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SİVASTA: ÖLE LERİ ·sAYISI 6 4EÇIK 
Tokadın Reşadiye kazası tamamile mahvoldu, ölenle~in 
miktarı belli değil. Giresun ve Y ozgatta zelzele oluyor 

Felaketzedelerin 
yerlere nakli devam e 

k a -TUrf- FraDsıZlicaret müzakere e · 
or Görüşmeler bitti yakında 

Erzincan askeri okulu talebe, subaylarından anlaş a imza di ece 
sağ kalan 200 kişi K.onya'ya yerleşti ildi 

ş 
• 
1 

............ ıl\ııı1"llF, .. .. .. -
insani yardımlara 
teşekkür ederiz 
-=- "'~ -~ - =-=== 

Biz.e candan ala/ta llÖ•teren oe büyii/c ;yardım• 
larda balanan Millıtlerin veya Hülıümdarlannın 
iaimle1ini, yeni karalacalıı olan Erzincanın meydan, 

• cadde ve aokaklaruıa ver111ek iyi bir lıadirıinaslılı 
v• vefalu2rlılc delili, bi,. ıükran niıanııi olur 

Yazan: Abidin Dtıver 
~~~~--~ -

Aziz :rurduınu:ııun uğradığı fe
Jtıket, dünyanın en uzak ko~ele
l'inde bile teessürler uyandır~•; 
Meşhur şair Sadiııin dediği. gıb• 
•Beni Adem'in biribirinin azası 
olduğu,» hakikati bir daha te-ı•· 
hür etti. Çin lfİbi, üç seneye Yb~; 
Jun bir aamandanberi çeün 1 

lstildil mücadeles,ine tııtuşnıllf 
oıan bir memleket ve dliDY8d"' 
öbür ucundaki AvusturalY~,-er. 
minyonu blle Anadolu fel..-. 
ır.edclerlne maddi yar~at Y~: 
tılar: Çin, 50,000 dolar gıbl JJIBU 
Jıım bıl' yardımda .bul~ndu.diye 
llıi u~ memleke~, . mısal eııl 
gösterdık. Yok~a, bütün "?"~ k 
mihetlu, tttı<sürilmüze ıştıra. 
eıtıler· teselli ve tiziyede bulun 
•n)ar 'para ve malzeme yardıJJI· 
" ' )ten· lan yaptılar ve yapıyorlar. e 

~~~l~n gösterdiği ulUv\IUcenap, 
.. utun J\oıısır halkına yüksek bır 
hrne1ı; oldu. Kardeş MısırJ!Jaruı, 
ıner Zllnıan olduj:ıı gibi, cıvan • 

ert yardımlarda bulunacakla
rına ~üpbe yoktur. İran Şebin
~· Ala Hazreti Hümayun B~ 
-~lılevinin asil yardımıatı bi( 

şuıılıesiz, İranlı kardeşlerimiz 
ıırasındıı derin bir akis uyandıra· 
taktır, 
b· J\rjııntın nezdindekl elçimizin 
k ıldirdiğine göre, zelzele fela • 
etzedeıerine yardım için Ceııııbi 

Aınerikanın 0 uzıık ınubitiJtde 
::1ı~ komiteler teşekkül e~erek 

. alıyete ıreçilmişfü. Türlm:e • 
01!' saadet ve felaketi ile dsınıa 
111iikııdar olan Hiııdistao balkı· 
nın, bu d f d b'" "k insani Y d e a a uyu . 
~ llnlarda bulunacağın• emı· 

Diz, 

. Şiındiye kadar kcderiıniz~ iş
tıra.1ı; eden ve bununla da kaımı· 
~arak yardımlarını es~ıniyen 

•vleUer ara.ı;ıda, Bu)garistaıı, 
!~POnya, şimali Aıneril<aı J!1~a· 
8 
•~tan, Irak, Suriye, Filıstın, 

k ovyet Rusya vesaire, bu b'?'c-
ctlerile yalnız medeni vazife

letiıJi ve' insanlık horçlsrını yap· 
DıakJa kalmamışlar; ııyııi ıanıan· 
da, 'l'ürkiyeye karııı do~tlukları· 
Ilı da izhar etmişlerdir. fe-

Oiin Erzlncandan gelen felaketzedeler 11arda (orba i(iyorlar 

2000 kişi tehlikede 
Seller tarafından çevrilen vatan
daşların kurtarılmasına çalışılıyor 

Sivas, 6 (A. A.) - Şimdiye 
kadar alınan neticelere ııöre, 
27 /12/939 dan 4/1/940 tarihine 
kadar Sivas vilayeti mınta-ka· 
sında tesblt edilen muvakkat 
rakamlara ııöre harcketiarz fe-

lakeli yüzünden ölenlerin mik· 
tarı 6084 tür. 

Giresun, 6 (A. A) - Gece saat 
22,45 de şehrimizde iki saniye sü· 
ren bir hareketiarz daha olmuş
tur. Hasar yoktur. 

( ArkaBı 3 üncü sayfada) 

Erzincan Felaketzedeleri 

Dün 73 felaketzede 
daha ş .. hrimize geldi 
: 1 Bir Subay faciayı anlatıyor 1 

BUGÜN DE YARALILAR GELECEK 

ılılerlle aramızda sıkı dost•~ ':,. 
lttüak bağlan bulunan ını:ı110• 
re ile Fransa, ilk yardLIDJarı il· 
lan 25,000 in~li:ı lirası it~ ~i:'ere 
;)'on frangı daha a~tırma. anis· 
olduklaıını bildirdilf'I'· fl:l~:etze
tan, Romanya, Mısıı" e a iri • ı 
delere yardım husu unda h . ı 
hirlerile yarmyorıar. yunanıs .: 
tandan, devlet bütçeslnde~)Uyde 
pılan yardımdan ba ka - be ü • 
e•ki vatandnş.larımıı: elaa JJI 
'İıadil rumlardıu:ı - ferdi yar0ıııı: 
lnr da geli~or, Bir zanıan, 50Je 
daşiık 've dindaşlık clo)~yısı 

8 ınemleketimizden Y unanıstıı;" 
:mühim yardımlarda buluııan ııı· 
•anların, şimdi de esl<i yurtta~ 
lık ve hem~ehrilik duygular~. 
;nzimam eden iıısanlık ve şe n 
kat hislerile felakete uğrı{a 
'l'ürkıere yardımda buluııına arı. 
takdir ve teşekkürle karşılaııa· 
eak iyi hareketlerdir. • 

• F'raıısn parlumento,uııda, 
laket ınünasebetile yapılaıı mü
heyyjç dostluk teuhiiratının laf· 
5ilAtın1 okuyup da bu asil lıa.~e
ket karşısında heyecan "". ~~k-
l'an duymamak kabil dd1l~•r: Dün, saat 16,25 de Erzincan • mobilleriylc Haydarpaşa }l(lsta-

Bi:t, felaketzede karcleşlerııııı· dan şehrimize 173 felaketzede nesine kaldırılmıslar. şehrimizde 

Romanyadaki Türk karde~le~~ 
ıniz de Romanya hükiunetıııb•. 
_.. h . ·ı·- ır .uıuza eret ve nıua,·enetı J ..., 

(Arkası 3 üncil sayfada) ııelmiştir. bulunan aileleri tarafından k:ır· 
ABİDJ:N DA VER Bunlardan dört tanesi al!ır ya- şılanan bir kısniı on form yanına 

- ralı oldııitu için sıhhi imdat oto- ( Aı ko«ı 3 iirıcü .•ayfada) 

r YA R 1 N - i M·11· d f b ı· v • I -6 SA vAA , ... ı ı ya~ lrt)_ se er er_ ıgı 

,Abidin Daver, Kemal Şehrimizde 6 ünde 

Türkiye • Yıına"lisfan ticari münasebatı 
Ankara, 6 (A.A.) - Haber aldığımıza göro, Paris· 

de Numan llfencmeııcioğlu tarafından yapılmakta 
olan müzakerat mu~alfakıyetlc bltmi~tir. İmzanın 
birkaç gün zarfında teati edilmt'Si büyi\k lıir ihti
mal dahiilndedir. 

ticaret nıüzakerelerinden bahseden gazeteler, hu· 
ğ'İinkü şartlar dalıilinde iki memleket ara. mdald 
ticaret münasebetlerinin takviye«i her zamandan 
ziyade arzu edilir bir şey olduğıııııı bildirmekte ve 
bıı inkişafın Avrupa harbinin sebep olduğu ziyıım 
k"men telıi.fi irin ik; memleketin neline olduğn ,.·tı 
~yrıca kaydeylemektcdirlcr. 

Atina: 6 (A.A.) -- Atiııa Ajansı bildiriyor: 
Aııkara'da ba l;.mak li7~re ~lan TüTk • \""nan 

lngiltere harbiye 
ve istihbarat 

nazırları değişti 

J.{or Beli sa niçin 
istifa etmiş ? 

Londra, 6 (A.A.) - &lefııni. 
Harbiye Nazırı Hore Bd.sha ile 
istihbarat nazın Lord Mac Millan 
istifa etmişlerdir. Ticaret Naz rı 
Stanlev Hal'biyc Nezarc:ine, 
Walsham ist;hbarnt Nezaretine, 
Sir Duncan Ticaret Nezaretine 
getirilmislerdir. 
· Hore Belisha Başvekil Çem
berlav,.-:.'a hi:aberı bir mektup ya· 
zarak bazı tebeddühltı müteakip 
teşkil edilecek olan yeni kabine
de Başvekil tarafından kcnd;oıne 
teklif edilen mühim vaziieyı ka· 
bul etmek imkanını göremedi· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Ciano - Csakg 
mülakatı 

Görüşmeler dün 
Vcnedikte başladı 
Venedik 8 (A. A.) - Kont Ci· 

ano, bu sabah Verıediı'!'.e ııelmiş 
ve Kon Csak y $erefi ne bir Öğ· 
le '""meki venniştir. 

Öi!l€den sonra Venedik sara
yında iki nazır arasında müzake
reler başlamıştır. 

-- -

• ovyet Harbi 

Rus toprağın a 
kanlı ınuharebe
ler devam ediyor 
Est onyadaki Sovyet üsleri tahrip edildi 

Londra, G (AA.) - Lcrnclradnki J 
Finlandiya elçiliği, Fin kıtalar:· 
nın 15 mil Sovyct topraklarında 
ilerlediklerini ve birkaç günden
beri Sovyet arazisinde kanlı mu
harebeler cereyan etmekte oldu
ğunu bildirmektedir. 

Helsinki, 6 (AA.) - 3ovyet • 
!erin Uhta hava üssünü bombar
diman eden Fin tayyareleri ha
va meydanında bulunan üç tay
yareyi tahrip ctmislHdir. 

Finler halen tank motörlerini 
bozacak mahiyette elektrikle 
işler hususi tertibat kullanmak
tadırlar. Bu leı1ibatın lt>ferrü • 
atı gizli tutulma. tad:r. 

Fin lntalannın, orta Finlan • 
divanın müdafaası bakımından 
en mühim ooktalardan birini teş· 
kil eden Salla'yı işı:al ettikleri 1 
bildirilmektedir. 1 

Tallin, 6 (A.A.) - Estonyava 
aid raaremaa Sovvet hava üssü 
bombardımanının vahim netice-

Do 
1 

larımızın yar
ı de am ediyor g\in gelecekleri ana\'ataııa y~r

dıınlarda bulunuyorlor. Bulga • 
r,\ !andaki soydaşiarımıııo a 
•yııi şeyi yapacakları ve Bulgar 
htikümetjnin de buııa yaln~ 
lnıisaade vermekle kalın>Yara 
Yardım dnhi cdcceğinı uın°Y0" 
l'uz. Mısır, zaten her ıa~ao, 
1'iirkiyeye karşı sevgisuıi gos • 
teren, sevincimizle sevioeJlı ke .. 
derimizle kedcrlcııe11 bir Jı_ard~ş 

·lDemlekcttir. Onun asil ve ıı.,cııı 

-Koçer Selami lııet, 

Ziyaş~kir:HamitNu- 538 bin lira toplandı Bütün devletler teessürlerini 
ri, Eşref Şefik, Osman Vilavette'ki •Büyük Yardmı J tebcrrü ve tcahhlitJ.erJc bulun • • • • dd_.. d. 

hükümdarı Kral Faruk uıızrel· 

, Komite<!> dün de Vuli ve Ekle- muslardır ıb ld M l yar t Cemal, A. Şekipin diye Reoi Lfıtfi Kırda.rııı r.is-ı Avrıca;.Jim<leKızıldyııışeh· l ırıyor. a ım ar ıyor 
lJi!inde toplanmıstıı-. Bu içti- ;imizin muhtelif kazalarıntl:rld j 

ı yazılarını bulacaksınız maa çai!rılan mlit.,ad<.lit tUccsı- •Yardım Konıitcleı-i. !l<! 73 bin 
1 

( y 
3 la.tla mliessesal sahipleri mühjm (Ar1<a.<1 3 iincii rnııftıcla) azısı ÜnCÜ sayfamızda 
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BOY OK TARiHT ROMAN :66 ~lb:I• GENÇ O . Denizlerde tr
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,___,, ş· _ıd 1. b. ı • enızyo arı ve 
H. Sami Karay.el - ıa, et : ır 

1 

• r:ı b l d ı limand~ sandık 
YIZU: 

Döviz kaçıran 
İki ebeke 
Ele geçir-ildi Şeyh, orta ığa emnıyet ve korku rırlına aşa ı ''•---.---.........-ııı 

b. hd· "d" · · kurulu yor SOÇ1yordu . Sanki tr me 1 ı 1 1 Vapurlar limanlara Si-

.Halbuki; Seyh e!E:ndı, u. ı' g"ındı tedbirltör a~ndı Ôlen her menm-

Banker Yahni'ler ve 
bir sarraf maznun Haaıeld banını, .sahahley'n ha

cem at= çarndı. Uykusuz 
~lermi~ 

- A,i!arn; Şeyh efendiyi çağır 
.... dedi.. 

Haren alası. mütec e' •;ıane •ir tlıw'ırla: 

1 

l 
! 

- Sultaamı, ŞeJh -el.endi ayu- f 
yorlar .• 

- ı~amaza kalkmadı mı? .. 
- Aman Sultanım, ne diyor-

ııunıa:? .. Bu ad- evliyadır .. 
-NeDldu? .. 
- Gecıe swbııh• bdar ayama-

dı.. Seccade üııer"nde zil<rediı:> 
dua eyledi. Sabah oldu. 'Nama· 
zını kıldı ve vattı. 

- Bütün ııece lııiç uyumadı 
6 ek.. 

-ffi<-.. 
- Bir şey istemedi mi? 
- Hayır; hatta akşam .tıiden 

1 tabı.a.mdan bir kac kasık tav .ık 
Qırbaa idi.. 

- Bu kadar mı?. 

ce dall!ln ve t.end sınden geçmış- 1 

ti ki;k~nin ~suıdaolda- K~.;,dt">K~.elıla:-- tun 6.İıesine 509 fl-
ji;unun farkında bile degildı. ı!'aıa ile Ege dtnizlerinde de Lo- lan bir döviz ka~.ıkçılıgı n;teyda-

Araµ, tEreddütler eeçirerek bir <los fırl.ınası .bıısl~. Fırtııı.ıı lira verilecek ·na CıkilXılmış ve bunu yavanlar 
bç dakib Şeyb.ı!. br~ımıda böT-ı lıüıün ~ Şd.dl!t;;'iıir. v.- ;wı.anmJlfar. 
~ durdu. :Pllf .<*1-Jai d&mntıstv. Bütia ~ •üddet e'Vwl ı-. ~$· Jiriael Yôıt1, !kO Y.ob.ı:ıi,.J,1o-

Balbar.; _..-tanı biaman ol.arı n.pu:..m limaıd:anı sııı-1ışlar - letmelt<ri um-~ tt Yilll:ıni w ~o Yahni Mın-
Se,iı efendi, odaya Arüm ~ir- 1fu· kirıd• 21e1zele nmrtakıılan tınt.ından !~lir•-- tlW ~ l>aclter ,a;?eıt!nm _. 
diğini, kar~ıı.ında korkusundan vaı alüırından b r ~e.· u bulunan da kurulması düşünülen l> - nelerden beri şünhe:i vaziyetleri 
tit:i~crek durdu~u =,ti. deniz yoTuınnıc n;;;'..lupınar va- . suııflıb ili ı:ııtbilt ..... ~ ~~ - nifta~ ıııeı,ıea 

Şeyh, urt:ı!ıia emniyet ve, ptıru dün limanımıza •l~ek i· i na konulmak üzeredir. Hazır- {'ı sene bunların lı.acca gidecek o-
korku sacıyordll. Smki; bir ıneh- ı ken fırtınaya yakalıuıar.ak İne- J !anan proje Münak.ııle Vek!- lan &yoğlunda 1tanzuk eczaha-
d.i idi. Bülii.n ııahte tav:ıriariyle tıoJJ.ııl:a kalmaftır. 7a,ııu yıınıs Wt taraıfıwdaıa saqiık Jlj - ,~ -.;i ilııi aa.hi&dinia aJll'lElll 
herkesi ürtiitaıiil 'ft! .kıendlne limammna ~cektir. rlilmiifl.iir. $ı.ıbal !b., ndaa j. atfi:~Cll,, Sı.ıri,.,de J<,arşılatı 
bend eylemiş bulunuyordu. Eae vapuru da Karadenizden t:baren bu yolda faaliyete ge- dövizle ö<lenmek üzere, bin lira 

K ğıthane kasrında bulunan iki gün rötarla ancak dün sabah cilecektir. aldıkları ve h<ıkikaten bunu Su-
yüz:erce catjye ve ağalar yirmi mn-mıza 11elebilmistir. Vaıııır 

1 
Diğer taraftan Dcnizyolla· 11 riy-~;ıeri tesbitcSııı;ıuŞ-

dı:irt saat !!!el."llll?dai Şeyh efen- yalda m ~ se'ldl'!<'e Wıva- rı Ha~ııi .de bifjr lııir t.eiD- --
di:r1'n ker.ımetirıe ft erliyaullah- ~- l.J<!v'let Jdetecınılıoii is- ıat p~a kar.ar va-mitl:r- Gmtada ..Wunan ~ YalMıi. 
dan olduğuna inanmışlardı. tasvonu fırtınuım bütün deniz- Bu faydalı teşkilatın üeride b ·~rler müessesesinin tli;A,'§z 

Herkes biribirice: mde ı;iddetlenere!ini bildirmek- diğer dairelerce de tatbik edi- kaçakcılığı yaptığını delili-eriyle 
- Ne kera:netıü ııdaınmış!.. ~ leeeği umulmaktadır. "tesbit ~bir~~ ier-
- Bma bir tıefeı ~. 1li- ooo Teşk!Jitın nizamnamesine tip edilmiş ve eczahane sahlbi 

yordtL 8 ELE 1 y ~ öre, iıeır .ay ın_.lar.ıı. t Muhiddin vasıl.as yJe Re!ael Yah-
lliı:az da Geeı; ~'eler, l:I.ueki aanıfı- - yirmi aıeter kıı:=ı ioııııJ;;ı;naca'.k- niye kzrtıılıf:s lPM'5le .aım.ı• ü-

ıuı gb:mdı:, Jl.ııd.isaha, şirin ıııö- ~HafL-ne'-rye-"ırilı ;.,.,..ITT\UŞ .._ "O'- _,,.r ~'"""''· z.~ zere aı.ımırsbrı ıiıesıit edkiı 
- 2au Elll ls.tedi,. 

oııdm ictL 
- Ailalıı, Allııl:t~. 
- Duadan ~ nivaroan baş 

kaldırdığı yok &ı.lt.aıwraJ_ 

-··-
- Allah, dediiii zaman yer gölt 

"ilriyor_ 

---
- Do~su bu adamdan kork

tum Sultanım!_ 

--···· - Oyte tıaz:ırlan V11'I" ki, bir 
btbsta inDııın e.ii!etler ı.ıi deli
}'C" kalbine n Ufuz e<I;yoı· .. 

- Evet ben de Hk r;fıiişüm
dc nazarl:.ır ·n Çt ~ lı:1=· ~rin ol
du - 1ll.aı. Rcl'""- bir 
k1\'C .""'iin ~Utm ÜSflı !!11d~n 
'"1,,.!.!rtt ..:im •• 

- <'rmra d•, o bdw ihtiyar 
d""1l! Sn1tıımın.. 

- ~.ancak~ :tıısbanı
ch.. 

- & bıhr da ~ 'tıe '-'7-
tıetli biT --. ..• 

- Övle ... 
- F.akal; .hiç l'""""iö .hal-

l!e bOy\e 11asıl oluyor'?_ 
- Dm 1<uvmi!_ 
- Çak dindar ...e Allahına 

yalıuı • 221*rif s.ıu • - ..... . 
- .ra.+ıi dii+ıya . 1 - im cıek

ml.s 
- 1fe vat<it uvanır 9eaba? 
- laıGe lıllyamr- .,..,,_ 

cııraıa.. 
- Yo .. Günahtır ... 
- Başüstüne Sultanım!.. I 
- Ne vakit uyanı:rsa kahvalb-

mı.ı riıtürıiir:süriz.. İs1ıekJer ai ı 
verine ~ıtiıüz, 1e11ra. ~ ı 
keııd"ısini ııornıek istedl~~mi söy-
7crsiniz ... 

- Başüstüne Sııltanım .• 
.Şrya ~. çok u:rmıa-.. 

tı. Ancak. tıir kaç s:uıt ayudu. 
Ve. kalktı .. :Evve1a. abdest aldı. 
Seccadesine oturarak bir .saat 
kadar z kir ve dua ile rneşJ?ul ol
du.. 

Bi:raz •nra. seocadesindeıt b1-
kıp odanın seddne oturdu. Tes
pihi -elinde «kh.-or. dutla1tl.nı 
da <mıuyordu, Dalım, önüııe ba-
kı\'Ord11.. ı 

Hart'm '11 l!'ııst, ne Tlm~fmı p
.=nmştı. Sevh l'fendın·n yanına ' 
ı:idi'!l arıtı'larm1 nası! suracaktı ?. 

Cünkii. Abdülkadir efendi. o
'tırıdıth mttııhai s~iriude bile 
<!t:nı ile m=ldii .. H-:rrem .aJ!ası. 
an!dannın ııcuna basrn:k içer; 
R!l'd!. '!';rlh dendinin k'llrşmııa 
ı;relio husu ve tavazula el -pençe 
ru- durıiıa .. 

BOZ 

- - --- -:s.Y 

- Ben .• yi dinJeyı:n Möoyö... j 
Ege P.rusya-:ı.Jar =et edip de 
gcı. ltTSe, aıc!uı b tekrn~ 1 
kenfü yuırtlarımı. kwar:z .•. An
ladınız mı?. Bir tekrne<Jc kendile· 
ri1'i Berlınde bulurlarJ J 

llichir iCY bilıruıdW 6çlıı hiç 
bir şe;ı.·&n koı'hı.;ıı =ıyan ma
sum <hlr e>cıtK ~ ;·e:t.ı. ile hari
kulade bır 'işaret :y.ııptı: 

- İşte bu bu kada!'dlr, ~nkti 
bu kadardır!_ 

riinmelı. iti• Çnrien :.icine <ti.iaü- ' ita le Dl .. 11- ..._ ,_ ~--- - bir bhı !inlik verillmiı:llır. R.b.e'l 
nüyorlaTdı. Dün mı*tel"f semtler6eki bak-j aile efradmdmı evvelce ken- ecn haneye gelm ş, bin liranın 

- Ala, bir iu-At hıılı;am da koıllar.la .hel•·;ıcılarda yapılan ani disi sa~ iken tay.in dtiğ'i kim- ı karşılığını 18200 Frank olaı:ak 

~ zuk kavwwıa şüpllel ıı:ısln:ma ı mü ~ ıwı u ır ı:ııın .1 ıııra~'q'l 'il~ T;tıa eezmae-
Şeyh efendideı:ı b:r muska. ai- teftişler neticesinde 108 kilo bo- l •ere :5llMl lirııdall~pı: "lllına -

1 
~ w .:Iasıırıa oilıırnca 

!fibayd; Şeyh dıem!l. söme bı:ılmımak .;.-. olınyrıu1Ptur. · .,~kt;.,. Bu ııaıaımı le - ı j 4eıı. -cıkıı.ılını içe.rıi:ıliıe ""' ıir;an-
dunım bi1imıi$ gibi ellnim. yu- Bcıalrn imal eıieo2r haldı:ın- , rilmesi için memurun sand:k- da saklanan memurlar meyda-
karı kaldıra:ak bir şey1er oku- da da aynca takibata geçilmiş- \ ta bu miktar parası b:rikmesi i' na cı'kaTol< ~e'!-cili ,-r.'lrn'lanaıl:c 
du ve yüzüne ııötürerek tcspi- tir. ~· şart dei'<ildir. Yeni gelen bir / we ÜzPrindt·n parap çıt:.a:"'!llş'a.r-
hi.~e v_e . duasına n hayet verdi. Bu ara.. bozı tahan helvacı~ar- · _,,_.bil,. )''2I~-~ ciıL 
GözJeruıt bJı:iu:aı:ak im:ŞISıtı- 0a czahU'Ul W ~JBroS- Ja Y' an '1!1!91 -ıruıer ~i iiııliHp erle- ' W .&l!."Uall il:ira'f ~l!lllf JID. 
da duran !harem ai>aıa:a: taua hehalarma de cl..klS \lıııın- 1 . . ) vız ' aç:<l:al&ı yaotikfarıııı sak-

- Affedersiniz ağa hazretleri, mndı:O aalasilmıstır. 1, ceı<tır. .. • lanıı~tır. !\<Z .. ı.cet altına alınan 

:1!ı::i~~~T~~~.~~~1S:~~ Alman°yadan •Tii7k :-İt~ı;~n-~ !~~!:~~~2z•=~ 
rie!odiye gö:med ~ ha . ..te mey. l met ve anneleri Lulfiyc uün ke-

cudi{~: !:~m~ "ft 1a12$Ö ilaç getiriliyor müzakereieri ,, r;(;:..D ~a;:i;~~. 
ile ,_.aı> '\l'Odi: 1 UHilJtE 'l'CCcA:ıu Jı1I. .K.&-

rl:ı% .:r~~"! haznot~. bir 1!m- 100 bUı limhk bl1i lı:aı,Jadaa de Ye -ı ~ ıı:aı'!!0 ...:ld Bak 

'lietp ~~ :=: .. nz<!tnozl~~_1ü:!: ecza .alıruıc;;ık • wlaca:mr Pna , H11n. , 'a!lıj :r-
&. u•~~- - - ... =- ·- 1 • ae zaWı:e ' • aıaı,;ı, PiS" -

l'ıyasada ceşit'leri eltsnen ııb- .,._.._ ..._ L _.. & t 6si ı't lıı Y• ":#• w &-
An.ı:I. hemen dıp.n ~ .Ki- ......_ _, ~- ~ lif' ,_ E ~ "W;a-

1__._ al _._..,.,_,._ I W:& el e fnta' ....._ -1 1 
- - p •l\rr:ıiri ,_ -"'"""zemzem &:r.u< ..-~.,u-e en- :rillı:l .ile lw' ..... 

diye tııkdİın etti. ~ A 1many.ad:m 100 bin lira de- 'ı:m!ll ;iicııı!ıııe p 1 :mıi>&a •ıw .. o4 ber :ıı1ım:a eıllı:i ~ A-
Abdülbıiir efendi, -mi j(ertnd<' mal eet.rilınesinin ka- · e& ~ ~ lluiiıırııirıııe Jııı1ısi ııol • ... .._ 4ia 4iia 

-16. ~ara.k. l!!!::w.fa ıııdes - J:iı.' ' 1ı 1ıal>er weı ilmrldedir 1Qiiıre. R •• ....,..,ıfbrr. Dı!ıl'- _, , • 
ıe- sa.<a;;'Üç yııdıı;nita içti, ve Bll '.TOl"1ı A!rımın ile,..-, U - • : oe tıaŞI n ""AM...; .,; , , , z::.. .m-
mtinii.. temaslar miiııbet netice vermiş- Y-!ralr !3e lııa!J im ile~ ?!'·• -

A d tir. e. ınım:- ea:a dıı!s>oaw da ~ _. ~ - _.111.mıa .. rao,soru: .._,_. ._.... -- ırrır ı.• ı+•.,,-"-•~ 
Kah .ı. · b memnunetmlŞtir.Çlln'kü~lce "--·- - ·--=-e- --~ - v-.ı, emır U)'Wll&t 11.1111UL-uo-- ~ .. a p a..;,,1 ' .Aıı:ıawı+'h\ia 

.-na"!. t~a~~ae~~~-ıla:~~: F '!Oı A~bı!ly:ıula..._ ikiaıimıta.ıAi' m:aıiııiiıoiuıı-
Evn.lllıh' ~ - U&.Gll.lııllıılMl ~ 'L..- a· • -Elıril!I "'ııu.:ıı-a - ,........_ - " ··• ~etlerden !!eti!r ~meslni bun _,.. ,.._ - • " - ııııaıet şıır~,,,...., - .allırlıııım • 

Cok ııeçmeden büyu" k bir talı'.. , •.. _.,:ı. - ı.m.a 4ııBür ::"*Te.- • ii ıwııii - • ı Juı1 JDie ....... .....__ ,,,.,. imkansız J;'3ıilyıırlardı. - - ~ ,.........._ 
la ile kahvaltı .ııofrası gelmişl.i. .rJıtt;jır ll'l1lll1ıft: Alıılkli w:ı:uıet ..ıttma .,... 
Tensi de yok, yalı:tu. Kus südiiD- lınmıstır. Yarın Adliyeye ve-
dm !swyarına lı:adılr Jııeır teY "RrV- Bina 'la r da I! a n gına ka r<r ~ lliJe.cıc.k.t.ic. 

11 7 Er. O O t 
aıtta. feriiba1 alınacak - ·- ·---- ---o---

Sevh efendi, hic blıis'ne ilti- D-..i-1-J ...,,..-L __.._ D•I YE RSI r: 
fat etmedi. Biraz süt ieti. Bir Y.aıııl.ıııa te!Uı;1er netisesinde 'l'""~ill ,._..,.. --uı 
lokma ekmek aldı. İşte'bu ka- İstuıhıiiUiki bazı büyük arihar-
ıbr_ larla mlitelldfüt .ınüessese'lcriu 
Rzre+ı a~ası, .dqanamadı, R hfil1ı vaııaına 'karsı iCJıbeileıı ter-

şunla:rı arzetti: Ubüı lı.aiz bulunma.dıkları Mla-
- Eieedi haı:~Geri, ffıavct bu- zıl.ml$tır. Bunlar.ı.n sahillle:ine 

yorunuz, b.r ~aç kıkrna da.ha yi- dün teb.!igat varıı1::ı:ra'k kent! leri-
y.iniz.. ne 15 ı.ıüulük .bir ınfilılet vı!ri.1 -

$evh, kalın "Ve ın;r sesiyie, ıırr mı~ taraftan 'Oskiidar ve Ka-
hlım kibar kelfıma ait Arapça 
bir ,şevler "2ku<lWı:taıı .sonr.a.; dıkö! ünün su vaziveti .ııöz ö.ırii· 

ne alınar.a k .lıuTalardald umumi 
lle d=~"11~=-ııcfUleci- ve lıusU>i sahnncların dı::ima dolu 

- ·-· 
- ..... . 
- Atlalıll zülce1fil. hayvanları 

çok yeınek için yıı.r.atm.ıştır_ - ....... . 
- EyyaTia:M. Kan blıe bıı 'ka

dar erezıler! .. dedi.. 
(Arkası oar) 

42 ,, l ona kuvvet veri,Y.ordu. Jan da, 
baş .ar<0Uıer 11.?ğ:ınenı..a 
;sazü r - tm;k ecliy iL O ela ' 
iScl ;:ibi boşaıwı :r.ııtmunfa Sol
ferınoda idi. Tekmenin sözler ine 
dıyceek yoktı.. E;ıcr butüıı su
bay lu onım ı:ibi kcıı:ıuı;acak ol
~ ı, tencere ve yün kl2{1k 
bulunmaması vız gelcccl:ti. 

bu1undıırulmafarı hakkında ev 
sahip:l!>Tine tebl1aat vamhruştır. 

--0000----

K cm ür d eTI zı.hirfendi 
~lide Büy'ikdeN! ~:nde 

3t ımtmrrırda 'Oturan 19 yıı.ş'Jann
d~ Ha~~riye a<iı°'!a bir k.z maden j 
komurUndnı 1!eb:ır1"mni$ ve has
tah:.ıeye kaldırılarak tedavi al- J 
tına alırunıştn-. 

dı! P~a E.Tloda, İena da, Lllt
zen de p.ata'klandl! Rusva Ried
l'1.lld da. Smolenak da, Moskova 
d:. pa!aklandı! lı.-panya, lngil • 
tere, ~r yerde pa1.aklruıd1! Bü
tün dünya, ~a.rtlan aşa~ı, eni· 
ne boyuna pataxlımdı... Bugün 
de biz mi pataklanat>ajpz! Ne -
denY Nzsıl"! Yor.sa dünya tle~ 
mı? 

Kolunu bayrnk direi(i gibi "kal
d'lrlp b!raz daha uzad.: 

- - , ~n oralzn:la döj;iiş
tül:er, ber btlliyoruı... •. lI abcri 
beıı size ereyım?._ Prus alılıarı 
kollarını kanatlarını kınnc.ya 
~adar patakladık: parça nı sü· 
pürebilir1er'l · 

Tam bu esnada :karanhk gök
~ü ııc lbir fory.aUa yrrtıJdı. Bir 
l<<'Ce nöbetçi ölmuştü? Gô< yaş
lı bır sırrın fe.ryaüı mı idi dU'.YU· 
lan• 

Son gün1erde porta'kal mraca-
tımız çoğalmıştır. Dün yalnız 

Romaııyaya 20 hın liratık!an .faz
la 'Pm'ta1tai göncierılmi~ir, m-
ğer memleketicrde yaş mevvele
rimae ral!bet "öslıı!r.ıı:Eldeııflrlle:ı:. 
Yaş meyve tarım kooperatifleri 
İhT!lcal:m ~o~hmısı irin .lı:ari.Çle 
temaslar yapıırnkiad.ır. 

--aoıo---

Gk rneLiırfık 
yıb"d 

duvan 

Cihangirde Kazancı camıının 

yanındıdti mnaı'lı.k d.uv2ı:ı dün l 
yağ'an fai:mu'rlamı 'temri~ Y'1 -
kılmıstır. Sokakta o s rada kimse 
0bulıı.ıuruıdıj!mdan :bir .kaz.aya .ııe
beı:ı olmmnıı;tır. 

:r alebe J-okanf.ası açı:ıycr 
tl'nive:raitede açı.laca!< o . .Ta

iebe :Jıdkantııııı• .ıınn ~k.laıı:ı 
bitir imiştir. Şimdi salon taıni
uı..t.ınuı .ikm.al ol i 1 n mesı blm.ı,.. 

tır. 

cTalebe Lokantası. 2 nci sö
llllll5t rin ~ıı.gıcıııdaa iti
bJmiın fııoı.lıveıe .seçooelı:Jıir. Bura
da Ünivewi.el lere ı~ - 20 kW'&I~ 
mukabilinde 8 kup sıcak yemek 
-..e «-m~k 'Verilttektiı·. 

:B';ilahııre ''"••ckriıımr:t ka~ 
- .-ı&irae!ıır.la k;ır.aatı lıııodf!:w 
t.ım;amı•n Jw.rtrrmık .m..;h:;ı,t ·e 
cayesiyle de büviik bu· .Talebe 
.sa;lon u • b ·• ~.!:ıunıca&tı:t. 

Bu sdonda tl'ııiveısftenlcr bi
'lardo. şatr~nç gibi faydalı oyun
Jar O)~"lec<lk.ler ı:.e miitalea 
ıiledc ..ru..i.t eecir.· b~. 

S& altı uhmışt:ı.ı. Goil kay- ~ aramadrtı ııibi.. aklara 
bokiui;n kara taprakta:n çıktı ve u7:a'l'lımş uyuvordu. ·ıı.,,ris.oe hn, 
ev11ela o al.e~ 5i;;ı:ıQ.i.ir J:ıo.r==ı.ı. Lulıe, .ŞUto, Paş ve r ııpıılıın ı;at-
çaldı. Yakından yakına, uyku- tıb çadıra girdiler. Bacakları
suz;·u'ktan bitap <düşmüş 'kadar ı» uzat:lllaınıık 5ırriiyle al1ı kişi 
ölJ(ün bir ahenkle borular c•lıp sıiiabiliyordu. Lube, ertesi u-
sustu. Gcc kliğini anlıyan Vays, bah piliç vcrile~f(ini söyleyıp 
Morisi $Cfka1le ıl:ıa.i(rına bastırdı. heJJSimn ii1 hası:nı ;ıı;nmtı. Ama 
Fusar d•vıya selam götüıecek, artık çok yorgundular, hor1uyor-
Anıiyetiıı göz1"rinden öpecekti. lardı. J arı. bir müddet, Morise so-
Tam cidecef!i sırada nihayet a- lmluo dardu: Cok )'OIJ?un o.du-
~an ai!Iza bır haber dolaşıp jhı h~;dc uvuvamıvorihı; Q ruh· 
Mareşaı Mak-Mahon büyük bir I mm sb.vledikleri zihninde yer et
zafcr kar.rnnuşb: Prusy.a veliah- ı misti; Sı!ühh. ka1abalık, ezen ;vu
tı "rinni beş bin kişi ile esir edil- tan Almanva; 'llrkaıiaşının da 
misti. Ricate mecbur edilen düş- uyumadığını bunrarı düşündüğü-
man ordıı.su ·ıoolarını, eşyaları- nü hissed yordıı. 
nı bırakıp kacmışlaı·. ll\llı:ms sabırsıtlaıım1s j!ibi, şöy-
Roşa gürliv-en ııeı;i ile: le biraz geriledi: Jan onu rahat-
- Elbette! dedi. sız etliğini anladı. Münevverle 
Soma memnun, Mu'lhuz:an yo- köylü .arıwnda eayri ihtiyari mii-

lunu tutan Vays'ın peşi sıra hay- na!eret. teı-b ye we seviye .oe!f. 
kırdı: retı kendiııi gösteriyordu. Mo

ris bundan lı:icap duyuror, mü-
- Evet, bu t.ekme de bir!.. teessfr oluyor, tiiı:üliiyar, ,bu 

B! çenek sonra başka bir ha- mlinareret hissinden kurtulmak 

• • 
ıs es şam

• a ı 

As ~rt Us~ ert ünkü b ~s piyo~ası 
btiJtik ist;nattar1 m!ydan ~oymu nldu 

ı . YAZAN: EŞREF ŞEFiK l 
J)iın Ualkevinde eı'I. tiııe'le- ' 

nıa bokl $llffipiycma goıdii.rn. 
ti IN:r"'1luk içia ıı:;arpı&a.ıı. .ço
cuk.tarın büyük kıymetlerini ve 
ıOıı .orüç J1ıllW'ıiaki istidatlarını an
latmadan evvel bir noktaya işa· 
ııet etmek is.erim: OOnlfi müsa
ı..1raıao ııe ~ Jd, dm:iz Lse
si i<tir:a.k etmedi aec .sı:nıftaa 
şampiyonlan «ılmad!~ içın dört 
si..idet1e :,•etli sikletin bir müsa -
bak.; a girdiık~-eri takdirde .lifi 
1l ilW'.IW alınaı:ıııy.lll!ııtuıdan g;r -.,,..r. . 

.J)ı:ıjirmu bet\ itE'l' mmı1~ 
daha ziy~de bahriyede müsait 
iair iıDlci..a emipj pulmurtHr 
Alat ve cdcıwtı da bahriyeye çok 
Yaı:at'!l"· Hnl:ıtı var, brnndası var, 
lı.a.lıdlsı gemi Ta.ı:ıdlirlc'r-Je g,m. 
lir . .Ri.ıııı: geıri ~i~s'lllle de
ba iyi ,.... t.,. lttttdw". ldma 
için .~eınileı;-Je en uygun köşeler 
ıbukı:s'. VeDı.5.sıl bu sporda de· 
.nircinin QJıııııtUt'Ja :>' çıı.bile<:eji 
'bir ,eyi'! i.ı:. 

A........W.a:J:a :fillılı:rmı aeneiıilı: 
şampıy~nası bir hadh;edir. Cihan 
ış&& µiyorı. ;..r rodan iarl-a. ~
uet ~ôıiir. i.ı:. ,.l.erede de öyle -
dlr.. 

lliııadmıı. 'iki ı;er:e e\T\'elk1 aılııe
ri Jıse .. r sampiyoıı,;suıda deniz 

"" .ıicw.J:Ü çoeuidar öndar -
::ıııai~ti. a :iı".ce ve a:ıahın.t!i 
boks ~ Jbevesile c;al:$/;ık • 
!arını h!llfıettırecek tal'zda dö -
..:~~t'?'l:l\. Oiinil.l ~ ki, 
ayni kıymetll elemanları bu se-
ne - Je~eii!L-

Diiıılıii. Uiaababda E:uJe.li ile 
Ma'..epe Lscsi k..ırıi lıklı kaldı
lar. ~ takım:w biıılW. ,.;eki~ 
leril1 iıoiriirıcili~ nzuıôlwır. 

Ben kendi hesabıma kazanan
lar" da::i luıybedenlrei de ayni 
9'iizle u-iı» atıa. c..-ı •m• .iııısı· 
ainde Jlf"J:I. .ay.ıı ..Ly.I11el.letitı =· 
cut o1dU;'(ll!l>u, muhtel.ı..f oyunlar. 
l-a '\aJmlftl.•\e orta:;a loeo;"ll:m!ıd.ık
l+ıı --. a.iııs d+:Yoı--.. 
.ha;y~ ileri h.uJ:ıındıı,il:ıın+ı y.;ıp • 
mak istedıitlui bazı hareketler- J 
dt!n faı'keatıek lleWıdim. Klsa ] 
tabirile, ask"r.i .iiseJcr .taleJ:ıes.i 
sür''ııl id.ii.üirı.i, .ccuırııl;. •h.le
nin y.ıylıl.;i;ı ..., AOOÇl ~i bııkı.ıı:ı. -
larındao k.alın de,ğillerdi. Bokst.a 
kam 'tııbiri is"jöatsız'hb 'Ve .ki
h}~ ifaD.e ili)er, Bime de 
'btı cins lımırnlara ı,:o'bat dener 
ga!iha.. ll:al..n = Gabat ırlr i.nsa
nm ~ yem pe'.k :miijkü1 "TC 

TI:v'k.ıılaoe 1k.aliı1iyetlere ilıtiyaç 
gôs'tereıı bir spcrru yarmı .Yamalak 
TlQl!JlaSlll& <l.:ı'lri iıııltBn yo'ktur. 

'Diin gözleri pek, asantleri 
şahlaııır.ış vc i~ifakfarı bilcrur.iş 
halde döğfu;en gençlerden h~b1-
r.ne, 'hıdtfı en 'lıecf'r,.ksizine aa.ıu 
:kalın denemmi. !şin en ziyade 
'im 'tıırafı beni iimit1end1rdi ve 
sevini!ird.i. Çocıtklar bir .Yandan 
der-"1c.'"İlle çalış•.!1'.eıı. ta1im1eri
ni y;::paikeıı, öbür yandan da 
d!?f'.me i~'t.datlıır .. n 'b1r iki seııede 
ancak başar;ı.bi'!dih1eri .kadar blr 
1ıo'.ks 1bilgısi. ediıım.ş'l.cr Rin,g 1için. 

:r- .,-Üki•izik tiyatro 1Nı
k.itllıri ,. ..... .iaıı.i ,mıııçiınl «:İ»o 
nıi meçln.t lıir vatan ıl ıııı, &e

çeu s..&-rJd =ebki-. :alı
lleye hiç çı• ı elaıı Wr 

~ae. artİtifiMizill ~· -
~~le ""°nııdığna .4aa -
~la fitoir t.e,-aa iu. 

Bu nteçhoıt lJIUlovriria. dloıı 
çtlnm 'Y'l=lııtlıı t11' Perilnnı -

an lıehis var. RaltMdd. tenki-
4\ ,.-pıhlll .,.._te Perihaııın 
değil, Snmiyenin rolü var. 

Aıılaşıll;'ler ki, ba münııkkit 
hayli ,.mi..ta;t bir .ıdikMh. 
Geçen iJk )ırzmnıb lıiç vynn
mıyan artisti sahneye sokmuş. 
hı... l'.iııe b11 se.fer, sadece iki 
artistiıı yerlerini değiştiriyor. 

lla prrtı:; iotühdın ıt.ıı.a 1'e -
ği ı. delikaıJı? .. 

Tefrika, tarih 
ve .-oaı•a 

de eülü:ıc «1lmır,ır<.dudı. 
Jda!iİlrıya, bGir:sU ııiilü+c .. • 

.ımk pek lrıııolı:ı.vdJL v iinııfii Q lııiır 
san!yelik mtivazerıesirlıği - o 
anda hasmın ani hücumu hemeıı 
ortad.an gülünç bir ıelaş yaratı ve
rir. 
~ aııa-.n .DU:iliyetlerl 

eıa ZİJ'Me teiır.ım.ıll ettirdiij i· 
-çin biit'ün Avrırı:ıa ordularında, 
hele tavvare kıt'alarında mec -
buri bir spor haliae konan bu 
~ .s,pııma rıım• aktır ı .ı;ubay J.aa
nm.a is:..idatl1n iliilıaıra drbr 
lm nw.hi,-ette Jdi. 

Uzun tahliline girmeden şunu 
da ıliıve -ea~y .m ki, bizde henüz 
taa.ıı:ımüıu .etmclllii olmasına. ra]t
.mea, ~pcrlann en müşk .. - ..ıaa 
.bGbea b; ~ _yetiı;t~ 
bı!pıııi Awrı:ıpa .e Amen1tada lıii
Ter nrhko\dukr. 'Nuri. merhııs 
kliçük Kemal, ve en son Arncri
kaya ıı;id.ip CIGlda üni\tcrs:tellr 
~-11razıırı;ın MeJiiı,, 
'I iirltiİl:ı ıı.ı lll(lra e'azı ~daıizı. 
bilfül ~t eclca eıemm1ar cıl -
muslardır. 

Gelecek seneki askeri liseler 
sampiyonas nda bu ~neki CD -
eaklana daha yiilaıelJr.li ~calı:· 
!öınııa ta.la Gir itJmal beslİJ'WUL. 

Dünkü şampiyonada. muhtelif 
sikletlcr.ia birineiliklerını alan 
X.l2ieü lise.cm kıymeüi ~ 
JIGl1lanımı ~: 

Sinek siklet: Osman, Haros sik-
1et: Burhan, Tüy slkle!: l$cfik. 
Hafif sik.ld.: Şaban, Yarı art. 
~ldd: Halit, Orta si~: ~=t-
1'er, Yarı eta" 5i,ldet: lfayn. 

EŞREF ŞEFİK 

Yardım ınaçları 
HasıJa-lıı ıamameım felaketzed~ 

.le:re ter~dLınelt üzere 10 kulüp 
~noh ~ edtlea yardıın 
marla!'!t!ll diia T.ııbia stadında 
lvıslaı•mı:ş ve 600 Jiı:a bası:at el
de edilmiştir. 

Günün mı:~ saıll 13.30 da 
Bcitıw: üıe KmtıUm arasında Ya• 
pılmış ve Beykı;ız 3-1 galip ııel • 
mi!fi. 

G.iiı:ıiin .ikinci macı Bevoğiunuıı 
iki rakip kulübü olan Şişli ile 
~ eramıı!a 'fl!l'llmı~· 

:Neticede Şİ$1i bu müsaba'ka-
4an M J!. bi .açık bir sa;n farltt1e 
,ı;ıaliıı ~ 

Giirq üsahak.aları 
1stanbu1 Gil!"e'< A iıınltiıı twa • 

fmdıın tertip ~ ve e.nıtelisi 
!lafta vanı1:an ı:tt"'s teşvı1t 1!1\ıQ. 
lı:ı'ka!arında Kırsuıı~ahlar bi • 
riru::i o.muslardır. 

Bugünkü maçlar 
l"e!la\ebaedelett vardmı ~ 

ları.ı:ıa =ı;rliıı de Tak.ilin ~<lında 
devall'l «.ilıecektir. Maı;l.ar ı;u 
~ tıı:sblt Mumn~· 

!stanbtııs,,.,,. -Gür.es saat n 
~sikt8$ - Vd!! .al!l't 11, ~eır
bahce - Gııhtasarav sat ı~ ıte. 

rblar4an fik'u'et edi.for.dıı. 
.Merak ettik. 'J'arihi tefrik.ala. 
.nn acaba, neresi.ııctcn ıikiı.Jel 
edili)'or, dedik. İskeııder Fah0 

reddine, Sami Kııra)'elc, Rah. 
mi Yağ:ızn so:rıhık. Hrp bi.rd,,zı, 
~ cevabı verdiler: 

- Taı-ih b11 >ka, ronıan baş-
1ı:adır. Bu, doğru .. Fa'kat, tef. 
riJı:a yine bn ladır. Bu kelime, 
..nifıık• aslından gelir ki, mu
lısrrirlerle, patronları biri • 
birlerine d~ürın•k dernektir. 
1 '1~ Yanlan o mahnt Y1IZl 4a 
tefrikaya bir ıni•a1dir. 

En büyülı r-"' 

Ali Naci Karaı:aa, Bqat 
Fe)'ıtiyc rııstlıınııştı; 

- l\Janşcr, dedi, Tüm.i)'eni.ıı 
en büyük gazctCliiııi. yııkın d• 
ftkar•,c;ı;l:un. 

JUt;at Feyzi hayretle .sor.dıı: 
- Şimdiye kadaı- (ıkardı.k

lıırııı l'ilr!u~·enin =büyük ga
zeteleri dl.'ğ.! miycli?. Hep böy
le ıeklanı ettiıı, durdull?. 

V<ıys scrscmlemij, ha?tli aşağı 
,.ııi<arı ;inanmıştı, k'endffiirıi:ı:ı .de 
bunu tcmenru ettiğini söyledi. 
Amirinin sözunıi kesrniye cesa
aıet ed1e:ıneyıp diııliyen Moru de 
ı:ıiheyet kah.k.ııha .i~ ı:üldii.. B -
da.la ~cliık.k.i etligi bu .kiı.fir ad.am 

C<ıktan ııece olmuştu; Roşa du
nı brımtıkta ~ertni ıro. ar:nı 
sa!'ayıp duruyordtL Blr seyyzr 
.saı.ıı:= ~ta:sınd:ın çantası
.na ~en Na poleom.ıı:ı derlrriıı· 
den yalnız h:r cildini k3!n~tır -
mıştı. Sakinleşemi:yordu; bil:i:(ln 
~ .bir ı&olula;a .ç2tı.: 

Kıı:-mılıl!a 1bo~ lan büUln 01'

dtr)•eri oiirpl"rci ""' bir türlü J?el- . 
mek bilrniven telıınf'.ar daha 
sabırsızlıkla beklenm, ge baş
landı. Uzakta, c:ift..ıkle, Genel
kw-mllYl a1'd..ıırlat~n mumun ale
vi dirn dü yÜkseli.)'Ol'dU. 

bcr ı:ekL Ordu Vörti.i bıraknııı;, islıivor.du. :Gece ne kııtlar senn-
rıc'at ediyo-ju, Ne,, kiilıi .bır ~ Jie b.abalıık çadır o kadar ilin- ·1--------
ce Eccırdilc~· 1 Artık uykusuzluğa .ını.•tı; ıMnrıs srkıı.ldı. dıı;arı lır- Yeni Qlo.ııa isUk.'111 caetıe-

- Hayır_ I.;ütüııı odı:. Jdi. 
~Tu birer tecrübe idi. 

- A · !ll1"!'a K~lôonda 
MJ<ı:ımı:ıx.a. Vagıamda palakl.aıı-

-dav.anamı\·aıı Rtısa paltosıma. .,._ ladı, çactıruı .biraz olesi~ Tat- siııde, bir zatı ~il. tarihi tef-
.ı:ılmı.s, çok :kc.re banııııcak bir l t.ı. ~ ATkııaı var j 

A. FJdp 

• 



• 

Mft!l-a 7 - • UU. 'CWtA, • 
J~etA-) D st anınızın yar ımılinson~vwaımiuro 

devam ediyor ~~;:~~;~ (Çeriren)neelelllek? 

man ta 
· ngil ereye 

yareleri dün 
ücu m e tiler. 

'Seliıni 'İnıet"m 'Zcila'._ tercü
....., efcftl< ikdaın'da....,,,.,, 'baş
t...ıtğı ~) ~ iöWRft14 

ıı~~ıimıı ..ç~rett! 5mıın.i İz -
1'e'l• d~.,, :ı>ttl'lft!l1ar. 

Diin, 'im.... tiiftn 'Seffıtni Ula
Nı1rııcıMt., 1nırit&T bPiın:ı'onhr. 

Al.man tayyareleri püskürtüldü 
- s..- kim yapmış ıı.öy1ıı, 

""'"' ~ •km uytlmımış, 
"- """';...,,. ~im, çmreıı -de 
ne demclt! SDJll'a gefqı bana sor
ıtıı: 

Bibmıf devletler üzerinde an ' 't 

1azyı1n yeniden artmıya başladı Besarabya 

- 'Çevttcn ne :demek, ııv: ço
'l'lr.enin mil.nasını anlat lıab)'JlD 
lıaıı.a! Çevir.e:ıı diye :w;-y» n ld
nıe llııır1er1 

Lmdra. • (A. Al - Jbhı!ı' .. 
.lmdııı).m. J!/İl'e lngi.liz -- tn· 
-·elcri da ~ Alm•IJ m ·- . ·r pnali.ae aı:ırv.llffakıve!!li ~ 
11.~uslaııJ. ~rdır. :U. u~
lır ııne.e adalarında laava \5" 
lm üze-oıııı!le ckvrive a.ıı;ut1aı·ı ııı.ı· 
bıi~e olm"5iw:. 

ı..t>ıııdra, 6 (A. A.) - Dilsmaııı 
t.avJlll"eleri bu sahalı. Shetland 
ü,.-.nnde uçmuştur. lngiliz haIP 
~ri JoavalanmışlarWr.. Tı!ı
~ ~ ..erilmiştir. 

.P.ııtis, ' (A. A.) - Ası<eri va-

1 zivet hakkında H:ıv.u .512 lJ211}il· ı 
matı vermekteıiir: . 

Karatla, ııwtad devrlve 1~
vetleri haricinde bi:rn şidıietlicıe 
topçu ateşi olmw;tm. 1 

Apach mıntakaı;ını:Iıı 'tıir .Al- r 
:nan devriyesi ile bir Fr.ac>IZ 
ıaşe kolu arasında ~ ol
ffiUştur. 

Alman hava k~ kollar:I Fran
~nın şarkında ve şimalinde ~ 
rın uçıışlar yaıımıslud.ıl'· 

Sıins; S:>hada Alınaııya ~~ 
deta bitaraflar ıiizl!!rinde wYÜ 
va~ başla:ınıı;trr . 

Erzincan Falaketze leri 
(li!q tC1Yafı l i,ncid.eJ ı nasıada l'lİ?ın halinde toııı1a1ll • 

.ıaıaıdırt etmi$. kımiesi ıırı.ıJuO- Ycır. St!hir.de tuıffüne •e ha~t.-
·aWır d.a mahalli y~ kD- ll~ -me<,-;i::l\ •erilmcmel< ıcın 

· • ..ı.. Kw.lıa ~jjıllll Roım;lınelsrine basLanrvor. ..uew~~ y .. ,_ "'--' al oeı.a:reb: allııııla lıt.aı;,o.ıı ;pı;... -.cincan l'üm .. n TopCU avı 
~ çorb.t, ca:v. l:ıia.Iı:üıJi ve sa- ~tanı da belindeJl ,.e avaklıa-
ir J• eııe.klıerle dıırur~ıısı Ili)dan ağır yaralı oJdui!U halde 
._.. ıesy.ııian tnp!.ıu:ı.ara.k was ~ Ankarada kaldı .. Bu zat, felaket 
Joendüeri. biri k.adıııW-a. di!etl Recesi çöken evinin ~a 
miııdeki Eczinc,anhlarla ~ ailesini ve çocuklarını ır.aybedıp 
er~ tahsis ediJeıı .bıılJl~ keıdisi de ai!ır vara!andıJ!ı hal-
ıl.ar.a ıııi>tür.Ylmüs. yıka.t:ıı> ıoıııııt- .de Vıkıntıdan cıkılı doi!J"U .kış.la-
., &anıhnd d:a~ temiz ı;a- "" kosmus· Alayı silih b~ 
~ fıivdirilerek Hayda.rpll• ıet.ı.il'erek eİrada; 
p cedde · deki <J>telleme yaıınl- - Ar.kadaslar- En şerefll lüz· 
-1.ardu:. ~ .ırünüııüz, .saatiniz bıı an~·: 

Heet•• ıe k•lrlr:alaa alır ~- -.ıebr.i.c imdadına ka,ş.u.n! Eınrın 1 

nıWM: ,.a:ılanlıc: lımail .kal YJ· Vermiş .. Onlar yola CJ)<lırke:ıı Al-
n:ır.aı.. lhr.alı.m o~ Hii5eYİD- ~ l.ı.ay ~l.a:ı:uıı esiPlrxlıa diişerek 
iiı1ı laza V.eialde, Haı;aıı bu Jıl ı.ırt" .kendinden ~e'Yllis... 
-,ıe... • Trenimiz, gôrdüğüniİZ ızı.ôi !s-

"fim. sıı.aıt li,2.5 de .ı:ıero=ıı tr lanbula 173 hasta ve yaralı Ie1li-
ıııs'lızla bir U.vn.ııaına :oJd,u .. ~ ket211!ııle ııetirdİ-·• 
tar ..ı.- durmaz .komite zeis~ BUGÜN DE Bffi AGIR YA-
nin ıwiineriesiv~ k.ar$.ll.a~ RALI KATARl GEL'.ECEX 
~asonlar.a jiiiiitiilar_ ~ . Bul?ün gelecek ErzillC-!D ~-
ler hııflarışmalar, bin'birin1 a- rıvıe şehrimize yüzü ınutecavız 
ramalar. aradaki canıannıian vanh ve lıast_.. l!f'Grri:-

laiber urauşlar caSll!lda iç jı;altaT" ~ oldnju ~IADdarhı!"I ~fla 
1.ıı:1ı miisııfa ha ••hııeleri il.iz ~s· b!l<iirilmiştir- Bu müna.ebetle 
bnna TOi ırerd:ı1di. ~ Doktor ffil<uıeıt, .S.hhal 

- Alı Ali • 11sn ınernur\aı1, .ruıhi imdat otomo-
IHaymasivle birilıirlerinl ıcuk: ~i - 2e~er ~ 

akl:ıpnlann haddi hesabı yo 'tır. Dıoım: Yollan U.-U lW-
tu.. • ·ı:n· ~. f,pliıkrbedeJ.eriıı emı-

Yaralılar, sedvelerle sıhhi pi-
1 

l~rının va:ııurlarla nıe~ ınak-
d:A oıomobiline tasıruM:ar. !er liııi memurlara iebl:)! etınııı '111-
1!.er \ıafif varalı felaketZed" k lunrnaktadır. • 
de sükun icinde büfe'Ve p.ırert' j 
!ıaıırlanan sofralara otard~· _ 1 

Yemek blttilcten sonralı a S.vost(BQq tıın-ö,ıfılelni~ef'· _) l 1öıüe felaketzedelerin haPl~e 
,2ötiiriilecekleri "iidin1d" .·ıele 
!<:;fileler, hazırLanaıı taJ<sı l'~t. 6 <A. A.) - Bu~~ ' 
aarilan hareket ettiler.: ane- saat 5 ve ıı,50 de y0zızatta fa 

Erzincanın Molla Ali _!!!ah lt<>- ~.süren w ~ddl!tlı yer szr-
sinde oturan Üçüncü tilftl~~. _ CIJı.!Qıa ıı.ım~tıar. 'Za~ " b.ııı-
nra't:lını General Sadık .A1 k- 1 ~ fQld:uc. 
nın eşi, Bayan Seniha ik;n 1 ~İYEDEN }lABEB 
l:a:rı. Tüm em·r subul R 1fla- YOK 
eşi bayan Nezohet, Kursunlv. 32 ı l:li.i.ıı Erzincan.dan ı;:.?leD :r.:ılcı.ı
hal'lcsindcn · akrabalıınnd.anbı!'den !arın anlattıklarına ~e, To -a
Dşi 'ile bir cocuğunu kaY ·nden dın en fazla hasara uwaynn !:n-

Mevlu\, Molla Gözıır maha!lcs~ndi .şadiyeden yalnız bir J<aymaka~ 
ktmt\urac.ı Dursun. Ha~'"" efkav- tnın kurtularak Tokada _geldığı 
mahııil.esl:ı:ıde.. üc qoc:uı<~ ve bunun !ı;ıricinde bi.ilim Rcşa
bed;,o 'Yıııuf. E';~':':;~~t""' de' v-ar- dive halkının bü~·ü.1< jel~ete kur-
şefi l'Jeie11

R 4lŞl -~ b~ glttiUi siiylenmckted~-. !':-
dır. ~in. illdiye i1e müvasala teDUlll ıcın 

al Karol Sov
et hududunda 

Glilı:rcl. ceV11p v«ıUm: 

\ 
- Tür1ü türlü çcvirc:n \'Jll'llır. 

ı 1 .IUescla insanı yıilundan çeviren... 
:s.ı ...... ıla:ı:la ....... .,a&vi -çar-

{ baya ve ııuyunu az koyup çorba-
/ yı pi'liıva çeviren ... 'Sokakta çem-
) iter -.;eıv..,_,_ -ıes-ir 1ıaıı -ıııa· 

ınn!o *elı:enemesiııdeki kazı ~

vir.cn... AtacaJdıy.ı _ıörünce J'Iİ -
zilnü başka ıaı:ata çıW'ıren. .. 

Biias. 6 (A. A.) - Kral Ka
ro!, Eı>ifani yortusunu llesara'b- , 
yada askeri kıtala,·ın arasında ge
cirmistir. Yapılan dini ayin ve 
~cit reıııninden sonra Kral, ko
lcrdu merkezin<lc milli hükılmet 
memurları ile """ Alman e-
:kallivetleriniıı ı:niimessilllerini 
ikabul etmist.ir. 

Büla>es. 8 {A. A.} - - Re
uter - Siyasi mııhafilia mü
t2ile- "'dar .iti. kr:alı:n Be
sarabvada Cl:ıismw ~lııri.ı:ıi ziya
r!!lt etılıesi Avrupmım bu.ııün 
eeçirmekte olduğu :nazik aı:ıhnlıı 
hıısu&i bir mahiyet aJ:malttam. 

Oaha ~l'.elllerde Ronı:ı:n:vıı ge
nelkıımı.ıry, Dinesi.er boyıınca v-e

. ni tabki""8t yaı:ııms ve oradaki 
kuvvetlerin ımevcııdımıı artt.ır
m1$4r. 

K"~çük 
= * •Actio.ıı Fraııc;·•ise. gazt!lesi, 
Mookova üe d-ıplomatik. nıünas.e
.bEtleıiıı liıei.il.ıne.W .iste"Tkte
dir.. * Belçikanın .Berlindek.i bü ~ _,_,,; ",___ ) 
.........,.. """"""" tayya~ Bell-
4;1ka i.zermdeıı .uçmasını Alına11 
hij.lci#metl l'f'edinde ş.iddatle pr~ 
tei1o etmiilir * Lizbon - Tago nehrinin t.,_ I 
.ması ıı.cticesi olarak l/500 kŞ 
aıeilcesiz ~tıı;r. V.aJııin bi
~ bir k.smı JIU .ıdıtmdadıı·. * Ingrliz MÜl:l'ııkı!1iıt N er.ıreti A
.mer.i.kaya ilk kafi)e olarak üç tıi
caret vapuru si'pariş etmiştir:. 
*ispanya &lıilindeki aıbe
rat için kom:dmı ,;ansfrr kaldnıt
nıış fakat hariç ile :ya,pılan mu
lıW>crau:ıı ipka ıt•füm:j~±;r * .3erbest İrlanda Cumhur Reisi 
dün İı'l"3'n ere !lm!'bıısan meclisleri 
tarafmdım !lı:&bal. erlil"'11 "" ıe.:ı
hişçile'le müeıtde1e için hima • 
mete ~iıı saiabiyetl.er veren :is
tisnai k.ant:Jnu imza etmiştir. 

CqııiatlaJdci 

fıaTefletlzr 

inın'lttte tııyyDTclerini:n Al
'!llfl!l3'1lnm Helif!'!AııMI c · ba
'ltı - · u~ "J"ll 
1a~~·pretcriniıı "ı-i t!t1ınıd Te 'Sil

k ae\ 'iler iııe aknoları gün
lük harp had;fel~ri ar:ısma 
'~üı:. 
Fiulanı!jp ~ ,__ 

:reke!Joır lali ' aüWet hü· 
•M+eLvt bt'a bnaaticr "=I~ 
ci -1-.. adıto tin--~ 
J 1 Wir. 

Slizüıuü keı;erek h~lııiDh: 
- Daha. iaha, tla1ıa! 
- Fanldak ~-- Dıiilıtt 

.ı.eıı. ~n... ~ ... mı-
• 1 1 

• iiılı:ııııdı)'a çeo.-U-.. 
-B:ış:.a,....,...,..? 
- Sena gi:bi, .b .ııiiüm'den 
~e l>iki,.e, re =, ;t;,.ai-
:ro ,e:vin:ıı.-

'.ltu sefer t.üSlıütün kmınil< kil-
pÜT.dÜ: 

- Owı çevlrea dı:.uıeilcr be 
.aiam! 

- .!ile •rlıır :ıal' 
- 'flmcıiime e<lnı ılslıac. 

- o • "'**. ' ...... airf'il 
-'1' 

- Hayır, dcl1;il! ._.. 
lliimı~ea iüı'lı:çc.,.,., ilii'lı:iJ ı:, ro
man. tiyatr.. çeviren deııael. D e
&ıerİll, •t- m.tüu ı;elliwl ...... 
..atil:, 

'l$cı Wff llııBti'ia" >( Qeril:ra) le
rin kulaUSN <mılııt;a'! 

OSMAN CEl\IAL KA•-c.LI 

-lngiliz harbiye 
nazırı değışli 

ı(&q ~ l tnııiile~ 
l"uıden dola~ il::m ..::tiğmi iıil
~ir. 

Lord Millım ise E t )jle "JT<llZ· 
.............. Qs 1 bı1M'ım b
tihb<ırıtt Nezırret:n:i b':r -mı!1rna 
tE!"di eo:melt steilıi,iliııi, !im mebll
mm A-nm Karnaı as.ttd-a ~et 
naın!M :tıiiE fiÖ.Yl.i~iıı(. halbıı
ki Lordlar Kamarası azasına bu 
hakkın verfuııedii!in.i ka_yUede
re'k muvııhlr. hulımıfuğı bu 'tayin 
-dtıln.yısiic 1stii11 ~ğini iiiJ.llir
nıi~. 

manya ile "Sovyeıler arasında 
1rir ta1i.nn 'l'ftli ıııüza1x1e1lere, 
•ııı..-&:ara -,.ıı aç,..... D. 
X. iL ,u- J\:iaDA1D6 .l\W.
.. eun .l:e:rfoı .,.~..a.atlmi :ı:a -
lar.ıam..•ı. Jou llll.>IL'>f.ııki .mü
fonalaz lıaberk.d Ü1',1'ile a
Y*hrımık füzmnmın ~ı:yıhml 
~i~. 

ltaTya - J;p;m;ya 

Eı ziıtcanm ~ ~esi :ıönü .aske.n kıtalar yallar• açmalr1a 
de oturan, fcl~ _...en ve ınesgul buluıımaktadıı1a.r. . Ballıc·fur11 
izinli d""1< !!n:tneım•. "":' · • Eraı.nc.an-

italyıı i1c 1apotIJll arasnnh 
..ti~ ']laktlıııı b~ 
&t' ik*~w m 1 :ı:'e -
bAl.e ı;ardı. ıı.r;;. ;.ı+ iL 
bu iki ımemlcl<cl 11r-.la .biıA
ZeJ·ijlcr .!:azla.W:. 

...._.,L~~. 1ı;n ~ Fil<r~ ... ı.:.ıat;·.a. li {A. A. )- · ait haftcrfft' 
""""""'"""" tırdd< dan üçüııcü kafile olarak ~.ı- ~----
:vi ·Oeloeti ~sıımesi~ >Sttba~ llıize 230 yaralı ve fe11ıketzede 
1:ım -smr11. ~.rimize · l!elmistir. Yııralıla:rdaıı~O 1 oto
fcl!iket sahneleri hakkında fiil ı- lnobillerle d:Miı1!l bt!Z fatm'ltası
zahatı vermi<tir: .. .. Er ııa 11e liloğwn evt:te ,.~. 

- F.elılketin ertesi_ ~~an: 128 l de ist~a U;U. eıiildik-
cnaı:n:a vardım .. Sehir .h be- le.ıı ce :icabede.ıı ıtıc~ ,_ı-
• vıııldıu .. Deri1' bir ~m. ııra <hld;aıı ımır• Di.)'Wı,alar we Aıia
lttdea tüteıı dıımaulaı: y~:ı:i • lla\~ ıı:öndcrilmislt>:rd!r· 
ma koşan kazmalı, lcürekll J).. ,-. __ ,. '-'--'ıu· ~--ın tııraf.ın-

r - -"'n ce- ....,,. ........,u ~ __ ,_ 
ler, her tara ta "'ım 1·>"' 'b d«.ıı i:Qe edt.lmıek iiJıere aı==-
~ .biWila m.a.ıwıra ~ 1 

a- rıy]e taJJıdıkl.annus j1U'l•nna yer-
retti.." Derb.al ımfıall~~ze k~j- ]~· 
tıar... . mJr k1r.deı5~ ~l - leaaya. :{A. A.} - E.rm..:.ın 
diıJ·ı..rJni, '---":em F.iJ<.n' ..• e ı 200 taU!ıe -··· --· """,,..._. 0 as teri orta okulunda . . 
valiaemiıa -r.aıı .olduklarını rı- "- - '-'- aıı. ____ ,.,_. ~':r _,_ ., __. :ankaz ..., bal' ve öeretoıe"""".-~ . 
'"°"'- """' UA DS .. - .so kişilik bir .alJe ~siiJesı ~I· 
alt:.nda kaldıktan fonra çıkarıl- nıw, ~..ımis istas -onda ,ü, ,,ar-
~ılı. Deri])(', ratı:aa bır ça_ ti, ha!kevj,, bzıJ.av.eckim .'!" h~lk 
dıra -verleştil<. .B:m. ilk yard.tını "tar.aiındaıı t>clkat "k!Zahür.lerile 
:v=an Erziııcand.'ıkl kı~ blr- '1::anıtlarumı; ve askeri octa okul. 
likıe calışmaya ba.;1adıın· k ile ı:ırd11 eı;ine !'efwtirilm4ler· 

Erlcsi g:iindeJJ iJlb.V"ell Ur- cl<z-. 
tan:ıa ameliyatı .illltLıılll şltına .2000 KİS;İ T.EJUJKEDE 
alındı .. Rcr :ımıhilleden seçılen Bıırsa. 6 (A.. A.) - lıl· .Kem•! 
bk müıoessil sabalılarl ;stasvon :Qa.şa ııv:alıınm wili eUmŞ ohın 
ımeydanına geliyor, burııv• se".. sWıı:r ~iin+m ~ {.'C~Jd.e 
.kectilcn piyade alayından 15 kı- 'L'I! A$lıı)yont 1<Öl:ü de tabu tıevı-
s k ~ dok1 ve ..ııııat vemı., inmekterur. su;ar wcı-
mcaıwJıırJ .bunlara ter.W: edıle- fuıdaa .ceni!m4 ola.D Kıunkadı, 
rek avılrlaı;o.a i~ine oe•·atn ?'ıı- 1 Onnmıık.a<lı "° VOV"oda kö~-lerin
~u~du. Fakııt ]<oca -ı;ehırde l de ~jl.a nı.an:ız bulı.:nan 2000 ki-
~ &nkaz .alı.ında bul~r . civar lkö.rlere ,ıuı.kil.ıennr-
var. CoiaUer.: Ei.aı.di jst.asjOll bı.. .ne wlmektpdır. 

Balkaahn atmmdar ~ 

lıalterltt - ~"' ~"'.. Maau: llprjci.J-e .N.M.ırı111ın 

itallJ1 JMeyahaJj, bazı ecnebi 
~eıf01 crı•in. abnd.a AJmaa. 
]'.&ıuıı da i~kile Jııwnada 
&i(lii. air .lw.ııuil2&Wtıa MJ,Mane 
eaıtı Jı.abcricrini v.er.m.c~ 
bılar il<rkvJL Hwdluıki italya
am b:d .rl Mararistan ~e Ya
,p;J.al'J.a .ile .ı..,,tlulıJ:ııı:mı i· 
ledoıterelr,, Ia:o;:ııat!..,.daa Aa
r.iyat.i.k ıphilter.uae .kalıt ınuit
....00 ieca iia.l.u.a U!dlo.i.rler 
.ııWıaklada:. 

D.iim t.llr n Be'kpe aa • 
tuh .. ......, ... ; Jl ı.iıaU.a ı...ıa -
nacııCıaa 4la.iı' haa haha ler ao 
w.ard.u. l'ıı<:,ı,;lav)·anın İta.ıya 

;.0i ·aı.ctiue sıkı 1ı;ıtlılıklım, 
l\focuislanLı Romanya"" Bul· 
c:aristu.la Ca.ınaıı.,·a ıırasında
ki arazi ihtilai1a;ının hal1lııa 
Jıcnüz ça.rc buıunaınaması, 
:Bal -nnl:rfta be'kkneıı müte
ııaıiit, mfütdıit bi~'O en;:cl 
otıııakta devamdadır, 

A'--J'<ll • ~aler 

F'~)·ıu·a ecDL':bi clevlet
lcı:hı ;:udınıları ııııe..elClil. Al-

Jçonyanın Sioto şehrlııcliı 
ar~lerıle •l"8şi.'1 s~isi• 11-
çılmı İta1ya l111ririye Na
ftl' m - mıiipn 1 , le ıbpua-

Y.ıQJI cüıMl.oıdiji;.i mesaj, .ı.ıı.-ı 
.=-ck:kriıad.e .hax.arctle telsir 
o>l!ı.a=ıkı.ad.cr. F.a ..... t .i.talya
ıw.ı, .Jııpıuı ·.awa ıızak ~ada
iki ;arzulanııa, plia:ılarma .mii
.zahcr.ct har.eket.leri ~ iada
JaşmaJ.ı. tgdır-

A • k e r f ittif:dı 

6öıı:Jeri ktrrpııuula 

..or,ii Ieılı;nr.f• f\&deSiRin 
:S:cıpaıhac -ıı.'birialıı ,,;;._ 
<ilıe .BeriiııiA emin ıkay.,.kJPrın
Wuı ~~ hıd...rlere g;;..,,, 
SkandilınT• t . ' Fin "1'll 

'J'B'P'llK'llk yntlnnbmı :/Ummı-
3·anlft mani olmırsı nmkabilin
dt: Sevye CT dthi, Hindistan 
ve Türkiye lıakkmda faal ~a
zı yeni l•arc'kctierde buluna. 
cakmış. Hatta Almanya - Sov
yctlcr nskcr ittüakı da yap;la
calmııı;. Bütü:ı bun1arı:ı, ec· 
ne'bi g:ı:ı:de nnıhıhirll!rinin 

söz'l..-i tarzın.ı!a ve ihliJ·atla 
hl·dı ic~p eyler. 

HAMiT NUn.İ mM,lK 

Bütün devletler teessürlerini 
bildiriyor. Milli yardım artıyor 

nız medcnıyct ciıniasına nten~ 
suı' mi1tl·llerio, btt gibi lliri.ler 
Juw;.~1>mda ılu,vdıtiarı tatrii te
"""'ur - ia .ı.u -1fü.i 
addetmekle kalmıyor; tcmkkiye 
w te.nı..addü.ııe ıuıam,._ oaı!bj>.• r

Ankara, ı6 <~ - :tıııı;ltere 
büyü elr;Ei 11*1 e• d;rğ 'O' ti 
ıta ııatmilan ıı:~ere .:ı5000 
~i.ııiz öram 'fıelııerri eııliklikjni 
ve İın#liliz Jt.zıtiııaıı; c-llyetmin 
de 1000 İıı,ıı:iıtiı iiı:ası ılbıha ilıe!Er
rii .elmr; .old 1!1" na 6»ımlmı baş
ka ~ ıhii' 6 foıjırı a.ıa -
ketin büyük!ügü karşısmd.a AY
r.-:a ~ya. '· - Yire y.n!.ımlll
da oııiı:ımıc~ım Haııiı:iY" V.eka
!letlne bil~. 

TahraıDcılan .wri1en 150&linnııta 
şıöıre, ibaııeioe:iatı: feıalıtUeıılelle
rine mr y.aı:ilrm Planılt lımı 'ıiaı· 
ve'kiıleti ve lffaıiciye Nen.reli me.. 
mwilar; :aralamııi!a ""'ernüat loay
-0.~mni}'e ~~aroır. 

D ller ıtıı.ral:tan T.&ran 1:ıiiy.irk 
-elç'i}iki llKif' ~.Ban ,..,,..Jer .0.e 
şiır.diye k~dar 14000 rjy !mııe 

~-
Fransımm A:ıılı:ora ~ e1ı;i

;,i ıı-,Joe.ian: ielalııe1-l.e!..ri i
çiıı ~iikimıetiriiıı i>es 11m'l)o<ııı 
fuuik !tahı;is ~. 'Frımsamn 
~ki ~ urdtılan ;kwıanı
-ıia:üığ!llln yine ıetit~r 
icm '.!Ofl çııd?r i1e '5 'batt:ımye 
'1e'berrii ey!le~1:ıııi 'W F'racsanın 
SJ:rriue ~ııratle koıuiııeı irım Ue 
H111e;ıten sa-:nı ıilmBı::a'k bıttıta
:nzyeı~ için 200;1Jü3 'fran1k tıı1ı -

tris l!tmış oldı.:ıtım 11 liariciye 'Ve- - ııüaetimüıe 1 , ..._ ı li n 
kiılel.inc bildirın:/itir. dünyadıı beslenen iyj hi•trriu bir 

Ktıdlis, ıf> :(.A.A.J - S!h:lı'l 1e..-a- ı m,,anesi tmkki edi)'Ol'tD:. 
-znm -ve :fl!:ırrket2lt'de1ere y;ır•ya- l ~:ii~ 4e, 18'.ii iılet~ ,q,n. 
ak sair :mevadtlı ~r J:iilü-1 yım m~ere 3aı4ııa ._;. 
Tem ııb:n ıı::Ulünı bir stlihiye k.- ieııiui yııpıruıfmın wsh cm r
lu ~rde 1I'iıtk.iyeye dıı,t - ~ mBlnJibr. ~ ~ ir 
Tll %ran!ket cdc>aektir. 1 uhc\e S'n:itya 111oıııiie ab1aoa 

"l'ürlci)'e 'Haricjye Ve1cili F.ilis- ,J'artmııdasımıı a.hıw üııta.e 1;"" 
tinin An'ai!Dlu ıibafisme :bu ı·ar- tirı1itj wu..., ~e, miihim 
t'lmımda:n ddlayı teşek'kür etmiş- 1ıa :ı-. ile alyıı:ya ~...ıa 
tir. ,,ıı'lmmuı~ 'Oftd1lll wınn ... Jıııer 

A.-tkara. 6 ll\. A.~ - T!.are'ketl- 1uını;i m:ıdıilra\, Wi) · 'lııir fto. 
arz ~<!"J '®.layı.sile Ka.IJWta li&r.te ~ıp 1la ""'' •ı 
mmezi mfis'FfuıııÜı cemiyeti re- ,,ir )&ıilım giiııfi)k, rörtü.,... do 
mi Abdtifüıikiııı 'Kı.nçı t::ıı;pı.21111 kenmsm -diiııen 1Dıı:mtı'k "'" f
"Kızilay Cemiyeti lka'tlıi Fab ıl- 'bt -vlllİill:SİDİ ~: 
bassını. Deo'bımd Darülfiliımm re- 1li.z 'Tiiddeı:. ~'l:ll'hı iruınila
isi Melnned TaY.Y~. lSombll}' be- nz, . -,~iDui'u ~ ~· 
le<'liye Teisi .Aşı;}ı 'l'ııa,qada .1s - yJ%. İçtij,'Ôuıiz 'lııir kıllı nmm brk 
.lam cem~ati ..JTis\, Haydarıı,'bad· yıl hatırı .oiduğuıııı inmım:. Bu 
da Novııl> Xanalyar :Jun,ıı, 'Be't!lıal 4efa 1'ı1, m~ - tile 
.iı;liun birli,i!i .il2 Mat!ımı 1'.tı:terd- ·apiliuı ·ardm ... ım ~ lı:Jy-
dan R-eis:cıımlıur '.ismet lııöniiye mdlin4 ıı nym)e m_,,.. t.ı,·m&-
tiiziye ve 1el!liSür 1e'.!çafhın 11e!- tın" c,,mıııi) et 'V~nn:; 6ost 
nıiş.fir. milietlcrin, i)'ilif:i m-aa-

l'larekt'fiıırz feıa.ıreti dolayJSile .mı kech:ı:imlır tS'tatt 
Norveç 'kralı 'haşmetlü 'Baalı:.on .,.,, ><yaıamu• "1Derlıer.s -
tarz!ı.:nıfanReisi cumhur imı.ıt 1- "1ir ki. bizi müteıır.kkir ._ mİll -

niinüye teessür ve 1!İii.}"l! 'te'lı?ra- :n«tar e!iy.m. 
iı gönfümlırii> ve Ml!li Scf tara- 'Tii1'k "Tni'llcıti, ~1e <eterıili lr 
f'11daıı nıı.ııkabelede bulunu'\mu.ş- zaınanında kr ılisiııt! uı:althn 

11'1'. ıvefııkir mıst ellerini 'llll'lltmıy:ı· 
---------------- ,,dh:r. Türk -ıı\;iıc 4et'ii -

1111 ·ııA d ~ .r b l dit:; ~iiritiiğil fyil- w;la ...... -
lT•l l gar 1111 Se..J er er iği mıız. !"eıidretzetle lnıT'Cleı;!eriıai-

.,Bw• _.,, • :M-i.de) 1 ze yardım cdaı ve edecek olan 

.. -. _,_. ı ~ tirilmı ..ıDi!:iııı alölı-\o ~ 51) • Omıe - la 'r:rr te-
:::; 6l bıruş ~ö. almı- ııııı•lc:i:m! iılr dün J".iizleraı! çama- ,..l.ı.ii .. e•1:1ıııiıi ailli iılr Wlife 

Da smwıfLp dün -- adar - -.. ı . - 1 • ~ <•P-~a ·r 1 .... ' ·= 
ş~ -·'- ıtcl:ıeı:rü'-'ıı İD'AlYEGURUPUY!\RIN Bla ....... 11alliika.-1re c............ <CU çtoıroıı 1 ....._ ..... --+r c ... ..t 
~llJI .51111 bin :27J 'lir.a 27 aır.u, _..._.-- ır-

İstanbul HfaiV5inllen .._,,_, ~ aı-.,ı ' ' "C' iz '"'i: maıı 'fııllmrJ!cdım illin . ibmaı '5 kişıü« ibir 'tıı:'Jıri;""l'Ilüf~ şW.- ' · ' iııi ---~ .-i-
75 ü · a Wl!lmiş~cür. AFtXa ı rezesi yıırm vanw'.la lCaradeniz- dCll kw ,.1 • .... & · w şeb· 
lıllt bin firal:sk ıbıi:r ü.tte bu- il -'--"- nm. "'-' aııldııılerillt> .. •em• 
il'*' .. ı,,.,,.ı. ........ ..ı..•-''-' _ -"'a- e L'"""""' !eliıkdt.ine tıl:r•lt'aıı .}'er-~ ~-. ~ın 
-·-· ---""' -..u.ı=ua .. ~....... ilere..ıtii!erek tehljlp,lj .ıı..zı '-•--•--
ıtııtra ~sı m ~ ıharict.ir. f Tı ,l'lk&calrtır. UUWCl iiiu~uini fftm • -ıwip ~ 
1'.AllmıWY \TE ALIDIJDAE:ıliKİ ı 1uhiııarlar ıitııı1Phi k1zı de- lar: .._ mi ili, :~-dı 

Y.All.Dllfi.Aıl i ı .... :f'lııMeovi DA!J J 'C'ilııi-
ı· 

Kadıköyünde tl$kıil ..ı-n po ar ı::rupu tütün işleme v~ Jaa- Itır vu=ıa .,.... .,.._ıı, 
.. Y.ardıın XmııileJti. je 1 .19inde kım :mi maeleııi Clı! ıın!imıında 'TiiJ- •m\.iir~ bı6r-
.ı;cıııı JJıal.ıl,:<eı;;-a .ile l..Qll8 !L--a toıı- Uıııtıır!ıklm 7ij ılliıııvıı G.iiııı Kızı- ,;. aslııl>= ~ ..., •lil ..._ 
J.::.nm:ıstır. ;;\I ,ı;umtlc ktımite yal- lav.a y&l.ıı:m~ VER 
-nız "K"<ül>ö-. ünde :m bin lirıılık 
~ ~de -etıııiş'w. 

"!ınİi1ry Alemd:ı:r ko1ıı 'tarw:fın- ' 
m.ı 'ilim ""1\aııaıı :J& "~ "tlluh- '• c~ g 
1lıelif ~~ ~ da akiM:n 

Sinemasmda 
ı ıiiS!ıi. ıl:iİiJIİİ\t bmilte · ,...,W.-

mistir .. 
il'.ALYAN iKQNSGT.OSUMllN 

• ztvARET VE Y-AliU)lMI 
itaıyan .._IMltill diiııı .ı·_ 'I 

.ziva.ırt ~ ı~• U2iy.ede 
hulunmu 111e 1taıw.anlar tarafın
.dan :l'.w:iıırl! Kul ÜD vımtaı;.ıy.le 
gönderilen ll bin lirJıy.ı 1e.)CITÜ 

etmi.ş.tic. AyrıcJ1 kanaıa1Clli; şelı

r.imizd.ek.i İWyaıı hasiımes ·~ıı .de 
zelzele Iel.1-;.;etzcdflerini hemen 
"tcdrn rtme'k üzere Büyük Yar
ılım 1Comite:ıi e:ırrine ~ildiiU

'.11'.İ hl,yaıı etm~ 

ı.:ıtSlR ~0$0LOSU1\"'UN 
"i'EBEfilNU 

!iyefıne il<>vam olmıdu 11 da 

MAURICE CHEVALfER 
MARİF. DEA - JC1Uc Y. Sl'llOB:ı!!M ve 'PlERm!: RENdm 

i.le 'rıetihrr cııt'\';.,q; - ems:ı.lı;iz ~ ...., ~ 
bütıln ,Şehir lıııllılı:ı taıı:ab:Dlll:a:D. ~ ;~ 

ZA 
ıır;ı...;....r.. ısaüı .... _. - 2""'ııı'leıı 'Z!lfere ~yor. 

İlaveten' FO.KS JUB.NAL - Jıon harp ve dünya hav.adisleri ...e 
G.RA]' vuıı SP.EE .l:idİiiesi. 

Bı.ıı:üu saat ll "1'11! 1 de 'leııEilffth nmi.ıııe1er 

s Di;;,r tru-.::Ttıın Mısır 'konsulosu 
da dün Komite reisini Zİ) &rc't et
miş ve resmen taz yetlerııtl bil -
dirmi>!ir. 1stanbıı1 1rnnsolo~
ncsi memur ve müs denıl"1'i 
namına da .ııimdilik :J51 li.ra 1e
berr ü etlLn .koDJ10los; *'"* !bu
rada ırerek Mısırda yardım faa- ~ 

i:li"" ""'""" ı;tir. 
AMERİKAN RASTANESl j .S:mdi\'e kadar ncıkiyme yapılu film.lıeria <en miikemmrlidir'.. 

HAREK'ET ~ i 111.llOll kişinin ü'!'iik ~i:r alüa ile '&eyRttW filmi RDnılıek 
Ni•antasınd:ıld Amerikan has- - '.n bu aon günlerden istüG! .edini&, 

tanesi müdürü .. M. &,terd p- ı liıi~e~; EKLER JURN!-L ~n diilmt halııeı"...,,.; - GltAF -
nında ı opcrator, 2 hasta bakıcı. SPEE ıle lngıliz kruvazorleııı. aı...,.Ria deniz · 
o!dgjia h>ılde JUIO kişililt ·r .ey- B~ U •e 1 de tem:ilat1ı '11m~l<er 
var hastane ile felaket mınta- -
bmıa etıMşfir. A?M- 1 B 1..-~ı~<" AVAR VA .nkıııuA .iıeı" •a ı Fı 1 alı """ = :me- . u •Ja.1.ı.auna' ~ ' Sinemasında 
yanda Cenubi Amcr · da da 1 
mühim.miktardaiane'l.oolaıımak- CAı AVA LA ÇE'T'Esı· 
ta oldııf!u ııııla.sı1mı~tır. ı 1 

Dilter tar.aftön bevnelnıilel Kı
zıl Hac ccrııi_ycli umunü 'katibi 
'M. Deroi lla ifün sabahki ı:Jı:s- ı 
prcde şelTr nıize ,ı:e1miş w <lik • 
sam Ankaraya bareltct elaıiş
'tir. 

Gar.ülmcnıi& e ""'ni Ü - bir zabıta ve macera filmi w .a,ynı:a; 
:Sehh r ve delısl<iır Pclonyalı v.ildız 

p o L A N :E G İ'rım büyük muv.ıffa'lı:i ·eu 

KA AR GECESİ · 
EEKÇh.ERLE QDACILARIN 2 bi.ivük Film bi!·den 

TU..tı.ŞI :Bu!!lin sut U ve 1 de teıız'iliıt1ı matine1er 
.Sclı:riıra.izdeki .muhteld mahal- '•m:::=IEitma~ıİİİİumİİİr::iİ:ıııiİİmİİmİİİİİİİııııİİİİİiİliiİIİİl-•-DI 

ierın a!r \'e m~actta -calı
'6&11 bcıkçi ve Qdacıların oekseri
ı;.i zelu!lc mınlakası h:ılkmdan 
olduldarı içln bıınlı.:.r am rlerlne 
.müracaatla izin istemişlerdir 
Eı:zincana Dev !et Demir Yalla~ 
rında bilet kesilmcdifü 'cin bun
lardan Erzincanlı olanlara "keyfi
yet bildirilmiştir. hın alamıVan 
bım b~kci ve odacılar da istifa 
etmişlerdir. , 

A;Jcsi efradı ha khnda ma1ü- l 
t tılmak ietn En:incana Jtit-ı 

.mc1< üzere de lrendilenne .bı'let 
ılnıt$ e müsatıd<! o0lumnıı.sını 

ı,\,\en müteaddit kimsdeo'. ..ıe 
'1iliıvde mıii:'acaata .cı~ ' et-
1.11Pktedirl«-
Eınin öpjj il ' ÜQıde ı;ıe-

Bugün 

i 
s11e· masıada ( BASKER V4lLER'1n KOPEGt) 

ASK - HEY.ECA..'ıl - DEHŞEırı.., Bfl'YüK MACERALAR F1LM.i 
.Ba'l T01lerde: B1CHARD - REENE - BAZ1L R11.TBON • 

:WEJ\'Y BAR1E 
.Filnıeı:ilive arıık: iFO.:" DÜNYA HAVADİSLER! 've GRAF 
SP.E.E zırhluanlll :ı;:aı:.alı clarak Monlevideoya eeli<i ve kuman

.clanuı muı.ııde yaı:ıı 1.aıı cenaze merasimi_ 
~n saat ll ·e ıde lenzilfıUı malin"' vardır. ı 

iller .sı.:~ıır: 2:30 - 4.30 - 6.3D ve .9 da 

• 




