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ar fırtınası Erzin- ZelzeledensonrJ 
ana yardını işini 
g ü ç 1 e ş t i r i ·y o r 

ilk imdat treni Erzincaoa vasıl 
oldu, yardıma · başlandı 

r----ı Erzincan kurbanları-

ıstırap çeken 
Memleket 
fk8rıumumiyesi 
Yaza n:HASAN KUMÇAVI 
Zelzele fcllketi binlerce yurd. 

ı bir an içinde aramızdan alıp 

lıtt. Zannediyoruz kt en büyük 
l.cia gecenin rahat uykusu içinde 

lnnduklan bir 611'&da blittin bu 
anJa.rm yer sarsmtuı ile yıkılan 

trlan altında can \·ermiş olmala
ıdır. 

Biraz dü5Unl'eek olurnk zCIZl'le
" ölenlerin ikıbeU ondan kurlu. 
'r&k ~ıkta l•alanlann maruz bn
ıtndnklan sefalet felaketine nls
etıe daha zayıftır: Zelzele blnlcr
yurdda§ı taş \'e toprak yığmla
altma. gömmüş, fakat yüz bin. 

erce kadm ve erkek, genç \'O lh
Yar, çoluk \"O çocuk !JOğuktan , . ., , 

lıktan, h&stalıktan ölilme mah
fun bir hale gelml,ıtr. 

(Devamı 4 üncüde) 

nın ilk listesi 
ilk yarah treninde 215 yarah var, Erzincanda kolordu 
kumandanı bir mucize kabiJinden ölümden kurtuldu 
Vekillerin treninde erzak bitti, 

köylerden yiyecek tedarik edildi 
· ~ ~ .. _ · ~ ~ Erzurumdan gön-

Zeb:cle yUründen muhteJlf noktalarda. nfalitefek ltaııa.r 

derilen kamyonlar 
yolda kara saplandı 

ESkiköy, 31 - (Husus! suret· 
te giden arkadaşımızdan) - Da· 
hiliye ve sıhhiye vekillerinin treni 
yeni bir yoldan çıkma yüzilnden 
hareket edemedi. Geceyi ESkiköy
de geçirdik. Trenin etraf I sekiz 
metre karla kaplıdır. 

gören Enlncan haU.oıda Ulr köprü ... 
r-~~~~~~~~~~~~~~-

Civardan gelen köylüler ve as. 
kerler hattı açmağa uğra,ryorlar. 
Devlet Demiryolları işletme mü

(Oe.,.,.,ı 4üncüde) 

Dinamitli tuzaklarla 

il 

Karacabey ovasındaki bütü 
köyler su altında kaldı 

ölenler var 
Köylüler evlerinin damla 
rında imdat bekligorLar 
Muda~yadan ve civar göllerden san 
dallarla imdat müfrezeleri gön~erildi 

Menemen ve izmit 
ovalarını da su bastı . . . 
Son dakikada aldığımız malu-

mata göre, feyezan mıntakasma 
hareket ~n Bursa valisi Refik i. 
le fırka kumandanı \'e sıhhiye, 
Kmlay heretlcri her tarafın su· 

larla kaplı olması yüzünden yôl· 
lanna devam edemıemiŞler ve Sil
tnklü jandarma karakoluna iltica.. 
ya mecbur kalmış~ardır. Saat 12 

(Devamr 4 üncüde) 

Dostlarımız elemimiz 
. iştirak ediyorlar 

Fransa Felaketzedelere bir yardım 
olarak 150 bin lira gönderiyor 

Ankara, 31 - Dost devletlerin de mı{ltakalarda çalışmağa tali 
~lze!e !ela.keti do!ayısile alc\~a ve ,.e Am'~de olduklarını bildirmiştir. 
yardımları de .. ·am etmektedir. Doktor Refik Saydam Biri 

bir Sovyet livası 
tamamen imha edildı 
Sovyet tebliğleri ·mühim bir hadise 
olmadığını bildirmekle iktifa ediyorlar 

. Dün haber \·erilenlerden maada Amerika devletleri büyük elçisinin 

Hclslnkl, 81 (A. A.) - Salmi
jcrvinin cenubunda Fin'ler :tara
fından dinamitle doldurulmuş olan 
boğazlardan ıeçen Sovyet livıuıı 
berbav& olmuetur. 

Bu llvayı teokll eden 2.000 .kl§i
den hiçbiri kurtulamamıştır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine gö
te 60 Fin cephaneleri kalmadığı 

için PetBanıo mmtakasmda Para _ 
tadt civarında Norveç hududunu . 
geçmişlerdir. 

M01Jkova.. 31 (A. A.) - Büyük 
umumt kararglh tebliğ ediyor: 30 
llkkAnunda mUbim hiçbir hldise ol-
marn.ıştır. 

(Sovyet • Tin harbine dair dl-
ğer telgraflar S lincli sayfamızda
dır.) 

:Zel:ıele fe!A'ketlne uinyan mmt&kal&rdan Dtvrllrte 
lstaayon bl:ılalan. •• 

, gelen haberlere göre :\lısırdaki tn· ,.e Amerikan hastanesinin bu doL 
~ ~ giliz kuvv~tleri '-.-umandam gene- tane \'e insant allkasından dolayı 

ral Vil!O:l Anadolu)"3. 20 bürük t~kürlerini ifade etmi~ ve btı
a9'er1 çadır ile tngiliz askerlerinin gün hareket edecek 300 yataklı. 
\"erdiği 100 lngi!iı lirasını gönder. çadırlı hastaneyi müteakiben gl5rı 
mis ~e geni~ bir yardımda bu!un- d':ilecek olan yüzer yataklı iki 
mak için de prens Meh~t Ali ik St"yyar hastaneden birine do 
birlikte ç:ılışmağa bl~al}lt,tır. Şeplrt heyetini memur edec:eği 

lngiliı hükOmeti de 25 bin ı~ bildirmiştir. 
giliz Urası tahsis etmfştir. f~ran..• Yunaniıtanın elemimin 
hükOrneti ~ milyon Fransıı fran iıtirakı 

Z e 1 Z e 1 e d e n I• z d e ııı (takribe.n 150 bin Türk liruı) Alina 31 _ Bütun gauteler 
yardımda bulunacaktır. Türkiyedeki felflketli zelzele ~ 
Amerakanın alikaıı kında Anadolu ajansrmn verd@ 

1 h • d .. , d ı' r\ Birletik A~rika devletlerinin haberleri uıun µıadrya kaydet.. n as 1 1 s s e 1 r Ankara büyük elçiliği b~'-ekil mektedirler. Bu haberler, Atina 

l 
' 

1 f I " k f d ı ' 1 1 t Dr. Refik Saydama müracaatla radrosu tarafından da neşredil· 

B ZB 8 e a B ZB B eri IÇIO er- Facia esnasında Giresunda bulunan =~~tki ::~kans~;~:: ~:t:!;~;ti:~1::::utş·:!~.~:. 
ttp ettiQimiz '•yardım turnuvası,, &!~~~~v~s1 _in_in~a_nl_at_tı_kl_ar_ı~-~-ı:_j

1_~_:~-T~-~-~-~-l~-~-~_ı&_g_are-~-~~-:_!_~-~-=-~~ 
önümüzdeki hat ıa sekiz ~~:~,v:i:":.~~:~·::~:-~:~: Sessiz ve neşesiz 
klüp arasında yapılacak meıini bekle~::~~~ ~::)ü-

Galatasaray ile Vefa Yzlbaşznda geçecek y 1ıbaş1 
maça hazır olduk- llabuokaya<al&rmagll•elblr 940 senesine memleket teessür içinde 

1 b.ld' d.I Yar7~'im::::~;:den fakat felaketzedelere yardım 
arını 1 ır 1 er istemeyi unutmayınız husu.sunda mütesanid olarak giriyor 

(l'uaı 5 lnrJde) rr-.ı~ 
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Ankara dan mektuplar 
................................................ ~~'1(111?1~~~ ltJIHabe~ 
imamdan eğitmene ... Sessiz • ve neşesız 

AKŞAM POSTA&I 
Salıi/Ji oe Neşrivat MU~ 

Hasan Rasim U• 
İDARE EV/: tmntr.ıı Ad&n cıası 

Cumhuriyetin huıünc karl.ar 
köye verili~ chc."tlIZliyct hi; şüp· 
e yok 1:i onun milli hirli~z. 

deki me\•cudiyctilc mütena.si;> ol· 
.::JU§.tıu'. Kôyiln hükmi ~hsiyeti 
tesis edilıni , k8ylüntin r.efihır.a 
füxmtt cı!ecck tedblrlcr alınını~. 
bu ara.da bilha sa ağır bir taknn 
mükellefiyetler kaldmlmış; köy· 
lüye menfaat getirecek müesse. 
sclcr, birlikler kurulmuştur. 

Fakat bütün bunlara nıfuncn 
köyün çok ağır kalkınmakta ol
ması tedbirlerden kleırile.n :r.a..'l· 
dnnanın tam olarak al:nmadığtn1 
göstermektedir. 

Acaba ı;akathk nerededir? 

Bilmiyorum ıize körler ~.-e :fil 
lıika;esini mi :hatır!at.,cak. Fal:at 
İ§te liifllnecmiı:: 

FAıd ımedrcsc 'köyü bOf bır.:k:. 
m~ oraya kendisine körlilcö 
rünc sadık adamlarından birini 
yerle§tirilmişti; köy imamını: 

Cahil ve mutaassıp olan köy 
imamı bu •asıfJaıiıe .medr.we~ 
uzun devirler yat' olmu~tur. Bu, 
medrCKl).Ü\ köy imamından bc'k· 
Jediği hizmetlerin 1'ak1ri1e ifa oe· 
dilmit olduğu, Osmanlı köyünün 
dia~suıdan be:z:mi~. meskenete 
düpnüft iradesiz ve müteYekkil 
halindeıı be11idir. 

Medresenin neler kazanmış ol. 
duğıina ,gc:!ir.ce; anlilMak zer de· 
pair: 

Medrese, bu suretle köylere 
imdat- sokularak dele ;etfiii kuV"" 
~e! uycsinde o,manlı saltanatı· 
na asırlarca nafiz olmu~tur. 

:Köy imam• köye, köylünün iyi. 
Jipn. matı ~ ; • bb5alerl •okına
mrıtrr. tyi m)"dli harc'ketleri côy
lüye aövdilrmi'" taşlatmı,tır. 
Buıüa. cun-· • ...-.• ,.·etin .derin ih· 

timamma rağm&.. .. ~ ":iylünün hila 
kalkınamzdığtnı gördükçe insa. 
nm :köy imamını hatrlamaması. 
k~ 4cnm eeen nfiyetinde ııo
nım aı.rlaaıntt teıidııi •umcme
si mlimkiin olmuyor. 

Tiirk lnkı1Abr düniln lbu kor
bnç tipini Jıjç değilse en zarar-
11z 'hale getirmi§tir. M atlaka şim· 

Ynuı.n: Kenan AJ.-ouuıfar 

dLköyim.ım.uia:aım!:ıaı\eti•ı ~ · 
kasına dua ediyor. Fa.kat bizim, 
köyde '®adan ..dalıa :faydalı un· 
surlara ihtiytcı;nıı: ;var. 

geçecek yılbaşı 
OenilebU'r ki dcspct!r.:nfo kö•·-

8eki tnÜmcssilliği bugün {rihi!lıl 
etmiştir. Fakat K emalixm vakit 
geçirmeden köye 1cc.nd.i elema~r
nr köyfoyU miJU birliğirni:r:deki 
mevkiine iiikscltcce~ olan elema· 
mnı gör.dcnr.cl' dir. 

940 senesine mem!eket teessür içinde, 
fakat felaketzedelere yardım 

hususunda mütesanid olarak giriyor 
Fu eleman ldm olacaktır? Hu g(c ,1ü.u.11...ı.1 sc•nr.ı (;40 yılı. ı cag-ı:na şCphe olmamal,!ıı t.ıerııloeı ı:ıu 

ıın g1r;ı1~ oıncaga. F'tıl;at y()nl yılın .ıoktnmrı tebn.rllz ııtUrflmesiı.t rica 

Köy c~itmeni bulu~unda isa 
1 

ıJatı. ırliill f....!:lkct d<.t:ı~'lSile mcmlo· etİnl,ıc.roır. 
betli olarak bunun köyün idn1er l(e . .ımlzJo t.. ... ıJo ~dı:ı.r gıirWıne.ı.1tıı öı?~dl~rnıze göre! bu mu:tv.r.ek 
birisi clmast dilı;ilnw:ni.l!ltilr. Sa. olr SCM1 .. ll e kıır~ı ll~l\ktır. "~euutı..ıc uygun uısrak 'bu ı;ce.:ı ba!-
yın :rüeel'in köy enstitüleri aç· Tiyatro, 6lUema, lm.hn~b'.lllc ve IO· km umuml tc<ıB81lrUncı ve baıı:ıo.slyc
mak ısuretüc süratle .çoğaltmaya ~t&_glhi ~abrin ıı.çık krunm.ııı mutat tine dokunn.bllccck en u.al< blr hare. 
karar vermiş o!clufu t itmen, oWı u:ııımıi ~üc.. e.r.clerlndeın ıcet• 'We mııydltlı <vcrmoınek tçtn ctm· 

bil ~ ycıtC'l·I ,.c oonıı:r )"il cl\(1etı tet'!blT e.11mıuj7ttT. 
~üphe volt ki, rtjimim';rln ttaliz- A-•• mUU teessüre l"ıl""'r,ı cmcnoeıerl ıı;ın e,...ıcncc 
mine :...,. .. t edec~ktir. Ancak e· ba.§1 l'rotr:-........ annı. "-ıı u ~ 

Jcareı blr ıı<ı~'gı ('llCM ol ~ b:ı 61lCC mllosşesclcrlnc w.rllen pımı::a.r Ku:ıl 
~itm i köyde yJılnıa brraklt'ama rettik etmlyecc}~lcrdir. aya ıonacrnmeı. s;~tııo bu aenc ~n 
l:yız. Köy hükmi :haivctini ida· E~lcııcc yerlerinin ııaıılp crl, \1- 'hayırlı «Urett.! aarfcdlle<X'kUr. Eğ· 
re e~cn hcvetini de kövün muhta· ıQleW müracaat cd~Nk, cvvel('(I )ıJ· .ence yer.rrlnw tıa kl zı:ra.rlarını 
n ile herııber ona yardı:ncı ola bn~ı C'QOCöi ~ lo.'&.do.r ta.aılyet.te .wA.cl içtD Jr.urban hayrnmm tır ge. 
bikcek bir sc-Jiy.eyc getirmeliyiz. btRmn&k ut ~<uııeUui .&ldilda. ce sabaha hi&dıı.r eğlcnUler t.-:.rtlbl.ııe 

&nu,n ıiçi'1 .t!c :N...ar,ii;velQlcti n ııı:ıaıııeıaeltd ,kııllazımakt.nı:ı va. m~ ı.4ümrsl ihtımall v&rd:r. O 
nin tedbirini diP.c.r VekaJetlcrin ı;eı,.Ukl .. rtni b!ldlrı:ıltlet ve bu umu· Z&ma.Jla kadnr zelu!e mnıtakol&rm· 
'bu ·olj!a ali:.aikl~.rı ·cn1 tedbir ant kıı.rn.ra o.ylun bir rekcte mey .dakJ t cetun kıırtıılM T&Uuı:1~la-
1cr ~p ve "t:ı'lcvh-c elmc1itlir. dan '\"C:ilmemcal.nl rloa c~lerdir. rımmn ~·etleri daUltllınlş olaca.. 

Ki>y ve köylii ile müna"ebct- Bu karara ragmen 1ı&u i'~~er g~ böykı bir tedblr alınmıı:ımdn 
lerimiıin bir ~ktm mtl!~eUcfiyet· do btrkı,.: gaztnonun ~ ~m blT ırnıımur gö-tam&tyor. 
lcr 1ahmilioe ~lt i lerc rrlünlıasır ıarınuı tilin cilllmfI oım3gı ıırrf bir DUnyanm her tarctmda oldııtıu gi
kahr.alrten ı:Cal'ı~arak köy1.m ve yanlI§llkt.ruı Dert ıctdl~ bu mUe:;sc80 b1 Dehrlmlzdckl ecnebiler de mtnı 'Ve 

kövlünün yasavıs şartlarm:ı fay. ıcrl• :.ı;ıcaıı lam&slaiı2an anıaılıınıt· amumt teNsflı UmQı.e !1tlralt jçln 
dalı •.-e müesş~bal~ kP9ul~sı bu ur. harekete gcçml;ler, yılb:ı§ma mahsus 
O~a ı$imdive ndM t.ahal:'frtik er ll~ıılan ~W'!tın CV\'~ nnmı toplazıtrtaniaıı V~~lerdl:'. 

tirilea hüı.;-:ıüniyctlcrc;en daha e- o!rııslU1 jUıiUl:l&sa lftın?.eın ""fıinhı Bu 'l'MY&nl'I& Alm&n w Fr'llll!4Z 
~h ~ay.retJere; IJ'r()r,'r&mlt. ttk !SnUne ge~medlklarinf, §UUT ve m:m. kon.soloııtuklnrtıo kolonl'orl mcnsup
nik çalışmnlclra ihtiyaç göster. yet ııablbl alç btr kim9eıltn bu ~ larmdıı.a ntUrckkç heyetle vw d!ğcr 

U\iylece yıllııı.pnı tnı;a:.ıı bl:- matem 
hll\"UJ içinde kar:ılıyncalt tc..~ekkW

lcrr ananda Bay luudald ünyo.1 
Fransa ve Toton.;'& k!Ubtert de ı&lr· 
mljj o1uyor vcı mı n tecssnr tezahllrU 
bl>ynelmll~l bir gUmul a:mı:ı bulunu· 
yrrr. 

Diln'kU t..arlbll b!r aJ:ı:ıs telçafı 

alnem:ı.cılnrm d:ı yıl'ıa,md!l prozraf
larmı tatbik e:.mlyccel.lerini bildiri· 
)"Otelı. 

Sallhtyetta.r mt.Jwntard.:ın yaplJl!
ıruz tahkikata. ı;öı-a, &:ıc:nalıır yı:M. 

i}mda ela her 'ı:t!l''"'"l''lrı1en f:ırkm O• 

larak ~ı:o.ltı.rr:ı lri \Aka l'Sevam 
edcooldCl'dlr. 

Fev~a·a:h v:ıpur seferleri 
yapdm1yaca'~ 

Rer acno oldtığU gibi bus1ln lçln 
i'e~yarıet:ıdan eonro eğlence yerle
riDdm llalkm. daneWnlul için vap-:ır 

ve f1mmdlter ldare'e!"l tıtatına:ı.n ha.. 

zniana.ıı mut.at h&rlcl scl'or tarlfclcıri 

4c lcalarrıtm11m. 

Tehır edi!en çay 2i7af t> tı 
mektedir. B®un icin lı:/;i}':e .alt i· ":{\rıu•n\b lr ,t)CllCC y(I & ~· ecmebl t.e c.kldlller TM) .. te ırıUraca.at 
dart, içrimti. lktısaıii bB üıt iıile· e&ırek mmı teltı.kettcn mütevenıt Bu a.k§s.m 16 mcı llkokul kJmsestz 
rimizin köy enstitUsil fikri ctra teessürlerini ~.netmı~ıcr ve k"Uplertn. yavrulan menfaatine Suna •'onla· 
frrd'! ton1?.n:nauncla :ran·~ ftt'- AYf'"fta tren)arı· de Tnutat sene'ba.'1 m11.!amere -v• karı· rmc!a ve?tlecek ~s.y ıt~ett Er&inca.n 
mr. Emtitli - tabir caizge - 'bir • ii' ., swkrtnf yaplnama#& karar VtrdOtI.. telAkeU dol&J'Isile tub&tm mt batta. 
(köy ıslah istuyonu) hal~ ça· rint b!tdlrmJ~lcırdir. mna. tehir edllmt~Ur. 
ı~h<tır. Kar nrbnaaı yüzünden --------------------

1,. ~lleki imkfi.rilaTdan fazla bir gecıkti J T k · ıt •• •• 
;e~f~=u:~~::Ji!~~~t~~. ~~: A~ '1q~cll~nıı mUbia ~lJ v e l er uç er l/ uz 
car, lr~kat~r. %iraltÇ.l he- Terk lcıD:ıı b.tla-r ıatua4a kanlflır. l b l 
mijnı;.ven S1:.,e, StTe 'ka"buJ CM- Bil hana Balkanlar l.tulardaıı ge- • t et t . ·er 
celrtir. Kaldz ki.; köy faydalana· ;llmlı61 5:0k m~ta bale ıettrııftir. l r a e er r u l 

hela -. l&ıMhl 2ıt TtVtJ W. lolıt .... -· 
YJ» itlen •tefonw: 23872 
ld•re ., ' 2~ 
itin • _ : 20335 
ıv.ı......_.,.. ___ _ 
~.ır ,..~ ............... ... 

f(loq ., ..... cı-'ft 

1····:1..······"t.~····· ·ı 1 ABoNE $AHTLARJ 1 
1 ,_,. [cııolıı • 

1 ~I~ ..n<> ~. CUIO 1'A 1 
1 fi •>h- .... ,. .. 11.211 • f 
1 1 •> IUı '&.(>O • '-ZS ,. 

:_!.;;:::;=._ __ "..:--~--· __... 

dlatJata tlaic: 

Kısa sözler 
9 OYVK auz söyJronek ıu'%llstl 

kadar lnsanı kilçUlten hiç şo:f 
yoktur. 

" '• ,. 
(E L llcmi gtıldUrmczo ~: 

makt.a.nsa. el lılemin bıı» 
ne bakıp gillmek dalın hayırlıdır: 
hem claha emJnd!r: çUnkü ırizin 
ı;övlediğinlz slalcrl başknlarınn1 
tatsız bulmasl kabildir, halbuki ıd· 
zln alemi gtllnnç bu1mağn çn1Uj~
ğuıra zaman bunda mu\·affak o· 
mrunanıı:n irntln yoktur. 

" ,, .. 
AKŞAM Uzcrleri, gözlerin~~ 

tık manzarayı da, ~-.,· 

da seçmez olduğu B&ntt.c. lambanıl 
yaltmadaıı dUeUnmeği pek sov~ 
rim: clllikli lnsanm hemen uyukıJ• 
su gcllr, uyl.-unıuz gcl4lğiııl bil• 
fo.rkotmcden uyuyuverlrlz. AkŞllll1 
vakti, hulyanın rUyaya değief\'91'" 
mes.lnc en clverlŞJI saattir. 

" .. .. 
A KLL~. hikmetin gençlcrdeJl 

dyade ihtiyarlarda :tıuıaıı
du?hma gc:nçler ele tnaıırr: çU~ 
onlnr dn yıış1ıl~a do~ giı!iyor. 
y~lanclıkça daha iyi dllşUnece~· 
krine \can.mu kendilerinin de ifi• 
ne Belir. Fakat şunu iyi bi].JneU· 
yiz: J§lmize gelen -ecylerin "°ğıı 
doğru değilatr. .. .. ,, 
H AYVANLAR :içinde gülıne

sinl bilen yalnlZ insandır 
elerler. Halbtıld tııaanlS1'm .~!! 
glllmcğt idi bulı.ır. somUJ"UJMllb· 
daha clddt, nğlamağı daha astı sa
yarlar. Bell:l de insan olmağa ger· 
ço1rten lB.yık olmadtklan i~dtr. a ralc ferab 'huldukca 1ı:errôisine ait ~ &tg:ıi'ls+..ıı.nda, ~erel< Yu 

t§tcrl gört Jrcbileeek \ktililm \::a. ııam.ta:ıiSa emehı taburtan bat 'bo-
zanma.kta -gecikmiyecektir <le.. yunun tcrntz!eın:ncat l\jUı a:l&t.ıcrce ut 

K.aa:ı Aliıa:ıhr ra§ılnu§Ur. B.ıı.t .açılmca,ya lta.dar Av. 

Hele bUYllk komiklerin. mesela. 
C_~kişnhı• f memurları birsr,. maaşlarını Mollere'iıı, bir ~lie ChapUn'iıl 

v V - eserinde muhakkak ıbir facia ıara-
rupa mnl!!rt 'Bntgar1s\All ve Tını&· 
zmWilIA b~tJlnliotfr. 

Bu Mbe'!llt ~ctmldl eltspre& tr.ftl 
~ tizcrt plı:ılıfUr. ltoıwaMl.ycmel 

lll<l a.kşa.m SM':. oo •ltıda ;;oleoclötır. 
--0--

f e: ak ef zedeler a verm&DI kararlaşlırdllar ;~~ t;~~C:ı:~ıy~~o~ ~; 
gUldnrmek hıtiyor1a.r~ tJlı bunu be

receıı bir teyi bulunmadığı için. ğenmiyorsam.ı hlç olmatsa blil ra· Aüan. il - Yardım )'Urdun 
her t.aratmda candan bir a1ib ne 
devam e4lyor. 

bedeli. feWtetzedelere ı&ıderil· hat bırakın da &illelinı. 
mek ilsere altm. n)pıı yllzQiQnQ •• " ,. 

17 milyon kilo tütün 
aabldı 

Cumhuriyet f Yeni Sabah 

Yunus Naat 'bngilnW başna'ka· Hilııc>in 'Cah\d Ytı.l~ın "Felaket 

Kmlay umumi merkeziu 29 Bi
rlnciklntll\ akıamma 1 at" )0apı -
lan lebenil m.iltdarı 25:.ı bin 960 li· 

teberrll e~ttr. M US1K1Y1 yavaş yav~ ~ 
Akhiaardan ilk liste olarak dnn mcğc başlıyorum. Heııı d~ 

anlıyorum ki mnslklyt sevdiklerJnl 
1500 lira cönderllmlştir, İzmirdeld zann den, muslldden hoşlanmıynn· 

lesinde zelzele kareıBinda milletin karşısında dosilanmız ve Tilrkh·c .. 
gGlteraJtl lıUSasfyettcn bahlledJ - ba.ııbğJ)'fa J'Udı'ğı Mljftla1t•kt!fndP 
yor. Muharrir bu felllke\tcn 1rur- a°'t ec'nel:i! devletlertn yaJ>tJtı 
tulıuılann yardmıma derhal blitiln 'ıudmılardan bahecttiktcn sonra 
yurdda§lana ko§tağunu söYlJYe· diyor ki: 
rek şöyle eliyor~ "Türkün mümevviz hR!"S& :ırı bu 

.. Bu)'llk Türk 1l1illetln1n h~sa- acı ve!ilerlc :teııdlslnl ~:iıı"' v,65te
Slyeti :ve kudreti bu leleri. JULttA rlyor. Kııml~ğ:ımız felAktıt ııe -
&ha llllyllkleıinl de böylece ba· kaclar mfifhl!J Te ezlcl olsa bflf> 
ıarma.flL Knffir . ., kar§Il!mda Türk'U diri. vatUeeµtl 1-

:Valat 

Annı Uı, zelzele felAkeilno :tab.. 
• -eWğt eugOııkil makalesinde. 

• t!ahilden ve <Io!l mcmlclrntıerden 
)'11.PJlaD yardrmlan kaydederek, bu. 

D1m fnaanlik hbılcrhı.ln neclb b1r 
t.elabUrU ôkluğunu ~~1Uyor voe .dJ. 
1or ki: 

~&ya haz1r ~ yeni 'bir 1nıdey'le ~ 
l1k yay g1b1 gcrg-1.xı bollIY'll" .... 

Yılba§t tatili 
Sene bap dola.yıs!le ttamI daheler 

yarın kapalıdır. UMı ,.. ort.»ncıktep 
ıer bir hatta.. Ukınektc;pler de Uç gün 

tatn ~pacakllU'dır. 

ıbmir. 30 (AA) - Gazetele· 
tebcrrll liile51 de mütemadiyen ıara ş5yle yukandnn ba1on~3 

rin ne~dyatır.a na1.aran tUtün pi.. kabarmaktadır. Listede biner ve kalkan insanlar bu kadar çok ol-
yayumın a:ılıfmdan bl:g\inc b· Baoveldl Refik Saydam lOOO. be.~r yfiz liralık teberrtıte.r bUYtık 

1 

macıa~ıdı muslltiyl daha evvel 0~ 

rayı bulmuştur. 

dar aatilan tütün ye1d1nu ı 1 mil· Veklller hoyeU azıı.l:ın n~er ytls bir ~r tutınaktadtr sevebıleceltUm. O adamlar mueild 
ll - 1• 1erdl Si aa eb ' de mana. derı'nlik, hatta. fcJscfO yon kiloyu :cç:niıtk. ra. v ... ....- r. v m uau 

--el- Abdllrrahman Nacı Demira.1 ~00, p it d e 1 n aramnğa kalkıyor ve etraflartn
1 ang a 1 a ro yıldırıyorlar. Halbuki musikiyi ına· Bir toför nip.nlıamı.n Vebhi Koç :SOOO Ura tebcrrUde bu.. nnsız 81\deee bir ses oyunu di>-e 

yilzünii kuti lwımUflardır. fabrı· '<ası dlnlec?.i~iniz va.kit onun zevkine 
ŞQ.~r ~ .......,. 1ıılrtlıl ntJUb Millet Mec'Uai ls&lan b!rincl tak- • \•arabilıyorsunu:. Ah! o mana arı-

bulundu&ıa K~ ~ çutı. . Gümrük memurlan iki yanJıır ~ıok mu! ... Şiiri de berb84 
rummı~ ~ ~ km .tt o1anlt 20.COO lıra. Cumburlyot eden, romana, tiyatroya ahl.[ı.k 

'U'- ıı..- 'BA-'- .,.,." ooo :u zehir fo.brikatörünü "e, .. ·a atıl bocaJ·i'I-. ettirmeğe d9 on ~ _ ...... - B&rilcll-- ...,... -r- D4Ul&&3f ,.:vv. ra ver- J 16, 

ı...-- .,....,. _._.,... yakaladılar kalkanlar on!arclır. Allah iblltnn 
ki ı~ ~ Jtb!MiS• afıJ' ...U. --.. eanatlerl o glbl adamlnnn şenin· 
yın.ta.aup. 1DMemw •Mlıl lna 1 r..kıeehlr memurlalı, sobele fe. Gümrük muhafaza rncmurıa.n den muhafaza etsin ... 
kan~. . llkebedelert için birer maq te • Panpllıda Bilczlktf 90kal<ta. Loob o ndanılann kafası, m.anac1a.D 

boıT'1 etmeYt 'karar \"~lerdlr. Sanıbye.n tamtndc birinin ev\nt bt.s. daha Ustlin bir §ey tasav~mr ede
m.ı~ar Te g1sH bir :K\hlr tabrt.kasmı miyecek kn(lar do.rdtr. Fıikat buntl Hurda otomobilin 

kullamlmaaına nastl Zehela mmtaluwna yakm vill - meydana çıltarmıfla.rd.ır. nnlat.amtyorsunuz ki! ... Memen sııl 
"- Her taraftan gelen yar

dnnlarm fel&:ketzedelcro u1a!lttnl· 
:ması meselesinde bUhMsa 'Bftrate 
dikkat etmeliyiz. Zira !etiketten 
:turtulmuv olanlara sllratıe yar. 
4ım edilmezse onlar yokluktan, 

tzmirden gelecek müsaade edilmiş? 
talebe Dtvanyolunda Türbe ön\l.ndo bir o-

yetle.rden fel!.ket sa.huma aynca Leonun bu l~te beraber Qalı~tıgı A· ınann.sızlık taraftan dJyo g6aterl ... 
yiyecek de gönderllmektedlr. Bu bl.iln Yılmaz lsmlndel:i ~s d& ya.. ,.orlyorlar. 

llOftiktan ve ıslırabdrı.n kaybol~ 
eaklar., demektedir. 

:tmıır Ü 'llU\alltm mekı.'tıl eocı tomob!l ka.uııı olmu;,, Fııtma tııımıı 
sımt , 1 .,,.,_ ,. ... , .. .-. .... b bir kadın CilmQ~tU. OtomobU fOförll 

ta: eteler ,,ı._ ..._,,,._ u· Nuri adli,..,.. ülllm edllm'°, yapılan 
gün 1Chrlm1uı Cdoocldcr, mııae1.n. tahlukatta ok>lubW haı'Cla bir ba'de 
camileri ve t.aı1h1 yerleri ~e1.ecekler. J o'du!fu anl~dı:ından tevklt cdJl· 
dlr. i ım~ur. 

ir;;o~s:~~~~~:;:~;~~v:v;ş~'ııa1111181 ..... 
8ELL4N ~ iki ,q/)A 
<;ö'N Dt-Jfil(SENIZ.. 

t kiTOIOIY4 J<ı'/A 
\rlJ)ECEJ( .. 

eekilde bilhassa Kayseriden milhim k:alıuımt§lır. 

yardımlarda bulunulmıı.:ıtur. Evin bA811ma~~ Blnwıuıa Leon t"· 
hznlrde Jı:wlaya ynpllan teber- dcıld ettılnlerl abd slhıs.neye '" blU:!k 

evlerin damma ıı.tmıı.k sureUlo imha• 
ler daldkadan dnldknya artmıı.kta- ya te,el>bll.!ı etnlı,.. de n:ıuY&tialı o. 
dır. Nihad adında bir terzi kalfa.sı j ıam&nuftır. E..-cl4 birço~ a'lt n ede· 
diln kwlaya mtlracaat ederek vo • "Vo.t ve morfin lı-Jlunmu,tur. 

'/!GER FiLiHf~ ~OltlA "1CA SA kÜ(Jji 
1>4 Gölliil.EN SjjRÜ ALİYı Bil?~ 
l>E iSE. O~lt.JNU· H-4 <rt;RM&;. 
Zt.I 8UL4C-4GIM N-4SiB OLA· 
>l4NIM7iM VA~· ~J<MI il 

/)JR• · _..,,.-: ~ ·-

.. ... .. 
~ ANATTE ancak haddini bl· 
_,.. len ndam hududunu ~· 

Nnrollah ATA<) 

Sovyetlerin 
Bulgar is landan 
askeri talepleri 

Müzakereler iktıaadi 
nıeselelere inhisar 
etmiyormuı 

Berne, 30 (A.A.) - Moska'#' 
an alınan haberler g~stcri1or 
ki, Sovyctler Birli~ ne Butgar 
h::yeti arasır.da yapılmakta olat\ 
müzı 'terelcr yalnız i!ttmadt mete" 
ldcn 1nünhasır detildir. 

R·!s:,•anm as'·eri muta1e~tı Cb 

ha.ıı6ı.:imaı.u old~-u .ılı_l~U:.., or. 

Q 
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~T~ ~ ım--=:= - z ~. lrlandada neler oluyor? 
1 &llL@gıe;rrtf?iL~fr?i~~y~ Çalınan 700 sandık 
~ibirya ve Kafkasyadan Rus- cephane bulunamıyor 

t k . k l J l • d · ı Belfast' da, başvekile taraftar bir ar a vıye 1 a arı ge ır 1 er gazeteciye bomba atıldı 
Lonılra. :n - Belfastta gUnde. re, geçen hafta Dublin mühimmat 

K~~j Onbin Rus askeri-
nin ordu ile 

teması kesildi 

in ~ ilt~re yeni 1en 
ltk •'frish press" gazetesinin mer
kezinde dün gece bir bomba infi
lak etmiştir. E\•velcc binadaki eş-

0 S {er a 1 a C a { 1 yaya pe lrol döküldUğU göı ülmüş • 

ambarından çalınan cephanenin 
mikdarı 28 ton olup 700 s{lndık 

içinde tam bir milyon iki yüz elli 

\ .Ro .A: 
Gelecek sene içın Mısırın slltl.h· 

'il mMrafiarının nazırlar rnecıı. 

' 10 milyon lira olarak tahmin 
ğlni Abram gazetesi yazmakta 

Rçımanya. ve Yugoslavya lıil· 

tUcri lngiltereyc kereste aevkt. 
~ tesri içln icabcden tcbirleri aı 
'lrdır. Bu iki memleket keresle 
'la.latını arttırmak için de bil
gayrctıerlle çalışıyorlar. 

Fransada re1s1cumlıur Lcbrun, 
lnglltcrenln Paris bUyUk elçisi 
i>bel, Yunan elçlııi Politlsc, gc. 
Gamelın 'e Ankaradakl l<'rnn

lta.,"ICmıllterl general Darbonneau' 
<abu! etmiştir. 

ZUrih, yabancı bir devlete, ls-
~ln mılll mUda!arunna alt malii. 
\'ermekten sucıu 3 erkekle l kn.-
7 seneden ı aya kadar muhte
za.J.ara çarpmıştır. Ceza mild
l'inl ikmalden sonra, Inınlar, hu
harlclne çıkarııııeaklardlr. 
F'ransada Lllledo gece çıkan bir 

tın ncticcsındo şehrin telefon 
alı tamamilo harap olmuştur. 

tat pek mühimdir. 
ltalyada Tarre Annunzlata ga

la, ekserisi asker olmak Uzere, 
~ dolu bir tren, Slcllyndan gelen 
•Urat katarı ile ı;arpıımıııtır. Her 
lren hemen tamaml'c harap ol. 
lir. Tesbit cdılen ölll miktarı 20, 

\lııar 100 kadardır. 
I:>animarkada "şimal birlıği .. adı 
:la. bir cemiyet teşekkül etmiştir. 
•erniyetin maksadı, bitaraflık c;er 
1 içinde kalmakla beraber, şl
llavası ve şimal hUrrlycUerlle, şl
~ yabancı müdahalesi olmaksızın 
tı!rek bir hııyat yaşamak hakkına 
azmini kuvvetlendirmektir. 
Oanlmarkadıı., çıkan Tclcg'r&f 

lesinin yawığr-a gorc, .ıntıerln 
.a.t senelik kabul merMiml, bu 
Yapılmıyaeaktır. Kor dlplomntlk 
de kabul resmi )"Bpılmaması ta

' r etmiştir. 
l>olonya ordusu kumandanı ve 

'lılya. başveklll general Skorkl, 
ııcnc mllnaııcbetile mareşal 

~erhaimc 1940 sı>neslnln J.'ınll'ın· 
l iı;ln adalet ve hakkın za!crlnı 
in eden bir sene olrnası temennl
ııı göndl'nniştlr. 

' Pnt njansmm Varşovndıı.n verdl-
lr habere gör, Alman resmt ma
atı, Nobel mUkAfatına namzet 
'!lhanşUmul bir şöhret ııahlbi olan 
lt a.ıımı ve Varşova pollteknlk mek 

T>rofesörlcrlndcn C7.e!!lav Slalo
akıyt kurşuna dlıı:mlşlcrdlr. 

Papanın sulh 
teşebbüsü 

~erlindeki Papa mü
tnessili temaslarda 

bulunuyor 
l(ope nhag, 30 (A.A. ) - Politi· 

il gazetesinin Berlin muhabiri, 
lpa vekilinin, Alman hariciye 
~aretine, bir hafta zarfında altı 
fa gittiğini, bunun da, Papa ile 
~lya kralının mütekabil ziyaret.. 
ile doğrudan doğruya alaka · 
r telakki edildiğini yazmakta
r. Papa vekilinin ziyaretlerinde, 
~nız malUmat teatisi ile iktifa e
ldiği, ve sulhün tesisi için te. 

'%üslere girişilmek üzere bir 

~Vi esas bulmağa çalışıldığı tah· 

~ediliyor. 

, Almanya ile 
ıcaret muahedesi 
\imanlara Paristeki 
heyetimiz dönünce 

cevap verilecek 
~rnıterdam, 30 (A.A.) - Ila. 

ajansı bildiriyor: 
A.lmanya yeni bir ticaret mua· 
desinin akdini Türkiyeye tek
ctmişti. Kölnische Zeitung, 
tkiycnin bu teklife ancak Pa· 

~t~ bulunan Türk heyetinin av. 
t liri:Ten sonra cevap vermek is· 

~ğini büyük bir infial ile yaz-
1 

tadır, 

Kahve yüklü b liyük 
A lman vapuru 

zaptedild i 

tür. Hasarat mühimse de insanca 
bir j 1.ayiat ) oktur. Bu gazete İrlanda 

başvekili de Valera'nın naşiri cf. 
karı adddilmektcdir. 

Çahnan mühimmat 

bin meı miden ibaret bulunmakta. 
dır. Şimdı) e kadar bunun seksen 
yedi sandığı ele geçirilmiştir. Çalı
nan mühimmatı t::ıı:;ımak için kulla
nılan kamyon adedi asgari 13 talı-
min ediliyor. 

Sav ıetlerin Kavakh Fin tedailerı 
gerı kuvvetler ini . ' . 

ız aç adıyor 

l'arb, 31 - Garb cephesinde Diğer taraftan zabıta Dublin'dc> 
asker i faaliyet diln çok mahdud mt'çhul radyo istasyonlarına cmir
olmıış \'e ke~if kollarının hart'ka. lPr göndermektP. olan gizli bir 
tına miınhasır kalmıştır. Cephede r.adyo aleti ele geçirmiştir. Şimdi 

şıdıletli bir ~oğuk vardır, resmi radyo iı:>tasyonu bile askeri 

Askeri z3b1tanın yaptığı taharri. 
yat sahile kndar teşmil edilmiştir. 
Limanlarda, nehirlerde ve kanal
larda, gemilerin id de dahil olmak 
üzere sıkı araı;tırmalar yapılmış • 
tır. Dün, Durokhedc'da şüpheli 10 
kişi tc.wkif edilmiş ve muhafaza al
tında Dublin'e sevkolunmuştur. 

Londri\, 31 - Helsinkideki Ila
vas ajansı muhabirinin iyi bir 
membadan haber aldığına göre, 
Sücmosalvi mıntakasın<la yapıl. 

dığı resmi tebliğde haber verilen 
ve Sovyetler tarafından Finliin· 
diyayı ikiye bölmek teşebbüsü i· 
le vuku bulan şiddetli muharebe
ler sarahaten Finlandiya kıtalaı ı 

lehine olarak inkişaf etmektedir. 
Sovyctler, Mannerhcim hattı 

üzerinde yeni bir taarruza teşeb. 
büs etmişlerdir. 

Rusların Sibiryadan ve Kaf· 
kasyadan Kareli hattına getirdik· 
leri yeni kuvvetlerin 150.000 ka
dar tahmin edildiği Stokhclm. 
den haber veriliyor. 

Kayaklı Fın askerleri 
Daily Telegraph gazetesinin 

Helsinki muhabiri, Rus ordusu
nun Murmansk' la olan muvasala· 
sını kesmeğe çalışan muhtelif 
müfrezelerden maada, 1200 ü mü
tecaviz kayaklı Finliiindiya aske. 
ri Kcmijaervi istikametinde taar
ruz yapan Sovyet alaylarının ge· 
ri kuvvetlerini mütemadiyen yıp
ratmaktadır. Finlandiyalılar, mu • 
vasata hatlarını kestiklerinden. on 
bine yakın Rus askerinin ordu 
kuvayi külliyesile teması tama • 
men kesilmiştir. 

Şimali Finlandiya ordusu ku· 
mandam general Wal!enuis kül· 

liyctli kuvvetle tahşit etmekte o. 
lup, bazı emarelere göre Kemi· 
jaervi'ye ani bir taarruzda bu· 
lunmak isteyen Rus alaylarına, 
bu kuvvetleri karşı çıkaracak

tır. 

Sovyetler iaşe s1kı n tı s1 

çekiyor 
Haber alındığına göre, Sovyet 

kıtaatı Finlandiyanm Aksayı 

Şarkında, Hojenjavi"den karma. 
karışık bir halde çekilmektedir. 
Bu hezimetin sc~bi fevkalfide 
soğuklar ve yiyecek noksanıdır. 

Rigadan gelen telgraflardan 
öğrenildiğine göre Mourmansk'da 
bulunan Rus kıtaları I.eningra-Ja 
Mourmansk şimendifer hattında 

nakliyatın sekteye uğraması üze· 

rine yiyecek bulamadıkları için 
isyan ·etmişlerdir. Bu hal. şimen· 
difer hattının bir kısmını berha
va etmek için bir kaç gün evvel 
Rus hatlarından geçen Finlerin 
bu maksatlarına eriştiklerini göc;. 

termektedir. 
Sovyet taarruz 'arı 

Son üc gün zarfında Sovyet 
kıtaları Mannerheim hattına üst 
üste taarruzlar yapmışlar:hr. 

Eskisine nazaran daha iyi tan

zim edilen şiddetli bir topçu ha· 
zırlık ateşine rağmen Sovyetlerin 
bütün hücumları çok kuvvetli 
müsademeler neticesinde püskür
tülmüştür. Mannerheim hattı te. 
cavüzden masun kalmıştır. Rus 
tabiyesinln düzelmiş olması Sov· 
yet erkamharbiyesi arasında AI· 
man teknisiyenlerinin vücudüne 
ihtirr.al verdirmektedir. 

Finlandiyalılar, bir kayalığa 

lağım koymuşlar ve bütün bir Rus 
bölüğünü imha etmişlerdir. 

Tayyare faaliyeti 
D ün Sovyet tayyareleri olduk

ça faaliyet göstermiş ve hir çok 

şehirlerde tehlike işaretleı·i veril~ 

miştir. Yalnrz Helsinkiye hücum 
vuku bulmamıştır. Burada mev • 
cut kanaat:: göre, hava müdafaa· 
sı olmayan Leningrada karşı Fin
Iandi yanın mukab:lc bilmisilini 
davet etmc;r.ek için Ruslar Hcl· 
sinkiye hücum etmiyorlar. 

Sovyet teb l ı~ı 
l\lo;,l\O\a, :}O (,\ , .\. ) - ~nin

grad askeri mıntakasının tebliği: 
Mühim hiçbir hadise olmnmışlır. 

Birçok noktalarda Sovyet t.nn·arc
leri mU\·affakıyctlc bombnclıman 

yapmışlardır. 

Şımal m~mleketle rınden 
yar _ ım lar 

lngi.terede 

J..onclra, 31 - İngiltercdc ikin
eikiımm ayında yeniden bazı sınıf. 
lar silah altına alınacaklardır. 

Fransız cephesinde yaralanan 
ve~ a hastalanan lngiliz askerleri
ni hamil tren dtin gece Surrcy is
tasyonuna gelmiştir. Bunlar bura. 
da haslaneye na· , Jlunacaklardır. 

Denizlerde 

Bir Alman tahtelb:ıhiri tarafın

dan torpillenmiş olan İngiliz saf
fıharb gemisinin üssüne döndüğü 

amirallik makamınca bildirilmek -

kıt'alarm nezareti altında bulun -
maktadır. 

Yeni elde c>di!en mallımata gö-

Istanbulda yar
dım seferberliği 

Halk içten gelen bir 
ilehalükle felô.ketzedelere 

gard ıma koşuyor 
Denizyollarının Dumlupınar va-

ra. i • 31 - Şimnl memleketle
rinden Finlandiyaya ) ardım tırt

maktadır. İsveçte ı;imdi~ c kadar 
toplanan iane yckünu 5 milyon 800 
bin kuronu bulmu;ştur. 

tcdir. Geminin torpillenmesi esna- puru dün yiyecek ve giyecek eşya 
sında 4 kişi ölmüş, 1 kişi ağır su. ıle dol uolduğu halde Ordu ve Gi-

4 san'Ciık sucuk, 1000 don, 1000 
fanila, 1000 çorap, 200 kilo pa
muk, 950 çift liistik, 20 teneke 
yağ. 

lsvcç radyosu, doktorlnra ve 
hastn bakıcılara hitaben Finlandi. 
ya için gönüllli knydcdilmelerini 
söylemektedir. Gönüllüler Finliın

diyaya yardım komitesi hesabına 
olarak sevkcdileccklcrdir. 

N'ocl arifesind<' Danimarkadnn 
:Finltindiyayııı altı cerrah ve 20 has
tabakıc1 kadınla 100 yataklı bir 
seyyar hastane ve mütcaddid yar
dımcı memur gonderilmiştir. Bu 
hastanenin bUtün masrafları Dani-
marka kızılhaç cemiyeti 
dan ödenmektedir. 

Skandinavyanın büyUk 

tarafın. 

!\orden 
cemiyetinin Danimarka şubesi ta • 
rafından tertib edilP,n iane §İmdi
)'C' kadar l 8 milyon frank toplan
masını temin etmiştir. Danimarka 
ziraatçileri birliği, Finlandiyaya 
yiyec<'k maddeler göndermf'ği ka. 
rnrlaştırmış ve 42 vagonluk ilk 
tren yola cıkmıştır. 

rette yaralanmıştır. 
D::ıily Telegraph gazetesinin de

niz muharriri geminin mucize ka
bilinden kurtulduğunu ve kuman
danın seri mane,•rası sayesinde 
torpilin tam hedefe isabet edeme
diğini kaydeylernektedir. 

Kahve ve mad<'n •ül<lü olarak 
tio • d~ JnMiro~dan 'hareket et -
miıı olan 8.500 tonluk A1man .ban
dıralı Bahia Blanca vnpııru bir 1n. 
giliz hnrb gemisi tarafındım zapte
dilmiştir. 

Bırkaç gündür haber alınamıyan 
875 tonilatoluk 1nglliz Moorfolk 
vapurunun İn;ilterenin şark sahil
lerinde battığı anlaşılmışlır. Sular 
bu vapurun enkazını sahile atmış. 
tır. Enkaz üzerinde vapurun ismi 
glirülmliştür. 13 kişilik ta~ fasının 

boğulduğu z::ınnediliyor. 

238 tonluk ve Reserchc ismin
deki İngiliz mayn tarak gt'misi 
!;imal denizinde bir mayna çarpa -
rak batmış, mürettebatı kurtarıl -

, mı;ştır. 

Türk sularında 
gemileri çevrilmiş 

ecnebi 
değildir 

Alman ajansı bir kaç hadise kaydetmekte ise 
de hükumetimize hiç bir şikayet yapılmamıştır. 

Roma, 30 (A.A.) - D. N. Il. 
.ajansr bildiriyor: 

Cenova vapur kumpanyasının 
Kapomele vapuru Cenovaya git· 
mek üzere 13 teşrinisanide İstan. 
buldan hareket etmişti. Hamulesi 
buğday, kereste ve balya halinde 
muhtelif emt:aclan miirekkep bu
lunuycrdu. 14 teşrinisanide Ça
nakkeleden çıkacağı sırada vapur, 
bir İngiliz kruvazörü. tarahnl:lan 

muayeneye tabi tutul.!u. Bu sı • 

rada gemi Türk sularında Kapı. 

dağının takhiren bir mil acığında 

bulunuyordu. 

Bir İngiliz kumandanı c ~bir 

istimali tehdidi il: gemiyi araş· 
tırdıktan scnra, zaptetmiş ve La
valet'e götürerek orada 9 gün 
mü:ldetle mevkuf bulundurmuş 

tur. Gemi, 13 kanunuevvelde av. 
det ederken, keza Türk suları:ı· 
da in giliz harp gemileri tarafın· 
dan ikin:i dda olarak muayene 
edilmiştir. 

!stanbuldan alınan diğer bir 

fiabere göre, Macaristana gönde· 

rilmek üzere kuru incir ve üzüm 

yüklü olarak İzmirden gelen Fis. 
za isimli Macar vapuru keza, bir 
ing:liz harp gemisi tarafından a· 
raştırılarak Maltaya sevkedilmiş
tir. 

Demek oluyor ki, bu İngiliz 
harp gemileri Türk suların~a a· 
çık denizde bulunur gibi hare • 
ket etmektedirler. 

Ankarada'<i ihracat ticareti 
mahfillerinin hükümet nezdinde 
İngU:zlerin müdahalelerine karşı 
teşebbüste bulundukları, fakat 
Türk hükümetinin Türk karasu· 
lar·nın himayesini temine ma

tuf tedbirleri almağa mütemayil 
bulunmadığı haber v~rilmekte· 

dir. 

* * 
An:ıd :lu ajanı:nın notu: 

Salahiyetta r makarnattan aldı· 

ğımız mahimata göre, Türk ıu· 

larmda gemi muayeneleri Y"';:> ıl

dığrna dair hiç bir tikiyet vaki 
ol ma.'Tlı ,tır. 

resuna hareket etmiştir. \'apurla, 
lstanbul milli yardım komitesinin 
ve diğer hamiyet sahihlerinin yap
tıkları tc>berrülerle teşkil edilen i. 
ki sıhhiye ekipi de zelzele mmta
kasına ~itmiştir. 

Giresuna giden heyette opera
tör Rifat Hamdi, Dr. Suphi Öztan, 
Sami Hasekili ile iki sıhhat memu
ru, üç hasta 'bakıcı \'ardır. 

Orduya giden heyetteyse Doktor 
Hilmi, Osman, iki sıhhat memuru 
ve üç hastabakıcı bulunmaktadır. 

Vapurun hareketinden evvel va
li Lfıtfi Kırdar heyellerlo görüş -
müş ve ,·arifelerinde muvaffakıyet 
dilemiştir. 

Yar ım koır itesinm 

faal iyeti 
İstanbul milli yardım komitesi 

eltin de \'alinin reisliğinde toplan
mıştır. 

Şehrimizin maruf tüccar ve bü
yük müesgese sahibleri dUnkü top
lantıya davet edilerek kendilerin
den yardım istenmiştir. Bu teklifi 
memnuniyetle kabul eden müessc. 
selcr cferhal ) ardım faaliyetine 
geçmişlerdir. 

Dün yapılan ilk pnra yardımları 
şunlardır: 

Para yardımları 
Seliinlk bankası 2000, Do~çe 

Bank 2.0C-0, Doyçe Oryent bank 2 
bin, İmar bankası 5 bin, Holanda 
bankası 2 bin. Standard Oil 5 bin, 
Steaua Romana 2 bin, Şcl 2 bin, 
Rakcr 2500, Türk maden şirkC'ti 

500, Paloka 250, Sabuncuz:ıde bin, 
.Mithat Nemli ı;:;oo, Tütüncü Ha -

san Hayri 1000, lskender 700. Ha
lil Ali Ramazan 1500, Kerim At
tar bin, Havagazi şirketi 500, Tilrk 
~laden kömilrü 1000, Dilberzade -
ler 1000, aynca da eşya, Glslaved 
lastik şirketi 1.000, nakliye şir • 
keti 250, Osram 100. Hügo Stines 
200, Şirketihayriye 4000, Türk o
tomobil şirketi 500, mühendis Ali 
Naki 2000, Hnııan Tahsin ve Hüs
nü 2000 \'e ecnebi seyrisefain bir
liği de 500 lira. 

Tramvay ve elektrik dairesi, 
yardım heSAbındaki 1000 lira ile 
drpodi\ki 1000 elbiseyi teberrü et
miştir. Şehrimizdeki eczacılar da 
mühim miktarda ecza, lliç \'C pa. 
muk vermişlerdir. 

Milli yardım komitesi buglın öğ
leden sonra tekrar toplanacak ve 
tUccarlarımızı, mUeMeselerimizi 
yardıma davet edecektir. 

Saray c1lerın yardım ları 
Sanayiciler de dün Ticaret O· 

dasında toplanmı~lar ve yeniden 

Çeltik tuccarları da salı günü 
toplanarak mühim miktarda pi
rinç teberruunda bulunacaklar • 
dır. 

Mekteplerde 
üniversite ile diğer mektep· 

lerdeki yardım faaliyetleri devam 
etmekteıdir. Maarif Vekaleti bü
tün mekteplere şu tamimi gön. 
dermiştir : 

"ı. Yer sarsıntısı felaketzede· 

Jeri kardeşlerimize her türlü yar· 
dımda bulunmak üzere h er dere
cedeki mektep ve müesseseleri. 
nıizde esasen mevcut olan faali· 
yetin elden geldiği kadar ve fe· 
lakcte karşı tedbirlerin ahnmaıt
nı temin edecek şekilde kuvvet
len-dirilmesini ehemmiyetle idile· 
rim. 

"2. Maarif merkez teşkilatında 
çalışan arkadaşlar zelzele felake· 

tine uğrayan yurttaşlara yardım 
için Milli l~omite emrine veril
mek üzere ikincikanun 940 aylık. 
larından aşağıdaki nisbetler dahi· 
tinde para kesilmesini kararlaş • 
tırm.ışlardır: 

"Aylıklarının safi tutan 100 li
raya kadar olanlardan yüzde beş 
(yüz lira dahil), 200 liraya ka. 
dar olanlardan yüılde yedi buçuk 
(200 lira dahil), daha yukarı ma· 
aş alanlar da yüzde on ... 

''Maarif teşkilatına mensup bü· 
tün arkadaşların merkezde çalı

şan arkadaşlarının hareketine im
tisal ve iştirak etmelerini rica e· 
derim.,, 

Mekteplerde muallim ve tale
belerden mürekkep birer komite 
teşkil edilmiştir. Dün 6 mektep. 
te l 100 lira para ile 700 parça eş 
ya toplanmıştır. 

Fransız konsolosu Benet SO li
ra yardımda bulunmuştur. 

Gümrük memurları dün arala. 
rında toplanarak yapacakları yar 
dımın ş~klini kararlaştırmışlar· 

dır. 

Denizyolları idaresi m<mlurla· 
rı da eşya ve para yardımın-da 

bulunmaktadırlar. 

Şirketi Hayriye idare5i 2000 
lira teberruda bulunmuştur. Ayn. 
ca şirketin memur ve müstah 
demlerile fabrika ameleleri 1700 
lira, meclisi idare· azalan ve u· 

mum müdür tarafından 500 lira 

verilmiştir. 

Halk opereti hasılatı tamamile 
felaketzedelere verilmek üzere 

( Liıtfen sayfayı ı,:e\irinb:) 



Dostl rımız elemiınise 
İştirak ediyorlar 

( Bnştarafı 1 indıl' 
:num·) c ine t rcuman olarak. 
acı b r f ciket uw ıran dod 

mutt ı mıll t hakkmdakı de 

( Bnştarafı 1 ıncide) 

e tc elonla S..ılu\lu karakolunda 

lUlduğumuz 'al Hchk bııe u 

malumatı ,·ermi~tir. 
"- Fe~ezan 29 kanunucncı 

unu ak<jam saat 17 de başlamış· 
ır. Yağan yağmurlardan Kara· 

dere. unav, Cambazll .,;e diğeı 
t'rcler birdenbire yükselm~e baş
amı~ ardır. 

Karacabey ova mdakl bütun 
•O) lcr sular al tında kalmıştır. 
\1uhabcrat kesilmiş, bu ana kadar 
rtibat tesis olunamamıştır. Sular 
müthiş surette yukselmektc de. 

am etmektedir. 
Mu tafakcmalpaşa ka~ba ı 

m a kısmında o1an a~ğ1 mııha t • 
t-ri sular altında ka mıştır. Yalnız 

'ukSC'k mahalleler kurtulmu;lar 
ır. Son dakikada Mu tafakem t 

pasa ile irtibat tcsi olunmu~tur. 
tık anda ancak 5-6 kişinin c;u. 

rla ürüklcnip öldüğü tc bit c
dı mi tir. Birçok evler yıkılmı~tır. 

!'azada yangınlar da çıknu~tır. 
Bu ana kadar tahnb:.\l "c nüfu 
a~ıatı hakkında fazla malumat 
mak kabil olamamıştır. Suların 

tı..,ı ova \C koylerd mühim, 
ha)J\an za~i::ıtı \ardı:-. l'lu"'ıi>ad 
o} u de tamamen sular altınd l 

kalmı~tır. Ko}C gicl.:n "'°~ uıcrin· 
deki köprü yıkdmak tehlikesin:iı;. 
lır. Bandırma 'c Karadere yolla· 
ı rind !ki beton kop:-ulcr de 

m men sular altındadır. Yıkıl· 
mak tehlıkesine maruzdurlar. 

Bandırmadan derhal 9 -..an1al 
ctirilerck köylere imdada gtjit· 

mıştir. 1\ludanyadan da kamyon. 
arla sandallar getirilmektedir. 

Çanakkale ve Balıke~irden imfat 
ıtaları gonderilme i i tenmıc;tir .. 

Sular rniıthış bir şekilde ) üksel· 
mcktedir. Feyezanın bir afet hali· 
m alma ından korkuyoruz. Bur· 
a ovası için simdilık büyü· bir 

l'h}ike yoktur. 
nur.m, 3t - Birçok dereler 

ddctle yngnn ~ağmurlardan taş. 
mı , ovalann mUhim kısmı sulnr 
1 md kalmıştır. Yenişehirlc Bilc
lk arasında münakalfıt tamnmen 

k ilmiştir. Simav çayı dıı taşmış, 

Mu tafö Kemalpaşa kıı.sabasuu 

) ilks ktc bulunan bır iki mahalle 
mUstesna olmak Uzerc istila et· 
mı tir. Halk açıkta kalmıştır. Bü
vilk çarşı da sular altındadır. 

l3ursadan kamyonlarla cltnıek ve 
adır gonderilml.filir. Bursa ile 
lustafn Kemalpaşa kasabası ra. 
ındakl münakalat da kesilmiftir. 

Vnli muavini ile jandarma kuman-
danı feyezan ) erine gitmek için 
hareket etmi§ler, f kat ul rdan 
geç miyerek Hamda knlmı§lnrdır. 

Nüfusça zııyiat olup olmadığı 

hakkında henüz malflmnl yoktur. 
Bursa ovasındaki köylerin birçoğu 
do. sular altında kalmıştır. Çayır
ko~ il halkı birdenbire gece yansı 

1 göre. Kemalpaşa ve Karacabey (Baş taraf 1 1 incide) lit katar ise saat tam 11,50 de ya 
ovalnnndaki derelerin fcyc-ınnı bir duru :"uzhetin riya etin:le!d hattı ni hiç teahhursuz Haydarpaşaya 
fcliikcl halini almaktadır. açma··a uğra'}an amelelerın bacak gelmiş. fakat bu tren ancak An-

Suların ovnlnrn hUcumu çok ıd- lan donmu . I\a;,tan bir m:ıfreıt 1 karadan bağlanan vagonlardan u .. 
d ı.d. ·· · • 1 k t" ·ı · · L~ • 1 u mulhl nı:mz:ıra karı.ıı~ıncla 
et ı ır. Buyilk agaçlar köklenn- ac::. er ge ırı mı)tır. ı;.rzınc:m a müteşekkildı Dün Erzincan hat.. c h · . - · · · . h be · · mu urı3 t H tıl<fımrtl, 'c 1 ürl, 

den okillmcktedır. Ellı kilomt:>lrc 
1 

mu a re t m•n olunmu~tur. 1 tından gelecek tren zamanınc1a 

1 

ııı ti 1 1 

1 
- d ki K b m r <er ınl hnrcl,Ptc ı;<-çer('k 

( Baştarrıf ı 1 incice) 

uzun ugun a araca ey ornsınr 1 Jlk yaralı trenı ı Anı1a a ·a g ı a· -· "' k " r } c me ıgım..ıen atam ~:ırılıııı tcdhlrlC'ri nlılı. D<• ı"t 

da tamamen sular kaplamıştır. . b ·1 ' . . . 'n a'a h.uckct eden ılk ~ amlı ag anamamııı ve bu suretle bu- 1 mr.rkcı.iııdcn 11.i , kil b3 sta ol tuğu 
Bandırma )olundakı ~cnı köprulcr trenı Çetınkayadan Malatyaya gün de İstanbula Erzincandan j hnlılc süratlc bir tren hareket etti 
de sular altında kalmıştır. Cıvnr- d ·'- ı v t J • • k b"l ) · · . . . • onmeg m ...... uur o mu~tur. ı uz· ren ge me~ı a ı o amamıştır. J akııt ne dim bir fulMzlikiır ı i 
dakı köylenn ~alkı cvlerlnın dam- lercc am ·'e yollan a;ııı·tJ u~·~h- m"rkezinde 62 ev ~ ıkılmı5tır. ~iclen yardım treni hasta karlıı-
larınn çıkarak ımdad beklemek t(• - k d 1 • · il rd · 3-0 . • ma ta ır. \.O) u uc;a a ın an zayıatı .> ra saplanıp ı.alclı. Du duba ilerde 
clirlcr. Çıngar dere. Kam dere ·· ,. ~ i t" ı··dd · • • ' . • ikincı ı t .... ~m ~ ır. u eıumumı, sorgu felakt>t mmtnlmsındaki , :ızh <·tin 
Canba:>.lı ve Sımnv ç:ıylannm fc- h·"k' · · d k j :l · · · · a ımı, J3n arma um:ın a:u. a • h~nntıııı "Üstl'rı•ıı hfuiiscdir 
yC'~ nı dan ba ka Apolyoııt ı.l • • • d b k. · · "' · . , i· 1) e JCln arm.ı a, atıbı yaralan· Uununla. bcnıber 7.clzclcniıı sonu 

d lstikametındc t.aı a ı d B · d b · • mış ar ır. ır 1an arma er a.ı ıle gchms bir felaket olcluj;'lı du hcnüı 

f'lun Ankarndan len 'li Ji H • 
tık d derhal feyezan mıntnk 
hnı kd tmlşlir. 

Menemen ovasını da 
s u Jar bastı 
lımlr, 81 - Devam eden ickict

lı ~ al;rmurlar yüzünden 'Gediz nch. 
n ile dığcr birçok çay ve dereler 
taşını , ovalıır, köyler, bağlaı su 
altında kalmıştır. B<!rgnma O\"ası 

do suların istilasına uğı ırnu-slıı. 

Buradaki kö~ lcı le lzmir nı asında
ki mu\nsaln tamamen kedimi tir. 

Menemen • 8(>rgnmn oos ındc

ki Kunduz köpıilsiı sulnr a tmdn 
knlınıstır. ~ulnı ın simdıki lı tifnı 

50 snntimı bulmuştur. Yl ı.sclme 
şiductlc clcvnm ctmcktedır. Yeı i 

Fuça civnnnda da sulnr hcı tara
fı ''e yolları kapamı. tır. Bir ev ) ı. 
kılmıı,, bUtUn e\•lcrin nlt katları 

u dolmuştur. 
Scfcrlhisarda Azmak eh aı ındn 

bir k<>çi sürUsilne ) ıldırım dilşmüş 
on iki keçi ölmüstlir. Süriı sahibi 
de ) a11ılanm15tır. 

Torbalıda da Fcı trk r:a) ı tn§mış, 
Tepeköy, Çaybaşı, Şehidler. De
ğerli kö) lcri sulnr altında kalını -
tıı. Köy !Uler dağdaki köylere ilti
ca c-tmişlcrdir. Tepcköydc bir ev 
yıkılmı§tır. 15 ev tahliye edilnıiıı
tir. TC'hlikedc bulunıı.n evler bo!;nl. 
tılmaktadrr. Ani su hücumunda o
\'adıı bulunanlar ağaçlara tırma • 
narak kurtulmuşlardır. Kurtarıl • 
malan için imdnd gönderilmiştir. 

Torbalıya yıldır,ım düşmüş, jan -
darma telefon santralı, bir kısım 

şebeke, elo;ktrik l(>si atı hnrnb oL 
mu tur. 
Cumaovası nahiyesinde Bulgur

ca kô) Unde 6 ev, 3 dam tamamen, 
beş dam kısmen yıkılmıstır. Kti -
çllk Menderes nehrinin sulaı1 da 
yükePlmektedir. Menemenin Ulu _ 

maya kö) il civannclnkl demiryolu 
sellerden bozulmuştur. Afyon, 
Bnndırmn trenleri yolda kalmıştır. 
Gece geç ''akit yol tamir cdilt>bıl

miştir. 

Egede fırtına 
Ege denizinde de milthi§ fırtına 

vardır. Mersinden beklı>ncn Ana • 
fnrtn vapuru gelememiştir. Dikili· 
de fırtınadan 12 çadır )ılulmıştır. 

lzmıtte feyezan 
lımit. 31 Siddctli yn~m~r. 

""' ı en 
ı m Jp ıl ı :ıhı}e~ııe cİ\'ar· 

ko} lerın 'o- Koyulhi<;<mn 
Gozciık, Arnavut köylerinin tama 
m •n harap o!J.ı~.ı anıa~ılmı,tır. 

Zağra) a ba •lı Teke, fü:ınır. De· 
\ekse.', Cenein, T6:lürge. Karahi. 
ar, Kc ın rı". Potuk korlcri de 

bu aradadır. 
Bütün kôylcrc :;r\ a tan yardım 

heyetleri gonderilm ·:~tdir. 
Suşehrinc giden yollar kapandı· 

ğından burara yardım yapılam:ı· 
maktadır. Koyulhi~ı.r ':! -:ı;::hrin 
deki ha ;ar ç-o'~ m:.i.him iir. J\'a" 

Denizde zelzele 
(Bas t rafı 1 incldt>) 

vansı bugün kcndisile görüşen 

bir arkadaşımıza şunları anlat 
mıstır: 

''- Gece saat takriben ikide 

1 

gemi tornistan yapıyormuş gibi 
sarsıntı oldu. Daha bunun sebc· 
bini anlamadan şehir tarafırMan 
büyük bir gürültü ve şangırtı 

duyduk. Geminin sallanması, zel· 
zelenin şakuli istikamette vuku 
bulduğu zanmnı vermektedir. Bu 
esnada hareket saatimiz de gel
miş bulunduğundan Samsuna 
doğru yol aldık. Buraya geldiği· 
mizde zelzeleden bir kaç binanın 
ç<ı.tladıgı ve bazı bacaların yıkıl
tlığını duyduk. Aynı zamanda i· 
dareden a:ı:iığrmıı: bir telsizde, le· 
rek yolculardan ve gerekse acen
telerden alacağımız zelzeJc ma· 
lumatının derhal bildirilmesi is· 
teniyordu. Samsundan elde ede· 
bildiğimiz haberleri lstanbula bil· 
dirdik, ki bunlar ija gerek ajans 
ve gerekse gazeteler va ıtasile 
efkarıumumiyeye arzedilen ilk ha· 

1 berlerdir.,, 
Gemi yolda büyük bir fırtına 

atlatmış ve bu sabah yolcularını 

~ıkarmıştır. 

lstanbuldan Erzincana 
gidenler 
Zelzeleden sonra Erzincana ilk 

tren dı.in Baydarpaşaclan hare· 
ket etmittir. 

Fcliikete uğrayanların akraba· 
larından şehrimizde bulunanların 

mühim bir kısmı bu trenle Erzin. 

maliye tahsildarı. bir belediye m~ • ı belli drğilı11r. Tokatta 3 eni len sM

muru ölmuc;ttir. Koyulhisar bina. d«'tli sarsıntılar olchıi;'llnıı d ·r hn. 
!arının yuzde e',.seni ta:ın n n ) ı bcrlrr g-clmesi hu itihnrln <'ndise 
klımıştır. Koylerle muhabere e Ji- 'eren bir noldndır. 
lemrdiğind •n hakiki zayiat te~1)İl Herhal,lc ~"rrk ist:ınbıılılnn, 
olunamamıştır. gerek Ankaradıın gldrn ~ardım hc-

7..ağra hiıkflmet konağı \e ha· ~P.tlcrinin En:lnea.n Hl Tokat gilıl 
pi hane binac::.ı yıkılmıştır. :\1erkcz en f;Ok hasımı uğ'rı)an 7.elıel" mm. 
\e kôylerde ş1mdilik 29 b'ü 'e takalarına yeti mt>SI lnlnız fclakrt~ 
196 yaralı te bıt olunmu~tur. zedeler için kurtula olmnkln knl-

Karaca\ iran ve Şermin nahiye. mılaeaktır: frlfıketln ınııht~ett, 
!eri zayiatı hu ye'\U:n:b:ı ayrdır. hııdudıı ve hmulu Jınldunılıı hlr 
Za~rradakı cumhuriyet ilkm~'dc'>İ 1 tiirlii \azıh ınııJünıut alrunamnJ,fn.n 
enkaz halindedir. Zağra Ziraat d~layı ıstıra.h ı;ekcn mcnılel•ct er. 
banka ı müdür mua\ inile karı ı kıırı umumi~<' 1 için <le bir t<'Srlll 
\'e çocukları olmü~tür. oln('.akhr. il SAN J\t ~fÇA n 
Suşchrinde yıkılan hapishane 

binasında 20 mahk0.."11 iilmuştiir. 

Halktan 130 olu Yardır. 50 ev ta· 
mam~n yıkılmıştır. 

Emıu KARAJ\.U.') 

Vekılleri n treninde 
erzak bitti 
·ı, a-;, 31 - 1 lu u i uretlc gi-

den arkadac::.ımızdan - - Yolların 

kapalı olması yüziınden Çetinka· 

kayada kalan ilk yaralı treni ge. 
ceyarı ından sonra ,·erilen bir c· 
mirle yarahlann Malatya, Diyar
bakır \'C Elazığ hastanelerine ya
tırılmalan için Malatyaya doğru 
hareket etmiştir. Dahiliye ve Sıh. 
hiyc \"ckillcrini hamil trenin erza· 
kı bitmi~tir. Köylerden ekmek \C 

yiyecek toplanmıştır. 

tık tren Erzicca nda 
Dördüncü uplumt müfettiş \ e 

yardım hcyeUerini himil olan ilk 
tren evvelki gece saat 22 de Er -
ziııcana vasıl olmuııtur. Erzincanda 
temizleme ve yardım ~lerino der
hal başlanllll§ltr. Trendeki yiyecek 
ve giyecekler tevzi edilmektedir. 
Erzurumdnn gönderilen sı:hhi ım _ 
dad heyetleri de Erzincana varm~ 
ve derhal işe bn lamışln.rdır. Erzin
candan hareket eden ilk yamh 
treninin 215 yaralıyı ihtiva. ettiği 
haber nlınml§tır. Yaralılar Sivas 
ve Ankara hastanelerine yerleştiri
leceklerdir. Erzurumdan Erzlnca. • 

na gönderilen erzakla. dolu 18 
kamyon Aşkale kazasr ilcrsinde 
karlara saplanarak kalmr3tır. 

Erzi ncan kolordu kuman
danı ölümde n kurtuldu 
Erzincandan gelen haberlere gö

re, askeri orta mektebinin ilk sı_ 

nıfından 90 talebe cnknz altında 

kalarak ölmiıştüı'. Başkn bir bina· 
da bulunan iki sınıfı tnlt:>belerino 
bir şey olmamı t r. ·Erzincan ko
lordu kumandanı ~ ıkılan evinin i-

l kinci katından karyolasıle beraber 
Juvarlanmı!'I, fnknt mucize kabilın
dC'n bir §ey olmamı hı. 

Son dakikadn gCIC'n malümnta 
göre, Erzincanda memur olarak 
validen başka bir df\ defterdar 
kurtulmuştur. Defterdar §Uurunu 
kaybetmi bir halde gecelik entari. 
aile enkaz arasında dolaşırkt:>n 

görülmüş ve tedavi altına almmr -
tır. Üç gilndenberi Divrikten Er • 
zincana 6000 ekmek gönderilmiş
tir, durmadan yiyecek tnııınmnkta
dır. 

Sivaata 48 aııat znrfmdn 44 hafif 
zelzele olmuştur. 

Şebinkarahisarla telefon VP tel. 
graf muhaberesi açılmıştır. Son 
gelen haberlerde, lpsilc na.biyesi -
nin jandanna karakolundaki be§ 
neferden UçU ölmUıı, ikisi yaralan-
rnl§tır. J~mln KAR Kl ~ 

Kurbanların ilk hstesi 
h-as, 81 (Hu u i urcttc giden 

arkadaşrmmlan) _ Gelen malü
ınata göre Erzlncandn devlet d -
miryolları tc.~kiliitından ölen me. 
murlar şunlardır: 

Şube mühendisi Mecit ailesi, 
bir çocuğu, bala ı; mühendis Fc -
rit, mUhcndis Eşref, mühendis D~ 
vut, aılesi ve çocukları, ressam Hn. 
san ve çocuğu, kısmı §efı Hayri
ıtln oğlu, ba§kıitibi Fehmi ve kızı, 
Sürveyan Nuri, ailesi, çocuğu; 

Sürveyan Nuri vo ailesinden se _ 
kiz kişi, Sürveyan Talib ailesinden j 
üç kişi, Sürveyan Mahmut ve Uç 

mpath i go,,terir makale' er 
:-· c d~\am edt)O lar. 

Cazcteler. Turl.i~ C} c saadet 
,. fe!ak tin:Je ort:ı olaclk b 
· r!,ı m rbut Yunan mi11eUl1 

Turki} enın duydu u m3temi 
ha kU\ \CtJe hl tt wiııı 

mak•a1ırlar. 

Pr ·is, 31 - Diın ogleden ş 
ra toplaran d.yan meclisinın a 
şında Daladye hiıkumetin zelı' 
kurbanı Tiırk ahali lehine ıaJı 
sat verilmesi için bir kanun 
jesi teminine karar verdigini 5 

lemiş ve demiştir l i: 
- Biıyuk Britanya Başv 

Çem~rlayn, bu tesanüt teıa 

runtle iki memleketin iştirak 
ti •ini görmek kendi huk\ımeUl 
de arzu cdildigini bana bildirıı'1 
tir B naenaleyh onun namuı• 
mutesanit her iki hukumet n 
na soyliyebilirim ki, gerek f 
sız ve gerek İngiliz hük\ıtrıe 
tarafından bu ahalı lehinde • 
gayret sarf edilecektir. Arzusı.ıll 
is'af cdildıginı Çcmberlayn'e 
dırme•nc; ayan mecli inin sal 
yet vermek hususunda mut• 
bulunacağı şüphesizdir ... 

Ayan meclisi. BaşvckiliJ1 

tckrfine derhal ve müttcfika11 
kı larla mukabele etmiştir. 

Fransız gazetelen Fransız 
kr arasında geniş bır iane açı 
sını ve bu suretle yalnız i 
duy gularm degil müttefikl 
Turkiyeyc olan hararetli hisl 
nin de isbat edilrr.esini terviS 
diyorlar. Bu suretle felakete 
rayan T~rkiyeyc yardımda 
lunı:lmuş olacaktır. 

Fransız matbuatı, bunun bi.! 
Fransız efkarıumumiyesince 

raretle kabul ve hükumetçe 
vik cıdileceğinden şüphe cyl 
mektedir. 

çocuğu, şoför 

Bilfı.lin iki çocuğu, Silrveyan 
min ailesinden Uç kı i. Z:Umin 
lesi ve dört çocuğu, odacı Re .-1 
ailesi vo çocuğu, pu:ıntor Şe~ 
kız ltardcşi, istimlıik memuru 
tin knymbiraderi vo ailesi ve 
cuğu, oför Sılkınm iki çoc 
tamirattan 22 amele, üç çavuş 
çnvuou Mehmet aılesi 2 çoc 
ambar memuru Recebin kayn 
ve çocuğu, SUrve,an Sıtkmm 
ne i, :Ferhndın 2 çocuğu. Hrf 
annesi. 

Mühendis Nedim; 
Muzaffer; odacı Recep, 
Hüsniye, odacı Feyzi; odacı 
odacı Mehmet, kısım cfi 
ri ve karısı, sulh hikimi fi 
Fehmi, ~za Tahsin·, hakim 
vini Mürvet. 

Müstantik Adem, enkaz al 
dan ağır yaralı olarak çıkarıl 
cocukları olmüştür. 

u baskınına uğr&mL<1lır. .ı. 'llfusça 
zayiat olduğundan korkulmaktadır. 
Ç~kirgedeki havuzda ve parkta bu. 
lunan sekiz sandal kamyonlarla 

lar yüzünden biltUn lzmit ovası 
seller altında kalmı"tır. Ova:laki 

cana gitmişlerl:iir. 
Bunlar felaketzedelere ilk yar

dım için bir çok eşya ve gıda 
maddeleri de götürmüşlerdir. 

• • • • ' t • • •• • ~ ... ,, • ' 
(. . .. 1 ''. ~l. ·1,_ı.,.:. ·/)J. 't rı; ~h:t~ı,ı '·· : 1 :: .. ~· : 

t , t • ı f I• '.ıl. ,ni.••t,. , ' 

köylere sevkcdilmi.,tir. 
Jandarma bölük kumandanı, 

mUt.chassıs mUfrczelcrlo Apolyond 

a 

köyler ve çiftliklerle mu' asala ke· 
silmiştir. Suyun derinliği bir met
reyi bulmuştur. 

Köylere imdada giden jandar· 
ma müfreze i lzmite beş kilomet. 

ölilnden sandallarla köylere ha -
reket etmi§Ur. Halkı kurtarmnlc 
ıçin birçok tedbirler daha alın. 
maktadır. Kemalpaşa}tı giden re mesafede Kiraz köprü ünden i· 
mektepliler b~ otomobille yolda !eri gidem mi)ir. Jandannalar 
kalmışlardır. bumda bir evde kalan bir aileyi 

Son dakikada gelen haberlere kurtarmıı:lardır. Evin mandıra-

5 kin • . . bi sındaki 9 sığır boğulmustur. Ka· 
unhusanıl gecesı ıçın r mü- ğıt fabrikasının yeni kurulan seL 

samere azır anuştır. Rum pat. . . _ . 

Bugiln de saat 15,40 ta kalka· 
tak trenle, dünkü trene yetiıe· 
miyenler gideceklerdir. Bunlar :ı.. 
r"smda bazı dOktorlar da vardır. 
Rasathane müdürlüğünün tetkik 
heyetinin salı günü feliiket mın ... 
takasına hareket e8cceği teyit e

dilmektedir. 
Erzincan hattının açılması do· 

layısile iki gündür bu hattan fs· 
tanbula tren gelmesi beklenmek

rikhancsi namına Sen Sin t a a· luloz kısmına sular hucum etmı-ı. 
o z k" l "k" ından bir zatla patrikhane kati- 1 ma ıne er ı ·ı m:!lrc u altında 

bi vilayetteki komiteye mUracaat kalmıstır. Necatibey mektebini de 

bula gelen Erzincan postasr an- Bestekar Artakl. Bil!. rollf'nle: ua\i _ Ne\'7.at _ 'chahat _ MUn·<·t 
tedir. Dün iki saat rötarla htan· ı ŞlmdJ) e J.:ıı.dar mcml<'.ketlmlzde ~evrilen ftlnılerln en mlikcmrueli. l?ejl ör: Faruk Keııç • Musno 

- Seniye - ~ eveh n • Sıtla • • 

ederek teessürlerini bildirmişler sular basını tır. 
ve ne suretle yardım edebilecek- lzmitle - lJeğirmendse arasın· 
lerini sormuşlardır. da be$ köprü ularla suruklen· 

ipek ve Melek sinemalan 2550 mi~tir. 
lıra, Fitaş filmcilik şirketi 250 li. Soma. 30 Yağmurlar yüzun. 
ra, Jzmirôeki Elhamra sineması den büyük köprünün set dıvarları 
125 lira, 1zmirdeki Yeni sinema yıkılmı~ yol kapanmıştır. 
lZS .. ıı• aıwda bulu.amuşlar· 
dtır. 

Türk ticaret kaptan ve maki· 
nıstlerl emılycti de 40 lira ver-
ınittir. 

Posta ile adli tebligat 
A dli tebligat yarın sabahtan !Uba· 

ren posta tıe yapıtmıığn b:ı!lll n :ık. 

tır. 

cak Kemahtan hareket etmiş oL Mehmet. Bir hazin me\'zulu ailo CM'W.ı • 7~\k i\lemlerl _ Toklw 
duğundan Erzincan-dan kimseyi , Halil Kimli Film Rtüd;ro u " eri. Scan§lar: l1 • ı - z.so. 4.30 _ 6.SO 

gctirememi§tir. Bugünkü muhte- • • ::.·. :' il • • • •• 1 .ı' •. ıl . 

• 

IBUGCN 
MELEK 
Sinemasında 

t • • • 1 ' ~ • -..
1
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Baş NO ~M A SHEARER 
Rollerde C L A R K G A B l E 

BUGÜN SAAT 11 ve 1 de TENZILATLI HALK MATiNELERi 
• • • •• ' . • • •• ' • ' 1 • t- 1 ! 1 •• ' • 

.. ~ 1 1 .. ~ ". & ... 

ve 
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Ze,!e!e te a~etzmieie~ i iç1n ter
ça:-a:ç:ı t!p c~!:ğimiz ''f ardm1 tmnuYaS~u 

ra~t ı~k san~aJı qe:ni~e Önümüzdeki haf la sekiz 
a'ına~a MUvaf{a~ oJn•uştuk klüp arasında yapılacak 

- 63-

Tür!< tarihinin 
hakkını koruyalım ! 
En son çıkan bir ders 
~'itabımızın blr sayfası ... 

- tarih, 1 inci cilt; müellifi Ş~msat!in Günaltcıy • 
Kil.ip b~ze resmin Ç.inde doğduğunu aöylüyor.R~ 
s:.,-, Çinde doğnu~.mı~br,Orta Asyada doğmu~tur. 

Koca bu.-nJ.a bir p:ııml!dı!rtan 
obürüne çarpıyor, ha .. )a ta. • ..c 

parçaları uç:ışuy.:>.d.ı. Ye:!erin· 
de., ku. tutan ç:ır.nül::ı.r ve i?!e: 
havada ı31ı~tlar p" ıy::>:lıır, yıb:ı· 
lar gibi kıvrı:ıro. iar Jı. BU~Jn bu 
ı>atırdmın ara:;ın:hı p:-ova ye'ke
ninin il t sereni çat:d:ıyara': a11 
ğ-ı inml~i. ~ren pek rakınıml 
d~mü, ve beni aJ~~a mı.ı •• i.ı.; . .ı 
mı;, ha ~ete g .irmi~ti. Belki v:ı· 
ıiy~t ür:ıit3iz d ,ildi. Ku:-t L:ı:s~ 
nin ika ;mı hat la:lım. O, gZ>~~Jn 

Yıkıla~ltm fl!l} ~u;tu: ;it~ ~mi; 
~iği olu:ro:du O n~etl~ı lı :ıca 
bl? Bir ara!u o:ıun ffi:l~·c:;tra is· 
kota311e ~:astJr.u g5:-d!l!n. O 
l'lliitbiJ lruvvetile ip'.ere asıı.mı~ 
lllakara.:ı çimı.;ie çalı~~·o d;ı. 
Bir ıalı~-a gemi.ün kıçı buyJk bi. 
<lalga il! hJvaya kalku. O zıı.nJ.n 
onun \'acu:1unu a.k.a.1a kaı..ıay.ın 
beyaz köpillderle çeı·~velennıi; 
~Ördüm. Bütün bu h~.cJm~.cı, 
llatırdı;-ı btlld on;,~} sa.ıiyelik kı· 
sa bir ~aman zartıoda gö.du.n ve 
~ltim. 
Sand:ıla ne olduğunu ö~ren.-n~<. 

İçin du ma:lım: hem::n fıuk i..:ı.o· 
tasına frrladım. F:ok yapraklan. 
tıla.ia bışlamıştı. Tı:ıbauca gi~i 
~ya ai kısm:m d~lup bJ;anı· 
~:ı. J ~otsyı ~~ ve her 
PaUayı:mda büt~::l kuvvet'"!l1e ~e· 
·tı'ü o::ıu yava'1att!tn. Şunu b;1i· 
~Ofum: Elimd:::ı g:le:ı.i l'"!ı,tlm. 
~al~'anmm u;'a:-ı plt!l1r:1~. 
~ ita~ ç~-tir.l; v= bt:ı fh'da u?: 

- ~en kontra f-o!· ve i:ıtra~)'Il 
~ni bilyük gnrültlllerle pa."Bm 

'"- oldul:ır. · 
<>ıanca kuvv~timle ~t!m: ~~-
~ H:r yaprıU!a~ bJna d1'ı.:ı 
ti bir fırsat veriyord:ı. Git::'i~ 
tota <laha ko•ıy l~=m!~~ bl:':ı· 
\ Siruz sonra da yanıma Kurt 
~n geldi. O çclterlcen ben ipin 
~u alıyord:.ım. Dir arnlık: 
ı... ': Onu ~3~· a da g?l! diye ses
"'ll:fi. 
()nun p?şi sıra gi:b:!c?n h:ı:-:ı'le. 
~dön::n ortal.;'ln de:me ~tma 
\ intizam:ı sJ!m1:1J?;unu far1~et· 
\. Nlhay& Gb:>:t fa.;a etm~:~:: 

l iş'er v~yetteydi v~ hl!ft 
l'Orclu. Ote!J yell:::.:ıh.i yı:tI1· 
olı:ıasına ra~m:!n g~dl:n flo· 

~ ve sım51kı vira edilmia m:ıys. 
yeP.;:eni i!e ba~ı c:>;:.-..ın, mate
~r dalgnlaı3 m:itev~:::fü duru
\cıu. 
lturt Lars:n mnt:ıforabn b:ızır
·en gö::leriı.ı!~ sa..ıda!ı a.:-:ı:!nn 
onu:-ı bizden anca!t birlrn; yad: 
de, büyillc bir dalga ile y1.C~ 
iğir.i gördCm. Kurt Larscn o 
ar mü.1<emı.1~ hesap etmi~ti ki 

:s ~&ıvaş. geri.mizje, ?ili.gar a1· 
a 1:31an sanC:a:a d.>ı. u akll!c. 

Bütfin )'aprlacak i, sandalı mata· G a! Cl~~asarr-ly ı· ı e Vefa 
'"'",.at.._ • ., :...:....uı..:. • ..e.n ibfüet kıtl· , " ~ i ı 
jı. LU!d~1 L .. bOjle yazıldığı ka. 

üst.ad. kiUılmım 5~ uncu uyfa. r rlndE' burnyn teUrmi§terdJ. lşt@ 
smda eöyle söylüyor: bunl::ır Avrupalılann tevarlla ettik· 

"Çin Mnat ltll>S.rly!e ~n etıld \"P lcri Usan \'e medeniyetin temelle-

Jar kc!a7 ):ı;ıı!amadı. h ! d 1 
jı~~~~1.~i~~:,.ı~~~~:sev:~~ maça azır O UK .. 

en zon;in blr memlc'kPtllr. rint ntttlar. (Wlll Dumnt: htJ... 
R~lm bnraıla tnk CAld ~nn ıoire, ı, 126) altamlra")'I tayin o-

bma do!nJns ,.'° dalD\3 ltlb:t.r ~ür- d"n rraimler milAddan f'VVel 16 bin 

tlc~ b'J,~r1'.1yorcht. Diz sa"Yla!:ı 1 b • J d • d · ı 
10:~ a'~tı!tça sa'l1:ıl bir d"lgı u~ ar 1 n 1 ' ' : r 1 e r 
rükse.liyor •. bız a~ıyorduk. Oy· 

• .:ki 0.1,aıı La~ıını.&!n u.;tün.:1.?gör. f"'~~.ar k,cn ·°' ıer·ı,1 da bir an evvel 
düğümüı oluyord:.ı. Sonra biz yük· lıl ı ,!i" il J 

~~~;:m~::~y~~! ... 0:~~k~!3~ mürac ıa'İ!'İ bekliyDruz 
çukura ~rivorlardt. Guetem!::ln te~bbU8'l ıe hnsıtatı men mUtacaal ederek bu bııytrh te 

B3y'e m~te:~!Ji ~ inip t•'ctt· tam:ıı.ıeu sclz~ e .tılt.:<eu elerin~ ve ;cbbüııtı memnuniyetle k:ıbul etUlde· 
ğımrz bir sırad:ı bi: PJ ltu 11 g~ 

1 
rurack W:e.e "Yar.iwı 1-t am., namı rint bll:lfrnıl:!lıe-ı-..!lr. 

• 1( K &lt.ın...a blr tu.~ııva tere cdHec:ığlrıt ls1m1erl yukarda yazıtı d.1Ccr klilp· 
t1re~· m'l arav:ı anokaya uzat~ evvclce ':nZT"' .... t~k. Beac Tut:1yesl lerimlzln do iştirak eclecelı'erindeD §Up 
Um. /\.)na a..1...a h.wt W::iCll ek Genel lJireıttorU gonnı·ıu Cemil 'l'a.. he cuned ğiıulz lıu h:l,tulı wte .. W..WJ 

:.-;!:la !~erfoota bir makara uzat· bir T&Del' datı de al:.ka.da.r maknm· dnrhol kuvveden fWo çılULbilmesl lı;;lıı 
mtşh. M1!rara"ar betu.!il ye:~e;j~ lııra bıı Q blll:l;cd.s ~~ bazı dl· valdl knybctmoden ~zctem1ze m!l!1l· 
J'C!l~r1"u.~ ,.e s:ınJalJa:~H?r ha· rektı:lcr •erm•,ıır. Evve!ce altı kl'lp ca.a.t ederek lşUra.klerint blldlrmelerl 
-'· .., · · b" n'· b. I •~i!a y:ı.rı ııacat··ır ~%"!~-z ru ı~ımdır. 
u:ı.eı.ıen~ . U. .~ tr ma.ıaret el turnuva. görUlcn '"~·m G.r;crtno 8 k.lüp DAVl':T 
:;a.ı1r.ım ınıp çı!:ışına uyJ~u·a;ak .. rn~-4& yıonı1aca'ktır. YllnMn 'kup83ı namı zı'bnda ~ete 
.• ep bi.Jen ~Ü ·~rt~ıe atiaııvenni~ Tımıav:ı~-:ı. l~th·ü c:Iccck olwı klUp cız taraf111Jaa l61'Up edUo.:n turnuva
ıerJi. Gi>»~l ö'>Ur yana yatt.~l sı. lcrimlz vurı'tırdır: DID es:ı.::lD.rmı kararln~tırmak !1;fD 

ı"aJa sanJal onun ror<lı:l3ına ,ıel· Gn.!.:~';JLr'" ..... , Fc:ıeT-b:±çe. n:ı,ıırt:ı.,, yuk:ırda hlmlert ·:u:ıh hulll!!an k'"P· 
''d~ :laJ'ko7., Dcj'C'~~r. ŞI~!!, Uur t~rh:'.'~., tnm satll''"""t'I b~r-r mtlrı.h 

mi~ ve l~rar o tarafa yatmJja 
.>n~.ar • .a~an içeri a~ınıverm:şti. 
Sandalı h~mm gü ;e, le}·e ka,>a1tla· 
Jık ve ba~;addc. Bu S.lrada Ker. 
lOOlun :sot clin::eıı r.ıül.!nudiyen 

·~an ~a~•ta olduğunu gü.Jüm. 
Na ıt Olm~ o. ta parm$ eıil· 
m1'}, pel:c ha ine gelmışti. B.ına 

rıı~m'!n <f.ıyth.ğu acıyı hiç be.li 
etmeden tek eliyi~ bııe }'ardım et· 
ti. 

Bu i~ hittil<~n 90nra Kurt Lar. 
sen etrafa emlrier y~JJımağa baJ 
!adı: 

- '"ti r.~ru tramotaya hazır
:an! Keııy, Stn de kıça git may • 
tra iskot:ısr.u laçka et! Kerioot. 
!toş t-~t:ırafa, bak bakahm ahçıya 
1e o!d:.ı! M~ster Van Veyden. siz 
"'e dir~ fırlayın. yınıh? sarkan 
ne görilrseni':: kesip atml 

Dni:l:.;:ıı bitirdikten soora ken 
<li:ıc h:ıl lt::ıp·anvari sı;n~~şlarile 

clü.-ncnin ta;ıma gitti. Ben prova 
;:ı.:ınıhmdan tırmanırken Gbost 
da yn\·aş yava~ dönmeğe bastamı~ 
tı. 

b!' .. 11-
Jtu .. ıııT' !"'tı"-.:ı C::"'''"~~·ıı.y. Vefi!. 

klUpleri guclem~ ldarelıanc~c res 

ı,n .. m-n ~ı 9~n I!"'' ~D" akıı:amt eıtat 
18 de Taksimdeki D"'ntaka merkezin. 
de buh:nm:ıları rica olanur. 

[S~üf.U:!) t:U!l!n:: İ d~n f~acar 
-, 

taı .. T""1 
f\!fll~U 5 - 3 yentli 

11,inci de'O'l'eda levha!ad e b:r oyun tutturan mah
teLit!miz lıa!zlı bir' ualibiyet kaz~ndı 

Yazan : Harröddin Bah~o;Ju 
E?ş ~ç ya:-~'.l!t Otere m~mle· Ju. Derh:ıl muhtelit kalcs1no lneıı 

l:oti::ıi:e i~':n~1:cristamn .m:s- Macarınr 42 lncl dahil.ada aollç Kla-
1.el1 BıAJ Lar otıU: l!e be.ıib;u .;ıl Jkl 

hur t:ıl:ım!a::udan Frenşvarucz ı!:ütlkn sonra d.1 ca::ı;ıt.ıan Şuhayln 
dün ilk ma;::u ra!::ı:.ı:fa ve so!uk :alao2u flltU ile :a llncll ~norhıJ ya.. 
bir hava:!a d3rt b::ı k:ı'lar ta'1m~11 "':ıro.k devreyi 3·2 gallbiyetıo blUrdl· 
edilen bir seyirci küUe3i ö;ıilu:le ıor. 
lstanuul m·.ı'1teliUle yaptı. Netice.. L:urcı J"n:vntı::: 

1 1 Bu devreye mUhleUUmtz cteetıııııc 
~e. g~~l ?.ir ~y:.m oy~uy~n mı.1t~ bir kauro uo çjttı. :ı.ıuaıi.a h:ıtt.ı.Ja 
litimıı mu.z.l >a.'ttayı 5·3 l\aılllardk muvo.ırak olamıyatı P'eyzl çıkmıııı ye. 
ha:dı bir gı'ibirete erdi. ' rı.ne EMt oynu;or. liJcıı.nı ball.illu& 
MOSAUo\KANUt liltl.LJ.Gl: 1 da. ?.Iellhln yerini Vefalı Hakkı dol• 

lsta.nbul muhteııU ilk devrede hlç ,ı G\ırm'* 

m 1l, bir f':Lnnttrr. 

Çint:ı~r ~n 'liyade kllttlk, lnl'f' 

ve urlf M<'rlı-r '-tiMtdn ~rflrmrl·fp 

tc-"1ayiU f!fmfşterdlr. l\ağıt(ılıkt:ı, 

blJlı:-.."ss lpf'l<~lllkf'". c.-'n11'lnl<tn. Çfn 

s:ınatkiı.rfa.n hakikat~ müıdf'.sn:ı 

bir nlı:a~lok Ttı )ilkfir.k1I1ı ı:&t~r. 

mtşhmlir. 

lpctı.çJ:nc, çinloHi1c pt\Jı eski ~ 
mnn::uı!:ınberl Çinin başhm ş4;ıt 

rctlnJ &cşldl ooen sanatlardır. 

Garb Çini illi. defa lpe~i lfo tanı 

mı~ır. 

A\'l·up:ıya Türklstanra Sf-.mCJ'o 
lwuJ ~liJlDden ~eç<>..n Uğıtç.lıl< 

'1.ı ÇiuJo pclc MIJı.Hr. llor uunıuı 
ileriye terakki &ü&tcıtt111 pnnckm 

tı.ıu.u.ıyü i,.LicJe pek ı)a.l'W.ta. 

nu sat.ırlıı.r&ın evvel do kflab 
bl::e (Çind::? matbaacılık pe.k cı· L 
illr) bll-:.mUnJ •~nnAktedfr. 

Gl>rillllyor ki ldtAb bize Çhı'n 

sanat. !Ubaılylo (Clı ml) bir 
meırlü t o.dutunu ~!retlyor. Btı. 
zı aa.naUann Çinde do~-?':ltkrmr, 
bazı aanatlu için de do~ yeri 
ddt;il&a blle, Çiııli!crln bunlarda I· 
lerleınil olduldannı okuyorm. Çin 
sa.nal iU!.>arile len eakl) bir mem
leket olunca unatı ondan evvel 
ba§l..a blr yerde aramamak l!mn
geldij;1 kanaati ile karşılaşıyoruz. 

Bitim itikadmnua etı yıuü ta.. 
rih kUabımıı Cine milıtahak ot. 
madığı bir imtiyaz ~rmelttedlr. 

Zlra okuduğumu: birçok mlicliiI· 

ıer. bilhuaa rııon taman lllmlort 
hemeu hemeıı. Çinin bir sanat ya
ratmadığını ve hiçbir AD&tl tekan· 
mlU etUrmcdl~. Çinin sanatta 
.. en eski" olmadığını anlatmakta. 

dırlar. 

Evve14. resmJ ele alalım: 
'Benim okuyuşlanmıı g&-e reslm 

Çlndo doğın~t.Ir. 

Resim Orta A.lyanm en eski bir 
sanat eseridir ki, bu hall:la hatta anlaşamadı. Wu&vln hattında Fcy.i· , ı.:u d:ıvre umumiyet IUbarUe zevk

nllı aJcamo.ı;ı mUdaf;ı.awn vazıtc:olııl ! u ve heyecanlı oluu. l..>aba başlan. 
mlli.ttan evvel on altı bin ıenelegıl~e .. ~dl. l/!:ua.vln hattmdıuı ynr. gıçta Macar kalesini anran muhtelit 

dUn gürcı.mt~·en mutınctmlcr do e:aasan takan oyunun aonwı:ı kadAr ıığır b&- rinde yaptıklan ilk rnuhacuetle • 
blrl~ı-ıerr.a anıa.aamadıltlarm<l~ o. a:ı.rak birlWri arkamna oı; &1lzel gol rinde bunu beraber taşııruelardır. 
ywı Uzerlndo mOosslr olmaktan uz:ık yııparak maçı 5 3 gibi gilzol bir ııo. Bugün Cro • Mnı:ıon yani mağa-
kaldılar. tice llo ka.z:ı.ndılar. ra fnsanlan) tsm1ııi verd.lğimla. Or-

~aca.ı·ıar L:Je. yukarda ıı<Sylcd$m Goller ıu §Ckilde oldu: l~ inci cSald· ta Aayanm Uk Avrupaya gelen bu 

d.ı llatl!ö.._ .. her vakit ellerinde tul· mUdatilorden aıyrıl&D Buduri ballt arı eı ' • • e.e 
tulıır. lkincı tkvre E:ıat ne ta'kvlye bir vuru~ıa beraberliği yaptı. oct. 12.1930) resmi dt bP.raherl6-

SC'nPIPrfndf' bu ha!Jı::larm reslmdeld 
:1·mc•rk kudN>t1erint g~sterme~ 

k'ıfidfr. (op. cif: ı. 128.) 

Bu rE'.o;im flllnatl l'Rlnrı orada 
<l~t. Cinde. &bllde. SllmeT 
ullwl!lnde "A k~ndlmnl ıöstenrüt· 

f tir niz OrJapnrt•un kata1nfunda1d 
kollcksiyonlarda. (Sumer1fler) e. 
t Abd) l:ıtft aft HırtOvanP.ll!Tde "Y• 
nl Orta ARVA rrı;im fl1lnntlnt ~ 
dil~imil7 ı::ihl. (BahUlller) de ft 
(Sıırgnnfrl) lcti!A dııı arnty1e Otta. 
ı\sy:ı'nm nnkıthU'lnt. kru'tallatfl!t.. 

fnntPRtik kt\rkunc; gnıplannı, d3ft· 
tfıınıTmuş luı.yvıınlnrmı buluruı:. 

RIH1ln b'111l"r Ortl\ Allyfl NnattM 

nlt birer pıırçalar, birer f'Eerlercllt. 
Cop cft: m. fı . t33) 

Çin ~n~olltiqun, dPvrl l!llTı1ltTmfttı 

rPSJl"intn. Ano, ~ıs, 1'rfnotj~ w 'ba.
busus garbt A vnıpa. Rknndin11vya. 
lrlııncln ve s:ı•reyte olan yaka 

ruutabailati de bir tP.sadilf eseri o
lamaz. Bu umum! kültilrUn blr tü 
sineden veyahut da a:ıllşterek bir 
noktadan c;ıkt.ıo""mr kabul etmek 
<lııha bak11 bir iş olur. <Rene 
Grusset: lcachiliAA 'ons. m. p. 13) 

lşte görllYoıus ld TUim Çinde 
clo3Jnamıştrr. Her •anal gibl o da 
Orta Asyadan Cl"flYD gitmiş, yine 
TOrk ellerfnd~. bil' tekAm111 ve tıl• 

ktşar göstermhtlt. Bu Orta Aııya 

sanatı. şualle Çin estelfltnln ı. 
kflmill ve batta tetckkUlUne l'!ebeb 
olmu~tul". (op clt., ID. !33.) 
Mogolistandan. Orta Awya.du, 
Slt'ltrden. yani balla 'J.'U.rk Wkel&o 
rfnden yapılaa muhacenUerle, CiD 
ve Çin medeni,veU meydana çık
mı;,tır. (Legondre; Modem Qıl. 

nese clviliaaUon, 234). 
Çin yahıJ:z resmi değil, en l>Mlt 

bir saııaU bile meydnna ctbNcak 
kuvvet •e tudrete sablb dtlt1dl 

Kendi toprr.klarmda g8sterdlğl 

kU~Uk varlık bUe, dalına rulk ~ 
ltim.lyoU v• Tllrk elleri altmda ot· 
du. 
Artık Uzak Sarkrrı muamma t.a.. 

rUıl yoktur. Buctın arteolaJI .,... 
da mtlspet telrlcller Uletfne btun. 
mu§tur. (Rene Gnuıaet; B d ~ 
viliaa.Uon; m. p. u 

(Daha ... ~ 

BID Ça•daıtır '-

1 Artık gemi dalgadan dalgaya 
b:ıtıp ~ıkınıyordu. Korçitenin ya· 
:"ısına ka:lar tırm-ı'lmıstım ve 
rfü:&tL- be.-ü armaya öyle yar>tstır. 
:m~tı ki düşmem~ im1(ftn kalr~a· 

mı;tı. Gbo:>t tamam~n yanının ü· 
w~rİ.1de tcyreiiyordu. Dir2'<!er 
ı:uyia muv3Zi o!m•1~l:ırdı; öyle ki 
Ju!unduğum yer-len a;a~r d"'~il. 
~ıma ~· ıor ve gfü-erteyt gr 
. jyordum. Li!<!n gliv~:1eyi de3il 
0Uvertenb bulunmısı icap ed~:ı 
yeri g5.-Jy~:dur:ı. Güverte hfö'>U. 
.u., o. ta.la., kay~!mu,. onu k~ 
petlü, ç:g,ı:l bir su t:ım:ırnen 5rt· 

§eki:de oynayan Wnnumız karııısın· kada tcvkal!Uio b1r vücut harekoUlc 1 halk:! (K "th N y Tclm 

ed1~e:ı ı:ıt!!ı~ft·ıt t:ılumımız bJrlbirlle :?!l 1nc1 dakJkada Şereften~ bir ========================== 
az c:olt enla<ınrak ~tnn sona kndıır p:ıs aıan Flltret topu avut c;~no Snl.uıaddlıı, Durturı. Pılellb, Şere.t, F1k· ı TAKSİM: Sadık - Sami. K&. 
Ml•..n bir '-/Wl oynııdı. l\lil:JnC:ı.anu • kadar aür.;IU. Yerden yaptığı çok gll. ret. rnil - Saml, Saim. Yakup -
zın iyi çalııımnsı. neUcenln lehimize zol orı.ayı kale önünde tyl takip eden Bakım: Adnan Akm. Burhan, Cahit, Ziyı.. Yaşar, AL 
tu...ııı..ın~ ~'Ilıca Cimli! oldu. Sal:ıhAddlD en!ca blr §UUı Kacar Uayre'ttln DABTOOLtJ Eirinci devreyi lstanbullular İ 
Mac:ır taltlJllJ profesyonelll~n lcap ağlarına taka.rak muhteUUml:lD &&· --0-- . O bitirdiler. 

eturdı,1 oeld"de hareket etU. Mağ· Ubtycunı t.cmın ettL Voleybol mo.çlan tHnei devre her l1d taraf ta Y. 
lf.lp v"~'~·ete dU,tUklerl ha!do rıldır· Halkın fevkal.Ade teuhUratı ara. rcr ıayı yaptılar ve maç S. l la. 
ml.malan oyunun tadın.J kacınyor. amd.s azamı bııyccanı bulan mUaaba. Dün Bcyo~lu HPlkevinde •o. ta"'lbut Useslnln plebell7le n• 
du. ka tkJ tarafın fevkalade oyunla.n lc:rboJ tumuvalanna devam edil. cclendi. .. 

m!l~tf\. (Dmum nr) 

l>oğnıyu aijylemek IAzmıgcllrse biz Ue çok zcvklendl miştir. 

?.Wc-...rı w.ıdu~muz ~ili bulma· 311 mcı daldk:ıda Mıı.car mUdatu- MEKTEPLiLER ARASINDA H .ynye • tstilr'M~ S •O 
d:k. sınm kale öoUnde scboblyel verdiği Mektepliler arasurla kıırştlq- ikinci krqtlaşma HaY'iye W 
aLv;IN TArslLAn~ ravuı CC%l1Smı Sa~Alıaddln yerden mahırda Vefa Li"'eo;i geh"•1•n ra· hti1dal liseleri ar;toıJT1dıt yapıldı. 

Spar e~ı~m~n kurs~ nıazuuları 
Oyuna .Mc.cnrlcr ba~ladılar. Sal!d:ın :ıa;t köicden bomba gttıt bir tflUe kibi Şişti Te-rı>~~~ hH""nııın, Takımlar ıu ıckilde &abaya sık. s e• rıt•ıhtellt lı'r'"alno tndlrdlklerl topu ıs lncl dC:a olarak Macar ka!es!ne ao. Pertevniyal, Işık lis~nc (15-1). tıla~~ YRlVE•. Mevahat _ Ali. 

.- Aclı.ıaıı kom~.-e atarak durdurdu. Ne· knrak ınuhtcllUmlzln galebo81nl .ı. (l 5.4); Ticaret lisesi Ylice 01. 
ün merasimle 
adet;ıa;;ıe 

• °"d uc......a kA...oü bu akından aonra mu. gortaıamı~ oldu. küye (tS.O) ve ( 15·5): Gal&ta· met, Hu!tara - Arif. Pınık. Şefti 

Ve ~ıt ı• ı ka ... .ı lıtı~w~a gc~en muhtelit muha· Bu golden sonra atılan Macarlar aaray, Kabat:ı§a (15.9), (l~.14) ~,;;i~~mct, Kadir, Saım. 0aJJp, 
j/ clınl.ırl kıaa bir zamnn l<;ln .Macar J(ı.lomlzt tı!r htıvll :El)•1ıııtıtanıl\ da ea1h~ ~elmi~~tr. ı t ' ır ~· 

mc:t s'laT.:ı-ı yerl wor. liu arada sağlam ynpılı TUrk mUd&ı'.aıw kargı· J \LKE''f TUR!-TlJVASI ST KT~nt.: Ce-rdet - ş~Mtı 
tcd:n terbiyesi umu.::ı mtk:ür· 

nr:ıfınt"an Çer.g:l!:C:;~d:lc 

'2lcu lisesi ynru:.d:ı rJtı ay l::ı. 
evvel açılmış cb:ı sp~r etlt 

rı kursu m'"z:u:ıiyct icr'·anlar 
tii:t cvve1 s.:._:;'"i. f'p., ~" 

2\ıntara rr.crasi:nle fehadct!1a. 
•crilmiıtir. 

"craıime biz.:ı:t h::'en t•r'-iyc:. 
lltnum mil ·-ı-n r~-~nı .,. .... " .. 

•et ctmi§, davetli.er rırasmd .. 
Partil;i wr.umi ic!~rc he ·et= 

tn :tan Mcbuı Rahmi Ap.ıl;, 
Cbı:, Fuat t:t .. J~an. f\Mıi-.•,.'lı:r

müdii ·i lb,..,,,:m K na· 1 

... so1
: ~:!::ri llr::r:ı ,,,,., z_b!::ı:

~ nt1ı§ tpcr :::=:~:ri ve t:ı:c· 
~r bulunu ... O!'-'u. 
~5' ıne.zunlat.!m,µr,_KJJleli lae· 

s! spor salom•nd;ı o::f1yctlil~rin ö. 
n:n.:e çok ~ lt.·•1 ıp"'r J.~ .. ·'·••t,.ri 
vtı"1rr1 :ır ve bımtıa,,, ı::oflra Gt"ıte• 
~ .. \ T'"'h'f f<t?ndilerini tebrik ede. 
1''"k tıchı.tdt."-n"' •. : lcr:ni veın::iş: 
n.iıteı.ıkıbeoı h~zırl~nan büfeye 
Jaıct e..iln "şlcrdk. 

Spor cih ıcn kurs•J lcrna bir 
ı"~:ın"il ciı len tahminler;n üze. 

rind" i'" N:1 ~e vermiş ve 34 cenç 
mıike~m"l 1 irt"' ~ ~ i t M e 'l 
"l11ra1t ••eni 'lOl ::şkilltımıza da· 
bil olr. nşlaı ·rr. 

y ... ııh ne ş-~·t mu: .kak iki gol fır· ım<'' ı:ı•thıyl d•'tişt'T"emed!!er. H ltcvi turl"•m'"""-• I•• MH· Celal - S"'~k. RU:e"lÜl. thua 
sau kaç-rdı'ır. Uu lillıı kl ı sUrcr. ·1A<\!L m. ·A!>P~.ut: hen< . taktırt Sen Mişcl ile kar· - Ferdi, Yekta. Fethi, TanJr. 
bu taıyiltiod :n kı.ı .lan ı....ı.cıM"lar TUrk takımı blrlncf devre mu.tcs- ,ııa~ rş ve r. >iceyi M Uhendiı (1 S Behiç. 
O.>~ ıuc. •• .:zı sil ır:ı derhl blzlM M tol: ı:;\)•"1 tıtr ,,.,11n ,,vnıt.,t. Bllhas. ·9) ( 16.14) kazanmııtır. tık d~vreyl 3 • O ~ip bitlreta 
a:lL&ya ~· 1. ı ettır .... er. 29 u.1c.: d:. s:ı Far~k. Enver, Muaa. 1''1kret ve Bn· --o- H:ıvr ... e':ıcr. ikinci devre gthe! 
ltlkada ı-·anı,"\ln Sa.ro:lyc "llptı~ fa· trı.haddln e11erlnden ge1dlı'tf kadar ~n.· bir oyunla rıaça ıdr.:tr'I "'"'er .. Jı: 2 
v·ı~:: kU-;tU: '}t.ro.' !tkı blr •lUc f'!f'• 191a--nk rl"'"'r.en!D 1-:hlmtzde b'tmeatne M e'd" ... 1;1er lP'" sın<Ia ~ot daha yı,t•lar ve uyı a~edW 
r\.n ve sıı( 'ıtö,..cdl'n r. •s t. ıvU ·tU "-nll otdul:ır. fu:boJ maçl:l.n bete çıkararak aahatiaıı 5 •O 1:&• 

!iu golı.: ....u:ı! "'llMl ı... .. btı., mt · a.. M .. ·w ıaı IUL!:lkl oywıJ&rrru aneal· lip aynldılr. r. 
cımtcrt d"rhat ı• ır k:ılosbı. -.d• -. m11tıOp olduktan sonra C{lsterdıter Mek~r1iler at<nmdaki futbol 
Mellhln Fikrete verdlğl ara pasını 1-;~erlnde Sıırop II. Getv117,Kfszcl7 •e m'lsab::ıkalarına dün Şeref sta. 
iyi k .. UI'!. .:uı I.i':ıtrl't u:rt& bSr VUJ'U§la ~uı 'JY ~ ~'!ı: r:nr"':\f!ak e'""lar'!t. dındı ic•ıım edil "L 

• ~· • l \ • . "'\..~ .. 

ber"bcrli;"tt t m!n etU: o•ı •kQ rı·t~oonya t:ı:amlar ıu l11!\f\b·11 - Takslm: 3 • l 
liu cx mu"teııJ wına r~'da ~Y· vekilde Çlk ••• "'lı.rdı: tık müaabaka İstAnbul - Tak-

Hem J!Cn leri. ı......, h<'\Cabrım, retll o,, .. ıuna;;• eevkeltl. SD ..ınc<i da· Feren.,v&ro§: Pallnko, - D'r. 8o1· ıim UseJcrl arasında idi. Takım· 
hem de bu f, yc!alı işi bir;d~ :::::,. ~~a a:;;~ ~_;:.: ı.=.·-::nc I:.~- ~c.n, r:!o~ - :--~~.-:. ~-..::ı;1 c. !... br ş .. ;:.:.:: •: ~;·a )::Oul.-:r: t.cfrllwnm fı''"'1DJ"""!l ~~-

Tufan insanları 
~:IGtı yener 'ı: ıruvaH:ıkı-etl: ":a. 1 rn··"!ı· ·1·11--1 .. ·b .. ., .... r:ıı Slkı bir ıtıttı ·u - 1'"ıc · 'J, Dr. ~ıv,ı, &lıızclJ" Gr-t t .. TI' fT}?TJLı T:ıdr - tbra. toJayı kora ıa4dl. O.Ur dlleril. 
ş~ran te9lıtiL t rcis.l Cıncral Ta. ı' ııe 2 ~:1 ~,·:ı r-:>tı. v:ı.y. h!nı, !t"Jdrl - ? T\1.tUr. mı·b:-• .. em, 

.. .-,ıe,~ c .s - -cJ:>A nerıe. ttm"m! 'dtip Albay Cemal Bu gol Macarların haldld oyunla.n. htaıı.bul muhtelltl: Clhatı - Fa. Yavuz - Vedat. Cc~ Jılükcr. - - - - - - ----
Gök.dağı candan_tcbı:ik.~ıizı, ı:u u.ıcık oıauı:ı görawı:ı.lzQ \cı.'SDQ ol- ıuk. Adnıuı - :cover, t - lan. SUreyya. ~unmı. 
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Sabah 

öğle 

akşam 

Sabah 

öğle 

akşam 

Her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi 
munta zaman fırçalayınız 

... " . ·.• ' ..: . ,, . . . " . 

E4W~::i 
BE\' OG L U 

...U: Ceıal• •• 11atan .,. KUcoıı preıuıea 
JılELD: 'I'atlı ba~al. 
UaAT: Tuzak. 
aC;vr;R: Cç kızlar t>UıUdDlcr. 
::r.aıuıtıı: Tq parı;uı 
LAl.C: O- :ru .. ı ıı:onteııL 

TD.lll:tı Bıldtrmemtııır 
MKıt.RTA: Karar cec..ı 
:.&LllAZAR: it aıl ıı:lllı:e 
61K: Blı.Jlrmemlırtfr. 

ADiı r:ıı.ıu tıı &ec•lert .,. Lort! lla.rdt peri· 
l•r ffyarı nda. 

8.&Jt'K : 8fkqo yanıyor .,. Cıtn,alerın kar .. ı 
TA..": Arka aokak ve Zoraki Nfaaıı.. 

AltlS: \'atan tıurrtı ve zoraki uır.er 

ISTANB U L 
rzıLlJI : .Kad nlar tıaplılıaıını ve Vatan 

kortaraıı utan 
çzınu:11.ı..ITAS: Yaı:ı.maıı uvkttr .,. 40 lı1' 

kadıo. 
AZAK: K&d nlar hllptıhaııuı vt Vatao kı.ır

t aran ulıLD. 

)(tr.Lf : 'I'aııun :Pa• a (Türk !llınl) n llonolulu 
TUllA.!'ıl : Luız. ISarl<ı ntşarılaoı:vor u 'faka· 

lanmıyan lıaydut. 
illi.AL: Slh'eH redallırı (TUrkçeJ vı CUzel 

•llfr• 
ALl!!:ıtDAlh TCMllll\ ı•ua rtU•kç<l ve HoDQIUJU 
SEN l!lama.ha.dal 1 Kuır~a. 
Agcıcs: IS•httmlnlıul•l ı Blldtrmemı:ıtır. 

BE Ş iKTAŞ 
81l'AT P. : Marl A.oluvanet ITUrl<çe). 
t'll!:N (Saınatyada); Bl'dlrmeml~tır. 
GCzzt.. : Ucan donanma. \'e l.forlla. Eltra.. 

KADIKOY 
HAf.r.: Tosunpa.şıı. (Ttlrkçe) 
a CJlEYYA: Gaip Cennet ve Bataklıue çocutu 

tlSKtlDAR 
U U .P; : GO r., ıu tan <trUkC•l 

BAKIRKOY 
KILTl'TAD lı Ze:rneblm (TUrkçı) ,.. Ctrtt 

kntlller. 
B AKIR : E ırnıtmlıtır. 

r; ŞER!R TİYATROSU 
l{omec?! kısmı: GUndilz H 

te. Gece 20.30 da: 
1.K.tZLJ:R 

Jlrarıı K11mı : YELPAZE 

---0.-

11111~111 HALK OPERETİ 
GUndUz 14 te, Ge. 

cc 9 da: 
Zozo Dalmasla 

( Beyoğlu Çl~ği ) 
BilyUk Operet) 

ALEMDAR sinemasında 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

SEHHAR ve CAZiP 

TENl'ni NASIL 

MUHAFAZA 

10 Senelik 
İzdivaçtan 

s onra 

EDiYOR? 

Her kadın - hatta 40 tan yukarı 
olanlar bile • açık, taze v e ku
sursuz bir tene, genç k'lzların bi-

le iftihar edebileceği nermin ve 
yumuşak bir cilde malik olabi
lirler. Bunıı, Tokalon ile t eda vi. 

• günlde 3 dakika • 10 günde ga. 
ranti edebilir. 

Her akıam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe r enkte
ki Tokalon kremini kullanınız. 

Terkibinde Viyana üniversitesinin 
meşhur bir profesörü tarafından 
keşif ve ' 'BlOCEL" tabir edilen 

kıymetli gençlik cevheri vardır. 

Siz uyurken cildinizi besler ve 
gençleştirir. Buruşuklukları gide. 

rir. H er sabah da yağsız beyaz 
Dr. Necati Atasagun renkteki Tokalon kremini kuııa-
Sabtıhlan 8.30 ı kadar; ıkşaıa- mmz. Siyah benleri ~ritir ve cil· 

tarı 17 den sonra l.Alell Ta~yan 

1 

di yumuşatıp gençleştirir. 10 gün 
Ap. Uaire 2; No. 17 de hast:ı l annı zarfında müsmir bir netice elde 
kabul eder. f1 eft/on: 2:\95:0 

•ı••••••••••••lll• edeceksiniz. 

• • lffKSiM Kristal ~~s~:~E~ 
• SARKIN YEGANE ses yıldızı 

ı~~~ ~~.,Ş. ~ ~!Y.E 
OkU)UCU Dayanla r : PAİDE, .İzmirli l\lELİHA, AYDA 

MUKADDER 
Saz heyeti: Kanuni AHMET, Kemençe ALE KO. Klamet ŞÜKRÜ 

31 - J 2 • 939 Pazar 
12.30: Program, ve memleket saat 

ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 12.50: Türk Milzig·ı: Bil. 
yük Fasıl heyeti (Karışık program). 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerit !çll, 
Hasan GUr, Hamdi Tokay, Bll.3rl Üf· 
ler, ZUhtU Eardnkoğlu. Okuyanlar: 
Mefharet Sağnak, Safiye Tokay, Tab. 
aın Karaku~. CelO.l Tokses, Melek 
Tokgöz, .Müzeyyen Senar, Radife Er. 
ten. 13.30/H.30: Müzik Orkestra 
(Şet: Necip AşkınL 18.00: Program. 
1805: Memleket aaat aya.rr, Ajana ve 
Meteoroloji haberleri. 18.25: Mtlzik 
Radyo Caz orlrestraın. 19.00: Çocuk 
saati. 19.30: Türk mi.iz:ği. Çalanlar: 
Fahire Feraan, Reşat El'er, Refik 
Fersan, Şeri! lçll. l - Okuyan: Nec
mi Riza Ahıııkan, Semahat 20.HI: 
TUrk Müziği: Halk TUrkülerl. Sıı.n 

Recep tarafından. 20.30: l{onuşma. 

(Cumhuriyet Müddeiumum!liğ"i tara. 
tından). 20.45: TUrk Müziği: Karışık 
program. 21.30; :Müzik Ertuğruı Soy. 
sal tarafmdan Akordeon Solo su 21.45 
Müzik: Cazband (Pl.) 22.00: Memle
ket saat ayarı, Ajana spor servisi. 
22.25: MUzik: Cazband (Pi ) 23.25/ 
23.30: Yarrnkl progra:>ı ve kapanış . 

Fikri T evlik Karda 1 
Otomobil ve Makinist 

okulu 
ŞOFÖRLERE: Yeni ders dev

resi 12 ikincikft.nun 1940 ta açı-
1 acaktır. Müddeti 3 aydır. :Motör , 
otomobil ve montaj derslerlle 
çift idareli otomobillerde verilen 
direkııiyon talimleri 50 liradır. 

Anadoludan gelenlerin devreyi 
bitirinceye kadar yapacakları 

ma.sraf, okul ücretlle beraber 125 
lirayı geçmez. Kayıt muamele. 
sine başlanmıştır. Program iste
yiniz. MUracaat saatleri: 14-18. 

AMATÖRLER: Her zaman kabul olunur . TAKSİM. STADYUM - Telefon: 
80259. 

• llll!!!!!!l"::ıc.·mm:i;:ım~==-=11fi!!ici!if~i:m:ra::5===1 : • . • .==:.~.:: ........ ı.-. .. m:z= • • •• _........ =:.:. 
;ili Yılbaşında HACI BEKiR ŞEKERi yiyiniz. jJff 
mi Bütü~ HACI BEKiR ŞEKERi gibi t_ath gff ::tj Senenız geçsın !;ı: 

Hİi FevkalAd~ MEYVELi• NOGA Kilosu 12oiilf 
şık ambala]h kuru,tur. I 
, ~.~L, ~.~~.~,~~!.~, e.~~~~~.~~ : _ 

• ' ;;!iif:iir:iS55553ii551:5!iii~•:llU:U:C • 
ıu ... ••••••··-··--··-···•:nı:::::ı=n 

Şirketi Hayriyeden :' 
Yılbaşı münasebetiyle bu akşam için yapılacağı ilan olu.. 

nan gece seferlerinin son felaket sebebiyle icra edilmiyeceği 
ilan olunur. ...................................... 

Sa.matya Ramane!endl mahallesinin BezirgAn odaları sokağında (:5) sa
yılı harap ahşap hanenin sahibi Ayşenin ölüml:e v:ı.ria olarak Nut"i ve Ali 
l.smlnde iki çocu~ olduğu polis tnhkilrntından anlaşılmrş ise de bunların da 
berhayat olup olmadıkları anlaşılamadığr gibi adreslerini de öğrenmek ka
biJ olamamıştır. 

Bu sebeble k:ınunt kbllga.t yapılamadığından mezkftr binanın on be, 
gün zarfında yatırılmadığı takdirde yapı ve yollar kanununun 44 üncü m:ıcl· 
desi ahkAmma tcv!ılcan bc'edlyece yıktırılarak ma!;arili hcdmlycnin enkaz 
bedelinden alınacağı tebliğ makamına kaim olm:ı.k üzere ilAn olunur. (10898) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden 

Şimdiye kadar Galatada Ömer Abit ve Abet hanlarında bulunan ldareyJ 
merkeziye büroları yeni senenin başında, Galatada Rıhtım caddesinde Veli 
Alemdar hanına na.kledilmi~ olacaktır. Allı.lcadarlara bililirilir. (10808) 

P iyanist \"ORGt, Darb uka 11• T An stN İstanbul T elefon Müdürlüğünden: 
Okuyucu: MUSTAF A \"e NUMAN Muhtelif ebatta on altı kalem kurşun!u kara. kablosu kapalı zarna eksilt 

'\:rnca m~hor MACAR KADIN ORKESTRASI~ meye çık:mlmıctır. Muhammen bedel (26016), muvıı.kka.t teminat (1931.:.!0) 

ve MACAR V ARYETEve BALET/ il ııra oıup eksiltmesi 6-2.910 saır gnnusaat ı5 de muclurıuk binasında yapı1a. 
• G , ·t t , • '· • • ;ı; • • -.E caktır. 1slekliler, muvakkat makbuz veya banka teminat mektubu ile kanu-

l il.BAŞI ECJ:..N Z ho~a. gcı:ı rmf' .. ıçın Ileyo.,,lunun 3 egane ~ nt veıın.iki muhtevi kapalı zar!larını o gtin saat 14 e kadar komisyona ver 
a ile ~ıa.zlno!'iU olan l\flİSTAL"dc ma-;ıı.hırmızı ı:;imdidt>n ft>dıırik !!§Si melidirler. 

--~ ~ ediniz. Tel. 4009!1 ~ . , Şartnamesi hcrglin Levazım O.mirliğimlzde görülebilir. {10501) 

............................... 
VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
TAbileı- namına tJizği isleri alı!'. 

]' 1 . . r . , .- .. 

! 
l - Şartnameleri mucibince ı,ızaml 9800 Kg. göztaşı ile GO adet \"ermo

·aı ve :50 adet Süperba marka. pülvarizatör pazarlıkla satın alınacal:tır. 
Il - Pazarlık 3-1 ·940 ı:ar11amba g-ünü saat 11 de l~:ıb:ıla:;ta levazım l "e mUhaya;;.t ~ubesind,,ki nlım komisyonunda yapılıı.caklır. 

1 

JII - Şartnameler hergUn sözil geçen ~ubeden parasız aJtnab ı r. 
IV - l•tc!tl !erin paz:ı.rlık için ta.;ln olunıın gUn ve saatte yüzde 7.5 ı;U

Jcnme para"aril~ b!J'lli .te me:::kCır komisyona gelmeleri. < 10855) 

ı Satılıl< Kagir Ev .... Apartıman, Mağnza 
~'. ılın :ılm~k i~liyrnlerin 9:rn·2~ı :\'o. ile K3ılıl,tiY ikinci sulh 

lıiıkimliğınc ıııiiracaall:ırı. { ıo;;:J7) 

h ukıık 

Ani tesi 
Baş, Diş, Nezle, Gri 

Romatizma, Soğuk 
Algınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabil 

-. . ' . . ' ~ 

\ ..... ·· .. : --'.· . ' --:. ..-. ... ....-.. ---. . ., ' .. ·' ,• 

·. ·'11·:1· "" ()·· ···z A \ \/\.::Y.~· .. :\ .·; .. ·tf , .. .. . ' 
·:, '.~ .·• _.; • '. 1 : / • :·. . ; . ·. • . . . ~ . . ' 

PATI 

KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihablanru ve çatlak 

lan, koltukaltı çıbanlarını, dolama, akneler, e rgenlikler, trq :va 
raları, çocukların ve büyüklerin her tilrlil deri iltihaplarını en erk 

ve en emin tedavi eder. VlROZA mikrobun ya§amasma m!ni olur 
... ............................... 1 

Ankarapalas- izmir 
TELEFON: (3438) 

lzmirın en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuv~ıdır. Konfor, tem1zlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasm fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışuli old~ğ~ gi. 
oi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve k 
raathaneyı lıa vıdır. 

" .. 
Kaşeleri 

7fer eczanecle arod(_ınız: 

:Muhammen bedeli 1600 lira. olan 2000 Kg. soğuk tutkal 9 .1.1940 
ı;'Ünli saat {10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko.J 
yon tarafından açık eksiltme uı:ıulile satın alınacaktır. 

Eu işe girmek istlyCnlerin 120 liralık muvakkat teminat ve ko.nunun 
yln ettiği vesalkle birlikte eksiltme günU s:ı.aUne kadar komi!yona tn 
cnatları 10.zımdır. 


