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erin or! 
Tokat ve Gümüşhanede şiddetli zelzeleler devam ediyor, 
yeniden birçok binalar yıkıldı, ölenlerin sayısı 4453 e çıktı 
Yılbaşı gecesinde 
Milli ma em ilanını 
teklif ediyoruz 
~-= -- - --= ç:"l!'l m'C"C")"Q"!O_,.,., 

Kara lıııın bu halrikaten kara pnlerinde, Of 
f'plalr, at•ı•iz., JIUrt.uz. "" JIGralı JIÜzlıinl•rce 
Tiırlr, harabeler ara•ıncla titreıip clarurken Jl&I· 
baıı eitlcnceleri .)'apılmaunı milli r,ıicclan a•la 
lıabal etmeli 

.. --===="'=- '""' -..:======-
Yazan: Abidin Daver 

Zelzele mıntako ından ge -
len haberler eliındir. Zayiat 
listesi ı:ün ır;e ·tikçe biraz da· 
ha kabarıyor. Duygusu~ tahi
atin bu çok zaiinı darbesi, a
z.ıı. yurdumuzun geniş bir sn· 
haslDl harap etmi~tir. Biıılcr
ce öhi, binlerce yaralı ~e yilz 
binlerce evsiz barksız a~ ve 
çıplak insan varılır. Bunların 
yatağı çamur, yorganı kardır. 

Bir taraflan ölükrimize ağ· 
larken diğer taraftan yaralı -
Jara ve mubtaç!aıa yardım et· 
mek, en büyük insanlık ve 
yurt~lık borcumuzdur. Fe
Jıikelten zarar görınemi~ her 
Tiirk vatandaşı, emirlerin, ni
:taınların, kanunların en bı\ • 
yüğü ve en kuneılisi ola~ 
•Türkün Türke yıırdıını• gı
bi yüksek ve mukaddes bir 
teavün ve tt"""'anüt veeibesi 
k.~ısına~dır. •Birimiz hepi· 

1njz ic:in, hepimi7 birimiz için> 
vecizesinin ifade ve emrettiği 
yurttaşlar arasındaki yardı -
mı bü&ün kuvvetile tatbik et· 
menin işte tnuı zamanıdır. 
Tiirk milleti duyguludur, _scf
katlidir, merhametlidir. içti
mai, insani 'e milli vazifele
rini müdriktir. Elbette yıkı • 
lan yurtlarının üniinde kan
lan sızan yaralıiara, ı:özleri 
yasla dolu lelaket.zedelere e
linden gelen yardımı yapa • 
caktır. Onivenıite ve yüksek 
tahsil ır;ençliğinln ır;österdiği 
yüksek hassasiyet ve bilhassa 
zelzele mınlakasında bilfül 
çalışmak arzusu, Türkün asil 
ve f edakıi.r ruhunun büyük 
ve necip tezahürlerinden bi
ridiT. Halkımızın, kendisine 
rehber olan münevver geııç -
liğimizden ibret alarak mad
cli ve manevi bütün kuvveti 
ve enerjisile fellketzedelere 
yardıın edeceğinden eminiz. 

Dün de söyledığııniz gibi, hu 
sene yılbaşı geeesi eğlencele
ri ynpılaınaz; bir dakika~a 
binlerce kurban vermiş bır 
millet, sabahlara kadar eğle
nerek yeni seneyi kullulıya • 
maz; binlerle yaralı inlerken 
ve yüı. binlerce yurttaş yar
dım beklerken, hiçbir Tll-rkün 
mes'ut ve scvin<:li olmasln:tı 
imkan yoktur ki, bu sene de, 
mutat yılbaşı gecelerine ben
zer bir gece geçirebilelim. Yi
yecek yeınek bulamıyaıı, ısı· 
nacak ateşi olınıl an yüzbin
lerce Tiirk varken hangiıni -
ı.in vicdanı, mükellef sofra • 

. !arda tıka basa yi~·ip içmiye 
ve sabaha kadar dans ctmiy<> 
razı olabilir? Hayır, l'ıirkün, 
bu sene, millı nıateıni \•ardır. 
l\lilletin knıı ağladığı böyle 
bir zamanda, gülmek ve eğ
lenmek ayıptır. Uer Tiiı·k, 
yılbaşı için lıarcaına · n haıır· 
laudığı parayı, felakctledeler 
hesabınll Kızılaya 'crıl'elidir. 
lliiyilk şehirlcriınizin halin 

1 
bö)le yaparak yiiksek ,eCkll
tini, ınukaddc> tt~anüt duy- ı 
gusunu, ha~.sas in'-ianJık ve 
\'&(anp1..'1"'\'trlik şuunınn gö~ .. 
tereccklir. 

Ben, ~·ılba ı gt:"c<.-sı ıçin, hü· 
k6 netimi.cin rııilii m~tcm ilan 
etın~ini ve lıiitiiıı eğlence 
• erlerini kapatnı:L,ını tekli( 
ediyonım. Çünkü hol hı 
milli felilket içintl«, biıden ol 
mıyaulnrın d&lıi unıurni ~er .. 
lerdf• aı:gın~n eğlcnıncleri, in· 
sPnhk dn' •runutıu ve ·' nrttas 
lık uurunlu:ta çok ginın ge
lir; milli vicdanın117 buna i~ • 
y .. n ed r. 

Dir de\.'1ct nıiıf•s-;e ·esi olan 
Ankara rntlyosu, 11111. iki })TO~· 
rııınrnı a'gari hadılc iıııl?rınt>lı
le milletin duygularına ve ar
zulnnna tcrriimmı olmuştur. 
Medeni diin~ ada, hi~bir yer
de, memleketin bir pl\reası ha
rabe halim' dönm:iş, · bütün 
O<!aklar sönerek yerine zel -
zeleniu yo,,~nlıırı kaim ol -
muş ve yüz binlerce iman 
kaı·lar ve çamurlar i inde kal
mış iken bayram yapılmaz. 
Kaldı ki, yılbaşı utilli bir 
bayram dei:il, sade<<' bir zevk 
ve SPfa, bir israf ve s~fnhat 
gecesidiJ', 

Ben, kendini bilen hir Tiir
kün bu yılbaşında e~lenebile
ceğini tasavvur dahi etıniyo
nım; fakat, biz ağlarken baş
kalannın dahi, matemimiı.e 
hürmet etmiycl'ek umurıi veT~ 
!erde eğleuınelerine tahom -
mül edemeyiz. Omm içoııdir 
ki, yılbası gecesi, uınıımi yer
lerin kaııennıasını kklif edi
yornın. Kara kısııı bu haki
katen kara günlerinde a~, çıp
lak, atessi:z, yurtsuz, yarpJı 
yilz binlerce Türk harabeler 
arasnıda tilrC>ıİP du~urken 
yine cğleııebilecek kadar duy
gusıız ve katı vürekli insanlar 
varsa, on)n, bu giinahı. gttli 4 

ce evleri"de islivchilirler; fa. 
kat umnmi mab~llerde asla! 

•Ben felaketzedelere yar -
dım vazifemi yaptım. eğlen
mek te isterim, diyenler, bel
ki bulunacaktır. Fakat, wzl· 
femizin iki cepheı;i vardı-r; bi
ri maddi, öteki manevidir. 
Her ikisini de yapmak mec • 
bııriyetindcyiz. Yarıın ılaki
kada, büyük bir meydan mu
harebesinden fvzla kurban 
venııiş bir milletin fert! ·ri 
umumi yerlerde eğlenmek, 
gülüp o;namak hakkını haiz 
değildirler. 

aTürkiiııı, ne mutlu bana!• ı 
Diyen ve Tiirklüğü ile iftihar l 
eden her yurttaşın, hükumet 
resmen milli matem ilan et
mese dahi, bu biiyilk mateme 
iştirak edeceğine ve yılbaşı 

ma!ll'afiannı, felaketzede kar· 
dcşleriıııize vereceğine cmi -
nim. 

A İDİN DAVER 

!zelzele feliketzedelerinin ba 
viliyet ere nakline d- n başland 

~~~~~~~~~-

Erzincanda yeni zelzele ve yangınlar 

nkara-Erzincan ırenyolu amir edildi Miithiş felake i 
bugiinkil b anços 

Erzincandaki insan zayiatının müthiş 
bir yekOn tutacağı tahmin ediliyor I 

Zelzele fel.4ketlnin nıütbi tahribatına hedef olan yurduını• 
zun muhtelit yerlerinde bu bilyilk felakete kurban giden vatan· 
daşlaruııızm saym maale. ef gittikçe artmaktadır. 

A ağıda ıraladığıın~ rakamlar diln g"ce yarı.ına kadar alı
nan haberlere istinat etmektedir ve dün bildirdiğimiz zayiat 
son malftınatm ilôvcsl ile mrydana gelmektedir. P ydcrpey al
makta oldugumuz bu zayiata Erzincan dahil değildir. 

Büyük lcliıketin &on zayiat U.t.,,;ı' ~udur: 
Felaket •ahasındalıi ez,. 

kadaşımız. bıldı riyor: 
Er s 1 n e an , 29 - Yolda bek· 

Hyen 1k1 70Jcu treni dü.n Er-1.:•ncana 
varmıştır. Bunlard.uı ba.,<ka ilk lıııdal 
treni de vasıl olmuştur. İkinci lmdal 
treni Divriki'den h:..rtket etmiş olup 
saaı 16 da buraya ıelecektlr. 

r.nkn yıtuıı halinde balauan ..ıı
rin bir ka-: rerlndc ı:amau r.aman 7&11· 
pılar çıkmakt.ad.Jr, Aı;ılceri9 mi.ılki 

Wşkll~I a~ıkla ve •nkaz allında ka
lanla.rJa mrı.;ı-gl olm:ıktadlr. Her ta
raftan yardon kollan ve ~1ecell gt .. 
Je<'Ok e>ıYa rellyor. 

Or&t>neral 0.rhay ""' General Ak· 
dolaa reıakeludderlc mtfP] olınalt
ladltlar. 
Açıkta kalanlar ve 7arahlar K117-

scrl, Dıvaı ve yakın ,e-hirltrde barıo• 
dınlmak ö:ıtre trenlerle sevlledllme-
7e boışlandıl:ır. Enincanm feci var.l· 
7eU tuyltı. urpertlC'I bir manzara ar
ulmcklcdlr. 

Zabll ve a kcrlerden ilen ve 7ara• 
Jananların sayısı azdır. 

(Arkası 3 bncii oarlaıla) ---.o------

Milli Şef Di-

t.ııre ttnaa lJ.L\J oıu, Aıu yuua: "'°~ oıa, v.ı ~,,, v-1!1'·•"'· 41 
ölil, Tokatta 888 ölü 9 G yaralı Sivasta 125 ölü, 104 yar•lı, Or
duda 22 ölü, Gümüthanede M ölü, 334 yaralı, Koyluhisarda 
140 ölii, Pülümürdc 5 ölü, Kemahta 24 ölü vardır. Divrikte 12 
ölü 2 yaralı, Erbaada 3118 ölü, Çarşııınbada 50 ölil vardır . Za· 
ra merkez kazasında 1500 ölü vardır. Köylerdeki zayiat henüz 
tesbit edilememiştir. Sn ehrinde 150 ölıı, Bnyb•ır'ta 16 ölii, t ir. 
putta 16 ölü, Şarkı. lada 2 ölü, Trabzonda 2 ölli, 6 yarn1 ı, Tı.r· 
halda 9 ölü 15 yaralı, Tercanda 6 ölü 8 yaralı, Vakfıkebird 4 
ölü, 35 ·aralı, Hafikte 11 ölü, 3GO yaralı, vardır. 
Yukarıdaki rakamlara göre zelzele fe'a:ketine kurban gideı. 

vatandaşların sayısı 4453 e çıkmış hJnnuyor. 
Erzlncnna gelince hasar ve zayiatın pek mühiın oldultu an

lu~ılmakta ise de hcııiız kat'i olarak tesbit edilememiştir. Yardım 
ve kurtarma ameliyesi büyük bir •liratlc devam etmektedir. 
Yukarıda bildirdiğimiz gibi verdiğim rakamlar icabına gôi -

re ileride tahkik ve teyit edilenk vatandaşlarımızın ıttılaına :ı:r
zedileceldir. 

Milli yardım sef erberliAi 

Felaketzedelere büyük 
yardımlar yapılıyor 

Her yerde teberrüler büyük bir 

Milli 1a1::' .. S:~i~~~-t1e .d~.:~.:"~~:~i~'.:. yarbakırda 
1

° ımneaııdAD ıı.ınwuan 

lnönü Diyarbakırda 1lstanbulda 
tetkiklerde bulundular Yardım Komı•tesı· 

Diyarbakır, 29 (A.A.) - Dün 
akşam saat 20 yi 20 geçe Diyar-

,ıntısı feliketine maruz kalmış halik lıend:ının başkant ınds 
olan vatandaşlarımızın imdadına te cklml eden milii ya-dını k<>-
koşmak, acılannı dindirınek, ib- mitesinin vila ·et ve _kazalarda 
tiy:ıdarını karşılamak için bii- (Arka" 3 üncu sayCad~) 

bakıra gelen hususi bir trende 
uınumi müfettiş, vali ve 51bhat 

1 mfü;aviri ile birllkte bölgenin 
' iskfın vaı:iyetini geç vakte kadar 

tetkik buyuran :Milli Şefimiz, 
şehre sabahleyin dokuzda ~ık • 
mışlardır. 

Milli Şefi bütün Diyarbakır 
balkı istas onda istikbal etmiş
tir. 

İnönu, sıra ile umumi müfet
tişliği, yeni lisenin bir pavyonu· 
nu şehir kütüphone~ini, yeui 1-lal
kevini, belediyeyi, viliyeti ve 
askeri mile' escleri saat 14 e ka
dar birer birer :ı:i~ arcı etınişler 
ve üğlc yeıneğini umumi mii{et
tiş evind~ mületıi~lik crkfını, ci
var vilayetler valileri ve beledi
ye reisile birlikte yemişlerdir, 
Milli Şefiıniz saat 17 de tekrar 
umumi müfettişlik evini . cre{
lendircrek burada askeri ve mil!-

Dün Valinin riyaseti altında Büyük fe la ketin akisleri 

bir toplantı yapıldı Dost devletler de y 
Yiyecek dolu bir vapur dımda bulunuyorlar 
bugün Giresuna gidiyor . 

kitlbl Ferit Zühtü. Halk p rfül .... lngı·ıtere, Fransa, Almanya ve Yu . 

mühim r-

Zel:c.t-1\: IPJiUı::etzedeJrriue ilk 7a.r-
d1m olmak üı:ere evvelki akıjAm be
lediyece •ünderlleu on blıı liradan 

sonra dün de Vali ve belediye r.-W 

Lülll Kırdarın relslltmde büyüt bir 
.yardım komttcıl» kurulma,ıur. 

Ba komite dün saal 15 de vllayol
lc &oplanmışlır. içtımaa rtls Vali ve 

hJ Fikret. ~ıJay, Basın birll!I istan-
bııl •abest rebl Ha.klu Tınk l , Tf.. • t • t• " • d • 
caret odası reisi Motbal Nemli, !\laa- nanıs an yasımıza lŞ ırat( e ıy r 
rif mıidürü Tevil Kat, Kızılay İs .. 
&anbul mümosslll İsmail C•m•I ve 
D•ftudar Şevk.& tiril< elmlşl•rdlr. 
Bu toplantı ii9 saat slirmıi,, n•tt.e-
de m~murlannt halkın yapatalıdan 

Ankara, ıs (A.A.) - 29 birinci ki· 
nun 1939 euma cünil saal y<dlye k&-

ıı!ar eenebl 
la .,.tzeaeır.rlne 

blrıtll r i ı. U"&a.Ull'Jd;,1,11 ahnan bh 
lclırrarta hlrllJlıı her tilrlu ~anlımda 
bulunmaya lD.3dc olduğunu bl!dir-



M'f'l'A - s 
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BOY OK TARiHT ROMAN: 68 

GENÇ OSMAN 
' Yazaı: M. Sami Kerayel 1 . 

Koca Muratın askerleri firarileri 
amansız surette takip ediyorlardı 

ltoea ........._ ıralan Ye dli.enle· ı 
rl kendi -- •17ade devlet nam 
Ye h-bma idi. Ba 90beple, a)'ıpla· 
a&m.88 W ahljkpıhk te4kk.f edile• 

•...U. 
K.-11 ...... ~aıu---. 

devlet Ye ea-. -- •ıılıa
le1e llr!lll- Fe..- -..... Billlllı 

l>anlar -CDbuldll. 
1 ~ salbenuı veoaleUerlnl kabal 

elmel< sibl lem.laalla birbıl eeıı.eı

mek, anı lalUI ile saaeatm birine 
aa.ibeylemek, bu mibıuebe&lıl ikram 
ettiii zl)'afeliD blrlade, ııallada ta-

am rUJil --. .......... -

••lirli• - ..... _,. .. ........ 
kcınent •eçlrl• )'ediil ekmeli &tun· 
dan sofradakilerin )'lislerlne lqkırl· 
mak slbl tıaller ıılııall devleliD pala· 

ruıa 1'1' ........... 
Fal:..._ devrtıı lkllus& ve lqama 

ilam b"tka bir fekli alımlı, -yı bu 
••M hllrUrlalılara tOY...We meeblll' 
e1kmlştl 

Koca llant, eter dlbealıubklan
lle bllerl lllrllllriııe •ııpzn eıllllü 

.....ııak -·• elaqdl, daha • 
ftlllderdea o eh ....... llillla• 
dfll )'ok olurda. 

Roll, Maral -• Elblolanda le
.,. "71od.il ~ ......... obıQdl -..................... 

c .. --"7• .... - ....... 
de, K- Maral ukerlerl firarileri a• 
man"'2 bir l1ll'tllle takip edl1orlanla. 
YakaladıklanJu seUr11orludı. llmı· 

lann ~de aekla dalın• 7~ıada 

bir -- ....... Pqa. _,... ....... 
ere 7anına calu*. Ve: 

- Menin DO itin nr -- lcbı· .. , 
-H'9_.!. 
- Ne .._ lllof. E*IHlıl ltlnde-

slnf. 1 
- A•- .._.., lt-lanmm j 

il! ~· aJdL Koyama lta&dall. 

1 
ııa ,,.. da bir &arala •~ &a. 

F&lnıır - G..ıneeetlm :ro•ıa. 
BUJSlarm .,..... slrdbn. kani pla· 
ra•. pm """>'....., bir lokma ek. 
mek kaum)' .... .,,., Banlar. esir•· 
hınca ben de, ........ aruııı.ıa lıD· 
lıındam, •edl 

- llant. ....... ~tan•: 
- Demek, •- lollerl ıe.'lik •· -- ......... _ --
~ edlyardn a,.ıe mi! 

- lla7v _ ... bb ,.., ........... 

lam ... - bl)'le ... )'!. 

Dq1-, ilan& - eelUda emir _., 
- .- 1ıen.ınr_ 1 

Fabl, eellll -ata -mbetl 1 
illinde lllndL ı:ı.t len ed.......U. 
it- llara&. .._ y- lnılıl· 

un Tealeerl ablUne diDerek: 

- lte9 -- .... _:.. 
Yonloerf ublU de .. r.ı.ıa enap 

ftl'dl: 

- l'qam!. c.ııı._ .. ---
aeıab elamı•!.. 

ltoea MıaraA. delqetll ııtalrleıımlf&I. 
EaJ'illlllda ,_ k61alne: 

- Köle. k"" tUDan kalaauu, dodl 
1t6fe, blf enap v-edL Olduiu 

ırerde pal slbl dona kaldı. 

co...ıı.. ba ahne kaqıaıııda avaa 
oıktıtı bda1 INılanıror "' ralftl'I· 
J'Drda: 

- r_..: devlellbn. Ben, ailnala· ----Nllı&)'el, S- llmat, ırerlııdea 

kalktı. Btsls kanı ......... 1ar111e pt· 

ntun bolamıa u.1 JJdı. Boid11 ye, 
k01aya ,..,nrladı. 

Sonra. hlo ııwaı.ıa • - --
lan söyledi: 

- ltaleuderetlalu, ibra ııaııı..., 

CanLıalaU&r mlbellUı .,. dnri ela· 
rall ......_ a-ı.nadan '*-s· 
ı.... lloııradaa piti elarl&•. Da -

ealr..,.ııllerlııllilMler•nrlaıulut .... 
blrleamlttlr. Blll'lır- plıl ulrnak· 
tan sert lrwlamas 

Koca M.an& pqa. ba sıbl nlJıit· 
lıklaruu tevil icla .......,111, ..,.,aıo

rla lıa..Oler..ı f&bl& pllrlnll. 
._ M..a, aak.,_ı idi. 1111 ta

rlb& yan lıolılqllllı ..,ı1ın1a. 

JılakfıbeMI 117ı.I - B:ıhaetdıw 
m-al eıaıı Jllıaral -· bu tarlkla 
Yerdilı dliltarlara Ud!k kalırdı. 

Munt pqa,. Aaadolu aeft?ı la.de 1ua 
elli blD nü.ta.su k.aUet.U. Ta1 &aw uu· 
rinde btrakaada. köyler, 7erlcrlul 
d"lll• & ILe)'hllu ılııiJara, -an· 
.... ....... Çelıık ......., ...... &rrıl· 

dı. fl<r9'.a canı.:ıa d~Lai. 
Koea Muradın, Aııadoluda )'aplıtı 

-uıı., e SU- beri AnadoJll)'D 
.......... _.._b ... __ 

Keca Maradın, izleri - bili A· 
aadoluda bakidir. Ualk bu nclnll.tlıl 
ruhi utarabl7le mahildür. 

Haddi uh11da pek atır olan ba Yalı· 
wet iki t*lide telkllıa 1&,Jılılır. 
..... ebll .., ......... bir ...... 

- ... _... nılalar yardı. 

Ye -lar .... ila lclıl bile malr DD• 

nrlar addolwuıbllır. 

Ralli. -· aııl tandall lıslma, itti· nkb-. T•••• •e•e•"'dan kalma 
llali)'edd.111 mlirlUwl ... ııalft dahi ltıı· 

~-... 
Bu larlkaUer, iılela bir _,-aıı-

Tileııda selinlltlerllL Tarilıallel'lae 

müslilauuılarla beraber Anadoluda 
balllD&D &ıııalar •• Ennenller de da· 
hll .ım..ıa. 
Anaılol- )'eDI bir tarlb& feklla· 

de teeelll .... bu lelııefi sörüt baki· 
kalen l>il.Jllau:k fekllDI almıştı. 

llllolllruJılar, ııumıar, ErmenDer 
Dede SaJ&&n• larik.aaiıııe ••utw•tle•, 

- -it .ım.,.ıanıı. 
K,_ 11araı1.. aallllWle banketi 

lnmlar Ilı.erine oluordu. Likla, _. 
hareket ... ki)'- milli ldL 

Anadolada ceıaıı tsyaaı ..un Mr 
isyandı. llıuıdaa btılade ederek De· 
de Sııltıuı Ye 8afl)'eddla mllrtUerl >'•· 
nlanntlaa pku. Kendi larbUerınt 

Jıiklm kı-k ,,. ...... u ele ıeı:lrmelı. 
ı.m ..ıııı la)'- ..-...... ıaura

dt'1e k9"atılalar. 
llJll la)'aam reciae ııı emtpl, da· 

..,. ı'' 'hn • ..._ n tu•ın a 
karşı detll ıle, deYlelf mahveden bir 
-t.lliiarı eamı altmda eenebl la· 
ullatu lıell)'eoladea mllletl ..ıtre· 

:.:..!'.'* ....... ....,.. - lıldDa i 
Balmldell .... _ .......... 

- -ll•laa namına olaralı ea 
ollıe)'&l .... llftR?1I - memleketi 
-...ıtıror -ektL 

Ba .. klal -- .... haltıhnea 
ellemml)'eU ....... bir renlı keslıetmlt 
elar. bllJılıalde -••kele de kOIU te. 
alrl oWıei1 teslim edDlr, 

Maral -· İtW.belda bir een• ••· 
dar kaldı. Fakat: fraıt Uerlıte hare-

ket •- Mumılı. Çli.ııkti: Senlar YO 
ndrliumdL 

Padl .. h, Maral _,.. İstalıbaldall 
au.klqtırmaya ('.1ftş;1yorda. Mah P•1· 
ker _,-ı blanbuldall maklaf
lçin padlfaba lhım ı:elen fikirleri 
Yermişti, 

Padl .. b, Dtlfallari)'le. lh!snlarlyle, 
Yeİ-dlil aalihl)'etlerle lam>mlyle Mn· 
nt _,.. kendisine b•nd•ylemlşlL 

(Arkalı var) 

Damarları kesi'.di 
1tııolk_.... n nıunarah kahYO· 

de-.. ltbıD, uıh 1'lr -ı.ıu a· 
brlıea -- lolndekl bıcalt kola· 
.. sal&lt ... damarlan ke•llerek )'&• 

ralaamıtllr. Fula kan kaybeden U· 

nh Celnlt ..... ···•·••in• ..... ........ 
lkdam'ın uzun hikayesi: 3 

Kendi gelen •.• 
Geçtik>r. Hamdi ftmdf Ayşe

niı: kolu.na ııi.nniıf. sıkı aı.kı sı- ı 
kıyoıdu: 

- Kamm aç mı? 
Ve cevap beldi?meden: 
- Sütc6)'e l{irelim! dWi. 
Yold.a ~ yoluna Çl-

&an bu kadın için para ha"'a· 
ımk niyetinde deltikli Saııdö
viç, ayran, süt sata.n m.ıtaza.lar· 
daıı birine girdiler. 

F.ııkat bu ııüzel, lrıl gözH! za· 
rif giyinmiş !<adınla ş..k bir lo
kımtava, meııeli Abdu.Uıah Elen
ıdiye, TokstliyımGo, Pmootele, 
Maksime ııitmesi lyl olurdu. 
Oözlerinin büyüdü~ü daha i· 

- .. .. ili ine daha can-

Yazan: Sis 

bul: sildi. 
Hayır, bu bdın ne kadlli' ,cı. 

zellesi?H ~sin, ıı.e kadar 
«üz.el ııöriUıiiıw görünsıin, ona 
basit bir yerde ders verecektL 

Bu kadın her halde basit bir 
kad.ııdı. .Bu1t Ye adi bir kadın 
obrıasaydı, ondan yüz QCYirir mi 
idi?. 
Düşüooü: c Yiyip içeriz, soma 

onu korJı.utm&lı. iı;iıı parayı ~
mesim söylerim .. • 

Bu şakayı sona va.-dınnıya
cak, amma kadına ne kadar i1ı • 
tiyatsız davrandığını, ra:.;t ,ııele 
bir er.keve sokulma.n;n doğru 
olmadığını aöstettcektL. 
Kadına ~ili.it de •blıif ~ 
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Üniversitede dün bir (Manifatura 

f iatlarından 
Yeni yıh gülerek korşılıyamıyacağız 

toplantı yapıldı tenziledilmedi 
Yerin blse yaplJiı b11 kiittl o-1 

)'UDWI acısı kal.,mleria. ve fır· 
caların tarif ve tasvir edemi • 
nn-ı;-i ka<lar büyüktur. Ucpre
ncn yer lıir anıla bıı&ün hAliı kat'i 
sayısı ıcsbit edliemı)'en binler· 
ce ve binlerce wisum \·atandaşı 
kara tupreklara ı:ömdü; Enin • 
can bastanbaşa bir harabedir! 
Cumlesilc beyinlerimiz, bugün 
arı.k bir taş yığınından başka 
bir şey olmıyan kaubalarııruzııı 
lı.a,tkrimiaiu tasanur edilen gii
riiMI ile ııüaieriınia, artık tlltmi· 
yen ocaklıın, yıkılan yuvaları, 
HNIDID crsedi listilııe yaralı ba-1 kovup ağlıyaa çocukları, 
yavrusunun ölüsü üstünde kıv • 
ranan babaları tahayyül eduek, 
kararıyor, ugulduyor. 

Üniversiteliler felaket saha. 
sında çalışmak istiyorlar 

Profesörler elbise ve paltolannı verdiler. 
Tıbbiyeliler 1600 fanile topladı 

Cnlnrsitenin felaketzede va· 
tandaı;larımıza ne suretle en a
aami yôrdımlan yapabileceii.lıi 

teshil etmek üzne dün saaı 12 
de iinlversile nıerke

0

z biaa'1 lıo· 
iüa~ •ii71ik lıQ- t.oııiaall yaıW· 
nwıtar • 

Bütün profesör, doçent ve ta· 
!ebelerin iştirak ellikleri bu l.ü· 
yiık i~limw Ce:nil Bilse! he)'<> • 

eaalı lııir hitabe ile a~ ve ea
cümle şunları söyienıişt.r. 

c- .l\lemlekellu ilim merke
:ı.i olan üııhersile, ayni zaman· 
<t.ı mil• du.yı:ıı:ann, milli he
yecalllll da ta~kın kaynağııd.ır. 

Bugiba hepimizin hiı.tıği bir 
aeı ile toplandık: Yurdumuzun 
bilyük bir p-ı :ııelzele ile ta· 
bıatin znlim bir kahrına uğra • 
dı. Yıkılan evlerin sayısı bilin· 
miy01", bu evlerin aıtıııcla ölen· 
herin sayısı bilinmiyor. Fakat 
gelen haberlere göre maıldi H· 

ror; tahminin ç11k üstünde~ ve 
ölüler çok fazladır. 

llıınıın acısını çok yakıudan 
duyan üniYer.Jtenin asil talebe 
ve hocaıaTIDJn tee<sllrlcriıti ba
cün buradan bildiriyorum. 

ı 

Asil üniversite talebeleri fela
ket haberini duyuııca bana ve 
keadi ılekanlanna müracaat e· 
ılcrak ntaa hizmetine huJr ol· 
ıluklaruu bildir~- Bu te
baliikle; bp talebe yurtlaruua; gi; 
ğüs kabartan hareketlerini bir mi· 
sal olarak gösterebilirim: 

Bıuılar, ılalıa önce aralarında 
900 parsa fanila ve ic (Blllqın 1 
topla~lar w bugün bunu ı&OO e 
çıluırın1~lardır. Bugün sabahie-

1 
yilı •Milli yardım komitesi• rei· 
ai ve Büylik Millet Meclisi Bllş· 
bıu AbdtWıalik Benda ile tele
fonla görüştüm ve şimdi bwıu 
telpafla da kenclileriae büdire • 
ceCiJn: 
Tıp faldlltesl 1e• nmf talelıe

Jeri aebele llllll'•ke•••• yaralı
lara luıkm•k ve yaralarını aar· 
mak lizere arabra hareket icilı 

emre imaff bulıınılukluuu ve 
bütün liııive:uite talebeleriıWı; 
bu felikette üzerleriııe dlişelı 

yıırduıılan yapınaP hazır olılu
lanaı; filll hizmetlerde dahi ken• • 
dilerinden istıfade için hemen 
feliket mıııtalasına gitın.iye cö
nüloü bulunduklarmı bildirdiler. 
•Milli komite başkanı• buna; bu· 
gün hey'eti umumiyeye arzede· 
cekleriıı.i söyiediler. 

REKTÖR OZERINDEKI ELBl
SEl ,ERi DE Tf.BERRl.i ETTİ 

Felaket mıntakasında adetleri 
ıo binleri geçen yurttaşımız ev· 
siz, yiyeceksiz ve çıplak olarak 
zalim kq mevsiminde yardıma 
muh(aç vaziyettedirler. Biran 
evvel cönderilecek bir lokma Ye 

bır pyecek, bı.r can luırtaracak· 
tır• 

lar için terlıeıleceğiıı.i söylemiş • 
tir. ı 
TALJ:"RE VE P&OFESÖKI t'RİN ı 

TEBJo:RRULLlU 
Mıiteakıben prefesu. Ebuliıli 

50 ı.ra 've 1 palıo, prof..c;r Ah • 
met Saıııim ZS hr.ı ve 1 pelle 
ile 1 elbise, pnfeo<ir delıtor Bür
han 1110, profe.ör doktor JHu
har Osmıtıı 500 lira •·e ı elbıse, 
do~enı Hazım 100 lira vwmiş • 
lenlir. Bu teberrillcri diit'r pn· 
fesiir, duçenl ve llS1$lanaanıııd
lcr takip clmiştiT. 

llu aralık ecııebi profesiirler 
ve talebeler de rulllıim l~bcrrufcr 1 
de bulunmuşlardır. J;ir ~cnebi 1 

profesör de aoe lira ile • pıu&o 
vermlştir. 

Du •urelle oracıkta ı316 lira 
<oplaı.ınışt:r. 2000 J.ra da bugün 
iç.n laahhiit olunınuştur. 

Her fakültede talebelerdea mli 
rckkcp komiteıer bugün de ta • 
berrüleri toplamai.a tlevam ede
ceklerdir. 
111EKTEPLER; .KtZILAY TE • 
B!:.!LRO ŞUHELUU• llALİlliE 

KO!li.UU 
istanlıul Maarif müdürlüğiine 

merbut olan 670 maarif ınüesse
sesinin ilk yardımları dün ak • 
şaın Kızıl .. ya verilmiştır. Ayrı· , 
ca 81 J.ise, orla okal ve ilkmek· 
tep lıiaa&an cllısılay toberril şu· 
heleri• haline ifrat olunmuştur. 

Mekteplerde teşekkül eden ka· 
mHcicr talebe 'c civar halktan 
vaki uıan ve olacak para, eşya ve 
erzak tehcrrüleri lı.abııl elmek
ted.rlu. 

l\laarif müdirlü" il dün -ktCJ. 
lere gönderdiğı bır trm.imle mu· 
alhm ve talebderi ıUami ) ardı
ma ılavet etnuştir. 

Bu tııaı.imıle laer pakli &alter
ril miktarının Jlpıuuya yalınl • 
roası ve keyiiycı;u maarif ıuü· 
dürU: ğüne de bildir iimesi teblii 
olıuamuştur. 

BUXCKÇ1JLAB GECESİ 
HASILATI 

Ayı• 1 unda Tokııtllyanda ter
tip olunan ·Hukukçular gecesi. 
hi&ılatı olan 38& lira fakir lini· 
versitelill.'ft tevzi olunacak iken; 
umumi arzu üzerine zebcle fe
lücbedeleri için dlia Kızıla)'ll 
veriıınişlir. 

YILBAŞI ECLENCEI ERİ 
YAPILMİYACAK 

Zelzele felikeU dalayuıile, yıl
başı gecesi için tertip olunan 
rumi, yan resmi toplantılarla 
muhl.dif teşekkülluin, )!lel.tı:ı>
lerin tertip ettikleri •Gece eğlen
celeri• tehir olunmuştur. Bu u· 
cura ayrılan paralar Kızılaya ya· 
tuılacaktır. 

Cnivenile Hukuk Fakültesi 
gençlerinin lıelediye memurin 
kooperatifi aalanlarmda tertip 
ettikleri •Yılbaşı ceresl• de bu 
milli matem aebebJe tehir olwı· 
mqtur, 

Rektör bundan IODla llniversi· 
teailı H yardunıın t•u!m için 
topJalllldıjını söylemiş ve kea· 
tlisi ıoo lira ile üzerindeki elbi· 
ae, palto ve çamaşırlarla Qakka· 
bılannı dahi bahtsız vatandaş-

Para çantasını aşıran Yako 

Kilc;ük bir masada karıı ıı.r.. 
flY• oıu~rdı. 

Dizleri biribirinin dizine de
~yordu .. S~ler geldi. Sıcak 
müt!er tütüyordu. 

Hamdi: 
- E, simdi slly 1ıe bakalım, ba· 

na kendinden bahset! dedi. 
Ayşe makine ııibi lmoıı.ıışmaya 

b~le.dı. Yenibahçeden aynldık· 
tan sonra başından geQenleri an· 
lattı. Ondan evvelini kQIJIŞU ol· 
dukları için tabii hükmünü ve
riyordu. Hayatının o safhasını 
anlatmak lüzumsuzdu. 

- Mali vaziyetimiz her ,ııiln 
biraz daha bozuluyordu. Niha -
yet iş başa dil tü, çalışmak mec
buriyetinde kaldım. 

Ayse anl.atıyorou. Bütün ha· 
yatını ıtnl;ı.tı. N;ı.;ıl iş arad.ğı
nı, nasıl ciıkiş dikmiye başladı· 
ğını, nihayet nasıl büyük bi.r di· 
kiş atö!yes:.ne yer!.-eştiğini •ÖY· 
lüyor, karşıs ndaki adam, yan 
müı;tehzi, ya.rı alakasız onu din
.l:iyor, 11özlerini ond.a.n a.yumı -
yordu. 

Sirkecide ter.I llelımedla dllılıA· 
nmda.n para t''-llWını qıran Yako 
lolrlaol oalh ceza mahkemesinde lld 
&)' ha- mabkbı eclılmlşllr. 

dini g~ tutmu~tu? 
Ayşe koDU$Uyordu. iyi edi • 

yordu. Kaa-şıJrklı put ~ibi dur
maklıa:n.sa, birin:in söylemesi, ne 
olursa oliu.n bir şeylerden bah
setmesi çok daha iyi kli 

Ham:ll, kız susacak olursa, 
ı ~l yacak ısessizliği. dü~ünüp 

ürküyordu, çünkü onun kıza söy 
l:iyecek hiçbir 5iizü voktu. 

Bu sessiuiğin ağırlıjıını Ayşe 
de hissettiA.i için dıırnıadaaı söy
lüyordu. 

Nihayet lla'llldi söylenenlere 
alakadar olm&Aa baı;ladı. Ayşe 
atölyeye gelen müşterileri anla
tıvor. onların taklitlerini yapı • 
yordu. Bir elbiseye yüz lira ve
rebildıkleri için kendilermi şıJt 
ve zaıri( SaD811 kadınlacla. alay e· 
diyordu. 
Ayşe birdenbire kendisine müs

t~hzi müstel:zi bakan bu adamı 
ci!lendirrnek, biraz olsun gül -
dürmek arnısuıuı kapılmıştı. 
Adamın kendisine alay eder 

ııibi bakmasına bir türlü mana 
veremiyor, bunun .soebeb:ni de 
anlamak istemiyordu... Bu du-

Toptancılar bunu pera
l:endecilere havale ettikr 

Pl7uada mulfatıın --1an ..._ 
rla. de hiç bir llyal ıeneuuUI ..... tıJ.

1 mtmek&edir. Bundan blr mulNel ev· 
vel manifatura .._l'llln fiJ&Uuda 
:rbzde otuz ka .... tenslW ya-n 
Tı<'arel vıeki.le&lae ._.. Ye laablııöl 

ettiklerinden b• YUlyet .. ,.reele •ar
tllanmı1hr. Toptancı tüccarlar bo 
vaziyete iml1 olarak peorakendt"CJ rs· 
nah c&trrmtşlrrdtr. Aynı umanda 
ara•arında toplanan toptancılar pera· 
kendecllse flyalJarda tenzilat yap-

ları ı.ııı 8'bll&'.a& P•- kvar -
mlşlod11r. Boa nt-n p .. ıih fba&
larla. satmakta dl"vam edtcf'k pcraken .. 
drf'fl~re mal verll!nlyecek ,.r büyük 

tüccarlar da pl"rake81!e m&l :uım.a 
lııııııracaklardır. ---oo---
VILAY~T 

Mal saklıyan bir mües
sese kapatıldı 

lltolı mallanm eaklarar•k plyuan 
peh:ıh atnun ealqa11 Oalatacl• Km'· 
d~1.m !lnkafında Baki l9mlnde biri· 
aln demir ve lntaat nntıPJne~ tnü· 
..,.._,, dün VW.ret kar:ırl7le 15 sün 
müılcl• Lle se4ded ilmiş t lr. 

--<>>---

BE.LE:DIY~ 

T e{tiş heyeti reisliği ve 
zat işler. müdürlüğü 
Belediye Tefti' heyeti reblliine 

Zal İ4J.eri m'idiiril Samih ırttr~lmlş· 
tir. Beltdlye za\. lşlrrl ıcüdürlUğü.De 

de Tarık la)'in olunm11tlur. 

uc.~14' - . 
Si:ivride yapılacıık 

mendirek 
iıııanbal liman rebllfl Stllvrl Uma• 

nana bir •e••·rek ._.,c;ma karar vrr
ml1, takat lnşub üzerine atacak bir 
müleahblt bulnumışlır. iıopal bir 
defa da pu:arlıkla münakasa7a ko· 
nacak ve ıeoe t&Up C'lkmazsa blml 
liman rebll.tt tarafmdan 1'•PtlaeaktU". 

l\Jrnd'rtk Stllvrl lfmanmda mf'VCOt 
dilıi'nlillttbı iisttlne 1- edilecek· 
lir. Marınaradııkl denb vesaiti rırtı

na 7am.anmü burara sıfuıahlleeek· 
llfdlr. 

Bir moför parçalandı 
Bartı• ~a ali ıı tıınıuk ııı

•I ŞeYlıtl molöri lırluıa Tilmııdes 

Karadenlsin lltaralıoaai mevkllncle 
kanlara ~ank ııarvalaıım"' loat
-"'· T&Tlalan k-nlıııııı&ır. 

G.:mileri çıkarmıya 
talip yok 

Haydartta'ia :1fık1n nnd:ı sene1'!ree 
f'VVcl batnu1 nlan )tar.1etb ve Kmn
kapı :ıçıkl:ınndJ. h .. aıı r.fan·alyano 
v11.purl:ırır.ın 20 Li:ı li r.1 sarflytr de
nizden elkan!ması işlnr bli11 Z!lbur 
elmf'm.11tir. Liman reısllğ-( JlaycLlrpa.
tadakl gtmlnin tık:ırıhn:lsına S.000 
ve Kumkaııulaklnfn eık.ırı.1m:ısına da 
15.000 Hı·~ .sarft"tmlye Jı: trar vermlt
L.r. iş pazarhfa konulac<!klır. 

Ayva ' ık bc;ğazı 
temizlenecek 

&gün artık biilim millet, bir 
el ve !Nr kese oldu. Yaralıları 
teda•i ctınelı, yqı1anları kur • 
tannak. aclan deyanıp çıplak • 
ları giydirmek i~in veriyor. 

Bütüa yurtta bir yardım sefer
krlijı.i var. Kıvılcımlanan man· 
ıalııı ıa, <litea taıııbası.ıwı b8'ın· 
ıla yarını ekıneiini kıran vatan
daş bile kendi yoksulluğunu u· 
nuttu, ekıne!tiaia yarumı Kw
l:ıya göntlcriyuT. 

Çocuğunu elile 
boğan ana 

8.:!Ş sene ağır hapse 
mahkfını edildi 

Acır ona mahkemOAinde iki rllalük 
CM\ii:~D kendi eliyle öldiıreo blr &· 

nnw mubak.emcai bitmiş ve karar 
bUdirllm ,ur. 

Hadise l'teen msyısta Yedikule dı .. 
tuula vaka bulmuş~u. Var&uhi a.cba· 
da bir k.ıduı Ct~ezr-kt.e Feriduu 
adlııda b.r&Ddtn pyri m8'1'• tekilde 

hamile kalmış ve ist-nbola celerek 
yec1:kule Ermeni h'51abueslnde do· 
turmoqla. VarlDhi iki sün sonra ço· 
eutuau aJar.ık babaıble l>eraber •· 

ve dö-k iiaen yola ko1ulmıq " 
)'elda babasından bir az seri kalarak 
çocutaııa bofııp ilıliirmlltlilr. Biıli· 

ae)'i bal>uma ııı.etllnııedes -· 
tan kendi kendine öidiiiiinü ııöJU)'OD 
'\ı·arlıUlll. sonn. lbU1ar a4aDn coni• 
clv;r4akl meurlıJ;a sömmelı il-· 
1W1da ikna elaılt n böyle )'apmıflar· 

dır. Ancak l)'i s6memedllılorlndeu 
~rıesı IÜll baba kas rene Qnı anar .. 
ııtıı setdlklerl t'aktt slrlllerü J"lllıa• 
ıum..ıardll". 

1'1abkeme neHeem .... nou abh o
lan Vartuht be, sene ağır hapse ye 

0 bdar mild.tel iınme hizmetlerin
den mobrumlyete, baban ller&ıla ile 
ııad••• hUkilnıele haber ......, .. .. 
cn•dl rtındfllla4eu lk •>' ... _ 
mahkilm odllmişUr. Aııeak Serlıla b• 1 
ı,ı kıannn namasuna Tfka7e mü•-

1 
diyle '.0•-•11 bafllletlci aeııe,. ka· 
bul eclllm" ve - iki ara indiril· 
mittir. 

POL I~ 

Bir kapıcı kömürden 
zeh:rlenerek öldü 

Taksimde ljchlt lllubtar aıldella· 
df' Şirin apartımanındl. kapıcı ll'f&· 
di,.ell Ali dön ak1»m m:ınpfda 7:ık1p 
oda•m• a!dıtı lı6mtınıen aelllrleıımlt 
ve odaaııııla 118 balıııımatllll'. 

Münabıe v.uıeıı Ayvalık bota· ,
1 
Elektrik ütüsünden yangın 

aını &ealzlrmlye karar veredtUr. 811 
siiD kayalarla ,,. demir kllc•ler'71e 
dola olaıı bofudaa vaparlar ca.Jük· 
le ce~rbilm~ktedlrftt. Boiularm ıe .. 
nılıleaınesine, ilkbabanb başla.nacak 

n IO illa Ura ıııırfedll-&lr. 

recekti. Bu ııülümseme, eker a· 
damın atzı fevk.alidb güul ol
masaydı, acı bir takallüsten fark· 
ıız .Ulacaklı. 

Bu s.rada Hamdi kol sa.atine 
baktı ve birdenbire, damdan dü· 
şer gibi: 

- Haydi gidelim! Dedi. 
Bu kızı evine kadar, odasına 

kadar götürmesi elzem olmuş
tu, bunu yapmazsa pişman ola
cakm1$ hissine kapılm1$lı. 
Artık ona ders vermı!kben vaz

ııeçmişti, onun hayatını öğren· 
d•kten sonrn, bu dersi vermiye 
kalkmak a.v:p ve abes ol-urdu. 
Avşe, eldivenlerini giydi, çıııı-

1.asını aldı. kalktı. 

Yolda Hamdi bir otomobil çe-
virdi, ve sordu.: 

- Nereye? 
Ayşe adresini sö,11.edt 
Yol müddetince konuşmadı ... 

!ar. A vşe anıda sır.ada yan ııöz
le Hamdôye bakıyor: cGüzel er
kek!• diye düşünüyordu. 

Hamdinin çatık durduj!unu 
ııördükce: •Fakat ne aksi diye 
müteessir oluyordu, bu aqam, 

. •• Ô.fkesl Vll'• 

B•Totla Acar ıolıak Sb aııartıma
mada bıılunan kadın .. pkau 1Dıa111-
llaneam4e elektrik ltllslnlln prbde 
bara•t!-ıandan 7llqlll cdDnJ.t. fUa.. 
17• tarafuulaıı ıılndllrtllm8'111r. 

Otomobil !arpının 6ırilnde dur
du, indiler. 

Aytfe çantasından kap:nm a· 
nahtannı (;rkanrbn Hamdi ~ 
före para verdi sonra ölı.sürdil, 
yutkundu: 

- Bana bir kalıVe pişirir mi· 
ırlJUz? 

Ayşe sarvdı, dudBlanııı 1111'
dL 

Bu ille defa ,ııöidilj!il adamı, 
en yakın dostunun kardeşi bile 
olsa, odasına nasıl da.vet edebi· 
lirdi! 
A~ını açtı: 
- Hayır! Dc.c-ek istedi. 
Fakat &Azından: 
- Biraz evvel kahve içtiniz 

yıı?. Dedi. 
Doğrusu. arkadaşının kaırde • 

sine böyle mukabele edebilirdi. 
Filvaki yabancı idi amma. ya • 
bancı 511'.Vilmazdı. Ancak yaban· 
cılııtı oda.sırun eşll!ind.e ba.şlıyıı:
c:akh. 

Hamdi, kızın mlsum hayreti 
laırşısında' çenele'l";ni s:ktı, Ay· 
şeyi kolundan tuttu, kapı<hlt' sok
tu ve merdivenleri c;ıkmaj!a baş-
Jadılu. , A.rııa. ..... 

Kendini yeni yal bilen bir ilk 
okul talebesinden, kendini :ırtık 
unııtmağa ba lıyan ııııırlık ihti
yarlara kadar berkesin günıün• 
ıle bir aa var. El"'Kincan ibhıne 
kanat geren ölünı bütün kalb • 
lere sindi. En büyük te•elliyl 
yardımda buluyoruz. 

1940 bizi ynslı, gö:deri 1adı 
bulacaktır; kendisini ııüierek, 
oynıyarak karşılıyamiyacaiız. y., 
kılan, enkaza taşı tepraiJ al -
tıııda henüz ölWerimiz yatar ve 
yaralılanmıa ialerkea bia güle
meyiz. Fakat 1940 a •unu aöyll
yelim ki, biz her yıldan bu a· 
zi mli, her yıldan dalııı iradeli, 
her yıldan Jaha metiniz. 

ı940 da, ı939 ıibi, karşısmda 
hiç_!>ir kuvvetin sarsamıyacağı, 

hiçbir kudretin yıldıramıyacap 
Cumlaariyeti göttc:ek ve •ira • 
dığı bllyllk feliketin arısını tq 
gibi ba2rtna bastırıp faciaya kur 
ban ~denlere gözyaşı dökerken 
yoksul kalanhıra şefkat baKMDJ 
acaa asil miileü bulacak ve ba 
.,eti., vaknr, azim salıihi mil
lete muhakkak ki, güzel g!inler 
ı:österecektir. 

sELAMI lzZET smn 

Sahte şoför 
ehliyetnamesi 

Senelerce ehliyetsiz 
şoförlük yapmış 

8ahle eı.ıı,..- ile ""6rl6k ,..... 
atan Fabrrddln ad&Dd:ı bir l'Pllt' yaka
lanmıt ve adlf1e1e verllmlfUr. 

Yapılan lahk.kata söro, Fabreltlıı, 
Yenieamld• ıallhllrel -rl)'I slcle

r..ıı .-mi mllbllr bilJ'Ukliiiliıtde " 
cTürkl7e eambarl1e&b kdlmelerlnla 

ilk harfleri elu T.c. ha.rllerlnl lhll· 
va ede.n bir mühür kaz.dırauş ve ell

ne seolrdlil Alıte hlr elıll)'•-la 
alim• pek 9U1h etrıuru lllr ..U· 
de be-lor. lllllıllrflll lae- de 

D)'dlıl'IU bir - Ye - .... ft 
işte ba ehli)'•- ile ann ... . 
del btanb•lda Ye -da tolörlllı 
T•pmıtlır. Son .ıınıer11e bir ballll 
llıerlne 1olda &01re.ter mfDlarlan 

taraluıdan eemlııılş ,,. etıtl)'e&mı
aı tetkik e4llmlşür. Fakat b""" nl· - .... , ........ --· ...... 
laerl araadail .......... ·······•· 
la ... .,. aableter Rl ... llf Ye lııe• 

na lb- -1• ulafl1-tır. 
r.hrentııln ........ Od ...... '""'* 

ehll)'elu-.. lalldm edip 6telılM 

berikine Verdı.ttııden •lphe edUmelı• 
ledir. Bu )'lizdea bau tolörlerln ehli• 

yelaamelerlnln sizden seıılrllmeol da 
mahtemedllr. Fahreddin sorca lli
klnlllilıuı YerllmlşUr. Talılılkela -
vamelarıaaklaılır. 

ADLI\'! 

1 kuruşlukları 50 kuruş 
yerine sürmüşler 

Ahmet ft A11 edlanDda iki sabıka
lı 8 dane birer k~ü nikel para. 

lana !berine bir em kııru,ıatun .... 
lıbı rıkan!ın"' clkelala ralılm ura• 

nk elH """""'"' slbl mıı1ı1eıır &01• 
)'ar Pol'laJı,aleılara ıilrmllşlerdlr. Jıll• 

h•rct pnrtakeleı İbrab"" 1'ln farlıma 
yııranılı _..lan '"ııla'- ... Alı• 
meUe Ali dün blrlnel ıalb eeuda .
P>'a toldlerek tevk.11 olmımıqlardlr, 

iki hırsız kız mahkum 
oldu 

Fefttn De Jmııııet admda • ıu

lıla ,._. blUrmemlt •ı. '"' Malı
.... ı dı llıJ dillılıAD... kqkol " 
uakkabl plarlarkcD 1akalınm ..... 

•• llc .. e8 aanı _. maha•me1..,.. 
bir a)' >'lrmltu rtlıı ... _ nWılt6a 

e40.ltl ..... 

Parasız ralcı vermedlöi 
için 

l'aralll ...., nnıı•ılll1 tela. nı.... 

>'el- ıııtaad """- fllkk1ııııwa 

- - -vıeı twa ıT 
.... -- ... , .. lira - __ .. 
ııııalıktm ....... . 

Karısını başkaıile yafca
ladı, fakat mahkQna oldu 

hak ..- ltlrl .._ ... JI -
kakla ............ bı.tlılıı ..,_ 

s6ruek benı Ruam ............. 
nsını d6vmelı -uyle lılrtlıel n~ 

OH& ınahkemeslrıe Y~. Sara 

mahk•mede k-.ı keadblııe ııa•
ılıtı kin bıraktıtuıı ve Haalıla be
raber rapdıiuıı a6)'1...ı.ıır. t.aı. Si 

Ura ...- 1 -· =ıh•iım el" '1 
tir. 
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Dün bir lngiliz, bir Danimarka 
ela bi4.m çobanlar hep ı:ralueanlılar· 
dandı. Hele bu..ılardan, biri uaun boy· 

İFinlandiyalılar yeniden· Sov 
!hududunu iki noktadan geçt 
merikalılar Finlandiyaya 
arp tayyaresi daha gönderd gemisi battı, 27 kişi boğuldu 

J u, s;ır.L)uı çakır r:ozl u, ö !.eki de kısa-
rak lwylu, tılma:1. ve karayuğız Meh· 
1??.eller, hata oldukları •ibi ı;ozbınUn 
önu;ıdı:c,rler. Biz, bunlardan blrlııe 

( Uı;un Mehme&), birine de (Kara 
l\'Mıme~) derdik. Bu lld Mehmet, blz-

Amerikalılar Fransaya da bir 
protesto notası gönderdiler 

/Garp cephesinde 
faaliyet başladı 1 

de J10betle çobanhk yaparlardı. l\lt
seli biri, iki yll yaımnızda durup i>lr 
az dıinyalık uydurunca memlekete, 
sıla:ra .r•dcr ve onun ytdne hemen Ö· 

teki .Hchmet ~elird!. Bunlardan Uzun 
1'!chınel ve San l\lı:hmet :ayet iyi 
k:n·al çalar ve ınehlaıılı yaz g~cele
rinde kav:!liyle bize. yüreğinden ne
ler, neler dnki'rdi. Aynı zamanıta ya
man bir halk masalları tiryakisi olan 
bu l'.lelımcl, dışuıd:ın kl."ndi parası· 

ile alıp gelirdltl (Kere~ ile Aslı}, 
(Arzu ile Kwbcrl, (Ferh:ıd ile Şi
rin) kitaplarmın, nesir kısımlarını ba· 
na okulur, sıra man7umeleılnc ı:e· 

lince hemen k:ıvalına sarılıp Jıa:ı:ln 

hazin \'C garip garip ara nağmesini 
~ aptıktan sonra, onların ~iwı11 ma
kamia ezberden kendi oku.rdu. 

B.;rlin, 29 (A.A.,l - D. Nt B. 
Ordu kumandan.uğuı4an teblıi 
edilmiştir: 

·Ilır Alınan d"nizaltısı İsko~
yanm garp sahille.rinde Qucen 
Eiıznbeth sınıfından bir İngiliz 
drctn(ltunu torpilıemiştir. 

! _ lı-a, 29 (A.A.) - Resmen 
lıilru t ıliy or: 

Bir AJman denizaltısı bir İn
filiz harp gemisini torpilleme
ii'e t~ebı.is etmiştir. LıgiJi:ı g~mi
si hasara uiı·amış, üç Juşi ölınüş-
tlir. . 

Londra, 29 ( A.A.) - Amiral· 
lik tarafından bildirildiğine ~ö
re, «Lochdoom> devriye gemisi , 
batmıştır. .Mürettebata. U kişi 
idi. 
Diğer taraftan Danimarkanm 

Banne vapuru bir mayna çarp
mış ve lnıilterenin şimali şarki 
ısahillerinde batmıştır. 

Ke-a Moortort vapuru da 13 

kişilik mÜJ'ettebatilo kaybol • 
nıuştur. 

Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 
İskoçya ~arbinde bir Alman • 

tahteibahirı ~rafından ·torpitle· ' 
nen dritnot gibi, Barhan Mala~ a, 
Vaillanu ve Va.rspite dritnotla-
rı da Queen Elizabcth suu.iuıa 
mensup bulunmaktadırlar. 

Bu gerniıcr, 1913-1915 senele
rinde inşa edilmiş olup vasati 
olarak :n,ıoo tonluk gemilerdir. 
Her birinde, 38,1 lik sekiz ve 12 
ila 15,2 lik sekiz top. iki torpil 
kovanı vardır. Her birinde dört 
tayyac mevcnttu.r. Bu gemile· 
rin saaUe 25 111il sürati vardır. Ve 
her birinin mürettebatı 1120 ld
şidir. 

PaTis, 29 (A.A.) - Hariciye Ne
zaretine emniyet nuntakıısının 

ihliılini protı..-sto eden Paname • 
rikan notası gelın1ştir. 

F eliketin akisleri 
(Bat tarafı ı inci sayfada) 

7ettnln haberdar edilmesiyle mezkur 
birlikle KıulaJ eemiıcli &emas hali· 
DC •ellri1m4ılr. 

Rom.aDTa hükümetl. on milyon lq • 
ilk blr 1ariuncla buhmmak lstedlii
al ve bu 1ard1111m da.ha müessir o
lwıınasuu temi.a leiD tercih edlldiit 
takdirde bu luymette kereste &'ÖD· 

derme1l düşündüiünii haber vennlş 
-ve doııt aumen hükümettne on mil· 
700 ıe1llk lıereateııin tercih edildlii 
'blld lrllmftlli'. 

Yunan biikii.metl on bi.a Türk lira· 
Si nalı.den veya bu kıymette malze· 
illet ıuhb0

Je röndermeye amade bu· 
Jundapau haber verm!9 ve mal2e· 
ınei sıhhl7enln tercih edlleuil te
tekkürlerle dos& Yunaıa hükiluıetlne 
~lld'rllml$tfr. 

Afıantaı.anm Ankara büyük elçisi 
~ardım olmak üzere Kızılaya tiOO Türk 
lirası teberruda balunmuşt11r. 

İNGİLTERENİN TAZİYETİ 
Londra, 29 (A.A..) - .aeuter ajan· 

a bildiriyor: 
Kral Georıes. son Jtinlerde Anado

luda vuku. •elen selzelelerden dola· 
71 Türkln Cumhur reisine blr ta
slyet telgrafı göndemll'itlr. 

Brlt:ınya hıikfımeti de AnkancLı1d 
Büyük elçisi delaletlyle ıönderdlil 

blr mesajda, zelzele fr.liketlrıden do
layı en kuvvetli sempati hislerini bil· 
dirmlşUr. 

Paris. 29 (A.A.) - Havas aJaıı,tı 
bUdiriyor: 

Parfs umumJ Tilayet mecllsl rebl 
B. Eo~. Türtiye'nın Parls buytik el
çl9ine bir tel&raf çekerek, '.l'iirklJ'e· 
deki zelzele lelaketı karşısında deria 
laıı:iyeJerinln Türkiye eumhıu•l1eU 

bli.kümetiue lbliiını rica eum.Ur. 
B. Bo,. bu tel•rafwda, &Pari& hal

kının, dost •e sadtlı Türk mllleıinbı 
bu telilı.eı ka.J'fısıncbki yasma büliiD 
kalbi ile lştirik elmekie e.ldajuau 
ela bUdirmiştlr. 
ALMANYADA 

&rlin, 29 ( A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Büyük elçi Von Papen, yer sar
sınhsı neticesinde vukua gelen 
fcıakctten dolayı Alman hüku
metinin taziyctlerlni tahriri o
larak Hariciye Vekili B. Sura • 
çoğluna bildirmek üzere talimat 
almıştır. 

BERLİNİN TAZİYETİ 
Ankara, 29 (A.A.) - Bertin 

r~dyosu dün akşamki türkçe ne~ 
rıyahna son yer sarsıntıları neti
cesinde feJakcte uğroıınış olan 
Türk milletine U..ziyetlerini bil
dirmekle başlamıştır. 

Bedin radyosu bn.;-i.indcn iti
baren Türkçe ncşriyutını her ak
~am 19 20 ile 19,40 aTasında \'e 
19,74 metre ile 25,!ll metre dal· 
galnrla yapacaktır. --o-----

Dün ha va faaliyeti .. 
ve ba.skınlar yapıldı 

Patl.s, %9 (A.A.) - 29 kanunuevvel 
aktam tebliğ!: 

Ta7yare faı.ı.ll;veıterl yenld~ başla
mışlır. heri haı ku,·v:-tlerlmlz bazı 
hareki' yapmıtlardır. Vrnıges'larda 

bir keşif kolnmuz bir' düşman milf
reseslne baskın yapmış ve bir ınlk· 
dar esir almıştır. 

•• --o-

Ü1enlerin sayısı 
artıyor 

(Baş tarafı 1 lnel sayfada) 
KahJ'amaıı meJımrtç.kler \•at:ır;daş· 

lann kurtulmaları için kcndllcrlnl 
parçaJarcasıııa çıı.Iışmakt:ıdırlar, İlk. 
lmdı.ı.L treni büyük bir he.vecanla kar
karşıla.nmaştır. Dahiliye ve Sıhhat ve
kUlerı.nln buraya rclmelcrl bekleni
yor. Fa.ik Öztrak ve Hulüsi Ala.taş ya
rın ~bah Er:ı.iacana varm;ılan mııh· 

temeldir. 
ERZİNCANDAKİ ZAYİAT HENÜZ 

MALUM DEGİL 
B3lftaD başa bir harabe haline ~e~ 

len En.incandaki insan zayiatı hak
kında berıüz kati malümat alınama
m~tır. Muhabere bugün temin edil
miştir. Alınan ilk malümat insan ıı:a
ylatının rıüfm mevcudunun yarısı llt' 
yüzde yetmı,ı arasında buhındufunu 
sistereeek mahiyettedir. Bu &ahınln· 
Jerin yarıh$ çıkmasım l.ememıi eıme· 
mek mümkün df'illdlr. Fakat e
ter netice bu tahminlere yakın ı:ı· 

karsa fellketln çok büyük ve çok 
feci oldutu anlaşılacakhr. Çünkü F.r
ırtaoan 'Vlliyetfntn nüfusu 935 tahn
ripe röre, 60012 dlr. Bunun YÜZdt' 

1etm~I U bin ve yüzde elfüıl '"' 30 
bindir. Bu münasebetle Erzincan \>l
layeiinl umumi ve aynca Er:ılnc:ın 

şebrlyJe dfier bazı kazalaruıın nüfus 
rnilldArlarını yazıyoruz. 

Umıımi nüfus şudur: 
Erzincan: 80012; Kem:ı.h: 17'780; 

Pülümür: 14606. 
Yalnız Erzincan şehri ve dlğ'er ka

sahalara.n nütwıları da ,onlardır: 
Erzincan: 17426; Pülümür: 975; Ke

ınaıı 2281; Kf&i: 1047 
A.'tklll'a, 29 (İkdam nuılaabfrlııderı) 

- Buraya gelen mahlmata göre, A
masya, Sıvas. GilınUşhllDe vHaretıe
riııde zelzele fasılah ve haJ:if olarak 
devam ediyor. 

Hafik kaıasmda :veni ~elzekdr.n 
batı mektep ve cami binaları yı!..ıl
ınıştır. B. Çembcrlaya, Türkiyeye, plısen 

bir "'empati me Jı röndercceJl tah
min edlllyor. 

YUNA.VİSTANDA: 
Atfna, 29 (A.A.) - «Atlnaıt ajansı 

bildiriyor: Elen dJı.in umumiyeııl, 

Türklyede zelwe fe!aketinl bildiren 
haberler karşıswda derlu kr.der 4u1• 
makt:;dır. 

Yine propagan· 
.da tecrübesimi?J 

ZELZELENİN TAllRİBATI 
27 birinci kanun sabahı vuku b:ı· 

Ja.n yer sarsmtısı bir çok yerlerde ol
dııtu Kbi Enunım, Gilmüşlıanede de 
hlssedllmiştlr. Bu harekeUarz En:u
rumda ikiyi heş ıeçe duynlmuş ve 
şiddetli olarak altı saniye sürmüştür. 
Halk korkudan sokıklua fırlamıştır. 
Nilfu.'lça sayfat ve maddi hasar )'ok
tar. 

Gazel.eler ,s,.ıe de:nıektedlr. 
cSon seneler zarfında a:rnı tarzda 

felaketlere mantı kalmq bulunan 
Yunanistan, bu felikeilt'rbı ne kadar 
trajik oldufıın11 pek l;rl blllr ve ba 
sebepten dolayı dost ınUleUn kederl
al çok f)'i aıı1al". 

Memleketimize ait 
bir haber t..aha 

Londra, 29 (A.A.) - Havas: 
Güm~hıuıede yer ıarsıntısı eaat ye

diden oa bf'Je kadar fa91Jalarfa de
vam etml,tlr. Merkezde bir t:arar 
layde.1 Umem"tir. 

Kaıa Mehmet de tıpkı beriki gibi 
bu işk !'itaplarına vurgundu. Falı.at, 
Kara l\lehmet da:Jıa zJ1ade aıtablıl<, 

ötPkf ise hassa:ıı, llrlk bir ad:ımdı. j. 
tiraf ederim ki çocnklutumıta bır.nıı 

ıı;ı. okuma, daha dolrusu pek lplld:ıl 
de olı;;ı llk edebt,'at •evkinl vere:oılt'r 
b 111' il! rdı. 

Sonra, ba fkl 1\f Phmt'dln biltiın 

hrm•er!lrr1 Llze r"' 1akm olıın Ay· 
vansıır:ı.y deiirmt'nlodı·ki ameıe:errll. 

Ren. o zaman dokuz, on yaşlarında 
\•ar, yoktum. Banlar, baıı geeelerl 
kendi ar:ılarınd:ı yaptıkları lıenışeri. 

lik e~lentılerlne beni de göttirürlt'r, 
orada bana ne kavallar. ne !!atlar ne 
memleket türkiil«"rl dinletir, ne Er
r:lnc:tn, Kf"mah oTo.nl:lrı seyrettlrlr
lerdl. Hiç unutmama karlı. kııs rce· 
IPtinde, l't'Q vakit dl'ğirmendekl bu 
f'flentllerden birinden dönerken 
l\JehmetlrT beni arkalanna alır, eve 
öyle retirkl,.rdl. 

Biıtün bonlnr, b11 hanM". bu man
ııar:.ıar. t'ocnlrkf'n beni iidct1, Erıln
c:mhta,tırmıştı. 

Hey cidl, buıihıkii rarlp Enlnean 
bt)'! 

OSMAN CEMAL iL\ YGILI 

Kaı·adenizde fırtına 
Sinop, 29 (A.A.) - Dün ö.i'lı>de11 

sonra buradan lstanbula h:ireRrt e· 
den Güneysu vapW'U fırtınanın şid

detinden yoluna devam edemlyerrk 
tekrar lını:ınımıza iltica etmış~ir. Fır· 
tına dev:un etmekt.cillr. 

Parise kar yağdı 
Patis. %9 (A.A.) - Şehir, blrkao • 

llllttlnıe,relik bir kar t.abaia!lli1le or
tulüılür. l\'Iünakalatta bazı techhıi~ 

ler vuku bulmaktadır, 

Ra~veltira otlu yaralandı 
N.evyork, 29 (A.A.) - Cwn -

huırrc.3., l.lin loğlu F.ı-~nkılln !Ruz
velt ve zevccsı, bır otomobil ka
ası geçir:mişlerdır. Y a:r-...ıızrıı a..ğır 

&'·~ unmck. f.nr. K .. ;za, otomobil 
le}· ..:-r..ekkrmin kıaymaısı netice -
sinde olmuş~ur. 
- ~~ -- ~Q 

d:ı ~·enldcn şiddetli yer sarı.ınhsı o~ ı 
nıuş, t.lr çol blnal:ır yıkılım.şlır. S:ır

ı.mıtı şehrfn Cl'ııuhund:l &urullillil ola
rak duyulmuştur. 

ZİLl:DE: 
Zile, 29 (A.A.) cGet!'lkmU,llr» -

Biri 27 birinci k:ıı.un r;iluu nal 21.-ts 
de, dijerleri 28 ırunü sabahı 00.3S, 
4.25 ve 5.20 de olnı:ık üzere yeniden 
dört zelzele olmuştur. 

l\HJGLADA: 
Muğl,:1 29 (A.A.) - !8 rilnii -

b!lhı saat birde 4ı:Iırfmlzdt! hafit bir 
seh:ele bill6edllmşUr. Basar tre u,yJ
at yoktur. 

Kopeııbaf, Z9 (A.A.) - Lad~a 

rölünün tim:ılinde Finlandiya kıtaah, 
yeıHdcu ıJu nıılı.Ladan Sov7el budu· 
dunu reruıifleıdu-. Bu kılaa&, mıuaf· 
J'erane .ı;.ı;k.abıl ıaaı·ruzlanna devam 
elmeklcd.r er. Finlandiyahfuuı bu 
t:uyıklermin 7apılm..kl:ı oldutu ıı:w
takada sevkulceyşi bakınıuıdan bü· 
yulı bir ehenımiye\I hai~ olmadıiı 

k..&uul edilmc.Iı.ıc beraber Rusların l.11' 
lıı:ı.larmuı kırılmış olduğu vı: Suv1eL
lerin cephenın her noklasınd:ı rıcat 

cımekte olduklara mııhakkaklır. 

llund n başka PolHikcn cazetesl,. 
Ucl .. .nkı'cleu şu h:ı~r. ;uıyur. 
Şimal .miiu.eh:u;ı cep!ı..sludeu av

clel etmiş olan F.nlandi7ah bir zabll, 
Pl'l .. ~mo mmt:ıkasında etrafında Rus 
kad:ıvraları bulunıuı 1511 so,.--yct lan
kmın yavaş Y-\.aş pas!aıınıakfa oldu· 
cwıu soylcnıl.ttlr. 

lldslukl, !9 CA.A.) - Carelfe ber
tahılıda muharebe. bllifasıla devam 
etmektedir. Gelecek glinJer zarlınd:ı 

Sovyet:erin Sunnlo rölii mıntaka· 

sınıfa ve bilhassa (.;aukjaen 1 ıle l\tus· 
laaJaervi arasında faaliyrtl.e buluna· 

caklan tahmin edilmektedir. Görii· 
nl!~t" g5re So\•yt'l pi.uıı durnındaıı 

Fhılandlyahları iı"aç elnıekten lbueı

tır. Çuııku Fin!andh·alılar v"T l:ıl" kı· 

~!annı deii'itlrememekl.edl.rler. So•
yelkr Fıııland.yalıları muıemadiyeıı 

l.arekel halinde bulundurmak suretiy. 
le onların nıanevı:-·atını kırmak ve 
neticede adeden pek üstlin kuvvet
lerle taarruza ft'çcrek Fin hatlarını 
)'armak ünıiJine lı.:ıpılmışları!ır. 

Vlborı:-'u bombardıman eden uzun 

menzilli toplar. dlin ale~i kesmlşle~ 
dlr. 

stokhoJm, 29 (A.A.) - i\olonrmansk 
ta kargaşalıklar ('Jltmtf olduğuııa da· 
lr otan :,aylalar teey:rü' etnıeıııcaır. 
E:ırıatahklann bilha.ssa yiyecek Ye 

içecek tık.danı JllzilD4cn tıkmış ol· 
duiu siiyleıımck&edlr. Filvaki kayak• 
lar takmış olan Flnlancllyah müfre· 
zeler. !luurmansk'a ,riden demlryolu
ııa varmata n erıak naklini i.tnkill· 
su bhı.<"ak derecede bu 1olu ıahrl111 

etıne1e muvaffak olmuşlarılır, 
Roma, %9 (A.A.) - Roma tad..TO

lll11UD btıdird ğ-ine göre, Slıorski ti· 
pinde 26 tayyare Nev;yorktan Fmlan
dly::ya ı:füııler.lml~~ir, 
I' lslııJtl., 29 (A.A.) - Flıılaruli7a 

tebllfl: 
Kareli berzahında Sovyt"t kdaab 

Sa\•anto ve Kclıa ıöllerl üzerhıde ta
arnı~lara de\•anı elmlşUr. Suvanto 
l'öhinil g-eçmlye muvartak oı- SoY
yd alayları mukabil c.aarruıtlarumzla 
ger• ahlmt,tır. 1\Juharehe çok ııiddet-
11 olmuş, iki So,·yet böluğü tamamiy. 
le imha edılmltUr. Dii4ınan buz üze
rinde bir çok teel bırakırıı,tır. 

Sovyet kuvvellerl. tanklann da yar. 
dımı ile, llatJ:ılaki ve Suma ve ke· 
ıa Sunıa. ile l\lualoJarv! ar:ı<:mda ve 
bizzat ımıaloJarvide taarruzlarda bu
lunmuştur. Bu barr117.lar b.ntolun
mu tur. 

Diğer kısımlarda yalnız to11ç11 faa

liyeti olmuş ve bu ateş baıı noktalar· 
ela bllh.s..'i<'a çok şfddf'tlenml!Jtlr. 

Ladoıo g{llilnün şlm:ıll şarki.sinde 

ve Llc'lka'nııı ş·\rkınd:ı imıırl mıııla· 
kasında mnh rebckr ~O'lo")·et toprak
l:ırmda crreya:ı etmektedir. Dilşman 
biızaı k"111l• ıorıraklıınnda Lieska'nm 
şlm:ıll .,.rkislne sfirlHmüştür. 

Helsinkf, 29 fA.A.) - RU!llar, u
zak şimalde mevzilerini tahlı.lm et
mekte ve yen.den taarru1.a başlamak 
fiııerc takviye bekh!r gikiınmektedir, 
Finlandiyalı kayakçı müfre:zelerln, I· 
aşc kollarına yaptılıları laarruzlan. 
Finl:ındiya ııimıtlınde hPr('kc& yapan 
Sovye& orcluswıu ~it müşkül vuiyel· 
te bırnkm.aktaıJır. 

w • 

Millet Me 
dün topla 

Zelzele kurbanları 

tıra.um tt.bcile.n i 

ka ıiık6t edil 
Ankara, 29 ( A.A.) 

Mcclıııi buıün Şem ed 
naltayın ba.şkanlığmda 
mış ve reis celseyi ~u sö 
nuştır: 

al\Iuhte-rem nrkada~l 
sahalarından peydcrpc 
h~ bc.rlerc nazaran pek 
tıuıdaşların bu felaket 
git tıklcri anlaşılı~ or. 
B.)Tılan bu masum vat 
rıu hnhrasmı tebcilen 
rem heyetinizi iki d4f ki -
sükütn davet edi~ onım 

l\ledis ayağa kai1'arn 
kika sükut etmek suret 
zlz kardeşlerimizfo hat 
anmı~lnrdır. 

l\1eclb bunu müteaki 

nıcsindc!d maddelerin 
resine geçerek hizmetten 
bazı memur ve miistah 
yap&mıvacaklon h~lcre 
ile '.l'ilrkiyedc harp sılflh 
hiımnatı yPpan bu...,usi 
mücsseselenn.in kontrcl 
muru beicd.iyeye miltca 
kamı cezaiyc)·o dair k 
bir maddesinin dcl,,;stıri 
ait layihayı birinci mti 
rinl yaparak tasvip eyle 

Meclis önümfiıdeki Ça 
giinü toplaruıcaktJr. 

Milli yard m seferberli 
(Baş tarda 1 inci s:ıyfada) 

'-şoL.1"i.J o.loa "'u.&..lo•İ d~inılun. 
la rı ~alışm:ıiarına bat:Jaıuış bu
lunmak tatlıı-. 

Arıauolu Aj:ınsına bugün öğ
leye kadar \'Jla) et ve 1.aza ko
nutc~.!rının mtı J ileri cfra.(uıda 
gelmiş olan tclgı-a.Har nui.ı.i :, nr
dmı komitesi reısi Ahrıulhahk 
Renda tııraiından düa lurk ıni-
Jetinc hitabeıı ncş.rctmi~ oldu • 
ğu be.}annaıneı~in bütı.11 ~·unt:ı 
en samimi bh· makcs bulduglwu 
bıfaırmekkd.l'. 
İLK TEBHP.UÜLER 

Btı tcl.;:wflara nazaran, konıi
tclcrin kşckkfüunü miitc'•kiı> ,Jk 
ynr mı olaı·a!c dcr!ıaJ Anlak\ a
d .. n 1\100, E:>k~chırdcıı 150:1, i•c
nı1' cd~·n !;OJ, l.\Inıat.} adım 11\)0, 
ALcn.:rdcıı fOU \'c A<l~ı::ıdan da 
lG,tltM lira gondcrllmışlir. 

Buı..l:ırdau başk;\ posa! memur. 
br kıtibii nzahı!'ı h.ııı!ay umu
mı nıe;.·..,.ezinc 771, Bursa mu::ıl· 
Iimlcrı 500, yine Bu.rsanın Gi.ir
su nahiyesi halkı 280 lira gün • 
dcrc!ıklerı gibı Adann mensucat 
fobrikası sahibi Hamdi de 15,000 
lira teb-errü eylemiştir. 

Ayniynt üzcnnc :ı. apılan yar
dımlar da nıüıum bır miktara 
varmaktadır: Antalya tüccarla· 
rından Ali oğuz 900 liralık pi· 
rmç, Arif Karabarut ile Mehmet 
Ali Günen de 10 çuval un teber
rü etmişkr ve bunları diln tren· 

~~~~ 

lstanbul Milll 
Yardım Komitesi
nin beyannamesi 

Zelzeleden felakete utray:m 
J'llrtlaşi:ırunıza yardım etmek l
çlıı Ankaraıla Biiyi!lt i\iillet Mec• 
11$1 Kelsi sayın Abıl ılhahk Ren· 
da

0

nın rfyaseUndc h.·~ekkıH rden 
Merkez Mllli yardım komHesJne 
b:.ğlı olmal: ilıcı-e şehrimizde de 
rlyasetim :ıltmcla C. lf. P. '\'e 
Kıuhıy b ··!<nnlarınııı dahli bu
luncluğn l\'lllli y:ı.rd ::n komitesi 
teşeld·i.lı etmi 'e diln saat 15 de 
ilk toplantısını y:ıpmt><tır. 
K:ıza ve nı:ıhlyelenlc kayma. 

kam ve nahiye nıudürlerfnin rl· 
yııo;ettnde aynı komlldcr trşek• 
kiıl ehni!} ve f:ı:ıli:rcte gecmJş bn· 
lıır.uyor. 

Roml•eml.ı: a!il vatandaşlın

ınrım her zaım:n ı-ü~tcmlfl yük· 
sek hıı'iS:ısiytt "l't' vatıms~verHk· 
1erinden emin olıınk bu günden 
itibaren marar tiıccıırJan ve mit
es~ese ~:ıhlplerinl viliyettckl ko• 
mltt')'e daveı ıotmlştir. 

den fazla olanlannı dcrl 
zete mıntaknsınn ~önd 
b~Iamışlardır. 
l\füKTEP VE MÜESSES 

Ankara, W (A.A.) - Y 
sıntısı feliık~tı.cdelcri.ne h 
Ji.i yardımda bulunmak 
her derecedeki mektep v 
scseierde esasen mevcut 
aliyetin cld<.>n ~eu!iği ka 
felakete karşı ciddi tcdbi 
lınınasını temin edecek 
kuvve:lcndirilnıcsi M&an 
killiihudcn l.tlektı!JU!'.re c 
nıi;retle tebliğ cdihnistir. 

Anknra, 29 ( A.A. 
merkez teşkilatında çalı 
knJaşlar zch:.clc feıakcü 
rıyan yurlta~mra yardııı 
ıruJlı komite emrine ikincı 
1940 nylıldanuc!an, safi tu 
lira~ a karlar olanıardan 5, 
kadar oJanmrd~n yüzde y 
~uk dah:ı yukarı ınaaş ol 
dan yüzde 10 nb.bctindc p 
silmesini kararlaştrrmış 
Bütün maarif mcnsupıar 
ni nisbette yardl.1Wl iştira 
ceklcri memnuniyetle ha 
lınmı.ştır. 

Ankara, 29 (A.A.) -
Vekaleti menıurlan yer 
tısmdan zarar gören \'al 
lara ilk bir )'ardım olnıa 
re aralarında 1200 lira to 
larclır. 

Elen mllleU, Türk l.llllletlııi.a JUi• 

nıı, aynen kendl ya5.t halt gibi lftlrik 
etmektedir, Türk devleU.ohı or:anl
sasyonunun ae kadar mükemmel ol
duğunu da bilen Elen mlllt."tl, aym 
samancla, felakeb:eclelerln çok ~lmk 
bir surette müessir ı•ardıın :üreeek· 
lerfndeıı ve bütün baıabelerln çok 7a· 
~naia mamurelere inkılap edeceğln
tlen de cmln bulunmaktamr. 

Daiiy Ekspres gQetesine .istan
bnluau bilditHJiğine göre, Al -
man bankalll'l'ın<laki bütün Türk 
memurları işlerinden çıkanl • 
mışlardır. 

&illlllt kaaabasmda bir Jusun evle
rin dıvarlan &aınamen ı;ıatıanıış ve 
telrrafhane harap bir hale retmiştir. 
Beben hanelik Pnske ltöyinde de 
mühim 1:ararlar vardır. 

UŞAKTA: 

u,ak, 29 ( A.A.) - Diiıı saat 16/S 
da buTada bir .,-er sarsıntısı olmıqtur. 

• le Erz.incana sevketmişleı·dir. 

Ayrıca h1"1' vatandaş bulunc1u· 
ta mınlakanm komitesine mfira
eaat edeuk Kızılay makbuza: 
ınukablllnde. nakden oldutu wfbl 
aynen de yardunda bulunablle· 
eeJ:tlr. 

Ankara, 29 (A.A.) -
Fakültesi talebeleri bııı:ü 
tıklan toplantıda hareketi 
lü.etzedelerine geniş mi 
l arduıılarda bulunmak içi 
zı kararlar alm~lardır. B 
da leyli fakülte talebesi k 
lerine verilen yemeklerin 
kabını ve yine fakülte tar 
kendilerine yapılan mas 
bir kısmının bu felaket 
kardeşlerimize ayrılmasını 
külte idaresinden rica eyi 
lerdir. 

BULGAll.fsTANDA: 
Sofya, 29 (A.A.) - Kral Borls, sa

ftY na:ı:ın B. Gruev'I 'l'ürlı:Jyc'nln Sof. 
7a t'Tçlsl B. Berkertn nezdlne yoDı
"ra!. son ııelıeJe felAketl karımımda 
laziyeferfnln ve l!empatlslııJn 'Reisi· 
tiın.ı.bur İımıet İııönUne blldlrllmeslııl 
rica etmiştir. 

Başvekil Kllselnnor adına da pro· 
IDltol Şefi Belltıof', Tilı kiye elçisini zl· 
J't.ret. ederek aynı fclaliet karşısında 
ltulgar hüktmctııUn tıızyelerlııJ bil· 
BuJ;:ar hUkfunetlnhı tazlyelerlni blJ. 

P:.-rls, %9 (A.A.) - Havas ajansı 
ltildiriyor: 

Reisicumhur il. Lebrun, TÜrki1e· 
•ki reh:ele felılkeUnt tıabt'r alır al-

Öyle zannediliyor ki, Tiirkiye· 
deki bütün Alman ve Rus ban
kaları ki§elerini kapıyncaklar • 
dır. 

Bedin, Z9 (A.A.) - D. N. B. 
A~'Ulsının Jstanbuldan öğrendi
ğ-ine göte, Ti4rkiyedeki Alınan 
ve Rus bankalıuının tasfiye ha· 
linde bulunduğuna dair İngiliz
ler tarafından yayılan haberler 
kat'iyyen asılsızdır. Bu yalan ba
berleıin yegane hedefi Türk -
Alman ekonomi miizakereJdi • 
n~1.eJ02maktır. 

----0-

lsveç asker topluyor 
Stokholm, 19 (A.A.) - İsveç rad-

7osu, askerlilt çafına rlrmlş yeni sı
nıf1:ınıı kanwıusanlnin üçünde kıta
larına mtiracaaUarı liizunumu Din et· 
JDltUr. 

1 LAN 
Tahsildar Ba1 İbrahim Bakırcının 

Alansa köyünde 49 eY yıJolt'll~lt'. 
Diğer bazı köylenle ele nürusça n1l
at oldup zanııedllrnek&eıllr. 

Tokat. 19 (A.A.) - Ba sabah ııa:ıt 
1 de vlli.Jct medı:em Ye mülhakatm-

İZJ\IİRDE: 
hmlr, 2!> (A.A.) - Dün saat 11.50 

de ıte]arlmizde llı.1 saniye &ii;en ol
dukça tldcle!.U bir hareketlan olm11.1· 
tur. 

Dikllldede dün s:abah saat 2.50 de 
sekiz saniye siiren orta tidde&te itil 

.. ,, . . .. - ' - . "" .. "') .... ~. ~ _.... -., ··--~ ... :. . .. .. :. . .,,.;:-,,. - . M 
En clizel sene başı hediyesi 

Gilnlerdenberl bütUn istanbulu bir neşe fırtınasıyle sarsan_ Paramwıt 
şlrkctinlA mllyonlariylc meydana .retlrffen... Günün- ııarı&nuı_ Ve 

senenin en güzel rıımı 

Gece Yarısı Kontesi 
CLAUDE'ITE COLBERT - DO:ot AMECHE - JOITN BARRYMOR 
1\IARY ASTOR ve FRANSİS LEDEREll'in en nıilkemınel eserleri. 

Bugün L Sine 
A 

l\ialat,~ a kadınları arasında te
şekkül eden .konııtcye de bir iki 
saat gibi kısa bir zam.an içinde 
6.0t.10 kılo bulgur ile müteaddit 
teneke kavurma ,.e yağ teberrü 
edilmiştir. 

l\lcrkez bankası milli yardım 
konulcsi emrine ZOD bin liı'a tev
di e~·lcmiştir. 
Ormaıı umum müdürlüğü mer

kez \·ilaycı n teşkilatı memur
ları laraimdan zelzele feliıkct • 
zedcicriııc ilk ~ardını olarak (60 
Jiru \'erılnıi.ştit', 

Turgutlu belediye meclisi 1000 
lira vermiştir. 
Yıne dün Hk toplantı1arı ya-

pan Kastamonu mıUi komitesi 
_ilk ynrdım olar-dk Kızılay uınu· 
mi merkezine 4000, Çankırı ko
mitesi 1500, Be~·pazan 2000. Ge
rede ka1.nsı 1000, lira göndermiş 
buhınll)·orlar. 

Zonguldak dün yaptığı 35 bin 
lirndnn b2şka bugün de 13 biıı 
lira tcbcrrü etmiştir. 

Bülün vatandaı,ların kış orta
anda açıkla kalan ve her ~ye 
muhtaç bııluo:ın felı\ketaedeleri.a 

, lmdldına yanı rierceslne Jt04a .. 
eaklannı ca1et tabii buluyorııın. 

İstanbul vaU ve BeledJye relal 
Uattl Kırdar 

Muş vilayeti memurlan istih • 
kaklarınm yüzde beşini, Antak
ya memurları da maaşhırının 
yüzde onunu terltetmi~lcrdir. 

Bunlardan mada Kırşehir ko
mitesi merkezde 300 ailenin Is· 
kanını dcnthde eylemiş, Gerede 
1000 pıırçadan fa:tla eşya topla
mıştır. 

Zonguldak ta dün topladığı 
150-0 par~a e.şyayı de.rhnl trenle 
Sivasa göndermiştir. 
BASVEKALETİN TEBLi~i 
TESİRİNİ GÖSTERDİ 

Ankara, 29 (AA.) - Vil~ 

Ankara, 29 (A.A.) - 30 
ııun sabahı Ankaradan z 
mıntakasuıa hareket edec:e 
hususi bir trenle, J{ızılnyı 
yataklı bir numaralı (adır 
dat hastahanesi gönderilme 
clir. 

Hastahane, rontken clh 
dahili ve intani luboratunr 
nıilcehhcz ve icnbındıı sari 
talıklat'la da mücadele ctmclı 
tertibatı havidir. 

Hastahane treninde ihti~ 
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Teşekkür 
U•uu mllddolıeuberl ~ldcletll bir 

hao!alıfa müpleli olan valldem Fa· 
hlr1: Tö .. rt, Gnuı...., baslahanesl Ji
nttolorte mütehas!lııı ıırofe5iiör All 
Esadın yaptıjl mıtvalfaklyem bir a-

:Jll BiRt.-ICiK~NUN l~ 

G R • 
1 p iN 

1 

meJiyai. neticesinde yük~~k fbtısas 
ve haza.katı sayesinde bayatını kur .. 
1ard1f11ula.ıı kendilerine ve Oölba;ne 
hastahanesi nisalye kısmı baş asista-

Baş, Diş, Nezle, 
Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıklık 
nı Necati. asistanlardan !Uımı, Ala
addln, Mansur, başta Ayşe ve Mü
Ye8ser olmak üzere bütün basta ba.
Jui'ılanna a.lt>ni t\o'1fPkkür etmeyi kl'n• 
dtmlıe bor<' biliJ· '· 

ve bütün ağrıları 

SABAH 
Ö~LE ve AKŞJ.M 

her yemekten sonra günde 3 defa 
diılerinizi' muntazaman RADYOLIN 

Oilu: İk.danı \I ~ Son Tel(.Taf tahrir 
lıeyctind~ f'atln F. Narlı.5-.aya. Ye!
lenL Huk..ı'k fllküUesindrn MW-

dat Tolan. 

-...1orun:o;----l• DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldlye ve ıı.ührevtye ınüteba,..sı~& 

Paıar hariç her rfru sa.babtan 
aıqama •adar 

derhal keser 

diş macunu ile fırçalayınız 
Adre1: Babıill Casaloilu 

yolı;up •liıeıılDde No. 43. Tel. ı&891 Lüzumund• günde 3 kaşe ahnabilir. 

Tefrika: 113 

Herkesten şüphe ediyor zulmünü 
herkese teşmil ediyordu 

(Ibni Rebi) devrin ancak ve
ziri olabildi. Y a.hya gibi bakimi 
ola.tN<iı. 

Harunfuu-eşit onu Bağdatta bı
raktı ve kendisi artık sevmedi-
ği bu şehri terketti. \ 
Bağdadın Huki sarayı şimdi 

1 
Cafer.>iz, Abbasesiz, neş'e ve 
cümbüşsüz bir kasvet sarayı ha
lini al.ıruştı. Harun bu sarayın 
penceresinden Bağdat köprüsü
;rıe bir ınizrak üstüne diktirdi· 
ği ve hiç indii'ilmemesi emrini 
verdili,i Caienn kesik başını gö
rüyor bu başın üzerine üşüşen 
J<Mgafann kanat IQ'll1Jmalaırııu 
duyuyor, bayk~l&rın sesleri ge
celeri uy"kul.arını kaıı;myordu. 

Bir şairin dediği gibi, •artık 
cnu Bağdada bağlıyacak ne bir 
erkek ve ne de bir dişi devesi• 
yoktu. 

Harunu Bağdattan uzaklaş -
ımaya sevkeden yalnız iç sıkın· 
tısı ve vicdan azabı değildi. Hal
kın yavaş yavaş kendisine kar
§1 gösterdigi iğbirar ve tebaası
ııı i<:ahında avucu i(;ine alama -
rna k endişesi, km•>'ctli bir muh~
fız teşkilii.t.;ndan mahrumiyet o
nu hilafet merkezini terke ade
ta mecbur ediyordu. 

Rakkaya gitti. 
Burada ve kendi e'1ile hazırla

dığı inziva haya .mı yaşamıya 
başladı. O, tek başına saltanat 
sıirmek istemişti. 

Ve anlıyordu ki, bu koca dev
letin idare işini tek başına Y"'" 
pamıyacaılı.tı .. Hem yalnız. li"m 
de iıoız kalacaktı .. 

İşler bozulacaJ<tı ... 
Şam, şevketi, saltanatı yavaş 

yıwa.ş küsufa uğr.vacaktı. Kin.
bilir belki de bir gün barbaır1ıı..-, 
kiıfırler bu ülkeyi ~stila edeoe;,.
lerdi... 

Üzüntü ve endişesi onu büsbü 
tün asa:bileştirdi. 

Daha gençti ... Güçlü ve kuv
vetluydi ... 

Yaşı henüz kırktı. 
Fak.at .. İhtiyar gibi c;ölmniş -

tii 
3açlan şaıkak1arında l>eya:t -

laınmağa başlamıştı. 
Baı> günler hiç kimse ile ko

nuşm<ıdan, ağzını açmadan ge
çiriyordu. 
Kendıni bu miskinlikten kur

tarmak istedi, 
Bu hal onu zulme sevketti, 
Adeta bir engizisyon devri ya

rattı. 
Herkesten şüphe ediyordu. Ve 

zuımünu herkese ıeşmııl ediyor
du. 

O kadar ileri gitti ki, kı.risti
yaıılara, yahudilcre, geri devir
lerde tatbık edilen usulü tatbik 
etti. Bu usul, müslümanlardan 
farkedilmelru-i için oldukça. ağır 
ve cemil işare'1er taşımak mec
burjyeti usulü ddi. 

ASKERLiK iŞLE ~I 
' 

Şubeye dave.t 
Embı6nü A.ı.ullk Şah<-ııhıden: 

1 - 33.'I dotwnlularJa muamele ıil

röp ln.ı;a h:bmeUI asker edilenlerle 

cllter dotumlularla muamele rörüp 
kısa hiuıelll asllerllflne karar verll

mf!S olup her ne sebeple olursa olsun 

heTiüz sevkedllmem!ıı olan kısa hl•

metli gayri Jıdıim erat sevkedileceJr: .. 

Jerhıden toplanma ıriinü olan 2/11/940 

,rönü iubede hazır buJunmaıan. 
Z - 316 ili 334 d•ltU doğumlu mu

habere ve nakliye ~ınıfına. aynlmış 

ve henüz askerlik etmemiş: erlerin 

fJevkedllmek tizere hemen ıubeye mö· 

racaallan aksi takdirde haklarında 

takibatı kannnlyede bulunularak ce• 

zalandın1a('aklan. 

3 - Taı,.rada ba1onanliıl.nn da bu· 
Jundulrl:ın yeriu Askerhk tubeJerlne 

hemen müracaatları nan olunur. 

Beyko:ı Suıh Mahke· 
masinaan: 

939/12 
16/ 11/939 tarih inde Bcyko.ıll İs · 

hak ağa bayınnda 10 numarau hane
de ölen i!a.bip oğiu kas:ıp B~ıyr<un 

Tektlı;ID terekesi vuku bulaıı ta.ıe1> 

üzerine moc.hlu.•n)C'Jnizce yazılnıışhr. 

Kefaif'U~ ha.,ebiyle alacaklı olanlar 
da. dalııl ol.n>ak U.ıcrc bi~cümle ala
caklı ve borçluların resmi vesikala
riyle 'birlikte bir ay ~inde Beskoz 
Sulh mahb.emesine müracaatları ıa, .. 
zınıdır • .nu ınüdd t ~artında müraca
at etmiyenlerln m;rascıya ne 11ahsen 
ve ne de terekeye izafeten müı·acaat 
ha.k.J:ın o!mıyar:ıktır. Varbılerin dahi 
ü; ay zarfında m:tlıkemeye gelmedik
leri takd)rde haklarını ıskat etmiş o· 
lacaklan tlii.n olunur, (10833) 

&Jiye Dördüncü Ticaret mahke
mesinden: 

BoeaJ»Lı:ta .MaU.J e !JUbt::!ıl mükt: llef12rlndeıı EnılJ' m.lb~llt"sl ltaltl ban 14 
No. da komisyoncu Fişel 2ade Bekir Sıtlu ve Cb:relJ zade MönJr Nazmiye: 

9t8 mali yılı vert;lnh: bakkınd.ı. ~z:..hat aluunak. üzere Cağaloğlu 1\ı1ah
mudlye caddesi Cünıburlyet BaJk Far.isi karşısında. 19 No. Ju Zeki bey a .. 
partımanı ikinci katta İstanbul bil· !'io. lu itiraz kumlsyonuna ll gün içinde 
ve mezkiir komi51onun 13/12./193.} tarlh ve 1539/5-i03 sayısıyle müracaat 
ei.menbı lüzuma 3692 sayıJı kanunun 10 ve 11 lneJ nıaJdeleri mucibince teb• 
llit yerine seçmek üzere ilin olunur. ( 10836) 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Euınlyel sandığı borçlularından Ari! mlrasçılarma Uii.n :voluyle son lehll#: 
Murlslnb: Arif, Mümi.a.z ve Kevser ne müteselsil kefll ve müşterek borç

lu olarak SIZ he&ap No. siyie Sandıi't'1Uzdan aldlklan aSO hraya .karşı Ka ... 
sı.mpa'jada Bacıferbat mahallesinde Pirinççi sokaimda. eski 29. 29 1\-lü. yeni 
45. 4'1 No. lu ah-;aıı Jkl evi birbıci derecede ipotek etmlşler JdJ.. Vadedinde ö
denmlyen boro fal\ti ve komisyon ve d(i er masrg.flarla beraber 21/5/938 
tarihinde 93.0 Ura 59 kuru; a varnnljtır. 

Bu sebeple ve 3202 No. Ju kanwı mucibince yapılan taldp ve açık art
tırma net;c~slnde mezkUr gayri menkn~ 3'75 Jlra. bedelle sa.nihk namına mu
vakkaten !bale etlllml~tir. İşbo Uan tarl~lnden itibaren bir ay içinde 938/IH7 
numara Ue saııdıiJmıza müracaatla b:>rcu ödemedlğfnfz takdirde katı fha
le kararı verilmek üzere dosyanın icra hiklmHfhıe tevdi oluna.cağı son Jh .. 
barname makamına kainı olmak Uzere Uin olunur. (10819) 

P. T. T. Unıum Müdürlüğünden 
ı. - iila.r• lh.lbPa.c;u h:ıln ıoo ton pı:oıı kapalı ıartıa ekSHtmeye çıka• 

nJmışhr. 

2 - Muhammen bedel .13320» muvakkat leminal «999» lira olup elt
alltı:ıesi H ıubat 940 çarşamba cünü saat 18 da Ankırad" P.T.T. amum 
müdürlük binasındaki satın alma komJayonunda · yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvattkat teminat makbnz veya banka temlnai mektu
bu lle Jr.,ınuni vesaJkl ve t.ekliU muhtevi kapalı ıarflarmı o ı1üıı BUt «15• 
kadar mezkdr komisyona verecC"klerdlr. 

f - Şartnameler Ankarad~ P. r. T. levazım hlanbulda P. T. T. 1eva
nm aynl1aı Ş11beal müdürlüklerinden bedelsb olarak mııltabUlnde verile
cektir. «10192» 

(Jlaf larafı 1 inci •aylada) 
D'İl.D akşam mezktir vapurla nakli

ne baıılauau lliıı, yalak, ballanlye, 
malzeme ve erzak Ue ekipler bu sa .. 
bab ııaat 10 da llmaıumı:zd:uı hare
ket eyliyec.ek.lerdit. 

Ayrıca blr Juıç giiıı i~lnde dlit-r l 
vapur daha ıönderileoekllr. 

Bu giinden itibaren marul mües
sese sahipleri ve tüccarlar cyardmı 
komltcsineıt davet olwıaeakla.r ve 
yap.w:ıklan yardımı11 ••kil bakltında 
kendileriyle ,ıörilşWecekür. Tüccar· 
lar na.kdcn ulduiu ı;ibt nıal vermek 
nıretiyle ı-cnl~ yardım• ha,urJan
mııktadıt'l.a.r. 

ll.All '\ VE NAllİ'.1'.lCLERDE 
KOMİTELER KURULDU 

İst.anbul kaza ve nahiyelerinde ku
rulan «Yardım komJtelerla de dlbı 
akşan1dan itibaren vıl3yettekJ büyük 
yardım komitesi emrine geçmlşlerdir. 
Büyük komite bu sabah da. saat on 
bu9ukta valinlu relsliiinde wplana
caktn·. 

Vali ve Belediye Reisi B. Lölll Kır
dar bu toplantıdan sonra cazetecllerl 
kabul ederek bu büyük fcJiket kar
.-ısında istanbulun yaparıağı yardım· 
Jarı tebarüz ettirmiş 't'e e:ıeümJe fUD• 

lan siiylemlşllr: 

•- İlk yardım olmak üzere lkl sıh· 
hl ımcıaı ekip! leşkll ettık. Ordu ve 
Glresuna ;varın (bogijn) saaı 10 da 
h;ırekeı edeeek otan bu ek.iplerin ba•
lannda birer ••Habip, llt~er doktor 
bulunmaktadır. 

Ayrı~ idare memvrlan Ue kiti 
mlkdarda basta bakıcılar ve yanla
rında hbbi malzeme, erzak ve melbo
aat, battaniye ve saire gönderilmek
tedir. 

Hamlyyetll lstanbullulan 1ardıma 
L;te 0imdi yalnız ve tek başı

na kalnııştL 
Yanında arkadaş olarak yal

nız zevcesi Zübeyde vardı. 
O Zübey<ie ki, hırs ve kıskanç

Lg ıle Hanınun anocsı Hayiz
rn, kadar nafiz olmağ;ı, başla
mıştı. 

Hiç kimseye itimatlı kalma -
mıştı .. 

Karısına oldugu kadar evlat
larına da emin değildi. 

Öldükten sonra oğullarının 
saltanat sevdası ile biribirleri -
ne düşecekleriııu daha şimdiden 
anlıyor hissediyo<·du. 

Ka.rta.ld'i\ Ywıus mevkii.nde Ana
dolu eimeutoları T. Anonim şlrkeU 

vekUI Av. S .. Laz.aroğlu tarafından 

Bcyoğlunda İsliklii.I C. 219 No. Amar 
a.paı.1.ınıanınm 5 i n c l dairesinde 
Ekrem Hamdi ııleylıfne çimento es
rnanuıdau ez gayri istifa 56G2 Ura 7'1 
kur~ ile koınisyonda.n 71 tin 50 ku.
ruş ki ceman 567 t lira 27 k.utwJ fa
iz masarif{ muhakeme ve ücreU ve
kıilelle birlikte tabsUlne mütedair a· 
çı.lan da.vadan dolayı müddei aleyhe 
cöndeT11en dava arıuhal sureti bJi 
lcbllt lad~ kılınmış ve ho defa usu· 
lün 142 inci maddeolne tevfikan ya
pılan Ulneıı tebJ;~atta tayin kılınan 
ZO IİiD müddei geçmiş ve lahklkal 
gilnö olar.ık 2G/1/940 p11r~enıbe sa.ai 
14 tayin olunmuştur. 

TAKViM ve HA.VA 

30 BlrinclkAnun 
CUMARTESİ 

11'Po~RI 
Macar takımı geldi 1 

O t;pkı Musa peygamberin 
çöle \lüşm~ vaziyeti g;bi bir 
halde idi. 

Hicri 1358 Bumi: 1355 
Gün: 3Gt 1. Kinun 17 
19 Kasım: 53 
7.25 A ..... m: 18.49 

Zube:v de. bilba;;sa kendi oğlu 
(Emin) in koca;;ıııın yerine ge - ı 
~,,,.,~ği günlerin hayali içinde ya
~ıyordu. 

V ;i kıa Emin resmen birinci ve· 
lıantlı. Fakat Harunun Türk ca- · 
riyesiı:ıden olan diğer oii;lu (Me
mun) dn ikinci velıahtlı. 

1vfo'munun güniin birinde (E
miıı) in önüne .geçirilmesi şüp
hesi Zübeydeyi hır kurt gibi ye
m.~kte idi. 

Ve tıpkı Musa gibi 
- Allahım .. Diyordu .. Evvela 

bana kudret veroin ve sonra da 
beni inzivaya attın. .• 

* İşte bu sırada bır hadise ... Ha-
runürreşidi bu inziva hai)'. atın -
dan çekip çıkarmoğa, kurtar • 
mağa vesile oldu. 

12 inci ay 
Zilkode 
Güneş 

Ööle 
İklnrll 

lı.18 Yatsı: 18.28 
H.37 imsa•: 8.38 

- HAVA VAZİYETİ -
Yqllköy meteoroloJI istasyonun· 

da.n alman malfimata göre ba"\f'& yor

dun Trakya, KocaeH, Ege, Orta. ve 

Centıp Anadolusuyle, Kara.denizin 

Orta Avrup.a şampiyonu 
Frençvaroş bugün İ sfanbu[ 

muhtelitile karşılaşıyor 
Harun Ra:kka'da işte bu hal

de idi. 
Eski cümbüş alemleri art;k bir 

hay:ıl olm~tu ... 
Şimdi Berrnekileri, Caferi, Ab

bı:seyi cok arıyordu ... 

Bu hadise .. Yeni bir hal-p ha
disesiydi.. 

Cenk havası .. Halifeyi ümit -
sizlik ve neşesizlik bulutun<lan 
sıyırdı. 

(Artası vuı 

J.IAZRETJ 

UMA 
Tefrika: 114 

Da\'etiye yerine kaim olmak üzere 
keyfiyet llan ohw11,. (Z3003) 

- -- ---··-
Sahibi: E. İZZET, Neşriyat Direktörü 
A. ' "A<;i: Basıldriı yor: SON TEL
GR.<\F Basıme\•I. 

sarp tarafında kapalı ve yaf;ıtlı ceı;;ı

mi,, rüzgarlar umumiyetle ~imal lstl

kametlerlnde yer yer kuvvetlice es~ 

ml'j, deniıderl.mizde ,ım.aı fırtınacıı de

vam etmiştir. 

Beden terbiyesi İstanlml futbol 
ajanlığının muvaffakıyetll bir 
orgauıotasyonundan sonn son 
senelerde memleketimize gelen 
futbol ekiplerinin en kuvvetlisi 
ve geçen senenin orta Avrupa 
şampiyonu F. T. C. l\laear fut-

H be ' ' • h Mu"slu"man kıt•·Jan 1.1e·•·ı· hare- bolcilleri dün 18 kişilik bir kad-ay r zıı,;es., 0 zamanın arp ~ • ro halinde şehrimize gelerek 
vasıtabrına naza ran, kolayca k ete p;<çtikçe bunlar, hisarlar ü- Bristol oteline yerleşmi$lerdir. 
zaptobnamıyacak derecede yli.k- zerindeo şiddetle ok ve taş yağ- l\lisaiir Macar futbolcülerini is-
Fek ve taş duvarlarla çevr.ilmiş- dınyorlaır.. Duvaır4ırın dibine, tasyonda kalabalık bir sporcu 
ti. Ha-t la eshaptaıı bazılan, ka- hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar- kütlesi hararetle knrşılamıştır. 
leyi tıza ktan gördiikleri zaman, dı. Fren•varon takımı kadı-osun _ 
kal 1 · ı b' ·· k .. t" h. • Şiddetli muhasara bir haftayı ' 

P erın~ e ır ur un u ısse..- da birkaç sene evvel İstanbula 

günkü temsili maç olarak oyna -
nacaktır. 

İstanbul muhtelitinin kadrosu 
şu şekilde tcsbit edilmiştir. 

Cihat - Adnan, Fanık - Fey
zi, Enver, Musa - Fikret, Şe -
ref, Melih, Buduri, Salfıhaddln. 
Bugünkü macı federasyonca ta
yin edilen hakem Adnan Akın 
idare edecektir. 

ÇERÇEVE Yazan ·. zı·ya f akı·r mı' ''erdi geçtiği halde, kale üzerinde en 
~. "' küçük bir tesir husule getirerne- gelen Macar takımlle beraber 

Kale civamı<la (Menzile) de- gelen ve fstnnbullulann ·oyunu- Güzide edip ve şair Necip Fa-Hayber kalesinde toplanan ko· di. (l,400 piyad .. ) ve (200 süva- · ı ı · ı· d'~· mişti. Şu hale n~z&ran, muhasa-
nı en rnev ne ge ın ı,,,ı zaman rayı uzıın zaman. devam ettır· _ na meftun oldukları ve ayni za- , zıl Kısııkürek'in, fıkra dedlğinıı':ıı mita<:ilar, artık taarruza geçe- ri) den mürekken bir ordu ile R r Ek Ef nd' · 1'CI 

rek Şama gidip rrelen Medıne (Hayber) kalesi üzcıine hare - ı esu u rem . e ımız 0 uya mek icap edecekti. Halbuki is- manda kıymetli bir doktor olan yazı nev'ne büyük bir yenilik 
" tevakkuf emri verdi. Ve sonra, s · k--.1 · d d B karvan!Jrı.na taarruza başlamış- ket etti. liım orduswıun vaziyeti buna nroşı ve arucşı e var ır. un- oetirmiş olan me•hur •er•evele-. yanına eshaptaın bir kaç kişi a- h k • ' ' ' 

!anlı. Bazan de Medine civanna Isliıın ordusu artık nizam ve müsait dei1ildi. Çünkü o s:rada !ardan başka takımın emen e • ri, 15 formalık nefis bir cilt için· 
k•dar ··tlılar "o··ndererek nüma- iıı lizama o kadar al.şmı~ tı Jora.k kalenin etrafını gezdi. Her • ı ı M ·u· t 
~ " "' ' tarafı gözden ""'"irerck hücum şiddetli blr kıtlık hüküm sür- sen e eman arı acar mı ı a· de ve kitap helinde intişar et -

Yi<lerde bulunuyorlardı. ki, seferberlik büyük bir sükiı- ,.,. ' d" • ·· · · · h d k k d k ti' ' noktafarını tespit etti. ugu ıcın, ıaııc ususun ııı pe ımın a oynamış uvve ı unsur- miştir. 
Muhilind:eki ıhadbatın h ir!bi- netle geçmiş .. Medine ile Hay- ~ok sıkıntı ""itilecekti. ı d B 1 ı · de sol haf La" 

ber aras;ndaki dört. konaklık me- Kale o kadat" metindi ki, der- ' " ar ır. un arın çın - Bu ya'lılarmda hRdiseleri ve 
rini gözden kaçırmıyaıı (Hazreti o sırada Hazreti (Al!) Şl·d- S k d'kk ti tak"p e 
Muhammed), Musevi komitecile- safede, azami süra.:le kat ~dilmiş hal yaoil acnk bir ""aınız, her~ :ıar ve oy a 1 a e 1 

- meseleleri üstat bir kalemle te•-
det1i bir göz hast.alığından muz- d'l • 1 b' f tb 1 • 

rinin tahrikatını büyük bir dik- idi. Bunun içindir ki, islaın Ol'- halde müspet bir ııetıce vermi- 1 mesi lazımııe en ırer u 0 rih eden cenç edip, ayrıca ede-
kat Ve ehemmiyetle takip edi- h 1 d h b d . kı · B t kd' ed tarip olduğu için Resulü Ekrem yıldızıdır dusunun are <etin en a er ar mıyece ı. unu a ır en Efendimiz tarafından Medinede • biyatımıza fevkalade muvaffak 
yordu. Fakat, bu tahrikiıtın fi- olamıyan Museviler, birdenbire Resul Ekrem eYVela kaleyi mu- F. T. C. memleketimize gelir-

b kıl <l ·1 b b nesir par•alan ve yepyeni bir 
len sabit olmasını bekliyerek sü- ka'l'şılanna dikilen asker kütle- hasaraya ve sonra hücuma ka- ıra mış, or u 1 e era er ge- ken Belgrndda geçen haftalar An ' 
kün ve itidal ile neticeye inli - sini görür görmez büyük bir rar verdi. lememişti. Fakat (Ali), Resulü kara ve İstanbulda dört maç ka· üsUlp örneği hediye etmiştir. 
zar eyliyordu ... Bu intizar dev- hayrete kapılıvennişleroi. Hayber kalesi (Nebt), (Sa _ Ekreınden ayrılığa ancak birkaç zanınış olan Yugosl:ıv futbolcü- Kitabın ismi, (Çen;eve) dir. ı 
resi, Şam kervanlarına vukubu- Maamafih kale müdafileri her ı.b), (K.aaniıs) isminde ayn ayn gün tahammül edebildi. Muha- !erini 

8
_0 yenmiştir. Bu kuvvet· Bütün kütüphanelerde satılan 

1 
• -----.ılan.ilô:::;t:.aar.ı..::.;ı;ruz:.:.:::l::;ar:..:.'..::v.::e.:::;M:.:e:!d::;;i:.n.;;e::..:;c::.iv~a;..-...J..;1,ilı,:t~i:,:m:,ıaı;;le;,:;,~k,.;:a;;rı;:,:·ı_Jh~az~ır~lıbı.ıu~l~u~n~u~-~j;h~is~ar~· ~la~r~d=a!!nı!frn&;:li~re~kk.ei!lİ~pGli~· .~V~ei_b~u!..Ls~a~r~a~n~ın~sek~~i~zi=n~c~i~v=e=y=a~h~u-t~d:.o·~~~::!~:~'..:::::~~~~~eseri, oknyucularımıza hararetle rm<la :ıpıla.n nümayişlerle hita- yorlardı_ Buna binaen derhal hisarların hepsine de, Musevi- kuznncu günü, birdenbire or - li takım karşısına çıkacak bn • tavsiye ederb. 

mahir cen ·averleıi ve du,gaha geldi. günkü İstanbul mnbteliti en kuv· 

davet l~ln bir beyoniıamo n~şre<llJo

""'· 'Uın!t e.ıı,orıız ki hor sefer ohlutu 
a1bl isıanbul ve fstaııbuUolar bo ..,. 
fer de (lok :rüksek derecede yardun• 
da. bulunacaklardır.» 

KIZJLAYDA 
Evvelki akşama kadar Kı2ılaya ve. 

rllın 11 bin 600 liradan sonra dün 
de muhteJif müesseseler ve zevat ta· 
rafından yapılan teberrularla umu .. 
mi yekün dün akşama kadar RO bla 
liraya yakla~nştır. 

f~TANBUL MEBUSLARINL'I 
FAALİYETİ 

'Yardnn Jşlnc!e htanbnl mebustan 
dıı faaliyeic ge-c:mi~IPrdtr. Ezcümle 
Başrnnharrlrlnıiz Abidin Daver dün 
•!<şam parti !da"' heyeti reisi Flkret 
Stlayla yardımın l'Cttlşlr:tUnıesl etra .. 
tında cörüşmüşiür. Mebttslarırnaa 

miihlm para ve eşya teberrullllıl:t cb 
bulun.makt.adırlar. 

istanbulda•I r;ıda, giyecek fabrika· 
törleri dün Ucaret odasında top1ıt.na· 
rak zelzele felil.ketzedelerlne derhal 
7archma karar vermbjterdlr. Fabrika
lar lrila.litlarının mühim bir kısmını 
bu sabah hususi bir vapurla., OrJıı Vf 

Giresuna «Önde-reeeklerdlr. 
Vapurla &idecck malların m!kd:arı 

ve teberruda bulunanların .l:slmJerl 
ıunıardır: 

Kunduracılar cemiyeti 3000 çlı'\ a· 
1akkabı, listlk lmalat!ıanelerı beş 

blne yakm kaloş, makarna fabrıkala.· 

lan 6500 kllo makarna, doğlrmeııci
Jer 500 ouvaı an, eorap fanila. bn~aı .. 
haneleri 3000 olft fanlti ve çorap, ti· 
cariye mensucat fabrikası 250 nıetr'

lla!m 11ayak, keten kendir fabrikası 

bir motor ip, Karamürsel fabrikası 

250 battaniye, Defterdar dokuma li· 
mltet tlrketi 250 metre kalın beı ıo;a .. 

bun fabrıkaları 14000 kilo sa.hun, 
helvaed&r lGOCO kilo ta.han helvam, 
Çapa marka müe. !'.eSt>SI 1500 lirahlr 
çorba komprimesi, Ş1.rk ysğ mü~ 
ııesesi 100 teneke ı;usa.m yafı, kon .. 
servecilcr 2000 kntu konserve~ pa· 
malı fabrikaları 200 kilo lclrofll •argı 
pamu!o. 

Bu maUar bn saltah saat 10 30 da. 
Um..anımı~dan hareket edecek ola.n 
Dumlupınar vapnruyle yola (':ık;lrtla· 

eaktll'. Fabrlk~törler yukarıd.tkl ıe .. 
'berruların devaın edeceı·ını vaacl cı .. 
aılşlerdlr. Bu sabah da Ticaret .. ~a
smds bir toplantı yapılacak ve dün· 
kü toplantıda. b11luuamıyan fabr'k:ı· 

törler yardım için karar verecekler· 
dJr. Bmıdan h:vjka tm.ali.Uarı fpJ;i,

ketzedeJere yara.mı~laeak olan r.1brl .. 
ka ve sana;rl ınüe11~rc;elerl de n'.t.kdi 
;ra.rdımlarda bolnnacalı:lardır. 

Puarlesl günii de bo yolda toııla
nılacaktır. ~~brlkala.rumznı b:u ye .. 
rinde harek~ttert bu işe ön aynJı: o· 
lan milli sana1t blrllflnln çal .. m•la
n her tan.ita takdirle karşı1aunu11tır. 

Sabun fabrikatörlerinden T•dlll 
1000 lira nakdi yardımda bulnıım"". 
tor. Dlfer fabrikalar tarafındıın bu
rün vertlecek mallar da kara )'olu 
ile ve trenle derhal Erzlneana seyke· 
dllecektlr. 

Gümrük memurları da zelzele fe• 
liketlne maruz kalan vatandaşlan· 

nnza 7ardmı etmtye karar ventıi1JJer• 
dlr. hlanbul l'timrük baş miltlürlfl· 
tünde bncün bb' toplantı yapılacü 

ve memurlann yapacağı yardım mik. 
ılan brarlaşaca•tır. 

Radyollu sahipleri .. lzele telakel
ıedclcrlne 7ardım o~m:ık üzere JCw .. 
Jay cemlyettııe nakden yüz Ura ve 
on bin ad•I ll'tlpln teberru etını,ıer• 

_dlr. 
Kızılı&y Alemdar .nahiyesi b:ışta 

Halk Partisi Reisi, Çocuk Esh· .. •me 
kurumu ve Alemd4r spor blrllğt re• 
Is ve Bu.tarı oldufll halde mıntaka11 
dahilindeki hayırsever 7nrttaşlan.D 
1ardımlyle önümüzdeki 31/12/939 pa• 
ur C'iinÜ kendi mahallelerindekl dük· 
ll:fi.ıı ve evleri ziyaret ederek halkımı .. 
un zelzele feliletzedelerine 1ardım 

YazJfeJerlnl kolaylaştırmak üzere te• 
berrulannı kabul edeceklerdlr • 

(Üniversitede yapılan toplantı • 
nın tafsilatı ikinci sayfamızdıı • 
dır,) 


