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zelzele felil<etinden 
teessürle bahsetti 

"Türkiye ye yalnız sempatilerimizi 
değil, ayni zamanda nıuavenet 

ellerimizi de uzatmalıyız ,, 
Londra 9 (Royter ajansl bildiriyor) -ı 14,45 de Mansion House'de siyasi büyük 

1 Başvekil Neville Çemberlany, bugün saat (Devamı 8 inci sayfa.da) 

Balkan antantı konseyi 
gelecek ay toplanıyor 

Konseyin son toplantınna iştirak eden nazırlar bir arada 

Londra 9 {Hususi) - Bükreşten bil -ı gradda pek büyük bir sempati ile kar 
.dirildiğine göre Balkan konseyi, önümüz- şılanmıştır. -·· .. .• . .. ... . ... . ··············· deki Şubat ayının 2, 3 ve 4 dünde Bel - ················••···•••••••••·•··· 

gradda ilç gün süren bir toplantı yapa -
caktır. ~W.•.t.ı 

Konseyin senelik mutad toplantısı o

lan bu i9tim.alara Romanya hariciye na -
zırı Ga!eniko riyaset edecektir. 

Belgrad 9 (A.A.) - cStefanh: 

Yan resmi Yug<>Slav m.abfellerind;e 
beyan edildiğine göre Venedikte cereyan 

eden Ualy.a.n - Macar görüşmeleri Bel • 

Üstad Reşad Nurinin bu en son 
romanı edebi bir hadise teşkil 
etti. 30,000 Türk münevveri 
(Yedigün) ü kap~yor. Bu em
salsiz eserden kendinizi ınah -
r.um etmeyiniz. Ve bugün si• 

de bir (Yedigün) alınız. 

~-------------------" 



2 Sayfa SON ~OSTA 

Her gün 

Köy teşkilat bekliyor 
\._Yazan: Muhittin Birgen _ 

H er memleket, kendisine göre gü

zeldir ve kuzguna yavrusu giızcl 

göründüğü gibi, vatanını seven her insan 
için, üstünde doğduğu toprakların gü -
zel.likleri, bütün öteki topraklardan üs
tündür. Fakat, bazan dii§ünürüm: Tür -
kiye, AEahın hakikaten güzel yarattığı 

topraklardan biridir. Onun güzelliği bir
çok şeylerin b"r araya toplanmasından 

ileri gelır. Bu memleketin her köşesin -
de başka bir iklim yaşar ve her iklım, 
her köşede tabiatin en güzel bir nümu
nesini yaratır. 

Ben, hayatımın en 0 1gun bir enerji 
devrini Türkiyenin muhtelif mahsul.eri 
ar.asında geçirdim ve bu mahsullerin 
d'Ünya piyasalarındaki rokib!erile müca
dele için uğraştım. Birçok ahvalde daima 
şunu gör.mtişurndür ki bugün A vrupada 
ve ha'tta Amerik.ada biz.im mahsulleri -
mize karşı rakib mevkiinde bulunan 
mahsullerin birçoğu, aslını Türkiyeye 
borçludur. Üzüm, incir, elma, kavun ve 
ilh.. pek çok · mahsu!ıün dünyanın başka 
memleketlerindeki varlıkları, hep aslen 
Türktür. Meselli, Kalüorniyanın üzümü, 
inciri, kavunu, kirazı, elması hep orada 
naturalize edilmiş Türk çubuklandır. 

Halbuki, üzüm ve in<:ırlerimiz, yüksek 
gümrük duvarlarına ve kendi pahalı fiat
larına rağmen Amerikaya aşın.ağa muvaf
fak oldu ar. Amerikada en güzel kavu -
nun adı cKasaha kavunu> dur. Bütün 
Avrupaya büyük miktarlarla ithal edi -
len Kaliforniya elmalan Türk elmaları
dır. Eğer onlar, muhtelif meyvalarla Av
rupada bize rekatbct edebi.ıyorlarsa, bu, 
sırf standardizasyon, ambalaj, terniz1ik 
ve bilhassa teşkilat kuvvctiledir. Eğer 

bizde, bizzat Amerikaya kadar sokulup 
Kalifomiyaya oracbı rekabet edebiliyor
sak, bu da yalnız mahsulümüzün kcn -
disine mahsus olaın nefaseti sayesindedir. 

Mesela, ceviz, badem, fındık gibi mcy

Besimlj Makale: 

Haftada 18 dolar 
1( aza'lan bir kanarg11 

valarda İspanya anahsulleri Avrupanın Eu kanaırya Holivudda film san'at -
her tarafında temizlik, yekncsak!ık, ni- karlığı yapmaktadır. Resimde gördü -
zam ve intizam i~ temaıyüz eder. Fakat, ğünüz gibi sahibi olan Fred Stone'e 
Türk fındığının olduğu yerde ispanya bir hayli kazanç temin etmektedir. ls
fmdığı ya hiç satılamaz, yahud pek aşağı mi Buzzy olan bu kanarya efendisinin 
fiatlarla satıJdbilir. Bademlerimiz gayet kendisine ıslık ile öğrettiği havalan 
iptidai şartlarla piysaya arzedilir. Ceviz- mükemmel bir surette tekrar etmekte
lerimiz, ister kabuklu, ister kabuksuz, dir. Bir film kumpanyasında haftada 
çok berbad bir halde ihrıaç edilir. Ancak, aldığı p?.ra 180 doları bulmaktadır. 
bunlar hangi piyasaya girerlerse en gü- eder. 
'!ar yüzle karşılanırlar. Qünkü Allahın 

Türk mahsulihıc vermiş olduğu öz, on -
dak1 lezzet, ötekilerinde yoktur. 

Bu güzel memleketin güzel tabiatini ve 
güzel iklimini takdis etmek, her Türk 
için bir borcdur. 

Bir kuvvet ve za/ kag nağı = = 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Necib Fazıl arkadaşımız, yevm! gazetelerde yazdığı fık

raları (Çerçeve) adlı bir kitabda topladı. 

. Tanın_mış bir muharrir bu münasebetle neşrettiği ten -
kıdde dıyor ki: 

-· cNecib _Fazılın bPni yüksek affından mahrum etmiyece
gıne emn~ııetle §1mu da söz arasında söy'iyeyim ki bence 
N "b L' l 1 ccı ı.· azı ın §ikôyetıeri sadece hak ettiğini bulamam 
bir san'atkann küsJ...-ilnlüğii.nü değil daha f-..n ıf , u..:11asını unıan 

VP isteyen biT hırsın da çizgilerini tn-... maktcıd .,.. ır.a 

Ayni kitab için gene tanınmış bir başka muharrinn a-
zısına da bakalım: Y 

•Çerç<:vcde fikir, parlamasile sönmesi bir olan şimşek; 

kelime, i<'Sirinı asab Üzerinde gösteren ihtizazfı tarfıkrı; 

ct1mlc, nıhu co~ıuran bir ahenktir. Bomba gibi patlıyan 
kelimeler var ki, kat'i ve muayyen bir düşüncenin ifadest 
olmama1:1a beraber dpmarla.rda münebbih tesiri yapıytJr. 
Şubcrti dinliyemediğim zaman cÇerçeve:n yi okuyacağım.> 

Hangi münekkidi haklı bulduğumuzu söylemenin yeri 
burası değildir. Yalnız birinin fazla şöhret kazanmıya ıa _ 
yık bulmadığı bir muh81Tirl diğeri eşsiz bir sıın'atkar ola _ 
rak tavsif ettiğine göre bizde tenkidlerin ölçülü, samimi, 
doğru yapıldığına ve okuyucuya itimad telkin edebile -
ceklerine. 

1 ST E R 1 NAN, 1 STER 1 NAN M A l 

Sözün 

Hakiki millet babası 

Yunanistanda heyelan, 
bir köy hasara uğradı . 

Londra 9 (Hususi) - Atinadan bıl!I' 
diri1diğine göre Yunruıistanın Patras ŞC ~ 
ri havalisinde bir heyelan vukua gel~~ 
bu şehrin köylerinden Palcohori 1'11 

hasara uğramıştır. ../ ....................................................... 
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Son Fin zaferinden sonra 
harekat durdu 

Finl • k d erın aldıkları ganaim her saat artma ta ır, 
•hnan ganaim arasında 47 seyyar mutfak var 

l..on<fra 9 ş· d' So t 
llfertni .. (Husust) - Suomosalıni l Iüme mahkfımdurlar. . ım .ı' vye 
~ askert ınuteakıb, bugün Finlandiyada müdafaa tertibatında, bır gedık açılmış 

au a harekat durmuştur. bulunuyor. .. . 
tııi t~bı~ Helsinkide n~redilen res- Ganaim, ezcumle sılah ve malzeme 
ltısa t~~g~.harbin başlangıcındanberi en bakımından, her saat artma~ta~ır'. 47 

dentrıekt Ug. 0lınuştur. Tebliğde şöyle seyyar mutfağın iğtinamı, Fi~la~dıya 
ı>e to edır: Cephelerde keşif kolları kıtaatını bilhassa memnun etmıştır. 
h t hPçu faaliyeti. Deniz ve havada hiç İtalyanlara göre 

.,,, l~ket olınaınışt Roma 9 A.A.) - İtalyan gazetele -
" ın ır. h b. ı . ba•·k rneınbaları S 1mi 1 · rinin Helsinkideki husust mu a ır.en, 
"' ında • uomosa za erı A . i t'l A 1 A 
ll • şu tafsilatı vermektedirler: Sovyetlerin Finlandıya!1 .: ı a P a .. n -

Yet ao,ede imha d'l ~ ~ .. _ S !arının tamamile suya duşmuş oldugu -
fırı._ e ı en .,., uncu ov - . . k d' 1 f tk l\(jsı bir tak · f k 'd' B nu bıldırme te ır er. ay, vıye ır ası ı ı. u d ı 

Zelzele mıntakasında 
tevkif kararları 
tehir edilecek 

Ankara 9 (Hususi) - Zelzele ının
takasında ceza hükümlerile tevkif 
kararlarının infazının tehiri hakkın -
da hükCı.metçe tcklıf edilen layiha ad
liye encü.menin:den geçerek Meclis 
ruznamesine alındı. 

Layihanın aldığı son şekle göre 27 
Kanunuevvel 1939 tarihinde ve mü -
teakib günlerde vukua gelmiş olan 
zelzc1.elerden ehemmiyetli surette ha
sara uğrıyan yerlerdeki mahkum ve 
mevkuflardan bir kısmı veya tamamı 
hakkında verilmiş olan ceza hüküm
lerile tevki! kararlarının infazı, mü
said vaziyet avdet edinciye kadar, 
Mliye Vekaletince tehir olunabiJe -
cektir. ?lef t~kil eden 15 000 'lA 18 000 İngiltere ve Fransanın yar un an 

erde · A • 
1 a · b'ld' ~fer· ~· Fınlandiyalılar, ancak iki bin Stokholm D - D.N.B. ajansı ı ıri - Bu yerlerin hepsinde veya bazı _ 

tiirıu ını esir almışlardır. Bunlar, her yor: .. . . smda müsaid vaziyetin avdet etmiş 
rıu sr· :mukavemetin beyhude olduğu • FinIBndiyaya gitmek uzere ıkı Fran- olduğu İcra Vekilleri heyeti karari'e 

İstanbul un 
felaketzedelere 

yardımları 

Zelzele mıntakalarına 
' 

yeniden eşya gönderildi 

Savta 3 

m 

• Gene İngiliz Harbiye 
Nazırının istif usı 
mese_'esi 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

Zelzele felaketzedelerine yardım !aa -
liyeti şehrimizin her tarafında bütün hı -
zile devam etmektedir. Vali ve Be1ediye 

reisi Lutfi Kırdarm riyasetindeki milli H arbin baş~angıcındanbeı·i mütte-
yardım komitesi dün akşam geç vakte ka.. . • fi~ de:ıe.tler. içıJl en büyük ehem-
dar yardım işlerile meşgul olmuştur mıyetı haız kadısenın lngıliz harbiye na-

Dün akşıma kadar İstanbul mıtakasın zırı Hoare Be ishanın iş başından ayrıl-
da felaketzedel 1 aıcdi - m~ş olması teşkil ediyor. Vak'anın ehem-
.... ere !ap.ı an n teber - nuyctin~ g.cçen. gün, gene bu sütunda işa-

ıı:.un yek?nu 650 bın !ıraya yaklaşmıştır. 1 r~t et~ıştım. Ingiliz matbuatında geniş 
Dün şehrın tanınmış zenginlerinden bir bı: a~ıs bulan bu hadiseden dolayı umu
kısmı da vilayet yardım komitesine ge'e- mı. hır ha~et ':_e h.i.rço~ ta tces.sür izhar 
reü yeklinu 28 bin lirayı geçen yardım e~ı.lmektedır. Çunku: Bır defa bu zat fn-
ta.ahh-d .. d b 1 .. ,.., d gılız kabınesinın, bahriye birinci lordu 

.. u ua e u unmu~ .. r ır. 1 üm·anını taşıyan bahriye nazın Çörçil ile 
Dun felaketzedeler için Jstanbul Kı- birlikte en sevi'ımiş siması idi. İngiliz 

zılay mümessilliğine 17,053 lıra yatırıl - parlamen~o.sunun n;utıak ıtimadını hniz 
mıştır. Ayrıca Fatihte 1026 lira, Kar - olduğu gıbı haşvekıl Cemberlayn tara
talda 112 lira, Be ikt ta 1250 Ura, Ba- f.t~d?.n _da kıymet ver~ en bır şahsiyetti. 
k .. . ş aş .., . Gonullu kaydını azamı dereceye çıkar
ırkoyde 150 lıra, Sarıyerde 4u2 lıra, maya muvaffak olduğu gibi İngiliz par-

Beyoğlunda 19528 lira, Üsküdar 1078 li- lamentosundan mecburi askerlik kararı
ra, Eminönün.de 10,765 lira, Kadıkövün - nı istihsal eden adamdı da. 
de 621, Eyübde 132, Çatalcada 895, Yalo- Memleketine bu derece geniş bir hiz-
vada 150 lira yardım temin edilmiştir. met if~ eden bu kıratta bir adam için iz-

Dün zelzele mmtakalarına yeniden h.~r ed.ıle~ teessür\erin yerinde olduj!u lerırı~re~ teslim olmuşlardır. Diğer _ sız hastane otomobili Stokholm'~ :eı- tayin olunacaktır. Bu kanun bu yıl 
ltıanıar ahır kısmı ölmüş, bir kısmı or- miştir. ~unlar ~ara yolundan Finlan- \.sonuna kadar mer'iyette kalacaktır.. 
•çlı~a rasına ve bataklıklara doğru, diyaya gıdecektır. . . A . - ~ 
clır. :mahkum bir halde kaçmışlar - Diğt?r taraftan tsvıcre~e, Fmlandı - Türk, ı·ngı·ıı·z, Fransız 

.. . . şuphesızdır. Fakat bu zat, kendisinden 
tı:_enle ~~ıı:" miktarda yardım e~yası daha büyük hizmetler beklendiği bir za
gonderımııştır. Yarın da Ordu ve Gıre - manda neden istifa etmeye mecbur oldu? 
suna Cümhuriyet vapurile yeniden e~ya diye sormak ta yerindedir. 

}{ yaya yardım için 500 hın frank top -
lh.-:. av3nın .. Ka d K lhaçı da 50 bin ~ı . soguk olmasından dolayı, lanmıştır. na a 121 f J ı ı 

eııd ?nüfrezeler muhakkak bir ö- dolar yollamıştır. ma an aşma arı 

Dün. Partide Dahiliye, s~hhiye, Ticaret Heyetimiz bugün Paristen 
hareket etti 

re inhisarlar Vekilleri izahat Vurdiler Pari< 9• (AA.)~ A_nad~lu Ajansı. 
nın hu::usı muhabın bıldinyor: 

~kllra T" k' ·ı F İ ·1 ~et 1 <A.A.> _ c H. Partls1 Bil ük 1 memleket!n en mühim ihracat maddesini ur ı~e ı e ransa ve ngı tere ara-
~ ~ec~ rrtıpu buİün 9111940 rela Yve- teıkil e*n tütün mahsulü hakkında milst.ah sında mali ve iktısadi anlaşmalar dün 
,, an Sa~anın riyasetinde toplandı: alllerın menfaatJerlne matuf olmak üzere akşam başvekil Daladye ile İngiltere 
'~lalede lzrntr meb'wıu Mehmed Al -ı hilkümetçe ötedenberl alınan tedbirleri izah büyük elçisi ve Numan Menemencio ~ -
C.1t oıa P.ee llllntaka.u tiltün mübayaatına ve takrirde mevzuubahs olan piyasa ve sa. . . . . g 
\tetıUtr 11 &uaı takrlrlne Ticaret ve tnhlaar 1 tl§ muamelltını ve mahallinden aldığı maHl. lu tarafından .~mza edılmıştır. 
~lckınc:lnın cevabıartıe ordu debagat işleri mata ıatınaden Ege mıntawından ne tadar Heyet, bugun hareket edecektir. 

'trıttrıı' Antalya meb'wıu Ra.slh Kaplanın ve ne flatlarla tütıin mahsulü satıldığını ve 
lllltıllrı l'a tetkik ~en ParU rrupu tomtsyo • bugünkü şerait içinde müstabslllertn men - E • d h • k 
ta lt~nanı llotu vardı. faatler~nln azami derecede torunmuf oldU- rzıncan a ırço 
~lattıı !ye geçUmezden evvel tıelzele mm. tunu mJsallerle bUdlrcU. 

~brıe !!an Yeni avdet etmiş olan Vekll _ Ayni mevzu hakkında İnhlaarlar VekW t d k t 
"att ~ n Uk defa söz alan Dahiliye Veklll Raif Karadenls dt mtlbayaanın tnhlnrlara va an aş ur aran 
llııı rıeı. t?ak, feIA.ket sahasındaki tetkıtatı. taalluk eden tı.mu hakkında izahat verdJt _ hk 1 
~~Cfl.ı 11cı Ue gerek hükfunet ve gerekte_ ten .sonra taltrlr aahlbl Mehmed Aldemlrte ma Om arın affı 

gönderilecektir. Umumivet'e İngiliz gazetelerine göre 
Dün sabah trenle şehrımize yeniden harbivc nazırı Hoare Belisha İngiliz yük-

49 felaketzede gelmiştir. Bunlardan bir sek kumanda heyeti erkanile arasında 
kısmı buradaki akrabalarının yanına ~h~r e<!c~ mühim bir prcnı:ip ihtilafı 

. . . . u7.erıne ıstıfaya mecbur olmuştur. 
gıtmış, dığerlerıne de Hıt) darp·ışa ga - Mal"m ld ğu .. h bd ı 

. • u o u uzere ar en evve 
nnda sıcak yemek ve çay verılerek va - İn~iliz harbiye nezaretine getirilen bu 
purla Sirkeciye gecirilmic;lerdir. F<.>la - zat, bilhassa ordu kumanda erkanı ara
ketzed<.>ler göçmen misafirhanesi re mu - 'sıınırla bircnk ehliveL'>izliklrr görmüş ve 
vakkaten yı:>rl~tirilmis'.erdir. ordu kndMiarının .gençl<> tiri'mesinin bir 

Şehrimize ge'en felfıketzedelcrin iskan zar~ret oldu~ neticesine varmıştır. Ni-
. 

1 
.
1 1 1 

k .. d. tekım, bu kanaat neticesi olarak birçok 
v~ Aıaşe er~ : meşgu 0 m.a . uzere :.ın ihti\"3r generaller ve erkan tekaüde sevk 
vılavet mıllı vardım komıtesınP bağlı o-1 edilmic: ve onlnrın verı·ne dah l · · . A . v • , a genç erı 
larak bır talı komıte kurulmustur. Ge c - ve <.>hlivet'.erinden sünhe edilemiyecek 
cek felaketzedeler için otelforde yerler kimself'r getirilmişti. Bu hal, vaktile bir 
hazırlamnaktadır. hav'i dcdikod'uva sebeb olmus ve İngiliz 

Vila et komitesile tali komite bugün ordusunda mÜP"-""'"' ~n'an." ~ilıirına ordu-
y A . . . nun demokraştırıldıgı ıddıa olunarak 

de toplanarak felaketzedelerın şehrırnız - ıharbi 'e nazırına kanı muhafazakar un-
deki iskan işlerine aid yeni kar:ır'm vere surlar taraf•ndan siddetli bazı hücumlar 
cektir. ı vapılmısh. Fakat gerek harbi ve nazınnın 

1 K C . f f IAk t kuvYetli şahsiveti. gerek basvekPin ken-
Bayvan an onuna emıye ı e a e d' . 1 ·ı· d b tenk'd -· • .. de ısıne o an ı una ı, u ı ve muna-
mıntakasma hır heyet gon recek kaşalann bir netice verm0 d"n sönüp zail 
Hayvenları Koruma Cemiyeti Cumarte.91 olmasını intaç eylc-mişti. Vakta ki harb 

cftnkil 1çtlmaında şarkt Anadolu felAketın_ başlacf:ı. Bittabi yükc:Pk kumanda heveti
den müteessir olmuş olan köylülerin muhta.. nin salahiyet ve nyfuzu da arttı. Bunun 
eı muavenet ve tedavi hayvanlarını mevzu_ neticesi olarak harbivP npzareti ile bu '''lld!\:ıen nıahalll yardım koml~Ierı ta- B!ULs meb'wıu Süreyya Örgeevrenln bu bu_ 

\ecıbtrı .. rı bu hus1.13ta ittihaz edllmif olan sustatı beyanatı dinlendi. Bu meyanda Sey_ 
tttısıı\!r e :Yardun hizmetlerine dair izahat han meb'usu General Naci Eldenizin, selbele 

tlı1 1 
• felAkctlne uğrıyan vatandaşlara yardım ve. 

Ankara 9 (Hususi) - Adliye VekAleti abam etmıı ve milli ıttısadlyatımızda mtı • makam arasındaki .ı?Örüş farkları da büı.
Erzincanda felaket gün'l:erind~ cansi 8 _ hlm rolfl olan bu hayvanlara yardıma karar bütün ~enişledi ve bin~etic~ harbive na-

h· ti .. 50 kadar ~ vermış+ir Bu maksadla felaket mıntakaaına zırının ış basından cekılmesıni inlac etti. 
~ı:ıı~;~evıua dair sorulan suallere de cevab sair huswıatta gerek hükQmet tarafından 
ilet \re~ 4onra Sıhhat ve İçtimai Muava _ sarfedllen gayret ve faallyetıerden ve geret 
~hı frntı Dr. HuHlsl Alataş da bu yar _ medent memleketlerden g~terllen maddi 
cı~hJ ~etıerının mesai tarzlarını ve alınan yardım ve alAltadan_ dolayı huldlmete ve me-

'l'· db1.t1erı izah ttll deni Aleme itfl eldkür <'idllmes! haktındalıt 

rane ı~e ~~ goren . . mahAu. - blr mUfettLşle bir memurdan mOrekkeb bir Başw'kil Çemberlavnln sııh~n Hoare 
mun isimlerını mahallinden ıstemlştır. heyet ıtönderllecettlr. Azadan Gallb de ZL ~lishaya 0 1.an itimadı. hAdisenin bu ka
Bunl:ann geriye kalan mahkt'i.miyet müd- raat V'.lklletlle buna dair ~masta bulun _ darla kananmıs sayılabflece~ne hfikmet
detleri için bir af layihası hazırlanacak- mat tizere Ankaraya gltmlştlr. tirmez. Yakın bir atı. bu zatın, tekrar 
tır Ecnebi memleketler Hlmayei Hayvanat mühim bir mevkie getirileceğine intiur 

'Clltet \1 I e er. takrlrl reye konularak kabul olundu. 
e nhisarlar vekillerinin Ru:znamenln !tinci maddesine geçilmez • 

• Oemlye!.ltri de bu mesele Ue alUadar olmut- ettirmelidir. 
lar le Londra cemiyeti bir telgrafla bu hu. S.ı · &a ,. C 

il 'ı.ırıll nı izahatı den evvel vaktin geclkme.<ıi dolayıslle An _ 
~lrı :ı nı:teakıb ruznanıenln birinci mad_ talya meb'usu Rasih Kaplanın teltllfl Ozerlne 
'&tıl ~"bnı Zakeresıne başlanarak takrir s&- bu maddenin gelecek lçtlmaa tallldne dalr 

rı" 'l'ı ed Aldemlrln okunan takriri 11 - olan teklif de kabul edilerek .saat 18,15 te 
~ caret Vekllımız Nazmi Topçuotlu celseye nihayet verildi. 

Alman ve ital yanların 
felaketzedelere 

yardımları •sırdan felaketzedelere N ci Demirağın 
ıd . maarife hizmetleri Ankara 9 (A.A.) - Haber aldığımı-

18~ eşya ge 1 za göre Almanya hükumeti Anadolu 

~~ r;:~~~ ? (A.A.) _ Mısır Veliahdi- Ankara 9 (A.A.) - Sivas meb'usu Ab- hareketiarz felaketzedelerine yard:m 
~)ıı-.,. hn<ieki hanedan grupunun dürrahman Naci Demirağ, Sivas vilayeti olaırak iki tayyare ile Berlin~ İstan-
~h~· ı•<:r\14ar dahilindeki liselerle orta ve ilk oku'lar- bula eczayi tıbbiye sevketmiş ve bu 

·"'llıy mesaisile toplanan çadır, İs 
~ @ ve · 1 daki talebenin r!J'ıc:malannı teşvik ve tayyarelerden biri tanbula gelmiş -~-c He 1 Yıyeceği muhtevi 361 ba - r- r .. 

~~rıs /\.6h sandık eczayi tıbbiye, dün kimsesiz talebeleri himaye maksadile tir. 
d~1 h ll'}ed Celal Paşanın riyasetin- cDernirağ mükafatı• namı ile ve her se- Diğt: r taraftan Almanya büyük elçi
~ • f>V<et ne tekerrür etmek üzere beş bin liralık si von Papen Hariciye Vekaletine mü-

tile ·ı tarafından Besarabya va - bir mükafat tertib edilmiştir. Bu para racaat ederek İstanbulda bulunan Al-

~itn cCcd~!~~b~Icr getirilerek Kızılaya ile her yıl okuUarını birincilikle bitiren- man h!istanesinin bütün boş yerlerini 
-~ lunıştır. 

•••••• ıere hediyeler verilecek ve fakir çocuk- varalılAra tahsis ettiğini bildirmiş ve 
................................................ '\ ıara elbise vesaire. alınacaktır. Abdür - b~ hareket hükumet tarafından teşek-

M ·ıı • ı rahman Naci Dernırağtn memleket ço - kurle karşılanmıştır. 
• 1 J Şef jn i cuklarma karşı gösterdiği yakın alaka ve İtalyanlar ıı bin lira verdiler 

l\ i rnaarifseverliği şükran ve takdirle kar-Qlres h ı· · ttalya başkonsolosu vau LO.tfi Kır-Un seya a 1 ! şılanmış ve kıy~m !ardıın.ıa;ı~an do - dan ziy:ıret ederek tstanbulda butunan 
6 <&.ştar ! l 1,ayı kendi<>ine Maarıf Vekıllığince te - İtalyan tebaasının yardım olarak ara-
L~Ütı Q· afı J İDCİ sayfada) f sekkür edilmiştir. 
-.ıldil"!nı_ Iresunu şereflendireceğini ~ ----------- lannda topladıldan 11000 lirayı Kı -
'Graıı;~· Şebj.nkarahisar yolunun ) • • zılaya tevdi etmiş bulunduğunu bildir 
" \ruay~çı~ası.nı emretmiştir. Alman tayyare erının miştfr. 
e derha.ı hukUrnetten para istemiş taarruzları Vali tarafından başkonsolosa teşek-

faaıiyete geçmiştir. kür edilmiştir. 
1. Kol.ay Londra 9 (Hususi) - Alman tııyya - ···-························ .. ·-·-·-·· .. ···-·-····-··-

l\rıı.- * ru ~ra 9 ' h ıı, Son t !Itısusi) - Rejsicümhu-
t ~elerini etkik seyahatindeki müşa-
ıı,a d Ve Yii1·--k d' k 'f .. 'h Jı.ı e erı "-o'Se ıre tı erını ı -

!'ı trıtı~tu/aPoru hükumete tevdı o -
~na gCire . naJ>or suretleri ala kala -

ıı"""' rnuhteı·r ~ . ı. ·•ı• tir V 1 vekalPtlere tevzı 
.,.~, ek· ı 
t Ilı oeı a E'tler raooru tetkik ve 

• -al 0 <'tı t d · · 
\ 

ıy~~ e hır1eri ~lmak üzere 
8eçın· 

.... ~ bu·unmakt dırlar. 

releri bugün ingilterenin ş:ırk 6ahi1le -
rinde ve Firth of They mevkii açıklarında 
beş İngiliz gemisine taarruz etmişler -

d~ . 
Düsman tayyareleri, bu gernıl~re ~al-

bomba atmakla iktifa etm~. mıt -
nız , d 
ralyöz ateşi de açmış ar ~r. -

uıh-tyan ge.mılerden dordil Taarruza 6'" . 

.hafif hasarlarla kurtulmuşlard_:~~eteşın-
hasaratı mühimdir ve ımu.st .. 

cisinin 
ıanznıttır. 

Cennetlik 
Günahkarlar 

Yeni bir isim, yeni bir 
mevzu, yeni bir UslOb 

(Birkaç ıüne kadar) 

.swıta ne gibi tedbirler alındıfını sormuıtor. '-'"' 9 r- "'-"9 
Bu cemiyete telgrana cevab verilmLştlr. ·········•••••• .. ••••••••••••••••••••···-······---·--

tnrlltz Himaye! Hayvanat Cemiyeti Ut Ankara cezaevlnden 
yardım olarak 200 İngllb ııra.sı cönderdlllnt 100 mahkum 
blldlrml§tlr. 

----·--- Erzlncana gönd~rlldl 
Adii evrakın telgrlfla 

tebliği üç sene t?hir edildi Ankara 9 (Hususi) - Ankara cezae • 
vindeki mahkU.mlardan teşkil olunan 100 

Ankara 9 (Hususi) - Adıt evrakın pos kişilik grup Erzincana gönderilmi§tir, 
ta ile tevziine dair kanunun, telgrafla Bunlar şehirde yapılmakta olan enkazı 
tebliğine mütedair hükmünün tatbiki 3 kaldırma ameliyesine yardım edecekler--
sene tehir edi'miştir. dir. . ............................................................................................ _ __. ..... __. .. ._. __ 
J SawLtan Sabaha 

Yeni Türk köyü 
Yeni Tiirt cemiyetine meclenlyethı her çqid örnetlnJ .eren Atatürk Ankara 

etrafında kurduiu yeni köylerle bbe yarının Türk kÖJ'U ornetlnl de ftl'miftir, 
Ankaranm kıraç eteklerinde yolları besab ve hendese le, evleri hesab ve ben.. 
dese ile karalan bu köyler on 111 içinde adeta •taçlarla süslü bir mesire yeri oL 
du. Bu köylere yerleşen Türk çiftçilerinin yapmalan da daha bafka oidL a. 
köylerin bir umumi toplanma ,.er1, bll' amaml ambarı nnlır ve her ntn aban, 
samaıt ıtı evden ay-rıdır. Jtiy lnal'alurken sünetln, rüzl'irların lstlkame&l hesal» 
edilerek nlerin cepheleri eenun çenilmlş&ir. Her nin bir sondurınası ftl'dar, 
Yollan Te kanallan daha evleri J'&pWnadan &(almıştır nı kö7 l'enlş bir yoba aııa 
cadde;re baJlanmllP&r. ı.. ,aqua..arla kül olan, zelzele He harab olan 78valana 
yerine kundaeak yeni Tirk köyleri hep böyle olacaktır. 

Eski ve fena "bir ltlyad De ba&t.i sayfiye yerlerbnlzi bf.e apış arası ribi dere 
lçlerind.e, dal arası çalnartarda, l'öl kıyılarında kurmuşuz. Bofazçine bakm& Ell 
huadar tepeler Büıarda, Kanh~a, Beykoada, Yenlköyde, Ortaköyde, Büyiikde. 
reele olduta l'ibi hep meurhktır. Öliierlmiıd en havadar, en yüksek yerlere ıö 
merken kendimiz Sanyer, Ortaköy, Emlrgan, Bebek, Göksu ribi havasız, riinct: 
ıdz, rütubetU dere akıntılarına takılmışız. Anada. unun seksen bin köyünden yet. 
m .. dolun binJ ayni nıdyet&ecllr. ~u halde önce bu eski çadır ve göçebe devrinin 
ldetlerml bırakmamıs lizlDl. Sonra ba~ab olan kö)lerl birleştirip üç, dort köy 
bailunı bir araya toplamalı ve yeni koylcrin yerini mutlak surette tren yoluna 
yakm müsald tepe:erde lntlbab etmcllriz. Yapı şekli ve sistemi için mütebasınsla. 
rın fikri esas o malı, Udlme ve ban prtıanna göre br inşa tanı kabul tmeliyls. 

Hadiseler re~~r reçer, facialar Javaş yan.ş unutulur. Fakat devran ,:ne eski 
deTl'&n olursa yuretlmis yanar. Blr musibetin hm na. .. ihattrn pek oldut hakikatin 
ıerçi atalar söylemişlerdir amma kendileri de tutmadıldan için baş..:.z derdclen 
kmtulmamıştır. Fakat rea.lst Atatürk nesli ve rejimi bu hataya düşmiyecek kadar 
ayan aktır • 



4 Sayfa 

( i be 
k iç· uc z 

ev er yapıl cak 
Şehirlerde muayyen hadden aşağı geliri olanlara ucuz 

evler yapıl~ası için bir kanun layihası hazırlanıyor 

Dahiliye Vekaleti şehir ve kasabalarda cek bir arsanın vasati ma:liyet fiatı ne 
mevcud gayri sıhhi ve teneke, tahta, saz olabilir? 
gibi maddelerle yapılmış evlerin yerleri- 2 - Merkez ve mülhakat, §8hi.r ve ka-
ne sıhhi ve fenni temiz binalar yapıl - sa:balarda oturanlardan: 
ması.nı ve fakir halk için ucuz evlerden A - Aylık geliri kırk liraya kadar, 
mahalleler tesisini kararlaştırmıştır. B - Aylık geliri 75 liraya kadar olan 

Vekalet memleketin muhtelif §ehirle - nıenıur, amele, esnaf, itçi .gibi aile mile -
rinde muayyen hadden aşağı geliri bulu- tarları ııe kadardır? 

nan halka ucuz arsa vermek suretile bina 3 - Bir, iki ve (lç od&, bir mutfak: ve 
yapmalarını kolaylaştıracak bir kanun bir hamamı ihtiva edecek, kerpiç, kagir, 
layihası hazırlamaktdır. ahşırb evler vasatt kaç lir.aya inşa. edile-

Bu kanun ıtıyihasına esas olmak üzere bilir? (Bu fiatlann tayininde en ucuz 
bütün vilayetlerden bazı malfunat isten- şartlar hesab edilecektir.) 
miştir. Vilayetler istenilen bu malUmatı en 

Dahiliye Vekaletinin istediği malfunat kısa bir zamanda Dahiliye Vekaletine 
fillllıiardır: göndereoeklerdir. Vekalette bu malfunat 

1 - Şehir ve kasaba civarınıia boş a - tasnif edildikten llOill"a kanun projesi Bü
ra'Ziyi satın almak, arsa haline getirmek, yük Millet Meclisine sevkedilecektir. 
meydan, yeşillik saha, yol, mekteb gibi Bu kanun Iayih~ın Büyük Millet 
yerler çıkarıldıktan sonra aı-azinin mali- ~eclisinin bu devre toplantılarına yet~ 
yet fiatını arsalara taksim etmek ve ma- tirilmesine çalışılacaktır. Kantuı Meclis
liyet fiatile satmak ciheti düşünülmekte- ten çıktıktan sonra deııhal tatbikına baş
dir. Bu ıhale göre bir iki, üç oda, hamam, !anacak, ve bir iki yıl içinde halk için u
mutfak ve bir miktar bahçeyi ihtiva ede- cuz evler temin edilecektir. 

Bir a am metresini 
sakhyan kadını araladı 

Bir esrar tekkesi 
meydana çıkarıldı 

SON POSTA 

• e 

Vapurlar yollarına devama 
imkan bulamadılar 

rtağını öldürüp iki kişiyi de yaraııvan 
adam muhakeme edildi 

Kapalıçarşıda alacak yüzünden işlenen cinayetin 
muhakemesine dün ağırcezada başlanıldı 

Birkaç g'..inıcfür devam etmekte olan Bir müddet evvel Kapalıçarşıda Kal ladı. . . 
şiddetli fırtına dün büsbütün artmış, bo- pakçılarda alacaUc yüzünden bir cina - Muhakeme, diğer şahidlerin celbı ı· 
zulmuş olan vapur seferlerini &tüst et- yet olmuş, Haınza isminde bir genç çin başka güne bırakılm~ır. . 

miştir. eski ortağı Yervantı ta~ca ne: öld~~ Tavuk hırsızlığı yapan hır 
Ka:radenizden alman telgraflarda bil - müş, Simon ve Karabet :ısımlennde 1k1 k d I k'f d"ld" 

ha.ssa hu denizde vapurların yollarına k" i . de aralamıştı. Hadisenin sebebi a in BV 1 8 1 1 
devama im.kan bulamadıkları l>ildirilmek ;{ i~i: y Fatma isminde bir kadın Küçüka • 
tedir. ~azar günü limanımızdan Karade- BakırcJhk eden Hamza, Yervant ve yasofyada bir evden tavuk çalark. n 
nize hareket etmiş olan İzmir vapuru arkadaşlarile ortak olın~ ve Anado - y~kalanarak, dün adliyeye verilmi~tı~~ 
d~ ~~rtıneya yakala~_mış 24 saa.tten faz.la luda tuhafiye ticareti yapmağa başla - Sultanahmed 1 ınci sulh ceza hak1 

buyuk dalgalarla mucad'ele ettıkten son- ~ı dı . BilAhare, ortaklık bozulmuş, mi Fatmayı sorguya çektikten . sonr81 
•. külA l Er -u lima - - mı~ ar r 

ra muş ata eg nına sıgınmagn 1 1 fakat Hamzanm Yervant tevkif et ........ >.-tir ayn mıs ar, ~~ . • ..... 
muvaffak olmuştur. ve ark~-daşlannda alacağı kalınıştır. • ...................................................... . 

Aksu vapuru geldi · Hamza, rnüteaddid defalar müracaat et ALK ZAR 
İki gündenberi beklenmekte olan Ak- mişse de, parasını bir türlü alamamış- Sineması her zrıman olduğu gibi 

su vapuru dün sabah 8,5 da limanımıza tır. Nihayet, bir giln tekra-r eski ortak-
gelmiştir. larının Kalpakçılardaki dükkanına gi-
• Vap~r ~velki akşam Boğazdan içe - derek, ayni talebi tekrarlaml§; öteki -

nye A gırnuş, fakat yoluna dev:ım :tmck ler aldınş etmeyince, silahını çekerek, 
imkanı bulamadığından geceyı Bogazdn Üzerlerine üc el ateş etmiştir. HAdise 
geçirmek me<'buriyetmde kal~ıştır. sırasında ~r yara alan Yervant öl -

Aksu vapurunun kaptanı lımanımıza .. d'g-er ikisi de yaralarunışlardır. 
1. 1 d - Den' 11 muş, 1 

ge ır ge mez, ogru ızyı:> an umum k' f.ınd .. d..ı. i uımilikçe 
··d·· t.:•ıo;.;;.., "f·m>.,. "k' .. Va a etra a mu ~e um mu ur;•u6 ...,,e gı .... ~, vapurun ı ı gun . . 

1 
k H 

k lm beb o1 · t" . h yapılan tahkıkat netıce enere , am -
geç a asına se an. vazıye ı ıza .. 1d.. k d 2 nc·ı a 

· . z"' kasd"n o urme suçun an -eden bır rapor ha-zırlıyarak Yermıştır. 0 
' - •• 

. . mrcezaya sevkedilmış" ve dun duruş -Bu rapora nazaran Aksu, gerek gıdış- e· 
te, gerekse ge'işte müthiş bir fırtınaya masma başlanılmı~tır. 

BUGÜN 
matinelerden itibaren yepyeni bit 
mevzuda müthiş bir !iline başlıyor .. • 

GANGSTERiN 
iT.RAFI 

Dün Küçükpazarda bir sabıkalı, kıs -
kançhk yüzünden bir kadını bıçakla agır 
surette yaralamıştır. 

Fatihte otur.an ve katilden eski bir mah 
kfuniyeti bulunan Ziya adında biri, bk 
müddettenberi Zeliha isminde bir ka -
dınla beraber yaşamaktadır. 

tutulmuş, saatlerce deniz ortasmda dal - Suçlu, mahkemede yapılan sorgu -
Zabıta evvelki gece yaptığı muvaff.a - galarla pençeleşmiştir. Gidistc vapur sunda Yak'ayı şöyle anl~tmış~: . . 

kiyetli bir tbaskın sonunda Taksimde bir yalnız Trabzon ile Sam"'tlmı. uğramış, di- - Alaca-ğımı istemege gıtmışlı?1· 
esrar tekkesi meydana çıkarmıştır. Sa - ğer iskeleleri atlamak mer.bunyetinde Keserle üstüme hücum ettiler. Ben de 
bıkalı kaçakçılardan Mustafanın Taksim- kalmıştır. nefsimi müdafaa mecburiyetinde kal -
de Voalideçeşme caddesinde 80 sayılı e - Dönüşte ise. Boğazdan girerken vapur dım. Tabancamı çıkardım. Artık, on -
vini bir esrar tekkesi haline getirdiği za- birkaç defa batmak tehlikesi atla'tmış, dan sonra, ne yaptığımı bilemiyorum. HARRY CAREY. D"ıCK FORAN 

Son günlerde kadınla Ziya arasında 

kıskançlık yüzünden bir takını münakaşa 
ve kavgalar cereyan etmcğe başlamış ve 
evvelki gün Zeliha, Ziyanın evd\? bulun
madığı bir sırada kendisine nid olan eş
yaları toplıyarak evi terketmiştir. Ze1iha 
eski <ahbablarından Küçükpazardn San be 
y.azıd caddesinde 19 sayıda oturan Emine 
adında bir kadının Jlıezdlnc gitmiş. Ayni 
günün akşamı eve ge'cn Ziya, metresinin 
çıkıp gittiğini görünce son derece mü -
teessir olmuş, ve kadının gitmiş olabile
ceği yerleri ara§tırmağa başlanuştır. Ni -
hayet dün saıba'h, Zelihanın, Emincnin 
Küçükpazardaki evine gittiğini öğrenen 

Ziya doğruca bu kadının evine giderek 
kapıyı çalını§ ve kentlisine kapıyı açan 
Emin eye: 

c- Zeliha burada nn?• 
Demiştir. Emine, Zelih!Uun evde olma

dığım söyliyerek Ziyayı başmdan sav -
mak istemişse de. bu cevabdan büsbütiin 
asabileşen sabıka\ı bıçağını çekerek ka -
dmın üzerine .atılmış ve vücudünün muh 
telif yerle>rine sa.p .. amağa başlamıştır. 

Kadının feryadı üzerine hadise ma -
halline yetişen zabıta memurları Zivayı 
elinde bıçağı olduğu ihald'e yakalamışlar
dll'. 

Y.arası ağır ol n Emin~ imdadı sıhhi o
tomobili'ıe Haseki haı:tanesinc kaldırıl -
rnıştır. Zabıtaca sorgusu yapılan suçlu Zi 
ya, cürmünü ikrar <>tmiş ve: 

c- Evden kaçması için Zelihayı kan
dıran Eminedir. Maksadı da ona baska 
bir koca bulmaktır. Onun için kendisini 
vurdum:- demiştir. 

Carih bugün adliyeye teslim edile~ex-
tir. 

D,,nız işleri: 

Oç vapur ithalat eşyası geldi 

bıtaca tesbit edilmiş ve burası tarassud güvertenin a'hşab kısmı yı!ulımş. bazı Mahkemece dinlenilen şahidlerde:n 
n1.ıtına alınmıştır. salonlarda zücaciye eşyası kınlmışt1r. MchmC'd Saim de, va·k'ayı şöyle anlat-

Nihayet evvelki gece memurlar eve a- Güneysu vapurun.un Trabzonda, Ka - mıştır: 
ni bir baskın yapmışlar, ve içeride, İr - r.adeniz vapurunun da Polathanede de - _ Bir arkl'daşımm dükkanın<lay -
fan, İhsan, Hikmet ve Şinasi adında dört ı mirliyerek yollanna devam edemedikleri dun. üc el siJah sesi duydum. Vak'a -

Gengsterlerl yakalamak i;·in Ame· 
riksdaki polis teşkilnbnın en 

son icadı 

kişinin esrar nargilesi içtiklerini gör - öğrenilmiştir. nın cer~van ettiği dükkanın karşısın -
müşlerdir. Tekkeyi işleten Mu~.tafa or - GelihoJuda karaya oturan Tayyar da bir bastoncu vardır. Oraya kadaır FOTOnRAFU TABANCA 
tada mevcud esrarlan imha etmek mak- vapuru kurtuldu kostum. Suçlu Hamza, cephesi dükka- Sayesinde adaletin pençesinden 
sadile sobaya atmağa kalkmış ise de, me- Geliboluda karaya oturan Tayyar va - na· ka~ı, bana arkası dönük vaziy~tte kaçan gangsterlerin nasıl yakalan-
murlar tarafından buna meydan bıra - puru uzwı müddet kendi vesaitilc uğra.ş- idi. tecride buluna'lllardan biri Hamza- dılflflnnı göteren ve şimdiye ka· 
kılmamıştır. tıktan sonra kurtulmağa muvaffak ol - va iltica etmiş, yalvarıyor gibiydi. Bu dnr göst'drilen heyecanlı filmlerin 

Evde yapılan araştırma sonunda. bir muştur. Vapur kumsal bir yere oturmuş ~nadn Hamza geriye dön<iü, ve sü - en heyecanlı ve en meraklısı 
~~~rlamü~a~d~~ewk~ o~u~~~.hiçbirha~ra~nmarm~~ rna~tl~e~y~a~n~ım~d~~~g~~~e~re~k~,~k~a~~~a~ğ~a~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
baklar bulunmuştur. Vapurwı bugün limanımıza gelmesi muh ;::::; 
Mmbfuw~k~~~e~~ei~dün t~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

aslive 5 inci ceza mahkemesine teslim Tayyar vapurunu kurtarmak üzere De- Pariste sııatlıırcll bUlUn inı;anları gOlme b>tstıılığına tutturan lekmiJ 
edilmişlerdir. nizyolları idaresi Saadet vapurunu gön- evrorden kederi, şehirlerden dUşUnceyi uzaklaştıran Holivudun 

dermiş ise de, Saadet fırtına yüzünden~ Uç bllynk yıld1zı 
FVftt r işleri: Şarköydcn öteye gidememiş, geri dön - KATHERiNE HEPBURN .. GARY GRANT - KAPLAN BEBE 

müştür. 

Stenografi kursları açıldı Bundan sonra gönderilen Dumlupınar 
Yüksek İktısad ve Ticaret mektebinde vapuru Tayyarın yolcularını :tktarma e -

Üniversite Hukuk ve 1ktısad Fakültesi. derek, gidecekleri yerlere götürecektir. 
talebeleri için stenografi kurs1arı açıl - Tırhan vapuru hakkında yeni 
mıştır. Kurslara devam mecburiyeti yok- malfunat gelmedi 
tur. İstiyen talebeler bilgilerini arttır - Birkaç gün evvel Alanya civarında ka-
mak üzere kursları taldb edeceklerdir. raya oturan Tıııhan vapuru hakkında dün 
............................................................... liınarumıza yerıi hiç bir malCımat gelme -

ŞAB E& BAFTASJ L.. mi.ştir. Dün _de yaz~ğımız gibi vapurun !' yarası çok agır oklugundan ve ambarla -

ALEMDAR "LLJ rma su dOlınU§ bulunduğundan, tahlisi-
ye L ye ameliyesi pek güçlükle yapılabilecek-

Sinemaları 

Bugünden itibaren 
Dlln) aya (LEYLAKLAR AÇAR
KEN) ve (HOSE M ARI) gibi eın· 

sıtl iz şııhosJrleri veren 

JEANETTE MAC DONALD 
ve 

NELSON EDDY 

tir. 

nin yarattığı biricik mm 

K o HRO i 
yurrn akşamdan itiboren 

L A 
Salonlarını görOlmemiş blr neş'eyle saracak. işitilmemiş blr 

hayranlıkla dolduracaktır. 

lıAve: Mİ K İ PAPAGAN Jurnal 

Akşam SARA V Sinemasında 
Dehada .•. O nçlikte ... ve ~evimlillkte bir birine rekabet eden lki yıldız: 

R O B E R T ROSALINE 
m:ONTGOm:ERY ve BU S SEL 

Dün limanımıza üç ecnebi vapurla mü 
hiın miktarda. ithalat eşyası ge1.miştir. 

Bunlardan İngiliz bandıralı İncemora va 
puro, pamuk ve yün mensucatı, pamuk 
ipliği, otomobil lastiği, makine aksapu; 
ftalya.n bandıralı Kapovita vapuru: boya, 
demir eşya, elektrik malzemesi, cam lev
ha, kimyevi ecza, Ilınan, mandarin, pa-

k ipliği; Rumen bandırnlı Besarabya 
mu ru da il~ç çadır d,jreği, yün eşya, 

nio 3 DCU Ye IOD ŞBhese .. ini 
takdim ediyor 

Seviştiğimiz 
Günler 

.._ __ Kamilen Renkli 
Ayrıca: 

]AK lE COOPER'in 
WALLACE BERRY ile 

çevirdikleri ve bütün dünya
yı hayran etmi§ olan 

TASAveS V , 
Fransızca 6özlll filmlerinue hoş ve kttbkuhulı iki sıınl geçire~eklerdir. 

Çılgın macer~ıar... NUkte ve hareket fıl ui 
Tahayyül edilebilecek caniı ve eğlP- :ıceli bır mevzu 

ViViANE ROMANCE - ELViRE POPESCO 
vapu ı· ·şı· . e ve baharat ge ınnı ır. 

battanıy •··•••···••••·••·•••••·•••··••·•·••••• ................ D .. 0 G u M 

deniz sübaylaTunızdan Zafer Al-
GenÇ .w- l · 

d .. bir kızı uu.ııyay:ı ~ mış ve 
tayın un ·1 . t' 
yavruya Deniz adı verı .. m~~ ılr.. d'l . 

D nize uzun omur er ı erız. 
Küçük c 

CAN BAZ HANE 
ÇOCUGU 

İlk defa olarak beraber Sınemııdu oynachklnrı ve 

PİERRE LARQUEY - JULES DERRY ve A?'-4~RE LEFAUR 
ile çevudık1eri 

MACERA KADINLA 1 
(ARİSTOKRATLAR KLÜBÜ) 

Aşk, Halihazır vAkıalnrı, Maceraperestler Filmi 

Yaran Akşam 8 & K 4 YA Sl~smda .. mc=:ı:v 

.. 

.. 
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C On ·versitemizin bir muvaffa"iyeti :J 

ENİ Iİl-YllDllZ 
KE 5 FIEDİlDİ 

' 

( " Son Pr.s·a ,, nrn tyalro mUnJkk;di yaz~"or I 

Ga6·b -=v_e_B_~_n-:--:o-=ldu ar? 
Merak ettik, acaba hasta mıydı; sah -, olanıdır. A~ır trajedide, h.afü operette 

İstanbul Şehir Tiyatrosunun en ileri neden ayrılmış mıydı? muvaffak o muş ol~~ Bedıa, Şehir Ti _ 
gelen san'atkarlannı zaman zaman kay- H ta o\rnadığını öğrendik. Sahneden yatrosunun yaz tatılınde bir Avrupa se-
bediyoruz. Onların sahnede hasretini çe- d a:: ımamış olduğunu söylediler. Ne - ı yaba tine çıknuştı. Seyahatte hastalan •

1 

ki d' ? e ayrı l d w li Yoruz. Bunun sebebi acaba ne ır · den sahnede görünmüyor, işte bunun se- ıgını ame y~t. oldu~un~ gazeteler yaz-
Şehir Tiyatrosunda rejisör olarak de - bebini anlayamadık? . d~la~ ve kendisıne acıl şıfa temenni e _ 

korun arkasında mevcudiyetine emin ol- Ş !ı. Tiyatrosunda yeni bir pıycs sey- dıldı. ı 
duğuınuz fakat artist olarak da sahnede reU:iş~~k. Perde arası hole çıktığımı~ Bediayı ~ mevsimde sahnede ancak 
görnıek istediğimiz Muhsin Ertuğrul se- tıyatr-0 seven, ve tiyatroda yem geçen mevsımden kalma cBir rnuhasib 
ll.elerdenberi k ndme has bir program ~tnmsil ilan ecüldiği zama:ı, ilk akşam aranıyor> komedisinin temsilinde gör _ 
tak·b ' o - bır e · b' t d .. k K ıı· ' tk" ı ediyor. Ve bu programa uygun tiyntroya g<.>lmeyi itıyad edinımş. ~ z~ d~ : .;rı ı .~nda ar rolünü, kome _ 
lara'k sahneye ç kıyor. .,a gelmişti. Piyesin Prensıpn ş ının ı emsı:.ın e ne kadar muva:f!a-

yanımı.. k' tr 
Senede bir piyeste. siyetlerindcn birine işaret ederek: ıye ı yaptıysa gene ayni muvaffaki _ 
Ve d B de Galib daha ınu\'affak ol - yetle başarmıştı. Bu komedicfo görjndü-

sevdiği piyes e. - u d~ ğüne göre demek sıhhati sahneye çık _ 
~ r artistin sevdiği bir p•yesde sııJme- maz mıy ı . . . d ğ"" d. B .. 

Ye <'ıı.- t tabii bulu - S alini sordu. Bu suale: masına rnanı e ı ı. oyle olduğu halde 
~. n.ınak arzu.!ı.unu gaye . . u onu yeni sahneye konulan eserlerde gö-
•\(z. Ve bu st hncnin en ılerı ge - _ Evet! . . 
1eıu artı sa . k lu. Fa _ b vermememiz bir haksızlık o- remıyoruz. O da Muhsın gibi senede bir 
kat 0 ursa, a:zusı.ı da bı~ ~a; 0ha~dır: Ceıvn mı mi görünecekti? Yoksa Galib gibi sah -

0 Şunu <la ıstemek seyırcının lurdu. neden ayağını çekjyor mu? 
artist diğ" . ı · pek 0 kadar en- -.,Evet! . . de sev ı pıyes ıerı . . . de . :f k t 0 ikinci bir sual daha Fakat nıçın? 

ı., r ele geçirmemeli ve kendı ıçın s~ne k Dedık- a a Fakat niçin biz onları sahnede seyret-
•uç ol · · .. :· ebılme d · 
f. .... , nıazsa iki temsilde gor:.ın sor u. . . b 1- Galib vnpmıyor? mekten mahrum kalıyoruz? 
~'utan h dı Nıçın u ro u . 

ını azırlamalı r. - iki . suale cevab veremedik. Tiyatro seven, memlekette tiyatro ha-
Biraz da Galibden bahsedeceğim: İşte bu lib'ncı . . bu rolü yapmadığı- reketini takib eden herhangi bir seyirci 
B . ·te Çünkü Ga ın nıçın .. - . bu ıı 

on seneye kadar hemen her pıye..-. G l"b" niçin sahnede gorun - bu suallerı sormaya, ve sua er~ ce -
l'1:>lü olan Galib geç:n tiyatro mevsimin- nı d?~n •. d: ~i;:iyorduk. vab bcklemeve kendisinde hak bulabi 
de sah · ·· Bu cene medığinı tistl · ı· r ti nede pek az görünmuştu. "' Ş h. Tiyatrosunım kadın ar erı a- ır. 
~atro nıevslıni yarılanmış oldu~ hal • ~d: en eskisi muhakkak en kuvvetli 

onu hAla görmedik... rası 
fımet fJul1'ıi 

Sayfa fi 

1 Hidiselcr Karşısında 1 
OtobDs!erin yolları 

- Belediye, İstanbulda işliyen oto -
büslerin yol\anru ikide bir değiştiriyor. 

- Evet amma yola getiremiyor. 

* Zeyrekte oturan adam otobüse bini -
yordu. Bir arkadaşı gördü, seslendi: 

- Yahu Zeyrekten otobüs geçmez. 
- Sen ne biliyorswı canım, her gün 

yolu değişiyor, artık geçmediği bir bi -
zim Zeyrek yokuşu kaldı, bugün de mu
hakkak oradan geçecektir. 

* Birinden bahsediyorlardı: 
- Otobüs gibi adam! 
Dediler, merak edip soran oldu: 
- Hızlı mı gidiyor? 
- Hayır! 

- Çürük mü? 
- Hayır! 

- Ötekine berikine çarpıyor mu? 
- Hayır! 

- Peki neye otobüs gibi adam dC'din? 
- Anlatayun: Adamın evi Sultanah-

meddedir. İşi de Eminönünde. İşine gi -
derken bir sabah tramvay yolundan ıner, 
bir sabah Babıaliden iner, J:>ir sabah Çar
şı<ian geçip Mahmudpaşadan iner. 

* Tramvay otobüse baktı: 
- İyi ki ray üzerinde gicüyonız, dedi, 

yoksa biz de bunlar gibi her gU.n yol de
ğiştirirdik. 

* Otobüs bekliyen şoföre .90rdu 
- Otobüs Beyoğkına Altıncıdafre -

den mi çıkacak, yoksa Ayıazpaşadan mı? 
Şoför cevab verdi: 
- Onu ben ne bileyim; bilse bilse Ka

raköy meydanındaki işaret memuru bi -
lir. 

C Hunları biliyor mu idiniz ? =ı 

* G .,niş yUz'Uler - Uzun yUzlUler 

Kırık hayatlardan 
lir nümuıto 
Şöyle bir mektub aldım: 
- Teyze; 
Sevgili Son Postayı yıllar var ki, 

okurum. Tabiidir ki, Gönül işleri sütu
nunun devamlı ve en sadık bcndcsi 
yim. Ben orada başı dara gelen 1erP 
verdiğiniz teselli, ümid ve kuvveti bu
lur, ayrıca sizi rahatsız etmeyi düşün
mezdim. 

Fakat birkaç gündür sütununuzda 
neşrettiğiniz mektublar bana cesaret 
verdi, size şu satırları yazıyorum. 
Zannctmcviniz ki, bu mektubumla ben 
de (ikinc( Sivri Elif)e talibim. Hayır, 
maalesef o kadar genç değilim. Yal -
mz ben düşiindüm ki. mademki, Teyze 
okuyuou'arına bu kadar müsaid dav -
ranıyor, ben de kendi arzularımı ya. 
2arsam herhalde bana kızmaz. 

Teyze, 
Ben orta halli, maz'>ut bir ailenin 

kızıyım. Çok genç iken her genç kı2 
gibi ~midlerim, hayallerim vardı, fa· 
kat talih bana yar olmadı. Bu ümid • 
}erin hayallerin onda biri bile tahak • 
kuk etmedi. Otuz yaşına kadar neş • 
emi, ümidimi, kaybetmedim. 

- cBen otuz beş yaşındayım am • 
ma, 27, 28 gösteriyorum .• 

Son zamanlarda içime sonsuz bir ge 
ce çöktü, hiç sabahı olmıyacak gibi ge
liyor bana. 

* l'k ve son yakalad gı ad"m 
Bir Amerikalı polis yirmi beş sc>.ne 

evvel po'is olduğu zaman ilk de fa ya -
kalad.ığı ve karakola götürdüğü adam 

Ruhan pek yalnız ve man.:ısız geçe. 
cek olan bundan sonraki hayatı süriik· 
lemek pek zor o\acak. Bunun içın ha
yatta talilısizlik 'Üzünden ümidleri 
tahakkuk etmemiş, ruhi elem çekmiş, 
herhangi bir sebel>le eşini kavbetmi~ 
veyahud hayatın bin türlü mücadcle
sindc>n yorulmuş, serbC'st yaşamanın 
verdiği zevklerden bıkmıc;, usanmış, 
tabiri di~crle ununu elemiş, elC'ğint 
duvara asmış, sıcak bir yuvada başı -
nı din'emek iı;oteven ictimai mevkii 
orta, ve bir vuvayı sıkıntısız ge<:indi • 
rPbilecek diiriiı;t. ml'rd bir insanla tın• 
].aşmak istiyorum. Bunun 1çin de size 
adresimi gönderi 'orum. Ben yazıla • 
nmda tamamil<" ~çık ve saımmivim. 
Bu mektubu -eğer slitununuzda ne~ 
r ctmck lütfunda bulunur!:anız- cku• 
yanlar arasında da bir aH'ıka ı:östPre -
cek olan çıkarsa kendisinden c1~n1c::t 
ve samimi olmasını diler·m. Çünkü 
her şeye rağmen gefü::i viizel bir ma -
cera;va atılmak nivctindP dc~lim. 

Bu arzum }}{>lki sizi sinirlC'ndiril', 
insanın içinde bnzan b:r ümid parl:ır, 
be1ki böyle olur, be1ki ~öyle olur ci • 
ye. İşte bu bclkidir ki bana kendimin 
de c:aştığı 'bu aC'avib mE-ktuhu vazdır· 
dı. BC'ni hoş ~ör Tı..:vzc, ecrin hürmet
lerle e' lerinden öperim. 

A. Kaclı?cöy 

İliıve edevim ki bu mektub nvnen 
kopve <>dil~iştir ;e sahibinin arlrPsl 
bende saklıdır. TEY.ZB 
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1 Biraz da gülelim.... 1 '1 1 SERBEST SüTUN 1 

Şair kad1.nla evlendim! 
YAZAN : iSMET HULÜSI 

Gene mekteblerde vakii 
cetveli meselesi 

Sahne artım ıtaaınaan, sporcu kadın -1 
dan boyumun ölçüsünü almıştım. Töv -
beler tövbesi bir daha ne bir sahne artis
ü, ne de bir sporcu ile evlenirdim. Amma 
hep böyle bekar da kalacak değildim ya .. 
kararımı vermiştim. Karflllla çıkacak, 
beğeneceğim ilk kadınla evlenecektim. 

Doktor Hayri Necati Ozban, Kazım Namı 
Duruya cevab veriyor 

Dünya bu, insanın karşısına bir kadın 
çıkmaz olur mu? Hem de beğeneceği bir 
kadın çıkar. Benim karşıma da beğene -. 
ceğim bir kadın çıkmıştı. İyiydi, hoştu, 

Sayın K&zını Nami Duru, Son Posta meşgul olmayan kalb mütehass:ısının r" 
gazetesinin 19/12/939 tarihli nüshasının poru üzerinde y.irüyorsunuz? Sıhhat 1/1' 
beşinci sayfanın birinci sütununda cMa- kaletinin sağlık propaıgan& neşriyatıll" 
arifi tenkid edelim!• başlığı altında yaz- dan olan matbu ve her yere dağıtıl~ 

•J• 
mı.ş lduğunuz yaz.uıın en başında: cDok- bulunan cHastalıklardan korwıma ıev .. 
tor. Hayri Ozban bir arka~ şöyle yazı - ları:. meyanında bir mekteb çocuğUil~ 
yor. diye benim yazıları.mı çıkardıktan 24 saatlik programı diye büyük bir E
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ve hatta şahsım hakkında birkaç satır şeklinde müressem ve üzerinde, çocuğU0 
yazdıktan .sonra yazılarınıza şöyle de- uyku, yemek, mekteb, oyun zaınanl~ıJll 
vam ediyorsunuz: cHayır bu doktor dok- gösteren levhayı da görmediniz nıi? Jşt' 
torluğu bilmiyor, sağlık şartlarını bilıni- ben size bu levhanın muhtevasını yazı ue 
yor. Eğer başka ailelerin çocuklarına da bildiriyorum. . 
kendi çocuk'arına baktığı gibi bakıyorsa Türkiye Cü.mhuriyeti Sıhhat ve W1

' 

on'ıara da bu tehdid.leri savuruyorsa vay mai Muavenet Veka1oetinin sağlık proPa
halimize?. ganda neşriyatından bir mektcb çocu~~ 

'evimli idi ve üstelik te şairdi. 
Hemen kararımı verdim. Adresine bir 

mektuh yolladım. Mektubda kısaca ken
disini çok beğendi~, evlenmek istedi
ğimi söylemiştim. İki gün sonra mektu -
bun cevabı geldi. Ellerim titriye titriye 
zarfı açtım ve mektubu okudum. Hatta 
o kadar çok defa okudum ki .. ezberledim. 
Şimdi de tekrar edebilirim: 

cBeni istiyen,• 
cBana var, diyen;• 
cErkek,> 
cPek,> 
clloşv.ma gitmi§ti .• 
cBu ~ de böyle bitmişti .• 
c Varacağım,. 
c Varacağtm, dedim ya .• 
Şair kadın bu, benim yazdığım gibi dü-

pedüz mektub yazacak değildi ya .. Heı ne - .Kom.şu mu? - Anlamam. ki. 

Bu sözlerinizden benim yazmış oldu- nun 24 saıa.tlik programı şudur: Saat 
ğum cümleleri iyi tetkik etmemiş oldu- tuvalet, 7 kahvaltı, 8 mütalea ve mekte~ 
duğunuz anlaşılıyor. Çünkü ben kendi gid.i;ş, 9-12 mekteb, 12-13 yemek, 14--1 

çocuklarım azerindeki meşhuclatımı ve mekteb, 16 spor, 17 mütalea, 18 ak~ 
bu halin tahsil müddetinin nihayetine yemeği, 19 mütalea, 20 istirahat ve oyuı>t 
kadar devamında çocuğun alacağı (bün- 21 ~yku. 1 
yevi ve dimaği) tıbbi vaziyeti gözönün- Iddia ettiğiniz vakit cetvelinin sıJıb, 

ise, işler yoluna girmiş, ben de bundan - Daha evvelden ben getirdim, yatak - Sen şiirden anlamaz mısın? 
memnun olmuştum. odamızda.. - Anlamam. de tutarak yazdım. Şöyle ki: olmadı.ğını isbata bilmem nacet kaldı Jl1

1
' 

1 - Muntazam mesai, yemek ve uy- Eğer bu sene nihayeti muayyen birl<119 
kuya alışmış olan bir çocuk yazılarımda mekteb çocuklarını röntgen ekranı altı~: 
yazdığım veçhile muntazam gıda alamı- dan gcçirtirsek yüzde kaç ni.sıbetinin cJ 

Sabırsız adamımdır. Uzun uzun nişanlı . Bu büs~ü~ün acayibdi. Karım bir alay 
1 

- Ne yazık, fakat zarar yok, ben seni 
kalamam. Kağıdlarırnız askıdan jncr in - ınsanı evımıze çağırıyor, yatak odamıza yet~tirırim. 
mez, nişanlıma haber verdim. Be!ediye kapıyor. . . . . ı Şairliğe merakım yoktu amma, karıma 
dairesine gittik, evlenme memurunun - Ben getırmıye gıdiyorum! da daha ilk akşamdan olmaz diyemez -
karşı.sına oturduk. Bir iki dakika içinde Di.ye yanundB.?, çı~h. Biraz sonra elin- dlın. Boynu.mu büktüm. ' yor. 
resmi muamele bitmşi, evlenme memuru: de hır. k:utuyl~ d.ondu: ı _ Şimdi ilk ders başlıyor. 2 - Vazife1erin çokluğundan (tarih 

- Evlendiler! - Işte ~etı~.dım: - Aman karıcığım, şimdi imkan yok, hocası verdiği derslerin özünü yazı i1e 
Dcmiştı. Meğer iş resmi merasimle bit- Karım hır surprız yap~ı~tı. Her halde bunun da her halde bir kitabı olacaktır. -istiyor, biyoloji hayvan ve nebat resim-

mıyormuş. Karımın davetlilerinden saçı kutudan fundan, şokola fılan çıkacaktı: Hele yarın olsun kitab alalım, defter a - }erini, coğrafya boyalı harita, matematik 
yağlı, yakalığı kirli bir erkek, sandalye - - Bakalım kutudan neler çıkacak? !alım, kalem alalım 
l d b

. · ·· · k B .. "k d tl"l ı · meseleler vaptırıyorlar. Bunları yetiştir-er en ırının uzerme çı tı. - uyu ave ı er. - Bunun kitabı kitabcıdan alınmaz J 

- Acaba bu da bır sporcu mu, şair ka- . Kut~nun kapağın~. aç~ı. Kutudakileri _ o ur ya, manavda satılıyorsa or;ya mek icin çocuk ekseri gece yarısına ka-
rımın sporcu ahbabı o acağı hiç aklıma bırer bırer masanın uzerı~e koydu. Kutu- gider alırun. dar çalışmak mecburiyetinde olduğun
gelmezdi. Şimdi ne yapacak, iskemleden da neler yoktu, neler. bır alay sakallı, j - Hayır hayır, şiirin kitabı tabiattir, dan) kafi derecede dimağını dinlendire
nıasaya, ma.adan benim sırtıma mı zıp- bıyıklı, uzun saçlı, kısa saçlı adam re - senin1e birlikte şimdi tabiatle karsı kar- cek uykudan da mahrum kalıyor. 
lıyacak! simleri: şıya geliriz. k · k -1 d B ı ? 3 - Yaşları 12-18 arasrnda olan me -

Dıye diışum.ir ·en, saçı yag ı a am ce-ı - un ar ne· Perdeyi araladı: 
binden bir ton:ar kağıdçıkardı: - Tı;.e~üf. ederim. _ Bak şu aya! teb talebesinin ha 

1
i inkişaf ta 0

1 
an beyin-

- Eyvah bır alacaklı olacak, hesab Bu sozu. hır ~l~y adamın ne oldukla - _ Baktım karıcığım amma. ben gök- }eri pek kısa fasılalarla üstiiste veril-
puslalarını çıkardı. rını sorduğum ıçın hrımdan duyuyor - teki ayı tanırım kendimi bildim bileli mekte olan beş dersi dinlcmeğ0 v~ te!:bit 

Diye de ödiım .kopmuş.tu. Ada~. ka~ı~- dum. . . 1 görüyorum. Seni' bu akşam ilk defa gör- etmeğe mütehammil midir? Değil bu 
lan kar~tırdı. İçınden bır tane.sını çeıttı, - Bunlar en meşhur edıbler, şaırler, düm. Vaz~ç te karşı karşıya oturalım. bırkaç kere ök.sttı.dil: bizim bu akşamki davetlilerimiz but>-:ar _ Ha~r, hayır aya bak. yaşlardaki talebe, bunun feykinde olan 

- Eyvah, deoım, bu daha fena; adam o1acak? _Baktım. üniversite talebesi bile tahammül, ede--
verem oıduğunu söyliyecek ve bu mes'ud - Ay biz şimdi ~idip bu adamları mı _ Bak dikkatli bak.. mez. Siz bir konferansta oturup az fası-
~nümüzde bizden bir yardım istiyecek. toplayıcağız, kancıgım, hem bu?ların a~ - Dikkatli bakıyorum. Dün akşam da lalarla mütemadi 3 saat 45 dakik~ ve 

Meğer hiç te düşündüklerim gıbi de - rasında kavuklular da ~ar, belki ma.skelı görmüştüm. hergün devam edecek roz1eri dinleyebilir 
ğil.ıniş, adam bir şiir okumıya başladı; baloda çıkarılmış. foto~aflarıdır amma, l - Sana ne ilham etti?. misiniz. Kahil bir insanın dimağı vasati 
tiirin mısralarını aklımda tutm~dım am- ne olsa hoşuma gıtn:ıedı:. w. • _ Hiç! 
ma izdivaçtan pırasaya kadar ıçmde ol-1 - Bunların hepsı sag degıl kı! _ Hiç mi halbuki şimdi bana neler olarak 4 saatten fazla çalı~am3z. bunun 
madık kelime yoktu. Okurken de öyle. - Ölmüşlerini ayık~adıktan sonra, sağ ilham ediyor; da ancak 2 saati öğrenmeğe müsaiddir. 
tavırlar alıyordu ki, görülecek .şeydi. Ba-ı olanlarını mı çağıracagız. . . cGökte ay. İşte yukanda izah eylediğim veçhile 
zan yumruklarını sıkıyor, bazan iki elini - Hayır. canım b.un1arın hep~sını oda- cBu bay>, ' 

1 f 1 t t 
- fartı mesai ve uykusuzluk neticesi ço-

birden havaya -~~dırıyor, baz~~ d~ çat nın muhte 1 yer erme o ur acagız. c Vay, vay, vayn. 
çat kafasını dovuyordu. O bıtırdL, ona I - Anlamadım. _ Aman karıcığım bunun gibi şeyler cukların iştahlarının sönmesi, temiz ha-
benzer bir başkası söyledi velhasıl saat- - İşte biri, .bu on dokuzuncu asrın en ben de biliyorum. va almak ve dimağlarını d-a dinlendire-
lerce söylediler, ve nihayet evimize iit-1 meşhur şa~rle~ınden.. _ _ Ya biliyorsun demek?. bilmek için vakit 'bulamadıklarından ÇO-
tilc. - Ha şım<iı anladım. Fotografları 0 - - Biliyorum ya... cuklar vücudden dilşer ve kafaları da iş-

Evimizde rahat bir nefes alacaktım; turtacağız. - Söyİe lemez hale gelir. Bu keyfiyeti çocukl<nı 
karım: Karım fotoğra!Jarm bir klSmını kol - Söy,edi~: 

- Evlenme merasimimizin en ileri ge- tuklara koydu, bır kısmını masalara koy- cRir baba hindi> ü1~rinde müşahede eden bir hekim çocuk 
len .dayetlilerini şimdi etrafmuza top1ı - du. . ~ . . . 

1 
cOlaydı şimdi>, ' babası söylerse bunun manası çocukl::ırı-

yabılirız! - İşte mı.safırlerımız. cNe güzel yenirdi> nızı mektebe göndermeyin mi çıkar? 
Dedi. Şaşırdım· - İyi amma karıcığım, bu adamlar hep u k nd ' Yoksa maarif id'aresi bu mahzurların ö-
- Aman karıc.ığım ayıb olur, sen de burada mı oturacaklar. cA n apanı~z a~ llah . 

biliyorsun ki, hiç bir şey hazırlamadık. - Yatarken yatak odamıza ~ötürürüz. c rpacıA og ~ eyzu •· nüne geçme çaresini düşünmek vazifesı 
Mısafiri ağırlamak lazım, başka bir ak _ Böyle şeyler hesabda yoktu amma çık- - Fevkalade .. ışte bak aya bakınca il- karşısmda mı ka,1r? İfadelerinizd~n 
'am davet etseydik. mıştı. Karımla karşılıklı oturduk, ben ham ald!n, hemen yann bunu imzanla prgoramı sizin yaptığınızı söylüyorsunuz. 

- Hayır, hayır, onları bu akşam bu - karıma baktım, karım resim1ere baktı. neşrederız. Bu programı yapmadan neden İstanbula 
raya getirmeliyim. Ve bir aralık bana döndü: - Vazgeç canım, bunu ben yapmadım. .. . k h 

- Peki amma nereden bıılacağı;ı: ev • _ Aruzu mu seversin yoksa serbes - - Ya kim yaptı, hangi büyük şair? kadar ustad hekım raporu alma ~~ ~e-
velden davetiye ~öndermedik. ' ti mi? ' - Büyük şair olup olmadığını bilmem,' tini ihtiyar ettiniz? Yanınızda Turkıye 

- Ben bu ur getiririm. _ Vallahi karıcığım, ilk dediğini an - ben küç~k~~n .. biziT? komşun1;1n bil;. oğlu Cümhuriyetinin sağlık işlerini salahiyet-
. - Nasıl olur, hemen o gün evlenmiş lamadım amma, fazla serbest insanlar v~rd.ı. Sumuklu Faık derJerdı, o soyle - le tedvir eden mücerreb ve mütehassıs 

bır. kadın sokak sokak dola~n, evine mi- dile ,gelir, haklarında söylenmedik söz mıştı el~ on??n ~uyı:ıuştum. . t t f dan 'dare edilen Vekaletin 
safır top1a: mı? kalmaz. 1 - Kım bılır, şımdı nerede, ah onu hır lzeva aram . .

1 
• . . _ 

- Ne dıye sokak sokak dolaşayım, on- _ 0 değil, şiirde serbest vezni mi, he- tanıyabilsem. Hıfzıssıhha daıresı rıyasetınden rapor ~s-
lar şuracıkta. ce veznini mi, aruzu mu? (Devamt 9 uncu sayfada) temezsiniz de, mektebler hıfzıssıhbasıle 

- Dinledin mi? Bu evrak bana evvel-ı 
ki gün geldi. Son vukuat olmasaydı dahi 
sizi bu iş ~.çin s.:~e te:~if ~decektim. Dün 
de sana soyledıgım gıbı bız her şeyi bili
yoNZ. Yalnız bilmediğimiz cihet, cinaye
tin nasıl iş1endiğidir. Bunu bırna anlatır
san .sana hem mahkemede yardım ede
rim, hem hapishanede rahat cttirirım. 

- Dedim)& efendim; o i.şde benim ka
bahatim yok ... 

- Anladık oğlum, Durmuş kızı nasıl 

bıçakladı? Sen bu işde şahid ~ayılırsın. 
- Bana ceza yok mu efendim?. 
_ Yok olur mu? Elbette var. Fakat 

kanunlarda mE'sela üç seneden beş sene
ye kadar yazılıdır. Sana beş sene yerine 
üç sene ceza yediririm. 

- Namusuna havale ... 
_ Mademki adalete hizmet edecek-

in ·ben de senin, mümkün olduğu kadar, 
s ' -haiif ceza i'e kurtulmana çalışacagım; 

söz veriyorum .. otur Se1im ... 
Zile bastım, içeriye giren hademeye: 
_ Bize iki kahve söyle. 

Dedikten sonra Selime bir sigara uzat
·tı.rn; yaktı ve anla~ğa başladı: 

_ Sehirde öteben aldıktan sonra kam-

-- ·-
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yona binmek için Hisarlar köprü!:ilnü ge
çelim dedik ... 

- Neden şehirde binmiyorsunuz da o
raya gidiyorsunuz?. 

- Kamyoncuya gittik efendim, dolu 
imiş, tbelediye bırakmıyor, köprüden ö
te yanda yatsıya doğru beklerseniz sizi 
kamyonun üstüne alırım. dedi. 

- Evet!. 
- Parkın üstünden tepeye çıktın mı; 

şoseye dik aşağı kestirim aşıhverir. 
- Tamam ... 

- Durmuş, Receb, ben iiçümü;s bir
likte parkın alt yanından girdik; tepeye 
doğru yürümeğe başladık. Tam tepeye, 
ıık ajaçlıltlann yaruna varınca bir kızın 

BEN 
ÖlDÜIMEIDİM 

yalnız başına orada oturduğunu gördük. 
Kız elini saçlarına götürmüş; Durmuş 
görmüş. Hemen bize: cSağdtçlar!. Kızın 

boynunda da, parmaklarında da elmas 
var, parlarken gördüm> dedi. Ben he-
men cDoğnı yürü ulan; burası şehir .. ba
şımıza iş açma. dedimse de dinleteme
dim. 

Durmuş şöyle bir sağa, sola bakındı. 
Kimsecikler yoktu. 

Tepeyi sağ taraftan aşacağınnz ıçın 

kızın bulunduğu yere doğru yürüyorduk. 

Biz tam kızın hiza.sına gelince domuzun 

herifi şöyle sağa doğru bir sekti; kızı ya
tırma.sile bıçağı saplaması bir oldu. He-

Yazan: Zeynel Besim Sun 

men parmağından yüzüğü çıkardı, boy~ 
nundakini kopardı. 

Biz, on adım kadar ileride durmuştuk. 
Aşağıdan birisinin parka girdiğini gör
dük. Hemen cDurmuş yürü!. Gelen var. 

dedik. Bizim bu lafımız üzerine Durmuş 
bıçağını orada bıraktı; hep birijkte tepe-

yi aşarak dik aşağı yuvarlana, yuvarlana 
caddeye indik. Sonra caddenjn solunda-

ki ormanlığa dalarak köprüye kadar ora
dan gittik; köprünün altına saklandık. 

Uzaktan kamyonun ışıklarını gorunce 
çıktık; üstüne binince yerimize gittik. 

- Kız biç bağırmadı mı, çırpınmadı 
mı?. 

ğerlerinde zafiyet ve kaçının zekalarınd9 

yorgunluk ve durgunluk, gözlerinde ıııi· 
yopu görüleceğini ve alınacak netice~e 
göre tatbik edilen programın doğruıuğt' 
veya iğriliği anlaşılır. cSağlam kafa sa.ğ• 
lam vücudde bulunur!> hakikati il.rn.İYır 
sini de gözönünde tutmak lazımdır. :ı;ij 
hekimler ilmimiz maddi olduğundan b!l' 

disatı k1inik müşahedeleri ve laboratı.ı.~ 
tetkiklerile tecril·bc eder ve bilgileriIJ11 

ona göre yürütürüz. Yanlış olanlarındsll 
döner ve iyi netice aldıklarımız üzerinde 
dururuz. Zannettiğiniz gibi eski bir }le' 

kim olmakla beraber hekimliği unutJllıı; 
dım, savurmam da. Çünkü ben biri:ıc 
sınıf mütehasslS bir hekimim. Meslek~ ıe
tebbülerimi üstadun olan Alman ..;e 
Fransız tıb kitablarile mecmualarda W 
tişar eden orijinal yazılardan öğreniri~ 
Bugün Üniversitede üstadını değil, sıJı 
arkadaşlarım üstad olarak çalışıyor~~~ 
Bizim gibi mesleği icabı daimi oktıJ!IY 
mecburiyetinde olanlar bir mekteıb tale' 
besi gibi muntazam saatlerde çalışına1'r 
yatmak, vazife görmek ve hayatlarını ;~ 
korumak için gece hayatı, toplantısı ı:ıı 
mezler· ve bu satırları çocuklarımızı d: 
bu gibi hallere alıştırmaktan vareste 0 

duğumuz zannınızı tashih için yazıyo • 

rum. 
Arkadaşınız bu mesele .:.izerine tent".J 

ettiği için meşhud'atı.mı kendi1,erine ya'l' 
mıştım. Sizin bu programla alak-adar ol· 
duğunuzu bilseydim size de yazardı.IJ?' 
Ben sizi 1328 senesi Edirnede yüzbaşılı\C" 
tan müstafa maarif müfettişi sıfatile ıs· 
nımıştım ve görüşürdük te.. belki hatır 
!arsınız, tarih hocası Mahir ve kimya }10" 

cası İzmirli eczacı Salahattin ile birliltt' 
siz de dahil olduğunuz halde Rumeli 1'1' 
raathanesinde hasbıhal ederdik. Ben 

1 

zaman 2 senelik yüzbaşı rütbesinde s~ 
keri doktor idim. Şimdi ise bir köşeie 
çekilmiş, mesleki kitablarımı okuma~ ,.e 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

- Gık bile diyemeden ö!dü. Bı~1' 
bam yerine saplanmış ... 

* Mem~eket çalkalaınıyor, m:ıtbuat silt~ 
sütun tafsilat veriyor. Adliye Vekalet}' 
ne. temyiz başmüddeiumumiliğine tL' 
graflar çekildi. 

Maarif Vekaleti hadisenin mah!yetiJ'li 
soruyor. 

Kültür direktörlerinin evinde şenl~ 
var; orta mekteb muaUimleri sevinçt 
ne yapacaklarını bilemiyorlar. 

Mekteb talebesi dersi bırakmış; 

nunla meşgul. .. 
Şehir, hakikaten fevkaladelik içinde"' 

Bütün formaliteler ikmal edilmiştir· 

Haşmet Gün.eş serbest bırakılacak!··' 
Adliyeci arkadaşlar: 
- Mademki bu işe sen başladın, s&' 

·s.• 
bitirmeHsin; Haşmet Güneşe namus 1 

desi ve hürriyet müjdesini bizzat sen vet• 
Dediler. ~ 
Jandarma kumandanına haber yo.ll e' 

dım; geldi, umumi hapishane müdill'1~ıı: 
tine hitaben yazı~ tezkereyi vercl' 

. (Arkası vat} 
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Yazan: CEVAD FEHMi 

Hastanede olup bitenler 

Rıdvan Sadu.llah cTafsilô.t ver Osman Bey!, dedi. 

- Evet Necdetin tabancası çapında ..• bu sırada yukarıda asa.biye koğuşunun 

Maktulün başında ayrıca bir de eziklik :bulunduğu katta bir takım koşuşmal:ır 
varmış. Ya başına daha evvel sert bir ci- olduğu duyuldu. Alt katta nöbetçi dok
simle v:urmuşlar, yahu.el bir yerden düş- torların bulunduğu odaya soluk soluğa 
müş. giren bir hademe heyecanla bağırdı: 

- Enteresan ..• Çok enteresan... - Bir hasta kay1b efendim, bir hasta 
- Dahası var, acele etme hocam. kayboldu. Çaldılar. 

Maktul zabıta tarafından teşh.is edilmiş. Bu vakitsiz uyandırılışın tesirile b:.itün 
Hapishaneden kaçarak Raif beyin mek- cinleri başına toplanmış olan doktor tcrs
tubunu size getiren ve o zamandan~ri ledi: 
bulunamıyan adam itmiş. Çolak Ahmed - Saçmalama, budala herif! Afyon mu 
isimli sabıkalı... çektin, yoksa sarhoş musun? Hasta çalı-

- Sahi mi söylüyorsun, Osman bey! nır mı imiş? Dışarı çıkmıştır. 

Birkaç saniye için heyecan1anır gibi - İmkanı yok efendim? 
olan ve bu arada ayağa kalkan Rıdvan - Nasıl imkanı yok'? 
Sadullah birdenbire tekrar eski yarı li- - Bu Hasta yerinden kımıldayamaz. 
kayıd ve müstehzi edasını takındı. Kol- Nüzullüdür. Bir tarafı tamamen meflfıc. 
tuğ'ıma çöktü. Sigara tabakasını çıkararak Bu izahat ile doktorun da ayağı suya 
içinden itina ile bir sigara seçti. Yakma- ermişti. Derhal hademenin arkasından 
dan evvel kok1.adı. Sonra yavaş yavaş yukarı koştu. Asabiye koğuşu allak bul
çakmağını çıkardı. Onıu yakından tam- laktı. Hakikaten bir yatak boş düruyor

masam bütün bunları bizi sinırlendirmek du. Derhal oracıkta yapı.lan 1nsa bir tah
için yapıyor. derdim. Hiç şüphesiz o da- kikat kayrb1ara karışan hastanın müte
kikada rahat bir yatakta uyı.ur..,"!..y&. ha21r- kaid muhasebeci Hüsnü bey olduğunu 
laıtırru\kta.n ~l:ra düşüncesi oJmıyan bir meydana çıkardı. Elektrikler söndüğü za
adam da sigara paketini böyle çıkarır, man bütün hastalar uyuyorlardı. Biraz 
içeceği. sigarayı böyle seçer ve çakmağı- sonra koğuşun kapısında bir ses .yangın 
nı böyle yakardı. var!:. diye bağırmıştı. Bu suretle bütün 

- E, tafsilıit ver bakalım, Osman bey ... koğuş ayaklanmıştı. Bu hal bir iki daki
Rıdvan Sadullah başım koltuğunun ar- ka sü~ sürmemiş, derhal hastabakıcı

kasına dayamıştı. Göz kapakları yarı ka- lar işe .müdahale etmişler, koğuşun kapı
palı idi. Bir yabancı gö~ onu pekala u- lan kapanarak kilidlenmişti. Ond'an son
yuk1ıuyor, zannedebilirdi. Serkomfaer ise ra ta elektrikler yanıncaya kadar bu ki
a1ksine baştan aşağı sinir kesilmiş, dirn- lidier bir daha da açı lmam.ıştı. Ort ~ hk 
dik ayakta duruyordu. Yüzü kıpkırmızı aydınlanınca Hüsnü beyin yatağında bu-

idi. lunmadığı görüldüğüne göre demek ne 
Rıdvan Sadullah tekrarlaciı: olduysa o elektriklerin söndüğü bir iki 
- Tafsilat ver, Osman bey! dakika zarfında olrn~b'u. Bu esnada 
Serkomiserin içi içine sığmıyordu. Kar

şısındaki Rıdvan Sadullah olmayıp ta 
başkası olsa bizim yanımızda durmak
tansa fırlayıp hastaneye koşmayı tercih 
edeceği anlaşılıyordu. 

Bir sandalyaya ilişti ve telefonda duy
duklarım nak?e başladı. Anlattıklarına 
göre hadise şöyle cereyan etmişti: 

Saat 12 ye kadar hastanede fevkalade 
hiçbir hal cereyan etmemişti. Tam saat 
12 yi 10 geçe verem kısmı ile asabiye ko
ğuşunun bulunduğu pa'Viyonda elektrik
ler birdenbire söndü. 

11k dakikalarda mesele bir suikasde 
değil, alelade bir anzaya hamJolunduğu 
için büvük telaş ve heyecanı mucib ol
madı. Telaş edecek ne vı:ırdı? İşte di -
ğer pavyon 'arda ve ana binada elektrik

ler yanıyordu. Demek elektriklerin sön
mesine •bir kontakt seıbeb olmuştu. Der
hal müessesenin motör ve Plektrik işle
rine bakan memur uyandırıldı ve onun 
arızayı araştırmaya başlama:>ı ile bera
ber heyecan ve telaş ta baş gösterdi. Ha
yır, ne kontakt olmuştu, ne de başka bir 
arıza! Sadece sigortalar yerlerinden ~ı
karılmıştı. Demek ortada bir suikru:d 
vardı. Pavyonu ka.ran.hkta bırakarak bir 

şeyler yaıpılmak istenmişti. Fakat ne ya
pılaıbilirdi? Sigortalar )ierlerine kondu. 
Elektrikler yandı ve koğuşlarda, hasta
lar arasındaki kargaşalık 'nihayet buldu. 
Fakat hasta.bakıcı ile hademeler ara -

smdaki heyecan devam ediyordu. Derhal 
nöbetçi doktora haber gönderildi. Hiç 
kimsenin aklı bir şey 01ebileceğine yat
mıyor, fakat herkes bir hissi k11blelvuku 
ile bil' şeyler olduğiına inanıyor'du. Tam 

cyan.gın var!• diye bağıran ad'am Hüsnü 
beyi sırtladığı gibi alıp götürmü§tii. İşin 
garibi bu adamı ve mütekaid muhasebe
ciyi ne koridorlarda, ne mercliven1erde, 
ne de bahçede gören olmuştu. Maamaiih 

koridor ve merdivenler karanlıktı. Bah
çede de o saatte kim bulunabilirdi? An
cak bütün müessesenin etrafı yüksek du
varlarla. çevrili olduğu ıçın hastanın 
mutlaka cümle kapısından çıkarılmış ol-

ması lazım geliyordu. Böy1e oJduğu hal
de kapıcı işin farkında değildi. Bu da 
yeknazarda imkansız görfüıüyordu. Çün
kü kapı kapıcının kulübesine bitişikti ve 
İsmail ağa isimli ihtiyar bir Arnavud o
lan kapıcı geceleri bir dakika olsun gö
zünü kırpmaması ne maruftu. 

Doktor kapıcıyı çağ1rtarak isticvab et
ti. Adam görmediğini tekrar tekrar söy
lüyordu. Yalmz bir aralık, takriben pav
yonda elektriklerin söndüğü s·ıralard:a 
(kapıcının ku1übt-.sindcn pavyonun gö-

rülmesi imkanı yoktu) ana binadan biri
si (İsmail ağa buraya bak!) diye seslen
miş, o da kulübeden çıkarak sesin geldi
ği tarafa doğru yürümüştü. Ana binanın 
a 1tından geçerek diğer pavyonların bu
lunduğu bahçeye çıkan tünelde birkaç 

saniye etrafına bakınmış, kimse olmadı
'ğını görünce tekrar kulübeye dönmüştü. 
Hastayı bu esnada kaçırmışlarsa kaçır
mış olaibilirleroi. Fakat İsmail ağanın 

ku'IÜ;beyi ve kapıyı gözden kaybettiği 
müddot bir dakika bile olmadığı için an
cak kapıaı kulübesinin arkasma sakla
nan bir adam bu müddet zarfında k..'1pıyı 
açarak sıvışabilirdi 

(Arka$l var) · 
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Çemberlayn dnn bnynk siyası 
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1 
di (Baştarafı 1 inci myfada) 

ır nu n So-v e • Faciaya bizzat şahid olanlar bana: şu 
J hazin Jevhayı tersim ettiler: 

Reşadiye faciası 

İkincikinun ıo 

Felaketzede şehirlere yardım için hava 
filolarımız da harekete geç·rildi 

- Korkunç bir gürültü ile beraber 
(BClJ'tar:ıfı l iAci sayfada) 1 yet ö.vle bir noktaya gelmiştir ki, harb müthiş cir surette sarsıldık. Sanki ka- (Bnştarafı 1 inci sayfada) ı diyor. Sivas ve havalisinde zelzele1er d• 

bir nutuk irad etmiştir. bittikten sonra da nihayet bulmasını saba altüst olmuştu. Kilometrelerce u- harririmizden) - Ze'zele Giresun top - hafif olarak ve fasılalarb devam ediyor 
Çemberlayn demiştir ki: ne biz ne de onlar arzu ediyorlar. Bt:nu zanan .s-ahada yer yer 400 metre uzun- raklarmda Karahi.sar ve Alucra kaza

1
arile Dünkü zelzeleden Suşehrinde yenid~ 

- Harbin ıbaş1angıcındanberi Mtiln fi- daha- derin bir şekle sokmak kabildir. Iuğunda ve 3 metre genişliğinde yarık- köylerinde Erzincana yakın tahribat ya- birl(Ok ıbinalar yıkılmıştır. 
kirlerim ve bütün hareketlerim ya"!nız Öyle bir şekil ki dünyanın muslihane lar peyda olmuş, sular yer değiştirmiş, pabilm.i~tir. O civardaki 23 köyden yal - Neş'et Nafi: 
bir tek hedefe doğru teveccüh etmiştir: yeni bir şekilde kurulmasına yardım e- kaynar .s-ular kurumuş, yok olmuştu. nız bir inek sağ kalml§tır. İncğL-ı de baş- Amerikan sıhhi ekipi 
Bu harbi galebe ile neticelendirmek için debilsin.:ıı. Ayrıc3 12 kilometrelik bir sahada da ka taraftan geldiği söylenmektedir. Sivas 9 (Hususi muhabirimizden) ..,,. 
iktidarım dahilinde bulunan her şeyi Ben şuna e.mintm ki, İngiltere önüne daqlar heyelfin etmiş, arazi yer yer çök Ticaret durdu Amerikan sıhhi ekipi bugün buraya gel-
yapmak. geçilcmiyen bu harıbe ne kadar çetin o- mü~, sekiz, dokuz metre derinliğinde Vilftyettcki kam}'Ullar yardıma kqş- miştir. Yı0Uar açılma.chğı takdirde eJclP 

Yeni sene bir sük'Qnet içinde başla - hırsa olsun metanetle ve azimle devam hendekler açılmış, yollan kapamıştı. turulduğundan, yüzlerce hamal yola çı - yaya olarak Sivas havalisindeki ieliJ.,t 
mışttr. Fakat, bu süldinet fırtınalara ta- hususunda Fnm-cWıı geri kalnuyacak - Bu nıevzü kıyamette bir an için sağ karı!<lığından şehirde ticaret durmuştur. mıntakasına gidecektir. 
kaddüm eden derin sükfından bqka bir tır.. kalabilenler kurtulabilmek ümidile Fındı'k fabrikaları da harab olmuştur. Amerikalı doktorlar bura.da halle urr 
şey değildir. in I · ... :m. ordum ev erinin kapılarına ko..pnuşlarsa da Dagv dan kş!ar yag-ıyor fından çok samimi bir şekilde karşılatl 

Denilebilir ld, asıl hakild hareket ve 5&&&6 
hakiki harb, deniz üstünde cereyan et - Cephe ge.risindm bahseden Çember - kurtuln~ çaTelerini bulamamışlardır. Kaııahisardaki Diken dağı volkaniktir. mışlardır. 
mcktedir. Oraya bak.arsak daha ilk dört layn, ilk ve ikinci silfilı altına davette Çünkü birçok evler yerin dibine bat- Üstünde göller vardır. Sivas 9 (Hususi muhnbirimizden) ,,,. 
ay zarfmd!a ıharbin ll89ll bir mecraya 500,000 askerin celbedild.iğini ve ı Ka _ mış, üst katlar toprak seviyesile bir ol- Sarsıntılar devam ettikçe tepeden Şe- İstanbul rasadhanesinden bir heyet bO" 
gird;ğinc dair kendi kendimize sarih bir nunusani 1940 da yapılan davet neticesin- mu.ştu. binkarahisara taşlar yağmaktadır. Sağ - raya gelmiş ve tetkiklerine başlamıŞtıl' 
fikir edinebiliriz. Oraya bakarsak filo _ de de 18 den 28 e kadar iki milyon kişi - Derinden: cCan kurtaran yok mu?» lam üç ev ka~tır. Heyet yarın Suşchrine, Koylubisara gi • 
muzun istihsal ettiği IM?ticeleri daha mcm nin askere almabileceğinin tesbit edilmiş sesleri bir uğultu halinde kulaklar1 İki adam boyu kar decektir. 
nuniyc•babş addetmek kabil •1labilir. Bu olduğunu hatırlatmış ve demiştir ki: tırmalıy1Jrdu. İki adam boyu kardan birçok köyler - Yeni zelzeleler 
dört ay zarfında büyük deniz.ler Alman cEğer buna Haziranda -:elbedilmiş o - Fakat kim kimin canını kurtaracak den haber alınamanuştır. Ankara 9 (A.A.) - Alman maıurnıt' 
gemikrinden tamamile tahliye edilmiş - lanlan ilave ederseniz 2,750,000 e yakın vaziyette... insanı çıldırtan sahneyi Suşehrinden yapı'makta olen yardım göre Burdurda ve I.spartnda ,-;aat 7,40 da \

1 

tir. bir yekfuı elde edersiniz. Bun.a sulh za - yangın itnam etmistir. akim kalmıştır. Karahis.ı.rda tu:t, şeker, Samsllllda da 1,18 ve 4,45 de hafif ve r>' 
Hnrbin başlangıcında bizimkine naza- mamnın muvazzaf ve yardımcı kuvvetle- Ates feveran halinde bir volkan gi- un kalmam.ıştır. rarsız geçen zelzeleler olmuştur. 

ran dörtte bir kuvvette olan Alman nrık- zini, büyük bir rakam tutan gönü'Hileri, bi, Reşadiye semasını ve Reşadiye o - Acıklı sahneler . Isparta 9 (A.A.) _ Bugün sabahlt>~ 
Hynt filosu bu müddet zarfında zapte - sayısı her an müthiş surette artan tay - valarını korkunç alevler içinde bırak- saat 7,35 de şehrimizde oldukça devnııJI 
<li'en, tarafımızdan veya kendi tayfası yaTecileri, bahriye efradını i 1ave ediniz, mış, enkaz altında kalanlar, kaçmak Sa'ğ kalan bir baba, çocuğunun cese- bir hareketiarz olmuş ise de bir zayiat' 
tarafından garkediJen gemiler dahil ola- İngiliz seferberliğinin daha şimdiden ne imkanına k~vuşamıyanlar, diri diri dini bulmak için günlerce enkazı karış- sebebiyet vermemiştir. 
rak c228.000ı> ton zayiat vermiştir. nruazı.am bir nisbeot Olduğ'..lnu görürsü - yanmışlardır. tırmaktadır.Bir ana '4 çocuğu ile koca- Şarki Karahisar 9 (AA.) - Son 24 sa•• 

Finfan~'iyaya yarrlım nüz. Mükemmel bir pasif müd'afaa teşki- Bu tiiyler üroertici sahneye ~abid sının cesedinin önünde günlerdenberi içinde burada iki defa zelzele olmuşw'• 
f S f 

latımız olduğunu da unutmyaımz.> olan öğretmen Necati bana şunları söy ağ'lama~tadır. Cesedlerin toplanması Telefat ve hasarat yoktur. 
Başvekil bilahare cGra pe~ za e - ı · 

t 
Uzun bir harbe hanrhk ledi: bitmiştiı · Kerpiçten yapılan ev erm Bayındır 9 (A.A.) - Bayındırda bıl • 

rinden bahsetmiş ve ngiliz donanması - V t d 1 f dl enkazı kalcfınlamamış, ölüler hala en - ıi.ti 
nm parlak mu'vaff:-'kiyetlerini tebarüz Harb sanki yarım asır sürecekmiş gibi _ <- n an a.c; ann erya arı acı acı gün biri 9 elli beşte, ikinci ve kuvvet 

·1 ' u Id d o l k k kaz altındadırlar. j ettirdikten sonra, sözünü Sovyet _ Fin müthiş ıbir harb mekanizmasını harekete ı gu uvor u. n an urtarma müm- 1,56 da olmak üzere şimalden cenuba 
harbine getirerek, dem.iştir ki: getirmekle hükumPtin fazla ileri gitmek- kün değilrli. Yavrularının yandığını Aç kela~ talebeler zelzele his...-.edilmiştir. 

Bugiin Almanya ile menfur bir pakt te olduğu mütaleasmı ileri süımü' olan ~ören anneler, babalarının ateş içinde Leyli orta mekteb yıkılmış, talebesi Burdur 9 (A.A.) - Bu sabah saat 1~ 
akdetmiş ve taarruz misalini ondan öğ- bazı meb'uslara cevab olarak Çember - kaldığını !!Ören çocukların o müthi!'j an açlıktan Giresun köylerine dökülmüş- da Burdurda oldukça şiddetli bir zeızel' 
renmiş olan diğer büyük bir milletin J.ayn şöyle demiştir Jarını anlatmağa asla muvaffak ola tür. olmuştur, hasar yoktur. 
hücumforına maruz kalmak s

1
ras

1 
Fin- cEvvela şunu söyliyeyim ki. hava hü- marn.» Gircsundan, dündenberi katırlarla, Gümüşhane 9 (A.A.) Dün gee' 

landirya düşmüştür. Finlandiya kar- cum ve tehlikeleri bertaraf edilmiş ol - * devele:le eşya nakline baslanmıştır. saat 12 yi 10 geçe çok şiddetli ve biri br' 
larla veya donmuş göllerle mestur arn duğuoo T.an1letmiyonnn.> Tokad viJayeti, Reşadiye faciasını S Yardımın bir hafta gecikeceğinden en- fif olmak üzere 2 defa yer sarsıntısı ol' 
zi iizerinde tıpkı bizlerin ya'Ptığımız Bundan başka birçok mahrumiyetler !!Ün stmra öth-enebilmiş. Kazada sağ clise edilmektedir. muştur. Hasar yoktur. 

k 
- -ı · . çekeceğiz ve bu bizim Jçin pE"k acı ola - olarak kurtulan 100 kadar vatanda~ Ba .. ~ka yP.rlerde bulunan vilayetlilcr Erbaa 9 (A.A.) - Bugün saat üç bil• 

gihi. merhametsiz orsan suru ermın ., _ d-caktır. Henüz karada harbetmiyorw.. Fa açlık, susuzlukla pençeleşmişlerdı·r. Bu ı:u>lmi~. yollara dökülmiiı;tür. Hanlarda çukta burada dört san.ive süren çok şi 
taarruzlarına mukabele etmeğe çalış - ı:- .. _ -s J -~J kat zamanı geldiği vakit bütün şiddetile zav:ı.ll 1Jar bulabildikleri çigv sogvanı yı·- yer bulmak imkansızdır. detli ve gürültü':ü, bir harcketiarz duy ... .-
maktadır. Finlandiya tıpkı bizim ı;!ibi 

d 1 t 
yapmıya hazırlanıyoruz. Onun içindir ki y-erek kuru mısır ve nohud disiemiş _ Bir m•kteblı· arılrtr or muştur. Hiç bir hasar yoktur. 

ayni hedef için ayni hürriyet ve a a e • .... a• nefes almadan silah yapıyor.ız, miitema- ler, bilhassa yalmayak, don gömlekle • Akhisar 9 (A.A.) - Gece saat 20 ~n C'aTpışmakta ve elde ettiği bari - ŞebinkarahLc;arlı orta mektebli Ha - • 
- diyen si'ah ve cephane yap1yoruz. Ve işte kar, yağmur, çamur ve rüzga"'r altln- burada halif bir zelzele olmuştur. Hasa 

kulade netfce!~k herkesi hayran bı - san şunları söyledi: rakroaktadır. F inlandiya mi~ kah - bunun için de sivil eşya imalatı için işçi da hayatlarını idameye çalışmışlardır. c- Aç kaldık. Arkadaşlar tavuk, rat yoktur. 
~nı cnkiyonız. * h 1 v a· . Ege mıntakasında 

ramandır fakat, bizim sempatimize ve - K k . ayvan avcı ıgı yapıyor. ıresuna gı -
bizim muavenctimize muhtacdır. Bu a- Almanymıiii ;;"!1!clerl ayına am Ahmed Ferıd Topaçlı en - divorum.» Eğribel dağı korkunçtur. İzmir 9 (A.A.) - Dün sabah şehri· 

H .. 'L· .ı...\. ·k"' ıu · · kaz altında kalını~ hayatını od k 1 • · d h fif b. lz l lm tu pil' licenah millet bihnelidir ki Cenevrede er gun ıuıraz uıma aşı ar 0 · yor Kl ,., acı ur - Her!!Ü11 Karahisara ·ko~an birkaç kişi- mız e rı ır ze c c o UŞ r. 
son ittih~-z edilmiş olan karar bizim ve- Alman hükfuneü bir fütu.tıat planının ta~~trr. KayrrtS-~ ilk anda müva?.e- j yi .yiyor. Çığ altında ölenler ve devri- sabah Diki 'idı! saat 1,30 da 5 saniye d~ 
rere2imiz cevab alelade bir forma]ite- muhtelif safhalannı uzmı zaIIIClnd.anberi nesını kayibeder gıôı olmuş, ~~1<ın şaş - le'l otobüs oldu. 2 .30 da 15 saniye ve 6,30 da 6 saniye ~ 
den ib.,,ret kalmıyacaktır. tasarlamış ve yedikçe iştihası kabarmış- kın, ne yapacağını bilememiştir. Kendi -i Girc3\ln. Ordu şosesini zelzele çatlat- vam eden üç ~elze~e duyulmuştur. Bun: 

1 
ttr. Bugün Alman ihükfuneti trkanı, tn _ sini çıplak, pijama He enkaz yığınları tı. 1.fünakalat dun1\;. Giresun kalesi lardan 15 sanıye suren zelzele c.rta şi~ .. 

Alicenab bir dost dah11: Tfirkiye giliz impara-torluğunun yıkıldığını gör _ arasında görmüştür. Ç3.tladı. t t K ·~ dette bir darbe idi. Geçen zelzelede Dı. 
F k

__. d' v b 0 1 k t d' v * zze oı .. ., - . . i d K k.. bit a m, 1ger ır meme e ~ 1 ger mek arı.usunda Qlauklanru. izhar etmek- S n T' f d .. 1 1 . 1 kıh <? ;~J!l a avnırrca mev ıınde 
aliccn:ıb bir dost daha vardır ki ona da ten çekinmiyorlar. Müddeiumumi Ali Nizami, maarif me- S

1
." s ;1(r;;e

10
• e 

0 :an .c~nd sa~~ı sıcak su çıkmıştı. Bu ~ ,hafta içinde sı1 
derin sempa:tilerimizi buradan arzedi- Hiç şüphe yok ki, şimdi kurbanları- muru Tahsin, viiayet meclisi umumi a- ~ 1

1
v)as Sonusuaksı mlmu rı~ı! e5~ aste ek: l artmış ve fışkırmağa başlaını~tır. Zcızeii 

l 
... b .. h b h li d b zasından T.,hl t- ~~ Bak' ı.on a - r a. ara gore ıv a ı h . . . "' 

yoruz. Evve a ugun ar a n e u- na eWJ:leri muameleyi bize yapmakla .... r, ucı..-ctıuan ı, orman felaket kurbanlarının adedi 6500 ü bul _ Bergama .mmtakaoında da lss"dı~mış 
lur.mıvan ve fakat birkaç gün zarfında baht:yar olacaklardır. fen memuru, sandıkemini, varidat me - • ~ . evvelki gtin saat 19 da sabah 2,2-, de ~ 
zelzele, tuğyanlarla bütün muharib Biz 1.:endi ht>sa-bımıza bu gibi intikam muru ile daha yüzlerce insan, aileleri ve muştur. Yıkılan, hasara ugnyan evlerın 2,55 de olm:ık ÜU>re üç dda tekerriir el-
devl<>tler mecmuunun birçok haftahk cı fikiı'ler beslemivoruz. çocukları ile diri diri yananlar arasın - sayısı tabminin çok fevkindedir. Su~eh - rniştir. İkinci zelzele şiddetli olmuş ve 1 
muhn .. ebeler neticesinde gördüğü bü - Amerika Reisicfunhuru Paoava ~ön dadır. ı rinin birçok köylerinde taş taş üstüne saniye sürmüştür. 

F- * ka'anamıştır. Buraları şimdi bir toprak 
tün z~rarlardan daha büyük zararlar derdiği son mesajında, fenalık kuvvet- Yunnnistanda ·· .. · Reşadiye köylerinde de "''"".'yet elim- yı&'tnı haJi.ndedir. Nüfus zayiatı pek ka -gormuş olan Türk diyarıdır. lerine ancak sulh aşıkı olan a'damlarm - nu.. b ıkt Ankara 9 (A.A) - Felaketzedeler içi' 

dir. Yalnız Maodün köyünde 900 ölü var- , ar ır. . . 
Zeb:e\e felAkeU dostanE> el birliğile karşı konulabilece- dır. Reşadiye dahilindeki ô'.üm miktarı Kardan kapan·an Suşehri _ Koyluhıs:ır Yunanistanda umumi bir iane toplanzıı"' 

H~+ta bu~n bile bu dostun uğrad ı~ı ğ'jni ~eya~ etmiştir. . . henüz tesbit edilememiştir. Fakat bu - yolu bizzat valinin nezareti alt~ndA. açıl- sına. karar verildiği bildirilmektedir. 
zar~r·tı miktannı tesbit etmekten ariz İstı~balı sars•lmaz bır ımanla, kel - nun çok korkunç bir rakama vasıl olacağı nuştır. İmd'a~ postalan, ~hhı ekipler, Bclg. arlda toplanan t'Şya 
bulunuyoruz. Çünkü her saat -reni taf- larımı7m kuvvetine ve davamızın doğ maalesef kat'i görülmektedir. kızak ve mekarelerle yollarına devan1 et- Ankara 9 (AA.) - Belgradda !e

1
A -

siJfit i1e vaziyet de~ektedlı. Bizzat rulvP,una dayanarak bekliyoruz. (Şid- * mPktedirler. ketzedeler için toplanmış olan 46,370 di-
Reicıic'imhunın vüksek i<iaresi altı.n _ detli nlkı~lar). Fecaat gec hnber · alındığından Reşa _ Sm:ehrinde ytmiden binalar yıkıldı nar ile 11 İngiliz lirasının ve eşyalat'l1t 
d'-' biıiHn bu felaket7.ede yerlere yardım Al R diyenin imdadına da gec koşulmııstur. Kar tipisi hala şiddetini muhafaza e- gönderilmiş olduğu bildirilmtktedir.~ 

~d~b~~~ı:n~~i~~ı~~ ı::~~=;;~~;:;~p~ manyanın us ya ve :~::. ~::~ni:rı~~;~~~ ;:;~:;, . - Fela~ ketzedelere y~ r"ım fa~ıı·yetı· ) 
çinde bırakan metin Türk köylüsü, bu it lyaya karşı vazı·yetı• r \.._ . "' n Q bil~k ~n~eremillih~eti ~AA • Reşa~~fuci~ınıçokb~~~~~~ '--------------~~-------~----~ 
sabır ve cesaTetle karşı koymalrtac\:r. Londra 9 (Husust) - Hitler tekrar tir.İ'k 

Bcrline do- ·· '- j olarak Turhal ~eker fabrr'kasınm Faknt, tabiidir ki bizler, onların dost _ nmuş, as,..en ve siyasi erkanla 
ları ohn bizler, bu milli felaket kar _ istişarelere başlamıştır. s.ıhhi imdad ekipi Re~adiveye koşmuştur. 
şısınd::ı kendilerine yalnız sempati eri- Bitaraf kaynaklardan alınan haberlere Simdi yollar acıldığmdan bol erzak. gi -
mizi de>ğil, ayni zamanda' muavenet el- göre Almanya, Rusya ve İtalya ile olan vcc:Y.k eşya, 200 asker ve 15 doktor Rcşa-

münasebatını t · ı·f .ııi diveve varmı!':lar~r. 
ter'mizi de uzatmak mecburiyetinde _ anzım ve te ı etmese ça- uı 

Jaşmaktadır. Halen Berlinde yapılan isti- Tac;rada bulunan Rec:adiveliler büvük 
yiz. şarclerin gayesi buctu.r. bir tehacümle dlo"dukkırı .;re koşmakta 

Muavenete devam ve yo1da s'.1bırsız1ıkla sormaktadırlar: 
İnrtiliz ve Fransız bükCımetleri yap - Fransada İngiliz hava - Hern"eri kulun, kölen 01.-ım. Reşa _ 

tıklan ilk yardıma ilave olarak yeni - k diyeden ne haber... Cevdet Ynkub 
der- munvenetlcrde bulunmaya amade uvvetlerinin 
olduklarını Türk hükCımetine bildir ... kumandanlığı 
mişlerdir. Her üç hükfunet bu muave- Lo.."l.dra 9 (Husus!) _ Fransada bwu-
nete n~ suret1e devam edilm,. c lazım nan bilumum İngiliz hava kuvvetleri 
geldi ~:i noktasını birlikte tetkik etmek tek bir kumanda altında, tevhid edile ~ 
tedir· cektir. 

Fran.1a • fngilterenin harbe Bu Jruıvv~tleıin umum lrumnndan1ığı -
devam kararlan na hava mareşali A. C. Berit tayin edil

miştir. 
Fr~nS!l ile aramızdaki bu teşriki me
. Fransız ve İngiliz milletlerinin as-

saı. 1"' t' b" •· 
k 

... siyasl• ma ı. muavene ı utun 
erı. · i l ak b' 1 
h ıarda n:ısıl samım o ar ır eş -

sa .a · b k d l·ı·d· F . Jduğunun bır aş a e ı ı ır. ran 
rnı.şl 0 1 İngilizler arasındaki samimi -
sız ara 

Çörçil Londraya döndü 
Londra 9 (HU'SU.St) - Fransada ıgarb 

cephesini ve Majino haitıru ziyaret et _ 
mİf olan ıbahriye nazın Çörçil, tekrar 
Londraya dörun~. 

Halayda yerleştiriletı felaketzedeler 
Antakya 9 (A.A.) - Felaketzedelerden 

ilk kafileler dün Hataya gelmiş, başta 
valimiz Sökmensüer olmak üzere hüku
met erkanı ve yardım komitesi tarafın -
dan karşılanmışlardır. 300 nüfustan iba
ret olan felaketzedeleri evlerine misafir Zelı.ele ve seylab felaketzedeleri için bu mesaıye iştirak etmektedirler. gd
ctmek, ~aralı kalblerine şifa ve teselli şehrimizin yardımları ayni hararetle gün Kızılaya 300 parça eşya teslim e " 
vermek ıç.in Hataylılar birbirile müsa - cievam etmektedir. Bu cümlede Imak d'lm k ed n·· d dlP 
bakaya gırmişlcrdir. Vali Sökmensüerle üzere Eminönü Halkevı·nd b' n oh fl ı e t ir. un e tanırunış ka .. .. .. . e ır a a- terzisi Bayan Nebahat 14 kişilik ateY 
goruştum. Bana dedi ki, -cmilli fe~aket ldanberi 4o makine geceli ·· d" lü yesile bu faaliyete iştirak ederek bir 
karşı:ı~~ Ha~aylıların gösterdikleri ala- çalışarak felaketzedeJ.or· . gun uz _ ·p 
ka Türküm dıye iftihar eden her vatan- yasını hazır! "' ın ~ıy~~ek ~ş çok çn.'naşır, giyecek eşyası dikmi.şt~A 
daşı mütehassis edecek kadar parlaktır j f aına.kta ve şehrımızın kıbar Resimlerimiz Eminönü HalkevindeP"' 

• sını ına mensub birçok güzide bayanlar bu faaliyeti tesbit etmektedir. 



_ ıo İkincikinun 

~11Ut•mur uSon Posta,, nın Hikayesi .._. -
;:::: 
;:::::: 

Kocasının Hacları 

SON POSTA 

Bir arabacı devrilen 
arabanın altında 

kalar k öldu 
iifillU Çeviren : Nimet Musta.ça I j Dün Tophanede bir kişinin ölümile 

:rn l<ocası Mösyö Pelino öldüğü zaman, böylece önlenmiş olurdu. Madam Peli- neticelenen feci bir araba kazası olmuş _ 
nı adam Pclinonun acısı pek derin ol- no şişelerin en dolusundan ~laıdı. E- tur. 
d:;{tu. O Mösyö Pelino gibi kocayı bir tikette yazılı tarifeye göre sabah, öğle, İsmail adında birinin kullanmakta ol _ 

1 
:ı nereden bulacaktı! .. Adamın ağzı akşam birer k~ık alıp şiş:ınlıı içindeki duğu 2783 sayılı çift ath yük arabası Top

~o'' dili yoktu. Kansı yemek verirse bütün ilacı bitirdi. Bu arada da yemek- haM caddesini takiben Galataya gider _ 
~er, vermese sesini çıkarmazdı. Karısı- lerden sonra topa'l'lak kutudaki hap- ken, Dörtyol ağzında hayvanlar birden

Sayfa f ı .. 
.son Posta. nm tarihi tefrikasa: 109 

Yazan: Reşad Ekrem 

A 

a 
b~n otur diye gösterdiği yerden yalnız !ardan almayı da ihmal etmedi. Şişe- bire ürkm~ ve araba devrilmiştir. 
ır ş~y onu kaldırabilirdi. Karısının, deki ilaçla, kutudaki hapın bittiği gün Bu devrilme sırasında İsmail arabanı~ ~arçın - Sen gel, ben çekeyim senin gibi parlıyan yapraklarında Tayyarzadc-

oradan kalk, kumandası. Evde yangın kendinde bir baş dönmesi, bir garib altında kalarak çiğnenmiştir. cın! nin gözleri ile mi karşılaşınışb? .. 
çıksa Ted · Çıra - Aşkmla oldum çıra. 
d w • yangın Mösyö Pelinonun otur- hal hissetti. Acaba haı.sta mı olmuştu? . avı edilmek üzere Beyoğlu hasta - Sırma _ Gözünü benden ayırma! 

ugu yere kadar gelse, Mösyö Pelino- Acaba kocasının ardısıra o da dünya- nc~~e k~ldın!an İsmail aldığı yaraların Saç - Başıma sensin taç! 
nun canını kurtarmak pah~ına da ol- dan göç mü edecekti. Hizmetçisi Me- tesınle bır muddet sonra ölmü~. Üzüm - A benim iki gözüm! Sahba kalfa, sedef beyaz üstüne kara 
~?· kansının arzusu olmadan yer değiş- laniyi doktora gönderdi. Doktor geldi, ........ e ... ·~············d····················:··· .. ··•••·••··· Tel - Ölüyorum, tez gel! . ~~rlı "cTa~arzade.- yi, duvar içine 
~emek için yerinden kıpırdamaya- madam Pelinoyu bir iyi IDllaJ.Yene et- ır z a gUlelrm Biber - Bana yok mu bir haber?! gomulmuş bır endam aynasının önündc-
cagı :muhakkaktı tikten sonra: • •• Sabba kalfa: ki çe.şmi bülbül bir çiçek ş~esine koydu. 
~ Allruı böyle iyi kocalara neden uzun - Bütün bunları mide ve barsaklar V (Bakştarnfı 6 ncı sayfada) mem-ı·~··' ğendin mi bakayım benim na- Aynanın iki yanında, gene duvar içine oın.. - azgeç arıcığım d ~~mülın~ş. Y. erli dolablardan birini açtı, 
~ ~r ~ermiyor? Mösyö Pelino da uzun yapıyor, dedi, siz bugünlerde.. . pa oturalım. ' şu per eyi de ka- Diye sordu. Esmer çocuk: ıçınden iki ışlıcmeli çevre çıkardı, çevre.; 
~nıurıu çıkmamıştı. Geçen kış, daha Gözü komodinin üzerindeki Mösyö - Elektriği de kapıyayım. - Güzel oldu.. le_:~ birer köşesine birer altın koyup 

1 
ırk beşini doldurmadan ağırca hasta- Polino için alınmış ilaclara ilişti. - Neye? Dedi. Sahba seçtiği şeyleri bir mavi dugumledi; Beşire dönüp: 

daı1dı ... Madam Pclino hasis bir kadın- 0- Yoksa bu ilfıclardan mı a·ldınız? -- Karanlık neler ilham etmez ki. atlas kesenin içine koydu. Koynundan - ~unları al, Hıristo ile oğluna götür. 
ı L Canım ilh d bir sırmalı çevre çıkardı. Keseyi de bu . Dedi. 
· uzumsuz m~_,raflardan dalına ka- Madam Pelino ilaçlardan aldığını _ N 1 : ~m an vazgeç. çevreye sardı. Sonra: ayağa kalktı. Ço- Sah~a .Kalfıınm belinde mücevher to-

kntrdı. Fakat hayat meselesi mevzuu- saklamadı. İlacları niçin aldığını da rim. o :nim,~ ~n~ :a_asıl vazgeçeblli- cuk ta fırladı. kalı bır sırmalı kemer vardı, bu kemere 
- hs olunca artık hasislik gösteremedi. söyledi. §eyim. nıın, canım her Güzel Gürcü kızı esmer çocuğun tene- geçirilmiş gümüş bir zincire de otuz otu~ 
~ocac;ma doktor çağırttı. Gelen doktor Doktor mutadı hilafına olarak, ma- - Peki öyle olsun amma, ben de ko _ ~den tuttu. Birblı-lerinin gözlerinin i- :tt:n~i!f!~rili ufaklı bir külçe a-

h ısa bir muayeneden sonra hasta•lık dam Pelinoya reçete yazmadı. Yalnız canımEvv! 
1

JI •• k çme baktı. Fakat çocuk fazla tahammül y .. " ... akkınd k' fik . . .. . b d b-
1 

k :1:.Aıa 
1 

- e a şıır, sonra oca• edemedi, götlerini yumdu. Fakat, Sahbtı erden gumuş nan:e tepsısını kaldırdı, 
a ı rını soyledı: un an oy e ocasının ~ rını a - Şair kadın! 1 d.ğ. . ·. . . kalfa bu sefer rocu~· 0··pmedı". kanadları oymalı cevız ağacıncran yapıl-

- V h" t b.h tt• a ev en ı ımtzın ılk gecesı ' " nu . .. a un, dedi, iyi bakılmazsa mamasını en ı e ı: böyle geçti, sabahleyin uykud kul .ltı _ Midilli yavrum mış bir yüklüğün içine koydu. Sonra, be· 
Yüzde yüz yolcudur. - Sizi bu hale getiren bu ilfıcları al- ma: 

8 
a - Dedi ·· ··· yaz saten terlikleri ile halının üstünde 

:Madam Pelino merakla sordu: mış olma'llızdır. Bir hastaya verilnıiş D' Yangın var- . Bu ~er ,güzel çocuk, hırsız . tatlı bir hışır çıkararak salına salına, Ha-
- Ya iyi b:.1kılırsa? Haçlar, diğer bir hastaya iyi gelmiye- yata~ bafğı1n'ır gıbbi. oldu .. Uyanmamla Midilli idi; ,gözlerini açtı: tidesı beş Beşiıin çıktığı kapıya doğru yürüdü. 
D ' · · · · . . Ş 'ki 

1 
k b. h 

1 
an ır amam ır oldu. Ses mutfak _ Söyle güzel ablacığım... Sahba kalfanın oda kapısı, Fazlıpaşa 

oktor başını iki tarafa salladı. :Bu- ~ıh~- u da ~~r • ge ece _ ır. A asta ı- tarafından geliyordu, mutfa.lta koştum: Dedi. sarayının muhteşem salonlanndnn biri -
~~~ manasını madam Pelino doğru gı onlcmek ıçın, o hastalıgın ılacı ay- - ~e olu.y?1"? _ Şimdi bunu al, Yandım Ali tı.Rana ne açılıyordu.:. Salonda.ilk gözü alan, pen 
urus~ anlıyamad ğ 'b" d kt d Iar, seneler evvel alınmaz. - en mısın, şaşırttın, bak şiir oku _ götür benden selam söyle ne yapsın yap ~erelerde agır mavı atlas perdeler 

sasen k;P. b" ı ı gı ı o or a e- Doktor gittikten sonra madam Peli- Y?r~um. Gelen geçen de toplandılar, benf sın, b~ nameyi Tayyarzade denilen o za: ıle. ta':a~dan sal~anan renkli billurdan b~r 
nı ~ ~ ı ır manada baş sallamış ol- . d.. .. 

1 
. . <lınlıyorlar. Devam edeyim: llinin eline versin, anladın mı?.. ayıze ıd!. Bu avıze~ ~n:randa_n ~llanan bııı 

adıgı için kendi de anlamış sa ılmaz- ~~yu bır uşunce a mıştı. Bu şışe şışe c Yanıyor, yanıyor içim>, Çocuk gözlerini kırpıştırarak: bıllı1r ç.~~k d~etı ıdi. A vızenın tam aı,.; 
dı. Y ılaçları, bu kutu kutu hapları kaldırıp cKederim boynumda ricim>. _Anladım.. tında.küçuk hır mermer havuz vardı. Fıs.. 

Doktor reçeteler dı T . 
1 

_ atacak mıydı? Verilen paraya yazık Aşağıya baktım, sütçüler, bakkal çı _ Dedi. kıycsınden savruuın sularda, avizenin 
de bulundu a"tt' M ydaz ·p l~vsıye er olmaz mıydı? Aklına hizmetçi Melani rakları, mektebe gidenler durmuşlar, ~öz - Haydi bakalım .. Midilli renkli billurları, inci, zümrüd, yakut toz~ 
telefi y t ' dl:"ı ı . a am e ıno, reçe- geld:. Hemen onu çağırdı. Komodinin !erini bizim pencereye dikmişler, katıla göste olduğunu / ları halinde aksediyordu. - Salonun dört 
·ı ap ır ı Bunlar da çok pahalı - katıla .,;;1··yo lard M'rd.·ıı"" Sahı..:. k lf duvarında dört kapı vardı ki, birisinden ı aAcl • •• • d k" ·ıA · ı · d b" · . ·· ..,w u r ı: ı ı ı Ud a aya manalı manalı Sahb:. '·-If ar:Iı B- - . . _ uzerın e ı ı ac şısc enn en ırını gos- z kl d ' u .ıuı a çıkıınıştı. Salomm etrafında 
için <' . .':'"~ agrısı ıçın, karın agrısı terdi: • - e~ erin en bayılıyorlar. $Ur ne bakıyordu. .. çepçevre dört parça sedir vardı. biri al 
ne lsa dunvada yaptırmazdı, amma Al . ., kadar tesır e~er. - Abe oğlancık ne bakıyorsun oyle ... kadife, diğeri mor atlas, biri İr~n halıla-

Yapmalıydı kj kocasının hayatı --: ş~ şı.şeyı: . - Rop ~o _şambrım arkamda soka~a Çocu~ yutkundu: rile, biri de san renkli Şam i eklisi ile 
1llevzuubahs ol d Hızmetçı şışcyı e1ıne aldı. fırladım. Sutçu, seyyar satıcı, rnekteb ço- - Guzel abla ... Bu nameyi Yandım döşenmişti. Sedirlerin arka~ kl ü 

Doktor u~or u. _ Bir de kaşık al! c~~u ~puna dahil oldum. Karım şiirini Ali ağamdan daha çabuk ulıaştırırım Tay- zerine, ıbaha biçilmez sırma işle~el~r~rtü: 
hergü ta~ bır hafta muntazaman Hizmetci bir de kaşık aldı. bıtırdı: . yarzade~e·:.· ler konulmuştu. Sedirlerin önünde de 
Çete} n geJdı. Muntazaman herwn re- _ Ka 

1 
_ dold . 

1 
Yanımdakiler hep bır a~zdan: Sahba gozlerini açarak çocuğu omuz- hepsi sırına ve inci işlemeli .ayak Y~ 

tırıı er Yazdı. Herı!Ünkü receteler yap- H" ş !?1 urup ıç. ·-· . -. Voyvo! . lanndan tuttu: ları vardı. Kapıların üstüne altın kafes -
dı. Mösyö p r T 

1 
d lı.J ız:netçı, madamın dedıgını yaptı. Dıye bağırdılar. Bır an iizerlerine hü - - Deme be Midilli?! ler oturtulmuş idi içlerinde Hind ve M.-

i0rdu anuna .
1

A el ıno 1b~c. a~ ~n a - Işte böyle, bu ilaçtan saba·h. öğle, cum etmeyi düŞündüm. Fakat sonra to- - Vallah billah sana... rika ormanlarınOO:n getirtil~ ve reng6.-
<.11ınada ' ı acarı~ ı:ı a ~ ~a.rı: ikindi aksam birer kaşık içersin, şişe parl~ndım. Sana bir _k~t .kızıl çuhadan bayram- renk ve nadide kuşlar vardı. 
Yazıy n doktor gelıverıyor, ~enısını bitti''i'i zaman sana başka bir ·ı~ . İçımden: lık yaparım Mıdılh . .. Bu muhteşem salonun bir köşesinde 
rı}a Ordu. Komodinin üstü içinde yn- rirrı. l" ı c ven- - Bana da böyle baiırsalar hakları - Yeni küUh ta io;terim. · · al çuhalar giymiş iki Boşnak köle oturu~ 
s· nına:rnış renk renk ilaclar bulunan 

1
:.r f d var! . . . .~ . - Alırım!.. yordu. Sahba kalfayı görür görmez, he -

d.~eler, dört k"" t 
1 

k k t 
1 

,a .. izrre çi 0 adan çıkar çıkrna.z ma- Dedım, hır tak!n g~yordu. Hemen at- - Kuşak ta isterim.. . men ayağa kallmuş, el pençe durmuş • 
oL'llu~t oşe, opar a u u ar. dam P<."lino rahat bir nefes aldı. İliiç- ladım. Bir otel ismi sovlediın: - Alırım!.. lardı. Biribirinden güzel, iyi yapılı, sa -
Dok; u. ]ar çör tenekesine atılrnıyacaktı. Hem - Hemen oraya! - Mercan saplı hançer isterim.. . rışm, on sekiz yirmilik iki ge~ti. 

~c ıor ancak bir hafta gelebilmiş, üo;telik belki de favdasıru görecekti. A Otelde bir. odaya dktım. <?arsondan - Alırım!.. Sahbfı kalfa onlara yak
1

.aşarak: 
,.. .. acı ancak bir h ft ·r tabilmişti. . . A ~ • • kdıd kalem :mcdlm. Ve eve hır mektub - Kemal usta işi yemeni isterim aya· - Ferhaddan haber var mı? 
-..ı.ınkü h f a a ı aç ~~ .. Melanı ılacJarı aldı$ muddetçe evvel- yazm elbiselerimi istedim. Sair kadınla ğıma . .. Diye sordu. Gürcü kızının bilha 
dünvav a ~.anın. s?nunda Mosyo PeTino der. yeriiiJinden daha az yemek yerse e:rlili~mfz de ba~ladığ'ı ~nün ferdasında - Alırım!.. rarla yüzüne bnktığı genç: ssa ~ 

Macia a goz]~nnı kapa~~c::tı. . . ilaca verilmiş olan paranın bir kısmı ~~.~~-~1~~~: ........... -!.~.t'f! .. ~!!!.~ .. - - Ben de gidiyorum öyleyse... _ - V~r efen~im, Başağaya bu sabali 
cas rn Pelıno çok muteessırdı, ko- onun vemek mas:rafından çıkarılm~ Serbeflf siifan Çocuk şimşe1<: gibi bir hareketle, Sah- kağıd gondermış .. 
t" ının defin ic::leri bittikten sonra da 

1 
kt. banın yanaklarınd:m öptii ve elinden sıy- Dedi. Sahba kalfa telfış ile: 

"'essu·· d o ac3 ı. l f l d O k d b" k ·b· ... ~ N Y""'""''Ş, •ı? h r en kurtulamadı. İJaç şiseleıi, (Baştarafı 6 ncı sayfada) rı ıp ıra ı. apı an ır o gı ı 'r'Aar- - . e <U.04.U ne yazmış .. 
~ a-p ktıtul . . ..... Maii<"a'rada····59,···y··ar .... İ.İhha·r- kl . . kl lüm, ken, demindenb<'ıi kapı yanında kendi- Dedı. 
gız Ölü\• ar; ?a boşalmada? ada:nca- çocu arımı yetiştırme e meşgu ya- leri~i din1~yen Habeş Beşir, gülümseye- - Haftaya kalmış, kocakarıyı ~ctire-
Vücua .. ernuşti. Madam Pelıno saglam memuru zılanruzda şahsımı mevzuttbahs ile ef~ rek ılcrlcdı ve Sahb5 kalfaya: ceğim diyormuş ... Balmumcunun kan _ 
ki d ~ı.u bir kadındı. Hasta olduğu va- Seyyar sıhhat. mllcadele memuru halkın kfırı umumiye nazarında mesleğime ve - Güzel abla ... Bunu sana bafiçıvan sı bizim Ferhnda iyice tutkunmuş . . . 
Ce"· e~·ldi. Fakat ileride hastalanabiJe- ahvali sıhhtyesile alAkadar olmak üzere va- şahsıma karşı kullandığınız sözlerinize Hıristo gönderdi, adı cTayyarzade> . ~ahba. i~. deli.kanlıyı tepeden tımafa 
~~ını diiruna·· H . evvelden ö zlfestne ehemmiyetle devam etmektedir. cevab vermek medburiyetinde kaldıtun- imii· ·· ıstıhfaf ile suzerek: 

llUnij al ,. u. er seyın . k d 
1 

dan bu yazılarımı hüsnüniv. etle 1r ....... 1.,_ Dedi. - Aferin şu Ferhada .. dedi, geçen yrl 
<lar . ma1k gerekti. Mademkı bu a- l\lalkarada Ziraat Ban.kamım yaz ım arı _.'il' SahbŞ kalfa, sedef beyaz ve kara da- Rastlltlı Ayşe hanımı avlayan da o de~l 
~ ı~fic kalmıştı. Onları atmaktansa zıraat Bankasınca koyun 1ah1blerlnt pa • manızı diler ve saygılarımı bildiririm. marlı nadide Jaleyi aldı, gözleri bu çiçek miydi? .. 
~r, vıutar, [leleoek hastalık ra tevzlln~ başlanmıştır. Dr. Hayri Necati Ozban mücevhere daldı. Sahba, [a,enin sedef (Arkası var) 

•Son Posta11 nın edebi tdrlka9ı: U lukta merdivenleri çıkmış, Leylft banı- beni epey korkuttun. Çünkü: Halruta o - - Çünkü; dedi, kımıld'anışların yılan 
-.. ... mın odasına girmiştim. lanca aşkımla bağlıyım. Fakat akşam üs- gibi kıvrak. Yılan kadar tehlikeli ve alı-

Bu kadın nereye gitse başka bir bava lu idin. Yüreğim rahat idi. llalfıka da se- cısın. Halam ne cesaretle seni o güzelim 
yarabyor. Küçük oda iki ~nde cMem- nin Ahmedle evleneceğini söyledim. kızlannın yanına çağırmış bilemem ki ... 
duh beylerin:ıo olmaktan l';ıkmış, neş'eye - Allah saklasın Bütün ömrümü bu Ben olsam çağırmazdım doğrusu. 
kavuşmuş sanki. Vazo\arda çirekler ... rilehan d · n * ek' 
Tu al 

" " e e mı r.eÇJrm · · ·· Durdu, düşündü ve birdenbire: 
. v ~t masasında LeylA hanımın koku - Niçin burada geçireceksin. Bir gün .. " .. . . . . . 

şışelen, boya kahları... Şurada burada Ahmed masallardaki kadar zengin ola _ . - Ne duşundum bıhr mısı~? dedı, be 
Nakleden : Neyy:r Kemal f~ogr~flar ... Genç kadı_n maviJer giy- caktır. o zaman çi\ehaneden dünyaya nımle İstanbula gel. Cumartesı . berabeıo 

lJ k bo bosu da tavuğa benziyor. Yus- ~ış .. Sıyah saçlarla cevrıli minyatilr yü- parmak ısırtmak için çıkarsın. Y?la çık?rı;. Orada muhakkak kı daha 1-
lti biy u hekliyen nözleriıne karanlık bel-ı ten Iyuk zu bır ışık parçası gibi. _ Asla ' yı eğlenırsın. 

ra_ı N1 A ,.. yuvar a . B" · · · · . . "ukUn verir. Kadınlardan bazılarının dağa . çıkı:ru-ı ır yandan sigarasını içiyor, bir yan- Güldü: . Bu teklıf hoşuma gıt~ekle berabt!ıı * 1 ğı sahileşti. Kızlar hemen ışlerınc ~a~. mektub yazıyordu. Yazı masasının - Pek ala! Pek i li! Yalnız een şu içırnd'en kabul etmek gelmıyor. Levıa ha-
Maçkcı ~~dılar. Dadılarının iğnesine iplik t?k- ustu;ıd~ dağınık mektublar, gazeteler , zümrüd gözlerini açarak yüzüme öyle nımın sesinde bu kadar şefkat bulma -

. mak ta bana d~ştü. Kadın<'~ğız .. ~alıne hatta ~ır de ~.elgra! .... Av?i beycik bu ka- bakma. ~orkuv~rum. sam hemen chayır> diyecektim. 
Cumartesi 19 Sonteşnn bakmadan ince ı~Jere he~eslı. Gozu de dını böyle ~orse Melıha ıle fiteçen <Smrü- - Benım yenmcle olsanız Ahmedle ev Saatlerce konuştuk. Bana: 

<~ ..... . ) d -nıeri hatırla- iyi görmüyor. Guy~ f:kırl~rc ça:_ışıy~.r- ne n~ .d:rdı? Herhald_e. ~n er~ek olsam ]enir :mivdiniz? Bu çocukla her gün her - Yaşamak tatlı, çıok tatlıdır, diyor -
~ak hile . e ~eçen son gu d tatsız \ar. Bunca emek doktuklen _şey .;ıc: gu.n hangısını alacağımı bılırdım. lki sigara saat beraber bulunmıya ve onun olmaya du, kaygularını bir yana atmayı bilen, 
voş, :?nan ıstemıyorurn. O ka ar ' davanmaz. Çalışmanın . bu türlasu vakıt dumanı a~asın~a: tahammiil <>debilir miydiniz? bir iki clo.stu, bir tek sevgilisi olan için ... 

'Leyı· asız şeyler... . . . öldürmek değil de nedı.r? ::- G~ldın mı yaramaz kız! dedi seni a- - Ederdim, niçin etm?yeyim. Koca - 1 Yemek vaktine biraz kala aşağı in .. 
Sabah a hanıma söz verdı(!ım gecenın Onlan gördükçe Şazıye hanımın hoş sagıdakı. m<'l~kler grupunun c1.irJen kur elan her sey bek1<'nmez, muayyen fCy]er k ist d" . 
ltes ~ Yai{nıur başladı . K~hvaltıya her: bir sözünü }1atırlıyoı:;ım: . . t~.rJ?1ak. ı?tedım. H?.111 ~e şöyle gündüz beklenir. K<>ca denilen sınıf di~er erkek me e un. V· • • 

Orta] nıurtnıuş ge,di. Leyla hanımefen~ı _ İşe yarar iş goremıyeceksın otur g~zıle ıyı~e bir J(oreyım ... Sahi /en (.'Ok ]erden avrı bir sınıftır. Erkek, kadın, .k~ -: ~en de gelecegım. Sem şımdtdcn 
tesad~.rda görünmüyordu. Ben Ahmed ıC dinlen daha iyi... " .. ~zclmıssın. Ne gözler, ne saçlar bu!. ca ... Dünyadaki iki cinsi işte böyle ayır- Haluk 

8 valnız bırakmaya gelmez. dcdt 
daJıa Ufen Yanvana oturmustum. Hnluk M l'ha bugün meclisin gulu ?lmuştu. •Can yakan:. diye böylesine derler. Ben mak lazım. Kansının bütün m-ısraflan - Kırılmıştım: 
llana ~onr~ ~<'l?i. Hemen hiç konu madı. Gençe ~ir kadı~ .ile ~a<:başa. vennış, başka de, ~e~i de ayağımı~! tetik al malıylZ. na seYe seve göz yuma.n. wıkit vakit u - - Size. onda_n d~i~a uzak duracağımı 
~· . a hır ıkı kere baktı, 0 kadar... " okmuş ıııbı mutemadıyen çocuktan, Guldum. Başkası soylese kim bilir ne zak seyahatlere, uzun 1slere dalıp karı - vfıctctmcdım mı? Sozume inanmıyor mu-

fl'ıly ıçııı değiştiğim· bilmiyor tabii. Bile- so:_ y d bahsediyorlardı. Arada bir de kızardım. Bu kadının dilinde acı · taUı ~ !:ını rahat bırakan erkek mükemmel bir sunuz? 
bıe.s ec~k te ... cKe~ki 

0 
gece (peki) de- do~ıur an nalı fısıldaşıp gü'üşüyorlardı. 1uyor. ' kocadır. BPnimki mükemmel bir koca sa -İnanıyorum. ! ... akin sen i . _ 

<hğı~ ıdirn.10 Bu sözü (Ç .... . . ) den. avrı.l- ~~~t:d:a ne yapaca~!mı bilemiyordum. - Pek de az konuşuyorsun . Tehlik:li ';_lam_a~ : ~nkü, lbirinci~ bana _ç.ok düş- dasın . ben otuz. Haluk ise bir ~~fe=. 
kere danberi kendi kendime belki bın N b·tip tiikenJn(!z gun bu!. .. Dayana- olduğun muhakkak. Zaten :bence bütun kun, ıkıncısı -yılda bır ay musCesna- tam erkek Ne k d "ht' Uı d 
lc;irı tekrarladım Ahmed barın ikram e ı j.tun ha şimdi bir patlak veriy~ kızlardan az çok sakmmak Hlzımdır. hiç yalnız bırakmaz. Halbuki Ahmedi sık sam yer· ~~· a ar 

1 ıya avran ~ 
de d telflş gösterdikce annesi kadar. belki mıyaca.mdi vereceğim derken hizmetçi; Gene güzel kahkahalarından biri oda- sık Avrupa vo1-culuğuna çıkarmak işden 5 __ ı.. r. . . 
Yal aha çok sinirleniyordum. O sabahı rum,/ı hanımefendinin beni odasında yı doldurdu: bile de~iJdir. ozunu gene tatlı kahkahasUe bıtırdL 
dQw~ız Ahın~e değil herkeı;e her gör- cL~f ~·ğini haber verdi. Mediha hanım - Söyle dokunmıyacaksın bana de;til - Ben ~vlemneyi böyle anlamıyorum. Y~n ne kıymeti var? Bu kadın 
l>e>~ Şeve bir kinim vardı.' Haluk ta b_: 

1 
en:neye'» başladı: mi yılan kız?... - Ya nasıl anlıvorsun yılan kız? h?ngı kıza değişilir? Hele beni hesaba 

ttırnC'iştih?lı görünmüyordu. Mediha . ha- so:_: Bu kızın da ne fena adeti var. :Sura- - Ben ha.na dokunrnayana _do~n. - - Bana nroen .yılan k.ızıo diyorsunuz? lbıle kat~az, ~ahsus söylüyor. 
iştih fendı :misafirimi a,l!ır'avım dedıkcc 

1 
ez mi odasından çıkmak bılmez. ~an:ı:. Hele sızc asla ... O kadar guzelsınız Ben yılandan nrfret cderım. O bun ıan sovlerkt'n boni yalnız bir 

~l'J>aa.clan ediyor. Tıpkı kanad'arını cır?a ~/1n~~.~ _ .. . kı dunv~da kıyamam. " Sigarasını dudaklarından çekti. Birkaç şey düşündürdü, haHi da düşi.indürüyor. 
trıc:qc:n her Y'avrusunu bir köşeye . s!ndır- 8 Arkasını duyamadım. Ç· . .mku: Bır so- - Mukemmel! .. Şu halde doc:tuT .. Dün saniye beni dikkatli dikkatli süzdü: (Arkası var) 

rahat etmiyen tavuklar gıbı .. za-

KÖLELER VE CARİYELER 

Sisli Akşam 



ıo Sayfa SON POSTA 

(Memleket Daberleri) 
Zelzele f eliketzedelerine 
yurdda yapılan yardımlar 
Konyada iki partide 20,000 lira toplandı, Denizlideki 

teberrüler de 5.300 lirayı buldu 

Tokat halkı çcı dırlarda yatıyor 
Konya (Hususi) - Erzincan ve diğer 1 zedeleri için kazamızdaki bütün me -

yerlerdeki felaket Konyada çok büyük murlar maaşlarının yüzde onunu ter -
bir teessür uyandırmıştır. Derhal va - ketrnişlerdir. Kazada teşekkül eden 
linin r iyasetinde bir yardım komitesi milli yardım komitesi içtirnafar yap -
teşkil edilmiş. mer.kez jandarma ko - mış faaliyete geçmeğe karar vermişse 
mutanı, ticaret müdürü ve bir çok tüc- de henüz ~ başlamamıştır. 
carla r d~ bu teşekküle girerek faaliye- Merzifonda 

-te gcçrrişlerdir. Ayın 31 inden beri 1 O 
bin lira toplanmıştır. Bu arada pek Merzifon memurları da Gümüşhacı
çok halı, kilim, ~ivilecek, yiye _ köylü ı:ırkadaJları gibi maaşlarının yüz 
cek teberrü edilmiştir. Manita- de. onu~u felaketzedelere teberrü et -
tura, yorgan; çarşaf yüklü bir mışler_d_ı_r. _________ _ 

Mersinliler şehirde 
bir lise açllmasını 

bekliyorlar 
MersJn (Hususi) - Otu bine yak. 

laşan nüfusa Te ticari Jainterlandının 
cenişllti itibarile rlttikve daha mühim 
bir meYkJ edinen riisel Mersin, büyük 
bir vDi.yetıin merkeü olmasına rat. 
men henin bir l.i.seden mahrumdur. 
~ersin ebemmlye&lnde ellluyan birçok 
tehlrlerlmlz senelerce enel tise lhti. 
yaçl:ırını cidermiş balwunaktalarken 
bir Pürü tercih haklal'UIUS lnalanduğu 
halde lisesis kalmakta bel'tfnam olu. 
•omus kelimenin bütün minasile ı&cı_ 
dır. 

lçel nürııs Te arası ba.Jumından va. 
sl bir bö.redlr. Bana bir de viliyet 
merkezimizin her bakımdan bala ol. 
dutu ehemmiyet Din edilirse lise 
hakkmdakl ihtiyacın bif6klütü ken. 
dUifinden ortaya çıkar. 

Lise açılmamış olmasa yüzünden 
Tili.yet rençlerinden eUerhl taJısilsis 
kalmak mecburiyetine düşmektedir. 
Ciinkü, hanlardan çotwamı mali n71. 
yetlerl liseli bir fe)ılrcle tahsile de • 
nm bn.kiınını v~ darlıkta.' 
dır 

Orta ,.. ilk okallara rösternen n 
~pıtan tehacüm ~ rençlerimizden 
çotumın tahsilsiz kalmış olman naza_ 
rı itibara alınacalı: olarsa ilse lhtlya. 
cımn derecesi anl.qllır. MerslnlUer, 
çok kıymetli Maarif Veldlimls Basan 
.Ju Yücelln ba Lhtiyae1 &iderecef inl 
mutlak sanıyor ve ümldle beklemek. 
trdirler. 

,,,...~~~~...-....-....-..--.,--.,..-...~~ 

izmirde 2 O milyon kilo 
tut:n satıldı 

vaıgon yeni yılın birinci günü yola çı- Şehirci'ik mUtehaSSISI İzmir (Hususi) - Ticaret Vekaleti -
karılm•şhr. nin aldığı tedbirler sayesinde 34 mil -

· İlk parti olarak toplanan bu teberrü- E~li Edirnede yon kiloluk tütün rekoltesinin ylrıni 
-lerde'l sonra ayın -dördüne kadar da l O Edirne (Hususi) - Şehircilik müte- milyonu satılmıştır. ~rikalılar ı 2 
bin ha, 103 cuval, 23 sandık, 20 kü - hassu:ı profesör Egli bugün İstanbul - milyon satın almışlardır. ~rek Arne -
çil.k bnlya·, 21 büyük balya çamaşır, dan ~ehrimize geldi. Profesör Vali Fe- rikalılar, gerek yerli firmalar rnüba -
elbise vesaire, 13 sandık ayakkablo 21 rid Nomer, Belediye Reisi Ferid Çar - yaa ettikleri tütünlerin parasını müs -
teneke peynir, ve pekmez ile: 9 çuval daklı ile birlikte Umumi Müfettişliğe tahsile ödemişlerdir. 
un, bulgur, bir tulum peynir toplan - gelerek Başmüşavir Sabri Öneyi ziya· - Alınanlar namına bir ~rup yakında 

mıştır. ret etmiş ve öğleden sonra Müfettişlik İzmir piyasasından on milyon kilo tü -
Para, eşya teberrüatı heyecanla de - salonunda General Kdzırn Diriğin hu- tün mübayaa edecektir. Müzakereler 

vam etmektedir. zuri1e yapılan toplantıda bulunmuştur. Ankarnda başlamıştır. 
Denizlide Profesör ile Edirnenin imar p18.nı ü-

Den '7.li (Hususi) - Memleketimi - zerinde geç vat:te kadar görüşülmüş -
zfn bü~ıük bir kısmını ha·rab eden zel - tür. 

Malkarada bir mektPbe radyo 
hediye edildi 

_ Hasan Bey, nasıl bi
zim ınağazayı beğendin 

mi7 

Pazar C'la 

. • • İsmini cSon moda 
ınaf azaaı. ko7dwn... 

Hasan Bey - Malazan. 
güzel amma, bu la1m vlt • 
rine UJDJUJQI' ... 

• • 

••• ö,ıe TL Hem ıon 
moda dlyorsun, hem de 

· dündenıbed camekAncb. de
littkltlt ıapau)'Ql'IUAJ 

İkindkanua 

Tnrdda IEl.S , 
T rakyanın her tarafı karla kap ah, 

yollarda muvasala kesildi 
birçok 

Karla örtülmü.f lpsala dan bir görünüı 

Edirne (Hususi) - Dündenberi so - den Keşan ve İpsalaya gidip geımedt 
ğuk bir kat daha artmış ve şiddetli bir çok zorluk çekiliyor. Kış bütün şiddr 
poyraz fırtınası çıkması üzerine don tile devam ediyor. 
yüzünden sokaklarda yürüme çok müş Kop ve Zigana dağlan bpah 
kül b!r hal almıştır. Düşenler fazladır. Gümüşane - Kop ve Zigana dağl.ıd 

Uztinköprüde 1 S gündenberi kapalı olduğundan pi).)" 
Uzunköprü (Hususi) - Trakyanın ta gelmemekte ve kar fırtınası dev&rO 

her tarafı karla kapalıdır. Uzunköprü- ~tınektedir. 

Akbıyık yangını esnasmda 
Uç kişi yaralandı 

EvvE-lki gece sabaha karşı Sultanah
medde Akbıyıkta çıkan bir yangın ne
ticPsindf' iiç evin yandığını dün yaz -
mıştık. Yangın etrafında zabıtaca ya -
pıl~n tahkikat neticesinde atesin iki 
kapılı ve dört bölüklü Sükrü Ye İhsana 
aid ev~rrı çıktığı anlasılmıştır. 

Bu evde müteaddid kiracılar bulun
du~und:m yafü?m esnasında bazı yara
lanma hadiseleri de olmuştur. 
Yangın telasile kendisini üçüncü kat 

oenN.'rPden soka~a atan Didarın sa~ 
kolu kmlmıs, hammal Ali ile Ahmed 
adındaki arkada~ının da eJleri ve viiz
ler: v~nmı~tır. 

Yar:ıhlar Bevo<Ylu hastanesine kal -
dırılmı::-larctır. Zabıta ve adlive vangın 
etrafınd<' tahkikata deYam etmektedir
ler. 

Pnll1t'~: 

/nhlıarlarda: 

fındaki mubayaatla şimdiye kadar sa
tın alınmış olan miktar 3. 920. 715 kilo 
kuru üzüm ve 3.905.130 kilo hurda 
incire baliğ olmuştur. 

Ankara bira fabrikası tevsi ediliyor 
Ankaradakl bira fabrikasının istih -

sal kudretinin arttınlınası karan üze -
rine bu bre fabrikada lcab eden iıı -
taata bql•nmıftu'. 

Yen:den mekteb:er 
açılacak 

Maarif Vekaleti önümüzdeki yıl içl1' 
memleketin muhtelif mıntakalannda hl' 

sıl olacak mekteb ihtiyacı etrafında şi11l4' 

diden tetkikler yapmağa başlamıştır. ııa.
len memleketteki orta tedrisat müesse -

selerinde sınıf adedi 3000, talebe adedi de 

119,145tir. 
Gelecek yıl ilk okullardan birçok tale

be daha orta okullara gireceğine göre 
muhtelif yerlerde yeni orta okullar "1f 

mevcud orta okullardia da yeni şubeler 
açmak lazım gelecektir. 

Veka'et mekteb ihtiyacı etrafındaki 
tetkiklerini bitirdikten sonra Mayıs ayın' 
kadar icab eden tedbirleri alacak ve önil 

müzdeki ders yılı başına kadar biitüıı ib 
tiyaç\ar temin edilmiş olacakbr. 

Ticart'f işl~rl: 

btlklll cadde.al tomecU kıanmdı 
Gündüz şaat 14 te 

Çocuk Oyunu 
Üf&JD saa.ı 20,30 da 

Sözün Kuuı 
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TDrkiye Cümhuriyet MerkE'~Z 
Sayfa 11 

Bankasından : 
Adres 

10 sene ve daha fazla müddett~nberi sahipleri TL. 

tarafından aranılmadığından dolayı 2999 sayılı kanu- 3~!! 
nun 41 inci maddesi mucibince muhtelif Banka ve 4!·;; 
Müesseseler tarafından Maliye Vekaleti hesabına 5.03 

muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen pa- ~.:: 
ralann miktarı aşağıda gösterilmiştir. 1;.: 

Osman oğlu Veysel. 
Kczzabcı oğlu ban eczacı çıra~. 
Nuruosmanlye oteli No. 69, 
Kooka kunduracı. Macar takımı bugün 

G. Sarayla karşılaşıyor 
ın Zelzele felaketzedeleri men1'aatlne son bir 
r a~ Yapmağı teklif etmiş olan Macar Fe -
~rısı Varuş takımı bugün TakSim stadmda 

Apost'll Trevenduli. 
Ahmed Biıli Zade. 
Anastas Dobrid!s. 
Koço Lazari. 
Fatma Esma. 
Yamandı. 

Kasım Elenko. 
Nlkoll Yordanoğlu. 
Enver: 
Ahmed Arif. 

Eğrikapı Pahaya klllse müsteclrl. 

Sirkeci Sepetçi sokak. 
LAnga K~t.ip. 

Yerebatan Şengül yoku§U No. 12. 

~atasarayın karşılaşacaktır. 
a facar takımmm bugün yapacağı :ınaça 
~n bir ehemmiyet vermek 10.zımdır. Macar 
ıa hını ıncmleketlınlzde kaldığı çok tısa bl.r 
ın n.an içinde bugune kadar beş maç yııp • 
ın ~ bugunku oyunu ne de alt nclSlnı oyna-
~ olacaktır G . 

O 
:ılatasarayın bugünkü form vaziyeti göz

tıı.nd 

işbu paralar Bankamıza C:evrcdildikleri tarihten 1
;·: 

itibaren iki sene içinde sahipleri veya varisleri ta· -Jıa 
rafından evrakı müsbite ibrazı suretile idare ınerke- !:: 
zimize veya şubelerimize müracaat edilerek alınma· ::~: 
d.klan takdirde 2794 sayrlı kanunla teşkil olunan 
Amo ·tisman Sandığına intikal edecektir. 

1.13 
-.38 

3.88 
1.38 
5.13 
1.88 

Mehmed Al1 oğlu Htimil, 
Hil.srev Beylel".lyan, Mütekald 
Vlrjlnl. 
Mustafa Salim. 
Kerecıyan. 

İstllyanos KostL 
Avram Elfalz. 
Servet. 

Ayasofya hademesinden. 
Mustafa, Mualllm İrfan. 

Mlmar Jozef hem§lresl. 

Pııngaıtı Altınbakkal. 
Yo~urthane sokak No. 29/26. 
Bnvuzlu Hnn elbise tüccarı. 
Aya.sofya imamı Arif karı.sı. 
Çukurçeşme No. 73. 

• 

d ~ e tutularak Macarlarla yapılacak. mag 
tır r .. ıı:ın doğruya bu takıma bırakılmış -

h S,n haftalar içlnde cldden pek sağlam bir 
l~~ geJnu.~ olan Oalııtasarnyın üstüste yap. 
t ., lllaçlar e.<ınnsında birkaç oyuncusu .sa -
b~'-anrnı.ş olduğundan bugunkü maça nasıl 
~ labınla çıkacağı malUm deelldlr. 
encrb:ıhçenln de bazı oyuncuları sakat 

~1L"• t ın :.ı lçtn Galata.saray tnkımını takviye e -
be~ k.nblt olmıyacaktır. Galnt.a.saray takımı 
d: e Şerem bir vazifenin chemmlyetlnl t.nk
d"rn~~ek ve aşağı yukarı i:stanbultı temsil 
benı k olan bu maça elbette lfıyık olan e -

llltyetı verecektir. 
O}\ıc:::reıt Galatasaray, gerek F. T. C. bugünkii 
ta a lcab eden e.ltı.kayı gösterecek olurlnr
ta ıev\ıı blr maç daha seyretmek fırsatına 
;uşrnuş olacağız. 

M · 1'. C takımı bu akşam avdet edecektir. 
aoarar takımı Bel ... rnddn Ud maç ynptıktnn 

nra p eşteye avdet etmiş oıacnktlr. 

. B.alkan gUreş şampiyonası 
ıçın milli güreş takımımızm 

seçmeleri yapılıyor 
hJ neden Terblyesl İstanbul Bölgesi Güreş 
:nlıfi•ndan: 
ed~ 13/1/1940 Cumartesi günü için teı·tıb 
lan ş olan Grt>ko_Rumcn güreş musabaka-

lo Şehzndebaşındn Suleymanlye klubu sa. 
nund ' 
2 :ı Yapılacaktır. 

b - Bu müsabakalarda Ahmed Gürkan 
a, ha" 1" tilt em, Vefik Giırkan, Satın Arıkan, "e. 

1A ' 'Re.<ıaı! Tunçkol hakem olarak seçilmiş. 
~rdır. 

a_B 
PlYou u müsabakalar Balkan güreş şnm -
hiYetıllsına hazırlanacak takımı seçme ma
tdiJ nde olacağından evvelce ıstmlerl ilfın 
de nıış olan gUre çllcrln tnrtJ lçln saat 18 
l'er~:d llliisabaka lçin saat 20 de müsabaka 
u~ Ol e hazır bulunmaları ehemmlyeUe tcb. 

Untır. • 

l!aıka .. * llltıden· n Gure~lerl Organizasyon Komile-

13 ı.9.ıo .. u 
&aa• 

2 
tarihine mü.sadif cumartesi gun 

böl; ~ de Süleymanlye klübünde İstanbul 
len esı Bfireş ajanlığı tarafından t.ertlb edl
tııeıe~reş tni.isabaknları Balkan güreş seç -
hına ı~ın hususi bir ehemmiyet\ halz bu. 
nınn u~undan c.şağıda isimleri yazılı oıan 
b:ıkaı t:\tıına girmiş gl\reşçllerln bu mtisa -
Olııtıu~~a lşttrak etmeleri ehemmiyetle tebU~ 
~"h. 

\'11.stır !lıed Çoban, Mustafn Çalonnk. Adnan, 

111 
.Arıııan, Yaşar Elkan, Küçük Bü.se)·io. 

ınektab:er aras1 fulbo1 ve 
ı.,1an voteybo\ maçtarı 

lig 1i buı Mekteblerl Voleybol ve Futbol 
nıarıe;1"etı Bafkanlığından: 13/1/1040 CU -
ltlaçıar,. günü yapılacak futbol ve vole)bOl 

'l' . 
'l'er:~ stadında: san'at mektebi - ŞLşh 
ren~ın Lis"(!sı saat 13.30 da hakem T. öze. 
~l sa~~uaııım mektebi • Galata.saray Ll-

D- 1440 da 
-veret 

lt ıa.30 stacrı: ~ık Llsest _ i:stıklfll Ltsesl sa. 
ae3ı 8a11t da, Ticnret mekteb1 - İstanbul Lt -

tiey ıuo da. 
~l:~u liaıtevı salonunda: narttşşafnka 
: l'aı ı:;:;:ataş llse.5i saat 13.30 da, Pertev. 
~lteıt liı - Hayriye lise.si saat 14 te, Vcfn 

lı~:ızı,.1 ~ı - Yüce Uıkü Usesi saat 14,30 dn, 
Isesı - Haydarpaşa ıısesı 15 te. 

Ankara borsası 
A -····-~ıımş 9/1/940 flaUarı 

ÇEKLER 

ı Sterlin 
100 Dolar 
100 Fran 
100 Liret 
100 İsviç. Fr. 
100 Florin 
100 Ray~. 
200 Belga 
200 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kr. 
200 Peçeta 
ıoo Zloti 
100 Pengö 
ıoo Ley 
ı Dinar 
ıoo Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

Aç.ıiış..Kap.:ın~ 

5.21 
129.60 

2.91 
670 

2910 
69.4590 

21.78 
0.965 
1.5925 

13.19 

23.5525 
0.965 
3.1575 

31.1775 
30.8275 

~raa Eshanı ve tahvitat !at tıı 
19.80 
19.10 

~u müddetin hitamından sonra vaki olacak 
c:ıatların hükümsüz addolunacağı ilan olunur. 

-mura-
(227) 

Giresun Noterliğinin 1/6/938 Tarihli tevdiat. 
TL. 

20.-

70-

46.92 

8.15 
7.-

10.:?0 

2-
318 
2.-

4.-
7.74 

1180 

s2010 
44.85 

-.75 
862 
2 30 
2.10 
ı.-

2 42 

1.21 

qos 

1.56 
9.77 

TL. 

85.79 

117.38 

143.25 
195.83 

ı.o5 

2.25 

-42.61 
-.o4 
1.2~ 

S.75 
448 
4.88 
8.25 

13.63 
4.88 

Adres 

Toraman oğlu Mehmet ve bL Giresun vilA.yetlnln Plrazl.ı nahiyesine ballı 
raderleri All ve KAmJl. Dozat karıye.slndcn. 
31/1/9S8 tevdiatı 
Giresun Müstantıkllğl. 

Bolantse Bankm 29/7/938 tarihli tevdiatl 
D. E. BJörkstrom. İst. Bnker Han iliydqulst et Holm11 mtıe.s _ 

sesesinde. 

Antoclne Ole.netti. (Ölü). 
Paruıyotis N. Mert.uris. 
Hakkı Nahouz. 
onnlk Rahdjlen. 
FeUx seıcu. 
El!sabeth Welz . 

Yusuf zıya. 
Nlkolıı Kostor. 
Isaac Sheinln. 

Ali bin Mustafa. 
socr::ıte Th. Bezlrcl.s. 

s:ırkls Fındıklıyan. 

samuel N. Namer 
Jeıın Saliba. 

Beyoğlu Kanzut Eczahanesi. 
Galata Karaköy Boyacıoğlu Han No. a/6 

İst. Mnrpuççular Kohen Ha.n No. 13. 

Beyoğlu Kumbaracı 119 No. ıı Salva.tor Han 
kat ı. 
i:st. Ca~alo~lu Mengene sokak. 
Akaretler Bostan sokak No. 9 Beşlkta.f. 
Karn Mustafa Paşa No. 51 Galata 
(N. Lelbo,1tz yanında.) 
Şam Darferah otelL 
Beyoğlu Aynnlıçeşme Nazım Paşa ap:ut.L 
manı No. 8. 

Yemiş Çobançeşme soknk No. 4. 

is. Grunsteın. 
Mediha Nihad. İspirto 1nhlsarında. 

lst. Küçük lstikrazat Sand.ılı iznılr Şub. :bı 23/9/39 tevdiatı 

Bella Nlnyo. 
21/8/939 tevdiatı 
Yuda Danoo. 

ist. L el Noterllğlotn 2151939 tevdiatı 
Bay Hüsnü zevcesi Bn. Basene. !Beyoğlu Site dö Peraaa zevct Bay Bıı.mtı 

nezdinde mukim. 
1-rt. Tünel Şirketinin 20 '9t 938 tevdiatı 

Amele Hasan Mahmud. 
Bekçi Hamlt Çavuş. 

lzmir Akşehir 8ankasının 16/4/938 
Tarihli tevdiat. 

Bergama afı memuru ölii Yu 
suf zıya. 

İzmir ! el Noterliğinhı Z2/9/939 &arlhll tevdiatı 

sındırgıdıı Raklstanlı Akif. 
U./4/938 tevdiatı 
İ7ınlr Rıhtım ve Liman Şlrketı. 
izmlr Em!A.kt Mllll1• Müdüriyet.!.. 
izmlr Belediyesi. 

Abb
... Oıızl bulvarındn sllA.hçı Ali Salim in§aatmda.. 

Taşçı ...,, . 
tsı. ı cii Noteıtiğlnln 201819311 tarihli tevdıatı 

Mehmet. 
Haçlk zadeyan. 
ömer, Mülb;nn. 
Nlkolati. 
Makruhi .Alyanakyan. 

xevork. 
Boh<>r Nesim Berabya. 
Şab::ın. 

Hristo Dolo. 

Konya Karanğacında Mısırlı Zade. 
Jiasköy arabacılarda tamlrcl. 
Beslktaş Ihlamur Bayır 80kak. 
Ayvansaray Cad. bllA. No. bakkal. 
Kumkapı Patrlthane sokıık. 
Kumkapı BAllpnşa yokuşu No. '1. 

:Fincanı::ılar No. 4 manifaturacı. 
Kantarcılar Saatçi yokuşu No. 4.3. 
IBalıklıda kahveci. 

13.-
17.75 

3.88 
11.88 
1.13 

13.88 
5.75 

7.88 
30.02 

1.44 
-.94 
37.86 
12.88 

52,165 

24.79 
27.74 
5.39 

56.33 
12.94 

1.34 
27.86 
40.33 

:?75 
8.91 

83.82 
5.19 

145.10 
31.61 
6.-
4.-
4.-
3.-

33.-
3 80 

73.-
145.38 

251.74 
157.71 

6.50 
12 70 
7.55 

117.24 
14.45 

199.29 

26.56 
1.50 

27.-
1.50 
1.60 
S.-
120 
2.-

10.57 
-.76 

2.37 
-.57 
10.65 

6.26 

4 75 
6.'75 
2.13 

-38 
13 73 

Niğdeli Manase oğlu KlplryanD!. 

~nanct. 

Haraıambol 
• 

Yorgtnıı. 
Osmanlı Ticaret BankaSL 

Eyilb DUlbentçller No. 41 All karısı. 

Balat Hamamı Muhittin YoRurthane 
pcrükll.r. 
Kumkn!)ı Kuyulu No. 22. 
O'\lııt.a Perşembe pazar No. 21. 
Tnşçıyan veresesi. 
N~nntaş Te§vikiye. 

-.07 
IOt:ak 14,07 

6.51 
-.57 

106.71 
3.07 
3.13 

32 63 
2.G3 
9.75 
7.88 

2.21 

3.88 

Dilber. 
Emll Kaçe. 
Tnşçıyan vere~l. 
Emine. 

pavıald. 

~nrlka. 

Küçük Mustafa.paşa Cüceçe§me 1mam Mas. 
lafa kansı. 

Fener Tevkil zafer AndlyonJ klllses1 mtL 
tevclllsl. 
iKadıköv Pekme7. tarlası Köçs~u hamam 
civarında fotlncl İlya lı:arısı. 

xostt ıtansı Marlya. 
1.88 Hacı Mustafa apartunanı odabaşı. 

ss Elts::ıe Huriye Bloblrd~rek Deveoğlu -voku.:11 No. 11. -· va~- Ayşe " ~-
1 5

8 .,.,,~ Bakırköy Cevizlik. 
· nr. Kadri. -.8B d Mıı.nrlt milfetti~. 

s.75 pavust f Hasırcıln.rdıı çuvnlcı. 

5 7
5 Mu a a Çnrsamb1ı Draman SelllnlkU. 

-
1
·08 a~Un.Noterliğinin 20/8/938 Tarihli tevdiat. 
st. :Wın Adres 

TL. Ercııköy ı.,tnsyon civarı Hasan karısı. 
24.61 HikJnCt.. Nul'uomıanlye Kemer soknk No. 2 İmam 
ıı.76 ~u.sttıfa ınımL Zo.de. 

'7.38 

ı.38 

13.so 
'7.88 

32.73 
2.88 

:ı,eoı. 

zeki ve Fuad. 
osınanlı Ticaret Bankası. 

reguva.r Manuellyan. 
frınt ve poııınıya Atanasyad.1. 

Halid. 

snndnl bedestan No. 4 antikacı. 
istasyon civarında Nebil -reresc.sl. 

Büyük çarp Sırmaeılar. 
Kumkapı Sut.erazlsi sokak No. 18. 
cerrahpaşa Keçehatun No. 21. 
Xııılme.scld. 

244.78 
3.25 

27.19 
-.fi3 

8.32 
4.07 

188 43 
B.82 
1 57 

-.82 
12.07 
2.82 

6.13 
6.82 
2 67 

-99 

-.27 
4.07 

-.93 
1.67 
9.13 

2.63 
2.07 

-.57 
4.13 
6.57 

-.43 
-.77 

Panayot Takapulos. 
Tesrtna. 
İfakat. 

Beyo~lu Tarlabaşı Çakmak sokak No. 3. 
Küçük Mustafapaşa Çırçır çe§lllesl Mustafa. 
karısı. 

Fahrünnisa ve BlUJ. 
Abdürrabınan. 
Nikola, Dl.mosten, Apostol, Elen!. 
Hüsniye. 
Mebıned. 

Cani n Elenl. 
Koço Glnl. 

Haham M1rkado Tal'llO.. 
Ncs1ın Kohen. 
Ahmed Neş'et. 
Şerife. 

Falk Necip. 
ömer kaptan verese!i Abdullah. 
Ahmed.. oemru.. Zeliha, ~ 
ŞAsman Ya.nko oğullar~ I.Jgor, 
Aleko, Yorgi, Koço. 
Miralay Mustafa. 
Osmanlı Tlcaret Bankası. 
Zişan, Emin, Evkaf. 
Şak.lr Cema.l Hasan Tosun. 
Hamid, Mecid, Hatı..z b>mhlm, 
.Mehmed. 
Rukiye. 
Korucu Yorgl Kefaleti 
Dak1s namına Dikra.n Altunyan. 
Karamürselde Refia. 
Ali Rıza. 
Tayfur. 
Eftad Atlamazo~u. 
Alçıcıyan. 

Takfur, 
Leon. 
Emln~. 

Ali Çavu~ 
Vasll. 
Ahmf'!d Nurettin. 
Kleopatra, Kiryaklça. 
Evkaf, Dimltrl, To.şo. 
Kemerburgazda Tahir, Tevtık. 
Penbe, Seramiye, Hatice. Meh.. 
med, MaShar, Rwıeyin, Atll .. 
Penbe, Yıldıs. 

Melek. 
Osman. 
NCJJ'et. 
Ett.alya. 
Said, Fitnat, Şerife. 
Oürclyan Santuht. 
Teofllos. 
Habib vere5esl. 
Dr. Nazım veresesi. 
Vehbi Teya İsmail Hatkl. 
Mehmed Recai. 
Dlmltrl. 
Fatma. 
Talha. 
Cemal. 
Keork Hanllyan. 
Markos. 
Tahir. 
Suphi karısı Adviye. 
Behice. 
Sbnon Avramldl 
Kosti Te ManoL 
Avukat Hacı Nuri. 
Ham Remzi ve Zehra. 
Yorgl. 
Yorgl Todorak1. 
İbrahim Te Salih. 
Nlkola Pandazopulo. 

Şerl1'e. 

Yuvan. 

Keork Sraklsyan, Bogos. 
vasıl, Vangel. 
Evkaf veya Hayrullah. 
Anıta. 

Ya kof. 
Lena Ozell. 

1 

Lazarı Çini ve Mahdumlan. 
Anastas. 
Hacı Hanımı. 

Kostl. 
n:eıpernlk. 
Furtuna Pardo. 
Dlmltrl. 
Dcsplna. 
Lüsl Beondl. 
Huriye. 
Hacı İsmail. 
Emine Müberra. 
Yakub. 
Mustafa. 
Hamdi. 
İstifan. 
Şerife. 

Fatma ŞekO.re. 
Mehmed Tevfik. 
Hristo. 
Sadeddin. 
Bo~o.s karısı AnJel. 

Asma.altı Ağa Han No. 3, 

DarülAcezede. 

Ciball vapur dskelesi kaI'ŞlSl'nda 
Brtsto dükUnmda. 
Hasköy Hamam caddesi. 
Kamando hnn No. 12-13. 

Şişli dlf er BekOl sokak. 

Beyazıd Yahn1kapan No. 10. 
Çıkmaz kuyu sokak No. 27. 

bakknl 

Fincancılar İbrah1mpaşa cami sokak No. n 
Mahmutpaşa Dayehatun Mollntnş No. 29. 

Caddebostan Miralay Celtıl evinde. 
Abdi Sub:ı.şı Kuyulu sokak No. 85. 
Clball RcH karşısında mmcı. 
tst. MPs'aelet han No. '1.6. 

Yemiş Dercbaşı Yemiş 1.skelc Cnd. 
Sirkeci 1.stasyon karşısı ahcı. 
İcadlye No. 17. 
Eminönü Valde han. 
Hocııpaşn Hendek ve Adııpazar otcllnde. 
Sirkeci Dcmlrkapı Ollmpos gazoz fabrika. 
sın~ 

Ortaköy Dere boyu No. S:ı. 
Ya~ iskelesi soğancı sokak No. 10. 
Balat Hızırçavu:l Rlfat Et. sokak İznk kızı. 

(Devamı 12 • • 
ıncı sayfada) ~~~ nı ~ıuruın vı 19.10 19.15 J 

4.88 
-.38 

7.22 

}lüseyin. Bebek Valdel Bidlvl ahcıba.şı. 
Abdullah. ,_ 



12 Sayfa 

Deri ve Barsak Müzayede ilanı 
Türk Hava Kurumu Ödemiş Şubesinden: 

Kurban bayramında şubemiz mıntakasında topbnacak deri ve bar.saklar açık arttır
maya konmu~tur. 

13/ 1/ 940 Cumartesi günü saat 116. da ihalesi yapılacaktır. Tallblerln ihale gtinii blL 

zat veya telgrana ıubeye mfiracaatJarı ve prtnameyl görmek için de htanbul fUbesi-
ne baş vurmalarL c160. 

Adapazarı İcra Memurluğundan: 
Pazar köyünden Çakır Mehmedln oflu Mu.stafanın tasarrufu alLında olup 4/8/938 ta .. 

rlhlnde bir sene vlde ile Abdulhallm otlu Halitten ödünç aldılı beş y{b liraya mukabil 
birinci derecede ipotetll n tamamına ehlirutunar taraf~dan 3000 lira kıymet takdir 
edllmlş olan Pazar köyünde Nlaan/ 339 tarih Ye 10 sayılı tasarruf kanununun ne.trlnden 
mukaddem muhdes au Ue mnteharrlk iki taşlı bir bab delirmen yeri ile ebntyeslnin .s1L 
liis hisse.sile diğer bir sülO.. h.lasesinln 2304 aehlm ttlbal'Ue 1440 aehlmi 4 sehlm 1Ubar1-
le 3 t;-.?himl bugünden ltiba~n açık arttırma lle .satışa çıkarılmış Te arttırma ıartna • 
mesi >erkes tarafından görillbllmek azere 1011/940 tarihinden 1tlba~n icra dlnnha
nesi~{' talik edllml4 olacaktır. 

Iııbu gayrimenkulün blrlnci arttırma ile sat14ı 12/2/940 tarihine müsadlf Pazarte&i ıü
nü saat 10 dan on beşe kadar icra daire.sinde yaptlazaktır. Bu arttırmada arttırma be .. 
del:hln gayrimenkul~ tahmin olunan kıymetin "' 75 tini bulduğu takdirde en çok art_ 
tırarJn Wıtünde lhale olunacatı ve böyle bir be~'l elde edllmedill takdirde .son art -
tırnnm taahhüdü baki kalmak şartlle arttırma on be~ rün uzatılarak 27/2/9f0 tart... 
hlne mii.sadif Salı günil ayni aaaUerde n yerde yapılacak 1k.lncl arttırmada gayri _ 
meukııl en çok arttıran üstünde thaJe olunacaktır. 

İhnlevl müteaklb müşteri yedi ıün tçlnde ihale bedelini Mf'aten tediye etme&l ll • 
:ııma ır . . U.<rt tal:dirde 2004 aayılı icra n tnl3 kanununun 133 üncü maddesi dairesinde 
muam .. Ie yapılacaktır. 

i,hı: gayrimenkuliln satıt gününe kadu blrıkml• vergl.!Jl satış tutarından ödenecefl 
ve C' 2 buçuk deUA.llye ve ferat ven.lr masranarın ınü.şterlsln~ adi alacaktır. 

Oayrlmenkulün hududu vesalr vaziyetleri arttırm:ı şartnamesinde tasrih edilmiştir. 
Alacııtları tapuda tayıdlı olmıyan alacaklılarla dlfu irtltak hakkı aahtblerlnln bu 

ala~nkl:ınnı ve hususile faiz ve masrafa dair !ddlaJarını Uln tarihinden iUbaren 20 
enn içinde icraya müracaatla kaydettirmeleri aks! takdirde alacaktan tapuda kayıd_ 
Iı otm•yan alacaklıların satıt tutarının paylaşmasından mahrum kalacaklardır. 

İşbu ıayrimenkul hakkında fa1Ja malt\mat almak arzu edenlerin 939/1537 numaralı 
dosyaırı.zla memurJyeUmlze lüzwnu müracaatlan llln olunur. 940/465 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

TL. 

-36 
12.27 
12.86 
1.31 

-.ts 
2 OG 

11.57 
1.51 

- .49 
7.86 

11.89 
.3.62 
2 21 
3,40 
l.79 
7 47 
-.il 

2.49 
-67 

1.10 
-.02 
-.10 
3.-
1.14 

-.32 
1.76 

- .28 
-.27 

2.83 
2.83 

2.92 
1.95 
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6 23 
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3.9C 
2 18 

4.02 
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-.33 
- .33 
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4.38 
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(Baş tarafı 11 inci sayfada) 
hım 

Agop Sarraflyan. 
Nerses Kazanclyan. 
Etem zevcesi Rafet. 
Mehmed. 
Desplna n Gartllt. 
Mirza babı. Re§lt otıu. 
Parseh. 
Seyyit. 
Bahtlyariyan biraderler. 
Marigo Yorgiyo, 
Ande!ib. 
Jan Vornata.s. 
Sateulk Mlhtarlyan. 
Zaruhl Nişastacıyan. 
Marb. 
Klryakl 
Nikoll. 
Salih. 
Surpuhl H. Arhanlyan. 

Nlkola Amlgdalos. 
Osman. 
Kurken Karahanlgan. 
Nlkola Selsoğlu, 
Jozef Romano. 

Mehmed Ali. 
Yuvanls Valyadl.s. 
Andonyos İstamoll.s. 
Mehmed Ali. 
Abdurrahman Hıfzı. 

Nazım İsmail. 

Kırzade Hüseyir 
Sadık. 

Avram Mlrkado Baruh. 
İstep:ın Haçerlyan. 
Dr. Feyzullah. 

Fuad. 
Mehmed Tayyar. 

Aş0t Bazbazlyan. 
Kirkor Abancı. 

Raçlk Abrahamlyan. 
K. AnJiyopulo. 

Vas.tlakl. 
A. Azariyan. 
Hr.Lstororldlıs. 

Yordnn Tana.!) 
Pavll Kal!upulo. 
Abdurrahman Hıfzı. 
Yernnuhl Ketcnclyan. 
İstcrea İrini. 
S. Zaflryadls. 

Amelya Yorglyadl vere..cıeat. 
Baatrls Ohanlslyan. 
Ko·tanUna Kaçules. 
Dimltriyos Kufulu.s. 
T. T. Tufurl. 
S. Teofanldls. 
Ümetullah. 
Rüsumat Ba.şmi\d!lrlyett. 

Başağa zade Nakllyat Şirketi. 
J'ak. 
Evkaf _ Galib Hamdı. 
snvafor Gafion 

Adre3 

Abaray tramny yolu No. 214.. 

Unkapanı Oad. No. 5-7 
Bakırköy Orta sokak 15.102. 
Büyükada Katolik kilisesi karşısın<U 

Sultannhml!d park karşLcıında. 
Üsküdar İcadlye Yazmacı Avaıdl3 sokak 
No. 21/2. 
Kumkapı Kadirga Cad. 129.89. 
Kuçükpaıar Saatçi yokuşu No. 19. 
Pangaltı Büyükdere Cad. Harbiye karşısı 
Ş!şll Büvükdere Cad. Şakir Et. apart. 
Gal!tta Do~ruyol bil! No. ra. 
Alacahemam Tahmis önü No. 52 
Ged 1:Cp:lşa BAllpaşa yokuşu No. 37. 
Ferlköy Kasunpaşa Cad. No. 139. 
Beya7.ıd Hnsanpaşa karakolu No. 57-58. 
Beşiktaş Abbasağa No. 951. 
Beşlktaı Abbasağa No. 951. 

Dlvanyolu Çenberlita.ş Matbaal Osmaniye. 
Kasımpaşa Bedreddin Yenıyol No. 63. 
Ortaköy Bayır Mandıra sokak No. 113-5_26. 
Beyo~lu Do~ruyol No. 511. 
Beyoğlu Aynalıçeşme Emin Caml 
Samancı sokak No. 7. 
Samancı sokak No. 7. 
Aksaray tramvay YQtu Y'u.!ufpaşa aolta'lıı 

No. 73. 

Kapalı,.arşı İskender Boğcnı makascılar ka
pw No. a4.36. 
Haydarp:uıa İbrahimağa Tekke No. 137. 
B"vo~ı~ Hamalbaşı Dudu odalar sokak No. 
!0.20. 

Beyoğlu Ayaspa!la. 
Tophane Knsablar yokuşu Yamalı hamam 
sokak. 
Galata Arabcaml bakkal Markosoğlu 
Beyoğ1't zıba .sokak No. 92. 
Kıtdık!iy Hnsanpaşa Kaptanpaşe 
Kumkapı Yalı sokak No 45 
Ortakôv Menzil sokak No. 29~30. 
Bultan~amam No. 48. 

Xumkapı Çadırcı Ahmed Çelebi. 
Hayda:-pa~a ibrahlma.ğa teklaesi 
Dra~mım Tercüman yokuşu. 

::vof'lu Duvarcı sokak No. 52_57 
yo~ıu Fcridiye Duvarcı sokak. 57 .52. 

İzmir 3 cft Noterlltinln ıc '11939 tarihli tndiatı 
Plyer Depolla. 

İzmir Sırlan T. A. e. nln 24/! '939 Ta. ıı tewlatı 
Silleyınan. Duatepe sokak No. 32 Karantina 
Ayşe. Gül sokak No. 4. • 
Osma~. Irgat tın:ırı Saçmacı hamam 
Hacı Ibralllm. İklceşmel!k Cad. No. 431. No. 22· 
Muo;tn fi\ Şevki. Keçecller Cad. No. 7. 
24 / 1/ !139 tndJatı 

ıo 42 Has:ı'l. 

'i.- Hnlil nğa. 
:-nzelyıılı Cad. l No. ev sahibi. 
Iklçeşmellk Uzunyol No. 92 
Bahrlbaba parkı No . 10 dükk!ln 
Dermendnğı İrfan S. 20 No. da. · 

A .i O Mustafn. 
Fatma Mehm,.d. 

3 
( Mabadi bu~U:t çıkın di:er yevmi gazete1erdedir) 

SON POSTA 

• 
11~ IS IAHUU 

~· 

l••••U 

• 
Bütün Avrupa ve Amert" 
kan Parfümeri mamulitı

nın Türkiyede 

H KiKi iNi 
EN ucuı 

fiatlarla satan yegane müessesedİ' 
Hasan Deposu Yeni Adresi: 
Bahçekapı, Beyoğlu Tramvaf 

durağı karşısında _./ 
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Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

e.ı .. tuldup n ihtilatlanne karıı pelr 
toairli ve tan aşıdır Diyauyolu S.aJt .. 

Mahmud tiırbesi No. ı lJ 

SELANiK BANKASI 
Tes:s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri : 

1STANBUL .Galata ve Yenfcami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

······························································ 

İlan Tarif em iz 
Tek ailtuıı santımı . ........................ . 

Birinci ıah "le 
I kinci sahile 
Uçüncü sahife 
Dördüncü ıalıile 
iç sahifeler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda ilan yaptıracaklu 
aynca tenzlli •.ıl tar1fem1%den .istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
aayfa ilanlar tein ayrı bir tarife de.rplJ 
edl1mlştlr. 

Son Posta.'nın t~carl Ulnlarına ald 
işler içln fU adrese m(iracaat edll
melldlr. 

İli.ncılıK Kolll'iıtil Şlrkeü 
KıibramaD7adt: Haıa 

Ankara caddesi 

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

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHIPLERl: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLJGIL 

İ st. L v. Amirliğinden: 
2 ?-1.J." lu Diklmevi terzi Ye çadır kısımlarına gece eklbl için işet alınacaktır. Bu eıll' 

on beş günde bir gündüz ekibi ile tebdllen çalııacaktır. İsteklllerin &,fağıda yazılı veJ" 
ikle T~·Phanede İki numaralı Dlklmevi Müdürlüğüne müracaatları. 

ı - İstida. 
2 - Pollsce musaddak hüsnlihal varakası 
3 - Tifo a.şı kağıdı. c107b 119 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnJarı 
Muhammen bedeli ıooo lira olan beher desteai 25 adetten ibaret 200 de.ste dosya 1çl1' 

bezli zarf 26/1/194-0 Cuma günü saat (10,30J d' on buçukta Haydarpaşa Gar binası d,. 
hlllndekl Komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin 75 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesl
ikle b!ıllkte eksiltme günü saatine kadar KomLsyona müracaatları lftzımdır. 

Bu işe a\d şartnameler komisyondan parasıı olarak daiıtılmaktadır. (258> 

Zonguldak Belediyesinden: 
Yetml~ Ura aylık ücretll itfaiye Amirliği boştur. İstanbul itfaiyesinde lmirıtt tursıJ 

görmüş olan ve belediye memur ve müstahdemleri n!zamnameslnin 2 incl maddesinde.. 
ki evs<\f ve şeratu haiz bulunanların a.şa~ıda rösterllen evrakı müsbltelerlnl dllekçele • 
rtne baı51ıyarak 2211/1940 tarihine kadar Zonguldak Belediye Riya.setine mfiracaaUarı. 

ı - Nüfwı hüviyet cüzdanı. 

2 - Hfümühal mazbatası. 
s - Lbkal orta mekteb mezunu oldu~unu gösterir şahadetname veya taadıtnafXl9• 
4 - Askerllk9e 111.şlği kalmadığına dair vesika. 
5 - Bulaşıcı hastalıklara müptell olmadığına veya vazifeslnl muntazaman ifaya ın"' 

nl olabilecek bedenl ve akll lrıza ve hastalıklarla malül olmadığına dair rapor. 
•3 Evvelce bulunduğu vazife ve memuriyetler için bonservis nya beraatJ. sıaııoe' 

mazbat::sl «13• • 

Pelerliye Su!ar İd:ıresinden: 
idaremizin aboneman servi.si için 9 kalem muh~:!llt evrak acele olarak bastırılacaıctıt· 

Bunlar için 17/1/940 Çarşamba günü saat 15 de yapılacak açık eksiltmeye glrmelt ısıt• 
yenlerin şartnamesini ve nümuneleri almak üzere Taksimde Sıraservllerdekl idare tXlet• 

kel'ind 0 levazım şefllğlne müracaat etmeleri. 
Elf.slltm<>ye girecekler c180• liralık muvakkat teminat yatıracaklardır. d54• 

İzmir a liye mahkemesi 2 ncl Hukuk Di. 
kimll~indf'n: 

.izmirde Karantinada Halebll sokak 4 sa. 
yıl! evde ot.urur Kerlm oğlu Zeki Varışlı ta
rafında::ı İstanbulda Tophane eski Sahpa -
.ı:ar Süehilbey caddesi Hasan bey apartıma
nında mnklm iken halen ikametgl'ıhı meç. 
hul Hasan Mehmed kızı Hayriye aleyhine 
açılan boşanma davasına mütedair dava 
arzuhal :ıuretlle davetiye varakası müddea_ 
aleybl:'.l Uı:ametglhının meçhuliyetlne meb_ 
nl tebll~ edllemediğl şerhlle müba~lr tara_ 
fın~.an iade edllmı., ve zabıtaca yaptırılan 
tahkikatta da 1kametga hıııın meçhullyetl 
tah:ıkkuk eylemiş olmasına mebni arzuhal 
5un•tlle davetiyenin ll!nen tebliğine ve mu.. 
hakemr:?nln 12/1/940 Cuma günü saat 10 a 
tallldnP. tarar verilerek bu babdakl arzuhal 
suretli dantıye varakası US\.\,len muhakeme 
korldorvna talllı: kılınmış olduğundan müd
deaale:rh Hayrlyenln yukarıda tayin olunan 
gün ve saatte mahkemede hazır bulunması 
veya. blr vekil göndermesi, aksi takdirde hak 
kında muamele! gıyabiye lcra kılınacağı 
tebllğ makamına kalın olmak tızere llln o-
lunur. Q39/2390 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merke:U: Berlin 

Tirlriy• ,.betmı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu; İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirlü banka iıi * 

Doktor Hafız Cemal 
(l.okman Hekim) 

D1.vanyolunda 104 numarada ~er,O• 
hasta kabul eder. Telefon 21044-233{18 


