinde ev-

1Ye memur annın t~berrüü feyezanın zararlan daha şümullüdür. siz kalan yurttaşlara ilk yardım olmak 
R mi dalre!erde zelzele 1'elA.ketzedeler1ne . • w 

yar"ım faallvetJne hummalı blr §ekild d Seferıhısarda bir coban boau1muştur. üıere Kızılav tarafından onbeş bin lira 
v;:.m edUmP.ktedlr. e e- M::ı.nisa<ia Ged:z ve Misk çavlan t~ş - pönderilmistir. Kızılaıvın bir müfe .. tişJ 

İH nnbul adliye mensublarından, maa;,ı rnı<j, ovacfaki köyler su altında\ kalmış- de vak'a mahalJine izam edHrniştir. 
ıoo ı raya Jrad r olanlar aylıklarının yüzde tır. Yıkılan eder 
bc~!nl. ıeo lir" Va kadar 01 nlar yüzde 7,5 Çanakkalede Bünyan deresi taşmtş- Bur~a 2 (Hususi). - M. Kemalpasa 
unu 200 Ura an !azla ma.aş alanlar da ylis. 
de ıo u nlsbetl:ıde teberrüd bulunmayı ta _ tır. Lapsekid€ Çardak köyünde bir ço- ve civarındaki kövlet halA su altında -
ahhOd etmışıercır. han boğulmuştur. Canakka1enin mer- d·r. s:n dive kadar kasabada 300 foırnb 

Milli Piyango Müdtir:liiğüniin Ite7.inde hiikU~t konağını su bac:mı~- ev ve 20 ölü tesbit edl1miştir. Henüz 
yardımı tır. Geliboluda birçok köyler su altın- znyiat tamamile anlaşılamamıştrr. Ba -

Mun Piyango Müdürlüğü de zelzele teli dadır. nHn kat'i surette tesb'tine uğraşılmak. 
ltetzedelerı için 50 bf1 lira tahsts ederek mtİ Amas ·ada Yeşillrmak ve civar dere- t.arlır. 
ll ~ dınr komit~sı ermine vernı~tlr. Jer yilkselmişttr. 
d M~ PtJlınge> İdare.at memur •e mwtah_ Adapazan havallsinde 
emıeıt <ie ayyıca maQ!fklrı d .. 

ıJln1 vermı'1ercilr. n ll.n :ruzde' be- dar.ııızarı 2 (Husu.d) - Adapa1arı ve 
Şehrimiz emniye~ teşkl!Atı emrindeki bü müi!hakatmda birkaç gündenbcri devam 

~n memur ve ınt'lstahdemler de mııaş!arını~ eden sürekli vafmu:r'ardan ve l(Mdan 
yüt z~c f>edolni felaket'ıed'1ere tert ve tebentt sonra Sakarya~nın tac:tı ~nı yazmıştım 

nı ışi-er tr ~ 6' . 
• Nehrin yata~ından etrafa yayılmağa ba1-

Emniy t mPdRr eri ar Si" 
Ankara 2 (Hususi) - Dördüncü sınıf 

emniyet müdürlerinden Alaeddin Ertı 

Tokat emn· ~ t mfufürfüğtinc, ikinci sınır 
emniyet amirlerinden Saim Çatıakkale 

emniyet ~mirliğine tayin edi1mişlt-ı dir. 
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SON POSTA 

Galib Ef gani davası 
netice lendi 
(llqta!rafı f beii aylada) 

suru Dulunmadığından Galib Efgani 
nin beraetine karar vermiştir. 

Iİ.NIİIDllEK 
IA T AKHANISI 

Belediye reisi Mösyö Langre Ameri- talcb ederdi. Gene açtı ki belediye re - Maarif VekAleti bir kitabcı 
kan yaz· hanesinde oturmuştu. Boş bir isini görmek istiyordu. h k' d Yam: Repd Drelll 

~ Çeviren : Nlm~I Mustafa ..--al 

kağıd üzerine birbiri ardı sıra attığı Kazimir belediye reisinin odas~na • a m a . . T ht .. h 1 1 
imzaların kaça çıktığını n:_e~ etmiş. gi:n:ıişti. Şapkasını bermutad belediye takı bat yapllmasını ıstedı a 1 n mu ce v er er 
teker teker sayıyordu. Mosyo Langre- reısıne uzattı. M 'f V kAI . t 

· hen k · · d "d" h d de- - Belediyenin yardımını istemeğe aan e etı tarafından stanbul 
~~ eyfi yenn e ı ı, em e . Müddeiumumiliğine yapılan bk' müra 
ğil. . . . ge~~d· "si M"' - La K . caattte, kitabçı Semih LUtfi hakkında - Ulan hiç o kadar ~ok cevahir olur - Bu devlet Ali Osman Sultan Mural 

O, bu küçük kasabanın en ılerı ın- . e tye re: _osyo ngı: .. azı - takibat icrası istenilmi tir mu? Taştır <>:°lar, renkli taş!. Hanındır! ... 
sanı idi. Pariste Reisicümhur neyse, min tepeden .ırnaga kadar suzdukten . . . . ş · - Ulan hiç taş parlar mı? Saray kapısının gerisinde bir hareket 
küçuk kasabada Mösyö Langre o idi- sonra, Kazimirin daha evvelce de bir ~ık~~~t~n mahıyet!~e nazaran Se .- b - Vay anam vay ... İncili şileteye de oldu. Kılıç şakırtıları ve koşuşnalar, dlıl 
Hatta daha ıleri sayılabilirdi. Reisicüm çok defa dinlediği, kendine mahsus nut ~ıh. L~.f~ ba!l. vılayetler~ cMaa:ıf ak ... Üstündeki inciler benim olA, öm- şarda da, akhadımların koşu.şmalan, tah
hur Par.ste bütün olan bitenle alaka - kunu tekrarlamaya başladı: . :'~~Jetının neşn~atı umu~ıye ba~ı - rümün sonuna kadar iki bacağımı uzatır, tın arkasını ve iki yanını yalın ~ıç b<* 
dar olamaza , nallJulu Mösyö Langre - Belediyt::nin yardım faslı, dilenci- lu~mı. a~dım:a şeklınde sirkulerler gön- satar satar yerim... tancı ve kapıcı\aı:ın ve bassıı sillhse>rl~ 
bu küçük kasabada en küçü-k teferrü - Jer, bilhRssa sizin gibi profesyonel bir de~ıstır. . -. Bre an o incil~ olmadan fimdi ~ .sam~.~:J'uiiJ111m çıkmak ilzere oJ. 
atla uğraşırd, dilenci icin tahsis edilmiş değildir. Hadıse, ttcaret kanununun 59, 64 ve l&Dki ne 18PlYOnun ki ..• Yalnız aatacak u ..._, nu lf yo u. bi w.a 

·· . · · · - . . 65 inci mMdel · t trn kt malın <>lmadıiı için satıp ta yiyemiyor- uoncl avluda en azdan on n A ... 

Bunları düşündükçe keyfi yerine ge Kazımmn dınlemege hıç nıyeti yok- d" .. . en~~ emas e e e - IUJL. aç aeziyorsunl vardı. Fakat bu insan denizi orta kapto 
liyordu. Amma keyfini kaçıran bir me- tu: ır. Mud?eıuınurnılık, meseleyi tetkik - Abe IU zülüflü oğlancıklar bu taht- dan birinci avluya do~ tqıyordu, blııi 
sele de hiç aklından gitmiyordu. - Mösyö belediye rei'Si! etmektedır. cıJın elmarıkJ.a?.nı. çalmazlar mı be~. rincl avluda, binbir ayak bir ayak üstü~ 

Küçük kasabaya seyyah uğramazdı, Diyerek, mösyö Langrenin sözünü JilıJfl8 ftİ~anhS•RIR y0z0n0 ilin ~~ ~' ~~~k«?_Jtlanalcıkl~-'u ııbelte-1 idi, iki yüz bin kişiden fazla... Or= . _ . v c ıncıc~ennı so up mazMU mı vardı Babıhümayun ve So""'·1r,..şme 
asarı atıkası falan olmadıgından tet - kestı. k b" "f d"ld" - More vallahi böyle bır tahtım olsun · . .KYA"~ • 
kik heyetleri gelmezlerdi, hatta bir tek - Ben sizden nutuk istemeye değil. 8S8R lr genç feYkl 8 1 1 omuza vurur, giderim bizim memlekete pılanndan taşan ınsan_la~ ıle. sankı yeı-
gazeteci bile tesadüfen oradan geçmiş sadaka isterneğe geldim. Eğer şimdi bu Ekrem isminde bir genç, nişanlısı Arnavudluk padiphı olurum more._... =YJ:i:i°~la~~~~~dd~::na::;: 
değildi. Bunlar bertaraf, bu küçük ka- sadakayı vermezseniz derhal grev ilan Harikliyayı Beyoğlunda birkaç kişi bakın Bre ı:,tı bır~ trek. kapının ıçme yayılıyordu. İkinci avludaki on bin kflf.i 
sabanın halk. hep işlerile güçlerile edeceı"P~· . . ile birlikte gezerken glSrmüş, kıskanç- _ B~ aar1:: ~~1:ıe ,.u~h;~~~.. nefes bile almıyordu. Birinci avluda, ~ 
meşgul insanlardı. Ne bir hırsızlık o - Belerlıye reısı şaşınnıştı: Iıkla jiletini çıkarıp kadım y{lzilnün - Bre baskın ya~ar gerektir... saray surlarının dısında ise korkunç bf» 
lurdu, :ne de bir cinayet; bu sebeble - Grev mi, nasıl grev'? muhtelif yerlerinden yaralamıştır. - Bre .yürüyüş ederler... uR'ultu, hiç dinmeden devam ed·, ord11ı. 
mösyö J..;ıngr" de her zaman için boş - Tembelliğe karşı grev ilin edece- HAdiseyi müteakıb yakalanarı ~ _ - Gafil olmayın yoldaşlar, ıaray bal- .. ~urad, a!. k_?dife ~yb~k ewabile ka~ 
oturmak hiç bir ;~ görmemek ıztıra - ğim yani iş istiyeceğim ve çalı§aca _ 1 dl' ril k S lta ah ed 1 .kı aiWılaıımıftır. onunde gönınunce. ıkincı avluyu da btl 

. .' -ı • ' u, a ıyeye ve ere • u n m - Bre yoldqlar el hançerde, kılıçta u~ltu dal~sı kaoladı: 
nnd~ ıdı. . . . gım. . . . inci sulh ceza hikiminin kararlle tev- duralım... _ Hünkar ... Hünkar ... 

Boyle kaı;abada belediye reısı olmak - 1ştf' bu ıyı. Nasıl btr iş? kif edilmiştir. - Bre burada emniyet yoktur, çıkıp S 1 M d S lt M 
pek hoşa rnder i• degı··1di ya!. - Sq,'caklan süpürürüm. dafılalım.. - Bu tasn lt uraM ... duşuan 1_r__akd.mlj. 

f\• ':.' Sö' • klf" · - re u an ura zeJ ~ 
Mösyö Langre bunları dükünüp ay- - Mükemmel! TarkAn Yapuru Ka.tence - yletmey~. ın, casustur... dir? ... 

Ri zamanda boş kağıda attığı imzaların Bcled:ye reisi hemen o anda Kazi - limanma aığJndı = ~~ =ur~~lıdır... - Bre padişah şu baldırı çıplak oıı .. 
yekununu hesab1arken kapı vuruldu. mirin sokak süpürme memurluğuna ta . .. kıbe i bul _ - Bre durun yiğitler, biz kefiliz, bu mıdır?. . 
Mösyö Langre bağırdı: yini evrakını tanzim etti. Bır~aç .gundenberl a . t ~eç 0 adam bizdendir... - Sus bre klfır!. .. 

- Giriniz. Belediyeden bir süpürge verdirdi. lan Türkan vap~un süvarisinden li- - Bre vüzera geliyor, msun!.. - Sus bre asılacak! ... 
Giren belediyenin yegane odacısı Kazimir de vazifesine b8.11amak üzere manımıza gelen bır telgrafta vapurun - Suaun bre aaılacaklar • . • - Bre bize başı çiçekli padişah R9ı 

p l'd- bel d" b' sınd ld Köstence llmmına ntuımış olduğu - Susun bre feh'bazlıar .• susun bre yi- rekmez ... 
0 uG:~ ne var" e ıye ına a*n ayn ı. bildirilmiştir. jitler... - Bre bize zeybek padişah jtelmez.-

- ç.ı"" • • - Ulan Receb Paşa hangisidir' -
- Sizi ~örmiye gelmişler. On be!i dakika sonra beledivenin ka- Vapurun, birkaç gün denız oırtumda - Receb Paşa efendimiz hanglsidır? - Bre bu Murad Han ı>!hlivan Alt 
M .. o" Lana'Y'e yerinden f rladı Aca d b- .. ,_ b' k 1 b 1 k 1 kaldığı ve birkaç defa batmak teh- Ha! p dedikl . .. f k med kolunda ovuncu mudur ... osy f!"• ı . - pısın a uvut\ ır a a a ı top anmış- . 

1 
fta .kredil k - ız aşa .erı muna ı ne- . , . . __ 

ba kendini görmeğe gelenler kimler - tı. Her ağızdan: lık~si atlattığı da te gra zı me rededir, paralayalım!.. isterizBız şeri şerıf ıle iş gorur padi'8J 
di; bir heyet mi'?.. - Belediye reisini göreceğiz' tedır. Vapur, hlwa düzelmeden yola - Yahya efendi dediklE>.ri ayyaş rnuf- B... d b . . . 

_ Kim" ~- len' ,,u"k!:: 
1
. d K b d. .. çıkmıyacaktır. dl hangisidir, asalım!.. - u Mura çe•e lcık bızim. ile ıJf 

· =!> e ıyor u. asa a a mu - . . , omuzdaş olur ... 
- Kazimir- him bir hadise olmuş demekti. Beledi- Karadenuden beklenen Tapular geldi ded-: Musrtına Mdaelekbideddıklelnl kçad•gıc! n:re- - Bu Murad efecik varsın A'·clın.ı-
M'" ·· La · t k · i t k · ır, sı n r avu u erı yuze- A -' ~ 

osyo :ngre, ıs e. sız . s .e sız: ve reisinin odasına giren heyet hep bir Birkaç g{lndenberi Karadenlzden lim! ci.nge~e ovnatsın. 1i Osman tahtını Hı 
- O geldi demek, diyebıldı. Gene ne den söze başladılar: gelmesi beklenmekte olan Cümhuriyet, - Hasan Halife dediltlerı şabemrcd hıblerme bıraksın ... 

Urtl ·or~ l~erl al! .. - Bizi kurtarın. Güneysu ve İzmir vapurlan dün dört ~er~ed'ir, Ağakapısında çarmıha ~ere- - Bre bu o~lanı paralaynl1m ... 
Kazımır kasabanın en goze çarpan B<'l"ıiıye reisi şaşırmıştı: gün rötarla limanım lm' lerdl lim... - Yok paralam3yalırn ... Yakışıklı de 

ıahsiyetiydi. Ve belediye idaresini o - - •·e var, ne oldunuz? Bunlardan Cümh=y= ~~ r.fır b -edBr:ı= Hüsefı!t kandedir, tiımır- likanlıdır. Yedfkulede hapsedelim ... 
nun kadar işgal eden kimse yoktu. - Bi7 i Kazimirden kurtannız. tınaya yolda _,..81 ...... _.. oldu~.~.... ~ Be n-'• H~ '"- "b" . . . . . - Aman canım Murad çelebicHtim ... 
ÇÜ t.:: Ka . . k b d"- h Ik . . ,_ .uu~ IS""n.HU~ re uau use,&U gı 1 yığıte ılışıJ- 'f ı . d 11 h ,, -t 

~~u. ~~";11r ~sa anın ııtı:r .a .ı - Knnmır_ne yapıyor ki müthiş tehlikeler atlatmış, saatlerce mez... --: Al kadı e enne e maşa a ~•1U1111 
gibi ışıle gucıle ugraşmazdı. Dilemrdi. - Su sokagın haline bakın! biiyük dalgalarla pençeleıpniş, vapurun - Onun boynunda yoldaşluımızın efenın. · · .. 
Ve yegAne dilenci 0 oldu~ için. be - Bl'ledive rem pencereden sokağa süvansi yolculaın birkaç defa te!ıkin kam vardır, :tomayız, alırız.... . . - Karanfılıne de masallah Murad • 
let:liyenin yegane zabıta memuru ken- baktı. Kazimir elindeki süpürge ile so- etmeğe mecbur kalmıştır. dır- Bre 0 :tan alınmaz, o yığitlık eanı- !enin ... 
d1ne iş cıkarmak için onu yakalar, be- kakta tozu dumana katıyordu Vapur, bilhassa Şile açıklannda bat- :.:.:Deli Hilleyin durdukça 8 lt M - Karanfi~n .~ara.rm yok. 
ledfye rıwisinin yanına götürür, beledi- - On beş dakikadanberi. bu hal de - mak tehlikeleri geçirmiş, dalgalar bu- rada gücilmüz yetmez... u an u- Gonca '!11lsıın tımarı~ yok. 
ye r~isi Kazimtr'e uzun uzadıya dilen- vam edivor ... Biraz daha devam edecek rada ka'ptan köşküne kadar yükselmiş- - Bre 'bizim hünklr ile davamız yok- Ben. senı çoktan sev:rım, 
menın fenalığından, caltsıo kazanma - olursa dfikkanlanmızdaki eşya toz top tir. tur .. b~ padiş.ahımızdan hoşnuduz.. Senın benden haberın yok .•• 
nın iyiliğindı<>n bahsederdi. Beledi ve rak içinde kalacak hiç bir şeye yara - Güneysu vapuru da yolda batmak köçek Bız :11.: memnunuz, biz - Bre susun kafirler!.·· 
taltmatnamesinde hapis cezası bulun - m·vacak. mahvolacae-ız. tehlikesi geçirmif, bu vapurumu da _ -i:e pfiller huylu· huyun~ - Bre aasun ~lacaklar-
mad1ğından ve Kazimir de hicbir uman Belf"dive reisi m5svö Lan~ bir an 4 gün rfitarla limanımıza gelmiftlr. mez, huy ea altmdad.ır... ıeç- - Bre IUUD külhan ve hamam 
para cezası ödeyecek· vaıiyette olma - dfü;ündü. Ne vapabilirdi. Kazimir iş is- - Bre bu Murad Han tahtta kalma lan!. Bre bah bJl)rıel 
dıitndan ka1>1 dışan bırakılırdı. Kazi - temiş, bu işi kendi münasib g6rüp ver- sabanın aelAmett namına ıtuıimfn bilA ftllab J!'~ blrtmlzi Ai komaz. • • - h ~ ı:ıvan ve 
mir, karnını doyurabilecek kadar bir mişti. müddet mezuni,et verdi. Babüaaad:O 1:n~ ~rettir... ~v il~~ eıkmca etrafma 
feY toplyamnsa, belediyeye kendi a - - Peki ben fimdi hallederim. Şimdi Kazlmtr küsftk kasabama bi- blwl ve elinde lllr!n. ~mile~ :. le b:S p .:clfrmif ve bpmın ._.._ 
J•ltle düşer, belediye reisinden, bele- Heyet belediye reisinin yanından ll müddet mezun nıaatlı 8Dbt dpll _ • ~ G6ın6t uasmı tq d~ eelll ilzerlne kurulnuıt olan tahtına 
dive btltçesinin yardım faslından iane cık nca. reis Kazlmiri eatırttı. Ve ka - rücüsüdür. meye bir~ defa wnfu. Ulultuıar kesi- muttu. ) 

.................. tıeMba: 7 

Sisli am 
Ur gibi oJmbn llir bir lesle balırdı: (A,,_. _. 

- fnci«flJ! BıraJmnyacaımı, hayatnn- ve on panm kalmıştım. Daha le «fln Tetekktlr ettim. EJfml ne bllJlk 
dan uzakla~ miinade etmlYeeetbn, evvel Vahid beyle evlenJDflyf Jcaruyor- katle tutuyordu fyf. tath HalOk ••• 
kilçllk lihirbaz! Beni ....ntm, beni IRU dum. Budn dtlnyada kimle ~ n1emne- Çok geçmeden kendimdtt ı&IOmliın .alt' 
ettin, .enden bqka te'1 ctil!lilnemiyor, meye lhtetmlt bulunuyorum. Omrlmln tçJeDdllbni lfzlemek Jmdretlnl .., 
başka teY Penılvorum. Bensiz hayatım abıı haştanbqa ddiftl Yeni yerl8r, ,._ Araba :70llamrken ikili de IDftdnM1~1-
bombot. · · ni iDunllr a&mek iatiyarum. Hayat de- 4le duımut bana mendil •lllJOl'ludl. 

- Pnüüf! .•• O hayab dolduracak 3yle nen o koskoca mtln n...ı ttıecQfnl il- erkelin de ha~ertncle nı olarak 
Nalıl.l N • IC cok ~eriniz ftl' ki: Para. mevki, dost ... renmek ~ 06Jme1r ~ JMlıas, ten bir İnd.eJ bJdl. 

Odamda, ._, __ --a.., BaJOk '-- -•-.a-ın.. MI 97YU'....ı Biltnn bunlann yanında beş J>A1'UIZ bfr dansetmek, ,.m VQllJDÜ buywUL. Ve (C ...... ) e ~ uman 1 
de~ -.-w,.vamam. 114:.J' ıuuaunıa p)Anıma pek UY"1JD d&fbordu. macera kmıım ne ebemmi~tt olabll1r? bir ilin ... BM. .. Btr ~ Mf\'mcke _.. bı1aftHmnc11m J8Df bllmuf1m'dı. 
~ MO ıa: ~ ettiler. Her ~ Anl.qılan bdınca-.z Vahldin aeJdiıi· Y5ztlm •lmlıtb. Otoıdmn, mektaban dfllmt atA111Jr MIJWlllD. .. lmıımefadl blltb marlanma .. 11111' 
ra ~ • ~ ,_ de yemekten IOn- nf duymu., bir Renç erkekle evde yalnız eenbmı 9ıCele ..ıe ~ fnmm •· * men bana çay hazırlattı. DeınJenm~ye 

Jl .,.an..... kalmamı h°' «&medl~ için bu tedbiri taran: belld de kaynamaya vakit bulum a 
.. - ...... etmt:rwl\m. Bal6tun bu d\lsOnmilstil. B1'1Jllı bldudııun mit - Btrbç «flnltl~ne malnyorum. ftl- (Ç •••• ) ScmlıeiiJn • ~ yarım yamalak çayı - çok eG1dır : b 
m.,::.;!''!;11.::: anlıyamadık. Git- Odslnbı de merakla yilı.üme baktıtJ9nm tfyor muunaz? Bfrkac "8nltlttıM ... Soıa- Dert tlfltdllr banda o1dalum Jaalcle mtl buruttwmadan içebildim. M 
acaiım ı!"iı yorum. Bırakmı- RÖl'Cfflm. 1'8 mat1ab eıtieneeeıfz, cll•orda. 'bir tilrltl ab...,,..cfam. On bet .:ana nuıl beY 80b9nm &ılnde trf 1>11' kolttıA 

Y ç(lk yar~maz. (Sesi ilk defa - Mediha hanımefendi beni fC.) deki O~ lllldlllft teknriadmı: ~ dlleıllntlı> duruyorum. •Kel- mllmlettl. Yanaklmm slslr9 ~· 
rikkatt~ tltriJOrdu.) Yalnız başına ne- kösküne çabrJyor. Müsaadenizle jCidtp - Yuıyan ı&;lr. tae koram. ncla ayrdmü bana• Hl bir konu.,..., var ki, kalnı w ar 
reye gıdeceksiıı? 'Neden benimle evlen- cevab yazacaı.n aksamilstn orada ola- Ve e~de mektub, ~t kalktım. aeJdL Ellerinde bOy(ldülilm h•zıne&çllere. mıldayan aesinf uzaktan ~,·van k;!: 
me'k istemi~? Anık iyice eminim. c1lh1T11 haber v~ıtm. odadan çıktun. &tÇJbqma, .evdfllm yerlere sen bir cAJ. Ur ne miihfm şeyler sar.~n.1 
ben .•• ben 8elll bllyük bir •tltla aevece- Kalktım. Vahid de tatlctı. Arkamdan HalOb hemen o ı«ın lrfdt"Ce ~mi 8fSy- !aha ıamarJaclılr. derken dannamadım, der. Ben de kml s.ır.b'V'.m amma 
lim- . kitab odaaına Jtelcfi ve mahsm kapıyı ka- ledlıtm zaman nerede ile 1titt'v caktı: QOt utancbitnn bir '9Y yaııtım. ••ladmı. kak baylesl dej!i1

• Md~r kınnı7.1 Jnub 
- Be~;. benı_ seveceıtnl tayUyenle de- padı. Yanıma oturdu: - Oeltp lfzl anıda Jfl)ı~m Medftıa Abl eeJtan tam da o nman Vat.tdle Ha- kelrte ne çtrkin oluvormus A-1 •o 

lfl, aevdiiine butl!!t y-Jre~mle lnandıJtım _ Gitmenize razı olurnm onlara be- hanımefendi Nazire halamın Jtncamıun l6kun ıeleeeJrlerl tuttu. tldsf de ~ o yalnız sacları deıtl, yüzü d~ a amca 
insanla evJ~m Vahid bey. nimle nf$1n'andıtuuzı ,.. yakında evle- uzaktan alrnbuıcfıl'. 1!elı k-ndtslnl tam- baMe J16rdtl'er. An1ams4111\1ar ~fye ıöz- nu vanaklan mosmor İki C8Jib .• 

Cevab venneye vaktt bulamadı. Avu- n~mizl 8Öyler miltn1z? mam amma aran yok. lerfml ıarı-.tırdım durdum anıma nafi- çe~esine dolru infm k~ fav J'lllll 
katla Ha'& bey ,ılrdiler. Yemek ~k - Kat'iyen! Ne llzinle, ne de bir Au,or. DeltbnbJar heD b'SvJadlr. Bir il... ranl kta ortlertnt 
dar"11ft aeçtt, ldmle lronu.şacat 9eY bula- bqkuile evi~ deliliın Vahid bey. daha buluflnak ııeredef AT'kadaıı Vahid Vahid bey yolda rahat f'ttDMD için a- 0 ~ ~ f6rae •tef dfve 8dG 
ım:70rdu. Haliikun yüzü daha olRUD, da- Tanısalı daha ilç .ıtn olmadan evlenme- de: rabecıya b\r ailrü emirler v'!J'dl Araba- r gozil llll'Ul renkleri '\9al'. 
ha derin bir mana alm1' Ribi .. . BeDl et. ve, bütün amr11mce buram kalmaya"·- - Çartamba mutlaka aelfp 1'11:1 JNJı- nın içini pden geçi.Mi. Bu anne eefbtl Vaktile paa babası bir tır.tnnıı 
meden 'balnyonnn. Ne bıçünll elleri var. bent apmentze fllAn razı olacaJmıa nuıl yacalJm. Bvde bulunUl'IUBUZ delil mi? latilnden bçıJOr. Alı'1k f'lmadıtı bP.s- diba humnefendi de enine boyuııı; 
1:_a, öbürününkiler? .. Onlar daha mı az Dıtlmal ftrlyonımıuı! Ooo!- Buma dil- DiJ9 r1c:a etti. cPekb dedim. Yakan belli .•• Herhalde bunun için C\Jaeak yflztl madaıı evlenivermiş. 
ıuzel sanki? şilnmek bile insam çileden çıkarmaya çıktım. eski&inden çok daha d~ Ceneılnf bı- İki olu 'lan, altı kızlan var Bn 

Sofradan kalkmak ü~ idik. Hizmet- yeter. Bu yerlerdeki lnnilm 90Nl erdL O- çak ~yor. lerl benim d Kızl . 
çt ufak bir ınektub gettrdi. Mediha ha- İstemeden g(l\dil: nümde yeni bir hayat a~bynr. Maceralar Haltik, heJ) ayni Hali\k. S"'kul~n. sı- . _ yaşını .a. ardan btrı 
nımefendi ~ on bee günlill\ine davet - Ya sizi ~yeceıttml vldedersem! yolmıa ilk adımunı atıyorum. cak ... Vahid anbacile konu~ırkıııın o aeı- oburleri bekar. Bıt oğullan Av 
ediyordu. ~I mektub gelişi güzel ya- - Öyle bile oı.a (kalemhnin ucunu Meler imlnm bütün dltftndilkterl bir dl elimi tuttu: tahaflde. Hepa de kızıl saçlı. ~ 
zılmıştı. Medftıa hanımefendiden de hf~ mrmakıan bndlml aJamadım) belJd bfın kaç cOıı içinde auıl altüst f'lurnıut! Uç - Cici kız, sakın kendini orada vaban- dimdik, dümdüz saçlar. Uçlan •lllt 
b°"anmam amma böyle bir günde beni bldni 6pmek lltertm. Halbu1d bir kere hafta &nce bu&C1n Şazi~ hanım saidı. cılar arasında sanma. GlS~k!ıln ben .ce- '6.Jr. beyaza yakın kirpikler .. 
aramakta kibarlık ctmiftl. Hem de bu evlendiniz mi h• .. ,. veda... İki hafta önce 1ıognn dunyad.ı yapyalnız leceliın. hem de birkaç eece ka!acalım. (Arkan 
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(memleket llaberleri) _!so_n P_os .... ta/_S_P_O __ R_ 
Bursa ovasının buyuk serveti 1 

• Ç~rl~da . Ankarada milli takım güreşçilerile 
Merinoscalak Çorlu ~s!:ı0) ~ş!:!ğ lslcln yapılan müsabakalar 

Yurd için 
yıl 

çok verimli olan merinos koyunlan her 
daha fazla bir şekilde üretiliyor 

müdürü Ferruh Ayoğlu Çorluya gel-
miş ve göçmen toprak tevziatı vesair 
işlerini tetkik ve teftişe başlamıştır. 
Aldığım izahata göre Çorlu Türkiyede 
iskanın en çok tekasüf ettiği bir kaza
dır. Cümhuriyet hüktimeti bu kaza da
hilinde birçok çiftlikler istimlak ede
rek Üzerlerine 200 evden eksik olma
mak şartile planlı mamureler kurmuş
tur. 

Asfalt yol boyundaki Seğmen, Mar
maracık, Ulaş: Karasinit, bunlara bi
rer misaldir Otomobil ile geçenler 
Cümhuriyet hükumetinin bu mamu -
rlelerini görürler. Ka~~da çalışan ka
dac:tro heyeti iskftn heveti f enniyec:ile 
teşriki mesai ederek göçmenlere veri.
len topraklan harita ve fenni şekilde 
planlac:tı ... mıya ba~lamışlardır. 
Diğer taraftan iskAn milfettişlerinden 

Adil Güven iskan dairesini teftiş et-

Bisiklet: 1 - Nuri Kut. 1 - Namıt. 
3 - Ali. Sellin Te::ı.eaıı 

Yüksek mektebler futbol 

Ankara (Hususi) - Üç baftadanberi 
yapılan güreş seçme miisabakfalannda 
iyi derece alanlarla, milli takım azuı ol
muş güreşçiler arasında Cumartesi günü 
müsabakalar yapıldı. Güreş.ter, baştan tUrDUYaSI 
R§ağı güzel ve heyecanlı oldu. Salon se- Yüksek mekteb ve fakülteler, felAket.. 
yircilerle hınca hınç dolu id1. Meraklı se- zedelere yardım mıı.ksadile aralarında 
yirciler arasında her zaman old~ğu gibi bir turnuva yapacaklardır. 
müstakil grup reis vekili ve Istıınbul Futbol, voleybol ve basketbol tumu -
meb'usu Ali Rana Tarhan da bulunııyor- valarını Beyoğlu Halkevi himaye edecPk
du. Müsabaka'ıarın · sonunda, geçen haf- tir. 
ta derece alan güreşçilere teşvik marial-. Büyük hareketin programı için önii -
yalan verildi. Neticeler şunlardır: müzdeki Cumartesi günü, Beyoğlu Halk 

56 kiloda: 1 - Ahmed, 2 - Must.ı..fa, evinde saat 3 de bir toplantı yapılacak -
3 - Abdullah. tır. 

66 kiloda: 1 - Yaşar Doğu( milll ta • Zelze:e felaketzedeleri 
kım), 2 - Doğan (milli takım), 3 -

ihsan. menfaathe tertih edilen maçlar 
72 kiloda: 1 - Ce~aı Atik (milli ta - Hasılatı zelzele felaketzedelerine ve -

kım), 2 - Aziz, 3 - İ. Demir. 
79 kiloda: 1 - Vahid, 2 - Cafer. utu~da otlayan Merinos sürüleri mek üzere Çorluya gelmiş ve muame-

1 
· ·ı ]A f · b ı b l k'"-d Birinci devre: Bursa (Hususi) - Şehrimiz ve civa- çoğalmasını teminen yetiştincı ere pa- <ttt te hşe as amış u unma ı.c.ı ır. 

h - 1 k 56 kiloda; Ali Ömer, İsmaile tuşla. rında mühim bir varidat membaını teş- ras!z olarak yonca to umu dagıtı ma - M 
1 

, · 

rilmek üzere bir futbol turnuvası tC'rtib 
edilmiştir. Taksim stadında Cumartesi 
günü Şişli ile Beyoğluspor, Pazar gıinll 
Vefa - Beşiktaş, Gala!r.saray - Fenerbııh

çe oynıyacaklardır. Mfü=abakalar bir haf
ta zarfında bitiri1.ecektir. 

kil eden merinosculuk süratle inkişaf tad;r 1111''11.fl J 1trın 61 kiloda; Ahmed, Mustafaya sayı he-

etmektedir. Son bir yıllık faaliyet plan- 4 - En mühim olarak, elde edilen Y ard1mfAr1 sabile. 
çosu <;udur.: Merinos kuzularının, mezbahaya gidip Man ·as 2 (Hususi) - Zelzele fela - 66 kiloda; Yaşar Doğu, Doğana sayı 

hesabi1e. 
93Q y·lında 21800 koyuna sun'i to- kesilmesine meydan verilmemek mak- ketzedelerine yardım mak..:;adi'e ilk par-

72 
kiloda; Aziz, 1. Demire tuşla. Celal 

bumlama yapılmış, 39400 koyun da sadiJe, yetiştiricinin ihtiyacından faz- ti olarak toplanan 1000 lira Kızılay mer-

Macar takımı fe 'Aketzedeler 
menfaatine bir maç yapacak 

Sabriye tuşla. 
koça katılmak suretile tabii tohumlan- la oJup satmak istediği kuzuları Ziraat kezine gönderilmi.stir. Halk para ve es-

79 
kiloda: Vahid Cafere tuş'a galib 

mıştır. Kuzu doğumu başlamıştır. Do- Vekaleti tamamile satın alacak, büyüt- ya teberrü etmek c;urctilc feJakı>tzede geldiler. 
Macar takımı iki maç yapmak üzere 

bu akşam Ankaray-.ı gidecektir. '!akım 

avdette zelzele felaketzedeleri meııfaa • 
tine İstanbul muhtefüi ile bir maç yapa-

ğum normal halde, iyi şartlar dahilinde tükten sonra damızlık olarak gene ye- kardeşlerimizin yardımına koşmakta - 56 kiloda; İsmail, Mehmede tuşla. 
iyi mtmektedir. tiştiricilere teV7.İ edilecektir. Bunun dır. 61 kiloda; Ahmed, Abdullaha sayı he _ 

Merinos mmtakasmdaki yetiştirici- için Bursa merkezi, Yenişehir, Karaca- sabile. 
!erin mera~ları gittikçe artmakta, şid- bey ve M. Kemalpaşa kaza merkezle- iz rrird~ manifafuraClhtr bir 66 kiloda; Yaşar, !hf';ana sayı hesabile. 

caktır. 

deıli arzuları görülmektedir. Çünkü bu rinde bütün yetistiriciler Halkevlerine f"mifed şirketi kurdular 72 kiloda; Aziz, ~3.b"iye hükmen, Ce -
cins kovun yetiştirmekteki faydaları toplattırıJmı~, kendilerine bu husu~ta lal t. Demire tuşla gn1 ib geldiler. 

Macar futbo cuları şerefine çay 
Macarların F. T. C. klübü şerefine düı 

akşam Parkotelde bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyafet geç vakte kadar devam etmiş ve 
ncş'eli geçmiştir. 

k .. ı·· ı · · 1 1 d B d · h t ·ı · ti İzmir (Hususi) - İzmir manifatura -ov ı r-r ıyıce an amış ar ır. un an ıza a ven mıs r. Üçüncü devre: 
başka veti.ıstfricilerin daha fazla fay- Merinos kavunu, memlekette, b!lhas- cıları aralarında ithalatta bulunmak il - 56 kiloda; Ali Ömer. Mehmcde sayı 
dalanmalarım temin için devletçe bir sa et ve vapağısı için yetiştirilen bir zere bir limited şirket kurmu~lar ve key- hes::ıbile ve ekseriyetle. 
çok mühim tedbirler alınmaktadır. Ez- koyundur. Bnnların eti verli kovunlar- fiyeti telgrafla Ticaret Vekaletine bildir- 61 kiloda; l\fo,,iaf:ı, Abdullaha sayı Gün ş kliı bü binası satm ahnd 
cümle: dan cok fazladır. Bir Merinos koyunu mi.şlcrdir. l\fanifaturacı'ar, İstanbuldıı hesabile. 

1 - Merinos yapağısının, Merinos 110-120 kilo gelmektedir. Bunlar er- yüksf'k fiatla pivasava arzedilen malları 66 kiloda: Doğan, İhsana sayı hesabik. 
Beyoğlundaki Güneş ıklübü binas 

İstanbulRpor bölgesi tarafından 31 bin 
lirnya satın alınmıştır. Taksimdeki ye· 
ni hölğe merğezi Martta buraya taş1 • 
naı:aktır. 

fabr:keısı tar&f•ndan nisbeten iyi fiatla kel'\ büyüven ve vemden çabuk istifade ala~rak haya~ın pahalı:andırılmaktansa, 72 kiloda; Celal, Azize tuş1ıa galib gel-
ve yC'tiştiricilerin ayaklarına giderek eden bir ırk oiduğundan, kuzular er1<l'n ?o~dan dogruya ıtha!at yapa~a~ltTnı~. dilf'r. 
mübavaa edilmektedir. 939 yılı fiatı hüvümekte ve çabuk kilo almaktadır. ihtıkara meydan ve~ıyeccklf'rı~t, .z 
100-11 O kuruc: arasındadır. Bunun da- Bundan dolayı yetiştiriciye hayli men- mirde temi~ e~e:e!derı ucuzl~k uzerıne, 
ha fazla artması tahmin edilmektedir. faat temin etmektedir. Yapai!ısı clıt ke- İstanbuldakı ~~k a1ıc~la1:a bıle rn~: sa-

2 - Devlet. ivi sürü sahiblerine, fen mivf't ve kevfiyet bakımından, yerli tacaklarını bıldırerek hilkiımetten ıma
ve usule muvafık ağıl yapanlara: a~ıJ ko~·unlara ni~c;~tle vüksektir. Mesel8 ye ricasında bulunmu~lardır. . . 
ve sür"i ikram;vPsi namile mükafatlnr verli kıvırcıklar senede en çok 1-1,5 Bir:ik derhal faaliyete geçmıştır. 

Atatürk koşusu 

Bergamada gUreş:er Halkcvi tarafmdati tcrtib edilen A -
tatürk koşusu 27 Birincikanunda yapıldı. 
Muvaffakivetle cerevan eden koşu~un Bergama, (Hususi) - Bergama avcı· 

• • lar klübünün tertib ettiği büyük pehli-neticesi şunlardır: 
4 üncü Atatürk küwsu: ı _ Adnan, van güreşleri bu Pazar günü bitmiştir. 

vermekt<>dir. Bunun için senede 3-5 ki!o yapaİ'i1 verir. Halbuki merino~lar 
bin lira tevzi edilmektedir. c;.onede 2, 5-3 kilo, koçları ise 6 kiloya 

2 _ Mustafa, 3 _ Şevki. Takını birincisi Bu güreşlere başta başpehlivanımız Te-
Aksara yda ih'ikAr Demirspordur. kirdağ'ı Hüseyin olduğu halde Mü1.Ayirt 

• 1 ·ı Hamdi ve İsmail pehlivanlarla 130 Jrilod 3 - Bu havvanlar için en ivi yem kadar vanağı vermektedir v~ kilosu Ak~ar3y (Hususi) - Aksarayda· ih - Küçükler: 1 - Ah!ned, ... - smaı , 
Alman, 119 kiloda Habeş Kasım iştira tikar alabildiğine gitmektedir. 280 ku- 3 - Ahmed. olan yoncanın Merinos mm takasında 100-120 kurusa satılır. 

ruc:a satılan kalay 1 O ~raya çıkmt.ş ve Bayanlar: 1 - Saffet, 2 - Fatma. 3 - etmişlerdir. GüreşlP.r serbest olmuştuı 
Vezirköprü küçüklerinin .. . 

musameresı 
"' Neticede 33 dakikada Mülayim Alman 

diğer gıda maddeleri üzerinde de yiiz- Melek. · ~lılb 
de 30 ni~betinde bir tereffü göze çarp-ı Liseler arasında: 1 - Ahmed, 2 - İs- 8 dakikada Tekirdağlı Habeş.ı mas 

etmiştir. Serbest ~üreşler muhitimizd• 
makta bulunmuştur. Bu cümleden ol - mail, 3 - Cevad. ilk defa olarak yap1lchğından on~ bin· 
mak üzere 11 O kuruşa satılan kahvenin Yüksek mekteble: arasında: 1 -:- Fah-
k:ilosu 150 ve 160 kuruşa satıldığı gibi ri (Y. Z. E.), 2 - Dundar, 3 - Be.!_sı_m_. __ d_e_n_f_a_z_ıa_se_y_ir~c_i_t_0P_1_.n_mı_şı_ır_-====--
manifatura ve giyecek üzerinde de yüz ( J 
de 2s.30 nisbetinde bir faırk kavdean- . ___ ....:.A..:.:d:..a:.:.:.n..;.a~d-a_'_' A_t_a_t_u_· ·_r_k_,,_k_o_ş_u_s_u_ 
miştir. """ 

İhtikarın başladığı iki ay içinde ma -
ha-lli men'i ihtikar komisyonu harekete 
geçmemiş, ne idari makamlar ve ne de 
belediye bu ihtikan önlemek için hiç -
bir tedbir almamıştır. Her esnaf elinde 
mevcud malı bir kayde tabi olmaksızın 
dilediği fiatla satıyor. 

Trabzon Halkevi başkam 
Trabzon (Hususi) - Avukat Cemal 

Karahandan inhilal eden Ha1kevi baş
kanlığını bir müddettenberi Parti ba'Ş-

Vezirköprüden yazılıyor: .Burad~ Ta - verilmiş ve herkes k:ızanw: Ziraat ban - kam eski tacirlerden Ruhi Ural der -
aarruf haftası bütün halkın ı~tırakile. kut kasında kumbaralarını boşaltmışlardır. uhde etmekte idi. Son günlerde Halke-
lula t r Bu münaseqetlc Halkevınde . vi başkanlığına memleketin çalışkan ve 
Jerl~:~;;r hakkında sözler söylen.mit- Resım hafta ortasında Gazi okulunda kıymetli diş doktorlanndan Hayrettin 
~- .. tcakib hafta ortasında Gazi müsamere veren talebelerden iki grupu Atakol paırti idare heyetince seçilmiş 
ı.u-. Bunu mu -
ilk oku 'u talel:]eleri tarafından musamere gösteriyor. ve yeni vazifesine başlamıştır. 

- Hasan Bey hatırlar 
mısıa bılrnem? 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

Bur.dan birkaç "'118 

evvel bir falcı. •• 

• • • 1940 yılında dünya
. da güzellik kalkacak, bir 

tek güzele bile tesadilf • • 
dilmiyeoek? demi§ti.. 

Hasan Bey - Evet hak
kı var, bütün dünya zehir
li gaz maskesi ile dolapnı
ya mecbur olacak. 

Koşuya ifti1'ak eden gençler 

Adana (Hususi) - Ataltürk ko?~~· l~ze: .~~rdüncü ve Ahn:'ed Göz~pe b&
genç atletlerden mürekkeb 7S kişilik şıncılıgı kazandılar. ~yı derece ile ko
bir kafilenin iştirakile 27 BirincikAnun şuyu bitirenlere Valı Faik ~s~n ta
Çarşamba günü yapıldı. Mesafe 3SOO rafından hediye verildi .. ~~?rl~de ilk 
metre idj. Daha saat 13 te bütün ana defa yapılan bu koşu buyuk bır mu -
caddeler halkla dolmuştu. Yarışa 15 te vaffakiyetle başarılmıştır. 
başlandı. Halkevi, saat kulesi, belediye Adana~a ~ sporlan 
önü, Abidinpaşa caddesi, Köprübaşı; Günlerdenberı yagan kar artık ka-
Tümen ve nihayet Ebed! Şefin adını yakçılık için beklenilen, müsaid bir 
ta~ıyan parka giden asfalt caddenin va'Ziyete gelmiş bulunuyor. Bu itibar· 
ikt tarafındaki halk büyük bir al!ka la klüblPr azaları, kış sporlart ajam 
ile yarışı seyrediyordu. Sadrinin başkanlığında toplanarak bu 

Birinci orta mektebden Osman Özen seneki kayak faaliyetini tesbtt ebniş 
11,25,08 ile birinci, Erkek Öğretmen o- ve bayram tatilinde 1 1 kişilik bir eki • 
kulundan Hascm Erecekler 11,44,04 ile pin Toroslardaki Şıhlı köyüne glınde -
ikinci; Torosspor klübünden Naci Kay- rilınesine karar vermiştir. 
kak üçüncil, Erkek Laeainden Cebbar S. M. N. 
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Havada tayyareler~ ye~e lnsanlan ~~~m~mm~~~m~~~m~ 
mahvedeceği söylenen ölüm şuaı nedir 1 

== ---(Ba,tarafı 8 ncı sayfada) j Hqeratııı musallat oldutu hububat §= 
11.1.940 

ne zamandır hayal ediyor da yapamıyor. huaum bir minyatür :mOrsilenfn ta111..sma 
Bu hayalin tahakkuku telsizde - bir tutulur tutulmaz cteıiıal temizlenecektir. 5 

~abere vasıtası olmak bakımından - Kısa dalga.kır h8fereleri, görilnilfte hiçbir 5 
derece büyük tesirler yapacaktır. değişiklik yapmadan, :birkq saniyede § 

lki de eölüm Ş\181> ndan daha biiyük öldürmektedir. § 
esirler ... Bu sayede çok geçmeden ener- İyi 1 t' ·ım· bir --M--11 5 . . . . . yer ~ ırı lf .un.uıuıe yaZJn -
mın evlenmızı aydmlatmak ve ısıtmak 1 ·mı·,_J d 'f · = .. . pencere en .ııue per e ve cam vazı esı = 
olunda kullanıldıjın? cP.. goreceğiz. · ·· ekt' B .Wl.rfl rded i = 

M h 
. . . nı gorec ır. u 6 .., nmez pe en çe- = 

u terı1erin bır çoğıle •ölüm §Ulh = 
üstünde konuştum. Hiç biri _ meseleyi ri geçmek isti~en ıinek vesaire ol.dukları § 
halledip enerjiyi istenilen tarafa nnkle- yerde l5lüp serilivereceklerdir. E8ır dal - 5 
debılseler bile _ bu ~nerjinin, gittiği yer- ~a1.a~ı vücudlerinin hararetini .. hayat.a ~ 
de ne tesir yapacağını kat'i olarak b' le· ımkan bırakmıyan bir derecey yuk<Jcltı- := 
mi yor. verecektir. ~)I 

Bazıları bunun pilotu öldüreceğ:ni Bu işlerle meşgul olmıyanlar ayni u- ~ flR0ffl00llfRllnfl 

Son Posta 
söylüyor. Fakat yüksek tazyikle 5000 sulü daha büyük ölçürle tatbik edere'lc in
voltlıık b r cnerjı toyy2reyc kadar yol- sanlan da esir dalgasile öldürmenin 
lansa dahi onu pilotun vücudünden ge- mümkün olduğunu dü~nebilirler. E,·et 
\.'İrmek; halledılemiyen bir meseledir. E- Jıaklıdırlar. insan da t-u. şekilde öl.,.bilır. f=:Y::=e=vmı====.=&y===uı.=u=aT=a=d=lıı=T=•===Halk::ııı::===,ue==ııııt-=111=-I 
lektrikle idamlarda 1-ile cellad; tam ne- Fakat dalgaların birkııç santimetre ka
ticeyi alabilmek için idam mahkUınııncn dar yakından gelmesi ve birkaç saat silr
tüvlerinı traş etmeye ve cereyanı vt"cu- mesi şarttır. Bunu yapmaktanıra rove1ver 
diin muavyen, JS1.atılr.nı§ noktalarından kullanmak hem daha ucuz olur. Hem de 
vermeye mecburdur. daha müessir ve kat't bir netice verir. 

Bazı muhteriler esir dalgalarının vü- Harbden nefret edPnler cölüm şııaı:ı.-
cudun hararetini yü!tselteceğinden bahse- na harbe nihayet verecek bir silAh göı:ile 
diyorlar. Evet, kısa dalgalar hararPt de- bakıyor ve onu bekl!yC'rlar. Onun s'\ye
rccesini yükceltir. Fakat bu harik11lade 1 sinde en küçük memleketlerin bile ken
tedaviyi hastanelerde tatbik ederken ha:;- di1erini karadan. denizden, havadan mü-
ta hususi aletler ic;inde. muayyen bit dafaa edebileceklerin' ., 1 Bil 
müddet hiç kımıldanmadan yatmakta ve . . . 

1 ~anıyor ar. :rr.em 
birkaç santimetreden ~iddetli bir cbom- k~. tek başına bır sıl!h; ha:b denilen Afeti 
b rdıman> a tutulmaktadır. dunyadan kaldırabUir mı? Tarlh bize 

Dü il t h
. bir kit b k - ne kadar korkunç olursa olsun _ hPr ye-

şman p o u ıç. va ne ıı a- . .. . 
dar uysa\, ne de bu kadar naziktir Sua•n ni silahın yem mildafaa .silMılarile karşı-
mahiyetini bir kere ;)ğrendi mi o~ı~ y~- !andığını göstermiyor mu? 
pacnğı ilk iş sırtına koruyucu elbi.-ıeler Maamafth bu; c<Slüm §1.laı. nın ehem
giyinmek, tayyaresine yeni yeni koruyu- miyetini küçültmez. Birçok ibtiralar var
tu cihazlar takmak olacaktır. İyisi nu biz dır ki harb için ortaya atıldıklan halde 
esir dalgalarının insanlara yapacağı te- sulhcü maksadlara yaraI?llflarclır. B~nce 
siri bırakalım da haşerelerdeki tesirleri· ölüm §Uaı da böyle olacaktır ve o; insan
ne bakalım. lara değil, mikroblara ölüm aıçaeektır. 

Hir doktorun gUnlUk 
notlarından 

K olitlt!r- halın 
B rsalı müzmill 
llilhabları 

20 palto çalan bir 
hırsız yakalandı 
Son g(lnlerde mClteaddid Dleasescler -

den ve bazı kahveler ve Jdü.blerden bir 
çok paltoların birbiıiırl miltealdb ve ma
hirane bir tarzda falumıakta oldufu em
niyet müdürlüğü.na yapılan ftklyetlerden 
anlaşılmıftır. Zabıta bu mtıracaatlar tı -
zerine faaliyete geçerek, bu açıkgöz pal
to hırsızını evvelki gün suçüstü yakala _ 
mağa muvaffak olmUJtur. 

Bu adam mefhur palto bll'8lzlarındım 
ve müteaddict mahk1lıniyet sabıkası bu-

Yerebatan, Çatalçetme .ouk, JI 
İSTANBtJL 

Gazetemizde çHwı yazı ft 

resimlerin bü.tiin haklan 
mahfuz Ye gazetemize aidcUr. 

ABONE FIATLARI 
1 

Sene 
Kr. 

TÜRKİYE 1400 
YUNANİSTAN 2340 
ECNEBİ 2700 

e 
AJ 
Kr. 

760 ~ 
1220 710 270 
ı .w<> soo aoo 

Abone bedeli p~indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. --

Gelen evralc geri verilme~ 
ilanlardan meı'ali~et alınma. 

Cevab için mektublara 10 kurufluk 
Pul illvesi lazımdır. 

,-·-·---· -·····-······-···] •
1
• Pom 1cııtwu : '141 İstanbul 
• 'f'~lgnıf: Son Posta \, ... :~.~::.:.~ .. ~=~~ .. --·-········-. 

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

Ankara Radyon 
DALGA UZUNLtJÖtJ 

HU .. 11Z it-. 111 Kw. 
T A.Q. U,'M a. UJ!tS 1toa. it Jtw. 
TA.P. 11,71 m. Nfl K& D Kw. 

Kalın baraatm müzmin lltlhabları her 
zaman tesadüf edilmekte olan bir hasta
lıkt.ır. Kadında, erkekte, gençlerde ve 
yaşlılarda garülür. Bazan t.shal .şeklinde 
bazan da bllAkla inkıbaz şeklinde ve dal
ma sancılarla ve gazlerle refakat eder 
bir hastalıktır. Ağızda, n dilde pas olur. 
Ağı1.da acılık ve madeni lezzet meydana 
gellr. Hattl bazı hastalarda başdönme. 
Ieri. bulantı, başağrısı gibi araz da ya.. 
par. Daha hAd vazlyeUerde büyük ab -
de.ste karı.şık olarak beyaz dert parçaları 
şeklinde ıııta:vı muhatt ifrazatı balgam 
dahi ıorüJür. Kalın barsakların iltihab 
h.rının asabiyet ile allkası çoktur Çok 
sinirli olanlarda, zl~n fazla m~•gull 

lunan Mahmud Şt?Vket adında biridir. ÇARIJAMBA S/1/lMI 

Yet h ., -
enılmelerinde barsat sancıları is-

Kurnaz fursızm timdiye kadar bu su- 12.30: Proıram, Te memletet aaa• '1an. 
ret1e muhtelif yerlerden atırdılı palto - ı2.3ı;: Ajana ve meteoroloji haberleri. 1UO: 
ların adedi yirmiyi buJmuştur. Türk müsıti <Pl.) 13.30 • 14: Müzik: ıtDoü 

Mahmud Şevket suçunu ikrar etm:ı _ orkectra (Şef: Necib Aşkın.> ı - Schubert: 
tir. Çalınan paltol!r satıldıklan verler _ Askeri Marı. 2 - Max Schönlıerr: Alp toy_ 
den alınarak sahiblerine iade edllmiştir. lülerlnln dana hanları.. 3 - loaef Lanner: 
Zabıta tahkikata devam etmektedir. Bale damlan. 18: Program, Tt memleket ıa

at &.yarı. 18.06: Türk müıill Çalanlar: V. • 

GUmUşhacıköyde ihtikAr ?1he, Kemal Nı1uı Seyhun, cn<1eı ÇatJ.a, 

• 

iM IÜYÜIC 
1MRANlD 1 = = = .:::::s 

ın11mıu111111umnnm .. nnınm111111111n1111111nıııdil' 

Hangar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum MUdUrlu

ğDnden: 
1 - Kan.man iltUJonoda ,apüaoak tapalı hububa~ bt.ngan ve mtiftemllltı 

pttftıii oıarat tapalı mart unHie etslllm.eye tonulmqtur. Kefil' bedell cM309,83• el
li dört bin it Jtis anı lira doban 1lç kuruftur. 

2 - D.lılltmıe ewatı •c; Ura mutabJllnde ona Umum Müdftrlntilnden alınablllr. 
3 - -.ama. 10/1/1940 tarUılndı saat 16 te Anbrada Ofl3 Umum Müdürlülü bL 

nuında J'8Pl}&cattır. 
Tekllf mektublannı h&Ti zarflar maltbuz mukabllinde Oflain muhaberat servisine 

teallm edlleoett1r. 
4 - Mu'YUtat ~ mlktan cat86,35:ıı tıo bin dotm Jiis albmf bet Ura otuz 

beı kuruştur. •• 
5 - İat.tlller tetllf evrakı meyanına eksiltmeye glrebllmek için ihale tarlhlnden 

nihayet ik1 stın enel Oflaten alacaklan ehllJ'lt ff&Jtaamı koyacaklardır. 
18706• c20:ıı 

Nafıa Vekaletinden: 
Bnımım n. tnometre 18 + 500 cln.nnda bulunan UzunahmeUer arası demlryol ın_ 

IUR ff raJ fertlyatı ili tapalı sarf wıullle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 1/1/940 tazthlne teaadtlf eden CUmarteal gilnil saat on birde VekA.letım11 

Demlryollan tnıaat Dairesindeki arttırma, ekslltm~ ve ihale komisyonu odaamda yapı.. 
lacaktır. 

ı - Bu l.nfUt Te ameliyatın muhammen bedell İki Mllyon Üç Yüz Elli bin liradır. 
ı - MuTakkat temınatı cM,250» llradır. 

t - Mulcaftle projesi, etalltme prtnameaı, bayındu-1.ık i§lerl genel şartname&, teke• 
ometre plln ff protlll, fennl ıartname, 91 B numaralı malzeme tipi, telgraf hattı şart .. 
ııamea!, fe?'flyat talimatname.si, vahJdi kıya!ll nat cetvell, ~lmento normundan mürekkep 
1llı' takım milnstua evrakı Blll Lira bedelle Demll')'Ollar İnşaat Dairesinden tedarik 
~lunablllr. 

1 - Bu eblUmeye strmek 1ııtiyenler referans 'Ye diler vesikalarını bir 1.sUdaya ballı .. 
yarak etslltm• ıtnünden en aa seldıı gün evvel Veklletlmize vermek sureWe bu iş için 
eblt7et. ftSltall lııtlyecetıer ft bu 'Yeaikayı mflnakasa komisyonuna vereceklerdir. Bk
atıtme tariblDclen llakal •tıs gün enel yapıllnamıt miiracaaUar nazan dikkate a~ 
mu. 

1 - Bltllltmeıe strecekler 2490 numaralı arttırma, ek.s.tltme '9e ihale kanunu muclb~ 
oe ibrazına meebur oldutlan evrak n vesikalarını ve befincl maddede izah olunan 
ebllyet TU1blarlle muvakkat temln&Uaruu n flat telillflni havi kapalı ve mühürll 
sarflannı sene mezkt\r 2480 numaralı kanunun ve eksiltme prtnamesinln tarifatı dalre
ılnde ha.zırllyank 8/1/HO tarihinde aaat ona kadar numaralı makbuz mutabUlnde 
Demlryollar ineu' Arttırma, Ekslltme '"İhale ltomtaJonu Balkanlı.tına teaıım et.mit 
olmaları lbmıdır. cS458ı c1Mnı 

Istanbul levazım amirliğinden 
Jb1lb Defterdannda ı No. lu dlJc1m evtnııı çorap atölJelerlnde matineler ltln ıhu.r 

edilen blna dahlllnde atı torap matıneıerı e çalıtınü iat.eyenlerin Deıteıdarda 1 No. 
ıu dWmell mildlrlütiln• müracaatları. (1~) 

Bos Mazot Tenekesi ıablacak 
haller daba fazla 1.ezahü.rat yapar Hat 
tl blrçak 'kltabıarda kolltlerl bu'. nev~ 
~!vr1oz Jant aln1r hastalıtı diye de tru"f 
.,-.. er er. KolltJer 1&Di :talı • 
hahları Dltlrur n barsak lltL 

Gümü~hacıkö (H t) Ç t Izzettln ött.e. 1 - Okuyan: ıı.rtıare' Bal _ 
-s Y USU! - ay, pe -

rol fiatlanndaki ani üh' "k l nak ı - All Rtraı Bey - Suslnlt şartı: <Klr Ç.anlnn Bel-.l:y • .;..,.ı __ •• 
. ve m ım yu ıııe - etmedi a.Hm.) 2 - LlUf Ata - B1caül.r p.r - -- cw .__.uca 

melere ~laveten her madde yüzde alt - ıa: <Yoktur :seman, seı.> 3 - cnrlJe _ MU- Altı bin bot muot tenete.11 puarhld& ataJacaktır. Tallplertn 8/1.IMO t.arlb1De mDsadü parlar Çft ktt u l&Dl&Dla apandisit ya
üzeri d n tör barsat da kalın barsak 

d n edlr. Ve kalın barsaklarda mev 
cu ve hastalık tevlld ed -
ekseriyetle koll basnıw~n mltroplar-tl 
baraakta da lltlhabı tevU NJhayet tör 
bö,lece a"a dlslt d ederler ve ,, n teeaaüs eder 

Kolltıerln tedavial · 
seledlr. Evveli ruban - Mtlhbn bir me
llzımdır Patı P.J'et aakin olmalı: 

· a aaabl taharrüşlere 
ruz kalınmamalıdır O ma -
meklere dikkat lcab· ede~dan sonra ye_ 
m14 yemekler hardallar . Tavada ltızar
ra "eyler bah' t ' salçalı aalamu. 

'j , ara , gaz yapı 
mek caiz değlldir. Çiy Yenile~ ~ler Y~
valar :>sla tavsiye edilmez· azı me~-
d k • mesel! tın 

ı badem, ceviz, tıatık gibi kuru • 
valar çok rahat.sızlık verir Ond mey_ 

· an son-
ra ilaçla tedaviye sıra gelir. Haatada ln 
kıbaz varsa onu izale etmek· ishal -• varsa 
:>nu durdurmak velhasll araza röt te 
da vlyl değiştirmek lazımdır. Koııtı:r u: 
:U0 sürer endişe etmemelidlr. NlhaJet 
edavı ile ve zamanla yavaş yavaş 'Şld 
detıni kaybeder ve hastalar da hal~ 
olur. 

Oenb 1.lt!yerı otlıyucularınmı J)O.'ts 
Pulu )'ollamaJamu rica ederım. Abi tak

\., dlrck ı.t.tıeı. muıt .. bele.!IJı kalabWr. ---.... _____ J 
Yeni Aksaray kaymakamı 

Aksaray (Hususi) - Yeni Aksaray 
kaymakamlığına tayin edilen Dikili 
kaymakamı Abdurratıim Yüksel bu 
haf ta içinde Aksa raya gelerek yeni va
zifesi 

rı:ışla yu2de yüz fazla fiat M"zetmekte - hayyer prtı: <Bahar bak ıönill gibi.) t _ Paz&rt.ul ısbl aa\ on bele tadar hlrcb ıabrlren VBJ'& flfahen Çankın beledlluln• 
dır. Çaylara, muhtelü ot ve kullanıla - Halk türküsü: <Ay doldu batmadı mı.> ı _ mtracaa\'llp m.n olunur. .ıo•ıcıo. 
~hru~M~~ ~~bn~~ınmey~:~a~~~~l-~~-------------------------------

Ankara borsası --
çay :posa1arı katılarak kilosu 700 kuru- revı. 2 - Melekaet _ P'erahnt.k tartı: ('ntre• 
c:a s~tıl:naktadır. Her isteni~n zaman- yüretim.) s - Nlkoıoa: J.l'erahnlk p.rtı: 
da gaz yağı bulmak da mümkün değil - <Blr tını Jomıa eda.) 4 - B1men (len _ r. _ 
dil'. rahnlk p.rtı: (Ruhumda babar qU.> 1 -

Yerli müessese~rce istihsal edilen Halit ttırtilatı: <Yamı turban.> e _ l'tLMJ • ._ __ Ao..;..ılıf..;..·_KA....;;pa_n_11_ıı ..... a_uan __ 11_1_1MO __ -I 

mevaddın pahalanmasına sebeb olarak ni türkiJ: <t~tım 111711nu.> a - Otuyan: 8a- çan• 
da tüccarlar: «Buhran var'.·· Boya g .. 1_ flJe TokaJ. 1 - Tanburl Alim. • KArc1lar 1------..:....-------........... "" .&ç.ıJ11 Kapanlf 
mivor, odun pahalı vesai:reı. gibi bir şarkı: <Bir taraftan aeıtı derdl ıamı.> 2 - 1 8'erll1l l.21 
ta '-tm esbab f'l...-J • Arif Bey - Karcı.tar p.rkı: <Bir ıoncaya bir !:°~dra--or'"" 100 Dolar 130.JO 130.S 

"" 1 muc ~ er g&tenyorlar. nvw ~· • 

H~.Jk ihtika: cereyanının bir ~n ev - ~!':ı:ni~~k~!~·>0 3rtnd:;:_> !e~-:ı::! Parla ~= ~~ 2
·
9021 

VP1 oııl~nme'lıni bekliyor :uııano ~- e.es 
........................................ : ....... - ........... Şen • UŞtak şarkı: (Bahar erdi.) 18.SS: Beı- ceneTte 100 .1o9'flç. l'r. 29.14'11 
r T 1 y A T R o L A R ' beat sallt. 19.10: Memleket saat lyan, Ajaıuı Mmsterdam 100 norln 89.3912 
\.. ,J ve meteoroloji haberleri. 19.30: Türk m~: Berlln 100 ~ 
.. hlr TtyatrMU Tepeba,1 dram kWnında Fasıl Heyeti. 20.15: KonUlllla: <Dl§ polltika Br6kael !: ~hm.1 

akfam .,ııat 20.30 da hA.d!.selerl.) 20.30: Temsil: Bir dana maele- :!:: 100 Leva 

Hayat Bir Rnyamr s1.> Yazan: Baada Saytt. 21: Bert>e.n aut Praıı 100 Çek Kr. 
f.ttlklll caddeal komedi tı.muı:ıda 21.ıo: Konuşma: Haftalık posta kutuau. 21. Madrld 100 Peçeta 

Gündüz saat 14 te 30: Müzik Rlyasetlcümhur Bandosu <Şef İh- \"arşoTa ıoo Zloti 
Çocuk Oyunu san KilnçerJ ı - Andre Mesaier: Marı. 2 ..... BudapetUI 100 Penıö 

aıt.,am ıaat 20,30 da 

Sözün Kısan 

A. seııenick: Avcılann şenlll'I. 3 - .B. Ohab- Bfttreş 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 

rler: Gwendollne operaaırun uverttirn. 4 -

P. L'.ncke: Aş'lr, pertıer di7arından gelmiş -
Ur. <Kornet sol.) 5 - H. l'evrier: J&pon 

Yokohama 100 Yen 
Btotholın 100 İsveç Kr. 
Moskova • 100 Ruble 

21.8225 
0.965 
1.5926 

13.5325 

23.49 
0.965 
3.1175 

31.105 

Cemal Sahl1' ttyat.rOı.!U 4.1.HO !Perşembe 
ak~amı Beşiktaş yeni Gürel .sinemasında 

Öldilren tim? 

Krokilerinden blr parça. 22.15: Memleket sa 
at tıyarı, ajans baberlert, Zlraal, BshaID-Tab 
vlllt, Kambl,o • Nukut Bonıam <ll"lat.) 3UC>: 

Esham ve tahviiat 

Büyüt eier 4 perde 

lla1t Opereti - Bu aqam aut 9 4ı. 

Beyoğlu Çiçefi 

Sın.'l.Erzunım VI 
Ergani 

19.78 
19.10 

M(lzlt: ()da müzill (Pi.) 23: Mtısit: CUband 
<PI.> 23.25 _ 23.30: Y•nnkl procram • ta_ , _____________ __, 

PaDlf. 

ilan Tarifemiz 
··············-·----

8Chile 400 lııınıt 
aalaile 2SO • 

V~ci aa!tilc ıoo • 
Dördiinci 8Ghile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son aalaüe 40 » 

Muanen bir müddet artında fu
laca miktarda llll.n yapt.ıracaklar 
aynca. tenzUA~., tarifemlzden faWade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayta llll.nlar için ayn bir tarife derpiş 
edllmlştlr. 

Son Posta 'nın ticari fllnlanna aid 
tiler 1ç1n 111 adrese müracaat edll
melldir. 

İlancdık KoDektU Şirketi 
Kab.r&lll&nz&de Ban 

ADkara caddesi 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: SeMın Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAllİPLEKI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 



12 Savfa SON POSTA 

Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak istiyenlere 
360 altm madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen bUyUk mevkiler kazanan; birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

.A 

L 
Tazeliği ve nefaseti ve san'at sahasmdaki mevkilni bilhassa gluten miktarının fazlalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi gluten mamulatı varsa silip süpürmüştür. Meşhur 

Fransız ve Yunan marka gluten mamulatı Türkiyeye gelemez olmuşlar. Hasan gluten makarnas~ şehriyesi, bisküvit, un ve sair bütün müşteriler seve seve kullanmakta ve 
her şeye rağmen mutlaka Hasan markasını tercih etmektedirler. 

HASAN Deposu : Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

SABAH, UGLE 
ve AKŞAM 

Her 
yemekten 
sonra günde 

3 DEFA 

Dişlerinizi muntaza
man fırçalayınız. 

' .. • •• • • : • ...·· . .. · . , :t-....... 1' ···· : ... ~-·,.. i· ...... ı-. : ~ .. .. ,,., . . .. f ~~·~·:--· 1t 

/ 

BAŞ DfŞ Romatizma 

Nezie, Grip 
Nevralji 

Kınklık 

ve biitfin ağrılan derhal kHer. l üzt uıunda gfnde 3 kaşe alınabili:-. 

Fethiye Belediyesinden: 
i -- 27/9/939 tarihli ek.silt~esd inte taöUb çıkmıyan 5270 lira muhammen bedelll buz fab 

• JsJ _ yalnız teslim mu de ı d rt ay olmaır: üzere ayni şartlarla nld ~ 
rlkası .e.s "nakasaya konmu,tur. • ye en n ita_ 
palı zarf usulllP. mu 

2 
_ ihııle 21111 9.(0 tarihinde saat on beşte Fethiye belediye dairesinde belediye en-

nince yapılacaktır. 
oQ.uıc k"n t teminat 395,25 liradır. Proje ve şartnameler Fethiye Beledly'"'•lnden 

3 - Muva L<I. 10399 '"" 
parasız olarak aıınablllr. « ,. 

ı ls{anbul Belediyesi lıiinlan 1 
1 da itfaiye santrallarının mühim olac vazifelerine m~nl olmamak üzere 

Yo.r:gm ar ede olduğunu öğrenmek için Beyaztd veyahud Galata yanguı lulealne te 
yangının ner -
leton edilmesi rica olunur. (43) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tedrl5 lşlerl kaleminde 50 Ura ücret.le blr daktilo aJmacattır. Ort.a mekteb moeunıı 

olmak ve daktilo ll-e çabuk yazı yazmak bllenlerln muracaatları. (2a) 

...,, .. : . "· ... ":":· .. ... 
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Bandırma HükOmet Caddesinde kö
şe başında kfiln iskele meydanına 
ve denize nazır ayda 25 lira icar ge
tirir ve halen bir kısmı Bandırma 
Ticaret Odasının tahtı ışga1inde bu
lunan beton ve modern bir hına sa
hibi yeddinden acele satılıktır. Ta
lib olanların İstanbul Galata Posta 
kutusu 1188, Telefon: 44944 de 
müracaatları. ' _, 
i=================• 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türlıiy• ıubcleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Ha tiirlii banlıa iıi * 

Mütercim Aranıyor~ 
_Fransızca Ue lngUlzceden Ulıkçeye ye 

turkçeden fraruıızcaya tercümeye mukte
dlr ve yazıhane işlerinde tecrübe.91 bulu 
nan Türk tebaasından bl.r müterclın ar; 
nıyor. Taf6llM vererek ve istedi~ ma~
nılktarını bildirerek İstanbul 1197--numa
ralı P~ta kut.usu adre.sı.ne yazılması. 

POKER Traş bıçakları 
iyi traı bçaldandır. 

ı:: o 
o .. ... 

trq bıçaklan geldi. Her yerde bu
lunur, markasına dikkat ediniz. 

1 Şer'i evkatı en doğru gösteren Hi.~r~. v~. R~n;ıı ~ı~lar~. ile, ~ava deği§me
lerini, güzel fıkraları, bayram, yıldonumu gıbı mühun gunlerı ve her aa.y • 

1 1i~Sl;~ı Y•~;~Nen;·;:ini~~~~;: TAKViMLERi 
bitmek üzeredir. Derhal si.par~ ediniz. 
Büyük boylar (Tablosu ve pulu ile) Toptan 15 Kr. 
Orta. » ( , , • , ) , 12.5 Kr. 
Küçük , ( • , • , ) • 10 Kr. 

.-... Adrea: Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi - İstanbul 

Kansızlar için 
Pek Mükemmel 

En kansız düşmüş hastaların u ıaman 
zarfında iktisabi kuvvet etmeleri için 
her yemekden ıonra bir Likör kadehi 
QUlNlUM LABARRAQUE almaları 
kafidir. E.n muannit sıtma nöbetlerine 
karşı dahi ıayet mne11irdir. Zayıf hu· 
talıkdan sonra kuvvetsiz, ful& çalışma· 
dan yorgun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş rençlerin, :ıahmetle 
inkişaf eden genç kızların Lobusalıkdan 
kalkan kadınlann, ihtiyarlar, ve kansız· 

lann dahi teıiri mu· 
cerrep ve Pariı Tıp 
akademiai tarafından 
kabuLe..dilen • • 
uınıum 

abatta• 
Şarabını içwulidirlw. 

Deposu : Ga lıta, 
Gümruk ıok. No. 36 

Her Eeuaede utılır. 

I 

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman İşletmesi Revir Amir· 

liğinden: 
ı _ Dursunbey Devlet Orman işletme& L!tasyon deposunda muhtelif istiflerde mncud 

(2964) adede muadil (691) metre mllt'ap C081) desimetre mik'ap çam tomruğu açık art.. 
tırma ne satılığa çıkarılmJJJtır. 

2 _ Tomrukların ayrıca baf kesme payiıırı mncud ve kabukları soyulmuf olup hadm 
kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. . 

3 _ Tomruklara aid satı' şartnamesi Ankara, Tutan.bul, Bahkestt oran.an Oft'firl• 
müctürlüi:lerlle Dursunbey revir ftmirllğinde görülebllir. 

4 - Tomrukların behet metre mik'abının muhammen bedeli (10) lira 60 karu.ftur. 
5 - Tomrukların muhammen bedeli üzerinden yüzde 7,5 muvaklmt teminatı (544) llia 

(23) lmruştur. 
6 - İstekliler muvakkat teminatlarını hQmJlen 10/1/940 Çar4arnba &"ıinü aaaL 11 ıH 

Dursunbey Revlr amlrl1ilne müracaa.tlan ll~n olunur. (10697) 


