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Erzincandan sonra en büyük 
f elik et gören şehrimiz Erbaa oldu ! 
Erbaa çöken iki dağ mıntakasında kayan ve 

tamamen mahvolan 
arasında 

kalarak kögler var 

Ccdbab t Enincanm Or4o Miifetıifllti binan bu haldedir, Sailam kalan daftl'da cörüleo ft81m Atatirküa 
resmidir, Dun.ra, resme Tt r esm in camına biqe:r olmaınıftır. 

seı ak.IDJAa maras kala'D :rurdan muhtelif ınıntakalarından nlar ya'?' J'aV&f çek.n~e~tedlr. . "lukarıdakı 
resimde Ge7Ye banllsindeld bahçelerin aular alımdaki bazın ınanzaruı corülmektecJı r. 

iksarda 2 bin ku.rhan!ır· .. ;;~ı;~~;~· .. ;-di;-·;~ı;; .. ~~-s~;·· .. ··\ 
. 1 Posta,, muharriri anlatıyor 

Yerd8ii ~fiŞkif 8ii"k8jlı8r" toprak yıfını halinde 

sular da birçok vatandaşın 
oıomone sebeb oldu 

T okad, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Ziled~ ölenlerin 
sayısı 5.500 e yükseliyor 

.,.:aınsun (Husus!) - Samsundan Er • Şoför ocaktan bahsediyor. Ne ocağı!
bü ya doğru san hızla ilerityen otomo • Şehirdeyiz. O zaman feci hakikat kar -

de, memleketin mühim hazinesi ve şısmda gözlerimiz yaşarıyor. Anlıyorua 
zengin kaynağı sevimli kasabayı düşünü- ki memlekette, ocağı tütebilecek ev, par- i 
' 1°1rdum. Onu ilk defa mütebessim eda - rnakla gösterilebilecek kadar az kalmış. 
s e ve b-t.. .. ll'k . S u un ıguze ı lertle tanımıştım. 1200 ev içinde artık i~~ oturulabiıe -
;:,_n feIAket üzc:ı~e ıztırabın tesiri altın- "eJt kırk, elli ev ya k • ·ş,_. ya kalma j 

1 
ne hale geldığıni henüz tahmin ede - rnış! ... Ötekiler baştan "ha~it.müş, eğ-

m Şyorf~urn. rilmiş, parçalmı1'ıışı. ha~ oln'!lış veyıa ı 
o or · . . . ~ ı ' hazın hazın başını sallıyor: bır enkaz halıne gelmış .a-rçalarıl .. 

k- I H~~. gidi Tanrım!.. Erbaanın o • Şehirde her~m " ard:.!, •sokak • 
ca arı boyle . . ilk -

mı son tu?.. (Devaı · •sayfada) 

-- o·~~~ resimleri 12 nci sayfada bu a ~a.z 

Neredesin Erzincan ! 
Kim dayan1r senin çıflıklarına 
Ölülerin &lfmadı mı bafrmaf 
Bahçelerin bütün meur kesildi, 
Gene bahar ıelecelı: JD.I 1annaT 

Neredeshı, Enlneanım. nerede! 
Bekli:rorum ıisi.m ,..ıı ıerld• 

Kara~ıkta sesler pldl derinden, 
Diınya sanki oynamqtı 1811 ..... 
m ;çüp aittin canlanola hra•, 
Geçti ötüm tırpanı iizerladea. 

Neredesin, a.lnoaama, nerede! 
Bekliyorum ır;ösüm :rqlı ıerid• 

Gidemedi tiç ciin imdad treni, 
Ölüleri kapladı kar kefeni. 
O~ aman of! Nasıl saçın yolma.na 
En sonunda böyle ır;örenler MD.IT 

Neredesin, Er*ıcallllll, neredd 
Bekliyor um ır;özüm :rqlı ır;erlde 

.Nerede o selvi boyla yjğltler, 
l'irmi yıla eremiyen ümidler, 
Ana, baba, n ine, kardeş, çocuk, lı; ız, 

Tabiate kurban giden t ebicl)er! 

Neredesin , ır.nıa.eanım, nerede! 
Bekliyor um ıöıılim J&fh ıerlde 

Halid hbrt 011an9oJ 

"Bunları gDrdnm ve duydum 
1 

da hala nasıl delirmedim?,, 
1 1 • Enkaz yığınları ortasında bir Ve sonra cevab beklemC>den yürü -
1 felciketzede anlattı: yüp gidiyor. · 
J - Her yıkılmış, toprağın altından 

~ korkunç gürültüler geliyor. Bir taraf
j tan da şehir yanıyor. Enkaz arasında 
ı ilerlemiyc çalışıyorum. Birden ayakla
İ rımın altından bir ses yükseldi: 
: cBasmayın, altında insan var. Al -
i l,ah aşkına bizi kurtarınız!, 
: 2 Haya!.inden silemediği manzara-. . 
; yı görmemek için ellcrile göz.le-

rini kapatan başka bir felaketzededen 

Anlattılar, kardeşini enkaz altın -
dan çıkarıp gömdükten sonra bu hale 
gelmiş. 

4 . Bir kadın, bir erkek cesedin!. 
sırtlamış. Kuvveti taşımıya yet

miyor. Ölünün yere değen bacaklarını 
12 yaşında bir kız çoeuğu tutuyor. Ka

. dının yüzüne bakmıya cesaret edemi
yorum. Çocuk: 

- Babam, benim! dıyor. Gömmiye 

ı . 

şunları dinledim: 
- Susuzluğumu kar yiyerek gideri

yordum . .Fakat ya açlık... Bir yığın 

gördüm. Ekmek yığıp ıslanmasın diye 
üstüne battaniye örtmüşler sandım. 

Battaniyeyi sıyırdım. Aman Yarabbi! 

götürüyoruz. : 
Bir taşın üzerine çbki.ıyorum. Agiı- ı· 

yorum galiba .•. Ah kana kana ağhya-
bilsem... 1 

İnsan cesedleri ... Üstüste dizilen in -
5 Bir kovuğa sığınJn insanlar aıa- i 

• sındaki küçük çocuk muttasıl .an-~ 
ne, annemi isteri.m> diye ağlıyor. İki ~ 

san cesedleri.> A İ • gündenberi susturamıyorlnrmış. c n-
1 3 • Genç bir köylü çocuğu... Yarı nesi nerede?> diye soracak olcum. Par-
~ çıplak ... Her önüne gelene soru- 1 
: yor: maklarını dudaklarına götürdüler, son-
~ - Kardeşimi gördün mü? Uzun r a cbiz gömdük. diye işaret ettıler. A
~ boylu idi, mavi gözlü idi, yanakları nasını gömdükleri gibi, babasını ve 
: kırmızı idi? kardeşlerini de gömmilşler. . ı 

~ ( Yazımn metnini 7 nci sayfada bulacaksımz) 
\. ······-················ ... -· ................. ._.-.................... _ ....................... .J ......................... 

Ceyhan nehri taştı 
5 köyü sular bastı 

Sellerin köprüleri suruklemesi yuzunden 
Kutahyada kömDr buhranı başgöster~i 
Salıarga nehrinin suları alçalıgor 

Adana 4 (Husust muhabirimizden)- ılar basrnıştrr. Şimdiye kadcır inaan 
Ceyhan nehri bugün 4,S metre ,uueı.. zayiat kaydedilmemiftir· a. 
::niıtir. Bt.zı :rmııtakalarda i köy6 IU - (Devamı 8 baCll ·~) 



1 Sayfa 

H e r gün 
-···--

Ya# megva 
Derdimiz 

Yuan: MuhUtJn Blrptt _J 

S on günlerde memleketimizin yaş 
meyva iktısadiyatı Uzerinde e -

aslı bir tetkik ile meşgul oluyorum. Dün.. 
yada uzaktan nazari ve takribi olarak 
bildiğimiz bir takım fenalıklar vardır ki 
yaklaşıp da bunları hakiki manzaralariJe 
gördüğümüz zaman tüylerimiz ürperir. 
İşte, Türkiyenin yq meyva iktısadiyatı 
bunlardan birini teşkil ediyor. 

Yakınşarkın ticari ve iktı.sadi tarihi ile 
uğraşmış olanlarca malumdur ki Türkiye, 
dünyanın en eski ve en şöhretli meyva 
bahçelerinden biri olmakla .maruftur. 
Hani, bazı büyük bahçeler vardır ki, bun
lar her hangi bir sebeb1e bakımsız kal -
dıkları için harab olurlar; işte, eski za
manların en mamur bir meyva bahçesi 
olan Türkiye de, bakımsızlık ).:jzünden 
bugün harab olmuş bır bahçe halinde bu
lunuyor. Harab bir bahçe ıçinde tesadüf 
ettiğimiz bir takım ağaçlardan ve meyva 
çeşidlerinden o bahçenin vaklile büyük 
olan mamurluğunu anlıyabilirsek Türki
yenin bugünkü meyvatanndan ve bi!has
sa çeşidlerinden de, bu memleketin bir 
zamanlar ne kadar zengin meyva ser -
veUerine sahib olduğunu görmek kabil -
dir. Her şey gibi, bugün de meyvacılığı, 
bütün tefe.rrüatile. yeniden Avrupalılar
dan ve Amerikalılardan bğrenmeğe mec
buruz. 

* 

S O N PO ST A 

Resimli akala: 

Münaaebette bulunduğunuz adam çok alıngan mıdır, ça

buk mu müteessir oluyor? Hükmünüzü verebilirsiniz: Ya 

: Alıngan adam ... = 

Bilgisi ve karakteri kuvvetli, azim.kar bir adam hedefi
ne varmak için yürüdüğ yo'!oda küçük çalı çırpının bulun
ma.gna ehemmiyet vermiyen adamdır, dÜfÜllülecek nokta, 

1 

Wncikinun 5 

Ayni günlerde arzın 
muhtelif noktalarında 
zelzeleler hissedildi 

l ilim adamlan bu hadisele .. 
( rin birbirlerile münasebet .. 
tar aebeblerden ileri gelip 
gelmediğini araştırıyorlar 

Berlin 4 (A:A.) - D. N. B. Kinunu -
evvelin aon günlerinde arım muhtelif 

1 
noktalarında hissedilen ve l'ürkiyedc ihi 
l li hissedilmekte o!an zelzelelerin hepsi 
. Potsdam zelzele enstitüsü tarafından 

kaydedilmiştir. 

j İlim mahfellerinde, bu hadiselerin 
,ayni sebebdcn ileri gelip gelmediği mc -
selesi tetkik edilmektedir. Filhakika e
sas itibarile zelze!eye maruz olan <lört 
mıntakada birbirini takiben şiddetli ha
reketler kaydedilmiştir. 

Hadiseler 22 Kanunucvvelde Kost:ı -
rikada baş göstermiş ve yalnız iki kişi 

ölmü§ olmakla beraber çok mühim ha -
sarata sebeb olmuştur. Ayni gün Molük 
adalarında kuvvetli zelze'!.e olmuştur. 23 
ve 24 Kanunuevvelde sıra Cava adahı -

-==---=--=-==--====-=====---==----=-==--===========-ıı=:ıı-==-----=--=-----=-== nna gelmiş, çöküntülerle müterafik yer 
cahil, yahud da zayıf karakterlidir. elde edilecek neticedir. 

~i:~nf ~~~i~td~=~: 
işine bislklet/11 r ........................................... --·-·"" Jnglltereae şiddetli zclze'e kaydedilmiştir. 

H 1 
Bütün bu hadiselerin birbirile müna -

Giden Vellahd ergUn bir fıkra "Hindiler Krallçe•I,, sebettar sebeblerocn neri gelebileceği gi-

Çok satış yapmanın İ 
, . ., bi, tamamen tesadüfi de olabilir. 

sırrı 1 

1 S TE R INANMAI 
Gazetelerimizden b_~rinde büyük kıt'ada bir h rabe n-smi 

çıktı, altma yazılan c:ımledcn anlıyoruz kı bu. Erzincandan 
bir manzaradır, fakat Erzincandan daha dün gelen bir ar
kadaşımız diyor kt: 

_.._ Yanlışlık olacak. bakınız resmin arka planında koca
man bir dalın gö'ce:rini görüyorsunuz. halbuki Enincan 
dümdüz bir ovanın ortasındadır, dağı değil, tepesi bfle yok-

tur, sonra rt"!min gösterdiği aokakta kısmen satlam kalmış 
evlerle, dolaşan, bayağı giyinmif halk geziyor, halbuki Er
zincanda sağlam kalmlf bina ve muntazam giyinm\§ halk ne 
gezer? 

MuhteTem aTkadapmız zelzeleye uğrayan diler bir feb
rln resmini Erzincanınki a.nmq olacak! 

1 STER 'NAN, IST ER 1 NAN M Al 

SögUdUn ze'zele 
felAketz3de'erine yardımı 

- Rcımi Mııe -B&rınclkin11a ı.ın 

2il 1940 G9 

CUMA 
GON Zilkade s. D. 
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5 lkinciünun 

Pel&ketzedelere yardım 1 

SON ı'OSTA 

Finlandiyaya 
gönüllü akım 

İktısadı koruwa 
• • 

proıesı kanun 
30 kişilik bir parti 
komisyonu projeyi 

yeniden tetkik edecek 

Ankara 4 (A.A.) - Cümhuriyet 

• Stali'n ve Hit . ."er:n 
hesabi arı 

Yazan: Selim Rarıp Eme~ 
Ef ganistan, Rusya, Çin 

ve Yugoslavya da 
teberrülerde bulundular 

Amerika 40 tayyare ve 
tayyareciler gönderiyor 

Halk Partisi Meclis grupu bugün 4/1 / K im ne söylerse söylesin ve neyi 
940 saat 1 S te reis vekili Hilmi Uranın iddia ederse etsin bugünkü har-· 
riyasetinde toplandı: bin istikamet ve devamı aşağığdaki bir-

Buna takaddüm eden celsede müza - kaç sualin cevabına bağlıdır: 
Helsinki 4 (A.A.) - Finlandiya teb. keresi ikmal edilmemiş olan milli iktı- 1 - Finlandiya ~esel~i.b~r Ru.s -.AI-

liai· sad k ka ._. " . d man anlaşmasının vucudunü ıfade edıyor 

lngiltere bir hastane gemisi, Fransa da Suriyeden 
300 çadır ve 5.000 battaniye ıönderiyor 

,, . .. .. . ı oruma nunu pro,,.... ... uzerın e mu? 
Gunduz Karelı berzahında ve Lado. cereyan eden müzakere sonunda pro - 2 - Ganimetin taksimi iki müttefik a-

ga gölü şimalinde pek çok faaliyet ol- jenin, grup idare heyetince yeniden rasında bir niza çıkaracak mı? 
mamış ve nisbeten süklınetle geçm\ş - teşkil edilecek 30 kişilik bir Parti ko- 3 - Yoksa, chayat saha. !arını daha zi-

• A k 4 (A A ) _ Efganistan Kra- kabul etmek üzere birer yardım komi. tir. misyonunda tetkiı.i kararlaştırılah.k yade genişletmek için elele vermekte 
n ara . . S lm. Salı· takal 19 30 . . di devam edecekler mi' 

b haı;metlfl Zahir Haın hareketiarz fe- tesi teşekkül etmiştir. uomusa ı ve ıı. mın arın. saat , da celseye nihayet venl • ş · . 
·. İn . . da harb devam ed' So ta urasıru kaydetmek lazımdır ki J(erek 

liketzedeleri için 2000 giliz lırası Hariçten yarclımlar . ıyor. vyet yyare- Sovyet Rusyanın, gerek Almanyanın mü-
teberrü buyurmuşlardır. Ankara 4 ( A.A.) - Pariste bulun - lerı. Abo v~ Hangoeyi bombardıman C9ıhhı•ye 17ekı•ı1• tekabil münasebetlerinin mahiyetini bu-

Efaanistan K.ızılmihrab cemiyeti de makta olan Gülbenkyan, hareketiarz etmışse de ınsanca zayiat yoktur. " 1 I' ~ günkü hAdiselerin ışığı altında ~avnya -
300 İngıliz lirası teberrü eylemiştir. felaketzedelerine yardım olmak üzere Sovyet tebliği Erbaa ..1 a ~lm~~k 1 zor~r .. Mesel& Fınllndlya 

lrakm yanbmı Adliye Vekili Fethi Okyar delalet1le Moskova -4 (A.A.) - Leningrad as- Uj ~aba~: ~amlı~.tl s •R 
1000 ı ·1· ı· ·· d · t· B k • b e e e e ovyet u.sya a-

Rağdad 4 (A.A.) _ Havas a.ians: n~ı ız. ırası gon em:ıış ır. . un- .~:ı mırıtakası erkanı harbiyesinin te Samsun 4 (A.A.) - Sıhhat Vekili rasında çık~n ~till!ta Rusya yalnız mı-
bildir'yor: dan ba~ka Mı~ter Er~est Orı.ver, Mıster lıgı: . Dr. Hulwi Alataş ve refakatindeki ze- dır? Yoksa ışlerın böyle bir istikamet al: 

Ba••dad hüld\metinin verdi:t..: 12.000 Ellennann Vılson Lma, Mıster Papa- 3 Jkincikatıunda mühim hiçbir hadi- vat dün akşam 21 de Samsuna gelmit- masmda Almanyanın peşin muvafakati 
0 ıs• · L" M' t W t t Li t f · var mıdır? Türk lirasından maada, Irak Kıday vanı ına, ı~ er es. ~a n~ ara ın c:e olmamıştır. . lercUr. Sıhhiye Vekilimiz Erbaadaki İngiltere ve Fransanın kanaatine göre, 

cemiyeti 1500 lira daha göndermiş ve da~ ge.ne Adlı~~ Vekılı .. Feth.ı Okyar Helsinki 4 ( A.A.) - Bir İtalyan go- felaketzedelere yapılm yardımları ma- bu meselede Stalinle Hitleri birbirine ka· 
Anadolunun zelzeleden hasar gfüen dela~~tıle. ~ş !uz onar Türk lırası te - nülli.'ısünün idaresinde ve içinde Fin- hallinde tetkik etmek üzere bugün Er nş~ırmaınak lizımdır. Bütün bu işl~r Hit
mıntaka~an için h~ iane dercine da- berru edılmıştır. landiya ta~yarecileri bulunan Savoia bacıya gitmiştir. HulOsi Alatq Erbaa • lenn başın~n altından ç~ştır. B~aen-
\'et ctmistir. Kanada ve Avustralyanın yardımları tipi bir Finiandiya tayyaresi, Finlan • dan Ladik tarikile Sıvasa dönecektir. aleyh, bugu~kü haı:bde, Hıtler, t~tere 

• Ani<ara 4 (AA) _Kanada K Ih~ d. b' d . .1 . ve FraMa içın, Stahnden de ileri, bır nu-
lngiltıere bir hast8* gemisi .. · · . ızı cı- ıy: gar .m ~kı .. Sovyet tavyarecı erı- maralı düşmandır. Bunun niçin böyle ol-

.. d • çı felaketzedelere beş bın dolar teber. ne us vazıfesı !!oren Estonvanın Oesel Çukurnva pamu &. duğunu eski bir Fransız nazırı ve iyi bir 
gon enyor .. 1 · t· Di- t ft A •ı K . . ru ey em·ş ı~. ger ara an vus - adası üs~iinde bir uçuş yapmış ve b:.ı muharrir şöyle anlatıyor: 

~ondra 4 (A.A) - Hancıye N~.za - tra?ya hükfuneti felaketzedelere yar - üssü hornbard•man etmişlerdir. /hrBCBICl/BFI cRUJya ile Almanyanın oynadıklan iki 
retı tarafından dun akşam ne~redıfon dım için ne gibi şevlere ihtiyaç bulun- K .. F" 1• d. t 1 . Mur _ taraflı rolü kavramak için FinlAndiyanın 
bir tebliğde İngiliz hükfunetinin Türki duöu hususunda dla·kadar mak 

1 
ezk~d ıbn.~n .. kıvab' ayf ya1:e etn .. t Hlrllğlnde lhlll~/ Sovyet Rusya için neyi ifade etti~ni an-

a am ar manc: · a uvu ır aa ıve gos er • 1 k ll d Mü k'l bt F. l* dl v~ e:nr:ne bir hastane gemisi tekH et- d" d · r t b 1 ama zım ır. sta ı r ın an ya, tt . ·T .. k h'.ku r . kk" 
1 

nez ın e ıs ımzaç a u unmuş ve \'0 r·- ınis]er \'P. Kızılların müteaddid depo - Adana 4 (Hususi) - Adana Çukuro- Sovyet Rusyanın yüzüne kilidlenmq lk1 
.~ı. \ ~ .ur .•. u me _ının teş~ ur e - le11 cevabda çadır bezi ve koyu renkli 1arını tn!ır"b etmişlerdir. va pamuk ihracatçıları birlitf kongre • mühim kapı demektir. Aland adalan sa· 
nnı bılrlırdıgı kavdedılmektedır. köylii e!bice kumacı aönderilmesi ri _ A 'k 1 t -ı'ler sinde bir ihtilaf çıkmıştır. Tarsus tile - yesfnde cenubt Finllndiya Sovyet Rusya-

So ti 
· be .. .. . . . merı a 1 ayyar"" B Itıkt h tü r· h k tt b ı vye enn te rruu ra ed lmıştır. Mısır hükurreti tarofın _ K , h 4 (AA ) B. 1 'k A _ carları birlik idare heyetinin tamamen yı 8 a er r u are e e u un • 

• • • • •• " l<'"'l af' · · - ır eşı . " _ maktan alıkoyar. Bir askeri Alman mec-
~o kova -4 (A.A.). - ~~yetl.~r ~ır- d:n ıwn~ s~rette_ vak.ı m~racaata da merikanın RiE"a ekiliği erkanınaan bi. Mersın tuccarlarından .m~teşekkil olma- muası. R~ sene. Sovvet Ru.syanın Bal

iği. halk komis~rlerı mecl~~,. Türkıy~- vun b~t.a~ı~e gondenlmesı arzusu iz- ri, Fintandiyaya, Kanunusani nihaye- sı~ı arzu edere~ Mersınlilerı .rey ver • tıkta en a~ sahile ve en kuvvetli donan • 
ekı ıelzele felaketzedelerı ıçın on bın har edılmışhr. tine do~ru 40 tavvare ile, ayni mik _ mışler, Adana tüccarlan da, hıç olmazsa maya malık olduğunu kaydediyordu. Bal-
lar yardımda bulunmuştur. Yugoslavyanın teberrüü tarda Amerikalı ilot verileceğini söy. birlik merkezinin Adanada olduğuna g6- tııtı çevreliyen devletlerle yaptıjb anlq-

ç
'nl'l • clımı An kar~ 4 ( A.A.) - Harek ti f . . p re, 5 azanın Adanadan, 5 azanın Tarsus - malardan sonra e,ı!er Sovyet Rusya Fin-
1 ı enn yar • . . e arz e - lemıştır. . . 1 . landiyaya da el kovabilc:eydi. hu denizin 

A k 
,. (AA) Ch k' •.:ı laketzedelerıne bır vardım olarak Yu tan olmasını ıstemış.erdır. Fakat Mer - "t' k b 1 t h"k" . 1 ktı B r. ·ara " · · - un ın~ uen .. • . • Norv~li gönüllüler . . . . ı ıraz a u e rnez a ımı o aca . u-

ildit ildiğine göre, Çin yardım komis- g~slav~·a .h~kumetı 50 bin dinar teber- Qc;lo 4 (A.A.) - 20 Norv""" doktoru sınlıl~r b~nu kabul etmemışler~ır. Bu - nun bir manası da Leningrad ve Kronş -
h k t

. f ı·k t ed 
1 

. b" ru cylemıştır. -')' nun uzerıne Adanalılar kongreyı terke - tad'ın emnivet altına alınması ve her 
nu are e ıarz e a e z e erme ır Finlandiya ordusuna yazılmıştır. · • · ı n ü b' Alm h k · · b ardım olmak üzere 

50 
bin Çin doları Fransanın yeni yardım lan derek Tıcaret Vekaletıne te gra a m - hb~n1gt t ır; . kan1 ar.ed. etAının. undan 

be Devrut 
4 

AA ) A d 
1 

ı 
1 
~lt ~ Norveçin, 100 hasta bakıcı gönderil - racaat etmişlerdir. ov e esırsız ·a ma.c;ı ı ı. vnı zaman • 

rrü eylemi tir. -' · · -: n~ 0 u .. e a e.- mesi hakkında Finlandiya 1$lrrj{ından da İngiltere tarafından elvevm kontrol e-
Hariciye memurlannm teberrülerl 'Z~~elerfn~ yardı~ fçın Türk hukt1~ - vap1Jan talebi pek yakında is'af ede - M f k d dilmiyen ve edilemiyen Alman limanla • 
A k 

4 
. . tının emnne venlen 300 çadır ve ı;ooo ~ " 'd d'lm k ed' inimini e!i etz~ ~lere nnın Sovvet Rusva tarafından kontrol e-

. n ara (A.A.) - Harıcıye Vekl • battamye hususi vasıtalarla• gönderi • ceıs, umı e 1 e t ır. d d d• dilme.si demekti. Sovvı>t Rusva. bövlP.Ce 
eti erkan ve memurini ile hariçteki el Jecektir. yar ım evam e ıyor Baltıkta münakalata hAkim olacaktı. İs • 
ilikler ve konsolosluklar arasında zel- Fransız fevkalade komiseri Puaux, izıııjrfm Aııkara 4 (A.A.) - Çocuk Esirge - VPC ve Norv~ ma~PnlE>rinln ~l~anyaya 
ele: felaketi münasebetile toplanan fa- L"b S . h"k"'- tl .

1 
K d . nakline manı olabılf>Cf'k. kendısı de ona 

,,., .. • u nan ve unye u wııe en e mu - a l.A. .._ tz d l me urumun aon. vardım edin etmemevi kendisi tavin ev -
e ': yApılan taahhud mıktannın 30 tabık olarak müşterek paradan iki ytiz &8 --.e e e ere Ankara Nümu~ hastane1;ine gelen livecektl. Fakat SİVl\St ve askeri bakım -
in 1 ra r•ddesinde olduğu öğrenilmiş. bin frank ayırarak kamp levazımı te. wardJmJ ilk felaketzedeler arasındaki çocukla • dan simali Finlindivanın Ru"'va icin da-
r. • darikine tahsis etmiştir. Bu levazım ol - ra, dün Çocuk Esirgeme Kurumu çok ha fazl.a eh!"mmi:veti ':'ardı. Cilnk'J bu sa-
Lahey ve Brilbelde yardım komi· imal olunur olt.mmaz Türkiveve sevko- İzmir 4 (A.A.) - Mıtnifatu.ra ve tü- yakın bir alaka göstermiştir. viPdP k!l!ımalı 00~0rv1 ec lımbaestnlardını 1eıe ıke • t ] rl · . . . ç rece Vf> v Pl'e ı:ıpr en ze ~ı a· 

e e teşekkül etti lunacaktır. tüu tac;ı-Ierinin teberrüleri haricinde Dıger taraftan Erzınc~ndan ilk ka - caktı. Cünkü Golf Stron savesinde bu u. 
Ankara 4 (A.A.) - Buraya gelen ma Ankaradaki Fransız büyük el<';"i tzmir halkının bugüne kadar milli yar- file olarak 11 O çocuklu bir fetaketze - m:=ırıla,. hir bir zaman d('rıml!7.1ıır. Bu sa-

a:a g<Sre Lahey ve Brükselde ha - Massil'li Türk hükumetinin hararetli dım komitesine yapmış oldukları teber de ıtrup Ankaraya hareket etmek üze. yed~. ~ovvet Rusva ~Pmen bütün dürıva 
'ketıarz fellketzedelerine teberrüat teşekkürlerini Pu b"ld. . t' .. k. ; 729; liraya balig· olmucı.. redir. ılp hcaret tema.<ıına ~rP<'Pk. hPm de kuv-auxe ı ırmış ır. ru ye unu · r vPtll bir donıınma ile tn~iltetreyi tehdld 

-------------~---------- tur. Zel~ele olan ye~lere yakın mıntaka- edebilecekti. BövlPce de Almanvayı avu-
ngiltere hükumeti ticaret Fon Papen Roma T<!berrü edilen manifatura eşyasının lardakı Çocuk Esırgeme Kurum mer- curıın tam:>....,,..,.,;,..;,.,,. almıı:ı olarııktı. Sov-

·ı • • d• giyim esycısı olarak dikilmesi için ma - kezleri yavruların muvakkat yerleşme vpt lhısva 'FinlAndi~ıwa karsı bu mak -
mı ennı müsadere e ıyor sefiri oluyormuş haıtderde İzmir kadınlan tarafından Merile rnesgul olmaktadırlar. Diin de sadla ~arPkı>te eectı Fıık:at _A~manva~~n 

Londra 4 (Hususi) - Hu"''-"'met, İngı'l- R k. 1 te·kil edilmiştir Malatva 30, Yozgad 67 kız ve 33 er • bu va7.ıvE>t karsısında düq}nusu ne idı. 
~u oma 4 (Havas) - Buradaki diploma- e 1P er ~ · • k k v • • • • • ha • Hitler bu hesabı bilivordu. Bundan do-

re liınanlarında kayıdlı bilıimum tica- tik mahfe1Jerde söylendiğine göre, Alınan Dikılen eşyalar peyderpey felaket ~ . mli.nı~ını ıçın yer zı'rladıg·nı lavıdır ki onu harbe sokmak bir zaruret-
gemilertnt, önilmümeki Şubat ayın • yanın Ankara büyük elçisi fon Papen, mıntakasına sevkedilecektir. bıldmmştır. ti. Ancak bıı savede Sovvct Ruc:vavı ken• 

n itibaren müsadere etmeğe karar ver- yakında Almanyanın Roma büyük elçi _ Felaketzede yavrulaırı evlad edin - disine ilk maddP ve vivecek vermtye fc-
iftir. liğine tayin edilecektir. p ol uda karın 1c:alınlığı m~k için Çocuk F..sirgeme Kurumuna bar edebilirdi. Hitler işte bu hessbla Sov-

d 
müracaatlar rlevam etmektedir. (Devamı 9 unca sayfada) 

Bu gemiler, eskisi gibi kendi sahibleri 15 3 san ti met reyi bu} U ........................................................................................................... - ... --·-

rafından idare ve tedvir edilmekle be- Fransadaki Polonya 
r, hükfunetın tayin edeceği yollar - kuvvef eri 

Ankara 4 ( A.A.) - Bol uda dün ge
ceden beri yağmakta devam eden ka • 
ı:ın kalınlığı bu sabah 1S3 santimetre
yi bulmuştur. Bolu dağında kar daha 
fazla olduğundan otobüs seferleri dur 
muş \ e bu yiızden İstanbul postası gel 
memiştir. 

n gidecek ve hanıulelerini vize ettire -
terdir. 

Bu usul Umum! Harbde de ıatbik ed.il
iftir. 

Amerllı11nı11 
Yeni sene blltc~sı 
Londra 4 (Husust) - Vaşingtonc\:ın 
diriliyor: 

Cümhurreisi Ruzve1t bugiln kongreye 
ni sene bütçesini tevdi etmı~ir. Bütçe

' mm müdafaaya 450 milyon sterlin 
sis edilmiştir. 

Londra 4 (Hususi) - Halen Fransada 
tallın görmekte olan mühim miktarda 
Polonya askerleri, ilkbaharda cephedeki 
İngiliz ve Fransız kuvvetlerine i.tihak e
deceklerdir. 

Göring'in yeni vazifesi 
----
Bir Japon heyeti 

Moskovada 
Londra 4 (Hususi) - Berlinde:ı alınan 

haberlere göre Mareşal Göringe yenı bir Moskova 4 (A.A.) - Japonyanın 
vazife daha tevdi edi~erek, lııırb ekono - Stokholm elç:si Matsahimarun riyase -
misine müteallik billı.mum muamelata tinde 6 kişilik bir Japon heyeti bugün 
mürakib tayin edilmiştir. Moskovnya gelmiştir. 

Bu heyet Sovyetler Birliğile Japon. 

ispanyada da nehirler taştı 
ya ara~mda ilk ticaret muahedesini mü 
zakcre edecektir. -------

But . Madric 4 (A.A.) - Son günlerde vağ Kırklare:inde bir katil aslldı 
eri ç~~ın ~um tutarı 1685 milyon mı'? olan yağmurlar, birçok İspa~yol 

ıng ır. Butçe açığını kapamak üze - nehirlerınin, bilhass<1 Guadalquivir neh Kırklareli (Hususi) - Altı sene ev-
b~zı yeni resimler tarhedilccC'ktır. rin n tacmasını intaç etmiştir. Bunların vel Burgaz ile istasyon arat;ındaki yol 
Mıl i müdafaaya ayrılan tahsısattan tac:ınaı;:, k yıların<laki birçok kasaba • da pazara gelmiş ~lan kasab ve celeb 
r kı mı donanmaya sarfedilecektir. Bu ların ve hatta Seville'in birçok mahal- Süleymanı 6~0 lira parasına tama.an 
evanda 2 yeni ff h b . . lelerin·n su altında kalmasına sebebi _ öldüren Vizelı Mustafa Karabulut Çar 

\ 
, .. , . sa ı ar geıms1, hır ve+ \·ermic::tir. şamba gu"nil asılmıştır. KaUl: cBenim 

re:> gem•si 2 k .. 8 d' "' 
ht bahi 1 

' nıva?.or t!;frovf'r, Simdive kadar nüfusça telefat vu • kimseye borcum y<idur. Mallarım -ye-
r er ve d" k .... k h ıı...-... ..n-1 d 

• • 1 r uçu arb ge - kubulmu<i olduğuna dair hiçbir haber tim kalan iki ÇOÇU5WAA- venj,ll&n• e • 
lcri ınşa edilecektir. yoktur, fakat hasarllt mühimdir. miştlr. 

Sabahtan S.baha 

Eu da geçer 
Kayıbmnz çoktur, acınmakta )laldıyıs, uranma çoktur, çarpUllBakta llaldlJD. 

Fakat acıdan )'iireklerlmh kat...... da, kederden ıöırlertmiz 7q&na da lıqdD• 
diktir. Göpiimia ıerrtndir. Çialli Atatürk nesliyiz. Onan ebedi ldtabmda .c\J. 
tedilt pW ~ •Bil mtltkil abftl " .. ralt a.hnda hDe micadele edeceliz.• 

Ve ren' Türkiye ataodaşlan 1"I eWI Ttldse,I pek iyi anladlklarnu .. acdda 
ıinlerlnde iıllta& e&Wer. Yardua INr parç..,..... )'Drekler acaaı lewıbalar ridlırlal 
,..a&aken memleketin din JLötednde de beliren maanam fthdet n rerap& te.. 
balan ıötislerlmhd kaltar&lyor. ~apmJ)'& 1A7* olan mhletıer •.imi lstibkar eı. 
tlkleri kadar ıunulmaa felike&lere metanetle ıalebe çalmaya bilen milletlerdir, 
llb her Od cephede saf• çalm" bir mWetlL 

Bir atan lr.artaran ba ahdet ft bu ferapt yakalan bir Enincan yerine birkaçı. 
nı birden karacak kadar 1t1ksektlr. Türkun rü.enl en karakteri de iradesine olq 
baldmi)'etldlr. Bize dtlnya mWetlerl arasında en şereru mnkii kazandll'an meta. 
netimiz, cesaretlınl• Ye irademhe haldmJyetimlz olmu,tur. Türkün biç bir tehU. 
keden yll.mayan karakteri her müp.ulü yenecek kadar kuvvetli oldulu içindir ki 
bqkalanna llaJ'ftt nyaı.ad debfet Yeren bid"seler bizim elimizde Ye cepbemla. 

•• basltlqir .. 
GüYenlmb netslmise O(an emnl)'etimlzdlr. l'lrml yıl önce an iistünde Ye eJU. 

felaketler içinde yapyalıuz kaldaturuz zaman bile motane&lmizi kaybetmeden 
mücadeleyi kabul ettik. Ba karakterde bir mlllet için sarsılmak Ye yeise dlşnaell 
lmltinı ftl' mldırt 

Büyük derclleri paylaşmasını bten Türk mlUetl için bu ate& sadece bir irade 
antrenemanı olabilir. Talihin Ye tarihin çetin imtihanlarından reçen Türk lradeat 
biç bir uman rnşemedlli için moti bir hid8" ol•rak karşı aştatmın ba afeti d 
metanetle sinemize çektik. Bu metanet ye ferarat yiraneleri mamur edecektir • 

Her teY seçecek. Yalnuı kalbimizde kurban g-iden kardeşlerin ebedi ac15t k • 1 
cak. Ba acının tablatle mücadele için bnl ikaz eden terbiyetkir bir fazileti 0~ a. 
tana da asil unutmıyaeatu. dıa. 

'--23'"/ıa.,. Ca.lıiJ. 
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Şehir Haberleri ) 
Istanbnlnn yardım miktarı 

368.607 lirayı buldu 
llububat ihrac 

kıymetleri 

, 

Meyhaneciyi Oldnren simitçinin 
muhakemesi yapıldı 

Dlln tren oe 11apurla zelzele mıntalıaıına 
genlden eıga DB giyecek glJnderlldl 

Hububat ihracına müsaade edilmesi ü
zerine dıı piyasalardan yapılan talebleri 
karşılamak maksadile ihracatçılar ara -
ımda fiat düşüklüklerini intaç edecek bir 
rekabeti önlemek mat.sadıle hububat Galatada Kapiiçinde vukua gelen 
ihracatçıları fiatları tesbit etmeğe karar bir cinayetin muhakemesine 2 nci a -
vermişler ve bir komite seçmişlerdi. ğırceza mahkemesinde dün başlanıl -

sine 1 inci ağırcezada dün de dev 
edilerek. dava son safhaya varmıştır, 

Zebele felltetzedelerlne yardım faaliyeti. nan VlktorJa dö Berlin neona tlrtett IOO Komite toplantısında arpa ve çavdar mıştır. 
De dOn de hararetle devam olunmuştur. Ura, Bltlllov 200 Ura, Ahen ve Miln1b 260 fiatlarını ve satış şartlarını kararlaştır - Suçlu Mehmed bir müddet evvel 

istanbul mllll yardım komitesi dün vaıı lira., Şark allorta flrketı 500 Ura, ı.aaınvıa al.. ınış ve dün bütün ihracat tüccarlarına bu Yugoslavyadan lstanbuıla ,geJmt.ş ve 
Ltıfl Kırdann rlyuetlnde tekrar VllAyette sorta §irketl 500 Ura, Bltlşok algorta şirketi kararı bildirmiştir. burP.da simitçilik yapmağa başlamış • 
toplanmı• ve tanınmış zenginlerin teberrü - 200 lira, La.fenater firtetl 200 lira, Malı: de Komite Haydarpac.a, İzmir ve Mersin tır. Akşamları Kapıiçinde meyhaneci 
Jerln1 ta1detmiftlr. Bmt 250 Ura, Nordone 500 Ura, llanhaJ11 :ı 

Valinin beyanatı 500 ııra, Koııkwt mcorta flrketl 1250, Jl'ede. limanlarından ihraç edilecek Afyon U- Moizin dükkanı önünde simit satmak-
Dllıı k dJall ütm blr uharri imbe ral algorta 4b'ketı 200 Ura, Fenlx İspan7ol pk, Denizli, Akşehir, Diyarbakır, Kon - ta, fakat kendini güçlükle geçindirebil-

Vall .,~ ;:edlyee ı::ı Lfttfl ıc:1dar İ.a~ul- :ı>O lira yardım taahhüdunde bulunmuşlar. ya, Ereğli, Karaman arpalarına fob beş mektedir. Moiz, ar'8ıra Mehmede ta -
dak1 dun f .... 11 ... u hakkında be t.. dır. Ayrıca tlıorta flrketlerl milmes.illlerl buçuk; Mersin, Samstm, Anta1~a, Mar - kılmakta ve: 

yar -.u,,e fU yana kendi plullan namına 1120 lira teberride ta bulunmuştur: mara havalisi ve İzmir mallarına fob beş «-- Yugoslavyadan geldin, iyi bir is 
ı- Sa'llll 1stanbul balkı tarafından zel - bulunmuşlar ve §irtetlerlnde çalışan memur kuruş on para; cenub siyah arpalarına tutamadın> diye alay ederek, tahkirfı. 

Dünkü celsede şahid sıfatile dinle 
doktor Cezveciyan çocuğu kendi · 
getirer~ sürürden zehirlendiğini sö 
lediklerini, kendisinin de icab ed 
iJaçları verdiğ!ni söylemiş, vak'an 
diğer safhaları etrafında ademi 
lCın•at beyan etmiştir. 

Muhakem~. müddeiumuminin ev 
rakı tetkik ederek, iddia.JMınlSini 

zırlaması için talik edilmiştir. 

iki hırsız tevkif edildi 
.ı f ıat tzedti r1 1 1 mJlll --'·- komi ların dlter resmi da1relerde olduğu gibi ma. e r- e e ç n J ... _... - aştarından muayyen bir miktar keallmeal hu fob beş kuruş tesbit etmiştir. Bu mallar miz sözler söylemektedir. Mehmed, bu Denizyollan İşletmesinde çalışan 
testne ayniyat ve natid olarak yapılan yar. ausundalı:I arzularını yardım komitesine bll yüzde 4 analizlidir. yu·· zden Moize ig.birar beslemeg· e bac:-dımlara büyOk bir tehalükle devam edil - dlrmlflerdJr. "' sim ve Hasan isimlerinde Cideli i 
mettedlr. Yalnız dün <evveıtı gün> Kwl&J Çavdar için de hangi limandan olursa lamış ve bir gün gene ayni sebebden hama1 ambardan bazı eşyayı çalara 
wmelf'rine '1'9123 Ura yatırılmıştır. Bu su _ Diier teberriiler olsun yüzde analizli o mak şartile beş ku- hiddete kapılarak, birdenbire bıçacını memleketlerine göndermişlerdir. 
ret.ıe mlllf yardım Jı:omltesı tarafından bu Dün mllll yardım komitesine ıelerek yar_ ~ ottuz para fiat kararlaşmıştır. Buğ - çekmiş ve meyhanecinin 'karnına sap- . • . 
tar1he tadar 368,607 Ura Kwlay veznelerlne 4ım t.abh.m"cll tııuı.,..nıar fUD]ardır.· d "h f" U d k 1 k "ld"" .. t- Bılahare sırkat. meydana çıkmış V 

~-- ~ ay ı raç 1a an a omite tarafından ıy<tra o urmuş ur. h "k" . d kal k d"" dl" 
JatınlDlll bulunmaktadır. Mlball Qekft,fVU noo Ur&, Bvliyaz&de MU- bugün~rde tesbit edilecektir. C k 448 . . dd . er ı ısı e ya anara un a ıyey 

Dandan bqta yalnız bugün (dün> yapı.. .reddin 200, Karabet Kuyumclyan 1300, V.H. .. eza 8.n~unun ıncı ma esın.e verilmişlerdir. 
lan '-abhtid miktarı 30,100 liradır. Ayrıca Yahlnı 500, Yordan A:yanoııu 500, İstanbul ~ ı?ore 2 ncı agırceza mahkemesine ven- S lt ahın d b" . . lh h. 

la-tıt fab_. .. __ 500 B H K lca .. •I lıl•rl• 1 a·· kü Ised 1 . u an e ınncı su ceza a •Jlll ıeo bini seçen muhtelli etya toplan _ ...., u.._. , . . orl 3000, made- • ~ ~ • en maznun, un ce e yapı an ıs- k" . R . il H ekt'k 
iDii .,. seı.ıe mmtalr.alarına gönderllmele nl ballar Ttlrt llmUed tlrtetı ıoo Ura, Şa_ ticvabında şunları söylemiştir. tınu asımt ek"fl~ ~rguya ç . 

1 

bqlanmıftır ııwı yardım komitesi çalıt _ lon biraderler 3150 lira, Leo zıotataae 350 u. A k C d en sonra, ev ı enne ~arar vermış 
malanna 1şt1rat edan VillJe\ Ciimhariyet. ra, Ömer Muharrem 400 lira, Anadolu lnk!faf meri 8 ve ava an sığır - Moiz elinde bir sopa olduğu hal- tir. 
Balk Parti.si başkanı aayın Fikret sııa1 ft flrtetı 1500 Ura, ctball alblr yat fabrikası 500 derisi geliyor de üzcr"me hücum etmişti. Ben de ken ------------
'1'1caret Odası relal Mltat Nemll ne memur ar llra, Ford mue&!leMsl 2000 llra ve komple Alınan haberlere göre memleketin a- dimi müdafaa zaruretinde kaldım. Ya- Pollate : 
~dan 'Ye bu lşde aeve aen çaıı.an 1k1 yeni kamyon (5000 lira kıymetinde), Mo. ğır sığır deri1-erine olan ihtıyacını kar _ nımdaki simitci bıçağını çıkardım. On-
dccarlarmımn tıyıneW meaallerlnden çok iz ve samı Abuaf 400 Ura, Alyaa Karako d k d" d · · N 
memnun -.e mütebualalm. Butün ntan - :ı>OO, Muhtar Kehnemol 500 Ura, Abdülva - şılamak üzere muhtelif memleketlere ya- an sonra en ım en geçmışım. e Bir Jmmarlaane basaldı 
datlarm ıstıarwm bir tetllde bu mını yar _ hld aallam 250 Ura, Salto Franko 2000 Ura, pılan siparışlerden bir kısmı yola çıka - oldu~unu bilemiyorum. 
dllna Jrottutıannı gören milli 1ardım lromL Camcislon 3000 Ur&, Ali Asgar n llmited nlmıştır. Pıyasaya Amerika ve Cavadan Mahkc>me, hadı"se sahidlerinin cel • Emniyet Müdürlüğü memurları, e 
ıesl. neUceyt emnl;,et ft gururla beklemek- 1500• Arl.s İnceclyan 500 llra, Yunanlstandan külliyetli miktarda deri gönderilmekte bi ve dinlenmesi için duruşmayı baş- velki gece bir müddettenberi tarassu 
ıedlr. M. öcendla 1000 lira. olduğu bildirilmiştir. ka güne bırakmıştır. altmda bulundurdukları bir lrumarh 

Sa71D f.stanbuJ hallrınm her saman okla. Aynca •bık Hidiv Abbaa Hilmi Paşa na _ neyi basmışlardır. 
111 llbl bu hamiyet " tesanüd lmtlhanm - mır.a da otıu tarafından felltebedeler için Diğer taraftan vebayı bakari dolayısile Bir kitabCI hakkmda yapllan 
dan da muzaffer ~ı.kacatına eminim. Şlm- mllU ko.nı1'eye 4000 Ura teberri edllm1ştlr. çüt tırnak1.ı hayvanlar ve hayvani mad- Tepeba~mda Perapıalas oteij karşı 
diden tltranıanmı bildirmeli bir borç Dün 1in4erilea eua delerine lngiliz Sudanile Fransız Hindi ŞİkAyetin izahı sındaki Santral apartımanınm dörd" 
l&JUUD.• Diln felltetaedeler 1çln trenle Tokat& i5 ç· . . . . el k l . M 'f v-1.:.1 t" afınd M CÜ dairesine b~ı kimselerin toplu b 

bal uh Uf -4 lillSl ıçın evv ce onu an reemnuıyet aarı CJMI e ı tar an. • aa - . . 
Sigorta şirkederinin ioplantm ya m te J•Yeoek ve giyecek, Karade kaldınlmıştır. Hastalık zail olduğundan rif Vekaleti umumi bayii• olduğuna hald.e gı1:ş. ve çıkış~~ zabıtanın n.az 

ŞehrlmbdekJ algorta flrketıerı mümessil_ nlz vapurtıe de Glresuna 4 balye çamaşır, 8 bu memleketlerden de deri ithalatı ya - dair \"ilayetlere sirküler gönderdig· in - rı dıkkatmı ce. lbe. ttıgınden. evvelkı 
lert dtln 61leden aonra Galatada sigortacı- aancfıt ayakkabı, 83 teneke helva, IOO ça - b b b kı lm t 
lar merkez dalrealnde blr to la tı dır, 500 b:ıttantye, 200 çunı un, z bidon gaz pılacaktır. den doJayı kitabcı Semih Lutfi hakkın ce uraya anı ır as n yapı ış ır. 
ıar ve telAtetzedelere yarın! ı:. e:!'~~ ve,.::.~dıt çt~~lttlr. İç piyasada keçi ve oğ~ak derilerinden dıa adliyeye şikayetıe bulunulduğunu Apartıman dairesine giren zai>ı 
t6ril§mflglerd1r. Bu toplantıda Vali muavini mın •vnderllen ena - başka kuçük baş hayvan derilerinin fiat- yazmıştık. memurlan birçok kimselerin fiş ve 
Baltık Nihad da hazır bulunm114tur. ::na~:'ı!ıe::e! :;~ Ann:1J:e n:ı~ lan düşmekte ve satışlar azalmıı bulun- Semih LUtfi tarafmdan gaze~mize ralarla kumar oynadıklarım göre 
ta Bu &oplantı aıraaında Anadolu Türk lfıor- .mıatır. maktadır. Kurban bayramının yaklaş _ gönderilen bir mektubda, keyfiyeti kurnarbazlan suçüstü yakalamışlardı 

1
J;:: tt:O "::Wıa'!:.,ı:nı ~uflr:C:: Şehrtmls itfatyulnden 150 ld.tWk b1r etlp makta olması dolayısile koyun derisi alı- şövle izah edilmiştir: Dün Beyoğlu cürmü meşhud hi · 

Ura, B ı bf e llelzele mıntatasına 16nderllecektlr. ıl kadar . tizar tercih w M.a f V-'-·ı . . 2 9/939 "h ı··· t l" 1 ku rb 1 e ves ya flrtetl 500 llra, Ankara n.. Emlııöntt Haltevtnde dtin fellkebıedeJer 1_ c arı o. zamana ın ı et- • ari ~a ~ tarı ı~~ es ım o unan ma az ar 
carta flrlett 1000 Ura, istanbul umum ligOI'- otn bir mutbat açıimıttu. Bu mutbakta JUl'd mektedırler. ve 64 numaralı vesikasile Maarif Ve • evinde kumar oynatan Moiz, beşer g-
:.ı•etı 1'1&0 nra. AlJana flrketl IOO lira, da.şlar tarafından fellketzedeler için teber_ Keçi ve oğlak derilerine dış piyasalar- kAleti umumi neşriyatı bayiliği mües- hapse mahkUm edilmişlerdir. 

uvu firtetı IOO Ura, Revtyon Adrlyatft rO edllecek Jı:urbanlılc koyunlar kavurma ya dan taıebler devam etmektedir. sesemize de verilmiştir. ·-.. ·····-· .... ····-··--· .. ·····-·-··--· 
IGO lira, Retter ~ Danup 500 llra, Komhll pılacak .,. fellte& mmtablanna ırOOcferlle- • • • . . • • . 
100 lira, haH t&sflyede bulunan Naayonal vı cett.lr. Mısıra meyva ıh ac edilıyor Talım:ıtnamenın 8 ıncı maddesı: 
9ltorta '1rteU 200 lira, hall taaftJıede bulu.. (Devamı 9 uncu sayfada) Evvelce memleketimi-..1- .. h. 'k- •Maarif Vekilliği neşriya.tı satış şube-

~" mu un mı . h . . le . . d hi t 

Be~ ev soyan ı•kı• •k• b 1 tarda yaş meyva alan Mısır piyasası am- Sl> }ev asını . vıtı:~ nmı~ e t~ •. r e -
y 1 1 otomo i iki balAjınm iyi ve vasıflarının muayyen ol- mek. mecburiyetını tal~.trnl ettigmden, 

h k 1 d 
ması sebebile Kanforniya ve diğer piya _ Vekalet tarafından venlen bu levha • 

ırsız ya a an f tramvayla çarpıştı .salan tercihe başlamıştı. llarb vaziyeU lyı da kmüessesed miz teşhir etmekte bu-

Bir 
..ı-1- ... ..-1 b 1 k tl d ..... _ urıma ta ır.> 

milddettenberi Usküd Dün UllUl,~e u IDelll e e er en .&Yill:lıra 
. . . . ar ~ cı - _ tehrimizde biri Şişlide, diğeri meyva stokunun güçlüğü gözönünde tu- Biz sadece müddeiumumiliğe akse -

rmda bazı evlenn bırbirini takiben es - koprü 5sU1nde ild vesaiti nakliye kazan ._, __ '" Mısır . od ba den bir hAdiseyi yazdığımız cihetle, va-
~ bir tarzda soyulduğ'1 emniyet olmll§tur. •LLUUilA pıyasasma m ern am - . . ,. b 1 mildürlüiüııe bildirilmiştir .. lajlar içinde elma ve üç tip olarak ayn - zıve.ti~ Semih LUtfi ta~fından u yo • 

Bu ihbar ilzerine derhal .harekete ge - t Şoforbtl ZeŞ~lidin idaresiHau-~n._deki 1896 sayıh lan kestane sevkine bqlanılmıştır. dahı ızahını da kaydedıyoruz. 
G8D zabıta, a1c1ıı.. •~b . o omo , ış e M1.11ı>&rga%i caddesJn- T h• 1 kad 
tanda bet ev :,:::hırsw.a1tzlaonund~ aynı deıı geçerken, vatman Yaşarın idaretıin _ Filistine gönderilmekte olan elma ve OrURUDU Z8 ır 8J8R IRID 

., - arın izini bul- deki ı20 ıayııı tramvay'a çarp........... k~~ıer de kısmen ayni tekilde gön - mıhakellt8Sinı devam ıdil•i 
mala muvaffak olmuştur. ~ .. & derılmış olup. bu piyasada da alınacak 

Nihayet evvelki &ece İcadiyede Olom- Bu müaademede otomobilin ön kısmı ta- neticeye göre ihracata devam edı1ecek - Tarlabaşmda 6 aylık gayrimeşru to-

Franaanın eşsiz yıdııı 

EDWiGE FEUiLLERE' -
GEORGES RIGAUD 

1940 senesine hediye ettikleri 
Uk stıper film 

YIKILAN MABET 
DOn gece 

L A L E Sinemasında 
BQyftk bir zeTkle aeyredildL •• 

Sonnz bir takdirle alkıflandı. .. 
.Baytlk bir mu~affabyetle devam 

ediyor. biya adında bir kaduun evine giren hır- mamen hasara utramış. tramvayın sa - ür. rununu sürürle zehirliyerek öldüren 

,war, buradan bazı ev 8fYaları ,...1 .... lar- hanlık camlan kırılmıştır. M k • A pad da lma 60 ''aşında Omorfiyanın muhakeme - ~------------1}1 
kendılenni •·---.3 ~· er eu vru aıı e ve porta- ·-.J~--===--==----==============-=======-=====~I 

ten, -..--.ıu ve taktb altın- Kazayı mütealdb firar eden şoför za - kallar için talebler gelmekte ise de be -da~~~~m~~u~a~dazı~ b~tan~~~k~qMfü~~·~ · ~ hU k' ~ ~-••••••••••••••••••••••••••-
nıü meşhud halinde Y•kalıuunıılardır. - fında tahkikata başlanmışt~r. mul bul ŞUDell •-~~~ ~~~-ço kma - Bilylk Edibimiz Reşat Nuri Glintekin'in en gllıel eseri 

yaka)anan hırsızlar Şema " unması •AK'UM:n •ıu.&1G1uen arşı-
.. .. d d' papda Nem Şofor Abdullahın idaresindeki 2381 aa- ıamağa mini olmaktadır Yapılan tet _ T&kriyede çevrilen filmlerin en mlkemmeH 

Jizade tütun epomn a amelelik ya lı . d W\ rt lk f • 
Rizeli Niyazi ile artadap Ömerdir. pan Y1 taksi de köprüden Galataya doğru lo1tler Vama yolile meyva sevkinJn REJ~R FARUK KEN~ in İ za en 

Suçlular cürümlerini itirfa etmifleı ve Ciderken aka! istikametten gelen 2771 mümkün olacağını göatermif ve bir mik
ldık lan eşyalan attıklan yerleri ı&.- numualı vatman Ahmed.in idaresindeki tar ihracat yapılmıJtır. Harb dolayuile 

:ımiflerdir. Zabıta. mesruk eff81an lMı tnlnvaya Ç8Jpüüftu. Bu çarpışmada da bu sene dış piyasalara meyva leYkbıde 
ıerc:ten alarak sahiblerine iade ~ tramvay ve otomobil ehemmiyetli surette rastlanan güçlükler meyvalarm hemen 

:r haaara Uir&nuf.\udır. Hidiae etrafında hemen dahilde istihllki zaruretini orta-
Hrrsızlar bugün 1.tsküdar adl..Jyesine tahkikata bqlanmlfbr. ya çıkarmıştır. Bilhassa Hatay portakal-

teslim edileceklerdir. ,., lannın da ilavesile büyük bir rekolte se-
ı oplantılar: nesi halini alan portakallar ve fazla f9 -

Mille/~rrllı : Bir ıihnl em1en ~aıar bu sene çok ucuz sa-

- hat ~ ~· ...... b w.an hlmaktadır. 
Yelca sa)onu Şa • - - - z.ntnanı BaJte'flnden: ......_ - ...................... - - ·--·- ·-
Gala ta yolcu salonun~ .onumuzde. ~arı .... lellbUne --~: T Eş EK K u·. R 

~ ·çerisinde açılma ı ıçın çalışma- d9'11'"Uremnı.e ~ tamapr " elblaelsİ 
aı ay ı . .. met lçln tamamen ata11e _ .. __ o.ıı.ı k d . 
lara hız verilmiştir- . .. .. • .. dfllnden lll/INI O.. ....-. 19&tıll a umuz ve ar etimiz Sedad Rıunın 

Dün Limanlar Umum Mudurlugun- 1apdaeat DO, Tarih w :a9 .. , lT.IO da cenazeainde hazır bulunan Devlet Deniz-
de, U Müdür Raufi M nva!nn bas manıl &nplantıamın tehir' ~dal~ ._ yoy)Jlan arkadqlaıile 1DD1IDl müdür sa
kan _mum mütehassıs bir komi yonun fttiyro gönderilen arbdatlannma '::r 4: -yın İbrahim lteınal Bayburaya, kadirıi _ 
~~~da bir topl ntı yapılmış. volcu 11,erek anederts. - ~ arkadap aayın Yusuf Ziya Öniıe, çe-

e n ihtiyaçlan etrafında g&ıderen Güneş klObebıe, Beden Ter 
aalonununun so .. .. şmeler sonun- Yanım haflencm biyesi umum m6dlirlillClne mıntak 
gönışülmü tür- ~u gorud • r noksan _ Dün akşam Sirllıecide 'Demirka ıda bapanhtma futbol federu;omma v: 
~ salo~un t.e~rı.;td:r~a1 harekete ge- İstasyon sokağında 33 numaralı ia . ~!'81ıan:.:ektubla taziye eden kıymetli 

nn n ıkrnah ıç verilm" fr. mile aid evin alt katından yangın çık _ sunarız candan teteklriirleriınizi 
çılmSa ne karart ...nnlarına doğru ik • mıs a• da derhal yetişen itfaiye tara • ..:_. 

lonun Şuha .,,.., f da .. d'" ülm"" t'" ----mal ed leceği tahmin edılmPlctedir. m n son ur uş ur. Cnd8' .._ 

- -~ 

TAS PARCASI 
- - ----------·- ·-

gOrttotn bGyDk rağbet Gzer.oe 

T.A.KSlm Sllf EB.A.Slll'd.a 
dılMl bir Hafta pterllecektir. Bu hrsattan istifade ediniz. 

bıveten : EKLER JURNAL IOD dibaya haberleri ye GRAF voN 
SPEE il• lngiiiz Kruvu&leri arumda clenD maharebai ufahatı 

Bu Cumartesi •• Puar: p ARK o TE L J N D E 
Amerika lçlıı aldıtı bir Angajman moııasebetile phrlmlzi 

terkedeeek olan 

Dehaklr V iyoloniat • Şant6z F RE D FAS S LE R'in 
Pek ıe'f'imll caz Amerıkan yıldıı.ı 

L o u 1 s E D u K E' nbı tıtıraklle v E o A s u A R E L E R 1 
lılulad llatlu 10tra.11lrınızı ayırbnız. 

• 
l 
J 

ı 

l 
~ 
( 

~ 
ı 



J 

1 
1 

l 

• İkincilin1111 BOM POSTA Sayfa 1 

[ Hadueler Karşısında 1 

Duvara ça pan tramvay 
Gazeteler yazdılar: ... Hem ben yüzlerce insanı birden 
«Evvelki gün, Harbiyede bir tram - taşımak için yapılmış değilim ki .. İçim 

1 - •• ı • A vay yoldan çıkmış ve duvara çarpmış.> de yirmi iki kişi oturacak, üç kişi de 

talyada goru en 50 sıyası ~:ı:::~~:~ir? ay~~lü!~~=~~~- ilerlediğim raylar da 

? 
Tramvay mı bozuktu? benden yeni değiller ha! 

faall•yetlerı•n man 1 e Kabahat vatmanda mı? ... Halimi hiç beğenmiyorum. Ka -
Ben, tramvayın yoldan çıkıp bir du- pılarım bozuktur kapanmaz, sandalya-

Y Az A N vara çarpması hadisesi daha başka ... Bugünlerde de hiç bakmıyorlar; 
E~- --·--- ....... _._ .. _ .. ___ ............... : türlü izah edeceğim: süprülmüyorum, camlarım silinmiyor. 

~Emekli general B. Emir Er ilet ~ Bizim bilgilerimize göre tramvay Jarım harab. 
: hissetmiyen, bilmiyen, görmiyen de - ... Makinclerimde de bir aı:ayiblik L ___ ..... ~-~~?-. .!:~~-~~.!!. .... ~!.~~.~-~~-~~- m~.~-~~~-~.~-................. .J mirden yapılmış bir nevi arabadır. Bu var, ben ilerlerken garib garib sesler 

~ demirden yapılmış arabanın da, mad • çıkarıyorlar. 
tF:!!!!. azetelerde takriben cİ:alya S~v
~ yellerin Balkanlara ınmelerıne 

mani olacaktır. başlıklı yazılara rastla -
mamak mümkün olmuyor. İnsan böyle 
başlık ve yazıları okurken 60 milyon Bal
kanlı ve Türkün g'Uya eli armud toplu -
yormuş veya bunlar hiç yokmuş da Sov
vetlerin Balkanları istilasını durdutmak 
veya menetmek münhasıran İtalyanın 
lütfüne kalmış sanıyor. Halbuki Rumen
ler, Yugoslavkr, Bulgarlar, Elen ve 
Türkler bugün 60 küsur mılyon nüfuslu 
muazzam bir tabii ve coğrafi kütle tcş -
kil ettikleri için kendi yurdlan olan Bal
kan yarımadasının her hangi bir yabancı 
istilasına karşı müdafaa ve korunması 
herkesten ve her şeyden evvel onlara 
düşmektedir. 

leşmesini Akdeniz için bir tehlike addet- hep. açıg~. vu~mal~rından acaba maksad dei iptidaiyesi gibi görmek ve hisset _ ... Halle benden şikayetçi, fakat ben 
mektedir. nedır? Muttc.fıklerı korkut.up c~an İtal- mek tarafları yoktur. G€rilen teller - şikayetimi kime işittireyim? A 

Ancak bu, İtalyanın yeni siyaseti de - ya, sana ne ıstersen verelım, bıze gel ve dlen aldığı elektrik cereyanile yürür, ... A;Jzım dilim yok ki, cartık kafi 
ğildir. Onu on iki adalarda mevki almıya yard:m e:• dedirtmek için midir? Beliti koşar, yokuşlar çıkar. ben bu c halde çalışamam» diye bağıra. 
sevkeden sebeblerin başlıcası Rusyanm de boyledır. Beliti bizim bilgimiz doğru değildir, yım. 
Boğazlardan Akdenize inmek isteme.:.i - Harb harici kalan İtalvada büyük si - belki tramvav da hissetmek, olan bite- ... Bu hayat çekilir şey değil amma 
dir. yasi faaliyetler olduğu ın"'uhakkaktır. Bü- ni anlamak hassalanna maliktir. Tram ne yapmalı? 

yük faşist meclisinin mühim ve umu - vaym yoldan çıkıp, kendini bir duvara . . . Bac:ımı taştan taşa vurup parça-

Bununla İtalyayı Ballrnniarla alakasız 
bir devlet addettiğimiz sanılmasın; bil:.
ki.s İtalyanın Balkanlara müteveccih ala
ka ve siyasetine, tedafüi ve iktısadi ma -
hiyette kaldıkça, hürmet etmek bir vazi
fedir. İtalyanın Adriyatik denizindeki ha
yati menfaatlerinin Balkanlar tarafın -
dan emniyette bulunması zaruretini bu 
sütunlarda defaatla bahis mevzuu ettik. 
Bununla beraber biz onun Arnavudluğu 
her hangi bir kara gecenin sabahında is
tilaya kalkışmasını doğru bulamazd:k. 
Çünkü hiç bir büyük millete, velev ki bir 
kısım emniyeti için o1sa da, küçük bir 
milleti yutmak mesagı verilmemiştir. 

Hakkı hayat yalnız büyük milletlere de
ğil, küçüklere de mevhuptur. Eğer böyle 
olmasaydı , İtalyanın da dahil bulunduğu 
bütün dünya bugün, Finlandiyaya 
teaddisinden dolayı, Sovyetler Birliğini 

hatalı görmezdi; bu büyük devlet de, tıp
kı İtalyanın geçen sene Arnavudluk hak
kında düşündüğü gibi. ,....ahza Leningra
dın ve doğu Baltıktalı' ·ati me\•cudi -
yetinin temini kasdile _ .n!andiyay:ı te -

'cavüz etmekte olduğunu iddia etmekte -
dir. 

Emniyet için diğerlerinin emniyet ve 
mevcudiyetine tanddi ve taarruz veyahud 
diğel'lerini ortadan kaldırmak yalnız bu 
asrın insani ve liberal düşüncelerine uy
mamakla kalmaz, ayni zamanda emper -
yalist hareket ve neticeler doğuracağı için 
de asrımızın mantık ve hesablarına denk 
gelmez. 

Filvaki Rusyanın Boğazlara denizden 
olduğu kadar bir cihetten Tuna ve Bal -
kan ve diğer cihetten Kafkasya ve Ana -
dolu yolile inmek istediği ve buna en az 

üç asırdanberi çalıştığı İnalümdur. Bu -
nun için İngilterenin Cebelüttan1~ - Mal
ta - Kıbrıs cephesi nasıl ki Rusyanm Ak-

denize inmek ilitimalini karşılamak \'e 
neticede Mısır yolunu korumak için vak
tile alınmış bir tedbir ise İtalyanm Oniki 

adaları işgal ve tahkim etmesi de Çannk
kaleden Akdenize çıkacak ola:1 Ru,:,y.,yı 

bir kale ile karşılamak maksadile ol -
muştur. 

Fakat bütün bunlar hasta bir Osmanlı 
devletine aid zamanlara mahsus düşün -
celerdir. Bugün ise o hasta devlet yerin
de Boğazlara fiilen ve silahla hakim 
yepyeni ve sapasağlam bir 'l'ürkiye dev -
leti vardır ve İtalyanın eski düşünce ve 

siyaseUerine hak verdirebilecek temel
ler yıkılmış ve sağlam kayalar üstünde 
yenileri atılmı~tır. Bunu ilk kavrıyan 

devlet İngiltere olduğu için Montr~ kon
feransında Boğazların kuvvetli bir Tür

kiyeye tesliminde bir mahzur görmedi. O 
gün bugün İngiltereyi yalnız Boğazlar 
meselesinde değil, doğu Akdenizle Bal -
kanların emniyeti işlerjnde d,. tamamile 
anlaşmış görürüz. 

Boğazların ve doğu Akdenizın hakiki 
ve kuvvetli bekçisinin Türkiye olduğunu 
İtalyanın da anlaması güç bir §ey değil -

dir. İşte bu me.s'ud kavray~m vukubul
duğu gün İtalya ile Türkiye arasında da 
tam bir görüş birliği husulü bir mucize 
olmıyacaktır. 

Sovyetler Birliğinin Balkanları teh -
did etmesi mümkün müdür? Onun bunu 
yapması için Romanya ve Bulgaristanı 
geçerek nihayet Türkiyeyi de ezmesi lu-

zımdır. Onun bütün bunları yaparak 
Gelibolu yarımadasını da alması lazım
dır ki Çanakkale boğazına hakim olabil -

sin ve sonra da, bu suretle hapsedeceği 
Türkiyeden, Karadeniz boğazını da ko -
parsın. 

Sovyetler Birliğinin böyle bir hareke
ti düşünüp düşünmediği meselesi tama
mile ayrıdır. Biz sadece askeri ve sev -

külceyş bakımdan böyle bir harı>ketin de 
lice bir maceradan başka hir şey olama
dığına hükmediyoruz. Kaldı ki 1ta1ya bu 

na inansın?! O halde İtalyan gazeteleri -
nin ikide bir bolşevik tehdid ve tehlike -
sinden bahsetmelerinden ve bu meseleyi 

mi kararlar vermesini. Kont Cianon un is- çarpma~ı da bunun bir isbatidir. }anıp mı:ıhvolmaktan başka çarem kal-
tediğiniz yere çekeb·ıeceğiniz nutku soy- Tramvay s~fer yaparken diişünroüş madı. 
le.mesini ve nihayet Ruzveltin hususi el- ve kendi kendine şunları söylemiştir: Araba bunları düşünürken Harbi -
çisi~in ,Vatikana varmasını müteakib Pa- - Ben bu kadar sen{! hizmet etmek yeye gelmişti. Kararı kat'i idi. Hemen 
P~ ıle Italya kralı _aralarında vukubul.~n için mi yapılmıştım? yoldan çıktı ve duvara çarpıp parça • 
zıyretler, velhasıl ltalyada her şey gos- Artık ihtiyarladım, tekaüdlük za- land1• : 

teriyor ki Mussolininin siyaseti bir şeyler manım çoktan geldi, geçti; aldıran ,...--, / J l 
aramakta ve muayyen bir hedefe doğru yo!{. • J tfffl,tJl d--1--ı.t. A.Jl 
adım atmaktadır. Bu hedef uedir?. Bunu 
derhal söylemek güçtür, fakat keşfetmek 
nisbeten kolaydır. Bunun için de Papa -
nın kralın ziyaretini kabulden evvel söy 
lediği nutka dikkat iktıza eder. 

Papa bu nutkunda tecavüzleri mah -

C unlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Taştan yun çıkar mı? Şeffaf sigara kAğıdı 

küm ve takbih etmiş ve ancak mağdur Almanyada o - ~ c Amerikada şef 
milletlere hürriyet ve istikliillerini iade dundan çikola - fal kağıda sa -

<: 
edebilecek bir sulhten bahsetmiştir. Bu ta, ipek çorap 0 / nlmış sigara -
nutuk hıristiyanlığa hürmet göstermiyen yaptıkları söy - lar ç;karılmı:ztır. 
Nszilik ve bolşeviklik aleyhindedir. Hit- lenilir. Fakat Ka Bunların iyi tara· 
ler Roma seyahatinde Pap:ıyı ziyaretten nadalılar bu hu - fı yalnız şeffaf ol 
i.s~inkaf etmiş ve Romada bir hıristiyan- susta Alınanları masında değil, 
lık reisinin bulunduğundan tecahül et - geçmiJilerdir. Kı- tütünden yapıl -
mi~tir. İşte Mussolini bu hal ve şartlar reç taşlarından yUn yaptıkları ve bu m.ış olduğu için, tiryakiyi tütünle bir • 
altında İtalya hükumeti ile Papalık ara- yiiı:ün gayet iyi olduğu, hakiki yün - ilkte kağıd içmek medburiyetinden 
sında muallaktaki her meseleyi halletmiş den ayırd olunmadığı rivayet ediliyor. kurtarmakta. ayni zamanda da çok 

. . s-· Eskiden böyle şeyler peri masalla - Şeff f · k* ve malt1m ziyaretleri tertib etmıştır. u - . . .. d az ki.il yapmakta imiş. a sıgara ·e1 

tün bunlar Berlin _ Roma mihveri."ljn, rında Yardı. Perıler hakıkaten dunya a edip . •. 
yaşamış olsalardı, insanların bugün ğıdmın taammüm etmıyecegı ma. 

Bcrlin - Moskova mihverinden Ye Al - h'.lm değildir. Kimbilir kağıdla birlik-
manyanın antikomintern ittifakını bı _ yaptıklaıına onla.r da şaşacaklardı. 
rakmasmdan sonra. sıfıra muadil bir hiç 
olduğunu göstermek itibarile dikkate de
ğer hadiselerdir. 

H. E. F.rkilet 

* te tütün dun1anına alışmış olanlar, bel-

i ki kağıdsız tütünden hazzetmiyecek -
~adm ustura arı lerdir. 

Miladı Isadan 1500 sene evvel yaşıyan * 
·····ı:~~;~···;;p·~·~~;···b·i·~--~~-;~~·;·;····· ·~;a:1::~/~~:1~-~~~:n;i::at~~ ~!~: = Otomo il tayyareden tehl'keli 

h .., rası bulunurdu. Bu iddia, Mısır mezar - B" klar· tayyareye binmekten çe-asara ugrath !arının açılması üzerine ortaya atılmış - . _ır ço • ~ . . 
tır. İlk devriden kalma kadın mezarlar!- kmırler, f~at otomobıle bınerler. Hal-

Dün sabah Bandırmadan 1imamm1 -
za gelen Denizyollarının Trak vapuru 
rıbtıma yana~ırken Liman İ~letmesi -
sinin 412 numaralı mavnasını rıhtıma 
sıkıştırmış, ön tarafını tamamen hasara 
uğratmıştır. 

~L1 vna sahibi tarafından vaki olan 
1ikayet üzerine hadise hakkında tah -
kikat yap11rnasına başlanmıştır. 

nın hemen hepsinde, kadına lüzumlu eş- buki otomobil tayyareden tehlikelidir. 
ya arasında bronzdarı yapı'mış usturalara Yapılan istatistiklere göre en az tehli • 
tesadüf erlilmektedir. keli nakil vasıtasının şimendifer, ikin-* ci derecede tayyare olduğu tesbit edil-

30 Q amd ~n 35.000 böcek miştir. En tehlikeli olan da otomobil -

30 gram ipekböceği tohumundan çı- dir. Deniz ne.kil vasıtc.farı muhtelif ol

kan böceklerin s(tyısı otuz beş bine ba- duğu için bu istatistiğe dahil edilme • 
liğ olur. miştir. 

Karadeniz ve Egede fırtına başladı ........................................................ ·----············ ..... ··································-·· ... -

Dün Karadeniz ve Ege denizindeki 
ba7ı limanlardan İstanbul Mm taka J .i
man Re"sliğine gelen telgraflarda, b.l 
denizlerde fırtınanın başladığı bildi -
rilmcktedir. 
Mın!aka Liman Rei~liği keyfiyetten 

vapur acentalarını malılmattar etmiş -
tir. 

Niçin 
E·v ·enemiııorum? 

lazım. 

* Bayan cS. Z.:a ye: 

Bunu kısaca izah edelim: Mesela İtalya 
Adriyatik denizinin Otrant boğazını ve 
bir kısım doğu kıyılarını elinde bulun -
durmak için Arnavudluğu almıştır. Hal
buki Otrant boğazına tam lıir hakimiyet 
ancak Korfonun da zaptile boğazın de -
nizden ve ileriden cmnivet altına alın -
masile mümkündür Adrivatik denizine 
tam bir hakimiyet de ayrı~a Tiryest{'den 
Draça kadar olan bütün sahilleri, yani es
ki Karadağ ile Dalınaçyayı zapt ve işgale 
tevakkuf eder. E!hasıl Adriyatiğin İtal
yan bakımından emniyette bulundurul -
~ası, yani bu denizin bir İf alyan gölü ha
lıne konması için yalnız Arnavudluğu 
2~pt ve işgal kafi gelmez; diğerlerine aid 
bırçok yerleri almak ve diğer milbtleri 
zararlara sokup onları emniyetsiz bir du
ruma getirmek icab eder. 

Yeni sene ve eski dünya İmzasız mektub yollamış olan er. 
kek okuyururna: 

Hay:lt hisle hareket edilemiyecek 
kad::ır maddi şartlar içinde geçiyor. 
Ümid insana yaşamak kuvvetini ve
ren bir enerji kaynağıdır, fakat ta
hırkkuk edeceği zamanı bekliyebil. 
mek lazımdır. Önünüze çıkan genç 
için: Dahası da vardır. Mesela: Arnavudlu

ğu emniyette bulundurmak için Yugos _ 
!lavya ile Yunanistandan daha birçok yer
ler alıp Arnavudluğun hududlarını foraza 
Taşlıca, Üsküb, Selfinik ve Prevezeye ka
dar tevsi iktıza eyler. Gör5lüyor ki bu 
emniyet masallarının bir sonu yoktur. 
Dol "yısile de emniyet davaları zpat ve 
işgale bir hak verdirmezler. Onun için -
dir ki İtalyanın Arnavudluk hareketini 
biz ne lüzumlu ve ne de haklı görenler
den değiliz. 

Fakat İtalya, Sovyet Rusyanın cenub 
ve doğu Avrupaya muhtemel bir istila 
hareketini yalnız Balkanların masuniveti 
cihetile değil. hatta daha ziyade Akde -
nizin emniyeti bakımından mütalea ve 
İspanya yarımadasında oldu~u gibi Bal -
kan şibihcezircsinde de bo~vizınin yer- lngiliz .karikatürü 

- c26 yaşındayım, ~ir yuvayı 
müreffehen geçindirecek kadar pa
ra kazanıyorum. Hevesim evlenmek
tir, fakat bir türlü muvaffak olamı
yorum .. » diyorsunuz. Ve muvaffa -
kiyetsizliğin sebeblerini de sayıyor
sunuz. Kimsesizlik, yabancılık, k1z 
ailelerinde görülen muamele, faz
la taleb vesaire .. Bilir misiniz, bu 
hastalığı tedavide aranan ilk ~art o
nun teşhisini koymaktadır. Siz ma
demki derdin sebeblerini biliyorsu
nuz, t>Jbette çarelerini de kcşfedersi. 

niz. Kendi hesabıma ben saydığmız 
seb~bleri yerinde ve fazla mühim 

bulmuyorum, bence daha esaslısı 
var, darılmazsanız söyliyeyirn, mek
tuba hakiki veya müstea~ bir imza 
atmamış olmanızdan do belli, tam 
olgun değilsiniz, evlenmeyi dü~ün

meden evvel biraz daha beklemeniz 

- Üniversiteyi bitirmesine bir se
ne kaldı, diyorsunuz, f::ırzedelim ki. 
o bir sene de geçti ve yıllardanberi 

üm:d edilen diploma alındı, herşey 

yoluna girrniş mi olacak? Tahsili bi
tirmek, miplomayı almak, niha ·et 
hav~t mücadelesi için icab eden si, 
lahlarla mücehhez olmak demektir. 
Mücadele henü1 başlamamıştır, he1e 
muvaffakiyete iktiran etmemiştir, 

istikbal müemmendir, demek için 
kimbilir daha ne kadar çalışmak la, 
zım. Sizin yerinizde olsaydım, ma
demki arada hakiki bir aşk ta Yoktnr 
hazırlanacak bir istikba1le dean h • ,.., , a-
zırlanmış bir vaziyete bakardım. 

TEYZE 
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cSon Posta» nın zabıta romanı: 43 

Yauuı: CEVAD FEHMİ 

C Tarihten Sahneler :J 
iki ıııilyon. alt1.n 

liral1.k hediye Cevabsız kalan sual 
Peyevili İbrahim efendinin batpından ge~en 

bir gülbefjleker hikayesi 

Bu cevab serkomisere de makul gelmiş 
olacak .ki tekrar kadına döndü: 

- Sizi dinliyorum, madam, dedi. 
Madam Vafidisin cevabı gayet kısa 

oldu: 

( " Son Posta ,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor J - Kocamın söylediklerine ilave ede
cek hiçbir şeyim yok efendim. 

Vak'a zamanımızdan tam 319 yıl evvel, 
hicretin 1039 senesinde geçmiştir. Dör
düncü Muradın gözde vezirlerinden bir 
defterdar Mustafa Paşa vardı. O zaman
lar maliye kaleminin en büyük memur
larından müverrih Peçevili İbrahim efen
diyi hiç sevmezdi. İbrahim efendiyi ye
rinden atacak bir vesile bulamayınca, o
nun haysiyet ve şerefini incitecek hare
ketlerle kendisini kaçırmak isterdi. 

Şimdi garib bir gülbe şeker hikayesi
ni Peçevfü İbrahim efendinin kalemin
den dinliyelim: 

cBir gün tersane emini Defterdarzade 
İbrahim efendi ile beraber defterdarın 
huzuruna girdik. Ben fakirin sakalı ak 
di, her ne kadar liyakatimiz yok ise de 
nemuriyet cihetinden de üstün idim, İb
rahim efendi benim ardımdan girmişti. 

Adet üzere elini alıp öpmek için elimi u
zatmıştun, Mustafa Paşa soğuk ve iste
miyerek elini verdi ve csafa geldiniz> 
dedi. Arkamdan gelen Defterdarzaric İb
rahim efendi ise etek öpmek üzere eği
lirken: cHay çelebi, geç geldin, g-:Hbe şe

ker faslına yetişmedin!> dedi. O da: cYa 
sultanım! Gülbe şeker nedir, devletinizde 
sözü mü olur, bizim için dahi getirsinler> 
dedi. Gülbe şeker geldi. Fakat Mustafa 
Paşa tatlı kabını alarak zırık kesici kendi 

uğursuz eline aldı ve dağıtmağa baş1adı. 

Ben sağında oturuyordum, ilkönc~ ben
den başlaması lazımdı. Mustafa Paşa ba
na gözucu ile bile bakmadı, evvela solun
da olanların cüm 1 esine taksim etti, geri 
kalanını da orada bulunan hademelere 
dağıttı. Bana vermr.di. Bu hareketi bu 
fakire pek ağır geldi. Kalbim o kadar kı
nldı ki anlatamam. Sonra insaf edip ken
di nefsime levmettim: cŞimdi mi bildin 
ki seni adam sırasından saymazlar> de
dim. Bu kırgınlık ile kalktım gittim.> 

Bu gülbe şeker hadisesinin üstünden 
an beş gün kadar geçmişti ki İstanbu'da, 
sipahilerle yeniçeriler büyük bir ihtilal 
çıkardılar. Başta sadrazam Hafız Ahmed 
Paşa ile defterdar Mustafa Paşa gelmek 
üzere saray ve devlet ricalinden on yedi 
k~inin idamını istediler . Haiız Pa şayı 

padişahın gözü önünde paraladılar. Azle
dilen Mustafa Paşa Vefa civarınd:ı bir 
dostunun evinde gizlendi. Yerine de Pe
çevi'i İbrahim efendi defterdar oldu ve 
selefinin devlet namına zaptedilmesi~e 
karar verilen mal ve müPderinin te:;,..111-
müne memur edildi. Burada gene P eçe
viliyi dinliyelim: 

cAllah bilir ya .. anıdan be1ki nn b"Ş 

Aktörlükle itham ediliyorum. K5.ina
tın hangi aktörü sahneye çıkarak hafta· 
}arla ağlıyabfüniştir?. Müddeiumumiden 
hiçbir şe.~ istemiyor~; sadece göz yaş· 
larıma hurroet bcklerım. O göz yaşları ki 
bir yığın ölü aza arasında, sırf ağ.ıyahil
ınck için, diri kalmış iki uzvun. öli.i. ru· 
bum namına, maddeleşmiş matcmidirler. 

Evet; vaziyetin t:ımamile aleyhimde 
olduğunu görüyorum. Sahne şudur: 

Yerde bir genç kız yatıyor .. kati', kı-

go .. crsüne sapladığı hnnçeri geri ceki· 
zın b ~ 

bu vaziyette yakalanan mel'unun 
yor.. · · d .J· B. h"d h' · _ f" }>ac:ı kan ıçın ellır. ır şa ı , adı-

us ~· mÜşahididir; diğer şahid de katili 
scnın . tl k k' 
1ı içinde ışar~ er yapara va a 

eyccan .. .. ti" 
mahalline giderken g?rmu ş ır. . . 

Ö
. kızı katil sevıyor. Kız da katılı 
ıen d ··th" b" . d Fakat ara1Jrın a mu ış ır 

ıcvıyor u. l' · 1 
f k vardır. Babasının te .::ın e

servet ar ı 
. rhosluğundan, kısmen olsun. 

rıle aşk sa kı~ öİıüne açılmış izdivaç 
ayı'ıan genç · k .. tehac:ınd::ıki yoksunu uçu-
yolunun mun . . ·· 

b ·t hayat cehennemını gor-
rumunu. ası .. r 

.. .. B voldan donmek, aşkını man-
nıustur. u . k h . 

gün geçmemişti ki, fitne çıktı. Mustafa 
Paşa kaçıp gizlenmişti. Ben defterdar ol
dum. Mustafa Paşanın malını ve mülkü
nü zaptedip devlet hesabına satmağ'l me
mur o\dum. Eşyası arasında yalnız otuz 
kırk kavanoz çeşid çeşid içkiler, m!skli 
gülbe şekerler, Hind murabbalan çıktı. 

cümlesini müsadere ettim. İki kavanoz 
gülbe şekeri de cbu bize kalb kırgm!ığ~
mızın müka!atıdır:t diye kendime alıkoy
dum. Aradan on yıl gecti. o gülbe şeke
rin bir kısmırıı h5.la saklarım ve her ye
dikçe ve Mustafa P::ışanm bana ola'l mu· 
amelesi hatıra ge1dikce Cennbıhaklrn şü
kür ve hamdedcrim. Bin yıl ömrüm o1sa, 
ba<>ımı secdeden kaldırmasam gen~ de 
sükran borcumu öd~yemem.> 

Buraya şunu da ilave etmelidir: Def
terdar Mustafa Paşa, ihtilalciler tarafın
dan gizlendiği evdP- tutulmu<>. Atmeyda
nım getirilmiş, orada, padişahtan ferma
nı -..lJndıktan srmra bovrıu vurulmus, cc
ı:cd i de ana doğması cırıl çıpl:ık soyu1a
rak bir çınar ağa,.ının dalına ba<> asağı a
sılm•c:tı PeC'f'Vili İhralıim efendinin de u
nutmadığı gibi: cAllah rahmet eylesin.> 

* 2 milyon altınlık hediye 

Kanuninin damad makbul İbrahim 
Pa~ası gibi. torunu üçüncü Muradın da 
bir damad İbrahim Paşası vardı; Kanuni 
İbrahim Paşasını Mısıra gönderip Mısır 
eyaletinin idare işlerini tanzime memur 
etmiş idi; üçüncü Murad da İbrahim Pa
şasını ayni vazife ile Mısıra yollamıştı: 
ve her iki İbrahim Paşa da Mısırdan dö
nerken padi~ahlarma kıymetli hediye1.er 
getirmic;Jerdi. 

Müverrih Selanikli Mustafa efendi, bu 
damad İbrahim Paşa1ardan ikincisinin ü
çüncü Murada sunduğu hediyelerin lis
tesini şöyle kaydediyor: 

1 - Bir tane zümrüdlü taht: 
Bu taht 80,000 miskal altından yapıl

mıştı. Gayet kıymetli cevahir ile müzey
yen idi. Zeberced ve piriızelerin en Jd
çük\eri güvercin yumurtasından büyük
tü. Zümrüdlerin de en alfiları yerleştiril- . 
mi"'ti. Tahtı yapan ve tezyin eden Mısırlı 
san'atkarlar nakkaş ve ressam Derviş bey 
ile kuyum<:u İbrahim bey idi, İbrahım 
Paşa onları da beraber getirmişti. 

2 - Gayet nefis bir hat ile murassa 
cildli iki mushafı şerif. 

3 - Mücevher kabzalı üç kılıç. 
4 - Kabzaları yakut ve elmaslı 3 ta-

ne murassa hançer. 

.. So!l Posta» nın 

Karşınızda sızın kanunlarınızdan ha
pislerinizden, idamlarmızdan korkacak 
bir ziruh "Oktur Hu d b" ··ı·· k J • zurunuz a ır o u 
onuşuyor, beni korkutacak bir sadece 

ve yalnız bir tek sil8...l-ı vardır k"' k .. kür . . . ı, ço şu-
. ' yırmmcı asrın medeniyeti bu silahı 

kım eye kullandırmıyor. 
Ağlıyarn,ıyayım diye gözlerimi oydu

ramazsınız ... 

(Heyecan o kadar umumileşm'şti k" 
.salonda bilaistisna hemen herk hı k ı . es ıç ın-
yordu. Reıs celseyi on dakika tatil tt ' 
H G

.. c ı. 
aşmet uneş bu on dakikayı da rnüt _ 

t ğ klarına gömere er şeyı u-
ı ının topra d 

. . Fakat katil buna razı c-nutmak ıstıyor. 

madiyen önüne bakarak ağ'amakla g:
çirdi.) 

- Devam ediniz Haşmet Güneş!. ğ"ld' 0 k nı -ve aşkile beraber sprvet 
ı ır aş ı . . 

.. . : . · . d kaçırmak ıstem1yor. 
umıdını elın Pn 
Y I karıyor. ağlıyor, sızlıyor; 

a varıyor, va k d ... 
fakat dirı1C'te.mivor. O zaman "n •sını 
k 1 • iimidc:izliğin çıldırtıct 

ı s.rnnclığın ve -
ta7.vikine kaptırrak kuduruyor ve.····· 

l ~k·m
1er' Hıı yır muhterem ıa ı ·· 

- Ne yazık ki ispirtizma hala, ıtıh0. 

ratuarlara intikal etmiş müsbet bir ilim 
haline gelemedi. Tecessüd ettirilmiş bir 
ruha aid ellerin ılık parafine daldırıldığı
nı mecmualarda okuyoruz. Üç ayaklı ma
snlar vasıtasi'.e ervahın konuşturulduğu-

5 - İran tarzında murassa ve mücev
her 3 tane bıçak. 

6 - Altı tane murassa siper. 
7 - Üç tane halis altından ibriği ile 

beraber murassa ve mücevher el leğeni. 
8 - Üç tane murassa maşraba. 
9 - Halis altından üç tane murassa 

tepsi. 
10 - 3 murassa gülabdan. 
11 - 3 murassa tepsi. 
12 - 79 top a1·a seraser. 
13 - 39 top sade kadife ve renkli Ve-

nedik kadifesi. 
14 - 29 top renkli frenk atlası. 
15 - 119 top muhtelif kumaşlar. 
16 - 1000 aded destar. 
17 - Bir yükü 5000 okkadan iki y"ik 

aıa ham ipek. 
18 - 100 aded peripeyker oğlan. 
19 - 17 si Habeş, 10 tanesi de beyaz 

hadım edilmiş oğlan. 

Serkomiser bu cevabla Y1lmadı. Neti
ceden emin olanların mağrur tebessümü 
ile: 

- Pekala! dedi. 
Tekrar Vafidise döndü. Cebinden bir 

paket çıkardı, açtı. Paketin içinde Por
"tekizli mühendisin sigara ağızlığı vardı. 
Ağızlığı e~ine alarak Vafidise gösterdi ve 
sordu: 

- Bu ağızlığı tanıyor musunuz? 
Hepimiz baştan aşağı dikkat kesilmiş· 

tik. Scrkorniser, elindeki en mühim kozu 
oynuyordu. Bütün gözler Rum komüs
yoncunun çehresine dikilm~ti. Adam 
dikkatle baktı. Kısa bir müddet düşündü, 
sonra tekrar gözlerini ağızlığa dikti ve 
geldiğimizdenberi ilk defa olarak hayre
te düşmüş göründü. Ayağa kalktı. Serko
misere doğru yürüdü. Eğer kanaatimi:.> 
doğru da herü hakikaten mücrimse o an
daki hayreti, şaşkınlığı, hafızasını zorla
dığını bePi eden hareketler en kudretb 
sahne san'atkarları tarafından dahi tak-

20 - Örtüleri murassa ve mücevher
li, zincirleri altın gayet kıymetli cins 
atlar. lid edilemiyecek kadar tabii ve mükcm, 

21 - Daha bir nice kıymetli "lad;de 
muhtelif eşya. 

İbrahim Paşanın üçüncü Murada sun
duğu hediyelerin kıymetini, Selfuıikli 

Mustafa efendi en azdan yirmi kere yüz 
bin altın, yani 2,000,000 altın tahm!n et
mişti. 

Üçüncü Murad da, karşı1ık olara~~. Ka
nuninin İbrahim Paşasının Atmeydanın
daki sarayını hediye etmişti. Bu .saray 
iki büyük kısımdan mürekkebdi. B;ri 
cacemi oğlanlar• ın yetiştirilmesine tah
sis edilmişti. Mur~d. İbrahim Paşaya bu 
meşhur sarayın diğer kısmını vermişti. 

İstanbulun en eski ve meşhur yapı!arın
c'lan ve Mimar Sinanın eserlerinden olan 
bu İbrahim Paşa sarayı, son zamanlarda 
hapishane olmuş ve geçen yıl da, uzun. 
münakasalara ve san'at ve tarih sohbet
lerine sebeb ve mevzu olduktan sonra, 
yıktırılmıştır. 

Reşad Ekrem 
.... ·--··············--·-.. ··--··-------··· ........ 

Bir amelenin başına kereste 
istifleri düştü 

Unkapanında Zeyrek caddesinde 30 
sayılı Ziyaya aid kereste fabrikasından 
amele Kemal. dün kereste naklederken 
üzuine yığılı kereste istifleri düşmüş, 
başından tehlikeli surette yaralanmış
tır. 

Yaralı amele tedavi edilm,k üzere 
hastaneye kaldı.rılmlŞ, kaza etrafında 
tahkikata 'başlan.mı.ştır. 

meldiler. 
Serkomiserin ön:.inde durunca: 

- Senelerce evvel kaybettiğim bir a
ğızlığa çok benziyor, dedi. Müsaade eder 
misiniz, bir de yalnndan göreyim. 

Ağızlığı alarak uzun boylu gözden ge
çirdi. Sonra serkomisere iade etti ve: 

- Hayır, yanılmışım, bu benim ağızlı 
ğım değil, dedi. Zannederim siz bunun 
bana Raif tarafından hediye edilen ağız
lık. olup olmadığını anlamak istiyordu
nuz. Ona çok benziyor, fa.kat değil. . . 
Markanın yapılışı başka ... Senelerce ev
vel kaybetmiş olmama rağmen gayet iyi 
hatırlıyorum; (V. G.) harfleri bu şekilde 
yapılmamıştı. 

Serkomiser alaycı bir eda ile: 

- Bu ağızlığı senelerce evvel değil de 
dün gece kaybetmiş olmıyasınız? diyP 
sordu. 

- Dün ge<:e mi? Ben mi? Nerede kay
betmişim . 

- Raif beyin evinde ... 
- Siz deli misiniz, ben dün gece Rai-

fin evinde mi idim? 

- Ya nerede idi~iz? Bize b~ka yerde 
olduğunuzu isbat ediniz! 

Vafidis tekrar yerine döndü. Koltuğa 
oturdu. Derin bir düşünceye dalmış gö
rünüyordu. Sağ elile koltuğun kenarına 
muttarid darbeler indiriyordu. Birdenbi
re kendini topladı. Çehresinin ifadesini 
ve hareketlerini değiştirmede harikulade 

BEN ~--~ 

ÖlDÜRMEDİM 
nu propaganda kitablarmda goruyoruz. 
Hatta te<:essüd etmiş ruhların fotografi
lerini seyrediyoruz. 

Bunlar doğru mu?. Masa başında bu
lunanların yüzde yüzü de ruhun her şe
yi mükemmelen ya Mors tiktaklarile ve
ya masaya yazı~ burufata fincan koş
turarak anlattığını bildiriyorlar. İçlerin
de ervaha kalemle yazı yazdıranlar bile 
bulunduğunu iddia edenler çoktur. Bu 
cmedyum:ı. lar niçin adaletin emrinde 
çalışmıyorlar, neden t'inayet davalarının 
aydınlatılmasına koşmuyorlar? 

Neclanın ruhu muhakkak ki burada
dır; 0 beni yalnız bırakamaz. İçinizde 
medyum yok mu?. Benim vaziyetime ba
k.arak kan ağladığına emin olduğum Nec
l~~ı~ ruhunu çağırsın. İstemem: ona ka
tı ·ını de sormasın. Adalet mabuduna ben 
kurban edileyim; bunun zerre kadar e
hemmiyeti yoktur. 

Fakat §unu sorarak deain ki: 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

- Haşmet Güneşi nasıl tanırsın?. 
Alacağı cevabı gizlemesin. Açıkça bü

tün kainata haykusın!.. 
Hayır muhterem hakimler!. Benim ya

kamı bırakıp bırakrrtamanızın bence ma
alesef zerre kadar ehemmiyeti kalmadı. 
Yalnız kendinizi muhafaza ediniz: yer
yüzünde eşine çok az tesadüf edilen adli 
bir hatadan sakınınız. 

Sustu; reis sordu: 

- Söyliyeceğiniz başka bir şey kalına
dı mı?. 

- Kaldı bay reis; son sözümü eöyliye
ceğim. 

- Sizi dinliyoruz!. 
- Ben öl dür me dim! ..• 

* H~met Güneşin içli ve ateşli müdafa~ 
a~ıından doğan heyecan, mahkeme salo
nundan taşmış, adliye binasını apnış, bir 
saat zarfında her tarafa yayılarak ıehrl 

bir kudret sahibi olduğu anlaşılıyordu 
Geniş bir tebessümle sırıttı. 

- Vay canına, az kalsın kapana yaka· 
\anıyordum, dedi. Hayır serkomiser bey 
nerede bulunduğumu söylemiyeceğim. 

Gezmekte idim. Bu ağızlığa gelince Iut
fen onu karıma da gösteriniz. Size ayni 
şeyi söyliyecek. Elinizdeki ağızlık ~nim 
vaktile kullandığım ağızlık değil. .. 

Serkomiser ne yapılması lazım geldi· 
ğini sormak ister gibi Rıdvan Sadu!laha 
baktı. Dostum bulunduğu köşede saı,ki 

konuşulanları dinlemiyor, yanındaki si· 
gara iskemlesi üzerinden aldığı antika 
bir tablayı derin derin tetkik eder gözü
küyordu. Mükaleme kesilince başını kal
dırdı. Serkomiserin kendisine baktığını 

gördü. Vafidise dönerek: 

- Demin laboratuarınızda bazı ilmi 
ve fenni tecrübelerle meşgul olduğunuzu 
söy!emiştiniz, dedi. Bu tecrübeler ne gi· 
bi şeylerdir? 

Vafidis bir müddet cevab verip ver
memekte tereddüd etti. Sonra: 

- Muhtelif şeyler, dedi, muayyen bir 
program ve hedefim yok. Dedim ya be
nimki sırf merak! 

Rıdvan Sadullah ısrar etti: 

- Mesela son tecrübenizin mahiyetini 
bize izah eder misiniz? 

- Bana güleceksiniz, diye korkuyo
rum. Söyliyeyim. Presiptin (Preciptin) 
tecrübesinin esaslarında ıslahat yapmağa 
çalışıyorum. 

- O, müke.mme4 bu zabıtayı da ala· 
kadar eden bir iş ... Osman bey dikkatle 
dinle ... Düşündüğünüz ıslahat ne gibi bir 
gaye takib ediyor. 

- Wasserman, Von Raigler, Whe1en· 
huthun yürüdükleri yolda daha ileriye 
gitmeye çalışıyorum. Onlar bir kan dam-

lasının insana mı, yoksa hayvana mı aid 
bulunduğunu, hayvan kam ise hangi hay
vanın kanı olduğunu tayin eden tecrübele 

rin esaslarını kurdu1.ar. Fakat biliyor 
musunuz bu tecrübe ne kadar dolaşıktır. 
Bir kan damlasını tecrübeye tabi tut
mak istiyorsunuz. Evvela bu insan kanı· 

dır, yahud at, kaz, köpek, koyun kanıdır 
diye hüküm vermiye, ondan sonra verdiği 
niz hükmü kontrola mecbursunuz. Yani 
şüphe ettiğiniz mahluk cinsinden bir 

mahlUkun fibrini çıkarılmış kanını tav
şana zerkedecek, ondan elde edeceğiniı 
antiserumu muayene etmek istcdiğiniı 

kanla muameleye tabi tutacaksınız. BU 

antiserum hangi hayvanın kanından ha· 
zırlanmıssa ancak o cins mahllık kanının 
muayenesinde netice verir. Siz kanın kö· 
pek kanı olduğunda şüphelendiniz. Baş· 
ka bir köpeğin kanından antiserum ha zır· 

1.andı. 

(Ar1cası var) 

baştanbaşa dolaşmıştı. Müdafaaya kadat 
aleyhinde olan efkarı umumiye şimdi 
Haşmet Güneşi tutuyordu. Hatta matbU' 
atta bile benim taarruzlarıma iki kum· 
paslık bir yer verilmiş. Haşmetin m:id:ı• 
faasına 48 puntoluk başlıklarla sayfa 1 at 
tahsis edilmişti. Vaziyet bir anda sağdaJl 
sola geçmişti. Günün mevzuu bu idi; het 
tarafta ancak ve münhasıran Necla Da
niş - Haşmet Güneş meselesi konuşulu
yor. düne kadar katile küfreden ağızlat 
bugün onu adeta bir kahraman halindi 
methe çalışıyorlardı. 

· İnsanlar hakikaten his'erine mantıl<
larından fazla ehemmiyet verirler. Bil• 
hassa fevkaladeden hadiseler karşısınd• 
bütün muhakeme kabiliyetlerinin elbil'
liğile durduklarını görürsünüz. Beş kişi 
bir arada çarşıda durup gölce bakrn et• 
raflarında derhal bir meraklı kalabalığı 
peyda olur. Onlrı aiakalandırmak ve gô
rüşlerini aldatmak için: 

- İşte, işte.. sağda.ki beyaz bulutıJI' 
üstünde. 

Gibi manasız bir yalan •.ıydurmak l<~' 
fidir. Artık herkes kuyruklu yıld ızı1' 
şeklini , gidiş istikametini ımlatmağa baŞ' 

lar. İç!erinden hiç kimse hadiseyi mantı' 
ğın terazisine koymaz. Herkes sntlect 
hissile ve sadece ters gör'..işile mü tehat" 
riktir. 
Haşmet Güneş hadisesi de böyle oıd"' 

(Arkası var) 

• 



S İkindkanun S ON POSTA Sayfa 1 

Brzineanda neler gördüm! 
Bedbaht şehre ilk gidip gelen gazeteci, gOrdüklerinl 

ve duyduklarını anlatmıya devam ediyor 
-ı-

FelAketin bUyUklügU 1 

mak istiyor. Kaldırıma oturdu. 36 saat 
karda bekliyen bu kerpiç f)arçasını ko
parmak ve sonra da dişlemek yetmiş yıl-

..!!;rzincandan döneli iki gün oluyor. lık elin ve çenenin haddi mi? 
Hala kendi kendime soruyorum: Hakika- Gözlerinden yaşlar dökülüyor. Yanına 
ten bu dehşetengiz manzarayı benim iliştim; ne demeli, bunu Erzincana indi
gözler~m mi gördü, o can~ır.a; feryadla- ğimdenbcri kendi kendime soruyorum: 
n benım kulaklarım mı Işıttı. Ne demeli?. Bu kıyamet felaketzedelerine 

füitün bunlara verilecek cevab ceveh ne söylemeli ki, sözle mecbur olduğumuzu 
ise, ben bunlara nasıl tahammül ettim? yerine getirelim: Geçmiş olsun mu, başın 

Fındık kadar bir taşın yard•ğı bir ka - sağ olsun mu. Allah başka keder verme
fadan çıkan bir damla kana gözlerini ka- sin mi? .. Dünyada şayed bundan büyük 
pıyarak başını çeviren insan oğlunun l O keder tasavvur edilebilirse ... 
bini aşan hemcinsinin ve kardeşinin ce - Şükür, ben söyliyeceğimi kafamda a
sedleri önünde düşeceği dehşetle, uçu • rar, aradığımı dilime indirmeğc uğra~ır
rumdan yuvarlanmış gibi paramparça ol- ken 0 konuştu: 
ması lazım .. Demek ki, insanın metane - _ Bunu görmek için mi bu kadar ya
ti bazan fevkalbeşer olabiliyor. Eğer ol - şamışım .. evJadlarımı, iki tane tosun gibi, 
masaydı, benim de bugün yara1 ıların sev yiğit evladımı harbde verdim de yüre
kedildiği hastanelerden birinde bulun - ğim böyle yanmadı idi.. 
marn icab ederdi. Aksi halde bizler, dün - _ Hacı Kadın ekmek a1dın ını? .. 
yanın hiç bir tarafında rakibi bulunmı - 70 uzun yılın birer kandil kadar sönük. 
yan birer ciztıraba tahammül rekortmc- leştirdiği gözlerile kendisine ı:eslenen de-
nh yiz. likanlıyı buldu. 

- 2 - - Bugün ekmeğim var oğlum. Yarın 
Na:er anlattılar? kapama7.Sam beni unutmaı 

Üzerine bir asker kaputu giymiş, sa- - Müsterih ol, dedim .. artık ekmek 
çı sakalı uzamış, ayağında garib bir pan- bol. kapmağa lüzum yok .. sana kendi el
talon namzedi, iri gözlerinde t'srarengız foriJc getirecekler, nerede ise sıcak ye-
parıltılar dolaşan bir felaketzede, Erzin- mek tc bulacaksın! · 
canın Ulucami mahallesinde oturan mü- 7o yıllık gözleri 70 mumluk birer am-
teahhid Mah.mudun yanında sür\'eyan pul oldu: 
l'>ir vatandaş evvela bize felaketin, hayır - Sıcak yemek .. inan evladım üç gün-
kıyametin nasıl başadığını anlatıyor: dür açım. Acaba bundan sonra bize kim 

- Henüz dalmıştım ki, kafama bir şey ekmek verecek! 
vurdu: Komodinin üzerindeki saat başı - - Hacı Kadın senin kaybın var mı?. 
ma düşmüş .. baktım. bina sallanıyor. Sa- Elile harabeleri işaret etti: 
at elimde .. 4 dakjkaya kadar farkında _ - Bütün Erzincan ... 
yun. Birdenbire evin ikiye ayrıldığını ve Bir perde değneğine dayanarak yürü-
gökyüzünü gördüm. Bundan sonrasını bil meğe hazırlandı. 
miyorum. Yalnız kendime, kulaklarımı J - Bastonumu kaybettim. Elime bu 
yırtan feryadlara geldim. Beni oraya As- geçti.. bak sopaya dayanmadan yürüyo
ri hapishaneyi yapmağa gelen !nahkfun- rum da, bu acılara dayamyorum. Allah 
lardan Halid kurtarmış . . . Bir sıhhi~·e büyük .. işine karışılmaz ki.. 
çavuşu: cMerak etmeyin sabah yakın, - 5 -

saat beş buçuk diyordu.> Annes:ni istiyen çocuk 
Demek iki saat enkaz altmda kalmı - Yolun iki tarafı harabe d · ı· H 

K 1 · d'l .. .. ğ 1 emış ım. alk 
şmı. o wna gır ı er, yurume e ça ışıyo- bu harabelerden çıkardığı kalasları taş-
~m. Enkaz altından cba"mayın, altında ların üzerine koymuş, üstüne birer kilim 
ınsan var,_ All~ nzası için kurtarın> fer- atmış, altına sığıll:IIl.l§lar, ::oğuktan titre
yadları yukselıyordu. Su yok.. kuruyan şiyorlar. Çocuklar durmadan ağlıyor, taş 
dudaklanmızı ı.sla~k .. için kar. yıyoru~. 1 kovuklarına sokulup, ısınmağa çalışıyor
Yerden korkunç gurultuler gelıyor. Bır lar. Minimini bir yavru muttasıl bağırı
taraftan ~ehir yanıyor. Allahım bu ne fc- yor: 
ci bir geceydi. Üç gün aç. sefil bu mezar- - Annemi isterim anne anneciğ' 
lık ortasında kaldık. Ölüleri, görüyorsu - annemi istiyorum! ' , ım .. 
nuz yığın halinde .. . Bir yığın gördüm, Kendisini gözler· d l k k 
Ek k " d' .. .. b t ın en yaş ar a ara me yı6ıp ıslanmasın ıve ustune a - bir kadın te.skı'n t v 1 . _ .. ~ e mege ça ışıyor: 
tanıyb~·or~muşle~ .~n~ım. .. Akçtım<l ·~:~~ - Annen kardeşlerini aramtığ3 gitti, 
yara ı, ınsan olulen .. kope ]er ı ı ı- şimdi gelecek yavrum! 

yor.. . Çocuk üç gündür kendisine tekrarla-
Muhatabım, ellenle o korkunç manza- nan bu yalan · t k· 

h 1
• . . .. .. a ınanmıyor ar ı . 

rayı aya ınden defetmek ister gıbı yuzu- _Annemi ist · · · t · 
nü k t A 1 ld d erım, annemı ıs erım. 

apamış ı. ce e acele nıırı an ı: Kadın sual k "kl" ··zı · _ Allah .. • ve mera yu u go erım-
ın zulmunden kaçılmıyor. Al- le karşılll§ınca y •• t d b 

lahın zulmünden kaçılmıyor. 11 ' çocuga ~os .erme en. a-
B' . . şını sa ıyor ve dudaklarıle ışaret edıyor: 

ır memurun kurtulmak ıçın ale\'lere _Öldü! ... 
d{)ğru yürüdüğünü gördüm. Onu zelzele 
değil, yangın alıp götürdü. 

-3-

-6-

D ı ·· eı1:er 

dın·n cesedini omuzladı, arkadaşına ses İmkanı yok gömemiyeceğim. Kazma bul
lendi · dum. mezar açmağı denedim. Ancak iki 

1 - Aşağı atla da, bunu sana vereyim, 

I 
götürsünler. 

O yarıklardaki mermer heykeller gi
l bi duran kadın birden yerinden sıçra• -

l 
mıştı: 

- B3na verin; ben alırım! 
j Çevik bir hareketle enkazın üzerine 

f 

fırladı, ayakları boşluklara girer~k, diz 
leri ç2.rparak duv<1rm altına geldı. 
M;ıhkı1m cesedi tereddüdle uzattı. 

O, kaparcasına sevgili hamulesini ku -

J cakladı. Mosmor, ezik ve pıhtılı yüzü -
nü buı::e1ere garkederek çömeldi, dizle
rının üzerine yerleştirdi: Hem ağltyor, 
hem hiç durmadan öpüyor, öpüyordu. 

- Kardeşim: anam; canım benim · 
Knlaklarınıı tıkıvor, avaklarım tahta 

l,parcnJarına takılar~k ka~ıyorum. 
Hala kulaklıırımda kadının hıçkırıklt 

c;esi: 
- Kardeşim, anam: canım benim ... 

-8-
Sağ kalan bir Erzincanlı kadın, sırtında " 

asker kaputu, hem.§eriıerine vardıma Cesed nak iyah 
koşuyor Ölüler Erzincanm şark kısmındaki 

- Gardaşımı gurdun mu, uzun boylu geniş ~ahaya naklediliyor. Gömen gö -
idi, mavi gözlüydü. yanahları gırmızıydı .. müYor, kimsesi olmıvan yahud sağ kaL 

Sözünü bitirmeden gene yürümeğe lan; bu feci ve müşkül işe tahammül e
baş1adı. İkide bir ciğc>rlerini söken şu demeyip bıraktığı ölüler meydanda .. u-
feryad çok uzaklara aksediyor: zakt~n in!'an istiflerini görüyorum. Fa-

- Ah gardaş ah gardaş!. kat yakltt~mağa cesaretim yok .. Bu !şi 
Benden sonra kendisine hitab ettiği en sona bırakmak istiyorum. Asabım 

adam: bir cambaz teli kadar gergin .. üzerincle 
- Dört gündür böyle zavallı, derli.. kan, enkaz, ölüler. yaralılar hepsi kor

kardcşi ölıniiş, enkaz altından çıkardılar. kunç ~Jameti farikalı birçok şeyler pe
Fakat bir türlü ölenin karde5i olduğuna rende atıyor. Bu feci tabloları benim 
inanmıyor. Önüne gelene kardeşimi gör- vib~ yufka yürekli, 1.ayıf bir insan de
dün mü, diye soruyor .. zavallı çı1dırmış .. !{il; ytireği en sağlam kaliteli adaleler-

- 7 - le örülü en zalim bir insan da ürper -

Cennfttlik gUnah1<Arjar mPden sevredemez. 
.. . . • . . .. .. İşte bi; teskere geçivor .. bir kurban 

. Oı du Muf~ttışlıgık bınası~ınkonun~be~ daha .. bir doktor yüzbaşı ile bir nefer 
yım. Koca hına mu avva bır utu gı ı 1 1 "t" u··vor1ar • . omuz amıs ar ~o ur . 
yamy~ssı o1mu~. Saglam bır duvar kal G ; d" k k:ıçmak nivetindevim. 
mış. Uzerinde Atatürkün büyük bir T ebrb" ond~e , ·• bu har~kete A·va . e~e ı.ıc: e ıyorum "° . • -
camı. resmi a~akta duruyor. Duvara, ğım takıhvQr, tevahhi.işle çekiliyorum: 
caMa, resme hır şev olmamış. • · . · ...J_ k k t 1...' 

M "f tt• 1.•. k ~ d . · Ayagımın dıbın~ as a ı mosmor, ... ır u e ış ıgın aırşısın aki sokakta d 
h 1 b. t f r t. M h ' ceSP .. ~mma ı ır arama a,? ıye_ ~· a - Miithic: bir ayaz var. Buna• rağmen 

defa vurabildim. Yapanuyacağım bunu, 
gömemiyeceğim .. bıraktım kaçtım .. yal -
varırım söyleyin bana, buradan ne za -
man ve nasıl kaçabilirim? Bir dakika da
ha durursam çılclıra~ağım; boğuluyo • 
rum. 

Maalesef acılı muhatabım daha yirmi 
dört saat buranın havasını teneffüs l't -
meğe mecburdu. 

-10-

Milli Şefin gelişi 
Bir tren sesi... 
İstasyona Reisicümhurun trenilc b -

raber giriyoruz. 
Sağ ve sağlam kalabilen halk istas. o

na toplanmış .. tren ölü bir sükunet ar.ı -
sında duruyor. Dahiliye ve Sıhhiye Ve -
killeri, vali ve generaller Şefin hu usi 
vagonlarına biniyorlar. 

Pencereden profilini gördüğümüz Mılli 
Şef, müteessir kendisine verilen izahatı 
dikkatle dinliyor. 

İstasyonda çıt yok. 
Şef ayağa kalktı, paltosunu tutuyor -

Jar, dışarı çıkacak. 
Müteessir bir tavırla vagonundan inen 

Milli Şef istasyonun hemen yanındaki be
ton evlere doğru ilerliyor. 

.Muztarib halk etrafını sarmıştır. Şt'f -
lerini görünce hepsi birden boşandılar, 

ağlaşıyorlar. Bir kadın Şefin ayaklarına 

atılırken muhteJif feryadlar yükseliyor: 
- Babamız, bak ne hale geldik! 
Şefin göğsüne başını dayıyarak uzun 

uzun ağlıyan yaşlı Erzincanlı kadın, hıç
kırıklardan boğularak: 

- Mehmedim burada öldü, diyor .. o da 
askerdi, senin oğlundu.. amma ziyanı 

yok, sen sağ ol.. 
Milli Şef derdli anayı teselli ediyor, 

omuzunu okşuyor. Faziletin, şefkatin, 

babasının eli biçare ihtiyarda oğluna 

kavuşmuş kadar tesir yapıyor. 
Reisicümhur ordu müfettişliği binası

na kadar yürüyor. Gördükleri karşısında 
duydukları teessür çizgi halinde asil yü -
zünde tezahür etmektedir. Kendisini güç 
tuttuğunu hissediyoruz. 
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kumlar enkazı kaldırmaga ugraşıyor - . . ,:ı • ş' k b' k ;;. sapı 

A • • • ter :cınııevım. ac:; ın, 1r so a .. a . c - e· k d f d l.A • v 
lar. Evet m3hkumlar.. H&'Pıı:;hanenın y bb' b' fecı· tablo daha ı r 2 inin 0 3tHır. I QI 

d •. 1 d" d . a··· vorum. ara ı ır . ... 
kapısı egı k ort uvar~~~ ~.gı ~al de, Bir kcı<lın bir erk0.k ölüsünü sırtlrı • İstasyona civar kenar mahallelere 
kaçmıya~, . açmaka teş~ u~~. a -~Ha,. mış, kuvveti ta~:nm~7a yetmiyor. Ölü - sapıyorum. Buralara birkuç çadır k u -
rına getırmıy~?· ~zma!. 1' uregı 0 

-, ni.in vere de,ğen bacaklarını 12 vac:mda rulmuş .. Birkaç tahta parçası tutuştu
muzlı~·:ırak: dort gun dort gece aç, su-. bir k•z cocuğu tutmakta .. çocuğun hlr rulınuş, etrafına birçok kadınlar ve 
su7, uy,kusuz yüzlerce A vatandaşın ha - elinrlc b;•hçe kazması, hem ağlıyor hl'm çocuklar toplanmış ısınıyorlar. Bur~tla 
yatmı Kurtaran mahkumlar.. vürth·orlefr. örnek bir kadın tanıyorum. Erzincan 

Bir tanesi bile kaçmamış .. Müddeiu- _ Neıeve ııötürüvorı::unuz çocuö-ıım? askeri orta mektebinde dahiliye mü • 
mumi geçerken sesleni~·orlar: " . Duruvorlar .. havır, kadının yii7 üne dürü binbaşı Rıza Şenatlınm e~i Ba-

- M~rak etme efendı, bıraktıgın gı- bnVvı~frn ceı:ıaretim vok. Ancak çocu - yan Leman .. 

biviz. ö-u"" iri !'ivah gfülerine kaçamaklı ba- - Bu feragRtkar ve cesur Türk kadı-
Be!ki bir vatandaşm hayatını sönrlür kahilivorum. nı, felfıket olur olmaz, derhal kocasHe 

düğü !Çin, cemiyetin lfınetine uğrayan _ Babam benim efendi amca .. an - beraber harekete geçmiş, bir er gibi ça. 
bu vat:mdaı::lar şimdi en derin sev~iye nemle gömmel1f' e:ötürüvoruz. lışarak. birçok tallebenin; şehirde de 
ve takdire hak kazanmış bulunuyorlar. R:r tac:ın fic:tüne oturuvorum. İlk de- savısız insanın hayatını kurtarmış .. 
İnsanlık rii5üdlerini ıs'bat etmişlerdir. f~ rıfr•krirndt? bir nemli sıc~{hk var: Dcp0 vu açtırmış, kurtul~:1 yavrııla-

Açlık 
B~ a sil hareketlerinden sonra onlarct G"lı'h~ ;ılrl ıvorum. ra \'u"nlu" fanilalar, kalın çorablar; pal-Çamurda müşkülatla yürüyorum. Bir . 1 1· t t kr " 

köşeye erzak istasyonu yapmışlar ... Ma- na,ı 0 •1P a e ar. Hall-ıl'k~ burıa trendPn indieim daki- tol~r giydirmiş, eldiYenlerini ellerine 
. İstac:yondan şehre doğru o1dukc;n gPr.iş 

bır cadde uzanıyor. İki tarafı ha:-nbe ha
linde .. enkaz caddenin ortasına kad nr dö
k"l .. u muş .. çamur diz kapaklarınıza çıkıvor. 
Arkamda bir korna sesi, ve '>nttn arka
sından yüzlerce insanın velve1~si: 

- Ekmek, ekmek! ... 
Bizim getirdiğimiz kurumuş somun

lar . kamyonun i~inden iki ddam, karpuz 
boşaltır gibi iki tarafa fırlatıyorlar. Halk 
çamurlar içinde bu ekmekleri kapmağa 
çalışıvor. 

- Ben almadım, bir tane bana vprin! 
Diye bağrışarak kamvonun peşisıra 

ko uyorlar, çocuklar tırmanmağa u(';ra
şıyorlar. Çamura bulanan ekmekler knra 
bir bulama katık gibi tehalükle mrılı'\'or, 
çocuklar ha" ndıkları yerlere koşarken 
havkmvorlar: 

- Baba ekmek gPldi, ekmek buldum! 

- 4-

Tqvekklll 
70 yaşında bir kadın .. Erzincanın • Ha

cı Kadın> namile meşhuru .. önüne düşen 
bir ekmeği 81kı sıkı yakaladı. bağrına 
bastı. Elinden kapacaklarmJi gibi sakla-

halJe mümes~illeri toplanmış, mıntakaJa- - H::ıvdi bakalım hapishaneye! kacanhe~ ihtivac hissediyor, muvaf - gcçlrterek soğuktL1n müteessir. olma.· 
· d k k ' · y D!yeb:}('ceğiz. ra'- ol-ı~·ordurnı malarım ve istirahatlerini temın ettık rın a aç ışı sag, yaralı varsa, onlar için !\ .. ..-. " -

ekmek, zeytin vesaire alıyorlar. Bir kı- Y::ırılarına yaklaşıvorum. Hiç dur - - 9 - ten sonra neferile ya·lmayak şehre ko-
maca11, fac:ıla vermeden kazma sallı - k k tarma amelivesine bütün gü-

sım halk geride bu işin bitme5İni bekli- Ar" dtk l ;:ıı rın ı bu 'amıyan lar şara . ~ır • 
yor. Nasıl bekleyiş ... Mihraba karşı kol- vo~, tahtaları konar•p atıvor, tac:lan ~ite yardım etmiş .. Ş'mdi o Erzincan. 
1 vııvarlıvorlar. Dikkat ettim: tavanla Biraz istasyona dönmek ve sağ bir in- ıia bir kahraman olarak tavsif edili -arını bağlayıp namaza hu.3u ne durmuş 
b. ta h;ın •ahtac:ı araı:;ınıia sıkı-.mıs iiç rP - san yuzu görmek istiyorum. Etrafıma 
ır cemaat gibi.. başlar göğüse düşmtiş, 

ses, kıpırtı yok. Felaket mihrabı önünde <'PO cörüniivordu. Tatlı uykusunda, bel- bakmadan adeta koşarcasına caddede 
ıztırab müminleri.. ki <1Üzc>l riivalar nöri.irken can V"f"'n 

E k iif' b:c::ıı·P .. hiri k::ıd·n biri çocuk, dirreri n az üstünden athyarak bir sokağa 
orJ..,,k. B"lki bir aile .. . 

sapıyorum. Sokak dedimse, bir in ~an ge-
\ı>cek genişlikte bir aralık .. beni bu isti- 'ac:lı h;r k:"ıdm. h1

r tac:ın üsti.ine o -
tıır!'111"• 0nünde bir iki kncere, tah;ık: kamete çeken bir kryaddır. Feryad mut-
-ır•lıı11s bir man"~·l üç soba borusu .. 

tası! ayni kelimeleri tekrarlamaktadır: 
,fol(fın (l;,J!!ın sevrl"<li\·or: - Ah gardas, ah gardaş .. 

-- Si1:n f'"irıiz mi?. Dizlerine yün çorap çekmiş, başında · 
n:ı ('mı kaldı~dı . Izhrab dolu ~ö7ll'rieski bir kasket, üzerinde yırtık bir cekd 

lP uzu"'l U"tın bamı baktı .. neden son:-:ı enkazı .. genç bir köylü çoctığu .. karşılaş-

ilerliyorum. 
İstasyona galiba birkaç adım kalmıştı. 

Karşıma zayıf, siyah .elbiseli bir adam 
çıktı. Birdenbire tanıyamadım. Yüzü 
sapsarı kesilmiş, bir heyecan sar'ası için-
deydi: 

- Hepsi ölmüş, sekizi de .. sekiz kişi -
den bir kişi 5ağ bulamadım! 

Diye hıçkırmağa başladı. Tanıdım .. 
trende beraber geldiğimiz bir yolcu .. ba
na burada sekiz kişilik ailesi olduğunu tık . Beni görünce: bu ı;:u ::ıı'm ce\·ab1anr.,.,ı-.h: 

- Gardaşımı gur_,un mu, gardaşımı - E\'< t .. ic:te hak1n· kardr>c:im: k" <''l· sövlemic:ti. 
u "1 .. l n ~ .. k" · Teselli etmek ic;tedim: gurdun mu? dive elJerime sarıldı. Uzun c:ı: ÇOC'ı• •u "nııı np·o ,,.,.., :.> a uc ;ı:;ı 

J ' • k t ı...J - Belki gidenler. yahud vttra1ı1ar ara-boylu idi, mavi gözlüydü, yanahları gır- ,.; .... h;ın .. ;w •rum oen nıw• ur '1 l;wn. 
mızıydı. \yac:"ma"1'n bundan sonra bir tadı ,-.ltır -.ındadır. birdenbire ümidinizi kesmeyi -

Bunları muttarid bir ahenkle söylü- f'Oll? niz. 
yordu. Benim bir kelime söylememe va- l{!l!a .. hrd;ın bir f<ınPc:j kalkmıc:. k<'r- - 'Kf'~k.i, ~"c:ki ~öyl~. ~ir ~mid olsay -

:ıl'c b'ır;J~ "TI, •qpri \'11Var1m1m•c:f 1. nıP"' - -iı .. hr>n-.ı11ı h 1rer hırf'r olulerln STa•S• ınd•· nn kit bırakmadan, yoldan geçen diğer bir 
adarna döndü: n~ iı:erindeki m:1hkum1ardan biıi ka- 51kardım. Ayrı ayrı alınlarından optum. 

\'OT· 
Cadırlar arasında dolaşırken, enkaz 

ar:ı.sınclan bir cocuğun canlı olarak 
kurtuldueu h3b"rirri ahvo:rum. 

f..;tasvon ı:;efi Hasan Fehminin aile • 
c:in.r.en ·h:rlbir k::mse kurtulmamı~tı. 
Bu fc.ılfiltct karşH;ında delive dönen z~. 
va11ı H asan Fehmi, birkaç amele ala
rnk h'ç olmazsa, sevgililerinin öliileri
ni rık::ırmak ic1n enkazı eşeliyor. Bu 
ı:;1 "d:-.• ~: .. inilti duvuvorlar. Faaliyet 
artıyor. Ben yetiştiğim 1aman -cwru 
h;:ı 'hac:ın •n kolları arasında idi. 
Bnb~-.ı· / 
- A llahım çok şükür, bir tanesi ba. 

na kaldı! 
D:v e ~VincindPn yaVrUSUllU ban 

rına b:.ı~mıs ic:tasvona ko~uyordu. '=> "" 

(Devamı 9 u ncu sayfnda) 

~usret Safa Coşkun 



8 Sayfa 

Niksarda 2 bin kurban! 
(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

larda, viranelerde!.. Hala ana baba gü -
nü! .. Zavallı Erbaa! ••• 

* Felaketzedelerden birine yaklaşıyo • 
rum: 

- Nasılsınız? .. 
Yüzüme bakıyor. Orta yaşlı bir kadın

cağız. Cevab vermiyor, başını çeviriyor. 
Şuuru muhtel bir insan hali var. Yanın
daki hazin bir sesle: 

- Nesini soruyorsun, diyor. B:rden iki 
ev!iıd veren ana konuşabilir mi? .. 

Fe"aketi yaşıyanlardan bıd anlatıyor; 
- Sanki bir kıyamet gecesiydi! .. Bir

den yataklarımızdan fırladık. Binalar 
müthiş tarraka ile çöküyordu. Elbisesini 
kapabilen elbisesile, vakit bulamıyanlar 
yarı çıplak dışarı fırladık. Kadın, erkek, 
canhiraş fcryadlar, korkunç gcceyı sa -
nyordu. Yanan evlerin alevleri, kızıl bi -
rer Azrail altımeti gibi dört yanı teh -
did ediyordu. 

Çayır ç:tyır yananlar 
Bir memur ilave ediyor: 
- Postahane çökmüş. Muhabere im -

kanı yok. Hükfunet konağı inhidam et -
miş bır vaziyette. Facia büyük, yardım 
bile istemek imkanı bulunamıyor. Halk 
şuuı. .mu öyle kaybetmiş bır vaziyette idi 
ki tek ev içinde gözönünde çayır çayır 

yanan on bir insanı kurtarınağa bile ça -
lışamadı. Kimin kime yardım edecek ha
li varaı ki!.. 

:Felüket esnasında şuurunu kaybedrn 
ve tamamile delırcn de olmuştur. 
E~ki maruf tütün tüccarımızdan Bay 

Hüsnü Velioğlu iie konuştum. Büyük 
facia karş!Sında itidalini muhafaz.ı et -
meğe ç.alışan Bay Hüsnü, yer sarsıntıs1 
!eJaketini duyar duymaz hemen Erbaaya 
gelmiş, burada birbirine sarılmlş ölü oır 
ana, babayı ve delirmiş bir kardeşı bula

ça~aktadır. Kızılay yardım kolu kam
yon, araba ve develerle felaket mıntaka
larına cczayi tıbbiye, çadır, battaniye, 
don, gömlek ve her nevi erzak ile ek -
mek sevkedilmektedir. Halk birbirlerıle 
yarışırcasına teberrüatta 
dır. 

bulunmakta -

Kızılay tarafından bugüne kadar ya
pılan yardun miktarı yazılamıyacalt de -
recede çoktur. Bundan başka civar vH~
yetlerden felaket mıntakıa.Jarına kam -
yonlarla imdad heyetleri ile hec nevi mal 
zeme, yiyecek vesaire gönderilmekte~ir. 
Yaralılar en seri vasıtalarla hastaneye 
sevkedilmekte ve burada ~erekli teda -
viler yapı'maktadır. Tokat halkının Kı -
~ı~ay yardım koluna bir gün zarfında yap 
tığı nakdi yardım miktarı 1157 lira olup 
bunun daha beş misli de ayniyattır. 

Tevfik Demirel 
Snras ve miilhakatında öf enlerin sayısı 

Sıvas 4 (A.A.) - Merkez ve mül -
hakatta bugüne kadar tesbit edilmiş ö
lü rniktan 2472, yaralı 540 dır. 1183 
bina yık1Jmıs, 173 bina da hasara uğra . ~ 

m1§tır. 

Amasyada 
Anıasva 4 (A.A.) - Vilayet merke

tincte v~ mülhakatta 269 ölü, 136 ya
ralı vard ı r. l il resmi bina yrkılmış, 53 
bina da lı asara uğramıştır. 936 ev ta • 
mamen, 960 ev de kısmen yıkılm1ş -
tır. 

7..elUle devam ediyor 
Amasya 4 ( A.A.) - Dün akşam sa

"' 21 cı~ oldukca ~iddetli, bugün sant 
15.15 te hafif o1mak üzere iki, Suluo -
va nahiy~sindE' 16.40 ta hafif bir sar
c;ıntı olmuş ur. Hasar ve zayiat yoktur. 
Fe l:;ketzede1ere tev1i edilmek üzer~ yi 
yecek gönrJF>ri mistir. 

GökdeTe nahiyesinde 
Tokat 4 ( A.A.) - Enkaz ka~dırnı:ı bilmiş: 

- Düşünün! .. dedi.. bu ne müthiı bir ameliyec:ine devam olunmaktad1r. G&~ 
tablodur! .. Birçok yurddaşm enkaz al - der!· nahivesinde 168 ölii. 90 yara 1ı var 
tından kurtarılmasına imkansızlık yü - dır. Bir mekteb ve 192 bina vıkılmış -
zündcn çok geç kalınmıştır. Müddeitt - tır. Tokat - Niksar yo1u acılmı~tır. 
muminin felaketzedelere yardım husu - SRmsun ve havalisinde 
sunda gösterdiği maku\ cesaret ve aldığı Samsun 4 - 30.12.939 Cumartesi öğle-
tedbir şükranla not edilmelidir. Her tür- ye kadar olan vaziyet şöyledir: 
lü mcs'uliyeti üzerine alar:ık müddciu- Samsun merkezile köylerinde bir ölü. 
mumi derhal hapishanedeki mevkuflann dört yaralı vardır. Hayvanca zayıat yok
serbcst bırakılarak, enkaz altında kalan tur. 63 ev tamamen, 93 ev de esaslı ta
yurddaşlara yardıma koşmalarının te - mire muhtaç vaziyette harab olmuştur. 
minini emretmiş ve bu har('ket, muhak- Çarşamba merkez köylerinde 43 ölü, 
kaktır ki birçok yurddaşı muhakkak bir 12 sı ağır olmak üzere 129 yaralı vardır. 

ölümden kurtarmıştır. 539 ev ve dükkan ve hükümet konağı, em 
İki dağ arasında kalan köyler niyet dairesi, posta telgraf, mezbaha ta-

Erbaanın civarında son yer sarsıntı- maınen yıkılmış, 939 bioa ile iki mekteb 
sının tesiri ve doğurduğu felaket müt - kısmen hasara uğramıştır. 
hiş olmuştur. Aydın, Hacıbüklii, Mi'al, Terme merkez ve köy1erinde bir ölü. 
Kuşu, · Gcydoğan ile Teke nahiyesinin beş yaralı vardır. Beş hayvan da te'ef ol
diğer bazı köylerinde yüzde seksen nis - muştur. 147 ev, dükkan, ambar, tama -
betinde bir harabiyet vardır. 80 hanelik men yıkılmış, muhtelif bina hasara uğ -
Zilhur köyünde ancak beş hane kalmış - ramıştır. 

tır. Fındıcak ve Miril köyleri iki dağ a - Bafra merkez ve köylerinde bir ya -
rasında bulunmakta idi. Bunlar, iki dağ ralı vardır. Üç ev tamamen yıkılmış, iki 
arasında Meta sıkışıp kalmış ve hak >le ev de yanmıştır. Bundan başka H ev ha-
ycksan olmuştur. sara uğramıştır. 

Irmaktan su:ar fışkırdı Nıksarda 2 l:in vatsnı!aş öldü 
Erbaanın üç dört yüz metre mesafe -

sinden geçen Keltik ırmağının iki yanın
dan ~ u da1g~ arı semaya doğru fışkırmış, 
kudurmuş bır kaynağı andıran siyah ve 
renk renk su'ar, simsiyah kumlarla k:ı • 
rışık bir h~lde ve .. minare yüksekliği:ıde 
lıa\·aya dogru yukselmiştir. Reşadive 
mın tııka.sında topraktan kaynar sul~r 
dalga halinde semalara doğn. fırlamış, 
bazı yurddaşlarm ölümüne sebeb olmuş: 
tur. 

Erbaada ve köylerinde enkaz altında 

k , n insan ve hayvanların çıkarılması 
a a l k d liyesine devam o uruna ta ır. Bun _ 

:-ı: kat'i sayısı hen.üz belli değildir. 
G 

.... Iüyor ki Erzıncandan sonra b 
oru b . . . 

biatin en korkunç dar esını yıyen mm -

taka. bedbaht Erbaa ve havalisi olmuş -

tur. 1/cdad ÜrJi 

T k t ve Erbaa havalisinde ölenler 
o .. ~ 

Tokat (Hususi) - Son al~ıgım ma -
lumata göre Tokat, Erbaa, Niks~r, Re -

d. Artova ve Zile kazaları ıle na -
ıa ıye, .. b"t 
h . köy1ıerinde bugune kadar tes ı 
ıye ve 'k dur· 
d·1 zayiat ve hasar mı t:ırı şu . e ı en • . 4451 15452 ölü, 2570 yaralı, 18 re~ bına, 

hususi bina tamamen, 225 hına da kıs -

men yıkılmıştır. 
Yardımlar 

Hayvan zayiatı mühimdir. Birçok köy
ler tamamen yıkılmıştır. Her tarafta en
kazların kaldırılmasına çalışılmaktadır. 
Amasyadan bir kıt'ai askeriye gelmiştir. 
:Askerler ve halk hummalı bir faaliyetle 

Niksar 4 (Hususi) - Zelzelenin ka -
saba merkezi ile 56 köy üzerinde yaptığı 
tahribatın dehşeti gün geçtikçe daha zi-

yade hissedilmektedin. Zelzeleden Nik
sar ve köylerinde ölenlerin sayısı iki bi
ni mütecavizdir. Maddi hasarat ta çok 
mühimdir. 

Sabri Ural 

Amasyada 
Amasya 4 (Hususi) - Zelzeleyi mü

tcakib yağmağa başlıyan kar felaketzc -
delerin ıztarabını arttırmaktadır. 

Enkaz ııltında kalan meb'us 
kurtarıldı 

Yozgad 4 (Hususi) - Zelzele esna -
sında enkaz altıtnda kalan Pa t · .. f t 

r.ı mu e -
tişi Kars nıeb'usu Zihni tam ve sıhhatli 
olarak kurtanlmıştır. 

Te1Jfik Demırcı 

Çarfamhada felAketzedelerh bir 
kıs?Dı vagonlarda barı'1ıyor 

Samsun (Hususi) - Çarşamba istas _ 
yonunda dört büyük vagonun temin edil
miş olması., felil~etzedelerden birçok 
ycrsizin barınması için çok fayc.lal.ı. ol _ 
muştur. Bu vagonlarda iki yüze yakın 
bedbaht yurddaş oturmaktadır. Bunlar:n 
iaşesi temin olunmuştur. 

Halkevi gençleri gönüllü yazılıyor 

Samsun Halkevine mensub yırmi beş 
genç, zelzele mıntakasında bulunan bed
baht vatandaşlara yardım işlerinde ça -

SON POSTA 

Bir ressamımızın 
teberrüü 

Ressam Ayetullah Sümer, Milli Şe
fin müsaadelerile yaptığı büyük bir 
portrelerini milli yardım komitesine 
teberrü etmiştir. Bu portreye bin lira 
kıymet takdir olunmuş ve şehrimiz 
büyük müesseselerinden biri tarafın -
dan mübayaası tak:ırrür eylemiştir. 

····················-········································ 
Ceyhan nehri t2ştı 
5 küyU sular bastı 

(Bll§tarafı l irıci sayt.ada) 

Fotoğraf tahlilleri -
içli bir bayan 

Balıkesirden Gül 
§en, karakterini so-

lllırıııırı..ot""~·· 

Zeki ve duygulu bir genç 
Karaman .. 

dan Mümtaz Gün .. 
ruyor: ger, karakterini so-

Çabulc rr.üteessi:ı: ruyor: 
olur ve heyecan du· Tavır ve hareket 
yar. Kederleri ve leri ailesi tarafın -
mrlukları hakkın - dan terbiyesi üze .. 
da derdleşmek ih - rinde işlendiğine 

tiyacındadır. Ça - delalet eder. Men• 
buk kırılırsa da faatlerine kar 
kıolaylıkla bar1§ır. şı ihtirası yoktur. 
Kin tutmaz. Ev ve el işlerile de ala.kadarı Bir şeyin üzerine pek düşmez. Kendini sı• 

1 olmak ister. Sevdikleri hakkında samimi .ı.tmtılara, üzüntülere kaptırmaz. Mal v• 
ve fedakar olmağa temayül eder. para hususunda tutumlu değildir. 

** Sokulgan ve becerikli bir oenç J Ağır başh bir genç 
Ankaradan Fe -

fid karakterini so 
ruyor: 

Sokulur, işlerini 

gördürür ve men -
faatlerine aid hu .. 
susatta becerikli 
davranır. Münaka -
şa yaparsa da kırıcı 
hareketlerde bu -
lunmaz. Herkesle 
hoş ve neş'eli geçinmek ister. Zarar ve 
tehlike karşısında uz.aklaşır ve mes'uli • 
yetlere katlanmaktan çekinir. 

Kiltahy(l(lan !s -
mail, karakter~nı 
soruyor: 

Ağır başlı ve ke
m halleri vardır. 

ı~endini gösterici 
ve nümayişti ha .. 
reket1ere rağbet et
mez. Herkesle arka .. 
daşlığı yoktur. Se!:· 
tiği arkadaşları haJc 

kında samimi davranmak ister. Para ve 
eşya.sını iyi kullanır, intizam kayıdları .. 
na alaka gösterir. 

** intizamdan hoşlanan bir genç 1 Cömerdliğe mutemayil bir çocuk 
Düzceden Nar; 

Tunçel, karakteri· 
ni soruyor:

Kaideler harici-

Uşa1ctan Muzaf " 
fer. karakterini so
ruyor: 

Eşya ve elbisele .. 
Alakadarlar süratle tedbirler almak- ne taşarak usulsüz. ni lazım olduğu 

~ıkkat ve intizamla 
ku!lanmaz. Men • 

tadırl,1r. lüklere sapmaz. İ -

8ular çekiliyor şinde müşkülpesend 
davranır. Elbise ve 

Adap&:zarı 4 ( A.A.) - Sakary.:ı su- .. k ll · 
. . S e§yasını ıyı u a -

ları dü~mektc devam etmektedır .. u - ı p h . .. nır. ar::ı. ususun • 
lar dündenberi on santım daha duş - d t t 1 . . a u um u ve pren 
müştür. Şehrimiz için tchlıke zrul ol • ·pı . '"1erd to ·· l" 1 sı _erme uymıyan ıi"'" e z soz u o ur. 

:faatlat:ını dağıt " 
makta cömerdliğe 
temayül eder. AkSI 
ve sert muameleden 

J ziyade iyilikten anlar. 
muştur. Su altında kalan mahalleler -
den üçünün suları çekilmiştir. On ma
ha'lle ve 1 S köy sular altmda olmakla 
beraber endişeyi mucib bir hal yok 

** Muvaffakiyet vAdeden vasıflara Kanaatkarhğı muvaffakiyet 
ala.meli olabilir 

tur. 

Seller yüzünden kömür buhranı 

dildiği büyük könrüyü seller ~ldığm -

dan Etibankın istasyona kömür getir
mesi imkansız bir hale gelmi~tir. Bu 
yüzden burada kömür buhrctnı baş gös

termi~tir. 

sahih bir genç 
Adanadaıı Hene 

Derli toplu h:'l' 

ri ve amidli hare -

ketleri muvafiaki-

Kayseriden 1• " 

I 
mai!. Can, mu.vat " 
fak olup olamıya " 
cağını soruyor: 

, 1ntiraslı em.ellet 
mütevazi muvaf J 

. yet neş'esile bir -
Izmit ovasından sular çekiliyor 

fakiyetlerin idra " 
kine mani olur. K.3" 
naatkarlık mevzuıı

bahs o!ıunca her yol 
muvaffakiyete gi " 

Ar: kara 4 ( A.A.) - İzmit ovasını is-
tita etır.iş olan sular çekilmiştir. 

lışmak üzere gönüllü olduklarını söyli -
yerek Halkevi reisliğine müracaat et -

miş1erdir. Bunlar, kış güni.i vesaitsizlik 
yü7.iinden kolay gidip gelinemiyen en u

zak kövlerc milli komitmin yardımları -
nı götürmek islerinde çalt--t ırıh:ıcaklardır. 

Suşehri köylerine giı-len yol ar 
bala ktpdı 

Sivas 4 (Hususi - aceJc) - Zelzele 
mmtakası olan Suşehri köylerine giden 

yollar ha1a kapalıdır. Açılmasına uğra -
şılmaktadır. Fazla kar ve şiddetli so -

ğuklar mesaiyi işkal etmektedir. Fela -
ketzedelere yardım için her türlü vasıta-

!eştikçe şüpheye yer yoktur. !der 

Son Posta fotoğraf tahlili kuponu 
İsim ve adres ........ ............. ... . ..................... ................... . 

DİKKAT: Fotofraf tahlili için ba kupoıt:ardan 5 a dedinin gönderilmesi şarttır. 

An. ara Ra<lycsu ımüzını: Fasıl Heyeti. 20: Konuşma cMııd 
kahramanlık menkibeleri.) 20.15: Temsil: t' 
ust. Yazan: Goethe. Tercüme eden: Seni?ll 

DALGA UZUNLUGU Bedri Göknil. 2115: Serbest saat. 21.15: Mil' 
I GU m. 18? Kes. 120 Kw. zlk· Riyasetıctimhur Filarmonik OrkestraJI. 

.A.Q. 19,7-& ın. 15J!l5 Kes. ?.O Kw. (Şef: Dr. Praetorlus.} ı - G. Bizet: Ronı" 
A.P. Sl,11 m. HSS Kes. !O Kw. 3 - üncil orkestra suıti. 2 - Joh. StrausSl 

_ Sphanges valsl 22.15: Memleket saat §.yattı 
CUMA 5/ 1/1910 Ajans haberleri; Ziraat, Esham • Tahvilatı 

12.30: Program, ve memleket saat ayarı. Kambly~ - Nukut Borsası (Fiat.> 22.SS: ~ 
12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri 12.50: zlk: Opera aryaları (Pl.) a3: Müzik: caı • 
Türk müziği : (PU 13.30 _ 14: Müzik: Kan~ band <Pl.) 23.25 • 23.SO: Yarınki prograJllı 

Adana 4 (Hususi) - Erzincan felciket- şık hafif müzik lPU ıs : Program ve mem- ve kapanı.,. 
·~-------------------

ya müracaat edilmektedir. 

Neş'et Nafiz 

Erzincan felnket zedP-leri Adan~da 

zedelerin den mürekkeb 56 kişilik ilk ka- leket sant ayarı. 18.05: Türk müziği. Çalan -
file bugün Adanaya gelmiı-tir. Bunlar o- lar: Vecihe. Ruşen K_~m, izzettin Ökte. ı -

, Okuyan: Melek Tokgoz. ı - Cevdet Çağla -
tellere yer1eştirilmiş1er, Kızılay tarafın- Kürdili'!Jlcı:ı.zkdr şnrkı: (0 yar bir gece gel _ 

Eoyabadda bir yangın 
Boyabad (Hususi) - Kasaba bağ19' 

rında Çoraklı Halidi.n ~vinde 29 J3i' dan iaşclcrine bnşlanmı~tır. di. ı 2 - · Blmen Şen - Kürdlllhlcazkar şar _ 

Şarkikarahisarda ze?zele k kı: ı_orın kavuştu:> 3 - . .. . .. .. .. - ~ürdillhi - rincikanun gecesi soba borusundan s~ 
ve ar ca!kar şarkı: fGüller açmış bülbül ~ım'.~ş çald ı k 1 utuşmu.ş, ev kısmen yandı~· 

Şarkikarahisar 4 (A.A.) - Bu sabah bikıırar.> 4 - Sadettin Kaynak - Türku: halde söndürülmüştür. 
saat 3 d b d h ff b' l 1 1 1 <Do!~lan hep kar aldı.) 2 - Okuyan: Mus _ 

_ e .. ura a a ı ır ze ze ~ 0 muş- tara Ça~lar. ı - Dede _ Ferahfeza ,arkı: , • · · o 
tur. Dunkü kar fırtınası neticesi her ta - (El benim için ı:cnı sarmış.) 2 - . . .... _ u.~- Muhtelıf lımanlara gıden Alma 
raf 75 santim karla örtü il bulunuyor. Ge şak şar~ı: (Salıp sevdalara zülfün.) 3 - iz- mallan memleketimize gelecek 
ne bu yüzden Eğribel dnaı kap t zettln Ökte: Tanbur tak.simi. 4 - .. .... - Tür Mcm'eketimize gönderilmekte i1'eıJ 
Feıaketzedeler için Gires~ndan a;i:~eır~ kü· <Sabah o.~su~ ben bu yerden gideyim.) Avrupa harbinin zuhuru üzerine Odes" 
rilen ia . 5 - ... ... - Turku (Ali dağıdır dağların ha. s· . . l rı' 

şc ve gıyccek levazımı yolda kal- sı.) 3 _ Okuyan: Radıte Erten. 1 _ Hafı?. ıvastopol, Varna ve Tıryeste lıman a , 
mıştır. Yusuf _ suzlnfık şarkı: (Nedir bu tegafül.) na götürü1.en Alman mallarının bugil~ 

Y eni zeb:elcl 2 - Hristo - Suz~n!'tk şarkı: <Ey nice dağlar lerde muhtelif vasıtalarla şehrimiz g[jJIJ 
İzmir 

4 
er başır.d:ı.l 3 - Arıt Bey • Suzinak şarkı : rüklerine getirilmesi beklenmektedir. 

(A.A.) - Evvelki gı.in saat 16 <Hüsnü'l fılcını tuttu senln.l 4ı - Ahmed Ra Bunların içinde memleketimızin 1111' 
da Bcrgamada ve dün sabah saat 3 30 d sim - Suz!nAk aarkı : <Pek revadır sevdiğim . . . ·v· • tıO' 
Dikilide yeniden birer zelzel" dah'' 1 a lcttıklerln.) 5 - SuzinAk saz semaisi. 19: Ser nıfatura, pamuk ıplıgı, tıbbı ceza ve 1 • 
uştur. Nüfus zayiatı yoktur - a 0 

- best sant. 19.10: Memleket saat ayarı, Ajans ya ihtiyacını bir hayli müddet karşı 1 
,, 

· haberler!, meteoroloJl haberleri. 19.25: Türk yacak emtia bulunduğu anlaşılınaktadJ 

il' 
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IMNIİllDIRIK 
IA 1 AlllHllANlll ..... Çevlrf'B : Nimet Musf afa All•ıııl (Baftarafı fı üııeü sayfada) 

Erzincan için yolcu ve eşya 
kabul edilmiyor 

Bob Korvel Şikagoda yaşıyan insanlar !Yeğenleri bı.ına da itiraz edecek olur
arasında eR garibiydi. Bir kere yüzü !arsa ceket bir fakire verilecekti. Yazan: Reşad Ekrem 

L. itibarile kims€ye benzemezdi. Çünkü Yeğenleri buna da itiraz ettiler. Ce- Dün Ankaradan şehrlmlzdek.i alA.kadar -
lara gelen bir emirde şimdlllt Erzincan için 
hiçbir trene yolcu ve eşya kabul edilmemesi 
blldırllmişt.ir. Bütll:n haUar lçln muteber o
lan ticaret ve halk biletleri de yeni bir emre 
kadar Erzincan hattında kullanılmıyacak • 
tır. 

lsyancllar arasında çok çirkindi. Vücudü itibarile de kim- ket te bir fakire verildi. 
seye benzemezdi .• Çünkü eğri böğrü Vasiyetnamenin üçüncü maddesi 
vücud müsabakası açılsa birinciliği ka- yetmiş altı pantalona aiddi. Bob Korve 
zanırdı. He1e y~y~ tarzı, huylan on- yetmiş altı pantalonun her birinin beş 
lar büsbütün garibdi. müsavi kısma aynlmaısını istemediği-

Kılıç al kan! - Savulun! ... 
Bu meydanda nice başlar kesilir - Açılın!. •. 
hiç olmaz soran! - Geriye ulan ••• Gerı depin ulan ..• Bir tek ceketi, yetmiş a!tı pantalo;ıu ni, fakat yetmiş altı pantalonun da beş 

vardı. Yemeklerini daima ayni lokan- kişi arasında kabili taksim ola'!nıyaca
tada yerdi. Fakat daima iki cins ye- ğına göre satılmasını ve sah.~tan has11 
meği birden lSlnarlar, ve herikisinin olacak pantnm yeğenleri arasında tak
ayni taba!kta getirilmesini isterdi. Me. sim edilmesini vesiyet ediyordu. Yalnız 
SElA biftek üzerine mayonezli istakoz, sabş muamelesinde bir şart koşuyordu . 
yahud da omlet altına, kızarmış tavuk Yetmiş altı pantalonun y~tmiş alhsı 
koydurur. Ve bu kendi icadı mürekkeb da, yetmiş altı ayn şa(hsa satılın~ş ob
yemeklcri seve seve bayıla bayıla yer- caktı. 

Felaketzedeler menfaatine 
büyük konser 

- Bre susun yiğitler .. susun aslanlar.. - Savulun ... Geriye!. •. 
- Bre surun sipahi yiğit!ıerL. - Açılın! ••• 

Kızılay Alemdar nahlyes1nden: Zelzele fe_ - Bre susun yeniçeri aslanları... Receb Paşa, ikinci avlunun ortalarına 
lfı.ketzedeleri için kıymetli san'atkarunız Sa - Kapıyı tam açarlar, ayak divanı doğru, bir ibret taşının yanında durdUt 
fiyE" 5/1/ 940 Cuma günü akşamı saat 21 de vardır... Yanındaki şatırlardan birinin yardıım 
Çemberlltaş sinemasında büyük bir konser - Bre bu Sultan Murad çınar donan- ile taşın üstüne fırladı. Paşanın koluna 
...erecektir. Bu konserde musikide şayanı dik masına adam vermez, bize adam lazım- giren ve Sultan Muradın sadık bendele-. 
kat bir yenilik eseri olarak meşhur 11Lo.dan- dır... rinden biri olan bu delikanlı kendi için• 
yhı kadın Macar orkestrasile kıymetlt san'at - Bre biz buraya sohbete, yarenliğe den mırıldandı: 
karları ıhtiva E"den alaturka saz btrleştk o- gelmedik... - Bu t~ın üstüne başın konulur in.. 
larak çal:ı.caklar ve kıymetli san'atk~nım _ - Bre biz buraya başına çiçek tak- şallah ... di. Bob Korve fakir adam değildi. Hatta 
za refakat edeceklerdir. mış efe görmeğe gelmedik... Paşanın yüzü hala kireç gibi beyazdı, 

Müzik severdi. Fa'kat dinlemek iste- zerıgin olduğu da muhakkaktı. Evi, 
diği mürik de çok garibdi. İki radyosu apartım~m, gayri menkul bir malı ol
vardı. İkisinin de birbirinden ayn par- matlığına, ve evinde de bir kasa, hatta 
çalar çalan ayni kuvvette iki ayrı istas- kilidli bir çekmece bulunmadığına göre 
yorı bulur, ve dinlerdi. paralar muhakk~ bir bankada idi. Fa-

Çnhnacak birçok mlllt Te k1i'tsik eserler - Bre susun yiğitler... Ayağile bastığı ibret taşının üstünde. ma• 
m~yanında Sadettin Kayna~ın cUnutma - Bre susun yol iz bilmez şehbazlar .. sum yahud mücrim, adil veya gaddarı 
Erz!ncanlD nam eseri vardır. - Bre burası sarayı hümayundur, kimisi mücessemi iffet ve kimisi müces-

Konserden sonra ıCharlM Boyer. ın ıAt hünkar kapısıdır susun... semi şenaat yüzlerce kesik vezir başı te~ 
mııca. nam şaheser filini goster~ktlr. - Bre 'burası halife durağıdır susun ... bir edilmişti. Paşanın ~ırtlağı ve chıda~ .. 
Yalnız bir dühullye ile görülmemiş bir - Bre beyler komayın, ağzını acanı !arı kurumuştu. Zorlukla yutkunara~ 

Yaşama tcrrzı garib olan Bob Korve kat hangi bankada olduğunu vasiyet
ölür ölmez, mirasçıları, beş yeğeni; namesinde bildirmediği gibi, evinde 
amcalarmm; katibi al3le bıraktığı ve _ buna dair ne bir defter, ne bir kağıd 
rasetnameyi çok garib buldular. bulunmuştu. 

yenlliğt havi bir konser dinlenecek ve güzel vurun .. · ihtilalcilere elile biraz daha açılıp çekil• 
bir film seyredilecektlr. - Bre yeniçeriler komayın, susmaya- meleri için işaret etti. 

Biletler sinema gişesinde .!atılmaktadır. m yıkın.·· Gözlerini kalabalığın üzerinde gezdir~ 
Fatih Halkevinin bir tebliği - Adam aman ... Mu ... rada di. Bu insan deryası orta kapıdan birinci 

Amcaları yeğenlerile kira ile oh1rdu
ğu evdeki bütün eşyayı bırakıyordu. 
Fakat yeğenleri arasında veraset yü • 
zünden bir ihtilafa sebebiyet verilme
mesi için koltukların, kanapelerin, tab
loların, piyanololın; radyoların velha
sil bütün eşyanın teker teker parçala
narak beşer müsavi kısma ayrılmaları
nı ve her yee-eninin bu parçala-rdan 
bitini almas·nı istiyordu. Eğer yeğen
leri buna muvafakat etmezlerse, eşya 
bir hayır müessesesine verileC€kti. 

* Derdimizi dinletmeğe geldik Su1- avluya doğru taşıyor, •)radan, iki kol 
Thtıh Halloevindan: Erzincanda !elA.keıte tan Murada halinde, biri Soğukçeşme kapısından, ö .. 

Bob Korve'nin yetmiş a!tı pantalonu uğrıyan yurddaşlara yapılacak yardımları Biz çalıda, o Güllüyle ermiş derler bürü Babıhümayundan dışarı bütün sa-
vasiyeti mucibince yetmiş altı şahsa kah.ul etmek üv.ere Evlm1zde teşkil edilen 1:1urada. ray civarını istila etmiş bulunuyordu. 

komite dün de Ev merkezinde faaliyette bu- Bir I ta b ı kü"lh b · · İk satıldı. Ve para beş yeğen arasında mü- . . s n u an~ u semaısme, inci avluda binlerce insanın arzularını:r 
tesavi~·en taksim edildi. Her ye1rene lunmuştur. bıraz ıle;den, _gene bir Istanbul kopuğu 1 rağmen çıkardığı boğuk bir gürültü, a-

~ Halkımızın seve seve yaptığı yardıml::ırla derhal bır nazıre savurmuştu: 1 yak hışırtısı ve kılıçlarla kargı vesair çe-
düsen para miktan amcalarından tevrı. yalnııı: dün toplanan eşya miktarı 4492 aded - Adam aman ... saya .. bak şidli silahların madeni akisleri kalmıştı. 
ri.is ettikleri servetin kafesivdi. olup bu eşyalar 60 büyük denk halinde mılli Sırma saçlı, teJli pullu şu dilber Birinci avludan ise. insan sesi ayannda: 

Pantalon1a,.. olduk'Ça eski idiler, alan- komite emrine sevkedilmiştir. Üç günki\ fa_ Musaya bak, bir arı kovanı uğultusu yükseliyordu. 

1 f k
. · 1 dı F aliyetimlzin neticesi ıoo denk 9191 parça Sultan Murad safa sürer sen der- Rec b p .... 

ar :ı ır ınscın ar . akat pamtalonu dın' 1. sava bak.' e ~şanın yuzune Y. avaş yavas muN.elit c!ru; eşyadır. k ] - b ı t B alanlcırdan her biri evlerinde panta _ Br k kl ren ge mege as amış ı. u ınsan derya .. 
Derleme, tasnlf ve amba1D.j işlerine Evi - - B e opu ar bsoyuldn. · · 

1 
y sı. kücük bir işareti il~ her şeyi yapmağa 

lonları ~.ivdikleri, ve her yeni, vevc:ı.1 mlzce tec.-kU edilen ekipler tarafından devam - re vurun şu a ırı çıp agı... haz d. Uf k b" · t• ·ı h"" ., B . k ~ k ır ı. a ır ışare ı 1 e. sarayı uma· 
pc;ki olduğu halde kendi icin veni savı- edilecektir. - A~e } 1 ın şu ag~ ara~.·· yun, dördüncü Sultan Murad ile ve bW. 
1cın bir pantalon given insan~n yapt·m sayın yurddaşlarımızm yapacaklan yar - am aman... an .. gı er. tün maiveti ve bendcgani1.e beraber yeı 

,.,. dın la k ite h .. 9 d 21 k Buna derler taht pazarı, bu saraya ı'le bı'r olabı'l·raı· p d' h t ht h 
~ibi <'llerini ~blfrine sokmak isted:k. ı rı om ce ergun saat an e a_ kan g-ider ı . a ışa m a ı ve a.o 
leri zaman reblerinin dikili olducrunu dar Ev merkezinde kabul edilecektir. Tele_ Karanfilli. perçimivle dünyayı ya- !~tı avucunda .. ve ~udaklarının ucunda 

.. a··ı D'k' l . .. .. - fon Yeyahud dit:er bir vas1ta ne haber ve - kan rrider. • ıdı. Fakat bu curetkar ve sinsi vezir, sa.. 
cror u er. 1 :ş erı soktuler. Ve her rlld!ğinde derhal memurlarmnz teberrü edL B k,.,. kA f . rayda, Muradın tam bir hakimiyet kur-
nantalonun sag ve sol ceblerinden birer 1 1ecı:ık eşyaları mahallerinde tesellüm edecek_ - B~ee t otmayın 1vurtg~n a ırı. · · duğunu ve şehzadelerin de. padişahın 
bı ..... "r .Jo1ar11k c kt tı'r u un ası aca ı... dk b d l · t fı d k b" ··~ u . . ı ı. · Ada k sa ı ene en aran ansı ı ır neza. 

Yeğenleri ga1yet tabii olarak vasivet
namenin bu garib maddesine ibraz 
ettiler, e~yamn parçalanmasını kabul 
etmediklerini söylediler. Bu yüzden 
Bob Korve'nin bütün eşyası hayır mü. 
esseselerine kaldı. Bob Korve bir tek B b K 

.. m aman ... cı ... naca . t lt 1 d v bil" d s 1 
•O orve, yuz elli bin do1arlık na- F 1 k d b b ....;; b' re a ma a m ıgını ıvo.r u. u tan 

ceket· ·n d b .. , k e e vur u u saraya uır; ... n ır M d f k b' "ht" ı· .. ··ı .. . . ını e eş musavı ısma taksı- kid servetini vetmis altı pantalmıımu Bir otomobil bir gence çarptı acı nacak [ ura a u a ır zarar ı ıma ı f!oru u• 
:::~ ve ~e~ ~eğeni~e b:ş müsavi kı - j alan yetmiş altı fakir insana bırakım~- Soför Lutfinin idaresindeki otomo • Dün bizdik bugün Sultan Murad görülmez, prensler derhal id

1

am 
01

una;. 
an bırının verılmesıni istiyordu. tı. bil dün Cümhuriyet caddec:inden geçer oldu acınacak.. caktı. Ve o zaman, Sultan Murad, ()s-

iken, Tanaş adında bir gence çarparak - Bre susalım yiğit1er ... Ayak diva- manlı imparatorluğunun yegane sahibi 
vücudiinün muhtelif yerlerinden vara nı vard.r... kalacak, kendisine el dokunduru1armya .. 

" - Su.salım yoldaşlar ... Susalım ayak- ııı. "ht·ı·ı· b ·ık d 1 lt d M lanmasına sebeb olmuştur. ve cı, ı ı a ın u ı a gası a ın a u-. 
taşlar... Susa hm omuzdaşlar ... 

Erzincan da gördüm? 
~~-----~~~ 

neler 
Yaralı tedavi edilmek Ü7:ere haı::ta _ _ Bre vezir çıkıyor su~alım... caktı. Receb Paşanın planı basit idi: Ev· 

(Daştarafı 7 nci sayafada) l öyle geliyor ıki, bu ekmekte bizim neve kalrlınlmış, suçlu şoför hakkında _ Bre paralayım veziri... veıa ihtilalin bu ilk dalgası altında Mu-
Adanndruı gelip, kardeşinin enkaz ıhakkımız yok. takibata baslanmıştır. - Bre kılıç hançer şu vezire... radın en sadık bendelerini mahvetmek. 

altında öldüğü haberini al&.'n diğer bir Bir tPlgraf direğine dayandım. Her - Sultan Murad bize vermiştir şu a- saraya kendisine taraftar kimseleri sok-
vatandaş da hemen bu hadisenin aka- dakikası .kalbime bir hançer saplıya - sı·_ a~ef aA IAmı·nde damı, komayalım.::...~aralayalım_... 1 mak, sonra, ikinci bir ihtilal ile de Mu-

k .. .. d" .. . ..., - Bre durun yıgıber, bu vezır Receb radı mahvetmek Ve b d M d 
binde, cesedini bulmak için çalışırken, ra · ge_çen gunu uşun ı..iyor:uın,- .. Paşamızdır... . .: · · ~u ara a, ura ın 

Zam ... n, ne kadar 'kuvvetli bır sun (B t f 3 - Bre rreri hınzırlar ... Bre rrerı· na•be- bır pususuna duşmemege çalışmak ... 
kardeşini sağ olarak enkatzın altından 

1 1 
• -. as ara ı üncii savfada) ""' ,, R 

Çıkardı. ger o ursa o sun kafa tasımm ortası- yet Rusyayı Fı'nla·nd· h k 1. karlar ... Bre savulun ıı:eriye düztaban- eceb Paşanın sesi, hımhım denllC'celi 
ıya are e ıne teş - 1 B . Re b P h tı . . k d 1--- k 'd" M . . 

Ak 
.. ~ v na resmolan kıyamet levhalıırmı sile • vik etti. ar... u vezır cc A aş~ . azre erıdır... a ar ~ı ı ı. aıyetındeki şatırlardan 

şam oluyor. Ruzgar, karlı dag • miıecek.. Bu vaziyette, bu iki devlet hem bera- - Bre bu devletlu bızım başbuğu-! birini yamn_a çağırdı. Sözlerini ona söy~ 
ları yalıyarak soluğu şehirde alıyor. Nusret Safa Coskun ber, hem ayrı ayrı hareket edjyorlar. İn- m~durb · p t f d ··rsil:.ı.. k~ ~edi, şatır da paşanın ağzından bağırma .. "it .

1 
F d . . .. _ ece aşa, e ra ın a pu cuı apıcı-ı ga baştadr • 

Bu ne müthiş soğuk.. 1 YAR 1 N . gı ere ı e ra~sa . a vazı~etı go~y~rlar. lar ve şatırlarJa ajtır ağır ilerliyordu. . . . . •u• 

Barınacak bir Ô 1 Bu seb~ble Hıtlerın tuzagına duşmıye - Sadrazam vürüdükçe, sipahi zorbabaşı- . - .BJ·~· benım_ sıpahi yıgıtlerim ... Ye-
Ü yer arıyorum, yok. lüler arasında ceklerdır.> 1 ıan ve yeniçeri çorbacıları elJerinde zin-ı ~ı~erı l averl~r.ım .. bre sizler bu devleti 

stelik açnn. ' J İşte bir Fransız gözile Rus - Alınan cirli kırba,..lar ve sır...r ku rrukları ile bal- Alı Osmanı? ıki desteğisiniz. bre gursa-
B . b• E • • t - "k" · · · h" ti "' }';ı ' ığınızda padışah k u. d · ırçok ekmek kaldığını biJtyıorum. ır rzıncan gececı.. eşrı ı mesaısının ma ıye · dırı çıplak, sipahi ve yeniçeri, ikinci av- . e megı var ır. Padışaha 

Fakat utanıyorum istıerneğıe.ri Bana S~li1n ( J? <1.. "' LJ-ı. Eın"r luyu dolciuran kalabalıkta kendisine yol 1 el ve dıl uzatılm· '·· bre bu küfürdür .•• 
açıyorlardı. (Arkası 'l:ar) 

~ ===::2 

1 

umurumda değil, diyordum. Şaziye ham-ı köşkün yanına nasılsa bir k-0rt yaptır- meme müsaade edersiniz değil mi? Bu~ 
ma gözü kapalı it~a! ~tı:ıek ~ile bu azab- ınış. Dört kız günde bir bu.çu.k saat - ne rada kalsanız ne kadar iyi olurdu. 

a ..... 5 a:,ası_:a .. ba~a v~ dostlarına şakalar yapar tıpkı bir vazife yapar gibi... Hiç birinin ıyilık ettıklerı aklıma geldi. Kırdı~ım 

.Son Poııta... :nan edebi tefrikası: 9 

isli.& j 
dan on defa daha ıyı ımış. Hıç olma ısa o;\ fazla, ne eksik - tenis oynuyorlar. Fakat . .-: All~h es~rgesin. (Birdenbire bantl 

IL.i::lli'-,§ ık!Ut.i!Zı a ,guldururdu. Hıç olmazsa onun yanında eğlendiği yok. Zaten bu evde kimin ne- potu düzeltmeye çalıştım.) Ne de c•lsa b--
insan kendini ya1nız ona baş eğmeye den zevk aldı~ var ki?... tan bul başka... (B ... ) de bütün bü~ 

------------~=~--~~w~•---~-----~---~ ~~~g~r;~~~hl~~ hü~ Vahid~~td~~~~g~rn~k~ak~uı~~h~a~~il~? 
rıyctıne ka~_rusaca~~ı sanırdı. . sanırım. Daha kocaman bir saat var. On- - Erkekleri beliti amma ... Ben geno 

bii D~tnin ne olduğunu söylemedi ta
.k a at ben bahçeye çıkmaya hazırla

~;rr~n Sen'iyeden bir şeyler duymuştum. 
~ ı anlının canı cNazlı. adında bir at 

n sıkılıyormuş. Seniye bunu anne.sin
de~ duymuş, Ağabeysi bu at uğurunda 
hace>ld~kıa harcıyormuş. Babası da fena 

e zıyonnuş. 

Bana ka\ırsa bu bir at deg~il b" k 
ol k Se 

. . , ır ız 
aca . ruyeye soyledlın. 
- A. · · Bizim tanıdıklarımızın içindf' 

Nazlı adında kız yok, dedi. Ne gülünç 
mantık!.. Sanki deliknnlılann tanıstıkla
n her kızı ailelerinin bilinesi şartınış. 

HalUk beyi görünce soracağını. Balca
hm bu isme ne diyecek? 

Ahmed sevimsiz bir mahllık. İsabet 
Jağrnur başladı da arkadaki çamlığı ,gez
meden geri döndük. 
~e !U.haf! ... Burada her şey adet ol

:~~ ıçın yapılıyor, -eğlenmek için de-

Seniha: 
-:- ~azar ~nü yağmur yağarsa -0turur 

resıml~ mecmualara bakarız. demişti. 
Benım mecmuaya bakacak vaktim 

Yok. Yağmur dininceye kadar odama ka
'Pand;rı;. Aşağı indiğimde kızların dörd".l 
de hala ellerinde• birer mecmua masanın 
~şında idiler. E~er bu mecm,;alara her 

ava yağdık,a 'baklyO!'larsa mulıakkalc 

Burada_ o~.ı~. mı. Başta Med0a . ~a- Jar araba gezintisine çıktılar. Ben mek- kızların, hele hürmet ettiğim genç kızlıı
e_~ büYi:iğün~en en küçüğüne kadar bü- nımefendı, butun ~em~uh bey aı1esı; ın- tub yazmak bahanesile ellerinden yaka- rın, böyle yerlerde yaşamalarını tercih 
fün 'resimlerı ezberlemiş'erdir. sana her adundoı bu kaıdeye uymak mec- rru kurtardım. Evde kaldım. Vahid· Me- ederim. 

Naki.den: Neyy:r Kanal 

Seniye bana yanında yer açtı: buriyetini, kimsenin hicbir yerde kendi- diha hanımefendiyi evde bulamaYınca Yüzüme bir melek manası vererek sor-
- Geçen kış Tevfik Fikretin kitabl:ı- ne mahsu~ bir isteği olamıvacalh hissini elbette beni soracaJcnr. dum: 

:-mı bitirdim, dedi telkin ediyor. Ne hacet? Serbest .~rbest - Ya, demek İstanbul bu kadar fena 
B d .. ınııemi bil H n""zl . ü Bu sabah hava o kadar güzeJdi ki içim- bir yer ... Bari bana bu fenalıkların ne 
. u ev e şııri bile adet diye okuyorlarl - - yor~:ııız e. emen F>o en s- de nene bir .,...-+~~t.lr hevesi uyandı. Cu-..,,aliba. .. · tünuze dikilıyor. "' ~:1 o.a.ı..Ll&A olduğunu anlatınız da kendimi sakına-

martesinden beri hanım hanımcık otur-
- Reşad Nurinin son romanını ok•.ıdu- Aklım fikrim bu akşamda. Vahid bey maktan usandım artık. Ahmed o nazeni- ~iddi ciddi: 

nuz mu? cÇarşambaya gelirim. de:ınlşti. .Kestane nim sesBe: ,fnci hanım gezmeye aelrnez 
Ann l · ı b korusu ndan ayrılalı ka k 1 ... h " - Herkesin sözüne kapı 1.mayınız. 0-e erı ya nız avlarına ne mecmua • ç ere r~ 0 e- mı·-'nı"z?· der demez, Mediha hanımefen- ~· 
h 'k~ ... ' 1 .. 1 . d"' .. a·· N 1 '" H raaa sizin gibi körpe kızlan baştan çıka-

ıne ı aye, ne de roman okumaya bırak- ?'e.c~n. 1 gun e~ı uşun. um. e o. ır ,gene diye danışmadan hemen giyindim. Soka-
mazmış. Önce kendi okur, uygun bulursa ı~:ısı.nı_n - ~ahıdle ~alu~ - y~r ında ga- ğa fırladık. racaklar çoktur. 
on!aı:_a. verirmiş. Kendi de QOk okuyama- çırdığım gun1ere donebıl~em dıyl hasret +,.ı·me o'"yle gelı"yordu ki ~rkamdakı'ler . (B .. :.) .. n~n bt~nhka bir -~öşesinde yetiş-
dıgı · .1-·ı hl duydum ıı,. - mış gorgusuz ır ız rolunü iki üç daki-

lÇın yenı i'.l\.l a an pek .alamıyorlar- · fena bı'r şey yaptığımı du·· şun·· ecekler. On- k d · · b · Ell · B &d kil elimd ldi ~ · kadar a a ıyıce emınsemiştim. Sordum: 
mış. erme geçen bir iki mecmuayı da ur a ere en ge gı lar o-yle du-c:Mndu-kçe ben daha fena oJ- n t k p ·· l · · h .. ·· 1 Fak t v--· - .ı.oaş an çı armak,. ta ne demek ku-azar gun~erı akşam kahvaltı.sile yemek oş gorunrneye ça ışıyorum. a zan- mak 15• tiyordum. Yolda Ahrrıcde aklıma ? ç k d 

d k l .. k" h ı ı unla zum. o tan. ır merak ediyorum. Mese-
arasın a o ur armış. Başka vakit kitab ne~mem 1 oş anmış 0 s .. r. . . . ne eserse so··yıu-y ..... dum. O şaşkınlıktan a- ıA s· b k z1 • Ahm d be aza yak•n duz kırpikli ,,. · a: ız eni Istanbulda görmeye gelirsc-
o uma arnuş, 1' görürlermiş. E artık bu e . ; .. Y . ~"! - • ' fallıyordu, 1..- go-z.ıenmı· · bu" zeı·ek kirpı'k- · b b k d d · · · 1 il (H IUkun rrozlen d ~u nız u c aştan çıkarmak~ mı olur? a arına ayanılm.azdı. !~imden mutla- çını mavı goz er e a ." . e ]erimin arasından ona bakıyordum. Ni- y- .. 
k b" yt ık k kik 'yd" amm ne kadar başka ıdı) koyun uzune öyle saf saf bakıyordum ki a ır ~e. anı yapma geldi. O da ı a- mavı ı a hayet bir merdivene geldik. Bana yardım .. 1 
oda yeıne~e çağırmasalardı .kim bilir ne gibi bönbön yüzüme bakıyor. Oturması, tm k isted. G""zl . 1 ıld S t goz erimi yaramazca kırpışımı farkede-
haltlar edecektim. ka1kması, konuşması hep hesablı. Ağzın- ~ ~ .. b '::. 0 

.. ~n ~ı dışd ~- ırı ıyor- medi. Azametle: 
Pazar gününün ~efine Memduh bey dan ne kaba, ne de açık bir tek söz çık- d u. ~-a~~dgum~esı k ~- ~nın ucu~- - Kim bilir, dedi, belki de ... cBaştan 

bira içermiş _ Galiba içmenin şerefine mıyor. Bu adamın cNaz1ı> uğurunda k a ~~ lı. 
1 

a ,,kece d ıç 1~ şey ~? - çıkarmak, baştan çıkarmak.. Anlatamı-
de - bana a~ayib acayib iltifatlar etti. - ister at, isterse kız olsun - para döke- Healn A okyl e 0Vahmı_ydlaca k yer te .~ırı ıy~rb. ık .. · yacağım bunu size. 
O .. l d'k · · v• • b" tü 1- aklım almıyor u a, ı e on~ uguın gı ı 0 - Sahı"de .. fil' .. ·b· soy e ı çe kızlar utanmış g-ibi ezılıp cegını ır r u · k Ik n uz uyormuş gı ı: 
büzülüyorlardı. Anneleri dik dik balo- Benimle fırsat buldukça konuşuyor, nuşmaya a sam •. : . - Vah, vah! ... Ben de olsa olsa sizden 
yordu. Yaşlı evliler hep böyle antika mı arasıra bahçede dolaşıy~roz. ~ızlarm bü- .. Basamaklarda~ bmn.e _cıturduğumu gö- öğrenirim demiştim. Mademki j.'!elişiniz 
oluyorlar? Acaba gençler de öyle mi? yüğü iki sene Bebektekı kolle1de kalınııı. runce _damdan duşer gıbı: «baştan çıkarmak> mış ta ne olduı:ıunu 

Pazartesi akşamı ölecek g-ibi sıkılmaya Ondan öbürlerine bir tenis oynama ldeti - ~ittim ki İstanbula gidiyormuşsu- nasıl onlatamazsınız? 
lt.aşladım. Tek wuradm ılm:rtu1sam dünyn. geçmicl. Memduh bey keyifii bir gününde nuz. Ne zaman? Herhalde gelip ı"izi gör-



dON POSTA 

(Memleket Baberl'eri) 

ukurovanın 18 inci 
kurlulu, yıldöniimli 

CDmhuriyetin 16 yılında Adana, 
Cenubi Anadolnnnn en mamur, 
en uozel bir şehri haline geldi 

Adana gençliği geçen 

Adana, (Hususi) - Bugünkü Adana
nm güzelliğini, Cümhuriyet baymdırlı

fuun Adanayı ne hale koyduğunu anla
tabilmek için köhne hüviyetine bakmak 
Uzun gelir. 

Kurtuluş sonu Anadası ..• Adanada ne
ler yapıldı? Her biri başlı başına büyük 
bir ihtiyaç ve yoksuzluğa tekabül eden 
orı sekiz senelik ana işleri daha geniş ma
hasfle mütalea edebilmek için yapı'an 
1fleri zaman ve mahiyet itibaril 0 tasnife 
tAbi tutmak lazımdır. Yollar, kanallar, 
parklar, modern yapılar inşaatı gibi. 

Şehir yollan 
1926 senesinden itibaren Adanada baş-

1ıyan hummalı imar faaliyeti sonu bugü
ne kadar 25 kilometre yaya ka1d1nm, 
parke, asfalt ve fQR yolu yapılmıs ve bu
nun icin yanın milyon lira sarfedilmit
tfr. A vrıca 20 kilometrelik yol tamiratı 
yapılmıştır. 

Şehir kanallan 

kurtuluı bayramında 

Mim mücadeleden sonra hük11meı reiıi 
sıfcıtile Milli Şefin Adanaya ilk tqrifleri 

Eski idare zamanında Adanamızda 

medeni bir şehrin en büyük ihtiyaç ve 
derdlerinden biri olan kanal işlerine hiç ğuın evi, zühreviye hastanesi, darüJAce
ehemmlyet verilırr4emi;ti. Ekseri ev ile ze, memleket haatanesi, modern mezba
ıaüeısseselere aid lağımlar üzeri açık ola- ha fabrika hastaneleri, çocuk yurdlan 
rak bir akar gibi şehrin sokaklarınd3n kurulmdş bulunuyor. Buz fabrikası, ga
ıeçer ve rasgele çukur bir yere dolardı. zoz fabrikası, halkın yazı saklıyacağı yt. 
Cllmhurfyet devrinde bu gayri sıhhi ha- yecekleri muhafaza için frigo daireleri 
lln önüne geçllmit ve bunun için 11.000 bugün işler bir halde bulunuyor. 
JMtre kanal açılmıftır. Şehirde spor hayatı 

Cennet slM parklar Cümhuriyet her bakımdan olduğu gl-
Cümhuriyet Ad~ılara, güneşin ya- bf. genç!iğe de büyük l~tuflarda bulun

Jacı sıcajı altında biraz 8el'inlemek, ve muştur. Bunlardan iki güzel nümune: 
hOf zamanlannda on1ara vakit geçirme- Şehir stadyomu ve Adana hipodromu. 
yt temin için belediyenin eliyle parklar. Kim)'& itleri 
C)811net gibi, zümıild gibi cennet bahçeler Adanada büyük bir ktmyahane kurul-
ricud~ getirmiıtir: İşte Atatürk parkı. mllflur. Burada şehirlinin yiyecefi her 
ftte Ulus parkı ve yapılmakta olan üçün- feY tahlil edilmektedir. Satış yerlerinde-
oll büyük park ve Kanara bahçeleri... 1d f(lpheli her madde buraya getirilerek 

.&.daua bugti.n 
bayram 
yapıyor 

Adana 4 <Husu.si muhabirimiz -
den) - Yarın (bugün> Adana tarı -
hl kurtuluı günü olan 5 Kıinunusa:ıl 
bayramının 18 lncl flldönümünü bü. 
yük tezahürat içinde kutlulayacalr. -
tır. Bu münasebetle bütün Seyhan ve 
İçel meb'usları Ankaradan tehrimlze 
ıelmiş bulunmaktadırlar. 

Bayram bugün ötle üzeri Saat tu _ 
!esindeki canavar düdütü ve fabrika 
diıdiıklerlle bqlamlf olacak. Şehir 
baıtanbaşa donanm11, ıtıklanmıo bu -
Iunuyor. 
Yarın aabah (bugün> dotuada atı.. 

!ar.at topları müteakib, kurtulut aa _ 
vaş:nda dölü.ten kahramanlar, bin _ 
lerce atlı, izciler, tali!beler, Çukurova 
gençliği Adana belediyesine gidip 
Adananın meşhur tarihi bayrağını a. 
larat Saat tuli!slne götiırecekler ve 
bayrak, burada törenle Saat kulesine 
çekilecektir. Bütün teşekkuller o anda 
burada yerlerini almış bulunacaklar 
ve müteakiben büyük kurtuluş günü _ 
ne ald nutuklar söylenecektir. 

Bundan aonra askeri bando önele. 
buyuk aby, Atatürk parkına gidecek 
ve hazırlanan yüzlerce çelenk, Ebedi 
Şefin anıtına hediye edilecektir. 

Çelenk koyma törenini takiben, 
Cümhuriyet meydanına gidilecek ve 
burada tören İstiklll marşile başlıya. 
caktır. 

M m mücadelede hayatını veren 
kahramanların hatırasını anma sü _ 
kOtu yapıldıktan sonra Çukurova kur. 
tuluş aavaşına ald nutuklar verlle _ 
cektir. Nutuklardan aonra büyük res
mlgeçld başlıyacattır. 

Öğleden sonra, Milli mücadele ~ _ 
naııında kurban giden kahramanların 
mezarlığ•na çelenkler konacaktır. Ve 
Parti belediye heyetleri bu kahra_ 
manların geride kalan ailelerinin ev. 
ler!ne giderek konutmalar yapacak _ 
!ardır. 

14 30 da A.srl sinema salonunda 
mekteblllere ve .sporcu gençllte mll!I 
mücadeleye ald bir konferans verile _ 
cektlr. 15,30 da da belediye namına 
bir neyet orduya teşekkür için ku _ 
mandanlıtı ziyaret edecektir. 

Bnat 18 da büyüt gön tereflne be _ 
lediyede bir kabul töreni alacaktır. ea_ 
at 17 den ltlbaren Halkevl tarafından 
hoparlörle!'le neşriyat yapılacaktır. 

18 den itibaren de belediye ve komu_ 
tanlık önünde havai rı~ekler atılacak
tır Saat 18.30 da da Haltevl bandosıı 
önde oldutu halde tebrin içinde fe _ 
ııer alayı geıııecettir. Saat 19 da bele
diye tarahndan kurtuluş aavaşı kah_ 
.-amanları şerefine blr aqam yemeğl 
verllecektlr. Ve mtıt.ealdben Halkevl 
ıen~lltl tarafından Asri sinemada 
mmı blr pl,e& oynanacaktır. 

Zelzele fetAtetlmts dolayıalle Halke-
vlnde verilmeat dtltlnlllen balodan 
.sarfınazar ec:UlmJ.ftlr. 

pllnla yürütü1cmesine devam edilmiştir. 

Ayrıca §ehrin en güzel bir mevkU olan 
Dilberler sekisinde geniş bir çam korusu 
yeşitrilmektedir. Burası, şehirlinin ge

zinti yeri olmaktadır. 

Daha neler yapdıyor 
Kurtuluş yılında sonra Adananın ima-Modern tesisler kimyagerler tarafmdan tahJil edilir. 

Adana belediyesi şehrin merkezinde Aia~lanan şehir rı için Cürnhuriyet milyonlar harcadı. 
S(izel gazinolar, sebze haJlerl, kaaab ha- ltunılduğundanberi ferdi çalııma,ar- Önümüzdeki yıl Adanada bir turist o-
lft betan bina \arla Eıralanmıı modern dan ba~ka topratına bir çöp dikilmemiı teli, 500 kişilik konserho!, çocuk bahçe-
9U'tılar. olan Adana kurtuluştan sonra zilmrüd si, lünapark, pisin, yeni ltelediye meyda-

Sıhbl müeaeHler ~bi bir hale konulmuttur. Şehirde vüı nı, belediye sarayı inpsına da başlana-
Ad -ınada bir çocuk balomevl. bir do- bınlerce •laç dtkilmif ve bu lf1n ·bir caktır. Ni - Tıı. 

_ Hasan .Bey •• havaar 
.. du·· r ne kadar so -kaç gun 

k gıdiyor ••• 

Paza r Cla H a s a n B ey D iyor ki : 

. . . Kar hamdo!aun b -
sildi ••• 

••• Fakat tarh manzara 
latanbuıa ne bclar Jakıp
JW dflll mil 

Sel hücumuna uğrıyan 
yerlerden yeni haberler 

Trakyada da Ergene taşb, Gelibolu, Balıkesir, Sındır" 
Bigadiç, Manisa toprakları da su albnda 

Sındırgı (Hususi) - Hemen dört, beş bu sene yeni yaptırılan Esri köpribün 
gündür fasılasız yağan yağmurlardan telefon ağaçlarını götürdüğünden kaı 
Sındırgı ile Bigadiç arasında Simav çayı köylerle muhaberat ve münakalit dur 
üzerindeki büyük köprü ile Cehennem - muştur. Nehir kenarındaki bazı köyl 
deresi köprüsü ve Bigadiç nahiyesi ile tahliye edilmiştir. 
Balıkesir şosesi ve gene Simav çayı üze- Geliboluda her taraf 111far altında 
rindeki büyük köprü suların fazlalığın
dan ve seylab halini almasından sürük -
lenip gitmiştir. Bu köpr.ilerin yıkılması 
Sındırgı - Bigadiç - Balıkesir münakall
tını tamamile durdurmuştur. Sındırgının 
yegane yolu Balıkesir şosesidir. Bu tose
nin bu suretle inkıtaı memleket halkını 
elim teessüre düşürmüştür. 

Yağmurların zeriyata da çok zaran ol
muştur. Bir çok ekilmiş tarlalar sular al
tında kalmış, mezruat harab olmuştur. 

Trakyada Ergene ovasını da sulu 
kapladı 

Edirne (Hususi) - Trakyayı buhran 
kara kış fasılasız şekilde devam etmek -
tedir. 

Birkaç gündür Edirne ve havalisine 
yağan karla her yer örtülmüştür. 

Er~ene nehri su'arı yükselmiş ve bü -
tün Ergene ovasını ~ular istila etmistir. 

Meriç. Tunca ve Arda rıehirlerinde 

fazla su olmakla beraber henüz hiç bir 
taşkınlık vukubulmamıştır. 

Sakarya nehri şimdiye kadar görülme-
mis bir surette taştı 

Gelibolu (Hususi) - Dört gündür ti
pi halinde kar yağmaktadır. Havalar ço 
soğuk, hararet sıfırın altındadır. Meşhut 
Kavak suyu taşınış, her taraf sular al • 
tında kalmıştır. Hasaratın tahminine ça
lışılmaktadır. İnsanca zayiat yoktur. ~ 
nizde fırtına hüküm S"jrmekte vapurla 
nn yanaşmalarını güçleştirmektedir. 

Manisa ovası bir deniz ban.le 

Manisa (Hususi) Manisa • 
da şiddetli ve fasılasız yafan yal
murlardan Gedizin taştığını, MaııJsa ova• 
sının sular altında kaldığını bildlrmi! • 
tim. Ova köylerinden Veziroğlu ve Çer
kes köyleri tamamen su altında bulun • 
maktadır. 

Ovadan Manisaya gelen bir köyliinilıl 
anlattığına göre diz boyunda akan sular 
en kuvvetli insanı alıp götürecek lruv • 
vettedir. Marıiı;anın vüksek yerlerinden. 
ovava bakı!dığında Manisa sahi' mem • 
leketleri manzarasını arzetmektediı'. 

Taşkın sular Manisanın pek yakınına 

kadar gelmiş gibidir. Yağmurların tesiri• 
le bazı duvarlar yıkılmıştır. Nüfusca za
yiat yoktur. 

Söğüd (Hususi) - Kazamız dahilin
den geçen Sakarya nehri ~imdiye kadar 
görülmemiş bir surette taşmış ve civa - Bütün tren yolları da sular al• 
rında bulun "n köylerin bahçe su'amak tında kalmıştır. Akhisar fOSeSintll 

kurdukları dolaplardan 200 · ünü, bazı yer'eri suyun tesirile bozulmuştur. 

( Y e,,i reşri "·at ) 1 

~--- Ankara borsası 
Deniz - Bu meslek mecmuasının 55 inci 

say•sı çolf dolgun bir mundericat ve gür.el 

resimlerle cıkmı!!tır. 

Açılış _ Kapanıo fiaUarı Wl/ISI 

Avcı - Bu avcılık, atıcılık ve balıkçılık 

mecmuasının 44 uncü sayısı intişar etmış -
tir. 

Erciyes - Knyserl Halkevlnln dergiaıdlr. 

13 iıncü sayısı çıkmıştır. . ............................................................ . 
ZAYİ - İstanbul Vakınar başmüdilrlillün 

der. almakta olduğum 147 No. lı maaş ctlZ
dal'llmı 5 ıran evvel nasıl.sa kaybettim. Yeni. 
aln' ıütcağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Küçükmustaf&pqada Tablrata eamlsl 

müeszin ve kayyumu Nuri Altınok 

Lordra 
Ne~ -York 

Parls 
Mllano 
Cenevre 
Mmsterdam 
Berlin 
Drübel 
Ati na 
Sof ya 
P ra.; 
Madrid 
\'arŞOTa 

Buda peşte 
Bil kreş 
R"lgrad 
Yotohama 
Stolı:holm 
Moskova 

ÇEKLER 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fran 
100 Liret 
100 İsviç. P'r. 
100 nortn 
100 Raylşm. 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zlot.1 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 tsveç Kr. 
100 Ruble 

Açılıf-Kapan 

1.21 
129.21 

2.9521 
uo 

29.H"l5 
89.ll 

11.11225 
DM 
1.1111 

ıuı 

IS.8 
D• 
1.1111 

30.111 
30.l2l'l5 

ZA Yt - Ordudan 1.12.938 tarih ve n aa_ 
yılı, Fatsadan da 26.11.38 tarlhll ve 5 saytlı 

almıs olduğum gümrük matbu:ı.auını zayi 

ettim. Yenilerini çıtardıiımdan e.skllerlnln 
hWtmü yoktur. Esham ve tahvllit 

Allmaaltı No. 81 4e 
İsrael Bllkenasl 

Tllrk borcu I peşin 11,20 it.Dl 

Istanhul levazım amirliğinden 
Syüb Defterdarında ı No. lu dltlm e'flnln çorap atölyelerinde matlDeler 19IB 

edllen bina dahllinde zati çorap makineleri e çalışmak ısteyenlerln Detterdarda l M 
lu '11klmn1 müdtlrltllüM müracaatları. (10894) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanb 
Levazım Amirliği sabnalma Ko ., isyonundan : 

ı - btetılsi çıtmıyan 500 er batıanl1Ntnln açık etslltmel1 8/1/HO Paarlılll 
ıaat 14 de tekrar yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 Ut teminatı da SOO liradır. 

3 - Nümune Ye ıartnamal tomllyondadır. Oörtllebllir. 
4 - - İatetıllertn gün ve aaatınde Oalata Rıhtım caddeal Veli Alemdar ban lldılal 

tald tom1syona gelmeleri. clOTlb 

izmir pamuk ihracatçılar 
Birliği Mftessls Heyetinden ı 

ı - 3018 numaralı kanunun '1 ncı maddesinin 1 nci fıkrasına istinaden ltatl
sü İcra Vekilleri heyetinin \4.12.939 tarih ve 2/12464 sayılı k&rU'IWMllll 
tasdik edilen İzmir pamuk ihracatçılar birliği tefekkü1 eylemiftfr. 

2 - Statünün 21 ncl maddesine tevfikan ilk umuml heyet içtimaı ıı txtN-. 
ctKANuN UMO PERŞEMBE gilııtı saat 15 de İzmir Ticaret Odası salonunda 

aktedileceğinden pamuk iıracat ruhlatnamesini haiz tacirlerin aza kaydedil• 
mek üzere Birliğin idare yeri olan İzmir Ticaret ve Sanayi Odasına derbl1 
taahhüdnamelerile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere 250 liralık dühU
liye ücreUerini tevdi eylemeleri. 

3 - Bu sureUe birliie aza kaydedileceklerin asaleten veya veklleten md
kill' umumt heyet içtimamda bulunmaları rica ve illn olunur. 

lzmir Pamuk bıracatçdan Birliği Mtıeuia Her'etl 
Ruzname: & - İdare mecllel w nrilraldp lntJhabL 

b - Muhtelif lfl•. 

ı 

" 

1 

• 
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S.ON POSl'A Sayfa 1 

Terkibinde: iYOD, TANEN ve GLiSERO FOSFAT vardır. 
v 

K A N S 1 Z 1 G A ye V E R E M E istidadi olanlara ve S İ N İ R hastalıklarına karşı kullanılır. 

ASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI ::;::10k::::~a 

İKİ BAKTERİYOLOG ARANIYOR 
Şark zelzele mıııtakasında vazife gürmek üzere ıki Bakteriyo

lok' a ihti ı.ç vardır. Harcırahları ile iafe ve ibate masraflan 
cemiyefürize aid olmak üzere kendile ine ayda 250 lira ücret 
verilecektir. Taliplerin ihtisas •esik ılariyle birlıkte hemen 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU 
DİREKTÖRLÜÖÜNE 

müracaatları ilin olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tedris ! leri kaleminde 50 llra ücret.le blr daktilo alınacaktır. Orta ır.ekteb mezunu 

olmak ve daktilo ile çabuk yazı yazmak bilenlerin muracaatlarL (25) 

Istanbul Defterdarlığından : 
Sıra 

No. Adı 

1 Foti 

1 ••ta Nail 

1 "latuh lhUbl 

ı Abbu 

• • 

• 

iK. Sene_ 
İşi Sokak No. si Hillasa 

Arabacı Hncıkadın İcac'lye 2 4 932 3692 sayılı ka_ 
nun ahkamma 
tevfikan tabak. 
kuk müruru za_ 
maru.n.a uğra:.. 

mış olma.sı do_ 
la~ terkin 

ya.pılamlY'ScaM 
hakkmdakl 27/ 
10 939 tarih ve 
155311 sayılı şu_ 

be tezkeresi. 
Toptancı Etndanupı Zlndant.apı a ne Ma.trahın 180 

liraya lndirfL 
diğlne dair olan 
1/8/939 tarih ve 
4ı3 sayılı tadUAt 
lı:aran. 

Odmı .erıtat Dem1rtat Kantarcılar I& 985 Verginizin 25/ 
5 934 den 25 9/ 
il34 de kadar 18 
lira T9 K. ka.. 
zanç S,76 buh_ 
ran olarak tas_ 
hlh edildiğine 
dair 4_5_939 ta_ 
mh 37/ 1066 .sa.ı 
~ ıube tezke_ 
rest. 

lbllTthaııl &arıdemlr AJ!amıakll~ • 135 Ahmed ve Ha_ 
bThe de.,ret.tiğL 
niz ve onlar111 
da devir hldL 
seslnl kabul et_ 
tiğlnl blldirlr 
te*erentn tah
sil şefilğlne ya_ 
zıld*ını bildL 
l'en 25/10 939 
tarih ve 14266 
sayılı Ş. TEZ. 

llahvtcl Ya vuzsfnan Xereetecller I03 832 29/ 41937 tarih 

• a 

• 
• 

• • 

v.e 5070 sayılt 

dllekçenlze ce_ 
vab olan ve 932 
yılı verginlz to_ 
misyon&l oldul
iuıtian yapıla_ 
cak muamele ol_ 
madığlmı bildi. 
rir 6/ 1/ 939 ve 
38/12330 sayılı 
ıube tezb!re.sl. 

• Vergi matrahı_ 
nızm 120 Urayn 
tadiline dair O

lan 3 11 938 ta.. 
rih ve 44167 sa_ 
yılı İstanbul 1 
ayılı ttlru to-
mi8yon kararı. 

ıte,nk delh'- ıa - iSi> İKa1 etmif ol-

ıu. lA •> duiunus ıa ve 
1/S ayılı IBa

'baberin Qni 

mahal olap ol
llUMfdı bakk>n 
dak1 AU:ara l 
~ '8QİZ .....,.._ 
.......... 7 
ayılı natz ta_ ... 

Hangar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Of;si Utnum MüdUrlU

ğün n: 
ı - Karaman istasyonunda J'&Pı.laeak kapalı hububat hangan 'ft m{qtemllatı 

götürü olarak tapalı zar:f uaulile ebllbne74 tonulm111tur. Keıif bedeli •54308.93• el
li dört bin üç yüz altı lira dok.s&n iç kuru.ttur. 

2 - Eksiltme evrakı üç lira mukabilinde Ofis Umum Müdürliığunden alınabilir. 
3 - Eksll.nne 10/111940 tarihinde aat. 15 t.a Anka.rada. ona Umum Miıdürlfilü bi

nasında yapılacaktır. 

Tekli! mektublarını havi zarnar makbuz mutablllnde Ofisin muhaberat servisine 
teaıım edılecettlr. 

4 - Muvakkat teminat mlktan •ISGG,35- tlo bin dotus 1ilz altnuf bet llra otm 
bq turu"tur. 

5 - İ.steklller teklif eualı:ı meyanına ekllltmey.e girebllmek için ihale tarihinden 
nihayet lk.l gün evvel Otıaten alacakları ebll)'et vesikaaını koyacaklardır. 

•6706. .20. 

Babaeski l:.elediye Riyasetinden: 
Belediyemiz elettrlk santralının altı aylıi:: ihtiyacı olan c20 000• kllo Mot.orln lle c400• 

kilo yata tallb gfilıur etmedlğlnden 15/1/!HD tarlbine tadar y1rml gün müddetle temdld 
edllınlştlr. Talib olanların teklif mettublarlle Bel~dlyemize milracaatıarı llln olu _ 
nur. cl085h / , _ .. 

EKZAMiN·· 
Ekzemanan .illcıdır. 

Yara ve çıbanı rda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

8 Meluned Yılmaz Arpacı • Keresteciler 208 930 Tebligat yapıla_ 
cak olan diğer 
Mehmed Yılma_ 
zın bulusıa.rak: 

kıencllslne teblL 
gat yapıldığını 

bildirir 8..9-S9 
tarih ve 12812 
sayılı tube tez.. 
'teresi. 

9 Baıı öademlr ~ 8arıdemlr Bal 1ç1 ,., 935 Takvim yılı def-
936 terlerJyle tebliğ 

tarihinden lU.. 
baren bir ay 
zarfında İatan
bul C ğ l~lu 
Mahmudiye cad~ 
desl Kız Lisesi 
karpmnda 32 
aayılı kazanç ı_ 

tirazlan tetkik 
lr.omlsytinu bl
ınasındakl hesab 
müteha.ssWığı -
na müracaatlru
sl blldlrtr J. 

tere. 
Kllç'ilkpa:a&r maUJe f'1beıll m\\ktllefte.rindtn yutanda adı n işi n tJcuetglh adres

leri JUılı oıanJar wlll ..._,.t.ıe 19n1 adreıllıerlnJ blld.lrmeml~ ft \ebeDate .-llh!yeW 
bir l:bue de ~..U. .,. ,..,un ara.ttınnalarda da balunamam11 oldulundaıı hL 
ııa!annde ~ ;pdlaıa UI tabe W__..lyle ltıru komla:JODU bnrlumm &eb. 
ııtı miimkü:n olamamıotır. Keyfiyet 3592 saJl}ı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tev. 
fi.kan tebJil ,_.... r...- 1iaHe Dk oıw.r. (13) 

M. Ragıb Uluğ_ Orhan Salih Nur. Her 
radyosu olanın bllrrresi elzem klymeUl 
bah!slerl, ameli bllglleri, bütün dünya 
istasyonlarının tulü mevçlerinl ve rad
yoya ald muhtelif haber ve bldiselerl 
muhtevi olarak çıkmıştır. Aynca resim
U mufas.sal blr RADYO LUGATİ ile llm
ba cetvelleri ve dünya saat farklarım 
gosterlr mükemmel blr harita lllve edll. 
mLJt.lr. 939 nüshası pek kısa bir zaman. 
da tamamen satıldığından tedarlklnde 
BUcal edilmesi tavsiye olunur. Flatı 

1 60 kuruştur. 
KANAAT KİTABEVİ 

' 
, 

TiYATROLAR ) 
Geblr Tıya\ron Tepebatı dram tıam.ında 

aqam saat 20,30 da 

Hayat Bir Rüyadır 
11UXIIJ caddesi komedi tımwıda 

a.kfam ıaat 20,30 da 

Sözün Kısaaı 

Cemal Sahir - Bu akşam Çarşıkap 

Azak sinemasında ilk defa olarak 
Öldüren kim? 

Büyük eser 4 perde 
Yazan: Cemal Sahir 

Halk opereti - Bu akşam 9 da 
Hasılatı f claketzedelere 

Tarla kuşu 
Milli operet 3 perde ..................................................... .-.... 

ilan Tarif em iz 
Tek aütun santlml .......................... 

BiTinci aah ·ıe 400 karuf 
ikinci ıahile 250 » 
Oçiincii ıahile 200 >> 
Dördüncü sahife 100 ,, 
iç ıahilele.r 50 » 
Son ıahil~ 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında :faz
laca mlktard.ı ll!'m yaptıracaklar 
ayrıca tenzUl .. ı tnrıfem!zden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
,sayfa Ulnlar iç.in ayrı bir tarife derpiş 
edllmlştlr. 

son Posta'nın t!carl lllnJanna aid 
işler için fU adrese müracaat edil
melidir. 

İlinc\lııı. Jtolkktif Şirketi 
Kahramaazade llaa 

ADbra caddesi 

S- Posta Matbaan 

Nefriyat Müdürü: Selim RGQtJ> E._.g 
S. Ragıp EMEÇ 

SAllİPLEBl: A. Ekrem lJŞAKLIGlJ. 



SON POSTA 

Eski bir otomobil ıimdi beJbaht bir Er%incanlı aile için en giiul bir meaken haline gelmiftİT. 

Yer sarnntuından ıonra ftı baskını ••. Geyve bahçelerini, tarlalarını ve evlerini •eller kapladıktan •onra .. 

Swadan Er:inca.na wül•n il.Jc imd oJ treni Ealıilıöy ve Karaıölde kar wd'*' lriırtulmaia çal..,ıyor 

İkindkinun 9 --

Erzincanda enkaz altından aileleri halkını kurtarmıya 
çalıtan leliiketzedeler 

Ankara Nümune ha.tanesine yatırıl mıı olan Erzincanlı 
bir çocuk 

-

Dağlardan, bayırlardan inen ıeller Ariliyenin civarını bir Omm"' 
haline getir miı bulunuyor 

En yakınlarını toprağa bıraktıktan •onra ealıi b:r yorgan ve yatılı b1 
çuvalla yollara düten dört bedbaht Erzincanlı 

Kay•eri ıokaklarında 

NilcaGTda Sıhhiye Vekili laırt ulan halltla konupyor 
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