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a an ar anız 
Niksarda kaymakamlık1 Bn:k~· alt.uda 

• dd -;ocak 
mahkeme ve ıandarma d6nyaya geldi 

çadırda çalışıyorlar 
Akıbetlerinden lıaber alınamıgan 

köglerin mevcud olduğu bildiriligor 

Eı .. ıncanda Ud kadın tat Ye 
tahta yıtmJ.arı altında 

'ocaklarını dtlnJ'&J'& getirdiler 
iki tren dolusu felaketzede ıehrimizde 

Ankara S (Hususi) - Bugün öğleden ı FelAketzedelerin bir kısmı Eskişe -
sonra Erzincandan zelzele felaketine birde kalacak, diğerleri İstanbul ve İz .. 
uğramq vatandaşlarla dolu iki tren mire gideceklerdir. Bursaya yerleşe • 
muhtelit saatlerde şehrimiı.e gelmiş - oekler de vardır. 

• • y • . tir. Bu tıenlenle bulunan alır yaralı - Bu trenlerin birinde Erzincuı zelze-
Reşadıyeden Nıkaara gelen haben an çıplak bır adam, bır yorgana sanlmı1t onüne ıar hutaneıere nakledilmif, hafif yarab tesinde enkaz 111tında kalan ild ıohusa 
gelene rica ectiyormut: ''Ben kaymakamım. Nikaara kotun bize yardım etsmler 1 oıanıarın pamsumanıan yapılmış. eli - vardır ki zelzeleyi müteaıub ıq ve 

" ğıerlerine de Kızılay Ankara ım;rkal tahta yıjınlar. altında çocuklannı dün-
_.... tarafından çorba. çay ve küçüklere süt yaya getirmişlerdir. Kendileri enkaz 

dalıtılJmttır. Gene Kızılay pr binamı altmdan çıketldı\dJn zaman çocuk -
da hazırlanan bir odada fellketzedelere lar;nıl' çok sıhhatte olduğu gCSrillmüt
giyecek 91ya tevzi etmiştir. Her ild tür. 

ÇaTıcımbada aç 1cdı bir bina ı. fClcflde" fllkıltnlfh1' 
Niksar (Huauat) - Zileyi geçtikten ı evli, Yetil ve çok cazib Niksar bir virane, 1 kofmUf. Neyi vana, elinden ne geliyorsa 

IOnra yer yer, köy harabeleri baflıyor. bir harabe halinde... yapıyor. 

Turhal~an Tok~da kadar bu manzara, jn- Sa.ilam d.anllen evlerin ya çatıll, ya Fakat facia o kadar deh -
sana ye~ ve m:mtü veren bir şekilde de- duvan çatll.DUf veyahud da da:mlan uç. tetli ki yapılan yardım ki.fi değil Va -
vam edi~or .. Niksar topraklarına girer - mUf .. Neredeyw yıkılmak üzere... tandaşlar, kuru, keskin ve zaliın bir so
k~~· va~ıyetın vahameti, fe~aati bütün a- Genç kaymakam Şekib Yurdakul 189 juk altındalar. Kar, yağmur altındalar. 
: ığ~ô ~e belli oluyor. ~ ile yeksan ol- sakal birbirine kanfmıft mütemadiyen Çul. çaput, kilim, tahta parçalarını birbi
,:! .!n ~her tarafı kü~ küme, in. sağa IOla kOfUyor. Aç kalanlara çıplak - rine ekliyerek mesken, yuv.a yapmıya ça-

ce tS'i ile dolu.. bet olü şurada, on ' lıp orlar 
beş ölü ötede, kırk öli1 daha ileride lara, yaralılara yardım için çırpınıyor. HY • de 1 ı....._ 1 __ '-· .... ---'-

tren geç vakit buradan hareket etmiş- Yann da Erz1ncandan muhtel"f tren 
tir. ler gelecektir. 

Erzııcndı ıeıır drduı? 
Adam, dördüncü mezarı kapadıktan 

sonra bana dönerek: "Babam, 
anam, karım ve çocuğum I ,, dedi 
Atır yaralı, kadın trene yerleştiriliyor. Yavrusu da 
yanında ••• ikide bir yüzünü öperek: "Çok acıyor mu 

anne? Amma ağlama! Sonra Allah baba danlırl., diyor 
Yazan: Nuref Sala Cothn 

Sa~ kal .. Bil .... "lı'lr Şef" bur . . er feY n evve uwuad a.w~ı.acmaa. 
15 anlar, göz v-lan kurum.mı fe- 3.... ın aya gelifi ıse, felıAtetze- u L* _:_ k 1 1 d h 

lik t' ,p-,. ~· .uazım. azım ;ı.ua sal a an ar a uta 1 
e '? azametine" kanıkaamıt bir halde, de Niksarlılar için tarif edilmez bir fifa olup ölecekler. 

ıçuk~~;ar kazıp ölulc.ri üstüste gömüyor- kaynajı oldu. M t k da 3000 . 23 . ed . 
ar. uç ÇOcUğu lr·--· . m a asın ınsanm aanıy e 

d • --. baldızı ölen bira- * ··ıd··ı..;~ b" k d da k kun am gördüm. .. o u5 ... , ır o a arının or ç fe -
- Ben niçin sal kaldı Allah B Kızılay koyden köye, ovadan ovaya, kilde yaralandığı Niksarda 70 çadır ne İf 

na garezin n di di hm ıın. a- dağdan dağa kOfUyor, doktor, illç, yiye- görür ki ... 
ey ' ye ıçkınyordu. cek, .... ..ı... ~ ... ,... ....._ ... al .... lr- f b-Ni.kaar& gid" Dek ~ y .. ...,~ıyor . .a.woı:ı ~ .. a Kaymakamlık dairesi çadırda. jandar-
ıyorwn. or ayni 1200 rikuı da en Cenit bir te§killtla yardıma (Dnama 11 itıei "'1/fadcı) 

• 
lstanbulun gardımı 

garım milgona gaklaştı 
BugUn de tehrlmiza kara ve deniz yollarile 

yUz elll yarah getirilecek 

Muttefikler harbi 
şarka doğru 

genişleteceklermiş 
Alman ajansının ve 
matbuabnın haberleri 

Berlfn S - D. N. B. Alınan 
matbuatı, bOtOn d..itlratini, lncütere ile 

llJa ~ zebele fel&ketzedelert • tealne feliketzedeler içfn teberril taah- Fransanın(:,::~:=e ta· 
ya~ta olan yardım işine dün hüdünde bulunaniann isimlerile teber-
hararetıe devam olunm........... ru·· etwı..1 • u"'-- w M d• • I d """i ...... • •.uuen m1awuı aşagıya yazıyoruz: İstanbulun zelzele felAketzedelerine SabuncUzade Mehmed eatır Ti mahda • ura ıye ıs asyonun a 
elki ~ akşamına kadar yaptığı mu 2000 lira, Abdi Jl'uad n ıtıret&.u 1000 11.. •k• t f 

&ur rQ miktarı 46S,020 lirayı bulmuş- ra, Ab41 Fuad ıre ıüretAn mtıeu~ ame. 1 1 ren çarpış ı, 
· Bundan başka dün de İstanbul ıeat ıs2 ııra, Aiemdar•cSe y&Ji1İ b• xıu ·kı• J8f81 V8 llıillt yardıın komitesine davet edilen 550 Ura, Marko T f. 500 ır U 7 1 1 r 

+o~ bir kısıın tanınmış zenginleri Ura, 1stanbul ta İzmir & (Huswd) - Gece saat 24 ele 
Jıırltra yardım taahhüdünde bulun- Ura, Su.."Utl mahd~ -;.-;a r&bııaf M.antanın Muradiye lstufonunda iki 

Dön dır. Beııhap JIOO Ura, Abd~ t. • manandiz treni çarplfl1llf, iki vaıon 
Vlliyeıe gelerek yardım komi- (Devamı 2 lnd •,.tada) {Devcıma U ltld 141/lfJda) 

A'1&GIJllMla bir caminin hali 
'Yuıamı 7 Del •Jf-ıımh 1lulaea)=rr") 
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Felaketzedelere yardımlar 

Cenubi Amerikada 
yardım komitesi kuru 1du 

Atinada fabrikatör Bodosaki kendi namına 1.000, 
fabrikası namına da 5.0UO dolar verdi · 

rafın .. 
a eş~ 

erpc1 Ankara 5 (A.A.) - Kahireden bildi • yakından alakadar bulunmakta, büyük 
anı~ rildığine göre, hareketiarz feliketzedele- felaket etrafında sütunlarında geniş taf

arınııl rine yardım için Mısırda te§ekkül etmif ıilat vermekte ve büyük acılarımızı pay
olan komite yeniden 1000 Mısır }jran te- laşınalı:tadırlar. 

esai .. berrü k b 1 1 · ı· yii1İ . a u ey emış ır. Japonların yardımı 

:ru .. ~omıteye birçok da ~ya gönderilmek- Ankara 5 ( A.A.) _ Japon sefareti 
tedır. k" ·1 T .. k' d ' J er anı ı e ur ıye e yaşayan apon 

Cenubi Amerikada yardım kolonisi namına felaketzedelere bir yar 
n blı komiteleri teşekkül etti dım oJımık üzere bugün Japon sefare-

k~etı: Jiğ~~~a~~l~ir~:~~ ~a~aur::os~~~:~se~~ç;~ ti tarafından 1000 lira ~vdi edilmi~ -

uşturı fe.akeizedelerine yardım için cenubi A- tir. 
~in -1 merikada komite!er teşekkül eylemiş ve Norveç maslahatgüzaruun teberrUü 

d• faaliyete geçmiştir. Ankara 5 (A.A.) - Norveç masla-
ar ya-. Bodosaki 6 bin dolar verdi hatgil78.fl· bugün, zelzele felaketzede-
~~Y: Ankara 5 (A.A.) _ Hareketiarz fela _ lednP. bir yardım olarak şahsı narr.ına 

ha • ketzcdelerine yardım olmak üzere Ati _ yüz lirı:ı teberrü etmiştir. 
nakli nada fabrikatör Bodosaki ~ahsı namına Yugoslavyanın yardımı 

te~icil~ 1000 dolar ve fabrika~ı namına da 5000 Belgracl 5 ( A.A.) - Yugoslavya hü-

nm:ı.1' 
11avirıl 
e~ekkil 

heyeC 
ını gt 
akwr, 

r ae ~ 
üteh:ı.S 
heyet 

do'ar teberrü eylemiştir. kumeti, Türkiyedeki zelzele felaket -
Uomanya Türklerinin yardunları zedelerine yardım olmak üzere 3 mil -
Bükreş 5 (A.A.) _ Anadolu ajansının von dinar kıvmetinde i~aaıt malzeme-

hususi muhabiri bildiriyor: si tebcrrüüne karar vermiştir. 
Romanya meb'usan meclisi azasından Ankara Hukuk Fakültesinin 

Selim Abdülkerimin riyaseti altında baş Ankara 5 (AA) - Hukuk Fakültesi 
müftü Etem, Türk mektcbleri müfettişi profesör ve talebeleri hareketiarz fe -
Zahib. avukat ve gazeteci Müstecib Bey- laketz~delerine ilk yardım olmak üze
lerdcn mürekkeb bir yardım heyeti teşek re ara-farında topladıkları 7 36 lirayı 
kül etmiştir. Kızılay merke:zfine yatırmışlardır: 

Köstenceden maada ayrıca dört san - Bundan başka talebeler kendi ara -
cak dahilinde de bu merkezi komiteden larında 350 parçası mekteb idaresi ta -

ü maada muavin komiteler de tesis edil - rafmdan leyli talebelere verilen yeni 
Me~ ıni.§tir. fanilalar olmak üzere 622 parça eşya 

gaze • Diğer taraftan bütün Rumen gazetele- toplamış ve bunları Kızılaya vermişler 
ucuıaw ri istisnasız olarak Anadolu feı.aketi ile dir. 
BaıJ.. 

mrinf 

' ımı 
babıl• 

okuınıJ 

'a illf 
ve oJ1 
tara • 
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na ~ 
slsatıtl 
merkef 
kar:ı. , 
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ingHiz kabinesinde 
Uç Nazır değişti 

Adana kurtuluş 
bayramını kutluladı 

Londra 6 (Hususi) - İngiliz kabi- Adana 5 (Hususi) - Adananın kur-
ne..sinde bazı değişiklikler olmuştur. tulu.ş bayramı bugün halkın coşkun 

Harbiye Nazırı Hor Belişa istifa etmiş tezahilratile kutlulandı. Tarihi Çukur
\'e yerine Ticaret Nazırı Oliver Stanly ova bayrağı kuleye çekildikten sonra 
getirilmistir. Atatürk amtına çelenkler konmuş, 

Münhai kalan Ticaret Nazırlığına da Ci.i.mhuriyet meydanında müteaddid 
Si_r Andrcw Duı:kan tayin edilmiştir. söylevJer verilmiş, büyük bir geçid res 
Dığer taraftan Istihbarat Nazırı Lord mi yapılmıştır. Belediye tarafından bir 
Maknıilanın yerine de Sir Con Rit ge- resmi kabul tertib edilmiştir. Gece 
tirilmi~tir. MiJ li Mücadele kahramanları şerefine 

Almanya ile Rusya 
arasında askeri bir 
ittifak yapılacakmış 

Londra 5 (A.A.) - Daily Te'egraph 
gazetesinin Kopenhağ muhabirinin Ber
lindcki emin bitaraf kaynaklardan öa _ 
rendiğine göre, Molotofun vakında B

0

er
line yapacağı ziyaretin Alm;nya ile Rus
ya arasında bir askeri itti.fak akdine ve
sile olması muhtemeldir. 

. Bu ~us~sta, nasyonal s.osyalist parti -
sınde ihtilaf vardır. Von Ribbentrop ya
. kınları arasında söylenildiği ne göre, 
I~ka~dinavya memleket1eri tarikile Fin
la~~yaya yardım gitmesine Almanya 
manı olduğu takdirde, Rusya buna mu
kabil Hindistan hududunda şaşırtma ha
reketleri yapacak ve şimdive kadar gön
derdiğinden daha fala harb. levazımı sev
kedecektir. 

Moskovanın Türkiyeye yapmakta ol -
d~ğu avanslar dahi Rusyanın Karade -
nızde cephe gerisini himaye etmek iste
diğini gösterir. 

Almanya ile Rusya arası~da böyle bir 
şey_ yapılması projesi von Ribbentropun 
takib etmekte olduğu günlük siyasete 
~uarız olan A1man mehafilinde büyük 
bır endişe uyandırmıştır. 

Alman hududu 5 (A.A.) - Havas: 
Molotofun yakında Berline gideceği 

hakkındaki rivayetler hakkında D. N. B. 
ajansı Sovyet nazırının böyle bir niyetin
den haberdar olmadığını bildirmektedir. 

· inniliz işçi oartisi 
liderinin Alman 

milletine hitabesi 
Londra 5 (Hususi) - İşci muhalefet 

partisi lideri binbaşı Atli, bu akşam rad
yoda Alman halkına hitaben bir nutuk 
söylemiştir. 

Atli, ez~ümle demiştir ki: 
- İnsanlığın terakki ve rafahı icin Al~ 

man milletile teşriki mesaiye hazı~ız. 
Biz İngilizler için, en layrnetli şey hür

riyettir. Bundan asla vazgeçmeyiz. Me _ 
sela biz büyüklerimizi serbestçe tenkid 
ederiz. Bu tenkide Çemberlayn, Halifaks 
veya herhangi bir nazır maruz kalabilir. 

Siz, Almanyada böyle bir harekette 
bulunabilir misiniz? Niçin bulunamaz
sınız? Çünkü hür değilsiniz. Diktatörlük 
rejimi altında yaşıyorsunuz. 

Siz Almanlar hürriyetinizi kaybetmiş
sinizdir. Bunu tekrar elde etmeniz için 
size yardım edeceğiz.:. 

Sayfa 3 

Dicle nehri 6 metre 
yükseldi, bir kısım arazi 

sular altında kaldı, 
Diyarbakır 5 - Yağan sürekli yağmur

ların ve eriyen karların tesirile Dicle neh
ri altı metre kadar yükselerek Kavis kö
yü arazisi tamamen ve Esfel bahçeleri -
nin mühim bir kısmı sular altında kal -
mıştır. 

Çarığı köprüsü tıkanarak Mardin - Di
yarbakır §OSesini .su istila etmiştir. 

Dicleye yakın Bismil kazasının Çay 
mahallesi feyezana maruz kaldığından 

hendekler açılmış ve ırum yığınlarile 

sedler vücude getirilmiş ve imdad dev -
riyeleri hazırlanmış, bazı evler tahliye 
ettirilmiştir. Nüfusça ve malca zayiat ol
maması için vilayetçe gereken tedbirler 
alınmış ve alakadarlara Pmirler veril -
miştir. Şimdiye kadar bir gı1na zayiat 
yoktur. Batman çayı üzerindeki direkler 
kamilen yıkıldığından Diyarbakır - Bi
şeri arasındaki telefon muhaberesi 1\.esil-
m.iştir. (A.A.) 

Merzifon da 

Diclenin feyezaru telgrafla Irak hüku
metine haber verilmiştir. Batmansuyu ü
zerindeki tren köprüsünün dördüncü aya
ğında çalışmakta olan ameleden kırk ikisi 
suların ani hücurnile bir adada mahsur kal 
mışlardır. Bun1ara keleklerle erzak gön -
derilmiştir. Kurtarılmalarına çalışılmak -
tadır. Merzifon 5 (A.A.) - Dün kazamız 

Bişeri yolu üzerinde Çatman geçidinde içinde husule gelen seylab Ali Ceritin un 
kayık işlemez hale gelmiştir. Kayıkçılarla fabrikasından 800 torba un götürmüştür. 
diğer bir adada mahsur kalmışlardır. Kaza halkı heyecan içerisindedir. 

Yüzme bilenler suya atılarak kendilerini Adapazarında 
muhakkak ölümden kurtarmışlar, diğer Adapazarı 5 (Hususi) - Sakarya ve 
lerinin de kurtarılmasına çalışılmakta - Mudurnu nehirleri yataklarına çekildi-
dır. ler. 

Finler Kızıl askerleri 
teslim olmağa 

davet ediyorlar 
Helsinki 5 (A.A.) - Bugünkü Fin -

landiya tebliğinde, Kareli berzahında 
bir tek Sovyet taarruzu yapıldığı ha -
ber veri]mektedir. Ladoga gölünün şi
malinde, iki Sovyet bölüğü bir Fin -
landiya mevziine taarruz etmiş ve 1 50 
nefer zayiat vererek püskürtülmüş -
tür. Suamosalmide kuvvetli bir Sov -
yet mll.frezesi imha edilmiştir. Juntu -
rauta mmtakasında müsademeler de -
vam ediyor. 

Finler Sovyet topraklarında 

Helsinki 5 (A.A.) - Hava.C; <\jansı 

bildiriyor: 

ihtilafın · Balkanlara 
yayılması tehlikesi 

karşısında 
Londra 5 (A.A.) - News Chronicle 

gazetesi. ihtilafın Balkanlara yayılması 

tehlikesini kaydederek, Romada dönen 
bir şayiaya göre, Kont Ciano, Czaky ve 
bir Alman mümessili arasında İtalyada 
bir üçler görüşmesinin cP.reyan etmesi 
muhtemel olduğunu bildirmektedir. 

Venedik 5 - Macaristan hariciye na
zırı Kont Csaky. bu sabah hususi trenle 
buraya gelmiştir. 

Yarın Kont Ciano da Venediğe gelerek 
iki nazır arasında görüşmeler yapılacak
tır. Gör:işme'erin. Tuna navzası ile Bal
kanları alakadar eden meselelere müte
allik olacağı anlaşılmaktadır. 

Finlandiya müfrezeleri, bazı nokta - M 1 '- h . . . . • . Ü a~ahn e eu.n iyeti 
larda Sovyet arazısının haylı ıçerıle - R 5 AA _ . . 
rine kııdar sokularak ve Kızıl kıtaatı om~ ( · .) Trıbuna gazet<'..sı, 
Jru t

"" 1. k . ld d.. h Kont Cıano ile Kont Csakv arasında ya-
sa ora~ uz<:ı şıma e usmanı ır - .. · 

P 1
• ~ d t kt-..l· pılacak muzakcrclerin büyük bir ehem-

a ama,,;\ evam eme tuır. . . h . 
m1yetı aız olduğunu, çünkü bu müza -

Finlerin beyannameleri kereler esnasında bi'ıha ba Macar•stan ile 
Stokholm 5 (AA.) - Finlandiva mücavir memleketler arasın<laki müna -

ta~n·ııreleri So\'yet hatJarı üzerine K1- sebetlerin me\Zuubahs olcıcağını yaz _ 
zıl askerleri teslim olmağa da\•et eden maktadır. 
beyannameler atıvorlar. Venedik müzakereleri Avrupalılık vas 

ı 

yar' 
ste d<1ıl 
et et• 
a ya ' 

Baş\·C'kil Çemberlayn ile Harbiye bir ziyafet verilmiş ve Halkevinde mü 
Nazırı Hor Belişe arasında teati edilen samere tertib edilmistir. 
mektublardan anlaşıldığına göre, nazı- Ceyhaın 5 (Hususi), _ Ceyhanın kur 
rın istifası herhangi bir ihtilaftan ileri tuluşunun 18 inci yıldönü'mü bugün 
ielmemiştir. binlerce halkın coşkun tezahüratı ara

MUttefk~er harbi şarka 
genişleteceklermiş 

İsveç «Dagens .Nyheter» ıtazctesi hn fını muhtemel tPhdidlen• karşı rı Lidafaa 
beyannamelerin bir fotoğrafını nec:r0t- edecek olan mıntaka için p0k müessir e
mektedir. Bu bevannamclerde Sovvc>t j lacaktır. 

doğru esirlerine ne k~:iar id muamı>le edildi- ---
ğini gösterir resimle~r de vardır. J ahara kadar Amerika 

eç 

n blt 
rınd' 
Sov' 
is,·eg 

nm8.sf 

dön; 
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e me'11 
kap" .. ' r go 
ukU~ 
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.... ..-"' 
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' Ameril<anın nakdi yardımı İni.i!tere ve Frans ' y-: 2.0JO 

Romanya Kralı 
Rus hududunda 

sında kutlulanmıştır. Merasim parlak 
olmuş, köylülere ziyafet verilmi~tir. 
Gece fener alayı tertib edilmiştir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lışmak teşebbüslerine hasretmekte de 
vam ediyor. 

Nevyork 5 ( A.A.) - Amerika yı:ır- tayyare te dim c decek 
- d.ım teşekkülü Finlandiyaya şimdi ye 

Nevyork 5 (A.A.) - Binı-.ası Aliot, 
cLife,. mecmuasında yazdığı bir maka -
lede. Amerikanın İngiltere W' l"ransaya 
önümüzdeki ilkbahoarda teslim ~ilinek Bükre~ 5 (A.A.) - Kral Karol, ya

nınd~. başvekil T~taresko olduğu hal -
de dun akşam Cernauti ve Chisinau'a 
hareket etmiştir. Kral her sene kral
lar .. ·· d gunun e mutad olan merasimde ha 
zır bulunacaktır. 

Bu seyahat, Kralın son haftalar zar
fında muhtelif cephelere yaptığı zi -
yaretler serisini tamamlamaktadır. 
Kral, ~oel şenliklerini Macar hudu -
duncfakı Oradea Mare'e de ve yılbaşını 
da R_omanyanın harb limanı ve hir 
Dobrıce şehri olan Köstencede geçir -
dikten sonra şimdi de hal So . ~ ~cl 
hucıudu olan eski Polonya hudud d c ., un a 
.ernautı ye ve Besarabyaya gitmekte-

dır. Krı-t1 bu iki mevkide nutuklar sö _ 
liyccel:tir. Y 

Türk - İngiliz 
Ticareti 

Bu meyanda, gazete!~r, Yakınşark ve 
Hindistanın başlıca şehirlerinden ve gar
bi Asyada İngiliz - Fransız askerlerinin 
tahşidat yaptığından bahsi olan haberleri 
mevzuubahs etmektedir. 

Diğer taraftan ayni gazeteler, Finlan _ 
Lonrtra 5 (A.A.) - Reuter: Türkiye ile in_ 

gil~re arasında tıcari münaseootleri düzelt diyaya Fransız askeri ve Karadenize Ak-
mek üzere cereyan eden müzakereler iler : denizdeki Fransız filosuna mensub ge
lem~kt.e ve bu müzakeratın muvatraklyete milerden gönderilmesi için Fransız mat
ulaşaca~ı ümld edilmektedir. buatı tarafından ileri sürülen fikirleri 

Türk - İnglll~ ticaret. rejimi dolayıslle, in_ tebarüz ettirmektedirler. 
giliz ihracat taclrlerinln, mal bedellerlnl Lokal Anzeiger gazetesi. garb devlet-
bazan ço!ı: büyük taahhüdlerle alablldikler1 
ltlraf edilmek.le beraber takas hükümlerlnl !erinin, Sovyet Rusyadan dolayı g<'lrhi 
tadil suretlle ticaret için yenı bir esas bu _ Asya devletlerini tehdide maruz gös -
lunmasına intizar olunmaktadır. Bu suretle termiye çalıştıklarını ve bunu da, şarkı 
va~yet h~edll!r derecede düzelecektir. Tür. kendi projelerine ortak etmek maksadile 
k~7enln, Inglliz ihracat bedellerlnl tediyede yaptıklarım yazmaktadır. Bu gazete, ya
go3terd!ği taahhür, iki memleket arasındaki zısına şöyle devam ediyor: 
ticaret müvazenestnin, İngllterenin çok le - Sevki tasavvur edilen ve İngiliz - Fran 
hinde olmasından Heri geliyordu. Fakat, in_ 
glltere:nln, Türk mallarını daha fazla mlk sız efradından başka Türk kıtaatını da 
tard:ıo satın almak suretile, vaziyete bir ha: ihtiva edecek olan ordular, Kafkasya -Balkan antantı lif!ik verece~! ümld olunmaktadır. Bu iti - daki mevhum Sovyet tehdidini önlemiye 
barla, Türk lthalftt taclrlerlnln, halen İngl_ memur olacak, fakat hakikatte, müt -

"on sa.y z· llz lirası Jçln verdikleri yüzde 60 prlmln, İn- tefikler tarafından, uzun zamandan beri n ~ c-; glltere tarafından Türk emtiası satın l dıkça k 
1 

ıı. a ın- hazırlanmış bir taarruzu icraya hizmet 
Berne 5 (AA) • ço aza.aca151 tahmin olunabilir şu . b' d b . 1· .. 

. · · - Havas ajansı bildi - sırada Londrada cereya t kte 1 · .. edecektır. Esasen, ır ay an erı ngılız-
rıyor: .. n e me o an go_ h 'd d . 1 h ru~meL·r. çok muhtemeldir ki bu neticeyi ve ıer, Sovyet ta şı atına aır ya an a -
B {~•ll1Rnya hariciye nazırı Gafenko ve re~ekt'ı. herler neşrederek küçük Asyaya ve ya-

t 
8 an Antantı reisi Balkan An~an- . Istanbuı 5 <A.A.> - Havas ajansı blldl _ kın devletlere korku salmıp çalışıyor -
ını fl Ş b t · rı}'.or:. (A.A.) 

etmiştir.u a ta Bclgradda içtinıaa davet Inglılz - Fransız - Türk lktısadi anlaşma- !ar. 
Jarn-.ın akdinden sonra halen Fransada bu İstanbul 5 ( <\.A.) - D. N. B. ajansı 

Ncıt•onal z ·t Yad k: · eı ung gazetesinin Roına!1 lunn.rı Türk heyeti, Bulgar hükumetinin da- bildiriyor: 
'I' .. ~· 1 muhabiri, Yugo,lavya tarafındı.m veti üzerine, Sofyadan geçerek Ankaraya dö. Fransız erkambarbiye ~nerali Ar ~ 
1 ur ıve hakkında ileri sül'ülcn itirazın ne~::~ır~ehafll b . .. banneau ile iki İngiliz erkanıharbiye sü-
tahanın nufuzu i'e b t f di,d u zıyaretin, Turk _ Bulgar . k A kA 1 .. .. k .. An 

haber verrnektedı·r. er ara e iğini münasAbetlerl uz.erinde iyi tesirleri olacağı bayı, as erı er an a goru.şme uzere • 
1 mütaleasındadırlu. karaya gelmişlerdir. 

kadar 583.000 dolar S!Öndermi~tir. 

Yeni Belçika kabinesi 
Brüksel 5 A.A.) - Be:çika kabinesi üzere 2010 tayy:ıre inşa eneceğini ve 1940 

istifa etmiştir. Pierlot tekrar yeni kabi - senesi sonuna kaciar bundan başka gene 
neyi teşkile memur edilmiştir. Yeni ka - tngfüc>re ve Fransaya AmP-rika tarafın -
binede nazırların sayısı on sekizden on dan 3300 tayyare gönderileceğini bilrlfr -
dörde indirilecektir. ı mektc>dir. .......................................................................... ·············································· ·-·· -

Sabaltan Sahaha 

Artık facia sahnelerini te!Jhir ve ta~vir mi.ıı.~b:ıkasma nihayet versek iyi olacak. 
Yüreklerimiz kftfi derecede acıdı. c;oz erimiz kana kana ağladı. \ azifemizin ağ -
lamak ve ağlatmak olmadığı aşikardır. F< laket sahasına g-iden mesiek arkadaş. 
!arımdan rica ederim. Artık bu facia edehiyatma nihayet versinler. tı'oto nıuhıı -
bir erimiz objektiflerini felaket kurbanlarının yığın yığın cesedleri üzerine çevir 
mekten vazgeçsinler. Asil Türk milletJ acı ve çetin imtihanlardan geçmiştir .His. 
Jerini tahrik etmeğe Jüzum yoktur. B z heyeC'ana düşmeden biiyük tehiikelere kar • 
şı t•ephe almasını bilen insaularıı. Hasta Cümhurreisimiz olduğu ha. de saçı bitme. 
m.iş yavrularımıza kadar bütün vanmızla onlarla beraberh:. Türk birliği bu elim 
hadise ile tam cevherini ıöstermiştir. 

Kalemlerimiz ve objektiflerimizie felaket ı:<irt-nlerin iztırabuu dindirmek imkim 
varsa bu herhalde onı arın elim \'aziyetlt>rini göstermek şeklinde olmıyacaktll". 
t'acia sahnelerini heyecanlı bir senaryo haline getirmekte ne mana var. Türk Ta. 
tanından bir felaket sağnağı geçmişt r. Kimsenin merhametini gıcıklamağa ibtl 
yaC'ımız yoktur. Dünya .rasadhanelrrinin sismoğrafiarını parçalayan tabiat badi: 
se<:indekl dehşeti bütün cihan anlamı~tır. Ve C'ümhurreisimiz felaket saıhasmdan 
bütün dünyaya yaptığı beyanat i.e heın vaziyeti anlatmış hem de bu harabelerin 
milli kudretle çok geçmede'll mamllJ' olac;,ğını söyliyerek gösterilen aiaka v 

k
.. . . e yar. 

dımlara te~ek ur etmıştır. 
Şu hald~ artık enkaz, cesed ve i~lüm~~n çatılmış bu ro~kun facia edebiyatına 

'llevam etme.kte mana yoktur. Vaz femızııı. satlece elimizden gelen maddi yardımı 
yapmaktan ıbaret o duğunu bilerek beühudf' heyecana kapılmıyalun ve lüzum~u• 
heyeran _uyand~rm~ğa çal~nuyahm. Büyük 1'ürk milleti mücessem bir vakar ve a. 
sa!e~ hal~_nde dı~d•k ayakta ve kudretli Sefinin arkasında, vazifesinin başındadır. 
Buton vuzuhu ile canlandırılması lazım bir levha varsa ancak. bu o:abllir! 

'---2Ju.1/.a,. Ca/.i.J 
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4 Sayfa SON POSTA 

( • er1. ) Sehir , llaber 
Döviz k çakçılığı yapan ] 

bir banker yakalandı 
Bir duvar bir evin 

Ustüne yıkıldı ve evi 
çökertti 

Dolmabahçe izdihamı 
bidisesinin. muhakemesi 

Banker uzun bir müddet içinde bir kaç milyon liralık 
kaçakçılık yaptığını itiraf etti 

Küçükpazarda Kantarcılar mahalle -
sinde Mutasarrıf_ soka~ında. bir arsanın Dün eski lstan bul valisi ve dig"' er bazı şahidler dinle 
on beş metre yukseklikteki duvarı son • • • • f ) 
günlerde yağ.an y~urlardan dolayı dün nıldı, ıstınabe evrakı zmit ağır cezasına gönderilece 

tfstanbul emniyet müdürlüğü dün uzun 1 dı temin için de bir cürmü meşhud tertib saat 17 de bırdenbire yıkılmıştır. 
milddettenberi döviz kaçakçılığı yapan edilmiştir. Yıkıl:'1n d~va~~n ~kazı alt. y~ında iki İzmit ağırceza mahkemesinde göriilen 1 geldiği günlerde, Partide çalışı~rdll~ 
bir müesseseyi meydana çıkarmıştır. Dün zabıtanın malümatı tahtında ec- katlı ~ır evın u.z~rıne devrı:rruş •.. ahşab Dolma:bahçe izdiham hadisesinin Istan - Hadise gecesi, re.fikamın hastalandı~ıJJ 

Şehrimizde ötedenberi mühim bir ser- zane sahibi bu müesseseye telefon etmiş ve. e?kı o!an bu b~nayı ?a anıde çokert - bulda bulunan şahidlerinin son kısmının telefon ettiler. Partiden çıktım. Gider 
maye Jle iş yapan Rafail Yahni müesse - ve gö~ek üzere bankeri eczanesine mıştı~. Bınanın ~o~mesıle evde bulunan da 2 nci ağırceuıda dün dinlenilmelerine ken saraya da uğnyarak, vaziyeti tef 
sesinin ecnebi memleketlere giden eş - çağırmıştır. Fahrıy~ .a~ak: bır kadınla 5 ve 7 ya - devam edilmiştir. ettim. Sonra Şişliye wttim ve hAdise J1I 
hasla sıkı bir temas halinde bulwıdu~unu Bir müddet sonra banker gelmiş, mü- şın~~ı .. ~.ı çocugu errkaz altında kalmış Dünkü celsede ilk olarak, facia esna - berini orada aldım. 
tesbit eden zabıta bu müesseseyi daimi essese sahibi Hicaz seyahatinde validesi- V? ~r':lltu_ye koşa~ ~on:şular. derhal va- sında 16 yaşında bir kızını kaybeden Facianın noksan veya hatalı tedbir 
bir tarassud altında bulundurmuştur. ne gö.5terdiği kolaylıktan bahsederek ZJyetı ıtfaıyeye bildirmışlerdır. Raufi Manyasın refikası Lahika Manyas Jerden doğduğunu zannetmiyorum. I:Tfı 

Buna rağmen uzun müddet isin mahi _ kendısinin Parise gitmekte olduğunu ve Fatih itfaiye grupu derhal hadise ma- ile, kızı Fürun Manyas dinlenilmiştir. dise, halkın heyecanı ve izdihamı do'ıı 
yetini aydınlatacak bir delil elde edile - gene evvelki şekilde bir yardımına lü - halline ge1ıerek enkazı kaldırmağa baş - Her iki şahid de, hadisenin, sarayın yısile içtinabı gayri kabil bir vaziyett 
memiş ve 'bu sebeble müessese hakkında zu~ h~sıl olduğunu .söylem~ ... Y:zıi b!r lam~ş, kısa bir müddet zarfında Fahri - giriş kapıS~nın bir ara ~apatılarak, açıl- doğmuştur. _ , 
takibata geçilememiştir. Maamafih zabı- ~ umıdı~e banker bu te~lıfı buyu~. bır yeyı ve çocuklarını kurtarmıştır. ln;ası ve alakadarl~r~;ı kalı derecede t~d- Faciada emniyet mudürü Salih K:l 
ta müessesenin Türk parasının kıymetini memnunıy~tle kabul etmış v~ kendı~ın - Kurtarılan iki çocu~a da hiç bir şey b:r. a'~arna!arı Y;Izunden vukua geldı - ve müdür muavini Kfunıranın tedbir:-ı 
koruma kanunlarına aykırı hareketlere den 1000 lır~. almıştır .. Rafaıl .. Yahnı bu olmamış, y.alnız Fahriye vü.cudünün. ğını "soyle~ışle~ır. . . . likleri olduğunu kabule vicdanım müs 
tevessül etmekte olduğunu tesbit etmiş- para m1:Irnbil~nde Parıste munasebette muhtelif yerlerinden hafif surette yara - .. Muteakıben, ciınlen~len ~hı~. N~e değildir. " 
tir. bulundugu muesseseden 12800 Fransız lanmıştır. Yaralı kadın Haseki hastane - Bokel de, vak a gecesı Atatürkun naşmı Üstündağ bu gibi fevkalade ahvald' 

Nihayet Hicaza giden bir kadının gi _ fran!_:akala?itemilec~ğışt·~ bildirerek eczaneden sine kaldırılmış, zabıta tahkikata başla - ziyaret ehiçind sti~adyad.gğittigik~ iı:ti shö~dledikkten 1 böyk hadiseler olabileceğini söyl!yerte 
d k b m" ·ı t ıt·~· - ayrı.:uu ıs ır. mıştır. sonra, ş a e n e ı er ı şa ı e ya ın başka memleketlerden misaller zikre er en u uessese ı e em.as e ıhı go - F ,__ b d bü' .. •. .. el . ·f d · t' · · 
rüJan~ ve avdetinde Fatma adındaki bu aA.a.t u sn;~ a tun goruşm ~rı • 1 a e vermış_ ır. . . . _ mıştır. 
kadının malfımatına müracaat edilmiş - saklandıkları buronun dolablarından dm- E~m'lk mütahassısı . Sıra,. es~ı valı ~uhıttı~ V:stunda~m Giriş kapısının kapanıp, kapanmamfı 
tir. lemekte olan. ~!>ıta ~urlar~ m~y?ana l ı.1 dınlenıl:.n~sıne gelmış, es~ val~ 1!1ahke - keyfiyeti etrafında da: 

Şeb . . d k' b'. "k b.. ah·- çrkarak Rafaıli onlemışler ve uz:rını .a - k k • I '"f . mede h~las~tan,.. şı:nıa~ soylemıştır: _ Geçen celsede emniyet s&ntral 111r rımız e 1 uyu ır eczane 5 ı rıyarak evvelce nımıaraları tesbıt edil - e me ıma a fnl gayrı - Muessü hadisenın cereyanı sırasın- . - . . ·~·ııı> 
binin validesi olan Fatmanın verdiRi ma- . 1 b. 1. .. . d bulm 1 da sarayda deg~ildim Yalnız ben kolordu muru benım boyle bır emtr Yerdıgı, .. 
liimat "ayanı dikkat aörülmüş kendisine md ış o an ın ırayı uzerın e uş ar - hh,. ld k d .. t ··a·· .. 's ıt·h K sövlemiş. Bundan, kat'iyyen haberw 

" ... ' ır Sf I U U uman anı ve emnıye mu uru a ı- B h"d· . ş· l'd .. "- a·ııı-Rafall müessesesinin Hicaza giderken İs- B tI _ _ h d t 1 · lıçtan mürekkeb bir komisyon teşkil et _ yoktur. en a ıseyı ış ı e o,,L en ı . 
kcnderiyede bir Yahudi müessesesinden u sure e cu~.u .. meş u amam an - miş ve halkın Atatürkü ihtiram ziyart'ti Santral m ... emurl;1nda!1,__bu hususta t~le 
alınmak üzere bin liralık bir kredi açtığı mf ~l: bul para vile gb~ruk~ede~?ası.ndayRapa - Şehrimizde bir ekmek fabrikası kur - için lazım gelen tedbirleri almıştık. Bu fonla ma.ıu~at ıs~~ıgım sırada, facıa O' 

k bT b d aı ın e yazıs e ır agı uzenne - mak - bel d' - t d . lup bitmışti demıştır 
ve mu a ı ınde ura. a paralan aldığı tıgı hesablar suç delilini teşkil etmiştir. b. k uze.:ed be ı'!eykme me.kuı:aca1a de en ::e tedbirlerden alınan netıceler iyi ve nok- M h'tt' 'ü t" d v ·d h 

1 
it 

anlaşılm~tır. Bu malumat üzerine tahki- Raf .1 b'liıh . t "d"'-l"V" 1 ır ·aç gun en ene ıma e en mu- sansızdı u ı ın sun ag an sonra, a en 
1 aı 1 are emnıye mu uı. ugune ı: sel rd t tk·k t ı· u· Telk · b 1 · t ·· a·· · · -wkil kat derinleştirilerek Bayan Fatmanın k dil k lm t B k e~se e e e 1 a yapan n~ ız - Beledi~e ve vilayete daha yakın ve tan u ernnıye mu ur muavını 

ffadesine müracaat edi1miş o da avukatı sev e tere sorg~t. 1ap~_ ış ~~~la a~Jae:. man müessesesi mümessili M. John dünr merkezi olması dolayısile, hadise vukua (Devamı 10 uncıı sayfada) 
' w~~ ~am~ııra e ~ Ak ·ı 't' İ ·1· .. 'liA ===============================~ v~~ta~le b~ ~üessese ile temasa geçti - rak uzun zamandanberi bu şekilde mua- n araya gı mış ır. :ıgı ~z. 1!1umessı vn 

~ı~~e~h~ mcleyç~rmwbh~ç~yoolinmi~karada~~abcleili~~~mburla&~~---••••••••••••••••••••m•m••••~ 
Zabıta tahkikah banker Rafail Yahııi tarmda döviz kaçakçılığını başardığını un fabrı~ v; otomatı~ ekm.~k f!rınları 

müessesesinin çok mühim miktarda dö _ il~ve etmiştir. h ... ~kın~akı plan ve proJeler uzerınde a-
11iz kaçakçılığı yaptığı neticesine varmış Zabıta tahkikatı derinleştirmekte ve l~k~dar ·~;a ızah~t verecek ve tekrar şeh
olduğundan müessesenin faaliyetini ön- Rafailin suç ortaklarını tesbit ile meşgul rımıze donecektır. 
(emek zaruret halini almış ve bu maba- bulunmaktadır. İngiliz mümessili şehrimizde bulundu-

Buğday ihrac 
fiatleri 

Dun otomobil kazasında 
iki kişi yaralandı 

Bu 
Hafta TAKSiM Sinemasında göste

rilmekte olan 

ğu üç dört gün içinde refakatinde belei
ye iktısad müd'iirlüğü memurları olduğu 
halde şehrimizdeki değirmen ve fırın -
larda tetkikler yapmış ve bu tetkiklerini 
bir raporla belediyeye bildirmiştir. M. 
John bu raporunda Avrupa şehirlerin -

Buğday ihracatçılan icra komitesi 1 Dün şehrimizde iki otomobil kazası ol- deki otomatik asri fırınlarla bizim fırın- -Şimciye kadar Türk yede yapılan filmlerin en mükemmelidir . 
.(aptı~ı bir toplantıda dış piyasalar~ ih - muş, iki kişi yaralanmıştır. J.arımızın tasarruf ve temizlik bakımın - 30.000 k~inin büyük bir 3 Jaka ile seyrettiği bu filmi görmek için 
rac edilecek buğdaylarunızm da ihrac Beyoğlunda Şehidımuhtar caddeı.5inde dan ~ukc:yeseler.ini y~pmış ve .J\Vrul?a7 f d d 
fia~:nknaır:sbbiu.~tü~.tmn hiştiub.ru. bat Jhracatcılan- 22 sayılı evde oturan Leon dün Sirkeci -1 nın ~ıç b:r ~ehrın.de lstanbul~akı ~ıbı bu soil günlerden isti a e e iniz. 

' gayn sıhhı bır .şekılde ekmek ımal edıl - lıAveten: EKLER JURNAL ıon dtınya haberleri ve GRAF von na bildirilmiştir. den geçerken Aksarayda Kemalpaşa cad- a·v· . t b .. ett· ·c-t· t .1. .. 
. .. . . me ıgını e aruz ırmı.,..ır. ngı ız mu- SPEE il İ ·ı· K ·· l · d d · h b l• ı· 75-76 hektolitreli ve 4-5 çavdarlı, yüzde desmde oturan şofor Hasanın ıdaresm - messili İstanbulda kurulacak ekmek fab- e ngı ız ruvazor en arasın a enız mu are e ... r 

8 analizli Anadolu sert ve yumuşak buğ- deki 1543 sayılı otomobilin çarpmasıle rikasına aid tekliflerini birkaç ay içinde Bugün 1 ve 2.JO da tenıilatlı matineler 
&~arınfubfi~ıalbb~~kuru~~ ~rnla~ış~Yuilited~al~a~m-mufu~l~~iWe~~~eye~fu~~------~-••••••••••••••••••••••~ Ayni evsafta .azami yüzde 117 tohumlu ~ · · ·· l · · ,,. 
cenub mıntakaları sertleri fob altı kuruş mış, şoför hakkında takibata başlanmış- cegını so_y_e_m_ış_tı_r. ______ _ 
on para, İzmir, Antalya, Samsun ve ha- tır. 
valisi buğdayları 6 kuruştur. İkinci kaza da Aksarayda olmuştur. 

Dün İtalya ve Belçikadan 5ı25 kuruş- Aksarayda Millet caddesinde berber-
tan arpa ve Fransadan çavdar için mü - lik yapan 14 yaşlarında Mehmed dün, 
him talebler yapılıruştır. 

Askerlik işleri: 

Askerlik yapmıyan topçu ıınfı 
çağuılıyor İhracatçılar ihrac iskelelerinde stoklar dükkandan caddeye çıktığı bir sırada Yu-

y.apmakla meşguldürler. ön:imüzdeki sufpaşadan Aksaraya gelmekte olan ş~ Eminönü Askerlik Şubesinden: 

,._. Bugün SAR/\\ V Sinemasında 
MAURICE CHEVALIER 

MARıE DEA - ERIC v.STROHEIM ve PIERRE RENOIR 
ile beraber çevirdiği ve emsalsiz gllzell ği ve muıcemmeliyetile btHUn 

şehir balkı tarafından alkışlanmıra la.yık 
haitalar içinde mi.ıhim miktarda hububat för Hüscyinin idaresindeki 1957 sa)'llı o- Ş mdiye kadar a.-;kerllk yapmamış (316 ııa 
ihracına baş!ıanacağı kuvvetle tahmin e - tomobilin sademesine maruz kalarak ya- 3351 doğumlu topçu sınıfına mensub ceza -
dilmektedir. ralanmıştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış. lı, cezasız ve bakayadıı kalmış erat askere T u z A K 

Hububat piyasasındaki canlılığın ak - seTkedileceklerdlr. Bu eratın hlı; vakit ge _ 
sine olarak zahire fiatlarında gev.şeklik kazaya sebeb 0~ şoför yakalanmıştır. çlnniyerek şubeye müracaat etmeleri ilan :..& 

=~~~t~~- ;Jk:~:~ş~~a t~~~~? f~~u~~~ D,-nız işleri: 0(.~~-~~·.i····.···y····A·····T····R·····o·····L····A·····li········ .. )··· 1 Fılminde sarkı ıııöylUyor ve zaferılen zafere koşuyor. 
fıatlannda dün birdenbire 1.5-2 kuruş tlheten : FOKS JURNAL en son httrb ve dUnya hav.ıdis.eri ve 
arasında bir düşüklük olmuştur. G R A F lJOn S P E E hadisesi 

Bunun son haftalar içinde mühim fa _ Üç vapur ithalat qyaaı geldi 
sulye alıcısı olan Fr.ansanın Brezilyadan Dün !imanımıza üç ecnebi vapur gelmlş, (kibir T1yatr<Mu Tepebafı dram twnında ••••. Bugün saat 1 ve 2.30 da tanzilitlı matineler 41•••-' 
~al alrnağa ~lamasından ileri geldiği mühim miktarda ithalat eşyası getirmiş _ akşam ııaat 20,3Q da 
~y}enm;ktedır. Gene bir iki gün içinde tir. Hayat Bir Ri!yadır 
pınnç pıys:ısı da gevşemiş ve fiatlar düş- Buıılardnn İtalyan bandıraJı Çıta dl Bari 
~üştür .. Bu düşüklük azalan mevrudatın npuru elektrl1< malzemesi, boya v~ fırça: 
bırdenbıre artmasından ileri _Relmiştir. mak.inu aksamı esans kimyevi ecza cam 
29 5 kuru.şa satılan m k' ı· T ' ' ' , .. a ıne ı osya mal- eşya kayak ve baston radyo ve pamuklu 
ları 27 kuruştan muşteri bulamamakta - me~u-::at, demir eşya: ızoland çim ento, 
dır. boya ve vernik, lastik eşya, panjur ve man_ 

Yarın Tayyare modelcilik ken, muşamba, rayon iplik, pamuk ipli _ 
ğl, mantar eşya, kftğıd eşya. makada, bakır 

müsabakaları yapı!Rcak eşya, t(;neke levha. kimyevi ecza: reçine; 

t.tılt.111 caddesl komedi kamında 

Gündüz $8at 14 te 

Çocuk Oyunu 
aqam aaaı 20,30 da 

Sözün Kısa~ı 

Halk Opereti 
:Bu atşam "Ye Pazar matine 18 da acıe-::ek Pazar gunu Yc~Uköyde tayyare cam eşya, yün mensucat, gene İtalyan ban. 

uıode:c!Uk mfüıabakaları yapılacaktır. Bu dıralı As.Qlrya vapuru, asfalt, sud fostlk, te- operet 

Bu hafta SA KAR YA Sinemasında 
Sahhar ve dehakar 

Polonya Yıldızı POLA NEGRi'nin Büyük 
muvaffakiyeti 

KARAR GE C E Si 
ve ilaveten : CANAVARLAR ÇETESi 

BUyOk ve görn;meıniş ~eni bir zabıta ve macera tılıni 
2 büyük film birden nıü.snbakalnrda ıoo e yakın tayyare mod~U ~fon ftletı, naftalin, tAğıd. makara, Yunan Ayrıca: ZOzo Dalmas tar.atından şarkılar 

uçurulacak ve muallim mektebi talebeleri andnalı Argo vapuru cam ve kimyevi güb_ il•••••••••••••••••••••••-~•••••••••••--~~----~~., 
b nçu ... ıarı tnklb edeceklerdir. Şehrimizde re getfnntştır. .. 

u ... .. ba k k - Bundan ba Jı: N B u G u" N .... o·· ZLu·· ki bu müsabakadan ş a ya ında Adana, Hüd ş a anıazgah, Şendllber ve TURKÇE C' 
B rsa İzmirde de modelcilik musabakaları d n1~erdl Türk :rnot.örlerı de Bulgaristan :t p E 'lfP ~ 
,:pıııı'caktır. Ayrıca 19 Mayı.s gençllk bay - an 9,ıtoo kilo odu~ getınntşlerdlr. • ıı&Jlııı. .....,. 

n:in Ankarada yüzlerce tayyare mo - F b . Sinemasında 

:~ın iştirak edeceği bir miisabaka açıla_ ortam:k~b• m:~uhİvuzla1ra • ş E R L o K H o L M Es 
aktır n ı t . n a ınacak 

o . ····························•·•••••••••••••••···· ev c Denlzyollan Idarest ····-··T·····E Ş E K K Ü R mezunları arasında bir mtis;ba~rta nlekteb 
. açmağa karar vcnnlşttr. İmtihan:! imtihanı 

sevglli büyük babamız Kortenernl 11 HSısiA~ ~:P m~~~ffak olanlar fabrika ve ha~~r;;:r:; ( B A s K E R v · L L E R • K •o• p E G"" ,· } 
ALKIR'ı ebediyen kaybetmemiz do ay e r m et ameli ve nazaıi stnJ ~ 1 f n 18 

ek oon::ı.zeslnde bulunan ve gerekse mek. bundn sonra amelenin baŞlna Y;~~c~klar ' 
:::, ve telgrafl:ı acılarımıza iştirak eden ak- il}ln muntaz~m bir seyir taklb etmesı:ı e~:~ İ\; ~~ A~k - HEYECAN - DEHŞET ve BÜYÜK MACERALAR FfLMl 
ra.ba ve dostJanmızla dlü~~: snym ;evlatalday_ mln etmek uzere nezaret edeceklerd r. z. • ~\ Bnş rollerde: RICHAHD GRl·:NE - BAZIL RA fBON - WENY BARfE 

1 teşekküre teess rumuz mun o a - S h P ~ 
rı adyr bu .,u··ıcmn borcumuzu sayın gazete- 8 te pasaportla gelen bir Alman ~ .... Filme Wtve olarak: FOI<S DÜNYA HA VADlSLER1 ve 
tun an -v ·ı · h .:f -l h · · _.. a.sıtru;ilc ifa eder, muhterem ve nilz aı esı u u arıcıne Ç1 arılacak s p E 
nız t v aulh:ınc hastanesi direktörü General Vlynna konsolosluğı.tmmun. tnklld edil G R A F 
d~~r stJREYYA'dan babamızın tedavlsln.. mlş mührlle, pasaportuna sahte vize alarak . 
do .. w diği yük.sek iht.lmam ve onun en memleketimize gelen ve bu hareketi zabıtaca 1 ~ 
de gos zı! ıerine kad:ır candan alaknlarından tesblt. edilen Görenberg adında bir Alman ve 'eJ Zırhlısının yaralı olarak Montevidoya gellşi ve KUMANDA-
son va ensuz minnettarlığımız.ın knbulümi a1lesl efrndı alAkndar mahkemeden istihsal 
dolıı.yı so olunan karar üzerine bugiin Emniyet Mü NIN önQnde yapılan cenaze merıısimi 

rıca ediYOtUZ. TORUNl,ARI dUrlü~;i marlfetlle hudud harlclne çıkarıla: Bugün saat ' ve 2.30 da tenzillth matine vardır. Oi"'g'er seanslar 4.30. 6.30 ve 9 da 
CEI AL BALKIR _ İHS~.N BALKIR caktır. ~-------------------------... ~~~;..~ .. .;. .. _ _ .;._~_;.~..; .... , 



SON POSTA 

Avrupadaki harbin 
Balkanlarda yaplığ~ 

ekonomik tesirler 

Sayfa S 

1 Hidiıeler Kı rşısı:ıda 1 

Hilenin kurbanları 
N e ~ndebur şeydir bilirim. Giz ortada bir hakikat var ki, hilekar 

li gizli sokulur, her yere girer yaşıyor. ve hile yapmağll müsaid saha 

ve girdiği yeri berbad eder. buluyor. ? 

Onu kasobm sattığı etin nescinde, - Ne yapmal~ · . .. 
sütıçünün gügümünde Urfa yağının Onu ben de bılmıyonım. Fakat oy -
tenekesinde, ipekli ~ın dokuma _ le istiyorum ki, hilekar, en küçük bir 
sında, çorabın tabanında, ayakkabının hile yaptığı zaman. ~n ağır ceza Ue 
köselesinde, kahve fincanında; çay ib- c:zalandml~ın .. Ta kı bır. daha: ne o bir 

Bugilnkü harbler yalnız muharib G- YAZAN ""1 auyor. Bu vaziyet, bilhassa Makedonya riğinde ... daha ne kadar sayayım, bin- hıle yapınaga cesaret etsın, ne de baş-
devletleri değiL fakat ayni derecede ve Trakyadaki birçok çiftçilerin işsiz lerce yerde gördüm. kaları. 

~::;ı::md~1:!~';. ~;ı:!;~= Hasan Ali Ediz 1 ka~:s~n;r~n~~ı;.~!da da kendini o~~·~~id~~::~~~";~"?.,"". tens.ı;.~~}:~n:•::!:'d/~~nı~n~:.~ 
arasında başhyan bugünkü harb de - .. -·-·-.. ~ hissettirmekten hali kalmamıştır. Bul- deki sudur, 0 Urfa yağına kanştınlmış vüzünrlPr. bu kadar büyük olduğunu 
derhaıl tesirini dünyanın dört bir tara-! çıkmıştır. Ayni şekilde mısırda da bır j garistan kendi san~i için gereken ip- margarindir. O ipekli :kumaştaki sun'i kiı:n tasavvur edebilirdi? Fakat maat
fında hissettirmiye başladı .. Harbin ve yükseliş kaydedilmif, ve vagon başına tidai maddelerin 2/5 sini dısarıdan, ipektir, 0 çorabın çürük tabanıdır. teec;siif fclrutctin büyük olmasında hi· 
karşılıklı ekonomik ablukaların tesi- 34 bin ley yükselmiştir. Arpa ve çav- b"lh ssa deniz yol .1 "th 1 t · t _ O köseleye benzetUmiş mu'kıavvadır. lel{arın kınla~ıca parmağı da varmış. 
rindcn en fazla müteessir olan millet- dar da vagon başına 37-36 bin !eylik dir. Halbuki ha b du 1

1 
e 

1
•1 ad e :neıı: 1:_ O kahveye katılan nohuddur. o çaya Dünkii Son Postanın bu hususa dair 

..... ka d .. B "d . r oayısıe emzyo1 d·-· h beri 1 lelar, ck~nomik bakımdan nisbeten fakir bır yuksel1' ,,_
4
Y be~1ştır ... kug 1 a~ tı.c:e le nakliyat a'Sgari bir hadde indiği için ka·'ılan laalettayin btr yapraktır. o ver ıg, a aynen a ıyonım: 

o n, tabi vaziyette bulunan milletler- vagon başına 'T ın ey yu se mış ır. Btılga . t k d" 
1

.. 
1 

. t"d .ı: müşterek ismHe hiledir. •Son zelzelede Tokatta yıkılan ba • 
• · • "d i rıs an en ıne azım o an ıo ı r.-ı • • dır. Yugoslavya: Bılhassa ıptı a madde dd , . k "k ·d b"l Hilelivi satın alırız. Çünk'"ii hHesi7.ini zı bınalann inşa taırzında o inşaatta 
B ·· k- h bi k h. tm kted" B k t b'l ma e.erı ço. zorlukla tedan e c 1 • • • kull l l d b .... k k k 

da 
U"Unf ul ar .. nt e~onom_i~ bakım- hsı ıntısı ısse te ır:. du sıkındı .. ' : mektcdir. Bugün Bulgar limanlarımı bulmak güçtür. IDlelisini kullanınz. 1 anı.lad~v~ad zemh~.,:,. uyut b sah atlı -

n en az a mu eessır ettıği memle- assa, men.suca S8'1layıın e en ısını • . . . b"t • Çünkü hileli oldumınu bilmeyiz TA ki ar sezı ıı~ın en Ul\.ume u ususta 
~- tl B Ik de 1 . . . . - .. y ucrı vnn gennler umumıyetle 1 arc~ ı•- · t hk'k ~ k 1M • Ae er, a an v etlendır. Bu mem- hissettırmektedır. Çunku ugoslavya- · ' . . ... hilelinin zararını bariz surette görü • a ı at vapLırma uzumunu hısset -
lekctlerin dış ticaretleri, endüstrilerine nın mensucat sanayii, umumiyetle devletle:-e mensub gemılerdır: Tabu rüz. O ıaman sesimiz çıkar, miştir. MeselA Halkevi binasına• beton-
iptidai madde tedarik etmek mesele~i, dışarıdan ithal edilen iptidai madde- bunlann navlunlan da fevkalade art- _ Hile ile müc d ~ ll 1 anne harcına donmuş çimento ve don-
bazı iptidai maddeleri ihrac etmek key- IerJe caJışmakt~ hr. Birçok mensucat mış. bulunuyor. Deriz. Ve göstea d:ği . Zlm.. 1 b" _ duktan sonra dökülün toz haline ko • 
fiyeti harb dolayısile tamamen normal fabrikalan bu yüzden kapanmak t<'hli- ~1mdi Bulear;stanın ithalat ve ıhra- ı.erce hileliden anC:~ b~~i ~a bi ı~ k nulmuş cimento ve kireç ilAve edildi~, 
vazivetini kavbetmiş bir haldedir. kesile karşı karşıya bulunmaktadırlar. cat yoll:trı, Tunaı nehri ile şimendifer- hilcıı· 1•10 muvakk~~ b" ın ':dd t r . ~ beton tabakasının zelzelede toz haline 

· • · . . d" . "" .... ır mu e ıçın . 
Romanya, Yugoslavya, Bulf!ar .~'e ~u. vazıvet t&bıattle ~emlekette ıc::sı~- ır. Halbuk: bu yolların ikisi de nck bir miicadele yapılır. geln:1esınden anl~~ıştır.• . 

Yun1n matbuatı, hemen hemen her~un, lı~. dolavıstle sefaletl arttıracuk bır p hah oldugu için, bu yollarla gelen A b . . h"lekA HılekAnn verdıgı zarar, ınsaınların 
bugiinkü harbin Balkanların ekonomi- hMised·r. MC'nc:urat sanayii için ~c>re- emtia fiatları da bizzarure vükselmek- h.l-kA 1c.~ ... a ndıçın ı r yaşıyor, ve hayatlarına da mal olduktan sonra on -
. .. . d • tah .bk" t . . k . t"d • dd ''-'" k d . ı c- ar ı.Ma evama cesaret buluyor' 1 rll k k d """' ın uzE>rın e vaptı~ı n ar esırt an- en ıp ı aı ma e ı:ı.ıvacı o a ıır ~ıd- •ed;r. Bu vazivet dolnvısile netrol, ben- B l" b . ara ve ece cezanın, ne a ar S<!ır 

l . . . B.. .. b d tl'd' ki y l h"k"' . . .. u sua ın ceva ını vermek herhalde 1 t kl t lMi tmi 
ata ~nlata bıtıremıyorlar.. utun u he ı fır h • .ubr:ıs avyk a u umetı bu zin, hububat fiatları bir hayli artnıış hiç ~ kolay olmıyack 0 sa !-:enö~ ~P0 ıdeand !:ıra~, e e -
savdıeımız memleketlerde harb doh- usus a usnc;ı •r t& 1m tedbirler itti- bultmuvor Hı'lekA dun " .. , yecegı g Zvu n e5' mı. 

· · · - . · k ı.. . · - ar yar cı goruyor.. ~ .J.t 
yıs:Je, dış tıcaret uzennde sıkı bır dev. haz etme uzumunu bı1e duvmuc:tur. Harb Ye ekonomik abluka dolavısile Zannetmem ihtimal F k t _. -_,,,,. -l 
l k 

- c:::: ·k· f d b d . ' vermem. a a .,,,,_.~ H'"41 
et ontrolu mevcuttur. · on ı 1 av zar ın a ura a da birçok Bulr,ar hükumeti bir sıra ekow.>mik 

Mec;ela Romanvada: Bütün ithalat ve maddek>rin fiat1arında bir yükseli!': +"db" • "tt"h t k b · e ·m· 
h 

- İk . · . · . ·- rıer 1 1 az e me mec unv ı 
f ra<'at işleri munhasıran tısad ve kavded•lmic:tır: !eselA ç•nko fıa'tlar.ı h;,.c:et · t" B 1 h .. ,_..._ ı· b ;..dav 
Ti · · · · · · · · d f 1 k"l mı!} ır. u Jtar Ul\.ume ı u,. ~, caret Nezaretıne venlmıştir. Roman- ıkı mıslın en az a artmış, pı o b~ı:;ına d k d 1 yanın harice sattıftı mallardan ele f!P- 5,5 dinardan 11, ı; dinara yiikc:;~ mistir. :a~. ar, \en, kenevir üzeri:e ~;.et 
~n paranın % 30 u dışarıdan iotid'lf Nebati va(!lm- 2-2,5; deri ffatları ikim 

1 
ıs~~ınlı . odyrnu5ıtur. Ge_?e u Bte 

1
mr

madd t d 'ki tt ıs i Rom d . ı· tm t r er ruın esın en olmak uzere, u ~ar e e arı ne; 1o ş anya a "l1ıs.ı a'I' ış i . 

bulunmıvan mamul maddelerin sa+ın Yunanic:tana gelince: Burada bilhac;c::~ devleti, '7 cins mntleni eşya imalini 
alınmasına; % 45 şi, Romanyanın sfltlh- tütün föracatı meselesi gavet ke;:kin rı:enetmiş, ve 193~ yıl:na nazaran ~,O 
lanma~ma, ve devletin dış borçlarının bir safhcıda bu unmaktadır. Yuna-n·s- r"r.;.S ma"1eni eşya ımalatını % 50 nı:s
Önenmesine tahsis edilmektedir. tanda is1ihsal edilen fütünler·n hemen bPtinde azaltmıştır. Ellerinde bir tona 

Harb Romanvııda havayici zarur"vc heme!l % 90 nı ihraç edilmekte :di. kadar bakır buJunan bütün sanayi mü· 
fiatl<lrı l. zerinde tesir yapmış, ve bir Harb dohwı!'ı"le Yunanistanın bu en c> <;c;e"eleı ine, bu mikd ın % 30 unun 
çok g:da maddelerinin fiatlan, ec;kis·rP kıvmetli ihraç maddesi tafJ'Tlamen milr,- htiyat olnrak elde ham bir halde mu
nazaran birkaç misli artmıştır. Me"ela: terisiz kalmış bulunuyor. Bu"Ün Yu- hafazası emrolunmuştur. 
Harbden ön~ 100 kilogramı 260 ley nanistanın tiltiln ihraratı hemen hemen Yu!<:mda s•raladığımız bütün bu mi
o;an ~=trol, 450 leye kadar yükselmiş- s1!1ra in-niş bir haldedir. Bunun için- saller, bugünkü harblerin bitaraf ne\'
tır. Dıger taraftan fasulya fiatı bir mis- dir ki Yunan hükômeti son aldıih b"r let1er eltonom'si üzerinde de, hemen 
11 artmış, harbden önce vagonu 30 bin kararla tütün ekim 83h~~ını % 30 nis- hemen muhıırib memleketler kadar, 
ley iken, harbden sonra 60 bin leye betinde daraltmıya karar vermiş bulu- tesir yaptığını göstermektedir. 

- TÖVATRO -
1 Yazan: ismet Hut asi 1 

1 1 

Haftanın tiyatro hareketleri 
Ş~hir Ti:~t~o~u ~r~m kısmında: .. d.üğün~ zannediyor. Rüyada bu kadar operetinde temsil edilmiş olan bu ope-
Pıyes degıştın~tır. Kaldaan do la şıddetli davrandıgı· na pişmrndır Fakat ret guz·· eldır· İ · d -

Brtrka'd .. . . . "' · · yı oynan ıgı zaman mu-
- an ~rcurne edilınış •Hayat hır halle onu istiyor kuleden çıkarılıyor. vaffak olur. Zevkle seyredilir. 

ruyadtr• temsil ediliyor. Babasile harb ediyor. Babası mağlUb - İsmet Hulusi 
1608 de doğmuş, 1681 senesine ka - dur. Önünde diz çöker. İşte kaderin yaz --

~r y~ş~ış olan İspanyalı muharrir dığı. Fakat Sigismunt artık hunhaT de- izm~tte Halkavi 
~z .yırmı tiyatro eseri meydana getir- ğildir. Şiddetle hareket etmez çünkü 
mıştır. h . .. t ·ıı . ayatın da bır ruya olduğunu anlamı~- emsı arı 

•Hayat bir rüyadırc bu yüz yirmi e. tır. 
serd ... n b" "d" B· İzmit (Husus!) - İzmit Halkevi tem-"" ın ır. ır tmih vak'ası hissini B u esas mevzuu, qk, namus ve ka-
verdiği halde tarih değil, bir noktai na- dın varlığının bir insan üzerindeki te - sil kolu uzun bir fasıladan sonra kıı km-

zar müdafaası, ve daha ziyade sürük - sirlerinin çerçevelediğini görürüz. sillerine ba.şlımllf bulunuyorlar. 
leY:ci bir piyestir. Geçen akşam Sönen Ümid ismindeki 

Mevzu kısaca şudur: Dekorl11r, mizan.en güzeldir. Tem - eseri muvaffıakiyetle temsil eden gençle-

Bazil okumuş bir kral. Oğlu Sigis _ Jild~ ~uvaffa~ ~lan artistler arasında rimiz UıZUn uzun aUotJanmtılardır. Bu e
munt doğduğu zaman, yıldızlardan oğ- Hadının, Nevının, Hüseyin Kemalin, serde, Avni Duysak, S6reyya Şener, Tıır

TalMın ve bilhassa Mahmudun isimle- gud Baykal ve Cabir bilha988 muvaffak 
lunun hükümdar olursa, millet basına 

· rini sayabiliriz. 
bir bela olacağını anlıyor ve oğlunu 

olmuşlardır. 

İzmit Ralkevi temsil koftınun İzmit 

* bir kuleye hapsediyor. 
Komedi kısmında.': halkına bir vadi val'<hr ki aradan uzun 

Eilnhare oğlunu bir denemek istiyor. edil' S bir zammı geçmiş olduğu halde maalesef 
K 1 •Sözün kısası> tekrar ıyor on u eden çık&rılacak, üç gün için asıl . · henüz is'af ed'ilememiftir. 
rnevkiine yükseltilecektir. Fakat onun birkaç tiyatro mev8imi içinde en çok Hatırlardadır: Tems;I rubeai büyük ve 
sm-aya getirilmesi işi uykuda iken ya • be~nilmiş eserlerdeı biridir. Bu a • geniş bir kadro ile Ankara ve Kski§ehir -

pılacaktır. Çünkü üç ··n içinde fena dapte komedide eşhu tamamile inti - de Yedekçi operetini muvaffakiyetle tem 

h k gu bak ettirilmiştir. Baya~ hissini ver - . · H t'---' ~-- "" ... ı....ı · are etlerde bulunursa tekrar uvkuda 5 • sıl etmış ve a-~' ~ ~ erı ara-' . 
iken kuleye götürülecek v~ uyandığı mez . smda, Ankara da dahil olmak üzere erl-
zaman gö.....Ju··kı . . .. ld ~ Haz1m ve Vasfi rollennde çok mu - şilmez bir muvaffakiyet gc.termiştf. Fa-

'" ennm ruya o ugunu ff~,_ 
zannedecek. va -. olmuşlardır. kat İzmit halkı, bu eseri .eyretmketen 

Sigismunt vahşidir, hunhardır. Her- * mahrum kalmıştır. 
kese karşı, hatta babasına karşı da şid Halk Operetinde: . Söylendiğine göre eserde rol sahibi o-
~tle hareket eder. Ve kuleye iade edi· cTarla kuşu• nun tekrar edileceği i- lan bayanlar, lzmitt.e sahneye çıkmak• -
lir. Kulede uyandığı zaman rüya gör - lln edildi. Operet heyetinde, Süreyya t.-ı imtina e1maktedlrler. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
Nuhun gemisinin bUyUklUgU / Meşhur bir callAd ailesi 
Kitabı Mukaddeste Nuhun gemisine 

dair yazılı olanlara göre geminin büyük· 
Fransada Sansar ailesinin şlShreti, bu 

aileden birçok celladlar gelmif ohnasuı-
lüğünü hesab eden bir meraklı, gemi -
nin 144 metre uzunluğunda. 24 metre ge
niş iğinde ve on dört buçuk metre de -
rinliğinde, 11,500 tonluk olduğunu tesbit 
etmiştır. 

dandır. 1608 senesinden, 1847 seneatne ka
dar celldlık bu ailede babada.'l evlAda in 

* Gangsterlere harb 

tikal etmiştir., En m~urlan ŞarJ Hanre, 
on altıncı Lüiyi idam eden c.-elUddır. 

* 104 sene ayni köyda ayni evde 

Sekiz senedenberi A:merikada gangs -
terlere karşı po 'is büyük bir faaliyet gO..
termektedir. Yapılan bir istatistiğe göre 
sekiz sene içhıde her on iki saatte bir 
gangster imha edilmiıtir. 

fngilterede Verbllngton -Vait- Emsnot 
köyünde lM yapnda bir İhtiyar kadın 
vardır. Bu kadın ayni köyde doğmut. 

köyden bir kere bile dışarı çıkmamııtır 
ve 104 sene içinde doğduğu evden başka 
bir evde bir gece o"mın yatmamıştır. 

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

il 

En uzun Elifin 
u Mektubu 

ıİkl sivri ellfıı in hlklyeslnl bir Jtı,,ım 
okuyuculanm belki 1111utmuşlardır. Mü _ 
saade ederseniz birta9 cümle içinde blr 
hatırlatma yapayım: 

Geçen yılın son aylarında Çorludan 
cİtl Sivri Elih 1m..zuı altında ikt arka • 
d.ıqtarı mUıterek blr mettub almıştım. 

Yaztlı§ şekli h04uma llttltt için bu sütu.. 
n" aynen geç1rml§tlm. B1r müddet aeçtn. 
ce İzmirden ,ı.. lnaiyali altında bir genç 
kız mektubu aldım. Sim Elltlerln ıazı -
aını o da hof bulmuf. hı Sini m.ltin en 
alTrlstne tallb, onun da mektuba bu .si -
tunlarda çıktı. 

İki Sivri Elifin en 11TI1alnden tek im -
wı bir mettub alıyonam. Diyor ld: 

- Hakikatli Ha.mm Teyzecıtımı. 
Ben ild Sini Ellllıı en &ivrl.slylm_ İs -

mirden cL• ha.rIDe baflıyan blr lalın .sa • 
hlbt>Sl bundan e~ltı dtununmıcla lntl • 
ş;ır eden yamnızı okuınQf.. ve bofana 
glttlilnden bana t&llb olmUf.. aar.lh Mire. 
sı sizde mahtm imif... 

Ben yılbapnda m1W piyangodan ü.mld 
ederken, para ile muta1eae edu.m1yecek 
kıymette -ceylln boylu, kumral, kara 
gözlll ve ıoıew- oanh bir ikramiyenin 
ınüJdesınt, Hanım T°eJ'MCltım (30/12/939) 
gilnfl sfltununda nrdl. Mttballga olma • 
sın belki kırk defa okudum_ Böyle bir 
kısmet her kula ma,.uer olamaz.. Haya_ 
ler. tasanur ettiğim bayat arkada.tunda 
görmek 1.stedltbn her §87 mevcud. 

Ben cevab yazmakta geciktim amma ı. 
Araya yılbap girdi.. bir dll İltanbul ae _ 
yahaU yaptnn .. o.ret lls n gerekle müs. 
takbel hayat art.&dapm bu kuaurlanmı 
affederler ... 

Ben bu 1f1n biran evvel intaç edilme. 
ıl arzusundaJlDl.. Pl§lnSf ata su katma _ 

dan, bu 101 tezelden :rapmanın Uk çare 
ıtnı gene hlnııMtınlzle elde edeblleceıım 

Bu garlb anlaşma birlqmeye kadar gL 

deblllr -ki en büyült d.lleflm badur.
mea"ud yuvamızı kuracatız.. biz ııevtnlr • 
ken maceramız gazetecilere mevzu ola • 
cak. 

Teyzeciğim kısa yazmamı ihtar ediyor. 
.sunuz amma!. Oeveze miyim, yokla çok 
mu söyleımk ihtiyacındayım, bllmem ne. 
deruıe az yazmak ldetım delllse de lbta.. 
Tnuza emir nazarlle batarak ıaaa yasma. 
h çalışıyorum~ Ahi. Müstakbel be.7anı • 
mın adre.slnl lllt buldutum saman pzete.. 
nlz kadar amınca mettub yuac&lım.. 

Bene# meçhul ı.smının bq harfinin <L> 
oldutuna nazaran t.mılnJ bulmala utra -
ııyorum .. Leman ise parlaktır .. IAm1a ı. 
bundan uzak del'fl.. Llle devrinde Yata • 
madunu da LAie en aevditlm blr çl~k • 
tır. Lltıfeyt aeverlm .. Lfıtnye 1ae lQtuf _ 
Jı:lrdır .. Daha başka da olsa bela yok. E,, 
aasen 1a1nı detll cislm llzım .. 

cL• nln mahfuz adrealne lntizarda71m. 
Mektub için de •ize yük olmamak tçln 
pul gönderiyorum .. hususi tavslyelerin!a 
varsa lütfedin .. Bir ricam daha var; Slv. 
el Ellfin lkincl3l mahzun oldu .. Sütunu _ 
nuzda gene yazımız çıkarsa belki o da 
kısmetini bulur .. Bunun blr muzibUk ol 
ma.sından korkuyorum. Heyecan içinde : 
ylm.. Bent bu derdden kurtarmağa acele 
ecllniz .. a 

Yukarda okuduğunuz mektubun altına 
sarih bir lslm ne sarih bir adres de ek • 
lenmış. fakat gönderenin arzusne bu sil.. 
tuna geçmlyecet. Yazanı ıEn Sivri Ellb 
olarak belleyinlz. Fakat diler taraftan 
adrea İzmlre yollanm11t.ır. Cenb beltl 
do~a.n dolruya en uzun Elife lider, 
belki bana gelir, o zaman hlklyenln nıa
badlni de ötrenml.§ olursunuz. 

ftYZI 



8 Sayfa SON POSTA 

Yarı spor 
yarı tuvalet 

Yarı ~pvr, yarı tuvalet oır rob sa -
bahtan akşama kadar (geceye kadar 

Sakın boynunuzu ihmal etmeyiniz. 1 değil) hemen her yerde giyilebilir. Bu-
Sonra güzelliğinize en büyük zararı nun için çok ve sık sık elbise yaprnı • 
kendi elinizle yapmış olursunuz. Öne 

1 

yanların son derece işlerine yarar. Gü-
eğilmiş, arkasında yağ topl~ cildi nün her saatinde şık görünmelerini te-
buruşuk, çizgili; rengi yüzün rengin - min eder. Çünkü: Bilirsiniz ki vaktine 
den daha koyu bir boyun, kadında gü- j ~ uymıyan elbise ne kadar da güzel olsa 
zellik; incelik namına ne varsa berbad şık sayılmaz. Bir robu sabah, öğle, öğ-
ed le sonu, bütün gün şık görünmek Jar -er. 

Bilmem hiç dikkat ettiniz mi, güzel tile giyebilmek rahat giyilen, sade ve 
bir btış çeviriş; sahibine ne tatlı bir hal biraz gündelik elbiseyj, biraz da abiy • 
Yerir. H~le boynunu iyi tutarak yürü _ ye elbiseleri andıran modelleri seçiniz. 

Şu gördükleriniz gibi. .. m ck ... Güzel yürümenin beliti de en 
canh noktası dır. Bunlardan soldaki ince, düşük bir 

yünlüden yapılmıştır. Rengi laciverd-
Bunun için hiç bir vakit yürürken dir. Ankara gibi soğuğu daha fazla 0 _ 

ba~ının öne eihneyiniz. Omuzlarınızı 
lan şehirlerde ince yünlü yerine -il!I -

kald ı rıp boynunuzu kısmayınız. Daima terseniz- kalın fakat yumuşak bir 
uzrıaa, h3tta ta ufuklara bakınız. Aya4k-

yünlü kullanabilirsiniz. Kuma~ın ka -
larnız·n dibindeki taşlan sayacak gibi lınlığından ziyade sertliği yumuşaklığı 
yere eğilmt~·ini z. 

bahis mevzuudur. Çünkü sert kumaş 
Tecrü be ile faydasına inamlınış bo - kloşda iyi durmaz. Ufacık beyaz yaka, 

yurı hareketlerini benimseyiniz. beyaz pHrurlerle süslü cebler ve geniş 
Ve boynunuzun derisini tazeleştir - sentilr; klosun abiyye tarzma4 bir spor 

mek, bevazla~tırmak için: Mütehassıs - hali katmaktadır. Düğmeleri, zevkiniıe 
ların ı srarla tavc:iye ettikleri şu usulü göre, beyaz veya siyah yapabilirsiniz. 
muntazaman tatbik ediniz: Asconge ve Sağdakinde abiyye tarzı daha! galib-
ya lanolini parmaklarınızla boynunu - dir. Maamafih ekose jile burada da e~ 
zun -istisnasız- her tarafına iyice . .. biseyi tamam.ile tuvalet olmaktan kur-

boyun bu kac haftada beyaz ve duz - . 
sürüp içiriniz. Bir havluyu, bir peçe - gün bir hal alır. -U . 
te~·i ısıtıp üs~üne bağlayınız. B~ kom - Eğer boynunuzun çene altına rastlı- · _.;;;;, 
pres beş d:tkıka devam edecektır. On - yan kısmında çizgiler varsa kompres - l 

dan sonra ikinci defa daha hafif yağlı ten sonra tazeleştiren ve kuvvetlendi -
bir krem sürünür ve bütün gece boy - ren bir losyon sürünüz. Bu suretle de
nunuzdan silmez.~iniz. riniz kuntmadan, sıkışır, çizgiler sili-

Bu usul sayesinde en donuk clldli bir nir veya hafifler. 

Tüyleri gidermek ve gizlemek usulu 
Tüyleri en kısa bir zamS!nda gider - j lim. Bundan yüı.de yüz memnun kala-

me ve gizlemenin en yem usulleri: cakr.ınız sanırız. 

Sakın ko~larınızı, bacaklarınızı tıraş Benmari'de yani sıcak su içinde kay-
etmeyiniz. Iki gün geçmed~n tüyleriniz nıyau bir kapta biraz (parafin) eriti
erkeklerinki gibi sert sert çıkar. O iki niz Parafini eczanelerden alabilirsi -
gün içinde de cildiniz erkek yüzünden niz Dayanılacak bir sıcak.lığa gelince 
daha yumuşak kalmaz. (bunu parmağınızı b~tırarak anlarsı -
Eğer tüyünüz seyrek ise bacakl&.Tı • nız) bacağınıza, kolunuza döker, soğu. 

nızı ve ko11arınızı amonyaklı su ile yı- masını bekle:;-siniz. Kaynamadan önce
hymı z. (Bir litre suya bir kaşık a - ki katıJığını alınca parça parça çekip 
monyak katınız.) Arkasından oksijen- yerinden koparmız. Tüyler de ta kö -
li su sürünüz. künden kopup beraber çıkar. Bu usul 

Yahud şu kurnazlığı yapınız: Çok 51_ bi'.:'.!m memleketimizde yapılmış olan 
kı bir kağıdı burunuz, bükünüz. Ucu. ağdan:n hemen hemen yerini tutmak -
nu tutuşturunuz. Alevi tüylerinizin üs- tadır. Hazırlaınrnasının kolaylığı bakı-
tü d 1 1 . . . y 1 . mı!ldan cok daha pratiktir. n en a'C€ e ace e geçırımz. er enn- __ . ----------

de yeller estiğini görecekc:iniz. Bun - Her kadın bilmelidir 
dan sonra cildinizi vakit vakit sünger Bu mevsimden itibaren öksürük sık 

c;ı'k rastlanan bir rahatsızlık halini alır, 

taxıyor. Onun bir yandan rengini açar
ken bir yandan da ona ekoseli spor el
biselerin hususiyetim veriyor. 

ta~ile oğmaktan başka işiniz kalmaz. 
Sünger taşı tüy d iblerini yumuşatır. 

Bu usul çok pratiktir. Alışanlar pek 
memnundurla'r. Maama!ih bir çokları 
alevden sinirlenirler. Ayni derecede 
te<:irli ve pratik bir usul daha söyliye-

İyi kötü bir çok ilacı var. Fakat niha1. içmelidir. Göğüsü yumuşatır. Öksürü -
yet hepsi de ilaçtır. Öksürüğü ilaçsız ğü dindirir, Tabii bir defa ile kalına -
_geçirmek için en az bir gün evden, mak, birkaç gün üstüste birkaç bardak 
halta odadan çıkmamalı ve bir bardak içmek daha iyi olur. Fena mı, sütle 
sıcak süte bir veya iki kaşık bal ka1:ıp bal... Kahvaltının en güzeli. 
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İkincikinun ~ 

' 
Yazan: CEVAD~ 

Esrarengiz -tuzak 

1 ' kt 
ot/ 

Kapı eskisi gibi bahçeye değil, bir duvara açılıyordu 
Eğer şüpheniz doğru değilse, yani j halde sokak kapısı sol tarafta olacaktı. 

muayene edilecek kan köpek kanı de~il- Vafidis müstehzi bir tarzda gülüı11sl 
se tecrübe mahvoldu demektir. Şayed bu yerek: 
kandan elinizde pek az miktarda varsa o- - Yolu şaşırdınız, galiba, dedi. Böf 
nun ne olduğunu anlamak ümidlcrine buyurun. 
veda etmek lazım gelecektir. İşte ben Hakikaten sokak kapısının önünde) 
bunun önüne geçmek istiyorum. antre ile koridoru ayıran camlı bölme i 

Rıdvan Sadullah tahkikat ile hiç te a- te sol tarafta gözüküyordu. Vafidis en ô 
lakası olmıyan bu bahis üzerinde gös- geçmişti. Bölmeye kadar gitti, kapıyı ıı 
terdiği ısrar ile hepimizi hayrete düşü- tı, orada durarak birer birer antreye d 
rüyordu. Yeniden .sordu: hil olmamızı bek'tedi ve işte o anda }il 

- Bu yo~a nasıl bir usul takib edi- beklemediğimiz bir şey oldu. Vafidis })6 
yorsunuz? menin öbür tarafında kalmıştı. Tam orıli 

- Size bunu ancak Iab-0ratuarımda i- bize iltihakını beklerken şayanı ha)'l'f 
zah edebilirim. bir çeviklikle kapıyı üstümüze kap~~ 

- Labarotuara gidelim. Serkomiser kapıya atıldı, fakat geç ]{ll 

Rıdvan Sadullah bize bakmadan aya- mıştı. Kilid içinde dönen bir anahtar (. 
ğa kalktı, biz de kendisini taklide mec- rültüsü duyuldu. İşte o zaman derin b 
bur olduk. Tecrübelerimiz dostumuzun hayret içinde kapana kıs11dığımızı ani' 
en manasız görünen hareketlerinde dahi dık. Fakat bu kapan herhalde pek J<tl' 
.daima gizli ve büyük maksadlar bulun- vetli bir şey olmasa gerekti. Öyle ya ıııt 
duğunu yüzlerce defa anlattığı için bu trede idik. Bir tarafımızda sokak kapı: 
tatsız ilmi bahsin devamını dinlemek ü- öbür tarafımızda nihavet varısı cam 019 

zere IAboratuara gitmeye kalkışmamız pek ince tahta bir bö~e vardı. Böyle dil 
hiç birimizi sinirlendirmedi. Rıdvan Sa- şünüyorduk amma yanıldığımızı pek ç' 
du1lah önü paravana ile kapalı olan kapı- buk anladık. Bu bölme bizim kapıdBi 
nın yakınında oturuyordu. Vafidis kori- girerken gördüğümüz ince tahta böIJf 
dora çıkmak için yemek salonundan do- değildi. Dış kısım cam ve tahta, fakat 
la.şmayı külfetli bulmuş olacak ki seri kısım kalın çelik levha1ardan yapı1rnı~ 
bir hareketle paravanayı yana itti ve kü- İçeri girilirken adi bir bölme olara 1t ~· 
çük odanın koridora bakan kapısını açtı. züküyor, içeride zırhtan bir duvar oıdıT 
Koridorun llmbaları yanıyordu. Rıdvan ğu anlaşılıyordu. Hayret ve dehşet içit1 

de Sokak kapısına atıldık Ve Orada ..,e~ 
Sadullah en önde olduğu halde birer bi- " 
rer koridora çıktık. Vafidis ve karısı en bir sürprizle karşılaştık. Sokak kapısı.! 
arkada kalmışlardı. Nihayet onlar da çık- hakiki bir kapı değil, sahte bir kapı 1 

tılar. Rıdvan Sadullah koridorda bir Duvarda çerçevesi eb'adında bir ymr~ 1 

müddet olduğu yerde kaldı. Presiptin yulmuş, kapı buraya yerleştiri1 mişti. 1<' 
(Preciptin) tecrübesi dostumu o kadar nadları açılınca kar.şılaşılan manz~ 
derin bir düşünceye daldırmıştı ki sokak bahcenin çamları değil, kalın bir duva 
kapısının bulunduğu istikameti şaşırmış- tuğlaları oluyordu. Diyebilirim ki haf 
tı. Koridoru ikiye bölen kadife perde sağ tırnda pek az hadise karsısında bu kııd" 
da bulunuyordu. İçeri girerken mademki derin bir hayrete düştü~. Biz biraz e( 

bu perde karşımızda bulunuyordu; şu (Devamı 11 inci sayfada~ 

zambaklar gibi genç kızı d" .. .. 
B'll. b' . uşunmuyor. 

ı _ur . ır şıneye saplanan bıçağı hatırına 
getırmıyor. Ebediyen sükOta mecbur e-
di1-en zavallı bir masuma kıym t . e vermı-
yor. Sadece Haşmet Güneşı·n s" 1 . d oz erın e-
ki parlaklık, ifadesindeki insicanı . t 

· d k' ·· k ' Jes -Ierın e ı yure parcalayıcı samimiyet 
mevznubahstir. Neredeyse Haşmet 0 .. _ 
ncşle yer dcği~tirmemiz icab ettiği söyl~
nccektir. 

! : llEN 
ÖlDÜllMIEDİM 

retile yenecek vaziyettedir. Bu itibar 
ayni suretle ve ayni sebeb yüzünden ır 
tikab olunmuş iki cürüm karşısında ltlı;t 
rimlerin seviyelerini nazarı dikkate gl 

mak ve. daha az münevver olanına as~, 
az ceza vererek diğerini kanunun dsJ! 
şiddetli darbeleri1e karşıJaş,tırmak, ad; 
letin tevzii ve tatbiki bakımından, 

doğru hareketi teşkil eder. 

Hakimler üç gündenberi sırf bu nıese-
le için toplandıkları halde bir türlü ka- makamının serdett·ı.; t "d 'd ·· . Ö . . 16~ aaromu e aı mu- veçhile bir taammüd neticesi değil, ani 
rar veremıyorlar. yle tahmın ediyorum taleat dah f _, . dJ . . . 

.. .. • kl w • ' a al..!a ın ve şahsıdir. Fılha- bir tehevvür neticesi olarak işlenmiştir; 
ki. butun pulatlı arına ragmen, onlar kika mantıkt b' uh k . . . . 

, • • • • • 1 ır rn a eme sılsilesile ıd- şöyle ki: 
bile efkarı umwnıyemn, az çok, tesırı al- dıa makamının vard ğ ı· 

1 
ul 

d ı ı ne ıce ere aş- Maktule Necla ile ötedenberi, alAka-

Yazan: Zeynel Besim Sun 

nun, bu hasletleri şiddetlendirici sebeb
lerden addetmekle en büyük ısabeti gös
termiştir. 

Filhakika cahil bir adamın ceha1.et sa-

Hac:met Güneş, maktu1e Necltının ~ 
veya bu sebeble kendisinden el çckflleı 

tında kalmışlar ır. mak mümkün ise d . . 
ğ mahkemep. ı·nde e cınayetın evvelden dar olan Haşmet Güneş, me'Zburenin aU- ı ikasile muhakemesini ve şuurunu kaybe-Şu dakikada a ırccza ~ tasarlanarak kademe k d tbik 

w • d teess:.ı" f edı·yo- h • a eme ta sa- ka kat'i arzusu izharı üzerine teessüre ı derek kanun haricine çıkması ve bizzat 

teklifi karşısında laalettayin basit bit ' 

dam gibi düşünmiyerek medeni bir iıı' 
sana yakışacak vakarla harekete mul<tt' 

dirdi. Buna rağmen tehevvürünün esif' 

olarak sevdiği kızı öldürmeğe kadar ~~ 
rüyüşü, ceza tayininde ehemmiyetle ~ 
önünde bulundurduğumuz şidd<>tlrl11 

bir sebeb olmuştur. 

reis olmadıgıma cıd en a-:ına çıkarıldığı hakkınd k . 
· h' b' a anaat verı- düşerek kendisine teb'iğ edilen kararın ihkakı hak daiyesine kalkışması, bazı ah-

rum. 

* Nihayet karar gilnü geldi, çattı.. ha
kimler yerlerine oturdular. 

Hasmet Güneş, gene elleri kelepçeli, 
gene ,iki jandarmanın arasında parmak
lık1ı yere gelerek ayakta durdu. 

Mahkeme salonunda müthiş kalabalık 

var. d' 
Reis. katibe emir ver ı: 
_Kararı oku!. .. 
Zabıt katibi ayağa kalktı ve kararı o-

kumağa baş'.adı: . . 

cı ıç ır delile tesadüf edilememekt d" 
D'ğ 'h e ır. kat'i olduğunu anlayınca fütur getirmiş valde, mazur görülebilirse de münevver 

ı er cı etten suçlu Haşmet G.. . 
gere~ tahkikat evrakı. nıeyanında~~~~~~ ve bu füturu, kıskançlık saikasile, birden- bir vatandaşın ayni hareketlere tasaddi-
delcrı, gerek muhakeme esnasındaki be bi:ke. telmhevvüre inkılab suretile cinayetin sini mazur gösterecek hiçbir sebeb ta-

t k ·· - saı ı o uştur. savvur edilemez. yana ı ve gere rnudafaa sadedinde il . H 
sürdüğü mütaleat meyd d d erı aşmet Güneşin maktule Necla hak- Binaenaleyh Haşmet Güneşın hareke-

' an a uran va- kındaki kalb. h' . t d'kk d h f"fl . d w•1 b'lJ:.ı-· 'd ziyeti değiştirecek mahiyette .. ..
1 

1 ıssıya ı nazarı ı -ate a- tin e a ı eticı egı , ı ö.AIS cezayı şı -
mi-:tir. goru me- lınarak bu cinayette hafifletici sebebler detlendirici sebcblcr aramak zaruridir. 

~ aramak ve beklenilm' b' 1Ak k ' T b hd d k f .ı Her meselede olduğu gibi bu rn"h· t k . . ıyen ır a a a atı er iyesi ma u , a ası ı ı ar, seviye-
davada da tetkiklerini en hurda tef~r;: veela:ıftı kar.~ısınbd~ herhangi bir gencin ev- si düşük bir adamın herhangi ruhi bir 

eessure ılahare tehevv" k 1 h~a· k d · v. ·ı ata kadar ilerleterek hakkın ve adlin cağını kab 
1 

' t k .. .. ure apı a- a ıse arşısın a geçırecegı sarsıntı ı e 
t 11 . · ı ahk . . u eme mumkunse de bunlar mün b' h · t' w w b h ece ısıne ça ışan m ememız, emaye- alelade eşhas . . k b 'l . . evver ır şa sıye ın ugı·ıyacagı u -
tin Haşmet Güneş tarafından ika edildi- yu··ksek bilgis'ıç~. allı olup. s~vıyesı ran, müşterek bir netice tevlid edemez. 

. , • ı muse em, cemıyetın tea- Birin,.,· · · ı k d' · · · 
İ b müzakere edı ldı. 
ca 

1 
H amet Güneş hakkında 

Suçlu ar·· 

ğı kanaatine varmıştır. Ancak bu cınayet Hsinde r ol almış bir öw t . . dsının sarsı an şuuru en ısını cı-

iddia cürnhuriyet ınüddeiumumiliğinin iddiası olmamak iktıza eder. g~en~e:. ı~ı:1zıvı akria~ nayete kadar sürükliyebileceği halde i-
a k incisinin muhakemesi hissiy~tını, kud-

Hükme esas ve mesned olan dC'liııt 
şunlardır: 

1 - Polis 245 numaralı Şefik, H:ışt11t1 
Güneşi derin bir heyecan içinde pal'~ 
girerken gördüğünü beyan etmişse • 
suçlunun bu halini taammüde atfet~ 
imkanını bulmamaktayız. Ancak HaŞ 

Güneşin maktule Necıa ile karşılaş~; 
dan ve kendisince acı olan hakikati 0 '1 

renmcden evvel de asabi bir halde 'o tf 
lunduğu bu şehadetle tebeyyün etltlişt 

t Arkası var) 
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C EDEBiYAT ) ---
Mehmed Akif rzincan a ne er ör um 'I • Mitat Cemalin eseri • 

Adam dördüncü 
döndü: "Babam, 

mezarı kapattıktan sonra bana 
anam, karım ve çocuğum,, dedi 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Fani dünyaya gözlerini yumduğundan

beri, Mehıned Akif hakkında .'layısız ya -
zılar ve kitablar intişar etti. Denebilir ki 
hiç bir ~air, onun kadar bambaşka görüş
lerle tetkik olunmamıştır. Hayranları ka
yıdsız ve şartsız bir alaka ile vecd içinde
dirler, muterizleri ise tenkid oklarile o
nun şürlerinde zedelemedik ve kanatma
dık nokta bırakmamışlardır. Yalnız ara
da bazı edebiyat mensub!arı ne o sonsuz 
hayranlığa, ne de bu manasız inkara düş
mek istediler. Ben ihtimal bu zümrede -
nim. İhtimal diyorum, çünkü Akifin ba
sit mahalle mevzularını hayrete değer 
bir ustalıkla nazma çekişine çok defa si -
nirlenmekten kendimi alamamışımdır. 
Neden, diye düşünmüşümdür, neden rea
list bir romancı veya hikayecinin sayfa -
larında yer bulması lazım gelen bu tıs-

,,. ....... -. ...... ·-········-···················· ., 
Aiu 1aralı bir it.adın trene 
yerlqtiriliyor, yatJnuu da ya
nında •.• ikide iN yüünü öpe~ 
relt «Çolr acıyor mu, anne? 
Amma allama/ Sonra Allah 

baba darılır!» diyor. 

'··········-········································-' Yazan: Nusret Safa Coşkun 
-1-

Erzinca.nı.n üzerine çipil bir 
indi. l 

Beyaz pelerinli d.afla.r, yavaş yavaş 

morarıyor. 

Soğukla yağmUJ' mı bir ittifakla hü
cwıılarını arttu·dılar. 

Ka '.ın paltomun yakasını kaldırdım. 

Ay.ığımda yfuı çoraplar, elimde eldiven
ler, başımda kula:k.l.arıma kadar geçen 
bir kasket olduğu halde donuyorum. Taş 
kovuğunda bı.izülen felaketzede karde
§im, Allah yardımcın olsun. 

Ayaklarımın, parmaklarımdan itiba-
r en donma~a başladığını hissediyorum. , 
Olduğum yerde tepiniyor, ayak~arımı ,. 
münavebe ile kuvvetli kuvvetli yere v~- • A .. . .. 
ruyorum. ~ oldu~u iÖylemiştim. Bır 1 !adları_ k~~~ı~tır. Mühendis -~~ıdın evi
dilım ekmekle üç zeytin tanesi, mük:.u:f 1 ne yetıştıgımız zam~n ken<l!sınm, karısı
bir ziyafet sofrası halinde gözümde tutu- nın, babasmın ve bır çocugunun çoktan 
yor. 

Erzincanın bugünkü ha!i 

rım?. Elim, ayağım tutuyor, daha biraz 
faydalı olabilirim. 
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ı virler, bu basit hayat safhaları, her şe· -
den evvel ince ve derin hayal, her şe -
den evvel musiki ve ahenk yaratma la 
mükellef olan şiirin sinesinde yer ah ı? 
Hele bu manzum pendnarne'ere j?Ül:ır -
mek kabil mi? İşte Akifin bu cephes: ir 
ki birQOk kimseler gibi benim de hiç , o
şuma gitmemiştir. Fakat Mevlid sah bi 
Süleyman Çelebi gibi dini ilhamının i·a
natlarında yükselen Akif, ah bu Akif, 
hakikaten şaheser denecek mısralar · r ı
tabi1ımiştir. Fakat dikkat edin, yalnız o 
anlarında ve o ilhamlarında ... 

Fakat nazımda realist Akif .. ifadedeki 
sadelik ve tabiiliğine şair 1fühat Cemalin 
herkesten fazla hayran olduğu Akif.. işte 
ben ne yazık ki o Akifi anlıyamıyor. se
vemiyorum. 

Mithat Cemalin birçok sayfalarını oku
dum, bir kl.'lım yerlerine de şimdilik sa

tinneğE çalLŞll'larken bir doktor yüz - de<:€ göz gezdirebildim. Çünkü bu 450 
başı: büyük sayfalık kitabı bir hamlede ol:u-

- Zavallı, yolda ölür. yup bu hafta yazıyı yetiştirmek kolay iş 
Diyor. deği1di. O halde tenkidimde niçin acele 

Vali muavinile karşılaşıyorum. Bir a11>.r yaralıyı kom.partimana yer- ettim? .. Sebebi basit: yarın seksen türlü 
Olmıyacak.. yüıii.mek, ioab ederse k0ş

nıak, ısınmak: lazım. 

Çadırlarda tektük lfıklar yanmağa 
başladı. 

ruhlarını Cenabıhakka vermiş oldukları
nı teessürle gördük. Anasile bir yavru
sunu zorla ölümün .elinden :-:Jabildik. 
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Her rasladığımız gayri ihtiyari hemen 

facianın hikayesine başlıyor. 

Bu zeki, faal ve feragatkar genç, Er- E-' tahlillerle karşıla~acağmı az çok kcstir-
zincan müddeiumumisidir. Gösterdiği !~tirdiler. Kanapeye uzanır ~a= diğim bu eser hakkında ilk sözü söyleyip 
gayret ve durmak, dinlenmek bilmiyen yan~ ba~ında .~mu ta~ edıle.mıy 90nra bir köşeye çekilmeği, bu tcnkid 
faaliyetile derhal vali muavinliği uhte- bir akirete ugurlamaga gelen annmle san'atında artık oldukca benimsediğim e-

l debiyat ve dostluk politikasına en uy -Yalnız niziAr kon-uşuyor. Ayakta ka
labi1.cn duvarlara 91-rpan, harab<!leri kıyı 
bucak dolaşarak baykUfla.şan rüzgarın 

uğultusunu ifitiyorum yalnız ... 

İstasyonun yanı başındaki beton evi
nin çatısı ve bütün duvarları çöktüğü 

halde 9 kişilik ailesi kamilen kurtulan 
hareket müfettişi Rifat kurtuluşunu şöy~ 
le anlatıyor: 

sine verilmiş .. fel~ket gecesindenberi ağ- babasına ya varıyor: . gun bir yol telakki edişimden ... 
zına bir lokma ekmek bir bardak su koy- - Siz durmayın burada>. eve ııdin, Mithat Cemal sevdiğim. hatta çok sev-
madan, gözlerini y~ saat yummamak biraz daha eşeleyin, belli çocuğum sağ diğim bir dostumdur. Eseri fena mı?. Ha-

Yağmur hızlanıyor ,.ı.ttikçe .. küçük de
recik.er, f6zyaşlan libi Erzincanın can
sız fakat kanlı yanaklarından dökülüyor. 

şartile çalışmaktadır. dır. yır .. bilakis, insanı sabrına ve sayin" hay-
- Size bu felaketi nasıl anlatmalıyım, - S - ran bırakan bir duygu ve bilgi mahsulü ... 

- Bir tren çok süratle giderken nasıl 
birdenıbire fren yapar da içindekiler bir
birinin üzerine yuvarlanırsa, bu zelzele
de de ayni vaziyet oldu. O ne müthiş bir 
sarsıntı idi. Bir dakika içinde kendimizi 
enkaz altında bulduk. Ben öyle sıkışmış 
bir haldeydim ki, kıpırdıylamıyordum, 
enkaz göğsümü şiddetle tazyik ediyor, 
nefes alamıyordum. Kısık bir feryad ko
pardım. Baktım ölüyorum artık.. kelimei 
şehadet getirmeğe başladım. Yavrula
rımdan biri: 

b ıd d. Art•k kalbırn' mi nasırlaştı. şuurum Fakat Yarabbi! en pitoresk gecmiş zaman 
bilmem ki, diyor .. ftlllUil gi i 0 u, ıye- \evhaları ve hatıraları arasına nelc>r sı -
mem, çünkıü Erzincandaki gi.bi bir felA- mu uyu~tu bilmiyorum.. Ölüle'l' mm - kıştırmamış ki... Mehmed Akifin sağa 

Çıt yok .. 
Tabıat burada bir kıyamet provası 

yapmış .. mahşer sa.hn-1. tamamlanalı beş 
gün oluyor bugüa. .. Hila o korkunç da
kikaların heyecanı buram buram tütü
yor. Bir tahta parça.n d~yor, bir oto
mobil korna.ile, herkes ürperiyor. Sırtına 
yorgan. kilim "alınıt birkaç yersiz fela
ketzede iata1yon duvarlannın <il.bine k.ıv
rıldtlar. 

Bir çocuk ağlıyor; 
- Üşüyorum anne .•. 
Bir genç kadın bir zabite yalvarıyor: 
- Acaba bir çadır bulmamız kabil de-

ğil midir? Donacajız. 
Bütün çadırlar bitti. Bir başka çadırda 

da misafir etmek imklnsız.. her çadırda 
en az yirmi kişi v.a.r. 

Tabiat (ilzel Erzincarun bağrında bir 
yara açtı. İlaç sürülmesine Je mani olu
yor, rüz.girı, yolları kapayıp imdad kol
farını bir köşede kıstıran karı, fırtınası 
ve yağmurilıe. Ne tali}uıiz başın varnuş 
Erzincan?.. 

-!-

Karşımda Erzincan hattını yapan mü
teahhid Şevket. Birkaç itin için •gelmiş, 
geldiği alqam da fellket olmuş. 

- Karyoladan yirmi beş santim fırla
dım, diyor. Evvell apiıdan tepti, sonra
dan iki tarafa salladı. Duvarların sıvala
rı çatır çatır başıma yıkıldı. Şaşkınlıkla 
karyolanın altın.a girmeğe çal~tım. Lam
ba par1.adı. Kendimi sofaya rltt1m. Bitisik 
odada mühendis Yusuf yatıyor. Kapısı"na 
bir tekme indirdim.. Kendimizi güç attık 
dışarıya. Fakat sokaklardan geçmeğe 
imkan yok. Evler yık~, üzerınden yü

rüyoruz. Hiç ses yok .. korkunç bir sükut, 
herkes kendi telatında. Neden sonra bir 
vaveyli yükseldi: 

- Oğlum nerede!i.n? 
- Anneciğim, üzerimden taşları kal-

dırın! 

- Ölüyorum kurtarın! 

Feryadlan dört taraftan şehri sardı. 
Bir taraftan da alevler gökyüzüne uzanı
yordu. Hemen erkeği olmıyan evlere 
koştuk. Gücümüz yettiği kadar enkaz al
tında kalanları kurtarmağa ça 1 ıştık, la
kin. bir, beş, on değil ki .. Erzincanın en 
zengin ailesi olan Hışırların evi bir tuz 
yığını halin-deydi. Çok kalaballk bir ai
lr>dir. Zavallılardan bir kişi kurtulma
nuştı. Bütün aile enkaz altında ölmüştü. 
Şirndi Avrupada tahsi\de olan bir tek ev-

- Baba, babacığım ben buradayım! 
Diye seslendi. Dışarıdan duvara vuran 

kazma seslerini işitiyordum. Kenmimi ta
mamen kaybetmek üzere iken arkadaşla
rın açtıkları delikten hücum eden soğuk 
hava biraz bana metanet :.rerdi Elham
düli~lah bir mucize kabilinden bu delik-
ten bütün ailem kurtarıldı. 

Hareket müfettişi bunları bana anla
tıncaya kadar, dört beş defa yerincien 
sıçrayarak koluma yapışmış: 

- Gidiyoruz, sallanıyoruz! 
Diye heyecan ve korku tezahürleri 

göstermişti. O gecedenberj bu vatandaş 
ayni halde imiş .. 
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Soğuğa tahammül edemiyorum artık .. 
Yavaş yavaş ayaklarımda müstemleke 

kurmağa başlıyan donma alametleri, u
yuşuk · uğa karşı koymak için hızlı hızlı 
yürümek istiyorum. 

Yanı başımda mantolu, başörtüEi bir 
erkek .. 

ket dünyanın hiÇbir tarafında vukua gel- takaS'!na doğru yürümek ~~~-On - bakması, sola bakması, saka'ını oynntma
memiştir. Ancak bundan sonra, maazal- ları da görmeliyim.. Bu gozumun Ö - sı bile bu kitabın içinde ayrı bir ehem -
lah bir tarafta benzeri olursa, cErzincan- nünde bütün dehşetile, dekorile, eşha- miyet alıyor. Şairin ağzından her hangi 

ahn ·nın tarihte her hangi bir söz çıkrmssa ve tc -
da olduğu gibi. diyebilecekler. sile taptaze duran kıyamet s eın sadüfen Mithat Cemal bunhırı isitmisse 

Mahktlınları demal serbest bıraktım.. en heyecanlı bir kısmını görmemek o- muhakkak bu kitabın içindedir. Bütün o 
Hiç biri kaçmamışt1r ve ekmek yemeğe lur. ~ bir psikoloji meselesidir de.. tap1antı1arda ve gezintilPrdr> Safahat sıı.i
vakit bulamadan çalışıyorlar. Yüzlerce İnsar., korktuğu, kaçtığı, dayanama- rile aralarında geçen mükfılemcler gibi 
vatandaşın hayatını kurtar~lar. ~ıan ~a dığı şeyi görmek ister. Bir tramvay k~- Akifin başkalarile münakaşa ve mi.isa -
kurtarmaktadırlar. Bana bır dakika mil- zası vukua geldiği zaman ellerimizi yü- habeleri de iğne ile kuyu kazarcasına hiG 
Saatle eder misiniz, hastaları trene koyu- b durmadan not edi1miş. Ben kendi zevki

zümilze kapayıp kaçtıktan sonra, aca- min hiç bir zaman otuz başka zevk iı;:inde 
yorlar mı bakayım? ğı kesilenleri, kolu kopanlan görmek sekizinci ge1·eceğini iddia edemem. An -

Bu sırada Erzurum istikametine ibare- için Urkek ürkek 'kalabalığın arasına cak. çok sevdiltim hatırat n~v'inde b:itün 
ket edecek trene ağır yaralılar konmak- karışmaz mıyız? Garib bir tezahti'l', du- renklerin, toplantılann. u:ıkların bir 
tadır. Çadırlardan al.ıp getirilen yaralı- 11 . tak nu ekrana akseder gibi sayfalara aksetme -

daklanmı dişliyorum, e erım ~ 5 sinden de büyük bir haz duyamnm. Kim 
!arın feryadları gecenin sükl\netini kı;- ediyor. İşte boydan boya taze meza'l' - bilir. belki benim gibi düc:ünen Vf' his"e-
mağa başladı. Trene pencereden konul- lar .. kavbolmasın diye, bazılarına al! - denler de vardır. Ben bilhassa on1ıı.n dü
malan pek müşkül oluyor. Birçok t~raf- metler konulmuş.. şünerek tenkidimi yürütüvorum. O halde 
lan kırık, pek çokları da ancak bırkaç Yarı kar~nlıkta yüzünü seçiyorum. kitabını bir misli fazla büvülten satır -
saatlik dünya :misafiri... . da B d köylüvü )arı ve konuşmalan ha~fe:-mekle l\fühat 

. • . Bır orta yaşlı a m... ura a .~ ' Cemalin daha fayda1·ı bır ıs vapması ka-
Za'.llan zaman bır çıglık duyuyo-rum. şehirliyi birbirinden ayırd etmek mum- bil olduğuna da inananlardanım. Ya1 nız 
- Anacığım ayağım, ayağım, ana - kün delTH ... Herkes ayni perişanlık i - bir tek takdirimi ve b<-lki en büvük teb-

cığım! . d "' zara son toprağı da attıktaın rikimi şair ~that Cemale şu_ ~okta.dan 
Ah b Ölü rum ah başım çın e .. me • . 'rik te""len' yapmak isterım: Hatırat nev'mı bızde 

- asım.. yo ' .. sonra permagıle alnına b1 en ... eski tarzda bircok hatırat yazanla!'ın yo-
A~kerler bir k15111m1 sırtla'rında taşı- 1 - srvadı. }undan ayrılmakla yeni bir hayata rn -

yorlar, bir kısmı teskerelede nakledili- _Bir, iki, üç, dör... vusturmıun noktasından... . . 
yor. Sağ kalanlan teselli etmeğe çaba - İste şu dört mezar benimdir, dedi.. Evet, Mithat Cemalin eserı bu cıh"~.tc1 
lıyor:ar: '-1 b. b k.. ve evl!dım Yap son yılların bu tarzda va7ılan en ı:ıuze 

anam; 3 ~m;. uı·ı~ . . - bir ~ümunesidir. Eski e.dcbivat topl antı: 
- Metanet ver kendine evladım, ya- ya1nızım şundl.. Gorüyorsunuz, konu - ları son aruz üstad'-arı. onl<trm lıu.susı-

rın hastanede iyi olacaksın. Sıcak ya- su\•orum, ızörüyorum; biraz evvel ek - yetleri zevkleri, göri.lşleri v~ hele bıoı:! -
k b . b b ] ksın· havdi · · ' 1 M h ,...d Akıf ba"'ta nal-tak, sıca ır cor a u aca , . mek de yedim. Demek insan... rafyası yapı an e m~ 

1 
, 'dd' _ 

l Ad ti l . "kyü' .. k ld d • mek şartile onların munakasn aı ı. ı ıa 
E'\' a ım me n o .. Göz!~rini go ~~ a ır 1• 1 hatta birbirlerine hücum ve tarizlt>ri 

.Ancısının ~ııerini .ıtöz yaşlarile yıka- _ Mukadderatı il8.hıye.. . ~, canlı hatlarla g&.<>terilmic:, .:·~.~ntll -
vaı: blr delikaınlı herkesin kalbini de - Hakkı var; her şey oradan gelıyor. mıştır. Bunun içindir ki. eser, bu~u11 fa~-

Parmaklarile garib hareketler 
yor: Bir çifte telli .. 

sivor: Ortay:ı en az elli cesed yığılmış .. Ço- \ahklanna ra$nen muaz7:ıT~ İhbı~_ 1dc>''!r - - k · 1 k · · k t' · ahvor a .,11 !'Tl"'ın yapı- _ A;.ıarnm yok anacığım, ben aya - cuklar.-iım bir kısmı tamamen Ç1P a tasv1rı ıvmP mı B . · . d Ak·rı 'lk 
·ı - Mahmud Kemal evm evın c ı ,.. ı 

sız ne yapacağım? denilebilir .. bazılannın ayaklan ezı tanıştığı andan onun ölümüne k3dar ge-
Gülmek mi? .. Kalbim içine d;namit a- - 7 - mis .. yi.i.zleri tamnmıyacak halde olım- çen otuz şu kadıır yıllık 7a1:1?n.a k ad:'l r o-

tılmış gibi parça parça .. 
Soruyorum: Şdhrin ileri gelen 

murlarından biri.. 

Vagonun basamağının dibine sedye lar pc!< çok:. bu manzarayı an1ata~l - na neredP rastlamıssa mııhıt.ını Vf' o mu-
me- k kalemile, tesbit edebilmek obJek bitin içindf'>ki rliQ-Pr relırl"lı>n d,.. bnr"be -

içinde bir kadın koydular. Dört, be., ~~ ·r ti dahilinde değil .. bakar - rinde sürüklUyor. Bizı> onları da innıtı -

Asil yüzlü, sevimli bir genç adam da
ha.. traşı uzam~, saç1an yüzüne yapış
mış, paltosu çamur içinde .. bir paçası yır
tık pantalonun sakladığı bacaklarının. 
alt kısmı daha perişan: Bir ııyağınd~ par
tal asker pabucu, diğerinde bir terlik .. 
parmakları kan ve tentirdiyota bulan
mış .. 

Bu zat Erzincanı nafıa müdürüdür. 
Zavallı vatnndaşın dili tutulmuştur. 

- Çok bitkinsiniz, diyorum .. istirJhat 
edin biraz .. asabımz da boznk. mümkün-
se buradan uzaklaşsamz .. 

Müşkülat1ıa ve uzun fası'alurla konu-
şabiliyor: 

_ Nasıl olur .. vazifemi nasıl bırakı-

vac;la1'mda tahmin ettiğim yavrusu da tıfm t;ı:1rı. e rken kafamda her vor. MP~eıa bu sayede öi!rrnivcıru1 ki A-
y. anı ba~·nda.. Anasının yağmurdan ken, şı mdı de yaıza t ır. ki fin Rdirne<le ezanını i:=:itmı>klF> m~stol-

1 'ki t f · türlü ~asvirln acizle kontak yap 15mı d··ı _o-ı, Bursalı İm:ı.m na~ı1 vt> nP ""ki1 r1P Sa yüzüne yapışan sac- arını ı . ~ra a -~1- , ,..~ 
nimini ellerile ayırırken eğilıp egılıp hisscdiynr•"Yl· Şu yavru, 0 gece anası - fahatın sayfa1arma ruhunu ak!lettirmiş -

nın koynunda mışıl mışıl uyuyorou. tir' D:ılıa biivle nice lı?.+ıralar. ı\ 1,ifin 
yam\ıklarmdar. öpüyor:.. . s11 k t ğ! .. 1 . <l k' h' k 'h tl . b' .., f _ Acıyor mu çok.. opeyım de geç _ Şu genç kad!n, koca e sıca ya a n - snr erın .e ı .. ırro cı f' ":·ın H'., .. : va-

sin! .. 
Kadın daya:ıamıYor, gözlerinden yaş 

lar bosanarak evladını yaralı bağrına 
ba"'YO~- Çocuk kendine yar:.•11az1ık et-

t ·,;; ~7"mt:ın1arm bir nasihatını tekrarlı-1"'. ...... < 

yor: 
· _ AC'rlama anne, sonra 

I:> 
Allah baba 

d ·a· R baba mes'ud bir geceden sını ~ bıze o~r,.,t<>rek enr>hıvat tarı ,, nok 
('t ı J. • .• ~l . t ·1 • • t la l at tasından COk mülıim birPr nÖkÜmaJ'l V<IZİ• 

sonra: musterih, aı esını op ~. P Y - fpsini ~öri.ivcır. Ve böv'e1ik1e anlıv"ruz 
mıstı. f?n gelinlik genç klz, ruyasmda ki o anıwdınlık manzumC'lerin hile naha 
ha,:alindeki delikanlıyı görmüyor muy- ivİ arıl::ısılmasını tPTOin r>nPcPK bacı, ... n -
du?.. nPlıtarl::ır varnw:ı' 1c::te Mi+'l-ınt CPmnl :.ı-

- 9 _ 7i bu lcınılard::ın na iCPrive SOkUV('lr .. .-

Yüzümde dola~an iki elektrik fenerl. 
Azr::ımn gözlerini görmüş gibi ilrpe-

dar.1ır. 

t.:tırab çıiTlıklan 
yaralı getiriyorlar: 

araı:nndll yeni bir riyorum. 
Onu trene yerle~ - !Devamı 11 inci !ayfadcı) 

'J,-jl!irı bütün hııc:usivetlerini. """''~;ı,..rnı, 
nPfrPP.Prini (pc::vanın Vf' kıvafetkrinin k~ 
raktf'rlr>ri ıtibn n-ırm::ıkl;:ı ic::aret d""ro 
gösteriyor. c;-~~M h"..,, ""vfalarrfa rı<' can

(Deva.mı 11 inci sayfada) 



C Macanın marifetleri =ı 

Atacan bJr cambalb& • 
Dide 9aı..,.1r IAiJW • 
•u. cambuhanenın .,. 
JtWen ıa,eı tolayııtıa 

bldıraıı en tunetll a • 
damı, neden Atac•a1n 
e&mba•haaeye a11nma11 • 

Dl latemlJordu. C!ambu -
Jlanenln mldlrtl Alaca -
m: 

- Ben lenl camhuba • 

M7fl alının yalms bir taR. 
111. dedl. W defa ba llDl 
eambasbaneye almamı iL 
~n adamı ıtlltDt 

ftalJete aetıımen f&l'Hlr. 
Atvan: 

euthasbane mfidtlrl, 
bnıw adama: 

- JtU1Dc1 t-=rDbede ıa. 
... bale pldln, eler s • 
tinci '8erlbede pne " -
llDt hale ceDnen Alaca • 
• bara.,. aıacaıım eledi. 

JIQrt1lm .,_ .._ ,.. • 

.. beDllD'lltL Xaaeut -.; .. ,.,... ....... 
t11D1D IMlllda 1111 ... 
mn arblll old.._ 
,enntıtttl. 

Atacan abllJ1dı. o ta -
dar atıllQdı tı. ouabuba. 

neom • nnem adamı • 
nm lı:ollannda • tadar 
tunet 'f&Da Atacamn 
da lratumda • tadar atıl 
'fU'dı. RlbQet OD1Dl aldı 

tuneUI adamın bnetl • 
ne plebe edlrdt. Ve bll 
da o1mutta. KaneUl a • 

damın ber •farlnde to -
laJlıkla .. bir ellle kaldır. 
dılı w he.flnın tberlnde 
dolaftlıdlfı eW tlloluk bJr 

•lırblı bldırmat lated1 
takat alırbt elinden ta. 
Jl1C)nl11. Maba melen? 

Afaean •'\'=*neni• 
ftDnl 16rmlltt. ır.dl kta.. 
dine: 

- - dlcll. bneW 
.......... llllnt ~ 'iL 

..,. 8"tva1Jm, bu • • 
fer dl m11T&ffat e1aca • 
lım mabatkatbr 

Bay Tekin kitabdan o1mJ11ü 
ynzmeyi ve suya at1llm81l lt
renınfftl. Kendine P alftDI. 

ordu. Pllja gıtti ve en iyi at
y ...n. ..... l..tn atJadılrlın taı.. 
)ayıp .Y~~dB~ 1CMdiDe oOık 
taya dotnı .Y'"-

güveıd1orct.ı. 

Ktmdl adam bitin 

P1N&lldM ralmen allr -
bil t-te-··· ,. old1tla 
11111 ~ e.utne 
dlfmtpl. 

-- llbelıl IQda. 
kllf Mil adama d1IDo ft -

..,.. llUrmet llUJ9ll A.. 
tacuı allrJllm &aı.ıacu 

tuıpaa abm drmlf, 
taJp M..m ıdımm e • 
llnden t&JıyOl'du. Bu )'ili. 

den, tuneW adam, alır • 
JJIJ ......... difürmlf*Q. 
Hem .. alırlık &J&ima 
clOtmll. aplını udele • 
mlfıL 

dı. Ve mı. bortumwıu o 
tanııl& lııoJadı ti. 

Otb*I m bortumm 
ftr'lddalan b' ııler • -
... lul-llDda ....... 
tı..,. anew ...... 
8 
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bt ...... 

Lorel ve Hardi yangın 
söndiiriiyorlar 

lıfetlıur sinema lrıomitderi Lorel ft ı 
Hardi bir ldlçük kasabada ıtfaiyeye ya-
zılım~ Yangın olur oknaz nerede 
olurlarsa obmnlar hemen davranaak -
lar, yangını söndürmeğe gideceklerdi. 
Lorel ve Hardi bitişik odalarda yatı -
yıoTlardı. Hardi yangın başladıimı o -
dasında çaJan zilden anlamıfb- Hemen 
Loreli uyandırmak için onun odamna 
geçti, bağırdı: - Bak bu benim biç aklnna geım. sıldılar. Fakat bu çok bo§una o 

_ Lorel! mifti. Çüııkil su yoktu, Su olmayınca tul 
Lorel uyku seraemllği içinde cevab - Hani diln ıördiilrdL Kıuhtnın ba ne işe yarardı? 

verdi· meydan'!lda bir tulumbe ft1'dı yal Lorelle Hardi bakıftılar: 
- Ne var Hanli. ne oluyor, neden - An~ - Bu tulumbadan IU çıkmıyor 

beni uyandınyorsun, piyango mu çıktı' - ipe o tulumbayla• mbnz. J81l· di. 
Hardi bu cevabdan boş1anmtmıştı. gm IÖDiverlr. - Evet LoreL 

l'abt fazla bir fe1 IÖj'1emek istemedi: - Sen çok akıDısm. - Ne yapmalı Bardi. 
- Ha işte 6yle- - Doğru myledin. Be çok akıllı - - Bilmem ki Lorel! 
Lorel yatağı içnide gerindi: yun. - Ben şimdi 'bu ifi yapanın Haır 
- Hardi mademki piyango bana Lorel ve Hareli, merdmmlerl indi - Sen merak etme, 

çıktı, ben şu anda mıgm blr adamım lıer. K_.,.nm meydanmdaJd tulum - Lo~ yakın bir yerde ild fJçı g6r 
demek, dedi· mademki ben zengin bir bayı aldılar, Yangnam olduP Jel'e git- milftii, Herhalde bu fıçılarda m varD 
adamım; bu 'sebeble rahatsız edilmek tiler. Ymıgm büyiJordu. Bir çc»k Jn - Birlikte JmF.ular flçalan 
istemem. HaJdl defol git odana, sen de san ~ LoreUe Hareli baltt - yanına getirdiler. 
1m1• c1ı1ar: Tulumba ipreie batltdıiı 
H~rdf bfr parçaı durakladı: - Ne dunıyorsunu, bhıe yardıma hortumdan da su fıtkırdı. l'atat su 
- Kendine ~1 Lorel, çıkan piyango koşun; tulumbaya bum da su çıksm. kd«hlrça yaqm btlJil.Joıdu. Niba,.t 

deiil yangın; dedi; biz itfaiyecfyfz ya? ~O. Bardintn bu 61 berine bir anlaşıldı Meler Lorelle Hardinin m 
Lorel düsftndü: kaç kişi birden tuhmPnm koluna a • ye sıktıkJan fl!'1' m dejlL petıvlmilf. 

r: "E: m:: ben b~ C: Yeni Bilmecemiz ::::J 
vım. Hem nereye kaçaynn? 

Hm-di kızmıştı: 
- Sen de hiç bir teY aıılamıJomm. 

LoreI.. biz itfafyeclyız, vazifemJz kq -
malt değUdir. 

- Ya nedir Hareli? 
- Yangmı söndürmek Lore1; 
- Öyle söylüyorsun amma Hardi, 

ben yangını IÖndürmeyi bilmem kil 
- Ben de bilmiyorum Lorell 
- Simdi ne yapacağız? 
- İşte memele mühim. 
- :Yımgın üflersek söner mi kil 
- Ben zamıetmem, belki daha alev 

al:r. Ben çocuktum. Annem ocak ya -
karken glSriirdüm. Üfleyince odunlar 
parlanh. 

- Dolru söyledin amma ben kibriti 
üflediğim zammı kibrit de s&ıilveri -
yor. 

- Bak o hiç aıklıma gelmemişti. 
-1l'fliyelbn. 
- Beraber iifleriz, söndüriırilz. 
- ÖyJe amma benim alıma bir teY Şapkalar memleketten, w elblle ·ıyecelf ppb bangW iie omm 

geldi. 'Öfiedtüimiz halde s&ıdiiremez - lerc göre değipr. MeseJl bir balo el - bir lpret koyup remıt bbe ~ 
sek. bise9ile kuket. bir iş elbiaeldle illin - Doğru bilenlerden bir kitlft! bir tntbcıl 

Lorel ve Hardlyf düşlince almıştı: dir şapka giytbnez. Btr ÇtnHnin IO - topu, bir ldfiye bh- kilo çikolata ve 
- Peki amma Lorel ne yapalım. kak ıapkuile bir A~ IObk ieı" elli k1tfye de ayn ayn gQ..ı 
- Ben buldum. şapkl!sı bir- delUdir· ŞiıDdt fU l'89ID9 ktpıetH ~ ~ Bilme 
- Ne buldun, nende buldun? bakm resimdeki eclmnm lfybılf tar • ceye cenb YenDe milckletl on bet 
- Akhmm içinde buldum. zma a&'e bqma il,_.. ppb re - cınr. Bilmece cnabmı bbıe g&ıderdl 
- Aklmm içinde buldulunu kay - slmdeld dokuz .-ı*a *tinden haql • lfniz zarfm tlzedne cımmece. ke1l 

betmeden bana da sayıe. sidir. Onu buhm. Bllldmııma fttllDI mesfnl ve bDmeeenln pzetede ç.&&~ 
- Yangına su sıkılır. gazeteden kesin, resimdeki adamm il· yazmayı llDUbajum. 

Pat. diJ9 .,a dGftl 
w dibe G1dL Pabt da
llt • Wlıt ..._Bir ttl'. ..,..,..... ... ............... 
.. 'fi 

-Y ....... "'d•tJ..,. 
......... bola1a-..... " .. , .... 

......... ·-··· il 1 

P1ljm can kaı1arma odaaına Jaaher gltmifti. Orada bulnpen, iJi 
1ilzlMk biltD, ,C.zrn•k, lllya a1lamak bih••likleri halde JkmeJe 
kalk•n, IUJ& etJemak JatiJeaJeri Jau1annaık ifiDi 6atleriae ılenJar 
a,a üld.J•• w Ba7 Tekini JVJ boiuJmu1 tm- halde aclaıı ptar. 
dalllr. BaJ Telda o nmea Jbme wımec1111aı anlMft11 oklu. 



8 lkindUnun 

Emniyet Bandıtı. Sandıltbn alınan gayrimenkulü ipotek göııtermet L'lteyenlere mu
hammlnlerhnizin lı:oymuş olautu tıymetln % .O nı tecavüz etmemek Ü'Y!re ihale bede-
linin yarısına tadar borç vermek suretlle kolaylık göstermektedir. (134) 

lstanbul Belediyesinden : 

ist. Lv. Amirliğinden : 
2 N:ı. lu D klmevi terzi ve çadır mımlarına gece ekJbi için tşcı alınacaktır. Bu ekip 

on be• ründe bir gundüz ekibi De tebdllen çalışacaktır. İsteklllerln ap.lıda vazılı vesa. 
ikle Tt'pbanecte İki numaralı Dlklmevi Mtidürlüğune müracaatlarL 

ı - İstida. 
1 - Pollsce mu.saddak hüsnubal varakası. 
3 - Tıto &fl klğıdı. cl07b 119 

SO N POSTA 
~··. 

Yazan: Bqad Ekrem 

Ayak divanı 

( A rkaıı va?') 

Asipirol Necati yerli A.spirin değildir. Esaaı haricden getirilnaiş, ta~ Bahçekapı Salı·h Necat·ı let şekline konmuş ve Avrupa 
mamulAlının fe•kindedir. 

•Son Posta. auı edebi &elrikaa: tı> _ A ... Siz benim her sözümü ciddt mi Şaziye hanım bir elbisemin en aşalı elli, Bugün sizi görmeye .gelemiyec~im l-
sanıyorsunuz! altmış liraya çıktığını söylerdi. Ben o~~ çin son der~e müt~sirim. .Bir~ç güm 

Afalladı. Basamakların dibinde arkam- gibi her şeyin iyisine koşacak değı~ ka_!riıaz gelirım. Ümıd ederım ki yolda 

S i.• s li .&ksa,111. dan bakakaldı. 1 amma pansiyonlar atet1 pahası... Bemm soguk .almadınız .... * birkaç yüz Uram.. . Derın saygılarımı sunarım. . 
. . · · Düşünmiyeceğim. Ne olursa olsun bu- Vahid Akt.a<:t 

... 9 D~ftenn:ı bı~kaYlm artık. Gıymmek gün için cebim dolu ya! Hayatı tanıya- Bu mekt~b bu sabah Vahidden ~eldL 
~-------------------·--------~· w~~~~~~n~~~~~~tada~~~~h~~~! ... k~~~~~~ 

N dadır. man~ı var? yacağıın. Zengin bir adamın kızı değilim alıleJen: Neyy:r Kemal * Gelecek hafta burada bütün tanıdık diye, heyecanını yener yenmez. benden 
Memnun lakat biraz şaşırmıştı: 1 paralamak, öbürünün dikişini yırtmak Gece aileler toplanacak. hep beraber IDudala uzaklaşmaya baktı • 

.. Yani İstanbulda yalnız yaşarsanız, istiyorum. Erkekler ne fena mahlöklar!.. Ne !Wz- çıkacalüar Mediha hanımefendi bana: Burada adet, gelen mektublsr kapıda-
U \!:1 ~~enler bulunur. Sözüm abr kaçmıştı. !erine, ne kendilerine güven olmuyor. Te- _ ~balıktan sıkılırsanız gelmeyi- ki mektub kutusunda toplanıyor. Kutu-

r fiş gıbı: - Tabii, dedim, o örgüleri örmek çok vekkeli Şaziy~ hanmı: . . niz, dedi. Halbuki ben insan yüzü seyret- nun anahtarı Memduh beyde. Saıt1:u1 
- Sahi mi? Aman ••• Ya odamda yal- hayırlı bir iş kardeşlen iz de çok ·v· k z- - Erkete manan kendmı aldabr, de- meye bayılınm. sabaha açıp_ ~ektu~lU: alıror. e_r eıt 

nızaam ne Yapanm? Ne der.siniz, bir kü- lar Yalnı 'be k' b ı ı ı mezdi y · büyük km Meliha 46rt kahvaltıya mınce sahıblerme verıyor. 
çfi~ hızme~i kız bulavım da kapımın e- da ·~~dan ~ 1 n ımseye :-Pnzemiyorum A~ kadar çektiğim çileyi ben bi- ı:wı;n e~n Evlendi~ Rdn buıün Sofrada bir cmektub faslı> dır başlıyor. 
fiğındc yatırayım ma acaba? Y: şey\ere d:.ışmanım. lirim. Beklemek, beklemek, sonunda ~5ha~ı!mr·Kupkuru, ıırık gibi bir Bana tabi! yalnız Vahidden mektub gel-

Al d - Evet hakıkaten kimseve benzemi- bütün bekleyişinin boşa ~ıktııını g&-- bil rd Uzunlu~undan öne eğiliyor- eli. Zarfın arkasındaki cKestane koyusut 
ay mı e ıyorurn diye Yiizame ters v?rs

1
unuz. Keşki benziyebilsenjz, . . O va-1 mek Dünyada bundan büyük azab ol- d'!Jllş v~ \anım· sözü ev sahibimin derhal gözüne ça~ 

ters baktı. Hıınay~e ınuhtaQ, ~aresiz k~t stanbuh gitseniz de endişe etmez- maz.'" - ~zıye. ona Allahm bir ihsanı .. diye mış. Meraklı adam; daha ben mektubu 
bebek bakışlarıle karınlaşınca sözleri- dım. Vahid bey ~lmedi. Keşki gi, nmese lay ed~~~i. bitirmeden yanakl~r~nı şişire .şişi~e .. Kes-
nıin samımiyetine inandı: - Beni bu kadar düşündüıtünüze cok idim. keşki beklemese idim. KPn i ken- a Fakat ben kan kocayı yanvana ~örün- tane korusu> bahsını açtı. Hır suru sual 

- Fena olmaz. tesekkür ederim. Fakaı Raliba kendim- dine: .Başımdan attım ya ... Artı bana ce hiç te böyle düşünmedim. Karısının yaJldırmayıa baş1.adı. Maksad mektubun 
- cAşk,. tan gö timü korkuttunuz. den baskasını dinlemeve nivetim yok. düşen iş kalmadı. demilflir. Sfü•lerinin omuzlar!nda kalan kocaya .. Allahın ih- oradan geliı:> gelmediğini iyice anlamak. 

Ben zannederdim kı birbirini sevenler E ildim, yüzüne bakıp ~ldüm. Sonra hiç biri içten de~lmiş. Fakat tel~şı bey- sanı> demeye ağzım varmadı. Karısına: 
öne<' derın bir sav ı duvarl3r. Kız erkeğe, bird .. n yerimden fırladım, merdivenleri hudr ... Gelse zorla evlenmek ~ı istiye- Böylesine bütün ömrünce bağlanmak - Mediha, diyordu, Vahid bey dostu-
erkek kıza çıçek, hedıye yollar, verirler. iki iki çıktım, karşı tarafa Reçtim. Ar- cektim. Gelmesini istiyorum,. gorsem se- insanı çıldırtır. Zaten kime olursa olsun muz sayılır. Hazır burada iken Uludafe 

b&nra da bır gun delikanlı bir yohmu k mdan bastıbacak gıöi kosuvordu. Boy- vinecektim. Cünkü: Buradakılere benze- «'ballanmak> hoş şey de~il. VahidJe ev- onu c'l ı çağırsak fena mı olur? 
u

1
ur· Munisecığım eni seviyorum, be- ları ne olursa olsun erkeklerin hepsi bir- miven ol1Z1Jn bir insandı. • Jenmeyi nasıl düşünmüşü~ hAla şaşıyo- Bır yandan da ne dü.şündı.iğümiı anla

hlrn olur mu un?> dıye sorar. Genç kız b"ri ~·bi boş ... 'Rminim bu da bana her- Muhakkak Halök !a bövle yapacak. rum. Karanın Jiarar: Ben evlenmiyece- mak ister gibi yan yan bana bakı~ ordu. 

ık ızara b zara razı olur. Hemen evlenir- kesten önce a!;ktan bahsetmek sevdasına ikisini de bir daha ı{or~miyece~m. He~ ğim. _ Uzun bir zaman demek istiyonım, Ses çıkarmadım. 
er. Ne ı ımdi bunlan bırakalım da k n lmıs. bu da olının bir mevva ızibi ağ- o; Mediha hanımefen~ıvi ta12ım.~yor ~~- çünkü hiç evlenmeden olmaz - yıllarla - Ne dersin, !stanbula dönmüş ol-

bana u cbaştan çıkarma> mn ne oldu- z n;ı düşüvereceğimi haya' etmişti. ıe ... O ~n mah~nlu~umu go!du de soz hayatın zevkini ~karacağım. masın? 
lunu sovleyınız. Demın pek iyi anlatma- Yolda hep avni yalancı melek rolünde olsun diye öyle soyl~dı. . . * Çayımı icer gibi yaptım. Gene söze ka• 
dınızdı. devam ettim. Kapının önünde: Ne iyi ki gevezeli~ ~dıp _te bura~akı- (Ç ... ) 10 Sonteşrin Perşembe nşmadım. Nihayet kendini tutamadı: 

- Ba an çıkma demek yapılınıyacak - Size küçi.ik bir hizmetçi kız arata- lere Vahid~n J{elece~ını ~ovlememısfm. Kestane korusu - Affedersiniz, mektubunuzun arfl 
leY yapmak demektir. yıın mi? diye sordu. Budala vazıyeti~e dü:.c~, ~· .

1 
l gözüme ili.;ti. Kestane korusundan gell• 

- Oh• .. Öyle ise ben günde yüz kere Güldü~ümü ,(?örünce: Ben ne olacascım 
1 

oy e. f ~ \e. nası Çarşamba 9 Sonteşrin yor, galiba. Vahid beyden ne haber? ••• 
baştan çıkmak için can atıyorum. Mese- - Hani, dedi, demin istememiş miy- yasıvacaıım? Haya~ a e~. u a e~m clncigül hanım, (Arkası var) 
il: Kardeşlerinizden birinin örgüsünü diniz? yoktu. Geçinmek kım bilır ne RU~Jr. 



10 Sayfa SON POSTA 

(Memleket llaberle1.·~ 
Yurdda yardım faaliyeti 

Memleketin her tarafında teşekkül eden komiteler 
gece, gündüz faaliyelte bulunarak halkın tehalükle 

yaptıkları yardımları kabul ediyorlar 

Kırklarell CHusustl - Bütün dünya mat- rlz bir hususiyet göze çarpmakta, halk akın. 
ı>uatını saran ve bütün beşerin yeis ve ke - ları yardım koluna koşmakta. memurları _ 
derle al~kadar olduğu tabiat k.uvvetlnln za_ mız maaı}larından azamı fedakarlığı göster_ 
vaUı kurbanları 1çin yurdun her köşesinde mektedlr. Bu meyanda hususi muhasebe me. 
m ili blr rtnva olnrak benimsenen yardım muru Bay Ant def'aten maaşının yan.:;ıoı 
14lerl ilimizde de buyuk bir heyecanla oaşa- tebl!rrü et.miştlr-

rtlffiaktadır. Valimiz İhsan Ak.soyun baş • Manisada kadınlardan mürekkeb 
tanı ında Pnrti Başkanı Tt:ıhir Taner, Be - • • 
led ~e Reisi Saim Peksoz, Kızılay Başkanı grupla r faalıyete geçtı 
Dok or Arif ismet ve Tayyare Cemiyeti Re- Mani.sn <Hus~ll - Zelzele felfı.ketzedele -
S.,i z !l!recl ve tüccar şevki Gurden miirek. rine yapılacak yardım için seçilen komite 
t eb milli yardun komitesi derhal faaliyete büyült bir faaliyetle çalışmaktadır. 
geçmışlerrllr. Bay ve bayanlardan miirekkeb Başta Vali ve eşleri ve General Tevfik E
tuı;uk he;\·etıer şehrin her semtine dağıla - genin aileleri ve Manlsanın münevver ica • 
rak fcH\ketzed" yurddaşlarımızn para, eşya, dınlarından miırekkeb birkaç irup evleri 
erz k toplamağ:ı. başlamışlardır. birer bl.rcr dolaşarak teberrüleri toplamak _ 

Cumartesi gunu bırkaç saat içinde top • tadırlar. 
lanoıı 3816 lira 10 kuruş Kızılay kurumu Bıış Bir iki gun l~rislnde yapılan yardım e
karı vasıl.asile Ankara Merkez Milli Yardıın hemmlyetll bir yekfın tutmaktadır. Manisa 
K<>mıtesi cm ine derhal gonderilmlştir. Hal_ halkının yurddaşlanna gösterdikleri bu alA. 
kevı ınensublaıının buyuk bir heyecanla ba- kn cidden takdire şayandır. 
şannak yolunda göSterdikleri gayrete. haL ~lzele hadisesi Manisada büyük bir te _ 
kımız canJa başla seve seve iştirak etmek - essür uyandırmıştır. En küçüğünden en bü
te r. yuği:ne kadar feUiketzedelere karşı yardım. 

Pazartesi gününden ltibaren ikinci defa da bulun:nak için halk arasında adeta bir 
faallyete geçecek heyetler tahminin fevk!n_ müsabaka vardır. 
de halkın yardımlarına mazhar olacaklar -
dır. Hnlkevinde ~kkül eden ikinci bir hey. Boyabadda komite gece gündüz 
et dP. bayanlar kolunun ev ev dolaşarak hnl. çalışıyor 
kın eşya ve erzak vermeler! için yapacakla_ B· yabad (Hasustı - Kazamızda Şarki A. 
rı gayreti tesb t etmektedir. nadohı felaketzedelerine iane toplamak 1 _ 
Kadın çoluk çocuk koltuk alUarında tnc:ı_ ç!:ı kaymakam Nadir Tüzerln başkanlığın _ 

dıkları bohçnlarla Ualkev!ne akın etmekte_ da c. Muddelumumlsi Remzi Ural, Fırka 
dirler. Başkarı Mehmed Oruçoğlunun teşkil ettik • 

Ada pazarında 
demir madeni 

bulundu 
Adapazarı (Hususi) - Adupazarına 

bağlı Süğütlü nahiyesinin Ferizli koyü 
civarında demir madenine tesadüf ediie
rek bu işten hükumet haberdar edilmiş 
ve İktısad Vekfüeti tarafından buraya 
bir fen heyeti gönderilmiştir. 

Maden mühendislerinden müteşekkil 
bulunan bu heyet Ferizli ve Değirmen -
cik köyleri civarında yaptıkları tetkik -
ler neticesinde 30 kilometre murabbaı 
miktarındaki sahada oldukça zengin bir 
demir madenine tesadüf etmis bulun -
maktadırlar. Bu meyanda ınezkür maden 
den bir miktar tahlil için Veka'ete gön -
derilmiştir. Heyet tetkiklerine devam 
etmek!edir. 

Yağmurlar n<~kliyatı 
grçleşf ri_'or 

Sındırgı (Hususi) - Burada dört gün
dür hemen durmadan yağmur yağmakta
dır. Bu yüzden Balıkesir - Sındırgı ara -
sındaki tütüin nakıtyatı yapllamamakta 
ve yağmurların devamı köpriılcrin yıkıl
ması ve mürur ve uburun tamamile inkı
taa uğraması endişesini uyandırmakta -
dır. Esasen Balıkesir yakınında Tepecik 
deresi fazla taşmış ve sular köprünün ü
zerinden geçmiştir. Biricik :ıoimuı Balı
kesir - Sındırgı yolunun inkitaa uğra -
mamasını halk sayın valimız;n maruf ve 
malUm olan imarcılığından canı gönülle 
bek ·emektcdir. 

Samsunda kır koşula rı 

Yurddaçlarımızın maruz kaldıkları bu elim !eri komite ilk günde bln lirayı mütecaviz 
facia karşısında yardım hislerini tahrik için iane top!nmışlardır. Kazamız halkı tüccar. 
te1ifkkül ~den propaganda komitesi de esnaf candan kopan memnuniyetle ade' a 
gayur_ arkadaelar sayesinde buyuk muvaf. b' rbirlerlle yıı.rı~ edercesine tane vermekte _ 
falclyctler göstermiştir. Bu kolun başkanı dirlcr. iane komitesi mesaisini genlşl~ter k 
olan belediye mimarı TalCıt Özışık sinema, köylere df' feltıketzede vatan karde,ıer!mlıın 
kahvehaneler ve umumi toplantı mahallerL duçar oldt•kları !eltıketten naşi yardım et - Samsun (Hususi) - Kır koşularının 
nl birer birer gezerek bellğ ve heyecaniı meler! yolunda blitün koy muhtnrlnnna be. ikincisini te.~kil eden 6000 metre me -
lconferıınslar vermektedir. yannnme göndermek suretile köylüleri de safclik ko~udu 21 dakika 36 sa'T1iyede 

Edirnede lıergün yckfınu kabaran yardıma rağırmı.,tır. birinci rrelen Mehmed Güler, ilk koı::u-
teberrüler yapılıyor Manifatura tüccar ve esnafı aral:ırındn da bir Ti.irkive rekoru elde etmişti. Hal 

Edirne <Hususi) - Zaman zaman bir çok ayııca don, gömlek:, mintan diktirmek ~u - ke\' İ ~por komite ı::i ne mensub bulunan 
felaketleri!' knrşılaşan ve bunun acılarını ret!le de yardımda bulunacaklardır. Kasaba 
çok iyi bUen Trakyalılar ve Edirne! ler Er _ ı bnyaııları bu vazifeyi seve seve yapacaklar_ hu qenç atlet, iler;s i için büyük bir ü-
zlncan ve havali.sinin u~rndığı felaketzede dır. m · d vermekte oldu · undan spor saha 
karde Jerlmlze yardım hususunda şayanı ~ak Komite gec~ll gundüzlü mesal.!!lne devam sıncta iy i yetiştirilmesine bilhassa iti -
dlr teberrulerde bulunmaktadırlar. eylemektedir. mı olu:ıac<r~t ır. 

Kızılay Kurumu her gün yekünu kabaran 
para 11° giyecek ve örtünecek esya teberrua. 
tım kayd ve d<;rcetmektedlr. Bugüne kadıır 
n akdi teberrüat 5000 lirayı bulduğu gibi eş_ 
1ıı miktarı da beş balyayı geçmiştir. 

~c;===:===~===~~~~~~=~ 
Trabzooda Halkavi çahşmaları ) ____ ____;___,;,..__ __ 

Bilhassa havnnın muhalefetine rağmen 
durmadan, m:ıhnlle mahalle butün evleri 1 
ge.,.erek şefkatli bayanlarımızın yardımları _ 
nı büvük bir feragatle temine çalı.,an Vail • 
mlz Perld Nomerln sayın eşinin başkanlı _ 
~ındakl Kızılay bayanJar kolunun mesaisini 
takc" rle k:ar.şılnrız. 

H a nııhives!nln hamiyetll halkı da za_ 
h le b rllkte slmdive kadar 1000 lira te • 
berı de bulunmuslardır 

Gcliholııda varchın k~Uarı t esckkiil rt 
Gelibolu <H u i) - Zelzele !em.keti b ı 

rada büvük b r teesslir husule getirmı~ı.ır. 
Felılketzede k rı1eşlerlmlze yardım için der_ 
hal t-ıuyük b '" hassasıyet gosteren kavına 
kam•n rlyase altında bes kişiden murek : 
keb .,, mı yardım komıtesl teşekkül etmiş • 
tır. B \tün halk kardeıılerlmlze vardım için 
azııml fedakt\rlı~ı ~öcı ermeife büvük bir te 
hallıkle koşmaktadırlar; minimini tlk okuİ 
ya vrulnrı bile hiç biri mn•t ... 8 1 . .... ""na o mamak 
p rtlle yardımcıan geri kalmamıaı d . "ar ır. 

fk! gü~~e~berl 1ta~llvette olan milli yar _ Trabzon, (Hususi) - Trabzon Halke- faa1iycte geçen Halkevinin temsil kolu 
dım kom es n,.. li m iye kadar C700l lir t vi kışlık mesai proı:rramı geçen seneye tarafından halka temsil!er verı"lrneye 
bet rü edilmiştir. a e_ t'. 

Kaza merkezinin nsooı lira bl nazaran bu sene sönük bir şekilde devam başlanılmıştır. Halkevi bu kışlık ilk tem-
Kı?:ılay Merkezine yarın yatıraca~ı P~rayı etmektedir. Son gün erde bu vaziyeti ya- silini Yıldız sinema binasında vermiştir. 
vetlı> tahmin e.~ıımekt~dlr. uv • kından gören Cümhuriyet Halk Partisi Halk tarafından fevkalade rağbet gören 
Knz'lmızın bu ü~ nahh·elerlnde milli yar_ Giresun bölgesi müfetti şi ve İstanbul bu temsillere muvaffakiyetle devam e

dım kolJarı tes"k~uı ederek faallvPtıer n ı ~e. meb'usu Sadettin Uraz Halkevi salonun- di\mektedir. İlk defa olarak Tırtıllar pi-
n1şlrtmiş!trdlr. KoyHiler M-r suretle vardım da memleketi ·· 1 . 1 dan grrl kalmamakta, bazı koyler külllvetıİ ya davet t ~ .munev_ver erım top ~ntı- yesini temsil eden Halkevi gençleri bu 
miktnıda bul"c1ay, glv"rek ve ylinlu e•vnv d 

1 
e mıştır. Vah Osman Sabrı A- piyesin temsilinde tam bir muvaffakfyet 

ı a ın cia hazı b l • ;ır, 
mllll vardım komitesine seve, seve koşarıık da H . r u unau5 u bu toplantılar· göstermişlerdir. 
teslim etmekted'r1er. . . alkevıne daha fazla hız verebilmek Diğer taraftan Ifalkevinin bütün kol-

Cl<':iboluda kadınlar arasında tk!ncı ?lir ıçın lazım gelen çareler düşünülmüştiir. ları faaliyete geçerek halk dershaneleri 
yardım kolu tc"P.kkül etmiş bu kol ev. ev ıe Bu hususta muhteli6 hat"bl .. .. 1 zerek kadın elbisesi e~va. toplamaktadırlar - miş ve faydalı mün~k \ er soz soy e- kolunda gramer ve lisan kurslarına baş-
Şehrlmlzde her zamandan daha ziyade b

0

a Bu toplantıları m·· ı ~ş~ a~ yapılmıştır. ] anılmıştır. Resim temsil kolunun. bir 
u ea 1 ılk hamlede temsilindeki sahneyi gösteriyor. 

Hasan Bey hiç sokak-
-- ·1 
d •1.ı..o t ettin ını ·· t a ıA.ı"" 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

• • • Bayanlar son gün -
' lcrde pek moda olan kü -

lahlar eiyiyorlar ••• 

İ~ittiğime göre ser
mayesi pek az olan bu fan. 
t azi §eyler ateı pahasına 
.im.iş ••• 

l 

Hasan Bey - Hani ka • 
dınlar kil.ah aivrno .ı--
~rcll? DJ•._z \Aa4""• 

İkinc.ikinua 6 

Do ma bahçe izdihamı 
hadisesinin muhakemesi 

(Baştarafı 4 üncü sayfad a) 1 mit ağırcezasına gönderilmesine karaı 
C:ankaya kaymakamı Daniş Yurdakul vermiştir. 
dın!ıcnerek, ezcümle, demiştir ki · A f Ö d b" k d 

- Halkın ihtiram ziyareti mllnasebe- par ıman nUn 8 ır 8 IRIO 
tile alınan tedbirler tamamen yer ine cesedi bulundu 
masrufdu. Hadise anına kadar hiç blr ak
saklık vermemişti. Faciada Salih Kılıç ve 
Kamıranın tedbirsizlikleri yoktur. 

Şahid, vak'ayı haber aldıktan sonra 
saraya gittiğini, vali ve emniyet müdürü
nil de orada bulduğunu söylemiş ve HA.
ve etmiştir : 

- Kapının kapatılması meselesi hak
kında bir zabitin ismi etrafında bazı söz
ler söylendi ise de. kim olduğunu, anlı -
yamadım. 

Danis Yurdakuldan sonra dinlenilen 
sahid Eminönü kaymakamı Agah Alp, 
vak'a hakkında ademi malumat beyan et
miştir. 

Müteakiben dinlenilen Beşiktaş kay -
makamı Rıza Ünal da ifadesinde. saat 
9,30 sıralarında sarayın giriş kapısını ka-
palı gördüğünü, bilahare Beşiktaş emni -
yet amiri Lıitfinin kendisine kapının 

kendi emri~ kapanıp, Kamıranın emrile 
açıldığını söylediğini, beyan etmiştir. Şa
hid, ancak bu meselede kat'i bir kanaati 
o\madığını da ilave eylemiştir. 

Müddeiumumilik esrarengiz bir ötüm 
hadisesinin tahkikatına el koymuştur. 

Lalelide Tayyare apartımanlan .karşı
sında cRasim Bey> apartımanının altıncı 
katında oturan Şükriye adında bir kadı
nın dün sabah apartıman önünde ve kal
dırım üzerinde cesedi bulunmuştur. Ağ

zından, burnundan kan gelmiş bir halde 
yatan cesedin, yukarıdan düştüğüne dela
let edecek bir vaziyeti yoktur. 

Adliye tabibi Enver Karan cesedi mor 
ga kaldırtmış, müddeiumumilik vak'ayl 
tahkike başlamıştır. 

Oyıın yüzünden işlenen cina
YF i ı muhakemesi netic9 endi 
Çarşıkapıda oyun yüzünden çıkan bir 

kavgada arkadaşı Hasanı bıçaklıyarak 
ö1.düren Ali Sırmanın duruşmasına 1 nci 
ağırcezada dün devam edilmiştir. 

Müddeiumumi Feridun Bagana. mü -
taleasını serdederek, suçu sabit görmüş 
ve katilin ceza kanununun 448 inci mad
desine göre tecziyesini istemiştir. 

Duruşma, müdafaa için, talik edil -
miştir. 

----·--~--------~-----
Kadın hekimleri toplantısı 

Diinkü celsede muharrir Nizametttn 
Nazif de, şahid sıfatile dinlenmiştir. Ni
zamettin Nazif, İstanbul zabıtasının ve 
idari makamları temsil edenler in faciada, 
mcs'uliyetleri olmadığını. vak'a gecesi 
saray kapısına birikenleri ı milyona ya • Türk glnekologl kurumu bu seneki toplan. 
k ·· ·· d"" v.. .. had" . . t" b tılarına devam ederek yeni idare he:retlnl lı:> 
ın gorun ugunu ve ı.senm ıç ına ı tlhal> etmiştir. Birinci reisliğe Dr. Mahmud 

kabil olmıyan vaziyetten doğduğunu söy Ata, ik!ncl relsllklere Dr. Ahmed Asım Onur 
lemiştir. ve Hadi İhsan ~diz, genel setreterııte Dr. 

Mahkeme, istinabe varakalarının, İz - Nuri Süleyman Canbakan seçilmişlerdir. 

Satılık Çam Tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman İşletmesi Revir Amir· 

liğinden: 
ı - Dursunbey Devlet Orman işletmesi Uıtasyon deposunda muhtelif ıatınerde menud 

<2964) adede muadil (691) metre mlk'ap (081) desimetre mik'ap çam tomruğu açık art.. 
tırıı.a ile satılığa çıkarılın14tır . 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylnrı mf!vcud ve kabuk.lan soyulm~ olup hac1m 
kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanını.,tır. 

3 - 'fomruklara ald satış şartnamesi Ankara, İ3tanbul, Bahkesir ortnan çntrge 
mu.:lürliıklerlle Dursunbey revir tımirllğinde gcirülel>lllr. 

4 - Tomrukların beher metre mlk'abının muhammen bedell (10) lira 50 klU'Qftur. 
5 - Tomrukların muhammen bedeli üzerinden yüzde 7,5 muvakkat teminatı (MU lira 

(23) kuruştur. 
6 - İstekliler muvakkat teminatlarını hAmUen 10/ 1/ 940 Çarşamba gilnü saat 15 de 

Dursunbey Revir amirliğine müracaatları Utın olunur. (10697) 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

ı - Bostancı iskelesinde din ah.şab kulube ili'! Samatya iskelesi civarında ldanye 
ald bit arsa açık arttırma ile kiraya verilecekti:-. Kira müddeti 15 K. Sani 1940 tart -
hinden itibaren Mayıs gayesine kadar olmak üzere dört buçuk aydır. 

2 - Bu müddetin muhammen bedeli lmlube lç!n 22,5 ve arsa için 41,25 liradır. 
Muvakkat teminatları bir lira altmış dokuz kuruş ve üç lira on kuruştur. 
3 - A:'ttırrna 12. K. Sani 1940 tarihine mtisadıt Cı.:ma günü .saat 10,30 da Tophanede 

Umum Müdürlük Alını Satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Tııllblerin şartları ö~renmek için her gün Mnlzeme Şubesine ve arttırma lç1n de 

yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. (10717) 

,------------------------------..... TDrkiye Zeytinyağı 
İhracatçılar Birliğinden: 

1 - 3018 numaralı kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden sta
tüsü İcra Vekilleri heyetinin 14.12.939 arith ve 2/12475 sayılı kararnamesile 
tasdik edilen Türkiye zeytinyağı ihracatçılar birliği teşekkül eylemiştir. 

2 - Statünün hususi maddesine tevfikan ilk umumi heyet içtimaı 15.LIHO 
Pazartesi günü saat 15 de İzmir Ticaret ve Sanayi odası salonunda aktedllece
ğinden zeytinyağı ve diğer nebatı yağlar ihracat ruhsatnamesini ha iz tacirle-

rin aza kaydedilmek üzere birliğin idare yeri İzmir Ticaret ve Sanayi odaauıa 
derhal taahhüdnameleri ile birlikte b ir defaya mahsus olmak üzere yüz llralılı: 
duhuliye ücretler ini ödemeleri. 

3 - Bu suretle birliğe aza kaydedileceklerin asaleten veya veklleten mez
kur umumi heyet içtimaında bulunmaları rica ve ilan olunur. 

Ruzname: A - İdare Meclisi ve mürakip intihabı. 
B - Muhtelif işler. 

Tilrkiye Zeytinyağı ih .-.ıcatçıları birliği mftessiı heyeti 

. 
Türk Hava Kurumu Model Uçak 

Müsabakası 
7/ 1/940 tarihinde Yeşilk.öy Tayyare meydanında yapılması mukarrer olan model tay_ 

yare müsabakası amatörlerin gösterdikleri arzu üzerine 14/ 1/ 940 Pazar günllne &allt ı 
dilmiştir. c137• 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
ı - İskenderun gümrük tlmyahaneal için 386 kalemlik muhtelif clrus klmyahane alU 

ve malzemesinin 8/ 1/ 940 Pazarteal güntl soat 11 de kapalı zarfla etsilb:ne81 yapılacat. 
tır. 

ı - Tahıninl tutarı 5615 lira 76 kurut. ilk teminatı 421 lira 19 kurulf,ur. 
S - Şartname.si bQ4Dlüdilrl\Uc levazım se:"Tl!lnde hergün görülebilir. 
t - isteklllerin o &ün et.alltme saatinden bir snat evvellne kadar 2490 8&1ıh tanmuuı 

S2 net maddeal h11tmüne ıöre huırhyııca~rı teklif m~ktublarını bapüdQrltlk tıma • 

------------------------------~~----~------------------~~------------------------------------------...!..~am::da:::tl:_ko::ın:iay~o~n~a~v~ermeıerı l1lıı olunur. clout. 



6 İkinclkinun 

Zelzele 
aid 

mıntakasına 
resimler 

Eni.ncmttla .,.ı.u haline gelen 6ir mahallenin han maımıra•ı 

Milli Şel Amcuyıula Erbaalı lartlan ulzele lelaJıeti hakkında 
Wıhat alırlıen 

Enincanın eıtlıa halin ele acılrlı llir lıöfai 

SO N POST.r. Sayfa 11 

S P O R Reşadiyede sağ kalanlar yalnız 
Feıa~etzedelere 40 -50 kişiden ibaret! 

d t 
(Baştarafı ı inci sayfada) Reşadiyeye, aonra Erbaaya &itmek 19-

yar im Urnuvasl ma, mahkeme, banka, bütün devair bi - tiyorum. 
rer çadır içinde kurulmUf. .. Yol yok, iz yok, vesait yok. Blr at bat. 

utanbdl b6llell .ı.ıe fe11UıtlledeJerlne İnhisarlar idare&! .ise bütün bütün, yol dum. Şimdi yola revan oluyorum. 
J'&l'dlm mataadlle bir fu\bol \Urnuftll ıer_ üzerinde ve açıkta. .. Çadırın içi birden kan§tı. Zelzele v8ft 
tiib etmiıt.ır. Buıün w yann yapılacak maç_ Ya, posta dairesi . . . O, bir tavuk küme- Tekrar tekrar sallanıyoruz. 
!ardan elde edilecek bütün baaılat Kmla - Bini daire ittihaz etıniş. tek bir memur Yerimden korkuyla fırlıyorum. 
7a terkedllecektlr. Bu maçlarda bll11sılana ' timse~ dawıtıye -.ernmıyecetı gibl atad sabahtan akşama, akşamdan sabaha ka - Tann Cevdet kuluna acısın. 
idaresi n hakemler de fahriyen çalışacak _ dar yığın yığın telgraf kabul ediyor. Cevdet Yakub 
lardır. Kalan evlerin hiç birinde oturmak Amasyacla yeni zelzeleler 
Yapılan programa göre bugiln Tataını ata.. mümkun değil. Amac;ya S (A.A.) - Bugün Ezine 

dında saat 13,30 da Kurtuluı _ Beykoz, Esasen hiç bir evde oturan da yok. nahiyesinde saat 15,5 7 de 3 saniye.Jsü 
15 tc Ş14ll :._~YOtlu.!POr maçı nrdır. Yan_ Dün akşamı bir çadırda geçirdim. Bir ren oldukçı! şiddetli bir zelzele olmut 
na gene a,,_ aahada saat 11,30 dan ltlba _ . . ·· · - .. .. .. . 1ed h ren Oüne§ _ İstanb .. 1 .... n Be ıt•n• t çadırın ıçınde sığınmış dort aıle arasında ve S;mıyozu koyunde ılk zelzc e a 

..._vvr. § - - Ve a bir ~ da b ld Ç d b ku ·· _.J -.e Fcnerbabçe • Galatasaray maçları yapıla- sıgmtı en o um. a ıra so a - rab olan evlerden dördü bu yu;{A.len Y'r 
caktır. rulur mu, kurmuşlar. Aksi takdirde so - kılmıştır. Bir kısım felaketzedelere Do 

Bu maçlann büyük bir allb ile tarııla _ ğuktan donup ölecekler. Böyle bir çadır ğmaklar yapılmış, yiyecek gönderil • 
naca~ına şilphe yoktur. bulmak bilseniz ne büyük bahtiyarlık. miştir. 

ılFtıtbo11 bakımından da, her 1kl günkü kar- Köylerdeki d~et'engiz fe1eketi öğ - YMgadda zelzele devam ediyor 
f aşma ar mühim hususiyetler tqımatta k ''l"l ri t b't k h .. · dır. Takımlar üddet i renme • 0 u e es ı etme enuz ım - Yozglid 5 (A.A.) - Vilayetimiz da -
maçlarda oyn~U:yan, büt=c~u ka~z. Öyle köyler var ki akibetlerin.d.en bilinde zaman z~man hasarsız zelzele 
maçlarda OJllatablleceklerd.lr. malumat alınamamış. Ne oldukları bılın- olmaktadır. Milli yardım komitesine 

Bugün ille maçı 7apacat Kurtuluş _ Beykoz miyor. Her gün yeni yeni facia haberleri külliyf'tli miktarda nakdi ve ayni yar
taltıml:ı.rı hemen hemen mü.si.Ti kuvvette - geliyor. Enkaz altından mütemadiyen ö- dı ] aktadır 
ı.r. Bu müaavatm çarpıfDlulle zevkli bir r· karıl m ynpı m · 
futbol aeyrec:tecetız. itıncl Şişli Beyotıu u çı . ıy?r. .. Gıda maddeleri Tokata1 sev'kedilmiş-
apor mllaabataaı çok hey~nlı geçe - Birbırlerıne sarmaş dolaş ol.arak olen tir. Yardım faaliveti devam ediyor. 
cettlr. Birnlrlerlnin ezell rakibi olan ve uzu~ çiftler, ilci yavrusuna kol kanat açarak Tokatta tahribat 
müddett.ır kantllafmat fırsatını bulamıyan yamyassı olmuş anneler, dünyasına doy - Yoz at S (A.A.) - 2 7 İlk.kanun sa· 
bu iki takım taraftarlarına eskl maçların madan mahvolmuş gelinlik kızlar, genç b h g k b 1 1 1 · yaptığı tah 
heyecanını bir daha yap.tacaklardır. En ly1 delikanlılar, var, annesi ölmüş, babası ~ 1 vu ~ u an. ze ze enm .. 
oyuncular~ sahaya çıkacak olan takımlar- ku t lın d b b .. 1 .. i nbata daır verılen rakamlara gore 
dan a· linin r u uş, yahu a ası o muş, annes v h. . b -1 ıs ..,ış enerjik, BeyotlUBPOrun teknik ku lm 

1 
E 1 • k ldı v Akdag merkez V<' na ıyesıne ag 1 

oyununun çarpl4U18Sını göreceğiz. rtu uş yavru ar var. vı.en yı ı gı, kö ve kasab<ıd ~ 405 ev, 138 ahır 
Pazar günkü maçlar da büyük bir ehem enkaz altında kaldıkları halde sapasa~ - Y k 1 234 53 

mlyet taşım&ttadır. İlk tarşılaşmada gen~ lam insanlar var. Kansı, çocukları, yen- samanl•k yı 1 mış, e~ ve ~ 
ve enerJlk istanbulspor karşısında uzun mild ge~i ölmüş de kaynanası kurtulmuş da - ve ~am~r.lık, ~ karakol, ~ekteb;l-ı ı.I 
dettir sahada görünmtyen Gü.neşln nasıl bır dl camı; 1 hususı muhasebe bınası tehı1 
kal\ ma ar var. . v ~ t 

ro çıkaracatı merakla beltlenlyor. Lig Bir adamı yaralı olarak kurtarmışlar. keh !'UTt'tt<' hac:ara ugr "'YlıŞ ır. 
:açlarında büyük bir varlık gösteren Vefa, B d iki çuval da çil çil altınları Sıhhiye Vekili Erbaada 

hn'bul şamplyonlutuna naın:aed Beşlkta_ u ara a .. .. ' . I.adik 5 ( A.A ) - Sıhhat ve İçtimat 
tın kRrşı.sında tallhlnl bir daha creneyecek- meydana çıkmış. Adam oluyor da çil al - . . .. . 
tir. Vefanın llg maçlarının ilk devre&lnde tınlarını harcamak istemiyor. Muav.enet Vekih Dr. ~u:usı Alata~ ~ 
Beşlktaşa hlklm bir oyun çıkarmasına rat- * raherın<lP. Samsun Valisı Fuad, Dan~ -
men, fanaızlıt yüzünden, ı _ o maRldb oı_ Erbaadan alınan haberler müthiş. Yal Iive Vekaleti müst-eşar Muavini Şefik = hatırlardadır. Turnuvanın son karp _ nız Erbaada 1200 ölü tesbit etmişler. Ay- B;cio"lu, fçHmai Muavenet Umumt 

asını nell iki ratıb, Fenerle, Galata - .a.-- fu Ç d Fid. K ı...ç Zilhur Müdiirü Dr. Ekrem Tok olduğu haldi 
saray yapacaklardır. Bu 1k1 1smJ karfl tar uıwtO , an ır, ı, araa6 .. , , •• • . 
fıyP. görmek bile maçın ehemmlyetl hat : Kuşuf ve ismini bilmediğim 10 kadar köy dun Sams~ndan buraya gelm~~tır. Sıh· 
tında talla IOze hacet bırakmaz. Fener tamamen batmıf. Yerinde yeller esiyor- hat ve fçtımai Muavenet Vekılı buradı 
takımı ımamt mt1ddet bekllyen oyuncula.ı mu, 'bir müc:!det kaldık~ ve fellketzede-
~nı~ı da dk.adrosuna alacaktır. HattA İzmlrll R~şadiyeden gelen haberler de şu: lere kqzamız tarafından yapılmış olan 

,;,, ~~!:!d~ !:~ı!!!c~~ s::n~~~ _ Don, gömlekli bir adam yorgana sa - va~d1mlaı; tetkik ettide'kten sontmr~ t~r -
futbol •1Nttlrecetıert muhaJı:tattır. nlmış, ben kaymakamım. Gidin Niksara baaya dognı yoluna vam e ış ır. 

T. özereqla bizi kurtarsınlar, diye öniine gelene yal- Sıvasta zelzele 
GOn!, k'ObOnOn faşekkUrl va~uf. Bir kaza merkezi olan Re - S 1vas S <Hususi) - Gece saat 23 t.e 

oıın.-. BlDbtlnden: Miieııa1slerıınJ re pdiyede sal kalanlar 40-50 kadarmış. 4 saniye devam eden bir zelzele oldu. 
1111mtz merbmn 8eclad Rızanın oena:ae me • Yanll'ln da çıkmış, ldU olmuş. H~<:at' voktur. 
raahnlne iftiralı: ~ttmıda bulunan ~ --[ • 1 

1 

Z-h-. ---=,. =-===-,-=-=-
arte.datiara, Beden Terblyut t.tanbul 1)61_ rzıncan a ne ar e ır 1 IJÖ ga 
ceslna, ve vapur ü.ba1a1 •w.tııe büyl1t blr -
tadlrşınuııt g&rteren Devlet nenız;rollan gDrdUm? (Bqtarafı 6 ncı sayfadaı 
umum Mftdtlrltıtüne Güneflllerln talbl mın • 
net n ştık:ranlarını saygtıanmıa anede vel bu kapıdan geçmemiş mi idik, Bu an-
rim. - (Baştarafı 7 nd sayafada) trenin kapısını elimiz'\e açıp koridora da-

İki adam, ellerinde elektrik fener - hil olmamış mı idik? Ondan sonra mı böl-
leri öliller arasında dolaşıyor, hepsinin meye çelik levhalar kaplanmış ve sokak Altmtug klObUnUn yılhk 
yüzüne birer birer fener tutuyorlar. kapısına duvar örülmüştü. Bittabi böyle 

Aıtıntat <ıtuı......-> Spor Blrlitlnden: -- Ne arıyorsunuz? bir şey düşünülemezdi. Rüya mı görtı-
Birllllmlsln yıllık ko~ı 'J/1/940 tarihine Bir t~nesi muztarib bir sesle cevab yorduk? Scrkomiscrin ve müddeiumumt 

kongresi 

rastlıyan Pazar rinl saat ıo da kendi lo _ verivor: muavininin düştükleri şaşkınlık bcnim-
kallnde ,aptacaflndan, Birllte kayıdlı lza. _ . - . . nuı )'11kanda yazalı ıh " saatte tqrlflerl - Ö11ledenben agabe'ım.ı arıyorum. kinden az değildi. Rıdvan Sadull.aha ge... 
rica olan•. Ö~lcye kadar enkazı kaldırdık altın - lince bir müddet elile Rlnını oğuşturan 
--....... ·-··-------· dan çıkmadı. Artık bir ümidimiz bu - dostumuzun çehresi birdenbire bir te-

EOEBIYAT: Mehmet Akif rada .. hiç olına1.sa ölüsünü bulsak.. bessümle aydınlandı. 
(8attarafı 7 nci JSRyafada) Duramıyacağım fazla.. - Çocuklar, doğrusunu söylemek IA-

. lı bir romancı ta-hkiyesi. .. İhtimal böyle Dizlerim kesiliyor. Biraz evvel do - zım ge~irse bu oyunu pek beğendim, cı. 
geniş bir tahkiyeye kapılmaktan kendisi- nuyordum, şimdi vücudümde:n lavlar di. Bizim bu kapana dtişmemize sebeb 
ni alamadığı içindir ki, Akif hakkında bu fışkırı,,or. Nereye dönsem ölü, nereye nedir, biliyor musunuz? Koridordaki ka· 
kad.ar urun bir bio~afya ve hatırat baksam kara bir ~zar .. silsılesi yazmıştır. Yalnız, tekrar ediyo _ y . ;ıı.. düe perde ... Bu perdenin yeri değ~ 
rum, 'bütfin bu kıymetli hatıralann bır a'.!mur ya!">,yor.. ve biz sağdaki hakiki sokak kapısına gi-
lfizgeçten geçirilmesi hiç $Üphesiz ki da- Yiızümü olqı\tan 90ğuk damlalar L decek yerde, soldaki sahte sokak kapısı· 
ha toplu bir. eser meydanı getirebilirdi. dan ürküyorum. Bur~a gelip bu za - na doğru yürüdük. 
Faka! milell~f bu ~apt.~ğı hizn:ıetle ?e hak val'ılan seyrettiğim için gorunmez (Arkan V4f') 

kile o~nebılir. Çünkü eksenya nıce ha- " -
yidelik!erin ve hazır tenkidlerin makale b!nlerce atız yilzume tilküruyor zanne-
.., kitab tekliqde çıktıjuu görmekten ü- dıyorum. Dllnltll Mt!c l/11 

Mllzalıerelrrl zillen münekkidler için böyle bir eser ne Beni buraya getiren, iradetnle dargın 
ferah verici bir nümune, bir jlayret ayaklarım yalvarınm çıkarın beni bura-
mahsulüdür. Mehmed Akifi, ölümünden d ' Ankara S (A.A) - Büyük Millet 

Meclisi bugün Doktor Mdzbar Ger c 

men'in başkanlığında yaptığı toplan ~ 

etrafımda tıda Ilaziran - Ağustos 1939 aylarına 
aid raporu tasvib eylemiş ve muamel~ 

80IU'8 bu kadar canlı yaşatabilmek icin an .. 
-10-de 9IDC8k Mithat Cemal ~bi çok eski bir 

dost, ~k samfmt bir hayran ve çok kıy
metli bh' kalem IAzımdı. Mithıt Cemal 
bunları fnlasile nefsinde topladı~ndan
dır ki, bu büyüklükte haşmetli bir kitabı 
kütiH>hanemlze hediye edebildi. Fakat ne 
denir. büyük dostluk ve hayranlık bazan 
ölçü tanımıyor. Bu da, ihtimal, milellifin 
san'atmdau rlyade dostluiunun ''e .insan
lı~nın sevimli bir zatıdır. 

Oh. istasyon ... 
Sağ adamlar görüyorum, 

mezar ,ok. 

Halid Fahri C)zanaoı 

Muradiye istasyonunda ilci tren 
çarpıştı , bir DID, iki yarah var 

(BQftaNıfı 1 inci .sayfada) 
parçalanml§, 3 vagon da yoldan çıkmış
tır. 

Milaademe neticesinde hamal Nuri a -
tır '1JN"9 yara1anımf ve bir müddet son 
ıa ö1ım0ftilr. Şeft.ren ve kondüktör de 
yaralıdır. 

Gece diktatörlü~nü iien 
onun emrındeyiz. 

etti. Artık vergisi kanunun baCzı. maddelerinin 
hükümlerinin teğiştirilmesine aid ka • 

He\" tarafı zifiri karanlık .. 
Kafamın içinde Halid Fahri kontJiU· 

yor: 

Ay karanlık ölüm kanad gerdi, 
Çok so(iuk var. su dondu, sisli kıyı .. 
Açın, Allah için açın kapıyı .. 

Vagonun açılan kapw .. 
Gece yarısı saat bir buçuk .. trendeyiz. 
Şimdi cansız bir zindan olan Erzincan 

uyuyor. 
Bir dildük sesi .. 
Raylarda lolrornotlfin ı»l*>nlan cenaze 

nur'u da, ikinci müzakeresini -yaparall 
kabul etmiştir. 

Meclis Pazartesi günü toplanacak .. 
tır. 

namazı kılıyor. 

Dönüyoruz. Allaha ısmarladık baham 
Erzincan .• 

Bir damla göz yapnda geride gıttikfı' 
ufatan istasyonun lAmbasını gCSrüyo~ 

Erzincan türbesinin kandili.. lçbnlt 

gibi ihtilaçlar geçirerek yanıyor. 

Nmnts.fa Cı/e 
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Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
Münhal bulunan ıeksen lira ücreti ıehl":yeli inıaat ıürveyyan· 

lıiına apğıdaki ıartları haiz olanlardan en münasibi tayin olu
nacaktır 

Talib olanların 12/1/940 tarihine kadar, iıtenilen vesikalarile 
beraber Milli Saraylar mimarlığına müracaatları. 

1 - Orta derecedeki fen ve ıan'at mekteblerinin 
mından mezun olmak. 

2 - Askerlik vazifesini yapmıf bulunmak. 
3 - lıtihdamını mini mahkUmiyeti aabıkaıı bulunmamak. 
4 - Devlet dairelerinin ~eya huıuıi müe11eıelerin inpat ve 

tamirat iılerinde çal11ıp bu huıuıta meleke ve mümarese ıahibi 
olmuı bulunmak. 

S - Nerelerde ve ne kadar müddet ç.alıtmıt 
ikle iıbat eylemek. 

ADEMİ 

HO. 
İKTİDAR 

T abletlerl her eczanede bulunur 
cPotıta kutu• l2SS) Galata. lat.nbuı .... ,........ ......... 

-
1 

SON POSTA 

1·uvıuet:n lzi yaparken 
Pudra altına daima 

K ·REM 
PERTEV 

sorunuz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına nıanı olur. Yağlı 

ve yağsız olan tnp ve 
vazo.arı vardır. 

İkincikioun ' 

A vrupalılann hercfuı koli postal ile uzak memleketlerine 

Türk mamulatı 

A A. ARKA 
Nefis çorbalık hub~ıbat, sebze komprimeleri 

Bu sahada da beynelmilel bir şöh~te hak kazanmış olduğunu ispat et • 
ıniştir. Asrınuzın ev ve iş kadınına sürat ve huzur temin eder. 

Çapamarka çorba ,ık hububat sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuzluk ve ıüratle baarlana· 
hilmesi bakımından da aynca pyanı tavsiyedir. Memleketlmi:Dn :yecine 
miist•hzar rıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mükemmel -.erile 
mutfaklanmız için ele uami kolaylık imkinını temin etmiştir. Mercimek, 
bezelye, buğday vesair çorbalık hububat sebze komprimelerimizi mem1e • 
ketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallannızdan: 

2 1/2 Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonlu,< 1()) gramlık paketlerini 15 

Kuruşa alabilirsiniz 
'9 Beşiktaş ÇAP AMARKA Kuruluş tarihi: 1915 

İKİ BAKTERİYOLOG ARANIYOR 
Şark zelzele mıntakasında vazife gürmek üzere iki Bakteriyo

lok'a ihtiyaç vardır. Harcırahlan ile iaıe ve ibate maarafları 

cemiyelimize aid olmak üzere kendileı ine ay .:a 250 lira ücret 
Yerilecektir. Taliplerin ihtisaa Yesikalariyle birlikte hemen 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU 
DİREKTÖRLÜÖÜNE 

mllracaatlan ilAn olunur. 

Tesviyeci, Tornacı 
Frezeci ve Demirci 

alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Fabrlkalarımızdp. çal14tırılmat üzere lyl te.5viyecl, tornacı. frezeci Te demlrct 
caktır. isteklilerin imtihanları yapılmalı: üzere Kırıkkale Gurup müdürlüğü ile An 
ra, İzmir ve zeytinburnu slllh fabrikalarımız müdürlüklerinden birine mllracaatl 

cıC>f.2'1• 

A~~~ı~~}~N,, şer'i evkatı en doğru gösteren Hicri ve Rumi kısımları ile, hava değişme-
l.treptokok, l.tafilokok, pDömokok, koli, !erini, güzel fıkralap, bayram, yıldönümü gibi mühim günleri ve her say • 
piyo9iyaDilderin yaptıtı c;ıbaa, yara, akıntı fanın arkasında yeni bır yemek tarifini ihtiva eden: 
.,. cUd ı. .. uııkl•rına kartı çok teairli taze 

"•-.-. ... d.r. ~-,.,,, RESiMLi AYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
Son Posta Matbaası 

·······························--·--·······-.. ·······--- bitmek üzeredir. Derhal sipaı"if ediniz. 

Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 
C ~ Neıriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır • .J SAHtPLEat· s. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIGJL 

Büyük boylar (Tablosu ve pulu ile) Toptan 15 Kr. 

Orta. • ( > > • > ) > 12.5 Kr. 
Küçük > ( • > • > ) • 10 Kr. 

'9 ~ Adres: Resimli Ay Matbaası T. L Şirketi - lstanbul 

F O S F A R S O L, Kamu en bayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerck çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik. dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir· 
Muannid inkıbazlarda, barsak tembelligı··nd~ Tifo Grip· Zatürrieye, Sıtma nckahatlerine; Bel gevtekliii Ye ade 

. 'ktldarda , , , 
mt 1 ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin edeır. 

~ S r ~S O L'Un Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğU DEVAI\IJ..I BİR SURETTE KAN, KUV· 
' Ş TEMİN ETMF.St ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ..• 

Sıhhat V ~Jetinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

H 

ı. 


