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Gece · yansı müthiş bir gümbürtü ile başlıyan facia bir kaç 
dakika içinde Erzincanı bir enkaz yığını . haline getirdi 

Erzincandaki insan zayiatı 
heniiz anlaşılamadı 

·- .,, ,,,,,, ... ,,,. ••"'• v···ır. •• • •'•" ,,, " 

Felaket karşısındaki vazifemiz 
Tür.il oatandaılarının teaınln, feıanüt, ıellıat 

o. milli matem• hürmet husıııunJa 116derılıfi 

6iiyüll lıauaıiyet, 6u feliılıd lıarıııında du;ydu· 
fama& acılan allaltan ;ye11ane teHllimi:ı:dir. 

-======== = = 

Yazan: A bidin Daver 
ıdaş ve heyecanını arttırmama
lıyız. 

Yaralı/ar yakın vila
yetlere gönderiliyor 

Kar fırtınasından ve
killerin t reni Erzin

cana gidemedi 
E B z i N c A N, so (Felakd 

tıalıasmclald arkadaı.ımız bildiriyor) 
- t.:n.&ncauda. reJ.ll:t't muuıb}ur. ,c. 
lllr başliln bata 1ıkılm~l.ır. insan u-
1! .. b mlkdarınm !tali olarak ıtaıılil 
um.:uı meı;elesldlr. Şlmdllllt nüfusun 
JÜZdo elllsl mlkd&rmda ohtafu lah· 
llllıılerl ıail.ltlmdlr. 

Kalın bir kar labak .. ı De örlülii 
Jıarabelerln 61eslnden ıı.,rlslııdea ha· 
li dumanlar çıkıyor. Büyillt lıiime

lu tqlıll eden feliblzedoltt Jak· 

lılıları mtıdaıı aleı;lcrlnln bal(lllda 
tltrlyerdı ıçkmyorlu. Bo bıçkı· 
a .1..ıUAl • .1 4.J. ... u••·-- - ·- - · - - - -
nlltll•r.ı an3.<lt, baNı ıs, ltardeı;lnl 
lıaylwlml>f, çıklak ve at yavruların 
7ürekler rarah,yan ftryatJarı kan
oıyor. 

İmdal trenl•rlDden çıkan ekipler 
bir laraflan yıraWarı l<ıplarken bir 
larıJlan da lıurlulabllenlere yiyecek 
ve ,ı,-<eelı dalılıhyur. Yaralılar Dit 

(Arkası 8 üneü ...,rada) 

Felaket Jıar§Wlldıı, itidalimi· 
si kaybetmeden, üzerimize dil· 
ıen vazifeler' yapmakla mükel· 
Jelli. Hepimize düşen vazife, 
Büyük Milli Şefin emir buyur· 
dukları eibi oilkfıneti muhafaza 
etmeye (alışmaktır. Felıiket 
kurbanlarının dün akşama ka
dar bildirilen mikdan, Erzin~an 
mıntakasındakiler hariç olmak 
üzere, 4328 ölü ve 1143 yaralı
dır. Bu rakamlar, resmi malft
mata istinat etmektedir. Öyle 
olduğu halde 30.000 ' 'eya 42,000 
ölü vardır, diye sırf tahmine 
müstenit müballigalı rakaınla
nn ortaya atılmasını aslli doi· 
ru i>uhnuyoruz. Unutmamak li· 
zuudır ki fellil~et mıntoka•ı 
huıkındaıı blnleroe vatandaş, 
ıııcm~ekctin başka taraflannda 
ofoırnıaktadırl:ır ve bu korkunç 
rakamlaT, onları büyük bir me
r:.ı. ve azap içinde bıraktığı gi
bi halkı telhi• <le etmektedir. 
B;ı zararlarına mukabil o tah
oıinlain, biç bir faydası yoktur. 
Zı•yiat mikdarıııı biidiren l'es· 
mi rakamlarla iktifa etmek ve 
onlan beklemek elbette daha 
doğru, daha makul olur. Öleııle· 
rin, yaralananlar.:1, dünyanın 
uzak bir köşesindeki yabancılar 
v~l a düşmanlar değil, öz kar· 
deşlerimiz olduğunu dllşüuerek 
ihtiyatlı davranmalıyız; halkın 

İlk llcil vazifemiz, yardıma 
muhtaç olaiı yüz binlerce in a· ı 
na mu~venettir. Bütün mesaı
mizi, biitlin dikkatimizi bu nok
ta üzerine teksif ederek ona gö· 1 
re çalışmalıyız. Erzincan eski 
yerinde mi, yoksa ba-.ka yerde 
mi kurulmalıdır gibi 141evsimsiz 
münakaşalar ve zebeleden yı· 
kılan ;ıehirlerin imarı etrafın
daki düşünceler, bugün için fay· 
dasız şeylerdir. İlk düşüneceği
miz ve yapacağımız ı;ey, yaralı
ların tedavisi ve feliıketzedele· 
ıin i&!\C ve iskıinıdır. Harabele· 
ıiıı imarını, ancak bu son dere· 
ce iıcil işleri bitirdikten sonra 
düşünebiliriz. Şimıli, müstacel 
olınıyan meseleler üzerinde bir 
dakika bile kaybetmek muzir· 
dir; çünkü düşüncelerimizi de, 
(alışınalarını12ı da, çamurlar i· 
çinde, karlar altında yalanlan 
kurtarmak mevzuu üzerinde 
teksif etmeli; mesoimhi de fi· 
kirlerimizi de dağılmamalıyız. 

İstanbulun iki günlük 
j yardımı: 100,000 lira 
1 Dün vapurla ve trenle ilaç, yiye

cek, giyecek ve doktor gönderildi l\liistaoel işlerimizden biri, 
büyük bir heyecan içinde ve 
iftihar edilecek bir sekilde ce
reyan eden yardım pyretlerini 
tanzim ederek esaslı bir şekle 

(Arkası S üntll sayfada) 
ABİDİN DAVER 

, ~ 

ı İstanbul Yılbaşı eğlen-
celerinden vazgeçt i 

Milli vicdanın bu yüksek hassasiyeti 
her ' türlü taktirin fevkindedir 

Baş mubarririmiz 1stonbul 
mebusu Abidin Daver, dün· 
kil makalesinde, milli matem 
içinde bulunduğumıız için 
:-ılbaşı eğlencelerinden ''81 
geçmek ieabettifini kayılet

mi~tj. Baş muharririmizin hu 
yazısı , kalplerde be.ıenen u
mumi bir arzunun taşma~ma 
ve fiil sahasma intikaline: ,.e
sile olmuştur. 

sunda ve bUtiln diğer eğlen
ce yerlerinde senebaşı prog· 
ramları tatbik edilmiyecektir. 
Bunlar için verilmiş olan pa· 
ralar halk tarafından ·Kızda· 
ya teberru edilmiştir. 

Milli şuur ve vicdanının 
büyük hassPsiyetini ıröster
miş olan İstanbul halkının 
bu hareketi her türlü takdi
rin çok fevkindedir. 

En zengininden, fakirine kadar bütün fstan
bul halkı elinden geleni yapmıya koşuyor 

Dtlıı Dumlupınar vapnriy1e Giresun ve Orduya ırönderile n 
Doktor ve s.ıhhat ınemurlanndan bir rrup •. 

(Yazısı 2 nci sayfamızdadır) 

Bütün yurtta yardım 
faaliye ti devam edtyur 
Başvekil ve bütün V ekillerimiz 
dün teberrularda bulundular 

. - ··-----------
PARTi GRUPUNDA 

Hükumet 
izahat verdi 

Mebuslanmız fela
ketzedelere yuzer 

lira veriyorlar 
Anlı ara. 30 ( A.A.) - (;runbll• 

rlyet Balk l"sni.sl ).ferli c napu , 
De pani mıiıııilll ıırupu umumi 1 
hey<lltrl dlin .29/ IZ/939» saal ' 
ı' de Reht Vekili HUml l 1r .lnın 

rıy ... tıııde lop landı : 

Toplantı ıııevzau , 1urdum.11Z11D 
ban mmlakalarıod:ı hakiki bir 1· 
fei hallol alu J".elıcleden Z!rar 
ıöreıı yatand.atjlarımıza 7apdaD , 
ve rapdacalr. olan yardım tedbir .. l 
lerlnt hilltiımetı<n dlnltmelıll. 

Jtt1a.t« müukereye başlan· , 
mazdan evvel bu f<liik•le ltarbaıı · 
Jllmelt ıurell1l• tolmbden ayni
- olan valancbşlarıo lazl21 için 
heyel bir dakika a1akla •iıküla 
clave& edllmlt ve müukere7e lp
lldar edlldoltl<: evv•la Bıiyük Mil· 
lel Meclisi Reisi AbdülbaUI< Reıı· 
da, teşelıkill td<n Milli yardım 
ltemllderlnln ne ..,kilde çalwna· 
11 plinl&JD" oldutwıdan ıırDP • 
Jıeyellnl lıaberclar ettlfl Jlbl ba~- ' 
yelı;U Dr. Saydam da bu feliilıelln · 
lıaber almmaıııuı müteakip bükü· 1 
mel<'e derhal Ullhaz edUmlş olan \i 

\'o bllDdaıı böyle Utlhnı dıişünii-
(Arlo.am 3 llncü seylaılıt) 

Aıııkara: 30 (ikdam muhabirin· 
den) - Ankara K121lay merke· 
zlnc yapılan para yardımları 
Merkez Bankasının ..-erdiği 200 
bin lira ile beraber 2.';J bin lira· 
ya yaklaşmıştır. 

Bu meyanda Ba~vekilimiz Dr. 
Refik Saydam ıooo, tktısat, Ad-

liye, Maarif, Mali c, Dahili~.,, 
Hariciye, Milli l\1ıldafaıı, Ziraat. 
Nafia. Gümrük ve İnbisPrlar, Sıh· 
hat ve İ(timai Muavenet, Tica
ret, Münakalat vekilleri üçer , ·iiz 
lira vermişlerdir. 

Sivas mebusu Abdurrahman 
(Arl<am s ÜJH:Ü l&Şfacla 

Felaket her yerde teessUr uyandırdı 
,. . '"' . 

••• •• ,e,... • .. '"' • '" w 

Mısır, Amerika, Bulgaristan ve 
Fransa asil hislerini izhar ettiler 

Londra: 30 (A. A.) - Keuter 
Ajansı bildiriyor: 
- İng:ltere hükümetL oıı gün· 
!er de Anadolııda vukua gelen 
zelzele feiiıketzedelerine yardım 
olmak üzere Türkiye enırine Z5 
bin iıı,Pliz lira>ı tahsis etmiştir. 

1-RANSA AYANI TAHSİSATI 
KABUL ETTİ 

Paris: 30 (A. A.) - Öğleden 
sonra toplanan iyan meclisinin ı' 
açıiışında 8 . Daladier hüküme· 
tin zelzele kurbanı Türk ahali j 
lehine tahsisat ..-erilmesi için bir 
kanun projesi teminine karar 
verdiğini söylemis ve demiştir 
ki: 

•Büyük Britanya Ba~vekili B. 

mına ve mütesanit her iki hu· 
kumet namına söyliyebilirim ki, 
gerek Fransız ve gerek lngiliı 
hükfınıetleri tarafından bu ahali 
lehinde ayni gayret ıı:ırfediletrk· 
tir. Arzusunun is'af edildigini 
B. Chamberlaiıı'c bildinııeıue 

ıiyan ıneclisinlıı salıihlyet 'cr
ınek hususunda mutabık bulıı
nacağı .Uphesiıdir. 

Ayan meclisi, ba:\ckilin bu u-k· 
lifine derhal , ... müttefikan ol · 
kışlarla mukabele etmiştir. 

Londra. 30 ( ."\.A.) - Guc,eı ... r , 
Tü:rkbf'de büyok felikeUrrl mocıp 
ola.n ztlır:ele iiaerlııe İnıUtere llra.h 
nm Türkiye Belskıambanı i1111<t i
ııönil'~e rinıleodlil telp'afı D<fredl· 
yorlar. insıJtett ili'•- Jönderrll!I 
letırraf ..,.ıar: 

•Tttrk aWedme bu kaclar at'L ve 
ıa. ıuı.ıar eluı ftr<D mülhq ••bele 

(Arkoın ~ hncU sayfada) 

Chanıberlain. bu tesaniit tezahii
ründe iki memleketin i~tirak et· 
tiği-' \;:örmek kendi hiikfuııe.. 
tin(e de arzu edildiğini bana lıil· 
dirmiştir. Binaenııleyh . onun na· 

--~~~~~~~~~~~-

Filhakika dün ~hriınizin 
hemen bütün eğlene yerleri 
sahipleri ve sinemacılar vi· 
!ayete müracaat ederek eliııı 
facia ve umumi teessür do· 
layL~iyle bu okı;amki ınüsa• 

mere ve programlarını icra
dan sarfınazar ettiklerini bil· 
dirmişlerdir. Tokathyanda, 
Park otelde, Taksim gozino-

Diğer taraftan lstanbuldaki 
Alman ve Fransız konsolosla
rı ile koloniden mürekkep bir 
heyet bu~'1in Valiye teessür· 
)erini beyan etmi~lcrdir. 

başf.y:Jruz ·--... 

Herke~in okuması. lazım ~ Rus kıtaları açlık 

Sovget .. Fin harbi 

dir. 
Almanheyeti, senebaşı mü

nasebetiyle Tötonya klübün
de yapılacak miisaınereden 
sarfınazar ettiklerini de ilave 
etmişlerdir. 

bır şaheserdır 1 
1 . Yaaan: Emile Zola Tercü

me eJen: Selimi izzet 
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BOYOK TARİHT ROMAN~ 69 

E ç M 
Yazım: M. Sami Karayel 

Adli tebligat 
Salıya posta 

ffl.'.nAM 

Nihayet ~'1urot p?şanın, !~on h~- I İle yapılacak 
duduna hareketi takarrur ettı Açıkta kalan 78 mü- Dün vapurla ve trenle ilaç, yiye

cek, giyecek ve doktor gönderildi 
Mural paş.. padqablaıı •mlnd~ 

11:.umaa Malı l'vyk.r, •I altından P•· 
p7a lazım &'elen Uııtaııar.ıa kmur et
miyordu. 

Paşa, o derece • ld..,._tı kL .,.,,. 
ııadşıılwı ve bem do lka4ıa ovl~nla· 
nn nuuhan 1Umad1 olduiundan do
la11 mcmnand11. İhtl:r .ırlıl< lur.d:rle 11• 
J'•pacafuu t!"miyordaı.. 

Bir riin, Swı'ullab ıafendl, Pilo.147• 
mabreın olarak şunları söyledi: 

- P-. İstanbnldan a7nbnamzl 
d.oiru bulmuyorum •• 

- Neclen Efendi hazretleri'?'. 

- Devle& lduesl lekrar k-eke· 
ee ufrıyacak! .. 

- tıülemre liaal ırerektlr~ 

- Naaala pap11 İrana serdar e7le-
7esl;ı.. 

- Bil llerlf, fr.ı11 oeferlDI .._..,,. m-
- Fakat, sl>ln İs!anbu!dan mak-

l\lmtara elendi, 7lylp içmeden valide 
ıultauına J•lışlirmlttL 

Mah Peyker, ba lıidlseden mem· 
nun olmuştu. Cünkü. Canbualt zade
nin vücudunun ortadan kalkması ıa
nmdı. O Y&tlt !ilah Flruzıın, müslak· 
bel ;rezlriiuın ortadan 70-. olacakiL 
Kendi Ram Nanll _.. J'&lnız lıa· 
lacaktı. 

Sultan Ahmel, lelişh ldL Lala•l:rl• 
~örüştüiii akşam, J\.tah Peyker Sulta .. 
nm yanında lmhuuıJ'onl11. 

Genç padişah, bu .rüzeJ suUan\DI 
tnk sık ziyaret eder. onunla sabah
lara kaııbr cilnbüş e7lerdl. 

Padifahu:.. suratı asıktı. Ne de ol-
s.:ı bir padişahtL Genı;liiine 

ve:z:fr,a.ı:ammın ta&"allübiine 
mili edemJyordo. 

rağmen 

taham-

Mab Pe,.ker~ işin farlr.uı4a elduiun
daa bir sırasını l'etlrlp: 

- Arslanım,. ı:ene üzüntülü-

lqmaws nbim harekeüere aebebl- 1 

rel vereblllr~ 

sün? .. Vücudu hümayunJar&nı hırpa
lamada ne mi.na var!. Kul taifesinin 
hJ:Ierl71e nefsi büma)'UDDD'UıiU zede
lemek rerekmeı: .. dedL - Bir teJ'Clk ohuı Efendi lıu· 

reüerL 

- Sbl, dllz•alUde fstanlnlldan •· 
aklqlınnlf olduklannuı farlwıda de• 
iU mlslnbf 

- Zauebnem!... 
- llö7ledlr P~! 

- De-<lel Yedme lıbm:t r-ikllt. 
eeıll. 

Ve, şe7hullslimm IUUllbaUerlnl ili· 
ııe aa74L Paıp., tamaml:rle padişaha 

bail•JIJlllf bulan117ordıı. 
Fettan Malı Peyker, ÖJle bir plAn 

cWzıl~il k.i. Hurat pq&TI tama.aai,-le 
&'O'Uca ipine almq. aauya karşı olan 

lt•rn•ılını leml!ı e7lemlşll. Bülibı 

nıalf;->.3.l. paşaJ'ı S:ın'ullala efe.adi au,ı ... 
ta'ktr f-:tU a7ırmakb. 

N•h·~fm. Mab Pe7ker btl rolünde 
mı.ıVRfiak olm~ttu. Pa.şa, 8an'ullalsı 

Efendinin ı;öylcdlklerinl dlnleml:ror· 
du. Fakal, boca7a ika"' aezakell de 
elden ba.rakm17ordıa. 

Nihayet paşanın, fran bududıına 
har<l<etı lak•rrür elll. Arlık li:UJU• 
.., ftfmal hareke& edecetlL 

Saı·ayı bilnıa7unda ııevlnf Y&rclı. 

bıllyar herifin dehşetinden kurtulıı-
7orla.rda. Bu bar~k.et.te.n Malı Firua 

-·-- _.,. ............. ,,., ... u,. "". 
ııııJı ""3&JUD ve.lrl&zam olmau lılL 

Çünkü, Mab Firuz Sallanın ıntııı. 

tu (:&nbulat zade Ali pqanw, Mura& 
paşa, İstanbula seldiil zaman 14&· 
anına. karar verm..lştL 

Bir riln - ile padlşalı arumda 
töyle bir konuşma olmWjln: 

- Pad!tahım, Canbıılal aade:rl 
Bo.mabers•ğe beylerbeyi ıröndermı.
ıllnb. Balbuld, bu adam la~ ve lalıll· 
nıza bl7aneı etm~ bir her.i.ftır. 

l'adlµb. ne lllrll7ecefhıi _rm,... 
t.1.. Çunkü, evvelceden b.anrlıklı de
lildL Sultanlarından akıl ötreneme

m.lşti.. Koca Muradın sözlerine de ce· 
Yap vermek. lhımdL DW,ündil: dd
ııündü. Nibayel, şn :rolda mukabele el. 
ıı: 

- Lalam! •• Delki, bir cllıı ırellt deY
lele faydUJ olar-

- Hi9 bir v~'\11 pad.İşahım!_ Bn he
rif bir riln relir, bilikls uıevkllyle 
ke;;;bt kuVYet eyllyerek l'eDe dıtYle
Un başına bir pile açar •• 

- Ne ;yapalmı t:rıe ise?. 

- Bu herifi idam etmek setttllr-
- Bir düşUnollm •• 

- Miilibau;ya ıleimcs padişahım! 

- Peki lalRm!. Bir, iki l"ÜD sabre7-ı 
teL. 

Diyerek • bal Ue -:rı lıaımdan 
.. ~ VakaJ'I haber aı... İmam 

- ÖJ'le amma, rab&I dıını:rorlar 
mıf 

- Ne yaparlarn psmn1ar1 .. 

- Murat. •imdi de Canbulal sade· 
ıı1n kelleslnl isler durur~ 

- Nersı blimıl7wı11Dııza bin Can
bulat Jnırban olswı-

- Nasıl olur-'!. Bir kene af e7Je-
dlt.. Bosna7a be7lerbe:rl luldJt. 

-Olsun. 

- Bir sün ırellr dcvlele liıım olar. 

- Ö:rle amma arslanım, bu lbll:ra-
rm dediğini tlmdll J< :rapmak ıercı... 

- Bilmem De 7apmal11' 

- Ne di7e eevap verdlnlzt 
- ŞimdUık 4"1'Sun dedlın... 

- Arslanım, lbtlyann emnl7ebıb· 
Uilnl mucip olacak hallerden &eYak· 
kJ etmek li.zımdJ.r. 

- Do.rru. Fanı, hukııku saltanata 
taarruz ed.yor. 

- Çaresi!. 
- Eveı. 1ok. 
- Arslanuo, •esirin kellesl rıtsln .• 

Enderwı ve blnuıu blma7ıınuııuzda 

nice Cımbula* sade gi.bi .k..Uıh31'H•IJ. 
aevcuL. 

ji"'"w\l!lf M..hmec, ttvap Yermemlş:tL 

Naçar, Canbnlaıltıl lıalasmı yerme:re 
karar Yermlfll. 

Çünkü, ihtiyan ku.şkalandı.rmaya 
re1mezdi. Derhal Kızlar aiumı ça. 
fırlaralı lr:ıdeslnl vcnnlştl: 

- Lala; Nişancı bqı:ra ı:iL Bos
aahersek berlerbeJi Canbulat zade 
Ali paşanın katU fermanını yazsııl!. 

Kızlar ağası. allak: bunak ol.muş

ta. Darbenbı Mah Pe7kcrden reldifl· 
111 sezmlşU. Kendi kendine söyleni-
7ordu: 

- Ah, kilflr kan ah~. 

Kızlar ağası, a7akları dolaşarak nl
ıancı başının ,..anına C"eldi. (1). nu .. 
dakları tHrlyerek padişa.b.t. lradeiiııl 
lebllt e7ledL 

Kızlar alası me1wıı ve miinkesfr 
bir halde, Alah Flruı Sallana gele· 
rek, vakayı anlatıa.. 

Mah Flrua, asablleşmlştl. Artık 

ferman l'eri ahnamazdL Eler, yanın • 
da olmllf olsaydı, padişaha blnblr cll
Ye ve lşvebaalı.k!ar :raparak bellıl fik
rinden vaz &'eçireblllrdl. 

Blnaneale:rb, bir 'ok fırsallardan 
htllade ederek keUeslnl Murat Pa.a
daa k\lrtarıp 

(l) O vakiUer nişancılar padişahın 
hususi kAtiplerl idi. Fermam hüma
yunları bunlar 7azar ve tuğrayı lıU
mayunu bunlar lıeşlde eylerdl 

[Arkası ·ıar\ 

lkdam'ın uzun hikayesi: 4 

K • 
1 

- Hoıvdi haydi! .• 

* A; e oda.sının kapısını açtı.: 
- Çok ufakt.rl Derli. 
K,ıpı b:r itilJ..<le kapanınca, 

endill!i genç ad3mrn kolları a· 
rasında buldu ve ka'Pana. sıkış
mış bir mahluk gibi, adamın o· 
muzlar-..ııa, çenesine bııı;ile vu
ınmık haykırdı. 

Geı;ç adam: 
- Of ... Dedi. 
Ve Ayşeyi bıra '<tı. 
AHe h.çkırıyO'I"du: 
- Zavallı Jale... Bôyle bir 

kardeşi <>lduğu için acıyorum o· 
na! 

Döndü., kapıya. 

gelen .. a 

Yazan: Sis 

kapının eşile aralığından atılmış 
bir telgraf gördü. 
yor, kiıh uftltyordu. 
Ayşe elti <li, 'telgrafı açtı, 
Genç adam söyleniyor<lu: 
- Jale de kimdir? 
Ayşe a.'1:ı.k dinieınıiyordu. •Be

ni başka tür!U bir kadm zannet
ti• diye dUşüniiyor, kapıya da
yaıunış, gence ba.k.ıyordu. Tel
grafta su sözleri okumuştu: •Bu
gün İst-anbula gcelrniyeceğim. 
Jalenin ka,rdeşi> 

- Ben Baran .•. Ya siz kimsi -
. ' ruz. 
Ayşenin yüzü öyle korkunç 

bir şekil almıştı ki, genç adam, 
medeni Lir sesle: 

- Bu de bir anll"'lık var de-

başir 

fere 
diğer vilayet· 

tayin edi~ecek 
Adli tebligatın posta ile yapıl· 

masına kanu.n mucibince yarın· 
dan itibaren başfanması ikt;za 
etmekledir. Fakat yann resmi 
daireler kapaiı olduku için salı 
gününden itibaren tatbikata baş· 
}anacaktır. 

En zengininden, fakirine kadar bütün lstan• 
bul halkı elinden geleni yapmıya koşuyor 

Adliyenin fobliı:'at kadl'osu 
la~vedilm.şıir. İstanbul vilıiye· 1 
ti dah.l.ndcki mahkenıelC'l'dc çalı- 1 
şan 75 müb..şir vazifelerinde ip"'ı / 
edilmişlerdir. Ydruz lebliğat iş· 
lerinde çalışan 78 mübaşir şim· 
d.1.k açıkta kalmıştır. Bunlar • 
dan bir kısmı posta idaresi enıri· 
ne verilecektir. l.\1iilebaki kıs· 
mının 1a seııelerdenberi çalışmış 
emektar müstahd"1nler oiduğu 
göz önüne alınrrak diğer vila
yetlerdeki münhal ı ,;Hıasirlikle· 
re yerı~tirilmelcriııe teşebbüs ' 
edilm'.ştir. Bu mal;satla müdde· 
jumumilik diğer vilayetlerden 
n,f:.,~rl mi1t-dennı sormuş ve bir 
çok yerlerden münhaller bildi· 
rılmisı.r. Müddeiumumilik bu· 
r<!lara açrkta ka,an mübaşirlerin 
isimler:ni mı:htevi birer liste 
gönderecektir. Vii\yetler bu !is· 
teden seçtiklerini kendi hizmet
lerine alaeaklar ve keyfiyeti inha 
ederek aiakadar makama tas • 
dik ettireceklerdir. 

Tebligat ücretleri evvelce de 
yazdığımız gibi posta ağırlık ta
r:fesine tabidir. Posta pualan 
mahkeme kalemlcr:ne yahrıla
cak ve teblii(at evrakı bu kalem· 
!erden postaya sevkolunacaktır. j 

İstanbul müddeiumumisi Uik· 
mel Onat dün kendisini ziyaret \ 
eden bir muharririmizc yukarı
da verd: ğimiz mPhimah teyid et· 
tikten sonra. açıkta kalan ınüba- ı 
şirlerin civar vilavetlerdc tavzif 
edileceklerini ve bö;vleee kimse
nin maidttr knlma!•nna meydan 
verilmiyeceğ'.ni söylemiştir. 

-ou-

EK ON OM I 
ltaıya ııe tıcaret 

mt:zakereleri 
İtalya ile hükumetimiz arasın

daki ticaret müzakerelerinde bu
lunmak üzere İktisat Vekiıkti 
Dış Ticaret Umum Müdürü iie 
Hariciye Vekaleti iktisat dairesi 
müdii:r n1u?viııi şehrimize gel· 
mi~lerdir. Romaya gideceklerdir. 

Kiğıt kırıntı . arı ihracı 

Yasak 
Hükiimet yeni bir kararname 

ile kağıt kırınııtılaı:ınm harlce 
il-.racını men elmiş, yaban domu
zu eti ile sabun imalinde ku.ila~ 
nılan ya.i\'lann ihracını da ser
best bırakmıştır. Bu kararname 
dün alakadarlara tebiiğ edilmiş
tir. 

ltalyan vapurlarile ihra
cat yapılacak 

Dün Letony9ya tütün, Yuna
nistan ve İtalyaya Balık, Fran
gaya fındık gönderilmiştir. İh· 
raç eşyalarımızı harice sevk için 
vapur bulunamamaktadır. 

Ticaret Vekileti bu yolda tet• 
kiklere başlamıştır. İtalyan şilep 
şirketleriyle temaslıı:r yapılmak· 
tadır. 

Feliket&ede valandaşlara yardım 

işi biJyiık b!r faaliycUe devam el· 
mek~ ·tiil'. l\.lilli yardJm komıtesl diın 
öiledcn evvel vali ve beledi.ve reisi 
LUtii Kırdaruı riyasetinde topJaruwş
tU". Bu ıuplanhya ıehrlm.h:ı:!ekı ma
rul ticarethane ve müesseselerin sa
hip ve mümessillerinin bir kwnt da 
davet edilmiş ve kendalerine reıa.

ketz.edeler ı,in yardim 1.ckllf ed!.1-
miştir. 

Teklif, büytk bir memnnniyf>lle 
kabul edil.uıiş ve davete lçabet eden 
tlcarcth:ıne ve mü.e~cler qaiıd.aki 

mik~arı yazılı teberrularda bulwı· 

JnU.J:Jard.Jr: 
Seli.nlk bankasa 2.000. Doy!}ebank 

%.000, Doyçeoryanlbaıık 2.000; imar 
bankası 5.000; Uoll:uıda bankası iki 
bin, StandarovU 5.000; Slavromano 
%.000; Şel 2.000; Bayker 2.SOO; Tiırk 
maden şirkeü 500; Paloka 250, Sa
buncu za.de 1.000, MiUıa.t Nen1Ja 1.530, 
tühincü Hasan Jla7ri 1.000. İskenucr 
700, ııalU Ali Be•man 1.000, Dilber 

udeler 1.000, ayrıca da eşya, Cula· 
vct J.LStik şirketi 1.000, nakliye ışir

ki!ti 250, Osram 100, Hog:o Sı1ens 

200. Şirketi liayrlye 4.000, Türk o
lomobil •irketl 500, Mühendis Ali 
?\aki 2.000, Basan Tab::ıiu ve Hüs
nü 2.000 VQ ecn{'!bi se7rı.sefain birli .. 
ti de 500 lira teberruda bıılunmıış· 
lardır. 

Milli yardım komitesi yarın da. 
öğleden sonra toplanarak ticarelha· 
ne ve mllcsseselerimi.ıi yardıına d.a· 
vele devam edecektir. 

Tr'!,l}lVaY ve elektrik idaresi yar· 
dım besabında 1000 lira ile depoda· 
ki 1000 kadar amele elbisesini teber
ru eLınişllr. Şehrimizdeki eczacıl:ır 

kUlliyeUl mlkdarda Uf.oç, pamuk ve 
sargı ve saire teberruunda buhuı· 

muşJardır. 

Sanayiciler dün de bir &oplanh 1'•· 
parak aynl7at suretiyle yeni y:ar· 
uunıoLn.ıa uuıu.µ;t..11.üljlllüır. San~M:ıa:-

Jeri.ıı Uünkü yardmu şuttJardır: 

4 sandık sucuk, 1000 don, 1000 ço
rap, ıoov fanila, 200 kilo pamuk, 950 
eift laslı.lk, 20 W:neke yağ ''e bir yat 
fabrikası da 306 lir:ı leberruda bu· 
lwımuş!ur. 

SUJ giiııü şehrimizdeki çellik fab
rikaları ve ayniyat ile yardım ede· 
m.iyen muhteJ.f fabrikalar toplana· 
rak para yardJ.mu;.da bulunacaklar
dır. 

DU!\ILUPUNAR VAPURU VE <;KS· 
PRESLE MALZEME GÖ!>'DEBİLDİ 

Ordu ve Gireswıa. eş:ra ve sı.lıhi 

beyell~ı· götürecek ol:ın Dum.Jııpwar 

vapuru, dün saat 19 da. hareket et .. 
mişlir. 

Gira.suu'a g-Ideıı h~.ret oper:ıtör RI· 
Cat l~;mdJ, Dr. Suphi Özka.ıı. ve Sa
mi ııa..cluli, iki sıhhat mewaru, Üit 

hasta bakıcı ve bir bademe, Orduya 
l'idıen heyet .... e Dr. BilmJ ve O~na.n. 
iJ.i sıhhat memuru. 3 b3.sta bakıcı 

ve bjr hademeden rrütqekk.ddlr. 
''apurıa bu çok eşya da gönderlJ

IDi:ı,tir. Ba meyanda un. pay, ,eker, 
ll!'kDl. feııer, ı..a.lıo ve sabun vardır. 

Diier ı,.,atlall dün ııaal 15.15 de 
bareket eden ekspresle de felike& .. 
sedelere mühim 111ikta.rd.a battaniye, 
UAp ve analzeme l'Oiiirmüttil ... Kın .. 
layııı topladıtı l•ır kmm Jluumıu 

malzeme de aynı ır...ıe teTlıohua . 
m111Cur. 

Ayşe oturdu, gözlerinin ya~ı
m silerek Jaleden, kaırdeşinden, 
aıldığı mektuptan bahsetti. 

niyet girmişti, kendinden emin
di arl;k. 

Genç atlam yaınında otu.rmuş 
dinliyordu. Ayşenjn artık kor
kusu l(eçmişti. Telgrafı gösterdi: 

- Eger odadan yarım saa;t ev
vel çıkmrunış olsaydım tel,grafı 
alacakt.ın... Halbuki boyaoıya 
bir elbisemi vermek istiyordum. 
Bunun için bira.z er.ken çı.ktım. 

Genç adam: 
- O lbiseyi bıma hediye edi

niz! 
Adam bil'denbire klz.ardı ve 

kıekeledi: 

- Şey... Şey... Acaba. •. 
Ayşe yıldız j?Öz!eıile ona gü· 

lürnsiyerek bakıyordu; 
- Kuzum bana. böye baıkrna -

ym .. 
-Acaba dediniz! 
- Acaba ymın sizi gezrniye 

da;vet etsem gelir misiniz? 
Ve ilave ettı; 
- Ya'l'ın olmazsa başka bir 

gün olsun ... Ne zaman is~erse • 
niz! ... 

A e: •Ne sevimli adam!• di-

l!issediyon:tu: Art.::k müsl3ıkbel 
arkadaşını, yolda:;mı bulmuştu .. 
Senel-erdenberi hazırladıgı çeyiz
leri, çaıışaflan, perdeleri, sofra 
takımlaıııın• bu genç için, bu genç. 
le berıı:0er olma.k için hazırla • 1 
mıştı ... 

Fakat bu istikbal de pek ya.kın 
değildi. Bunun için çok, pek çok 
bekliyecekti. Bun.ıı da biliyor • 
du. 

Biliyordu iti, artık karşısında 
mahcup mahcup, boynunu bük· 
müş otuıran genç, bcr daha onun 
boynuna sartlmağa cesı:ıret ede
miyecekti ... 

Hııyır, kendini küstah sanan 
bu genç. tekrar bu cesareti bu • 
lunc.ya kadar, zaman, uzıın bir 
zaman ııececekti. 
Ayşe buna emindi. 
Hissi va.tmda aldanmadığını al· 

1ı ay sonra anladı. Genç, ancak 
alh ay sonı-a onun elıni öptü ve: 

- İster misiniz, evlen.elim? 
Th:<li. 

Tanıı;tıklaırmın senesinde ev
lendiler. 

Dıuıılupuınr nııunı ilk partiyi 
cö1UrmüşLlir. Yarın ltmanımızda...-ı lıjr 

vapur daha ta.hri"l jçin çahştlmak~ 
tadır. 

MEKTEPLERİN VE BALKIN 
TE&RRULARI 

Üniversitenin yard:mı hararcUt' 
tlev:ım etmektedir.. ProfesQr ve ta
lcUcler p.lta. yardımı lle beraber mü
h.im. miktarda eşya yardımı da. yap

mak :J.dırlar. 
liızıiaya dün saat lG ya kadar 45 

blıı ki.utar lira teberru edilmi..'jlir. 
Evvolkl .. .uıku 50 bin liralık Y•· 

küala beraber İst.J.!.bü•"• ıki günde 
vcı·diği para. J"ek.Wıu 95 bin Ura,-ı 

bulmuş&ur. 

1\-iekı.cpicrin ve halkın yardım ve 
lebcrru faaliyeti bumnı•h bir şekil· 
de ve külle halinde yürümekı.td.ir. 

.Ş~li Terakki I~i müdürliığ'li 10 fe· 
l~kctzcdc çocuiu sekixer sene müd
detle ıneceantn ı:Jkatmayı ve bll su
retle 20 bin liralık bir :yardım yap
mJ.yı k::ırarlaştırmıştır. 

Cağaloğhı birir•ci okulu beşinci sı
ntl'~ A şubesi talebeleri di.in 75 
parça trikotaj eşyası ile beraber GJ7 ,5 
kuruş teberru etmişlerdir. Aynı mek
tebin birinci Sllllf B şubesi yavru
ları da. 46 p3rça elbise ve palt1>, a
yakk:. bı, don, gt;mlek. fanlla ile 250 
kuı.;ş vL:rm i'.lt;.·~.r. 

Dr. lll.!ı Sluıalfer Şevki dün Mil· 
li. yal·dım kot:ılttsi reisi Abdüllıal~k 
ltend.a emrine telgraf ha.valesiyle 500 
liroı &önderoı~tir. Dr. aynı zamauda 
Kuıla.y Alemd2r nahi1esinc de ço
rap, fanila, kazak, ayakkabı ve sal· 
re verınişür. 

İst;uıbul Emniyet müdürlüğü me· 
murlan da ilk yardım olm.ak üzere 
6(JJ lira verm.şlerdir. Diier bütün 
ıncmurlar maa.şl.anndan muayyen bir 
nispet dahlllııdıe tebernıatta bulun
mak hususunda umumi bir arzu hı· 

ho.r elmltlerdir. 

----aı----

Çay, kahve ve çuval tüc
carları şirket kurdular 
Çay, kahve ve çnvalcılar dü.ıı 

T.caret Odasınti~ lopıanruıı;lar
dır.. Çay ve kahve tüccarları 
müşterek olarak bir ithalı1t Li· 
mitet şirketi kurımışlar ve dün· 
kü toplantıda hnırlanon nizam· 
nameyi kabul etmişıerdir. 

Çuvalcıla-r da kendi aralarında 
bir Limite! şirketi t~kıl etmiş
lerdir. 

Limite! şirketi halinde birle
şen :ıhalıitcılara bankalar tara· 
fından derhal akreditif uçılmak
tadır. Tüccarlar hariçten mal 

getirmek üzere teşebbüslere gi· 
rişmcğe başlamışlardır. 

Yumurta ihracatcı'~rı 
Yumurta ihracatçıları dün Ti· 

caret Odasında toplarumşlar ve 
kurdukları ihracat birl'i:inin ida· 
re beyelini seçmişlerdir, 
ü- i'i 1 k 

Fırtına hafifledi 
Karadeniz ve Ege denizlerinde 

devam eden {artına hafiflemiştir, 
Yalnız fırtına yüzünden liman· 
!ardan çıkmıyan bir (Ok va
purlar henüz limana gelmemiş
tir. 

Yarın 
"/k.Jam,, büyük ıahese
rinin tefrikaaına ba,lıyar 

BOZGUN 
Yaıarı : Emile Zola 

T e·cüme eden 
Selami izzet Sedes 
Harp ve aşk, ölüm ve Jıay~t 

limit -ve nevmidi bu romanda 
birleşmlşlerdlr 

BOZGUN 
Dünün oldutu kati•• bngönUn do 
escrfdir. Bu harikulide eserin 

SELAMI İZZET 
taratından yapıılan tercüme!!dni 
okumak ayrı blr zevk verecekUr 

• 
Is. muhteliti Frenç 
Varoşu 3-5 yendi 

• 

İstanbul muhteliti senelerden beri 
göremediğ·imiz bir fut bol oynadı 

Diln Maearlsbnın lilı. birincisi ve 
ceçcn senenin ~"'-vrupa kupası g-alibJ 
Frenç Varoş takımı İsta.nbul'un 
lcmsili t:ılwnı •lan uııdılelllimiııle 

ilk karşılaşmasını 7aptı. 
Map sa.a.Une yakın ıen.hhn 7aimu

na.n başlam•sına ve sotuiun arLma· 
suıa rağmeu atııdın 2200 l.ra msı
la&. temin elmiş olmaqı macı tak.ip 
edenlerin hakiki adedlııi kolayca. is· 
pata kilidir. 

Dürytii m.a.ı:ın galibi muhteUtlml· 
sin bJ.ba.ss1J. ikinci devredeki cansi
parane pi11ı.,-ı, enerJlsJ ve l'Üzel o
yununu takdirle karsıtamamak mim• 
kü.n def;ihl.r. 

TAiU~ILAR n: OYUN 
Saat ~4.;)i) O.a üze.ı.·JeriD.ııle koyu ye. 

şll ı·anilih macarlar ve muhtelit 
takım .ıu kaılrolariyle ııalıldıı yer 
ald:Jar. 
F.T.C. - Palinkl\lt - Soyka, Pol&"ar 
.. l!anoc4 K. Şaroşi, Lazar .. Şıılta7, 

Gakap, Dr, Ş:ıru~ı. Kiseli, GettoyL 
İstanbul mubtelltı - Clbat • Ad· 

nan, Faruk ... Feyzi, Enver, Musa • 
Fikret, Şeref, 1'1-lelih, Bodnrl, Sali.· 
haddin. 

Uakem Adnan Akının idaresin· 
de oyuna mu.h!elltin yaptığı bir hü
cum.la başlandı. İlk anlarda Macar 
beklerl laı·afınd.an çevrilen llk hü
cumdan soura Macar futbolculan 
bilhasi"a. santrfor Şaroşlnln ycrlnde 
paslar.yle muhLt•lilln son müdafaa 
hattına. kadar daJ'andılar. nıacar 

ta.zyil.iııin devam ettiği nıüddetçe 

mu.hteUt müdafaası adam akıllı YO· 

ruJmuş bir bale gelmiş balunuyor· 

du. 
F.T.C. NİN BİRİNCi GOLÜ 

30 uncu dakikada s:ıntrfor Şaroşl 

şahsi bir ç:ı.hmla h:ıfları atlattıktan 

sfinra. şüt atae.aiı bir sırada Faruk 
cc-z;a. sahası h:ırlclnde Şaroşlye bir 
favul yaptı. Hakemin verdiğ'l flrlki· 
ki !Ianori bomba ıibl bir şütıe CI· 
haıl.ın plonjonu.na .raimen role ııe· 

virdi. 
Bu ırolden ffOaf1L muhtelli talwn a• 

çllma:v-a. ve bilba,~a Fikret ccnabm· 
dan bir hayll tehlikeli hÜelılD.lar yap· 
maya başladı. İki tarafın da güzel 
nynnn nıacw hn:1andırmtf} Ye he,.e~ 

canh bir hale sokmu~tu. 

MUHrELİTİN i:KİNCİ GOLt) 
38 inci d•klkada Flkretln sürükle

dlğl hücumu Melih Dolacar beklerin
den kurt.ardı tekrar Fikretin a1a• 
ğına. seçen topu Fikret yerinde bir 
vuruşla Macar kalesine atarak mnh· 
!elitin ilk ırolünil yaplL 

!llUUTELİTİN İKİNCİ GOL1 
41 inci dakikada Mel!lıln bir mil· 

da.ba.!esiyle topu kontrol edemlyen 
l'tla~r ınildafiinden kurtularak Şe· 

rece Keten toP..U Şeref sıkı bir şüt
le g·ote çevirdl 

MACARLARIN TAZYİKi 
Üst üsle lld gol yiyen Frenç Va

oroş birdenbire canlandılar. Ve mu .. 
tealtfp hücumlarla. ınuhteUti sıkı~tır· 
maya. başladılar. 

F.T.C. NİN İKİNCİ GOLÜ 
4S üncü. dakikada. 1\-Iacar sat aÇ1-

lı Şnbay kale yakınında topu yaka· 
Jadı ve çok sıkı bir burun şütn ile 
beraberlik coliinö yaptı. 

Tekrar l\fu.car hücumtan devam. 
edb'or. 

F.T.C. NİN tıc6Nctl GOLt) 
44 üncll dakikada orlıMl&n Uerll· 

ADLiYE 

Ka:za yapan taksi m• 
ğer hurda imiş 

Bir kaı; gün evvel Belediye ö
nünde Fatma adında bır kadına 
~aruarak yaralıyan ve öliimüne 
sebep olan şoför Nurinin kamyı 
yaptığı taksi otomobili muayene 
edilmiş, el ve ayak frenlerinin 
tutmadığı gibi arabanın da ta· 
mamen hurda bir halde bulun· 
duğu anlaşılmıştır. Şoför N n· 
ri Dördüncü Sorgu hakimliği ta· 
rafından tevkii olunmuştur. 

Bir arabacı kahyası 
ağır yaralandı 

Ara11 Tahir adın<'.11 biri Küı;ük 
Pazarda arabarılar kiilıyası Meh· 
metile kavga uı rek bıçakla kar· 
nından ağır surette yaralamıştır. 
Yaralı Cerralıpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. Hayatı tehlike· 
dedir. Adliye doktoru Salih Ha· 
şim dün yaralıyı muayene etmiş· 
tir. 

Telgraf diregini kırdı 
Üsküdarda oturan şoför Neş'· 

etin idaresindeki 1726 numaralı 
taksi Kısıklıdan geçerken telgraf 
direğine çarpınıs ve direği kırıp 
devinnişlir. Otomobil de hasa· 

ren bir Macar lıllounıwıda Şarıışl 
ınuhteJJ~ kalesln.e &irerek oyun ha· 
rlcı oldu ve kendisinin gerisine dü.
teu lopıı S&illrhal bomba ırlbl bir 
ıiıUe Lekrar :-ole eevlrdi ve birin.el 
devre de macarların l'allblyetı.y Je 
bllll. 

llUNCİ DEVRE 
ikinci devreye .l\l:ıcarların bücu· 

mu ile ve da.ha fazlalaşan yağmur 

aııında başlandı. 

Bu devrede maht.ctU. takım Feyzl .. 
ntn yerine Esad.ı. 1\-lcl.h.in yerine de 
Velalı liakkıJ'ı alllllflL 

İlk anlarda S"ene Frençvaroş'u..n 
bileumJarı devam ediyordu. l\Iulue .. 
IU takım dur.ıun ve u,;.ı.;: oynuyor· 
du. Bu dUJTunluk lam sekiz dak.i-
ka ıürdü.. 

Devrenin 8 lılct daklk~ındaıı son-
ra İsl.anbul muhtelih adeta şahlana-.. 
rak biıLiin ha.tları arasında lam blt 
anlaşma ile rakiplerlnd.en da.ha gü
zel oynamaya ba'jladdar. 
MUHTELİTİN ÜÇÜNCÜ GOLtl 
ıo wı::u dakik.ada Bod.url Salibat• 

tinden aldıı;-ı bir pası avuta kadar 
ıötürdiiklen sonra kuvvcaı blr şiit

le Maca.r müdafıleri..uln mU.dahalesl· 
ne raC-men col yapmaya muvaffak 
olda. 
MUIITELİTİN DÖRDÜNCÜ GOLÖ 

22 inci dakikada Filıretln fevka
liide J>ir sürüşünU ve or&.asınl Sali• 
hallin bumba slbl hlr şiille gole çe
Ylrdi. 

Bu ırolden sonra muhtelit takuu 
büsbJ!_\ti.n a.çılnu.t ve canlı oynamaya. 
ba.<Jlaınışh. Buna mukabil _n.ıacarlar 

adeta matlüblyeli kabul elmiıJ blı 

oyun oynuyorlardı.. 
MUİITELİTİN BEŞİNCİ GOLÜ 
32 lnel dakikada cesa aabası bari· 

cinden Macar lıafuıw yaptığı bir 
baiadan dolayı flrikikl Salihaltbı 

bomba gibi bir ,üne ıole çevirerek 
mublelllln gal!blJ'ellnl garanti el· 
mL, oldo. 

Du rolden sonra Macarlar tekrar 
hızla çalqma:ra başladılar. Fatal 
bir u71 yapma7a muvaffak olama
dan bu müblm ma~ da .İslanbul mıılı• 
&elitinin re .. kalicle bir OJ'UDU neli• 
ccslnde D-3 plcbesl:rle blllL 

BUGtlNKiJ MAC 
Freno Varoş buı;-iin tekrar İstan~ 

bul muhlelitı ile karşılaş..,,.klır. Bil 
günkü İstanbul takımı şöyle lerUp 
edllmlşlir: 

Mcbmel Ali • Hrbto, İbrahim • 
CeW, Nobar, Hüseyin .. Dlran, Ci
hat, Vefalı Hakkı, Plllp, Fahri. 

MİSAFİRLER NE DİYORLART 
Dünkü maotan sonra ıörü~tüğli· 

müz Fr•.no Vareş kafilesi reisi Dr, 
Tol şwı.ları &aylemL,tır: 

- Birinci devrede biz 171 01na
ılık. İklııel devrede muhlelll lakım 
çok giizel oynadı ve haklı olarak 
maçı ka.zandı. ?tla.çı sol tarafınız ka• 
aandırıl.ı. 

- Eskisine nazaran fatbohtnllli 
taktik llibariyle çok yüksek. Bnriln· 
kil ı~ıumda mükemmel bir amatör 
oyununu g-ördük. Ve haklı olan.k 
yenildik. demişlerdir. 

Mektep maçları 
Diin meklepll!Pr arasındaki 11111~ 

tara Şeref stadında devam r:dtımlt 

ve iıı"'1ıbnl lis•sl Taksimi 1·3, Ha7• 
r'7e • İııllkl&ll 0-5 yeamlflerdlr. 

POL IS 

Kasımpaşada evleri 
sular bastı 

Yağ.o yeğmurlardan dün Ka
sını Paşada ufak köprü sokağın
da Sıvaslı Muslafanıo, Feridenin 
ve Kavalal.ı Hasanla Vesilenin o
turdukları evlerin bodrumlarım 
sular basmış ve itfaiye tarafın
dan boşaltılm.ıştır. 

Mangaldan zehirlendi 
Pangaltıda oturan Rıdvan Ru

meli caddesinde 7 numaralı Gü
neş apartm•nuıa misafir gitmiş, 
zemin katında ;vanan mangalda 
ısınırken zehirlenmiştir. Rıd • 
van Beyoğlu baslalıanesine kal· 
dırı.lııuştır. 

Bir eroin fabrikası daha 
meydana çıkarıldı 

Uzun müddettenberi Gümrük 
kaçakçılık biirosu tarafından ta· 
kip edilen Leon adında bir eroin 
imalcisi nihayet dün Pangallıda 
ki imalathanesinde Abidin edh 
ort•ğiyle beraber vakayı ele ver· 
miştir. İmalathanedeki iılat ve 
edevat müsadere edilmiş ve Le· 
on ile ortağı ihtisas mahkemesi
ne verilmişlerdir. 

Bunlann uzun müddcttenberl 
yautıkları eroinlerin miihiın bir 
kısmını harice 1:ünderdiklerl sa· 
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lng· tere 4 zır lı, 6 ayyare 
gemisi,25 ruyazörya~ıyor 

o 

Torpilden kurtulan lngiliz zırh-
lısı dün üssüne avdet etti 

Hitler ve Göring yılbaşı emri
y öv miler i neşrettiler 

Lunıi:ra: 30 (A.A.) - Daily Te
legraıılı'ın deııa muharrm, barp
teı>b.,ri lngıHere ve AJman oo
JJ.ailmalan arasındaki fu'.ı..ın ln· 
ı:iltere lehıne artugını yumak· 
tadu. 

rlüyük Brltanyanın hizmette 
14, inşa ha.ıınue 9 saifıharp zırh· 
lısı oldugu halde Aımanyanuı 
hizmetle 4 ve inşa halınde 4 zırh
lısı vardır. lna·~.ıterenın hizn1et
·te 6 ve inşa balınde de 6 tayyare 
gem.isi bulıınıııaktadır. Halbuki 
Almanyanın ancak inşa halinde 
böyle gem'6i vardır. lngilterenin 
58 kruvazörıi vardır. Almanya· 
wn ise Le~pzig'io torpillenm .... -sin-

1 den sonza kruvazör adedi 6 ya 
in.nı.iı;tir. İngiltere 25 Almanya 
7 kruvazör yapmaktadır. İng.J -
terenin 180 Almaoyanın 22 tor· 
pido muhribi mevcuttur. 

TORPİLLENEN GEMİ 
DÖNDÜ 

Londra: 30 ( A.A.) - Bir AJ • 
man tahlelbahiri tarafındo.n tor
pillenmiş olan İngiliz saffıbarp 
gemisinin üssüne döndü~ aıni· 
J'all.ık makamınca bildirilmekte -
dir. Geminin torpiılenmesi es
nasında 4 kişi ölmüs, 1 kişi ağır 
anrette yarrlatımıştır. 

Daily 1'elegraph gazetesinin 
deniz muharriri geminin mucize 
kabilinden kurtulduğunu ve ku
mandanın seri manevrası save
llinde torpilin lam hedefe isabet 
edemedij!'ini kaydeylemiştiT. 

BARBlN BA~fNTlANRERİ 
BATAN GEMİLER 

Londra: 30 ( A.A.) - Resmi bir 
tebligde bildirildif(ine göre per· ı 
t~nbe gllnO ögleden sonra bir 
tahtelbahir tar•fın.dan atılmış o
lan bir torpille yaralanan •queen 
Elisabeth. sınıfmdan bir zırhlı ı 
•imdi kendi vesaitile mensup ol· 

duğu limana gelmiştir. 
z.rhlı ciddi hasara uğramıştır. 

Yeniden b.r kişıniu daha kaybol
dujtu ve b.r kışinin de ağ'ır su
rcltc yaralı buıunduğu tesbit c· 
dilmiştir. Bu surellc kaybolan • 
!arın adedi 4 Ü bul<luğu zanne· 
dilmektedir. 

Aıııirallık makamı lıubin bi· 
da)etiudenberi Alınan balıriye
sin.n biri .Royal Ooak• diğeri tay 
yare gemisi •Coura.;teous• ol
mak üzere ancal; iki saffılıarp 
ı:-emisi batmnağa muvaH:ık o· 
lab.ldiğini hatırlatmaktadır. Ua· 
lılıru:ırda İngiılerenin 14 saffı • 
baro gemisi vardır. Bunlardan 
üçü esaslı tanıir görmekte \•cya 
ycnilcştirilmcktedir. 9 saffıharp 
gemisi de kızakla veya inşa lıa
J;ndcdir. Bunlardan iki•i bu se· 
nenin başlangıcında denize indi
riimiş olduğu için büyük bir ih
timamla önümüzdeki sene içinde 
hazır olacaktır. Bütün bu g-emi· 
ler şimdiye kadar yapılanların · 
çok fevkinde son derecede kuv
vetli zırhlılara malik olacaklar
dır. 

Alman hududu, 30 (A.A.) - Al· 
man 2imamdarları yeni sene müna ... 
sebetiyle emri yövmiJer neşretml$

lerdlr. Orduya hlLap eden bu emri 
JüvmUerden birinde Bitler. Allahın 
Almanyayı himaJ'e etmesi temennt
ır'.nl izhardan çekinmemekte, d ğ-er 
bir emri 7öıvmlde de takip etUfl da
ltili ve. harici siyaseti haklı _.ösıermi· 
Je uğraşmaktadır. 

Maret-:ıl Görln&: n..,..ltlfl llı:l em
ri yövmide, Alman ekonomisinin saf .. 
lamlıfını melhetılklea sonra: cFüh· 
rer, ıom.lr ver. takip edece.im de· 
•ektedir. 

Görinı"ln llcfnel emri J'Övmlsi'nde 
AJ.man kartalları tumturaklı sösler
I• 7ülısellllmekledlr. 

Felaket karşısında .vazifemiz 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

sokmak olmabdır. Feıaket2e
deler için bir saman alevi değil, 
devamlı bir ateş daha müesı>ir 
ve daha faydalıdır. Bunu söyle
mekle halkımızın yiireğinden 
kopup gelen bu yardım heye
crnın.Jı saman alevi gibi geçici 
oUıcoğın.ı tiöylemek istem.iyo
nmı; 

J11ııntazam ve teşkilatlı bir su· 
rette çalışıldığı takdirde, yar
tlmı!arw daha esaslı ve daha 
nıüfü olacağını anlatmak isti
yoruJl>. Aza.nll isticalle yapılma
sı 1:.Zını gelen ilk yardmılıırı 
fclfilı.ct2edeiere yollar yollamaz, 
daha metodik bir şekilde çalış· 
mıya hazırlaıvnak iazundır. 
Çünkü, şimdiye kadıır alınan 
maliım•t ve tafsilata göre, aiel· 
ade ~iddeUi bir zelzele değil; 
çok büyük ve tahripkar bir 
iifet t.arşısıntlayız. Bu fevkali
de hadıse)'<ı karşı fevkalade ted· 
birler alınmak icap edecektir. 

metçe Milll Yardım Komitesine 
benzer başka hır komite daha 
teskiı edılmelidır. Milli yard.uıı 
komitesi para ve eşya toplarken 
teskılini tavsiye !lığim koınile 
de, felak<:lle aliıkadnr bütün ça
lışmatarı, intizamlı ahenktar bir 
tarzda idare etmeıidır. 

Bu komiteuin muhtelif devlet 
dairelerinin mümessillerinden 
mürekkep olarak Baş Vekalet 
emrinde çalışması çok münasip 
olur. 

us ar 
Bulgaristan dan 
askeri talepler
de mi bulunacak 

Berne, 30 (A.A.) - &lo!>kovadan 
alınan haberler rösterfyor kl, Sov

yeUer bi.rliii ile Bu.lJar he>·eU &ra• 

81Dda J ..: .hnakıa olan müzakereler 
7a.lnız 3a.di meselelere münh:.sır 

değ-ildir. 

Rnsyanm askeri mets.Ubatı da lta
zırlam.akta oldu.ju söyleniyor. 

Romany~dan 
Al manyaya 

giden trenler 
Sovyet arazisinden 
ancak gece geçiriliyor 

Beru. 30 (A.A.) - İklıs•-:li anlat· 
ma.wn lmzasmcbn sonra, Romanya
dan Alman;yaya &"iden ilk marşandiz 
LTc.oi. Galifyadan seçen esas demir
yolundan dei"U, Cernaut,•dcıı ıreçeıı 

ikinci. derece bir battan rJtmiotlr. 
Bunwı 11ebcbJ her ha.ide, SovyeUcriD 
demiryoluou &'enlşletme pr.oJeleri
dir. 'l're11Jere Alınan memurlarınm 

re!akal elmelerlne Rusya tararından 

nlüu..adf! olunmaması da bu sebep-
ler uıeyaıımdadır. Bundan maada, 
ma.l"fandiz trenleri, Sov7etlerln baı

larıııdan, ancak •ece seçe&.llmek.lc· 
dlrlcr. 

5 milyon kilo 
tütün alınacak 
Ankara: 30 (A. A.) - Ticaret 

Vekiı.eunin saıMhiy<-ttar hır me· 
muru tülün piyasasının duıuınu 
ha«1<ında .ıuıaııoıu AJausına a· 
şaııulaki beyanatta bu..lllllllUŞ • 
!ur: 

•Ege bölgesi !ütün piyasası a
çılruıuiaırevvel radyod.ı beyanat• 
ta bulunan Tıcareı Vekilı ıütün· 
lerin işe yarayacak kısmının sa· 
tışının temin edildiğini ve bina
enaieyh alakadarlann leliş el· 
melcr'.ne biç bir sebep kalmadı· 
ğını söylem:şti. Buııun üzerine, 
tütün piyasası iyi şartlar içinde 
açumış, külliyetli miktarl!lrda 
ve değer fiyaılarla tütün _atıı;la· 
l'ı )'apılmıştır. Bununla beraber, 
soı. zamanlarda &a!ışlar111 yavaş
ladığını gören ve"iıet yerli ü· 
rünler şirketiyle bir anlaşma ya
narak piyasadan bq milyon ki· 
lo tütün almağa karar vermiştir. 
Münhasıran mahsulün değer kıy· 
metini buiması için yapılacak o· 
lan bu mübayaatta ihrakiyclcr 
dahil defildir. ---

Kara sularımızda 

Kör ve z:.lim tabiat bu darbe
yi 'ndirirken, bakı.nu, kaç defa 
haksızlık etmiştir: TiiTkiye gibi 
bic b:r tecavüz f~ beslemiyen, 
sulh için.ıfo ımlh ı~ın çalışan bir 
yurtlu seçmekle ve karakışın or
lasınıla, kı~ın en şidd<'tli oldu
k!! bir mıutakayı harap etmekle 
yaptığı hakı;ıdıklar yetişmiyor· 
nıus gibi, ge<.'<l yarısını 'ıı !ihap 
ed.,rek ins•nlııTı yataklarında 
bastp-mak suretiyle kurbanları· 
nın •ayıs101 ıl;, çoğaltmışt.ır. Son
ra. bütiin lııtrn!nrda evlerın dam· 
lar, taş veya bastmlmış kalın 
tJproktır; Catı ve kiremit yok de. 
nilecrk kadar enderdir. Bu da 
damlann tatlı uykuda bulunan 
in>anlann üstüne yıkılarak zayi
atı arttımasma sebep olmuslur., 

Dün, bu sütunlarda, milli ma· 
tem içinde olduğumuzu ve yıl· 
~aşı eğlencelerinden vaz g~ek 
ıcabettiğini yazmıştık. Devlet 
me~kezimiz Ankaranın güzide· 
len. bu sahada ilk adımı atarak 
diğer biiyük ş.,hirlerimize reh
berlik etmişlerdir. Ankarada ol· 
ti$ gibi lstanbıılda da, bu ge
ce. umumi nıalıallerde ydb11Şı 
ei!'lenc~leri yapılmıyacaktır. Eli
kumetin bir müdahalesine ve te· 
~bbüsüne ihtiyaç kalmadan, yıl· 
bası 5afrlarından vaz geçilınesi, 
halkımızın ne kadar ince ve has
sas ruhlu olduğuna, milli şuuru· 
mıızun yüksekliğine bir delil teş
kil etler. Milli vicdan. milthiş 
bir feliiketin daha kurbanları 
gömülmeden zevk edilmesiııe ra
zı olmamıştır. Bu J?ecl!, Türk. a· 
ile sofrasında, yeni seneyi idrak 
ederken ocakları sönen kara ta
lili kardeşlerimizi düşünecek ve 

_ yılbası masraflarından bir kııı· 
mını, onlar için :ıvır2rak Kızıla .. 
Y~ vere.cektir. Eğlence yerleri· r1n S•~ıpleri elbette baıı ziyan· 
~rn. u_grıyacaklardır; Fakat mil· 
lı. hadıseler karşısında sııh.-Iarın 
kar ve zararı. ikinci safa intikal 
eder. BL~ v~tand•şlar, zelzele
nin kendilerınc verdiği ziyanın, 
ef!a1<ct mıntakasındakilerin uğ
radıklan azim ve ~lim zaviatın 
yanında ne kadar. ehemmiyetsiz 
olduğunu düşünt>nler; kendileri· 
nin bu bir P"eeelik zararlarını, 
nrsıl olsa, trliifi edebilecekleri· 
ni de unntmı\"arak fada müte
essir olmasınlar. Böyle yapa· 
caklanna da şiiphe etmiyoru~. 

Gemi çevrilmesine ses 
çıkarmıyormuşuz 

Bıınlaı-ı kaydetmekle tabiatın 
zulmiine karşı beyhude ve fay
ı!a&ız bir ş'k~nlte bulunmak is· 
temiyoruz; u;:tadıihmız felaketin 
ne kcd:ır kai1nedi olduğunu an· 
!almak istiyonız Güzel mcmle· 
ketim.iz!n bu 1.rö1.el "iillyetlerinin 
insnn, malı ynrd bak1mından za
yi•tı büyiiktür ve bu zayiatı 
teliıfi etmek içlu çok çalışmak, 
acele çalış !'ak, mctorllu çalış· 

Türk vatandaşlarının teavün, 
frs2nül, şefkat ve milli mateme 

B.or.ıa, 30 (A.A.) - D.N.B. Alman 
ajansı bUdlrinr: 

Cenova vapur kampanyasının Ka .. 
Pomele vapuru. Cenowa)"'a 1ritmek ü-
2ere 13 le.şrlnlsanlde İslanbuldan ha· 
reket et.mitti... Bamulesl buğday, ke ... 

reste ve baJya halinde muhtcllf em
Uadan mure.k.kep bll.lunuyordu. 14 
leşrlnlı!aııide Canakkaleden çıkaca· 

iı sırada v&pur, bir İnl'illz kruvazö
rü tarafından mc:aycne)'e tul.llldıı. 
Bu sırada l'em.I Türk sularında. Ka
ındaj:ının takr.ı.be.n. bir ınu arıtıııda 
buhw.uyordu. 

Blr İnaili.z knmandauı cebir isti· 
mali tehdidi ile cemlyi araştırdıktan 
eonra, zaptetmiş ve Lavaıeı•e cötü
rerek orada 9 &iUJ müddetle mevkut 
bulundurmuşıur. Getnl, 13 khunu
evvelde avdeı ederken,· keza Türk 

iKDAM 

Bütün yurtta 
yardım 

(Bal lara.fı l inci 11&7fada) 
N:ıd 5060, vehbi Koç v3il0, Türk 
~· .. carct lı.uı.Kas1 !iOuıJ lira verd.ı.K
ler.ı g.ui ilut..un \' ekiticlJer me· 
m-:.ıra.ö.TJ., a.J.~ ... eri d..~er devair 
mensub.ni aralannua topladık· 
ı~rı mu.Jıim miktarda paraıara 
Kızııa.ya yatırn~laraır. 

Alık.ara, .-,J (d.....ı...) - liugün aldı
iım.ız teigraflar, Milli 7ardım. k:oml
iefer~lıı her yerde tcşek.ku.1 ederek 
faaliyel.e geçmiş bulundukluım bıl
d.u"mtji; tcdir. 

Kurtulanlar 
anlatıyorlar 

(Baş tarafı l inci sayfaılıı) 
tedavileri 7apııara.k trenlere JerJeş
llrillJorlar. 

Dun cececleıı beti leutlsleme ve 
7anbm işleri durup d.iııtenmedtD de· 
va.m ediyor. Dörd~ci.i Umumi mü· 
fet'jş C.ıa.li)'cte neza.re~ etmek&edlr. 

hağ'ra.;ıa. bulıiı yavruswıu a:.ıt.ma-

1a çalı§oan bir kadının yanına. ya.k
bşbm • .t~aclanm nasıl olduğunu sor
dum. Yo.l-)iı gözleriyle bana baktı. 

Bır t;r.ıt&.an elinJ.ekl ekmeli ve u ... 
ı.tı yerken d.ğcr !arallau anlallı: 

Rus kıtaları açlık 
tehlikesinde 

Helslııkı. 38 (A.A.) - B.euler bll· 
diriyor: llaber aJ.ı.n.dılına &Ore, Sov-

1el llil.aatı i'lıılarıdl.ı'awn Aksayl -· 
kında, HoJenjavl den kannakar*ık 

bir halde çdı:ılınek ledlr. Bu bezlme
lin bebebi fevlıalıule soiııklar ve 11· 
1cce1!, noksaıııılır. 

nlJerln 150.00I klflden ibaret oldıı

tıı sö1leıımektedJr. Kanadadao ıeıea 
ilk Fin l'ÖDlillil kafllesl llelslnlılye 

v"11,. olmqi:ur. 
ON Bİ.'11 ııus ASKERİNİN 

TEMASI KESİLllliı 

Eu milli komitelc.rtlen, Edirne ko
miLeSi ilk simde :soo. Eski~ehir ko
mitesi 5200, I:z:mli kom.iı.esi 2!)()0, A
yancık kom.t~i 1203, Afyon komite- [ 
si 72V, Sımav komi1.esl %111. Şarköy 
kı;mi~si l\IS, r.;eı7.ilon komitesi 5000, 1 
Aruıiı~ komitesi 1200, Ud.k komi.. 1 

le>i 200, Samsun komitesi ıo.:;eo il-

«- Gece uyuyorduk. Bir g-ümbiir-
lil ile yalaklan fırladım, Dam oalın
eak gibJ Jkl yana sallanıyordu. Müt· 
hiş bir çatırdı ve cürüail içJ.ode ne
Je utradıiuw anJıyamadan kendimı 
dışarı atlım. Evimiz yukan mahal· 
lededir. BU.im oraları biraz açıklık
tı. Ç-0cıık knc:ıfımıla koşma1a baş

ladım. Sokağı .reçerken w:aktan ge
len gü.mbiirti.iletin birden yaklıışh

iını duydum. Arka.da bll'aktığım ev
Jerln yıkddığJ111 anladım. Yarı ,ıp

lak, yalın ayak karların üstünde .ko
:şuşarüann, bağırışanlann sesleri çö
ken bınaların ciımbürtülerine karı

şıyordu. Ne katlar koş&:u~. l'&lib .. 
r.ıck çak değiL B.ir 7ere yıkıh.P kal
nu~un. Aklım başıma c-eldıii ;ıamaı. 

.e1ralUDa bakl.ı:ID. Evveli nerede ol
d.utumuzu tanıyamadım. Karlann 
üstüııden dumanlar, ateşler çıkQ'or· 

du. Evlı:r y&ltılmış, sokaklar kn.J· 
bolmuştu. Araya araya evlmhl bul 

dum. Amma bir yığın tat toprak bal
dum.. Enku altında kalanları kurtar· 
maya savaşıyorlardı. Fak.at klm.sede 
mecal kalmamıştı.» 

SoV)'el ıanarelı:rl oldıı1'ı;a faali· 
:ret ıö.slermiş ve bir çolı ~hlrlerd.e 

tehlike lşarelJeri verilmişllr. Yalnu 
lle!sJ9f.7e hiicum vu.ku bulmamıt· 

tır. Burada mevcut Una.ate söre, 
hen tnüdal:ıuı olm.uan Lenlnsra
da karşı Flnla.adiyanın mukabele! 
bllmlslınl danı elmemek lfin &us
lar Helsinki7e bücam elmlyorlar. 
SOVYET KITALARI AÇLIKTAN 

İSYANETMİŞ 

Loodra, ıo (A.A.l - Fialaudiya• 
dall SQD ce.teıa. haberlere cöre. SOY• 

J"eUe.r, M.anaerb.ebn hat.ta ü.zerlnda 
Jeal bir laarrıu.a leiebbüs eholflu
d.lr. 

llaslaruı Sllıel7tdu n ıtalltas:ra

daıı Ka.relı baııın.& ırellrdlklerl 1eal 
kuvvetlerin 150.000 kadar tahmlıı 

edllılltl Slulılıolmdaıı Jaaber •erili
yor. 

Dai17 Teleırraph ca.zete~"lln ueı ... 
sln..tl muhabiri. Ru ordu.sonun ~lur
manslı.'la olau mansalaauıı kesm019 

ça.l~'&D mubtellf mütreı:elerden ma ... 
ada, 1200 il mü\.ecavfı kayaklı Fin.• 
landiya askeri Kemljııervl lsl!ksıııe• 

tinde ı.a.arruz yapan Sovyet alaylan
nın ıreri hatl&TIDJ ke.slt.k.lerinde11 on. 

bine yak.uı B.us askerinin ordu kuva. 
yl k~i4'eslyle lem&& lamameıı Jıe

•llm411r • 

ra teberru ka:ydeyieıuiŞier ve bun
ları Kaıılay UJDWDi me.rk.e:ılııe gön
d.crm1'lcrdir. 

Bundan başka, SUıop memurları 

maa~larında.ıı yüzde onunu teberru 
ey.ı.emişl~dir. 

Adliye vekilell merku lqkilali.Y
ıe Anı. .. rada Vekalete ballı diğer 

t-9İıı.il.4l ve ınüessesa.1 mcusuplaJ"mın 

ıeoc.:rr.uları ,:>Oll liraya varmıştır. 
Ka:yseri, 30 (A.A.) - .liarekeUarz 

lelaketzedelerıne yardım lçiu iki ıül! 

l(;lı.ı.de 7apı..iıw.ş ola.u ıeberruat 7ekii· 
uu lı&.701J lirayı bulmuşiur. Bwutan 
b~~k.a dünkü trenle l.nillçana. 2$ ton 
mu.hteJ.il cins erzak ile 6 bin ekmek, 
200 balla.niye ve 2 bin don ırömlek 
cöndull.m~Ur. 

ZillAAT ENSTİTÜSÜ 
'l'ALEBI::SiNİN FAALİYETİ 

Aııkar>. 30 (A.A.) - Zel,ele fe
likc~~dcJeri.u.c her h~usta ı-euil 

yardun yapmak tç:in ı· üksek Zira.al 
l::n~ ... ilti:,u Ziraaı. Orman veteriner 
takıüıesi talebe cemlyeUerJ ve bü~ 

~un Clbtiti.ı mensupları taailJ'ekı ce
~crek aralarmd.ı ~ OOlüınü yapmış

lar ve Uk yardım olarak 610 parça 
kazak, pantalou, ceket. cöuılek, fani
la ve iskarpin tophyarak Kw.lay 
merkezine teslı.nı etmişlerdir. 

Bu a-ün de 630 parça elbise ve ça· 
maşır ve ilk yardım olarak UOO Ura 
teberru elmişlerdir. 

MALATYADAN GÖNDERİLEN 
YARDIMLAR 

Malatya: 30 { A.A.) - Erzin -
can ve havalisi felaketzedelerine 
yardım lıususunda Malalya bal
kının gösterdiği yakın al.ikanın 
tezahürl~ri gün geçt.kçe artmak
tadır. 

Evvelki gün iki üç saat gibi bir 
zanıon içinde toolanarak Erzin
can& günderllnıiş olan 1700 kü • 
sur kilo un, 4000 kilo bulgur ve 
1400 ltiisur ek.meğe ilaveten dün 
tfe"" TOOO ll-G.::n;uı- J..:lv LnJ.flt'•-r, 100.0. 
kilo buğday, 1100 kilo muhtelif 
erzak ve konserve ile 2000 kilo 
pekmez ve 2000 kilo ekmek gön· 
deriimistir. 

Para yardımı da iki gün için
de 2320 !'rayı bulmuştur. 

Bundan b~ka evvelki gün 
Malatya Bez fabrikası müdürü 
Nizami'nin rivasc-tinde bir mü
hendls bir doktor, bir sıhhat me· 
muru ve altı işriden mürekkep 
Mr imdat heyeti de fel3ket sa
hasına hareket evlemistir 

Bu heyet bera.berlerinde yedi 
ton muhtelif cins erzak ve sıcPk 1 
weınek pi5'rm"k kin icPlıeden ka-ı 
zan ve saire ile elli takım yatak ve 
yastık, battaniye, eczayı tıbbi
ye, soba ve diğer bir takım }ü. 
zumlu eşyayı götürnıüşlerdir. 

--<>--· 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Amslerd•m. 30 (A.ı\..) - Havaa 
ajansı bildiriyor: 

Almanra Y•al bir ilcarel mınlıe
deslnlıı akdhıf Türki.YeJe lekW' eı. 
onlştlr. 

Kölııl$cbe Zeıtunc, Tilrkl:reıılıı bu 
lekllte aneak Parb'le bolunu Türk 
lte7e&lnfıs avdetinden sonra eeyap •er
mek iltedlğinl büyük bir lııClal Ue 
:razmatladır. 

üzere kuru incir V• üzüm yllklü o
larak İzmirdeıı relen Tlsza isimli 
Macar vapuru k6&, bir ios:ıu. harp 
ıreınlsl tarafmdau atat!ınlarak li'.lal· 
taya sevkedllmlşlir. 

Demek oluyor ki, bu ingillz h2rp 
•enılleıi Türk salarıl!da açık deniz
de bulunur ~ibl hareket elmekledlr· 
ler. 

Ankaradakl ihracat tıoaretl mab· 
fıllrrlnlo bükilmet nezdinde İnırllls
Jerln müdahalelerine karşı t.eşebbü.s· 

te bulunduklan, fakal Türk bükü· 
meUnin Türk kara suJannm hluıa· 

yesinl temlne matuf tedbirleri al~ 

maya mütemayU bnlu.nmadJfı haber 
veriimekledlr. 

AnOOolu ajanS".nın notu: 
Sa13..blyetta.r makamattan aldığı

mız roaJümata göre, Türk sularında 
cemi muııyenelert yapıldığına dair 
hiç blr şlkayel vaki olmamıştır. 

Kadın faclaıun h.1.tırası Ue aila
m.:ıya başladı; sustum. 

YARALILAR SEVKOLU· 
NUYOR 

Bu.""'"*\dan hareket -. !tirilen ik! 
yaralı trenine ilk tedavileri ya
pılarak 215 yardı yerıeştirilıui~
tir. DiğC"< bir tren de hazırlan
maktadır. "-ıbiliye ve Sıhhiye 
Vekillerinin buraya gelmeleri 
bekleniyor. 
İLit YARALILAR DİVRİKTE 

Ankara: 30 (A.A;\ - Bu sabah 
alınan haberlere ı:öre, Erzincan
daıı birinci tertip y:r"'llı kafilesi 
Divriğe gelmiştir. 

Sivas yolunun henüz açılma • 
nuş olması doiayısiyle bu kafile 
velı•metJeri derecesine göre l\fa
latya, EJazığ ve Diyarbakır has
tahanelerine yatırılmak üzere 
yollarına d""am etıirilmiş ve a
ra istasyonlarında icabeden iaşe 
ve sıhhi tertib•t alınmıştır. Yol 
açıldığı takdirde ikinci kafile • 
Sivasa nakicdilec:ek bu milin· 
kün olamazsa yine cenup istika· 
metine gönderilecektir. 

Ankara: ;ıu ı ıı. il. ı - "'ıv"""' 
çPlışmalarını bitirip Erziucan is· 
tikametinde yola cıkau Dahiliye 
ve Sıhhat Vekil.ierini bilmil tren 
Karagül istasyonuna 330 metre 
mesafede tipi münasebetiyle te· 
vakkufa m< obur olmuştur. 

Erzincan'da acı.kta kal::ın h•l· 
kın. bin kisinin Sivas merkezin· 
de bin kişinin de Kayserinin Ta· 
IRs nahiyesinde iskanları müm· 
kün olacağı anlasılmıştır. İleri
de yapılacak tetkikot üzerine hu 
tertibatın tatJ.ildne J?e•IP•<'ktlr. 
18 KAMYON ER?AK ERZİNCANA 

VARDI 
Erzurum, 30 (A.A.) - Tunceli ı.

t.&s7onunda kalan iki imdadı sıhhi e-

Londra, 39 (A.A.I - !Updaa ıe
len &etı"rafl&rd.an öirenildiii.De aöre 
Mounnanslı'da bulunan Rus lulalan 
Lenlngrad'a M.ourmaıııık fdDOJJ.diler 
haUıııda n.altllyalm ııekleye u&-ra· 
ma.sı ü.&erlne 7b'ecek bula•e•ıklan 
için ls7an eloı1'1crdlr. Bu bal. ,ı. 
me.nd.fer hatkııı.n b1r bsuwu ber
hava eUnek lçbı bir kat sü.D eVYel 

1 

Rus hatlarwdau ~-pen FiDJerln b1l 
maksatlarına erlştik.ıerini &'ö.:.termek .. 
ledlr. Slolıbolm'dao öifeoılıl.lilne 

;öre Kalk.as.ya ve Siberyada.n &.a.kvl· 

ı 
ye kıLaları cönderil..mişUr. Ba, kuv· 

1 

1 

kipini ve ekiplere cönderlle.n 7178• 
..:ek maddelerini bu istasyondan allp 
ı::nincana gi.l.ıürmek ve bundan son
nı da Erzincan valısl emrlode çah.ş· 
.nıa..k üzere erzak.la l'Önderllen 18 
kamyon. A.ikale kansı Uerlsbıde kar

Jara saplanarak kalmışlar ve bu •
bah karları aemak surell.Jle ıolla

ruıa devam etmişlerdir. 
EKl\U:K SEVKİYATI 

Erzurum, 30 (A.A.I - En:urumda 
hazırlanan ve kolordu tarafından da 

a-önderUco ek.melı.ler TunceU lslas· 
yonun& ,-ollanmqtır. 

Dün hareket ettirilen trene ihU,.a .. 
ten lld kam7on da blnıllr•lnü41lr. Bu 
k.a.myon!ar gönderilen ekmekleri ha
milen Enine.ana cidece.k.Ur. 
SIVASTAN YAPILAN SEVKİYAT 

Sıvas, 30 (A.A.) - Diln akpm 
Sıvas Yiliyetiiıdeu ve ka~alard..4n, 

Enin cana, ekmek, pashrma. peynir. 
teker, çay gibi guia. maddeleriyle, sa· 
bun, çivi, destere, keser aevkoJun
muştur. Bundan başka Sıvutao Ha· 
tik ve Zara kazalanna çaclır, S111eh ... 
rl l!Lk.met.lnde, karlı 70Jlan açmaJ'& 
çah.şan ekiplere Uhta kürek, eldive.n, 
kar gözlüiü, nz yatı ve cas lim
bası, pasLırma, helva., se7lin, ekmek 
&"öndrrllmlştlr. 

SOVYET ORDUSUNDA ALl\IA.~ 
TEKNİSYENLERİ Mİ VAR? 

- Helsinki: :ıo (A.A) - Son üç 
gün zarfında Sovyet kı!ıılan 
Mannerlıeinı hattına üst üste ta
arruzlar yapmışlardır. 
&kisin.ı nazımın daha iyi tan· 

zim edilen şidde!ti bir topçu ha· 
zırlık ateşine rı:ğmen Sovyetle
rin bütün hücumlar çok kuv· 
vetli müsadcmeler neticesinde 
püskürtülmüştür. Manncrheim 
hallı tecavüzden masun kalmış· 
tır. Ru.s tabiyesinin düzeımiş 
olması Soyyet Erkanıharbiycsi 
arasında Alman teknisyenlerinin 
vücuduna ihtimal verdirmekte
dir. 

Parti grupunda-1 
(Jlaıı t:ıratı l lncl sarlac!A) 

len ıodblrlerl clrallyle löah etmlt 
ve Başvek~Ua be7aııat1 ITUP u .. 
mumi he7etlnce u.tuakla ve te
tel<Jıürle kabul olunmll'ltur. 

Grup. a7n1 celsede her mebt.
A.D felike&zedeler lcin IS&'ari he

men ,-üzer llra Jardım ta.ah.bil· 
dünit de kabul etmi:!J ve ruzname .. 
de başka madde o!m:ıd!ftndan rl· 
1aset.ço celseye nihayet vertlmlt
t.ir. 

Sineması 

filminde şarkı söyliyecek ve seyircileri gaşyedec:ektir. l\1evzun
nun entrikasile ihtirasa sevkeden ve mizansenin liiks vo i 

ihtiljaı:nile hayrette bırakan müstesna bir film. 
Seanslar: 11 • 1,5 4,15 • 6,30 ve 9 da 

~-------==--lla!!illl'mlııııml ...... ı.:ımıı ..... ------........... "' 

YENİ. SENE DOLAY/SİLE 
2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

CEZAİR SEVDALARI 

1 BUGÜN 

·iPEK 
1 

Sinemıwııda 

1-
CBARLES BOYER • HEDDY LAMAR • SIGRİD GURRIE 

2-KÜÇÜK PRENSES 
RİCHARD GREENE. ANİTA LOUİSE. SHERLEY TEMPLE 
Seanslar: KüçlUt premes: 10 - 1,25 • 4,45 ve 8 de 

Cezair 11,40 • 3,05 - 625 ve 9 da 
DİKKAT: Bugün sabah saat 10 da Küçük Prenses Fihnl ile başlar 

• TAKSIM Sinemasında .-~-s~ r 
Bütün İstanbala hayran eden bilyök tllm 

N U R 1 G Ü N T E K 1 N'in Eseri 

Şimdiye kadar memleketlmhde çevrUeo fllimlerlo en miil<emmrll ReJl>llr: Faruk Kene - Mııslkl - u .. tekar Artakl 

Bat rollerde: Suavi • Nevzat - Nebahat • MUrvet • Seniye 
Nevcivan • Sılkı • Mehmet 

Bir h:ı.zlıı menula aUe fac!ası - Zevk ilemlerl - Tekke oabnelerl. Halli KimU Fllın ılüd1osu eseri. 
Sean~_r: il .. 1 .. z.30 • 6.30 ve 9 

BUGÜN 
MELE. 

TA TL 1 NORMA S HE AR ER ve 
c 
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DOKTOR 
Feyıt Ahmet Onaran 
~· ft slllrnbe mite..._ 

....... nrl(ı iter aitn 1&babtan 
akpma kadar 

Atlns: Babıali Cafaloito 
yolnıta k~cle No. ,3. TeL 13891 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman .. Hekim) 

DAHtLtYt: MUT AHASSlSl 
Divanyolll 104 

Muayenehane saatleri~ Pıuı&r 
b~riç ber gin ı. ; • 6, S1.1<lı, 
Cı• n"ftrl•<;İ 1'1. 1l fılcı.Y >V'\ 

Dost devletlerin yardımları 
<Bat &aralı 1 bHıl ~a1fada) 

bberial •117uea fevlııali•e mü&ees• 
&lr eld11& Bu Jauuta .WeUmba 
Tiri .weu UllUMla 41Qnp •
rıo mulaaDbe&. hlalerbal 11.allol atQv• 
........ rica Nerim.» 

D•ler taraltu Çem._IQll .. 
Tirki,Je .....,elllll Dr. lkflk SQU· 
.... ıe1cn11 ~ndPlr: 

cfin17de Mflk felike&. Wwru 
....... laalteri ..... telıee&. ltlD4le ... 
mu. na ..u1eua1 .... •mı·
ıeıü• ain7aalar icılD •117duiua •a1a m'llh&MteU eUelaıwDDa ane· • ....... 
BAIV.BKh.iırizt: GELEN 

TAZİYET TELGLU"IAU 
ADlııara. H (A.A.) - Zelaele leli· 

lıe&I manuebetiJ'Je iDrUla uşvtldll 
)d, ~berla1adan, Franm başve

kW M. Ualad7edeo, Mwr başvekili 
Ali .Mahir pqadao, Bqvelr.U Dr. Re
fik 8a1dama ltlrer taziyet ~lırah 
ceJmltür. 
M18UWA.Jd iNGiLiz IUJl\IANDAN j 
VE ASKERi.EMİNİN l:AIUJL'\11..ARI 

KaJdre. 30 (A.A.> - 1'11sırdakl ln
aili& lıııavveUerl kamandanı General 
'Vllaon Aaadoluya 20 büyü askeri 
taclU' Ue İ.qllia uke.rlerlnln verditl 
110 .t.cuıa Uruuu röndermiŞiir, 

GenerAI VU.On. TirklJe felüetze· 
ielerlue ılaba sealt bir yardımda bu
lanmak liııere Prens Mehme& All Ue 
tetrlkl meaal etmektedir. 
KOMŞUMUZ BULGA.alSTANIN 

YARDIMI 
8af7a. 80 (A.A.) - Balrar bükfa

met.ı. TürklJedekl IOD aelzelede fe• 
lüe&e ujr17an baJb 1anbm olmak 
iken m kip& Mr :ıwnaıada lap.at 
ınalDlll ..,. rıda maddeleri aruba-
7aa eclllerek paderllmek üaere llııl 

lllilıoa l.evahk bir ~ '•bul d
mlfUr. 
.&M.EllUu 

KIZU.H..\ÇlNİN YAllDOO 
Vaştqtea, 30 (A.A.) - Amerika 

bılhaçı TtirklJedekl zebele felü.e&.
....,.......,.. ...... ,._il• .... hh• ........ ·---

•nn.it&lr· 
AMERİKA BtJYilK ELÇisiNiN 

iNSANİ ALAKASI 
:ADkan, 31 (A.A.) - Blrletak A

merika devletlerinin Ankara büyült 
elçtlJil başveldl Dr. ae'ıı1ıı Saydama 
mUıaeaaUa ia&anbaldald Amerikan 
Jaaaıabanesl bat beklml Dr. Sbephe
anl «Şeparb Ue iki Tiirk doktorunun 
n muavı. miistabdemlnln feliket
sede DU.Dtakalard.ı r.alıt.nıa1a talip 
Ye imade olduklarını bildirmiştir. 

Doktor lleflk Saydam Blrleşlk A· 
merlka devleUerl biiyiık elı;istnln ve 
Amerlkan hastaha.ueslnln bu dos&a
ae ve bı.uni alakasından dolayı te
tekk1irlerini ifade etmiş ve bu&iin 
hareket edecek 300 yataklı oad.ırlı lıas
.ıahiUle,-1 mii&eaklbcn gönderilecek o
lan 7tizer ıatalıılı lkl seyyar basta
hanecleıa birlııe doktor Sbephearcl 
«Şeparb luıye&lnl memur ecleeeiinl 
blldlJ'Dlİf tir. 

FRANSANIN TAZİYESi VE 
GAZETELERLV YARDIM 

NEŞltiYATI 
l'al'is. 30 (A.A.) - Miıthlş bir ıol

aele felilı:etlne uğrayan sadık müt
tefik Tiırkiyenln lehine gerek Fran
l!llr. parlamentosu •e.rek Franınz ma&.
buatı müt&.eflk bir te1abür ıöster· 

mektedir. 
,\)an meclisinln dunku toplanb

s.ında ayan reisi Yeanneney, Fran
aa~uı derin &azlyeleri.ııl Türklyeye 
arzetmiş ve ban.ı hükumet namına 
Daladye de iştirak eylemi,tır. 

ııa~bu:ı.t ela, Fransa ve İnıiJterenin 
Türlı:iycye askeri bir &.ehlike anında 
yardım için bütün &.edbirleri almış 

oldaklannı müşabeıle ettikten son
ra, Türklyeye bu mıitbiş feJılketten 

eoıara J'alDa tazJ1e defli. bütün Ak
·~ \Jmanlarmda hazır bulunan 
_.... lleyeUerm yardıma geçmesini 

ı1caları hafifletmek ve Jnsan ha-
7atlarmı kurtarmak için derhal dost 
eumharlyd topraklarına rUmelerl Jü
snmunu kaydeylemek&.edlr. 

Ga7e&.eler Franuz halkı araamda 
geniş bir iane açılmasını "e bu m
retıe :ralnı:a insani dayplann de
ill, müttefiklerin Türklyeye olan ha
rarctıl blıderlnin de ispat edilmeıılnl 
&.ervlç ediyorlar. 811 suretle felakete 
qrayan Türkiyeye Yardımda bulu
DUbnUf olacaktır. 

Franııu matbaah, boııwı blitb 
Fransız etkin amamlyes:fnce bara
reıle kabal ve hükumetçe teşvik e
'lilecefinden ıtilthe eylememektedlr. 
KAllDEŞ YUNA.~ MiLLETiNİN 

AsiL HİSSİYATI 

nın verdiji haberleri uzun uza· 
daya kaydetmektedirler. Bu ha
berler, Atiua radyosu tarafın 
dan 4a nesredilmektedir. Fela
ketia şümulü, Yunan milletini 
mebhut bırakmıştır. Ba gaze-
teler, memleket efkin umumi 
yesine terdiman olarak, (Ok aeı 
bir felüete uğrayan dost ve 
müttefik millet baklunclaki de • 
rin sempatiyi s&terir makale • 
Jer -.rine devam ediyorlar. 

Gazeteler, Türkiyeye saa
detinde ve felaketinde ortak o]a· 
ak bailula merbut Yunan mil
letinin, Türkiyenin duyduiu ma· 
temi biibnsa kuvvetle hissetti· 
jini yazmaktadırlar. 

Elcftexon Viına gantcsi diyor 
ki: 

•Türkiyenin manız kaJdıka fe
laketin Yunan milleti Oıeripde 
~ok derin tesirler yapması ve 
yalnız, matemde olon asil nıilt
tefik millete kar$ı sempati uyan-

._ dırmalda kalmayıp feJiiket ka~ı
smda tesanüt nümuneleri ı;ös· 
terilmesl de tabiidir. 

AyJıl guete, Yunan Kızılh~ 
eeınlyetinin, Anadolu selzelesı 
kurban]anna Yunanistaoın yar-· 
dunmı ve Türk milletine kardeş 
Yunanistanın teseliisini göfür • 
mek üzere istidlJ etmesini iste-
111ektedir. 
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+1ACC~Cf l~L,11 
Tefrika: 114 

Halifenin ordusu, T oros ve küçük 
Asya topraklarına hücum etti 

Bizaruıta· bir saray ihtilali ol
muş, hiılnmi mutlak ola;flk hü
küm süren impa;ratoriçe iN'n 
t'ahtından indirılmiş ve yer-.n-e 
de bıYinci Nisdor imparator ol
muştu. 

Yeni İmpaırator, evvelceı Bağ
dat Halües.inin Biz.a.-ıs üe ~ıuıh 
1ıaparkcn tahmil et.iği ağı.r sart
lı mukaveleyi tanımumtş, ilk 1ş 
olw-ak kaleme sarılmış ve ilk 
saltanat sevincinin gururu ile 
Harunürrcşi<le hitaben bir mek
tup yazmıştı. 

Hükfundarlar arasında cari ne-
"-'·-• ••• .. :.:r .. -~~ 14 öl.ı..uJd lı•ı; Ut! 

benzemiyen bu mek~ubun meali 
~öyle idi: 
İmparator Nisefordan 

Arapların Kralı Bıınma.. 

•Benden evveiki hükümdar 
iınparatori(e sizi bir efendi ve 
kendisini bir uıpk olarak gör
müştü. O size b.r ver~i ver;yor
du, Halbuki hakikatte siz bu 
vcrgmın iki misı.iui B:zans 
vcnniye, mecbua·dunuz. Bu ha· 
rf!ket bir kadın için mazur ve 
makbul sayJlabılir. B:ııacnalcyh, 
bu mektubumu alır almaz, lm
paratoriçc İrcndcn Bizausın ver
gisi namına ne alınış isen,z der
hal iade ediniz \'C iade edeceği
niz bu paraya bir o kadar da taz
minat iıave ediniz. Aksi takdir
de aradaki ihtilafı kıhç hallede· 
cektir.• 

Bu ültimatomu €line alan Ha
nınürreşidin ne hale girdiğıni 
tasavvur etmek hiç t-e gfü.; de
ğildir. 

Öyle bil- hiddete kapıldı ki. 
kinısc karş1s.na çıkıp da ona tek 
bir kelime söyliycmiyordu. Hat
ta yüzüne bile baıkcmıyordu. 

Bu hiddH ve asabiyet buhı-.a
nı &<tatlerce sürch.i. 

Sonra masasının başınaı geç -
ti. . 
Başka kfıgıt almadı. 
İmparatorun yolladığ. m(!ktu

buıJ aırknsı.na şu sı:ı •. rlıın yazdı: 
•Bismillahirralinıanirrabim. 
Emiriılmünıiııiıı Harundan 

.- . 

Rumilerin köpe'ri Ni:.efurn .. 
.. Mektubunu okmluırı ey kati

roğlu.. Cc\ aLını ~akında ı;ana 
kendim \'ereceğim. 

Harıuıüı .. eş.t, bu cevabı Bizan
sa göııderoik~eıı so.nr.-.ıı derhal or
du ccm'ini emretti 

Bu ha'l'p .• KMirlue karşı mu
kaddes bir ha.rp ofacaktı. 

Ve bunun için de bütün men· 
lekele- cihat beyannnmeleri da
ğıttı . 

Bu bcyannamdcnl{' şöyle do 
niyordu: 

•Allah volı:iua hanı ctJTH>n;n 
n1Ukaddes cll-.~t olduğunu mü· 
min kulıarına kuran emrediyor. 
Kfıf:.r1e.r üzerine gitmek hac için 
Kabeye gitmekten ~Maldır. A~
tığımız bu harp yolu en kesti'r
me cennet yoludur. Kılıçlarını· 
zı kınl&rmdan çıkarınız bizzat 
ben, Emiritıınüminiu Zülfıkarıın 
çeıttim. Thi boynuzlu kaftr is
kenderin şerrihbalefi Nisefor kö
pf'ğ.ue klt;tahlığır.,n cıczasını 
vumiyc .giaiyoruz. fükiden oldu. 
ğn gıbi hu :;efor uc 'fann bize 
tam za1J11ınında Eb;;.bil kuşlarını 
yımhmcı gönderecektir. Allah 
bizimle f,ernbcrdir \'C nusrct bi
zımdir.~ 

* Hazı.rJık.lar pek <;abuk ikmal 
edildi. 

Halifcnm t01'rlusu, Biza:nshla
rın cllerfo<le bulunan TorliS ve 
klıçük A5Ya topraklanna hücum 
etı.ler. 

llk ko:rıak ohu <.A Kayserı ka
lesi önii c ka:.rarl!ah kürdulaır. 

Arap askcı:lerl bir k.a.sır,ga gl
bi geı;ti.kh ri yerlerde r.!v, jnsan, 
ekin bırakmJyorlardı. 

İki st'ncy-c yaıkm -.iiren bu Bi
znns sefeT".nde Bi:rnns ordusu 
mağlubiyet.en maı.;Jfıbiyt::tc uğ
r_ya uğ -ıya, Haliie ordusunun 
paılaJaı· :ıJtı.nda dogra."lla bicile 
rüc'at eaiyordu. 

rnıayLt mağrur Nb-efor sulh 
ı-. c.•nıck Ve yel .enleri suya in~ 
llı.•-mek medıml'ı:veiinde kal<lı. 

(ı\rkac;ı var) 

Süt ilanı 
Halkalı Ziraat fviektebi Müdüriüğiinden: 

Mektep çiftliflııde meveut damnhkkoywılardan basıl olacak tahminen 
•20000» kilo koyan eöiü açık ar&.&ırmıı.ya konmuştur. l\tuhammen bedeJI 

.2100» liradır. 
ihale 1'1/1/94ll çarşamba günü saat ili de Halkalıda nu-ktepte yapıla~ 

cıaktır. Şarbı.uncslnl İstanbul VllayeU zıraaı miidurliiğiiııde ve mektep&.. sa
bit sermaye muhasip mea'ulliltünde ıröreblllrler, 

iiiteklilerhı yüzde 'J'edi buçuk teminat paralariyle birlikte yevnıl maay
:reude meldepteltl komisyona müracaatları. (1086.t) 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
1 _ Nefsi Kadıköy iskelesi d;ılıilJndekl büfe 16 K. sanı 1940 tarDılnden 

itibaren il mayıs 1948 gayesbıe kadar arıll eJı;slltme ınıretlyle kiraya verile
cektir. 

ı - Dön buçuk aylıll muh••"Mll kira lleıkll 4534,50 Ura olup muvalt· 
kat teminatı 47,58 liradır. 

3 - Elıslltme 16 K. sanı 1941 tarlbfne müsadJf pazartesi «Ölli saat 10.3' 

v Baş, Diş, 

Nezle, Grip 

Romatizma, 

Soğuk algmlıQı 

Ağrılarınızı der

hal keser lüzu-

munda günde 3 

kaşe ahnabilir. 

~ .. _ıN_H_is_A_RL_A_R~UM_uM_ı_M_ülml:~ .... o_RL_. o_a_o_N_o_EN_ 
Cbısi 

Jskarta kanaviçe 
bkarta çul 

Mulıammeıı B. 
Mh. kllo wwı % Hi &.eml 

Ftatı Lira Kr. Lira Kr. E.11. tekil 

22 kJ'. 
16 • 

992 64 
173 u 

148 90 
26 

~----- -----------
Pazar J ık 

ll 

Iskarta kınnap 
Yamalık kanaviçe 

49.ıo • u ıo ?41 uı ıs • 
Açık A. sooo • 30 • ısoo m 

i8k.'\rla kanaviçe 
Yamalık ~ul 

hk:ırta çul 
Yauıahk çuval 
hkaTta. çuvaJ 
Iskarta i~ 
Jslıarta kııınap 

Marka bul 

SOOtl • 22 » 1100 185 » 
Pazarlı\ 2000 JI 25 • 500 ?5 

4000 • 16 • 640 98 :ıı 

» 1000 • 30 » 8000 45 
sooo • 22 » ııoo J65 
tUOO > 20 » 800 120 
3500 • 15 » 525 78 75 lt 

• 
:ıı 

200 JI 25 • 50 ? 50 

Yamalık kan:ıvi9e 

Isk:ırta lıaııaviçe 

Iskarta çul 
Jı>kuta çaval 
lskarta ip 

5H » 30 ıı 163 20 24 48 
H55 a 22 » !20 10 48 • 

• 
• • • 

400 • 16 • 64 9 60 
190 • 22 J 41 80 8 2'1 

31 • 22 JI 6 20 1 
lskarla kınnap 1896 • 15 JI 284 40 412 " 

1 - Nıimuuelerl mııt'Jbince yakarıda elns ve mikdarı yaıalJ ısllıırta sargılar Jılzalarında rös&.erDen asuDale 

ayn ayrı satılacaktır. . 
n - Muhammen bedelleri yözdel5 muvakkat teırıbıaJtan bizıılanncb yaınhdır, 
m _ Aritınna %/1/!HO salı «ıiııü saat 14 de başhyaeoık ve aynı g-ünd"' bitmek üzere KabatAşta levanın ve ••

bayaat 1ubeslndekl alım satışı komlo;ı.>o"lnnda yapılacaktır. 
ıv _ Nüınuneler htw ~n sö:ı:ii rl?<!en ıabede ve mallar da Şcmsfp'4"a, Alurkapı depolarında röriUeblllr. f 
V - fstekliJeıln arttırma için tayin olanau glln ve saatte yüzde J5 milıdamıdakl güvenml! paralarfıle birlikte 1 

_ ... A..,llm •4• S""P n tto ..... ·-~:ıa .cıaıtic!1 .ı!Li'1 ofuuU>. (20 .. 13) 

---------ı ~ 

13 () lfl .:... A J - 29112/939 iarlhlnde tarlname n atimunesi mucibince ldaremh 
lif\ .:::11 " müstatı..iemlnl ~in" yaphnlacak (145) takım elbise ve kasktt için tetıır o-

'DifPI ilet M Junaıı fiyatlar haddi ibik röriilmeclfflnden eksiltmesi fel'l.)U abıb daire-

A NKARJ 
30· 12. 939 

1 S&.erlln 
100 Dolar 
180 Frank 
100 Liret 
189 İsviçre Fr. 
100 Florin 
1110 ıtaylı:mark 

100 Belp 
100 Drahmi 
1ve Leva 
100 Çek kı·ouu 
100 Peıeta 

10& Ley 
100 Dinar 
100 Yen 

Hl 
129.GOtŞ 

2.9151 
C.70 

l9.27 
C&.2520 

%1.7075 
0.965 
J.592!i 

J3.532S 
0.965 
1.1575 

Sl.043 
suı 100 1sv19re it~ 

ıeo Ruble 
ESBA.~1 VJ~ TAID•İJAT 

Sıva~ _ En:urum ı 20.25 
Rıv:as ~ En.urum D 19.05 
Sıvas • Enurum V 19.05 

Şehir 
Tiyat•·osu 

TEPEBAŞI Dl?AM 
KISMINDA 

31/12/939 pazaT günü glindtiz 
saat 15,30 da 

31/12/939 paızar günti ak~nı1 
! saat 20,30 da 

YELPAZE 

* iSTİKLAL CADDESİ 
KOl\'IEDİ KJSMIND~ 

31 /12/939 pazar günü giinduz 
saat 15,30 da 

31/12/939 paztıil" ırünü akşamı 
saat 20.30 da 
İKİZLER 

HALK OPERETi 
Bu atc:ıanı 9 dar / 

zozo DAMASUlı 
GİT-KAL 

Yeni operet 3 perde 

Sahibi: E. İ7..ZET. Nqri7at Dlftldörıa 

A. NAcİ: Bamdıiı yer: SON TEL• 

GllAF JJasımevL 

İTİZAR - Münderetıahmızın tok· 
!atandan •BazreU Muhammel.ıı &.et-

sinde 10 gün temdit edilmiştir. 
11 - Ekı.iJtmenln 8/1/940 puarteın rünil saat 14 de Kabataşta LeftlDD 

ve mubaya:ıt ıubeslndeld alım ko.ıiılıyonunda yapılacaktır. (10878) 

ir 
1 Yılbaşı münasebetiyle bu ak~am i<;in yapılacağı ilan olunan gece 

f:~ferJerin.in son felaket sebebıle icra edilmiyeceği i)an olunur. 

·'~~~~~~~~~~~ 
Gümrük -Mu haf az~ Genel Ko,;;utanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan 
ı - 12 ton Sömı&ok kömürü açık eksHtmey~ konmuştur. Bir tonu

n;un muhammen bedeli 24 lira 90 kuruştur. 
2 -Trunamının muvakkat temin'atı 22 liro 50 kuITuştur. 

3 - Eksiltme 2/2.Kanun/1940 Çar~a.ınbaı günü sa.at 14 dcuır. Eksilt
me İsM.nbul Galaıfa Veli Alemdar Ha:n. İkinci katta-ki Satı.nnlına Ko
mi'Syonunda yap.Ja<'aktır. İstıeklileı:in teminat makbuzunu o gün ko
misyona v.eıım.iş bulunma1ar1. 

4 - Evsaf ve ~curtıar.mı ve tesl'im yerlerini öğrenmek isteyenlerin 
her gün komisyona nıur~:::ı. «10436__,» ______________ _ 

ADEMİ iKTiDAR 
._o asL.elEY•&Kl.le&Nlr 

1 abletlerl her eczanede bulunur 
P-te kııtuo 1~S) C.latlı, ......... 

--- Mobilya Meraklılarına 
SANDALYALAR, KANAPELER. KARYOLA.LAK, 

Ve sair her nevi" _tık mobllyalnr 
Fabrika fiyatına ~ulıll''Or 

ASllİ MOIÜLYA MAGAZASlı AHMED FEYzi 

1 İ~bu!• Rızap~ yoku~ No. 86, Tel: 23407 . 

· Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Ballq&lı Zlraa& mektebi tlltlltJ laasılatuulan beher kUosa bir k11J'8ff o

m y .. dl ~açıak santimden "'il ariilnab,ya konan 128 ton ııamana 29/11/1939 
IÜÜ istekli eWDadıitndan lhale OD l'Üll daha mablank lt/l/9410 ta,.am• 
ba ıtinli saa& 15 e &allk edllm1'Ur. bteklilerln 7ibde yedi 1nıpk ~bıa& 
ücelerlyle blrHlııe 7evnal mu11ende mek&.eptelııl komlsyCJDa müraca&Uan. 

İnhisarlar U. Müdürlü ünden: 

ı ~- ......... 
Niçin 
yeni 

T okalon Pudrasınİ 
kullanıyorum 

PREISES ALLA 
TROUBETSlOY diyor. t 

Son Milli• • l!'Jlsip bir ~ * n11lcleri wanlır. 
Tuıdıtı• bitüa padralud&a * daha hafif ve daha iucedir. 
Halıilıi çiçeklerin nefis kolcu-

• ftDlt :pereıti~ ediyorum. 
BitüD l[Üo sabit ~·ldttıoı fÖ.!* düm. B'\uır. yanı •Krema ko• 
püpn hiç bir pıtdnda yoktur. 
Rissir " yaparcla bile teııi * taze, ııermin ve ırayel tlC• 

vimli mııhafua eder. 
Bundan daha IJİ pudra olma• * dıtıu. kat'iyen eminim. 

31 Blrlnclhinun 
PAZAR 

Hicri U58 Rumi: 1355 
12 inci &J' Ghn: 365 ı. Kinun l 
Zilkade ıo Kasım: 54 ~-

Güneş 7.26 Ak~am: 16.50 
Öi'le LZ.l'i 'l'al.sı: .Ul.28 
İk.Uıdl JU'; İmsik: 8.38 

- HA VA VAZi~F:Iı 
YqUköy nıeıeoroloJi hl.as~ cıuwı

daıa alman malumata gore hava ~ur· 
clun bbtün mm&akaJannda lııapal. \"t 

;raiışla zeçınlts. niıgjr Orta Anl\dohı
da cenubi, Trakya, Kcıcaeli ve Ka
radenla kıyılamıda fbuli isUkamet· 
tea. ıer Yer kavveuı. diler bölgt•
Jerde umumiyetle unobi istik ınıct~ 
ta orta kuwetıc esmit, Karadenu, 
Marmara ve Eıedc ,ımali 18tfkamet· 
ten fırtına şeklbıc1e devam etmi~tlr. 

Dün ioU&nbulda hava kapalı ve 
:raiJ!Jh r;eçınl&. ribrir pmali istika· 
ıae&ten. saniyede 3-C metre hula .,,,_ 

miştlr. · 
Saa& H cltt ban ıasylkl 1008,0 mi-


