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00 0Örd017 Bedbaht Erzincanda 1.000 can kurtaran 50 
· f edakô.r mahkiim affolunacalclar I 

Anlattıklarını 
dinleyiniz! 
.. Vah anam Erzincan 1,, 

e İmdad treni, kefenlik bez ke -
sen kapkara bir makas gibi karlı düz
li.ıkler arasında koşuyor... İşte şehir 
gozüktu... Tren pencerelerinden bir 
feryad kopuyor: 

- Vah, anam Erzincan! 

ı Aradık.arım bu.amıyanlar 
İ e Tren yavaşladı. İstasyona giri - ! 
1 yoruz. Şehrın sağ kalabilenleri yola 1 
: dızılmışler. Pek çoğunun kolları, ba - 1 
İ c kları başları sarılı ... Hepsi bağırışı- ı 
i ) rlar. Tren penceresinden bunlann 
İ ı nde ar dıklannı bulamıyanlar ta - ! 
l rıf edılmez bır .Y~isle hıçkırmağa baı-1 

lıyorlar. Asım ısımlı genç bir avukat, 
) umruklarıle başını dövüyor· J 

- Anam yok, benim anam bunla- 1 
rın nde yok! i 

Yeis va ıazallum ~ 
ı e Tr n durdu. Yolcu1ardan bir ! 

k dın ıkı çocuğile kocasının ve ana - i 
f ının enkaz altında kaldığını öğrenin- 1 
! c tüyler urpertici b r feryad kopar - f 

~ dı - ah ne olur, bir tane -1 
i ın bana bıraksaydın! 

1 ilk dehşet 1 ~ 
e Tr nd n inıyoruz. Gözuken bil 

t n vl r bır yı n taş, tahta, toprak 
h lı d . . . Beş dakıkada saya~ilece - i 
ğ m kadar bır kalabalıgı aöstererek: 1 

1 . dıyorlar .. Bütün Erzincan 1 
k nesi pmdi gorduğünüz halk! ı 

1 Mücessem ö•Uier albUmO i 
r e Yuz erce, bınlerce cesed, iıstus- : 

t 'yan yana konmuş ... Bırçok kadın-1 
l r, çocuklar, erkekler bır a!bıim yap-

kaldır p kendılerine aid olanları an - Felelı, Enincanı böyle ınırcla ... [Yalıancla ıelair, OflllıJa bir lıuun lıar6anlar] 
rağı çevırır gibi cesedlerı kaldırıp 11 

~ )Orlar. Ankara 3 (Hususi) - Son zelzelede To yük sakatlıklar sezildilinden hükdmet bu betonarme harcına donmq çimento v•ıdildili, beton tabakanın zelzelede toz ha· 
i Bır çocuk haykırıyor: kadda yıkılan bazı binaların lııf& tarzın- bUSUiSta tahkikat yçtırmak lüzumunu donduktan IODl'& dövülüp toz haline kon- line gelmesinden anlaşılmıftır. i - Anne babamı buldum, babamı 1 da o inşaatta kullanılan malzemede bü - biasetmi§tir. Mesell Halkevl binasında muş çimento ve batta kireç harcı illve e- (Devamı 8 inci uyfada) 

i ::::.~ cesedlerle veda kucak • I ı · .. •Miiii"Ş8i""-
I • :örk!:!:~::ra bir cesed 1 10.000 lira 
İ Cese~ın ayak ucunda elinde taban~; ı teberru etti 
1 ıle kopegı oldüren adam 

B •.. 
a~ını goğe kaldırarak bağırıyor: Ankara 3 (A..A.) - Reisicümhur ta-

bi -bAllahım dirisini aldın, ölüsünü met İnönü zelzele feliketi dolayısfla 
ze ırak' · b" . milU yardım komitesi emrıne on ill 

Te~ekkUI lira teberrüde bulunmuştur. 
(Devamı 8 inc1 1Qf8da~ 

• Omuzunda blr ihtiyar kadın c 
sedi taşıyan ak sakallı bir adam: 

.. - ~Yaliın oğul, diyor. Gömmele 
gotürüyorum. Allah öyle istedi Al-
lahm lfine karıtıhnaZı · · · 

( Yazının metnini 7 nci 
llJfada bulacaksınız ) 

···--..... ........................ ............... J 

lstanbulun nakdi 
yardımı 289.483 

lirayı buldu 
Şehrimizde zelzele f elaketzedelerlne 

yapıhnakta olan yardım faaljyeti d., -
vam etmektedir. 
•İstanbul milU yardım komitesi diln 

ajleden IODra villyette topl&mmf • 
'Dnaa • IDcl -~> --

Parla ve Load.ra 
m:ll.•akerelerl 
netlcelead.I 

Paristeld mali he1etimiz 
yakında avdet ediyor 

Ankara 3 (HlllUll) - llariciJ• Vekl -
letl umumi katibi Nwnan Menemenciot
lu retalitindeki heyetimtıdn Londra ve 
Parlate idare ettiii malt müzakereler ınu

(Devamı 3 BDdl A)'fada) 

Erzincandan gelen 
yaralılarla konuştum 

Yazan: Ercomend Ekrem Talu 
(Tallll 1 ınct a&Jfada> 



t'hra• u,ıhlııll 

B ir nmettap - ymlanndan 
1*ilıl ıMmmm talili tetkik 

e1meJe ,._, .... Y••edııı p aattrlm 
tbJwum: 

- Abluka, m.1111111 .ımutan ziyade 

7 .. Wr .... ~ "'•)Wllll ide ı.m -dıle ... ___ 'lllllJa kılllta 

/111nyank temamtle aç kalmaaı mevzuu
ı.Jüs dejildir ••• 

Bir alaıın J6vdesllıııP 9lra lllr '-1. 
o efaeı 1"af ,.vq hmhtı, lçtnt .,.,aı. 
jlr kof bir hale getirir: fakat devinıımez. 
Alacı yıkmak için bfr fırtına ilbr. lf'e 
•bJubnm testrf de b&vJec:Rr, AJmmıy&mti 
malı:a""M'tt-' reddM8 ve •ena keml
neektlı : fakat matltb eclelaOmek tçln, 
bnıdaıı ve handa biftk bir tumn i9-

11r t.ere ile Frama .. tumas ~ 
1umr1anı,.,..ıar .. 

ON P.OSTA 

- .... ,, ••>al•: = Siair hflT6intlep = Sözün kısası --'[Oıtad Erciimend 'E1crem Raıtadı 
Onan için kipinde ıMıntamnmı gc. 
riim•üwer~ lCıadhhr ecil fi#& ee 
,,,..,.m edmten olcıqıuculanmazdan l>-J 
zür dileriz.] 

_. ...................................................... -
Belediye memurlarlm 

11kaldhlkleri 
a ndaki praj1 

A1*1ra 1 Olamll> - B!ledlre aemurla • 
nnın tetatldlüklerl lçln bükfunetın buırla. 
Dlll oldqtu bnmı projeli ptında Mecll.18 
Tsll~l:ttr. Bil 1tn»Je19 ..... beledlJelerde '9 
~ :\,peler Mnbmn.. cıaJqan maaurlar 
bl9Aıetıe aln,.,.,,,n qllaa la>aren maq!L 
nndan lkl ay müddetle yüzde on Te müte • 
batı aylarda yüzde bq tekaüdlilt b1asu1 ım. 
ı!llece'kt'1r 

Be'edlyo bütçelerindeki memur aidatım 
yeld)n• lzerlac!ıen aynca yilde bet ayrıla -
cak ır T m n ed lecek olan .ser.na e her 
s ne Wledtyeler bantaaının yapaca k nn 
J(b:Ge 1tt Dl~ e cel11r 

Me meaar.lan 15 me zme!U 
bul.undu.ktan acura tekaüd oldulı:lan uman 
aa maa larma göre projede teablt edllmlf 
otan tekatid maaşlannı al :bllecetle 

Blrleet dereceden tetrid olana 154 lira, 1.. 
kln 1 dereceye 135 3 ftnc5 nt, .. 1 cil ıoo. 
be net 88 t mt'2 11. _yedloc:l 8', .aetildncı 15, 
9 uacu 46, 10 uncu 40, 11 1 et 38. 12 n 1 33, 
11 tneıl rr, 14 4lncttye 21 Hra wrtıece tir 

l 
t 



İran ve Mısır 
Meclislerinin 

taziyeti eri S Her Karacabey 
havallslnde mühim 

tahribat yaptı 

1 Mllll Şef e Finlandigaqa dalıa geniı 
gardım gerektir 

Ankara 3 - B. M. Meclisinin bugün 
Refet Camtezın ba§kanlıjında yaptılı 

Ankara 3 (A.A.) - Reisiciimhur toplantıda müzakereye başlanırken hm 
famet İnönü bugün saat 13,30 da şeb- millet meclisi reisi ile Mısır AyAn ve 
rimize donmuıtür. meb'u&an -reıs'eri tarafınaan gönderilmif Yazan SeWn..,., Bllleç 

Milli Şef Kayaş istasyonunda Bat- olan telgraflar okunmuş ve alkıflarla p lnlAndiya fle Sovyet Ru ....,. 
vekil doktor Refık Saydam ile va'!i karplanmıftır. da cere an ed n harbde n _. 
Nevzad Tand ğan tarafından kar9ı - Millet Meclili verilecek cevablar için ve milletinin pterm kte olduJu maka-

Band rma ' (Busual) - Seller Ka • 8'lrliJdeyip gtStilrdüğü insan ve ha-y - lanmış ve Ankara istasyonunda da riyaset divanını tavzif etmiftii'. vemetin hayrete dejer tarafl. ,. 
racabey v. hav•llsblde millıJm taJııf - van mtttarı henilz tesbit edilememış - hafta B. M Meclısi Rei ı Abdülhalık Meclis bunu mflteakib ıwmalnelfnde kadar dünya eftan umunıi bB 
bat yapmqtır. K.araC1ıbeJ bir ada ha • ttr. Su gece yansından aonra yüksel - Renb~a olmak üzere Vekıller heyeti mevcud maddelerliı ~ 191 • ~~ı!:..1::! tn;.. ~ t9UI' 

lindedtr. Etraf kaJ1er sular albndachr. mı., ababa bqı azamı haddini bul_ me uslar, vekaletler ileri gelenen ta- ~ feda)rar, böyle bir milletten dolan or _ 
Bellerden .fOO ev w düWn harab ol- mllftUr. 1500 den fazla ev yıkılmıştır. rafından aellm'e.nmıftır. dunun da Jra'hraman bfr var'ü olclulan 

Teati edilen fal-ft-r lnaı·ıı·z, ltalyan V8 1.--L-..i. Wll ... H Ll..-t bu 1...11 muştur. ŞimdlJe kadar 20 6Ul ve 50 Bazı lldalar tefkil eden kısımlardaki ....... u- _._. -'"' ua&a au 

bvıb tesblt edllmlftlr· balkın turtanlmasına devam olunmak. Ankara 3 (AA.) - Yeni sene mtı - Fransız sefirleri ~ ~s .içi Uclar olaD cırdunun11_k1L Sula D çe]dlmediii yerlerde vaziyet tadır. nuebetıle Reisicümhur İnönü ile E - • ..._ -- amne ....... 
meçhuldür B r kısım yerlerde aulat Buna Valisf Refik Koraltan, seyllb len kralı hapnetltl Jorj, Bulgaristan Mo•kovadan eyrdıyorler ~bir= a::~ da .:::. 
çekılmefe bqlallllfbr. Apolyont g8Hln sahasını ve barab olaın mahalleri ge'7e- kralı haşmetltl Boria. Yutoela\-y& bil- Moakova 8 (Havas) - İqllterwnta : bllnyeillntn qJSf nolctaJUmdan biri o-
de b r mot6r devrilmiş ve iki fen me- rek icab eden tedbirleri almaktad r. kamet naibi Prens Pol ve lapanya liGlkova teffrl Seedl, dfln aat 22.30 da larak bllcQf bu ~ taba 
muru bojulmuştur. Motörün tayfala - Kurtarma işlerinde polis komiseri Cev- devlet reisi general F.ranko arasında 1 hareket eden trenle U:oskovadan ayni ,. tedbirler almak w 
r ndan alnız Bandırmalı Mehmed k1ir det, -ı. bil-"k yararlıklar göstererek karşılıklı tebr k te'craflan teati edil- mqtır Be& Romanya, Yupavya .,. J'lnJAnıftJa ile 0 MIP"•elen 

ı-a 3 .. mfftir • • balJamıp.ı. SovJet Oftlulann ...... 
tu mu tur. halkın imdadına koşm* için üç defa · İtalya yolile Londraya d&lecettir. ulnyan "8ril~ toara Jwelreı. 

K be le Bursa arasmdaki ldSp- boğulmak tehlikesine maruz kalmış - İatuyonda Frama l8firl Naatar na • ~elerlle davanm kısa zamancla hane.; 
rü sell r n hucumile yıkılmıştır. tır. 9 .. .x..a -w Lo ..... ma mma .efaret erkAnı ve 'toddye Mflrl dilebileeelf sanıldi. Halbuki.., tamımen 

Mustaft1 Aygn ......... -..5_.,.JJ & & •-- Haydar •firl teşyi etmiflerdlr. bunun aksi bir tezahür ~l Ştmdl, 

ıua.ı,.p.. Manisa 3 (A.A.) - Manisa - Akhl. k&DUD.11. balya lefiri Roao da yann Moskova- elde :ll~=~~lda~~ 
Mu •afakemalpaşa: 3 (A.A.) - A - sar pesinin Sara~llu ve Kıfpaklı köy dan hareket ede~ktir. Framız .tin Nı1- ~la maddi kab yeti ele Jmnet 

n doJ~ ajans n n mahallinde bulunan lerl aruında 50 metre kadar bir kısım Mecliste Ticaret Veklll giann da yakında Pariae döneceli 81Sflm ~dirllmlt oluyor Fakat gerek tnsn-. 
hu u muhabirinden: !tdar tarafından bozuldufundan milna- mektedfr. ve gerek Franaadan abeden 11lllere ha-

Se ab mıntakası olan M. K. Paşat - kalAt durmustur. buQday fiatları le" kılacak oluna bu yardımlar nüafldtr. 
da rn· V lA etimizin en mamur ve en Bir bal denmda oturan bir klh 1il h kk d . dl Prenses Ş ve at' Cilnldl mukavemeti namGtenahl olnuyan 
Vf'l ml' ka olan Mustafakemalpa • g(lnlerdenberi su içinde kalan dam•n a ın a ızahat ver feliketzede'ere 600 M111r Fin uJılı. bir ,On, ttıkenmm; menable 
fa n m hailesi bir çamur ve etı· vıkllmasile enkaz altında kalarak a1 - • .. _. eli ma1lt bulunan Rus taarruzları ka~ 
ka ' nı hıı e gelm'ş bulunuyor. ml\~ ayni damda bulunan validesi fle Ankara 3 - Bugun Mecliste buğday )ırası gono;ıer da taJratten dtl.tebllfr ~zaman Sovyetle-
Fev7rl d • ŞeV e, Hamzabey, Seb - kardeşi yaralı olarak kurtarılmış ve ~':"~~-:=~un bazı mad=: Ankara 3 (A.A.) - Haber aJdılJmıg:: =:~d~=~:r_: 

r · · Atari e· Dere ve Orta mahalle- hastaneve yatınlmışlardır. ı kanunun ere g6re PrenlM Şiveklt, Barla,. VeklH • naslb olarak kendini ptereeektir Bun-
k mflen sular tarafından siirükJe.. Manisanın Mahmudiye köyünde bir münaaebe ile aoz alan Ticaret Vekili Nu- mbe gonderdili bir telgrafla harebtl elan dolaJJdlr Jd ftJdt aeçmeıı1en ve Pin 

n·p " rülmüştilr. Enkaz hatindeki bl çok evlerin vıkıldıir ve klSyde yılcılmı- mi Topçuojlu ııabat vermiftir. arz fellketl brpnda duydaiu tewlr ord,umnun maneviyatı tam yerinde lba 
nal r da yıkılmaktadır. Su baskınına yan ~k az bina bldıiı bfldirilivor. Vekil ezcilmle demiftir ki. ve tee.cıtlerbıl bilclirmlf .,. fellkebe - yapılmaa fcab eden muntazam ve~ -
u~ra an on k vden bir kısmı ile muha. Sular altında bulunan köylere ka • Bır haft.adanberi biliyorsunuz ki, yu • delere bir yardım olmak ilzere 800 llJllr 1'tl yardım yapılmak gerektir Bu 1" ne 
bere temin edllmfştfr. vıklıfrla gidilmek suretile temas tem n laf muıt .mak uzere buğday, arpa, lirası teberril etmiftir. birkaç ytlz gönillil ile, ne de birkaç W/• 

Kaza merkezinde şimdiye kadar ellt edilmiş. lcab eden yardımlar yapılrnı _ çavdar ve mahlutun ihracını erbe&t bı - yar hutane izamı ile olamaz. Bu it. JPln-
kiş nln 61.dülfl tesblt edilmiştir. Suyun tır. raktık. Bugwı bütün Türk lunanlannda Paris ve Londra lAndlJaJa ~alden askeri kıt'alar llY-
- fob olmak uzere arpa fiaıı 5-5 5 aruında. • . , • .ketmek suretile yapılabilir, bu hali çok 

Bl·r tafta snren muharebeler çavdar 5 kurut 30 para ürerlnden atıl- muzakerelerı netıceıendı mümkOndilr ki, İngiltere ve FraDIUWl maktadır. Bulday üzerinde henilz alın- (•••tarafı ı ind aıfatla) Sovyet Rusya ile muhafaza etmekte ol• 
.__ --. duldan IU1h vaziyetinden çıkmalarmı da 

llUf -rar yoktur. Fakat çavdar 5 kuruş vaffakiyetle neticelenmıştir. Heyetlmlz B tak.ıı...a -~ bir -•---
30 ld tah b icab etlln .. u "1nle .JçU& al&Ml&la 

leh• para 0 uguna nazaran mın uyu- önumuzdeki günlerde memleketimize d6-- için mkadeleye girişen bu iki devletin, 
?M:"IMll" ~ t1Mı altı kur a- neceJdlr. bu fedlaWrJıla da katlanmalan bir a -
tilı olmı ti ha eri • Olrendilime ıore Nmnan Kenem• - rurettlr. 8Qed ba ,ardım peiJdne, o a-
cekttr çu da he- dotıu avdet ederken. Bulgar hllrOmetl - man, _..,1n ~ olacalma ımn. ._ • 

Roma, seçen ay içinde, Sovyetlerin 400 tank ve ısn men bu ihraç edecek - n1n davet!lll olarak SofJada tnaklmf • ttrema w - pP;.ftl&"ta faJcla.,. • 

ttild • • biJd• • Jeb& blmumttır Bu car v Romanya • deeektiı' mea. tayyare kaybe ennı ır.yor w.nn etmeJerıne imk n ~ umamt Mtihfmfm .,,_ 
Yoktur Macar b raz butdaylan var- yapacalı temu ft ~ tnldpf 

Roma 1 (Jl1lnll) - Beklnldden bil -ı Fln1edn Tolva tGJtı mubarebetlncleld • da 1evki1at mütldl ltl vard r. Binaen- halinde olan Tlrk • 84lpr clGltlu.lunua -------------
dfriUyOf: zaferleri çok bQytlktör. 15 fil 18 bin mev aleyh butdaylaruıuz genif Bir taleb kar- tanln1ne dolru atıl.cak bir edim •Jd - Paria belediye mecliai 

Şimah:lm blf1ı1U'8k Kareli berzahına cudl'1 btltiln bir Sovyet fırkası fillen tın- tmnda bulunmak redir Bu a binaen maktadır. • • • A k beJ-.11--
kadar muhtelif ~ llUIUbil tur- ha eclllmiftlr. Sovyetler bu bölgede m'1t- memleket dahilindeki alq fıatı 6-8,5 kıt- re • • D ara ~7.• 
.ruza ıeçm1t o1an Pin bvvetleri, türt - hif matr.eme tıybetmJtlerdtr. ruıa yak'aşacaktır. Ba sada 'ht klrla mlea,.ele reıaıne telgrafı 
ben blr hafta aüren pddetll 9B'1"'P'alal'- Sovyet tebllii İsmet Eker cÇ rum• ıımdı buğdayın Bursa (Hususi) _Evvelki gün bele- Ankara a (A.A.) _ Hareketlan t.1lb 
dan sonra. yalnız diifmanı ~ldlrtmek - Moskova 3 (A.A.) - Leningrad as - hance satılması sel"be t bırakılmış mı- dı~e sal olarında. vaiimiz bay Refik U do)qJ8ile Parla beledi19 meclill relll 
~e ı:kv~ kmCU mevzilennı de tanzim kerl nuntakası erklnıharbiye heyeti - dır? . Ko a :un riyasetınde büyük tilccar- M. Dnll l'aure'den Ankara be1ed1J9 ni-

ş ye etmlfl~. nm 2 İkincikinun tarihli tebliği: Ticaret Vekilı N~zmı Topçuoğlu Ay- larun z toplanarak, şehırdeld ihtiklr 1i TanckJlana aplıdak1 teJcraf plıntfHr. 
F imaldek ' Revanıjemi - PetA.mo yolu Mühim bir hadise cereyan etmemiş- dın. evet, serbesttır. m<: le me uubahsedılm111 ve muza- p-..a- -ı..ı -1.-11-1 b'~ -ı.1. - ..._ 

n unetleri tarafından tamamen fi • ti H fe . So t Ek Ç b L--ti • " _. .. ""'"66 IUlaaa.& ..... - ~ .... _, 
tirdad edilnıiftR aı:ı burad - r. avanm na olması dolayıs le v amet r orum. u ser~ - ke e ed'lmiştır. Val', Borsadaki iktısadi lerlnfıi tahrib etmif olan, blrP vata. 

halde • D6pn a, peri yet tayyareleri keşif uçuştan yapama - yet bundan ı:onra da devam edecek mı- vazivet ızah ederek burada pahal lıp dq1armızııı da milmihıe 1ebebfyet wr • 
pnDiler tanftu rü!;t :ıe=~ Ko _ mışlardır. dir? Ticaret Vekılı Nazmı Topçuoğlu lüzum olmadığını ve bu hususta hayli mış bulunan bilyilt fellketten IOll ~ 
pajowı 1 kıyıiarı~da cereyan eden Sovyetler yeni smdlan lilih altıaa c:~· şimdıkı halde devam edccekt r. retkikat yaptığını beyan etmiştir. Tüc- müteeallr olup Fransanm udık dıOltu w 
muharebeler 1lllUCeııilnde Rualann alır ahyorlar e e elim. carlar m zdan bazları bu durumda lza- dürilat müttefiki olan Ttlrk mllleıtlDlılı 

ta ~ bldıJr!.I • I~ndra 3 ( A.A.) - Alman radvoc:u- Ziya ~evher Etili Çanakkale. :ıcaret hat verm· ler, binnefs birde ihtiklr matemine iftirak eylemektedir IBI* 
.... _'..!t. n ve bilyük mit bildi diği - So 1 B' ı· ıw Veldllmızfn bilhuıa son olarak auz sı o ış şe -"~'1.. tahta nuv ~ terkedeaek gerile_ nun r ne ırore vyet er ır 1~· • rın vaki oknadıgını izaha çalışmışlar- hiblerln w halkın terclimaıu uıuıpa 

kleri ~. veni sınıfları w bilhassa mütehassıs • ve ambarların genışletı'erek, bunun uze- dır. Bazı toprak mahsullenmizin fiatla- letinlm karp kalbden acımm "~•• 
~,- _ _..._,JI_ .. "" ~ lan silAh altına cas.rmıstır nnde işlenerek gPlecek senelerden bul- A~--- h" "..,_,AL'LJ -L ....ı-ı...ı a.t-.ı- ıe-- nııAllıadl!lllll.A'~~~~~ 
.._,.,, 3ıııııwça-, .-.- •1 ~u.nut1 - tana ııı:ı • rın n ., ..,_mı USIUI ~ etın~ za- l&IUU<I u.uııı:: ey -

ve 150 tayyare kaJ"betmlflerdir. Glntlllüler day fiatının müs'tahsıt le !ne olarak tu - ruret olduğu anlaşılmış, Buruda ihtikl Parllin. feci surette fellkete ulraımt llılP 
Plnleda Stokhotın 3 ( A.A..) - Dün ven;den tulmasının temin edılmesı yoJundakl be- ra Mt' dan verilmed ği ve verilmi • lunan bitin Ttırk alle'eril• blbm 
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ımdaa'bld T~ bil- biri lllblvlardan. diferi de işcllerden Diler cihetten flatın JibeJJııesl na - Sahelaa 
.,. , mttrekkebdlr. lell benim tezimi kuvvetlendirecek beya- taD 

0 
, nattan 1lqka bir teY olmam1ttır Slayuı 

Rme1t hırb iyaselini =~;,:1::!r ':. ~~U: 
leri arttı iddefle ten i~ etti :-~~d:;-~ı:.~ 

Puta 8 (BUIUll) - ~ cepheelnde Vqinaton 3 {Hualul) _ JCongrenbı 1_ ~ t.opralt ofttl verd ıtmlz lel'lnaJe-> 

Dı:l -.nc1enberl Franm ve Alman hava çilnatı lçtlnia devre.t buglin aktedilmlt- yt ı,t Jmllannut olaayclı bu bet kall'Uf nnetlerl arumda faaliyet ~. tir. k6JllnilD kelelllne Jireeekti Sayın VekJ• 
l'rauıa avca tayyare1eri buatıa. tekrar Bu ndlnuebetle cllmhui'relli Buzvelt. Hmlz bundan 10DrN1 için bunu vldedi -

ika AlmaD tqyllnlini düfiirmilflerdlr çok beklenen nutkunu IBylemiftir. yarlar Alac k1 n tabalutla bunu yapa -
t>iln btlf ~ yapmak i1zere ha. Ruzve1t, milleti twnlld ve blrllle da- eak'erdır K6 1 On elinden 2-3 kuruf8 

19bte &eçen 107 Framız ıııvcı tayyareslf wt eden bu nutkunda: Dfktatörlülil çaktıktan ra h r hanli btr tOccann b:ı-
Alman bava filolarile kaqı1qmışlar, fa- laamll w cebir liyuetlnl fhldetle tak " nu bet Jnırup utmuı bent allkadar et 
kat Alman ta17arelerl derhal geri dön blh etmlf, Amerikanm harbden uzak bl- mez. As t aye 1dS 1 On elind iken b€at 
llkıert için muharebe olmamı§tır. makla beraber, ahlAk prensiplerinin ve lnmap tılmuıdır 

Dil r taraftan Parla clvannda keşif beynelmllel kanunların lbll'ine llkayd Bu mQ akereden sonra kanun o'kun-
~la yapan A'man tayyareleri de, btr bulunamıyaca m aöylemiftir. mut ve tuvib ed lmiftir. 
-,; le a iktifa tmiş erdir ııecu n bugünlril toplantmnda m -
~il'• 3 (H ) - Bugü Al~ il Söllddı Ertalru'uı tUrbesi ga resmi kanununun bazı hükilmlenn n 

ua1Ua4ıle ketif u u yapmakta o- la . d''d" delifthilmesine ald kanun da mOz kere 
& .. ~ ta aresf \iman yava mır • 1 ve kabul ec:Ulmlftir. 

teıdlndan takı'b edilml ve Söjüd (Hu usl) - S6lilde b r kilo. --~-~~~~~~-
ududu ~ dO.şl\rillm~ - metre mesafede B~ .,.._ ~ .._ tle har8 o1p kJıbbe~nin kuqun-

tanareclliıırillde :ıahaız '* ~ Srtujr6hm '6rbeSl tc:lft6r ıan tamir · 6dl1etek yeni bır hale &ftir 1-

lblllllr.. BpbMela tanfawlaft ~ "° .... 

~ lbA•, .. ..,. 1 r JBlllll.....,... An 1 ı talı•• Ov 
... ..,... .... • ~ -. ,_ - lllıilllfe ..... --:----
....,. 1 rtrte *- sliıl ....... •mtetelrn .... aımlıtı- • 
~_. ................................... ı ... 

................ '*,... ........ ., . ..,. .......... .... .... 
.... ,.. ld .... ,..... .......... , ... .......,... ..,..... ..... .... 
fU1rtU .....,.._ ............. _,.. ... • 1 .. ....... 

"'......,. ............ firik talNı'ıalar ftl'U'. • hatta ftrtdıılı"lll• ... ..._ .............. ,. =· ....... .. t..ıt. ...... TraQa ........ ~. ,JI .. . 
............. ft ............... Wrdelllpft ....... ~ 

....,.... Doln ......_ Çinli ;,alun tarihlerde Budar .,. ,.._ ................................ ...,... 
Dem* ll - ... .......,. ,. ftrllerell .. ,.......... llatt6 ................ 

................. almak bMI, ........ ....._._,.... ,..... 
TüJf•.._ u wada ~ lallblan ...._ lllsl .., •• '& ..... ...._ 
.......... , ... b.... ki llldlwl11ia elıktea ella ola• a _. r • illa.._ 
.. ................. dt .. elacütw. ......................................................... , ......... .. 
.. hr ba&lttlr. Ylklek muraftara ..,_. tile R ......... ..._.. ....... et. 
~ Çhli .. ,. .. ...,.. .,... ....... ... ..... .... ... ..... 
._.. 1ara1ar " ..... a11r ......., ... ,tllr oa.r 1ı1r ._........... Keanaa 
.....,. ..... li&lna ..,. .......,. --·- ........ ,...,. tlbu .......................... 





SON POSTA 

Erzi11candan gelen 
yaralılara onus um. 

' --------------------------------------~--
Fel~ketzede kadın, babasız kalaıuı evlaaını bağrına basarlıen ı 

" Allah deolete millete zeval verm;?~in I,, dedi. 
Korlıma Jıadınıml Bilgi• devlet ve millete zeval maka" der değildir. 

rasanı Ercii.mend Ekrem Talu 
Ankanı 2 Kanu.a.uscıni 940 

Bir haftadanberidir ıssı ve mllffik ku
cağında beni de barındıran Ankara N~ 
mune hastanesine dün alqam, bağrı ya
nık Erzincandan ut yaralı ve hasta ka
filesi geldi. 

Çoktan unuttulum kendi u -
tırabımı bir kere daha yene -
rek ve bir gazetecinin vazife 
önünde, bir askerden farksız olduğunu 
düşünerek bu bedbaht vatandaşlarla ko
nuşmak ve dinlediğiııt ,eyleri Son Posta 
okuyucu1.arıııa duyurn-.k: istedim. 

Hastanede, yattığım gündenberi ses
siz, fakat hummalı bir hazırlık, bir faali
yet hissediliyordu. Doktorlar, hemşireler 
oradan oraya koşuyor, aralarında fısılda
§ıyorlar, hastabakıcı ve hademeler, boşa
lan koğuşlarda temizlik yapıyor, tertibat 
alıyorlardı. 

Zaten hekim ve hastabakıcı kadro1an 
seyrelmişti Erzincan felikeü duyulur du 
yulmaz, başşehrin Nümune sıhhat mües
sesesi derdli yurddaşların imdadına en 
seçkin unsurlanndan mürekkeb ekipler 
koşturmuş. zelzele mıntakasında sağ ka
lanların canlarını kurtarmağa ve koru
m.ağa tehalük göstermişti. 

Sıhhi durumları müsaid o!ıan yerli has
talardan 47 P,nesi peyderpey taburcu e
dilerek böylece boşalan yataklara şimdi 
felaketzede Erzincanlılar yatmış bulunu
:ror .. 

Bunların gelişleri pek hazin oldu: Be
lediye, şehir otobüslerinin banketlerini 

Br.rincmıdaa ilk gelen yandılar dü11 HaydarpQ.§a.da trenden indirilıf'lerken 

1 l:tdiseler 1 
ŞÖMDD DE CAM 

C am ve cam ef)'8da da ihtikar ya- W... apntımanlammz; tahta camlarile 
pıldığı iddia ediliyormuş... bir kat daha nahoş bir hal alacak. Eğer 

.Bvvelce sandığı 780 kuru~a satılan belediye bu arada, tahta camların ay-
camlaı·, bugün bm dört yUı .1ıtucu1o hatta ni renge boyaıımaları icab ettilf ve bu 
daha fazla .fiatla satıh,ormuş. Asıl lfin hususun bir an evvel teminini belediye 
garib tarafı bir kere cam almıf o'an, bir şubelerine tamim etmezse, bazı tahtı 
ikinci defa cam almak ıçin muracaat e- camlar oldu~ gibi kalacak, bazıları da 
der, ve bir de fatura ısterse cam tüccarı. renk renk boyanacaktır. Tahta camdan 
faturayı vermediği gibi camı da vermi - dışarıyı görmek mümkün değil. Gerçi bir 
yormu1- ·y1u'" Müte . . 1ar T b.. . . fa da ı ."16 • var! cessıa ınsan cam ar-

~ 11 vermez, ~ ver~ turayı kasından konu komşuyu gözetliyemiyecek 
versııı. ve sonra ihtikhla mucadele ko - 1 Ge 1 ı.ı-ı~mw var: Perde ka-

. da hes b · b kal er... rç gene uu; .:r~l!ia • mısyonun a vermıye mec ur -
sın ••• Bu hiç işine gelir mi? pamayı da ihmal eden ve evlerinin içi 

Amma camsızlık bizim i§imi.ıe gelecek darmadağın, kendileri evlerinde saç bq 
mi? dağınık, kılık kıyafet acayib dolaşanlar 

Kış ortasında evimizin kırılan camuu, I görülmiyecek, amma fenalığı yanında bu 
nasıl yeniliyeceJiz? Köfe bqmdaki cam- iyilikleri devede kulak kalacak. 
cı: Sokafa, aofra örtüsünden bu!ıapk su· 

- Camım yok, tüccar vermiyor ki! di· yuna kadar her feyf d&tenler cam ol -
yecek. Ve biz çarnaçar, camcıdan çıkıp dutu zaman bazan akıllarına gelir, cam 

1 

kontrplAk tahtaların satıldığı dükklnlar- arkasından sokağa bakıp, kimsenin geçip 
dan birine uğnyacağız: geçmediğine dikkat ederler ve öyle d6-

- İnce, fakat sağlam bir tahta lt.zım... kerlerdJ. tahta camlar evlerde cam ar -
Derhal intikal edecek: 
- Cam yerine kullanacaksınız. 
- Maatteessüf öyle! 
- Var, fakat biraz pahalı. 
- Çok mu pahalı? 
- O kadar değiL eski flatının dört mis-

li! 
- Ne dediniz, dört mllll mi? 
- Maatteessüf, kabahat te bizde de -

ğil, cam buhrallından fabrikalar tahta 
yetiştiremez bir vaziyete pldiler. 

VeTecek cevab çok, yahud da cam yok 
olduğu için kısa kesmeyi tercih edeceliz. 

- Peki fU boyda, fil ende bir tahta ve
riniz. 

* Esasen hiç te güzel olmıyan evleri -

kasandan sokağa bakamıyacakları için 
gelen geçen var mı göremiyecekler, camı 
açıp bulaşık suyunu boca edecekler .. vı 
cam kapanacak. Artık camın altından 

geçen 1erin halini gözönüne getirin. 
Cam ihtikan da yalnız muhtekirlere 

yanyacak; &fl.ka serçek:miş campalaslar 

gördüğümüz zaman lhtikinn deTeCeSinl 

daha yakından anlllJDlf olacağız. Fakat bu 
oampalaslar, camdan değil, ea llllğlam 

betondan olacaktır. 
thtikArı, halkın bafnna taş gibi atan 

hiç bir 7.811l&n kendine mça köşk yap • 
tırır mı? 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
kaldırıp bunıan rahat birer hasta araba- Nasıl yas tutarlar? Dört boynuzlu koyunlar 
sı haline getırmişti. İstasyondan bunla- yas tutmak bir Dört boynuzlu 
rın içerisine sedyelerile beraber bindiri- çok memleketler _ koyunlar evvelce 
len yara tlar ve hastaları, hastane kapısı de ayn ayrı şekil _ Mavajo yerlileri 
önünde, başta. hepimizin tanıyıp seveli- lerde görünür. Si- tarıafından yetif -
ğimiz sertabib Dr. Rüştü Çapçı olduğu yah giymek, sakal tirilirdi. Bu ko .. 
halde heyeti sıhhiye karşılıyordu. İnli- bırakmak, muay- yunlar, dijer ko -
yen, hıçkıran, sükutu i\e daha ziyade e- yen bazı gıdalar • yunlardan boy .. 
lem veren kadın, erkek, çocuk.. cümle dan kendini malı • auz aayıaile Qn • 
kapısından içeriye daha girerken duy- Fel4ketten ıo4 w nOJGm olcsrak kumdan sayılı bahttımianfatı Er.rincwımı bir aile rum etmek gibi. lıjı olduju ıib' 
dukları, gördükleri candan a1ika ve şef- MZJcı Haydarpaf4 i.stuyomıncfa Korenlilerin 7u süt verme husu -
katli ihtimamlan bir teselli gibi kabule- Gö 1 b. n için dalıyor aolmuı du- tarmışlar ve kendi barakalarında iskAn !arı ise daha bq- ~ aunda da çok ayrıdırlar. Çünkü diğer en 
diyor, soluk ve kuru dudaklarile gülüm- ald z;:. ;;a 1 içinde cümİeyi ikmale- etmişler. ka türlüdür. Karılı öla her erkek muay- iyi cini koyunlarııı verdikleri sütten bir 
&emeğe çalı§ıyor'ıardı. d ar ır aya . . . . yet bir müddet içila, kenarları gayet ıe - mfali fazla aüt verirlerdi. 

S d diyor: Kaçabilirlerdi.. kaçmllmlflar. Vazıfe . ka ..ft..--.. ı. b . tindedir * 
a e. on, on iki yaşlarında bir erkek B" d ku idik. b" ben kurtul- karşısında Türk kaçmaz. İsterse cani ol- nlf bir p.p ....,~ mec urıye . 

ÇOcuk, uğradığı musibetin hail dehşeti - ız 0 z can · ır * BUyDk paralar 
içinde muttaaıı haykırıyordu: dum.. hepli gitti! sun, onda vatan duygusu, imaniyet duy-

B b ! Yanı başında bir çocuk yatıyor. Adı gusu hiçbir vakit lcörlenmemiştir! Kuyruksuz kad·ııer adası Fransada .en büyü. k pan bin frAnk_. 
- a a ·· Babacığım'- Iıktır. Amenkada bın dolarlıktır, İngıl-Ce.sedl kinı bilir han·gi· tsı" yı"'nının Ömermif .. on yedi saat enkaz altında kal- Haber aldım ki, hükfunet bu mabpus-

alt d k ~ 5
• 1 bakiye! müddetlerini bağışlamak İrlanda denizindeki lılan adasında terede bin sterlinlik bunlann içinde ın a askatı kalmış olan o babayı bir MJf. Derdi bqından. O da: ;;~;e ale!ı!cele Meclise bir kanun layi- kuyruksuz bir kedi cinsi mevcuttur. Bu en kıymetlisi tabi! 1000 sterlinlik olan-

::;ı~~ünya gözü ile görmemele mahkOm - Anam 5ldü. Babam kurtuldu diyor- h .. sı veriyormuc. Bunu bana, yaralı ar- cins inkıraz bulmak Q.are iken adanın dır. Fransadakinin diğerlerinden kıy-
baht Tnrk yavrusunu müşfik eller ıar reel Jcfulunu bilmiyorum y --'-

içeriye aldılar ve teıniz, sıcak bir ~tatağa amma, ne e 0 
·· kadaşlarının hatınm ıormala gelen ad- hususiyetlerinden biri olduğu için. ye- metçe aşağı olmuı parw esasının fnuıa 

yatırdılar.. "' deyip deyip dalıyor. !iye memurları teyfd ettiler. ni baştan üretilmiştir. olmasındandır. 
Gelenlerfn çoğu harf i . . d V Genç bir zabit. O gece kışlada nöbetçi -----······- --,-·--·-· ____ ,_, ___ _ 

hem-. h c ye servısm e. e im" y ıl ılın vine koı:ımuı:ı ErzinC'llnlılara çorba datılıyor.. fef-
"u eı>alnin de bır" b. k t ış. er sars tr sars az e r-· '$" • • • ~ fınd k k veya ır aç ara- katlı, hamarat, nezih hemşırelerın ncza- _ 
a ın , ezik var. Erzincan Ağırceza Karşısına çıkan taş ve moloz yığınını el-

1 
d h d 

1 
. ~ d"kl . ~ --

azutndan Bav H F'-'- . . . reti a tın a, a em.e erın 6 .... r ı en ve 
muztarib. " asan ~ımı belinden leriJe deşe deş~, altından çıkarabildiği dağıttıkları mis kokulu sıcak çorbalar, " L SL E R 

O yaralı eşi ile bır tek yavruıSUDun muzta- ,.,_ 
- gece geç \'akte kadar evete alı- . . heyecandan kısılmıt cırUatlardan aşağı '-1"' 

flP gece Y81'lınnd bf ç rıb çehrelenne bakarak: kaşık IP ... ık inerken, dışarda, neclb Türk -~:..-;:mİİllllİl.ıiilllliiiiillllll•İliiiillliıllll•lllli•••••• dl ' an raz sonra yattım.. • ...... __ bul ""'d ft.G9 1 
yor; birdenbire, ~ddetli bir sarsıntı ile - Bu akşam buradan UKan a aa e- hekimleri, felek:zede Jlll'ddqlınna bu ilk 

'6zleriınt açtım. Tepemdeki tavan ilç cellz, diyor. Kaymvalidem bizi bekliyor. geceyi de rahat geçirtmek kaygıafle ba -= metre _aralandı, gak yüzilnfi gör- Kendisine yoldan telgraf çektik.. zırlık'&rda bulunuyorlar. 
yıfı~· = : kapandı ~ kencHmi bir G6zlerl yqanyor.. Hastanenin en kıdemli, mtltehaaıa tıb 

Bay Haan ll'~dum... - Uç evlAdımdan ona yalnız buncağızı ilstadlan operatör Şerif Korkud, Nuret-
da kurtulnuqtur ~lu çocuğu götürüyorum!. tin, dahiliyeci Sal!hi Vehbi, İhsan, Ba
mıştır. '" on bir 181' olma- Fakat dinlediklerim yalnız faciadan i- yan Hatice Açıkalm ve daha bir çokJan 

~ızılay Dril1ettfti Bay Saidin de yarası baret değildir. Kahramanlık. fedaklrlık o yataktan ötekine koprak, paratanırca-
belınden. O da. rnıntakayı teftit i!e m ve feragat menkıbeJerl de anlatıyorlar. sına derman, tetelli dağıtıyorlar. 
gul imiş ve Erzincana o gece varmış. ı:!: 'l'ilrldln eze\! ve ebedi fazileti orada da Bir kap~ın dibinde, ya!ajın~ IU'anDll§. 

der bu! kendini österml . gözleri engınde, hafif hafif inliyen kadı-
Di~er zavallıların da Yanlarına birer V 1 g ' na .sordum: 

a i Nuri Tekelinin cansiparane gay- N lsı , birer sokuluyorum: - an n. 
- Geçmiş olsun! retleri hepsinin ağzında. Müddeiumumi- Koynundaki, babuız kal.mış, nur topu 
O meş'um ge<'enin dehşetini rn'lhafa- nin, enkaz altında ölen veya yaralanan gibi evlAdını batnna bastı: 

za eden muztarib nazarlar bana dotru diler vilAyet erkAnınm vazifelerini de - fvivim! dedi .. Allah devlete, millete 
döıiüvor mııMY\fs olsun' Fakat acaba •- kendi fizerine aJıp ayni zamanda jandar-

1 
· · sin' ·· e-~··· · · zeva verme .• 

biden geçti mi?. Neresi burası?. Erzin- ma kuınandanlıtını, emniyet mfidilrlt\ğfl-
canda kalan, hayal olmuş bucağın, dağıl- nil ve vali muavinltlfnf ne ttlrlü ffa ey
tnış :vuvanın ve ölen sevgililerin hasreti- lediii bir hayran!ıık mevzuudur. 

Korkma, kadınım! Böyle, saadet gü
nünde olduğu gibi, fellket anında da, bir 

nf, matetmtnı tafıyan bu nazarlH yürek 
Pttçalıyur •.• 

- Enincanm içinden misiniz? 
- EYet. 
- Adınız? 
- Kerim. 
- Orası şimdi ne ha~e? 
- Hep yıkıJdı; yerle bir oldu. 

Sonra, anlattıklarma göre, Erzincan- tek WcWi olacak kadar kenedlepıi§ bir 
da inşaat işlerinde çalıpn 40-50 kadar devlet ve bir millete hiçbir zaman zeval 
mahpus val'!nlf. Bunlar cezaevin.Jn dıfın- mukadder değildir. 
da bir takım barakalarda yatıyorlarmış. Onlana müprek aznü. yarıo., şenin 
Zelzele gecesi, bmılara hiçbir ..,. olma- viran yurdunu da yeniden kuraeak ve 
l1lJf. Ve bu 40-50 mahpus bir anda mahal· 1e11 gtlml Erzincan& tekrar kavupcak-
lel.ere dağılarak 1000 kişidea fazla kur.:. sın!. Ercümend Ekrem Talu 

Bir 11ent; ll12a 
Bir tallb çılılı 
Mersinden bir mektub a1dJm. Ya

zanın kullandığı inisiyal M. F. D. 
harfleridir. fakat uıektubıuı altına 
hakiki adı ile sarill adresi de eklen
miş. yahıız bu isim ve bıı ad.r• ben
de mahfuı, mahrem kalacak. 

Bav M. F. O. diyor ki: 
cıs yaşuıdaymı. tlkkinunun 19 

uncu günü çıkan p7Atenizin Gönül 
işleri sütununda çıkan. Bigadan 
Süheyl imzasile gönderilmiş mek. 
tubu yazan genç kıza talibim. Mek
tubumu yazınız. bir cevab alırsanız 
adttsiml gönderiniz. muhabereye gi
rişelim, mümkün olursa intae ede
lim.• 

Bu mektubda yazanın içtimai 
mevkii tasrih edilmiş değildir, anla .. 
şılan onu tanışmak ~diği genç k1ıa 
ar.Jatacak, Bigadan gelen mektubt 
gelince: Koleksiyonu ıçmıya lüzum 
görmedim. HAdise yeni ~lduğu içm 
hatırımdadır, bir k&ylü kızı olduğıı. 
nu söyfüyordu. Vaktile ç1lanl.f olan 

talihlerini be!enJnemiş olduju için 
şimdi evlenememek tehlikesile kar
ft1aşt1ğını anlatıyordu. Galiba beıı 
de bu mektubu ciereetttkten &emra 
bir köylü kız tarafmtfan yazılmamıı 
olmasında filphelend!jıfmi kaydet
miştim. Her ne ise Meninden gelen 
ınektub emrine Amadedir. 

* B~yan Makbuleye: 
- )8 yaşındayım, diyorsunuz, mu. 

saade ederseniz bir tarih yanlışlığı 

ihtimalini göz önüne alarak buna ü9 
beş seneyi de ben eldiyeyim . .38 de. 
ğiJ, 43 yac;ında da olsanız 11ene ihtt. 
yar s~ılmazsınız, şu şart ile ki gören 
sizi genç ~örsün, yıpramıtthı~. buru~
mom1ş görsün. fakat bijtün bunlar 
d1 knfi değjl. Kendinizi ~ahsen vo
ru1 nam?ş, ate.şr. mijtesebbis bulma
nız da laıun.dır, Yoks.a brn hqtt~ 30 
Wl ında- öyle genç kad1,ı1.ar tRnırıın 
~· şimd:den ihti~p. .. jırlar. ~Yle ö-

. ··r~r. Kendilerini öyle hisseder. 
ler. ~eım kadın kaç YiiŞmda l'~rü
nüyorn 0 yaı~dır, nüfus te1kr--'""si-
ne bakıl.fn~?.p derler~ TEYZE 
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Sam unda~ al 
tavuk kiimeslerinde 
veya açıkla yalıyor 

Çarşambalı bir felaketzede sarsıntıyı 
beni yatağımdan kaparak 

şöyle 
karşı 

anlabyor: "Sanki 
duvara çarptı!,, 

bir dev 

Samsun (0 ha valide bulunan mu • I yen tek bina kalmamıştı. Birçok mürum 1 muştu. Bu arada mesela mezbaha, Ir -
harrimizden) - Yer sarsıntısı bu hafte binaların duvarları çatlamış, 5 şerefe makbaşmdaki. büyük gazino ve otel, m
Samsun ve havali.sini de bugüne kadar uçmuş, 20 den fazla ev yıkılmıştı. 4 hisaırlar anhan, yeni yapılan bir çok 
misli görülmedik bir facia ve endişe kişi yaralanmış, bir insan öldüğü ha- güzel evler, bir yığın enkaz haline gel
sahnesi haline koymuştur. ber verilmişti. Çok şiddetli bir rüzgar mişti. Yalnız ilk gün 21 yurddaşın ce -

Salı günü hava kı.ş ortasında biP ilk- kopmuş, adeta dört yanı devirmeğe ça- sedi enkaz altından çıkarıldı. 59 yara -
baharı andıracak kadar güzel ve 1l!k lışıyord1ı. Vali vekili bay Orhan Gü- lınm çok ağır olan sekizi Samsun mrm
idi. Hatta birçokları, işlerinden ayrıl- venç. derhal bütün şehri dolaşarak la- laket hastanesine naklolundu. Enkatz 
dıktan sonraı bu latif havadan istifade zım gelen tedbirleri aldırttı, direktifleri altında kalanların çıkarılması ve fela -
etmek i.'oezere parklara bile uğTamış- verdi ve bütun zabıta, belediye ve sağ. ketzedelere lazım gelen yardımların 
lar, neş'eli neş'eli dolaşmışlardı. O giln lık te~kiJatı azami alaka ve yardımım yapılması için ÇarşambaF kazasından 
sobaların yakılmasına bile lüzum gö - ibraz etti. Hadisenin ehemmiyeti sabah- istimdad ediliyordu. Vilayet sıhhiye 
rülmemi~ti. Gece sinemalardan, gazi - levin gelmiye başlıyan haberler Ü7eri- müdi.ir[mün riyasetinde bir sıhhi im -
no ve kahvelerden ayrılan halk, bir iki ne tamamile anlaşılmıya başladı. Gece- dad heyeti derhal Çarşambaya geldiği 
saa~ sonra karşılaşacakları faciadan yi elektriklerin sönmesi yüzünden ka- gib: vaziyetin düzeltilebilmesi için bir 
bihaber, evlerine çekqdiler. ranbktc.• geçiren Ş€hir1iler, mülhakatta mühendis ve belediyenin bir enkaz kal 

Gece saat 2, ansmn herkes yatağın- yer sarsmtısını.n birçok hasarı mllcib dırnl3. ekibi de hemen buraıy~ sevke • 
dar: fırla::lı. Evlerde feryadlar işitildl. olduğunu öğrenir öğrenmez çok miite- dil~i. Halkın vaziyeti çok hazindi. Her
Korku ile gözlerini açanlar, şiddetli bir essir oldular. Fakat Erzincan ve hava- kes dısarılara dökülmüstü. Yaralılar 
sarsıntı ile evlerinin yalpa vurduğunu lisindeki felaketin büyüklüğü hakkında Çarşa~ba Halkevinin · muvakkat bir 
gördüler. İki saniye sonra herkes bir haher gelir gelmez bu endişe büyük haıstane şekline konulan s<llonunda te
ncfes alır gibi oldu. r~rkunç bir kaza bir korku halini aldı. Artık hiç kimse daYi edi1meğe başla~dı. Vali vekili he
geçirilmisti. Fakat bu teselli çok sür- evine dönmek, bir çatı aUında kalmak men Çarşambaya gelerek halkın haz~n 
metli. Üc snniye sonra gözler dehşetle istemiyordu. Sehirdeki meydanlar, vaziyetine bir çare bulmak üzere gere
açıldı. Müthic; bir yer sarsıntısı halkı, bıfıhçeler, tarlalar, hülasa açılk büfön ken tedbirlerin alınmasına neza'!I'et et
m·sı:ni .g-örmediği bir felak-et havasına yerler, acık havayı ev edinmiye karar ti. 20 mahruti çadır ve her birisi kırkar 
saldı. Bu sarsıntı öyle şiddetli idi ki ev- vermis binlerce insanla doldu. Biri:ıci kişi istiab eden dört vagon temin olu _ 
lerde yürümek imkanını kimse bufam1- E!ece heı."Va, bu mevsimde gayri tabii narak açıkta kalanlar buralaıra yerleş. 
yor, e5ya devriliyor, mobilyalar birbi- denileceK: derecede sıcaktı. Gece palto tirildi. 
rine çarpıyor, mutfaklarda tabak, ~i§e ile gezmek ~öyle dursun, terlenivordu 
namın~ bir şey bırakmıyordu. 20 sani- bile. Yer sarsıntısının şiddetli bir şe. 
ve. herkec;e 20 felaket saati kadar kor- kilde tPkerrürü ihtimali karşısında 
kunç !!eldi. Tavanlardan dökülen alçı- biPlerce kişi de bütün geceyi şehirde 
Iar, çatlıyan duvarlar, alelıtlak ba'<:it d "' -makla f"cçirdiler. 
bir ta.biat hadisesi karc;ısında bulunul. Sarsıntı tekerrür ediyor 
madıihnı anlatıyordu. Hasara uğramıs Bu endişe~·i bertaraf etmiye çalısım-

Felaket esnasında çok €!im sahne1e
re şahid olunmuştu. Memleketin ileri 
ge!en bir taciri, iki yavrusunu bağrına 
basmış olduğu halde enkaz altından çı
karıldı. 

Köylerle telefon muha ber€si inkıtaa 
uğramıştı. Bir taraftan bunların tami
rine çalışılırken bir taraftan da tafc:i -
lat elde edilmesine çalısılıyordu. An -
laş1ldı ki yalnız Çarşamba köylerinde 
14 vatandaş ölmüştür ve 40 yaralı var
dır. 

odalardan halk, müthic; bir korku için- lar tabiatin acı ci1velerile maalesef k!!lr 
de sokcıklara fırladı. Sokaklar, ba·hce- sıbs'tılar. Yer sarsmtıları birkaç defa 
ler, parl.?:lar, vastıfüm: yore-an 1nı kapan tfl1\erriir etti. Bu hal, halk arasındaki 
binlerce insımla dolmustu. Evlerde tek korkunun devamına ve şiddetlenmesi
ki5i kalnıamıs gibi idi. Her.kes, pek ne ne seheb oldu. İlk ıtecevi karanlıkta 
kolav çr>kilrrıivec,,,;;.;ni bir cevrPk c:a?..t apC'İ!'f"1 c:.nhir h~kı, elektrik hatları :icr
şonra tekrar haşgöc:termesile isnat ed"n hal düwltildiği için radyolara, houar- Terme köylerinde de 39 ev, 7 fırın, 
.ver sarc:mtısmın büvük bir facia do- lör1erin basına koc:uvor, felaketin diıi'er 12 anıbar, harab olmuş; beş köylü ya-
P.tp·rrıasmn::ın k<'lrkuyordu. verlerde olan tahribatını öğrenmjye raılanmış, bir vatandaş ölmüştü. 

Anc:ızın bir haber: Yıkıla11 Pvler, va- çalısıyordu. Çarşambaya gittim ve felaketin iz -
r;:ıl::ı113nltır v~rmıs. Sokaklarda fürlil Samsun kazalarında elim hadiseler tırab verici sahnelerini bizzat gördüm. 
tiiı·\li h~h"rlç-r rlnl<ı"nrnrr1ıı. S::ırsıntı Bcwı kauıl~rla ilk rrün telefon mu _ Güzel kazanın bir çok yeri bir enkaz 
karc;1c:pı :.:ıa iFdn1:.,; lr<ıvh0-it"n halk, ev- haber.esi imkanı kesilmişti. Vilayet, ir- manzarası arzediyor. Felaketzedeler -
tere clöııt>mivnrfln Ecıı.~ ... ı,,,rd-:? Ptı ta - lihatııı tf!mirıi için azami cehdi sarfe • den birisile konustum. Dedi ki: 
nınmış zenl!inJerd':?n en frıkir inc:anl:'lıra diyordu. Ç~rc:amba treni de işlemiyor- - cNe olduğumuzu biz de şaşırdık. 
bdar, herlrec;, sil'""irıi: palhc:nnu yere du. Ma:tmafih kuryelPr vasıta.sile he - Uykuda idim. Birdenbire bir kena!ra 
sermiş, pek c:iddetli bir sekiloe 't::ı::ırrnz mPn lazım gelen malumat alınabildi. fırl::ıtıhr gibi olduk. Sanki birisi beni 
eden tahiat hadic:esinin yeni bir hücum. ('arc;amb;ı büyük bir kazaya uğr::ımış, vatağımdan kapmış ve karşıki duvara 
da bulunup bu1unmıv?.,.ağı nokbl:um- t;::i1iatın korkunç bir darbesini vemiş - doğru çarpmıştı. Kımıldanacak vakit 
da mütereddid, beklec:ivordu. ti. Samsunun bu güzel şehrinin en bu1arnad1m. Ba~1mm üzerine kara bir 

Hadisenin ehemmiyeti anlasılıvor ml'hkem binaları, en göze çarpan eser- bulut yıkıldı. Kendimden geçmiştim. 
Samsun merkezinde sıvala;ı düşmi- leri, bir an icinde hf.k i1e yeksan ol • (Devamı 8 inci M'llfnda} 
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Yazan: C,EV AD FEHMİ 

Büyük bir aktör 
- Elimizdeki bütün deliller Rııi.f be

yin katlinde bir mavi elmas meselesinin 
de amil olduğunu gösteriyor. Siz vaktile 
onun çok yakın bir dostu idiniz. Böyle 
bir elmastan hiç bahsetmedi mi? 

- Kat'iyen! Raü böyle bir elmasa sa
hih 01ıSaydı söylerdi. 

- Emin misiniz? Hatırlamaya ç~]ışı

nız! 

- Hayır, düşünmeye lüzum yok. Böy
le bir şey söylemedi. 

- Halbuki karısına söylemiş. 
Leyla hanıma mı? Pek garib. 

- Neden garib buluyorsunuz? 
- Benden böyle bir şeyi saklamış ol-

masını ... 
- Hem de bu elmasın tuhaf bir hika-

kadın, biri erkek olmak üzere iki kişi bu
lunuyordu. 

- Ayni manzarayı hemen bütün spor 
otomobillerinde görebilirsiniz. 

- Cinayet gecesini zevcenizle birlikte 
evinizin haricinde geçirmişsiniz?.. Oto• 
mobilinizle erkenden çıkmış ve ancak 
sabaha karşı dönmüşsünüz. Nerdeydiniz? 

Vafidis kat'iyen istifini bozmadı. Rol 
icabı cinayet töhmeti altında kalan bir 
aktör dahi ondan daha fazla heyec? 1la .. 
nırdı. Yerinde şöyle bir kımıldanarak o
turduğu koltuğa daha rahat yerleşti. 

- Yaman bir polis hafiyesine çat ığı• 
mız anlaşılıyor, dedi. A'ılah bana ac ısın~ 

Demek buraya beni tevkife geldiniz! 

yc>si var. Gazetelerde okumuş ol2caksı- - Suale cevab veriniz, o ak§am ner-
nız. Kırım harbinde General Get Gart; ta- deydiniz? 
rafından Raif beyin rledesi Rüstem Paşa- - Gezmekte idim. Koca fstanbulda o 
ya teslim ediliyor ve şlmdi bu İngi 1 i.z ge- .geceyi dışarıda geçiren yalnız biz mi.yiz? 
neralinin ahfadından Vasko dö Gama i- Benimle beraber onların da tevkifini i.s
simli bir Portekiz delikanlısı elması istir- terim. 
dada kalkıyor. Bu Vasko dö Gama ismin- - Demek söylemiyeceksiniz, fakd 
deki fevkaladelik nazarı dikkatinizi cel- pişman olursunuz. Bu yol sizi doğruca 
betrniy-0r mu? hapishaneye götürür. 

- Fevkaladelik mi? Ne gibi bir fev- · - Hakkımda gösterdiğiniz alakaya ve 
kala.delik? .. Bu meşhur Portekizli bir ka- verdiğiniz nasihate teşekkür ederim. Ha-
şifin ismidir. yır, söylemiyeceğirn. 

- Hayır, o değil... Vasko dö GaMa 
ismi ile Vafidis Gavriyeloğlu ayni harf
lerle başlıyorlar. 

- Anlamadım. Giuseppe V<"rdi ism; dC' 
(V. G.) harfleri ile h~şlıyor. Neyf> Vafi
dis Gavriyeloğlunu bir musikişinas yap
mıyorRunuz da bir seyvah yapmakta ıs

rar ediyorsunuz? Seyahatlerden hiç hoş 
lanmam. 

Adam bu1unduğu koltuğun arkac;ına 

yaslanmı.ş, göz kapaklarını yarı kapat
mış, düpedüz alay ediyorrlu. Kadmı:\ bak
tım, o da sakin ve müı::tehzi idi. 

Serkomiser hidd2tlendi ve birdenbire 
şiddetle taarruza geçti: 

- Mugalataya lüzum yok! ŞayP.n Ra
if beyin katili olarak şüphe altına giren
ler arasında eski şerikinin de bulundu
ğunu söylersem ne dersiniz? ... Vasko dö 
Gama yoktur, Vafidis Gavriyeloğlu var
dır, dersem ne buyurursunuz? 

- Yalan söylüyorsunuz, derim. 
- Yalan söy~ediğimi isbat ediniz' 
- Beni ne gibi delillerle itham etti-

ğinizi söy~eyiniz ki arzunuzu yerine geti
reyim. 

- Bu kolay ... Raü beyin katli gecesi 
faciayı müteakıb cinayet sahnesine mu
vasalat eden zabıta memurları iki kişilik 
bir spor otomobilini kaçarken gördüler. 
Sizin de böyle bir spor otomobiliniz var. 

- Evet. İstanbul halkının bir çoğunda 
olduğ~ gibi bende de bir spor otomobili 
var. Bu neyi isbat eder? 

_ Bizim gördüğümüz otomobilde, biri 

Ne garib bir tesadüftü bu? Faciada ka .. 
til olmalarından şüphe edilenlerin ikin
cisi de cinayet gecesini nerede geçirrl\ği
ni söylemek istemiyordu. 

Serkomiser hiddetini yenmeye çalışa
rak: 

• 
- Peki, dün gece ne yaptınız, bize bu-

nu söyleyiniz, dedi. 

- Dün gece mi? Ondan evvelki birçok 
gecelerde yaptığımı... Size hakkımda 

malfunat verenler elbet bunu da söyle
mişlerdir. Ben birçok geceler karımla o
tomobil gezintileri yaparım. 

Serkomiser bir ara kaybettiği soğuk
kanlılığını tekrar ele alınıştı. Vafid.isten 
yüzünü çevirerek karısına baktı: 

- Madam, kocanızı akıl ve mantık 

b, juduna sokmak için sizden yardım is
tiyeceğim, dedi. Bu müdafaa tarzı hiçbir 
kıymet ifade etmez. Suallerime cevab 
vermemekte ısrar ederseniz her ikinizi 
de tevkife mecbur kalacağımı esefle 
arzederim. 

Kadın cevab vermeğe hazırlanırken 

dışarıdan bir ıslık sesi işitildi. Fırtınanın 
gürültüsüne rağmen bunu bariz şekilde 
duymuş ve kulak kabartmıştık. Vafidi.sin 
de bizim gibi dışarısını dikkatle dinledi

ğini farkettirn. Bir müddet öylece k&ldık
tan sonra başını pencereden çevirerek 
söylendi: 

- Çobanlar olacak, rüzgar, sesi yakın
l~tırıyor. 

(Arkası var) . 
Son söz maznunun old~ğu için sıra 

Haşmete gelmişti. Heis sordu: 
- Kendinizi müd!l!aa edecek misi

niz? ... 
- Hayır bay reis; yıılnız düsündükle-

rlmi söylemek isterim. • 
- Müdafaa sadedinde mi?. 
- Evet ... 
_ Hazır mısınız, yoksa mankemeyi 

talik edelim mi?. 

BEN 
ÖILDÜIMIEDİM 

varlığına vakfettiğim ruhumun enisini 
mi?. Belki bir katil olabilirdim bay reis; 
fakat aşkımın katili, asla! .•• 

Muhterem hakimler!. 
Onu kollarımın ar~ın.da kelebekler 

gibi uçarken gören bay müddeiumumiye 
sorunuz. Size Necl8..ı11n mehtabı utandı-

ran ışığından bahsetsin. Size on un em
salsiz varlığındaki şiiri anlatsm. Size on- • 
daki gül çehreyi tarif etsin; o gül çehre 
ki seher vakti çıkan sabah rüzgarının 
okşarken incitmesinden korkulurdu. 

_Hazırım ... 
r- Mahkemeyi tallk edelim ıle avu

katınız size bir müdafıaname yazsın ... 
_ İstemiyorum; söyliyeceğim ... 
_ Hemen şimdi mi söylemek istiyor-

sunuz?. 
_Talikten ne çıkar bay reis?. llerr.f'n 

şimdi söyliycceğim ... Her şeyi söyliyebi-

Jir miyim?. . , 
_ Müdafaa hakkınız ma-ıız~ur. U.-

• ıdab da!ıilinrle }ıpr şey soy1 ıyebı-
mumı a .. . rı· 1 .• . . . Yüz ~aat sovle~enız ın f'r1 .. 
lırsınız. . 0 k d k .. _ Teşekkür ed~mm. a ar ço soy-

li ecek değilim. .. 
Y t Güneş, hermutad, goz yaşları 
Haşme k1 r içind~ söylemPğe başladı: 

ve hıçkıra a A • 1 
- Muhterem hak1ml~r..... . . 

.. ddeiumuminın sozlerım dinle-
Bay mu Amme hukuku namına 

rrıedim bile.·· b rruza geçen bu zat ana nP. 
şahsıma taa td~""ımı mı isttvecckti?. 

bT di? (UU • 

yapa ı ır . . . etr3.f ımı çeviren şu par-
Şu halune, umda bekliyen şu sHah-

maklığa ve ~aşuc z; bunlar benim 

esasen ö'müş bir şahsiyet olduğumu isba- istikrahla bakarken a~ılan ne hissedi-
ta kafi ge.mezler mi?. yor?. 

Bay müddeiumumi neyi istıyor? Şu Halbuki benim ruhum, bir katil sıfa-
ciyfe vücudün, adaletin üç parmak~ı pen- tile tevkifim anında, ölmüştür. Genç bir 
çe.'\inde sallanmasını mı?. Benım r'..lhum 1 kızı öldürmek töhmetile tan altına alın -
öldükten ronra cesedı"l ne kıvmPti var-1 mak fazilete tapınıı:-ı bir ruhun ölümüne 
dır? ~~zruf dururken zarfa ~ı kıymet kafi gelmez mi?. Siz beni hayatta mı 
ve~~ccgız? · zannediyorsunuz?. Eğer yaşasaydım bu-

·1 dalet, par~ak1 :ıı:.ının ucunu toprağa rada hazır bulunanların şu duygusuz vü
sa~ ıyarak benı. b~klıyecek. Kancfan, kc- cudüme mütemadiyen saplanan siingü 
mıkten, etten, sınıcden MÜrekk~b pis b;r bak şla t h ··1 d b·ı· · ·· ? hart . ı rına a am.mu e e ı ır mıvcıım .. 

ı ayı ın~an namı ~ltında oraya götü- İddia makamının hakaretleri kar~ısnıc!a 
recekler. Çıngene cellcıa ven1· bi•· 1-~zanr ~ahl d ? 

.. ~ '. · · - 1\., • .,- ~ anmaz mıy ım .. 
tan mutevellıd memnunıyeti içinde cesc- B · ı 
d b

. . 
1 

ay reıs .. 
e ır ıp ta ı:acak v~ sa1 landıraca~' t · b. ·ı · · · · · yı ır aı enın çocuğuvum. Babam 
Hayır!. Benim ir;in hu bir Cf'Za defril- dört sene .,..~. Ik' 'k · ı d · · • ' '=" '<OY ve l r!7 er e SP.rvetınl 

dır; zerre kadar i{lV'met tasımıv:ı.rı vticu- kavbetmekle ,_ ·ı a· 
•• •• v · namusunu e .... sı tme ı· sade-

dumun toprnga atılm:ıdan evvel riizgtirla ce fakir düştü. Şimdi d 1 ~ 1 ' . 
0 

d .. d .. ··1 · d h k h. h' annem e a etıL o-on :uru mesm en as a ıc lr mana i- na az rok b"n d a d. 
• .. , v e var ım e ıvorıım. Ba-

fade edemez. Bu sallanan et parça.c;ının bamın varlıklı zamanlarında ,_ d• 
k dT 1 h · o~u :.ım, sar mış ı ıne, ı:nosm~r o muş ce resınr, gezdim, yetiştim. Bunu an.etmekt~n 

bir paçavra lhalındekı varlığına herkes maksadım, çocukluğumun _ her bakım-

Yaı.an: Zeynel Besim Sun 

dan - sefaletle alakadar olmadığım teba
rüz ettirmektir. 

Ben de bir zengin çocuğu idim. Bina
enaleyh Daniş beyin de yarın herhangi 
bir sebeb yüzünden servetini kaybede
bileceğini düşünmemiş olamazdun. Ser
vete tapan, a§kını servet için bir vasıta 
halinde kullanmağa kalkan bir genç böy
le mi düşünür değerli hakimler?. 

Şu e1.1erime bakınız; demir bilezik1e
rin içinde üstüste duruyorlar. Şu halime 
bakınız; umumi hapishanedeki koğuş ar
kadaşlarımdan zerre kadar farkım kal
madı. Bütün varlığım ölmüştür; yalnız 

nefesim kesili~ye kadar ağlıyabilmek 

için gözlerimi muhafaza ediyorum. 
(Samiin arasında gene hıçkırıklar 

yüksclmeğe başladığı için reis m:idaha
le etti). 

Onu, tanıyan tanımıyan, bütün bu §e<

hir halkından sorunuz; size cyanlışhkla 

yere inmiş fazilet rneleğiydh cevabını 

verecekler. . 
Onu yıldızlardan sorunuz; hasedlerin 

den göz kırparlarken üstünlüğünü inkat 
yo1una sapamıyacaklardır. 

Bunu ben mi öldürdüm?. Bunu Haş
met Güneş mi öldürdü?. O billfrr sineye 

şimdi kelepçeler içinde moraran bu eller 
mi bıçak sapladı?. Onu güllerin yaprak· 
larından, yasemin1.erin edalı varlıkla· 

rından, sümbüllerin işveli duruşların• 

dan, menekşelerin sevdalı bakışlarından 
kıskanan ben mi ebediyen susturrlum? 
Onun en ilahi musikiden daha müesstı 

bir sesle konuşarak bizzat beni gaşyet. 
mesine ben mi nihayet verdirdim?. 

Heyhat! ... 
(Arkası var} 

Ben öldürmüşüm; kimi?. Tapınd1ğım 
Nec1avı mı?. Uğurunda hayatımı hiçe 
sa dı m sev ilimi i? Bütün varh~ımı 

--~~~~~~~~~~ 
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Brzinea d 
Bedbaht şehre ilk gidip gelen gazeteci, "Son Posta,, muharriri 

oldu, tarihin kaqdettiği en büyük haileyi anlatıyor 
_ 1 _ 1 de ~ir. iki da~ika konuşamı~orlar. Nerede ı 

A h e'<&I ise ınıp trenın arkasından ıtecekler. Felaket mmtakasma ar i Yataklı vagonda birkaç aylık çocu -
Çarşambanın Perşembeye ilmiklendiği ğile genç bir bayan var. Kocası Erzincan-

gece... da doktormuş: 
Saat 23... - Ya, diyor, çocuğum Erzincanda ba -
Karabükteyiz. basını bulamazsa ..• 
Kaloriferli, aydınlık bır oda, yumuşak Kayseri, nihayet Sivas ... 

temiz iki yatak dinlenmek için bizi bek - Uğradığımız her istasyonda, felaket 
liyor. İki gündür trendeyiz. İstanbul - mıntakasına yaklaştıkça felaket büyü -
Ankara ve Ankara - Karabük yolu iki ge- yor. Bu dünya mikyasında büyük bir fe
ceyi trene verdiriyor .. kırk sekiz saattir laket, milli bir ıztırab, yarını bir kıya -
bir nefes alamıyan ayaklarımı pabuçla - mettir: 
rımm cenderesinden kurtararak, yatağa Kayseri valisi Şefik Soyerden bir mik-
atılmağa hazırlanıyorum. tar malumat daha alıyoruz. Felaket mın-

Kapı vuruluyor. takasının hududları genişliyor. Fakat za-
- Buyurun! va 1l1 Erzincan haritadan silinmiştir. 
Karşımızda elindeki kocaman rc:rıer.ile Sabaha karşı dörtte Sivastayız. 

Karabük fabrikasının idare memuru Ih- Herkes uyanık ve herkes ayakta .. yeni 
san... bir haber? Kara, soğuğa rağmen tren is-

Gülüyor. tasvona boc:alıyor. Büfeye hücum var: 
- Sizi yolcu ediyoruz. Bir fincan sıcak cay içip ısınmak, bir fin-
Bu söze bir mana vermek müşkül.. Foto can kalı ve yuvarlaV1p asabı yatıştırmak 

Cemal bana bakıyor, ~n ·b!.ıkışl~rımı için mi? Hayır .. elektrik feneri mübayaa
y · taks' ediyorum Gece vaktı pa -ı ısıne ~ .. .. · . sı.. Erzin,.:.m zifiri karanlık .. gece yarısı 
buçlarırnızı onumu~e çevırecek ne ka - hNkf's öliic:ünü, dirisini nasıl arıvacak? 
bahat yaptık acaba... 'f'vnstan kalktık. 

. . kü ük 1 . Bır kağıd uzatıy_or .. Mavı ve .ç Trene Ankaradan bir yıldırım telgrafı 
bir kağıd .. ucundakı etiketten tanı~.0 -1 ıreldi. Btitün yolcuların yürekleri oyna • 
r~m: Telgraf .. yüreğimi ağzıma getıren 1 yıp bu telgrafın üstünde adeta birlPşti. 
hır heyecan.. Herkes haber bekliyor. Aranılan sahıs 

B . '? 
- ıze mı·.. , vok. Ac~ ba isim yanlış olmasın. Değil.. 
Açıyorum. Bir yıldırım ... ~az~te. ~er'1a '1 Trene bulunamıvan zatın bir çocuğu ol-

Erzincana hareket etmemızı bıldırıyor ... d ~ m" 'd 1. 1 ugunu UJ e ıvor ar. 
Gündüz ötede beride duyduğumuz zel- · _ 4 _ 

zele haberi, radyonun matem neşriyatı.. T k 
hakikati öğrenememekten müteveUid me ren ara saplamyor 
rakımızı gideriyor. Demek ki.. bir folaket Sabahın yedisi. .. 
karşısındayız. Saate, tarifeye bakıyo - Trenimiz kefenlik bez kesen kara bir 
ruz. Yarımda Zonguldak treni var ... ,ır- makas gibi bembeyaz karlar arasından 
makı. ta Erzincan trenile v karşılaşıyoruz. i k.~ş~!or. İki buçuk metre kar olduğunu 
Haydi bakalım, tası taragr toplamalı.·· soyluyorlar. 1700 metre irtifaa tırmaııı -
Fabrikanın otobüsü gelip vaktinde bizi a- i yoruz. Katarın önünde iki heybetli maki-

lac:ı 1- .. • 1 ne .. kar tren yolunu kapamasın diye, iki 
Kısmette (Karabuk) fabrıkalannda tarafa tahta siperler yapmış'ar; tipi öy

(Son Poota) okuyucuları için cazib rö _ l le şiddetli ki,- müthiş bir uğultu ile tre -
portajlar yapmak değil, bir milli felake- nimizi sarsalarken bu tahtaları koparıp 
tin hikayesini yazmak varmış.. koparıp fırlatıyor. Vahşi, korkunç dağlar 

- 2 - arasında insafsız bir tipinin elindeyiz. Dı-

Erzin can tren!nde !arıda (-18) soğuk. Pencerede.n parma
gınızı uzatsanız donacak. Kalorıfere, pal-

,Jrmak. istasyonundan Erzincan tre -
nine biniyoruz. İlk işimiz vaziyeti öğren-

tolarımıza rağmen adeta titriyoruz. Bir -
den olduğumuz yerde sallanıyoruz. O ne?. 

mek .. ilk haber: Erzincan tamamen ve Bir te'·aş, pencerelere hücum. Kar yolu 
bazı viliyetler kl.smen mahvolmuştur. ı kapatmıştır. Makineler teke inadile bir
Tren Erzincana giden vatandaşlarla do -ı kaç tos vuruyorlarsa da iki buçuk met -
lu. Hepsi f~Ia.~e~ ha~er~i ~lı~ ~lmaz yat- relik mania bir Manerhaym hattı sala -
lamışlar. Kimının ailesı, kiminm oglu, betile karşı koyuyor. 
kiminin anası babası orada.·· Kıompartimanda bir hat müfettişi var. 

Dahiliye ve Sıhhiye Vekillerininv de - Kara saplandık! 
trende olduğunu haber alınca, en s~glam Diyor, ve muşamba ceketini, kasketini 
~al~matı Dahiliye Veki~.inde? alabılece - geçirerek trenden fırlıyor. 
l~ı düşünerek, Vekili husu~~ vagonnnda Ne olacak şimdi.. ameleler kürP.klerle 
zı_y~ret ediyorum. Yanında musteş.a~ mua- yola dökülüyorlar. Fakat bir kürek kar 
~nı Şefik Bicioğlu, Erzuru~ va:ı~ı Ha - ka1·kmadan rüzgar bir tonunu yığıyor. Al
tım ~şcan. iki mülkiye mufettışı var. Iahım o ne dehşetli tipi.. bir dakika için
Sıhhıye Vekiline de içtimai muaveJlet u - de bütün pencereler örtüldü. Vagonları 
mum müdürü refakat ediyor. . tekerleklerinden sarsalıyor. Rüzgar bu 

Dahiliye Vekilinden öğreniyorum ki, 1 halimize kahkahadan b-0ğulur gibi ıslık
memleketin şark bölgesi.le, bu bölgeye !ar çalarak, yerlerde yuvarlanıp karları 
~~ınlaşan orta Anadolu kısmından bazı havalara kaldırarak treni mıncıklıyor. 
vılayetleriıniz misli görülmemiş bir zel- Kompartimaın camı hamarat bir bayan 
zele_ f:laketile karşılaşmışlarqır. Bunla - elinden çıkmış, ağır işlemeli bir masa ör
rın ı.çınden en talihsizi Erzincan çıkmış.. tüsüne döndü. Şimdi iri delikli bembe -
§~hrın tamamen yıkıldığı ve insanca z~- yaz bir cibin li'k: içindeyiz. Dışarısını gö
~ıatın çok fazla olduğu anlaşılıyor. Dahı- remiyortı7 . Ne halde olduğumuzu göre -
liye yek.ili çok müteessirdir. M:.Hemadi · yim, dP.dim Vagonun kapısı bu cür'etimi 
ye.? oteye beriye çekilmek üzere te1graf yÜ?;; " - .,:ırptı. Adım atamadım. 
musveddeleri yazdırıyor r ·· "'d" ı·ki ba an bab~sı T . . · • !'a yuru um. y a 

. . re~ı~z meğerse bir imdad katarı Erı ol 2 n y.1vruvu b;:ıtt.ainy<'_ve 
ım~, e iiketzedelere çadır. yiyecek. en- kovmt salıncak seklinde sallıyor1 ar. 
kazı kald'ırmak üzere amele go"tu" ru" yo - · ç t' C t' ' 

v - e ın sus, ,e ın uyu. 
ruz. Fakat ne agır... Hakkı var yavrunun: Üşüvor .. 

Erzincan istasyonu ve bir felô.ketzede 

Yolcuların sabırsızlığını, bu münasebet
siz sürpriz önündeki infiallerini nasıl an
latayım? 

Herkes istasyon şefinin odasına dolu -
yor .. 

Telefon, telgraf ~liyor: İmdad ..• 
Saatler geçiyor, imdad trenleri geli -

yor, o tipi altında ameleler ve tekn~' -
yenler, vazife üstünde insani ve fera -
gatkar çalışmalarına devam ediyorlar. 
Tam 36 saat. Ekmek bitiyor. Fakat ka -
zazedelere giden ekmekten bize dağıtı -
yorlar. Bay Çetinin sütü ve maması bitti. 
Restoranda bir parça pirinç varmış. Kay
nattılar, suyunu içirdiler. 

Kar, tipi, rüzgar ayni şiddetle devam 
ediyor. Kurtarma hareketini telefonla 
idare ed~n işletme müdürü sabırsızlanı -
yor. Ya biz? Dahiliye Vekili bir an evvel 
Erzincana varamadığı ıçın müteessir. 
Mütemadiyen ne zaman hareket edebile -
ceğimizi soruyor. Müdüriyeti umumiye -
den bir haber; mademki vagon yola ko
namıyor, şu halde devirip geçiniz. Bir he-
8."lh, o da imkansız. Daha çok v.akit ister. 

ralıların ve sağların ne vaziyette olduk -ı - Anam yok, benim anam bunların 
!arını araştırıyorlar. içinde yok! 

Nahiye müdürünü bu telaşlı kalabalı - Durduk. 
ğın elinden kurtararak bir kenara çek - Sağ kalanlar, karşılarında buldukla • 
tiğlın vakit: rile saatlerce çözülmiyen bir kavuşma 

- Vaziyet çok korkunçtur, dedi.. size çemberi atıyorlar birbirlerine.. . 
ne söylesem hakikati ifade etmiş o!amı - - Annem sağ mı, babam nerede, hanı 
yacağım. Şu kadar söyliyeyim ki, cesed- karım! 

leri yememeleri için köpekleri öldürüyor- - Çocuklarım nerede? . 
lar. Elan enkaz altında yaralılar mev - Artık hiç bir haberin sigortasına gır • 

uddur. Ölü miktarı tahminlerden 90k meden hakikatler ifşa ediliyor. Feryadlar, 
laha fazladır. Şehirde taş taş üstünde bayılanlar, istasyon taşları üzerine çri • 
kalmamıştır. 

Biz yolda iken Kemahın çok mühim 
hasarata maruz ka,dığını duymuştuk. 
Halbuki Kemahta hiç bir bina yıkılma -
mış .. iri kaya parçaları kopup yuvarlan -
mışlar, bunlar da kasabaya bir zarar ver
memiş .. fakat köylerde ölü ve yaralı a -
dedi bir hayli kabarık .. 

-7-

Erzincan kapılarında 
Erzincana bir istasyon kald1. 
Trenimizde çıt yok .. kimse tek 18.f ko

nuşmuyor. Herkes biraz sonra karşılaşa
cağı ı3.kıbetin endişesi içinde .. 

Fırat boyunca koşuyoruz. Aşiftc Fırat.. 
kah bize sırtını dönüyor, kah omuz omu
zayız, kah uzaktan bir dolanıp göz kır -
pıyor, vahşi, ayni zamanda yosma bir ka
dın sanki.. 

Yaklaşıyoruz. 

Dakikalar sayı\ıyor. 
Bütün tren pencerelere yüklendi. Baıtt 

sız Erzincan sana geliyoruz. Fakat bize 
uzanacak kolların kaldı mı, bağrında bi
zi basacak bir yer kaldı mı? Erzincana u

zanan demiryolu iki kol gibi bizi l~endine 
çekiyor. Bir an evvel, bir ömür bo~ca, 
manzarasının dehşeti hafızadan si1inmi -
yecek olan Erzincana kavuşmağa can a
tıyoruz. Trenimizde Erzincanın çocukları, 
ekmek, çadır dolu .. bir an evvel gidersek 
biraz sızısı dinecek, sanıyoruz. 

-8-
Erzincanda 

Nihayet ..• 
İşte nihayet Erzincan ..• 
Yanımdaki pencereden yarı beline ka

dar eğilmiş bir adam haykırdı: 
- İşte, işte Erzincana geliyoruz. 

kü verenler .. 
İstasyonda kimsesini bulamıyan ır, 

şaşkın, mütelaşi öteye beriye koşu~ lr, 
karşılarına çıkanlara aradıklarının al 
betlerini soruyorlar. 

Bu satırları yazarken, gözlerimin a ev 
olduğunu hissediyorum. Hala kafamın 
içinde anasına ağlıyan, delikanlı çocuk· 
larını bulamıyan baba, kocasının ölüm ha 
berini alınca taşlara yıkı1n kadın var. 
Bir kadın tren penceresinden avazı çıktı
ğı kadar bağırıyor: 

- Büyük Allah ne olur bir tanesini 

bana bıraksaydın! 
Bu kadıncağızın iki çocuğu ve kocasilc 

anası enkaz altında kalmıştır. 

-9-

Tarihin kaydetmediği 
tac:a sahneleri 

Perişan bir halde trenden iniyorum. 
Etraftaki bütün evler bir yığın taş. tahta. 
toprak halinde.. Aralardan tek tük ça -
dırlar gözüküyor: 

- İşte diyor~ar, bütün Erzincan şu 

gördüğünüz halk! 
Bakıyorum, beş dakikada, teker teker 

sayabilirim hepsini.. başımı çeviriyorum. 
Üstüste konmuş insan cesedleri. Kaç ta -
ne? Her halde birkaç bin! Artık hassasi • 
yetim uyuşmuştur. Gayri iradi yürüyo -
rum. İstasyonun şark kısmını kaplıyan 
geniş meydandayım. Allahım bu ne feci 
manzara? 

Yolcular, gidip, ellerimizle karları te
miz1iyelim, sabrımız tükendi, diyorlar. Diğer kompartimandan bir feryad kop 

- tu: Nihayet kurtuluş .. vagon raya kon 
muş, kar makinesi yolu temizlemi~tir. 

Yüzlerce, binlerce cesed, üstüste, yan 
yana konmuş .. birçok kadınlar, çocuklar, 
erkekler bir albüm yaprağı çevirir gibi 
cesedleri kaldırıp ka1dırıp kendilerine aid 
olanları arıyorlar. Zaman zaman, aradı -
ğını bulanların canhıraş bağrışmaları ku
lak zarlarını yırtıyor: 

Yolcular bitkin bir halde: 
- Tahammül Pdemiveceğim artık .. bu 

hevC'can beni öldürecek! 
Diyenler var .. sert. çatık kash bir step 

akc:amı baslarken ™> saatlik bir bekle -
medcn sonra ka1kıvoruz. 

- Vah anam Erzincan! ... 
Gösterilen istikamete bakıyorum. Kup

kuru ağaçlar .. uzaktan gözüken yalnız 

bunlar .. 
Bana anlatırlardı; evler, bahçeler, a -

ğaçlar arasında idi hani. . . Ağaçlar ara -
sında seçilen bir ev yok .. 

Yaklaşıyoruz. 

Rastladığımız her adama hayretle ba
kıyoruz. Burada sağ adam bulmak bizde 

Üçüncü mevki kompartimanlardan bi- •öyle tuhaf, üade edilmez bir his bıra -

-6-

Kemahda 

rinde orta yas1ı bir kadıncağız hıçkırık - kıyor ki.. . 
tan boğulacak: Makasları geçtik. İstasyon gözüktü .. 

- AUahım diyor. bu ıztırab daha ne ka şehirlikten bir anda mezarlığa inkılab 
dar sürecek? etmiş olan zavallı Erzincanı iyi seçiyoruz 

Bu kadıncağızın kocasile iki çocuğu şimdi.. bir enkaz yığını .. 
Erzincandadır. Yanındaki adam kulağı- Tren acı bir çığlık kopardı. 

- Babam, babam benim!. 
- Anne babamı buldum, anne b:ıba -

mı uldum. 
Morarmış cesedlerle veda kucaklaşma

sı.. 

Biraz Berliyorum. Birden bir tabanca 
patlıyor. Silkiniyorum. Elinde tabanca • 
sının namlusundan dumanlar çıkan orta 
yaşlı, yarı çıplak, saçı başı dağınık bir 
adam avazı çıktığ kadar bağrıyor: 

- Allahım dirisini aldın, ölüsünü bize 

bırak! 
Bakıyorum. Ateş ettiği bir köpektir .. 

köpekleri öldürmüş olmalarına rağmen 
tek tük rast1anıyor. Bir kısım cesedler 
taaffün etmeğe başlamıştır, kokuya ci • 
varlardan geliyorlar. 

ma eğiliyor: Raylar üzerinde bu manzara karşısın - -10-
- Haberini aldık. Üçü de Allaha ka - da ürpermiş gibi sallandı, yavaşladı, is -

vuşmuşlar... tasyona giriyoruz. Şehrin sağ kalabilcnle-
Yüreğimde bir yanar dağ... ri yola dizilmişler, pek çoğunun kolları, 
- O halde niçin götürüyorsunuz? bacakları, başlan sarılı .. hepsi bağrışı -
- Dinletemiyoruz ki. yorlar. Ne diyorlar? Bilir miyim? Umumi 
Saatlerce eteklerine deli Fıratı dola bir matem, feryad ve figanı ... 

mış, mağrur, heybetli, vahşi dağ1arı ta - Bir delikanlı trenden haykırıyor: 
vaf ediyor; çıplak, korkunc tepeler ara- - Hepiniz sağ mısınız? .. 
sında bir tünelden bir diğerine giriyo .: Bu feryada muhatab olan bir kız çocu-
nı7'.. Büti.in dekor, kava ve peri baca] arı ... ğu çığhk koparıyor: 

Kulağımızda (Çetinkaya) istasyonun- - Anne, abla, eniştem geliyor. 
ıfa karc;ılaı:tıihmız varalı treninden vi1k - Ve alabildiğine geri koşuyor. 

Bir adam görüyorum. Bembeyaz sakalı 
var. Bir ihtiyar kadın cesedini omuzla • 
mış. Yaralı sanıyorum. Yakla.şınca deh • 
şetten gözlerim büyüyor. İhtıyarın .sır ... 

dak. .. zü parçalanmış bir ceseddir ve 
tın ı yu . T l 
ihtiyar bu cesedi geniş, bol ç1zgı ı a nın-
dan, yumuşak yanaklarından. terler Ve 

göz yaş1·arı süzülerek taşıyor· 
_ Nereye götürüyorsun baba? 

D .. .. Son gayretini sarfeden in onuyor. • 
sanların bitkinliği... . - 3 - Vagonlar ,ı;?ittikçe soğumaf{a basl:ıdL 

Bir hamle dal:a .. korhını: haber, l9komo
tif ve filrgon yolrfan cıkmı<: .. dünyanı~ 
volunu şa~1rdıi'!1 bir z1manda bir m:ıkı· 
n,..nin ava~ının kayması miHıi:rı mec:elc 
rirğil .. fakat burada cionmak. !ı=>Jnket7edr
lerin imdcıdına vetic:emPmek te mı>,17nu
b<ıh<: .. bu krrlı ~tepin "rt;ıcında münhe
zim bir irndad k0J11 lıa1.indeyjz. 

Erzinana koşan Erzic~n·ı'!r 
Yolculara sorarsanız, tren koşmuyor, 

Adeta topallıyor. Dakikalar asırla.şıyor, 
yol bir serab sanki ... 

Haklan var zavallı1arın. Şu genç a -
vukat heyecan içinde ... 

- İhtiyar annem orada, d!yor .. bu ka
dar yıldırım telgrafı çektim cevab yok! .. 

selen feryadlar. Dünyanın en büyük hai- - Sağ mı.ınız, hepiniz sağ mı? .. 
lesine yaklaşıyoruz. Çadırdan fırlıyan iki kadın bağrışıyor-

t ı::te Kı>mah.. lar. 
Erzincanın kapısındayız. 
Heyecan son haddini buldu. Artık tre

nimizin yolcuları kendilerini bek1 iyc>n 
müthiş ve mukadder akıbeti pek az sonra 
öğrenecekler .. 

Trenin penceresinden bir sevinç say -
hası: 

- Allahım çok şükür!.. 
İki taraftan bağrn:malar birbirine 

karışıyor: 

_ Ayalim oğul.. kırk Eenelık karım .• 
onu kendi elimle gömmek bana kısmet • 
miş .. 

Sonra hayatın yükünü beraber ~ıttla _ 
dıkları hamule~ini omuzuna daha iyi Yer. 
leştirerek, gözlerini gök yüzüne kaldırı • 
yor: 

_ Allah öylıe istedi.. Allahın İ§ine ka 

rışılmaz. 

Zayıf. sapsarı yüzlü bir başka yolcu: 
- Sekiz kişilik ailem orada .. diye derd 

yanıyor .. ne oldular, kim bilir? 
Kimi kızını, kimi ailesini, kimi. baba ~ 

:sını, anasını merak ediycr. Kurtulan pek 
azmış .. iki gün sürecek bu zalim infizarı 
dii..c:iinün .. bir yerde oturamıyor, bir yer-

-5-

Yeniden h? r~''~' 
Yedi saat sonra .. aşağıdan gelc>n bir im

dad lokomotifi evvela Vekillerin varrnn
larını, sonra da bizi, biraz evvel kalk -
mış oldufumuz (Eskiköy) istasyonuna 
çekiyor. Burada akibetimizi bekliyeceğiz. 

D:ıha tren durmadan at1ıyan atlıyana .. 
Nahive müdürü ve bazı köylüler is -

trıc;yona gc>lmişler. vnlcular bunların et
rafını sı:ırdı1ar .. Nahiye miicfürü "Ornlan 
c:uaJlerin hangisine cevab vereceğini sa
ı:ırıyor. Herkes kendi ailesini soruyor. k3~ 
)anların miktarını öğrenmek istiyor, ya.: 

- Anneciğim sağ mısın? .. 
- Ri·dmkilerdPn ne habPr? .. 
- Oğlumu gfiriliini.iz rnii? .. 
Tren penceresinden aradıklarını bulrı

mwaPl "r hrif r•l!l.,..,r>z hir veİS içinde 
hırkırmağa başlıyorlar. Aslm isimli gene; 
hir avukat, yumruklarile başını dövüyor: 

Nusret Safa Co~J.:-un 

YARIN 

Erzincanın içinde 1 
neler gördüm? 
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lstanhulun nakdi yardımı , Millt Şef ıo.noo lira 
teberru etti 

Felaketin büyümesine bileti inşaat 
sebeb o1du, tetkik ediliyor 289.483 1irayı buldu '(B<l§tara.fı 1 inci sa.1/fa.d4ı 

"Taziye telgraftan 

(Ba.tttz:r"flfı l iatS -.Joda) h'llitmııwı. m@m.Url• da maaşlarının ın11 - Ankara J (A.A.. ~ - P.apa f 2 inci ~itt (BQ.ff.cnıfı l inci •yfa4ıı) ya, Adana, Diyarba.kua gidecek yal~ 
tır. Evvelki g;ln ak~amme. koo.&r İstan- ~im 'Dir kısmım Erzincan ielikctzedele _ G;,ın.oi. sabık .Fransu: a~~militeri ~e- BJr heyet resml ta.bkik.atı idarere me- 1ar ıvar.d1r. 
bul mümessilliğine frliketzedeler .için rinin yaroımına tecltaımeğe ~arar \>:er - neral Sarr.au, Finlanruya Türkleri mü- mur olunmuştur. 1500 kişi Erzuruma gidiyor 
yapılan nakdi teberrü mıktan 2&9,483 ~dir. roes5iili Zuhur Tahil"9 Pesavıer rnuba ~ FedakAr malak4mlar Erzincan 3 (A.A.~ - Erzincanın te-
liraciır. Bundan başka dün de fel!ket - Umanm mmım dürli.iğü memur - lefut lideri Aurang Zehkhill, IDod mil- Ankara 3 (Hususi) - Emncandan !bu- hlr ve köyü. halkm.ın muhtelif vilAyet.. 
zedelere yardım taahhüdünde bulu - !arının bir iki gün ıarfmda bu suretle li kon!"resi adına kongre re•cn "Rajen • raya nakledilen yaralılarla görüştüm.. lere nakline b~lanmıştır. Bugün Si .. 
naniarın taahhüd ettikleri yekun 5-'6 bin ':lira .göniierebllc-ce'ltleri tahmin e- dr.aprasad, İnd-Onisien b·,.11.a:;, Şamda - Bunlar, Erzin.canda inşaat işlerinde ça - vas ve Malatya istikametlerine tahrik 
31,600 lirayı bulmuştur. Dün İstanbul dilmektedir. ki Hedet Sabie reisi Abdurr.Junan Şah lışan 50 kadar mahpusun gösterdikleri edilecek iki tren seferi yapılacaktır. 
koıllitcsine gelerek taahhüdde bulu - Limanın kara ~e11.ai el!! bu :yardım bender, zel~ele felaketi dolayısile Re - fedalc.ariıktım lhayranhkh bahsetmekte - Bugün yolculuk içm vesika ruan v• 
nan1arın isimlerile taahhüd ettfkleri için 1000 lira topl'amlf n bunu CF.m E - isicümhur Ismet İnönüye taziye tel - dirler. Yara1 tlan.n verdi.kim ma1"6mata Erzuruma gidecek olanların miktan 
mfü:tc;n aşağıya yazıyoruz: minönü Kızılay şube:shıe götürerek -ya - graflan göndermişlerdir. göre bu fedakAr mahkQmls- cezaevinin 1500 kişiye baliğ olmuştur. Yar1n v·• 

- .Tak:ıs Llmiteı\ Şirket! 500 llra, 4Le4!:1 'bnnq\ni:lır. . fngi.liz orılusw:nm yardımı dlşmda bir tabın baraltalaroa yatıyorlar- öbür gün de iki tren veya -4 tren~ 
ırı:ehrıbar ltJtJO ımı. M. Br~ 198 ıı~. mvata Gnmrnklerde . . mış. Zelzele gecesi bwıl11r1. bir ~ey ol - m.ası ihtimali vardır. 
Limited şirketi 1&00 Ura, Zıya Taner 190 li.. n.ı~ ,._..L_..___ .Ank:ıra 3 (A,.A. - Dost İngı11z « - rı• --··--'-
ra, Knnaat kü~ü.bhaneısi '150 1.lra ~~D cild .... ~er taraftan ısı:JUWUl gümrüklc.d dtmJ tarafından Rayfada riki yüz on - ma~~· . 'UlreM.UIWI •• • •• 

kl.te.b, Yorganfıın ve şürelc.A.Q kan.sene fab ~muriarı feiaket.z~ler için birk~ gün- "k d t b - ednın· tir Bir anaa mahalleler arasına dağılan Gir~sun 3 (A..A.) - Bugun bütuıı vt 
rlkıı.sı 200 lira.. 100 kutu konserve, kırtasiye_ Llenberi ar.alarmda para toplmıkatadır .. yu. ça ır e erru 1§ • bn m:ahpusfar birçok tehllkeleri göze a- Jayette hafif zelzele hissedilmiştir. ts • 
ei Mordo. ve Jozef. 750 lira, Yorgi Manodl Dan toplanmış olan 1500 lira Ankara Kı- Smiye~e F.nmsız onhıs un yardmıı ,arak maili inhidam evlere dalmışlar, ya- tanbuldmı gelen sıhhi im<iad heyeti ile 
500 ltra, Istavt'o Polos Panço '790 'lira, lt'ltll zılay merkezine gönderi'dniştir. Ankara 3 :(A.A.} - Suriyedeki dost hud yıkılan l!nkazı kalihnnışlar, 1000 ki- her~ber bir çok eşya ve levazım yai'dı-
kahvecl Mehmed efendi mahdumları lillO • . · · - . . 
lira, -Sara:;r sinem.ası 

750 
lira carnca konser Çocuk Esirgeme Kurumu menfa.atine Frnn!::,Z askerı kumandanbğı KrnJ.a7rA' şıden fazla vatandaşı muhakkak bır öluın ma muktaç -0lan mmtakalara sevkediJ.. 

için sınema,yı bl.r gece :mmıte emrine bırak.. ter:tlb edilen ve telenilatı Perapa"las oteli üc ·üz Ç.3dır ~ :5000 batta.niye hediye de-n ka:rtarmışlardır. MahkO.mlar kurtar- miştir. 
mışt.ırJ, .Hwıu e.c.za deposu soo lira, Yıkl'i sahibi ?\!i.sbah tara.tından hazırlanan yıl- etm:ştir. dıklan vatandaşlan kendi barakaların - Sivas köylerinde ölenler 
Karı;ı:ı ve Mustafa ortakları şirketi •oo ıı - ba§I balosu için top1ıman 2000 lira da Kı- da da is1tan etmişlerdir. Sivas 2 ( A.A.) - Koyluhls.ar ile ya-
xa, Banko di Roma 2oao Ura, Tr1yan!uf1JS 51'0 zılaya verilmiftir. Per.apalas oteJi sabibi Dest iFr.msamn ~rdınu Bu ft!dakar mahkıimlu ka~abilirlerdi. nılan telefu.n muhaberesi neticesİnd• 
'tlru. ~~kçay sirke.ti 500 1in, Alt?anna.k de- Misbah. oteli:ncle hanrlanan 12.00 liralık .Anka.r:ı 3.(A:A·~ -D. ost Fn. nsız lhü- Mahkum o,analanna rağmen her Türk gi -Of!renildiinne aöra kaza mer"kezi:n.;3-
<i/. fı\bukası 750 lıra, fnmcllik Turk Anacı~:n k S .. . . f' -.. a. 
*1"~ sıın l!ra, :6inernncüık Limited .;ır:teti yiyeceği de balonun te-hir e.dilme ;i ü.zer.i- ·umctı U:Jy.eC'ietl «ı:~1ye edilecek .ça - bi llunlar da vazife karpsmda kaçma - 370 ölü, Yukarıkale köyünde 263. Aşa-
.ıl.00~ · r.a, .ceıfil Kırmen 500 llr2,, İsr.a!l ve Sa- ne DarüI4cezeye ve.rnıi§tlr. dlrlann :rıu'ha}·.ansı ıçın Kızı1ayın em - a1lar. fükale karvesine bağlı seltiz kö~>den 
.ıı.i .s, · · 1000 J1::.a, n ynelnı!lel Ş.\t!.k nakliyat Bugün yollanacak e~y.:ı rine 2 00 hin franklık bir kredi açm:ış - Ö<Yrendi~ime göre hükıimet bu mab - Yukarıkürede köyünde S 1 ölü~ ve 
fl.?'kc 1 ::'.OCJ ııro.. B~yni!lmilel Şark nakliyat Şehrin muhtelit semflerınde halk tır. pusların bakiyci müddetlerini bağışla • ve 30 yaralı, Asağıkürede kötünrJe 3l 
D!n:'itri Kundopulos ~mı Ura, Sadıkzade Rıl- 1f_-=,~-
ven ııco lira, Anas!as Paskal!füs &lO lira, C>s.. tarafından Kı:ı:ılaya yapı1cm ayni .wgiüz Kmlhçç:n flll'Gmu mak üzere acele Meclise bir kanun U - ölü, 35 yarnlı, Kovana köyünde ;ı 4 ölü. 
ma?ı re.ruh k:ı.zmircl 150 lira, ııata.8l Amra teberrü'.'\erin unnmıt depoda ms - yih~sı verecektir. Bu haber adliye roe - 6 yarah; Sukun köyünde 29 ölü, 8 ya -
2000 1;ra, Ben.sof ve Sadık.s 8-00 lire.. Whail r.i1 ışme aün ııllW.htan itıq,aren l.ırmd::a J (.Hususi) - .Anarlaiu ze:lzele- hafilinde de teyid edilmektdir. ralı. Tatar köyünde 34 ölü; 21 yat'abı 
.çıkv ·1ll 1750 11ra, _Arsin ve ~er~i 750 lira., başlanmıştır. Dan tasnif l!ttilm e~ - si fe!Bketzedeleriııe bir yardım olmak ii- Siva~ta kar fr bn~sı KaTaalfaç köyünde 49 ölü; beş yaıah. 
;r 'f"ranto 700 lira Iruan kuru kah •el 100() zere, 1ngi'liz Kızilhaç ceınlveti Türkiye · ~ · v. yalardan 26 biye muht~ur çamac;ır 13 ~ Sivas 3 (Hususi) - Şiddetli kar fırtı - Sivasne 'köyiinde 219 ölü. -41 yaralı·, 
lira, Nur kalem limited şlrketi 500 lira, yeni . • ~ ' . Kızılay cenüyet1 emrine bin 1ngiliz lırası kontrr•:ı·, llm!ted şirketi 500 lira, Sazm~z teneke Teçel. Erzıncan feiaketzeClclerme vermiştir. nnsı devam etmektedir. Vali acil tedbir- AroaC'ı köyünde 92 ô1ü, 39 yarah, 1n-
ş!rketl ıooo lira, Elektron şirketi 500 lira, levzi edi'mck üzere Errlncantlaki bir rıu- ler a!mak içjn zelzele mıntakasmd.a Za- bat köyünde 19 ölii: 7 yara1ı ki bu mm. -. Kızılay lüzum göstcrdir{i takdircle, bu 
1z:ık M;dlyana.2500 lira, Knsabyan birader_ maralı hastam•ye :göntlerilıniŞtir. Bngiin .ra'va gitti. takc.da cem'an 1607 ölü ve 1111 varalı 
ı 50 

paranın bedelile ilaç gönderilecektir. J 
er O Ura, Burla blrac:lerler 3720 llra. Ana_ de tr.,nle 100 balye eşya Sivasa .,,-e Kan- Kardan kapanan Suşehri ve Koyluhi- vardır. 
tıo!tı Kontuar llmi'•d şirketi 1000 Ura, Zlngal denlz vapuri1e eşya ve yiyece'k Ginsuna L.L b.B..'lnda sar yollarının ~ılmasına azami gayretle Çarşambada 
ıirke ti 1000 lira. Türk merumcat llmlted ıı!r_ ·· d"' ·ı ktir 
ke'l 1ono lira, M. Glrzl mahdumları 500 ıt"~. gon ~:ı :c~ · . . J3mıtt S '(AA.~ - A.mı.do1u ..:elzele fe - ça1ışı1maktdır. Samsun 2 (A.A.) - Son 24 saat zar 
A!ber Taba'h ve şür"kA.~ı -ıso lira, Lebl b!r.ı.. Emınorm Ilalkevınde fel~k,.tteaelcr dalretz~le:r:i, Lübnan efkan ıumumiyesi- Ne§'et fında zelzele kaydedilmemiştir. Çar -
det.ıer 250 1trn. Vanı:'lerze ıooo llra, Muradoğ. iç:in (eşya tese'IJiim bürosu) ııdan ba~a ni .decin suırette altıkadaır oetmelctedır. Fe Ôl,,.r.Jer ve ~ 11,ıl~n evler şamba .kaza merkezinde evvelce bildi _ 
lu 303 lira, H:ılll Sez.er 3Il0 füa. 1:ttr de (e~ dikim -at~lyesi) ec:ılmı~'t'. :takcb:edelı'.'r rı:n·dı.m etmek üzere bü't,,.. • E'--~L;J ;/ ~ ... ~ c.:· 3 (AA ) B .. s· t t rilmiş olan 21 ölüden başka enkaz al -

ı:A.:Lı= erin te'berriileri °Bu atelyede 40 makine ile "kadm.,ar 't:Üc - den tahsn><.t :ay.ırmıya k;rar v.erm"""ir. .... '\·ııcı · · - ugun ıvas a saa 
Ş 1ı · · d k. y kun H lk -..:ı'k·' · n-. :ı •-s• 14 55 d ·· · d ed }ı fif ve tından daha 4 ölü rıkarılmıştır. Bu ka-e rımız e ı unan SC'los1u~u tla carların a r--vine w.rnı ucrı l\.Llmaşıar - t.iibna:n matbuatı, müttefikan P.ıt~ssür iz- • e uç sanıye evam en a • 

fel ·ı.. .ı.-~d ı · · d •- k d. ı z 1•• d b d f g ne h fil ol za merkezinde 12 si agıw r olmak üzere a.10.f'.ı.u: e er jçın millı kamite emrine aan elbise ıre çam~ır ·t\:me te ır er. h1U' ve zed...--ele k:iırhnnlar:ı merJaatine a _ ar.a ı.. . ..ı.zasın a eş e a . e a -
·'000 ı· Am ik E 'b ak ·· J ı k ..l dil ·sı· 87 y.ara11 vardır. Kaza köylerinde ev -:.ı. ıra ve er azı ':ırport Layn mü- Zelzele mın't iknsfü~ m n ere çılan ianeleri ve 1cberrüatı tc§'Vik etrnek- m uzrre ze ze e aywe mı~ ır. 
essesesinin fstanhu!ı .mii:rn6.c;ili de ıeoo li- temin edfldi terli 1.LlHO tar:hine kadar Sivas ve mül - velce bildirilen 14 ölüden h<lika, dört 
ra tcb'!ITiide 9Ju~unmnşlaııdır. Polcmı.·a Ankara ile Erzincan -ve zelzere rmnta _ r. hwfında cem'a.n 117-0 ölü, 311 yaralı, öfü daha ç1karılmıştır. Köylerdeki y& .. 
konsolosu aho::an 100 lira, HoUnda k~ - 'kam dahilindeki diğer vilAyetlerle muba- Fili~i:aiıı y.:ır~ırr.far 1214 vıkı'.mıs ev ve 102 hasara uğramış rahlarm miktarı 46 ya baliğ olmuştW\ 
sofosu da 50 lirn tnbcrrü etm~lerd!r. berat tekrar temin edP.erek in'tir.am da _ Kudüs 3 (A..A., - B:irçok Fi~·sün dok- cY ı:~ydcdilm.iştir. · B1.ı. yaralıların tedavilerine itina olun -

Liman mcmurlarmm teburilleri hilinde girdiğinden, çekilen telgrafların torluı 1.a:rafından hizmet teklifuı.de tbu - Erht!a a 9..!l ö!ü .58~ y~r.dı maktadır. Kaza merkezinde 168 ev yt· 

Münakalat Vekt.l"ti devlet limanhtr.ı cevabları, bu wilde ıelmeğe başlamış - 11.mulmssı ü.ırerine, Telaviv beledi, esinin Tokat 3 (A.A.) - Temizleme ameliye- kılm:ş, 1 .. 38 e; de hasara uğrarnı.stır. K.a 
fşlP.tme umum müdürl.üğönde çalışan tır. ve Dadaiıa hastane:xinin bir heyeti 'I'ür - ı;;;ne <Jevam olunmaktadır. Erbaa kazası zanın koylermde yıkı}m evler:ın mee
~========~~=-~~~--~=-~~--~=~=~~ ~e~am~~te~~~a-~~lhak~~a~~ne~umm~-mıru37l,~yra ~ey~~n~M 

Samsunda halk hAla tavuk ltüm~lerinde d0h.1~ mlz.ele mil>.ı.ıllc.rine sıhhi hey-e.t - tan snı. yaralı 585 ve yıkılan ev adedi de 786 dır. 
u~ ler giıinrlecilmesini tekili: tıtmişle'rdir. oem~an !276 -Olarak tesbit edilmiştir. Amasyada 

Y8J8 açıkla va1JVDf . Diğer ta~~·~ ~cdi~ defe- S Ler d<"miryoluou tahril, etti Amasya 2 (~.A.) :--Sa~t_7.3~ da A· 
J J IA:ketzcdcler lÇ!lll 100 Filistin lrrası -ver - T k t 3 (H si muhabirimizin yıldı- rnasya merkezıle Ezme nahıyesınde ve 

..... ~.. <> a usu b. . . d'" . h k 
(Bastar:af ı G ncı sayfada) yüzlerce aile ,şiddetlenen yağmura ve 

Yafa ~andan beni şiddetle fa.tlatarı sar - Jw\"Vetle:ıaen roğuklara rağmen, hast3-
sıntıyı unutamam.> !anmayı gôl'Je alarak, yağmur altında, 

Büyük1rmak üzerinde bundan birkaç sı.n1klımı olır.uş yataklarına ve yor • 
sene evvel kurulan ve nafiacılığımızm ganlarınn sanJ.rru.ş, ~i elim bir şe
ddden müstesna bir eseri ola!n büyük ~ ve :O.in bir iztınb içinde açıkta 
köprüye lehülhamd bir ~y olmamıştı. geçirmişlerdir . .Elyevm yütlerce aHe 
.Fa.kat bu köprünün kax.şı yakasında, ayni şekilde, kış mevsimin.hı şiddetine 
t;a."!l ba~langıç noktasında, eski Meb'us açık lmvada tahamm(ll ~eğe çalı.ş -
Mehınetl Güueşd.oğdnnun yaptırmış ol- mata '""<eVlerine :ıttmekten 'Çekin -
d:oi!u ıO~l ve ~azino raci bir şekilde çök -mekteıih:~er. 
mi.i~tür. Saı.1ıi1de çok vüksek bir şekil - Ka~ırga V9 ril~ir devam ediyor 
de kırrula~ bu b~na c•dden güzeldi.. Bü- Cuma ve Cum~rtesi günl · s _ 
yük ~r yukseklik.tcn çöküşü korkunç sunda run:alar bugfüıe kadare:~di:~i).. 
ol.muş ur. ül ·· b yrit.a·ı. .. .uı·kJ ·· Sam".und.a meldebler tatil r muş azı ga mı ı ver gostermi~-

s tıların dognv rdıı· h tir. Güneş. tı.rtına w yagmurJa bera -a re::: n gu eyecan ve • • 
, t b binalarının bir ço)l.u d ..;t-:ı ~ gök çok garfb bir mahzara arzet -

meK e t". n a !'\vru - ~~ G.. 1 mda ğm ~ 
le . tıaklar üzerine mekteb~ri bl mqw.ı.· une, a t ysı ur yagm~, U: gc;i.~n için tatn mecburiyeti hasıl ol~ a~!nım Iırtmalar olmuş; şehirde en bil 

t Sjmsunda dış veya iç alçıları YUİ: ağaclardan bir 90ğu yıkılmış, .ge -
mu~ url. "fl <lüsmiyen tek bina katma celer:i hilbassa saat on ikiden sonra• ba.c::: 
ve sıva "' · ~ lı" idd t1· ı..AA A,_ d • 

t Yüzlerce binanın duvarlan çat- 11 an ti e ı AWilrgLUir evarn etmi~ -=. ır. resmi veya husust binaların han tir. Bu ka..m-galar, çad:ırlar.a bar.ın&'rl 
. ~· tehlike arzettiğini anlamak ü - bl~ 90k ~yi m.ü.fkill v~rlyetiere 

gisımfn heyetleri seferber bir vaziyete so :ınuş, çadn·lan da uçurmuştur. 
~ere ı>n yeni · ı· 1111&tn-saa .... tı yok 
geçmıı.ı ır. Otım 

Yağmur ve soğuk başlıyor ı:ledilnı artest gUnü hiç bir sarsıntı kay-

s ... ıl::ırın beyecanile iki geceyi a- emiştir. Bu hal dsabı biraz tes -
nr,:ın. ' h lkt ı i kin eder ....rl...ı lın k h d geçiren Samsun a ç n 6•"'• o W:U da yüzlerce aile 

~n b .~v:1ik a miçliik. üçüncü gUn başla - çad!rl~ak açık hava.da yaşamağa de • 
uyt o alar birdenbire değiş • vam e e tedirler. Bu ellin vaıziyetin 

~tır. Ilık hav ·tahtı ıilıgArlar ve endişenin daha ne kadar devam d 
rnış, korkun~ ve ~a;:ıdP bocg&;t~rmiş- celi bilinmemektedir. e e-
ba.şl:.mıs, sogtık yenı .. n -
tir. ~ehSrde yüzlerce aı:ı.e, şuradan bu- VedM nrn Bengü 

Merzifon buyuk su tesisatuu 
merasimle açta 

~..... nm telgrafı) - Seller tren yolunun bazı ırısı ~ce yarısı, Hten saba a arp 
Vı.ay.~t ve lca:ıaların ya-:-Ô:nları yer'.ıerini tahrib etmiştir. ·!'ren Turhaldan olmak üır..ere. S~Ju. nahiyesinde iki zel • 
Ankara 3 (AA.) - liareketian-. felıl- ileri gidememektedir. zele kaydedılmı~tır. Civar ~ardım ko • 

k t d 1 · . ..l • • ek k , ~k . I . . k. mitE>lerinden gönderilen nakid ve kül -
·eze e erıne yaruun lÇın ger na ·den, Feıa dze ... e enn ı.s. ":°ı livetli miktarda yiyecek ve giyecek, fe-

gerek .erzak ve e9y.a olarak yapılınılkta s· 3 c~ı---.-t .. 't..-1.. ,_,_;ı ) rvas ıı; u.:>~ mu.aAVıruu.u.uen - laketzede1ere tevzi olunmustur. 
ola.n tebenüat etrafında bugün aldığımız Zelzele felaketzedelerin.deh 1000 kişi Ha-
h be 1 K En:incanda temizleme 

a r ere nazaran oıayad3 nakden ya - fik ve havalisıne, %00 ~ Kangala. 1500 
pı'ıan teberrüat dün akşam 10 bin, Ada - kişi de Divrike aktın eıdilııceMer. F.rzincan 3 (A.A.) - Erzincanda şM 
nada 30 bin, Aydında 6939, Boluda 3500, Dr.ımanle.oğlu rin temizleme ameliyesi devrun ıetmek-
Çanakkalede 5000, Muğlada 2600, Sinob- ı:edir. Bir kısım halk ~hiNien muh~ • 
da 1912, Antakyada yalruz vilayet lllt!r - SRfranboluda 1i! Cenub vilB.yeUerimize hare'ket et -
kezinde 15,QOO lirayı bulmUJtur. Safranbolu 3 (A.A.~ - Bu sabah Ea- miştir. 

Kazalardan Sökede ise. ;Pa~·a teberrüa- at l.Vi de burada iki saniye süren bir Erzincan ~ (A.A.) - Erzincandald 
tı dün ..qatnıı kadar 24H, Akşe-hirde 300, t-elzele olmuştur. Hiçbir hasar yok - Kı:zılıry hastanesi istasvon civarında a-
Nazillide 500, Ayvaı.ıkta 6WO, Kozanda tur~ ~ılarcık faaliyete geçmiştir. 
,1500, Fethtye<ie 100. liraya varnıışw. Çankırıcla Ku:ılaym 200 yataklı ikinci hastanesi 

Anteb mektebfüeri 400, Kayseri rnuııl- Çanku-ı 3 ( A.A.) - Dün 16,5-0 de 3 A.A 200 kl bt 
lirn ve talebeleri de 1200 küsur 'lira te - burarlB bir yer sarsıntısı duyulmuştur. Ankara ( .. ) - yata ı r 
berrüde bukmmuşlaııiır H kt Kız~ lay hastanesı Tokadın Erbaa kadı-

. asar yo ur. sma hareket etmek ilı:ere harırhğını 
Edirne vilayeti Hanaa köyti halkı da Erzincanda yardımlar bitirmektedir. 

bin lira vermiştir. İ _ Errincnn 3 (A.A.) - 300 yataklı K.ı- Bu hastanede stanbuldaki Amt!ri -
EşK ya ve ~~ır~ruf a!~a gelince~ zılay hastanesi faaliyet. başlatnıştır. kan hastanesinin hey.eti sıhhiye& vat:l-

onya dün ~u el<U\.et sahalanna bti _-:..._ A•- & ı~k t ed 1 · ·· • ·· ·ekt· 
30 t uht lif · da A,;i • Ad Bu )'UA. yarv.!ıı~ ı.e"' e z e enn yu ı.e gorec ır. 

on m e cıns gı ma~esı, ana ~· ku t rd. B .n; .... l27 ki· · İ 
1440 parçası yeni olmak üzere 3140 parça regıne vve ve 1• Uıı; ... u . • şının tfaiye ekipleri 
giyecek eşya ve 1954 kilo erzak gönder - , ansımırnl.arı yapıldı. SOO kişdılık ame - Ankara 3 (A.A.) - Erzincanda w 

- . le kuvvetıle araştırmalara evam e - . • .. . 
nu.~tir. . di tk· . ,, lS-0 . ölü f 1 A 1~t d dıger luzum hasıl olacak yerlerde ıs • 

. _ f 11,_ • dı1 . ısı sa!i~ sı e SA..: ze e .hd d·ırn k ·· Ank t 
Bızzat büyük elCLKeti Nllmlf olan Or lt d k ldı. H t 32 tı am e ı e uzere, ara ve s -

du ve Giresun halkı da bu miW yardmıda enka~ 1 ın a~ 3~0 :: a;e~ tan bul itfaiye teşkilatının mütehassıs--
kendilerine düşen hizmetleri gen.if bir vata .. aş ri-~~ ~ e e Ya'l' - laırından mürekkeb olarak biri 150 ki
surctte yapmakta devam ediyorlar. dım ıçın 1 g~lıniş t'· şilik, diğer ikisi de yüzer kişilik, birl 

Kayseri dün akşam da Erziııcana 2500 Telgrafhane hususı fakat kısa tel - Sivasa, diğeri Tokada üç ekip; Nafia 
ekmek ve Tokada da iki va.g ·· _ graiları kabule başlamı.ttır. Posta da ya Vekaletile Kızılay Cemiyetince tertib 
dermiftir. on un go.n rın başlıyacaktır. Bugünden itibaren olunarak yola çıkarılmak üzere Başve-

Siuop yapılan eşya teberrUatını ihüv «F> rumuzu ile anılac81c olan felaket - ki.let tarafından lazım gelen emirler 
eden 12 sandık He Ud balye yatatı Sanı~ zede trenlerinin birinci8i. 332 kişi ile verilmiştir. Bu ekiplerden biri Erba'aııo 
sun yolu ile dün Stvua yoll&mıJtır. yola çıkarılm.t§ta· Ya.rınki posta treni. da Çl'llışacaktır. 

Di.ter taraftan. Konya halkı felAketze- le de Ankara istikametine yolcu var • -----. -----. --...... -. 

rada>ı cadırlar tedarik etmiş, bazıları 
muvı:.,ı.ka.t barakalar yaptırm~ bazı a
llelcl' tavuk kümeslerini terrutletere~ 
bunların 'içine yorgan ve şiltele~nı 
yerlec:::' irmislerdi. Fakat şiddetli ya0 -

murl~rm başlam::ı.sı bütün btmlan mo, 
kül fü ı n l~arşıbştırnn~hr. Buna . ra~cm 
hiç Jr:mc;e evlere girıneyi, en~ışe ıçi~
de nı'k]ına getirmeyi gene düşumMmı.ş, 

dek~~ çocuklardan 500 çocuğun hu dır. Bu şekildeki nakliyata devam edi- '-ksaray zıraat mualhmh"t 
Gümfi~hacıköy (HU3tl.!t) - İki yüz şeyini ·n tikball · 1 kti 

bin liulık su tesisatı Meni.fonda mera- eylemi§ b1:ıunu.y0:.riniıı tem.inini taahhüd ece r. • __ .ı_ l Aksanıy (Hususi) -_ı'Oört aydır mün 
·mıe açılınış nüfusu 16.000 e yakı Ad d · Felaketzeue tren eri hal bulunan Aksaray zır:ıat mualliınl1.-

sı.. • n ana a da fellketzedeler&m 600 il w. M . t ıı· i R.. .. oltın bu kasabamız da temiz suya ka _ cuk olmak üzer 1200 kiŞiy 90 ErLincan 3 (A.A.) - Bu akşam hu .. gıne ırraş zıraa nıua ım uştu ta -
vupnuştur. ıru.ştır. e • ya hazırlan- susi bir felaketzede treni Malatyaya yin edilmiş ve mumaileyh gelip va.zif~ 

areket etti. Bu ~de Divrik, Mal.at- sint> b~larnıştır. 



·~-

Deılet demfryotlırı ve liman1an işletmesi umt1m idarasi illıları 
M11hanunen bedeli 1209 lira olan muhtell! ciru:. eb'at ve miktarlarda 13 'ka1em dökme 

bon telerrüatı 15/111940 Pnzartest günü saat (10,30) on ı,uçııkta Haydarpaşa.da -Gar 
blnuı dshillndek1 Komlsyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 113 lira 18 kuTUf].u'k muvakkat teminat w kanunun taym 
ettıtı vesaHtle b!rlıkte eksiltme günü saatine b.dıır Kom1syon:a mfiracaa.Uan ll~ımdır. 

Bu İte ıald tartnameler Komisyondan parası! olarak dağıtılmaktadır, U.085&> 

•Son Posta. WUl <edebi tefrikası: 8 

Sisli Aksam , 

SON POSTA Sa~. 

Yazan: Reşad lluem 

Hakarete uğrıyan hükümdar 

(Arkan va1') 

!fasını ~r~ahyordu Jri ~ teY batırma Ahmed ufaktefek bir gen(. Boyu be- hep ayni oyunu oynuyorlar. Dikişlertld 
gel.meıni..şti. nim kadar. Değnek gibi kupkuru. Bacak- salona indirebilseler ondan da va~ 

. Bu mesele Mediha hanımefendty'i •- lan sanki biibirine :y&Pl$ık. .Mayo ile ler yaL. 
h~_den _pek meşgul ediyor. Yatak odamı kim bilir ne «(iw (!)olur. Rüz.gir estikçe Mediha hanımefendi rica etti: 
g~r:ken de ayni :sözü açtı: de mulıaklcak di1 d~ vurur insana 0 - Bize bir şey çalmaz mmnıı:!. 

- Bimn . küÇü.t_ bir ~rii dillllnı hWI veriyor. Bence iri Yan. btçimlf. ya- . Anlaşılan burada boş durmak :rualt. 
'Vardır. Vahid beyın Reldiiini t-.ı aab8h nık renkli Ohmyan eomtıer mayo RIYin- Piyanoya oturdum. Bereket ezbere lılr 

'1f • 10rada i!IÖylÜJQl'lar.fı. Kalak mt.nn ol- ee ~ Püne "6ıriinmemeUdlrler çok havalar bilirim. Çok ta aeverim. Bl· 
Anuna d olrledern Neyy~ IC.'ftflal d~m. !1man yarabbi, kızlanrndan biri be- Mediha hanımefendinin sofrada cene: raksalar vakit geQSin diye sa~~e~le çala. 

Başlarını ho/!;rusu altın gi\>i insanlar ..• Jdeoekti yoksa bir veıtil ~ak l kar bır erkekle M~ bir -wrt~ kalını 9' '9(!kiı. Ya1'bJt l111yırt1"1an. 'hattt 1)011- cakt.ım ~~ ?:ıer parça.!ı bıW:dikC: bil' 
ceket Ü'Ö l~ınn~thn fakiderc .kmk, j lnı dönecekti! ıo stanbula ile yapaı-dım diye üzüldim.. Hemen ,izj tilcadan uzım uzun kon uftu. Kıdar •Y«t aRızda~ o~le. b~r cteşekkür ederızıt dıyor. 
Sut Ga.yJ°.r~ elbıse, ça~şır dikfyorfv.~ - Va!labi bı'1mem ':ftındmm bela c:almlm. Hedlalde ~.n aynlıncıya b- 'ft allka ile dtnUyorlardı. Jl'akat babalan .lardı ki bir iki çaldıktan aonra eusmaya 
ayni la JÇın ... .Bvlerine ıde kim gelse u ~üıa ki ' o '" dar :odanızdm ~kmamıssım7tlır. her tınatta !karısmı bozuyordu. Salona mecbur oldum. 
uğr~ iki çkkıne;:e çalışıvoriar. 'Dikişle Mediha ha~~f-endi tiiadeki - -...a ~endi.sine !iyı,ili~en otürü tetıellUr ~~iz vakit adeti rahat bir nefes al- Memduh beyl4; Ahmed_ umn zaman 
nı da H ıza bır oda ayırmışlar Adı- uzun mu k . . .. .. GreY7• ettim. Nihayet beni yahıu: bıraktı. Za- d'ım. yanımın aelmediler. Mediha hanımefeft. 
·ır~ ayır atölyesh koymuşlar. Ben n· 't u.~ :n1 diy~ üstünde ol~rken: vallı bdıncalu! İnsanlan ne kadar u lnt aqam • sıkıldım Birl>lrim~ di ~i RÖriİJıÜyordu. Yemekte bir ikt r ı zaman kıztaT herb:ıla~ evde idi- g !eceltıçBie ıyı etme . Ne vanb lıemen tanıyor. Vaktile matmazellmi ~ tamamile yabanc:ı ic!lk. Z~n ~~ weyden baba ile oiulun ar~lannın pek Qi 

er ~ ye~ kadar hiç hiri görijn. ~ : nı.z $llbt-ede:rnez '!M!~ Anla- ~elen o mahud evlilerin bekarlardan da- iman kime. nereye olsa az çok a~yor olmadılını anlamı$tmı. Bır arada bJıi.., 
ınedı. . Ş1 t· :mmw 'Pek ı-.nk -~ . lıa ırıe kadar stntll Ye kmtah o'iuklanm Samiye IJe Seniha - Od lril~lder - tıe: larsa bir bvp (ıkar diye korkuyorlardı. 

Çoluk çocuk 'bıze cK1?sta.ne knrusu,. na ha çı~ •aca'ba V.ah!dm; _i"Au·a:;:_ıu asıl odiişiiniiy<>rum da... Acaba odarldan dı- men &,ü\erlnf elleline aldılar. Anneleri Korkul~ da olmuş~ ~erh~de ••. Cül\kfiı 
bayramdan bayrama ~lirlerdi Rcı>sin ~ı:~.~~ı .merak edı.p .J:Ornleye san çıkarsam V.ahid beyin bana ne ya- benim de el~ 'ftl'a SMlihanm odun- Geç vakit salona f(irdıkleri zaman Metaı 
den sinirlenirdim. Şimdi -de ~"..neleril - R~ ıgı~ı soyl:sem ne aer'°!• dive dü~n- pacabıı unnediyordu? dan .eeti~t al>~. Ömrftmde ~~ duh beyin yüzü mosmor, Ahmedin ~i 
babalartıe otururken düşiinüyıoruın.. 1ai ~ dum, :gulmı:mı _zor ~uU.um. YCl_k:a Şaz.ıye cKestane konma. ndakl küçücülc. .mtı brode nedir bllmediJfmi ftirah mecb~ san idi. 
nı.Yorum. Söyliyecek söz hulnmıyaı-~ han~ın, mırasıle hvlikte, benl de az c;ok ıodacıbmdan 301U'a bu yeni yatak odası kaldım. Jr~fr se~ yar:nnamak lrendi- Mediha hanımefendi son derece 1-J. 
Bır ara Mediha namrnefondi ynbrı çı- Vahıd bevP bır.a.ktı!ıru !>u ikaitm duymuş ~ömme çok fena "'6riindfl. Ne yataımda. me bile o bdar fena ~di iki: birli davrandı. İkinci bir pabrtcya 'l:~ • 
kaca'ktı. 'Memduh bey onu nurdurdu: muydu? Odaılan ~lrnrkl!n: . ıne duvarlannda. ne perdelerinde insanı -- Sapb lllJıll yapanm, di~ kendimt dan bırakmamak için hiçbi~ şeyin btitıu: 
x.· - Mediha,_ ~ahid bey.in kwaya ge.idi- - Aman kız.!~! Ne _fena ~ta! kal- dinlendiren blr renle aheqt var. Bereket bir ı.evf tnaifafaava ~lllıstım. Xfit!i'k len: da .ol.ma~ gibi yaph ve sıyasi düşiinoe,. 
ır;ı ~ ınu muş, sordun mu? dın. Koskoca _koş~ bir sen. bir -o ••• E ... <>lbiee dolablan bot En"amı rahat nhat - Aman ne 'tyi. KeskJ ben de 'Vat:>abil- l~ !alcirlere yardımlarını bu ~ da. 
etrBır çeyrek saattir hanımı da nu mev.zu Ne de olsa lnzme1ıçiler.. yerleştirdim. ~. Yaln1r. !nsan her vakit sUslt~'k ha üstüste anlattı. Buna nitmen ~ 

afında dolaşıyor, merakını açı_ğa vu- - Hayır, yalnız değ!ldik. $azive ha- Akşam salonda toplanm1'1ardL (B ... l- sapka bulamaz. Daha devamlı bir iı ö~- cvay hınzır vay., cvay mel'un vay~ ları 
ranuyordu. nımın avukatı da yanımızd:ı "m. aedim. deki alayda ihtiyat ubitJWni ~ bft- renm~k istemez mh·dtn!r:? kulaiıma çalınmasına mani olan'Uld n K.a; Evet, ~el~ efondim. J?"~füıı, sı.:stum. Fakat HaJUk heyi~ .adın~ dzu_na alama- yük ofullan Ahmed de. saat ~edide ~eJ- StmdiVP 'kadar ~le Mr i!te'k dunna- He~ de ~~ cvay, vay. lar Halfık beyt ı. 

b:şımdakı hır kere bahsı actıktan son· dım. Yalmz .. vatıııJ bevm rr.sımdıen an- :miş. Ben biraı: ,geç indim. Memduh bey dıtmn a<"ıkca .evledlm. Jl'a'kat e-n dotro- - eu.s kabilinden - cvay, vay.a '6rına hl n 
~~ b- kadarla kalmaya rn7.l değildi. Ara- J~"·an. bir arkadaşil.e geldi~ini Tiave et- ıÖrkeli idL Yemek odasına ~ken catıc::J- sunu. her seyden ziyade ibombos otur- benzemiyordu. Q 
sual ır :ırbyan o camm ~ası1,., beni bir tım. 1arm yemeJi hazırlar hazırlamaz "f1!nllelt mBktan hoslandıl!ımı. ıttnıf edemedim. * 
B Y:murwıa tuttu: Ac.aha Vnhid bey - Ya ... Demek ki tablolan ntacak. istediklerinden• dem vurdu. Fakat ben .fki hüvfiltle.r: bir masanm basına eecti- Ertesi sabah Abmedle bahçe:yi d 

··· Yeı:le~cck mi7di? Hariciveden - Zann~m. sofrada :aşçınm ~ekten teılşa ler. fsltambU ovnamaya daldılar. Halle- maya çıktık. Akşamki kadar su~ t>laş. 
~~m_,eye nıyetı var m1ydı? Aya meraklı AHahtan ... A\:ıl edip tıe m cft'!Simderı düs~ fevbllde bir tıeY de eönuedim. rlnden dPrbal anladım 1d 'bu: bu ahama A'ildi. Ben de biraz neş'elendirın st)ı de. 
trı.:1' J ·,Uludağ ;porl~an hoş1anıyor anlar u-kada~ ta nasıl ~ymiş diye aor- Nerede Sazive hanımın o nefis, muhte- mı:ıhsus Cleıtildi. Yanılmamımm. Kac pe. lıştım. e\c ç.a. 

Y a · Bağı, 'koruyu kerı~i mi idare ıe- madı. Vahid beyin bekarlıfı o kadar ka- şem davetleri!... cedir ayni masada, ayni kızlar bılanadu ( 41 rkar.ı var) 
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Bedbaht_ Erzin_ca.11.da,11. (Memleket Haberleri 1 
gelen :alk res:amler Kastamonu - inebolu yolu üzerinde 

Milli Şef Erz.:ncanJa fdalıt:tudeler artllUIJa 
----

ErzincanJa çöken, fakat çatı•ı •ailam kalan bir b ina 

""'.t!l-U lelalı.tintlen lnutulanlar toplıyabiltliltleri etyalarını b~ıka bir mahalle nakledivorltll'. 

ti 

Bedbaht ErsinCGllın •nlta halin• gelen hir mahallen 

büyük bir köy: SEYDİLER 
Seydilerde patates ziraati sür'atle inkişaf ediyor. 
Hükumet ekici köylüye yardım ettiği takdirde burada 

Türkiyenin en büyük ve güzel p, _ cesi yetişecelr 

SeydileT tc6yünden bir görünfi/ 

Knstamonudan yazılıyor: Kastamonu- gayretini kırmakta ve hem de zararını 

dan İneboluya, İnebo1udan Kastamonu- mucib o!maktadır. Köylü için bir servet 
ya yolcu~uk edenler vilayetten itibaren membaı olan patatesin yeti§tirilmcsind• 
30 uncu kilometrede kain Seyidler köyü- ve ihracında hükumetimizin de yardım 

nün ortasından geçerler. Muhtelif vesile- edeceğine kat'iyetle kaniim. 
lerle buradan geçen yolcular ille bakışta Halen elde mevcud ve köylünün her 
bu köyü ufak zannederler, fakat köy de- derdine az çok deva olabilecek olan bu 
yip geçmi,yelirn, nüfusunun çokluğu. patateslerin biran evvel çıkarılması hu
muhtclif zirai teşki\tıtının mebzuliyeti, susunda kolaylık gö ı'erildiği tak:firde 
bütçesinin zenginliği, İnebolu gibi ihra- köy'iinün şevk ve gayreti artacak. gele
cat merkezimize yakınlığı en işlek uğrak cek yıl için istihsa15.t miktarı bu yıla na
mahalli olması velhasıl her türlü teşkılfıt zaran daha ziyadeleşecektir. Bugün en 
ve. inkişafa müstaid bulunmasile bir na- fakir kövlünün depo edilmiş 1500 2000 
hiye olmağa layıktır. kilo patatesi vardır. Köv1iinün bundan 

Tabiatin bütün güzelliklerini sinesin- elde edeceği gelir şüph,.c::iz büvüktiir Bin 
de saklıyan ve yaşatan bu köy ayni za- kilo patatesten en aşağı 30 lira kazanır, 
manda en verimli topraklara da maliktir. bu mikt.ır 10 kile buğd~v mahsulü k rsı-

Burası bHhassa patates yetiştirmeğe Iığıdır. Zaten fakir köv'ünün bütiin ara
müsaid toprağı ile pek yakında vilayeti- zisi on kiklik tutmaz. Elde l'ttiği b•J pa
mfain gözbebeği bir kasabası olacaktır. tatcs arazisinin dörtte bir kısmınd:ı ve-
120·haneyi mütecaviz olan bu köyde yal- tiştirilmiştir. Zirai usullere riayet C'dil
nız bu yıl zirai usullere riayet edilmek- mek~izin elde edilen bu mahsul şüphesiz 
sizin yetiştirilen patates miktarı vüz bin usulü veçhile yetistirilirse bin kilo a'ır
kiloya yakındır. Bu miktar şimdilik gözü- k<>n on bin kilo alır. On bin kilo jl'ltat<"
müze küçük görünebilir, fakat bu ;ş zirai sin getireceği pnra bu fakir köylOyü hiç 
usuller\e, hükumetimizin nezaret ve te bnşka bir işe bakmasa bir sene mf rPf

kontrolu altında yapıldığı takdirde mez- felten gl'çindirir. Bu sur<'tle köylü hükft
k\ır miktann 10-15 misli artacağına şüp- mete olan borçlarını da zamanında hiç 
he yoktur. 

dnralmadan ödeyebilir. Yüzlerce vatan
Gelişi güzel yetiştirilen bu patatesle-

rin tefrik edilmeksizin 3 tanesi bir kilo d:.ışın bu is'.e meşgul olduğu düşünüliırse 
bu köve yılda girecek paranın miktarını 

gelmektedir. Şekli, lezzeti, mebzul yetiş- tasavvur edelim. Her i!';de olduğu gibi bu 
mesi bakımından birçok vilayetimizde 
vetişen patateslere her zaman tefevvuk isde de hükumetimiz bu köylünün elinde 
edebilir. mevcud patatesin satılmasında yol göste-

Köylünün bu işe iki sene evvel baş- rir, ge'-ccek yıl için kövlüye şimdiden 
laması , satışında henüz müptedi bulun- direktif verirse, icab eden tedbirlerin a
ması yüzünden miktarı yüz bine yakın lınmasında köylüye yardımda bulunursa. 
olan bu mahsul köylünün elinde kalmış- hiç şüphesiz bu vatandaşlan hem sevln
tır. Emek mahsulü olan bu faydalı besi- dinniş ve hem de bu önemli gıdanın da
nin kövlü elinde kalması hem şevk ve ha çok i.c;tihsalini teşvik etmiş olur. 

Söö1ldde 8 avl k hamile 
bir kadın feci bir 

şekilde yandı 

Samsunda 
felaketzedelere 

yardım 
Sööüd ( Hususi ) - Buraya bağlı Samsun (Hususi) - Erzincan felA-

Toz~an köyünde h amile bir kadın feci ket zedelerin~ yardım için müteşekkil 
bir şekilde yanarak ölmüştür. Hldis;e komiteye Mustafa .Aldıkaçtı, Çehreli, t 
şöyle olmuştur: ~brahim Tarhan, Ismail Umur, Baki 

Köyden İörahim He karısı Ümmühan Özmer zifon, Şahin oğull~·ı, Hüseyin 
gece evler inde u yurlarken odatyı hir Sabuncu, Ahmed Riiştü Başaran; Salih 
duman kaplamış, uykudan fırlıyan İb- Karataş, Ciridoğulları Beşer yüz lira. 

1 

rahim derhal karısını uyandırmıştır. Hamami, Benderli, Kılıçcızadeler. 
F akat 6 aylık hamile olan kadın şa,kın- Asım Kf\ra; Sıdık Bilgin ve oğulları ü-
1Iıkla yangın çıkan odaya girmiş, burada çer yüz lira teberrüde bulunmuşlardır· 
alevler eteklerini tutuşturmuş, yanını- Ali Rıza İski fyeli ve Cemalettin ve 
ya başlamıştır. Kadının feryadlarına Mitnt N-:-mli ticarethaneleri altı yü7.P.r 
komşular koşmuşlarsa da kurtarama- lira teberrü etmişlerdir. Tüccanmızın 
mışl{tr, zavalh çok feci bir şekilde y~n- hararetli teberrülcri devam etmektedir· 
mıştır. Yangından sonra da cesedi mm- Diğer taraftan Cumartesi günii vilA-
siyah bir halde meydana çıkmıştır. vette bütün memurlar toplanmış 

hareketzedelere yardım için karar vcr
Ha vza - Merzifon yolunda bir mişlerdir. Yü7 liraya kadaP· vilzde beli• 

adam dondu 200 liraya kadar maaş alanlar yüzde 
A H i yedi buçuk, 200 liradan yukansı yüzde 

Güm~şh~ıköy (dHuki~(ıS) nk1 ) advza i - on nisbetind" yardım edilecektir. Mi11' 
le Merzıfon arasın a ı ı en - A • 

len bavrrda 45-50 yaşlarında bir yolcu yardım heyeti felaket mmtakala:ın 
• zahire c:evkivatına' devam ctmektedır·..., 1 

donmuştur. -------
Bergamada bir katil asıldı 

Bergama, (Husus!) - Bundan liç bu
çuk sene evvel iki kayınbiraderini taban
ca ile öldilren köy k at ibi Ahmed.in idam 
karan taedikten gelmit ve hüküm geçen 
&JDl ıG bıci sabahı vak'a mahallinde in
,_ edtlm.,.., 

Nazillilerin yardımı 
Nazilli, (Hususi) - Zelzele fc1Akctıe

dcleri için Nazilli büY'lk bir şefkat g~ 
tererek ilk günde on bin lira, b~ yüz "fS' 

k ... 
t ak, yorgan, beş ytiz parça giyece e~Y 
sı. mlihim miktarda pamuk, zeytlnyal'
incir, hububat vesaire toplanmıftıı'. 

2 
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350 yi mütecaviz albn madalya ve zafer nişanlarile 
büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

• 

1 
• 

1 
• 
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Benzerine Avrupada bile tendüf edilemez. Hastalara hayat 
ve ıifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ızhrablan azaltan bu 
meşhur kolonyaya ecne!:iler bile tapıyor. Hayran ve meftun memle-
ketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, 
Franaa ve bt fin yüksek milletlerin kolonyalanna faiktir. 

O - DÖ • KiNiN HAS N 
ve HASAN SAÇ SABUNU ve ŞAMPUANLARI saçların dökülme
ıine mini olur. Ayni zamanda eaçlan kuvvetlendirerek fevkalAde 

bir letafet verir. 

H AS A N Deposu Yeni Adresi: 
Bahçekapı Beyoğlu tramYay durağı karpmıda 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunc 
•ğnlannı geçırır, Gripe 'Ye IOğuk alpılığma 

kal"fl iyi bir iliçbr. 

NEOK0RtN 
NEOKORtN 

Bttyanların aybaşı sancılannı keser 
ve adeU kolsylaştırır. 

Kalbi n bObrelılerl yormaz ,.. mi· 
deyı bozmaz. 

Günde 2-3 adet alınır. Sıhhat Vekiletinin rubaabm haizdir. 

Açık Eksiltme İlanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk

törlüğünden: 
4/l/9f() Per-""be n-" 

ola ksll Y""".. ''""'" saat 15 te Ankara Mektebleır mtih&atbeclliflndıe toplanacak 
bl.s::ı ~ komisyonunda fakültenin 51 ertelı: ,ab.lı taıebell için ımaı ettıı1lecet eı_ 

n hnallye&l eUUt.meaı 1apılacalı:Lır. 

lı:a~:::.e;~ gö~Jı: istıyenıerın Falı:ülte hesab memurıutuna müracaaUarı munt -
+- liradır . 
.... teklılerln a ...... 1 ü d .... 

.1 .. r n e me..tebler muhasebecllliine gelmeleri Uln olunur. 

(6483) (10465> 

y-. Elektrik Projesi yaptırılacak 
beyşl.dİr Belediye Riyasetin,'en: 

1 
- K b m n fennl elektrik tesisatı proJtslnln tanzımı 200 Ura muhammen be

de e nçıt eksiltmeye konulmuştur. 
2 

-
1 

bu t kasab ya. 3 kilometre m~fede bulunan Detlrmen ıuyu veya kasaba 

3 ~ertezlndetı Llglnt kömuru yakacak b r buhar makinesi ne yapılacaktır. 
, - oje bedell projenin tasdikinden sonra verilecektir. 

- Gelip rıtıne mauatı talibine ald olmat ıartlle ıstek.Jllertn Nafıa Mtidürlülünden 
musaddak ehliye namelertnın tekli.f mektublarlle birlik~ 10/118'0 ıarih1De adar 
Beyşehir beledi~ rlyMetıne müracaatları ilAn elunur. aJO'IOb 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gaz.etesl 

-···--Yerebatan, Çatalçeşme aokat. J6 
İSTANBUL 

Gazetemizde çtkan yazı ve 
resimlerin bütün balklan 
mahfuz ve guetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 o 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 

rtl'RK1YE 141J0 700 4W 5o t: m~ 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 O 
ECNEBİ 2700 1.WO 800 L1 

-
Abone bedeli Pe§indir. Adres 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme~. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. .,._. ............................................ , 

.
1
. Posta kutusu : 741 İstanbul 

1 Telgraf: Son Posta 
S Telef on : 20203 • 

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

Niçin 
yeni 

l okalon Pudrasını 
kullanıyorum 

. ~ '*-" '"· ' 
~ ~'f" 

• 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor~ 

Son Moda •• cazip bir ~ '* reoltlul nrdır. 
Taıaıdıtı• biitüa ,.traludaa '* daha hafif .,. dalla laMclir. 
Hakiki çiçıalr.lerin aefia kon. 

• .UDU pwutİf edİJOnlıa• 
Biitiia .ri• •bit ~·ldıtı•• fÖ!· * diim Ba •ır. yanı •Krem• kö· 
piip• Wç bir pudnda yoktur. 
Riisıriı " yataıvda bile tul * tau. aennin •e pyet ... 
'fiııali .. .-ıue eder. 
Baadu daba ıyi padra olma• * dıf1u. bt'iyn ...ı.ı-. 

ilan Tarifemiz 
Tek aütun santımı .................... ..... . 

ıahile 400 
ıahif e 250 » 
ıahile 200 >> 

Dördüncü ıahife 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahilc 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında taa
ıaca mlttard.ı. ilin yaptıracaklar 
ayrıca tenzUA • .. 1 tarıfem!zden istl!ade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrelı: 

sayfa Ulnlar için ayn bir tarife derpiş 
edllml.şUr. 

Son p~ta 'nm t!car! 11!\nlarına atd 
111er tçln ıu adrese müracaat edll
melldir. 

ilbnr& KoDttilf Şltkell 
Ka.IU'amamade Ban 

Ankara caddes:I 

V AKİ'f, NAKİTTİR! .. 
5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateşten g~yri hH~İ<'den. hiçbir 
madde ilbe etmeyi dOştınmeksizin) 15 kuruş roukttbılinde lo. d~kikn gibi 

kısa bir zamanda ze:ıgin ve ışt halı bir sofra hazırlıyııb .ırsınlz. 
Marut ve meşhur lokantahmnıızd1 dahi bu derece nef.s bir çorbayı 

her zaman bulamuzsınıı. 

B!lvO'< v rdım ve f t\ d ısı aş knr oları çorb ılık sob7e kompr melerlmlzln 
·6bl e~· 1 ca ner11s t ve t ız 1i nı mu nfnza et iğme şalıid olacaksınız. 

ç p M RKA 
MERCiMEK, HEZELYA, NOHUD ..esaır hububat sebze ve çorbalık 

konıprimeltrını k Ierınlzde bu.undurrıı11yı ıhm<.l etnıeymiz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
E.i~hassa dar ve sıkışk bir zanıanda kıymeti 

daha ço~ takdir edilir. 
Aileler için olduı'"u k dur yo.c.ı.ar ve sporcu.ar için de her zaman ve • 
her yerde sıcak bir y mok temrnJ kttb ldır. lhkkullarınızdun 50 gr mlık 
bır kompr.me 9, 100 ı;?rumlı< bit komprııne~i 15 b"Uruştan al bılirsınız. 

BEŞ l K TAŞ: ÇAPA MARKA Tarihi tesisi: 1915 

'-----------------------------' 
'.'Hersene 'aldığinız :·ve' b-eğendiğiniz 
;~ . . 

SAATLİ • 

Maarif Duvar ·Takvimi . .-··.-
./ 

;' •I 

' : ) : Bu ··yı! daha_. mükemmel. bfr surette çıktı 

•.--~ .Fakat aldanmamak ve ·Y~rine J~aşka '~him1 alll)am~k."' i~~ 

Maarif "Takvimi 
Adına bilha,sa dıkkaı etmelidir ' ·~ 

:'l.lAARIF Takvimındeki \'azılardan b.ın;,u; · 

. ' ., ·'.- . 

T ak'i'me <laır her turıu malumat. \akıtleı. menımler, tıttınalar. hav;ı dc
ı::ımwlı·rı. gı,;m•wı lıurclar;ı t.ıh,ınulı('rı 

• ..\rahi. rumi aylar. lıayram:ar. n:ıİİi pjnİer \(' tatil ıunleri. • 
~ ... Günlerın - tarih,i; Mulı!m dun va ta,rıhien, Turk tarı hı ve ınkılap tarihi. 

,1 hıydalı ~özll'r Ye darbımı·seller . . · · . ' . 
:~· fot> guLd !.ıikayeh:r ve latitcl<."r .3tı6 nıanıler_ ·ve bır '\ok,. Juı:umlu VI" 

Javdalı hilgiler .... , · . • ~ . 
. Bu ·~~siz ve t'nı,al;;n takvimin mer k<·~i: lstan~)'Jl l'vlaarit Kıtaph;;n .. ~ıdir. 

;, , .·\ldannıanıak için biltıassa. .\1 A.tlHIF FAK ı' 1.\.1 l adına dil~a! .-tnwlidir 

Tesviyeci, Tornacı 
Frezeci ve Demirci 

alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum MBdürlüğünclen : 

Pabrlkalarımızda çallff,ırılmalı: üzere 1,y1 tea'riyecı, tornacı, frezecl ve demlrcl aıın .. 
caktır. İsteklllıerln lmUhanlan ya.pılmak mere Kırıkkale Gurup D\Üdurlllttl De .Anka< 
ra, bmlr '"' Zeytinburnu .Ulh fabrllı:alanmuı mtldürlillı:lerlnden blrlne müracaat.lan 

d04ı2'b 

Asistan Alınacaktır. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Kurumumu bahçın.nlık, aütçfililk, Z. matineleri Z. :tlınya lbtlmar sanatları, Zoolo • 
Jl Jeoloji, t1slt tımya, parazitoloji e.n.sUtfilerl için imtihanla birer ulstan aıınacakLır. 
İmUhan 15/1/940 Puartesı ıüntı saat 10 dadır. 
İmtihana atatıdaki ıarUan haiz olanlar girebilirler. 
ı - All tahstll en az ı~ derece ile bitirmiş olmak. 
2 - As~arl ecnebi bir dile vAkıf bulunmak 
3 - 30 yafınl reçrneml.§ olmak . 
4 - Ziraat VekBleUnln teşk11Atında en az bir sene çalışarak namzedllğini bltirmlo 'Ye 

asil memur olmuş bulunmak. 
5 - Askerliğini bltlrm~ olmak. 
o - M murin kanununun beşinci maddesinde i<;tenllen şartları haiz olmak 
Tal'b olanların imtihan günune kadar Rcktörluğe müracaatları. (6665) (10790) 

Boş Mazot Ten eke si satılacak 
Çankırı Belediyesinden: 

Altı blu bo§ mazot teneke.si pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 8 1/940 tarihine nıüsad 
Pazart.~I gunü saat on beşe kadar berglin tahriren veya şifahen Çanıı:ın belediyea.ıJ 
müracaatları ilin olunur. cl070011 

7.ay; - 336 senesi Çengelkoy Havuzbaşı Son Posta .Matbaası 
mektebi rı.işdiyeslnden aldığını şahadetna _ ----
memi zayi ettim. Yenisini alacağımdan es _ 
ki.sinin hukmü yoktur. 

Basa11 Arif Kuflıan 

Neşriyat Müdürü: Set'm Ragıp Eıne 
. S. Ragıp EMEÇ g 

SAHiPLERİ: A Ekrem U~Aı..-
• v .n.LIGlı:; 
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a Erzincan an e en i e 
• 

resını er 

ilk imdad treni Erzincanda: Yaralılar trene nalılediliyorlar 

Trende bir yaralı 

Toprakla bir olmuı, evleri altında kaybolan yavrularını, analarını ve it ocalarını arı yan b«lbaht kadınlar 

F elôketten aonra ilk telaki 

A•ker, siuil yaralıları naklediytv"lar 

ehir soltalrlarıntltı ~alan ÇGJırl• oe pnrr8USCG tloltlfGll l~elcr 
IC.aada7 laalivette 


