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Fransa ve 
• 
lngiltere ile 
yeni mail, 
iktısadı 

anlaşmalar 
imzaladık 

Nu.m.an Menemencioğlu 

Paris 8 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Türkiye Hariciye Vekfileti umwni ka

tibi Numan Menemencioğlunun iştirak.ile 
Londra ve Pari.ste yapılan müzakereleı: 
neticesinde bugün öğleden sonra Fran • 
Bız ~aticiye nezaretinde Türkiye, Fransa 
ve Ingiltere arasında iktısadi ve n.ıııli 
mahiyette muhtelif anlaşmalal' imza w • 
di 1.rniştir. 

Yazı işleri telefonu: 20203 SALI 9 1KtNCIKANuN 1940 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S Kunı.ı 

F eliketzede Şebinkarahisarda 
hararet (. 30) dereceye düştii 

Giresun Valisi telgrafla IVJilli Şefin Giresuna 
komşu vilô.geilerden hareketi bekleniyor 

gardım istedi 
Dün de muhtelif şehirlerde 

sarsıntılar oldu 
Sivasın ve Ordunun kazalarına dün ilk lmdad 

heyetleri muvasalat ettiler 

Erzurumla Erzincan arasında tren işlemiyor 
Reşadiye, Erbaa ve Niksarda son vaziyet 

Başvekil Şebinkarahisar ve Alucra ka~alarına 
acilen yardım yapılmasını emrettı 

Mirllt Şef son seyahatinde Erzincan havalisinde feldketzede bir anayı t<.>selli edı11or 

Gue•un 8 ( Hu•uai surette gönderdiğimiz muhabirimizden, yıldırım 
telgralı) - Rei•icümhur ismet lnönünün Gire.una geleceği haber ve· 
rilmiflir. Hazırlık yapdmaktatlır. 

Baıvekil telgraf la vilayetin acilen Şebinkarahiıara ve Alucraya 
yardımda bulunmcuını emretm:ıtir. Vali Muhtar Akman bir heyetle 
beraber Şebinkarahiıara hareket etmiftir. - izzet Kolay 

• Fr:n~aa:ı:ş::~~~: :~:~~· ıe~gi~~ - - F Iaketzedelerle beraber çadır ~i~ olan iktısadt esasların genişletilme - Dü.n trenle şehrimize gelen fel4ketzedelere Haydarpa§a ga.~nda çay dagıt.~lıy~ e 
sıdır. Giresun 8 (Hususi surette giden mu- harab olmuştur, o~eıı yo~tur~.K?yler~1-
. İnıza merasiminde b~ekil Daladye harririmizden telsizle) - Bu gece bu - de de hasar ve za~at ~lli degıldır. Hu - • • d yan '' Son Posta 
de hazır bulunmuştur. - radıa yeni bir zelzele daha olmuştur. Şeh- kfunet, zelzele tehli.kesıne karşı tren hat- ıçın e yaşa . 

. ç l a.mi9i yıkılmıştır larma amud olarak sahile şoseler yaflll ' ' 

Yeni bir :}~E:!~:\~~·;5~~~·~:~': = ı!~:~:-u~ı:~.:t::::.:· .:: : muharrı·rı· neler anlatıyor 
F• f • t 1 f ld ğu tesbit ~dilmiştir. cektır. Bu ış için şımdihk m.ın1ar bulu • 

1 n Za eri vanınş binekare -~~-~da ı::ı"d..J'etli bir kış hü - narnanuştır. Samsuna telle yazılmış, o - • ._,, .................................................................... , e ct.U.ı.:>cn y U' • • • """"""""""""" ••••• .. ••••H••••••oo•--•H•••• • ' 
.. "rmektedir. Hararet sıfırın altında radan ıstenınıştır. ~ • • • .. : d 1 

f in ordusunun bir Rus 
fırkasını daha imha 
etliği blldlrillgor 

kiim su Binalar her gün çökmektedir. Alutı - 1 Reıadiye köylerinden bırınde bır ana uç aylık yavru•.le enkaz altın a 30 
d:U-·· lisi Muhtar Akman bugün ranın 20 köyü tamamen yok olmuştur. : kaldı. Kadın öldü. 6 gün sonra enka% kaldırdınca yavrunun hal.i) 

t 1 G:;s~~ş;~a vilayetlerden yardım is- Buralarda açıkt.a kal~lar~ 1~00. katır er- i anaıının memelerini emmeğe çalııtığı görüldü. 
e ~ zaık, çadır vesaıre gonderılrmştır. : 

tft ....... ;r-i-fr. t K l .. ·-······· .. ·······························-········· .. ••••••••• ~'"LUJ" ---·-t tt .. d d. zzet o ay '··•••••••••"•····· .. ·················-······· ...... Giresun 8 (Hw;~ 6Uie e gon er ı -
. . ~asm~)-&~~m~~lım~a~~~)-~rt~- R•~~.~~ave~~u~ ~~~~~~~~~~~~~~m~~v-~--~~-~ng 
dılen Fin tcbl·ğ· d acıldıg~ına göre, len oon rakamlara gore Şebmkarahısar Tokat (Hususı) - Reşadıye merkez 
]'· 

1 ın en anı r yık 1100 k- l · d k 1 1 · - ak.b k ın kuvvetleri Soumosalmi mıntakası.nda merkezinde ılan ev , oy erın e azası ze ze eyı mute ı ~ı an yangm-
Yeni ve müh · b" zafe daha kazanmış - 2500 dür. Zaman zaman vilayetle kaza la tamamen Yanml§ ve taş üstünde taş 
J. ım ır r daki k.. "l k lm k ardır. (Devamı 8 inci sayfada) ve köyler arasın opru er yı ı a - kalmamıştır. Kurtulaınlar pek azdır. Köy-

Venedikde Rusyanın 
Balkanlara inmesi 
tehlikesi görDşUldU 

Ronıanya Hariciye Nazırı
nın da ltalyaya gideceği 

tadir. Beş sıhhiye kolu hasara uğrıyan lerinin mühim bir kısmı tamamen enkaz 
köyleri aramağa çıkmıştır. Sarsıntılar haline gelmiştir. İmdad'ı sıhhi heyetleri 
sık sık devam etmektedir. yolun henüz yeni açılabilmiş olmasına 

Tireboluda bir mekteb ve kaza köyleri binaen yeni yeni gönderi'aneğe başlamış
tarnaımen barab olmuş bu1unmaktadır. tır. Vali SalMıattin Üner oradadır. 
Yeni ze!zelelerle Kesap nahiyesinde iki Erbaa: Bu kaza.mn yüzlerce evi ve bil
kişi ölmüştür. Görelede de 150 ev yı - hassa çarşısı tamamen enkaz altındadır. 
kılmıştır, insanca za.yiat yoktur. Görele Ölü miktarı da oldukça mühimdir. Sam
kasabasının 15 köyünde 200 ev harab ol- sun vali muavini Dahiliye Vekilinin em
muştur. rile E11baaya gelmiştir. Bu kazaya yapı -

Bulancık kaza.sınd•a hükfunet konağı ' <Devamı 8 inci sayfada) 
söyleniyor 

r,~~,~~! !!~~!0~~~!~~a;!!l Memlekette ve bütün dünyada 
I': 't~1"! İ•temiyor. Müttelikimd yardım faa lı'yetı' devam edı·yor Erzincan.da çöken bir evin en.kazı ara.sınd an efYG çıkarma4a çalıtan bir fel4ketucle ~)'enin Je arzunı budur.» fi ·ı r 

- Tokat 6 (Hususi) - Taşovada soğuk,ledim. Anamdan ~diğim süt, tı ı-
.. Ronıa 8 (Hususi) _ Macar hariciye nakıs 2 7 dir. Kar dururken yağmur til burnumdan geldi. ·•aıtrı 'lr - ..;...,..,, n t •d i k bııııla 
tal ya .. ~~t Csaky bu sabah 9~ - Fransa ve İngiltere felaketzedelere yenı en gen §__ başlıyor. Yağmur diner gibi olunca kar Gece olub da yağmur ve aa- -s -
öğı Uzennde tayyare ile dolaşmış ve d•I Al devClm ediyor. dığı zaman, çadırın her tarafı, şarıl 
şa. edeın sonra Venediğe dönerek ak - mikya~a..,~ardıma ~a~ar ~~r 1 :r, man Gec~leri ise, merhametsiz rüzgar u- şarıl akmağa başlıyor. Yatak, yorg~ 
t' n

1 
sant 18 de Peşteye hareket etmiş · ,. Kızil . Çl da ılaç gonderıyor ğuldıya uğuldıya her tarafı kasıp kavu- gibi levazımın azlığı da istediğiniz gibı 
~ <Devamı 8 inci sayfada) ... , ruyor. örtün1T'enize mani oluyor. O zaman da 
r········· ............................................. , . . ,. ~ f' · tzedeleri- ı laketzedelerine yapılan son yardımlar Reşadiye, Niksar v~ ~rbaa feJaket • gözüniize uyku .girmiy~r. . . _ 
i C EN N 1 i Şehrımız<! . · ~ e " e a . · h kk ncla görüşülmüş, yeni bazı teber~ zedeleri böyle şartlar ıçınde, çoluk, ço- Her çadıroa hırka~ aıle bırden ıka 
i ET L K ~ ne yapılmakta . ra.ı . • şler~ı 0~: .~ ta,ahhüdleri kaydedilmiştir. cukları ile geceyi çadırlal'da geçirmek- met ediyor. Zelzele hala sık sık deva~ 
1
1 

G ON A u K A R L A R i ganize eden 'Y.: ardımı· oBmı- ru Bu toplantıdan sonra İstanbulun şim te devam ediyorlar. ettiğinden, kenarda, köşede kalmış hı-
rı • • • . . d'" de ogJ nra Va ı ve e . .. ··ı ek di l d . ·ı . 

i tesı, un . . • . d . 1 .•. de diye kadar vapmış olduğu yardımı bir Çadır Alemı goru ec şey r. na ara a gın emıyor. 
ı . ı Lutfi Kır arın reıs ıgm • • ı arda ört, ce- (Devamı 8 inci sayfada) 



2 Sayfa SON POSTA -- ~. - İkincika~~ 

Her gün 
Besimı; Blakale: - Bir bilgi ölçüsü~ )f =-ı 
-----------------=::..=:.....:.:.~:.:!::::...::.._ Sözün kısası 

istikbali gören bir 
Diplomat 

Ekrem lJtakltgJI 

/A hnanya ile Rusya arasında bir 

anlaşma aktedildiği zaman Av

rupa ahvalini daha soğukkanlılıkla seyre
debilecek mevkide olan Amerikalılar: 

- Hitler bütün dünya için gerçekten 
bir sürpriz hazırladı, demişlt•rdi. 

Gazete~erde çıkan küçük bir teb:iğ, 

tayyare ile giden büyük bir heyet, fası
lasız 12 saat süren bir müzakere, gece 
yansı yapılan imza merasimi.. . Düny. 
gerçekten hayret verici bir manzara kar
şısında kalnu§tı. Fakat ilk tesir geçince 
yeni hadısenin bütün dünya iç•n bir sür
priz teşkil edemiyeceğini de düşünenler 
oldu ve yavaş yavaş hatırlandı ki, Al
man devlet reisi son all.1 ay içinde Sov
yet Rusyadan yalnız bir defa ve pek sö
nük bir cümleyle bahsetmişti, ~man 

radyosu Sovyet Ru_ryayı unutur gibi o!
m~tu, Alman matbuatında -:la bu devle
tin adı hemen hiç geçmiyordıı. Diğer ta
raftan Sovyet konferansçısı, spikeri, ga
zetecisi de Almanyaya karşı ayni yolu 
tutmuştu. Bu vaziyette, siyasi ufukta ye
:ni bir hadi.senin hazırlanmakta olmaSl 
ihtimalinden şüphe edilmesi lazımdı, fa
kat şüphe edilmedi, hadiseyi en sonra 
gören en evvel görmesi ica'b eden diplo
Jn3ttır. Bununla gören, talmıin eden ve 
sezen olınamış ta değildir. Bulgar baş
vekili Köseivanof ibu sonuncu k!smın ba

şında gelir. 

insan 
affeder. 

ke.ndislne dQkru.nmıyan fenalığı çabuk Fenalığın büyük o1up olmadığını ancak kendine dokun
duğu zaman anlıyabilirsin. 

C/u r. e IJoyer ~························ .. ····~·····-···-----,1 /ngilterenln en eski 

A:::r sınCh· earmlea 1 Hergun hır fıkra r::=:.. Aktörü öldiJ 
aan'atkar Ne diye ısrar ederler 

Fransanm Sofya elçisi Mösyö Ristcl- Boyer, Fransız or- E li yaşında kadar görii.nen bir ka-
huher Almanya ile Rusya arasında kar- dusuna gönüllü o- dın bir toplantıda iki kızı olduğunu, 
şılıklı dil ve siyaset mücadelesinin en ha- !arak yazı mıştır. her ıkisinin evlen1ni§ olduklarını söy-
raretli bir devresinde, yani iki devlet a- Yalnız cephede ledıkten sonra: 
rasında bir anlaşmanın düşünülmesinden çalışıp çalışma _ - Damadlanmın biri 1zmirde, ö-
aylarca evvel Fransa hariciye nezaretıne 

1 

dığı belli değil _ • teki istanlnılda oturur, dedi, her iki-
§U mektubu yazmıştır: . . si de beni çok severler, bir türlü pay-

Sof l
r;, B' . _,1.~ 1938 dır. Bu resını Pa- l . ya, "' ınnWAtınun . aşamazlar. Biri, her zaman Jzmirdc 

B 
. :L.. ki1 • k ..:r.....:ı _ 1 rı...c:te alınmıştır. k . u fJlr uaşve :ıı enuun e yaptıgırn Am 'k t otur; öte i de, her :zaman lstanbulda 

son mülakat esnasında bana Fransız -, erı an gaze e- otur, diye ısrar ederleT. 
Alman beyannamesinden duyduğu mem- l~in iddiasına Toplantıda hazır bulunan ardan : 
nuniyeti anlattı. Bu beyanname kendisi gore Charle Bo - orta yaşlı bir zat yanındakinin kula- i 
için esasen bir .sürpriz değildi. Takr~bcn yer Fransız radyo- ·.; ğına eğildi: 1 
iki yıl evvel Von Neurath Sofyadan g~- sunda şpikerlik I - Her halde lzmirdeki damadı, ls- i 
çerken ona hükıiınetinin Fransa ile bır yapmaktadır. i tanbulda otur, diye; f stanbulılciki da- f 
ım.laşmaya varmayı çok istediğini kuv- madı da, izmirde otur, diye ısrar e- S 
vetle söylem~ti, artık iki memleket ara~ Bernard Şov' a ı;öre dün- diyorlardır. j 

* 

sıncla hiçbir ihtilaf kalmadığını anlat- yanın en müh."m ve en \ 
. mıştı, Almanyanın cemi'ekarlıklarına .. -·-·-- " .. ....... .,! 
mukabele için Fransamn hiç ist:cal gös- apt.d şahr;."ycti 140 yl :iık s lina r şapka 
termemekte olmasından müteessir oldu- Daily Express gazete& Ingiliz edibi ve şemsi ye İngilterenin tanınnll§ aktör ve reji -
ğunu ilave etmişti. Almany:ıya gelince, Bernad Şo .. ~ ed k sörlerinden ve bı'lhassa ş k' · · · . • va muracaa·~ ere 1939 se- Outlandın garb sahillerınin açıklarm - ' e ısp.rın pı -
şarka doğru ya~rı:a anu ;u~~ aşıkar nesinin en mühim şahayetini sormuş, 0 da batan bır vapurun kamarasında bu _ yeslerindeki kahramanlan temsilde bü -
olm~mna mukabıl ~k hedefının ceJJub~ da şöyle demiştir. ı lunan ve 1800 senesi tarihli bir silindir yük bir muvaffakiyet kazanını~ olan Sir 
şar Avrupa oldugunu s~~nlar .. belkı - Bana kalırsa, sekreterinize mezuni- şapka ile gene ayni tarihli bir şemsiye Frank Benson 81 yaşında olduğu halde 
yanıhyor1ar. Bulgar başvekılıne gore en y t · k d" · b' d' . . ' o"lmu" stu" r Den'"b·ıı·r kı' b " 1 ·ıt d e verıp en ısıne ıraz ım2ğını dın - Ingı'ltcre başvekili Çemberlayne takdim 'i> • ... ~ 1 

' ugun ngı ere e 
fazla tehlikeve maruz olan Polonyadır, lendi · · t · di · •r kalb r ··sıu· d l h kt" B b. ı ~ rmesmı avsıye e ruz. .c..ıra, her edilmek üzere Londraya getid.miştir. u u n e <>an er J or, ensonun 
ınaena.leyh Polony.a - Rusy~ yakı~lıgı hangi aklı başında bir insanın böyle ce- kumpanyasında oynamıştır. Benson i1k 

bu tehlikeye karşı koyacak bır tcdbır o- vahı müşkül bir suali asla sormak ak _ } ıporıı;aaaki zelze. e er tiyatro kumpanyasını, mükemmel bir at-
1:caktır. Fakat iki Slav milleti yekdiğc- lından geçmez. Maamafih, mademki sor- leli ve çalışkan bir talebesi bulunduğu 
rı:ıden o ka.dar şiddetle nefret ediyorlar dunuz, fikrimce 1939 senesinin en mühim Dünyadaki zelzelelere en fazla rı:;a- Oxforddan aynldıktan ronra kurmuştur. 
kı, ~~aşm~lan ancak geçici ve yapmacık §3hsiyeti, miJyonlara hes3.b clers'cri, ruz bulunan memleket Japonyadır. ,ıa- Sir Benson, bütün hayatında yalmz 
~la!b:l~. Bılakis Mösyö Köseivanof hele tehlikeli düşünceler gibi faydalı kitab - l~nya.da vukua .. ghe~ekt~ olan z~blze 1- Şckspirin piyeslerini sahneye koymuş, 
~~n ~ p~gandayı eksiltmeyi ka- lar yazan Lancelot Hogbendir. Fakat e er ınsanca mut ış zayıatı mucı c - hem rejisörlüğünü yapmış, hem de en 

ettığı takdude. Sovyet Rusy:l ile Al- 1939 da dünyanın abdalınm abdalı kim- maktadır., . . . mühim rollerini oynamıştır. Burada ken-
~~a dar~ bır yaklaşmayı ihtimal dlr, derseniz, bu sualinize de cevab ver- Japonyaaakı zelzelelenn şıddet ve deh disini Makbet rolünde görüyorsunuz. 
ancın e go yordu, esasen bir kısım miyeceg· im. Çünkü 1 . d b " şet. hakkında bir fikir vermek için 

Alman erkAm h b. . . • evve emır e u un- . k l / . . ar ıyesunn Pmeli de bu- van için o kadar çok namzed vardır ki lbır aç rakan~ su·abya ım: sveçfe 150 senelik bir 
dur. Bu ihtimal ~~-ldt':k ettiği takdirde hepsini yazmak için elinizdeki kalem v~ 1703 senesındc vukua gelen bir zel- kan un ilk de 1a fal bik edildi 
Polonyanın bir diôrduncu taksimi Alman- kağıd yetişmez Sonra h h . b' . , zelece Yeddo şehrinde 37.000 ve Sre- P 
yaya şarka d~ğru.A kuvvet1.i yürüyüşüne verecek olsam· bu . . e~~g~ ır 

1 
ısım gatT.i şehrinde 100.000 telefat vukua ı 1940 har.binin bitaraf devletlerinden 

devam etmek imkanını verecektir.:. hun' d da ' ısım ih . ı~ın a ey - aelmişti. İs\'eçin adliye makamı 150 senelik bir ka-
1891 Eenesindeki zelzelede ölen1erin nıununu ılk defa tatbik meıvknne koya -

* 
e va açtna5uıın tımalı vardır. cı • • .. 

Ga:rb devletl~r~in Rusyayı sulh cep- Çôrçi/ ancak bir giin sayısi 15.000 di. r~k, haftalık. ~yasi g~zetesin~e, !abaocı 
hesine çekmek ıçm ellerinden gelen b:.i- • f. h . . ı S96 senesinde Kamaisni şehrinde bır dev\et rcısı aleyhıne, yını Hltler ve 
tün fedakarlıkları yaptlklanm, sab-ın ve . ıs ra at yapabrldı 23.000 adam ölmüştü. En müthiş zel- Alınan rejimi a'eyhine şiddetle hücum-
tooammülün son haddine kadar gittik- İngı\te.re. bahriye nazın Mister Çörçil zele 1923 senesinde Tokyoda vukua da bulunan Turc Nerman ismindeki ga -
ıerını ı ıyoruz. ı-v onyanın en ı uzeri- ' ı or ay ıçınde yalnız gt>1ınişli. Y1'k1lan evlerin sayısı 200 000 ıe ecı)ı uç ay apse ma um e ışur. .. b'l' n-1 k d. - harbdcnben yan· d" t . . 1 t . ,· " h hk. tm' t' 

d
.. zil · h' t · k geçen hafta o da h' - . ' ne uşen va eyı ısse ve csıre apıl- _ _ · ır gun mezumyet al - öle'llerin sav1sı "400.000 e baliğ olmus- naıardı. 

madan yapıp yapmadığı ise muhtelif ba- :~· ~oe ıgundu-ı buhınduğu amira'lik tu. ~ • kımlardan çok münakaşa edilecek bir daı:et~nahden ayrılarak yeni gelininin evin Sö~1eııdiği gibi zelzeleler yüzünden 
e ısır at tm'ştir Yıkılan e\'1crin büyük bir kısmı be- insanlnrın kayıbları harb sırasındaki 

meseledir. Fakat ne olursa olsun flugün e 
1 

• tondan, tur1aidan yapılmıc büvük b' k bl r! k şu veya bu şekil<le Bulg.ar başvcı r.1linin " J 
1 

- ·ayı ar .an ÇO fazladır. 
çok 7.8lllan evvel tahmin ctm;ş ı duğu İ S T E R 
vaziyet tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 
şu fark ile ki Alman - Rus anlaşmasının 
ma'hiyeti ve ş(imt 1ü elün meçhı ldür, 
meçhul oluşudur ki, alfıkadarları şu •eyn 
bu hareket tarzını seçmekte tcredJüde 

1 NAN, J STER iNANMAl 

sevkediyor. 
Ekrem U.şak'ıgi't 

··-····ai~···l"~ğiii·~···ğ·~~i~·i···b;ı·ı;· .. ····· 
Londra 8 (A.A.) - 3 .000 ton .hac
. deki ve Cedrington adındaki Ingi-

r-ınvapurunun 34 kişiden ibaret olan 
ız.. ttebatı kur~rılmı tır. Gemi, bir 
mure 
Jnfilak neticesinde kaııaya uğramış -

tır. 

Muhterem Vakit arkadaşımızda b. b 
lığı cBir prensip hatası. cH Muh ır aşmakale çıktı. Baş-

r. terem arkadaşımı d' k' 
cBirkaç gün evvel c Vakit. teki bir fık z ıyor ı: 

m basan sulardan bahsedT k ıt.. rada Bursa ovası-
. . ı ır en vurada cümhunyct büt-

çesınden beş mılyon lira sar!i il 1 . e yapı an knnanl tertibatı 
ışine temas olunuyor ve sulann tuğy • . • . . anından dolayı bu 
smaı ımalatın kim bılir ne hale gekli.. . 
sonra: gıne ışarct edildikten 

c- Bütün kabahat, su işlerinde !başın a ak ld . 
kl'ğ' · d d" Y o uğunu bıl-

meme ı ımız e ır. Yoksa Bursa Qvasın "-- . . .. a m:ş mılyon vcrıp 
kanal yapmadan oncc onun ayağını temizl " .. " er, suyun onunu 

açardık. amma, o vakit Burasadan önce Karacabeyin yüzü 
ağarırdı .. İşte bu oIDıaz! Değil mi?ıı 

Denıliyordu. 

Bu ~çü~ fıkrıı ile işaret edilen derd memleket ölçüsünde 
~hen:ımıyetı olan bir prensip hatasıdır. Onun için hatanın 
uzerıt'de ne kadar ısrarla durulsa gene yeridir.> 

Muhte~cm ark~d:ş~ız vaziyeti tetkik ededursun, zara _ 
~ın .ncrcsınden donulürsc kard1r, derler, fakat b izim bildi
g~mız b~ı kanal senf:'lerce evvel yapıldı, yapılırken de üze-
rınde bırçok bahis'er yu"rüt"ld- k d . -, · .. .. d"k . u u, ar a ~zın şırn<lı du-
~n u ler~ni o zaman düşünmemiş veya düşünmil 1 d 
soylemem1ş olduğuna: ş o sa n 

(STER I NAN 
' i STER iNANMAI 

ıı Şükran I - .... -

'- e. Ekrem Tatu_. 

V i()rgunluk .• üzüntü .. uzunca blf 

ömrün, ekseriyeti iena zamnıılB" 
ra tesadüf ettiği için, bir insan om.uzları· 
na çöktürdüğü fazla 'lğırlı.k.. yakın bit 
mazinin maddi ve manevi elemleri.. bCP' 
sinin birden tesiri ile birdeıı.bire ziyade
ce bozulan sıhhatimin i3desini Ank:lr3 

Nümune hastanesindeki yüksek seciYe 
ve kabiliyetli Türk hekimlerinden ar::· 
mağa gittim. 

Başşehir henüz bir köy azmanı jke!lı 
bugünkü Başvekil Dr. Refik SaydarnıJl 
kendi kudreili ve azimli el'erile kurdll' 
ğu ve ileri götürdüğü bu Nü.mune ha.5' 
tanesi Ankaralılar için gerçekten bir ni· 
mettir. 

Ben, hlebeliğimde yabancı ibir diyarlll 
o vakit en meşhur bir hastanesinde de 
yatmıştım. Guııbet payını da çlkarmald9 

beraber, gene bu bizim Ankara Naınune 
hastanesindeki birçok hususları ondııtl 
üstün buldum. Ve bu üstünlüğü, dmhtıti 
yetin lbaşanlan hesabına memnuniyetle. 
meserretle kaydediyorum. 

Türk ihekimliğinin, şarkta ve Balkall' 
lard.aki şöhreti eskidir. Kemalizmin }let 

şeye vermiş olduğu eşsiz hızla bu şöhret 
o eski hududlarını aşmaktadır. HckirrJc
rimizi sade başşehirde ve İstanbul ile lı· 
mir .gibi mühim merkezlerde değil, başk• 
şehirlerimizde de gördüm ve tanıdıftl
Hepsinde ayni mes1-ck aşkı, ayni ciddiyetr 
ayni kudret ve kabiliyet ve hassaten n)" 
ni insani endişe ve feragat ~ayranlığı.rııl 
mucib oldu. 

Ve bu has etler sade erkeklerde değilı 
kadınlarda da öyle. Bu sefer beni tedavi 
eden doktorların içinde huzur, refah ,.e 
saadetini başka muhitte temin etmeJe 
kafi her türlü eSbab ve vesaite mal~ 
muhterem bir Türk bayanının gecesini: 
gündüzüne katarak beşerin, nihayet 
kelfıl verici. ıztırablarını tehvinc, tedı.ı ' 
viye çalışmasını fazi'd ve feragatteıı 
gayri hangi büyük kelime vasıflandıra' 
bilir? 

İntizam ve inZJbat cihetine gelince, 
yattığım müddetçe şahid ve müstcfid ol" 
duğum mükemmeli)'et herhalde, yüzleri• 
ni bir defa olsun görmediğim yab::ıfl('l 
mütehassıslann eseri değildir . 

Hepimizin, İstanbuldan, Cerrahpaşıı" 
dan tanıdığımız Dr. Rüştü Çapçıyı işinitl 
başında görenler o koskoca hastan':! ~ 
misinin hangi kaptanın elinde ve nasıl iŞ' 
'ediğini anlarlar. 

Bu, Avrupanın en ileri ~ehrinde ıvne 
nümune olacak bir tarzda ~rurulmuc: ve 
.çalışmı.ıkta bu"unmuş olan :;ıhhnt mues· 
sesesinde on gün misa:fir k.aldım. Nc> }{D' 

dar memnun, hayran ve müstefid oıdı1' 
ttumu ifade için kelime bulamıyoruJl'I· 
Yalnız şu kadar roylcyim: Oradan çı" 
karken, ayaklarım geri geri gidiyordu.·· 

Başhekimin.den hademesine kadar, bil' 
tün tıastane erkan ve müstahdemlerine 
gönlümdeki sonsuz şükran duygu~arııı1 
daima muhafaza edeceğim. 

C. Ckeem. rCalı1-
·-························································ .. 

Belçika ile iş yapmak imkanları 

görüşüldü 

Bekikadan gelen bir ticaret firma'~ 
5ının mümessili Mıntaka Ticaret Mi.i .. 
düdüğüne müracaat ederek rnemıeıce· 
timide iş yapmak imkanları olduğunıl 
izah etmiş ve tüccarlarımızla• temnsıJl 
faydalı olacağım bildirmiştir. 

Dün saat 16 da şehrimizdeki itha19.t 
ve ihrncatçı1ardan bir kısmı ile temn~ 
geçen Belçikalı mümessil demir, ma ' 
kine aksamı. manifatura, porselen ,., 
sam mnmultı!ı ve yünlü eşya illı .1i iJiı' 
kanla'rını izah etmiştir. .-............. ··················· ............... , ............ . 
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SON POSTA 

Ticaret Vehi inin Mec ~istek/ l:e11snatı 1 Portekizde tufanı 

. Bugnnkü vaziyette buğday andıran yağmurlar 
ıhrac etmemiz doğru mudur? Ijzbon 8 (!.~~IJO~fanı andıran 

" yağmurlar son günlerde T;r.go vadisin-

A.ı yon meb'usu Bere Türkerin takririne tiacret vekili d~ vahim tuğyanlara sebeb olmuştur. 
tak l d. · h l .. Lızbon tayyare meydanı kullanılmaz 

am ara miistenid cevablar ver ı ve yenı ma su un haldedir. Muhtelif tayyare servisleri 

Çok İyi olduğunu, bol stokumuz bulunduğunu söyledi ~ur~~~tur. ~lipper'in Amerikadan ge
tırdıgı 900 kilo postayı almak için Ro
madan bir deniz tayyaresi gönderil -
miştir. Deniz tayyaresi postayı aldık -
tan sonra Cadix tarikile Roma1ya ha -
reket ef.lmiştir. 

A~kara 8 - B. M. M. bugün Refet Ca -ı Sahil mıntakalar su baskınlarının tahri-
tlllezın · di'~-~ 1 kıs t · · . nyasetinde toplanarak ruzname- batı istisna e .JlU.ı'>C yay a mı gaye ıyı-

sı~de bu!ıunan maddeleri müzakere eyle- dir. Ve zaten o kısımlarda da buğday ve 
ınış Ve bu meyanda buğdayı koruma ka-1 zahire ekimi, çok ehemmiyetli bir şey de
~ltnunun bazı maddelerinde değişiklik ğildir.> 
k apıJ~asına aid kanunun ikinci müza - Ticaret Vekili 1936 dan itibaren ol::ın 
eresıni yaparak kabul ey;emiştir. arpa istihsal ve ihracatını da rakamlara izmirde sellerin 

tahribatı ~eclis bugünkü içtiınamda bugünkü dayanarak izah etmiş ve bu arada resmi 
~:zıye: karşısında buğday, arpa ve çav - tahminlere na~an 1939 ~pa istihsalinin 

rın ıhracına müsaade edilmiş olma - 2 milyon 295 bın ton oldugunu ve bundan İzmir 8 (A.A.) - Son yağmurun vu -
sının ıneınleket menafiine uygun olup ol 67 •bin ton arıpanın ihraç edilmiş bulun - kua getirdiği zarar miktarı henüz tes
llladığı hususunda Bcrç Türker cAfyon-. duğunu kaydederek l:>u rakamların da e- bit edi'ımemiştir. Yalnız Tire, Ödemiş, 
tarafından vaki suale Ticaret Vekili ta _ limizde ihraç için kafi miktarda arpa Bayındır, Torbalı ve Manisada birçok ara 
ra~ınctan verilen cevabda ittila kesbeyle- mevcud olduğunu gösterdiğini söyliye - zinin sular altında kaldığı bildirilmek -
ınıştir. rek demiştir ki: tedir. Bayındırın Kabaağaç ve Kızılke -

Ticaret Vekili Na~mi Topcuoğlu •- Cenub vilayetlerimizde ve Mersin çili köyleri halkından iki kad'ın Bayındır 
Verdiği cevabda demiştir ki: ~ 1 havalisinde arpalarımız ve alelumum sa- ovasında zeytin toplarken sel hücumuna 

- Afyon meb'usu böyle zamanlarda,! hil arpa'arı uzun müddet "kaldığı takdir- uğramışlardır. Bunlardan biri kurtulmuş, 
arpa ve çavdar ihracatını serbest bırak- de bo:rulmağa malhkCı.md'ur. Bu sene Mart diğerini de sel'er sürükliyerek boğmuş
Inak 'ığınuz dolayı-sile bir ı:ual irad edi - ve Nisan aylarına kadar bur,!..1r elden tur. Yağmur Bornovada da hayli zarar 

b
YorJar. Harb halinde dünva zahire am - çıkarılmıyacak o'ursa muhafaza edilmiş vermiştir. Bir kısım duvarları yıkılan 6 

aM . k A. <ırı olan cenubi Amerikadan. yahud olmaları faydadan ziyade zarar verecek- ev bir kaza vu.kuuna m~ydan vermeme 
kıvustralyadan, Kanadadan, veyahud ya- tir. Çünkü mahvolacaktır. için tamame~ tahliye edil~tir. 

n. ınemJeketler olan Romanya ve Bul -1 Bununla beraber şunu da arzedeYim Turanda bır eve yıldırım. ısabet ede -
garı.~tan memleket\erindcn zahire getir- ki, bugün zahire ihracatı birlikler eline rek elektrik tesisatını bozmuştur, nüfus 
~;~ ~n:ka.nsığlığı karşısında bu mahsul - ı gcçm~ştir. B~vbirli~ l~r şim.d~ye. kada.: 1 zayi_at_ı_y_o_k_tu_r. _______ _ 
le ıın.ızın ıhra.cına müsaade etmekle mem yaptı~ımız dıge~ bırlıkler gıbı bı: ~t::ıtu • 
ketın hayatı menfaat'erilc bu kadar ka • ve m.zamname ıle hazırlanmış bırlıkler Amerıkada tayyare 

~~.i ~elif mi diye bir sual soruyorlar.! deği'.d'ir. Daha ziyade manevidir. Fiat fabrikala.rına SUİkasd 
Ukunıet bu ihraç müsaadesini verdik -ı kontrolü için ve aralarında rekabetle fi-

ten Vasington 8 - Ame11ikanınl garb 
l 

sonra kendi tetkikatları acaba mem- atların tezyid edilmeme~ için manevi bir • 
~k r kısmına ve bilhassa Los Angelosa elek 

ı.. ~ ın_ içerisinde memleket ihtiyacına : birlik halindedirler. Binaı:-nn eyh bunlar 

fogiliz Harbiye 
Nazırının istifa 
sebebi anlaşıidı 

Londra 8 (A.A.) - Hore Belisha, par
l!mento an'anesine uygun olarak, Salı 
günü Avam Kamarasında mutad istizah 
ve eevabları.ndan sonra ~şahsi mahiyet -
te> bir beyanat yapacaktır. 

Son seneler zarfında ehemmiyetli ma
hiyette muhtelif siyasi buhranlar vuku
bulmuştur: Habeşistan harbi münasebe
tile bir Saınuel Hoare'in istifası, har!ci 
ye nazırı Edeniin istifası, fakat bu isti -
faların sebebleri malfun idi. Şimdi ise 
bilakis az çok esrarengiz ,bir hava hAkim 
olmaktadır. 

Söylendiğine göre, Hore Belish ;ı Per
şembe günü Çemberlayni gördüğü za -
man kendisini böyle bir istifanın bekle -
diğinden tamamen habersizdi. O gün baş 
vekill,e U21U.n bir görüşmede bulundu ve 
başvekil, Hore Belishayı ticaret nezare -
tini kabul etmesi için iknaa çok çalıştı. 

Çemberlayn kararını vermeden önce 
Sir J ohn Simonla istişarede bulunmuş ol
duğu söyleniyor. Fakat bazı mahfellerde 
şimdi mevcud intibaa göre, meseleden di
ğer bir nazır malıirn.at sahibi idi. 
Ad11iye nazırı Sir Samuel Hoare. Sir Hoa 
re geçen1.erde İngiliz sefer kuvvetlerini 
ziyaret etmiş, ve, ihsas olunduğuna göre, 
İngiltereye döndüğü 7.aman Hore Belis
ha ile ordu şefleri arasında ba'Zl iht~lAf

lar müşahede ettiğini bildirmiştir. İşte 

bu raporun başvekilin kararı üzerinde 
müessir olduğu bildirilmektedir. 

Çinde neler oluyor? 
Şunking 8 (A.A.) - Çin kıtaatı Nan

niog istikametinde tazyiklerine devam e
derek Kuven - Liu - Kuvey ve Takao -
Feng - Nao şehirlerini tamamile geri al
~tır. Bu şehirlerin birincisi Nannigin 
60 kilometre şimali ~arkisinde ve ikincisi 
30 kilometre şima\indedit'. Muhareberler 
devam etmektedir. 

Savfa :t 

..................... m: ... 
e Mart:şal Göring'in 

yeni vazi/ esi 
Yazan: Selim Raırıp Emeç 

.A., hnanvanın son zamanda almak 
mecburiyetind'e kaldığı mühim 

kararlardan ·biri de Mareşal Göring'e ve
rilmiş olan yeni vazifedir. Umumiyetle 
malı1m olduğu üzere Mareşal Görinr,, 
Hitlere bir hal olduğu takdirde otomatik 
surette onu, Alman şansölye'i~inde istih
laf edecek olan adamdır. Ayni zamanda 
Alman hava teşki1atının başıdır. Harb 
iktısadiyatının teşkilatlandırılması vazi-
fesi de kendi üzerindedir. Bütün sınai 
faaliyetin kontrolörüdür. Bu sıfatlar na-
zarı dikkate alındığı takdirde Maresal 
Göringin Alman iktısadiyat ve sanayiini 
tamamen elinde bu"unduran tek adam 
olduğu te7.ahür edivor. Ü7.erınde bu de
rece ağlr vazifeler !bulunan bu zata Al
man harb iktısadiyatının tek şefliği vazi-
fesinin verilmesi, şayed dahili siyasetin 
bir icabı değilse, herhalde Almanyanın 
iktısaden mÜhim 'bazı kararlar ittihaz 
etmek mecburiyetinde kalışının bir ifa-
desi de oluyor, demektir. Acaba, bunda, 
İngiliz - Fransız ablukasının tesir1eri~i 
mi aramalıdır? Bu takdirde, Mareşalın 
yeni vazifesi, her şeye rağmen Almanya-
ya, mahrum oldu~ bir takım maddelerin 
ithalini temin eylemek mi olacaktır? Ve 
ne suretle? Zira deniz a1blukası Alman 
hayatı üzerinde fazlaca müessir oluyor~a 
Mer~l Göring'e tafviz edilecek bir veya 
birkaç yeni ,razife bu tesiri herhalde rk
siltemez. Su halde, Almanvanın o1mavı 
lümımlu gördüğü yeni karar. herhalde 
dahiU siyasetin hlr icabı o1ae"ktır ve rrıc
sela bazı yabancı gazetelerin bir fa:~2h:e 
olarak ortaya attıkları ve~ile Hıt erın 
yavaş yavaş ikinci plana ç<?kilip yerini 
fırkasının mutemedi kimselere bırakmak 
gibi bir hattı hareket. 

l\<lf k ı trik veren ve su ile işliyen büyük fab-
l 

1 nu tarda buğday, arp:ı ve çavdar bu , her ihracatı bize haber vermektedirler. 
Utıınadığı neticesine vaS'll oldular da o - Esasen Gümrük ve tnıhisarlar Vekaleti rikanın barajıarını yıkmayı tasarlıyan Kahire Universitesinde tUrkçe 

bun için mi bu suau iraa edivorlar bil - de ihracatı muntazaman bize bildirmek- bir suikasd teşkilatı meydana çıkarıl- kUrsUsU ihdas edildi 

Maamafih bu tahminin de doğru olma
dığı muhakkaktır. Çünkü İngiliz - Fran
sız har.b maks-adlan, valnız Hitlerin de
ğil, bütün mesai arkadaslannın is ~ası~
dan çekilmelerini istihdaf eden ~enıs bır 
gayedir. Hitleri şayanı itimad bu1ımayan
ların onun yakın arkadaşını emniyete 
değer görebilecekleri sanıbrnaz. Bu se
bebledir ki Mareşal Görin~n üzerine a~
dığı yeni vazifenin sebeb ve hikme~, 
mahiyet ve ş.ümıulü, harb zamamnın bll' 
çok hadiseleri gibi izahsız kalıyor. 

nıt iyoruın. Yani bir tetkikleri . var, mik - tedir. Bu suretle ihracatı yakından takib mıştır. M 
arını t b İvi malfunat alan mehafilden ö§:re- Kahire 8 CA .. A.) -. E.gyp.tien an.· .. es it etmiş'er de övle bir tehlike ediyoruz. Binaenaleyh fazla miktarda ih- J , Ü t d b 

gorT~Üşler midir, bunu bilmiyorum... racat tehlikesi görduğümiiz zaman der _ nildiğine göre suikasdin tertibatı İngil ~zetesi, .. ~h~.~.. nıv~rsı ~v.e. ır 
ıcaret Vekili b1v·•dan sonra istihsalat hal durdurmak elimizdedir. Fakat bu su- tere ve Fransa hesabına çalışan Kali - turkçe kursus.un~. tesıs edild.ıg_:n~ ya

\'e ihracatınıızm 1936 dan itibaren olan retle köylü elinde buğday, arpa vesaire- forniyadcıki tayyare fabrikalarının faaı- ~yor. ~eza hır mudd~tten~erı unı~er
~aziyetini izah cvlemiş ve 1939 istihsala - nin fazla olarak kalması köylü iktısadi - liyetini dındurmk maksaıdile ihtilalci sıtede ıranca da tedrıs edilmektedir. 
r~ın 4 rnn:v-<:ın soa bin ton o'<luğunu işa- yatımız noktaı nıazarm.dan iyi bir şey de- enterna~vona1 bir teşkilatın eseridir. Os a · en·n k t l 
e ederek demiştir ki: ğildir. Biz bunu böyle yapmakla faydaJı Hüku~et, icab eden bütün emniyet m nlJ I 

1 
Ur U UŞU 

5.Lim &a9ı11- C1n1Jf' ..................................... -............. ---·-·-
Don gece Akbıyıkta 
3 ahşab ev yandı 

is~- Bu istihsal şimdiye kadar yapılan bir iş yaptığınuza kaniiz.- (Doğrudur tedbirlerini almıştır. kutlu.andı 
tıhsallerin fevkindedir. Buna mukabil sesleri) .• şunu da arzedeyim ki prensi- F B k·ı· Osmaniye 8 (A.A.) - Dün kasaba-

~nc~~ 23 bin ton ihracatımız olmuştur. bimiz şudur: Mem~eketin yaşaması için ranSIZ aşve I I mızın kurtuluş günü idi. On binlerce 
k uıron toprak ofisinin elinde 260 bin ton tcab ettiği zaman ihtiyacımız olan me - kaza geçi rd İ halk vı:? mektebli bu münasebetle ya -
;dar stokumuz vardır. Bu ~tokun ehem- vaddı zaten daha evvelden tedarik ede- Paris 8 (A.A.) _ Başvekalet tarafın- ~ılan meras.im.e coşk~ .. tezahüratla' iş- Dün gece yansından sonra Sultan ~ 

1
Yet derecesini ayrıca zikretmeğe lü - riz. üst tarafını serbest bırakmak .sure - dan ~ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: tırak .eylem~şt.ır. ~ gın:u. tek~ar yaşa - ah.medde Akbıyıkta üç ev yanmL'jt~. 

Z'Uın Yoktur.> tile fiatlann normal bir seviyede kalma- Daladye dUn öğ~-eden sonra küçük bir mak ıçın mıllı el~ı.se ~y~ .akıncı - Ateş saat 1.23 te ~bıyıkta ~ğikr .. : 
llı.i~!caret Vekili elde mevcu.d buğ~a! sını temin etmiye çalışıyorum.. Bu ilk va- kazaya uğramıştır. Şu tıbbi teşhis ko _ larm kc!sabaya gırışlen surekli alkış - men sokağında Şükriye adında hır .~ 

t annın ook old'uğunu ve toprak ofısı- zifemizdir.> nulmuştur: Ayaktaki kırıklık memnuni- larla karşılanmıştır. Milli kuvvetlerin dına aid 34 numaralı evden çıkrruŞ• ru~ 
~ n veni ınübavaa merkezleri açarak ka- Topçuoğlu iı.ahatını ŞU suretle bitir - yet verici bir tarzda tedavi edflmiştir. b~ temsil~ girişlerini t~kib:n Atatür- garın şiddetile sürc1tle büyüyerek .etv~ 
ı 1l1iktarda buğday alması ve buğday al- miştir: Ayaktaki kırığın tedavisinden sor.ra kün ebedi hatırasını tazız içın 5 daki- her tarafından sarmıştır. Yangının 1 

:tna USul" .. d·x.. ..... · h t a·,,,,..rum. ki ı h ber p lırı unun tesrii için müracaatlar ya - •- Ver ı5 ..... ıza a zanne 1
JV Daladye harbiye nezaretine giderek işle- ka sükut edilmiş ve Cümhuriyet mey- faiyeye Beyazıd kulesi vasıtasi e .a. 

~k akta olciuinınu halk dinde mühim ihracata yapılan müsaadeden dolayı mem rile meşgul olmıya başlamıştır. danmda bayrt!k çekilmiştir. verilişinden sonra Fatih grupu hadıse 
l'ak tarda buğd'ay ve hattA bu sene top • leketin bir tehlikeye maruz kalmadığını mahalline gelmiş, fakaıt bu sı~a~~ at~. 
hn ~ltında göınüJ.müş kalmış harmanla - göstermeğe kafidir. Bu izahat kafi gö - İngiliz ve Fransız Bu,gar ekonomi heyeti de gene Şükriyeye aid ve bıtiş~kt~ t 

• il~bulunduğunu isaretle dedi ki: rüimüştür. Meclis Çarşamba günü top - ku•nandanları bir arada Moskovadan ayrıldı 36 ve 38 numaralı iki ahşab eve .sır~)e : 
- nbahar ekinlerimiz gayet iyidir. !anacaktır.> M ,_ 8 (A.A) D N B j etmı'ştı'r. Şı'ddetle esen poyraz. ıtfaıye-

Paris 8 (A.A.) - !ngı·liz bahriye nazırı . .05• KOVa • - • • • a ansı 
b ld . bü't•• çaJıcmalarına mani olmu~, 

kabinede 
deği,iklik yok! 

.,. d • d ChurchiH bu sabah Fransadaki İngiliz u ı ırlyor: . . . . nın un "'"r.. i · de 
~ara 8D1Z 8 mumi karargahına gelmiştir. Yanında 1:3ulgar hancıye nazırı BojıloJ riya - 1 buçuk saatten fazla bir zaman çın 

s;iddetli fırtına, · ~t ı k genel kurmay reisi General setınde bulunan Bulgar ekonomi heyeti ancak civardaki evler korunmuş, 3 
ev 

T !1;!:~~eo~b~lunuyordu. Bi~ müddet son- müzakereleri muvaffakyetle bitirdik _ içindeki eşyalarile birlikte tamamen 
İneıbolu 8 (A.A.) - Bir haftadır ol - G 1' Georges de İngiliz karar_ ten sonr~ Moskovadan ayrılmıştır. Bun vanmıştir. 1 dukça kuvvetle devam eden fırtına bu - r~h ame 1:1 ;'~ d' dan maada şimdiye kadar Bulgaristanın · Yangının nasıl çıktığı henüz ana -

Ankara 8 (AA kili . "ek·ı · ·) - Bazı Ve erın 
~ ı ece·. 
lece·. hgı ve yerlerine başkmlarının ge 
88.ı .. g1 akkındaki haberlerin kat'iyen d gi:l ına ge .. mış er ır. M k l . , bul An sılamamıştır. Zabıta tahkikata başla -gün denizde şi detini arttırmış, yağan İngiliz ordusu kumandanı General os ova e çısı unan tonef Stok-

kar da tipiye çevirmiştir. İstanbula git - Gort'un verdiği öğle ziyafeti İngiliz ve holm elciliğine tayin edilmiştir. mıştır. ··-···-.. ·····················-··-·-

::~u~~: = t~~:;u;:~~::;!ı~, Fr~:~:r:~k~aı:ıe~~ fn~~~z get~:~rai:ı~ri ··~· .. ~:~-~~~:···~~~:~:··················· .... ········-···-··--·· 

·ı.:;ız old -jan .. 
1 

ugunu beyana Anadolu A -
... mezundur --...:..: . 

Da11 d ----
Ce · e garb 
s··Phe,inde 
P u_kuı~etl e 11~~11 

rnıza yanaşamıyarak yo'.larına devam İronside ve Gort'e Legion d'Honneur ni- h k A • 

mecburiyetinde kalmışlardır. Bu yüzden anının büyük salibini vermiştir. 3 mahlukun i Q.lJeSl 
gün'erdenberi vapur bekliyen yolcularla ş 
sevke amade ıneyva, kendir, tiftik, gibi 
külliyetli miktarda ihracat eşyası sevke
dilememiştir. 

arıs a (A ,... 
"•ziv t .A.) - Hava9 ajansı askeri 

iı e hakkında şıu malümatı veriyor: 
hava ~va~ın fena.lığı do' ayı.sile kara ve 
l'ekatı a~~ıyetleri olmamıştır. Tayyare ha- Molotofun yerin1 PerlinJ 
Şa:rk ır Alınaaı tayyaresini Fransanm p ! • • •Ki k ? 
tet k ~takası üzerind'e uçmasından iba otem ''" mı gı ec1 

Par;sta o~z'i bir korrünist 
grupu y~kafandı 

Paris 8 ( A.A.) - Polis, Dravil ve 
Paris ci. \·arında f<Mli.yette bulunan giz 
li bir b..'münist grupunu meydana çı
karmı~tır. 5 kişi tevkif edilmiştir. 

I<üa~nıştır. Stokholm 8 (A.A.) - Svenka Dagbla-
lrurıt ~k Vosgesler garbındaki ağaçlıklı det gazetesinin Berlin muhabiri Moloto- Mec!is!n dUnkll toplanhsı 
ileti ~evda_liki Alman keşif kolu Fransız fun Ribbentrapla görüşmek üzere Ber - Ankara 8 (A.A.) - Büyük Millet Mec-
1 zı eri yak k da kulmuş Jine gelmesi hiç muhtemel olmadığını, Ca ar v ınına ·a r so - !isinin bugün Refet nıtezin riyasetin-

e kolay ıkla ·· kil' t··1 ·· ı d" fakat onun yerine Potemkinin göndcril-lltn • pus r umuş er ır. de ,_,aptığı topl<1ntıda müzakereye başla-
..ı uını sevkü' l · t b k mesi imkan dahilinde bulunduğunu ya - J \.lan Ro ceyş vazıye i a ımın - nırken Lüksemburg büyük dükaJığı 
kad~r nstans gölünden Şirna'· denizine zıyor. meb'usan meclisi reisliği tarafından gön-
değişi:ı~Yılan Alman mev·dlcrinde hiçbir E A ..... l k• b• d derilen te\graf a ' kışlar arasında okun -

İyi hık kaydedilmemiştir. aZI g O r a me 0 1 yafl 1 
1 aber al F hf ı Elazığ 8 (A.A.) - Bu gece sabaha muştur. eritıd .. an ramız ııskeri ma e - Meclis bu telgrafa riya~t divanı ta -
" e soyJendig"ı'nn g·· h d dlar bo karşı şehrimiz orta mektebinde çıkan bir h . . "b ,,u,,ca dizHm· . " ore u u - rafından cevab verilme ba sını tasvı e-
ıtıik hak . ış o an Alman kıt.'aları tek- yangın neticesinde mekteb binası yan - derek ruuıamedeki maddelerin müzake
fınüa hıınından çok kısa bir zaman zar _ mıştır. Yangının ne suretle çıktığına dair 

____ .....:;ar~e;..:;:k~e.:steLR:e.cılbi·lec~,~dJ·ir.... ___ ut~ah!!!!k!.!ik~a~t_;yı,:a;!!p:!ıl.makt~~::a~dır::::.:.· ~------.:_res=in=e geçmiştir. 

israf fena ,ey, tabrib daha fena şey. insan zekası \le insan eli kudretli bir yapı-
cıdır. Fakat ayni zeki., ayni el mülohiş yıkıcıdır d&. ild 
Tabiatın ikJ mahluku daha nrdar ld insanlara benzerler. Karınca De a~L Bu melr. 

mablôk da insanlar ribi aç cözlüdürJer. İhtiyaçlarından çok fazlasanı btri.ktiı it 

i · .. ı b t • 1 ki yuvaları depolara tlkhm tıl4.mı dolar. Fakat ço 
ı;ın oy e amara ça çaıışır ar ı 

defa yemek kısmet olmaz. 
d 'd" · ,.alışır biri .. irirler Sonra bir barb 

İnsanlar da böyle .. beş on yıl babire ı ınır, ~ • • 
tıkl b 'rikt· dikleri barab olur, gider. 

ç1karu:, llllP a"- 1 ır . ha etU 'dl Bir harbe tıutuştn. 
B" "k B bd vel Mmanya ne zen~ın, ne şm 1 

uyu ar en e~ 
1 

d - asını kendi ellle batırıncaya kadar 1871 denberl 
Ta Skapavloda o guze onanm 
Jınzandıfı serveti, şöhreti berhava etli 1ıı.;: 

gı·bı çah<=tı Karrnca g-ibl topladı. O Jnce tekn ı;• 
Büyük Harbden sonra gene arı ., · . .. . ki 

· · 'l'kl ı ad etti Yirmi yıl içinde eskı şohretıni de, eıı 
ıle ne marıfetler, ne yenı ı er c · . . 

. t· i d k d F k t gene bir harb fırtınasına tutuldu. Şimdı gene ça..~ıp 
seıve ın e azan ı. a a d" 1.1 b t d ~ "bl f h •-~ d ticaret filosunu kcn ı e ı e a ır ıı;ı gı re a m .. 
ç:ıbalayıp yaptı6ı onanmasını, . . ka b ttl 
saadetini sıhhatini sükunetini her ~yını de Y e · 

S
. • '.dd. 1 ' 1 k kelimeler <;a'afath cümlelerle yaldıziamak ko.·aydır. 
ıyası ı ıa arı para • . .. k'" d" F k t bl tt 1 a 

Kütlenin beynini tatlı hayallerle g-ylişturmak mum un ur. ·~ .at .a a ~ ve ttı· -
k·ı tt d v • • bayat o"lçüsü anc:ık karınca ile arının hıkii.yesınden ıbare ır. 

1 ta e egışmıyen . .. 
i\1edeııiyet kahramanları insanlar tabhtln arısı ıle karıncasına donmedlkı;e saade-

tin ebed~ hasretini çekecekler galiba! 

' 
.. 

• 

' 



4 Sayfa :POS.TA 

(~~ş~e_h __ ir __ ll·--=--e~ ___ ı~r 
Makara ihtikarı yapan bir Fırtma şiddetle Münakaşa yüzünden bir genci yarallyaı 

Devam ediyor 
komisyoncu cezalandırıldı Tayyar vapuru Geliboluda çiçekçi 8ğJfC8Zaya V8fildi 

karaya oturdu 

Denizlerde fırtına bütün şiddetile de -
vam etmektedir. 

Hadise esnasında kamından ağır surette yaralao•• 
genç, rnahkemede vak' ayı tafsilatile anlattı 

-Bir ecnebi fabrikayı fiatları arhrmıya teşvik eden 
· komisyoncunun mağaza ve yazıhanesi bir ay 
kapatılacak ve hakkında adli takibat yapılacak 

Bu yüzden dün limanımıza gelmesi . . . \,,,.;: °" 
bekl b. k el . 1 Galatanın iz.be sokaklarında geçen rında bır meyhaneye gıtmış, sarı~ 

İhtikarla mücadele komisyonu, faali -
yetine ehemmiyetle devam etmektedir. 

İh ik •. I. •• del k . dünk"' enen ırço vapur g ememış cır - k . ve 
t ar=. muc:ı . e ~mı . . ~ dir. kanlı bir boğuşmanın muha emesıne, gürültü çıkarmağa, cam!ıarı, çe.rçe 

Komisyon dün mıntaka ticaret müdür-
toplan.tı.sıııda, Türkiye c:umhurryeti tabu'- Bu d Et ~ k M . M , kaz Se 2 nci ağırcezada dün başlanılnu~ır. kırmağa başlamıştır. 
yetinde bulunan bir komisyoncunun fiat- arsa ad trus ' 1 ersınd, d~raı· ' Y Suçtu çiçekçi Vehbi, Turhan isminde N"b t gu" 

1 
.. kl,.. yakalanaliak t~ yar ve aa c vapur arı a un ımanı - ı aye ç u '" lüğünde toplanarak bir kontisyoncu hak- !arın arttırılması hususunda bir ecnebi mıza gelmenu· 1 d. B l f tın bir genci bıçakla ağır surette yaralamak ed;ı~~·ı =.:..l t dl' kedil 

~ . . k . _ . ş er ır. un arın ır a _ _ h ı.wuı en il.lUaye a ıyeye sev kıntla biT ay magaza ve ya-zınanesını a - fabn"kayı teşvik etmesi ve bunun netıce5ı dola 1 1 d d . k ve öldürmege teşcbbus suçundan ma - ,. rf.! 
yısı e yo .arına evam e emıyere en . . . Sultanahmed ı iner sulh ceza mahl\.C p~a kararı vermıştir. olarak ortada hiç bir sebeb ;nevcnd de- yakın limanlara sığındıkları tahmin edil- kemeye sevkedilımştır. . . 

0
yl 

Aşirefendi cadde~nde 28 numarada ko ğilken 31 A""'·'"tostan evvel memleketİ _ kted· Had.ise esnasında, karnı delik deşık ol- sınde yapılan sorgusunda ~unları s 
vd ki 15""" me ır. k 1 b" ırrlsy.oncu Nahma Pascd'ı, Gl.asko a mize ithal edilmi§ malların fiatıarmı Dün gelmesi icab eden Aksu vapuru duğu halde, tesadüfen hayatı urtu a ı -

makara fabrıkasından aldığı bir telgraf .. k 1._ . h .. - .. de bulun len yaralı Turhan, mahkemede vak'ayı 
_ . • , yu >Se ıımesı ususunu gozonun - da gelmiyen vapurlar ar-..sındadır. .. 
uz_enne ortada hıç hır ~ebe.~ ~okk~ 3J. durarak komisyoncu Nahına Pasahın ma- Bir vapurun iskelesi kırıldı şoyle ~!atmıştır: , • 

miştir: 

- Ben, nerede akşam, orada sabıı!l 
zen. bir kadınım. Vak'a akşanu fB'& 

rakı ve şarab içmiştim, bu:ıların 6, 

10 kuruşluk da mavi ispirtoyu yu# 
laymca, kendimi kaybetmişim. Ne )'9 

tığınu bilmiyorum. 

Agustost n evvel mem eketmıı2e ıtha1 ğ _.ıı.. • • b" -ddi tl - Bır akşam, arkadaşlarla kahveae aza ve yau.uanesının ır ay mu e e Evvelki gece Kuruçeşmeden geçmek-
edilmiş olan mallara yüzde on zam yap- 1 kkında k te olan 1talya.n bandı ... alı S!rorfeno balık~ toplanmıştık. Yüksek sesle konuşuyor, 

b. _dd k . d kapatımı.asını ve ayrıca ıa anu- • "' . d k B' alık V hb. b. 
JnJi- ır m~ et so7n karru~o~<:U a ni takibat yapılmak üzere kendisinın çı gemisi, fırtına yüzünden sulara ken - soh~t edı~r u ·k ırb~ d _ e \/r -
.iabr!lrn~a bır. telgra - çe ere. pıyas.~ndın ciimhuriyet müddeiumumiliğine verilme- dl.sini kaptırmış, Galata fenerile Ilgazde.- dcnbıre ayaga kal tı, ıze ogru ge ı ve 
bugunkü vazıyete gore ye.TI den yuz e . . . yakama sarılarak: 
on daha zam yapılmasına imkan bulun- sını kararlaştırmıştır. Komısyoncunun re arma.kasında bt~lyükiskbelir :n~vnkıraya tıyandan c- Hep seni mi d.inliyeceğiz, dedi ve 

HU.kim, sorguyu rnüteakib, suçlu. }l3'I - h · b ·· · ~ rarp sttre ı e esını mı-er r dugun· u bildirmiştir. Fabrika da komis - magaza ve yazı anesı ugun emnıy~ :ı: • • _ -.ı • bir tokat attı. Kap•<>+ık. Fakat, arkadaş-
.. d .. 1 ..... t af da k tıl kt lzmir vapuru Bogn:ıdil kaldı "-.i" nın tevkifine karar vermiştir. yoncunun yaptığı bu teklife uyarak yeni mu ur ugu ar ın n apa aca ır. . .. . lar araya girdi, ayırdılar. Kavga esna -
İhtik" 1 .. -~-l ,__. mak Evvelki gun yola çıkmış olan İzmll! S k h zammı kabul etmiştir. ar: a mucdUJ: e A.VJun..-yom.t ara • sında bir tokat da, ben attım. onra n - p ll I . 

Bu vaziyetin ihtikarl.a mücadele ko - ve iplik ve diğer maddelerin fiatlannm vapuru. Ka~~d~ız .boğazından dışarıya veden çıktı.m eve gidiyordum. Karanlık O S e • 
·• ·· · af alara d çıkarken muthış hır fırtınaya tuhümuş . ' 

misyonu tarafından haber alınması :ıze- yukselmest etr mda araştıl'!Dl e - la d tın ~ t hlik 
1
. b 

1 
. ' sokakta bır el yakama yapıştı; baktım, M 

1 
di" bi ~ d ··ıdii 

ko . ~--ı...edir "-tik" t - 1 ed yo evam e e0 • e e ı u an gemı- • . . k kt· ımga a ışcn r ~a ın o rine komisyoncu Nahma Pasah mıs~ vam ewı~L • uı ara cvessu en . .. . . . gene o .. Bırdenbıre bır bıça çe ı ve · . .. . . i 
na da.vet edilmiş_. kendisi keyfjyeti itiraf tacir ve komisyoncular hakkında şiddet- rurı suvansı :boğazda bır gece . k~ş; karnıma, kasığuna daldırdı, çıkard!. :Ni- EvveLlci gun bır kadın, . dıkkats nt 
etmiştir. l Ii ceza kararlan verilecektir. bundan sonra yoluna de~am etmıştı.r. hayet yere yıkildım, öldüm zannederek, yüzünden maruz kaldığı bır k~a • 

Tayyar vapuru da Geliboluda karaya bınktı. Yoksa, daha V'l.lracaktı bay ha - cesir.dc ölmüştür. Bakırköyde ot ~ 
Turk - İtalyan ticarl 

muzakerelerine bugun 
Romada başlanıyor 

Turk - Yunan ticareti 
azami hadde 
çıkarılacak 

.. . tur~ İ . kim. Barsaklarımı topladım, gayret edip 55 yaşlarında Eleni adında olm bU 
Dün limana ve Dcmızyolları: daresıne d" d · · lki ·· d d b ı durd ~ı- • .. . . kaçmağa savaştım. Ken ım en geçmışım, dm evve gun o asın a u un 

gt.:J.CU. .malılınata gore, Denızyolla::::ı. Ida- ·· ·· ·· t - ,_ __ tanede~dim ~ 1 b da ısınırken bir ıır . . . gozumu aç ım.m zaman, 11.<Q .1 · • gu manga ın aşın 
resının Tayyar vapuru da evvel.ki gece S , . b "dd" . ddetmiı: ve· 1 1 

- b 1 b. mtı:"'ddet . . . uç •u ıse, u ı ıayı re :.- . vux amaga aş amış ve ır 
Gelıbolu ıskelesı cıvarında karaya otur- S kakta k d g lerek b"na hı ~ d 1 ·· t·· d"" mu··ştu"r t - o ar am an c , .. - ra a manga m us une uş · 
muVş ur. p .. .. t 9 da liın çak çeken Turhandır. Ben de yanımdaki Bu lıza sonunda vücudünün :mulı 

S _ apur azar gu.nu saa anı- . v • 1 k a· · ·· d f t . hl'k li t:t '\. İtalya ile ticari münasebatımızı yeıü on gunlerde Ankarada müzakeresine d 70 1 küll' tli f t çiçekçı bıçagı ı e ·en unı mu a aa e - lif yerlerınden te ı e sure e ,; 
'artlara uygun yeni esaslar dahilinde in- başlanmış olan Türk - Yunan ticaret an- ;::~ ::; İ~~~::.:ket ~:iş v~ca~:lı~ mek istedim, demiştir. . . . . . rak yaralanan Eleni.. bir müddet sO~ 
kişaf ettirmek maksadile İtalyaya bir ti- laşması yeni bir safhaya girmek üzere - l " l . d t·· .. k b" fırt k f Muhakeme, bazı şahıdlerın celbı ıçın, kaldırıld•ğı Balıklı hastanesinde 

t h t. . . ·tti-· . ştık A dir. u on erın e uyu ır ına ve ar ı- talik edilmiştir. ··şt .. . 
care eye ımızm gı gını yazım . • pisine tutulmuştur. • . • d' mu ur. . 1:1 
hnan haberlere göre heyetimiz dün Ro- Dün sabahki konvansiyonelle eski Yu- Sular vapuru sahile sürüklemiş ve SarhOŞ bır kadtn tevkif ed1f 1 Zabıta kaza etrafında! tahkikata 
maya vasıl ohnuş ve bugün müzakerele-- nan iktısad nazırlarından ve Türk - Yu- Tayyar vapuru kumsal bir yerde karaya :Hidayet isminde ·bir kadın Balıkpm- lamış bulunmaktadır. ~ 
re başlanması kararlaşnm:tır. nan ticaret ofisi erkanından bulunan M. oturmuştur. Vapur süvarisi bütün gece 

Daha evvel İtalyan firm::ılarilc temas - A. Bakkalbaşının memleketimize gelınl~ vapur.u kurtaımak igin l~ryük gayret 
larda bulunmak i.ızere gjtmi.ş olan. bazı bu unması bu mevzula alakadar görül - sarfetmişse de, muvaffak olam:ırnıştır ve 
tic.aret firmalarımı7ln mümessillerinin mektedir. yolcular muhtelif vasıtalarla Gcliboluya 
vermek istedikleri siparişlenn İtalyan Bu defaki Türk - Yunan ticaret m5 - çıkarılmıştır. 
firmaları tarafından kabul edilmediği zakereleri iki memleket .ırasındaki tica- Gemi Kurtanma İdaresinin Çanakkale
veya pek kü~k partiler halındeki sipa - reti genişletecek ve ticari mübadeleyi a- de bulunan Hora tahlisiye gemısımn 
rişleri a~ak kar ı'amak temayü'ü gös - zami bir hadde çıkaracak imkanları ihti- vak'a mahalline Jh.areketi bildirilmiştir. 
terdikleri yolundaki haberler muhtacı va edecektir. Tayyarın karaya oturduğu yer kaya

tavzihtir. Esasen Yunanistana ihracatnnız öte- lik olmadığından vazıiyeti tehlikeli de--
İtalyan Jahrikalan dci'ha evvel muh - denberi ithalatmuzdan fazla olduğun _ ğildir ve kısa bir müddet zar!mda kur

telif memleketlerden gen·ş siparişler al- etim, gerek bu farkı ve ğerekse yeni an - tarılacağı tahmin edilmektedir. 
mış ve taahhüdlere girişm·ş ~ldukların - !aşmada derpiş edilen fazla ihracat kar-

~i~~~ı:!:1ıa::!Y=~~·:d~:a- ~~a:: ~:~=~:aı::::1p:~:~ ~;~:. Tırhanın vaziyeti 
Fakat her iki hükfunct ru-a ında kar - porse en mamlllatı, cam ve kimyevi tehıı·keli go .. rUlüyor 

şılıkh mübadc>lenin kontenja:ı miktarları ecsam ithalatını arttırmak suretile ödi-
teSbit, mübadele ve tediye şartlan ka - yecektir. DenizyoUarı idaresfnin Tırhan vapu -
rarlaştıktan sonra bunların tanzimi hu - M A B kk u.. A 1-.. d d runun Akdenizde Alanya yakınlarında 

. . a aıuaşmm nn.ara a evlet k d .. d.. k susunda güçlük .. rülmivecektir. . . . - araya otur ugunu un yazmıştı . 

ÇEMB RLiTAŞ FERAH 
Sinemada Tel: 22513 Sinemada Tel: 21359 

Yarın matinelerden itibaren: 

-- 2 Sinemada GALA Programı = 

SA iMi ANLAŞMA 
Bugünkn Avrupa harbinde demokratlar sulh cephesini teşkil e_clen vo 

bu kere Ankara anlaşması mucibince: Balkanlar ve Akdenızde 
sulhun devamına hadim 

TÜRK-INGİLİZ - FRANSIZ lTTİF AKININ Temel direğini teşkil ed011 

SAM.M. ANLAŞMA bOynk tarihi tilmini bUUln gençli~ .Ui!JI 1 1 ve irfan ordusu, her:kes görmelıdır. 
Bn muhteşem programa ek olarak her iki sinemada 

Marmarll mm Stüdyosu Operııtorları tnrnruıdıın binbir tehhke arasıodıt 
Erzincsn ve havalisinde filme çekmeğe muvaffak oldukları 

itaka hükinr.e · bütün dünvada em - ncalımızle yapacagı temasla: sırasınd~ Dün Devlet Denizyolları umum mü -
tia fiaUann n • ükse mcsi üzerine evvel- ~alkan. A~.tantı memlck.ctıe:ı a.:asında~ dürlüğüne gelen mahlmata göre; 200 den Son 
cc ihracatı teşvik için vermekte olduğu ıktısadı munasebet ve tıcan muhadeleyı fazla yolcu ve mühim miktarda ticaret eş ~--•• mufassal intibaah 
P~~~dwmalh~~rme-art~~~~a~~a~~~ili~~~bro~~~T~~nw~~i~~~~~---•••••••••••••••••••••~ 

Anadolu Zelzele Felaketini 

diği için, fiauar \'Üksclm~ ve mübadele bıtaıarfa kuvvetlendirmek temayülleri çok tehlikelidir. ~ I ._.. s· d 
şartları değişmı tir. Alakru:larla.r Türk - etrafında da teatii efkar edeceği söylen - Vapur baştan ve kıçtan olmak üzere Bugün T ..... ınema a 
İtalyan ticari müzakcrelerini.n neticelen- mektedir. iki yerden delinmiş ve ön ve arka am - Fransanın en twımmış muharrirlerinden FRA. ·cıs CARCO'nan 
me!iinc intiz.ar et.D'lek. lfız m geldiğini ve Ötedenberi Yunanistanla geniş mikyas barlarını su basmıştır. Bu yüzden gemi- ıa ut eseri yaşanmış bir aşk romanı olan 
karşılık

1

ı ticaretin a•aca·ı c:ek in bu mü- ta iş yapan mabfeUerde ·,;;,ıpıır navlunla- nin ticaret eşyası zarara uğramıştır. yNem LA'R HA p • SH AN Es-
1..akerelC'r sonunda taayyün edeceğini bil- nnın fazlalığı. uzun vapur seferlerindeki Yolcu!arın vaziyeti tehlikeli görüldü- K AD 1 ı ) 
dirroektedirler. müşkülat ve harb vaziyetinin doğurduı:ru ğünden ir telsizle yolda bulunan Et -

Killtlir ltıf rrl: diğer birçok sebeb'erin yakın memleket- rüske vak'a maJıalline gider~k yolcu - Bnyük san'atkar Vivlan Romance tarafından dahiyane bir surette ya.ratıJ:, 
ler arasındaki ticareti sıklaştırması ve ları alması bildirilımiştir. mıştır. Bu şııheseri görmeyenler ve tekrar görmek istiyenler için son fırSIJ 

Bir mektebin lise kısmı kapatılacak bunun dost mc.mlekeUer arasında daha '.li'whandan Etrüske alınan yolcuların \. 
M ar'f Vekaleti Bakırk·· .. d b geniş bir mahiyet almasının tabii bulun- Alanyaya çıkarıldığı dün idareye bildi - s A R Ay 

ıuna~ ~ımenı Be;ezyan m°Jc~~~i~uli: auğu söylenmektedir. nhniştir. •-• Bu akşam saat 21 de Sinemasında 
k bn Vapuru düştüğü kayalık mmtakadan :mu·· xı· R N'UREDDı· 'a,,T ve alrakraıdaş· se kısmınm apatı asınaı karar ver - A h ilk I 1 kurtarmak üzere gönderilmi" olan A - ıılı,. 1• r t· d.. b 8 Pr ~ eri: -s 

miş ve r.ey ıye 
1 

un şc rimizdeki a - v lemdar tahlisiye gemisi, şiddetli fırtına Bntun hasılııtı zelzele fe~aketz1::deleri menfuatine ol:lrnk 
lakadarlaraekb"lebdidrmibştir .. ve~aletin bu Şubeye davet yüzünden henüz mat?ub yere vasıl ola - •• 
karar-!"a m t e aZ} ıdan yolsuz - _ mamı tır B u·· V U K K O N S E R 

1 n-rülmesi ve dar ol büt esil Yerli l!mln0n Askerlik Şubesi Başkanlı ş · 
luk ar o . ç c ~ından: Yedek bclı:tm a.steıtmen (36058> si - 1,200,000 liraya Alman yadan geçen yıl Bı"letler S A R A Y Sineması gi-leriode satılmaktadır. öğretn:Pnlenn mnasmı. verememesi 5€- cll num:ıralı Bahaeddin oğlu 1310 ıu Mustn - alınmış olan Tırhan vapurunun !.ligortalı y-

beb olmuştur. Mektebın o:ta kısmı fa- fn Şev!:l Gülb ynı 8el'ian IUbemlze mllra : olmadığı öğreniliniştir. ~--••••-m> Fiatlar 50 • 75 - 100 - 150 ~ 
aliyetine devam edecek, lıse kısmı ta- caatı nn..n olunur. 

:::::. muhfclıf mekl•blerc dağ.ı. _ ( .... T.iY .. A .. TRö-LAR····· 
Şehir lş 1erl: 

Yolcu salonumm kar~Slnda 
otomobil parkı yapdacak 

Galnta yolcu sak>nu.n~ ~al"Şl ınd -
. n belediyece ı t mlakme krı -

kı ars::ını b- -k b" r \ erHıniştir· Buraya uyu ır o -
ra bôl parkı vı:ıpılacak ve bu park 
tomo, .. tramvav caddesine bir asfalt 
Kara.i{· v 

'de ~e bağlanacaktır. 

::7;~::::~:'.'-.:--------~J Şehir Tiyatrosu Te:ı;>eb:ışı dram kl.!mında 
akşam saat 20 30 da 

Hayat Bir Rüyadır 
Kadıkoy\ınde Sureyya sinema.sınan 

komedi kısmı 
akşam s:ınt 21 de 
Sözün Kısa ı 

Halk opereti - Bu akşam 9 da 
Rahmet Efendi 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Bütün kalb.eri aşk - Heyecan ve merakla titretece; 
harikulade bir san'at şaheseri, Fransada 193 

senesi Birincilik mükafatını kazanan 

BIRAKILMIŞ KIZLAR 
Baş Roll •rde: 

1 NE PRE E MARCELLE CJIANTAL 
ANDH.g LUGUE11 

MARGUERITTE l\IORENO 
Dünya havadisleri gazetesi, DİKKAT : Yarın gece için loca kalmamıştır· Aynca eu son FOKS 

_ __ cacı •J 
~~----~------~------~--~~----~------~----~~----~------~----~~----~------~----~----~------~~~__&J 

•ı ___ ım:ıı _____ .,. Numaralı koltuklar şimdiden satılmaktadır. 

l 



• '+•' - SOlf POSTA 

Finlôndiyadaki harb 
muhabirlerine göre Fin 
ordusu nasıl çarpışıyor? 

•• 
Finlandiyalılar: "Bizi (Uç O J lar 
mutlaka kurtaracaklar,, diyorlar 

.... . 
, i.d .seler Karpnnda 1 [ 
( KapDşon ) zedeler 

Ollugacalarıma 
Ceı·ablarım 
Bayan Hayriyeye: 
- cBir kadın bir erkekten ne bek

lemeli?• diye soruyorsunuz. say
makla tükenmez, isteğin. iştihanın 
ve hırsın hududu yoktur. Fakat ben 
tcferrüata girmiyerek iki üç kelime 
ile cevab vereceğim: 

Erkekten tam ve mutlak bir dost
luk isteyiniz, üst tarafı kendiliğinden 
gelir. Fakat tam ve mutlak bir dost
luk istemek için ona layık olmak 
lüzumunu da unutmayınız. 

* 
Bayaın Fahriyeye: 
- cBizde balayı seyahati neden 

adet olmamıştır?• diyorsunuz. Bizde 
pek eski, pek zengin ailelerin neden 
çok mahdud olduğunu düşününüz, 
sualinizin cevabını kendiliğinizden 
bu hırsunuz. 

* Bayan cB. H. • a: 
- Hayır, çocuk sizin değil, ikini-

zindir. Hanginizin daha iyi bir mü
rebbi olabileceğini tayin etmek gü9 
değildir. Mademki kurduğunuz ) u
vayı yaşabnak imkinını bulamamış
sıru.,, geçinmeyi temin edememişsi
niz. hayatınızı kavga ve münakaş~ 
dan uzak bulunduramamışsınız, iki
nizde de tam liyakat yoktur. Hanginiz 
fazla mes'ul bilemem, günlük haya
tınızs şahid olmadım, ikinizi de ayn 
avrı dinlemek lazım, o ise mümkiin 
de{{ı1, heın uzağa gitmeye ne hacet 
~n neticeye bakarım, netice ise 
maaJe.c:ef meydandadır. 

* tzmirde Tilkilikte bay cş.ş .• n: 
- Fikrinize iştirak etmiyeceğim, 

İzm:ri hilmiyenlcrden, sevmiyenler
den değilim . Yanılıyorsunuz, vazi
yet" biraz daha tetkik ediniz. 

* Bay Bedriye : 
Tek cümle ile söyliyeceğim: 
- Kadın kendisine verdiğiniz 

ehemmiyet ve mevki nisbetinde yük
selir. 

tKI ZB 



ası 

lkincikinun 

CZiRAAT::::J 
. Tnrkiyede merinosculuk 

/"'-................................. - .......................................................................... ~ 
Merino• koyunlarını •iiratle üretmek için bat vurulan «mn'i tohu,,.., ,.,,. 
lama» uıulünün, memleketimiz şa rtlarında iyi netice vermedı;t · 
anl<Jfılıyor. Halbuki «tabii tohuml aman dan iyi bir netice alınmııtıf· ı 
Bu uaılün bütün yetiıtirmiye teımi li, bu yolda daha çabuk ilerleme -

f.: ....... _. __ .. s ... 8 ,-8A hA8NLtAtTI• AnN .. E.- n-İ-5····--·-· .................. I Yazmaizni te:mTinaerdıemcelıtmir. an ) "---···-······· .. ·········· .. ····················· .. ··································································· 
1........... . -~ 

cSallhattin Enis> yalnız (Son. Posta) 1 -·-l·k···· .. ··b··--·---··' - 2 - (*) 1 nük olmayan koyunun, hele tam rahw 
ere ile kırıldığımı hatırlamıyorum. iV okuyucularının değil, genf4 bir kari küt- H ~A ı.. .. ~akaı 1 "nd Bizi merinoo yetiştirmesinde geri bı- unkunu bulmayan bu cüz'i meni ile .. 

ı · · k f nda -~ ;~ ~u e erı en mahzurlu gör- ,. e8llUtl a ası hükü.mlenip etiketi ya- dugum kısımlan, ona danışmaksızın, bi- rakan amilin (sun'i tohumlama) oldu- hwnlan:masıtıda telkih edilememesi ?'o 
pı.ş.mış bir isimdir. Matbuatın bu eski ve Utered.düd çıkardığım için _ beni mua- ğtınu söylemiş ve bunun yerine daha ve- bir ihtimal içindedir. 
sevimli tebaası, bugün kaleminden ziya- haze şöyle dursun - ertesi m;nü elimi sı- rimli dig~er bir usulün konulması lazım Bu ameliyat bır" du"zu""ye ..... ::ylece ~ 
de bastonuna dayanmak zekasını ve mu- ka. ,.,~ 'JU _ıı 
vaffakiyetini göstermektedir. Llkin 

0
, 

01
I!.kaç kereler teşekkür ettiğine ıwahid geldiğini yazmıştık. katle, itina ile, sükunetle devam etrııv 

bizde şöhretin mendil Wtüne damlamış İlk bakışta enteresan ve tasarrufkar lazımdır. Olmadığı takdirde birçok lt<' 
bır damla esans gibi dakikasında uçu- Cevdet Bey, benim sadece gece sekre- görülen sun'J tohwnlamanın tatbikatı yunlar kısır kalmak teh1dkesinde bul" 
vermesine, devamlı olarak, 9\itunlarda teri .ve musahhih olınamı muvafık gör- . b d 
boy göstermemesine rağmen cunutulan- med'i, Mecdi Sadrettin ayrıldıktan sonra maalesef Rusyadan başka niç ir yer e n:rrlar. 
lar:. manzumesine kanşınaml..$tır. Hala gazetenin tahrir işlerini de mutlak bir sanıldığı gibi basit ve tasarruflu olma- Diğer taraftan istasyon Cuma. - Pa~ 
(Cehennem Yolcular) ve (Zaniyeler) e- salfill~~etle bana verdi. Bu an. benim ga- mıştır: Bir defa saat gibi işleyen bir teş~ az veya çok kendisine gelen her kosn\l 
debiyat borsasında geçer tahvllattandır. zetecıli.k hayatımın en müşkül anı idi. kilat içinde bilgili ve feragatli elemanla- koyunu hemen tohumlamak zorundsdJtı 

Salahattin Enisin yan ömründen faz- Cünka (İkdam) ın siyasi rengi yoktu. ra şiddetle ihtiyaç vardır. Bu elema:nlar Yoksa ancak 24 saat süren kösnürne gt' 
lası, mürekkeb kokusu, makine if.irültü- Havadislerinde mücerred, fakat Cevdet her mesai is•'"""Onu irin, bir l::aytar, bir çer ve bir dahası ya olur, ya olmaz. tşid 
SÜ arasında geçmiştir. Bugün bile, bizim Bey ~makalelerinde, yaptığım sanrure ~J ~· yanın dakika çalışmasında kafamızı tu- rağmen patavatsız ve pervasızdı. Kaç ge- sıhhiye memuru, bir usta işçi ve 2-3 ço- nazik bir tarafı da kösnük kovunlarıJl il' 
tan, makine gürü!tüsünü hiç saymış, gel- celer, gazetedeki işimi bitirdikten ve ge- handan ibaret olur. Bwılar Altahın kın- zun yola gelemeyi.şidir. İstasy~nlar uza1'' 
rniş matbaanın hemen bitişiğine taşın- ce yaruıınm geç saatinde Şeref sokaltın- na kurulan hir çad'ır altın.da, sabahın pek ça olup ta, koyunlar fazla yol .l\lmak JlleC' 
mıştır. Bence onun bu jesti eski mesleği- da oturduğum evime gelip pijamamı ~v- erken saatinden itibaren işe müheyya bu- buriyetinde bul,unurlarsa hırablan yolıl' 
ne olan hasretinin, hayır hasretinin de- dikten sıonra bir kelimeden şüphelenerek ak k" d-...ı:-ı "-,_ 1 geçı'ven·r ve istasyonda boş yere tohufil' 
meğe hakkım yok, sevgisinin ve bağlılı- pardesümü arkama alıp (İkdam) matba- lunm mev un t!U!ll . er. Ud1la evve ğının bir tezahürüdür. Salfilıattfn Enis asına gittiğimi, ve gazetenin tabından ev- köyde, kendi koçlarından birini - çavını Janm~ olurlar. Hele istasyonun tam vıı1" 
matbuatın en eskisidir, demiştim. Mat- . . vel makinede cümle ve hatta kelime ta- bezle bağlıyarak - sürüsüne salmış olan tinde açılmıyarak bir müddet geçe }<slt 
b.uatta ces~i o!:"tak. ~a_şlı başın~ bir me- SaMhattın Enıs dil ve tashihi yaptı~ımı bilirim. 1 köylüler, bir bir o gün kösnüyenleri ayırd maSl., köylünün end~esini artırarak lıd 
z~rettir. Çü~ B~bıalı cadd~ınde esen rat kalemleri mümeyyizi idim; fakat mem .. <tk.d8;_m) .da 'bir ~~d~et :;vnra mali "ederek istasyona getirince nemen aşıla- korku ile, istasyona evvelce diğer koÇl~ 
ruzgann ~.k~lıne ısmen ye Cl.!J:1~n. d~- ı l~ketin geçirmekte oldu~ bfiyük taka!- muşkül~t içme düşmuş~ ki bir J?Ün Cev- acaklardır. rın aştığı koyunları getirmesini de Jtlıl' 
yanmak mühım meseledir. Eskilığın bır lubat içinde A:ran meclfsinin l&ğv" ~ det Beyın ımuıvafakatinı alarak (Vakit) e y 
başka cep~esi ~~· bir hatır~ ardi.yesi oı- 11 dan a~ıza ~yİeniym-du. Ve nihayı~t ag: S{eçtirn. Biraz sonra harf inkılabı başladı. Tohumlamanın panorama,i;ını kısaca cib olur. 
~ak~. Kim ~ı~ır ~al9.hattın Enıs neler mesele bir gün hakikat oldu. Bu inkıldb, gazetecilik ve tashih havatı- anl.~tayım: Görülüyor ki sun'i tohumlamada n1ı1' 
gormuş, neler ışıtmış, nelere ka~mıştır? Bu hAcfüelerden birkaç ay evv 1 k _ mm en mü kül ve yıpratıcı zamanıdır. Once koçtan Meni = Sperma alına- vaffakiyet, birbirine bağlı bütün işlei.# 
EH><;tte onu (l\1atb1:1at hatıraları) arasın- d~sine rasgeldi~ şair Ahmed Haş~, ~~r Uzun ~e~er orada musahhihHk .Ye ~ece caktır. Bunun için damızlık koç herhan- hüsnü suret'X! cereyan ve ifasile aıaıc~: 
da ihmal edeme~ım. Onun bembeya~ ~n bana, kendisine şahst hayatımın hiç sek"Teterlığı. yaptı.n;. Oradan. <C.umh~ri- gi bir dişin in yanına getirilerek kalkın- dardır: fstasyonlann tam vaktinde nçı 
saçlanna, bu rengı bu meslek vermedi bır janrını if.şa ve hatta ih~as etm d'ğ" yet) e geçtım. Bılahare hanctekı vazıfe- ik edT ta k lk d v ması, sürülerek yakın yerde kuruıınııSlı 
mi? Saliihattin Enis, matbuata na&l inti- halde o harikuJAde zeki - ~ .. e ı. ~mı min altırlığı . S?eceli ve S?ilndüzlü çalıc;ma- maya teşv ı ır ve m a m ıgı sı- .;e 
sab ettiğini ve en şayanı dikkat hatırası- 'ıve izzetinefsimi de ko goru~. ve sezışı e mı imkansız hale kovduğu için 2 sene rada, daha evvelden hazırlanmış olan bir kösnük koyunların dikkatle ::tyrılmas1 

ru bakınız nasıl anlatıyor: _ Kabul ed ruyara. ·. kadar bilfiil l!azetecilikten u-ıak kaldım sun'i Mihbel = Vajen aleti koçun çavma ameliyat esnasında keza dikkatle J11(1
8
; 

- Matbuat haıat~~a in~isa~~ .13.27 de Kadriye söylfye~rs:ın0se~iıç1f Yakub ve sadece (Millivet) ıtazetesinde bana tutularak mtı'hteviyatı bunıa akıttınlır. yenesi, spermanın hayatiyet ve kesafe 
başlar. O sene Uskudar ıdadısını ıkmal nafiz bir vazi tt dİ .5ş ( kda~) da tahsis edilen sütunda haftanın muayyen derecesinin usanmadan tetkiki, telkih •· 

gendi. Kendisi (Tanin) in sekreteri idi. ~n. . . ettim. timetre mikabıdır. Bu bir santimetre mi- meliyesinin tam unku rahimde icra.1: 
etmiştim. Edebiyat hocam, Muhittin Bir- ı zife bul ye e r. ana orada bır va- ~ınlerinde makaleler yazmakla iktifa Vajene akan sperma nihayet 1-1,5 san- sı 

Gazetedeki masasının yanına benim için Ken~sıne «pe1?!• dediğimden 3 Ri}n Oradan sonra tekrar (Cümhur'vet e kabı sperma az sonra sulandırılıp azar hiçbir koyunun aşılanmadan geri çe\rtı 
bir masa koydurdu. Bir müddet oraya sonra ayan m~~cıı:ındeki odacım. bana avdet ettim Kısa bir fasıladan !2:0~ra )ve- azar, aşı bekliyen koyunlara at•lacaktır. memesi, koçların muntazaman meni vt' 
devam ettim. Sonra (Kadın) isimli bir P.ostadan gelmi~ bır rnektub verdi. Ha- ni rtkdam) · a mrdlm ve ora.da~ (S k t d. 1 b ha recek bir kudrette bulundurulması !çıt 
mecmuadan, onu yeni bir iekilde çıkart- şım, '?~ ~ek.~u~?nda hemen Yakubu ıtör- Po~~) ya intiS:b ettim n on Fa at a ım an evve u spermanın - ihtimam\a beslenmesi lazımdır. Bu s"' 
mam teklüini aldım. Bu mecmuada aece- meklığımı goyluyordu; o, ve Tahir Ltıtfi t . . : . yatiyet ve kesafet derecesini anlamak '"' Be imdi f (İ ( k.L.-) a ılk aırdı~ım " i h ff k nuncu nokta, ·""'hvetlen· esnsen sun'i stJ' li gündüzlü, bıkmadan ve yorulmadan Y - ş ııe ir - bana kdam) ın ta.s- u-<Wıı ,.,. "' .. aman_, yan ltlzımdır. Tabii aşımda telki e muva a r-

çalıştım. Nihayet bu mesai neticesinde h!h f.şlerfnf tekJff ettiler. O vakte kadar ~ndan 20 sene evvel onun me:dıvenle- olan böyle bir spermanın, sun'i tonumla- rette istismar edilen sun'i tohumla:"~ 
çok yorgun düştüm ve muvakkat bir 1 bırçok mecmualarda yazı yazmı$, mec- nnd~n __ çıkartaken ~kakl~rımddakı (İkbed ya)z mada işe yaramaz bir şey olması müm- koçlaırında fevkalade mühimdir. A'P' 
müddet için bu işten çekilmeğe mecbur mua ve yevmi gaıete çıkartmıştım: fakat sa~, ·~ on neyı ~eçmıvor u. . am halde istasyonun faaliyeti birden durıı· 
kaldım. Umumi Harbe takaddüm eden bi'Jıac:.sa bir yevmf gazetenin tashih fşin- gazet;sındeki. uzun ve yınratıcı bırkaç kün.dür. Çünkü fazla mikta.rda sperma- od1' 
sene ile mütarekeye takaddüm eden sc- , de bilfiil ç.alışmamıştım. Buna raıntlen se~e'ı~ mesaıden sonra saçlarımın biU- tozoit = tohumcuku ihtiva etmiyen rne- verir. Hulasa sun'i tohumlama met ·ı 
neler arasında muhtelif edebi mecmua- 1-.ı teklife red cevabı vermek. bana bira:i! milbala~a yarısı bevazlanmıstı ve SOT'lrll niler, taksim için çoğaltmaya gelmezler. liyakat ve feragatle çalışmayı bilen b', 
larda eserler neşrettim. 1 da aciz izhan gibi ~eldi)ti için karc:ılastı- kac sencleı::· ka.ç uzun se~cler .. · Bundan Diğer taraftan 'bu spermatozoitlerden çok elemana, ve bittaft>i bir hayli rnasrıı 

Mütareke senelerinde (Kaplan) isimli ~ım teklifi kabul ettim. O min (tkdam) dolayı bu1?Un .hır .zerre bıle ı:tam duvmu- k k :ıını fa dayanan bir usuldür. _114 
edebi bir mücadele mecmuası çıkarttım; matbaasının fi.crt katındaki masamoa yeni yorum. Ve _bılakı~ saçlarımın aklılının, beşte dördü canlı ve ıvra 0 

yan me- !P"' 
fakat bu m&mua, 

0 
vakitki sansörJn şid- va7 ifo.mi ifa ettn~e çıkarken kendimde rubu asrı mut~cavız yoruc1;1. sert, yıpra~~- niler dahi çoğa bölününce emniyetli ola- Şimdi bana: c- Peki Tanmman, ~ 

detti tazyikine maruz kaldılı ve aon nüs- hakiki bir azim ve {'Pc;ar,..t hı.Jluyordum. c~ heyecanlı bır sAvin eserı oldu~nu du- mazlar. Baytar. bu ciheti önceden tesbit den.beri köy~ıü koyunlarına tatbik edil 
hasının yarısı şaru;örün mü.manaatine uğ-1 Birkaç aT sonra (İkdam) gece sekre- şunerek her sa!bah s~cl~rımı_ tararke~ için, alel8.cele mikroskop altında bunlan sun'i tohumlama faaliyeti bu anlattıP11 

radığı için bunu çıkarmakta devamın ka- teri Sadettin - Allah rahmet etsin - işini on1.an aynada haz ve ınbıı:ıat ıle seyredı- tetkik etmek ve ancak kontroldan sonra şeklin a.ykırısında mı cereyan etmiştır1' 
bil olmadığını an1J&dım ve bizzarure neş- bana devretmek arzusunda bulundu. <.!..- yorum. Glikozlu _ Foıdatlı huSU6i bir biyo1ı0jik diye sorulabilir. 
riyatını tatile mecbur oldum. Biraz son- van) da ka.panm~ oldu~ !cin bu teklif! Hatıralar mahlôl ile ve meninin kaliteBine göre az Bu suale kesin olarak bir cevab veril~ 
ra bana (Şebab) isimli edebi bir mecmu- kabul Pttim. Bu ruretle (İkdam' ın hem er 

b k 1 d akla mu"'kelleftir mez. Yalnız görüp duyduklarımız ve 
ayı yeni bir kadro ile çıkartmaklığım muc;ahhihi, hem de gece sekreteri 0ı.muş- Benim mat uat hayatımda bir sürü a- veya ço su an ırm · .ıJ 
teklifini aldım. Bu mecmua u7.un zaman 

1 

tlım . cı ve buna mukabil tek güldüren bir ha- Bu iş tamam olunca sıra bekleyen ko- deki rakamlar sun'i tohumlama metoô 
çıktı. Bu sırada (Payitaht) isimli yevmi O zamanlar İkdamın sahibi Ahmed tıram vardır: yunuın başı bir lboyund'uruğa kıstırılarak nun muvaffak olamadığını meydana J<O' 
bir gazet.~ intişar ediyordu. (Şebab) ı çı- Cevdet Bey İsviçrede idi. Bir gün onun (Şebab). ı çıkarttı~ım günlerde Osm~n lüzumlu yeri (spekülıüm) denilen aletle yuyor: 

:~:~ ~~~~~~~~~;fa~=~e:v~~~~ ~~ıv~~ ~~~~~~. ~~~~a~:~u~~~;~uy~;:ı~i ~~~ıı:S:::ü~:~~n !e~?ı~~~iza~ ba~~~ açılır. Meni daha evvel dereceli bir ıınn- Sun'i tohumlama metodiyle. ~ıvırc~; 
zıyet karşısında bı~arure (Şebab) 1 bı-ı yanmıştı. o derecede ki matıbaava ııele· lmanas~, zı;:va, fakat ahenklı v~. turntu- gaya konulmuıştur. Baytar elindeki wırın- ların merinosa çevrilmesi işim once. tf, 
r~ktırn. Ve o gazetenın başına ııeçtim. Bü- cek olan insan, 0 ~azetenin sahibi değil, raklı bır şıır yazmış, meşh~7 .şıır kralı gayı bu açılan delikten içeri sokarak tam Alman müt --ı.. ... c;sısı organize etrnıŞ 
tun arkadaşlarımız, me.5aimiz.? karşılık sanki asümani bir bela idi· bize Cevdet Filorinalı Nazım Beye bu şıırın, onun rahmin dibine 1-2 dizyem sıkar. Şu kadar Sonradan bu 'iyet ihtisasını Rusyııd~ 
az para ~:ı~~rd~k .. Faka.t .ruh.ları~z zen- Beyi öyle tanıtmışlardı. Fakat birkac gün . muhibbi h~isi olan d~~ii ~zam Abdülhak var kı', bu esnada kovımun hakikaten . .. t fı d f1 ı-
gin. ve gonu 1eı:.mız şendı: ;sı.r gun ~aze-\ sonrn ~ördüm ki, (İkdam) :;ahibi, hic te 1 Hamid Beyın ele g~~ır~lmış gayri matbu .. . " " -- . tkik ile yapan bir Türk vetennen ara n a . ' teyı. ~ı~~ra'!1 . mues.5ese - ışını çok genış- 0 tavsif edildiği ıribi. adam de~il. bilakis bir şiiri olduğunu soylıyerek (Şebab) ta loösnümuş olduğunu da r~ te _ dare edildi. İlk iş olarak binlerce Jıt 
le~tıAı ı~ın ıp~!1 ~cunu kaçıra~ak - nihayet çok kal<'nder, 0 nisbettı> ba:b:ıcan bir ın- 1 derci için Hamid beyden müsandc ist1h· anlamış olmak lazımdır. Aksı halde !tos- sarfile istasyonlara muktazi malze~ 
acız halıne d:.ıştü ve g?zeteyı kapattı. 1 san. hattA en doğru tabirile bir arkadaştı.! sa1.ine d~l~let etmesini Nazım Beyden 1 son mübayaa edildi. Çad:ınından maşrapıı.cY 

Ben o sı:a.la,:da aynı ~nda memu~- 1 Senelerce o gazetede devam eden ,!'?eceli rica etmıştık. (•) Birinci yazı 7 :tklnclklnwı tarlhll (Devamı 11 inci sayfada) 
dum. Meclısı ayanın cncurnen _v_e tahn- ve gündüz'ıü mesaim esnasında ona bii' 1 (Devamı 11 inci sayf.ıda) ~tadadır 

Tıpkı cinayet haberini a!dığırnız za -
man, evde bakıştığımız gibi bakıştık •.• 

Kaybedılecck zaman yoktu. Derhal ka
rakola giderek vilayet merkezine sevkle
ri derdest mevkuflarla temas"l geçti.• .. 
Elimdeki mücevheratı yeni görmüşler gi
bi bir tavır takındılar. O 1.ama=ı iç1erinde 
en zeki görünen birisine dönd:.im: 

- Senın adın ne arkadaş?. 
- Selim ... 
- Buraya bak s e· im; b<.'n rnüddc:u-

mumilerin başıyım. Sana mahkemede 
yardım ederim, hapishanede de rahatını 
temin ettiririm. Bu pantantifle yüzüğün 
elinize nasıl geçtiğini bana açıkça anlat. 
Mademki yakalandınız: bu iş nı\sıl olsa 
mt?ydana çıkacak demektir. Hem siz ü
zülmeyin, hem bizi üzmeyin: sana söz 
veriyorum Selim, söylersen Ç'>k yardı

m~ dc.kunacaktır. 

- ········· 
_Susma oğlum; bunları herha1de çar-

d 
satın almadınız, bir yE>rden çaldı-

~ an k' d 
S··y,e bakalım, nerede ve ım en 

nıı. o ı 

aldınız? .. ·1 b" 
11 gafil bulunup gozucı e ıran 

Se m, " " bak d k"nin yuzune tı. 
yanın 8 ı . bütün şiddetimle Seli-

Bjrdenbıre ve 
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min gözucile baktığı adama dönerek ba
ğmlım: 

- Bem bilmiyorum mu sanıyorsu-

nuz?. Kızı bıçaklıyan sensin!. 
Muhatabımın benzi kül gibi sarardı. 
- Adın ne senin? 
- Durmuş ... 
- Durmuş değil; kudurmuj!. cJan-

darmaya hitaben> şu herifi ihtilatt:ın 

derhal menedin. Arkar\aşlarile ka.t'iyen 
bir araya gelmiyecektir. 
Durmuşu karakolun başka bir l)rlasına 

götürdüler. 
O zaman tekrar Selime döndüm: 

- NlÇüı bana söylemedin?. Gördün Jd 

BEN 
ÖLDÜRMEDİM 

ben her ıeyi biliyorum. Seni bunların i
çinde adama benzetmiştim; yazık ... 

* Sabaha kadar uyuyamadım. Vilayet 
merkezine gelerek mevkufları hapisha. 
neye teslim ettikten sonra gıiya istirahat 
edecektim. 

Yatakta göz1-erimi yumunca Haşmet 
Güneşin hayali karşıma dikllerek: 

- Bu felAketimin müsebbibi s~nsin!. 
Diye bağırıyor. Derhal gözlerimi açı

yorum; bu defa da ayni hayal karyola
mın ayak teraf ındaki d~mirinde haykın
yor: 

- &nden kaçamazsın, aeni mahvede-
a.JH 1 c""6 .m ...• 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
Arka üstü yatıyorum; hayal tavana 

yapışıyor. 

Çıldıracağım! ... 
Gözlerimi yummadan güne~i doğdur

dum ve alelacele giyinerek derin bir kor
ku içinde evimden ... Hayır .•. Hayald~n 
kaçtım ..• 

* Telefon işliyor: 
- Evet; ben Ekrem ÇeMk •• , 
Öbür taraftan gelen sea: 
- Ben de kültür direktö .. 
Diyor ve UA.ve ediym-: nı. 
- İşittiğimiz doğru mu, 
- Zannederim · · 

..,. Memleket .. • . 
~n çalkaJanıyor ... 

Se!imi getirttim. .. ,, 
- Dün yanında arkadaşın var diye s~~ 

lemedin değil mi? .. Haydi anJat bakal· 
şu pantantifle yüzük hikayesini! .. 

- O işd<; 'benim kabahatim yok efcıt' 
dirn?... ı 

•)<il 
Aman yarabbi! Perde açılacak. Hakı 

tıJ' 
güneşi doğacak .. ben de hayaldE'n kul' 
lacağım... , 

- Bi1iyorum oğlum; zaten seni k:ı~. 
hatli saysam sana mı sorarım?. Kıza b~çct 
ğı saplıyan (Durmuş) tur. Bu cihet bıı 
malı1m, işte!. 

Dosyaların arasından rasgele bir tD 11C" 

sini çekerek içindeki evrakı karıştırdı~ 
bir tanesini çıkardım. Kağıdın mattU on· 
duğunu ve altında hem pul, hP.m de J1'l ~ 
hür bulunduğunu Selime gösterdik1~. 
sonra kafamda derhal bir müzekkere ıı, 
durarak okumağa başladım: 

( · ı· ı· · li · aar111' ......... gız ı po !.! ve gız Jan . 6, 
tarafından yapılan tahkikat net1cesıl'l 1, 
katilin Durmuş olduğu kat'iyen acılB~tı 
mıştır. Durmuş, halen Selim ve }{ec.,,. 
isimli iki kişile beraber ...... nahiyes~ 
de olup tevkiflerine müsaade buy\ll' 
ması) 

... 



R1.ş modas1.n1.n 
esas hatlan 

l>Unya hadiseleri ister istemez modaya tesir etmış bulunuyor. Vakıat kadın 
:Odasının beşiği olan Paris bize hem.iz ta~~iJe cHarb mo~a~ı» denebilece~ 

r tarz vermedi amma modanın ana çizg.lerınde umumi hadıselerin ahengı 

ile Uy~un bir ağırbaşlılık ve saçielik var. Yeniliklerin çoğu ilhamını süsten 

fantaı:den ziyade hayatın pratik ihtiyaçlarından almış görünüyor. Şık ka

dırılar şirndi dayanıklı kumaş, rahatı, ceb, pli gibi muhtelif ihtiyaçları karşı
layacak garnıtürleri ve spor elbiseleri tere~ ediyorlar. Bununla beraber doğ
l'tıdan doğruya üniformayı ta:klid ed~ elbiseler pek az... Kadın her zaman 

libi kendi ince hususiyetlerini elinden bırakmış değil. 
aahatı ve rativ. an an moda: Pek ta:t>ii olarak yünliiyü ipekliye tercih 

M...... p gı Y . 1 . • b' v • n-
·"lnış bulu Öğl hatta "kş am clbıse erının ırçogunun ınce yw.ı.-
lüı nuyor. e sonu, o. .. d 

1 
.. 

1 
.. kr 

erden y ldı. .. .. de <=aşmayınız. Yün jersey, yun ante, yun u ep 
~ apı gını gorup -. 

(dra) en moda kumaşlardan sayılıyor. .. . A •• 

ŞaPkala b'l (" t tok · ter türban) kah yun Jerseyden, kah yun dantel 
\t r ı e ıs er , ıs • . .. .. .. ~...: baha 
eya filed 1 B Inız kışa mahsus değil. Onu.muzdeN. r ve en yapı ıyor. u, ya .. . 

)az ll'lod . . .. kal "rünen, hakikatte bir tul kadar hafif ve ınce 
'Vi>-· ası ıçın de goze ın go 1 d ·· t" 
•>qıı~ıe h R kl den bilhacsa açıklar moda. .. Koyu ar a usu 
taı r azırlanmakta... en er ~ 

r& ON 

Şıklığı seven kadın 
nelere dikkat eder ? 

Tırnaklarınızın kırılınanıa!Sı, iyi bir 
biçim alabilmesi için yanlarını törpüle
meyiniz. Bırakınız iki yanlar parmak 
ucunun hizasına gelsin. Ondan sonr~ 
bu noktalardan başlıyarak tırnağa beyzi 
bir şekil verebilirsiniz. 

* Çok elbise yapamıyorsanız tam 
«spor• talrzından sakınınız. Arkası to 1 
kalı ve iri cehli bir tayyörden ise klasik 
bir tayyör daha çok işe yarar, daha sık 
giyilir. Cünkü onu öğle sonunda da gi
yinmekte mahzur yoktur. 

Yuaıı: CEVAD FEHMi 

Hastanede bir facia 

Ayni şekilde beli kemerli spor bir 
manto yerine düz, sentürsüz bir manto ' 
vaot•rma'k daha karlı bir iş olur. Birin
ciyi pek mahdud yerlerde giyebilirsi
niz. İkinciyi birçok yerlerde ... 

* 
İşte az elbise ile şık görünmeyi isti-

yen kadının tercih etmesi lbım gelen 
biçimler: 

Düz bir manto (ne kloş, ne kemerli) 
klasik bir tavyör. 

Koyu renk ipekli, sade bir rob. 

* Bir robun korsajile eteğini ayrı yap
tırmak; &z elbiseyı çok göstermek bakı
mından pek faydalıdır. Bu korsaj etek 
beraber giyildiği gibi bluz ve etek ye
rine başka bluzlar, başka eteklerle de 
kull.anılabilir. 

Şık bir yastık 

Vafidisin evinden 500 metre uzak 1" bizim otomobili bulduk. 
- Peki amma fim.di 11e olacak? ni ortaya atmak, bu suretle gazetelerin, 
- Eve döneceğiz. polis müdürünün ve müdiriyette kendi-
- Biz mi? Ne yapmak için? sini ç.ekemiyenlerin ağızlarını kapatmak 
- Allah Al!.ah ... Uyumak için dos- ta lizımdı. 

tum ..• Uyku vücudü, zihni dinlendirir ve Rıdvan Sadullah susuyor ve düşünü-
bizim de dinlenmeye çok ihtiyacımız var. yordu. 

Serkomiser bir müddet olduğu yerde Serkomiser konuşmasını bitirince: 
durarak derin derin düşündü. Takib edi- - Osman bey müdiriyete bir telefon 
lecek daha faydalı bir tarzı hareket olup etsene bakalım, dedi. 
olmadığını araştırdığı anlaşılıyordu. - Bir şey mi soracağız, hocam. 

Tahakkuk etmişti ki Vafidis Gavri- - Haıyır. Sadece yeni bir şey olup ol-
yeloğ\u adaletle başı hoş olan bir şahıs madığını anlanz. 

Yaostık odaya neş'e, renk ve şıklık ka değildir. Serkomiserin birçok suallerine Serkomiser makinenin başına geçti. 
tar. Ancak çok değil birkaç tane hatta cevab verememişti. Bu suallerin hakiki Müdiriyeti bularak nöbetçi müdürünü 
bir iki tane ve mobilyeye en uyan renk cevabları alınıncıya kadar kendisine Ra- istedi VP. konuşmağa baş1ad'ı. 
!erde yastıklar yapmalı. Fantezi yas - if beyin katili olarak bakmakta büyük İşte o dakikada hiç ıbeklemediğimiz bir 
tıkları dayruımaktan ziyade süsün a - bir mahzur mevcud olamazdı. İşte bu es- şey oldu. Mükalemenin daha ilk cilmle
randığı misafir salonlarına ayırmalı, ye babı mucibe ile kendisini biran evvel ya- J.erinde serkomiser birden sarsıldı. Sert 
mek odalarında, sırf rahatımızı arad1 • kalamak lazımdı. Fakat nasıl yakalıya- bir hareketle yüzünti Rıdvan Sadullaha 
ğımız sedirlerde. div<!nlarda pratik, caktık? Adam bizim burnumuza gülerek çevirerek yarı korku, yarı hayretle ıbaktı. 

avucwnuzdan sıynlıp kaçmıştı? Evinde Sonra başını birkaç defa aşağı yukarı 

yaptırdığı tertibat isbat ediyordu ki po- salladı. Ne oluyordu? Müddeiumumi mu
lisin kendisini ziyaret etmesini uzun avini ile ben heyecanla yer.erimizden 
müddettenberi bekliyordu. Bu oyunu fırlamış, Osman beyin yanına koşmuştuk. 
çok evvel tasarlamış ve nihayet hakika- Mükfileme devam ediyordu. Osman 
ten muvaffakiyetli bir şekilde oynamıştı. bey sözü kısa kesmek istiyor, fakat anlıı
ıtrakat böylece kendi aleyhinde en kuv- şılan nöbetçi müdür anlattı~ı mevz.ua aid 
vetli delillerden birini de meydana atmış bütün tafsilatı vermek istediğinden te1e
olmuyor mu idi? Yakalandığı gün elbet fonu elinden bırakamıyordu. 
bunun hesabını verecekti. Verecekti am- Serkomiser birkaç defa (garib) dedi. 
ma acaba onu ele geçirmeye muvaffak o- iki kere chay Allah bellSinı versin!ı. 
labilecek mi idik? cümlesini kullandı. Bundan başka ağzın-

On dakika sonra Rum komüsyoncunun dan yaJıız yansını söylemekle iktıfa et
İstinye sırtlarındaki evini yaya olarak ter tiği daha ağır bir küfür de ~ıktı. 

yıkanır ve dayanır modelleri tercih et- kedip Maçkaya dönerken Rıdvan Sadul • Artık merakımız son haddini bulmuş
melidir. Etamin bu maksada son dere- lah müstesna, gösterdiğimiz inhizam ve tu. Ahizeye yaklaştım. Kulağıma bırkaç 
ce elverişlidir. Yeni bir iş olmamakla nevmidi manzarası bugün bile bir türlü defa (Cerrahpaşa hastanesi), (mefluç ıh-
beraber yastığın şekline, işin ve renk- gözümün önünden gitmez. tiyar), (maktul verem1i) lcelimcleri ça-

lerin i_?t.~hab~a göre y~p~eni bir şey O Ç O N C O K 1 S 1 M tındı. Fakat bunlardan bittabi meseleyi 
gibi gorunebılır. İşte bır ornek... anlamaya imkan yoktu. ~bi duran yeni renkler pek beğeniliyor. 

~ın ince bluz En son saç tuvaleti 
- l - Nihayet mükaleme bitti. Serkomiser 

Hastanedeki facia makineyi kapatırken ayağını şiddetle ye

Vafidtsin evinden 500 metre mesafede, 
asfaltın sağ tarafında bizim otomobili 
bulunca doğrusu kendi hesabıma çok 
memnun oldum. Maçkaya yaya dönmek
ten k.urtulmuştuk. Arabanın sadece lam
balaı-ı eöndürülmüş, başka tarafına do
kunulmadan yolun kenarına bırakwnıştı . 
Anlaşılan Vafidb bir ihtiyat tedbiri ola
rak arııbayı evden çıkarıp uzak!aştırnıayı 
muvafık bulm~tu. Böylece belki hapse-

re vurdu. 

da giyilir 

~ .... 

L....~ diye ıu... kalın 11eyler giymek . . .. . 
~ - ~11 ., ta .. Dev:ımlı ondülasyonlar çıkalı saçım kendisi duı»eltmek kadınlar !için bır 
111!1'1- '"'1ez. qıtıcı mantoların yyor- · . . . 
A..:lll alt:ndan . bl zl da ihtiyaç T ~d halini aldı. Maamafih arasıra daha usta ve daha alışık ellere de ıhtıyaç 
..qY<lu~-- mce u ara 1 ıy •A B 'ht· ·· mk.. ld v k da 1 k · · 1 
bıce 6WllUZ ~· Yerine yöre ne duyulacağı pek tabıı... u ı :y~cı ~~ . un o ugu ~. r aza tma . ıçın ya.-
)t11 :klueri bir zaruret halinde a:ı- nız permananta güvenmek kifı değildır. Elden geldigı kadar pratik saç bı
lfy .~; Örgünün kalını, kabası gıbi imlerini benimsemiye de bakmalıdır. 
Q~ı, ~cesini de ister ve sever. ç Ne uzun ne kısa bir saç için şu kuvafür pek uygundur. Kolayca yapılır. 

Olabilb-~iihıuz model bu ih~iyacatcevab 1.:;uk bozulmak tehlikesi de yok gibidir. Çünkü: Bozulacak nesi var? Ön 
._l'lftırıı~ntş yollar sık ığne arasına Ça 

1 
t bii şekilde geriye tararun1ş, hafif bir dalgadan sonra uçlan iyice 

le~~: -·-. ara dantellerle mevdana saç ar en a . . . 
tıı..:··•iftjp "'-b't · .. ı .. ··1m·· Yanlar da öyle ... Arka alelade saçlardaki gıbı yukan taranmamış, 
"'"'tış • .ı. • ı gene ayni yünden oru - buku uş. . . . . . • . . 
~ ..... ~teller. Uçlan erkek yaka- ağı da kıvnimamıştır. Daha onJınal bır şeklı var. Yana do~ ~aralı ve m 
~'bir libi &erfy~ bmdilü dik bir yaka ~ ·rulo halinde bükülü· ... Olsa olsa bu k1şım çabuk bozulabilır. Onu da 
ı...;;ı..~~lebek kravat bu fl)tlıjı tamam· ır WAtM .....- ııo~eniden yapmak güç bir iş değildir. 

-.cnr. - sap.r 

dild'iğimiz yerden kaçıp kendilerini taki
be girişmemiz ihtimalini önlemek iste
µıişti. Belki de bizim otomobili götür -
meye karar verdiği halde yarı yoida ken
di spor otomobilini garajda bıraktığına 

pişman o~uş, dönüp onu alarak bızimki
ni olduğu yerde bırakmıştı. 

Eve girdiğimiz zaman saat biri geçi
yordu. Kütüıbhanede oturup bırer kahve 
içtik. Bu geceki vak'a ile (Zehir1i Gölge) 
faciasının yeni bir faslı kapanmış olu
yordu. Berkomiser lbu münasebetle faali
yetimizin bir muhasebesini yaptı. Bilan
ço hiç te memnuniyeti mucib değildi. O
na göre vakıa artık meseleyi hal etmiş 
sayılırdık. Katil V.afidis idi. Necdet te şe
riki idi. Buna şüphe edilemezdi. Fakat 
işin kötülüğüne bakın ki bunu ifşa et
mek işine gelmezdi. Vafüfüin ısmini or
taya atınca onu nasıl e1ıden kaçırdığımızı 

da anlatmak lazım gelecekti. Serkornis~r 
ömründe böyle faka basmamıştı. Anlatır
sa herkesi kendisine güldürmüş olacaktı. 
O'acaktı amma aksiliğe bakın ki ona da
~-.~ iadar- katintı ilmi-

Rıdvan Sadullah gü:erek seslendi: 
- Bendeki hissi ka.blelvukua ne der

sin Osman bey? 
- Hem de ne hissi kablelvuku ho

cam ... Müthiş ... Va.sko dö Goma faaliye
tine devam ediyor. 

- Ne diyorsun!.. Bak şımdi mesele 
mühimleşti! Anlat bakalım. 

- Leyla hanım, Raif beyin akrabasın
dan yani Rüstem Paşa ahfadından erkek 
olarak bir Necdet, bir de Cerrahpaşı has
tanesinde yatan, Hüsnü bey isimli nü· 
zül'ıü bir ihtiyar kaldı, demi ti ya ... 

- Evet... Evet... 
_ Bu ihtiyar bir saat evvel hastane-

den çalınmış ... 
- Çalınmış mı? 

_ Öy'e ya ... Nüzüllü bi,. ihtiyar yü
rüyüp kendi kendine kaçamıyacağına gö
re kaçırılmış veya ~a 'anmış demek la-
zım ... 

- Saat kaçta oluyor bu ış? ... 
- Hemen hemen ıbir saat evvel. Fa-

kat iş bununla bitmiyor. 
- Arkası mı var? 

- Evet bir sirkat ve hir de cinayet ..• 
- Ne söylüyorsun? 
- Verem.Her koğuşundan bir hasta 

da hastane kap1ıSından 200 adım ötede 6-
lü bu1unm~... Kurşunu kafasından ye
miş... 0,25 çapında bir KoJt otomatik 
kurşunu. 

- Necdetin Ul>ancaaı çapında. 
(4t'kaa .. 1 



BOK POSTA 

Felaketzede Şebinkarahisar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) eoo llra, Mahmud Kulluk 500 Ura, Nurl Sevili 0.k&pte (Bqtuafı 1 bıd sayfada) mıştır. Havaların yağışlı bul~ 

Memlekette ve bütün dünyada yardım faaliyeti devam ediyor 
kalemde toplu olarak öğrenmek istiyen 500 llr!ı, Mehıned S~tırotlu 500 lira, Katalan Ankar 8 (A.A.) Üskü te f 1ik t lacak bütün yardım Samsun vilayeti ta - rağmen yardım ekipleri dur.znak,s1DD _~ 
bir mnharrimize Vali Lutfi Klrdar biraderler soo lJra, Iatanbul balıkçılar cemi. . a .. - . P_ e _e - rafında.n. yapılacaktır. Köylerde de za - lışmaktadırl.ar. Eğribel dağınm ~V: 

1 
.. . . yetı 500 lira, Ali Taruıever 500 lira, Yakub zedelere yardım ıçm bir komıte teşkil o- ~-- gtıı 

şun a~ı soylemıştır: w • Yusuf Yarar 500 lira, S. ve V. Pardorokes rıoo lunduğu bildirilmektedir. rar ço.uuc. bulunuşu erzak vesaire nakliyatırıl 
- Ist::mbulun y~ptıgı yardımı fılha- lira, Nahına Pesah 550 lira, Osman Tatarı M Niksar: Bu kazada bir mahalle tama - leştirmekteclir. Yalnız AsarcıktııJl f 

kika hergün parça parça yazıyorsu - 800 lir!l, Nord Doyçe algorta ş. 500 llra, Men. ısınn teberrlift men yıkılnuş ve daha birçok ev enkaz hayvan yüklü yiyecek ve giyecek eŞ 
nuz. Toplu bir rakam olarak bu yardı- sucat sa~traı Ltd. Ş. 1000 lira, Menaşe SL Ankara 8 (A.A.) - Mısıır maslahatgü- halini almıştır. Hasar büyük olmakla be- gelebilmiştir. 
mın vektinunu memlekete bildirmek za ton ve şur. 5oo lira, Rober Ovadya Kandl - zarı Hariciye Vekilini ziya!'et ederek Mı- raber nüfus zayiatı d'a oldukça bir ye - Erzurumdan Erzincana tren 

· h .. . . .. .. yotl ve biraderi 500 llra, Karadeniz Or hük" .. . f f "k 1-A· manı enuz gelmemı~tır. Çünkü gerek man i- Ltd. T.A.Ş. 
1000 

lira A. .... ...,, • sır umeti tara ından ela etzedelere l\.un tutmaktadır. Köylerinin mühim bir işlemiyor 
l 

'1. • Na ..... .ıı;ren. t be .. d"lmi ' 10,256 İ ru· li kı ka lt da k 1m t B k ma c~ ve gerek nakidle yapılmak.ta o- yol mühendis 1000 llra, Mühendls A. Eren_ e rru e ı ş o:ıan ng z ra - smı en z a ın a ışır. u aza Erzurum 8 (A.A.) - Ge<:ikIDiştİr: 
lan yardımlar daha devam etmektedir. yoldan lkt13adl ve sanay! tiearet hıetme T. sını tevdi eylemiştir. ile olan yol yeni açılmış olup enkazın b01 ~ Son 24 saat zarfında vilayetlıniZ 
Bu ihbarla size dün ak.şama kadar 0 _ A. Ş. 1!100, Faruk Atam 500 lira, Lokanta • MuJıtelif vilayetlerimizin teberriileri kaldırılmasına humma.h bir faaliyetle ça- . d ,..,.,.., ....... .,+, tıP 
lan yekıinu verebilirim. ~ılar cemlyetı 1025 lira. Leon Flntz 500 Ura, Ankara. 8 (A.A.) - Hareketlarz felaket. lışılmaktadır. Tevfik Demirel ~e.srıa.: ~ sars~:~ısıgünl.0~·b ... r.da ~ 

N 
.... :...rlı· yardun 

586 968 
lir d ,

7 
b Isak Eıgaz ve bir. 1000 lira, H. F. Ph. F. zedeleri için muhtelif virn.yet ve kazalarda y • t l · uç c nun erı ura ed ~ 

. ...,,..... .. ' a ır. ve u Reentsma firmasının Türkiye eksper ve yapılan teberrüat etrafında bugün aldığı _ · enı saram 1 ar · sekiz saat devam eden ve saniy e mıktar bugun tamamen An.karada murak:l.be bürosu 2000 llra. mız h!l.berlere nazaran Kayseri ve mtilha • A~sya 8 (A.A:) -:- :crşembe akşamı beş metre süratle cenubu garbiden ~ 
merkez milli yardım komitesi emrine Mekteblerde kat! halkının para teberrüa.tı 30.000 lira. ş~de saat yuını uçte a:.ka .. arkaya I şiddetli bir fırtına olmuştur. Bu se~, 
gönderilmiştir. Aynca felıiketzedelere Yılbaşı münasebetile bir haftadan beri yı ~ulmuştur. Kayseri. halkı bundan b~ka h~fif iki sarsıntı olmuştur. G~muşh~cı. - civar vilayetlerle telgraf muhaberatı ~ 
varıyacak 115,487 parça mütenevvi ec: kapalı b··,un d- bahta .. b bufUne kadar gerek gıyecek ve gerek yıye. koyde de. on _kırkt. a_ oldukça şıddeth bır kitaa ugr~ .,mı,,+, .... Şehir içinde dört t.1 
-1 • • "' 'w. an ve un sa n ıtı aren cek olarak mühim bir yeldin tutan teber _ ... 'l".... I! 

yayı ıhtıva eden ~ o7 ba41.ye, 46~ top _ku tedrisata başlıyan orta tedrisat müessese- rüatta bulundukları gibi 1500 şilte, 700 yor. zelzele ~edilmiştır. Hasarat yoktur. çatısı uçmuş ve bir çatıdan düşetl 0• 
maş ve epeyce mıktarda eczayı tıbbıye !erinde yardım işi hararetle devam et _ gan ve bir o kadar yasdık. lle birçok çocuk Amasha 8 (A.A.) - Cumartesi gecesi Levlha orman memurlarından birini.O 
ve gene mühim bir yekfın tutan erzak mektedir. Lise ve orta okullarda düne ka- elbises.l hazırlanmış bulunuyor. Amasyada saat 23,20 de hafif ve Pazar lümüne sebeb olmuştur. ı 
tet:crrti edilmiştir. Bunlar da merke - dar 3800 J.ira para ve 11875 ar muhteJif Mers!nin teberrüatı dün akşam 2000 llra sabahı 8,50 de oldukça şidd'etli iki yer Oç gündenberi devamlı bir surette Y: 

zin lüzum gösterdiği mahallere peyder eşya toplanmıştır Dü.n ~ h:edanı ta id.LK_ t h d t '-~ _ t 
10 000 

ir b sarsıntısı olmuştur. makta olan karın kalınlığı elli altt s1'1-' 
.. . . · - u a ya a e.,.,rrua . l ayı ulmuş B 1 8 (AA) 10 28 d ıı 30 da detl '' 

pey .. g~!'.!derılm:ktedir. r~ından felaketzedelere gönderilen mü- tur. Halkın para yardımı büyük blr heye _ 0 u · · - • c ve • metreye baliğ olmuştur. Bu yüz ~. 
But un ekallıyetlere mensub vatan - hım miktarda eşya gümrüğe gelmiştir. Bu can içinde devam eylemektedir. Bir köy mu. iki defa hafif, Bayburdda da 15,15 de ha- yollardaki arızadan do'.ayı bu ayın ·ti' 

da'şlar da dahil olduğu halde İstanbul eşya bugün gümrükten çıkaıılacaktır. aııızr:ı 55 lira tutan aylığını olduğu gibi te _ fif zelze~e olmuştur · sindenberi tren münakalatı da jDlP 
halkmm felaketzedelere yardım için Ayrıca Alman Kızılhacı tarafından gön- berrü etmişti_:· İzmir 8 (A.A.) - 20,40 da hafü bir zel- uğramıştır. 
gösterdiği tehalük gö~s kabartıcıdır. derildiğini yazdığınuz tıbbi ilaçları ge _ bunsadndıklbı dkunedka

4
d

1
a
2
r 9t 7 lira verm

5 
:~ klve zele olmuştur. Başka şehi ... lere sevk ve iskiO 

• .. , . .. an aş a a parça eşya, 9= - İnebolu 8 (A.A.) - Bugün biri saat 
F€laket karşısında Turk camıasınm tı~en tayyare de dun saat 17,30 da Yeşil- ıo d:ı muhtelit yiyeoek maddesi teberru·· ey _ adı"le'l Erzinca11lılaT - 10,48 de, diğeri 11,30 da olmak üzere ikJ ~ l"' haytanlıkla karşılanacc1k olan bu i-:tis- koy hava istasyonuna inmiştir. Bu tay - lemi§tir. E!'zincan 8 (AA.) - Bugüne kadat Sl'~~ 
nasız hassasiyeti, tesanüdü iftiharla yare ile gelen dört ibüyük ;andık ecza fe- ZJed~ ı.se evvelce yardım olarak Tokada hareketiarz olmuştur. candan 1328 kişi Hataya, 567 nüfus AıiB1ye· 
karşıl2nacak derecede büyük ve emni- laketzedelere gönderi'aniştir. Bu.gün de gönderilmiş olan 500 liradan başka 1400 lira İzmir 8 (A.A.) - Düın gece şehrimiz- ya, 540 nüfus Mersine; 297 nüfus Kayser ıı' 
yet vericidir-~ ikici bir Alman tayyaresi.le mühim mik- daha tcberrü kabul olunmuş, 2000 parça muh de iki saniye devam eden hafif bir zel • 64 ldşl; Maraşa ve 281 ldşl de Antebe iS 

Vali Lutfi Kırdar musevi vatandaş- tarda ecza gelecektir. telkU giydecdeki etoşyasıı • 95otıro kilo muhtell! yiye - zele olmuştur. için zevkedllmlştlr. 
ce ma es p anmış . lmdad heyetlen· Amasya ile Tur hal 

ların yardun işinde kısmen alakasız - Dün gelen felaketzedeler Pazar nahiyesindeki teberrüat 700 llrad.ır 
1 k1 

·1 d trn kt 1 · Dü · sı·vas 8 (AA.) - Siv"'" valisi 7 gecesi arasındaki mıntakada ,.1•• ı armı ı a e e e e o an şa'Yıa ve ··n muhtelit trenle zelzele mmtaka- t N l t be -ı · ....., P~ şikayetler hakkında sorulan bir suale sın.dan şehrimize yeniden 148 felaketze- ıran azır anmn e rru en saat 20 de sıhhi ekip ve malzeme ile ilk Turh'il fabrika hastanesinde yatan 
k d l .. 1 . t" d ı....,;., Ankara 8 (A.A.) - Tahrandan bildiril - defa olarak Suşehrine girmiştir. Alaca - muhabl!'imlz yazıyol': V. 
arşı a şun arı soy em1ş ır: e ge~tir. Bu felaketzede~er Haydar - diğine göre, nezaretler arasında Anadolu !e. Ama.,ya ile Turhal arasında Çengel, ol'~ 
- lfayır bu doğru değildir. Musevi paşa garında Kadıköy kaymakamı ve laketze'.ielerine yardım için iane toplanma. ğımız taf.9'8t bilahare bildirilecektir. gala ve bu havalideki köylerde ınsan jll) şs. 

vatanda~larımız d::r iktidarları nisbe - Kızılay mümessilleri tarafından karşı'a- ya ba71a.nmış ve ilk olarak başvekil lle ve _ Ordu 8 (A.A.) - İstanl>uldan gelen yüzd~ 4.0 ı bulmuştur. Amasyadan gidefld~~ 
tinde kendiliklerinden alaka ve ha _ narak kendilerine sıcak çorba, çay ve zirler heyeti, saray nazın ve saray erkanı heyeti s1hhiye, iaşe kamyonlarile Mes'u- kerl kıt'alar Amasya - Turhal arasıtı ı>V 
hişle yardıma ko!?muşlar ve hiçbir un- yiyecek verildikten sonra vapurla Sir _ biner riyal teberrü eylemişlerdir. diyeye girmiştir. köylerde enkaz altında. kalan köylüleri çı 

S • d t be · 1 Ş b' k h" d ma:ta devam ediyorlar. 11 
surdan geri lı;:al.mamışlardır. Bunu bu keciye geçirilmişler ve Sirkecideki göç- urıye en e mi er . e ın ara ısar a Zllede yıkılan evler 325, yaralı 32, ölU de9~ 
şekilde hısrih etmeği vazife telakki e- men misafirhaneMe muvakkaten yer _ Ankara 8 (A.AJ - Verilen malumata na. Şebinkarahisar 8 (AA.) - Dünden - olarak· tesblt edilmiştir. Açıkta kalan 
derim.> leştirilmişlerdir. zaran Haleb konsolo.sluğumuza feliiketze - beri burada hiç bir zelzele kaydolunma- kişiye hergün ~mek verilmektedir. 

Val 
~~re~ya~rmo~~~~Halebfu.~~~~~~~~===~~====~==~~========~ 

Dlin zelzele mıntakalarına trenle mü i ve belediye reisi Lutfi K:.rdar, va- y b F f · carlarından All B§.kl ve Mehmed All Müyes. v d"kd R . - . erı 
hi:n ırJktarda eşya gönderilmiştir. Ii muavini Halılk Nihad, iskan müdürü ser tam tından 100, talebeden Mediha Bilat ene 1 e US yanın enı ır ın za 

yeni teberrüler ve Kızılay mümessi!Jerileı birlikte dün tarafınrlan 35 Suriye lirası teberrü edilmiş_ 
öğleden sonra göçmen misafirhanesine tir. Balkanlara inmesi 

M·srrh Feridun Paşa ve refikası giderek felaketzedelerle görüşmüş ve ih Fransa ve İngilterenin yeni yardımları 
Prenses Nevcivan felaketzedelere bir tiyaçlarını sormuştur. Felaketzedeler ken Ankara 8 (A.A.) - Haber aldığımıza gö. tehıı·kes·ı go .. ru··şuldU 
yardım olmak üzere komite emrine dilerinin göçmen misafirhanesinde bıra- re Fra!lsa ve İngiltere hükiimetlerı Anadolu 
5500 lire teberrü etmislerdir. Harb A- kılmıyarak evlere yerleştirilmelerini iste zelzele fel!ketlne karşı evvelce göndermiş o:ı.. (BG.§tarafı 1 inci sayfada) 

ka·d~misi mencubları 2121 lira, Bebek mişlerdir. Yardım k.omite..5i tarafından ?~ı 5 milyon Fransız frangı lle ve 25 bin • K nt Ciano ise Romaya avdet etıniş 
Amerı·kan koleJ·ı· 781 ı· ı· t b ı k f Ingi.l.iz lirasını bu sefer geniş bir nlsbette ar.

1 
° .. .. A M ıra, s an u ız eiaketzede,~r için 100 yataklı bir otel ki tırmağ.! kararl8.4tınnışlardır. Bu muavenet ve ista~yonda hukümet erkanı ve a-

lisesi ue 2 30 lira ve 5 80 parça eşyayı ralanacaktır. zelzele ft>Jılketinden muztarib olanlara eşya. 1 car elçisi tarafından karşılanmıştır. 
m;lli komite emrine vermişlerdir. İngiliz Braithwait C.o limited şirketi _ ve leva'.!lm tevzU suretlle yapılacaktır. Vene<lik mülakatı hakkında tefsirde 

300 lira ve daha fazla teberrüde bulu - nin Türkiye vekili d'e hükumetimize mü- Londrada yapılan hususi bulunan Roma siyasi mahf_ el.~e.ri, başh-
nan zevat ve müessese'erin isimlerı· de t d k K bük. f brika · dildi- k racaa e ere ara a sının ın - teherrfiler ca iki meseleye temas e gı anaa -
Şunlardır: tın<l kull l +_ 'l .şaa a anı an ve mgı tereye iade tindedirler: 

B. H. Muhtar, Kehncmuyi şürekası 

400, B. İbrahimzade biraderler 300, in -
hisarlar ÜClküdar depolar grupu eksper 
ve işçilerinden 1588, Eritiş Amerikan ta
baka şirketi 780, 1ttihad1 Milli T. si~orta 
şirketinden 1500, İst. lastik fabrikası Türk 
limited şirketi 300, .Aıbdi Fuad Akevi ve 
Şur den 1000, Maiy ve Viktor Kohendan 
300, İst. kauçuk ve kablo fabrikası T. Ava 
nin şirketinden 500, Cümhuriyet gazete 
ve matbaa çinkografyası memur ve iş -
çilcri 340, Mısır konsolos'uğundan 350. lst. 
umum sigorta şirketi A. T. 1000, Assiku
riojioni Generof sigorta Ş. 650, S:ıbuncu -
zade Mehmed Şakir ve mahdumu m:lcs -
sesatı tarafından 1000, Haymil inşaat !':İr
keti 500, Çatalca mevkii müstahkem ;Ü -
baylan tarafından 439, Güze'. San'atlar A
kadr.misi idare ve talim heyeti talebe ve 
müstahdemleri 1014, B. Suraski mahdum

edilmek üzere ambaiaj edilen birçok ~r~ 8 (A.A.> - Felaketzedeler için Lon 1 _ Sovyetlerin Balkanlara doğru 
. . . dra bnyük elçiliğinde bazı zevat tarafından 

vınç. exkavat_erler, ~e~o:il, lokomotıf ve yap.ılııı~ olan 442 İngiliz lirası teberrü, BiL yayılması tehlikesi. . .. 
va~on, elektrık motor-erı ve tulumbaları yük M"lt't Meclisi ve milli yardım komitesi 2 _ Romanya: - Macanstan munase 
dört mühendi!!le beraber zelzele mınta. - reisi Abdülhalik Reada namına gönderilmiş.! batı. 
kasına göı:dermeğe hazır olduğunu bil - tir. Ayni sivasi mahfeller, Romanya ha
dirmiştir. Ingiliz şirketinin gösterdiği bu ru:t1kara 8 CA.A.) - Londra~an bildirll - · r icivc na~ın Gafenko'nun da yakında 
c ·1 k. ı k · tl k 1 ,, ne nazaran Anadolu felaketzedelerine 1 • emı e ar ı memnunıye e arşı anmış- yardım için Loydin riyasetinde bir komite Romayı ziyaret etmesinin ihtimal ba-
tır. tesekkiil etm~tir. ricinde olmadığını söylemektedirler. 

Fe!~~atzec!elerle beraber _ç;dır içi:ıde yaşayan 
Son Posta,, muharrırı nPler anlatıyor 

Gafcnko'nun bu ziyareti tenevvür 
mahiırctinde olacaktır. Ve bu müna -., 
sebetlc Macaristanın talebleri kendi 
sine izah edilecektir. 

Maabaza, Bükreşteki resmi mahfel -
. (B~tarafı 1 hı_'!i sa'tlfadrı} l diyenin Büşünüm k(Jyünde mucizeye ler, Gafenko'nun Romayı ziyaret ede 

Cıvardan bır otomobıl g.eçse halk benzer vak'a olmuştur. Genç bir ka _ cef:i haberini tekzib etmektedir. 
hareketw oluyor, diye telaş ve heyec<ı.•n- dın 3 aylık yavrusile toprak altında kal Bir Macar kaynağına göre, Buda -
la sokaga fırlıyor. m•ş ve ölmüstür. Zelzele faciasından 6 pc.,te hükumeti, bilhassa mühim toprak 

Eşyaları kurtarmak da mümkün o - gün sonr.ı enkaz yığınları kaldırılmış de~i~ikllklcri vukubulduğu şu zaman 
la~namış. Enkaz altmda kırılm1yara1c ve ölü anasının memelerini çekiştiren da hakJı:ırından vazgeçmekle vazifesini 
~aglam kalanları çıkarmak için müf - yavrunun hala sağ olduğu hayretle gö vapmam1ş olacaktır. 

t<:rr:inönü kazasında 500 liradan fazla te. rezeler teşkil edilmiştir. rü.lmüştür. ~ Csakv, İtalvanın Macaristana bu hu-
berrüde bulunan zevat ve müesseseler de '* * susta ~üzah~ret edeceği hakkındaki 

ları t"rafından 1000 lira. 

şu;~~:~:Köseo~ıu ve Vehbi Bilimer cEmek Bu _i~in latifeye t~hammülü yok a'!n- Sekiz gündür ilk defa olarak, dün ümidin~ teyid eylemiştir. Ciano, Ma -
manifatura mağazası 500 lira, 

300 
Hralık eş_ ~a, ı;;ıze sırası gelmişken bir de garıb okuduğum (Son Posta) da bütün mem car isteklerinin Romanya hakkındaki 

ya, İhsan Mermerci 800 Ura, Ali İhsan Necib_ hıkflve anlatavım: leketin büyük bir tehalükle yardıma mi'şruiyetine itiraz etmemekle bera • 
oğlu SOIJ lira, Mlhalakl Nlkolaidl soo lira, Niks:lrda çok fakir sayılan ve nere- koşmak için seferber olduğunu, giye- ber; C~aky'n:n nazan dikkatini Mosko 
i:.suk D'?nezra Eskenazı •Trakya ma~azası. de ise ~adaka verilmek · t b' cek birçok eşyamın yığın yığın toplan va teh!.ikes üzerine çekmiştir. 
800 lira, sucuka biraderler 800 lira, Kemal dam wırdır Ad _ıs enen ır a - dıoöını gördüm. f J • • hf 11 • •. !ı.Ia 
lI. Samı~el Slsa 800 lira, Perahya ve Mario 700 . amm evı yıkılıyor. Ken ta yan sıyası ma e enne gore; , 
ıırn ve ıoo liralık eı1ya, Sabri Çizmeci ve kar dis~ni de gi.icbela kurtanyorlar. En _ A~eşadiye hanlarında hfila çıplak ve caristan Balkanlara doğru Rus yayıl -
?eşleri 300 llra, 500hllralık eşya, Çuhacııığlu kaı yı~ınlan karı~tırılırken, bakıvor _ ha1.a a~ kalan vatandaşların 0 , yürek- masının ilk kurbanı olacaktır. 
Is::ık Knh:?n ve ma dumları 750 lira, :>o ıı. ]ar ki, iki çuval içind .1 .1 len daglıyan hali ha-tırıma geldi ve: Berne 8 (A.A.) - Basler Nachrich-
ralık: eşya, Nası ve Acıman 700 lira, ıoo 11 - vaT. e çı çı altınlar - Fnkat hani, nerede?? .. Ve ne ka- ten P'azetesinin Yugoslav menabünden 
ral~k e~ya, Kancti biraderler 700 lira ve ıoo Ad ~ d 1 ~ l" t ·· V d"k k liralık eşya, Karabet Pamuk ve oğlu 

750 
lira am: ag1r surette yaralıdır. Belin- ar geç. aldıgı m::ı uma a gore ene ı onuş -

ve !iO 1ıra}1k eşya, Armine Papazyan 
750 

lL den asag-ısı o~ tutmamaktadır. Hava_ Diye sızlandım. malarında Macar ve Yugoslav devlet 
ra ve 50 l!ra1 ık eşya, Benbasat ve Bozalto 700 tın•n !rurtulmas1 belki ameliyatla müm Cevdet Yakub adamları arasında bir mülakat yapıl -
ııra ve 100 liralı~ ecş~. Penso ve Sadaka Ltd. kün obcakhr. ------------= mas'c esns itibarile takarrür ~tmiştir. 
ş. soo lira, Ro::ı.tı Kohen soo lira, Şişman İ ·d d k" . • . . Zehele feiaketi Hindistana radyo Bu mülakat Balkan devletleri arasın 
Yarko ,Ananyac!l mah. dumlan 800 Ura, H.a_ nı .cı. e ıple:1. b_u lazımenın yap1l - ile bildirildi · ması 1cın kend h T k d da yakmda akdolunacak konferanstan 
fael Kazes 700 !ira, ııusameddln Eren 500 lL . ~ ·.. ısını emen o a has Londra 8 (A.A.) - Royter aJ·ansı ·oı'l 

Serkis Jamgoçyan ve biraderi 500 Ura Mus tanesme gondcrmck istiyorlar. diriyor: evvel vukubulacaktır. 
~=fa Hikmet Yueat 500 lir ' Şauı Men~hem Hasis adam, gözleri dehşetle büyü - Bom.haydan b'1d" 'ld.v. .. Roma hükfımetinin İtalya; Yugos 
iJvo Kol.en ve ş . 500 lira, Nesim Leon Saban yerek şöyle diyor. ra rad •oc: ı ı:ı. ıgıne gore, Anka lavya Ye Macaristan alrasında bir teda 

5
Öo Jir:ı. H. Kazarıclyan.s. Vartanya.n ve Mı. - Peki amma, ya altınlarım ne ola- .1 H~ d~nun İngılızce ve ordu lisa - füi pakt yapılmasını istediği de söy _ 

1 
an ve ş. 500 lira. Mıgırdıç Yazmacıyan cak? m e m 1stana mahsus olarak Anada- lenilm~1dedir. Bu pakt mucibince, eğf>r 

~;O ~ırn Moiz Erza Şayo 500 lira, Y. Fındık.. . * lu zelze!esi hakkında yaptığı husust neş M_ acarıs~an Rus tehdidile ~r.,,Alacırsa 
· :;: Sadi Tamer 500 lira, Abdülvehab Ta_ .. riyat Hind radyosu tarafında 1 "il'- '< Jıyr:ı~oÖ ura, $Prkl.o; r.tr~tllyan ve o~lu 500 ıı. KoyJerde enkaz altında kalanların ve bütün Hind istas onl n a mmış Ita•lya Macaristana yardım edecektir. 

::~1Moiz :Erza şaso 500 Ura, Salamon Kohen çıkarılması devam etmektedir. Reşa _ memlekete yayılmışt~. arı tarafından di~;~~: 8 
(A.A.) - Havas Ajansı bil-

(BG.§taraf1. 1 inci sayfacltı) < 
Bu mıntakadıa tahaş.şüd etmiş olan 5°~ 

yetlerin 15 bin k~iden mürckkeb 44 ii~~· 
fırkası kısmen imha, kısmen de esir e 
ımiştir. ·~ 

Esir edilen Sovyet askerinin sayı."ı ı,ı 
kişidir. Ayrıca 102 top, 43 tank, 270 l<~ 
yon ve zırhlı otomobil, 1000 beygir, rıı , 
hitn miktarda silfilı ve diğer hari> malı' 
mesi iğtinam edilmiştir. ..1~ 

Finliler, geçen hafta da Kontajervi go~ 
civarında Sovyetlerin 163 üncü fırltas 
imha etmişlerdir. .. , 

Kareli berzahı cephesinde hüküın siJıJ 
ren şiddetli soğuk neticesinde h~e J 
durmuş gibidir. Finliler, burada da bır~ 
Sovyet askerini esir almışlarclır. 1 

Diğer taraftan· bugün Amerika s~nat~ 
sunda Finlilere 60 milyon dolarlık bır 1t ~· 
di açılması için tek1if yaptlmıştır. BU~, 
lifin kabul edileceğine muhakkak naz 
bakılmaktadır. 

Almanlar FinlAndiyaya gönderile0 

İtalyan tayyarelerini müsader' 
ettiler 

Londra 8 (Hususi) cAssociat~tf 
Press:. in Berlinden IBtihbaratına. go ti' 
Alman hükı1meti, İtalya tarafından tr9 f 
.>it yolu ile Finlandiyaya gönderilen V 
yareleri alıkoymuştur. iJ1l' 

Filhakika ~a1tık sahilinde Sas~i~~ 1 Of 
nında birçok Italyan vagonları gorulJl'I 

tür. ri~ 
Alınan hükumeti, Sovyetlerin taz~ r 

neticesinde ıbu tedbiri almak mecburı1f 
tinde kalmış ve bu suretle eski arkadll, 
nın menfaatlerini yeni müttefikinin tıı 
leblerine feda etmiştir. ~ 

··r1'~ Bol~evik matbuatı Venedik m~.89ı.,, 
tını ve İtalyan matbuatının bu :rnul ıı1 
tı tefsir tarzını hiddetli bir lisan ne 
talea etmektedir. dl~ 

Corriere Deltcino gc.1~etesinin ~1 5 
haberlere göre, Moskovada h~kilt11 9• 

ren kanaat So":y€~~~r Birliğile ItalY~9~ 
rasındaki gergınlıgm bu konferan-#, 
dolayı arttığı ve t~m bir inkita iht1 ·r· 
1i mevcud bulunduğu merkezinded

1 ~ 
Londra 8 (A.A.) -- Ening Stan?9,~ 

gazetesinin, Ciano - Csaky mül81' ~ 
hakkında yazdığı bugünkü başrt'11 

lesinde diyor ki: trJ 
cHaırbin Balkanlara kadar ya1'11~ı 

sına mani olmayı Roma gitgide d iıt· 
fazla ister görnürnektedir. Esasen ~ 
tef ikimiz Tür ki yenin arzusu da bU 
ke1dcdir. ~' 

Bu itibarla, MacaristanlaJ RoJ11B~ 
arasında bir anlaşma hic şüphesiz 
•faydalı olacaktır.• 

• 



-!~ S()N 'POS"fA 

~ "Soı Posta,, llD HillJ8Sİ ~ s p o R 
Masallarda old~ğn gibi.. 1 Macar takımı İstanbul 

Çeviren • Ra•an Alt Ediz ..... hl r . ·ı b. aöı~· m&8al~ 1002 1nd ~esinde olan Ji1 :kor\llllb tqtnltı da ~ebedye mu eıttı ' e ır maç 
!{ e löyle devam etti. bu sözle bakarclı; muba.sebecinin çok çalış. 

ıa:daeı! ile \:öı>ek u~a ~k ultt U.llla&- tııını aınaı. .ıarak btr pn ona ~u: yapacak 
bu nberi daiınl bir zıddiyet nrdır. Fakat - ~n hiç yoru1m:yor musun?. Istirabat 
lada~ bne zaman, .n1Ç1D Ye neden bal- etınek ıstemeS ~ olan muhUebeci, ita. Macarların F. T. C. 'takımı dün An-
lllJQ 1Uıt lııtr 1!11~ timse bllmtyor. TJpkı ba- sesa.~ Ue cen.b veren· .karadan .sehrimize gelmiştir . .Macar 

«Son P--. - tariki tefrikasa: 108 

BİNIİRDIREK 
IA 1 AK HANiSİ 

Sahb8 kalfanın namesi 
le'bechl &&urlta.nın dlrekt.örii De muha- .J1d.s1I ~ .,..a · • • t ar.anda da tısulı bir ıınslzllk _ Ne d.lye istirahat edeylm?. Ber Allahın takımı hasılatı rel.aketıJedelere bırakil-
b~ Pakat dlterinden far1clı oı:: ba m tünü ıstırabatte 11etll m1_!1m? . nıak üzere son hir mas yapmağı teklif Sultanın tutar eli, gören ıaözüyd:i Sara- _ Uzat k-~ , ~&1 deler "--- . t.efkDltl aöEüne devam etti. ·-· t' yın !h da' l'> • iilam ..• . lebebt ~ -.u srumdatl pçünsizUlln Jtl ıtonıma> blddetlenl or ıe""~•lŞ" ı. . 3~1:1 ır~inde, emir ve idare onun Dedi, çocıik başını uzattı. Sahhı. 
Para ldl ~v~ bu aebeb ıde :bir kellme ne: - Ben nlçl~ m:::.-n :Bat ben ıne Yka: Istanbul mıntakası Macarlara karşı ~~!ld: ~1• Henuz yirmisinde dilber bir - Yum gözlerini! •. 

0' ııe ~e buna ~d tuhaol rı. ~Alparanın ne :1111~=~~~~ .ıomseye ·kızmıyorum. Her. GaiRtasarayın oynam~sını arzu etmiş au~r;Izel ~;ı~:~~ .~lfa, iida:ı boy- Dedi. Çocuk gözlerini yumdu. Sahba, liır ,..::. maYl§ı ""'. ar _ .. , • ..J t sakal,.. ı .. _ S ı. :uer.ısı, zeytunıye ça- çocug-un yum k -zı - d .. tü E ~atız a .. n direktör muhuebe«:lSlnl ,anına{tese tat.ıı1ıkla maamele C4.Myorum. ı:ıe ~e. son maç a wnmı:ş QıöU a- an gayet koyu bir fildişi re • de idij _u go er.ın _en op . . _~er 
- atat ona 111 <emri verdi: Maruuıebeci bu •on Jiözlerl Sfltmedl tııe .. lhnı, Enver, Buduriden maa<ia, Oemil ~yaltlan, delikanlı ayağı gib~tsiz ve ~ ta,k c~ ab~~ gozler~run ıüstün-

terıııe~nl •e rnan §eyler Jçln 'fU kadar para Çünkil gene ~~~almlleı••ltı . .kaT'""'"da ve Sar:afim de sakat olduğundan Ga _ rncklane uzun parmaklı, bilekleri ince, ba- müş =n~ J~~nemdenış!:~ ~bak ,_~ . ırt11• 
•&U; hını' Mubasebecln1n .uu m .. _. • ...,. _.... l k ca ve kalçaları iba1ık t• a ~ksü ,_, .... iAUÇU~ uır ıncı .a -

ıe::haae~t. Ö~ünde1d den.erleri gözden ciş! :tormnaıı tefkilltınm yüretlnde çöre.k. ~tas~ay t: . ~~ bu maçı yapamı- toplu ve tıkızdı. Yüzü, Pr~~~~ kıza *~~ıryere, h~unm üzerine ayınp :lr.oydu. 
dl Bır ita'"'-~ .... , ·--'- Olan yılanlar baş kaldırdılar. dşl ) acagını bıldırmıstır. benziyen 1..:: -k A 11 1 d 'Jl'V'-WA derhal. taı. -.e ıuw ~uıa:r yaptı. ve fU ce. ~>§' ~ d ald. B .. G • AuQU po on annı an ırırdı, _ İnci. 

_ rcu: torum&• ~luR'n dlrektörun J9.DID a ı. ugun alatasaray - Fenerbahçe ve biraz ileriye ~ sarkık alt dudağında . - . • 
ıaı..,'>'a!an•..,.. l!d ..,....,. ibaydl ödeyeylm; - MuhQSebecl tanuulan lhlll ediyor, diye Be,oiklaş nıurahhaslan bir toplantı ya- ağdalı bir bal cilôsı vardı. Sahbi kalfanın Diyes::;doıut1erm ııeno!_ 
~ü~FIJa.ıı. ıey !için ibef para veremem. 4iUyet ettl. . parak muhtelit bir ıtakım çıkarmak ü- s~çlan, ~föktüğü zaman topuklarına iner- Sahbi bir lr:~~a ttı· 
benı d~ ~g~terln dlen mdeasraf pli~turır, Dlreç~:~kaı~:ıı!e ::ıduNasıl? Ne tekilde? .rerc biT karar verece'lderdir. ~~ı~~~~c~ k1.onckuescuı'kaınyu .. bzeryır· gım.b1·i~~ Stuaç- - Vay kafir oğlan ;ay: sen neler bil1-

- l>lA -. erece param ,J._ • - T bit ecn :Jt h . .. _ , J- o z yorsun' di~ltn n deme:ıc, direktör <!emektir. sen Ter- Hangi k:ı.nunları?. .. es .. ..1 ece mu. telıt takım, Çar- o:gu halinde örd:irürdü; her atkısına da, :·· • ~u eınır1en yapmıya mecbursun!. - sosyal sigorta paruına mahsuben mus. şamba gunu F. T. C. ıle Taksim stadın- bır saç altını bağlatır, örgü uçlarına da Dedi. _Esm:r çocuk evvela. kızardı ve 
_ hascbecı itaatkar blr eda ne: tahde.mlerden emşer "kapik fazla almış... dcı son maçı vapacaktır. birer inci püSkül taktırırdı. Saçının bir S?~ra, ~l~e~ başladı. Sahba kalfa, tep· 

1a UakJısınız, dedi. Evet, ben emlrlerlnlzl - .Dedbahtl. .seıı bunu blllyordun da ne L" ~ kenanna da bir demet mücevher çJçek sı en bir .çıvı kar.anfil aldı ~ incinin ya-
~"';:• ınecbıuum. Fakat kasada para yok. diye şimdiye kadar sesini Ç>ka;madm?. B•d ıg maçları Pazar guna en sevdi~! süslerdendl: lncilcrde11 gonca'. nına koyar~k: 
_ e Yaparsan "YUP!. Bal, ıcaa ıeıı. hıTsJZ! 1tı üııerlnde yakalıya]~-· bashvor lar, yakuttan bir giil, elmastan bir yase- .. - Ha~~ ba~yrm.. bunun da manasını 

lca O!nıı1an bir parayı •ncak ktlpaumlar .Fnbr'Jta.nm }çine girerek tmtiln atelyelerJ . . • . . min, san taşlar.dan tiç 1ülya ... Sahba kal-
1 

soyle de gorey.ı.m .seni <iedi •. 
~Uh'4ebUir. dolaşm.tYJ. ~e m\W.ahdemlerle ifçllerden te- . Bır hafta tehir ediimış ~l~n İstanbul fanın gözleri, devrim devrim :kirpiklerle Çocuk. şa.ır:a~ :sesi ile: 

lı:ran llSebecinln Jnadını kıranuyacağını .an. ker takcr sormzya b~la<:t~a_:ı lıg maçları bu Pazardan ıtıbaren ba.ş- oyal~ fettan ve ıbaygın , ,bakışlı idi, - Karanfil~~n .~r~ın vok. 
eııı dlr~ktör, muavJnlni ça"Rırmalarmı - sen tamam olarak bulun ,Paralarını al. lıyacaktır. cağaçtakı baykuşa baksa, ayağına indi- Gonce gulsun hmann vole,, tettı M rir 'd" G h r .E h Ben • kta ~ ltrıp . uavin geldl. 'Dlrektötle baŞbaş:ı. dm mı? Geçon hafta oynclnma.ınış olan maç- > ~ ı:. "ev. er ı ,sma anım sultan, <>- • sem ço n sevcrım ... dtrnı .çare nramrya ba.şlachlar Gozünu yıL - Ha:ıgl paralan?. 

1 
h . -k· • • . nu küçucuk ı'ken almış, bizzat kendisi ba- Senm l>enden h a1berin yok .•• 

~tı tk iç!n nıubasebeclyi te~r huzurlarına - Gfrodeliklerinl canımı. arın epsı 1 ıncı devre nıhayetme kal kıp .büyütmüş, ve henüz on beş yaşların- Dedi. Sahb! gözlt'rinj açıtı: 
le r1:lll•r •. dl.rektör muhasebeciye çıkışmıya - Ne olacak?. mıştr. da lk~n sanı.yınm bütün anahtarlarını - Bre oğlan sen ne imişsin?!. Gel öpe-
~lue nıa.sayı yumruklnmıya ba§lııdı: _ MnhaSebeci sos.Yal .sigorta aidatını fazla G~çen haftanın en mfıhirn maçi olan Sahbanın eline 1ıeslim etmişti. yim :seni. .• 

tal:ro 8<>n fabrllranın bütün planlarını altüst almış.. . Fenerbahçe - Beşiktaş maçı da bu su - ~-~~ Beşir, Hıristonun verdiği çiçeği Derli. Esmer çocuk. bu sC'fer talim1i 
).{ tsun, dedi. _ Ne diyorsun? ltelki benden de fazla al. retle en sona bırakılmış olmctktadlr. getirdi.ğı zama~, Sahba kalf.a, Fazlıpaşa idi, gözlC'rini vumal"ak _güz('] başını u-

et.tt.uavin nıa.saya bir yumruk indirerek llft.ve mışt.ır. K k bl • 1 b 1 saz:ay.ı~ın en guzel odalarından hirj olan zattı. Fakat. Snhbanın dudaklarını f!(iz 
...: - B•lkl benden efe_. iZ rne le erJ YO ey ol maç arı daJT"esındC', ooan~;ı .. tn ortı;ısın~a "bağdaş kapa~lıırı bC'klC'rkcn. <ludakı..~rının üstün-

ı1ııcse ~ann fabrikayı kapatmak mecbuı1ye.. -: Belkl benden de... Sömestr tatili dolayısile bir hafta kurup. ot~~muş, 0.nu!1~e. bır gumuş tepsi. de hıssPtti. 
Jtııl:.ı.catız. «l~i koruma. bu meseleyi benüz 1kl llç . . ek b . 1 tepsimn ıçınde., bırbir.i.ni tutmıyan binbir Sahba. 'Ç()CU~n ıru1 ·~mı Pkip ttı 

b. "''ektörıe muavln .aw.lb muhasebecinin klşlye sormıya ~tlt bubnadan l>ütnn fab_ teh•r edilen kıt m te len ,..,)~ <"'li? !""'· eözleri bu ,.vıcre .,planmış. cocul'un een;ş alnıUG, lüle füle~ kara~. : 
.. tası davu

1 
glbl ~-· k d b ~ rlka avaklandı. Lşte bu esnada, fabrikanın maçları yarın kız Muallım mektebı sa- rfüşunuyordu. Karşısında on aıtı ile on lar dökiildü ~ ~alırd ı Ş.§ınceye a ar a6ırıp · öplükl 1 d kl kt l k b Ş d b. k k . S hbA . dı~ı ı.~r .. 'Muhasebeci, kurtuluş -yolu oıms. pts ve. karanlık ç er n e uyu ama a lonunda yapı aca tır. e arasın a, esmer ır e: e _çoc~~ var- .. a ~ tepsiden bir gümüş pul aldı: 

4 
nı görünce ellnd b 

1 
d f t k nlan al1tlU11> da sinsi ııınsı ba.., kaldırdı. Kimse f w 'it" t dı. Baca1dannı uzatmış, ıncecık ıgovdesi- - Pul... 

ı..li!ıı"etını ~ ,.. e ft~~~unup la sar e mlye rarı·ına -varmadan fabrikanın umumt gürül- r.anS801R yapa CaQl 011 1 maç ar ni sağ kolunun üstüne yaslamış. sol eli, Dedi. Coruk· 
"lltar z 'Ulmuuı6ı para arı verm e _ tö s1 r1 a '"' ,. .. kuşaı;... a k" kü. "k b. ha ·1 ~ıııa •erdı ve ıcıŞuradan ıkırpar. buradan tu.c;üne, m~ r se e ne o a ... arış~ı. Fransız futbo1 federasyonu Kanu - ":n a ı çu ır nçer_ ı. e o"!'~- - Dernime d'Prman bul1 
c1lJ'e r hesnbları nasıl olsa denk getırlrim .. .- 'Erteeı gun aİ!i koruma11 1thamnamesinl dl. nuc;nni ile Şubat ayı jçinde iki beynel- vordu. Başın~a kırmızı keçeküliıh. kula- Div" ;ı~ve '<'tti: 

._ düşUnau. Ve yüksek sesle: rektöre götiirdu . .Direktör mnhasebeclyi ko_ .
1 1 

k b 
1 

• t" h.!nda oynlı bır camber.' sırtında san üs- Sahb5 'tE'PSiden bir kağıd parçası ıaldı· 
Gatr l!u ı>aralnrı dilanıı şey ~çin isted!Aine Jundan tuttu~u .gibi kapı dışan ettl. mı ~ .m~ç a u etnuş .ır. . tune ~zı ~ubult"u bir T!lintnn, belinde _ KA i'at. .· 
dl~ı bl\na btr k~ğıd yaz. 

0 
zaman sana iste. Herkes rahat b!.r nefes aldl. Direktör. ay. Bırmcı maç Fransa ıle Portekiz ara- kırmızı bır yün kusak. aya~nda kısa bir Dedi Cocuk deııhal: 

l:> n Paraları \'eririm dedi. ıardanberl kesmediği ıakalını kesti. Eğlen. sında 28 Kanunusanide Park dö Prens bevaz cunadan şalvar vardı. bacakları ve _ BaVllmrn ~aat saat. 
~tet:tör böyle b1r ~tld 'Yermek istemedi: Uye gıttl. de. jkincisi gene ayni sahada İngiliz avakları çıp,a'ktı. Avakları temizdi. fakat nivP iJAvp l'tti. 
'h Ic~ğıd yazmıy ktlm k d dl Fakr.t iste bu andan ltıbaren de kasa has. d .1 F 05 d da 11 tabanlan nasırlı idi. urun zaman yalına- Saliha tC'..,. .. id""' b·ır armud kurusu aldı •vıuh a va yo , e . tal d Muh be ,.. .ı,5 d öt·· ü ,,. or usı e. ra ız or usu arasın k d'W• b 11. . ,,., ..... asebccı d bit 

1 
nn ı ase e\Je acı"'""'ın an ur mu, va gez ıızı e ıvdı. Gümüs "tepsinin id A d 

cıt..1!1klyeyı bu"yfıe,ktabl • pia.r.ayı vermed_k··· 11 
11 

roksa bir başk:\ sebebden dolayı mı, pek belli Şubatta y.apıJacaktır. küçücük bir hırdavatçı dükknnını andı~ - rrm.ı · 
.. <ıe ı r d kkat ve ala a e .............. -....................... .. • ... - VeT bana bir umud! 
~ ~kte <>lan Halife Şebrflzflda sordu: de~1l. .kasanın avurdları gittikçe çökmlye D Ga1. u k!I. K" O D D rıyordu: Kumas parçaları, tel parçaları, l<! - 'Pekt d" " ba'Şlnd.. r. ip nl .R.ln D ul m n n düjt"meler. ka~d parçaları. tahta parça- Ve böyJe Sahb3 kalf", pfönüs tepsl· 
ltıı e•znrcİtı xrekiör bu isi kulunu ne diye 'Kasavı tedavi !çln en bazılı:: doıctorlar ça_ y~WöAUmU lan, civi. boncuk, kunı va-prak. tarnn den bir sabun mırça'S1. bir kömür parça. 
§ıehıhad .ıı ğırtldı Fekat doktodar bir t.eşhLs koyuncaya 'karanfil. karabiber bir anda akla ve ha~ 81

• kum bir ~1 ~ bir hasır ıpar~ 
' - "'Y cevnb verdi: kad:ır .kasa .son nefeslnl srerlr.ken ear.ı $nı rOPkapı l"ukar.aperver Hayır mfleaıııeR.Si. vale gelmez bin bir şey vardı. sı_. bir çuha pal'('~ı, bir :darçın parçası. 

le~!!tte a Emlrülmiimlnin, evvelA: .Bu meın- açtı. o zamnn herke& tasanın midesinin n1 knr~n ~no~ Saylavı rahmet.11 ~tor Oa. Sah'ba kal.fanın J!Ötleri, bir arı:ılık kar- b!r çıra J!a:çası •. bır sırma, bir tel saç, 
ltıc ' kuı Yolt. S:ınlyen: Şimdi insanlar bomboş o'du~unu gördU· demek k1 kasa aç lip H:ııckı üstunün Cumartesi günü vefatı - .. , :.ondak. -er ~an ~ L ' l hır kuru uzum. bır tel parrnç ve bir ka-a~ ka ' • ·· - ü yi]dö U -a- B ıldö ti 1 "'~u· vn• cı,_.n ıKSTa ve parı rah·"L- 1 k · · • k ıoôı nun yolu ne cezalandırırlnr... lıktan ölmüştü. Blrçoklan bu halden mnte- nın uçunc n mu ur. u acı Y n - parıl vanan ,;;zıerine çevrildi: .1 ':"''.~ a ara ıncının vaııına ovdu. HC'r 
ht.Yre. Recedenberi Tik de'fa olarak ciddi bir ess•r n du1ar... mil her sene GaUb Hakkının mtie.sttaeslne - SövJe be oğlancık, sen akıllı çocuk- binsını alı.:'ken. -de. eı:ınrr çocuk, omm 
lçhıd~~ kapılan Halife, büyük bir şaşlmllılt Fnb .. !'kaya çöken bu ölil ge.uizlill içinde kayıtlı fakirlerden her birine yeknnu on ~ sundur. nasıl düzevim namevi... "!anasını s.ıwlPn.ı. Bu .~uretie, beraber bir 

· blrdenblre. kanunun ayak ııeSleri duyuldu. loyu ger;ıen muhtelif cim erzak Yermek nre_ "'!: k _ 1 ·d·· .. , . a k name~ı tcrtib .etlı\er: ~ - y tile :ıuıtırlanmakta ~e .doktora .rahmet .otun smer çocu · guze ı ı, amma. (!'JZe lı- İnci Sen · "11 · ŞehrA .. aa .. eyle mi?. dedi., Kamın kasnnın ölüsüne bakınca her şeyi maktadır Bu sene de 250 fakir aileye on ka - itine ilk balt1şta vanlamazdı, bilhassa K f"l sı~ gu r'T1!1 genci. 
•-- n 2:ftd hikflyeslne devam etti: anl:ıdı. leme akıo yi ccek dağıtılacak ve a i ~ (!illümsedi~i zam:mlar yiizü harikutade aran ı - ara~ ı .cı1n kararın vol; 

Gana !rektörün hiddeti her geçen gun biraz D rektör korkusundan odasına .kapandı. Y [ ül t1d d d yn gü olurdu. çocuk f?Ülümsedi: Gonce gulstin timarın y.ok 
dir"ktöartıyordu. Nihayet 1ş o hale geldi ki, ırıtriw'~Pk. mürekkeb hokkalarından meded ccu~a,.tesl c,j.g zlnzl h n •ı ınaTma-.ınkn aı:__~~ - Ne sövliveyim ~üı;e] ablacığ"ım"' Ben seni çoktan severim,, r b ,. b 

1 
d mınııumun .a ru u ,ç n op apı .,.,...uıu_ n· d · · Senin be d h b . ,_ llla<itkç~ u inackı muhasebeciden kurtul. urrnnnr.a ~ n ı. de mevlftt olranaca1ı:tır. ıve sar u. . n en a erın YOA. ~k tı-114 -ohnamıya ve hiç 'blr <eğlentıye Kanun onun kulağından yat.alıyarak sor- Sahba kalfanın muhteşem gözleri, ço- Pl!l ,.- Derd'ıme derman bul. 

l>lre1t~mlye karar ~erdi. . au: MıtrPdhda bir 11angln cuğun esmer yürune saplanıv.ermişti. Kağat - &yıhnm ~cın~t saat. 
atnı lllr akı!lı ve kurnaz bir adamdı. IJerL - Knsa neden öldO? 1 Bu cvavru> nun vüzOnün bu kadar tatlı Armud - Ver bana b r umud! 
"''hı:k ~Yl giirebllirdl Muhasebeci ise, he. - Ben. b~- .~Um1yar~- Mura~h (~usu:st) - Mur~dlıda .Meh- 01.auiunu ilk defa farkefüyordu. Gürcü s~~u~ - D<>rdi~.1e ?1dın:ı u:?un. 
~dtı ı!!me gomiilerek kasası başında otu- Kanun, gök ~ur~ltiistlnu andıran bir sesle med oglu Suleymanın evındc kazaen kızı, biran, gözlerini yumdu ve )'Umulan Komur - Ben ~eyım sıze ornür. 
l>t~ns~, :rltada bulunan lıerkes onu slhlrll gürledi· k' P kl çıkan bir yangın neticesinde b'ir oda gözlerinde. esmer QOcuk. büyüvüverdi, Gül - Ben ağlayım. sen :gül. 
be~1 _ iı:S-yı mnhnfa-za eden eli sUMı b1r - Ya. öyle mi? Bnmriıor.sun de=ı·" edl · kamilen vandıktan sonra etraftan yef- ince kara b1yıklı bir delikanlı oldu. Sah- Hasır - Olnyım .sana ~-r. ~lli teJl'tkkt edt!rdt. sen bTimJyorsan ben b yorum, • •~ - il k .:nd .. ··ım .. t"" ı bil kalfanın yüzüne bir ateş bastı sesi Çuha - Üstüne bulunmaz haıha. 
~vazıreaı insan sa"ğlığını :ıcor.umak rektörü peşine tAttp g!itürdtl,'.11 ş ere so uru uş ur. boğukça: ' (lırka~ı t•ar> 

8 3 
1ıyan bir ku~ gibi 5Özqen sö kahk ha l -~ --- = r-- • on Posta nın debl idrlka..'lı: 1 dan kahkahava ath ordum ze, 8 

• beni tenha bir k~~peve çakırdı: do~k hevesi veren kir.piklere bak· 1 Ne neş'eliydik' Y · - Zavallı İncıf!Ul. Sofrada hep sana .mıyacagım, hakarnıyacağun. 

S 
• ı • Ak il. O da durmad~~··konuşuyor anlatı or b~k!ım .. ~d~m:ı;kıllı sıkıldın. AvP.i beyin . Bilmem ıneden .gözüme uyku ıgirmiyor 

l.s • S --ı anlatıy.or.du Sözleri insa J,. b~ 'ı butun aı esı boyle antikac'hr. "Melihaya Bılmem neden saçma. cok saçımı bir şey 

9 
~ ılık damla ~hl düşüyor · ~ru ç~~ ı~: takılınm da kızar. E ta bit değil mi, ko- yapmak ... Ağlamak i.c;tivorum. 

tfı derinleri seçilen ma~.i l!ÖZlerf .susö~~e- ıcası... Ha1b!1ki daba yazacakla~ "\o.ar~ 
rinden de sıcak Yere bakt k 

1 
Bakalı~ sen ne vakit onun ~ibi ev Levla hanunla o tenha ko...c:ccle konu-

NaltleJen: /feyyİT fCemal kıı'nk kir:pikle;i~i .sevrediy~~ ~f;; bıırk .. :::nfo_bl <>lacak.cnn? sur'ki.>-n H~lük vammıza ~eldi. Kalktım. 
- baslı b bir ·· I1 'k . Gimenn'i alavh alırvlı \ırpıştırırken Ahmede bır şey ooyliyece~imi bahsnf' ~ 

ib:. ,.Biz galiba A .. ;ı;a kadar ne
1
,ruy.ece- mi . ta derinlerinde ~ene o geceki .sızıyı Fakat naseınV.~-1...d'1:JJ.k7-!'le;ı · Rcnkd belerı .ko~- bakıştık, ıı?filüstük. ~ -dip ayrı

1

.dtm. Gözüm - nasıl oldu bil-
ı a.ınız ._,. .., d d m .auJ ın ı r. ne e nımkıler .Ben" 1 H 1Aku :.:..1 • ·u i TL.. 

- /\ yemekte bulunaca~ız. uy u · ı...:....:ı • ~ibi simsiv.ah K k :.al . ek ·1..: - ım ev enmeye niyetim yok. Ma- mem - a u n .ı:t~erme ı şt . .ou dunı )aı:nn l1ık bu k d " ascbetsizlik - AldınnayJnu: ... Van~, çok 2a!'ıb ta- cık ·• · oyu umr • ıp gıw ~era kızı nlıı~al!ım? .mavi su şimdi yan hüzün yarı :fnii.al.le 
S azlar, santrıma ar mun blatlidir. Ben kendi hesabıma ~clmediii-ıyumu~ ve parla~ ... Baktıkça. insana - Ne olacaksın? Ne olacaksm., ibollanmıştı. · · 

~~ll.ra aYnldığı~ız günder.beri nasıl ne sevindim d?ğ:usu ... Ne yapayım hod- ~t~-::r~ arının uçlarıle dokunmak heve- - Mace1"8 km ... Bilmem ned~ bunu LeylA hanımefendi yatmcava kadar o-
Oldu~ g~irdiğimi ltl ,fınımın ne binim. Sevincımı ı>ay:laşmaya gele.~em. tr )or. . kfme söyJec:e:ın afaı1hyor. Şgşfüıcak ne nu yanından 11Ylrmadt. ÇaJgı, b~. bu e-
lle i~nu uzun u~~.arm d P Ne ~ndan, _ Aldırdığım yok. Erkeklere ~veni- güu:fab. edı~o~.::1y.at ~ 1)11 ~ var? Benim gibi ıparamz ınılsuz bir ReJlÇ vin hicbir l!Ün görmediJti eğlenceler bfr-
~o~ bç eı:ı konuşuuor' sor Au.rasıı·a insanın Jemiyeceğini daha çoeukhdumdanbed ne~'enı·nıro_ g.u~ ~~ışti. y zık kı ku; baska ne olabilir? Tipim de buna l'f!k birini kovaladı. Hiç birine btdmadnn. 
l ebek1 · 

11 
••• • ·ı· · m'<J uzun ı:urmuyor. mii ·a · dl J Fen • · - Ahmed m·tem a· bi 1 ·· a bak erıne öyle sıcak bir yakınlık- bı ırım. Ne çabuk yem k kt· l . "\1' dih Mit m~ yor n. a mı. Bır koşe- u a ıven r şev er soylü-~ibi ~Y?_r ki bu -göz.lef'i -ettlden tımınnıt Güldü: barumefend" 001/ Oi va 1 g~~~· 1{ el 

1
w a de pinekleyip ihtiyar kız olaca~ıma ma- yordu. Ben ne oldul{unu anl;amadan ce-

tu~ tiin y ba w • d _ Yeme'kten sonra yanınıza gelmeme .. .. 1 1 r ıvarıa ..,.-=-- ı. u ~ ~.a .arkasında dünyaJ! ~ tozar Jıa- ve!. evet.. ~yor:dum. Bir .ar.a .... ~.,. ıeu~ 
da ~ntQ. Öa ncılıgınızı bır an a unu- ~ ae -eder misıniz? Evin op)u sizi hep ma dunkü mahud iıÖzünü tekr::rladı: yatı ı?örür anlarım ' landı· ~ '--r 

r u k ınrümde -sun'ıilikten bu ka- musaa · · · K lab J kta k 1 • • bi b· ~ bir iİ _ • V h'd ._ kendine abkoymak :ıstıyor amma... - a a ı n sı ı ıırımn -odanda Jtal. Gülmekten katıldı: - Unutmayınız,. 85-z verdi!l.iZ. y >ıııııı': ıç -.~ dı,°~n _ "°!:'°"d!m. ~ ! ~~ I _ Abnıcd mi? Oooo!... Ar'.':"!_ız_ pek Halllk aşa.Vela dururken odama ıını l<a- - SaıJ küçfik maSl<ara •eni!.·- l~te 1m sözde durmanızı lotiyeoei!İın. ann 
llü ~ıı Yok. )uru, "Sozlcrımn gızıı gt ~iyidir. Beni arasıra _gcz:ııeve _gotu~uyor. p~ak} __:'.~a.h ~irges~."· Ke.nclisme beni c:imdi anladım. ki bir"birimfz.1e tam arka- Yüzüme öyle hayran havran, .öyle taf.. 

bı.ıit'. ~.n Y"Ü~ m . . -vene- Bazan ~a nasihatler verıvor. Kendı 'kar- d'üşırndu~ :ıçın t.eşekkuı- ettnn. Yalnız- rlat <n'labnPce,l:T7.. Y111nız bir ~rtla: Hallı- mz tat.sız balavordu ki ra'hatc;ız.lık d ~ ~~. bütü n _ e n:ıa?abflır, gu ~ deşlerine bcnz~eli imişim. Bı:ırada .kal- hkt.:m tınslaıımad1~ımı seyledim. Sofra- lr=ı fli""'1lf' de kim1n1e istersen tam,, Ha- dum. İşin feınaııtı. ne wdetti~ d ~r 
_e er saçınaln ''\Ireğinızle sev.e. ·· sam daha ivi edermişim. İstanl:ıula yalnız ~a BalQlda Leyli hamme!endi yanyana lilk benimdir. Bf.ıı sev.ivornm. Söz veri- miyorum. Eğer ona ümid v cek b~ 

1 

• >ıı%~() .. balı 'horum gene... 
1 

_ gidersem belki bir .ilanıaşk• eden ular- idiler.~ '!""ç bir doktorla Avni beTd- yar mumm? Ondan u ... 1< kalacak mısın? ;.., böyle saçma bir -.idde e~-~y tı~· .' hatırın avuUannm nasıl topa. nru . i?ın \'e~nınm arasında kaldım. BiTi dur- fnc::m bu damnan düsen teklif karşı- dönerim. n u z 
~1"dirrı. y~~? mı? Ben ~ocu'k gı~ı~ _: Y.a. demek bundan korkuyor: ~;k- ~~~_an ilactan~ ~1ıktan bahsediyor. Ö- sında bocalıVOT". ZatE!n bbmın içi 0 b-
- l3C'n de z.... t herhalde basma ge1ecek. C_unk:ı ... buru .a~zındakı ıokma~·;ı yutmadan~«: ,O:ı'° 'bul&nı"k "ki de~l vımm. öOOr :günü Y-0"k 1 * ıu.ı.,, \'•hid ikin,- . . ~bula gelecel!im, sizi ~örocr~ım. soğuk niikklcr vapı,·ordu. Ahmed t:ım ' 0 tfA M' ~okika 1»altı bilo •örrmiyonım' Ha 1 oP!ru,n, k Ah_mod de I= $l!Y d._., l~ ra ıze de kızmıştı. Sıı ,ctıt- y. -düşen bir kitabı alma"k ib211'11ne- 'karc:1ma düsm.üştii. Şa$kın şaşkm bakı- Kmsımdaki ~el kadına HalUkta be · 'k ~va ad ~ m: hıc tP umd'uMım karlar 

dı.. dur-.arna~ralı hayvan ~öi bfr ver- . e~tL Bir anda .kanımın ıdrunarla- vordu. Su .doktorun yerinde ıo olca h~ oJ- ,ı,.. hoc;Ja vorumıo d'PmPk• rıJ~rl n ·ı~ av e~ılmış. MacCTa ömrüntln dt'lba 
~:.aıı'V'a bu 1· Hemen İstanbu'a vtıllan: sile Y. dolaştığını ... tam manasilc yaşa- mazsa bu kadar .sıkılmazdım. Ne yapar- bir S<'V'·er kavbclnıek Etibi ~iv p,~ 1 adımın?a ~'ornlmu gibı!vim. 

_• tni? ra la ~elec0ğin:i söylemişti. ~1~ dtJYdum. Dilimin ucuna ömriim- sın? MPdiha hammef Pndi bana oğlundan rlPJ1bire: cPekh divornm ve~a7a°:ı· k ~~- l'P'~~'lba şın:dı Ifalfık ... - Uyku serse~ 
li'ak liavır ıFt"·::ı ., c sövıemediğim bin tattı f?E!V ·c:p ~ 111l:m UYl!lm görmiis oıacak. tiyor. • ı ı- ı 

1

7' "n ı:rn'ıba? P,arrnıı. sacm~ şeylere 
at •hay;;~ ~d ıneve o1~n:1-l deldkiımHeeypsini °Söyledim. Daldan dala at- Yemekten sonra LcylA hanımefendi Artık· in9arul parmaklannın saplanıyorum - ışığı söndürece~im. er n ıçı- ge · ' uçlarile ( Arkaıı var) 
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(Memleket Baberleril 
Kaşta kDycOlOğe ve şehirciliğe 1 Garb! Anadoludav 57 gün 

ehemmiyet veriliyor yagmu~ları_ yagı~orl 

Zelzele felaketzedelerine 
yurdda yapılan yardımlar 

Edirnede 10.000, Mardinde 4.000 lira, Ladikte, 
Babaeskide birçok giyecek ve yiyecek toplandı . Seller Bıgadıçte bırçok 

NUfus kalabahğı başladığı 
ve planh binalar 

için şehirde yeni 
yapıhyor 

... 

köprüleri söküp götürdü 
İzmir (Hususi) - Bir aydanberi mü

temadi şekilde devam eden yağmurla -
rın garbi Anadolu vilayetlerindeki tah -
ribatı zirai ve iktısadi bakımdan oldukça 
büyüktür. Dağlardan i.nen coşkun sel su
larına karların da erimesi inzimam edin
ce Bakırçay, Gediz, Küçükmcnderes, 
Kunduz çayı ve diğer irili ufaklı çaylar 
ve dereler taşarak bilhassa Manisa, Me- . 
ncmen ve Küçükmenderes ovalarını su- ' 
Jar i.st!Ia etmiştir. 

Bergama ovasında iki, Mani;;a ovasın
da 7, ~enomende 2, Torbalıda ve Bayın
dırda üç köy arazisi sular altında kalmış
tır. Yukarıda sayılan on iki köyün ekil -
miş arazisinden hayır yoktur. Zarar bir 
milyon liraya yakındır. 

Garbi Anadoluda halen Habeşistan ı 
yağmurlarını andıran 57 gün yağmurları Niksarda Kızılayın kurduğu çadırlardan. bir kısmı 

Ktl§ kaymakamı kasaba k.i)y lüsil ile hasbıhal yaparken yağmaktadır. İzmirde birçok evler yağ- Edirne (Hususi) _ Zelzele felaket- kir halk zenginlere nazaran bu işte d:ı· 
K~, (Hususi) - Memleketimizin i- Caddelerin isti.kametini bozan manile- murdan hasara uğramıştır. , zedelerjne Edirnemizin şefkatli ve ha- ha büyük fedakarlık göstermişlerdir· 

ınar kalkınması etrafında, çok yararlık ri kaldırmak sahasın~ bizzat direktü B' d' (Ii .)* F 
1 

y 

1 
miyetli halkının gösterdiği büyük yar- Babaeskide birçok eşya toptandı 

eösteren Kaş Belediyesi, günden gu··ne vermekte ve veri;iıen kararın yapıldığını ıga ıç ususı aza yagmur ar 11 

d l 
.. 

1 
. 

1
. .. "hn . 

11 
h 

1 
dırnlar h:ı-raretle devam ediyor. Bugü- Babaeskiden yazılıyor: Zelzele fe ş• 

nüfusu artmakta olan kasabamızda, bu bizzat görmek istemektedir. o ayısı e mıs ı goru emış se er usu e ... 
, . 

1 
B' d" . B 

1 
k . ne kadar 10.000 liraya yaklaşan yardım· ketu~deleri dAin kavınıakam, parti v .. 

nüfus kalabalığının iskan \<:.ini kar<:.ılaya- Köy kalkınması etrafın.dıı yeni kay- ge mıc: su ar ıga ıç ı e a ı esır ara \ J•·· ''· 
r " ...., d :t• 

250 
t . ı·~· d .... - !yekununu felaketzedeler emrine verdi- Halkevi reisleri ile Hakkı SevindiN 

cak yeni ıbinalar yapılmasında gayret gös- makamımız, haftanın Pazar tatillerini sın a ve me re gcnış 1gın " :-ıımav 
.. . ·d . k' k" .. - ~ d - ·k 1 g~i gib: 6 balya da 1033 parça gı·yecek Tahsin Ala~ineli ve Cafer A'kandııfl 

tcrmektedir. köylerde münavebeten geçirmek ve köy- çayı uzerın e ı opruyu ~ın ırgı azası 0
- .n. 

Yeni binaların planlı olmasına dikkat lü ile hasbıhaller yaparak onları tenvire ı e ı ı:ıa ıc arasın a gene • ımav çavı u - , . . • , . ~ . . . · . . . . btJ 
·1 B'rr d. d ' s'. .. . ive örtünecek esyasını felaket yerine müteseıkkil olan komite ilk toplantıd9 

edilmektedir. çal~ak suretile gayret sarfetmektedir. zerindeki köprüyü ve bütün kövlnle !TIU se.~ke ,mış bulunm .. Cdadır. Vıl.~yetımız bır saat ıçındc bın lıra toplamış, ve .• 
Belediye reisi Kadri Öztürk, reislik Kalkınma işlerini merkezde değil, bizzat vasal'vı temin eden derelor üzerindeki mulhakatının da yardım için buyük bir para rlah<ı o gece merkeze gönderiIJYllŞ 

ıamanında, bir iskele inşasını, caddele- köylerde takib etmek, onun en belli başlı köprüleri tahrib etmiş etrafla muva'-"ala hareket ve faaliyet göze çarpmaktad•r. tir. 
tin tanzim ve tesviyesini, eski şadırvanın meziyetlerinden biridir. kE>c:ilmiş, :nahiye mahsur bir halde kAI - Ladikte bol miktarda yiyecek toplandı Komite.ve hala devam eden yardıJJl' 
kaldırılıp su tesisatının evlere de teşmi- Köy bütçelerini, köylerimizin ekono- mıstır. Ladi\ (Hususi) - Zelzele fela~etze- lardan baska şimdiye kadar Babae:;1'I 
lini, eski lağımların yenilenmesini temin mik ve sosyal bakımdan vaziyetini krf- Münakalat durmuş, telefon muhabere- delerine yapılan y3'rdıma devam oıun- merkez kazası ile kövlerinden geıerı 
etmiş, Bucaktaki mezbahaya da ilave tikten sonra, ona göre tanzim ettirmiş, leri inkıtaa uğramıştır. Yalnız telgraf mu makta::!ır. Bugüne kadar nakdi yard:m teocrr~ yekunu 32M liraya bati~ ol· 
yapmıştır. kalkınmanın muvaffak olması için, acil haberesi zorlukla temin r.dilmektedir. ( 650) !irayı bulmu~tur. Bundan başka: mu~ vn bu para da Kızılay emrinP ,,c· 

Bugün, kaza.,ya gelmiş bulunan genç Bu yüzden esnaf ihtikAra başlamış, gı- 6.0CIO kilo ekmek, 650 parça muhtelif riJmiştir. 
ve lüzumlu olanlarını daha evvel yap- }{f ve enerjik kaymakamunız Fikri Kuttanın da maddeleri fiatları yüh~lmiştir. çam~ır, 250 aded hasır, 190 kilo bul- Parı yard ımından başka Babae~ 
mağı emretmiştir. h lk 1 e" müzahereti ve e'ıbirliğile daha fazla kuv- * gur, 60 kilo fasulya, 280 kilo et ile bir a -ı t::ı<lınlardan ve bilhassa ö~etrrı 

vetlenen belediyemiz, memlekete faydalı Köy Cümhuriyet meydanlarının 9 ·Gümüşhacıköy (Hususi) - İki sene - miktar ~·oğurt peynir vesaire zel1ele- ha:van!rırdan mütesekkil kollar va.::ı~o· 
olmakta devam eylemekte ve kaymaka- metre uzunlukta demir borularla bayrak denberi Gümüşhacıköy için ciddi bir den çnk 1ar~r gören komşu Erbaa kaza- sile ka~·n, erkek, çocuk giveceği 11.: 
mımız da kazanın umumi işleri üzerinde direklerinin temini için tahsisat ayırtmış tehlike tl'..şkil eden sel yatağının vazive-, sına dnrhal sevkolunmuş, 1 SO gönültü muhtelıf ev eşvaS'J olarak 633 parr 
çalışmaktadır. ve her köyde köy odası yapılması için tini ıslah için müessir ted.blr'er alına - ı arr.cle n~ kurtarmcr işinde çalışmak üze- temi7. "'"'-'a teberrii etmi•üir. 

Yeni kaymakamı.ınız, Ankara maiyet verilen direktifi, fiilen muvaffa?c olmak- mamış olması yüzünden 30 Birincik:inun re Erbaaya gitmiştir. Revc;ehirde vardım devam Mivnr • 
memurluğundan kauımıza tayin edilmiş ta bulunmuştur. saat 21 de - ıhalkın ekseriyetile beraber Kaza ve kövlerinde yardıma hararet- Be>y<-ehir (Hususi) - Zelzele fetn~ 
30 yaşında genç ve enerjik bir idare a- Geldiği güne kadar, gayet durgun bir uykuda olduğu bir sırada - Osmancık şo- le devam ol~nmaktadır. keti kanımız halkını derin bir teessnre 
miridir. hava içinde bulunan kazamızda, bugiin, sesinden bir sel gelmiş, cadde ve sokak- Hall<ımızın gösterdiği alaka büvük- c;üı ük1<>m iştir. Daha ilk günden h::ıt.ıcı-

Geldiği gündenberi, memleketin geri ları doldurarak 200 den fazla mağaza ve f' B d . d' k d k: e mız mi!li vardım komitesine sinldı\'e 
kalmıc: cihetlerini sezmekte ve bu ı'şler u-_ belediyecilik ve köycülük işleri üzerinde . . ._,..,.1 K 1 ,_1 ur. u meyan a şım ıye a ar ıms k a 400 1. .1 . ek 

:t evın ıçerısıne gımuj'• r. aran ıK ar .1 k t ~ .... 1 . f k. f a a r ıra para ı e sayısız gıvec • 
zerinde hassasiyetle durmaktad1r. Be!oe- ciddi bir faaliyet göze çarpmaktadır. 1 . d h lk ğl kl ah . ı e onus ugu goru mıyen a ır ve sa 11 1 b l . . tır. çın e a ın çı ı an ve suyun v şı B . dl b" d d k .t b cu•:a ar a u !!Ur, un vesaıre vermıı:: · 
diye ve köy kalkınması işleri üzerinde, Köylerimizde, mezarlıkl.ann duvarlnrı gümbürtüsü, zaten kaLblel'i felaket haber es•m ,~ 

1 
~S kır a am a. om~ e:e

1
_ a.~ . Yar~ım avni hararet ve istekle 'de· 

bilhassa emek sarfotmekte olan kayma- çamaşırhklar, hastalık tevlid eden yerle- }erinin elim sahnelerile ürpermiş olan va- ~·utrnr·a"t. uruş vermış ve a u unu vam etmektedir. 
karnımız mus- bet sonuçlar elde t ~ · k t 1rn ku 1 ~ızlıkla d ı d b. · f · b 1 k ıs emı~ ır. ·ı , e me6 e rın apa ı ası, yu ann a6 rının tan aş ar a ır yenı acıanın aş ama M d. d 4 b. 1. 1 d Zı enin yardımları 

fi k ı k d 
. .. b 1 d ğ h' . . d t ar ın e ın ıra top an ı , t muva a oma ta ır. yapılması grbi ehemmiyetli bir çalısma uzere u un u u ıssını uyan ırmış ır. Zil"den vazılvvor: Zelzrle fetake • 

Bütün manileri muvaffakiyetle yen- hayatı temin eden kaymakamımız, mem- Kahvelerde ve Halkevinde bulunanlar ol- M:ırdi'l (Hususi) - Erzincan ve ha- 7C' 1iı>krine burada yardım devam et· 
mek suretile, •belediye faaliyetine yeni leketimize faydalı o'makta devam ede- dukları yerlerde ka1ırnağa mecbur ol - val:sirde vukua ı?elen zelzele felaketi m('>klC'di::-. Şimdiye kadar 2000 lira top· 
bir hız ve istikamet vermiştir. cektir. muşlar, gece yarısından sonra su'arın Mardin halkının kalbinde derin bir ya- laı:mıc:•ır. 

Muratlıda hayvan hırsızları 
tutuldu 

Trakya umumi müfettişi Edirne 
orta okulunda 

Muratlı (Hususi) - Muratlı hava- Edirne (Hususi) - Trakya umumi 

biraz azalması ve süratinden kaybPt - ra ncm:c;tır. Herkes, f PJakete uqrıyan Giimiishacıköyde iki f Pliltrnf:ırr..te 
mesi üzerine at. araba ve otomobillerle ı karc1esl~rine canla b:ll>la yardıma lrnş- muaUim ailPc;ine yardım 
evlerine gitmişlerdir. Şehirdeki sel yata- makta j•r. İki _E!Ün içinde toplanan pa- Gümüc;hacıköv (Hususi) _ Amas,r11· 
ğının sedleri ve bazı duvarlar yıkılmıştır. ranın yekunu 4 bin liraya varmıştır. da zelzel"' feiaketine kurban giden ·j]ci 
Nüfusça ve hayvanca zayiat olmad1ğı tah Bunda!l başka yüzlerce kilo yiyecek köy mualliminin ailelerine meslektaş· 
min ediliyor. ve !Jirçok elbise toplt"Jnmıştır. Mardin- ları tar<>fınrlan nakdi vard•m yapılmı~ 

Çankırı umumi kü'Uphanesi 
ve bir tP.vzih 

de nakdi yardımın on bin liraya çıka- avrıct m:lli yardım komitesi emrint 
caıiı kuv\letle tahmin edilmektedir. Fa- mPar,1ar:n vüzde onu verilmistir. 

lisinde çalınan hayvanların failleri müfet~işi neral Kazım Dirik orta 
şimdiye kadar bulunamıyordu. Bu ke- okulu ziyaret etmiştir. Generalimiz 
re Muratlının Hoca Aydın çiftliğinden talebenin ders ve sıhhatlerile yakından 
Veli oğlu Mustn.!a~ı~. ?.ece ahırından alakalı:ına-rak gençlerde görmüş ol
çahnan (3) baş okuzunu hırsızlar Lü- dukları canlılık ve hareketlilikten mü-
leburga7da k b ta k Geçenlerde bu sütunlarda. Çankırı umumi 

- asa ; sa r en yakalan - tehassis ve memnun olmuşlatdır. ktltüphanesı için bir yazı çıkmı~ttr. Kütüp. 
Tra"yada pakmezc!lige 

eh'-rn·m:yst veriliyor 
Eskişehir barosu inzıhat 

heyeti seçildi mıs, bunlann Laleburgazı.n Ku.msaid . . 
köyünden Hil5€yin Ü . · ~ J!mnastık ve spor çalışmaları hak- hane n enrnrlu~u bu yazı hakkında bize şu 
anlasılmıştır. ve zeyır oldugu kında izahat alan generalimiz 1200 ta- tavzihi göndermJqfJr: Edirn~ <Hususi) - Köy ve aile E>ko-

. !ebeye nizami sah~arda hareket ve o- ı - Kütüphanemize her tülü yeni neşrL nomisindt: mühim rol oynıyan pancar 

Eskişehirden yazı\ıyor: Bilecik ve Bot· 
öyük avukatlarını da içine alan Eskişehir 
barosunun avukatlık kanunu mucibince 
eski baro inzıbat heyetinden awkat Ni
metullah Sezen ile Reşad Kalabay yerin' 
yeni inzıbat heyeti seçimi yapılmıştır. 

yat ge1 1!'._~kkte1 dırc!. k t pekmezi vapmak hevesi hemen hemen Edirnede fiat yükseklikleri yun imkanlarını hazırıamıya çalışan 2 _ ı.ır ye e çı an gaze e ve mecmua. . ... w • • 

oyun yuvasının mesaisini beğenmiş, ıarın ekserlslne nbon~ytz. Bunlar tütüpha. her kcıy!.l sarmaktadır. Pancar yetıştı-
Edirne (Hususi) - Belediye son k . nemize munta?aman gt>Ilyor ren köylerin l 00 kiloda 20 kilo pekmez 

d h . . v~rma • ıstedikleri planlı gayelerıdn 
g\inler e avayıcı zaruriye fiatları Ü- bır an evvel tahakkuku ile iyi neticeleri 3 - Açılma kapanma me.~eıesı ise Maarif elde rttikleri görülmektedir. 

' zerinde vukubulan yiiksekliği tetkik rt k b.lm . . Vekrllet•n!n yolladığı tamime göre ve Tür. K" ]" . . ef's b·r gıda olan bu 
ecrerek hazırladı·ı fiat listesin· . o .aya oya ı eleri ıçın 50 takım at- klyen!n her l!:ö~~.slnde ayni olan bu mesai oyu ı~m .. ~ ı . ı 

Heyet şu zevattan müteşekkildir: Reis: 
Avukat Hasan Basri Aytöre, Reis vekili: 

g 1 vılAye- letızm malzemesi ile pingpong masa~ı ve zn.manlıırına bizim de rtayet etmemiz !aru_ pekmez koylunun blr yıllık şeker ka-
te vermiştir. b k tb ı h 

... A • h . as e o sa alarmın tamamlanmacını rldlr. v~ o yolda hareket edilmektedir. lorisine cevab verecek derecededir. He-
Avukat İsmail Halil Ar'oma. Katibi u -

\ \]a~ct ıdar~ e~etmce ?erhal tas- deruhde etmişlerdir. Marttan itibaren 4 - Kütüphane bina.sının eskiliği hiç te le bağları ol~ köylerin ayrıca pekmez mumi ve muhasib aza: Reşad KaJabaY· 
dik edılen bu lıstenın tatblkıne başlan- oyun vuvası 6 v 

1 
bol 

3 
okuyucıılar'ın gelrne~lne ma.nı değndtr. ve .. .. .. Aza: Fazlı Baysal. Aza: Baha Güngör· 

mıştır h k 0 ey ' basketbol birçok okuyucular hergün muntazaman kü ve reçel yaptıkları da gozonunde bu- Eskişehir ad1i müzaheret büro şefi: AvıJ~ 
· sa ası azarunış olacak~ır. tüphnneve devam etmektedir. • lundurulursa Trakya köylüsünün şeker kat Ahmed Nuri Pak. Bilecik adli milZI' 

- Hasan Bey, son gün-

k . f rtına yüzünden ... 
}erde ı ı 

Pazar rıa Hasan Bey Diyor ki : kalorisinin ne kadar iyi olduğu kolay- heret büro şefi: Mrusiafa Kemal Göney. 
lıkla anlaşıldl:>ilir. ·••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••• .. ···-········--

Bundan başka pancarı işliyen pek- ( KUçUk 1 ket h b 1 ·J 

... Yeni vapurlarımu -
dan Tırhan, Alanya sa -

· hillerinde karqa otur -
muş .•• 

... Yolcularını meşhur 

Etrüsk almıf, o götürecek
mif. 

Hasan Bey - Ne derne-
11, inşallah yağmurdan ka
çarken doluya tutuıınaı _ 
\ar, 

mezhaneler de vardır ki bunlar dikkat mem e a er erı 
ve ihtısas ile bu işi yapmaktatlır. l\lalk:ırada konferanslar 

Malkara belediye salonunda mekteb ınil • 
Aile E>konomisi köylü için yaman ve dürü Arif Bilg! tarafından pasif torunııı• 

pratik bir bilgidir. Trakya köylüsünün hakkında konferanslar verllmektedlr. Kon • 
yağını, bulgurunu, kuru yufkasını, ip- feranslar ehemmiyetU alalta. ile tatib edil -

mektedlr. 
lere dizilmiş kuru sebzesini, domates l\lalkaranın yeni müddelamumbl 
peltesini, tuzlusunu, ballı veya mançoş Hfiklm muav!nlerinden Şemsi Ergin Mal
kapö<k yemeklerini bütün bir mevsim kara müddelumumlllğine tayin edllmll "' 

k t d 'kt d yeni vazifesine başlamıştır. 
yetece arz a ve mı ar a hazırladığı Samsun Hırlas kaplıcalan akmıyor 
ve az çok etini, yumurtasını, pastırma- şıra hassalarlle me.şhur olan Hırlu taplı,,. 
sını da ihmal etmiyerek aile yuvasına calımnın suyu, son zelzele üzerine tesmver
ve yaşayış tarzına düzen verdi w. mem mlştlr. Bu suların tekrar akmak tizere ıntJ-

. tl ·· "l kted' gı . vakkaten mi kesildiği yoksa mecra mı de4'11-
nunıye e goru me ır. ttrd.Jtl henüz anl14ılamam1.1tır. 



Esham ve tahvitat 

2.95 
6.7225 

29.0697 
69.0525 

21.73 
0.965 
l.5925 

13.19 

23.5525 
0965 
3.1575 

Sl.C>45 
30.6275 

19.275 
19.275 
ıg .so 
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700.000.000 lta;yan Lireti 

Ltma (Perou) da b8.flıca oe!ıirlerde fUbe-
ler: 

BANCA İTALİANO - GUAYAQUİL. 
Guayaquil. 
İstanbal merkrrzi: 
Galai..a, Vayvoda cadde$, Ka.raköJ'Pa.Ias 

Telefon 44845. 

İstanbul bürosu: 

Alalemclan han. Telefon :l2900 /S/ll/12/15 
Bcyoğiu bürosu: 

İstiklal caddesi No. 247. Telefon: 41046. 
Kasalar icarı: İtalya ve Macaristan tçln 

ve Tourlstique çekleri ve B. C. İ. TRA VEL_ 
LER'S çekleri. 

SELANİK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

T ürkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani.tandaki Şubeleri: 

bitmek üzeredir. Derhal sipmiş ediniz. 
Büyük boylar (Tablosu ve pulu ile) 

Orta • ( • • » • ) 
Küçük , ( D • D • ) 

Toptan 15 Kr. 

• 12.5 Kr. 
n 10 Kr. 

"-•• Adru : Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi - İstanbul 

T. iS BANK s 1 
cari hesaplar 1940 Küçük 

İKRAMİYE PLANI 
Ke:i\deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrL-ı 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Ku.mbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lfra.sı bulunanlar 

kuraya danil edilecelkerdir. 

1940 iKRAMiYELERi --S 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " - 3000. 
6 " 500 ,, - 3000. 

12 " 250 " - 3000. 
40 " 100 
75 " 50 

210 25 " 

= 40J0. 
- 3750. 
- 5250. 

" 
" 
" 
" ,, 

Türkiye lş Gani.:asıııa. pa,·a yatırmakla yalnız par.ı birilctirmi 

l . l , .... d ' o 11Vt:ı, ay•ıı zamane tı trı nnızı e denemiş <ılursurmz. 

, 
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KAIELIBI 

BAŞ, DiŞ 1 
Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk algınlığını, 

Sinir ağrı ve sızılarını 
Derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınır. 

POKER Traş bıçakları 
Donyanın en iyi tr•t lıçaklandır. 

trat bıçaklan geldi. Her yerde uU• 

luour, markuınıı dikkat edhiz. 

Alaturka ve alafranga 
mnkemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazım: FAHRİYE NEDiM 
ffor eve 14zı o olan bu klbtb, 

' bine yakın yemek, tatlı, pııstııhtr 

pişirı11esınl kolay surett~ t trif eder. 
Fiatı: 100, cildlısi 12;; kuru~. 

Sa~ı-:ı yeri: 

lstanbul inkılap Kitabevi , 
İstanbul İkinci İflas Memurluğun

dan: 
Mfi!lls Yorgl Zapanopolu masasına gelen 

alaraklı hazinenin lstMlğl 394 lira 91 kuru. 
şun ves!kaya miistenld olmakla kayıd ve 5 
inci s11·ava kabulüne ve bu suretle sıra deL 
terlııın <ffizeltilmeslne lfl!s idaresince karar 
verllmlş olduğl: llln olunur. (233761 

1.000 lira ikranıiye 
Beyoğlu, Ağacamii, .S:akıza_ğacı, 

No. 31 Ermeni patrikhanesi altında 
Liıtfi Kardeş ai\e mutfağı hu~usi 
doktoru nezaretinde kıvırcık eti ve 

1 
tereyağı kullanır. Aksini isbat ede
ne 1000 lira. Her seımte yemek gön
derilir. Ayda dört kah bir övün 10 
ve iki övün 18 liradır. Tediyatta ko-
laylık, firmaya dikkat. 1 

Türkiye Cümhur:yeti 

ZiRAAT BANKAS! 
1 

lstanhul İkinci İflas Memurluğun-, 
dan: 

MıitJl"I Haralambos An<fonyadlsln tasfiye 
edUecek bir malı olmadığından ve yapılacak 
bir 1f de kalmadıtından ım.sın kapanması_ 

j na mahkemece karar verilmiş oldutu llAn 
Kurul~., tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.00l>.OOO Türk Lirası 
Şube ve ajımı aded, : 265 

Zirai ve t.cıtrl her nevi bırnkıt mu ııneloleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Zf raat Bankasında kumbanrlı w thbarsız tasarruf hesablarmda en az 
50 liras1 bulunanlara s~nede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla • 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A C:et 1,000 Lira'ık 4,0JO Lira 
4 " 500 .. 2,0)0 
4 " 250 • 1, ·)00 ,, 

40 .. ıoo • 4,ooa :: 
100 .. 50 • 5,000 ,, 
120 .. 40 • 4,800 " 
160 ., 20 ., 3,2JO ,, 

DİKKAT: BeeablamMlald paralar 1Hr sene içinde IO liradan apiı 
dilfmiyeQ)ere ~ çıktıiı takdirde % 20 fad .. He verileeeldir. 

Kur'alar senede 4 defa. t E,16L 1 Blriaciklnun. 1 Mart ve 1 Had. 
1'8D tarilıJeriıule çeldteeeldir. 

olunur. (23378> 

==============-============• 
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

T ürltiv• ,.,b~l~ri ı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her ti;rlü banka İfİ * 

ilan Tarif em iz 
Tek aütun aantımı .......................... 

aah 'le 400 kurut 
aalaife 250 » 
aahile 200 n 

Döriiincli aahif • 100 ,, 
iç sahifeler 60 » 
Son .altile 40 ,, 

Muayyen btr müddet zarfında faz
laca miktarda UAn yaptıracaklar 
ayrıca tenzUl ·~ ı tarıfemizden J.stıfade 
edeceklerdlr. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa UA.nlar lçln ayrı blr tarlfe derplf 
edllmlıUr. 

Son Poata'nın t!carl utnıanna ald 
lfler 1çln fil 11.drea müracaat edll
melldlr. 

lliııcdık KoDP.ktlf 81rket1 
Kahramau ... Haa 

....... eadd181 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAB1PLEal: S. Rogap EMEÇ 
A. D:rem UŞAKLIGIL 

ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ. SiNiR ağnlan ve 
GRiP, NEZI .E, SO(iUK ALGINLIKt.ARI 

O.ama kqelerile deaW seçer, le.tada sbde t. ~ kqe alaur. 

Eşsiz Bir Muvaf f akiyetl 
~ ,. 
~p 
~ 

'h .,,.,~ 

, .... ~. .., .. ., .. 
& 

Miinferid veya toplu aile gezintilerinde, ıehirde, köyde, dıtidtt 
bayırda velhasıl her yerde ve en gayrimasaid ıırtlar albnda (içe" 
risine haricceo hiçbir madde ilave etmeği diif üomekaizin ) " 
acele ve en dar zamanınız:la neli. ve lezzetli, 

CAPftDIARHA CORBALIH 
Bababat, Sebze llomprbae ve Plresbd 
Bt-ş on dakika zarfında hazırlayabilirnniz. Bir komprime ef' 

saf ' e yüksek kalitesi itibarile bir g\inlllk kalori aarfiyatındl' 
karşılığıdır. Her yerd~ bulursunuı. 

Beşiktaş ÇAPA MARKA Kurulut tarihi t91S 

DELOS VAPURU 
lıtanbuldan Tranıit ıeçen 97 nci ıeferini yapan «DELOS'> Ta~ 

nun barınma limanı olan Burıazda tahliye ettir: mallar 14 KinunutP"' 
1940 tarihine kadar müracaat vaki olmadığı takdirde Bulgar ~ 
ğü tarafından mahallinde müzayede ile aatılacağu:ıı iıtihbar ettik._~ 
mallarla alakadar olanlann ellerinde mevcud olmaıı İcab eden orijiıP" 

koniımentoları hamilen acenteliğanize Jl C E LE mürac:J 

ederek muktezi muamelatın ikmali mukabilinde Ordinolan tesell-
etmeleri lüzumu ili.n olunur. 

Doyçe Levante Linye 
Türkiye Umumi AcentenOI 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
istanbul BOrosundan : 

z::mguldak veya açılı: atızlardan her defasında 1.000 - 2.000 ton DerlnceJ8 ı&
mür naklettlrlleceğlnden, bu tonajda vapuru bulunanların, nihayet 12 sontınu' 
1940 cuma gilnü akşamına kadar oeraltl anlamak O.Zere. istanbmda Ba bçetapııl' 
Taş handaJd büromuza milracaaUan. 

Galatasaray Lisesi Alım, Satım Komi y .ınu Baf" 
kanlığından : 

Ctnal Mıktan 

Kl1o -Malatya kayıaıaı Cçeldrdekll) SOOO 
Kuru Uıilm <rnaJo) IOO 
Kuru özüm <çektrdeUiı) 1200 

Öryanı erlll 2000 
Cevlalçl IOI 
Kut tlıümti iM 
Fındık lçl IOI 

Bet:ıer kilo 
Tahmln bedelt 

Kr -80 ) 

20 ) 

H ) 

10 ) 

45 
20 ) 

46 ) 

Kuru lnclr IOO 22 J 

İlk teminata 
lJra -
SH 

Çam rıatı11 uo ııı > 
Gala' :uaray Llaealn1n Mayıa 1940 IOnuna tadar lhttyaçıan olan yutanda clnll. ~ 

tarı. beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı kuru yemlflerin 5/111940 CUJDa ';, 

yapılan açık et.allt.mealne istekli çıkmadıtmdan ON rtın tem.dkl edllerek 111111,.0 
ıtıcıa aaat 15 te tekrar açık etalltmeal ysp1J&caktır. 

Eksiltme Be1otıu İatiklll cadde.il No. Mt ela Llaele-r Muhaaebectllllnde toplanaD -' 
teb koınlayonunca yapılacaktır. 

İ"lteklller yeni yıl Ticaret Oduı vesikası , • . ,a ruhsat nnva.n tezkere.ne Llleler 
aebealne yatıracakları ilk teminat makbuzu ile blrllkte belli gün ve 1&atte *6 
kolnllyona ıeımeıert 

luınameJt dnut lQla BeJollanda oııa.•a11ra1 lJMll,.~ ·~ 

' 

.. 


