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kurbanların sarısını artmror 
Kardan imdad heyetleri 

1 
Yardım devam ediyor 

Feliketzedeler için 
lran Şahı 10.000 

lira teberrü etti 
dağlarda kaldılar 

Şebinkaralı.isar, Alucrada garalılar 
bakımsızlıktan ölüyorlar 

Lontlrada da bir gardım lıomlte•I teşelılıQI elti, 
teberrll llatest 11Bnden giln• llabarıgor 

Ankara6 (Hwu- ............ _._. ..... 
111111111

_. __ ........ __ _.. 

d) - FelAketzede -

93 köy :meydanda yok! ;:ı:::dr: 
Sivas .ve k6ylerinde IJktısadVBkill- ~!J;~L: ~ 
61enlerın sayısı: 6.114 kabineden ~gilte~; ~~~: 

Koyluhisarda felaket büyüktür, birçok köyler kara sefiri Sır Corc 

çökmüş, yollar, dağlar birbirlerine karışmııbr ayrılıyor Klark'ın riyasetin . de burada Türkiye 
deki felaketzedeleı 

ilk erzak kafilui Nik.ıarda 
Gıresun 6 (Sureti mamusada giden \Şebinkarahisar ve Alucrada zelzelenin 

muharrimizden - yıldırım telgrafı) - (Devamı 8 inci sayfada) 

Zelzele mıntakasından 
dün bir yaralı treni geldi 
Yaralılar ıehrlmlzln muhtelif haatanelerlne 

11atırılaralı tedavi altına alındılar 

A.nhnı f (H,,.,.;J-I"'-' V• ifln bfr yardım ko. 

'

illi H,,_. Ccılann W~en 41)'1'1 • m1tesf kunılmuşt~r. 
~ ue llıtuad VelıiUıfine ..W Bu komiteye diger 
llıtuaJ ue llali;,e Vekili Tra6son hayır cemiyetlerinin 
me6'a• oe Cümlaariyet Hallı Par • de müzaherettle 1 5 
lıiai llf'llpa r~· uelıiUeri!'clen Haean d~ içinde birçok 
~nın ~ olanaca,. lra6er .,.. palto, elbise, eşya ve 1"2~ii 
rilme,tedır. para yağdınlrmştır. 

İngiliz 
kabinesinde 

istifalar 
Harbige Nazırının istifa$ı 
Londra, Roma ve Berlind• 
birçok tefsirlere gol açtı 
Londra 8 - Harbiye nazın Hoare Be -

l.iaha ve istihbarat nazırı Lord Mac Mll
llan istifa etmi.flerdir. Bu istifalar bape

(Devcımı 3 üncü 1tı1/fcıd4) 

İzmir 
çarşısını 

su bastı 
Deniz suları Kordonu 

aşarak mahalleleri kaplad 
İzmir 6 (Hususi) - İzmirde bqlıyua 

ve öğleye doğru şiddetlenen yağmur • 
lar bir Afet halinde devam etmektec:Ur. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Venedik 
mDllkatı 

Kudüs 6 (A.A.)
Sıhhi levazımı va 
felA.ketzedelere yarı~ Samaunda Ziraat Bankan kcır§mnda zelzeledm 
yacak sair mevad - Sflkılatı bir ev 
dı beraber götürecek olan mühim bir !doğru hareket edecektir. 
sıhhiye kolu bu günlerde Türkiyeye (Devamı 2 ind sayfada) 

Sovyetıer Manerhaym hattına 
taarruzdan vazgeçtiler 

Finler Sallayı iıgal ettiler, iki taraf arasında 
Sovyet topraklarında çarpışmalar oluyor 

Bir Fın müfrezeri ıiperde 
ltalya komünizmin 

ıenişlemesine meydan 
vermiyecek 

Londra 6 (Husust) - Bu akşam neş- bir taarruzda bulunmaları muhtemel ol
redilen Fin tebliğinde Kareli mıntaka - madığını ileri sürmektedir. Bu mehafile 

Roma 8 (Husust) - Kont Ciano ile sında topçu faaliyetinin devam ettiği bil- göre Sovyetler Manerhaym karflSllldakl 
1tat'f'lı11or Macar hariciye nazın Kont Caaky ara -ı dirilmektedir. Diğer taraftan Helsinki mevzilerini tahkim etmekte ve yeniden 

am et • anda Venedikte cereyan eden müzake-lukerl mehafiM, bütün tahminler hillfına, siperler kazmaktadırlar. 
ta71Ha) (Devamı 3 tindi u,.flMla) Sovyetlerin Manerhaym hattına yakında (Devaım 3 üacü u,.t•> 



2 Sayfa 

her gün 
Küçüle Finta~diga, 
Bügük sürprizler kaynağ. 

Ekl'am Upkhgil __, 

Cephede top sus1u. 
lki tarafın resmi tebliğlerinde de: 

SON POSTA 

Resimli Blalrale: -= Bir dostluk ölçüsü .. ~ 

lkincikanun 7 

Vardım devam ediyor 
(Bqtarafı 1 inci :tayfada) 

Türkiye Hariciye Vekili Filistinin 
nadolu ~halisine bu yardımdan dolı 
İf>Cit>-kkür etmiştir. 

İngilterenin yeni yardmı1arı 
l 

- Bütün faaliyetin keşif kolları ara
.uıda hafif müsademelere inhisar ettiği 
haberini okuyoruz. 

Fraııaız askerinin vaziyeti tesbit et· 
mek için kuUand.Jğı bir ölçü vardır: 

Ankara 6 (A.A.) - İngiltere büyük el-
çisi İngiltere hükfuneti tarafında.'l. fe1i .. 
ketzedelere 25,000 İngiliz lirası teberrU 
edildiğini ve İngiltere Kızılhnç cemiyeti
nin de 1.000 İngiliz lirası daha teberrd 
etmiş o 1.duğunu bundan başka İngiltere kn f 
hükfunetinin felfilretin büyüklüğü karşı .. 

- Düşman hattında sükiın başladı mı, 
biliniz ki bir ba§ka noktaya tevcih et -
miştir, yahud da hazırlanmaktadır des-• 
iler. 

. smda ayrıca eşya, ilaç ve saire yardımın
da bulunacağını hariciye vekaletine bil .. 
dirmiştir. 

~ü~ Ziraat mektebinin teberruu 

Ölçüyü Finlandiya harbi için de kulla
rıabiliriz, sükfın muvakkattır, iki üç gün, 
iki üç hafta, belki de iki üç ay sürecektir, 
ırükUnu takib edecek olan fırtınanın uğul 
tusunu şimdiden .işitir gibiyiz. Nitekim 
son haberlerden öğrendik: 

Anb.ra 6 ( A.A.) - Yüksek Ziraat 
mekt.P.bi talebe ve memurları zelzele 
fe!aketzedelerine yardım olarak 800 11· kab 
ra cbha teberru evlemişlerdir. Bundan lıkl 
başka enistitü d 1ebeleri Kızılaya bir vuk 
çok giyecek eşyası da vermişlerdir. lınd 

- Rus ordusu 2 milyon kişilik bir or
du ile yeni bir taarruza hazırlan.makta
dır. 

Felaketzede yavrular için ~ G 
Ankar.ı 6 (A.A.) - Verilen malfı.. an 

mata göre Boğaziçi liseleri felaketzede rına 
vavnılar<lan ! 2 sini vatılı ola'l·ak mek· ene Bu haber doğru mu, değiİ mi? Miktar 

ve tarih üzerine ihtiyati kayıd koyabili
riz.Fakat esasın hakikat olduğundan şüp
he etmiyelim. 

Tamcllklarımızdan birinin çirkin bir harekette bulundu- Bıl§kalarınm çirkin bir harekette bu'unduklan veya kötü tehr. 1rncule karar ~diğ'ini Çocuk E· aanl 
ğunu söyledikleri zaman derhal inanıp inarunadığınıza ha- bir karaktere malik oıduklan iddiasına kolay1ılda inanan · K b"ld" · G sıre~e urumuna ı ırmiştır. 

kınız, alacağınız cevab bahsi geçen hakkında beslemekte adam, dostunun fena bir vaziyete düşmesini istiyen ve bu Elazığ ÇOCllk F..sirgeme Kurumu mer 
Başhbaşına bir alem teşkil eden Sov

yet ülkesinin gerçekten de küçük bir 
devlet önünde aciz vaziyetine düşmüş 

olmayı kabul ve hazmedeceğine ihti
mal verilemez, harici haysiyetinden, nü
fuzundan başka, iç memlekette yapacağı 
muhtelli akisler bakımından kendi reji
mi dahi sergüzeştin iyi bir neticey~ bağ
lanmasmı emreder, bu teşebbüsü mutla
ka yapacaktır, bütün kuvvetile yapacak

=o=l.,.d•u=-ğun=u=z=h=~=· ..,i=n=h .. a•k•ik .. i=b:ıı:::ir=-öl·' çu=·=· su.··=d=ür ... ıı:::=-m:::ıı:=::ıı====-=•h=ab•e=r=i =!ş=itti=· ğı;,,,,·=za=m=a=n=s=e=v=in=en=a=d=aın-=d=ı=r=. ======== kezi 20 yavruyu yuvaruıda 5 o çocnğtı 

~:::;~~;.;:;;;n~eb::: :t 
1 

lalarmın insaatını vaomakta olan in • un 
Neşri memnu olan 
Harb ruznamelerl 

r-........................ ~ .... ··--·-·--·"'ı Kadınlarda geni bir ~aat Türk limited Şirketinin Elazığ bil- aczı 
1 Hergun hır fıkra E.= Moda: Palas/la rosu kendi kadrosunda kullandığı mun- l>un 
1 • • tazam teşkilatlı hastcinPsini 4 78 parça lini 

Mareşal Hayg'm 20 senedenberi neş- ! ----- i Harb kadın modala+rına tesır icra ey- dan ibcıret bütün karyola, yatak, elbise 
tır. redilmesi menedilen ve Eritiş Müze - ı1 Oscar wı·ıda ve berber . 1 kte hali k Imamak•-..1.- Fra * eme n a l.öUll· nsa- ve bütün levazımatı sıhhivesini eksik• 

Küçü Fin1indiya ilk imtih;mı muvaf- umda çelik bir dair~e _mahfuz bulu - f Meşhu.r romancı Oscor Wilde, bil - da, İngiJterede, A~~yada moda ına- siz olarak hareketiaI'7. felaketzedeleri arı 
f ki t, _ __:ıı: b - k di to ğ nan harb ruznamelennın artık basıla- 1 yük şöhret kazmıdıktan IOm'O, bir - ğa'Zalar! hep asken firmalardan ilham emri.n(' milli komiteye teberrü etm;c:: .. f lI 
a ye ;e v1:ı uı, ugun en ,,ı a ın- ~ h b rll:met.tedi - 'i 

dan ziyade düşmanının toprağı fizeriııde caBgt a er ve 
1 600 

rb.. k ı· d 
1
• den.bire sefalet~ düşm:üş ve Parise gi.- al.maktadırlar. Kumaş fabrikaları bile tir. Inc:;a~t şirketinin bu güzel hareke- Jası 

h b ed" Göst- eliği h . ti u ruzname er ın e ıme en dip yeTlepıifti. Bir gü:~ ümidsiz tl - mamulat!arma harbe aid isimler koy- ti bumda büvlik bir takdir ve memnu- "'e 
ar ıyor. er ayatiye n ve .. t kk.ld" 32 ·ı.ı..ı- ··-'-t--L : ..... 

kahramanlığın önünde hürmetle eğiliriz. ~u eşe 1 ır ve cı ~11 murt:A~u- i mitbtt Se-n nehri kmannda dola,ar - maktadırlar. niyetle karşılanmıştır. R 
Yalnız, Türkle ayni kaynaktan çıkın~ dır. Mareşal ... b~ notlaJn?ı he:r ~e yaz- f ken, bir başka. o.damın dtı kendi gibi Pa-ris terzihanelerinden biri de geçen Kınlay umumi merkezine tıab 
nlan kü -k Finlı:.-.J: k" k b·ı· mıc: ve hususı bır torba ıle Leydı Hayg'a : ba.;.nı öni11e e~· ümidsiz 1·zmidsiz hafta p21aska imal eylemiştir. Bu pa· yafınlan pan11 lav 
""' çu dJKUyanın ır ı a ı ıye- . · . da daktilo. .1 . k. 1 y• ~"·~ 
tine inzimam eden teknik bilgisi, feda- göndermış, o ı e temıze çe : nehre baktığını görnt'Ü§tii. laska zarif meşinden yapılmaktadır. Ankara 6 (Hususi) - Fe15ketzede .. t 
karlık hissi ne derece büyük olursa ol- miştir. i Oscar Wil.de odamıa 114mna gitti. E- Cephane konacak yerlere k~mlar lere yard1m olarak Perşembe günü ak- reti 
smı sayısız hücum dalgalan önünde s.o- 8 t D . ' . 6 i lini omuztıM koydu: pudra, ruj -resair şeylerini koyacaklar- şamına kadar Kızılay umumi merkezi- biç 
nuna kadar mukavemet anı..terebilmesi- et e .a,_vıs '". oşan~a . . ~' i dır. Bu palaskalar pek büyük bir ra~oet ne v. atırılan p-..ra yekuA nu 519, 164 ıı·ra e- _ ı - Sen de benim gibi bir •~tımidsin c 
11i beklemek habızlık olur, haricden fiili BettP Davıs ı takdim edecek degıliz ... ı. de ··ı ., ded" -.l- b ---Z! uyand:rmıştır. 56 kuruşu bulrnu ... +nr. gı nıı. ı, ~ ceva venN: ":l~"' L 
yardım eörmesi lhımdır. Onu sinem3 meraklıları bilir ve bilmi· i _ Hayw tn.&yö, ben berberim.. Kitab iranlılann yardımlan * yenlere bildirebilirleS"... \__ hastanesi Ankara 6 (A.A.) - Tahrandan veri1etı ın 

Milletler Cemiyeti bütün üyelerini Fin- Kocam Harmon Nelson ondan iki se- -· -·-·-' Rcmada ckitab hastanesi• adında bil m.alllmata göre, hareketiarz felaketzede"" ı 
landiyaya yardıma davet ettiği zaman beb dolayısile boşanmak anusunda bu- Jnglllz aak~rlerine yük b~ e~titü _v~dır. Bu b~tanede lerine ~i: yardım olarak İran başvekfiletl~ir 
ilk cevab cenubi Amerika hükiimetıerin- lunmuştur. kıymet1 baız eski kıtablar tamır ve te- ve hancıye nezareti memurları aralann- e 
den geldi. Fakat bu cevab bir sual fclt- Birincisi: Bette'in ev işleri ile hiç Çorah iJren maymun davi edilmektedir. Hasara uğnyan, ya- da teberraat kaydeyiemeğe başlamışlar- ··r 
!indedir. Cenubi Amerika hüklımetleri meşgul olmaması idi. Londra hayva _ bud kısmen yanmış olan sayfalar in - dır. B 
ne tekilde yardım edebileceklerini Mi~ İkincisi: Evde bolunduğu vakit koca- nat bahçesinin ceden inceye tetkik edilmekte ve ne - , Diğer taraftan Tahran büyıik elçili .. ~dd 
letler Cemiyeti sekreterliğinden anlamak sından ziyade kitabları ile meşgul ol- meşhur maymunu den dol&yı bu hale geldikleri anlaşıl- ğimizde açılan defterler de şimdiye ka .. ..Y, 
istediler. Aldıkları ccvab ile yaptıklan mast idi. Corç, kendi payı- dıktan sonra fotoğraflan alınmakta - dar 14.000 riyal iane toplanmışbr. S 
yardım hakkında saııih malfımabmız Akı::rımları stüdyodan avdetinde oda- na düşen haf'b va- dır. Fransanın yardımJan lesi 
yoktur, yalnız bir noktayı biliyoruz: sına kapanır ve 5-6 saat durmadan ve zifesini yapmakta Nihayet kimya, biyoloji ve fizik la- Ankara 6 (A.A.) - Fransanın Ankar• s 

Bu dakikada bu uzak me~e.ketlerden ba~ k~ldırmadan okunuya dalardı. ve resimde gör • boratuarlannda bu hasaratın sebeble- büyük elçisi hareketiarz felaketzedcle .. ~to 
Finlandiyaya gönderilmiş tek asker dahi Onda kıraat merakı adeta hatstalık ri arac::tırılmakta ve tedavi usulleri tat ri için hük\ımctinfo ~ .. mı1yon ft'aık talJ düğünüz gibi, cep " ""9 
yokt~. halini almış idi. Bir günde bir büyük hedeki askerlere bik edilmektedir. sis ettiğini. Fransanın şarki Akdeniz or-

llilleUe: Cemiyetinin taıebine ikinci roman okuyabi1irdi. Boşandıktr.11 sonra çorab örmektedir. Tedavi Şu suretle yapılmaktadır: dalan kumandanlığının gene felakette 
cevabı muttefikler verdiler. Ellerinden kendisini büsbütün olrumıya terk.evle- ... def ha t b h . bo ltı fçind~ asid cyanhydrque bulunan ka- ler için 300 çadır ile 5000 battaniye te .. 
gelen bütün vasıtalarla yardım edecek- ·-tir - h ~k n b a hyvana a çesbı dşa - palı bir odava kitablar konulmaktadır. be.rrü eylediğini ve Fransanın SuriJİ 
lerdir, hatta etmiye ba§lıHnış!ardır. Yal- mı~ · r en ~ m~ u_r mfay1?1~n ura an ay Bu asi<i!n te"'sirile kit~ın yaprakları a- fevkalade komiserinin de Halebden satrtl 
nız, Londra ~~ ta.vih etti, bu yar- Dünqanın en hüııük kapısı rılmak ıstemeınış, ngılızler de ken - rasmdaki kurdlar, böcekler dökülmek- alınacak battaniyeler için 200,000 rran• 

::i ;::;s~~~~,_asker gönderi~- Dföıyanın en büyük kapısı Fransada disinin ç:kanı~:ında bir mecburiyet tedir. Sonra lekeler eczalar vasıtasile tahsis etmiş olduğunu Hariciye Vek.Me -
• • ı ~olan sadece sı- h Sa. N . . . olmıyac~nı du_ş_unerek_ onu_n kalma - çıkarılmaktadır. tine bildirmiştir. 

ıah, levazım ve beliti b" d meş ur ınt azaıre gemı ınşaat fab- d h 1_....;ı ıraz a paradır. .,_...,_ k l d b" ·a· sm a ma zur gormemı.ş c:ıuır. Yırtılmış olan sa\)rfalar ka~ N-.d h''"mu- N~ Knlmm tniye telpaiı 
Finlandiyanın 3,800,00() nüfuslu kü _k rı~:nm apı arın an ın ır. J s• " 

bir memleket olduğunu ve azami çut- Bu kapının irtifaı on sekiz. metredir. Şimdi bu meşhur Jıayvan aşağı yu- rundan yapılmış bir nevi macun ile ya 1:-nkara 6. (A.A.) - Hareketiatz fela~ 
ıe nihayet 350,000 kifilik bir 0~a~: __ Sikleti sekiz yüz tondur. Yarım daire karı bomboş sayılan bahçenin yegane pıştmılınakttadır. Bu macun kitabın keti dolayısıle Norveç •. k.~alı haıme eC 

bileceğini bili ~ ~kr dedi Ge · li .. 45 tredi sahibi sayılmaktadır. sayfalarının renginin aynidir. H~.a~_on taraf~~dan Re~sıcunıhur 1~~ _ 
ra yonız. Uzunlutu, (1500) "" ın r. nış gı me r. Romadaki •kitab hastanesı·:. valnız tnonune tef'.ssur ve taz1ye telgrafı goıt 
kilometre bulan bir cephe Üzerinde bu Kapı yerinde ancak suyun ta7..yiki 
küçük kuvvet hudud8U2 silAh ve levazım neticesinde durmaktadır. Kapının be- "Ruzve!t caddesi,, İtaJyadsılri kitahfara mahsus değildir. derihniş ve Milli Şef tarafından mukS 
kaynatma malik te olsa sonsuz bir insan deli altı milyon frank.ur. Dünyanın her fa rafından, Meksikadan. be Yede bulunu,.muştur. 
leli halinde gelecek d.ıipnana kup ne . _ .. Paris belediye reisi Faris ana cadde- .Taponvadan, Hindistandan, Mısırdan 
yapabilir? Elbette insanca da takviye ~e goturecek muhtelif yoll~ın her biri le~l?den bir~açı_na -~erik~n C?ı:ıhur kitablar gönderilmektedir. 
,edilmek ihtiyacındadır. Ve anlaplıyor ki da~r~de ayrı ayrı tereddud dalgaları 1 reısı Ruzvelbı ısmınm verılmesmı tek Bu hastanenin yeryüzünde bir eşi Menin 8 - Mersin dün kurtuluşun ir 
silah yardımını yapabilen devletler iııaan g anıyor. lif etmiştir. daha yoktur. on sekizinci yıldönümünü coşkun t ıt 

yardımım da yapmayı Finlindiyanın kü- rr---....;~;:==================================== hüratla katlamıştır. Şehir bu mün~~ ~kf 
çQk komşulanna bırakmışlardır. Dakika- 1 S T E R I N A N 

1 

J S T E R ' belle baştan başa süıslenınişti. llerasiP"'t ıen Finlindiyanın muhtemel bir iııhida- 1 N A N M A l başlanırken kurtuluş günü temsilen 
mı karşısında en evvel müteessir olacak Bir ~ fr li müfrezenin şehre girişleri çok parlJ 
olanlar küçük komşularıdır. İdaresinin ..,ı,..:~ ~nın 90n~da davetlilerden !'>irisi İr.hisar dım. olmuştur. 

fa b k • ·"rA' erını methediyordu: N"•d d uht l"f · lAth.an l -_.;~------------1.sveçle, Norveçin men at a ımından _ "alnız maalesef . ıg c e m e ı şarap una a e eri vardı, her birjn - T A K V 1 M 
olduğu kadar his bakımından da Fin - tıklarmı eskitın . şarap çeşıdlerini çoğaltamadı, yap - de de 5, 10, 15, hatta 20 senelik muhtelif tipte şaraplar sa-
Jandiya ile beraber olduklarını biliyoruz, Bu nokta üı.e:~::~:r~~sda ~~lama~, dedi. tılıyordu. Her birinden birer küçük nümune aldım, ayrıca 
hatta insanca yardım yapmayı isterler, den biri itiraz etti: mu tefiltdL Fakat davetliler - Fertekden de getirttim. Alman binbaşısı bir ıhtiyat zabiti 
yalnız bu yardım onlan yal~ız Rusya i!e - Yalnız bu kururdan dola İ . İ .idi, galiba sivil hayatında şarap ücareti ile meşgulmiiJ. Be -

muaraz
aya sevketmez, belki Alınan teh- etmek haksızlık olur r-.-~'--"' Ayı nhisar daresini muahaze nim getirdiğim nümuneleri birer birer tetkik edince hem 

• 'r"'llAU Vrupadan g f t"l 
)ikesi ile de karşılaştırır. hassıs da söylemiş ki, bizim Üzüm] e ır 1 en müte - es.ltiliklerine inandı, hem de her birini ayn bir güzellikte 

Küçük Finltmdiya ~üyük sürprizler eskitmek mümkün değıldir. erden yapılacak §ôlrabı boldu. 

kaynağı olacağa benzıyor. H:ızıı bulu~anlar bu .soAnuncu noktayı da kabul edecek _ İnhisar İdaresinin Avnıpadan getirttiği mütehassısın 
t eç ile Norveçin Rusyadan başka Al- lerdı, fakat bır zat §U hıkayeyi anlattı: ~e~di memlekeli mahsullerine rakib çıkarmamak için bizim 

rna~a ne de muaraza hal.ine girmeyı gö- - B<>n 23 sene evvel otomobil zabiti olarak Ul k 1 uzumJerden yapılan şarapları eskitilmez bulması fhtimalı _ 
ze nlarak Finlandiya~ ınsan1 ~ardımı Kays~i hattı üzerinde çalışıyordum. Bir gün kıt'a ~:n~ ni _tabii hatırımdan bile geçirmem, fakat memleketin mu.lı-

npmıyacak'\arı bır mese edır, yap- dam o~n Alman binbaşısı benden memlekette ki . . t~lıf mıntakalarında yetişen üzümleri ayn ayn tetın etti-
yapıpk[ n takdirde müttefiklerin yardım prap bulunup bulunmadığını aoormu~tu. Merak e~~re~ea;~ gine, lıatt.a Niğdenin, Ferteğin.. Kayseri civarının eski _ 

lKlNCIKANUN 
Rumi

JY>ö 

BirhıcıUıran 
2.; 

GONEş 

s. D. 
7 26 
2 81 

7 
Resmi-

1940 

PAZAR 

Zilkade 

27 

61 

rnadı a gcnişJetmiye teşebbüs edip et- ( S T E R rapçılan ~le konuşmuş olduğuna inanmıyorum.> ta 

:;;::.~ı:ri-~;,."k~ird::~:irhedefle- l, 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A 1 •. fiS ld 

öyle goru '-------------------------------------------------------------------.:._~~...:.~--------~) l!=v=.-=='==~=-4===9=-~=-1a!=Jı=!::ıı==:::-ı.=ıı.--

S. O. Ş. D. S. D. $. 
4; lJ 



7 İkincikinun SON POSTA 

• 

lngiliz kabinesinde istif al ar Türk -Fransız 
müzakereleri 
neticelendi - Harbiye nazırının l•ti/aıı Londra, Roma 

ve Berlinde birçok te/strlf'r~ 1101 açtı ~kara 6 - Haber aldığımıza göre, 
Parıste Numan Menemencioğlu tarafın -

(Baştarafı l irıci ıayfada) 

Jdı tarafından kabul edilerek ticaret na
,. . ~ O~iver Stanlet harbiye nezaretine ge

tınlmış ve onun yerine de Sir Andrew 
Duncan tayin olunmuştur. 

İstihbarat nezaretini Sir John Charles 
Walsham Reith idare edecektir. (A.A.) 

G zetelerin tenkidleri 
Londra 6 (A.A.) - Sabah gazeteleri, 

abınede yapılan değışik iği, büyük baş
klar altında, harbin başlangıcmdanbcri 
ukubulan en dıkkate şayan hadise şek-
ındc gostcrmektcdirler. 
G:ızc eler, Hoare Belı hanın istifasın

un mute.,; ellıd derin hayretlerini sakla
aın.akta \:e mumaileyhın eseri, cesareti, 

neıJısı ve fora etinden sitayişkar bir H-
anla bahseylemektedirler. 

Gazeteler, şu noktayı suale şayan bul-
1aktadırlar: Parlamentonun itimadını 

azanan ve yaptığı birçok ıslahatı tenki
e maruz kalmıyan bir adam niçin feda 
dildi? 

Londra 6 (A.A.) - İstifa eden harbi- dan yapılmakta olan müzakerat muvaf _ 
ye ~zır~ H~are ~elis~ah b~gün De_von - fakiyetle bitm~tir. İmzanın birkaç gün 
port daki muntehıblerıne hıtaben bır be- zarfında teati edilmesi büyük bir ihti _ 
yanname neşretmiştir. mal dahilindedir. (A.A.) 

İfayı vazifeye davet edildiğim dört ne
zarette bütün azmimle ça!!§tım. Bu neza
retlerin sonuncusu olan harbiye nezare
tinde İngiliz ordusunun esasından tensik 
ve harbe hazırlamak zaruretini duydum. 

Garb cephesinde 
• 

vazıyet 
Orduda birçok esaslı değişiklikler icab 

eyledi. Ordunun her zam.an vazifesini şe- Pm-is 6 (A.A.) - 6 Kanunusani ak-
refle. mümtaz bir surette ifa edeceğine şam tebliği: 
kaniim. ;Devriye kollarıIT\ıı> cephenin bir 

Orduya ~tirak etmek imtiyazına uzun çok nokt~larında düşmanla karşılaş 
müddet nail ettirildiğimden ve onun bu- mış ve bırkaç esir getirmiştir. 
günkü şekline ve zihniyetine yaramış ol
duğumdan dolayı iftihar ediyorum. 

Bana tevdi olunabilecek her vazifeyi 
ayni aziml-e ifaya amadeyim. Ancak şim
dilik harbi kazanmamızdan başka hıç bir 
düşüncem yoktur. 

İstif anın ıebebi 

Porlekizde feyezan 
'l.500 kişiyi 
Melcesiz bıraktı 
Lizbon 6 (A.A.) - Tage nehrinin taş

ması neticesi olarak 7500 kişi melcesiz 
kalmıştır. Vadinin büyük bir kısmı su al
tındadır. 

Sovyetler Manerhaym 
hattına taarruzdan 

vazgeçtiler 

Sovyet tebliği 

Sayfa 3 

e lngiliz kabinesinde 
vuku bulan iki istifa 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

11 haberden 1 mana 
Sakhı banmızı karqtıran ulsele ateli badudlarımıs dışında r~n bitll9elerl 

unutturdu. Ne prb eepbeslnln mu&ad keşif hareketlerini ne de ıtlmal cepbeslnln 
mll&ad Pin oallb~etlertnı taklit ede medlk. Fakat yeni yeni siyasi " askeri bi 
diaeler btl lrdl ki rözde• kaçacak ıtbl detll. 

fJ• birkaç ajam haberini birbirlDe karqtaralım: 
ı - Moskoftdaki inrWs. italyaa ve Framu elçileri mutad lbil&fına usan süre. 

cek bir uman için memleketlerine dönmiiflerdir. 2 - Amerika Cümharrelıd, de. 
mokratların saferi dünyanın aaadeUnl temin edecektir; diye kesip atmıştır. S -
Papalık makamı ile italya bükimet mahami&n anla11m .. r. C - Papa siyasi bir 
natuk aöyll7erek miiste.Werln ve mlitaamzlann hareketlerini takbih etmiştir. 
ı - Amerika Papalık nemine bir elçi &ayin etmiştir. 6 - balyada komünizme kar 
ıt• olan ale7h&arlık flddetlenmqtlr. 7 - İtalya Almanya De olan ittifakın,.; 
bUlselerln tesirile kendUltlnden niha7f't boldatunu ihsas etmiştir. 8 - tta17ada 
bu baf&adan itibaren rıcta maddeleri ffSlkaya tabi tutulmuştur. 9 - İtalya hik6. 
metl mayn &aramıya yarar balıkçı ıemll•rlDden seksen parçasına el koymuştur. 

10 - Almanya barit sahasının reni, lyecf'll'lnl ihsas etmiştir. 11 - Romanya kralı 
münaaah badnd vili.yetlerlnde seyaha.lerine devanı etmektedir. 

1)11 birer satırlık teıırar haberlerinden top yekun çıkan mana da ba olabilir: 

Garb cephesinde Almanyanm, tlmat cephesinde Rusyanın muvalfaklyetsbllklerl 
Jeç«ID barbde otdutu rlbl İtalyanın nzlyetlnl aydınlatmıştır. Harb sahasının 
ıenlşllyecethıl ihsas eden ve Alman membalarından gelen haberlerde ba isılka. 

metin şarka dotru oldutuna saklamadıklarına göre kışın "U bir iki zah w ··h· • ., me a11 
ıeçer ıeçmn mu ım hadiselerin paUak vermesi beklenir. Vaziyetin ka• bak• 
manzarası bu olmakla beraber meşlnıel FPten daha ne yumurcaktar dotacatı 41 
kestirilemez. 



SON POSTA 

( Sehir Baberleri , 
•• 
Ucretli memurların terfi 

şekilleri tesbit edildi 

Hayat pahahhğı 
hakkında tetkikler 

yapıhyor 
• 

Başvekale~ hayat pahalılığı mesele
Ma l/ge V~lıAletilıln barem kanunu haAkındaki sinde alınacak tedbirlere esas oımnk 

J. / ... lı d l bildi ildi üzere memlekette hayatı pahalılaştı -11enl nBFBFl a a B ar ara r ran amiller üzerinde esaslı tetkikler 

Danimaf kalı bir dolandırıcı 
mahkemeye sevkedildi 

Suçlunun mecmua çıkarmak ve gazeteciler birliğİfl1 

kaydettirmek veıilesile dört kişiyi dolandırdığı anlaşıl6 
Maliye Vek!leti yeni barem kanunu - len alındığı müddetten noksan olduğu yaptrrmaktadır. Bir ay kadar evvel Kari Nort Fort is- Durupnasına, bugünlerde başlana~ 

11un muvakkat ikinci maddesi mucibince takdirde, intibak hükümlerine göre tes - d kBa~v~kkalet bu mbaksadla ;~hri~~z - minde Danimarkalı bir aahtelli ve do - tır. 
derece intibakı yapılan ücretli memurla- bit olunan ücrete hak kazanıldığı tarih e i ab adarlctra azı cetve er gon - land.ırıcı zabıtaca §ehrimizde yakalana - Saht kA 1 k 1 ; 
rın ne fekilde terfi ettirilecekleri hakkın- daha yüksek dereceye terfide esas ola - dererek muhtelli gıda maddeleri, gi - ra.k, adliyeye verilınifti. 8 r 1 V8 rUşvet SUÇ U 
da yeni bir karar ittihaz etmiştir. caktır. yecek eşya fiatları, doktorların viz! - Suçlu, hakkındaki iddfaya nar.aran ken bir kadm muhakeme edildi 

1 b'"ğ d" T-'~ edı"lecek ""retm· almakta oldu- te ücretleri ve ilaçlar hakkında malu - da.k Asli 4 .. .. mabk . d.. w Şehrimizdeki alakadar ara te ıı e ı - ~.... -.. İ disini Kopenhag i beynelmilel gazete - ye uncu ceza emesı un ,,, 
- 1 ğu u··cretten '--la ...:1---ı halind"' memur mat istemiştir. stenilen bu malümat 1 '- ı·;;.;..... b - k b k b. ah '-~-lık hAd· . . d .• c len hu yeni karara gore, memurun a - uu. ~ ~ ci er ""'ir ı6.:...- mensu gosterere , azı nşı ır s te6.CU. a ısesının, ur..., 

makta olduğu ücretle, tesbit edilecek ile- almakta olduğu ücreti muhafaza edecek piyasada yapılacak esaslı incelemeler- kimselere müracaat etmi§tir. Türkiyede masına b~tır. 
reü arasındaki fark 25 ayda tC3bit edilen ve bu ücretler birinci maddede yazıh üc- den sonra Başvekalete bildirilecektir. tür.istik bir mecmua çıkaracağını, kendi- Ferişte isminde bir kadın çocuğtı 

Diğer taraftan toptan ve perakende bl.1 
Clercce ücretine indirilmekle beraber, bu retlerden birine tetabuk ediyorsa o de - lerini ayni zamanda beynelmilel gazete- Darüşşafakaya yazdırmak istemiş, 

eşya fiatlan arasındaki .farklar hakkın 'dan a· derecenin tesbitinden artan sene ve kü - receye, etmiyorsa buna en yakın dere - eller birliğine sokacoıkızu a;yliyerek, pa - temin için de ko~usu Fı a gi ıp: 
dtt yapılmakta olan tetkiklere de de - s t 1i benimk ·ı b suratı ile farkın izalesi .için geçecek müd- ceye, barem kanununun nep·i tarihinde vam edilmektedir. ralannı alııu§tır. Suçlu, bu §ekilde Fre - - enin oğlun sınai · i ı e 

d d d h k d almakta olduguw ,:;....,_~- dahil oı ......... sayıl- derik Artür, Yuda T -...:+ .... Fihte ve Hans likte mektebe yazdırayım, karnesini ' et e memurun a a yu an ereceye - ...... ı.c ~ Bu tetkikler müstahsilden müstehli- 6A:VJ.-

terfi edebilmesi için muktazi üç veya dört maktadır. ke gelinciyc kadar emtianın muhteli! Martin .isimlerinde dört ki§iyi dolandır - d~tir. "f 
elik .. dd ı· ,_ b d a alı B . t - 1 f k mıştır Bu ""Vata hu·· vı·yet varakası ı::ek - Ferişte elde ettiği bu karneyi tahrı ıen mu e m uesa ın a naz ra - u vazıye e eore, memur ann ma ev ellerden geçtigı· 'ni ve fiatların artma _ . -- , ... 
k~·- d terfil ..:-..ıı- bd •ttih ,a ıı·nde bır· ~-'-- -'-te ves"·-ıar da V"'MTl'c: derek, kendi oğlunun ismini yazını~ naca wı. ereceye e.n.ıAAC me e ı azı .uı. - smda h"ilhassa perakendecrlıriaı büyu-k ~' öCU.l J.Ad -~-, iJ ,,_ ı tarih k · tarih" d tir maarif müdüriyetine tasdik ettirmek 

mtlbaktan artan müddet, tesbit olunan zım ge en , ammun neşrı m e tesı'r1en" olduğu gı"bı", kredı· 1·1e peraken - ·· a··r .. . . zere müracaat etmiştir. Maarif mu 1.l 
ücretin intibak tarihine kadar fiilen alın- almakta bulundu.klan ücretleri fiilen al- deciye mal veren yarı topt~cılann da Muddeıuınu~ik suçlu hakkın~. Sul- Iüğü karnenin muharref olduğunu görıi 
el.ığı müddetten fazla olduğu takcllrde, bu mağa 'bafladıklan tarih olacak ve bu üo- mühim rolü o1duguw nu ortaya çıkarmıc: tanahmed 1 incı sulh ceza hAkiminden "d ld ~ kt b - d · t"ır 

~ ce, aı o ugu me e e gon crrruş . 
ficretin fiila alındığı tarihin mafevk de- retin kanunda ya.zıh derecelere uyma - tı tevkif karan alın~ ve Nort Fortu sorgu S 

1 
kadın . . d k ca""g r. A • ,. • • • uç u ışın mey ana çı a ~ 

receye terfide baş1angıç ittihazı icab ede- ması halinde memura bir üst derecenin Haber alındığına göre iç ve dış tica hakim~ığine .sevketm.iştir. anlayınca, doğru ~u mektebin müdürLl 
cektf.r. lntibaktan artan müddet tesbit o - ilcretini verebilınU <1.zere salAhiyetli ma- retin teşkilatlandırı1ması işi sona er - Karı Nort Fort, isticvabları sırasınaa, gitmi§ ve müdüre rüşvet teklif etmişt 
hm.an ücretin intibak tarihine kadar fii - kamlarca terfii yapılacaktır. dikten sonra bu teşe"kkü1ler kanalile hadiseyi saklamamış ve: Fakat, bunu da kurnazlıkla yapm~tı! 

Haliç yakında 
temizlenecek 

R; istihlBk mallannm mutavassıtlann fu- - Hakikaten bir mecmua çıkartmak Müdüre: 
uÖVİZ kaçakçısı bir zuU müdahalesine lüzum kalmaksızın istiyordum. Fakat, sonra kafi derece pa- c- Benim Erzincandaki oğlum :MuS 

rntistehlike arzı fçln tedbirler alınacak ra bulamadığım için, çıkartmadım, de - taia sizin talebenizdir, buradan meııı' sarraf yakalandı tır. IIÜitir. ~ oldu. Şimdi oğlum yetişti, kendisini J1lU' 

E . Bu işte limited şirketlerinden de ge- Yapılan tahkikat neticelenerek, Da - altim yaptılar. Size minnettardır. İlk Bf 
Limanlar umum müdürlüguw - ne Hali - ınnıyet müdürlüAü memur lan .dün nı·ş mikvasta ı"stı"fade edilecek ve ı·stı"h- 1

# d y · nimarkalınm suçu sabit görülmüı ve ken lığı 30 lirayı takdim ediyor. diyerezt, · 
cin temizlenmesi için Münakalat Veka - e: wıaru:ı~ ve Arnaı.;ıdluğa müh~ lfık madde1eıinin elden ele geçmek su- disi muhakeme edilmek üzere, asliye 8 lira uzatm~tır.:ıı 
leü yeniden bazı talimat göndermiştir. miktarda dovız kaçakçılığı yapan bır f d ) 

_ phsı suçüstü yakalamağa muvaffak ol _ retne ffahmn artmasını intat; eden se- inci ceza mahkemesine scvkedilmiştir. (Devamı 9 uncu say a a 

&~~~~~~~~ar~~~--m~~~ ~hl~no~drn~dm~Mma~~~~::::::~·::::::::::::::~==~===~:::::::::::::::::::::=~=~~~ 
dürlüğü şımdıye kadar yapılmış olan b~- Balıkpazarın.da Hava hanında zahire 1acaktr. ı• 
tün bu yolda.ki etüdleri ele alarak tetkik tüccarlığı namı altında ~lerdenberi ····-···················· ................... m-••··-···· Dünyıının her tnratından kudretine baş eğilen en yüksek Fransız yıldızı: 

edecek, bazı mütehassıslarla temaslara memleket haricine döviz kaçıran bu a - r T 1 y A T R o L A R ""\ E D w i G E F E u i L L E R E 
geçecektir. dam Aleksi adında bir ıarraftır. Aleksi \_..., _____________ ..) 

Halicin temizlenmesinin iki bakımdan Amavudluğa gı·deoek olan bir yolcuya lJeb1r 'l'iya roım T~ba~t <!ram kısmında 
OündUz saat. 15,30 da 

ehemmiyeti üzerinde durulmaktadır. kendisine tevdi ettiği T.ürk parasına mu- atp.m ı1aat 2030 da 

Bunlardan biri Halicde seferlerin git - kabil 2000 drahmi verirken memurlar ta- Hayat Bir ROyadır 
tikçe güçleşmekte olması, diğeri vaktile rafından derdest edilerek emniyet mü - .... lklll caddesi komedi tısmında 
burada batmış bulunan mubtelif sefine- dürlüğüne getir.ilmiştir. ' ... ~ Gündüz saat J 5,30 da 
lerin çıkarılabildiği takdirde mühim m1k- Sarraf suçunu tamamen ikrar et.mif ve ak.fam aaat 20,JO da 

tarda hurda demir elde etmek imkanının senelerdenberi zahire tüccarlığı namı al- Sözün Kısan 
meveud hulunmasıdır. tında bu ~ yaptı.ğmı Söylemiştir. 

Altıkadarlar bundan 15 yıl kııdar evvel İngiliz konsoloslugu" ndaki 
bir ecnebi mütehassısın hükumete müTa-
caat ederek Halfcde batmış bir halde bu- dünkü çay 

Halk opereti 
Bugün matine t 6 da, akşam 9 da 

Tarla kuşu 
·-·-·----·····---······ .. ··-···-··· ...... ·····--

Cazibesi bOtOn gonnlleri esir eden : 

GEORGES RIGAUD ••• 
Franaa ~anayiine en bUyUk bir eser yarattılar. 

YIKILAN MABET 
Bugün 
lıaiıl bir Aşk... 

L A L E sinemasında 
derin bir inkisar... Nihayetsiz bir ümitsizllğin 

bnyUk romanıdır. 

lıaveten: METRO JURNAL en son harb havadisleri ve renkll 

M 1K1 WALT DİSNEY 

. 

lunan vapur, motör vesair deniz nakil va- İngilterenin. Anmra . büyük elçisi 
Slt.alal"lmn leşleri kendisine .bırakıldığı Knaçbul Hugıson ve refıkası taraiın

takdirde bütün Halici temizledikten bnş- dan elçilik ataşeliğine yeni tayin edi -
. . . ı· . len Şark lisanlan müt.clıassısı Sir De-

ka, ıkı sahıJe de rıhtım yapmak tek ıfın- . R fine d.. ı· ru· k _ . 1 nısson oss şere un ng z onso-
de bulunduğunu soylemektedır er. 1 h . d b. . f t• ·1m;..._ os anesın e ır çay zıya e ı verı .... u.ı-

, Bütün gençlik 1 ~,_ ___ • Bugun saat tı ve 1 de tenzilatlı halk matineleri ..---"-~ 

ALEMDAR ve Milli I B U GÜ N 2 saat kahkaha ile gülmek 
Sinemalannda MELEK eğlenmek ve zevk sürmek 

Bu teklif birçok bakımlardan mahzur- tir Ça da f ,_. k ı ı k 
1 .. ..1a- .ı;.ı; • • • Y se ar1=ı. ve onso os u er -
u goru U5 .. için kabul edilmcmışb. kanı ile refikaları, İsianbukia bulunan 

Münakalat Vekaleti bu rlefa Halici kat'i İngilizler hazır bulunmuşlardır. 
şekilde teı:n.izlemeğ~ karar vermiş oldu -

ğundan, bu iş için icab eden her türlü fe- Pollt1IB : 
dakfır1.1klardan da çekinmiyecektir. 

Limanlar umum müdürü bu maksadla Sarho1 bir şoför bir ka7.aya sebeb oldu 

yann beraberinde bazı mütehassıslar ol_ Dün Eankalar caddesinde bir ~fö
duğu balde Halicde tetkikler yırpacaktır. rün s:'!rhoşluğu yüzünden bir otomo -

bil kazası olmuştur. 

Ticaret işleri: Çorlu 65 plaka sayılı o!Qmobilin şo
föı ü Cemal ara basile Bankalar cadde
sindPn geçerk~ mukjjbil taraftan ge-

Yaş sebze mcvnıdatı azaldı len 1 /65 sayılı şoför Ahmedin kullan -
fsta~1bul ve mülhakatında yağmurla- dığı tnk.c;iye hızla çarpmışt1r. 

rın devamı sebze bahçelerini içine gi - Bu müsademe neticesinde her iki 
rilemeı bir hale getirmiştir. Bu vaziyet araba da ehemmiyetli surette hasara 
sebze mevrudatma tesir etmiş ve mev- uğ'ramıştır. 
sim yas sebzeleri olan lahana, pırasa, Kazayı müteakıb yapılan tahkikatta 

~ w 6S savdı -otomobil r- ·· Cem l" kerevi7., pancar ve havuç az gclmege h !d _ _ '° oru a m sar-
~1amı.c;tıT. Mevrudatın az.lı©. fiatla- d oş 0 ~ ve musatlemenin bu yüz _ 

istiklali uğrunda bir 
milletin ne yapabil

diğini gösteren 

filmini görmelidir. 

Diğer film: 
1940 ın en çok beğenilen artisti 

Annie Ducaux 
m bütün dünyayı teshir ettiği 

.. ÇIKMAZ SOKAK • 

' 

Sinemuında istiyenlerin fihni 

Zorla Güzellik Olmaz 
Fraıısızoa sözlQ : Baş rolleı-de 

LORETTA YOUNG • WARNER BAXTER 
Filme il!Te olarak: FOX DÜNYA HAVADISLKRl 

ORAF VON SPEE Alman zırhlısının Montevlcieoya yaralı olarak 
gelişi "fe kumandanın önUnde yapılan cenaze töreni 

Bugün aaat 11 ve ı de tenzilatlı mtttine vardır. 

9 ikinci s A L ı Akıamı s A R A y Sinema-
Kinun Zl de smda 

m:11RiB HUBEDDiH ve "ta~~dq-
80.tU..U hasılatı zelz;ele fe.l,Aketz~deleri menfaatine olarak 

BÜYÜK KONSER 
Biletler S A R A Y Sinemuı gişelerinde satılmaktadır • 

Fiatlar 50 • 75 - 100 - 150 .._ ____ _, .... 
d t s1r etmiştir. e11 vıı a qeldiği anlaşılmıştır. 

ra a c Cemal ha1kkında taKib t b 1 ·m1·1· v. il 
Yurrlun birçok mıntalrnlarında ha - tır. a a aş aı.nm.ış ~~.-----------.... 20 yaıınm büttin tazeliği ve .evı 1 ıgı e • 

vaların yağışlı gitmesi ve kışın şiddetle D E A N N A D U R 8 1 N 
hilld\m sürmekte alınası hayvan mev - A.'h'-rllk /ş1e~I: 
rudatmı da azaltmıştır. "fe iki kız kardeşi, bu batta gorolmemi1 bir muvllffakiyetıe 

Esasen ihracat dolayısile fasu,ye, no Askere davet s aaaı M re R s ı· NE M A s I N D A 
hud mercimek, bakla gibi kuru sebze Fatih Asl:erllk "'Ubesinden: Şimdiye tadar ~ ~ 

, hle askerlik etmemlt Jl6 _ "' (dahil) do 
Jer fiatlan cinslerine göre birer mik - ğurrı.!u ~alı. cezama Te geçen celbde nam: ooıterilmekte olan 

.. kselmis olduğu gibi. yaş sebze lnnna davetıy~ gönderilen (335) do(tumlu 3 K I z L A R B ·u.. y ·u· o ·u· L E R tar yu • . - (topçul sınıfına mensub erat sevkedllecek_ 
ve et fjatlanndaı da bazı fıat temevvuç lerlndcn hemen §llbeye müracaatları. ' 

}erine l·ntı·zar etmek lfızım gelmekte - ··············M····--E-V. ·~L···U-;:.···D····-.. ····-··- F11mlnde ıeyircilerl. etlendirivorlar ve gaşyediycrlar. ıBu film DEANNA DURBlN'in en mükemmel ve en gllzel 
filmidir. llaveten: EKLER JURNAL ve GRAF von SPEE ile lnglliz Kruvuzorleri BrJWDdll deniz muharebesi. 

dir· ············-····-·-················ E '--k 'T' h _ _,. . Bugnn saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 
···--··············· .• SUd a, a ran ~ın merhum Bay Sad-

Anadolu :zel:-deai münascbe - reddin Saymanm ruhu için bugün Ka - ~~----------------------•••---------------•:J ·ı teberrii edılccek oara ve et - dıköyde, ()smanağa camisinde öğle na l T • • c c A R H o R N 
tı e .1 K l l ~ · · mazını mütealdb mevlud kıraat ettirile- u mııkabı ızı ay a ametını 
yaya l \cektir. Kendisini tanıyan ve sevenlerin 
h ...... ,· mak'bıı7. a ınız. 

L..'.:......,~:.....-----------• teşrifleri rica olunmaktadır. -..-------••••••••••••••••••••••••••••-•••• 
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' ( ''Son Posta,, nın deniz işleri muharriri yı.zıyor ) 
• 19 t A den 19 39 a kadar süren uzun 

bir devre içinde hava kuvvetlerinden, 
tayyarelerden pe'k çok defalar bahse
dildi. Filvaki Habeşistan ve Lehistan 
istilasile İspanya harbinin kara cephe
sinde 1~yyareler büyük işler gördüler. 
Bu toprak mücadelelerinde deniz kuv
ve1l-eri, hemen hemen yer almamışlardı 
Fa:kat bugün mevzuubahs olan ikhsad 
harbi çerçevesi içinde deniz mücadele
leri b:rinci safta gelmektedir. Her ne 
kadar nmazzam deniz kuvvetlerinin 
Çntrpıştığını görmemekte isek de, düş
manlara aklı deniz menfaatlerinin kuv
vetle müsademe ettiinni müşa!hede e -
diyoru1~ Nihayet abluka etmek istiyen 
b;r demokrat partisile ablukadan kur
~ulmak istiyen t-0talitcr bir Almanya 
var ... Mücadelenin en büyük şiddetini 
iktısnd ~nhasında göstermesi, denize 
huc:usi bir ehemmiyet ve kıymet atfet
tiriyor. z ·ra deniz, kam ve havaya na
z~ran daha mühim bir iktısad sahası
dır. Bir tayyare g~misi ve taşıdığı tayyare1erdeu biri. 

* bir tekamüle varamamıştır. Bunun gü- kan~ ile Alınan ta.yya.relerinin bomba -
.Bü.yiik ha.rb seneleri içinde de ayni zel bir rnisallııi Kurajius İngiliz tay - latıı.dır. 

rn- d yare ana gemisinin balışfnda buluruz.: .ı.. uca ele yapılıyordu. Ancak o zaman- .. .. . . . )11{1 • 

ki Aiınan - İngiliz kuvvet nisbeti daha KuraJıus, duşma:ı d~nız.aitı te~like~ı - ~ayyarelerJn en ziyade müestw' ola.-
az ve hava kuvvetleri pratik olarak ne mamz olcın hır tıcaret gemı kafile- cag.:. hedef dana.o.r.na ü.s1eridiır. Bunun 
rnevcud değildi. Fakat' buna mukabil sini konırn.akla tavzif ~lmişti. O, za- üç sebebi vardıy: 
Altnanva, bugün düşmanın ablukasını man zam~n tayyareI_erını uçuracak ve 1 - Hedef sabittir. Gem gib;, za -
hava kuvvetlerile de kırmak iS'tem~tir. etrafta duşman denızaltıla{rını arıya - ma.n z:ıman yer değiştirmez. 
Hitlerin üç ay evvelki nutkunda cak:ı· Hal~~ki geminin, bizzat, kendi 2 - Hedefin sahası geniştir. Gemi gi 
tnevzuubahs ettiği kuvvet de budur. denızaltı hucwnuna hedef oldu ve bat- bi, uf•;ık bir noktaya bomba düşürmek 

Acaba hava kuvvetleri donanmaya tı... rrüc:Iüğü yoktur. 
karşı ne vap<ibildi? Bu suali tetkik et- * 3 - Hedefi muhafaza etmel için ptk 
Jnezdcn ı b k -'-1- • do Mua2zam bir den.fa muharebesi vu-

r ;ve u uvvı=urrın, nan - çok miktarda topa ihtıyaç vardır. 
mav=-. olan yardı.mlanm gözden geçir _ kua gelmediği için, tayyare !ilolaTinm .. _ _ . 
meJiy:z: müdahalesine .şahid olmadık. Bunwıla Bu gu.çluklere ragmen ne İn?'1~tere ve 

J _ Do . .. .. .. beraber, denizde dolaşan İngiliz filo _ ne de Alman bava kuvvetlennın, mır 
h" 1 . nanmanın kc~if ve gozcüluk !arına, zaman zaın:tn, Alman bava fi- kabil tarafa mühim bir zarar ika ede-
ızmet erı, k h" t - .. · 1 . lolarrnın taarruz ettiğini gördük. Bu ce ucum yap ıgını goremıyoruz. n-

ha 2 - Demzaltı, rnayn gibi su altı ci- balık - kuş mücadelesinde düşmana za- giltPre bahriye nezareti, Alman üs1e -
zla::mı k~fe~k hizmeti. rar V"'...ren, daha ziv~e. deniz. kuv:ve.t _ rinin çok kuvvetli silahlarla tahkim 3 
-. Deniz muharebesi esnc.15ında düş !eridir Filo halinde g~len Alman t.ay- olunduğunu itiraf etmiştir.Alınan tayya 

ınan iılosuna bomba hücumu yapmak. yareleri. tek bir İngiliz gemisine zarar r~l~ri~in ~u.vaff<ik olamama~ı ~ İn -
4 - Düşmanın deniz üssü ve kanal - , dinnek şöv1e dursun, dördünü ve gıl!z uslerının daha kuvveth bır tarz-

larına ta:rruz etmek. ~ini kurba; vermeden avdet edeme- da fa 1-ıkim ~i~di~ini gôst~?r· Bun,un-
5 - Mustakillen gidip.deniz filQlarmı 1 tt'>iirler. Bu hal bize gemile- la beraber ussunu zayıf sılahlarla .eç-

irn.ha etmek. ~et tayyarelere karşı ne kadar bü _ hiz etmiş olan diğer bahriyeler, istik -* rı.~~ bir ı::iddetle ateş. açtıklarını ve ne halde .. en büyük zar~n hava silahın -
yu s· d ·· kl d' B.u~itnkü harbde, tayyarclerin uçuş dereceye J4ıı.dar muvaftık olduklarını an gorece er ır. 

kahıliv~t ve mesafelerinin artın~ ol - gösterir. 
ması dolayısile, donanma faaliyeti te - Ancak havaya karşı pek zayıf si1ah -
2~YÜd etmiştir. Mesela Graf Spee gibi larla mücehhez bulunan İngiliz bahk -
tıca:et harbi yapan kruvar.Wrler İngiliz cıları mücadeleye kurban gitmektedir
dPnı'Z tayyareleri uç~ sahası dısmda ler. Ifarbden mabad, düşmanın bülün f111

smak mecburi etinde kal'llaktacbr- mukave:met membalarını kuvvetle kır-
ar. Halbuki Büyük H;;o bele, ayni harbi maktır. Bu esas R()zönünde tutulursa, 
ra~~ın. Berlin kruvazörü ta İngiliz üs- birkaç balıkçı gemisinin batmasının. İn 
1 ~~e kada~ sokulmuş ve attığı mayn- gilf creve hiçbir zaralr veremiyeceği a
=s~ Auclacıus İnbiliz zırhlısını batır - şikar olarak meydana çıkar. Burada, 

E. !· M lüzumsuz yere sarfolunan, iki balıkcı 
~er ont~vid • ~ 

gemisi · t'h eo v~ asında Alman 
ın ı ar etmem. l f . . 

!erin ~önderece .... ış o aydı, n!!Ilız-
ana g~misi . gı Ark Royal tavvare 

nın ucaklan fi ş ~ • • 
LIZ zamanda b 1 b' • ırarı gemn:r1 

P apisanenin pencere 
demirlerini kırarak kaçan 

bir mahkum yakalandı t3vyare sila"'hu a ıleceklerdi. Herhalde 
ının tek" "l'' -deniz kuvvetler· . amu u dusman Dün Kasımpaşada 6 aydanberi bü -

ıindcn cok uz ~~ı ana vatan sahille - tün 1.ab:ta kuvvetleri tarafından aran-
f d di a aştırmıştır. Fakat bu 

a_v a rekt değiı~ endirektt' y . makta olıln azılı bir mahkum yakalan-
auşman gemilerini korkut ır.t ~?ı mıştır. 
tayy ]<> • • t v an n~ılız 
' are ... nnın a acagı bornbaJ 1 Bu adam bir soygunculuk suçundan 

y . b t ] . ar o ma- l 
•. 

1
P, . u avyare enn VCTeceği habP 1 7 sene hapse mahküm Seferihisarlı z-

UZ<'rı 1 cek k ' tı· · re 
1 ne ge e uvve gemılerin top zct adında ve f senedir hali firarda bu-
arıd~r-. ı l l·· h . k -ıd unan "'ı r apJ.sane ·~v;ag il"· "' * İzzet Seferihisar hapiS<:Lnesinin pen-
~ ı ayyareler uçuş irtifa1armın çoklu- cere demirlerini kırarak bir gece firar 
~u d::-ılayısile denizin içinde ne oldu - etmiş ve son za.YDanlaroa şehıimize ge
~unu ri· ha İYİ görüyorlar. Bü-vük Harb lerek Kasmıpa~ada Sakızağacında 18 
kı tayy relerin btı hizmetleri çok ya - numaralı İbrahim Salih admda bir sa-
.~ rnıntakalara inhisar ediyordu. Bu- brkalının evine saklarunı~tır. 

gun gnrek 'tayyare adedinin çogv alınası a·· 
ve ek Mahklımun izini keşfeden zabıta un 
me!ı~~rınse"ul.Ş~ · s~rtlannın tekamül et üzerinde mütea·ddid silahlar bulundu
m . o uru bırçok denizaltılar ve gu· söyle.'1en azılı ,.....,ahkfımu bu evde 
g.?~:nler IngiJiz tdyvareleri tarafından ~~ 

orunmekt d.i 1 · yakakmağa muvaffak olm~tur. 
dırn · P r er. Tayyarel,,rin bu var İzzet, İstanbulda bulı.~nduğu kısa 
de .1 ridden büyüktür. Herhalde ~bir 
d nız filosu tayyarelerin bu yardımın- müddet icinde bazı hırsız1ıklar da yap
b~n 'ııreste olamaz. Bununla beraber tığında'n. ·hakkında bu noktadan da ta-

Yardun, yüzde yüz tesir verecek kibata başlanmıştır. 

Yukarı<laki be.ş şekli de tetkik et 
t'ktuı sonra meydana çıkan hakikat 
şudur: 

1 - Hava kuvvetleri donanma'Dın 

sırtım yere getiremediler. 
2 - Hava kuvvetleri kuvvetli dev -

letlere mües.ill- olan bir silah deiiildir. 
3 - Ha\·a kuvvetl€ri, ar.cak, kuv -

vetli bir dev:letin zayıf düşmanı mağ -
lUb etmesini kolavlaşt1rm~d3d1r. 

Bir müessesenin 30 bin 
lira vergi kaçakçılığı 

yaptığı anlaşıldı 
Bir müddet evvel zabıta tarafından 

yapılan bir cürmü meşhud sonunda 
cifte defter tutmak suretile mühim mik 
tarda vergi ka~çılığı yaptığını yaz -
<lığımız madeni ma:.nuat imal eden bir 
müessese hakkındaki tahkikat polis ve 
Deft.erdaıctk aH\:1rndar memurlarınca 

sona e.:miştir. Suç delili olarak müsa -
dere olunan defterler üzerinde yapılan 
tetk:ik!lt sonuncbı bu müessesenin bir
kaç sel:l-~enberi .ıriistahdemine aıid ~a
zanç vergilerini az g~st~ syuretile 
30 bin lira kadar vergı kaçakçılrgı yap-
tığı tesbit edilmiştir. 

Suçla alakadar görülen rnü~ssese .sa
hibleri yakında adliyeye teslim edıle
ceklerair. 

~lektcblc.rde der.slere ~şlan_ıy?r 
Yılbaşı münascbetile 1 lkincıkan~n

dar. itibaren tat.il yapmakta olan. bu -
t .. n orta okul ve liselerle mesleki ted
:Sat okullarında yann sabahtan iti -
baren t<.;krar derslere başlanaciktır. 

Bayta s 

1 Hıdi.teler Karpamda 1 

Aktarma tramvay bileti 
O tobüslerin yollan değiştiıiliyor, va~ Karaköye geldiği zaman ancak iki 

kısa me.sa!eler arasında tramı - kişi indiği için orada bek:Hyenlerden iki 

V · 1 ı·ı · d .. ·· ··ı·· D 1 bı'r kişi binebiliyor. Fatihe giden tramvayın ay ış e ı mesı uşunu uyor. o muşa . . . .. 
d t , __ ,1 · ihd dild' peşısıra gelen Sırkecıden donecek tram-

a aın a~ en as e ı. 1 . k ş h' k di · 
B··ı.. b nlar d. ·· b. · vayda da kimse yo . e ır ·ome tıyat-u un u sayuı ye ı yu.z. ını geç- _ .. . . . 
· ehr' 'ü akl' 1 · · rosunun omınde beklıyenlerdcn Sırkecı -mıyen ş m vesaı n ıye mese esmı ! 

h 11-..:. bilmek · · dir den uzağa gitmiyccckler bu tramvaya 
aı.u::ue ıçm . 

1 

ih 'd 
binmiş olsalardı, Fat e gı en tramvay, * Ka.raköye geldiği zaman oradan daha 

Karaköyden Fatihe gideceğiz. Posta - fazla yolcu alabilirdi. Fakat şu da var ki: 
hanenin önünde.ki otobüs durağında bek- En. yakın mevkifte inecek olan kimse de 
liyoruz. Fatih otobüslerinin birincisi en uzak mevkife gidecek tramvayda yer 
durmuyor, çünkü indirecek yolcu yok - bulduğu 7.a.IIlan arkadan gelecek tram -
tur ve çünkü içinde tek yolcu •~acak boş vayı bekliyemez. 1şte bu yüzden Kara -
yer de bulunmuyor. köyden Fatihe gidecekler saatlerce tram-

On beş dakika sonra gelen ikincisi du- vay beklemek mecburiyetinde kalırlar. 
ruyor. Fakat gene binemiyoruz. Çünkü Kurtuluş yolu bir tanedir ve bizde tat
bir tek yolcu indirmiştir. Durakta bekli- bik edilmediği gibi tecrübe de edilme -
yen yirmiden fazla insandan ancak en a- miştir. Biletleri tramvay arabasına göre 
çıkgözü binebiliyor. değil, yolcunun gidece~i yere göre ver-

Otobüse binemiyeceğimlzi anlıyoruz: mek. 
- Tramvayla gideriz. Karaköyden İstanbul tarafına gidecek 
Beyoğ1undan gelen tramvayların du - bir yolcu, Eminönündcn dönecek, Sırke-

rak yerleri ile, Bebek cihetinden gelen- ciden dönecek bir tramvaydan Sultanah
Jerin durak yerleri yakın. cHarbiye - mede, Aksa.raya, Fatihe kadar bilet ala -
Fatih> de gelse,. cBeşiktaş - Fatih, de bilirse, Karaköy mevkifincle boş gürdü
gelse binebiliriz. Beşiktaş - Fatih• geB- ğü ilk tramvaya biner, ve tramvayda bi
yor, gene binemiyoruz, çµnkü. o daı hm- let alır. Tramvaym döneceği yerde iner, 
cahınç dolu. Bu arada Taksim - Sirkeci orada tramvay değiştirir. Ve gide~i ye
Bebek - Eminönü tramvayları bomboş re kadar rahat rahat giCmck imkanını 
geçiyor~ar. Gene binemiyoruz. Çünkü lııi- bulur. 
ri Eminönünde, öteki Sirkecide bıraka - Bugünkü vaziyette Karakövden Fati
cak ve biz ikinci bir tramvaya binmek he gideeek yolcu Fatih tramvaylanmn 
ve iki defa tramvay param vermek mec- Sirkeciye geldikleri zaman ıcnhalaşacak
buriyetinde kalacağız. :Farını bilir, fakat Sirkeciye kadar Sir -

Variyet bôyl~di:r. Fakat bunu tamıih keciden dönecek tramvay1a gitme?_ Çün
etmek mümkündür. Hem bakm ne kadar kü iki tramvayda, iki dm bilet almak 
basit: onun için külfettir. İşte bu ytb:den Ka-

Beyoğmnda, Şehir komedi tiyatrosu - raköyde saatlerce Fatin tramvayı bek -
nnn önündeki mevkilnde yi.Fmi kişi bek- ler, ve Sirkeciden dönecek tvamvay Sir -
liyur farzedeli.rru Bu yirmi kişiden ikisi teciye kadar bomboş gide. 
Fatihe, dördü Beyazı.da., alt:ısı Sulbnah.- Kısa mesafelerde tramvay işletmek 
mede, dördü Karal:öye gideceklf!I'. Har• ancak aktarma biletler ihdas edildiği za
biye - Fatih tramvayı geliyoı-. Ancak yit- man &ğ:ru ve faydalı olacak11Y. 
mi kişi alabilir. M'ev<kifte bekliyen yir- /J J r 
mi kişi bu traım"aya biuiyorlar. Tram - • J .rm.111 d+ullul 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
1 Yüzmeyi sonradan öğrenen bahfl 

Dünyadaki en 
y~lı at cambazı 
Almanyad~dır. Btı. 

cambaz bıiz kadın
dır, ismi Ferezdir. 
Babası biT at cam
bazıydı. FB'ez hen.üz bef yaşında ike~ 

cambazhanede at üzerinde hünerler yap

nuya başlamıştı. Bugün altmış beı yaşına 
gcldiği halde eMn çalışmakta, en ~nç, 
en mahir at cam'bazlarmı klskandıracak 
cambazlıkları at üzerinde mehare~ yap 
maktadır. 

* 
Teksaz çöllsri 

Fok yavruları, 

yüzmeyi bilmez. -
ler,. hatta dünyaya 
geldiklerinden iki 
üç hafta sonra su
ya atılacak olur -
larsa yüzemezler. 
Küçük foklara 

yüzmeyi, bir çocuğa annesi nasıl yüzme 

öğret.irse-. anneleri o tarzda. öğretirler. 

Ve ancak annelerinden yüzmeyi öğren -

dikten sonra küçük foklar da annereri 
babaları gibi yüzebilirl.er. 

* Deniz sathı kaç metre 
Tekzastaki çöl deniz seviyesinden iki afçaflp JllkS81İr? 

yüz metre aşağıdadır. Evvelce altın ara- Deniz. sathı her zaman için ayni değil-
ıl bu çölde seyahate çıktıklan ıa- .. yıc arı .. dir rüzg1rlarm ve cereyanların tesırıie 

man geri kalanlarla hellllaşır, oyle çı- ' .. ·ııH k.'dir B 
1 1 karlardı. Su o kadar azdır ki, bir hav- alçaldığı ve yükseldil'i. va ı . . u a ça -

.. . . . . . d 1 malar ve yükselmeler bazı denızlerde on 
luy la vücudu silmek ıçın iki o ar ver- . 
mek icab eder. iki metreyı bulur. 

.... -.................. ..... -____________ ..........._... _ _... ___ ... ---····--
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Bir sRadet meselesi 
Şöyle bir mektub aldım: 
- ~Ben 37 yaşında blr erkeğim. bir kn

r:m. üç çocu~um ve oldukça geniş bir ha • 
ynt sürecek kadar da servetim ve kaWJL. 
cım vnr. 
çocuklarımı severim, çok se~erim, her 

birinin üzerine ayrı ayrı tıtrerun, kendi:.. 

l'erlnl !yI yct1şt1'rmek:, mes'ud etmek cıı 
büyüt em.elim.,. ha,a.tını.da tek hedef 
bw1dnn ibaret. 

Karnna gelince, onu biç sevmem, na. 
sıl.sa alm1'tım, çocuk olmıya. başlayınca 
katlandım. Bugün aramızdaki miinase. 
bet ~ocukla.ı:ınuzın annesi olmasına mün_ 
hası.r, blr de sırf bu baklmdan minnettar. 
Jı~ınu ta~ıyur. Şimdi vul~ti aşağı yuk.azı 

öğrerunl§ bulunUJorsunmr, bana CJ!vab 
nriniı: 

Çocuklarımı meyus etmemek 1.ç1n. ka... 
.rımdnn ayrılmak niyetinde olmadığıma 

göre hayatımı gönül bahsinde büsbütün 
boş geçirmemlş olmaklıtmı için ne yap_ 

* İttra.f ederim ki bu mektubun llk kı.. 
sıınlarını okurken hep: 

__ Sonunda muhakkak blr lklncl ka_ 
dınla: Jı:arşılaşacağız, diye di.lşünüyordum, 
ı:ıetlccnln beni şaşırttığını kab11l etmeli_ 
ylın. Bu okuyucum ne yapmalı? Benden 
b!ı' gönül eğlencesi araması tavsiyesini eı_ 
betle beklemezsiniz, ruh doktorlannın blr 
11TcJk1n11 usulü vardır, pelt yenl bir şeJ de 
değil, blr~lne kırk de!a deli oldutunu 
seyltyinlz, muhakkak tJmarbanenin yo_ 
lunu wtar 9ekllnde dilimize de geçm~tlr. 
Oku:;ucwn ruh doktorlarının « Telkin • 
ismi altında tatbik ettikleri bu eski usuL 
d!'n okuyucum da istifade edeblllr. 

N!çln mütemadiyen karınızı sevmedlğ1.. 
nw düsünüyouunu:ıı. niçin bedbaht oldu
t•nuzu tekrar edip d\Il'Uyorsunu.z. bira.z da 
bu kanaatin aksini araştırmıya bakıntıı. 
her şeyin fevkinde sevdi~lnlzl söyle~nl• 
ür; yavrunun gözlerinde bu yenl kanaatl 
takviye edect!k ışık muhakkak vardır, si-
ze d~ ı:örüneoektır. Ulf~Jl 
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1 1 Son Posta 1 s p o :a -
ocuğun ilk hareketleri F eliketzedelere yardıIJJ 

maçlarına dün başlandı 
ve biz bliyUkler Bugün de devam edecek olan bu maçlarda G. Saraf 

F. Bahçe ile, Beşiktaş da Vefa ile karşılaşacak 

Çocuk; daha büyüklerinden gördüğü, 
mantıki hareketleri beceremediği za
manlar kendine mahsus ınaksadlarla 
harekete başlar ve ~ayı biz.im mana
t;ım kavrıy.-nadığunız şekillerde kul
lanır. Bilhas5a bir buçuk ile üç yaş ara
sındaki çocuklar ... 

MeseUı, bir buçuk y~ında bir ço
cukta bir gün şunu gördüm: Odanın biı· 
köşesinde muntazam ve ütülü bir pe
çete yığını bır.tkmışlardı. Çocuk bun
lardan bir tane aldı, buruşturrnarnak 
için altından itina ile tuttu, odanın ve
revine en uzak bir köşesine götürdü, 
yere koyarken: cBir!> dedi Sonra ge
riye döndü ... Hareketlerini id::tte eden 
hassasiyete tAbi kalarak ayni çaprast 
istikametten eski köşeye gitti. İkinci 
peçeteyi de ayni itina ile aldı; gene o 
yoldan ikinci köşeye geldi ve gene pe
çeteyi yere koy.,:-k en: cBir!> dedi. Böy
lece bütün peçeteleri odanın bir kö~c
sirıden en uzak köşesine taşıdı. Sonra 
da onları götürdüğü gibi dikkatle ve 
birer birer eski verlerine döndürdü. 
Üsti.iste koydu. Tabit hizmetçinin diz
diği kadar muntazam dizemedi amma 
daTJ'Tl.:ı dağınık ta bırakmadı. Bereket 
bu hali ev halkından gören olmadı. 

Yoksa yavrucak epey azar, belki de 
birkaç tokat yerdi. 

Onları şununla bununla uğratJırken 
görünce: o:Seni gidi seni, bırak onu ba
kayım!> diye az mı haşlar, küçücük 
ellerini bir şeye sürmesinler diye az mı 
tokatlarız? 

Bu yu~ta çocuklttrın hoşlandıkları 
~eylerrlen biri de şişe tıpalarını çıkarıp 
takm~ktır. Bilhassa krıı:tal tıpalar r~nk
li ışıklar aksettirdikleri için çocuğun 

son derece hoşuna giderler. Bir hokka
nın, bir kutunun kapağını, bir dolabın 
kapısını açıp kapamak kiiçiik çocu°"a 
zevk veren şeylerin başında gelir. Ne 
yazık ki onun bütün bu sevdiği şevlere 
el sürmesi yasaktır. Derh<ı.~ menediHr. 
Mı>ııedilince de çocukta cKapris> deyip 
gectiğimiz aksülamel başlar. 

ruhi .sağJığile alAkadalr olan bu iyi başa 
kadar götürdüğünü görmüştü. 

Geçenlerde ben de bir buçuk y~ında 
bir yavrucağın eline ne tutuşturdum 

bilir misiniz? Bir toz bezi .. bu, onun 
jçin en zevkli bir meşguliyet oldu. Q .. 
turduğu yerde parlak şeylerin birer bi
rer t<:ızunu aldı. Halbuki annesi sağlık 
k8jidelerine uymaz diye onu şimdiye 
kadar bu zevkten hep mahrum bırak
mıştı. 

Çocukta iş sevki tabiisinin ilk teza
hürü - Bu tezahürün ehemmiyetini 
takdir eden- ergini son derece üzen blr 
hadisedir. Çünkü buı yüzden birçok 
arzularından el çekmiye, şahsiyetinden 
fedakarlıklar etrniye, muhitinde deği- , 

· Şikliklcr y~•pmıya mecbur kalacağını Dünkü Beykoz - Kıırtıı.~u§ maçından heyecanlı bir safha 
tahakküme kadar varan kendi ilcala _ bilir. Bu mecburiyetleri ictimai faali- Hasılatı zelzele felaketzedelerine talı - tepeden Nureddine sayile galib. 

vetile telif etmesi ·ise imkansızdır .. Ço- ~is edilmek üzere tertib edilen maçlara Horoz siklet: Kuleliden Bürhan, 1' 
rına tabi k~lmaktan kurtulamaz. 

S ize· buna dair ufak bir misal ~.nla
tayırn: Genç bir Amerikalı bir buçuk 
vq.şındaki oğulcuğunu tam bir serbesti 
iç.inde büyütmek arzusundadır. Birgün 
omm-hiç sebebsiz - odadan salona ib
rikle su taşıdığını görür. İbrik ağır · 
dır. Yavrucak olanca gücünü harca -
makta ve kendi kendine mütemadiyen: 
cBecR:-efull-<likkat eh demektedir. An 
ne bu hale birkaç daf:(ika sabreder. Son
ra dayanamaz, yavrusunu zahmetten 
kurtarmak için koşup elinden ibriğini 
alır "e götürmek istediği yere götürür. 
CoC'uk afallar, başlM· ağlarnıya ... Genç 
anne l)TIU üzdüğüne çok müteessir 
nlur. İbriği salona götürmesine kızma
dıfunı, sadece onu yor~nluktan kur
tarmak istediğini anlatmıya çalışır. 

~uğun bizim cemiye timizde kendine ı dün Taksim stadında başlanmıştır. Ha - tepeden İbrahiıne sayile galib. 
mahsus bir yeri yoktur. Halbuki onun v~~ın fo~a olmasına rağ~e~ 6.00 lirayı Tüy siklet: Kuleliden Şefik. Maıteıı' 
bu sosyeteye giri~ini -bugün olduğu mutecavız hasılat elde edılmıştır. _ den Basriye nakavtla galib. 
gibi- menetmek, en az, inkişafına ma- Beykoz 3 - Kurtu~uş . 1 . Hafif siklet: Kuleliden Şaban, Mallf 
ni olm"k demektir. i:k maçı hakem Necdetın ıdaresınde peden Kema\e sayile galib. 

Güçlüğü halletmek ancak muhiti ha- Beykozla, Kurtuluş yaptılar. Her iki ta- Yarı orta: Kuleliden Halid, MaıteP' 
1 

..Jl.
1 

.. k" d" ç v t kını da en kuvvetli kadrolarile sahaya den Ruhiye sayile galib. 
zır amcar. a mum un ur. ocugun eza- . . . .. ,,, 
h 

.. 
1 

. . k 
1 

b'l 
1
. 

0 
çıktılar. Bırıncı devre karşılıklı akınlarla Orta siklet: Kuleliden Muzaffer, rı• 

ur enııı arsı amayı ı me ı. nun İ . 
t k 

'Ik ·· 
1 

- . 'b' b. k k 
1 

b' oynandı. kı taraf da sayı yapamadılar ve tepeden Mustafaya sayile galib. 
ıp ·ı ı soz erı gı ı ır e e eme, ır . . . . . 1 er 

b 
1 

d k 
1 

.lk 
1 

h k tl devre 0-0 a beraberlıkle netıcelendı. Ikın- Yarı ağır: Kuleliden Hayri, Ma ~1 
aş an~ıç eme 0 an ı e are e e- ci devrede faz1a çamura rağmen Beyko- den Sabahaddine nakavtla galib gv 

rine uyacak c faaliyet vasıtalarını > zun güzel bir oyun tutturduğu görülüyor. mişlerdir. 
1 temin etmelidir. Bunu temin edince ço- Şebab ve Kazım, arka rakaya sıkı şüt- Müsabakalar muntazam olmuş, J{tl 

cuğun kendinden umulrnıyatak gayret- !erle iki gol yaptılar. Turhan frikikten takımı bütün maçları kazanmıştır. 
lcr ba~ardığı görülür. Beykoza ürüncü sayıyı da kazandırdı. B k 1 

B t 1 k ·· ·· k :r ugün u maç ar u s~ ır arı yazar en gozum arşını- Bunu müteakib Andon Kurtuluşun s:eref w 

d k. · · · · t ·1· v f t v :r Felaketzedelere yardım maçlarına~ a ·ı rnınımmı ngı ız çocugunun o og- golünü yaptı ve maç Beykozun 3-1 gali- ec-· 
rafına ilişiyor. Kucağında koskoca bir biyetile bitti. gün de Taksim stadında devam edil ·' 
k k O k d k k . Ür. Sırasile Güneş - İ. Sporla, Beşil~t111 

e me . .. a ar ocaman ı yavruca- Şişli 4 _ Beyog·lusıv.r o • 
v 11 · b b' · k v .-~ Vefayla, Fenerbahre de G. Sarayla ~ gın e erı ir ırıne avuşamıyor. Agır- Hakem Ahmed Ademin idare ettiği :r 

1 (1.., ' d a· k k v. c::ılac::.llcaklardır. 
ı,., na ayansın ıye o oca e meqı müsabaka Ş~linin hakimiyeti altında ce- :r ~ " 

göğsüne sıkı sıkı bastırmış, vücudünü reyan etti. Beyoğluspor bazı iyi Macar tak: mı MuhatızgUcU i 
arkaya vermiş, ayaklarının dibini göre- oyuncularından mahrumdu. Birinci yaptığı .maçı kazandı __ , 
miyor Y:tnındaki köpek helecan için'- dakikada karı.şan Beyoğluspor ka - ~ıv 

davisini ister gibi üzüle üzüle fikrimi d d y Anxara 6 - !ki maç yapmak tJ e ~özlerini ona ikmiş. ardıma hazır. lesine Diran sıkı bir ırüt çekerek Şiş- ıı c::ordu. şehrimi~e gelen Macaristanın Fere 
1 

Ert~si gün de koşup böna geldi· 
cBilivorurn, hata ettim, yavrumun e
linden ibriği almamalıydım.> diye 
derd yandı ve adeta bir hastalıE!ın te-

Daha uzakta büyükler ... Belli ki çocu- linin ilk golünü yaptı. Enerjik bir oyunla varos futbol ekibi, karlı bir havadB 
Ben me<:eleyi başka bir cepheden ele ğun yardımına koşmamak, elinden ek- devamlı hakimiyeti temin eden Şişli 34 )il 

~ldım. Erginin, eşyasınat olan düşkün- meği almamak için kendilerini zor tu- üncü dakikada ikinci golü de yaptı. Dev- karh bir saha üstünde takviyeli Mıl ri 
1üWnü cçocuğa ka1"$1 hasislik, dene- tuvc:rlıtr. renin sonlarına doğru Suldur üçüncü sa- fızgücü ile yaptığı bugünkü ilk k

9 

ce1< kadar ileri götürdüğünü düşünerek tşte cocuk böyledir. Fırsat bulur~a o yıyı yakından bir vuruşla atmış oldu ve laşmasını 6 - 4 kazandı. ıJ 
ona şu tavsiyede bulundum: ka .far küçücük iken yaşından ve bac::ın- birinci devre 3-0 Şişli lehine bitti. Binlerce seyircinin hazır bulund 

- Kıymetli bir porselen takunınız, dan büyük i~ler becerir ki biz büyük _ İkinci devrede Şişlinin hakim oyunu de « 
19 Mayıs stadı> nın Şeref tribüniit1 

kıyme~li bardak, fincan vesaireniz yok Ier şaşar kalırız. vam ediyor. Beyoğluspor m:.idafii kasdi bir Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraço ~ 

Çocuğu neden bu zevklerinden mah
rum etmeli; i~ediği mutlaka hokkanın 
kapağı, dolabın kapısı ile oyna~ak de
ğildir ki. .. Ayni şekilde açılıp kapana
bilen ve do~dan doğrnya kendisi için 
yanılmış herhangi bir küçücük eşya dn 
ona ayni heyecanı verebilir ve büvük-

mu? M:.demki çocuğunuzu ağırlıktan Çeviren: Neyyir Kemal tekme vurduğundan hakem penaltı verdi ile, Maıcar elçisi ve elçilik erkanile 
P ÇOk tanınmış zevat göze çarpmakta i 

kurtarmaktan ba~ka bir şey düşünme- ············~···············................................. ve bu oyuncuyu da sahadan çıkardı. e-
miştin!z. Şu halde bu sefer ona bu hafif Meçhul bir otomobil 10 yaşında naltı gol oldu. Ve bir müddet sonra da Bir tavzih 

lerin eşyasını unutturabilir. ~ 
Bu ve buna benzN ilk hareketlerde 

mantıki hiç bir hedef yok gibi görünür . 
Hakikatte bunlar ya~nki kahil çrı'lı~ • 
ma'larınm bir başlangıct ve bir ilk adı
mıdır. 

Çocuğu .. hareketlerinde serbest bı
rakma~. ıuzuınu açıktır. Fakat tatbiki
ne geçıl ı.nce ortaya çok karıc;ık, kökleri 
çok derın engeller çıkm<:l:tadır. Bir 
j 'andan çocuğuna hareket """'rb t . . . """ ne; 'SJ 
vermek ıstıyen ergin; öbür yandan 

Mülakata esasen buhranlı bir halde gi
den suçlunun orada maktuleden telakki 
ettiği alôka kal'ı teklifi üzerine büsbütü 
asabileştiği ve bu asabiyet ;çinde cinn~ 
yete kadar yürüdüğü anlaşılıyor. · 

Suçlu Haşmet Güneş. şahidin bu ifa
desini cerhedecek bir şey söylememiş, 
bilakis ifadeyi aynen kabul ederek vnli
desinden a'ıdığı bir rnektub üzerine asa
bileştiğini ileri sürmüşse de mektubu da 
mahkemeye ibraz edememiştir. 

2 - Hadisenin tek şahidi bı!kçi Hasan, 
karşıdan, yerde yatan beyaz bir cismin 
üzerine siyah bir cismin abandığını, bıraz 
yaklaşınca Haşmet Güneşin maktu'enin 
göğsünden bıçak çıkarmakla meşgul ol
duğunu gördüğünü söylemiş; Hnşml't 
Güneş te bekçi Hasanın bu ifadesini ay
nen kabul ederek yalnız esasen başk"n 
tarafından saplanan bıçağın limarhamc
tin kendisi tarafından çıkarıldığını bc
•an suretile hareketini tevile çalışmıştır. 

) 3 _ Haşmet Güneşin el1e!"i, yüzü ve 
lbisesinin göğüs tarafları dmi:en kan 

~ i de idi. Bu kanlar, üstüne atılmak su
ıç t~l birdenbire yere düşürülen ve dcr-
re ı e . 

1 
bıçaklanan kızın katıle sıçramış kan-

ha c- . k " . 
ıup Haşmet uneşın. ızın uzcrırıe 

Jarı o · 

şeyleri veriniz, taşısın bak~un ne du- bir kıza çarptı maç 4-0 Şişlinin galibiyetile nihayetlendi. Bir müddet evvel Süleymaniye 101'' 
yacaksırıız ve yavrunuz ne yapacak? Zabıtaca henüz numarası ve şoförü Askeri mekt~bler boks linde bö1ıge greko-rumen teşvik mu~ 

Genç Amerikalı dediğimi yapmış. tesbit roilemiyen bir otomobil Gümüş- . , w bakaları yapılmış ve Beşiktaşın t8 
Ban::ı ~unlan anlattı: Çocuk baıtdakları suyu caddesinden geçerken, Ayazpa - şampıyon ı UQU birinci1iğini kazandığı ilan edilmişti.; 
her adımda dura dura, bin itina ile ta- sada Kamarot sokağında 1 sayılı apar- Askeri mektebler arasındaki boks maç tıntuğ (Kasımpa~a) klübünden aldığı 
şımış ve götüreceği yere kırmadan gö- hmanda oturan mühendis Raifin ev lan dün Beyoğlu Halkevi salonunda ya- bir mektubda keyfiyet tavzih olunJ'l'l~ 
türmüştü. Kendisi de yavrusunun ye ladlığı 1 O yaşlarında Haq;ice adında bir pıldı. tadır. Bu maçlarda Altın tuğ güreşçi 
n icen n~'e içinde uğraştığını görmenin kıza çarparak vücudüntin muhtelif Deniz lisesi ile Bursa lisesinin iştirak birinciliği kazanmışlardır. İstanbul ~ 
zevkile kıymetli bct-rdaklarının kırılma- verlernden ağır surette yaralanması etmediği bu maçlar Kuleli ile Maltepe a- den terbiyesi başkanlığının ilişik te 
c::ı ihtimali arasında bir hayli heyecan na sebeb olmuştur. Kazayı yaparn şo rasında oldu. ğine göre de, Altıntuğ 19 puvanla biri1' 
ce'<mişti. Fakat ne olursa olsun çocu- för zab?taca aranmaktadır. Yaralı Ha Teknik' neticeler şunlardır: Beşiktaş 14 puvanla iknici gösterilmeıc" 
f!u keneli ha1ine bırakmıştı. Ve onun tice Etfa1 hast·•:-ıesine kaldırılmıştır. Sinek siklet: Kuleliden Osman, Mal - dir. 
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matemle ve derin teess.. .. . ... 
pandığı hakkındaki .~r~ yıı7:'1n?en ka- ı Binaenaleyh Haşmet Güneşin 15 sene 

r .d .... 
1 

mue\vel ıddıası va-ıağır hapse konulmasına ve işledi'ıi cina-
ı goru emez tt 

4 
G · yetin azametile sevi~esi k'arşılaştırıla-

k
. - erek zabıt varakası ve gerek he- rak, bir misil zammile, cezanın otuz se-
ım raporu muayene esn d . 1 . • . . . h .. ' tısın a cescdın neye ıblağına, temyızı kabı! olmak üzc-
enuz soğumamış ve cina)•et· ' .. r·k k ·ıd· . ın vaz ıyed- re, mutte ı an arar verı ı. 

den çok kısa hır zaman evvel i~,.cnmi'i 1- * 
duğunda müttefiktirler Ne lınkrı· H 

0 

· - ~ nsan, Mel'un katil, idamdan kurtulmuştu. 
ne zabıta kuvvetleri ne d 1 ·. . 

t G
.. ' e ıızzat Haş- Fılhakika mahkeme heveti kendi nazar 

mc uneş vak'a maha11ind , · ' 
da kimseyi görm d'kl .. e \ e cıvarın~ , noktasına göre, bu kararında haklı idi. 
işitmedikle . . be ı erı~ı ve. ayak sesı 1 Elde. Haşmet Güneşi ipe kadar götürecek 

rını eyan ettıklennı> "e or t ·· d d 1"1" k · · • b. t d . . - ~ - aammu e ı ı yo tu· cınavetın anı ır 
a a mevcud ıkı şahıstan birisi bıçakla t h .. . . • . " . k .. ld .... ld .. ~.. .. •

1 

e evvurle ışlenmış o\ması akla oaha ya-
n~~at k~b' u.ru Hugune gore bu cinayet kın gelivordu. Fakat ben vicdani bir ka-
mur e ı ının aşmet Güneş oldug· · d ~ .. . . . un a naat e.dınmiştim; H~et Güneş bu ci-
tereddud caız değıldır. 11ayetı· · k· ı· b·ı k d" ·· k t nı pc a a ı ere , uşunerc , as-

Ya2an: Zeynel Besim Sun 
mim ederek, taammüden işlemişti. Bu 
sebcble uzun bir liıyiha yazarak kararı 
temyiz ettim. 

Bittabi katilin avukatı da temyiz mah
keme.sine bir layiha yollamıştı. 

Ben, bu işin peşini bırakmamak ve 
Neclanın masum ruhunu intikamsızlık 
sebebile azab içinde terketmemek d:işün
cesile elimden ge~en her şeyi yapmak 
kararında idim. Bu sefil haydud, velev 
hapishanede de olsa, teneffüs etmemeli, 
cinayetinin cezasını darağacında can ver
mek suretile çekerek melanetini hayatile 
ödemeliydi. 

* Vilayet merkezine bağlı .... kazasında 

' 

bir cinayet vukubulduğu haber verf1' 
Jandarma kumandanı İhsanın: 

- İstersen biz de gidelim. 'il 
Tek'ifine muvafakat cevabı verd-1 

Bölük kumandanile müddeiumumi ı1l ~ 
vini orada bu işle meşgul oludarke!l ıı' 
de bu vesileden bilistifade l>iraz kır 
vası ve dağ çiçekleri kokusu alacak~ 

Kaza merkezine gittik; cinayetin ffl" 
kezde deği\; yakın bir nahiyede vo1'

11 

bu !duğunu öğrendik. 
Bizce matlub olan hava almaktı; es'f 

sen bildiğimiz bu kaza merkezinde jl 

diye oturmalıydık? Bu mülahaza ile 0 ., 
mobilden inmedik ve vazifedarlarla 1'

1 

likte nahiyeye gittik.. / 
Asırlık bir çınar ağacının altına ot, 

duk. Bir jandarma neferine para ve ıl 
dik; bize tereyağ ve yumurta satırı 9 I 
Onları pişirterek kumandaı11.ı karş•.1'ııJ 
şıya yedikten sonra kahve!erimizi ıÇ ıı 

"tı' 
yere serdirdiğimiz hasırların üstil 
yan geldik. ,, 

Yüzbaşı, müddeiumumi, hükumet 
bibi vak'a ile iştigal ediyorlardı. ) 

(Arkası vaf 
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... 7 İkincikfuıun 

CZiRAAT:=1 

_ Torkiyede merinosçnluk 
r .... ··- .... ---............. -................................. -............ ·-······· ......_ 

.... • • •• .w.. ...... •••••··--· - -- ' • 
935 de teıkilcita bağlanan Merino• üret?1eıi, o yıldan.beri ~üte:zay~ ( 
bir 6ayretle Jevam ediyor. Fakat ıimdıye lıadar takib eclılen ıun ı : r 

tohumlama metodunun Merinos yetiıtirmede bizi aeri bıralıtıiı i 
iddia olunuyor. E 

\. ... .. -........................................... .) .............. -.............. __.. ..................... __ ....... . 
Yazan : Tanmman 

r ~~~,--~,~<•sıı<"""'t••tr•P.I""• .....,.,.._,..~~ ....... ~---~~~~~----
. .. 

<•ı !\TulnM yetiştirmesine ayrr_an Bursa • 
ftatıkr .. ır • Ç&nakkale Vilayetlerinin bugi.in. 
k •i kıvırrık mevcuda 11.1'1 binden ibaret olup 
hal"n 1\lerlnoslaştarnı&ta tlbl köylerin ke _ 
'Ya~ nıeveuda. ile 151 lbMllr. 

SON POSTA 

Örgücocuk 
' mantosu 

Sayfa 7 

cSon Posfaı. nın zabıta romanı: 45 

Yazan: CEVAD FEHMİ 

Çelik oda içinde 



8 Sayfa SON l'OBTA 

Zelzele mıntakasından Şiddetli kış, Giresun 

d.. b. I . . kazalarında kurbanların 
un ır yara ı trenı geldı sayısını artırıjor 

Dün. gelen felaketzedelere Haydarpaşa gannda yemek yediTilirken 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

doğurduğu facia yürekler pıırçalayıcı
dır. Afetin bu bedbaht mıntakaya saç
tığı dehşet her türlü tasavvur ve ta -
hayyülün fevkindedir. Müthiş kar ti-

pis! yollan kapadığından felaketzede
lere ya~rdım gittikçe güçleşiyor. 

Şebinkarahisar ve Alucrada zaval -
1ı yaralılar bakımsızlrk yüzünden ölü
yorlar. Her geçen gün ölü yekfuıunu 
kabartıyor. Bu iki mıntcikada 2500 ki
şi ölmüştür. 9 3 köy de yok olmuştur. 

Felaketzedelerin maddi, manevi ız -
tırablarma bir de açlık katılmıştır. 
Muhtelif yollar kardan kapandığından 
yiyecek bin müşkülatla~ o da pek az 
miktarda, tedarik edilebiliyor. Bu yüz 
den sağ kalanlara ancak vesika ile ek
mek dağıtılmağa başlc..'Ilmı.ştır. Gire -
sundan zelzele mıntakasına gönderilen 
erzak, sıhhi malzeme, ilaçlar ve İstan-
buldan gelen doktorlar karı~ yuzun
den dağlarda kaldılar. Felaketzedeler 
arasın:Ia hastalık da baş gösterdi. Fe
laket büyüktür. 

Burada her f! cc iki dakika süren 
z lzele oluvo'". Halk dalına tetikte ve 
tel.aş iç;nde<Lr. 

İzzet Kolay 

Yam ı1 r fa atyada 

Ma'!'ltva 6 (A.A.) - Erzincandan ü -
çür.cü kafle olarak şehrimize 230 ya
ralı ve felaketzede e:e1rniştir. Yaral! -
lardan 60 ı otomobillerle derhal bez 
fabrikasına ve doğum evine yat rılmış 
tı . 128 i de istasyonda izaz edildikten 

Eminönü Hcilkevinde felaketzede? niçin çama§ır dikili!IM' ve icab eden tedavileri yapıldıktan son 
. . ra Diy~bakır ve Adanaya gönderil -

(BCl§tarafı 1 ıncı ~tıyfada) takasında enkazın kaldırılması işinde ça- · 1 ..J· 

Şeb • • d 1 1 
.. 1 • ı... kt mıs er,ıır· 

nmız e ze ze e felaketzede eri içın "'iaca ır. • . . 
evvelki gu"n akc:amına kada K ı a A rik h . lz··' Gerı kalanlar Kızılav tarafından ıaşe 

:t r ızı aya y - mc an •eyyar aatancsı ·ze eı.e . •· 1 'l dıkl 
tınl.an teberrü mikta il t k h ek . edılmek uzere arzu an e tanı arının n yanm m yonu mın a asma ar et etti 
geçmiş ve 538,271 lırayı bulmuştur. Nişantaşmdaki Amerikan hastanesi yanlar na yer eşmic:.lerdir. 

Manifaturacılann felaketzedeler için müdürü doktor M. Cheperad bir sıhhi Erzincnnda vaziyet 
~mi. ya yaptıkları taahhüd yekunu 100 I heyetle ve yüz yataklı bir seyyar hasta- Çetin kayadaa yazılıyor: Kışın bütün 
bın lırayı aşmıştır. Bunun 75 bin liradan ne ile Erbaaya hareket etmiştir. şiddetine rağm<?n Erzincandaki kur -
fazlası Kızı aya yatırılmıştır. Beynelmilel Kızıill.aç Birliği tarmcc ekiple .. i büyük bir faaliyetle ça-

Otobüs alınacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay va Tünel ı,ıet

meleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 350,000 lir.a olan 35 

teferrüatı kapalı zarf usulile aabn alınacaktır. 
· 2 - Muvakkat teminat 17750 liradrr. 
3 - Eksiltme 4/3/1940 Pazartesi günü saat 15 de Metro han 

binasının betinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu İ§e aid prlnameler idarenin levazım müdürlüiünden 
tedarik edilebmr. 

5 - Teklif mektublarmm f&rtnamedeki tarif at dairesinde ha • 
zırlanarak saat 14 de kadar 7 nci kattaki komisyon kitibliğine · 

mukabilinde verilmit bulunması lazımdır. (10861) 

Asistan Alınacaktır. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Kurumumuz bahçıvanlık, sütçülük, z. matineleri z. kimya ihtlmar sanatları, zooıo. 
jt Jeoloji, flztk klmya, parazitoloji enstıtillerl için !mtlhanla blrer utstan alınacaktır. 
İmtihan 15/1/940 Pa.zarte.st günü saat 10 dadır. 
İmtihana aşağıdaki §artlan haiz olanlar glreblllrler. 
1 - Ali tahsili en az 1Yi derece lle blt!rnı~ olmak. 
2 - Asgari ecnebi b1r dile vlkıf bulunmak 
3 - 30 yaşını geçme~ olmak. 
4 - Zlrııat Vekfiletlnin te§kfüı.tında en az blr sene çalıprat namzedll~ bitlrml§ ve 

asli memur olmuş bulunmak, 
5 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
6 - Memurin kanununun beşinci maddesinde ı.stenllen §artlan haiz olmak. 
Tal!.b olanların imtihan gününe kadar Rektörlüğe muracaaUarı. (6665) {10790~ 

angar i şaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum MudorlD-

ğUnden: · 
1 - Karam.an ıstasyonunda yapılaeat kapalı hububat h1lngan Te müştemllltı 

götlirü olarak tapalı zarf usullle eblltmeye konulmuştur. Keşif bedell cs.i308,9S• el
li dört bin üç )'ÜZ altı Ura doksan üç kur~tur. 

2 - Ebiltnie evrakı üç Ura mukabillnde Ofis Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
3 - Eksiltme 10/1/194-0 ta.rihlnde saat 15 te Ankara.da Ofis Umum Mü.dürlütü bL 

nasında yapılacaktır. 

'Ieldff mettnblannı but zartlar makbuz mutablllnd• on.sın muhaberat serv!slne 
teslim edilecektir. 

• - Muvakkat temin&' mlktan c3005,35.t üç bin dokuz yüz aıtm11 beş Ura otuı 
beş kuruştur. 

5 - İsteklller teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için ihale tarihinden 
nihayet lkl gün evvel Ofisten alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

c6706• 120.t 

Şchrimizdeki İtalyanlar da Turing klüb Umumi Katibi geleli lışarak cn.ka .. altından çıkarılan yaralı 
v~~sile~~~a llhlnlink~u~ ~~ewn~~cl~ney~~mcl-Wh~a~n1fula~~Diyu~~~Sı-~•,•••,•••••••••.•••••••••••••••••~ 
tebcrrüde bulunmuşlardır. İtalyan bas- mek üzere faaliyete geçen beynelmilel vas hastanelerine sevkctmektedirler. 1 K 1 8 A K T E R 1 Y O L O G A R A N 1 Y O R 
tanesi de her hususta komite emrine u- Kızılhaç ve Kızılay birliği umu.mi k.ntibi Hergün Erzincana yurdun her kö~esin 
made olduğunu milli yardım komitesi re- M. Rau.ge dün sabahki Semp!on eksprc- den va::;on vagon erzak gelmektedir. 
is~iğıne bildirmiştir. sile Cenevreden şehrimize gelmiştir. · 3 giin enkaz altında kafan kadının 

Dün bir trenle 220 yaralı geldi Kızılay umumi merkezile temaslıırda anlattıktan 
Dun zelze!e mıntakalarmdan iehrimi- bulunmak üzere dün akşam Ankaraya ha Dün Malatyava sevkedilcn yarahlar

ze 22 kadar yaralı getirilmıştir. Yaralı- reket eden beynelmilel yardım teşkilatı dan, 3 gün enkaz altında kaldıktan son 
ları getır.mckte olan muhtelit tren tarife umumi katibi dün kendisile görüşen ga- ra kurtarılan bir hasta kad•nla konuş-
mucıbince saat 11,50 de gelmesı icab e - zetecilere şunları söylemiştir: tum. Felaketi şöyle anlattı: 

Şark zelzele mıntakasında vazife gürmek üzere ıki Baktcriyo
lok'a ihtiyaç vardır. Harcırahları ile iqe ve ibate masrafları 
cemiyetimize aid olmak üzere kendilerine ayda 250 lira ücret 
"Verilecektir. Taliplerin ihtisaa vesikalariyle birlikte hemen 

KIZILAY SATIŞ DEPOSU 
DİREKTÖRLÜÖÜNE derken 4 saate yakın teahhurla ancak - Türkiyenin uğradığı büyük felaket, c- Saat tam 23. İki yavrumu da 

saat 15,30 a doğru Haydarpaşaya gclmiş- d.?nyan.n her ıaran:ı~a büyük b~r tces- kollanın arasına alarak uvumu~tum. 
&mn~~n~u~~hl~~~u~~~~~~~b~ J ~~~~~~~~~~=ffi~Ü~r!a!c:u:tl~a~rı~i~~~~o~~=u~r~.~~~~~~~~~~~ 
lcceğını haber alan ve zelzele mmt.aka a- nan bütün milletler bize müracaat ede - ~e ~dar .. g~~. b~miyorum, birden. müt =. . . 
rında ak b 

1 
b 

1 
.. rek fe\iketzedelcre yardıma hazır ol _ hış bır gurultu ıle sıçradım, sank1 ver hıssedild1. Hiçbir tarmta hasarat yok- ne gelmiş. köyler çökmüş. yollar, dağ-

ra a an u unan yuzlerce halk k d V"cud"me çok büyük b'r tur lar birbirlerine kaınşmıştır. Zelzeleden 
Haydarpaşa istasyonunu doldurmuştu. duklarını bildirmişlerdir. Teşkilatımız, ~ynlıkyor .. uk.1 u. tiu H t fırn ı . 
Bunlar t . Tü'rkı'yenın· hır' mu-racaattc b ı nr ı vu enmıc: . er ara sızı Sıvas vı"la .. yetinde 0··ıenlerin büyük çatlaklıklar husule gelmiştir. 

rcnın mutad saatinden çok geç u unmasını .. d ·<l· Kal~ k · t dirn k lk geleceğini haber aldıktan sonra da istas _ beklemeden bu gen.iş al.ikaya uygun 'ola- ::.:: eDö·- ıt. ::ık 1ıs 1e t' _
1
a 

1
• arnn- sayısı 6084 Sıvastan kızaklarla yiyecek ve ça 

yondan ayrılmam.ıc:lardır. rak harekete geçnıic: ve bu hususta Tür _ uım. r yanım. . a a: a .. r' ug a ar v. e dır gönderildi. ~ ._,. y- d Sıvas 6 (A.A.) - Şimdiye kadar a-
Zabıta, Kızılay ve beledi ğlık t kiye Kızılay cemiyetile temas için beni tahtalarla kaplı ıdi. uzum en ve diz- lıııan neticelere göre, 27.12.939 dan 

Ncş'et Nafiz 

kilcitı menıur!arı H"ydarpyaeasa edar göndermiştir. Ankarada Kızılay erkiı.nile leıimden kan akı)ordu. Üstümdeki -.. ş garın 4. l. 940 tarihine kadar Sıvas vilayeti 
icab eden bütün tedbirleri alınış yapacağım temaslar neticesinde ne gibi leri atmak i!;tedim, atamadım. Fakat mıntakasında tesbit edilen muva'kkat 
ralıları nak edecek vesaıti hazırla;e ~a = ihtiyaçlar olduğu tcsbit edildikten sonra b sırada elime vaıvrunmn soğuk ce
dır. Kadıköy kaymakamlı:t.ı b·~ camnı>kar_ derhal faa1.iycte geçilecektir. Lüzumu setli de

0
adi. O anda ona ha •at vermek rakamlara göre hareketiarz felaketi yü 

c; ..... ur zündcn ölenlerin miktarı 6084 tür. 
taran otomobili ile birçok taksi otomo _ kadar, sağlık ekibi ve malzeme s:iratle kavgısına düştüm, kUrtarırlaır dive 
bil~i istasy_ona gön?~rı_niştir. Yaralıları Tıirk~yeye gö.ndcrileccktir. Teşkilatımıza haylarrnağa başlarlun. Fakat hiç kimse ErzinCMl askeri okulu talebeleri 
getıren trcnın gara gırışı ve fclfıketzcde _ 60 mıllet dahil bulunmaktadır. gelmedi. Ben de artık bağıramaz ol _ Konyada · 
lerin istasyona çık~ları çok acıktı ol _ Erzincandan l'c:ni yaralı \'e duın, sesim kısıldı. Saatlerce bekl~ _ Konya 6 ( A.A.) - Erzincan asken 
muştur. Fcl ketzedelcre Haydarpaşa gar felaketzede geliyor dim, sabah oldu, hava açıldı, tekraT orta okulunda 200 talebe ile sübay ve 
müdürlüğü tarafından ha~ırl~nan sıcak d Aııkara 6 ~Hususi} - Erzincandan 300 ba~ırdım, fakat gene dermanım kal _ öğn~tmenlerine aid 50 kişilik bir aile 
çorba, ç~y ve ek:nek t~vzı edılmiştir. Bu b~; ~zla felaketzede yurddaşınll7.1 ~amil m:ıdı. Böylece ne kadar zaman geçti kafilesi şehrimize gelmiş, istasyonda 
sırada bırçok halk hafıf yaralıların etra- en daha bu gece yarısı şehrımize . . G" .. .. b · p · H-'lk · K l k. 

k lzel t k 1 
. varmıştır Tr d b 

1 
v bılmıvorum. ozumu c1çınca aş ucum Valı, artı, ;ıı eVl, ızı ay er anı ve 

fmı sarara ze c mın a a arındnki ak- · · en e u unan agır y2.ralılar - d fk h" ı ·ı .:ı- h b" .. almnğa 1 1 
hastaneye nakledil 1 1 d' H . da koc:mu aglar bul um.> halk tarafından şe at teza ur erı e 

rnbalarınuan a = • ça ışmış ar - m ş er ır. aiıf vara- • . 
Y 

'L-- gvır olan f-ı:.ke•--d 1 d lılara pansumanlar ya 1 f ,";.,_ cKannu ırıağ, çocuklanmı ölü buldum• karşılanrnl!j ve askerı orta okul ıle or-
dır. aralcU ı a t.:.Ui w.t: e er en pı mış ve eL<tAct- . . . . . 

· k Haydarpac:ıı Nümune hastanesi- zede yolculara Kızılay Anka k · Bu kadının kocası ise karısının kur- du evıne yerleştırılıruşlerdır. 
pır ısını r- tarar nd ra mer ezı 
ne yatırılmışlardır. Yaraları hafif olan _ 1 an çay, çorba verilmiştir. tanlışını şöyle anlattl: Yozgadda zebeleler 
lar da istanbula geçirilmiş ve köprüde 

1 
;!~lcular bu g ceyi trende geçirceek _ <-Ben felaket haberini İzmirde al- Yozgad 6 (A.A.) - Bu!!Ün saa1t 5 ve 

Eminönü kaymakamlığı tarafından hazır- e f 1:t Yıı::ın ~bah Kızılay teşkilatı ta _ dım. O gün bin bir heyecanla trene at- 11.50 de Yozgadda 1 S sanivc süren iki 
ıanan vesaitle Cerrahpaşa, Haseki, Dey- rt~aın kan ·etndılcrı .. ne giyecek eşya dağı- layıp buraya koştum. Üç günde ~ehre şiddetli ver sarsıntısı olmu.ştur. Zayiat 

. .. .. " l.m" 1 d' y ı ca ve ren scı .. t on b de A k d bild' . oğlu hastanelerıne goturu uş er ır. a- 'j ta b 1 . k . n ara an vara ım. Evim yıkılmışb, ocağım ve hasarat yoktur. 
eh . . d k b 1 b s n u ıs ametmc hareket ed kt' .. .. t- k ralı olmıyan ve ş nmıı. e a ra a an u- Felakete uğ-r.am ece ır. s~nm~ u, arımı çocuklarımı sordum, Snsehrindc ve Ko luhisarda ölenler 

fel.k tzedeler akrabalarının yanı- • \Ş vatandaşlarımızın is- hıç kimseden bi "- ed" E - y 
}una~ . aer~ir. İstanbulda kimsesi bu - kan edilecekleri mın:akalar tesbit edilmiş vimin enkazı üzeı-::deo=em ım. ,- Sıvas (Hususi -. Acele) - Zelzele 
lla gıtmıŞl duna muhtaç felaketzedeler bulunmaktadır. -~c,iıketzedcler hazırla - dihündüm, durdum. N'hlerce o~~~p mmtakalarmda teftışlerine devam e -
~unmıyan Y~rafından elbise ve diğer ih- na~ progrn:na gore ~ mınt.akafara tevzi bir iimidle enkazı açın v 

1 a~e\ sonu~ den vali bugün Zaradan Koyluhisara 
?e K1z~a~emin edildikten ve nakdi yar- edılmektedırlcr'..Fela~etzedcle:in bir kıs- kürek buldum, saatler~~~~a~~a~~· 1!~ kızakla hareket etmiştir. Beraberinde 
tfyaçla b l lduktan sonra otellere gön- mı da Hataya gondcrılrnektedir. piçleri çektim, birdenbire k 1 v ' b' sıhhi imdad ekipleri bulunmaktadır. 
dıJnda u unu f - - . ·ıu ldi İ ~ u agıma ır 

Untlşlerdir. talyada vesika usulü 11~1 ge ·. şte o zaman daha büyük Suşehrinde 2906, Koyluhisarda 1898 
öer a bir ı"tfaiye müfrc ... si hır k~\'Vetle çalıştım ve nihayet karı- ölü tesbit edilmiştir. Bütün Sıvas mın 

S ın.smı - Roma 6 (AA ) - Gazetelerin bildir _ -8 .. d "idi mı sag ve koynuna sokulmuş, rocuk _ takasında: zelzele kurbanlarının adedi 
gon ~ı diğine göre gelecek Şubat ayır.dan itiba }arımı da ölü buldum.> ~ 6114 tür. 

pün İstanbul itfaıyeSgrupundan" dtaın ren her vatandasın alabileceği kahve Sıvasta dünkU sarsıntılar Koyluhisar felaketi 
. bir müfreze am~una gon e - miktarı ayda takriben 50 gram olarak Sıvas 6 (Husust) _ .. . . 

tecbızatlı . .. r zcsi zelzele; rnın - tcsbit edilmiştir. ı d h Bugun ikı zel - Koyluhisar felaketi acı sahneler ar-
riIDıi-ştir. İtfaıye mu re ze e a a oldu. Sarsıntı kazalarda da zetmcktedir. Birçok evler enkaz hali _ 

lzmir çarşısmı su bastı 
(BCL§tarafı 1 inci sayfada) 

Ya'ğmurun ve dağlardan inen suların 
tazyikile şehirde birçok evlerin duvar 
lan çatlamış veya yıkılmıştır. 

Denizin su seviyesi Kordonu aşmış -
tır. Gazi bulvannı, çarşı içlerini, Ha
limağa çarşısını, KarataŞtan itibaren 
köprüye kadar bütün mahalleleri su -
lar istila etmiş, evlerin alt katlarına 
sular girmiştir. 
Yağmurun M:ınisa. Menemen hav -

zasındaki tahribatı daha geniştir. Ova
lardaki köylerin arazisi, bazı köyler 
hala suların tehd'di altındadır. Köy -
lüler suların hücumuna :rnfuıi olmak 
için bendler yapmakta<lırlar. 

Bergamnda dün gece ve sabah iiÇ 
defa oldukça siddetli zelzeleler olmuş
tur. Hasar yoktur. ,:___ _____ _ 
lskoçya alay1arında yün 

etekler kaldırıldı 
Londra 6 (A.A.) - Yünden tasarruf 

edilmek üzere İskoç alaylarında ünifor .. 
ma eteklerinin kaldırılmasma karar ve
rilmesi münasebetile dün Aldershot'da 
sembolik L1erasim yapılmıştır. İskoç kıt'a 
larının önünde bir etek yakılarak kül -
leri bir kavanoza konmuş ve kavanoı 
küçük bir mezara defnedilmiştir. Meril .. 
sim esnasında mızıka matem marşını çal 
mıştır. 



SON POB'l'A 

.......... Carihl tefribll: 106 ~ı•ı" "Son Posta,, nın Hikayesi ~ 

Korkma, o da bizden.. 1 
.... Nakl~dt!n : Fallı llercmen ...... 

Sahtakarhk ve roşvet 
suçlusu bir kadın 
muhakeme edildi 

(llaftMafJ ' IDcl •Jfada) 

IİNIİRDIREK 
IA T AKHANESI 

Orlian kapısına geldiği vakit Mösyö mişti. Yürürken çoktandır uyuşan ha- Fakat, muvaffak olaınamıf ve ya.tala-
~•tten bindiği taksiyi değ.ştirmek caklarmda bir ağırlık duyuyordu. narak, aahtekarlık ve rüşvet teklifi suç-
fikrinde bulundu. Azametle otomobil- Lüks bir lokantada yemek yedi. Taı. !arından adliyeye verilmiftir. 
den indi. Domuz derisinden yapılmış nıdık hiç kimse yoktu. Birkaç bardak Feri§te, mahkemedeki ifadeeinde, m -
iki valizi ile sayfiyeden dönüyor hissini şampanya içmişti. Lokantadan çıkınca çunu külliyen inkAr ve tevil etmif ve: 
uyandırıyordu. İhtiyar şoförün eline bir sigara tellendirdi. Mes'ud ve keyifli - Ben, çok fakir bir kadınım. Nasıl ~ 

Yuan: Bepd Ekrem 

Parçalanan vezir 
elli frank sıkıştırınca adam gayri ihti· idi. Müzikhole gitmeği düşündü, fak~ lur da, 30 lira l"ÜfVet verebilirim, de - B 
Y
art ı· k b .. .. .. +aa 

11 
mi~'.. - re adam• defteri ben gördütn .. o- Kara Ali, Muradın işareti ile çorbacıyı 

e ıni kasketine götürere u zen- bu mevsimde oruı gorgusuz ~ra ! ar s----· . . • . rada hep ~ be~ganım, hizmetkar- sürükleyerek Herdeki arkadaşlarına tes-
gin müşterisini selAmladı. ve ayak takımı ile dolu bulunurdu. Bir ~u:hak~e, bazı phidlenn celbi içm ı~. ye ıev~erım yazılıdır. Onların lim ederken, binlerce ağızdan: 

Ondan sonra Mösyö Vatten Parise taksiye atlıyarak Bolonya ormanı.na talık edilmiştir. hiç bın devlet ili ile mukayyed değildir. - Yalandır! .. Yalandır!.. Hafız Paşa 
gitmek için güzel bir otomobile bindi. yollandı. Bir yarah Cerrahpafl in - Padişahım bizim aklımız o kadar saraydadır! .. İşte Hafız Paşa gelmiştir .. 
§ 

r kl .. 1 h • . ~e teYe ermez, Sultanahmed camü şe- elbette ki biz bu paşayı isteriz ..• 
o ore: Orkestra3' insanı gıcı ayan guze a- hıslanesınde DldO rifind~ kulun m~ereti ile deft~li olan- Sesleri yükseldi. 

- Hausman bulvanndan geç! diye valar çalıyordu. Orada da birkaç kadeh Cerrahpaşa hastanesi birkaç ..n- evvel lan~~ vermelisin ..• Olmıya .. ki bu ıece Murad şöyle bir arkasına döndü: ve 
. emir verdi. Franferts bankaBma bir yuvarladı. Ve başının biraz döndüğünü . 1§"'"" sara,,,_ yatar ve vücudü humayununa donakaldı. Hafız Paşa orada oturdulu 
uğrayacağım da... hissetti. Biraz dıt.ldı ve Şöyle bir rüya Sırkeci merkezi vuıtasile hastaney. ya- bir ~ar erilir... tahtın arkasında duruyord~. Padişah, 
Otomobilin yumuşak kanapesine ken- gördü. Uzun, beyaz badanalı bir kori- tmlan kurşunla yaralanmıı Hüseyin ojlu İhtiyar. sipahi d~ fllve etti: . Hafız Paşayı tepeden tırnağa süzdil= 

disini bırakarak aynada yu" zünü seyret- dor, demir merdivenler, parmakltklar, Hasan isminde birinin, öldüfünil mtld - - Padip.lnm birkaç bendenız «itmek- Yüzünde ufacık bir teliş ve heyecan e-deiuınumiliğe bil~ir lı bir fey olmak lAzım gelmez ••• Bu der- seri yoktu. Hafız Ahmed Paşa ağır alu 
ıniye başla'1ı. Bir senedir böyle itina bir kütüphane .. Hapisanenin küti.ipha- .. . · yayı yatı.etırmak gerektir. ilerledi. Muradın iki elini b. den tutup 
ile traş olmamıştı. Adeti gençleşmiş nesinde yeniden Jules Vernenin kitab- Mud~eıumu.milik, keyfiyeti Sirkeci Muradın yilzi1 birdenbire değişti. Ca- öptü: ır 
gibi idi. Yalnız üstündeki elbiseler biraz Iarmı devretm~i. Evine dönmiye ka. ~erkezınden eorm.Uf, fakat merku böyle tık bşlannm yerine bir tebessüm belir- - Benim padişahım. benim ulu padi· 
daralmıştı-, ihtimal bir senedir şişman- rar verdigıw· vakit saat gecenin on biri hır vak'adan haberleri olmadığını lll§yie - di ve: . fa}ımı ••• Emrin ile Üsküdara vardım. miştir. - Bre adamlar hem sız beyhude lif e- amma bu Receb Paşa kulun arkamdan 
lamıştı. Muazzam banka binasının önü- idi. Sessiz sokakh•·dan geçti; rastgele Adliye, hldbenin haııgi merkezden bdersiniz. •. d~ O ~niz adamların bo.rtancıbaşı Cafer ağayı gönderip: cPa· 
ne geldiği vakit indi. Bankanın içinde vürüyordu. Bir dört yol ağzında durdu; geçtiğini ve katilin büvf-H-c tahkik .._ ~ tanesı dahi sarayı h~~umda de- ıa karındaş saraya dönsünler ... Efendi 
bir faaliyet yoktu. Sadece kapınm ö- bu s;rada arkasından gelen iki adam 3

ç.u.u. a.udir. Hepn bir tarafa gıtmiştir! uğuruna kurban olmak kulun borcudur 
nünde: •Esbabı mesalihin tasfiye heye- gördü. Onlara yol vermek için biraz mektedir. Dedi. padişahımıza karşı bu fitne başka tilrld d. Yeniçeri ÇOl"bacılan ile sipahi hemen bastırılmaz• buyurmuşlar. 
tirH> müracaatlan rica olunur.> ıye döndü. Biri kısa boylu, siyah bıyıklı, Gümrük depo ve antrepo)an teltq hemen bir alızdan atıldılar: Dedi. Murad Receb Paşaya baktı. Sad-
yanh idi. diğeri de şişman sanşın olan bu adam- edilecek -. Hafız Pata buradadır padişahım!.. razam, ,gayet soğuk ve sahte bir eda ile: 

Üstünde resmi kılığı bulunmıyan ka- Jar onu p-örmemiş gibi davrandılar. fstanbul glimrükleri başmüdürlüğü, B1tgü.n .~ ver •• yarın da öbürlerini bu- - Eğer ben kulunu dahi isteseler ver 
pıeı Mösyö V~ten'in geldiğini görünce Fakat Vatten kulaklannın kızardi,qı- görü1en lüzum iizerine bfitün --ı-.. nk lurMverıd~ın .• • padişal:ıım. · · 
d · b 1 d · k ğın h · d k 1.5...u~ .... ura · DedL 
ışarı fırladı ve ke~elemıyek aş .a .ı .. ? nı v: kkaf~~ının ö ~n~: 1 ısse ere depo ve antrepolannı teftiş ettirmeie JW,- Hafız da arayı hQmayunumda de- Hafız Ahmed Paşanın gözünde !Jd 
- O, bay direktor dem~ :ı~~mız. kendı en me s v ~n. ı: . karar vermiştir. •.udir.. . . . damlacık yaş belirmişti. Gayet samimi ve 

Ne kadar sevindim.w~~y dırektorun bu ~ Bunlar _beni takıb eden hafıveler Bunun için gümrük b&fl'Ilüdürll Met ~~! ~ adam bırbırlen~e bakış- vakarlı: . . 
kad::ır çabuk gelecegını.. galıbıı ... Benı neden raha1t bırakmtyor- hi dün bszı müfettişleri davet ederek _.:_ yçlfandırrınd~ en cesuru olan. - Padışahım b1!1 Hafız sana 1eda o~ 

H w dı t ı ? • • • a · . sun; ancak sana rıcam budur: Beni seıı 
.. ~en .. ~~rdıgı potu anla ve sus u, ar· .. . .. bu hususta talımat vermi~· Müfet - Dedi. Bu ilç kelime, bir yen.içeri çor- öldürtme, beni cellid eline verme, bırali 

mudur gulumsiyerek: Acele acele yurüdu v_e kalabalı~a ~~- tişler, yapacaklan tıeftitlenn sonunda bacısının a~ndan? kadar keskin çıkmış- bu zalimler kanıma girsinler. Ölümüm\1 
_ Sa sacta dönüyorum dedi a'I'ka- rıştı. Fakat tekrar o ikı adamı kendısı. basmi\dürlüırı.... bir rapor 'ftreoekler _ tı ki. Babüssaadenın mermer kemeri al- de h'.itfet Ü küd ö d·'rt v . ..,, n , , . .. k .. d.. . 5"" tında çın çın ötmüştü· • ' s ara g m u ... 

daşlarıma yardım etmiye geldim- Ne nı ~uzer en ı?or u: dir. _ y ı dı 1 • Dedi ve sesi titriyerek ilave etti: 
var ne yok? Kııraınlık ı:lar bir sokağa daldı. Soka- Mur:d~ ~rli' la kı kır _ . -. Yetimlerimi unutma, sana emane-

, w · · d b·r dansigwin ışıkları parl· amma ben. Birkaç defa ıririp çıkm1•ım, evve p mızı, son timdır - Hepimiz yokluğunuzdan mütees- ~ın ıçın e ı .• D· ., ra mosmor kesildi. Boğuk, ve titrek bir Ded:·· So .. tü U ertnd 
. . . . . w yordu. Bardan dışarı saçı boyalı bir aldırma. sesle baltırdı: ı. nra :ver 0~ A • z e. kılıf 

sırdık ... Ben sızın on sekız ay kalacagı- , k d 
1 

k kta 'd'l Kadın hır· tebessüml. e dudaklarını _ Yalan de~ld.r' veya hançer, hıçbfr sılah yoktu. Yükseli 
d

. rd tai<•m a ın ar çı ma ı ı er. ı:;• ı · sesle· 
nızı zanne ıyo um... .d b" . k B . l . . d So . Bir şeyler daha ilave edecekti, fakat · 

Y 
... -

1 
... besab tmi . . dost.u Vatten yenı en ır sıgaraı ya tı. u bır nnn en ayırdı. nra. . km d El" . h . .. M • • •• - Ruh Allah emanetidir korumak in - ~ e şsmız m. k d . d d be . B sesı çı a ı. mı ançerıne gotürmuştu ' -

,. .. _'-k fh 
1 

k 
1 1 

sırada ar asın a bır ses uy u: - Arkadaşın ll'kılmışa nzıyor e- ki Receb p ...... atıldı ve yenı·rerı· ,. b sana vactbdir; Blsmillahirrahmanirrahim 
mdll'ı eme sa a arını aa e a mamış M.. .. -- " .,.or acı- lAh 1 "k . . 
ı k D k 

. b" k - O, osyo Vatten! lot, dedi. mnın ağzına müthiş bir yumruk indirdi ve a av e ve lcı. uvvete ılla tnııahtI-aliy-
o aca sınız. eme yem ır şey yo . . . . . · Ad · · · · yu··1ı1z·m t 11 h. · A ·ı h" .. . . . . .. Durdu. Her tarafı tıtrıyordu. Nere- Vatten kendısıne k8111 samimi dav- amın a~ kan ıçınde kaldı. Fakat sad- . "1•

1 
• •• nna a ı ve ınntt ı ey ı ra.• 

- Her sey sızı beklıvor bay dırektor, d a·· kt" K l kt k d ılmakta ah ·· razam bununla bırakmadı nöz b cıOn . . · · 8lz -ldi . tik h 
1 

. evse vere uşece ı. aran ı a as- ranaın şu a ama aç m zur gor. · "' • urun, Dı:>d. M rd d mi 1 .1 . d a-.. 
o- nız ya, ar er şey ya una gı. ketli biri ona akl mı tı: medi· kulak, neresi gelirse sekiz on yumruk .. .. .~· e a ı ar a ı enye o,. ... 

rer. Y aş ş .. .. · · daha indirerek adamı oraya yıkıverdi. yurudu. 
Ka ı h" -· . V k - Beni tanımadınız mı Mosyo Vat- - Beni taldb ediyorlar. Binlerce incıan, solu~u kesmiş durdu- Pad~ah küçük bir çı~lık attı, koy • 

rar ofo cı ~rmet~e ~gıldı; atten te - ten? Ben Belot'um. ınni Fresnes ha- Kadın: ~ yere mıhlanmış. sanki cansız 'bir küt- nundan makrernesini çıkanp yüzüne tut.o 
k mobıle bındi. Kapıyı kapıyan pisanesinde aşçı yamağı olan Belot... _ Evet, evet, dedi, ben de demin bu- le idi: bu sahneyi kıpırdamadan seyredi- tu ve tahtının üstünde hıçkırmaJta ba' • 
apıeının eline elli franklık bir bahşiş _ Ha, evet memnun oldum. rada iki kişi gördüm. yordu .. Sadrazam gerilerde, kapının loş- ladı. Tahtını? etrafındaki kapıcılar ve 

aıkışbrdı. B M ta kt delikt . B 
1 

t 
1 

·Jktt· lu~ i~ınde pek te seçilemiyen bir ada- şatırlar. Babüssaadeden has odaya, ora • 
~- .. _ .. -- en ayıs çı ım en.. sız e o omuz armı 51 • ma lsaret etti. İri vücudü ile, ortaya cel- dan da daha içerlere do~ omuz omuz• 
.1:. vm~e. her şey hazırdı. Mosyonuwn ne zam:"'1? Sana SJtaşan ajanlan m&ylSyü lld Kara Ali çıktı. Gözleri kan cana~ yı,lılan saray erkAnı vesair saray muha • 

plece~ım biliyorl~ı. Odasına çıktıgı - Henüz bu sabah. takib eden hafiyelerle kanştınyorsun!. dbi krokırmızı idi. Saraya, ikf R{lnlük bfr fız ve hlzmetklrlan, hüngür hüngür al~ 
vakit Montran'da bulunan karısından - Geç çı:ımtışsınız.. neyse, yaşasın Rita başını hiddetle salladı: ltay'bolmadan sonra. deniz yo1ile yarım lasıvo;Iar~ı. 
bir mektub aldı. h" . et' Hey Diikon yanaa.. korkma - Ben mi? Hadi sen de .. burada faz- saat kadar evvel gelmişti. İhtılAicı'er, birkaç saniy~: şaskın $8' • 

urrıy · -ı• ' •• • • - Bre ~ldam cellAda \•erirler!.. kın durmU$lardı. Derken, ondeki Hri &o 
Soyunup çamaşırlarını değiştirdi. o da bizden... la durmıya gelmez .. mosytiyü yalıiız - Bre kurtaralım yoldaşı!.. rayı omuzlayarak yaran bir adam Hafızı-

Yüzünü, boynunu sabunladı. Oh niha- Karanlıkta biri daha peydahlandı. bırakalım. - Bre ocak ~ayreti yok mudur?.. Paşanın karsısına cıktı. Elinde bir vata -
Yet kendi evine, rahatına katvuşmuştu. Belot direktörü a,.kadaşına takdim etti: İki erkek biraz tereddüdden sonra Fakat kırbaçlı ve yahn. kıhclı ıdpahi ~an vardı. Ava~ında bir kıl.p~tu:, basm-
fş masasını - ı- d b. .. - kt b- - Bu gazetelerin kendisinden uzun "tatat ettiler. Kasketlerine hafif~ do- beyleri ve yeniçeri zabitlen. vfikselmej!e da. ya~ın k~faya sanlmı.ş kırlı bır cen • 
la A ~ n us un e ır suru me u ' . 1 • • amı dılar başlıyan ses'ıerf dt"rhal bastırdılar. Yerrle ber, govdes1 ve baldırlan \'e aya~ crp • 

r, kagıdlar birikmişti. cİşi yarına bı- müddet bahsettıklerf meşhur banker. kunarak bay direktörü sel a · baygın vatan çorbacının başından külahı Tak. kıllı. dişlek, bıyık sakala kanşmıf 
~kmalı> diye düsündü. Aylardır ken- Şimdi ona kanını tanıtayım. Vatten yalnız kalınca yavaş adımlar- fırlam1stı. Kara Ali. adamın tr8$lı kafa- korkunc bir adamdı. Hafız Ahmed Pata 
dini bu kadar rahat ve serbest bulma,_ Belot üç defa ıslık çaldı. Bunun Ü7e- la yürümeğe başladı. Bırakılmış bir smın tepesindeki bir tutam saÇl yakaladı. da güçlü kuvvetli idi. Baldın çıplak. ve
mışt\. Çıktı. Konkord meydanına doğ- rinı.? kalçalarını sallıya sallıya bir katl:n halde kendisini yapayalnız hissetti. Kılıcını sıY!rdı ve havaya kaldırıp çorba- zi.rln üzerine bir avı gibi çullanmak fıte-
nı eğlenen kal b 

1 
w b k k .... d.. ık !!eld·· Belot· Mahcubiyetten ve korkudan vücudü cının ensesıne do~ savurmal!'a hazırla- dı. Fakat. Hafız Paşa korkunç hasrmnuı 

Ağa lar a a ıga a ara .!ııru u. ç a ı, · . .• . . • .. k ~ ... '\wı~ ı.... nırken sert bir emir işitildi: kollan arasından sıyrılarak, bumu, j!Özti 
f ç ' kuru yapralklarını dokmekte - İşte karım Rıta, Mösyo Vatten ... ıkıye bukülnıüş olara .J ...... W:~~ ucıMJ- _ Dur!... ve ajtzı ile kar1'ık birbiri arkasından ild :ter. Paris hiç bir zaman gözüne bu Mı:şhur banker, hapisaneye ben~en ladı. Ve ondan sonra artık hıç kim.leye Emri veren dördündi Murad idi; ve bu yumrukta, onu yere baygın t"larak seri· 

rece ~zel ve muhteşem görünme - evvel {!irmişti; benden sonra ~flkh~ rastgelmedi. emir tam zamanında verilmişti. Cellad verdi. (Arkası var) 

si yok. Ö'ünce bQtün mah. mülldl Hal~- 1ere de çıkaracaklar mıT Tamam. parasız Kekelemde başladı: 
ka kalacak. Böyle yağlı kuyruk ~z ıöre aeyir. .. - Yani sizi. .. Sizi... 
yere kaçınlır mı? Yukan çıkarken Seniyeye; - Aman! Gözlerim faltaşı gibi açıldı: 

- Peklll... Elinden ıellyoraa durma, dedim, evlenmek ne berbad "'ymiş! Bo- - Amma ben sizden hiç mi hiç h09 • 
yakala. zuluverdi. cEvlenmek, çoluk çocuk sahi- }anmıyorum. 

Şu Memduh bey buan ne yerinde .az bf olmak kadının baş vazifesi> imle. O; Kavgacı horozlara benziyordu. Kint 
söylüyor. ablasına lmrenfyomı114- bilir ne söyliyecekti. Seniha piyanodad 

Sisli .&ksaıa 
9 

•Boa Posta. mn .. ehi tefrikası: 11 

Vahidden alzım yandı. Boemıa lmide Bence bir dilzline ~ıu yarım ya - yanımıza döndü. O da söylemde fırat 
Bu Nakleden: Neyyir Kemal düşmemek için Haldku beklemiyecelfm. malak büyiltmekten ltte insanın :iki tane- bulamadı. 
- V~~L~b~b vermesem obnıyacaktı: 1 dan filin anlamaz amma, bilirsin ki ko- Düşünmiyece~ de.·· Yalnız, l8m1 ıe- clk ~ıu olmalı. Onlan tam m.Anasile * a.u.ıu ır ı cer ~ez tanıyor ıfbl davranmadım. yetlstirmeH. 

bir it mektubu şey er yazmıyor. Kısa ı c~ eski bir sporcudur. HalQkun kafile- Mediha hanvnefencil enelden tamfblı- Baltlk beyin cevabı Cumartesinden fin 14 Son.teşrin Pazartesi 
Ve ••• henıen .. yatum km W• • mıze neş'e Retireceğini, icabında bize mızı "'5ril.nce kim bilir ne diyeeek! Ne ce ~lemez. Bu 1$1 nasıl becerdi acaba? Epeydir defterimi elime almak iste• 

J"e konlchun. • e eguru yeme- yardımcı olacatım kocasının ağzından derse desin 1, isten gecti sutık ctanıyo- Hikmet Hanımefendi davete J(elmiyen medim. Şu bir kaç gün bana o kadar 1Jııo 
Gene karuuıa dö d"· Y&ZJNOr. rum> demek yakı'1k ahn~z. Nazmi beyin de mimar oldu~nu sl5y'ıü- zun geldi ki bitip tükenıniyecek sandım. 
-:- Gördiln lld1 • . ,~· ~ . , Sevincimden az ka!ısm Mediha ha- Ö~ 'k. lilı yordu. İhtimal Halfikla arkadaşdırJar. Bütün R{inü çocuk .sesi -çocuk v~ dadı 

leınıyecekmtş. o ol~ ıtt. Naz.n;u ~Y ge- "ımefendinin boynuna sanlacaktım. Ha- 1'r fdJ!m~~tt11 h kai-=~ kM~ a- Ona ... Bunlarla zftıin yormanın mlnası sesi- dolduruyordu. İnsanı evlilikteı:ıı 
tadı kalır? Dağdan yınca gezıntınin ne l "k gelirse nihayet güler bir insan yüzü ka t':trler · a r erf.tanbul~ ~ir 'k ne şimdi? .. Kaç gecedeıııberi ilk defa i - yı'dırmak için bire bir ... Meliha koc• 
anlıya~ 0 idi. ' SJ>Ordan, her şeyden g~~e~k, biraz konuşu~ açıl~bilecektim: 1 kachnlarm ~fe!°dfkıen sonra giizell: _ çimde sebebini bi~m bfr neş'e var. g&vdeslle bir koltu~a yı~lıyor.. boY\lllll 

Mediha hanımefendi ke . Yuzum kıpkırmızı kesıldi. Bır şey bellı ı tiklerini görmilştüm. Meliha ak· ine bQs- Ahmede şakalar ya~. Yemekten akıl hocalıtı ediyordu. TavsıyeleriniJt 
mektubu okumakla meşguı~~ne ~eıe.n etmemeye çalıştım. bütün çlrkinl~fş. Yirmi yedis"nden faz llO!lra da Seniha ile ~:n~ıl. oynamaya biri bir ise yarasa çocukları bu kadar sı• 
8elle: Tatlı bır - Elin çapkınının ne iti varmı.v ara-1 la olmadı~ı halde kırkında Re -ilniiyor. razı oldum. Hem de "°z P.1'1';;1 k~rdlar • marık olmazdı. Bazan Mediha hanıme ~ 

- Efendim? ... diye sordu. mızda? Şişman ... Hem de öyle biçimsiz bir şiş - dan ayırmadan can ve ganül en r oyun fendinin bile canına yetiyor. Hele o ikiz-
Mem.cluh bey yumruğunu hidd - Neden el olsun? Nazire hanımın ko- man ki vOcudihıiln neresi ince blmak oynamaya... . . . ler ... Kahvaltıda reçele, tereyabna daJ.. 

ıaya indirdi: etle ma- cası benim hısımım de~il mi? Şunu bunu lbımsa orada et toplamış, nerede yuvar- Masayı k~ek! hi. sal~n cıçeifnın ar masalar rahatları gelmiyor. Üstlerini bat 
- Sen insan söziln kulak . bekliyeceğimize, ıeimek ütiyeni çdın- laklık hosa giderse oralardan kemikler kasHla çelmıış!erdı. Sıper." kal_ıyorduk. lannı berbad ediyorlar. Dün sabah Slra 

bilınez misin? e vermeyı nz. sıntıyor. Thisi t1dz. biri kucakta Oç ço - Ahmed yanıma ot~u: Ehmdekı kozlar- bal tabağında idi. B5yük babaları bil 
Zavallı Mediha hanımefendi ad Memduh bey bir hayli itiraz etti. Fa- cu~ var. Her birinin dadın, atıtninesi la meşgul. olma~ ıstedi. Ben sokul~an - chımrnmm!> dedi. Korkularından kaça .. 

?inden sıçradı: eta ye- kat Mediha hanımefendiyi fikrinden dön- hazır. En yum~k baslı dıdı da kocası. lıktan sinırlenfrim. Mahsus ~a~~la~ı <;lü- cak delik aradılar. Yapış yap1ş ellerll• 
- Affedersin Memduh isit ecr düremedi. Nihayet HaKıkmı bir mektub- Zavallı adamca~z yavnılannı yatınyor, şürdüm. O topla~k~ Yeı:11111 ddiştırdı~. sandalya arkalı~, kapı tokma~ı. tutma • 
- Nazmi Rehni 

0 
' • · m mı. la fırılmasına karar verileli. Bütün kız- kaldınyor, bunınlanm stliyar. O bu ıe- Oyundan sonra enı a pıy~no çalmak 1~ dıklan yer kalmadı. 

- A.:. Hi .... Y rmuş, diyorum. ça d se edi orduk. beble b~le iri iri ~k'ara aahflb olmak- tedi. (Hayret!...) G\lzel bır dans hava - . . .. 
~ Yerinki t~t~:~a~~~~~ ~~:-l~~dr::~U:~fen:fukoc~a ;av~ça tan ~1ert':! ~:r ı;nır 1d~u~kt~t~A~.. :;.:~~d~~=e~~o::?:udüm, iste - ten1t;1~~~i(~fı~~e~::~~!: diy!:r::ı~~~:t AJ! 
y rne tub Nazire hanımefendiden şunları soylediğini duydum: Aı e ~onı ece sey. "f va ır av- Ah ed n - .- · · · A · be "k k · bal eğenı HalQk Uluda~ meraklılarınd~: _ Kızlarımızı hiç düşünmüyorsun. Al- ra kıyamettir ba'1adı. Dört teyze ~c co - m. . ~mü~ gfbı titrek ?ır sesle: vnı . ycı de alktı, peçetesLle • rnış. Tannım1G bir spo . . 

5
. ·nı lah b ı.. 

1 
h . Iinllk .. A~a moldi. cu~ nasıl doyuracaklannı, nasıl eJlen- - Sız bır şeytansınız. Benı... l~rı temızlemeğe çalıştı. Memduh bey sllı 

.n ~b·ı· ~ rcu ımış. c ızı e a,..ş asın epsı ge "Af'i ,,,_ b ed.l y kl Sö' •• .. ~ d b k .. · . nırlenmişt" .,e ı ır mi?. diye sanıyor. HalQ.k iyi bir gençtir Vakıl mimarıııuı- direce'klertni ilem 1 er. umurca ar zunu a,.,zın a ıra tını. Yuzüne ılk ı. 
- O da elinin hamurile işe kan91Da- dan daha bir şey anl~adık amma üvey btı~nce mu~laka b~Yftk babalan ~i defa sinirlenerek, şaşkın şaşkın baktım. ı . - Çıkann şu yumurcakları yukany&I 

llD! apbeyfsi Karun kadar zeagiıı. Hasta. aa- vanaklannı sfşıre $işire konuşacaklar. - Ne demek istiyorsunuz, Ahmed dıye bağırdı. 
- Kızma Memduh. Kadıncabz spor- kat bir adam. Haldktan bqka da kimse- Şimdiden ~. Acaba bunları misafir - bey, hakikaten anlamıyorum. (Arkaşı ııat) 



ıo Sayfa SON POSTA İkincikinun 1 

[ mle rle i) Zelzele felaketzede erine 
Sel mıntakalarında sular 1 Trakyada mandıralar yurdda yapılan yardımlar. 

çekilmiye başladı 
Kızılcahamamdaki su baskın lan görülmemiş bir şe1' ilde 

oldu, Balıkesir, Kütahya demiryolu harab bir halde 

inkişaf ediyor 
Edirne (Hususi) - Trakyadaki man 

dıralarm 939 yılı faaliyeti müsbet bir 
şekilde geçmiş ve numdıralar bu sene 
geçen senelerden üstün bir temizlikle 
programlı bir surette çalışmışlardır. 
Sıhhat şartlarında eksikliği görülen -

ler ise yeni bir emirle bu vazifelerini 
yapmağa bir kere daha mecbur tutul -
muşlardır. 

Son günlerde koyunculara· verilmek 
üzere 300.000 liralık bir avans gelmiı 
ve banka şubelerine emir verilmiştir. 
Tıakyada 1.500.000 hesab edilen ko

yun sürülerinin senede yüzde on dört 
arttığı anlaşılmıştır. Bu mühim artma 
mikt~rının sebebini mevsim ve gıda 
şartlarının iyi olmasında ve 4 700 ü bu
lan s; h!ıi ağılların bütün Trakya sü -
rüler:ni barındıracak vaziyete girm~ş 

olmasında aramak lazımdır. 

Pazar Ola Hasan 8ey Diyor ki : 

_ Hasan Bey, son zel -
ı:ele tabiatin en büyük ci

nayetidir. 

.. . Yurdun birçok yer • 
leri harab oldu ••• 

' 

• • . Memleketin sarsıl • 
madık tarafı kalmadı ••• 

Hasan Bey - En kıy 
metli tarafı kaldı azı . -
milU birlik zım, l .... .. ... .... .... 

Bursada 18.500, Nazillide 10.000 Balıkesirde 14.000 
lira birçok eşya, gıda maddesi, elb

1

ise, çamaşır toplandı 

Balıkeıirde 

Balıkesir (Husus1) - Balıkesir halkı. 
zelzele felaketine maruz kalan yurddat 
lara yardım için hergün milli yardı.n; 
komitesine koşmaktadır. Şimdiye kadaı 
toplanan (12) bin küsur parçadan ve (58) 
sandık ile (9) balya ve (7) tenekeden 
mürekkeb eşya ve yiyecek bugün zelzele 
mıntakasına trenle scvkedilmiştir. 

Nakdi yardım ise Balıkesir merkezin
den bugüne kadar (14,000) küsur, kaza· 
lnrdan (34.000) küsur ve nahiyelerde• 
(7.000) küsur lira olarak bütün vilAyetu 
(55,000) lirayı geçmiş bulunmaktadır. 

Çorluda 
Çorlu (Hususi) - Kaymakam Muzaf• 

fer Güvenin reisliğinde teşekkül eden C 
kişilik milli yardım komitesi faaliyet• 
geçmiş ve 1600 liralık ilk nakcll yardımı 
derhal mahlaline yollamıştır. 

Ayrıca halkın teberrüatını para ve e~ 
ya olarak kabul eden Kızılay Çorlu şu· 
besi de 270 liralık ilk yardımı yapmıştır 
Bundan başka köylerde de muhtarlılı 
heyetleri tarafından da faaliyet başlan· 
mış, ve kazanın Türkgücü köyü milli 
yardım komitesi 80 lira para ve 60 parç• 
eşyayı kaza komitesine teslim etmiştir. 

Tr?kya maarif müşavir 
vekilinin teftişleri 

Tekirdğa. (Hususi} - Kırklareli ort• 
okulunu teftiş ettikten sonra şehrimize 
gelen Trakya Umumi Müfettişliği maa
rif müşavir vekili Y. Cemil Üner bura .. 
daki teftişlerini de bitirerek Alpullu v• 
Lüleburgaza hareket etmiştir. 

Konyada yol faaliyeti 

Nazilli (Hususi) - Erzincan ve hava
lisinde vukubulan zelzele felaketinin 
yurdda uyandırdığı teessür ve bununla 
bir olarak başlıyan yardım faaliyeti çok 
büyüktür. Aşağı ve yukan Nazillide ve 
nahiyelerinde deı'hal faaliyete geçen 
yardım kollan bütün mahalle ve mties
sescleri gezerek Türk dvanmerdliğinin 
yüksek tezahürlerine şahid olni~, tah - Konya (Hususi) - Şehriml:r.de yol 
rninden fazla para ve eşya, IJlda madde- faaliyetine büyük bir hız verllmtştir· 
lerl toplıyarak Nazilli Kızılay şubesine İstasyondan Atatürk heykeline kadar 
teslim etmiştir. İlk partide toplanan pa- olan 700 metrelik yol ile, Ferldpaşll 
ra on bin liraya yaklaşın.ıştır. ceşmesi1e lis~ binası önünden başlaytP 

Nazilli basma fabrikası para yardı- Val! konağına kadar uz.ayan 260 met .. 
mından başka 500 yatak ve yorgan ha- relik yolun ortası parkelenmtş, kenar .. 
zırlatrnı.ştır. Evlerden halkın verdiği gt- ları k·aldınmlanmaktadır. Bu yollar 
yecek eşyası, yiyecek maddeleri mühim Yılbaşına kadar bitm1i o1acakta1'-
btr yekfuıa baliğ olmu§tur. Para bulamı- kalmıştır. 

ı 
'l 
~ 

l 
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RADYO 
Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLlJlııll 

iMi m. HZ Kes. lzt &w. 
T.A..Q. 19,'Jfı m. ısııtS llc:L n ıtw. 
TA.P. ll,7t m. Hl& KeL • Kw. 

Haftahk 
PROGRAMI -----

SON POSTA 

AKTll' 

ALT, BAP't KLO. 
BANKNOT 
tJl'AKLDt 

lU00.041 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın aan kDogram nı.111 

Tilrt Uru\ 
· Mnhabirler: 

Altın aan tuoııram 10.011.218 
h. .na t..ı..avıı. ltabll Ml'ben 
doTizler 
Diler döY:z!e!' n .tSorçlu kllrlnl 
baklyelerl 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte e:Ul•n evrakı nakdiye 
kartılıtı 
Kanunun 8 - a lncl maddele
rine tevn~an hazine tarafından 
VA.ki tedtyat. 

Sened.at Cib.dam : 
TİCARİ SBNEDAT 

Esham ve Tahvilat Cflmana: 
(Denıhd• ecUlen enalo nat

A - Cdl~nhı karşılıJı Esham 'H 

(Tahvlllt Otlbart tıymetle) 
B - Berllt:st esham n tllhTillt 

Anmlar: 
Hadneye tıaa ndell a nu 
Altm " OOvlz thıerlne 
Tah1'111.t Czerlne -= Muhtelif: 

.44 ll.802.047 
lf>.301.150 

1.714.287 
.-
. l'ı 

81 1153.818. 
223.999. 25 

07 1~084.389. 

18.272.5 8 

11.359'.190.3 8 

118.748.583.-

1'1.1187.178.-

216.865.145.27 

50.573.975.ıle 

7.563.000. 70 

14.1142.58 
'1.808.722.-

Lira 

38.817.484.81 

1.171.816.08 

25,501.852 03 

140.781.385 

216.665.lfıU'l 

58.136.976.111 

7.823.58U8 
fı.500.000.-

18.074.619.78 

511.458.843.49 

PASİI' 

Sermaye: 
İhtiyat Akçeli : 

Adt ,.. tukallde 
HUBllll 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edilen enatı natdl)'e 
Kanunun 8 - 1 bıcl maddeleri 
ne t.eTnbln hulne ıaratından 

rik1 tedi,Ja& 
Deruhde edllen nratı nakdiye 
~ 
K&rfllıtı ıamamen altın oıaru 
1lheten tedavüle nzedll•n 
Reeskont. mukablll ilhe~n teda. 
nzed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tah'rill t•bll dbvl.zler 
Dtter döv!Zler Ye alacaklı t1J.riD& 
battyelerl 

Muhtelif: 

4.217.134.25 
8.000.000. 

158.748 563.-

17.987.178.-

140.781.385.-

17.000.000, 

139.000.000.-

2'70U8 

46.948.131.73 

Sayfa ı ı 

Lira 

15.000.000..--

10,217.13'.21 

296.781 385.-
30.283.696.2• 

ffl.950.8311.2" 
112.2'5, 791.lr. 

22.0625 
0.97 
1.6025 

13,285 

23.89 
0.97 
3175 

31.355 
31.0975 

19.71 



12 Sayfa 

7 lambalı 1940 modelr • Bu model, ba,tc. t1dyo
ların 9 füı 10 lamhalarına faiktır - Oündüı 
Amenkayı alır. - mıkrolog - rutObet odası 
- 3 dalga - 20 sıntıııılrk " dynapover., o
parlör - ton monitor - ıramofon lt'rtibatı 
- 7 O E. lamba 

fiBl·fJ 
1 LA..,BALI 

Akümüliıörlü radyo - Pil,iz () volt uomü· 
latör ıle çıılıtır - Otomatfk dQğ'meli - Ora· 
mofon 1trtibatı - göz ayarı - J dılgalı -
Türkiyey' bu kalilt'ıi' akümüla1öflü radyo il\ı 
defa ıdhal edilmlştır 

lll·IOON 
"COMMANOER .. tulcs modelı. 
10 IAmbalı : Bu rııdyo dünr.ının rn üıtlln rııdyosu 
Hyılabilir • 3 d:ılga • mrkroloır • fon monitor • 
aea ayarı • • ruıubtı oduı · otomıtik düğmeleri 
çift puşpul • gnmofon ttrtibatı • "bass com· 
prnsaıion .. • 10 ıdtt O . E. Umbalıırı • lukı mo· 
bilye, • en yıi~stk ılr$ kabiliytli 

6 IAmbılı 1940 model : • l dalgalı · ıoz ayarı· 
rultlbet odaJı • 1011 monıtm • gramofon ıertihatı· 
" dynıpover ,. oparlö rii · Anıtrıkayr ı-ündüz alır • 

V istasyon ısimltri y11ılıdır 

8İRLE$1K AM!RİKANIN 
MA MULA TIDllt 

/ 

SON POSTA 

TÜRKİYE 
UMUM MUMESSi1tJöı:G P, 

lsıanbulda Perakende ·NE~AL ELECTRJC .. 
S•rlree1 . .. i•ır Vıdıı cıı1." satış: ROBERT UB!RT VE"'•"' MUESSESEsı 
ADANA. fbr~hım Burdur~~ 30:12 A. •• Y. ktltfOlll• n4.ft0EŞI ŞiRKETi 
ANKA't-\ V&~ fstısyon cıcl Tıca~ınesi, 
ANTAKYA (H marşe Mıt11aı1 .,____, fjRZINCAN Tahsin V A" 
BALI KESiR Ka.,_tıy) Hoca Zade k~K;1 Ana fırtılar cad. 37 AZIANff p M h e.,rn ve Onılclu, 
DfYA~Al(J·o ..zrm Aktan. m v_e Evlatları ISKENDERUN CH Tet) Ali veli 

"" Ay ld p 1 
ay Şorem mııeu-ı c. · 

ELAZI Bozlru t/ ız Mıfausı IZMJR, . ozcu ve Remzi 1 ...., ,,..,vfct'f 
ESKIŞEHJR, e:l;ıc Ü:r"t_!ıanesi. KONYA Av~h Nu~ M~s~rl'l! çiotıum" 

MALATV A a~ıc.ra EK?r~ktif SirlteÜ 
• CTrr rınç ve biraderi 

N"o"';,,., ,...,. ... "-oblE· K. Ş. E:_rc~;J,"'"'11 Uzilfzmfr urdqı., 
R MIŞ. Husnu Karh S 
r!.~~UA5hmet Erle flelct~7.c /t1'" ırenı.., 
V ' Nurrttın S d . vı 

AN, Siirtli Sül aa eı1ın Sönnıu 
lJSAJC. Ata lf!. tyman Saydın 

ZONOULD ıız 
A • Mobily10 Afi Q;za 

H/·61/ 

. -. ,, ,,. '· .,,,,........... .-·- ........ --· -· '--.... . ..,.., / 

Beyoğlu, f9ti.klil caddesi No. 28 Tel: U84t 

... .. . - ... 1: ""->~ . ....,. . .. .. '• . . . ,... ...... ...., . . . ıJ ' . 

BATERIE İLE 

EDENLERİN 

RADYOLARINI fSTİMAL 
NAZARI DİKKATİNE: 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir 

~ny~nın en c!ayanıl lı pil.eridir. 
p~ner~ Avrupada çok rağbet gö. mektedi:. 
P~ er~ her çeşit fenerlere uyat . 
p~~er~ ~ehr keseye elverişlic ir. 

ı erını er yerde arayınız. 

Toptan satıs yeri: Tahtakale No. 51 ~ 

Ka~eleri 

,, . - ~,, 1 Vatıınstıver her 1 Qrk gencının 
okumrsı icab eden kit ı b : • 

e··yük Türk.ye 
Yazan: ORHAN CONKER 

Toptnıı s tış ~t·r, : A~ 1.ı, .A ı l\ ı ra 
Fıntı 150 kuruş. ~ıpııri-;; bednlı 

Pf"Şİ!l göııdcrunı ı. • c1ır. 

•. ,' ~ l . . 
·. . . ' . . . -.ı .. 
. . 
:: ,.·,.. . . . ._· ( 
. . .. ; : .. 

'9 31E: ...... ~m 
-· Dr. İhsan Sami '-ialsıllııı.. 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
ÔksQrUk ve nefes darlı ~ ı, bogınucrt 
ve kızamık öksOrOkleri için iJE!k 
tesirli ilAçtır. 

Herkes kullanabil r. •. _ _. 

Doktor Hafız Cemal 
(l.okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada '1crgıln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-2::5~&8 

·-··························································· 

İlan Tarif em~z 
Tek ıılltun sııntlml 

·························· 
Birinci sah:fe 
ikinci sahife 
Üçüncü sahi.'~ 
Dördüncü saltif e 
iç •ahi/eler 
Son sahife 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)J 

Muayyen bir müddet zarfında faz. 
laca mlktarda llfm yaptıracaklar 
ayrıca tenılli\~.ı tarıfem !zden 1stl!ade 
edeceklerdir. T:ım, yarım ve çeyrek 
sayfa tllnlar için ayrı bir tarife derpiş 
cdUmiı,ıtlr. 

Son Posta'nın t!cnrı lll'mlarına ald 
leler için lJU ıı.drese müracaat dil 
melldlr. e • 

iıanc11," Kollf'lttlr ~· ı tı K . ~•r le 
anraııı:ınıade ilan 
Aııkara ca<ldesJ 

........ -.... ..._ ............ _·--···············-····-
Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: SeLim Ragıp Emeç 

SAHİPLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

MOTORLU KOl~PRESÖRLER/ 
Rasyonel tarzda çalışan işletmeler için 
pratik, kolayca hareket eden muzay -
yak hava generatorlaırıdır. 

DElVL'\G muzayyak hava avadanlık
ları sağlam, fakat kullatıılması kolay ve 
istimale daima hazırdırlar. Teklif ve 

taleb edini%. 

Türkiye için miimcssili: 

KRAFT 
Sahibi: 

ve OSTROWSK'r 
FRED. W. KRAFT 

İstanbul - Galata, Karamustafa sokak No. 36 Marmara han posta 
kutusu No. 1216 

~~----------------~------· --------~----------------------

Ista n h ul levazım amirliğinden 
d~yüb DeCterdannda 1 No. lu dikim evinin çorap atölyelerinde makineler için Ilı-' 
~u ~~kt1!~~l d~~~~ndl~ ~ü zati çorap maltlnelerl e çalışmak lst.eyenlerin Defterdarda ı :ıfı> 

r Uor. ne müracaatıan. 00890 


