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Cuınlıurreisimizin Beyannamesi 
~ 

1 Vatanın muttelif kısımları arasında göze çarpan yakın ve sağlam tesanüt ile hir hüyük milletin 
sevinç ve acrfa nasıl yekpare hir aile olduğunu göstermiş oluyoruz hu günlerin en az sarsıntı ile 
biteceğine~ her zorluktan Milletimizin .lJeni hir kudretle çıkacağına sarsılmaz • 

ımanım vardır • 

Erzilleanda urtar a iaaliyetl 
Karla örtülü olan köylere ilk imdat 
kolları lün gece yarısı vasıl oldu 

1 

;: ' ;:;: • 4 

iş müstacel ~e mühimdir Milli Şef T okat'ta 
Felaket mıntalıa1111dı yardım, i•lrtin ııe imar İl
lerini lıadret 11• ıalilaiyetle idare eJecelı bir amıı· 

mf müdürlül•ı hattQ lıir 11e/ui/ete ihtiyai oarJır. 

Yazan: Abidin Daver 
U&'rmlıfımız (adanın clebşeltı. 1 

. . ik dh k•lll• Dı ı:un ı:eçı çe, a a Co alP4-
yunız. Kurb.ı.ıla.ruı, yal clah 
rın sayısı, her gün biraz ı 
arttıiıı cıbi, yıkılan binalar&JI )'" 
kiuıu da ciUıkçe kabarın•k:~ 
dır Bu vazıyet karşısıı.· 
~ evvel de •öylediğiııı•- .ıı•uı 
bıri acil yardım tedbırlcrı, !'""' 
cisi de daha esaslı iskan v~ ili~ 
tedbirleri olmak üıere, ik1• ~ea. 
heden ça~mak mecburiye." 111' 
dır. Bırinci müstacel vazıfe. ~' 
pılınaia baı;lanmıştır. IJUY~ 
11-lilli Ş~in, yol açılır acılın~t , 

. •--· e ve '-hemen Erzıncanı -•Y d 
selliye koşmaları ve ilk ~ar 1~ 
lan yakından görüp y~n~ eınıt. 
)er vermeleri üzerine, acıl ~~
vcnet işlerinin bir ~at. dah• ... ~•: 
vetli, müessir ve şamil bır """"' 
aldığı şüphsizdir. k' 

Yollann açık olduğu bet Ö), 

k....aba ve "'birde yaralı!Mrııı it. 
davisl, aç, çıplak, yersız, rııı· e ... .., 
ıuz kalmış in anlara yiye<. ~·· 
.vecek ve yakacak tenıi~1 ll~hi 
azami istical ve sürat isııyen 14· 
ler, gün geçtikçe daha ı;eri .Je da. 
ha muntazam bi.r 6ekil •Oıtk. 
tır. Yurdun her tarafındaıı ~=Pı
lan halli baricten dost ve sa. 
niy~tperver milletlerin Y8f'1k· 
lan ve yapacakları yardılll IQla 

·ık 1 ilk yaraların sarılması, 1. ~lı. 
raplar:n hafiflcştiri.lmesı,ın ~lk 
yoksullukların izales• nıu lt11ıı 
olmustur ve olacaktır da. 

1 Şimdi ikinci i• tanıaıniY e Yı· 
' .,, h. ıer h kılan köy kasaba \'e ~e ır al. 

' ek .. ıere · kının, bu kışı ı:cçirın U. . • ıs. 
· pJIOl 1 • 

kanlarıdır. Buuun da te tb 'k ~ın 
çareler aranmıs ve ta 1 aıa 
geçilmek üzere bııluotılUŞtıır. 
Evsiz kalanlar, fcl:iketteo lııa
sun bulunno köy, kasab•. ve ~e
hirlcTe yerleştirileccklerdır .. ltı bu 
ilk acil yardımdan daha ınuşltüı 
ve biraz daha fazla zaıxıaııa llltılı
tac bir iştir. 

· tl'~iincil iş ise uzun ılJll:'!- e
saslı çalışma, çok para ~':Yen 
harabeleri imar işidir. felaket
zedelere yardım için, ~~•ada, 
Büyük l'ltillet illedisi reısı lllulı. 
terem Abdülhalik Reııdanııı ri· 
y~setinde kurulan milli Yardım 
kmnite•i ve buna bağlı olarak 
m~mleketin ber tarafındj teşkil 
edilen komiteler ile J{ızı a;y ce· 
miyeti, para, eşya ve e~k top. 
lamak suretiyle kendiletlDe dii
~n vazifeyi b' ~rnınktndır!ar. 
Müs!i k, irısaniyetpcrveı-. müte
sanit Tilrk milletinin kesilmez 
fodakarlığiyle bu yoldaki mesai 
uzun müddet devam ederek çok 
iyi, çok ıneşkür neticeler vere
cektir. Fakat, dalıa esaslı, da
ha teknik, dalıa şiımullü çalış· 
malara muhtaç olan iskan ve 
lnuır iıleri için, ciddi teokHat ıs-

ter. Biz, bunu düşünerek Ud 
ı.,'iin evvel, Baş Vekal':ı': b~glı 
bir komit daha teşkilını ısle· 
mıştik. Fakat, felaketin b~Y . • 
lüğünü anladıktan sonra, ıskiıı 
ve ima.r işinin bir komite ile ba· 
şarılamıyacağı kanaatini basıl 
ellik. Daha büyük tcşkililtlı ve 
daha başarıcı bir devlet daire&İ· 
nin acilen ihdası lüzumunu an· 
ladık. Gerçi, bir Sıhhat ve içti· 
mai Muavenet vekaleti ve bu ve
killete bağlı bir iskan umumi 
müdilrliliıü vana da, bunlar, •· 
lelilde umanların alelade ihtl· 
yaçları düşiinülcrek kurulmuş 
müesse&elerdir. hkôn müdür· 
lilfıil, yalnız memlekete •gelen 
mahdut miktarda göçmenin is· 
kaniyle mesııuldür. Sıhhat ve 
içtiınai l\luavenet Vekaletinin 
İçtimai 111uavenet teşkilatı ise, 
tabii zamanlara göredir. Hal· 
buki kaç vilayette taş taş iistüne 
bırakmamış, her şeyi yıkmış 
olan müthiş bir ifet k1&r11sında
yız. Çökmüş köylerde, yıkılmış 
kasabalarda, Jıarabe haline gel· 
miş şehirlerde binlerce viraneyi 
imar ve yüz binlerce insanı is· 
kan etmek ve müstahsil hale ge
tirmek mecburiyeti vardır. Bu 
işle mutlaka ayrı bir devlet da
iresinin meşgul olması ve diğer 
vekaletlerin de buna yardım et· 
meleri lazım gelecektir. Bu ili· 
barla bir imar ve iskan umumi 
müdürlüğü, hatta vekaleti kur· 
mak icabediyor. Çtinkü, bu iş, 
ba ·ka türlü başanlacağ~ be!'~~
miyor. Ancak, kırtasıyec;lıge 
kıymet vermiyen çok gayretli, 
çok becerikli bir vekilin eliyle 
idare edilecek bir vekalettir ki 
harabelerin iistünde yeni mamu• 
reler kurabilecek kudret ve sa
lahiyeti haiz olabilir. Aksi tak· 
dirde muhteli! devlet dairele
ri arasında, uzun muhaber.eler, 
iş'ar ve istiş'arlarla kıymetlı va· 
kitler kaybedilir. inşaat mevsi· 
mi gelir ırelmez. İ$C başlaıımak 
üzere, o vakite kadar, her tilrlii 
tetkikleri, plan ve projeleri yap· 
mak suretiyle imar hamlesini 
hazırlamak ırercktir. Diğer ta
raCtan, daha müstacel oları mu
vakkat iskan isi de mühimdir. Bu 
da gelişi güzeİ yapılamaz. Şim
di. ilk günlerde, evsiz, barksız 
kalınıs insanlara. aleliicde ba~· 
lannı sokacak bir yer bulmak la· 
zıınsa da, harabeler mamure ha
lini alıncaya kadar, binle.ıle ve 
binlerle insanın ra~tgele mi -
ııafir edildikleri evlerde, köyler· 
de ve kasabalarda oturmalarının 
müteaddit ictimai ve lktısadl 
mahzurları vardır ki bunları İ· 
:ıale etmek de işi oluruna bağla· 

(Arkası 3 tıncu ,..yfada) 

ABİDİN DAVID\ 

• 
ismet lnönüfelaket sahasında 
tetkiklerine devam ediyorlar 

~heleııln haraloe lıallDe cetlnlli! nlerdeıı biri 

Tokat. l ( A.A.) - 11.elılcamhor 
fmıeı inini Tokattan barelteUe Dl· 
aar kaıa11na muvuaıaı bururmut -
lardır. Burada lelltll<aua lıulundnk • 
lan aonra ~luılr Toltata mll~Yecol
hon Hlsudan barelıel ellaltlc .. lr. 

Enlncan, ıı (A.A.) •Gedlımı.tln 

~•lll•wıılıorumıu bll&ilıı aa.ııı u.se da 

dlier ıtlıele mıntakatanna mitte • 
Yettlhen '"lırlmlzdeıı bareltel •tmlt· 
!erdir. • 

Erzincan 1 (Felaket sahasında 
bulunan arkada,ımız sabaha kar• 
tı bilıt'ıriyor) - Bıırada bulunan 

(A.rlıMl Ş İlllCU ""Ylada) 

TaıııamUe lıarap olan bir n 

• 
Istanbul dün de yar-
dıma devam etti 

Bugün tren ve vapurla felaketzede

lere eşya ve malzeme gönderilecek 

Üniversite kızları kazak, çorap örüyor. he
yetler evleri dolaşarak teberrü topluyorlar 

<Yazt1ı 2 mci sa.vfada) 

Yeşil Irmak da taştı! 

m syanı 
yerleri s 

Reisicumhurun 
Millete 

Beyannamesi 
ı·okııt: l (A.A.) ~ Rcisicıım· 

bur ismet İnönü, Türk lllille
tine hıtaben Tokat'tan aşağı· 
daki beyannameyi neşr bıı· 
yurmuşıardır: 

Zelzele felaketine nÇayan 
nııntalıalanmııdan bütün türk 
milletine yeni yıl için yürek· 
ten temennilerimi takdim e
derim. Yakın ve nzak me· 
deni milletlerin ve insaniyet 
iıleminin adımız için gösterdi
ği sempatiye, Türk milletinin 
yürekten teşekkürlerini ifade 
•tmek isterim. Felaket mınta
.kasındaki vatandaşlar memle· 
ketlnıizin her tarafından gö 

terilen alİlkad,_. mü&ehassis 
ve müteşekkirdirler. Vatanın 
ınuhtelil kısımları arasında gö
ze çarpan yakın ve sağlam te
sanüt ile büyük milletin se
vinç ve acıda nasıl yekpare bir 
aile olduğunu gö.>tcrmiş olu
yoruz. Milletimiz içindeki bu 
beraberlik sayesinde bu gün· 
lerin en aı sarsıntı ile bitece
iine ve her zorluktan milleti· 
mizin yeni bir kudretle çıka· 
cağına sarsılmaz imanım var· 
dır. Fertleri ara:ında karşı· 

lıl 'ı vazife hissi ve bütün ce· 
miyetıe vatana karşı fedakar· 
lık duygusu sağlam milleti
mizin iyi ve geııis günler gö· 
receği mnhakkatır. 

Reisicumhur 
İSl'ıtET iNöNO 

Fransızların 
maddi yardımı 

Marsilyada bir yardım 
komitesi kuruld 
Mıırsilya, 1 (A.A.} - Anadolu 

zelzele feıilketzedelerine yardım 
da bulunmak üzere bi.r iane ko· 
mitesi açılmı~lır. l\larsilya ko
mitesinde toplanacak olan iane· 
ler Türk konııoloolu&una teslim 
edilecektir. 

Ankara, 1 (İKDA..'\f muhabi
rindeııol - yabancı devletlerin 
yardım ve büyük yasımıza kar· , 
'' gösterdikleri alaka burada bil· 
yük bir memnuniyet uyandır· 
mışlır. Burda bir kaç devletler, 
aefirleri vaıııtasl7le ,..IJ>etlcrinl 
bildirmişlerdir, 

Küçük Çekmeceyi seller hastı, 
Çekmece köprüsü kapatıldı 
Amasya, 1 (İKDAl\t muhabi· 

taştı. Şehrin bir çok mahalleleri ı 
su altında kaldı. Boğazkapı ile 
un fabrikaiarı mıntake.ı tama· 
men sul:ır altıııd:ıdır. ı':iiddetll 
bir yağmur da durmadan devam 
ediyor. 

Bur•a, (iKDAM muhabirin - ' 
den) - Şiddetli yaj!mur arasıra 
doluya cevirerek yaj!makta de
vanı ediyor. Busa ovasında bu
lunan köylein bir çokunu sel 
basmıştır. Vali Kemal Paşada 
bulunmaktadır, · 

İnsan zayiatı henüz kaydedil· 
memiştir . 

Bursa ve • Janisa civarında 
tujtyan hadisesinden başka d • 
vamh yağan yağmurlar neticcsl 
olarak istanbul civarında bazı 
yerleri de sular basmıştır. Dağ· 
!ardan inen sellerin iltihakiyle 
Kilçükçeşme gölüne akan der~ 
ler ta mı~ asfalt da dahil ol· 
mak ilzere bütiln yollar su altın• 
da kalmıştır. 

BiBr taksi otomobili Çekm&
(Arkası 8 llncıi uylad&J 

An karada yardım seferberliği - . . . ....... . • .. , ......... ,,, 

Bir günde binlerce lira para 
bir çok eşya toplandı 

Amarika K lonisinin yardımı 
A.ıılıara, l tlıtDAM Molıablrln -

den) - Milli 1ardım oelerberlll! ba

nrelle denm elm .. ledlr. Yardım 

lıı:omlteıl ve KudaJ' tubeltrlne ber 

sün JÜzJerce ••tanda, müracaal et
mektedir. Burllnkil leberrüalla ba • 
nreııı rtiimlşllr. Amerika ıefarel -

hanesi mtmurlan •e Amerika kolo
nisi b•.süo Kızda7a para 7ahrdı .. 
lat ballı lell.lı.elzedelete 1anlım için 

elinden ceıenı nP•1or. Bir barb!,c 

talebesi, bir ana •e bir melıı:kpU J'&Y• 

runun ~berrlherı onda bulunulana 
r&derlnl Jatarfü. 

Ankara toförlerl ya·~·- 'ıtomllell 
emrinde paruıa çal141yoı ...... 
ımıı fd.llıett ııuıtuı aumetlne raf· 

men cölcede bırakan mW.iefem bit 
milli lmanıidlln .. hldl oluyoruL 

(Arkaa 1 llncll aayfada) 

Fin - Sovyet harbi 

Bir sovyet fırkasının 
imha edildiği bildiriliyor 
Sovgetler Mannerhaym hat
tına taarruza hazırlanıgorlar 

Boma, ı (A.A.) - Ölle umanı tı· 
kın pzeteter llt..nl&Jan>l &ölünün 
bm:lan ilı:ıerJnde eere7an eden mu .. 
harebe balılıında malaual aıaUiınal 

yermektedlrler. Ba •olıarebetle ıs bin 
lılşhleıı murekltep ot..n 113 llDci 809 
fırkaa •rl Fin kanket müfrnelerl 
lıırafmdan rafil ı•lanaralı lotll'DSD ve 
1a111llarile lılrlll<le tamamııe ım~- J 
411m1t&lr. Ftnler mab!'Jil'';..',..ılnıl 
... pelı; cıolı -·· ....... 
ll4k cta .... 



BOYOK TARİHT ROMAN: 61 

-OSMAN 
Yazı : M. Sami Kara yel 

Padişah ile veziri devlet esrarını faş ıma 

.. ·ı 
Bu ay içinde 
11 geni vapur 
ısmarlıgoruz 

et emek üzere yemin edeceklerdi. Bugün tren ve vapurla felôketzede-
- ~ söz vermeme ihtiyaç HattA; Paılipba ııunJan da kabul 

İnçi'iz firmalarının plan· 
farı muvaf.k görüldü 

"" ~! Padiplıım; Lakin; etıu.ı;,•dlphım• kölelıiz h•kkınA• ~ere eşya \'e malzeme gönderilecek 
rn.ıdeııı ki, btr usul vaz ediyoruz vAki şikayeUerl her kim tara!uıdaı 

İn&iltereye ısmarlanacak 11 vapur 
için İngiliz !innalarile yapılmak o
lan milZakeceler b~tmek tiı.el"eclir .. Va

pı.ı<larm pl.lınları üıııerincielti lelki - ı 
ev 1i, 2l8lışab.ııneleriyle kölem.t oluna, olsun tarafuna bildırece&ini-
yemin edrlim si IUyaı edebilir aiTim? 

De,1noe; Sul:ıııın Ahmet bir ço- _ Hq, luı7~~-
ock yeliyle: 

- Lalam; ben, söz veriyorum, 
bt'ıyyen devlet e.rı:rın. i1.şa et· 
mem! 

- Padişahım; abdest aJqı, iki 
rekat I&llla2 k..lrp lı:ura.n.ıaz.müş
şaıı. ıızre yemin etmek ıcrektıt .. 
De<il.. 

Patl4alı; Koca Mundın. lıu söz
ll.'rı karşısında hemen koliannı 
sıv. -:ıııa.l< abdal almağa hazır· 
!a::ınrşt.. Pad.ıah ile veziri d v
let a.rarmı faş etmemek üzere 
yemin edecek lctdi. 

O lmpenatorluğunun bu 
devirde ne derece izınıbliıl aliı· 
met:leri gt;s..,rdıi~i ,ırörülüyor .. 
V .ır.ıizam; Osman.h İrnpaırato · 
nma ve k.end.i rc:.;ınc itımat et
mez olmuştu. 
Pa~h apdestinl aldı. Namazını 

kıldı. Ve, kur'anı a%1.mUşşana el ba
s;rrak esrarı devletı itp etmiyeceti
De yemin ve kaJiem ey lech .. 

Koca Murat da. :remınıni ya;>ıb. Mu
rat pafflllm Padışaha ) ~nin ettirme
sinde aebtpler ~ardı . 

Canbulatzade Ali Paşanın, Ekmek· 
Cfzadenin, NMuh Paşanın {Jrlldak.1•
n \ e saray enc.rlkaları mt-ydanda idi. 

BaıaeoaJeytı; Murat pqa; sefer j .. 

C'ln .Padip.tıa bir takım mcu-uz.aU. bu
lu ~u. Hiç şO he ;rok kı ; yledık

gllı :!eı.-n kulakl ..... rı na &idecek.t.i.. 
da lı;,..ekele .celtte.1< bem Pa
tahrık edeceklerdL Ve heııı de 

11. let d\İI nı olan bu. h~riflere el 
alt ı :f:ın haberler yollıyac .. klardı. 

.ll"8l paşa; bu gibi enlrik.alann. 
6 • eeçmek için evvel6 Padlpha 
yenıi.-ı ettirmişti. Yeın.in meraauni 
bıttikteo sonra; Murat paşa; Padışa
ba 7aptlaeak ~leri ıu yoldıı arza tıaı· 
ladı: 

- Padişahım ; Anadoluda iki mü-

1 hlm muıepllıp kaldı. Bıri A.Ydında
kJ Yusuf paşa. diğeri de lçeldeki Mw-

• U çavıqtur. Bunlar elde edtlmedıkçe 
1 

AıuıdolU711 süldme\ iade edilemez. 
Dedi. 

v-. 16zlerine runlan da ıı.ave etti : 
- K.ulunw:. ÜW<üdardan bu-er ba

hane ile ordunun hareketini tehir e
dl>C"tim. Dıter taranan Yusuf Pa -
pyı laUılık l.le ve Zatı phanelerını 
tavsit edettlt i.tanbuJa celbedeoe -
tun. Sonra; Karaman valisi ZüW -
kar kulunuzu, Musli çavuşun bir hi
le ne iş1.a.I bit.innesine memur eylı-
7eceJ!lm. Dedi. 

Paı!Şh, Murat Pasayı diltka~ diD-
1.iyordu. Pmta. sözlerine devam etti: 

- Padişahun, bu sene bu, işleri • 
mlz biterse ~rhal İran hududuna ha
reket edecetlm. Bitmez ise, seferi ı~ 
Jecek aeneye bıraJtôlcn&lm .. iş uzadl

tından naşi türlü kilüka!ler olac-•k· 
tır. Müteeallipleri tıraı için lııeudile· 

rine edilecek iW.fallar ve frısan olD

nacalı: manoaııtar şunun bunun ıiki· 
7eUerln1 davet edecek. Dunun Jçin 
:r.:ıt.ı plıanelerine kadar şikayetler 

rd oluoabileeek. Bıııılara karp zatı 

ıahruıcleri idarei maslahat bliyura - , 

-- K61enlzin boıta•linden flld -
,-eı edece&!«, IMıtli, dalı• ileri Cfdlp 
bakk•md.w türlü ~Uerde atım.... 
caklıırdır. FQkat; din Ye devlet alM
rı.ına her tti.rlÜJıiilne ta.haınmill eda -
eo:tm .•. • Dedi. 

s..ıı. Aluı:>el. - -1 
tamamile k..ı...I Y<, et... X.
raL Pap; devla iıala1 boıpaa ele al -
mı,u. 

- ZaU p.banelerindm 1lİJ'11ZlllL 
Herhangı şahu tarafından vAk.i ola
cak ş.k<\yetı tarafuıuı bıldirmekle be
raber kuJunuzun kusurum oluna biı.

z.aL Aıaya çc.k.ıılliz •• • Şe.r'a, ve, pad.ı
phı.aıa liıyik blzmet ıörmeditım ta· 
hakkuk ederse canını u&unınuza fe
d~dır. Dedi. 

S tan Aluoet, K11r&t P11P7a her 
t•Yi ta..ııhuı eylem.şti . İı1"; bu ta
ahhüt \'e ye~ ki. sarayda bcllUıı 
ded1koduları cturdurrnuştu. Artık ka
dın e.!c:ndilcr !ırı.ldak cev.i.re.ıwyorlar· 
dı-

Çilnkü; Padiph eşkisl &ibi anın 
de1.: Letı it~ etn1.1yurdu. M.ül .1'iruz.lar, 
J.1;1 h Peyk.erler, İmam Mwtta!alar, 
· w:.larailil ~ :rapıacaJtlarını PIU' • 

mışlardı. Her şey koca Muradın elin-
de ıdi. Padışahla baj;da.ş!ıktan tton
ra, !ıe= harekele ııeçmlştl. 

.Mur.ıt pap; Aydındaki Yusur 
paşa,.a gayet iltifalkirarı e, müessir 
ve miltevazi bir mektup yudı. \fe. 
lı:endWıı.i Üslı.udar ordugAhına ça • 
tınlı. 

P-. bu yolda bir mektup ta lllus-
Ji ,avuşa yazdı. ?w1u.ıili çavuşun mek· 
tubunu Karaman vali~ Zullikar pa
pnın mekıuburuı leffetU. 

J.fus!J çavup küUI tahsisatla Ka
raman BeyierbeylıtJ leklit olunu • 
yor. Ve, temınat veriliyordu. 

ZU.l!Jkar paşaya dahi bu tevcthte 
bükılnıeıin halı• olduğuna MusU ca-
vuşu kandırıp Karamanı devril tes-
lim etmek bahanesiJe Musli çavu -
iU kullelm.iye muvaffak olunca veza
rctle Anadolu valiliği verilt.cek idt. 

Zül!ıkar paşanın ~i uzadı. İptida 

Und.ı.sı Muslı ça"VUŞa Citti . GörU$tU 
Teminat verdi. Sonbahara doğru Mu~ 

li ('3Yu.fU dahi Karamana davet euı 
JJuslJ cavuş. ZUlliltar paşanın en

trika>ına du;;mili;ıu. Baharda, kolla· 
ra.nJ ulhyarak Kanıma.na &eldi 

Fakat; ıeldltJ rece yataıllllda bo • 
tuldu. Maiy..U efradı da bir baskınla 
olduklan yerde biçildi. 

Aiurat paşa; bu, vakte kadar Yusuf 
pa;anın Istanbula gelmesi ıuza&wı 

kurdu. Ve. paşayı tuz.acına d~üre -
rek Oıküdardak.J ordu brara:l.hına 
mısatır eyledL 

Murat paşa; Yusuf paşayı izaz ve 
ikrarq eCerek oyalıyordu . Karaman 
Beylerbeyi Zillrıkann Muslı çavuşu 

ortadan çıkarmasını bekliyordu. 
Muslı çavuş mesele~i uzadıkça u

zamıştı. Koca Murat, asıblleşiyordu 
Yusuf paşaya ziyaCeUer. ikramlar, 
iltifatlar tevali edJyoniu. 

Yusuf paşa; gilmiye kalkLŞ!llll"!a der 
hal rü.lbesi arturılıyor t~z ıa r.ı!ls r 

veriHyordu. Aydına, Neuteıc 1:1.
t.ı da Ulve olurunuştu. S.ılıan Ah • 
met de, lalası ?.furnl pa5anırı ar~elti· 
ti libi mtik.emınelen rolilnil O)'nuyor 
du. 

:ttusll çavuş, tuzaıa düş!lrlilmeden 
evvel Yu,,uf pa.p.ıun kelle.il uçurula
mazdL 

Çilnkil; Yusuf paşama yok oldu· 
tunu Oğrenen l\1usli çavuş Karaınan 
Be)' lcd>eyin.in tuzağına d(ışmez, ÜS• 

ıe de kuvvetJerile Yusut paşa kuv
....tlerini bir""tırerl< Amrdoluda b6· 
yük bark.etle~ sd>ebi,.ct vcrebilfrdı . 

llu aebepie, Yusat p.... pımije 

kall&1ılıça, t -. ıillbcslDi va· 
rıd:Wıu arttuvordtı. 

Ho\lU, "" Mn o1a<:ı1t Sarulıan va
ridaW>l da Yıı.ul ll"i'lY• venalşti. 

[Arlıaaı var~ 

1 :\DAM'ın edebi telri ası: 2 ~-il 

OZGUN 
Yazan 

C!mUe Zo'n 

Ayni böhiktıeoı:ı. !ki er, Şuto ;ıe 
p~ LapuJ ckneD kÜ ttık .Ri)>i he
rof in suratını korkan~ korkunç 
k;rışt.rmasiyle ncş'e.lcnip kabka· 

yı bastı • İlki. aıztiistü u· 
zan:mış, raiıa• na düşkün bır AY· 
!aktı; ötekisi ilti büktüm oıımı. 
ki.!Otunun -kiı{!ÜnÜ özenle cı:Jı;-

p ı..ğraşı')' o t<.:.'1. 
Suto. 
- Donup le ys,na üfl da· 

ha iyi edaı-sı. ! Ilive. seslendL 
Jaıt keyi:fkri:ri dl. K..ın 

bilir, b~lki de sık s k ke'flfJme
cek fınıal bulıııru~ ıı.ldöıı:lı. k 
dl3i bile. dolı:un. çizıı:ilert düzen
li yuzüyle cicl<li bir çocuk duy. 
lfUIU U5aıdır~ halde, ka:ygı-

Terceme eclen 
SeUlmi lzzat 

1 dan yana değik!!; Bunun için de 
aaaınlınrı ncş'eleııince aöz yıı· 
mardt. 

1 
1 • 

Bu a;rada bGı;ka bir gurup onu 
oyalandll"<ll. Gene kendi böıu
iiürıdC'Il bir er Moris Lliwssor, 
bani hllllİ bir s.ı.at.ir, sivil b.riy
ı.. koDUşuyardu. Komıştuğu a· 
dnm. otuz alto yaşlarında, kıııl 
aıclı. yü.ıi.ı köpeğe bem.iyen bi.r 
yaratıktı.. Eğer yüzünü oydıa -
latıp !nSaııl~:mı.n ç~k sıihi ma
vı J?OZlen olmsaydı, yüziı.ne bar
lr.anlar or. insan d i. eınezlerdı. 

.;; ııakallı, siyah brvıklı. 
-~;ınını 58kl:an ata:ı, durumu 

-ycı.ı okayan yedek 
çavıllllr.nııdaıı biti de 

Üniv rsite kızları kazak, çorap örüyor, he
yetler evleri dolaşarak teberrü topluyorlar 

kal tamanılaruDJjtır. Yapurlarm lha
l.-;I pazaclJkla yapılaaıtmdan bu hu· 

o ......... 
Stnebqt münaaebeUJe reani tatll 

CiilıU olma11nı raimeıı d.Wı de tebrl• 
mU.de zebele felaketzedelerine 1ar· 

dJ.m fa..;ıliyetlne •eYam olunmuştur. 
V•l&>elleltl •ııyalı 7anlmı kGllllle

sl ölled~ sonra vali Te belediye rel· 
si LuLfl KırUruı reWlilaıde .. plan -
mqtır. Bu letiaaa tlaıret oluuı mub· 

1 den b:ıt1annda Ba7an Hacer Dü.nis-
c;üıı buJUJ1.a.n bir ırup alil.ad.W'lara 
dün bir müracaat yaprnıthı.rdır. 

Göaii:Uü hrmşlreler Enlncall& el· 
derck yan armalı n l•lak<Wıllde· 
re yardım etmek anusuno izhar et.
mı,ıcrdlr. 1'e7f17el teıkl.lı; olwuııalt· 

ıacı.. 

Bu ay ic;uıdc vapurlar b ir İngiliz 
!lrmasınıı ihale edılmlt oloı:akUr. 

l 1 vapurun hepsi çift uskurludur. 

;.c!.f Uc.aret ve san1yi erbabile mLles- ı llAbATUAl E \"E Ül'&İVEJl~ 
-- Mbiplf:Tıaio hpol seJmltıeı·•ır. ı mrETu:ıı.t GiDlt'OJU.AR 

Yatmz. h.:ıber aldJguruıa gbre, evvel
ce .Almany"711 J5ftlıu1a<Li>mı& s:ıoo 

tonlük buyük vapurları harp yü -

.zundeo mt.·ralckeümize &eti.Jı·aneQ.i -
gimızden İnrı1tıereye ımıaTlana-C"ak 
vapurlann mühim btr kısmlW biı.yük 
~ Y•purWı ~ edeeekt.lr. 

TtıpJanuda ke.DclllerUe -AYniı'aL yar • 
tl.uaa \'~ para &.ellıur•LI hek h•nd• ba
Zl esaslar t.esbit oiu.nmu.;Lur .. 

KıuJ.a71n hazırladJtı ve balkcnı -
zm teberni. eltıiı e:tYalann mnhlm 
bir Jı.wııı dıın •• f~laede lı;arıtet-
lerlm.be 10U~hr. 

Bul'U..0 de hem trenle Ye hem de 
Karaueol;ı posLoısJle muhlm bir parıl 
'11'•. ıki •thbi ek.ple malzeme tlaJaıa 

l'Ouderii«ekıir. Ayal •amawıla J'& .. 

kınd• ı tncl blı· 7ardım ...-apurv da 
ihzar olu.a.acllur. 

Komite reisi LUU'l Kırdar dünkü 
lçtlm:ıdan soara kendis.ile l'Orll:iCD 
pı::ca.ecUcre hıanbuHularıu. J'ardım 

ve &.eberrualı.n.uı pc7dtrpe7 ta1anı 

.mem.nu.nlyet bır clere«de lnkqaf eı-
L;ia.i &oJ ıem.lş ve bu m.Uli teaa.llade 

eıa fa.Jı;ir vııb.ndqlarm b.iJe wve •
ve iştirak etU.tınl Lebaruz ettirnı{J -
Ur. ller aeml.loe halklDlı.L Kı7.Jay fU• 

beler! ve KuıJay t.eberru merkezı b.a

line •eUrllmif. olu mekl.eplt:.rt m. - ı 
rau.al ederek mulenevvl eva ve pa-

ra vermek"°dirJer. ı 

Bu meyanda ban semtlerde leşek- ı 

lı.iil eden bagaıılarılaıı mııttlı:l"P ı.o. 
miteler dUn de evleri dola.tarak yar
dımlan toplamıt)arıllr. 

Buhm lial.kevter1nde de en mıineY-
ver ba7anJarla ıeoc aile ktztvı t.o,p
lanarak felüelsede k.ardqltr.mı. I· 
çin yun, çorap, fanila ve saire ör .. 
mek&edirJer. 

iki .... ıpa .. hll mreUe :raı

ŞL~Jıde zuo parça fanila ve kan.iti~ 

cora• i6ni:J.nUi.tiw. Di,iu &araltaa &ib· 
ıerJeıı amumi anu ii.ı.eriae busliD· 
lıu ..,... tevziatında tolımll meaar
larılaıı ;r-. J>., il• 7edi anwnda 
tebcrrll tevklfatı 1a)lllacalı.br. 

tlNiVUSİTEDK 

tlniYenıHc .... ,ıerı an&1P4•kl te
benil raaıı1etı •e blı71'k ı.... -
7ünımekle4tr. Tıp Faklllkol - -
talebderlnlıı fel&lıet 111111taka.sma cU· 
maıcrı h:llı.kı.ııılakl lllDlDllİ anun bu· 
&üa bir ttYa9 belı.ll!lllD<kledlr. 

Aakeri tatNu7e mck&ebi \'e askeri 
hikim, ecsacı, tli'fçl talebırlcri tiü.Jı a
ralar.ada 111 lira topla)'ı• KJ:&lla • 
7a yennltludir. 

tialvcroll.e Hukak Falı.illlesl &09· 

ıerı @ düa yeniden 300 lira ttbcrrü 
e~ierd.U. Ayrı.ca ltu FakUJtedekl 
kı:a ıal.ebeJer twellıislerde ve bot sa
manlarında birer bo7un al.kw. ör • 
mekte.dlrlu. 
LNIVER~ln:YE PA!IİSTEN 
GELE:'i TELGRAFLAR 

Pari5 tinınn.ıtesı rekliri )ft"ofeolr 
M. Ranl bilyük zelzele feli"'-etl ku· 
şısmda Par~ 'Ünlvcrsileslnla da,-••· 
ta ~I bir tcııratla nlı.tir 

c...ıı Bi19ele •udlnııı,ıır • 
A7nc& •P:trla Ünlftı Hl aıne. 

!eri Wrllil• de ta.Jebel<rialze lllr Ji. 
zi7e Jel&rafı cöaıl•rmiıtllr. 
İSTANBl.LLU GÖNÜLL. HASTA· 
ll.UUCIL&IUN BiR MÜRACAATI 

Kızılayın Auarayıla açtığı &önüllü 
hasl.abakıcılar kur unu btt.lnnler • 

onlara ka~. üç kişi, kendil~ • 
rıı:<i~n J(t'Ct!er, l::Gbalıınn . n e
vındc imişi-er gibi söylıcşmeye da).. 
dılar .. 

Jan. ne oluır ne ·ılrraz, belki 
söz ıelir dıyoe kanş-nağı gerekli 
buldu: 

- Gitsen.iz iyi olur derli, yot 
boruııu çalu>dı, teı;:men aı.zi. gü
rec"i< olursa .. 

Mor.S sözü tama.·nhdı: 
- Bir yere gitın~ \'ays! 
Ve onbaşıya çıkış•r ı;l bi dön

dü : 
- Kayin bıraderimdir, Albayı 

tamyoc, izin aldı.. 
Elleri sıübre kokan bır kö-.·lii· 

niin Juu:ı~mağa r.ıı hakkı wır· 
clı?_ 

.Moris sonbahsda Baroya ya
zıJ.m s. gr nlill~ ol.,ı uş, Albayın 

Bul'Un rasathane mudür mu.avtnl 
Kemalin reisli&iude b lr he7et t.eıki

.kal tein felike& auııl.akasma h.ue.ke& 
e<leceUir. 

a8rek.ktp btr be,Jel ie 1.e~ilıoaia &1· 
.ı..:eı.ıır. 

SANAli ERllABJ llUGtlN 
TOPLANllO& 

B~ün tlcard oduınch tchrlmb-
dekı 1&na7I erbabı ve 1.abrilı:ataır .. 
ler bir &.oplaall 1apaca.k.Jar ve sd&e· 

---U<•---
MJ.ARI F 

Mektep!erin raporları 

Vekalete g5nderıldi 
I:rken tedrisat ve y~nl ders şetU

leri hakkında 1 inci sönıtstrde ah -
nan neticeler tek.mil mektep idare .. 
Jrri tar:ıfınd.ın birer raporla vek.1-
lele blldtrlloıl. tir. 

---o>---
le fellle~z.edelerlne yapif.c:ıkları yar-
dımJar ...urmk coruşecekJerdır. l'i· 
1cek ve slJecd maddtlcri~ bilhu
aa keadl J'&rdımla.rı iueriıula b•l'inııı 

\ MÜTEFERRiK 

l
y cığmur:ardan bazı yerleri 
su bastı, bir duvar yık1 1 d kararlar verllecckllr. 

Çeltiktilrr de bir toptanb Y•'Parak 
selzele mıntakasına d .. rhat kulliJ'e.t
U mlktanla pirine .-intle~cck.Jerd.Jr. 

B ~rk..J.,· ıi.ı.nüenb(;ri devamlı tekli· 
de )~ğa.n ya&nıarfardan şell..ill enlıı.ur 
)'ıtrierial $ular bam~tamr. ••ın -

PARA TEBERRÜÜ lU BiN 
LİRAU BULDU 

Dü.De kadar ista.nbuJ ve kau.1.an 
lltızılay mi .. WJCl.nc ll\.llUO lira ~k-
den teberru.de bulunmuş ve a7rıca 

10 billlerce parça eşya teberrü edil• 
mqı.,, 

1 dan ba.tka 7erlerde çü;ü.k duvarlar 
m..ate.m..W .ı..;;m.w-ıaruı teslrile ya

.kaim. tır. Bu meyaad:ı Cıhauılrde 

Par.el"'; alıııj;mda ~l•hı...ılıı •Ti i· 

nwıde beltrllycye ali seklı< melre 
yiılJ.;..s.ekliktUJ duvarı• •ı melreld. 

7m dti11 brnleııblre rölmt~liir. bt 
bir ;.esa.dlit ntUccsi olar.ılk: o ır .. da 

\.ILAYt:.T 

Vali Ankaraya gidec~k 
Vali ... belffbe rdol L6ltl Kınlar 

inüııtuz4elı.I luıfta ~ Aakan7& 
rldecekllr. 

BE.LED&Y' 

Halde yeni inşaat 
y1pıfacak 

Beledl7e aebte halin.. ~ -
ı..aaı ~ı karar~. ile 
meı-uda 11.aJ ile 11mumi •e eadl. Mı 
lamlrclıen Ceflrll&c:ekUr. 

AJ'nea şl.nı4l7e kadar ..., .. - ol-
IRIJ'aD cwbu •e mıe7Y& se.tS" U 
tnp etllrlleeekllr. 

ıo bin lira sarfeıll!teek olan inşa

ata •J'lD ort.asuula ba,Jinckhr. l>lter 
taraftan Kaılılı.Ö7Ü11ı!ckl mi lnldm 
bu Wu lç!D lslıfade edllembee•il ılo 
ka.1"l71elle ı.n~tu. İler.d.e bu· 
rada da bir bal bi.ııası 7aplırılaaall· 

t.ır. 

Yolların tamiri ve 
bina sahipleri 

Bir pRle; lıeledlye ffblltlnln :rap

tırdığı treluar ve refüjler için halk~ 
lan par:l 1ımas1nm 4otra ol•a4•i•· 
Dl 7UllU'flır. 

Bu ıı.nsa mnıbbD; kledlJoe nls 
taa'tinlerindea B. Liatfi A...k•7 tıu. 

bll>US\a Jı....ıı.Jk l"Oriltea bir - • 

-- irim 1a1'.ıakrllola: -
rlndeltl kal- ... 7ollanD ,.... ıa.
asir .....,..... itUraltleriala 7apı ,,. 

7ollar kum ıhkj••dın INdlla .. 

ıllıjıuıu ai7 leaiflir • 

- Öyle olsun, enseleniniz, ba
m vız ııe lir~ 

Dedi ve Harisin yalan söyle
med~ini anlayıp aı:-ka.sım dön
dü. Bu sırada Albay Vinöy, bc
vaz ııos bıvı.klarının ikiye böl· 
düitfi san uzun yüzü ve asil e
dası ile geçiyor<! u; Mösyö Vays 
ile ere selıim vermişti. Hızlı 
h.zlı, saığ taırafta, ik.i üç yüz adrm 
ö1'!Cle, erik af:açlarırun aras.!.IJGa 
görünen Geneı lrurınayın geceyi 
gecırd.~ı çiftlığt' gıtliyordu. Vis
semburgda öl.en kardeşinin ya
sını tutan 7 rıci kolordu komuta
nının orada olup olmadığını bi.!· 
miyodaroı. Fakat 106 ncıya da 
kumanda eden fırka komutanı 
Burgen-Deföy kuş beyn:ı, ablak ' 
çehresi. her zamanki yaygarası 
k.sa bacaklan üstünde yuvar • 
!;anan koca göbej:ii ile muhak· 
kak orada idL 

Ç;ftLğin eırafında hareket ar
tıyordu; Her dakika buyuruı.tu 
götiiriip getiren erler g.dip ge
liyor. sabahtan bert kendilerine 

kaaa e'•ım• ..... 

Çe~ gölıı .. -- '-" 
Ye J'elaan n be J1 r. ' llk .lıt.k· 

PMrtm 

na ıeMrlle k+ı 7 iıf. _..,,_. tU· 
llrJcnlı. lı.ılr~. 

D tiJ z 
Türkan şilebi batmadı 
Gecaı ah dm• ı~ 'e Tu-

•:r- barekd edm T•Ua fll•llla • 

... bir hafla - - dilıı ~ 
luıb<r almüllaiıür. 

ıı..r.-. lııUelı.dllı._ bir,_ 
aoura _buyvk bir >ıldu; fırtına.suaa 1a

luılanaıl Ya8UI' bi7 telıHktler al· 
latını!j .;;ıltl a:un denbde dr.lcalarb 

ora.dan oraya. ıltrökJeudlkt.en so11ra 
mueiu kabllnden baım.&kl:ın kurtul

mut!ur. Şehtimi.zdtki ali.kadarlar at

lı cwı M.ııdWıuiea W.,bir lıalıer ah· 

nauu,na _.. loalmıo oa=~r • 
dır. 

Kadıköyünde refüjler 
yapılacak 

~iln1İn •e mMhlelU J'trle • 
riu4e 7eai trei.aarla.r Te rc:fiUl.ı Jol-

lar 7•1"1-• lıararlqlJnlaqt.r. 
Ba ı.e al1ı7ol ıı&zı ne B&bartı-e &· ı 

rı_.taııı r....ı. eadıkdea "8flaaıla· 

e:akıa-. llu.kUr akat&a.ki Wna saJıi• .. 
k>riu &eb1. ata 1iıa4 1•nw1Ş1 1 r. 

bek.lıen:yordu. Bu savaşa nere • 
de tutuŞulmU$;.ı.ı?. Sonucu ne 
olmustu!. Gece ortalıJ:ı karart
tıkça rney.,.-..1.ilderi, ahırlann çev
resindeki dei:ınnenleri bast.Tan 
sık:ııt.ı bir golge lieli halinde 
akı)ordU. 

Sö' lendiiiine eöre, orduyen • 
nin etrafında döne.nen Prusyalı 
b.r c&.;us yakalanmış, general sor· 
guye çeksin diye ı;ı.filiğe get.ıı.l· 
mi.şti. 

Albay Vinöy de, belki de bir 
telı;raf aldığı için böyle koşu -
yordu .. 

Moris, kayin bil'lloCltti Vrys ve 
kuzeni b:.ş çavuş Onore Fuşar 
ile gene konuşmal!a başlanu.şt.ı. 
• Yat. borusunun sesi uzaktan, 
yavaş y;ıv:ıı; büyüve büyüye on• 
ların yanı 'başına geldi, alııca ka
ranl:ğın deprenlisiz üzünüde ça
lıp öt.<>rek. geçti, gitti. Onlar 
sanki işitmemişleırdi. 

konur.asiyle yoll:ımava uğrama
dan 11!6 n~ıya ~lmiş;L Erliğe 
razı idi amma, k ııdisine lrumaı>

da . b:.ı okuma ~ına bil
mez kövlüvc k~ daha bölüğe 
,;-ter .ııınııe-z tı ti <s!n:i ıiuvm'UŞ, 
ODA ~ dı.ınmıu U azı.mqt.. 

Jan rahat sesiyle: ı 
vmn. a<:Wıan büvük sa\•aıa da
ir gecik.en, bir türlü gelmek bil
m.ıyea. telgrcllar ı;ab.;rsızlı.k.la 

Moris Napolyon ordusu kab
ramanlanndan birinin torunu i· 
di. Sen· Popülöde doğmuş•u. 
Kahramanlık çağlarnda yükıinü 
dolduran babası nihayet basit 
tah..i:l<.!arlığa düşmüştü. Bır köv· 

=---~ -

F. T. C. - İsf an bul muhte iti 
2 - 2 berabere kaldılar 

,_...,-- --.. 

İstanbu_m_u_h-te-li-ti dün iyi o nadı 
ŞehrimWıı misafiri bulunan 

!ltacarislan şampiyonu F. T. C. 
futbolcuları dün son maçlarını 
ıla lsıanblll muhtel.ti ile Tak • 
sim stadında oynadılar. Birin
ci maçı kaybetmiş ve bir gÜJl 
en-ek.i ma a da U)"ıf loir :awh-
1.elitiaıizi yen · lıuiıuwın uı 
J.lacar fulbol n, 4iiılkii OJ1DI"' 
da çek canlı iıfıler. Ve ita -
maçlarını mutlaka kazanmak az· 
mi)·le aynayorl&J'dt. Bımltınll 
kar~ısına çıkarılan muhtelit ta· 
kmı ıla nımartai günkü ı..ıı .. • 
sundan biraz zayıf olııınkla be
raber, Macar futbolcuları karşı· 
S1•da caala b< .ı. ç.U..ralı bii· 
yük hir enerji sarfelliler ve u· 
)wılaruıın s ·weresin.i profes) o· 
11d llfttıırlnrla beraber. kwbnak· 
la a~ oldular. 

OYU?\ 

}lendi kalesine 
P•:ınA ilk gol YApt~llıubtelit hı>-
5' ııtvreebı 22 Del dalı: 

ııare" oyua oertı"\t· ·kasaıdan 
Ui h•I aldL lacar~e favullw 
b•~ıandılar. Ycnidea 

fll ~J.AJtlN tıu 'tı 
1';\ ıaıtl Gak da - GOLO 

::Sdi '° ııııetffileıı ,:~ar . lia
ıre jkınri golilnü dev ş.,U, "ır 

fil JlU ı:.,lden sonra r;1 •Ptı. jııt;ytti tekrar ~ >carlıırm 
1tilı 1111 1ııelitin ı:üzeı ~ Fa -
~(erille pz •çtsrııı .. ~ ışraıw. 
.-• lN tv». .,,.•du. 
JtiJITELİT . uur;q GOL!} 

35 jııci dakikatla u..ıı.ı..ı-
yt'llİ bir hU.:tınıınııt. ıı ta • 

kıl"ır bir sütle topu Maca llllSJ'i 
ıı.uıc -"•· Top lı:ale;·e .• kale· .,ne... . k ul Clrer en 
• !"h \·clıtefC m ıtelitj , . 
M• 1 

.: • yap!&. 11 İkin· 

ci ::1;':ıdeıı sonra iki taraı 
_ ... b• la O)·namap \>c da c•- Jt!a r;ahştılana da ~yı 

,..,.. _ _._ ~ b 11 ce 
Cıeıif"~-- maç •Ta"-lik
le ~ıı. -<>---

Saat 14,30 da hakem Ahmet Jı.. 
d n idar • de ;nıaaaıı lıı<ı 
maça acar CllUlartesl gbkü 
kairolarından ğ !.af e sac a· 
çığı değiştirer '. ~ıkm:şlardır. İs· 
tarbul mulıtcoıti de şu kadrosile 
yer almııılı: 

Cihad - Faruk, Salim - Mu
~ Fc; zi, füat - Sa!iıhııttin, ş.,.. 
re{, Baki<>, Beduri, Melih .. 

Hakem komitesi 
1 istifasını geri aldı 

Oyuna :\!acarların ortacian 
ya,ıt: ı: ı bir hücumla başlamh. 
ilk !\lacar alwuaı Cihııol yerin· 
de lııır müdahale ile bcrıaral el· 
ti. İlk anlarda !lfacarların nisbi 
lıiıkiınlyetinden kendilerini kur
taran muhtelit takını lı:lhassa sol 
dau Sal.'ıhııdıli11 V'illiılai.i.) le hü· 
cua.ı a ba aıh. Ve yiı:nıi i · 
k iı r i da~. ikadn Bodı.ıri ie Hak· 
kı mühim bir gol fırsatından is· 
tilade edemeıLI u-

27 incldakil.adıuı itibaren ye· 
nidcn l\facarlnnn lehine m1t• f 
cık oyun muhıeı.:t ıalı.ım aıüda· 
faasını epycce zorluyordu. 

MACARLARIN BİRİNCİ 
. GOLÜ 

Macar futbolcularının bu taz· 
ı se ı....ıı.i vermekte gecik· 

metli ve 41 a Aüikada Şar.,.ı 
ortalarılan kııpt>tı "i.r topu şala
si "'• ıayzeti)ie ıauhtelıt ınU • 
t!afaasının eniiDe Jı:aılar getireli. 
Ve ü4afil.erin mödahaLtsi-e 
zaimen güul t.ir coii tak;m1nw 

ilk g li..U yapb. 
Ve buodıın sonra da ey-. ku-

şıhl<lı lröcumlarla ~er loiri:ıı-
ci ılene 1-0 Macarların l 
bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

BiisntiiJı şioWetleaen Yııimur· 
ı. ı.eraı.er imci .ıe..·reye lıll$b· 
yan •.Wtelit Lakınımda uiak. le· 
[ek "ir ia.ı.il3t yap~t.. Ta • 
lumdan Feyzi çıLarJmı Buri 
sol açığa SalüaAl.ılill. arta bata 
ve lK Wı ıle saj: açı.i;a alınmıştı. 

İlk """"n yapan muı.teöt 
tak.un ba tievrede çok euılı ..... ı 
_... o -maı;a baş.lanıuş ve DUi( 

.-.ummi:jl.ir. 1 
Fakat ınuhlelitilı ga;yTetli oyv- ı 

auna nuıkaltil Mac:arlar da m t· 
lak bir Mtice almak az "yle caa
lı bir tabiye ile ınnkabeleye 
başlam11jlardL 

Wll'l'ELİTİN BİRİNCİ 
GOLÜ 

18 inci daki ada ~r müda· 
faası yakınlarında Bodnri topıı 
takip edcrlu:n ltlacar miidal 0i 
Polpr, kalesini terkeden Macar 
knl•cisinin farkına varmayarak 
topa ı:eriye altı. Ve boş lıulu • 

lü olan amsı, onu w ikiz kız 
.kardeşi Anriyeti dof(ururlten öl
'IDÜŞ, daha küçükten ona Anri
yct baknuştL Moris coşkun ve ı::a. 
yı.f yan.d.ılışl.ı idi. Onu iyl ye
h.•tirmck için kan kusup huku
ku b•tJrSin d:ve Paıise gönderen 
ailesın.in fedıakirlıfıına kat:şl o 
kuır= oy=mı..<. .kadı::ılara, Pa· 
risin doymak bilmez b'.n bir mü
naeebtts.izJ.itine avuç dokusu pa
ra lıan:arnış tı. GönülHı olarak 
burada buJ.unması. bu büyült ka
baha~erinin yüzündendi 
Babası ölın"iş, gelle! talili oı.ı 

kız kard~i. .•tdiksiz k •• !d.k • 
tan son.nı namustu bir koca bul· 
muştu. Vays Alsaslı idi. Mül· 
havzxia oturuyordu. Uzun a · 
man Şen-Popülö şeker fa'>rika· 
smda ınuhasebecilı'.< Hm;şti; Şim· 
di Södan'm belı ba$)ı fabrika • 
torlerirıden Döl:ıh~in kumıış 
fabrikasında iş başı idi. 
Hıç baltaya !2P olamıyan, e

gen rüzgara Oal!ınlı. cnşkun, nö· 
mert Mol"is ani smir gerginliği 
ile kötülükten kesel ge'iroı~ıne 
irıanınış, ly;li~ yüz tı.t:uJ!una 
kanaat ııelim:ı:ı, adam oldum 
ııan;yordu. [Arkası ~ar) 

futbol ajanı değ şti 
ş ~,;,,.izde b tınan lkd 

cb. -. i Genel dıreb.töru Geıı Ter ıy . e • 
al ~ !aner~ en·c.ı.,., İMi· 

ıaet cıı;J;lerını bddırdiğimiz b 
fa .1 • . . a-

koıtıı esı rcısı 'e azal 
k eııı • a-rıııt 
dU. bifıe merlı..ezıne da'°"t e<le
rck tJ$Ull bır. goru~me yapnuş • 

tırs• ..ı;~de .hake,. heyeti-
. :.ııfasını gerı alnıası tak 

nın - ar• 
-r eınıiş v.e heyet ~"eni aıalan

ru ;ıtihllk•rle su fekilole tes 
aın d J niştir • bit t . ı • 

ıteis: AbduUab, Rıa Nuri Ke
m ı Jlal"';; lnlıtar ve ôıfcr • 

11a!>•".' omilesi reisi Abdul -
ı.ı. p~D'. 2&1Daııda futboi ajan. 
lıCı iti"' de deru.lı&e ctaı4 .eski 
ırja' ""?'al. Ualinı işlerinin ~k-

K"'u ilen - erek çekilmi,_ 
tir -hal lı•lu11e,. bölı:e veley • 
...... baslıctıı.ı •jaaJıi:ıaa lllult
tar tJJpr1la l.a7iıı; tabrrür et
...qıit· 

--:::::=- = ==~ 

Gıda ihtikarı 
aldı, Yürüdü --:<ooıisyon bugün vazi
yeti tetkik edecek 
iııü]ı>r komisyon• ._lih 

dlll"liitihı ' mı laka 
Mcarrt 111" ile lıoP11.narak ça. 

. ~•• devam •ıltc k 1 
!14mal"'-pıadıldtrl li ' t r. lt.llıu-
sa rı•• •trlnd•kl rı..ı 
Tü.seJıh~trl üzttlnde eah ılacaktı.r. 
ı·a1; fıaııarıııın 1"1tt11ıÇe P•ha.lı!afına. 
ıı •liet .... ddelert 4a ~ etmek&,.. 

ıllr. 
Dit<' ıar8'I- llına .. ,_ bıra

lntan .,,.. ""' 7 lllar floları .ıa bir _ 

de ·re fıtla-'>r. FakaJ •u Jiik • 
.. .:.. ,...rasal &öriilacıı.ıe•ır. Çİİlıkl 
lr1l mıdd•ıı:rln rı.uuı llıraeat laalle

ıllldlltlei' iOllD btrd•nblre d-ılf-
111. -0---

ADL.fYE ..::.::.;;..--

Ha il aç dükkanını soyan 
hırsız mahkum oldu 
Ömtr ...... •ırı Anara.1da Sat 

... Malll"•da.a ortalı oldal<l&rı hal. 

lae ılilklt.mna &illt'q .. e dikit';• cı. 
n~t ııııiJall bu1111ıı1atu bir Öfe7o 
aaı.ı.;.ıımtır. 

ö .er ak••m olup diikklıl kapa • 
m • -~ unna 7APnılf nınca çe•m ... ~e arat 

ve leı~de olm Ura botu.nan bir ka ... 

ba • la~k d kkiJ>ıbD ka,mıt • rayt a •• u . 
k ıao.an Ömer. seki .. 

tır. n_ıuııare ,.. :...hkemesinde ma
sı..cı a.ıb'• tt .. 
ı.a _ ecWınit ve neticede ı a7 zt 

kem< lıltil.ın olıınmutıur. 
&un haP"' Dl" 

Kömür daposunu soyar .. 
ken yakalandı 

S Uh pdında bir hu·•"· diln Sııl 
Ut& ah ·tle ask.erlok tubes1 arka.su,,.. 

a Pl( . deposuna s:Jrnılt ve kO., 
dair.! k ""ı'ruak lsl<m~tlr. f'akal Sa. 
murlf'rl ça :ıG.'l• sırada 
lih tam bu marifdl yaP 

,. . , ..,:ı)":ılaJlDllf 9t 
dı.ş:ınıl2Jl ıorw.rt'k •. .· h"'l<:I b 

lh•i$1Jr •• u a. .. 
du..aı aJhfe7e ver lklıltl 

el •• ı~ ~ 
l•nan .... cUuahrn .ucld1'" iltk>"aı 
halılınl saı.ibıddln ıı.arar Yerıaittır 
•lait ... ı.~-· . j 
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Ka ada askerleri-1 ş o P H E L i 
nlAn u inci kafilesi YANGINLAR 

1 Papalıkta sıksık yan-

LoDdra, t (A. A.) - Kanada 
btaatınm tam techizatlı olarak 
ikınci kaf'ilCl9i diia iaeiJtel'Clli• 
carp sahiline gelmiştir. Kafile· 
7e biihassa bir Fransız harp g~ 
ibisi Tefakat ediyordu. A 

Derlln, 1 (.A. A.) - UJDUJlll 
braqüı bildiriyor: 

Garp cephesinde kayde d~ 
bir hadise oınuımıştır. 31 ilkki· 
nuadaa soara düıman ta71are~ 
ri şimal dcı&i%indc Alman sabil· 
leri üzerinden uçmağa t~bbüs 
etmişlerse de bunlar vakllnde 
&örülerek tardedilm;..ıercla. 

Ankarada gardım seferberliği 
(B14 LM"afı ı lllcl S&Tlada) 

l'urilan her uralUMia aJDI ka.J' • 

~ ve 1ar~ Jı:Oflll• pyred ıi· 
ae C~l)'or. Aakar'aDlD yardım se • 
ferbe;1ftl dıiuJı:iiıuleD Dba llanreW 
bvam ediyor. 
Eşn ve para &eberriiünün gittik~ 

artu l:enunlYeUııdcn zly&de ,-ardma 
~n ,.1sıcrUen kbaliılt, ı~ıea aliU 
Ye samimiyet mahfıyct "Ctbil çeke· 
Cek ve milli itıihn n mudi' .a.eak 
laaldejir. 

l.vlnln sandıklarını ve ldlerterml 
'°'31ta.nlann ve iistilndl'khd ..,. • 
•uıı verenJerln kafilesi bir p.ıılelllı 
nz feJ"I yapan lnsanlarıa _.ısıltl 
't"c tabiliği Ue öııumiWlea ~ ılı.. 
aıekıeıur. 

Yunlumunn ceçlrdlil zelzele fe. 
likell uııu bir dcvriıl bll ~ 
en bü7iik felikc.ı olduia kaıılar 11a1. 
kunızm cöstcrditl tesanül ve baml. 
7et de UZU?l bir denlll en saınlJDİ ve 
't"erlmlJ haml7eU olarak &aJille b.. 
lacakıar. 

Talaa vıırlıkb ve ball9th ... nlat 
lletll fı; 1 .selle kardcııcriJllfeJI bir 
parçaelk &..t'klı elan yokıtlll 1u..U-.· 
lar dalal oıılarn1 lııllatiaııü ..... na. 
.. n dUa iis&w; n raha& y~'-ıı 
Wr neTl buıunıa:r.luk clu1ara.k elle • 
l'lılden relen yarclmaa ·~·ktadıt. 
Jar: Aakara Ceaaevbıdelıi 111rU.atlar. 
la Keeıiören Anakucaiındald 0-C~· 
lan.n 71U'dımlan bu mulaleaJDlllll u, 
akla ....ıen &oplu delUJeridir. eerkta ..... ,.,.. 
leliketwle ~ ... 
7etlfmek loiD ta1dah cordiiill htr 
iiirlii ,,.,.,. ~ ......,.->ıllt. 

Bil ŞEYi VEB.İYOBJA.lt 

dükleri mauzaralarm ulviJeLuıdeıı 

7orıuulıık fal:w aluJJanmı ıca.edi· 
iiııi so7luyor.ıar ve aulrı•aa ı.tll
yorlardı: 

c.Bi! ablUıı • • 
daki çocugu ,-atak oda.swı.aıı ko~rak 
celdl, P!Janı&l>Ull MJ'UllUP Leberrll e
d.ileıı qyaıwı aızeruıe koydu. Ayak· 
kabım da cıdu babam 7eıılslnl ala • 
elana.o oradaki çıpı.ak Ju~nlet1ere el
beue yarar di7e lol.inleriııl srLi""1• 
7• kDfhı..» ()imqlan dwJelıo•Yl'I V3• 

11.U kalml)'or, 1'1UU t.çıııwda uıa.ı.lar 1 
daha çok •'-& J&prllcı: Kuçuk bır ÇO• 

euk p&l&osuna bır &aaeleyc şarap ıe· 
urm14, «Meli.lep ne 1alı.ıu kot» kuşa 
l'ider cellrim walar da.ha suiulı.. o 
çocuklar dahJ& çıplak, (llllar Jl)'İll· 
alıı• dı:yc bır keıııı.r;ı bıralı.ıvı:rdı. Car· 
ıuulan ailJI ela faıaraii,fle ..,.ıter 8'· 

)'a ceıırea lılr ba.aiyeUI \'a&andat 
çucq11 •P'U. ••ıJcruıı~ hep birden 
dulı.lu. Bır maıuaranıu ulvıyeLlw ıçı
mae ahıclınıı!ye kaimJJ'or blr diier 
&.e:ı:abur, bir U<&tka kalabalık saıunu 
aarı1or. Dıpnla bet oa .bamqeLli 

kadlll baiırıyor. •- GeUr~mıı 
qyayı IWa LaşıyacaJı:! l'ewdcu W<llı.· 
buz L.ıerı:1. 1'arauacak ~ 
Wu.i. l"eııilerinl ao1leyin!.JI 

Du~u.11 n: .MUKt:KHEP 

l' E"l'Mİ l' OIL 

gın çıkıyor 
Boma: 1 (A.A.) - Bir kaç cfin 

içinde Paı>ahk makamının Baş· 
vckU!ct dairesinde ikiud defa o-
larak yansıa çdunıştır. Bu dai~ 
l'-umada Pupalu;; r.ı•Aknıııın_. bJt bi· 
naların en mühiınicrindcn biti· 
4ir. Aleşiıı büyük b.T kısaur.ı 
söndürcıcğe mU\·:tfi.•k o1an itlıo· 
iycain bülün ga.vret1crinı? ra~
men binanın sol kısmı hata yan
maktadır. 

Hasarat büyüktilr. Binadnki 
kil.senin tczyio:ıtı ve kıymetli 
tablolar yannııı;tır. 
Sık sık vu~ubufaıı bu yangın· 

lar naz.arı dikkati cclhctti;;ı için 
alü.lldar mak.ıunlu tahlil.kata 
bKfl~Jardır. 

Parti grupu bugün 
toplanıyor 

Ankara 1 (ikdam muhabirin· 
den) - C. H. P. Grupu lımumi 
Hevcti 2/1/1940 sah günü (bu· 
gür., ı •Milli İktısat Koruma• l·:ı· 
nunu projesini müzakere etmek 
üzere saat 15 tt: toplanacaklar. 

Bu mevzu üz.erinde tetkikat 
yapan grup komisyonunu,n ra· 
poru tab'a vcrilnı:ş oJup üyelerin 
mülalealarmı temiııeıı grup ida
re heyeti taral.uıdan tev~ edil· 
!Jlİşlİ.l'. 

·1 ocama vapuru 
tevkif edi.di 

Montcvidco, 1 (A.A.) - Uru· 
~nay, deniz. makamları, Alman 
~~draJı Tocama vapurunun tcv
kifıue karar vcrnı~tir. 

bir Alman vapuru 
kurtuldu 

Berlin, 1 (A. A.) - Takriben 
17000 tonluk Ahnan transatlan· 
tik ge1nisi Saint • Louis llaın· 
barg'a gehniştiT. Ilumburg • A· 
mcrika hattının beşinci biiyllk 
gornisi bu suretle nıenılekete dön
ıuüş oluyor. 

Sular dahi coşup 
biı arar oldu 

B~ü d:ıfareı..~ doldurmak 
için, be.&ı.i. bir ı>aK Lıen fa'l.lnıhr du • 
şiınüyernın. Acaba ne 7az:ıyıı:ı, ne 
yaza.rıın!' Balbal, bs utedcnberl 
menlll&rımı pek çaba bular, yan · 
larımı çok kolay yazarım. Fak:ı.t, bu
gunku Lıkranıı yaı.mak ıı:lıı blr türlu 
men• bulamıJôr, daha detnua lılu· 

lamıyor defD de bulduiunı birçok 
muhtelH ~nul:ırı Wr tiiıiü 7azmak 
lstcınlyoruın. Bunları, belki de kil· 
Uaı 7:nmak ls&i)"or, faluıı Dt7Jeyim 
U. &ıınJllDI Jıitcmiyor. Çü&ıJru: <tonill 
ıen deilJ! 

G'lmıır1or mlllAIDu:a. o canım. el· 
fcrl.:n arkı Anauolunun, uiradıtı 

acılarıa acıama ka~ı ~ goouhle 
ŞE'lllik kaldı 1'1. be.nele de kalımı'! O 
&'UZClim, o Şt"kt:rim ) erlerin utradı· 

iı bu felikde, dcill 7alnu ins:ııı .ru
rdı.leri; dai, ut bile kan ajiın1;cn 

ben, ı.utar da datarcıl:ıını. nasıi bat· 
lı.a 9CJJerie, lııillaa5A bazı al;ur, ea· 
bar aıevaulada deldcnlrum! G.r • 
müyor musunuz. ı:r:zincanuı , J\em.a • 
llm. SiTasm, T-*adın, G resunıııı ... 
ta taşa bile itan at a.l.aD ba derin •
cılanua kal'11 Bur;;adakl. hınlttelıı, 
İneıöldeki, l\fanls:ı.dakl: Sular dabl 
coşup biltarar- olurken na! ıl olur da 
ben, ara aır:ı 7aplıtım gibi, okuyu • 
calarJma neş"cll yaular 7ıırnm? 

OSlUAS CEMAL K • .\l'GILI -
Fin - Sovyet harbi 

<Bat ı.:.rarı ı inci sayfada) 
Lenhagrı&d ve cr.ııhcdl' bir mu<!de& 

kaldıktau sonra l\lu:.lı.ovaya avdel e· 
den Gepcu şefhılıı bu scyııhall SeY· 
:ret muharipleri ara'<ında isyan tık· 
ııtına dair ver.len ı.;4bcrlerl &c7U el• 

mckledJr. 
SO\'YET TAVl'Al:EJ.ERİNİN 

FAALİl:' t::Tİ 
Delslnlı:l, ı (A.A.) - Rus tayyare

leri clwı hemen heml'n blitiuı f'tlllaaa· 
diya selrirterl uzcrlnde uçmltllar ve 
bonıbardunan l'lmişlerdlr. BarııleD· 

berı hıçlHr vakit sh-ıl lı:ı lk 1NI dere· 
ce şiddetli bir taarruza marn kal • 
m:ımışlı. &uslar Tıımpcrc. Abe, Rli· 
hfmakl, Luvlsa, p0rvoe, Lalıli, Aam· 
misaarl, Vllpurl ve l-iviııkil:ı şehir • • 
leriae yih:1erae ~omba atıınıtlud8'. 

Ba son fehinle bir ~aneye Mm
ba diişmuş ve iki Jı:ışl ölmiıştiır. Blr· 
ook eyi.er l!Milııim huara lltnmDşlu. 

Veşiltrmok taştı 
(S... tarafa ı bld sayt:ulaJ 

~ köl"'ÜSÜ civarında yol -U.Ui•· 
de suların şiddetli ccreyani)le Kauplar eemf7eUııiD kavuroı& ' 

arlalılaa _, -17dlerilli9 ~ 
4J lmali&uıdall &ebeniiler &o~ 
.aakllJa& fll'ketlrriahr u.r•...,.._. 
ft taksi lfle&eDleriD araba&aflll' C.. 
l>errı.ı merkezıeruıuı emı.rıeruı- Vt!J. 

mesl b• &euhiiriba nsı.eıe _..ı.le. 
ridlı'. Elinde ancak evlnin 1•~caı. 
ve ci7ecett eva bıılıuıaD kifJÜltt 
kite Maklar'Uldakl ....,.ur ... ~ 
.........,...... ceUmıekWla-Jer. 

Ka'111aııla. Jq<ADC .mütkiUiC tah· 
mln edemeı.slniı: sababı.aol>crl bsle 
1apmakıan, beıoap cerıaelıı&ea. 9'1'& 

ka)'deunekten odacbkl de1le dAıe 
biıUar bUm1.t b11hua111er. Kale•ler 
de malLbuz yazm.akLau k•1ıı yap • 
mak&MI JDiirdlkep llal=ı•!f· raaar
..... ••• almalı. imkanı 7ok. l'alı.m 
n>lel'\fen IJlrıJıden &ellrti1......, lSe· 

...ıu &iiı' .... •UJ'• ....... Q ... 

a 7aulmaa M&laa ılenU•> diyem hallı. 
mııl.>4' .... ac&allla bak Yı.:..-U- bir balk 
hıuı.ayeli 11..atıüan Ye ..arelle••i 
biureıı teberru makbıu ve l.s&.elerL 
İ.Jı:i ıün ifiade 7alııu Yeıılşeblr mer
keaiııde W>Plluı:ııı ıı:ıra 'JUllO IJray 1 ı 
ceçm1'> buhuıu:vuı. 1110.000 parçııyı ıe
çeu n yarıamd&ıı f:ı.zlaSI yenl olaD 

111n lıl~ım de lil bal1'• olarak IU· 
&af Ye lııCTUdilaiftlr. 

bir İspanyol transat
lantiği yandı 

Madrit, 1 (A.A.) - 23 iıu -
nuuda Kanarya dılalannm SOO 
!11~ •~ğmda ltulundağll esnada 
ıçınde bir yangın çıkan Gabo 
san anteaio ismindeki İspanyol 
transatlantiği gemisine mahvol· 
muş nauriyle bakalmaktadır. 
Vapurda bulunan %80 yolcu im· 

ı revrilmiş •e maadalara cektiri
lerek giiçüikle kudar~mı.ıır. 

Bir anblL ... &eberriiU ,.JCI~ 
ıea .tu• 11 ptlal"llMla wr • ..._ 
ctr& öt.ar- Aleada aa.btaJJ,.ri '°ı 
jçlnae tevkle çalıtan Jıamlye&JJ ka. 
dut \"C kWarnnaua a~ Jaa,. 
ran ha7raa ııe1re&mek&eı1 p111erı1, 
8orda.m: - Bmalan ~ illa 
cinderi7onmun. cEYeb ee .... •e. 
rlJinoe J'MIUI& bı.r hamal abP ,_ da. 
klka IODn yeniden &"iriindil. f'aJtt. 
evtndek.l iki ,uae n Ud ,.,pndaaa 
birer tanMIAJ ceUrmlfil. Fa~ batta 
ki, ci7ecıek Cf>'& veren daha ~; o.ı.. 
larm da makbllle &"eeeeeliDJ •ıılar 
anlanwı sartlDdald 7i1DlüJerl IOY1Ua. 
du, mantoea.au bıraktı ve bir elD

1
1.11e& 

~ı öı;ttl7e büriiıaiip evlDla 1° lin• 

tiıUu. Glderkea kaPJda kall"elllara 
7üklcWea bal.releri birer bifd' ok. 
f1l)"Ordıa. 

Kadutlarmm ÜfUDJ&ra !El,.,. .... 
mbıe&Uklerl busıuıi oıomob11Jd1e ~ 
n cczcrek lnlcalı kacak et1• .. '~Urı. 
70C'lar. Belki pm11rlara diifiinll'ler 

dire hamallara lafahlu1a ~-
lar. kendi eUer171eı &amil ..,........uı 
7anıb~ tqqorlarch. Fası- 1~· 
duklanıu IÖ)'li)oenlere evlerde cor • 

A tcuell.e peyair, 111 çaftl un, il 
__.!t 5aiı' 1'7ecek ~. caa1ı 
lı&Jva.ıı &eberriüai. • ..,.un bbal n 
kaydedilen valand;ı.ş ve müessese yar. 

duaiarı.odaD lt1e b1rkacl daba-
B11uuı mdllepler, mrıeııseseler Ye 

eaı:, ·Uu ar.alarmda para toplayıp 

&ellrQ'orlar. İsmcLpaşa kız enııtiıü • 
sibılin IGf hr.ısı bıwıı.a IJlJ' miialidlr. 
AlllLara balkııııa mumta& baml:JeU
nln bir aa enci &.ecelllslae imil o
lan bdıu yard'm sevenler cemiyeti
nhı bir sünde 1.opladıtı para zsoo li
rayı ıeçlyor. Ankara bUDdaD 20 Yıl 
eYvel memlekellu en kı&raııbk Ye Ü· 

mllsla siınlerinde sosıerdiil bamlyel 
ve kyakkua.ıı bir et.iDJ dab& ka7 • 
deUlrlyor. 

Ankara mlllJ 7ardım komitesi bal· 
ka naıtal &qelı:kiir decellnl bilınl • 
yor. Za&eu herkes bir bamı1et &eza. 
hürü clbl delil, btr n&lfe ifa eder 
clbl ,-ardmwıı yapıyor. Komite dıiD· 
kü rlca1'ı telırarıamakiadlr. Sayı• 
Ankanhlar n1erbıe ajTalllllUUll bek· I 
lenmeden eşyalarını Vl' p&ralannı &e· ı 

berrü merkulerlne &"ellrerck komi • ı 
&ei:ııldn vaıifeslul kolaylaftırsınlar. 

,.- ----= 't 
Muhterem okuyucularımıza I' 

Dikkat! 
l\f nnhrr.am tccUye ,.aJ'!"•d!klttı için bazı vili'.''t"f n lr.>:ıatard~ki 

bayilerimizden gazete iJ'SAlatnu kesmek mecburiyet:nde kalaca:ı • 
mız anlqılıyor. 

Binaenaleyh muhtef'eJJl oln.yucular.mızdan şunu r.c- .J- ! . 
Bulundukları mahalle b{DAM'ıngelmediğini giirenlcr ınJ. uııı yu- J 
karıdaki sebepten ilerİY'e ~ldifini der.hal takdir C'derck bir kartla 
gazetemize müracaat ederek •Yhk, üç aylık, altı aylık ylilık abone 
olabilirler. 

Te.frlka ve romanlan takip edon okuyuculanmız han~ ı\inden 
itibarea ıaaelc alamadıklarını bil:iiril' ve talepte bulunudaaa o 
ıünierin ııaı:etel ri de a)'nc~a kendilerine J:Önderilccektir. 

Abone fıyab şudur: MI.ık (90). ilç aylık (2.70), altı aylık (S.40), se
nelik (10.80) 

[ AJres: l•tanbal Cafaloflu, Nuruoımaniye caJ. ı 
deai ikdam iaare direlıtörlütü} 

~===============~=========~ 

dada .çağrılan gemiler tarafın· 
dan. kurtarılmıştır. Yan&mıu se
bebı aııaşılamamıştır. 

hir ) unan gemi.si 
imdat istiyor 

. Nevyork: 1 ( A.A.} - Sahiltl•r 
ıdar~i Yunan toksiia:-his vap~
r~ııdan .veuidl·n stirarJe inulat is· 
tayea tea izler almıştır. 

İş müstacel ve 
mühimdir 

<Bat tanrı 1 had sayf'a•a> 

malda defli, planla ve prog.-am· 
lı rahşmakla mümkün olur 

Felaket nuntakasındaki ~ilfu· 
sun bir daha toplanmamak üze
re dağılmasma ve başka yerler· 
de yerlcşınesine meydan ver
memek şarttır. Bu da, işi asla 
sürüncemede bırakmamakla 
mümkündür. 

İstuıbulun büyük yangınla
rından sonra. seneler sürea arsa 
taksimi ve (ap ı.e,-zii meselesi. 
İstanbulun en gü:.ı:el yerlerinin, 
gözün alabildiğine uzanıp ~iden 
viraneler haline ~lmesine, al'!la 
kıymetlerinin diişmesine ve şeh
rin siklet merkezinin Beyoğlu 
tarafına germesine sebebiyet 
vermiştir. Şehrin bir c;ok nü
fusu da, Bursa gibi, başka tc• 
hirlere dağılrn.ı..ştır. 

Gerek isk~nın, gerek imann 
ehemmiyeti., işin yiiksek ve sa
lahiyetli makamlar tarafuadan 
idaresini icabettirmektedi.r. Bu 
makam dn bir imar ve iskiln ve· 
kalcti, yahut da Baş Vekalete 
bağlı bir imar ve iskan umumi 
miid.ürliiğü olabilir. Başvekili

miz, muhterem Doktor Refik 
Saydam uzun zaman, l:ıu işlerle 

~,uı olnuı~ bil' devlet adamı
dır~ Bu muazzam işi, en iyi 
hangi teşckktılü.u başaracağını 

clbeUe baden daha iyi bilir. 
ABİDİN DA VER 

Bunun ü:r.erine gecedenberi oto· 
ki.isier ve otomobintt1e diğer na· 
kil \1asıtalarnnn Çekmece köp· 
riisiinden gcçme!eri ınenedil • 
nı~tİl'. 

Ktiçlik Çekmece köyünü sula
nn tamamen basmasına mini 
olmak için köprüniin altındaki 
kazıklar kaldırılm.kta ve MJ· 
lett derenin göle daha kolaylık
la akıhlmasına çahŞtlmaktadır. 

Çekmece köyünde 4·5 evi sular 
ba!';nıJ~ bulunm:ıtad:r. 

Çatalca istiknmetinde 2,5 kilo· 
metreden itibaren tren 1olunu 
su basml$hr. 

Bütün tarlalar su aJtındad:r. -t.J---
Ajoks Montevideoya 

gidiyor 
Lonı1ra, l (A.A.) - Resmi ınah -

fellerile söylendğbıe cöre Ajaks lmı-

•uörti yakmd:a btr nttıket Urllft • 
tinde bnlıwmak uure Montevldeo· 

7a sldeeeklir. Bu lıususta 7apıllan b· 

Uıaaaca Uruıı&aY lıiikümeU m11Ya

fık bir cevap vermlşUr. AJau"uı Gral 

Vou Spee Ue mucadl'lesl neUee5iııde 

aldıiı 7anlanu Montevideo"da tamir 

edlleeefı.ne dair dolaşan haberler a1-

Dl maWdlerde tekzip edllmelddlr. 

sc:rhnşluk 
Şehrcm.bıiııde Yeni Demlrı:eGme SO• 

11.aiında a na.maralı evtle owan Ali 

Şiikrü Ue 7bae QDI aokalıta ...... 

arkad•JI Drahilll evvelkl seee fa

la aarh°' olarak rezale& cıkarmıllar 

ve 7akbumuflardır. 

Ya;-ala hastahanede öldü 
t}ç siln enci Ferlk'61ilııde afır 

bir yaralama olmUf. Kamil ad.ında 

biri bir alacak yüzüııdcn arlı:aclqe A· 

zlzl k.anwıdan bıçaklamqh. Azla kal· 

dınlı!ıfı Eifal basblıaaeslnde din öl

müştür. Kimli yabluıDWI ve adJlye-

7e verllmişlir. Hadise bakkuıcla &ah· 

kibta b~ıt&ır. 

i LAN 

TabıHw Bay İBRAniM BAKlll· 
CI"ıaın 28.12.039 tarlhindt.n Ulbarl'n 
memurlyelL-ıden 8) nlıiıfmı ve mü· 
f'.SS eıulale alakası kalmadığını ilin 
edcrım. Ci. ve A. Bak.er Lıd. 

Günün mevzııları: 

Sovyetlerin Finlandi-
1 yaya karşı harp hedef

leri, bugünkü vaziyet 
Yazan: Emekli 6an3rıl kruınJ Koçar 
~~~~~~--~--~~~~~~~~~ 

SoV7etlerin :outtdlklerle siyasi ve 
•kcri muza.terderı sır.u.Ulda eeauai 
B:.nlk devleOcriDlıı gı:ranıw, miilıliıı 
bır mesele tqkU elmı.ı;ti. lUuzakere • 
lcria blkıLama ~ol acao cl.ğer anlq
ma, Sovyct düiUDceleriııı meydana 
koymatı.u. Poieayaaın ~ksıml iDe 
orLa)a rıkao \aıi)eL., 1cnl komşu ile 
ıer-,ısus eden budu! hıuuııı şımall' 

do;ru temdlı eUi. bu •~eUe L tn!I• 

ya, Leto:ı~a. Lsıonya mcmlcketlcrı 

yeni uzıa~ı."lalarla Sovyı:Llpnu a~c· 

ri ye sıyası uatm.lı=rı altına ,.ııdı. 

ı:uslara 'ure Le.ıwıgr .. d ın, cmper· 
yatisl emeller ıudeıı Flnlnndıy.,.um 

CCJJlll' hududuadaıı 3Z kilomcu-e ıı· 

z .. k :.a buın. llUiol, wıratejık emnlydı 

ruulı.cm.:.111. 1~0!4?..wi l maaı, ~ 

uzıın muddct dun11;, erda. ilim tleiıaa· 
w .. ıuın ~ttıkta dııımö& ~lıycn us • 
lere ilı.iyarı \'l\rdı. Fiulaı d:)'a kor • 
(~ &tb )&Na. Ozd n Atı.ad aıllllan 

da !Hı ha7aı damamıı bpl)'JU1 kuJL 
llGlr. L&D.rl i.ılL 

Almallbr, Bi7iik Baıp&e, Lenin • 
11ıul ı iaıbtbl edea üri>tlcr tc\'clb 
eıiak.c:a. 0ae.J ada!a.nDm işplml U • 

aaua.ım•fl»rııll. Şark cephesı )'arma 
~cwu-ı ~ llı&ıwm du.şu

raoaaesı ele sevkıüc:.C7~ pwJU:&niıa ıe

prı.amıftı. &raıtt da U.ı 11&11 le udc 
topçu aleşlel"•le ele 'eçırlımışli. 

1 UJjll .. u.ı.)auuı ee.ııuuw.ıdoı miilıim 

acla&Jarın fuaJ ve t:.ıuc.ml g1bi bu 
lı.orıı:zm ol.eki )'ak ınd;ı cmm us • 
lcr etde ed.lmcsı oe e1:Lemdı. Adalar, 
ıwrfezin her ılu tar..rı...u .. kj dollaııma, 
ftılua.&u ve hava er~ eskı Çarların 

P'Q na.buın lıcrha:ııgl b.r taarruza. 
kartı :ı.ncak korlI)abu.adı. .. 

tiuyW. k91D§usmımı ba dlslukas· 
7onu, Finlere aruk ne.fes alacak bir 
luıırıdor da bmıltam&adı, bW'r..yeı Ye ıs. 
lik.ı...ııeri için her fedakıır1ıi;ıı amade 
eial& !-'.ınlcr, bo kom\Wıcı.oaa, Laltta

&iic. kal;uJ ciemedıler, 7urıilr.n 1'iu· 
runda olum meydanına atıldılar. 

nı.nııda irtibatı tcmın eden kaT -
veı.lerla ü müııılalıa!cslJe 1'.-b'e atıl
clılu. 

Tahammiılia kıran tuklara rai-
mea, FlD onla51Dlan 7i.k llankei 
kabıJlyeU her tııra.fıa butun \aılrnm 
~Wıoüilc.:rlai ~ hMlinlL 

Şımdi, Fin ~rdusunun macera pe
ılnde koşmı) acatuu z:uıncdi7ora&. 

Blı onla. mubnmetJnI. lkma deki 
kol:ıy!ıiıı da medyundur. Finlandiya· 
Dlll ele geçcııı karliasıncb prk ha· 
üiıı:ıza Köüircıı mu&catdit pc.adl· 
ferler ı:anıyon:z, Bu mrm1eketln yol· 
lıaruıı da lhmaı eknemış o ı kllV· 
re&ıe :m..ıtıcmrldir. Faılcr ıP-n all
aemek, nm:ııı kaunmı.k, 7urtları· 
ıu korumak ~ me\•&ııualU'. Bu • 
._ Jeia •,.al( ltlr •atb.faa maka-

isv~le irtıbatı temin eden hatıın 
her v:ı.ı.yeUe konuıın.ı.ı bllJ'ii.Jl bir 
ehemmi) cLı hal:u. Fuıleriıı. v.uiye
Un inkbjafnıa .:-ott. 71ne fUll&I mm
ıakalıırıuı ufak, fakat b117ii.Jl laarekd 
&i.alJilıyeHııi ban: Jı:uVYe&lerle miida
laa ederek merkezde ltü71ıt tur ib· 
&ıyaı buJuııdurmalan f&JılalJdar .... 
yor uz. 
İk~cikbnıı va ...... a1tannü 

Botnl, deıılı teşebbiislerhıe llte7dan 
bırakmıyac:ık urcue buz &ubr. Rus 
donanması, ı:lmdi) e kadar tchdiUtar 
bir rol de ey:namamqıır. 
Zlmamda.rlarının &cruinahn:ı. co • 

re. Fııı ordll!iu, teçhb Ye takYIJe e
dildiği h.'.ılde, defi \i e lıırt \i azlleslnJ 

uıaa UJWLa bafaracak&ır. Fm1er b-- ı 
ca kahram:ınhldan sonra, müs kil 
'Pe hwmcte şsyan bir mmeı obr:ık 
7qamıya .bak kaunmı larda. Bu ve
sıle ile, Fhılere mütevccclh cllıao eJ. ı 
kirmm 11.....U Ye &ahiıtl ölfdMe • 
ceğlz. Dlinyanın dort bucatından )'ar
'1ma ko.,:miar var. nu1uk Sovyct or• 
iusuau yeni pWılula IJe &'lrifeceil 
anlaşıll)'or-

SovyeUerin arMhll arı eaı.ı:oQ'e&ill 

ıam Ye :ki.nail obıı..a lçla La&Taa.u 
şarkuıdAn g eçen ıaaıı hallın Eotni 
Mrfezi mti>ametlıt<le mwmw ıcap 
eder ve Flllland!Ja3a k ,..,, ra;ııLm 

Jaarekiba .... Jıım.dı ile Madu u.a
rcLur. 

Metaksasın Türk 
MiHetine mesajı 

Beyaa deni.% iıurllldeu sarp denlz
Jerıae frlı1'atm ~lutönu Bııyak 

llıırp Mıaı dmiJft. Fmwıdin fimal 
llm2JLl:an roll daha masan 1111" durum 
tnDln edebflfr. Norverbı flmalde b· 
lan kmm. llbrtttlaD• ~hı emin kapı· 
lar elde et&irebtılr. Mnbndfr.ıJ'I l.n
ş.ı llıııfiyuk lnrvvetlerte Ye anm mu • 
raflar BıCblırfte yapdan Jr.ırelrıU. a· 
pri bir besııpb, hartıada bu dqıtik
liil )'apmahdır n Ablı1mr.ı ba:tm •a 
emelleri ok~mak mecbari~ eUn•e • 
dır. 8oTyd oıda:smıan Lcııbı&"rad h· 
ıikameUnde Y•iuıaiuu tenin e*B 
yedi tııdar ffmeudüfer batuııdutu 

halde bu kuvveti Flnla.ıı4i.Ta doiu ı.ı
nın ia&.ika.mdiudc ve şımale t1oirıı 

kaJd.&nlıilP..cek b•r Jıa\ vardır. Denh 
t.cşebbuler1, Finlandı7:ı. kurfezi \'eya 
Boln! kirfezl Juyıları:rwla rıkarmala· 

1 

ra imkan verm mlşlir. Şlmalm beJaz 
ve bıı:ı de.111.zUulen Sevkcdllen kuv • 
vellcrın ehemmiyetli bır kcmnuye& 
olm.arlığı son çe!.Jlme haJ"ckeUerlll • 

1

. 
den ~ aıalqlJIJor. 
Vikıa, Rus ordWNı mowrlü vasıta· 

lar iLll>arae çok ze~illdir. •'ııklli, bu 
mcvs.mıle, ayol is&ikanıctıc ?e mab
dul )oUardan cepbe lJo>:ımca kuv • 
veLJcr se\·kı, fltınal işinin ba.prJlma
sı, hiç &.e kola> olmayan bir ıncselc
dır. Finler ı~iıı bu m .ın. bır nııneı.

lir. Fin kaçakçıları, yollara b cıan
maksl%1D, hafıf toplannı da beraber 
alarak, En cepbe5l deruıUkJerltıde 

faal.re& ıostıermdtt.edirler. Onega ıo
lu boyu.nca geçeı. şiml:iıdiftt yakın· 
ela. ko1a7fıkla tabrıp edilebilir. şı • 
mal crupu da bu kabıl ıt!şl'bbiıslere 

cirlşmişı.r. Finler i~lıı Gerilla bU7iık 
e.Jıemmi)'eU haiı.dir. 

Rus ordusu. :;i.klcl merkczlle. La.do· 
ıa Jôlüniiu lji.mal ve ırarbwdeD ıaar
nızi harekata tqebbus cdeblhnll. 
Fmlcr, ö&.edeaberl, bu tehlikeyi ıbzô· 
nüne alarak, bu böl&elerln ~Jml
Di unut.mamıı•ardır. 

Rus orduları, ba.flıca dur& mua&a· 
k:ıdaıı iaarrm1anJu ıevclh e1Jalşler

clır: Kareli benahı, Ladoca tlmal 
nuntakası. m~ mıuıab51, iİIDlll 

mwuakasa... 
Kareli ıaarruzJ:ın, a&q fışkıran 

Mamerhel.m ..USL&hkem mıntakasına 
~rparak ~e aulm)l\.ır. Ladoıa 

flmaliııdekl kanlı savaşmal:ır SoV7e&· 
lcr , :ı ıntisall blr neıice Yermemiş
Ur. l'.ILerke.ı mmtakasmdakl &qebbus
ler. Finlerin fazUcUi ve cur'elll bir 
ıeneraLllbı sevk ve idare eUiil k11v· 
veUerin 1tarlak ınudafaalan karpsı.n· 
da, çok ilerlemeden. akamete mah· 
kum kalnı .. ur. Bu muılafaa snıpa 

blrka~ ıüı:ıdeııbcri la15!1auti ele al

Dll!thr. 
Şimalden urkan Kıı.ıl kavveUer. 

Lapoll).ada ilk ıünlcrdc mu,.affakı-
7eUi 7uruylitler )'&pmı,tı. K.f'lftUarYI 
clelU lb&lyat kuvve&Icrin we isveı A• 

Aı.ina, 1 (A.A..) - Yunan Bafve • 
kili 1\1.ebksas An:ıdolu Ajansı vauta
aiJe Tiirll. n01e11- •ri>dı'kl _,. 
cöndermiftlr: 

l\lwnlaz do tum Saraooil Y•· 
nan mllleUnc mesa.Jı l»lsi ln1ııa1We 

mü&cba<;ala etmlıt&. T.iırk17e. ...,.... 

ve Ud ~ ~d:: ta&IUı9ll bu· 
a-.nda lıaaaall müaafıı.za ediyor. 
._bir feliket lıarşıswda sarsılma • 
yan •>'le ımil1ıeüeriııa mubddenı. 

..ak buyük olablllr. Emlıılm iti, •· 
sil T,;irk milleU onun bariz \-asfl o

ıaa taaHnU A)'elllnde. laarataeler' •· 
zer.bide J'ealdelı ıııarlak .ula ~
selteeekUr. 

Yana llatl.,..,0 olan .e ktıt'fti-
11 obaasmı temenDI eUillıll a7nl -

içinde iki memlelı.l'Uml&. tarihin ltendl 
lerllle yadfe lı.tlııbiı ••111 Ye me.leni
ı~ı eı;erinde el ele tefriki mesai ecle
"°'llt.r. 

Erzincanda kur 
tarma faaliyeti 

(lla.f taralı ı ıı.c saJ'fada.) 

Dalailiye ve Sı.hWye vekilleri 
ka vılaycUerden geaeo anıda& 
kollan ve ıdare inurlcrıne ye .. 
d.rckufler \:cmu~lerdıT. :1tbr• 
lıa:Wı manzarası yurcklcr i&rpcr
tıcıdir. Anasız babasız. kıl•• 
ya\Tular, oğullaıuu kayl~uıee 
analar ıç cruıdc derin ·~ıyı mil
lca..A w devlclın h~uııi.) clh ) ar
dunı ııe dmdımıeklcdir. 

Enkaz yıgını lı:ılıude buhın• 
şchırdc \ıunımalı bır laalı) ec h .... 
kum sürıncktedır. Bnka:un kat
dınlması ıçrn başka şehırierliea 
anıcle get.nlnuşur. yuca u;r 
keri kuvvetJcrde cnkn:ı ın kaldr 
nıanas.•a 7ardld ctıı ckıc<lır. 

Hu sabah kô) le.re l ardua un• 
kanı hcnuz elde cdılcıne.mışli. 
Karların kapadıı.rı yollara sapla
nan erzak, ~ıhhıyc ve gı1ecck 
kam;> ontarııua »C\'kedıJehılmcsi 1. 
çin faaliyete geçen kollar bu ge
ce buyuk ıfaaiJ.) et sarf ederek 
köyle.re vasıl oımaşlurdır. );'.nra
lı hasta b ifün feıakctzctkıcr 
clıicr \ala) etlere le\'kcdılaış .. 
lerdir. Si M llaı,,taDCsı yura.ı • 
l•la delnmkladı.r. Bugua bir 
yaralı treni daha Erı.ıncaud 
~nasa laarc:'ket etmiştır . 

Bugünkü yaraıa kaı.lesi ıle ha
reket eden fu'zincanlı Hasaa ıf 
lan ~>!emiştir: 

,._ Ben ancak gördiıkleriıul 
sövli,~bıleccğım. liutün olan • 
lan i:iteaaeri gormuş oınıaya im
un ye&ıu. !)eıır.n hır yııuıı&1da• 
fadu kalmadL Koca Erzmcanda 
ikı katlı bir hına bulmak mum· 
kün lieiiL Bazı nıahalkrde bm 
tok dıvu ltılc ka.ınamışhr ... 

Bu .bak&atz 'aLaaıdu~uı anlat• 
tıklunna insan yure~ııııu da) ıuı• 
nıasına imkan yoktur. 

l:laJ asıak.i fc:Jakeuedeler tle\"'
lctiu sıcak çorbasın11 ''c çad&rı • 

k:aı-~uşlarJır. Yardım k.
tarları b.rıbırıni ıakıp etmekl'-
dir. HarabeJa a•tuıda ôluler3 
çıkar~ııması bir kaç gün sarc .. 
cekılr. 
Yaralı geuerali.a iördündi u

IDlllll nıiüolti~lık sabiye muş:ı• 
vıri }'eLlıi old'4j:u aulaşul)'or. 
Harap o.ıtn Erzıncan hapısha• 
ncs.nd n ancak H uıalıpus kur· 
:taı:ıhıoJ•~ıi.ı·. 

Amasya 1 (İltDAM nıu&abi· 
rindcı, ı Aıı.:asyada vukua ge
len zelzele esnasında vilôyet mu. 
kezinde ınsan zayiatı olmamqlı.r. 
Zchcle Beyuıt, Gümii"" Y:ı • 
!kup camilerıni tamamıylc lah· 
•·• es-.u. lUb( ...._ilk-.,. 
.. YJkıMt. B:rtin nicr bacasız 
kalm11tll'. Halk çadırlarda otu· 
111)W'. Ezme JıllZU' alaiyf!lli9'e 
ilealerbt AJ'JSI çoktur. 

Kanıaernzaen ıık teıaı<et-
2edefer dün g:!ldi 

•e1 lletls Mbiik h> rtt • ufra 
7U ~ .. Oll ._ • 791cu
far ... '>mhtui7et ftPt1111e tekt
mlze ıelmlş.lerdtr. v....-. kdsh1* 
bir halk küUesJ karşalaDUf, Glresua 
ve ON..._ sa. y-.ı.rıa lııııa.md& .. 
•ı 11!?..ı.rmm kaqitaflll.. acık?& 
sahnler meydana ceUrm1tılr. 

Yeletllu .. 1111 •• tlaluWdd .._ 
•e 1r .. •'-l•nb daha ab'atle lallr:lba6 

T&pbi&ıu .. ,. ........ ·- MnleaW
re IMb"ü ririiltii Ye ..UUWarta 7etr 
lerladea ıu1.,... laalta; ..... ..... 

bllar ~ Ye lmeJ' .... lara 
toplanarak ~kl"Uilaf •e bucüıı bl· 
le bl~lı. tfınsdert.a .Ulrlerbı dqın
da ~ J'a&W!JanM ll&we e& • · 
m4len1.ir. 



u,."' 

TEK KOL L u 
Yılbaşı Piyangosu da da Rekorunu I ••••• Rekorların K dı 

En büyük ikramiyeler : 600.000 Lira, 300.000 Lira, iki adet 100.000 Lira, iki adet 50.000 Lira. 
Oç adet 30.000 Lira, Yedi adet 20.000 Lira, On bet adet 10.000 Lira verdi. 

600.000 - 300.000 - 100.000 .. 50.000 LiRA KAZANAN 
-

Talihli müşterilerimizden 
asllları 

teşhirine müsade aldığımız dördünün fotoğrafı aşağıda sıralanmıştır. Kazanan bilet!erin 
fotoğraf ve adresleri gişemin camekanında asıhdır. Herkes görebilir. 

r-••nııu•uıııııınuııııııımmııııııın••ınıııınıo•mmnmmıııııınnn•mnınnnınnınımomw.11mııunıı••ıınıııııınuı11mllllllllınına•ınıııın[.Bllllllllll•••nn•nınınıın••llllllDm11m•, 

Tek Kollu Cemal'in prensibi, şatafatlı ve yaldızlı söz yok, d;ai- 11 
ma hakikat, daima doğruluk. işte; canlı en yeni bir kaç nUmune:J 

lllllBllllBınRJ!lllHDUUllllllllOlllDJlllUOlllUIBl••••ııııııeım• . ..qJ!!OftOlll!l!OClll!!HllD---BmlllHUIUUIOIUIIBllllllllll!IUIUlllllDoıınınınoıınuıınmo 

800.000 lira kazanan taliblner Tek Kollu 

Cemalden paralarını alıyorlar. 

800.000 lira kazanan talihli kü:;Uk Bayan 
paralarını aldıktan soma Tek Kollıı 

Cemal ile beraber 

J00.000 lira lcazanan Beykodu talihli Bayanlar 
Tek Kollu Cemalden paralarını aldıktan 

sonra gişemiz önünde 

20.000 lira kazanan Atilay Dt>nl2alh gembJııin 
gediklisi Tek Kollu Cemalden 

ikramiyesini alıyor. 

Dikkat: B;rinci keşidede devam etmiyen sayın halka 1 1/2 lira ile ~ Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Kısa Telgraf Adresi : 
üçüncü keşide bileti verilir. Büyük ikramiyesi 150.000 liradır. ~ ISTANBUL TEK KOLLU 

Adrese dikkat: İstanbul Eminönü No. 27 TEK KOLLU CEMAL GlŞESİ sahibi MALÜL GAZI EMEKLi 
SUBAYLARDAN CEMAL GÜVEN. Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

ve bütün agrııarını derhal keser 
Lüzumund:l günde 3 kaşe alınabilir 

: ~ . . - .. - _:~.' . : .. :- ~ •.. - ' 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Aşağl'da yazılı demirbaş eşya numaralarının 4/1/940 pe.rşenbe 

günü saat 10 da pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 
ı - 4000 adet pirınçt"n ve ok.;ideli numara, ihale bedeli 12C li· 

ra.d.r. 
2 - Nümunesi levazım serviöinde her gün görülebilir. 
3 - lstıeklilerin başmüdürlük biınıSında kurulu satınalına ko

misyonuna gemelerıi. (10896) 

l-IAZRETI 

MUMA r 
Yazan:Ziya ~akir T efrtka: 116 • 

Mücalıitller, korkunc nariilıar ıa- da lruğday, arpa, dan, hurmaı, bal 
tzyorlar ve bütün şıddeıJ.eriyle ve saU-e bulunuyordu. Alur • 
kılıç]aırını savlll'8.rak atılıyor~ laııda, kovun, kuzu, keci ve sa-
dı~ Bu coşkun kuvvet karşısın- iıre ile dolmuştu. 
dıa mukavemet gösternıtık, im· Bunlard3Dl maadıa, bir hayli si-
\kan ve ihtimal ha.ricindeydi. lah da elde edilmişti. Mücahit.-
Buna binaen bu cebri hücum Jer, evlerde buldukları altın, gü· 
matlup neticeyi verdi. Kısa ve mü;; ve sa<ir kıymettar eş-
kaıılı bir çarpışmadan sonra sa· yayı bir deve doerisini doldura· 
e.b burcu, müslüma:ııJ.arın eline Tak Resulüekrem efendimizin 
geçti. huzuruna getirmişlerdi.. 

Bu zafer, ehli islam ü:ııeıinde Resulüekrem, mutııdDa:rı. vec-
bü~iik biT sevinç husule ı;ıetirdi. hile bunlann hiç birine iltifat 
çünkü -.- burcun zaptedilnıesi etmıedi. Harbe fasıla vermeden 
De, külliyetıı '"''"irda erzak ve hücuma devam irin mücaılıitlere 
l!:iYa da. ele J?er •- ~-·j· Mu· emiTlcr ııönderdi. 
eeviler. süratle (Ka'!'us bulU'" Sa-ab burcunda, mücahitlerin 
na p;eçmi.şler, evl;nn.d.eb' terket-

1 
ltıJıc1arından kurtulabi.lie':n silah· 

nan her şeyi olduı?u ııı ı . 
· J.erdl ·Anbaıılımia isliım or- ge<;er0vıler, Kamus bu~un& 

~ıs ~ylarca besliyecek ınilı.tar müdafaa ....,. orada şiddetli biıI" ı' 
.. usunu ..ıtdılar, Fa· 

t!'sküdar icra memurlufundan: 
Bir borçtan dolayı haczedilip pa .. 

ra7a ~evrUmeslne karar verlJen mub· 
H-JU clna ve tb'atta balı ve Enıea mar 
kah bir adeı radyo Bostancıda Clha
diye mabal1esl ıl1 No. lu ev önünde 
G/l/940 cuma &1inü saat 10 da baş • 
lamak üzere- birinci arttırma yapıta .. 
eaktll' .. muhammen lkıymetJerlnln % 
'1.5 ini lıulmatlıtı &akdlrde 8/1/940 
sah ri.nö aynJ mahal ve saatte ikin· 
ol arllırma.ııı kıra kılınacatı ilan o· 
lunur. C23177) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRA.'2 
KlSML>ffiA 

2/1/940 Salı günü akşamı 
saat 20,:ıo da 

HAYAT BİR R0YADm 
.... 

iSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

OYUN YOKTUR 

* HALK OPERETi 
Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMASLA 
GİT-KAL 

Yeni opere~ 3 perde 

kıaıt. IEbı'.ıbekir) in kuır.andası.n· 
da bulunan mücahitler de o nis
bette şiddet ve dehşetle ileri a
tıl<Uaır. 

(Ali) gözlerınin ı.ğTısından 
son d~nece de muztarıp olmak· 
la beraber, mücahinein ön sa· 
fında bulunuyordu. Ve korkunç 
narala<r atarak daima ileri atı· 
Jıyorlaıııdı. Bir aıralrk, musevl bar 
hadıırlamn eıı kahramanlanır 
dan biri, kM'Ş!sma dikildi. O 
zaman (Ali) ile onun ıaırasın.da 
dehsetli bir mübareze baş gös· 
terdi. 

Musevi mübaı<iz, (Ali) nin ba· 
sına o kadıaır şiddetH bir kılıç 
lndird. ki ~ğa:. ı'.Afi) bir yay gi
bi vana sıçr.am!l'lllış olııa_ydı, hiç 
şüphesiz ki feci brr akibete kur
ban gidecekti. Fakat, geııç bb:
arslan ı;ibi kuvvetli ve küçü-k 
o:hım bu büvük kahrron-.ın, kendi
slJıi bu darbeden kuTtarmakla 
beraber bir anclıa hasmını tepe
ledi. Fakat bu arnıda., elindeki 
kalkıan d.a iıırlayıp ı<itm~ti. 

Vaziyet o kada-r nazik idi ·ki, 
·kalkan aravaıcak zaman deılll • 
di. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
luo 
100 

100 

100 

100 

ANKARA 
1• 1. 940 

Slerllıt 

Dolar 
Frank 
Llreı 

İsviçre Fr. 
Florin 
Raylfmarlıı 

Belca 

Drahmi 

Leva 

Çek kroaa 

5.21 
129.6025 

2.9154 
6.10 

19.21 
18.2520 

11.7075 

0.1165 

l.li92li 

100 Pezela 13.5325 

100 Ley 0.965 

100 Dinar 3.1575 

100 Yen 11.045 

109 isvıore ıtr 10.82 
100 B.uble 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Sıvas .. Erzurum 1 Z0.25 
Sıvas .. Enurum D 19.05 
Sıv.11.3 .. Erzurum V 19.05 

Sahibi: E. izZET, Ne,riyat Direktörü 

A. NACİ: Basıldıtı 1er: SON TEL· 

GRAF Basımevı. 

(Ali). işte o za:man, kudret 
ve kahmmanılığını tebarüz etti
ren bü.vük biT harika _göstıerdi. 
önünde harp ettikleri palanga 
( 1) nın acık kalan kapısını bil' 
hamlede cekip kopardı. Onu bir 
kalkan ı;ibi kendisine siper yap
tı. Görenlere dehşet ve korJ<.u 
veren bi.r hal ile ileri atıldı. 

Bu esnada CAii). esatJ bir 
mahlılka benziyordu. Ve onun 
bu müthiş vıaziveti kaırşısuıd<> 
bütün düşmanları., adun adun 
j:(erilivordu. 

Kale muhafızları, bu dayanııJ. 
maz kuvvet kaırşısında nasıl mü
dafad'<! buhı ~acaklar.nı şaşınnış· 
Jardı. Kadınlar ve cocuklar, 
büyük bir korku ve h3$yetle: 

- Aman .. El aman .. 
Diye, havkrrryorlardı. 
Resulüekrem efendimiz harbin 

netieesi alınacak ı.amanm gel • 
dif(ine hükmettiler. Her taraf
tan, umumi hücuma kalkılma • 
sı için emir verdiler. O anda, 
Ha,,ber ka'liesinin muhitinde, tüy. 
ler üMerten tekbir seslıe:ri vük· 
seldi. Aııtık kale sulout edecek 
tıesı-:m olmayanı kale muhafızla
T.I kı.!ıctan ııeçirileiıekti. 

P OL ıs 1 
2~=~~iedö: !~~ç~: .. ~~d_ulHakiki Dostun Tavsiyesi Budur: 

mizde üg yanım ~ıkmıştır. 

1 - Feshane fabrtkuınm çuval 
tamirhanesi kıammda ya.kılan man .. 
raldan .kıvılcım .111framasJ netieesin
d"e yaııcın çıkm.ş, fakat etrafa alra-
7ellne meydan verilmeden söndürül· 
mWı~ür. 

Sabah, ölle "" akşanı her J'Ullelllcn 
Sonn clln4• 3 del• 

2 •· İstiklil eaddesinde Tuz7atı 
soka(mda Basanın _Jokanlasında loa· 
ca kurumlan 'u&uljmWJ. aöndü.'riil -
müşlür. 

3 - Fatihle Mııralpaşa mahalle • 
sinde Solla81nan sokak Fevzi Beki· 
rln oturduiu 45 numaralı evin baca 
kurumları tutuşmuş, slrayeUne mey
dan verilmeden IUai.Ye larafmdan 
ııöndürülmüştü~. 

~ 

lstirıye yokuşunda iki 
otomobi 1 çarpıştı 

İsllnye yokuşunda yine bir olomo· 
Jıll çarıuşnıası olmuştur. Şişll ıara· 

tından •elen Markonun idaresindeki 

24'11 numarala otomobil karşıdan ce

len 1882 numarah otomobille çar .. 

pışı:nqtır. Şoförlere bir !eY olmamıf, 

faka!,. her lk1 otomob•l de bau.ra ui
ramıştır. 

Radyolin 

Bereket vero<in ki bu büyük fe
laketi tam zamanında anlayan 
mııseviler, derhal müdafaayı bı
raıktılar. Kale dıvar.l.aırın.ın üze· 
rine koştula<r .. 

- Teslim .. Teslim ... 
Diye baıl'ırarak ellerindeki sl

lah1aırı, kalenin hende.klerine 
atmaiıa basladılaır. 

Yurdda ittifak Haline Gelen Bu Kanaati 
Tesise Nicia Ve Nasıl Muvaffak oldu? 

1 

Resulüekrem efendimiz, (tes
lim) J;ery ıı:dlar:nı isitlr işitmez 

.-,, kale kap1la<rına edaınlar 
lhşturoulaır. Kat'l ıemirlıarle 
mukıateleyi derhal durdurdıular. 

Çünkü oRADYOLİN> in terkibi 
yükseJs bir kimya pheseridir • 

ÇünkU cRADYOLİN> in terkibi 
yüksek bir kimya ıaheseridir. 

CUnkü bütün cRADYOLİN> kul -
Jananlann dişleri temiz, sağlam ve 
güzeldir. 

CünkU <RADYOLİN• emsalslz raii· 

beU dolayısile hiç stok yopmad~ 

için mütemadi,.en ta2:e piya~aya çıkar. 
Çünkü •RADYOLİN> diğer ma -

cunlara naıaran çok ucuzdur. 
Artık bütün bunlardan sonra 

cRADYOLİN> kullanan on binle~ 
kişinin ne k•dar hakh olduitunu an· 
lamaıt kolaylaşır. Haıro. böylece neticelendi. Hay

ber kalesi. ehli isliımın eline gec
ti. Museviler, isledikleri kaba· 
hatın derecesini arıca.k şimdi id· 
rak ederek. katliam korkusu kar· 
şısın.da titremektelerdi. 

Balı&h, öile Te akµm her yem•lıleıı 
sonra fiind• 3 defa 

Fakat; yalınız kendi ürmnetine 

deil:il. bütün insanlaıra kan;ı (mü· .. -- DOKTOR --• 
biıırek kalbi) bir şefkat ve mü· 
ruvvet hazinesi o!Bııı Resulüek - Feyzi Ahmet Onaran 
rem efendimiz. derhal musevile-
re (aman) demi... Teslim olanı- Clldi:re ve silbrevlJ'e mllleh......, 

l'allaı' harlo Jıer rön sabahlan 
landan. bic kimsenin hayatına ......,a kadar 

ilişmedi. Hlc bir feı:ıt, yurdun· AdrH: Balıılll Cabloflu 
dan cı.kıaır;ı:J,aıı teruıir edilmedi. rokuyu köşesinde No. 43. Tel. 1389' 

... ._ .... l 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Helc:i m) 

DAHıLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolıı 104 

MuayeııehHe oaatleriı Puar 
hariç her fin 2.5 • 6, Salı, 
c, "'ıtri-si ı ~ "'!,. f.1r._ .. ,y, 


