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ETEM İZZET BENİCE 
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ve civarında dün gece ve busabah 
ok şiddetli iki zelzele daha oldu 

Bütün memleket felaketzedelere el uzatmak icin bir . , 
milli yardrm seferberliğine gecmiş bıilunmaktadır ' . 

Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri bu sabah Anka- ;;:...---,.. _B_A_
0
--.. -~~ -"'-, -~ _ _..._ ~ 

radan zelzele mıntakasına hareket ettiler ~ 
/stanbuldan bir hey'et yıkılan şehirlerin yeniden kurulması için 

mahallinde tetkikat yapmağa gidecek 

Felaket inıntakasında geceleri hara
ret derecesi sıfırın altında 30 dur 
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Genlt ftliilte$ mıata1t115111a n• J'ardJJDa ı..,.u YlliJ'tlltr 
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Felaketzedelere en 
1 

büvük yardımı,onları 
aramıza nakletmekle l E 

~illi Şef1'~~ Rasathane bugün de 
rzıncan va ısıne • J k d . 
çektiği telgraf 1 yenı zelze . e ay . ettı 

yapabiliriz.. 1 
@_ __ s 

ı: ı x 

Derhal bütüo yolcu tayyar~lerimizi, otobüıı, 
otomobil, kamyon ve kamyonetlerle vagon
larımw ııeferher ederek kar, ııoğuk ve üpi 
altında kalan vataudaıları felaket 1&ha.;ı1 dı
ııoda kalan tehirlcrimiuı nakil ve evleri
mize miııafir etmeliyiz •• 

Yazan : ETEM iZZET BENfCE 

Zallpl tali••' ltuban&i blr d ....... 
Jılt ...... J&p&llUJ&eafl lahrlbal ... 
fdilell bir l'""'de allı vU.7ellmlalD 
"' .. blDl•tte nlaııda.mıwn .....,.. 
••llnDlıJ&lr. Zeb.ele mınlakalanMaıa 
aelea Jıaberlu lii1ler urpeı41cl Wol· 
ıaııa doladur. 

Tıidı alll•ll lleDlll ulıl ve mllU lıiaı· 
7..ın.lelll 1 ııllKll ceyherle her lllrlll 
felakeie lıı:a1'11 lıı:OJ'lll ı •e aa ac171 u 
ltaflf bi.r Jı.aYHJJfla llkip allilaJI ılaJ. 
ma bllmJııllr. Da buyu< f•lildl de pek 
lıı:ıa b&r aam&11 sarfınüı&. butUn acılarile 
uuıaca.tımu ve her J •kılanın 7erine 
dallıa mamanı.av~ k•Y•eaıımı7. nnahak
llaklll'. 

)lllll Sd'ID b• lı•kımdan Lnln .. 
nllolrıe çekllll ıel..,.flakl "' eılmlder 
coll muhlmdır: 

.._ En Zl)"ade utırabımw mucıp o
lan nüfusça uÇadıtıına pek acı zayi
attır. Dite.r tahrlbaU mıllelınılz pek 
az ;uı.manda kAmilen t;unfr ve telA.f'i e
decek ve bugünkü erı}-.n.z Jç•nde.ıı 1nem
leloetiD ıüıel bir mamur•sl çıkarıla• 
caktır..> 

Biu••uah:yb, bina, ev, hatta b&.ıjian· 
.,_ telolt Jı.aybunıı:m hiçbir ebeaımJ. 
1rU 7oktDI'. En modernini. u m\ıke.m
melinl, en harUnıüdeslDl mUle&ce •• 
•e•lelee yapacatımuı fedaki.rlıltla Di· 
1>a1rı bu 7aa içinde teltru vucude ...,. 
UrebWrl-.:. 

t\~ı ve e.llJD olu {fey, felakf'tbl Ya• 
&anda,ıa.ra lr.u ettiii 

0

&arardır. Ölen .. 
terın Vf' yaraW•rm hakiki sayı~ıu be
atis bllmJyoruP.. Kar ,.e kış fırtın•ları 
Ssılnde ve iuiu11 iahtf>!.i. Jfır gt>ceJtrl 
84 - 35 dtr«e.rl bulduğu bir ınt\ ı,iın
de on binlerce vatan C:l)('ujunun a~ ve 
açıkta kalmMJ da bü .. butwı t.limdir. 

Jh.i.kiıml"t. Kı1:d&) , civar vJJ.iyrtler 
4.rhal t.l&keludeltre yardıma bat • 
lamrşlardır. Ekmek Yf'mf'k para , ça
dır, baU.anl1c, cfyf<'t'k ilk 'lt'il.Sıtala.rla 

rönderUmi tir .. Bu )'ardımlarıo derhal 
aıuetttilr olac-at1 ıuphr:t.lzdlr. Fakat. 
kanin m devamı vt ıılukluın lddtU 
bi~,.. ... b n bir ~Jı:a h·dblri de batır· 
lah:ror. Bu ttd.blr • . ı ınac-ı1k )'eri kal-

IDQ'&D val.aııdllllum bu mmtalıalmu 
derhal ~ltdması ledblrldlr, Ne ıı.
d.ar mebni p4ır, 7akaeak, sı1eeelrı, 

1b-lı ıullualt olsak 4alıl lıo ilan· 
lut emaamd& apltla ltalantan ııaaıa 

olmalll.aıı, rabatauı olmalıl.aıı llor.ınak 

çek ıU~. bu .....ıa yeni tntaaı J'&ıımak 
da beliti mlitlılilitı mucip otaeaklır. 

Bbıa.eııaleylı, vatanda lanauı leli • 
lıetlen maııu lıatan llWllakalara nailli 
ve evle"' mllaflr etıoıck mbmlılmdllr. 
Der Türlı. nl feli.ltelıede blr aııe,.ı 

memnunbelle llabııl ve bahara kadar 

buındırabUlr. Böümct, Yt Xw.la7 fe
lü.eı. ubasmda 1•Pat'.afı 7ardımlan 
7lne bu ailelere 7apnıakta devam ede
blleceli ıibi bllluo memleket balkının 
7apacaj:ı 1ardımı d.ı. kendilcrhıe bu • 
lıwduklan malıalltrde ıe .. ı edebilir. 

Bir taraftan da k 11 edllecelt lnfaat 
bölükleri ve ..-ıe laburları Jimdlden 
felil.et mıntakalarını iemblemi)'e ve 
:reni pllıılarlle :r•.nl t<hltler kurmıya 
ba llyabillrlrr. hılliııal yai orlalaruıa 
lladar her •e•I ~al bllmlf ve halk 
da tekrar maball•rlne iade edllnılf 

olnrlar. 

Da lllbarla, felaket mmt.ılla.ııuıılalı.I 

açıkta kalml.f Yataınıa.,ıa.rı ejer barın
dıracak kapalı ve m.ahfuz yerler mev
cut defitı.ıc derhal ve kır~ddüteüa dit'r 
nuntakatara •ilr'.ıtleı na.kletmdl1b. 

Yolca naltll:ralı t<ınarelerloılz, itam • 
yon. otobu.. otomobl1, kamyonet ser • 
vlslerl (klfl 1'rfml1on.a hutiusi Vf'salt .. 
t.e.n de jı-UfiıLdc edllf'rt'\;.) vf" tl"f'nlerlmU: 
nihayet bir hafla ,.,rmcıa bu tahliye 
hlzmeUnl ifa edeblJirler. Kara.kısı re

çlrmlye ll( Ukbahan bekle.mi.ye 7arar 
olacak ho, le hlr &ahlivf'den müt~velht 
kazanç lttllet"ıtde vat.tnda!<ilar he.ı;a

bma herhAlde çadır altwda ve sokukla 
ce<erf'k ıunlerln 2ahmrtine fatL. ola
eafl gibi Cunıhurlset hlılı:umelloln ltŞ· 
kllikılıtı ve 1aratıcılıjı bakunuıdan 

da yeni bir örnek ıe,1111 •d-llllr. 
Batla, bugünden felaket 111JJ11akımnın 
ıwıiındaki teblrlerlmlıde her aUe.oiD 
bbw ed....,ll mllatlt ayısı terbii olo-

(DcvllDll S ılncli salılfede) 

l 
'l'Aflal llltlbıde llalaQ'aD dul En!nSDda J'ılı.llan l&flam biaalard&a 

•lilıilııel lı.onafı n Ord• Kamıınıl&abia lıbıua 

.Anbra U (Bua11>i Molıabltlmb • 
den)- Dün ~ bllıllrdltim albl, evvellıl 
1&balı lıUtlin ••mlellell ......, aelae• 
lenin. bllhua Enbıe&n, Sıvaa. Orda1 

Tanceti, Sa.msuo, Amasya, Zile, Zara, 
Çarpmba •• Kenıalıta yaplıfı miılh5' 
lalıribaı hôltınd& llorkunp lafıllılı l'tJ• 
meltledlr. 

Sıblılye Vekili Bw 1 Alalaf, Dahi· 
ıı,.e Veltlll Faik Öztralt f•lik•I mahal
line l'ilmtklcdltler. 

Erzurum, Trahıon, m..;un, BlUlı ve 
diier clv'lıl' yerJt.rdf' de U:l•~leye ai
r17an fe)ılr ve köyler halkı l•ln ,.....ıım 
Jıeyetlerl k'ş•il edllmıı,tır. 

'hmamlle coltu haline l'dml olall 
Enlncanda, bll askerin 1ardımı 

Ut. yılnla.11 e:vltrln alhnda. kala.nlann 
pkanlma1U1a devam edıhuekledlr. Ye
niden blrtok ilülcr ~tk.ırıldıti irin 111.z

lorl """' insanca uylalın h•klki mili· 
lannı tlnıdldeıı U-.bll •imek lt>bll de· 
fildir. ı ı 

Zelzele berkeıd uykudil. IM:sbrdıiı i
rin ölenler, ,-a.rala.na.nlardan da.ba çok 
olmuştur. 

Dün akşama lıadar teı>bll edilen ra
Jlanılara göre, Slvaıın Hafik kauc;m
da 16 öJil, 151 :ra.rah. Zara kausıoda 
ı >'•rah, ı öhi, Sll.ithrinde ıso ölıi, 

PJümür kazasında 5 6hr, Sam"ivn vi
l~yet merkuinde bet raralı Yardır. 

Ordu. ToL.ıt "Wt. Ama ya vlliyeUerin
den Jlk l'tlen malümata röre. ba vna. .. 
yetlf'rden Tokat mt-rk z ve mülhaka
tında S88 ölü, 66 yar•lı, Ordu vllaye
ilndf' 26 yarah, Amasyan1n pazar na
lılyt"Slndc yür ölü buJuudulu tabmlıı 

t·dllınırktedlr. 

F.RZİ. 'CANDA VAZİYET 

Erıtncan a.rbk bJr ,rhlr oJmakt:ın 

eıJ<mıştır. ilk ve en 4lddelll ... ı..,ıeıer 
26/27 ıeeesl ... t 2 •ır~lanoda olma,. 
lıır. Derin lılr 111lluıla otan f"blr hallu 
tlddelll oa"ınlı evlerin allını üstüiıe 

l'ellrdlti suada, llzerlerlne lıl"'l•Y al· 
mıya va•ıt bulınadan ""itala fırlamvı
lardlJ'. Enka& ııltntd.-ı )lahp kurtulama .. 
pnlar iln>ilfllır. Yaralıtano meb-· 

emkerı ledavllerlne baltılmalttadır •• ltr. 
ke.ıdeıa. Samaaa, Trab:ıon ve Enurum
daıı mualece ve oarp lıezl•rl ıönderll
me•tedlr. 
Kıt orlasuıü açıllla kalan binlerce 

bdm, ooluk, ~uk, ve lhtban barın
dırmalı ~ KwlQ buradalıl deııosun
dan yllzlertıe çadır ve dlier yardım 

mat.emesi 1"önderm1'jti.r. Ve dalıa ıla 

l'ÖJldermeie devam etmeltledlr. 

Klfla binaları ıelzeleye lalıam.nıül el
t.llıJerl için askerler arasında 1&J'lal ol
mUIUJ ve bunlar derhal e.oltas allında 
kalanların lı.ıırt:ınlınaaı ile utr ... maıa J 
eevkolunmutilır. 

Enlnran vilayeti lell'J'aflarını Ke· 
ınalı ve Dumanlı l'<lu:Yonlanndan l'iill· 
dermtktedir. Dıcu taraftan &cl&raf tel
leri siir'&U.! tamir edllml".ktedJc. ·eblr
de bWı<ıLıiM ekmek buhranının sür'atle 
önüne J~llmtle ealı>llmakladır. Bıı 

husuiU. civar YJla.ytUerln bilyUk yar .. 
dımı timdld•n &ürillmekledlr. Köylar· 
den de yardım ttmin t: HlmekW.dir. 

MCTllİŞ TAHRİBAT 

Zelzele Enlncanda bukümet kona .. 
iı, Ordu , lıifelliııllii, Ordu••i, PG•lane 
&ibi ı:ıehrln en utlam binalarını d.;1. yık
ın.ıştır. Bühiu evler- ve dukk<inlar 11-
kılm .. tır. Baştan ba..,~a e.nkaı. haline ce
le.n ft...brln muhteJlf 7erJerinde de yan

nnlar ('ıkrru.~tır. Butü.n ve .ıl~lıJlfe 
ratme.n, bUbaga askrrin ı-a:rr.-tlle bll 
7ang'uıJann hepsi dt.o ~ııdtirülmlt ha
le getlrllmlıjllr. 

Dah:ı bir çok nufuıı;un tnk.a' altında 
ka!dıfına fiiphe olmad1~1 lçiu, her ta
rafta bunlanıı ç:ıkanlmasma devam e

(IH•amı 3 ü.11cü '4.h.lled.> ı ,. . 

":~!~:~:!: vorlfen l 1 

felakehıede "atandaslAl'ına ... , 
yardımdır. Koş ve .• Kızıla~·a 1 
elinden gelen ber şeyi vertt 1 

En ziyade ıztırabımızı 
mucip olan nüfusça uğ

radığımız pek acı 
zayiattır 

Eliızıf;, 27 (A.A.) - Zel
zele mün&ebcl.Jle Rei>iicum
hur İsmet iııönu, Erzincan 
valisi.ne aş~gıdn lti telgnıfı 
çekmiştir ; 

•Erzinc:mın u - adıj:ı ft.~ 
llık<!te pek mute<·ssir oldum. 
Bütün millet de Erzincan!:> 
yak:ndan a!Akadardır. Cum
huriyet hükümetı fel!ıkc.tin 
ı.ztırablarmı hafif.iCt.mek için 
acil tedbiri.er alın~tır. En 
ziyade iıtırabım;ıı mucıp o· 

(l>e•amı a llocll sablf .. e) ----------
Facia pek 
müthiştir 

- . 
Ankara 28 (Husu51 muhabiri • 

mizden) - En:incandau ııeleu mü
temmim haberler, fadanıu tüyler 
ürperten taf.iliiııuı bildiriyorlar. 
Erzincan valisi ile mevki kuman
danının Dumanlı istbyonwıdan 
müştereken çektikleri bir telgrafa 
r ~: ·e J ' .... n .. ' .1.ı ... 11 • ·-1'•., 
f•., ·• ~• , ' • '. ~.1r. 

Erzincan askeri lis.":İ de yılul -
mış, burada da on subayla doksan 
kadar askeri talebe ölmü tür. 

~'-·~-K-l~S-A~C-A~~' 
Rahatımızı kıskanan 

tabiat ! 
:.l'urk milleti Avı-uııa harbinın dlful

da rah;t, !Uktn ve meıı."ut bu hayat li· 
rtr ,~e daha d urmlf\' Jıul,,rJanrrken 

Erzincaıl, ·ıv 1 'ok:-\ , fitımb. h~ın·. 

Ordu , .4.nt.'l/ıi)'a viliAyf'll('rlrnh·ln uJl"'.a
dı(l. felJlc"l. b klk•ınn. "J'urk mfllrtfnin 

ht12ur, t"ıet.ıh \'t:' adPll11f lwt.kanan bir 
kwıdaktır ki, tabl:ıtt 31. C"t'lm 1 mu .. 
hak.kak ki daha acı. daha f'h.m oln7or 

ve lntaru ltı ana t•,·kedlyor! İki yd 
l('iude bu laçın("t ft>l•kelT. Ka~ına 

• • 

1 Rasathane müdürü zelzeleyi, bir 
afet olarak tavsif ediyor 

Altı sismoğraftan dördü kırıldı 
Güıel yurdumuzuıı büyük bir ı 

parçasını harabezara çeviren ev • 
velki geceki korkunç zelzele afeti 
ile müteeilim olurken bu .abalı 
teessürle öğrcndiğiuıize göre yer 
ınsıotısı o civarda yeniden iki 
defa daha tekerrür eınıi tir. Bu ı 
yeni zelzelelenlen ikinciı.i bilhassa /· 
çok ~iddctli ve kuvvetli olmu ve 

tam bu •abah sııat 5 i 5S baniy• 
geçe vukna gelmişti.r. 

Bugiin saat 11 de K.,ndilli rasa 
hanll!>uideu bu hususta gazekıııiu 
u malıinıat veriimi tir: 
•- R s11ıhancınizdeki İılı llcr n 

tesbitile; bu ıctte de zelzel mer . 
keıinden gelen bu kabil ul•el • 

(De•=• 3 tin<ö aablftde) 

- ---------------- - ----------

Ruslar Kareli' de yen 
taarruza geçtiler 

Finlandiyalılar şimdiye kadar üç 
Rus hücumunu püskürttüler 

. .. 
Cepheye giden 

Londra 28 (Hususi) - Ruslar, 
1500 kilometrelik bir cephede ge
ri\ e pii~kürhildükten sonra, Lad<'· 
ıı:a ırölü ile Finlandi~ a körfezi pra· 
'lr.da dar Karali bcnahında Fin 
ınıidafaaı.mı kırmak içiu Çetin 
gıı~ retler cöstermektedir. 
Hüuım arabPlarınııı ve tankla • 

nn himave:.inde olarak, Ruslar mÜ· , 
tevali dıİlgalar halinde hücuma 
ıtt• nıi. lerdir. ı 

Helsiııki'den bildirildigiue pre, 
ür hücum defedilmi.stir • 

F"m kuvvetleri 

Ronıa 28 (ffurnst) - Bel•in • 
kiden bildirildig:ne gört', eh r 
diin öJ:l..den oııra tekrar bam • 
bardımen edilnti~tir. Boınbardımıı. 
nın Japtı{:ı tahribat ve ölül r Jı. k· 
kında t·• fsHılt , , .ıtnr. 

İSVEÇTE ' ON BU GÖ. ·tıu.tı 
,Ptmi 

Loudra %8 (Hu n<İ) - } intan • 
cliyaya giden t v "·ı ıtönülliilerin 
miktan on bini ı:•çmistir. }"ransa 
hükumeti de tayyare göude~jre 
ba Jam.ı.~hr. 
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uı:FA YAGI OLUn l\IVT -İbtlkirla nasılsınız?. Ylyeeck mıu!· 
clclcriııiıı p;ıb3!ıhcmd:uı ~ )!alö.a 
ıdlkiyor. .İnsau.. ) ~ ccck madae;eriuiD 
pahalamnası lo:ırşı u~a h:&yreUcD a:J· 
retc dtiıtıiyor. 1\i\:Si!la, Uda yai.llWI 

kilosu. b:ıkkall:ll"oa ı.so ku~ lmiı)! 

Atab:ı, iswıbul beled!yeslııiD U.tuat 
:rnudilrlucıi makamı, küoısıı 150 ku· 
ruşLuı Urfa yatı almanın ne; cle.Dldt 
oldı:ğunn tıkdir edıyor 11111':. 

Bel dl.Ye. 1ağı da, tJpkı kim r ır~ 
kendisi satsııı, ;yağ drpulan açsın, diye 
tcklıi' edeceğim amma, korku> orum, uu 
serer ffat 160 a llkac:ık! 

Şakayı, aJ:ı11 bır:ıkıp, yqecelr. mad
clekrlııe gııı k :ı.k elmalı!. 

AlUERİKANl:S ES l\IEŞJJl!lt 

FIRRA MUIIAYJtll.i 

Amcrikanm meşhur fıkra muharrf.r
lcrlnden Heyvood Brovn 51 Jqw.b. 
olduğu halde ölmuş! 

Bu adam, Amerlk:ıda çok meşhurdur. 
Fıkralara çok boşa ıiılcrd4" Benzel • 
mck ılbl olmasın amma. r.hlm cihl
Çok Keııç yaşuıd:ı olılö, Zlnltt .. 
Şu Kılnlerde ölenler az ddU .. M;ı

lüm ya, kıt orta ı, Allah, ~ca he· 
J>inlze uzwı ömlırler \•ersln1 

DtlNYA.'VIN YÜZDE 70 

KISi\ll UAI:.P İÇ.İNDE 

Milletler CemlycU nnl bir lstaUsUk 
yapmış: Dfinyanın, c-en lik IUbarıle, 

yü~de 70 1 bıırp bali.Dde imiş! Harp dı
~da kalan arazi ~cnlrsliii. kürcnm ao
C&k yilzde 30 unu teşkil edf:ronauş!. 

;-i.:,.de eluz nlsbetindekl, harp datuM1a 
kalan memleketler de, eli tetıkte bek
liyor! Bakalım, ~Jerin sonu :uu~e n· 
ıracak?. 

"ui OLANLAR 

aacıl'i ııda da. taactdücJD pvt.at, 
bfftım mt!deni ı:nemlckeUer gibi yasak
tır. Yalnız, orad:ı, birden fazla evle· 
nenlcrn tal edilen ceza. wıuJü, ptk 

h ş!' ·nl<!n fazla dm al b~ erke~ 

nıe kanrllt. •utölr kanbrım bir 
eve l.oplamaia ve kend~i de o evde o· 

ıır tulul~oTmu:ı! 

rtl2. 
turu, şapk:ı, p:ıpuç isterim .. » diye ba
ğırışını dusüııunuz.. .tı.ltalı, lunse.nm 
başına vermesin!. 

c.'IAJIUl: ARKADA$• .. ırfM 

OLDUGUNU' mr.ı l"'Olt ::ummsUZT 

Ad:ad:ışlar, okurucul:ır, Iıul.is:ı lıer• 

kes-. bizlnı ıaıeıenln birinci sahiresin· 
ek .Kınca> süluıuuıd:ı ııdı gcçc.ıı 

C111ahat arkııd:ıp ı im- old"ofmı me
rak eder, durur .. nu kısa ve ıarlf fık· 
raları yazan arlı.:ıd .. şı hepiml:ı &aıuru. 

F .. kat, mahut ıırkad!lş kim?. Ne z:ı
m:ındır, bu mt:rak, b:ına d:ı. arız oldu.. 
l>ım, «IU5ac:ı» brı yaz:m arkadaşa: 

- Kıuum Allah aşkma. dedim, b• 
cmahuı arkadaş• da kim?. O lı;2dar i
kiJ, hakim, müdebbir, taşı gt>dq;ınc 

ko3·m uu blllr, Jıaur cevap. hoş soll
bct kl-

ltısac:ı moharrlH mlos g idil: 
- Paiavatsnm. blrt:. d~L 

Belediye 
• ver erı 

Bazı resimler tatil edi..I İlmühaber ve evrak 
liyor bazılarına ufak tastiki işleri için kalk-

zamlar yapılıyor tan para alınacak 
Şehrimi~c ve diğer şc 'rlerde 

malen tatb:k edh . olan be
leJ ye \lcı·gi 'l! rcs.n .en ıt:mu • 
nuuım dcğıştirileccğiııi habe.r \'Cl:• 

m· tik. 
J>ek eskiden yapıbnış olan ha 

kan mm -iştiı'ıfmcsine ba lC2 

sebç,!l: o vnkitki v. li şartları He 
uguıı Ü 31aşa~ı şnrtları azasuıd:ı 

çok b''yu1c hıki aI 11e temeddün ı 
!azk!arı mevcut ol U'. 

Bu husustuki yeni proje tama
mil\; hnırtnnmı tır. Yakında Bü
yiik Miılct r.lisine vcrilceel· ve 
194 haziranınd n yani yeni ınaı· 
yıl ~ndan i''lıaren de tar.af-
ta tatbikine gcçiJt'Cektir. 

Öv endiğ;ınjz.e göc bu yeni k:ı
nun ile ezriimlc tanz'fat ve ten -
viri.ve rt.'Siınkri badema; füna 'ı-e.r
,risi matrahinnrm ~ilr-e- nilnnakf'rr. 
Bu sureile bina sahibinin ohmlu~u 
e\·~:rin yalnız birinden kıymeti-
nin % 2 si, diğer binalarından da 
% 3 ü n'sbı:tinde resim nlımıcak-

f taubnhl:ı ve di~cr şehirJenle 
muhtarlık ve ihtı)<u• heyetlerine 
aıt :şicr.n Bclcdıye turafınuan 
görühııesinin belcdiy r.:ıiz ve dığer 
b edcye.Lcr için iıyuk külfet ve 
masrafi;n·ı mucip cldui:'ll anlaşıl -
~r. 

Hergiin evr:ık tasdiki, ilmiiha -
her taıız:mi e saire gibi binlerce 
mürac-aati is'ai eden bu dairelerin 
h<' l sra mı konımsk ve 
hem de t kvi:ve cd.ıen:k h:ılkın r 
l;u kabil işleri in daha sür'atle 
r''rülchil esini temin etmek ınak

sa :ic D~}ıili;\ c Vel~iılet.nce )·eni 
bir karar vcrihni tirt 

Klll':ır::ı ~~c b~dema bu kahil 
hizıııctlcr için ıniiracaatçılardan 
b;: c mrnıilc bir ı-n nıını:n:a!l>tır. 

Bu Jıarçfor. ı nıikw:rı çok cüzi o
l:ıcukiır. H-~ far 194 haz~ranın - 1 
dım itib.ıren tahsil olunmnğa baş· 
I:uuıcn lıtır. 

---oooı----

Yeni bir kar r 
hr. iradsız nrsalnrdnn ise % 1 re- nuaut ve sahiller umum ınfü!iırlii. 
giııı tahsil o•un cnktır~ ğü tar:--fın \'erilen veni bir l arar-

1 eni proj"' belediye vergi ve 1 la; kömiiır havzasııu~ h:ıiz cridu'~ 
resimlerine cüz'i ve. el cmmiyet - ı hu siyctlcr göt ö ünde tutul rak: 
siz b zı ilave! r de y2pmıştn. FİLYOS çnyı mansabından Ercğ-
Bununfa~ bek-diye lıizmcl)erinin J:ye kadac olan salı:ı bjr hman ad

daha salim, düzgün \'C fazla gö - ded~~k ·r ve bu S2ha dahilin -
.rülmcsi esus tu. !muştur. deki isftelı•lcr arasında kömür ve Demek, :reni bir «cihan barbb tab1-

rbıl kullıınmamua u b~J' bWı.. AD tET RAUV 

1 

ame:c nakliyatmdan başl.:a sair 

1 
· , . ~ ı t:cari işlere işleyen tckmilı motür-

h. L ~. lJ K l1 AB E 1 L EH lii, yelkenli ve kürekli nakil vası· 
taları patente \'e sıhhi muamele -* Maarı! Vekilı Basan :ıu Y'ucel lcrden istisna edil'rniştir. 

Eroinci er 
GWJ eroin :;yaptıklan lçlıı y:ıhlan~ 

n İbrahim Lo;fmJerfnde iki gcn9 
bug m Emniyet Mıldurlüğunden asli7e 
fi inci cc:ıa mahkeme ine verllmlı;ladlr. 

lfadlse ,udur: 
Beşiktaş 1 kelesl clvannda1tl Av'a!>tro 

'Eurk Wtüıı lreU • t:Manndan o,.m:ııı 
oflu hrahim, Bqfk~ta Tuzbabıı cad
cleslnde Kabakçı JI in ıtokaiıııda 

~numaralı cwde oturmaktadır. Şadi a
dmıb bir nncfe bcr:ıbcr bu evi b1r e
ntn tmar mane11 hali~ tonnuşlan!ıJ'. 
Eroinleri Şadi imal etmekte ve sonra 
bunbn mü terclı:en salmaktadırlar. 

Em.niye& müdurl~u memurları fla• 
dlnın bazı eroincilerle temasta ve ı;up-

Bütün mübaşirler pos-l 
taya devir olunuyorlar 

baflDdan lilbr:ırcn poJta e ~apı

lacak olan adli Wb&iga& Jçüa açılan 

kurıı; dun bitmiştir. Adliye encümıu:! 

de toplanarak adli.Yenin J'alna. tebll-

rat işlerlılde r.ıaJışan mübaşll'Jerin ta
m:ımen PoSta idaresine verilmelerlnl 

Jrararla.ştırmıştır, 

M:ıhkemelenlelı:t nriibaşirJCT Thıe es

ki vaz.ifelerlne bakac:ıklanlır. 

Adli tebligattan pasta idaresi mek

tup tarifesine gore, yani şehir dahi· 

lindc 3 kuruş iicrct alacaktır. 

liyeye ve.rildi 
beli lıarekcUercJc bulundui"anu h:ıber 
ıılarak sıkı 1.alllb:ıta b:şlamı !ar ve 
niiıayeı lm:ılaLhaııcyl bulmuşlardır. 

Dü.n k m l.ıaaQ.tlla.nede bir arat
tırma yapılmış, eroin lmaliııe mahsus 
bülün alat ve levuun ile 15 kilo afyon 
ve bir mikt:ır eroin bulunmuştur. A· 
Jeller ve afJ on musadcrc edilmlş, Şadi 
ile İbrahim tutulmuşlardır. 

il z 18 yaşmda bulunma uıa ra~
aen eroin J'ap:ın lm g-codn; afyondan 
nasıl eroin çılı:aralacııft hakkmd& mrş· 
bur kacak~dan der.ı aldığı da an-
1.aşılmr.:tır. 

l:ey:u Zl'hfri ba41• arkıı.daşlanna ve• 
rlp vermediği de araştanlmaktadır. 

SPOH 

Cumartesi maçları 
ist:ıobal mekleıılr.ı1 spor ~ vo

leylıol Ye futbol llk be:yetfori ~ka.n
bğı önümliıdekl eumarlcsı günü yapı
lae&k olan. maçluı ıı suretle tenip 

etmlşUr. 

F.R ~ STADl 

S:ab:ı koınlscrl: i. \ara 
Tak im - İst. Er. Ll>esl Saa& U.30. 

Hakem H. G. E~u. 
Jfayrl)'e • iı.tU•lıi.l Saaı 14,40. Hakem 

Ş. Tezcıua. 

J'ENERBAllÇE STAJ:l 
Saha komiseri: C. Tlıılç. 
Boğ:ı~içl - \'eb. Saıı1 13,30. Hakem 

• 

Yazan: lskender F. SERTELLİ 

A 
(Zambak) ı da (Kroker} ote -

lindeki hani hımeyc ı::otürdü!cr. 
ş·nasi bu lıadiseden çok müte

esc.ir olmu tu. Otel kapısından c;ı· 
karken, bir Fransız jandarmasına 
sordu: 

- Bu iş c;ok uznr mı? 
Jnndarm:ı. pos blyık.Jarmı bü

kerek ı;ild..;: 
- En a.'iağı altı ay sürer. 

• 
« Yeni bar » ın yıldızı 

söndü mü? 
(Znmb:ık} ın Krokcr otelinde 

h .. p edildiğini bnrda du;\ nu3 an 
knlmnmı tı. Bütün kızlar bu lıfı· 
discl i teessürle karşıl:ımıslardı. 
Zambağın hnı?ııı:ı ı::elen felaketi o· 
mu:ı silkerek ~-ılıynn. bir tek 
kadm vardı: Jnnel. 

O, için için giılbyordn. 
Bir hnftad nbcri (Yeni bar) m 

biri-·k yıl.dm (Zambak) sahnede 
göriinmcz olmuştu. 

Modern bann bu güzel, sevimli 
l lldızı bu kad:ır (abuk mu söne· 
cel.ti? 

Şin:ısi me .. akından çatlıyordu. 
B'r gün metresine: 

~ 

No28 _ _, 

l:ırdan birine .. ) l en de, şu (Zam
baki I ı çabuk kurtarsa.. 

Janet güldü: 
- Benim durdu~rumn gör~ o, 

Anadolu:u casusluk l npı ·urmuş. 
Ol..a olsa onu kurşuna dizilmekten 
.kurtarab'lirim. 

- Ne diyorsun. Janct? Onu kın:. 
şuna dizmeyi de mi düşünü~ orlar? 

- Evet. Dün gece bir tanıdı::ım 
Fransız zabiti bana ,·azi) eti 
çok tehlikeli olduğunu !Ö~ led.i. Ye· 
ni lı:rçok \esikalar, ifndder elde 
cdilmi . (Zambak) itilaf d~,ıeı -
leri kumandanlanna suikast hazır
lıyan gizli biT T\irk çetcsıle de te
mas cdb onnuş. 

ŞİU"Sİ şaşaiadı: 

- Aldım almıyor vesselam. Bu 
kız.ın sh·nsctle aliıknsı ~·oktu. Bar
dn baz~n si asi m('vzular açıldığı 
Z41man içi sıİulır, giderdi. Bu, o de· 
rcc:coo tehlikeli bir kız de~ildi. 

- İnsanların it yüzünü anlPmnk 
kolav bir i ol 3;\ dı, ;ı. eryitzündeki 
fenalıklar yarı ) any :ıznhrdı. Ben
ce ;,\enin ~·npacağın bir iş var: O· 
mmla nliH.:ıdar olmamnk. 

- Hakkın var, Jane ! Çok teh· 
Jikeli bir znmnnda ynsıyoruz. Et· 
rafımızı düşman sarmış. Kimseye 

DWı Antakyaya varm~tlr. 

* W. M. C. genç hıristiyanlnr 7ar
dun cemiyeti dun zabıta tararmdan 
bi.Ia mud:let kap:ıtılmıştı.r. 

* Halk hamamları <inümilzdeki ay 
içinde açılacnkla11iır. Bu hamamlarda 
para ız yıl anmak ıstiyenlcr beled ye 

fUb<:lerinc müracaat ederek birer \•esi· 
ka alncaklardır. Vesıkası olm.ıyanlar da 
S kuruşa yıkanacukla.rdır. 

* Yılbaşı gree 1 saat 3 te Adalar, 
Kadıkoy, Haydarpa a ve Boğaz.içine 
birer vap ı: k.ıı aınlacalctır. 

* 270 lıman omelesI namına dü11 

liman i etmesi idaresine yapılan blr 
müracmıtl l'!endilerinden .kesilen ve 

iki aj dır fadc olunmıyan kazanç ver

gist ~rklarının kendilerine "RriI'mesi 

Jstenml§Ur. Keyfiyet tetkik l)}unmııkt.r 
dır. 

Köy postaları 
Vila)'et köydiliik bürosu, tek

mil İstan ul k .. ylcrinin posta ser
vislerinin t~kemmiilü iç~n çalış -
ma..~adır. 

Geçen sene başlan.un bu iş saye
si:ıdc bütün köyteriınizrlc posta 
servisleri teşkil olunmuştur. Kö~ e 
giden ve kö~ den gönder'len her 
ne\ i nsn1i ve husu:si muhaberat 
cb kövün hususi posta çanfasile 
se\·kohmmaktndır. Her kau pos
ta merkezine de kö Icr için a m
ayrı po ta kutuları konulmuş bu· 
lıınmaktadır. 

I 
*Bugün saat 17,30 da Eminönü • ;iİmi~m&~~m&;~i;~j 

Halkevim:le cköyculiik davasının e- 51 
hemıruyeti> mevzulu bır konferans 've
rilecektir. 

,, ........•.......•...•.•. , 
il.etik Top. 

Haydarp:ı!J3 - B. San'a' aat 14,40. 
Bake Rclılt Top, 

vou:YBOL 

Be3 -ıu Baikevl s:ılonımda ;yapıla
cak v fe.Y ol maçla-ı: 

S:ıh:ı komiseri: İ. Il. TUrgııy. 
Şfıli Terakki - Vefa • aaı H. Hakem 

N. foraa. 
Pertcvnl::r:ıJ - ~ık. S:ı:ıt lıJ,30. Hakem 

N. l\loran. 
Yü e 'i!hkil - Ti:ıaret. Saat ıs. Hakem 

N. l\1oran. 
Kabataş - Galatasaray. Sıı.a.C IS',30. 

Hakem N. l\Ioran. 

Ölen denizci erimiz 
c'Kızıhnnak» fstmıl T1irk pteblnf.n, 

Earadenbin uran dalg:ıl:ırı arası.acb 

htmasJ, her vatandaş& müteessir ede.n 
acı bit· bielse oldu. Yırmidcn fazla 
Türk dl'.ıılzclsinln şıı anda yaşamadık· 
Zarını dlişİJntlfik~e. ızhrap duyu~erm. 
Fakat, lı:ıvaıfüin ilk verlldiri Pli blr 
cıızetede şu noktayı cormüştiilt: altızıl

ırm:ıkıo çilelılnin telsiz memuru )oktu. 
'.i'e ·z JDeJD1U11JlW1 oJm:zyışı. tersb ol
man~ı ıle ımiovidfr. Acaba. bu ilk 
lı!dla doğru mudur?. Bu kışta, k.y:ı.mct
te. yüklu brr şilep, trlslz r.ırmurun:ıı 

lüzum ve Uıtryaç gürmeden, :Karadeniz 
cibl, nrtması ve tehJlltesı meşher blr 
deııizc, acaba na ıl açılabiliyor? 

BÜRIJA • CEV:AT 

Şinasi )lalnız kalınca diişünmc- ziyetlerden birini teşkil cdiyoı: -
ğe h&:,.':-ıdı: du. 

- (Ş ~bhoy.} hastan den nere - Şinasinin verdi~i dersleri en iyi 
de:1 çı acak. ·nı:ası kapandı. A- tatbik Ye baznıt!cfcn ((Zambak) ın 
caba o, (Zambak) ın yerini tuta- bircok lıususi. ctfcri \'ardı. Şınnsi 
bilir mi? onu nıiitclınssıs hır ruh dok.toru 

Şina:,,j mutlaka (Z ınbnk) ın ye- g.bi. tnlıl~~ cf~'':. ve iı>til.llaüni çok 
rinc b rini lanse etmek, bir baş- t parJ.?k go~ınuştur. . • 
k:ı Türk kızını tanıtmak i~tilordu. ~o~Je hır k.u nasıl feda edılır • 
Zatc banu ~np_'tl:lzsa barın i tik- dı.. . . . 
b:ıll k:ırıuilıktı.. Ka:wnt' yollan •ir:- Şıruısının ın·nı zamanda (Zam -
i_"tlb. e knpan.mış gibiydi'. L bak )a karşı b\i3 tik bir temayülü de 

Mi ..eriierden bir çoğunun (zamJ vardı. l{cndini ouun cazibesine 1 
pak) için geJdigi anı sılıy rdu. kaptırm~nrnqa çalıştığı .· halde, 

G · J 1,. , __ d k (Zambal., onu tam manıosıle tes-
crçı ı;uıe ın nunıaraı<Uı a ço h' t 1· ş· · (Z b ı ._t ı ~~ F 1 • 1 k b'l ır e nıış ı. ınası aın a ;;1 1 ne 

~u :u n1~.u. a .:ı.. nı a ı ec - k k ,__ - I 
_ .. · rt' t b ı nJı: .. b' . .L yapıp l apaca , urkU.maga ça 1 ~ 

~~ı. a ıs r ,. u m . gu~ ır ış uc· ~acııktı. 
;rudı. Janet m yerme bırknç tane- c'·e1u· b"'r) S"'} 'b' B'' . ''kd . . -~ 'k t k .. k"' d- .. .. .. 11 ı, tn u ere 
5lDJ tt:0arı eme mum un u. \•ak'asında (Zambak) an ş' bb · 

. . . k T. k e o~e 
Ecnebı zabıtJen eoço u.r ar· kurşuıı attığını bilın'·rordu O ha-

tistlerini an orlar ,.c onlan al.kış·~ disc, Şebboyun intiharı ş~klinde 
lıyorl.ardı. Jauetin numaraları mo-1 kapanmıştı. 
nutontasm:ığ:ı, birbirine benzcmcğe Smasi. bu hadisenin kahramanı 
başlam h. O, niha;\ et bir FTaıı· (Z<1mbak) olduğunu bilseydi, isin 
~u kadını) dı. Ş rk danslarını ne icinde I.ıskurıciıı-:-ın da mülıim bir 
karlar mu\"affoki~ etle ~·aparsa ~·ap.. rol o\·n:ıdı,?ını ı:örerek. ona daha 
sın. kendisinin Parisli bir kadın çok bafrlnnacaktı. 
olduğunu hc:rkes öğrenmic:ti. Şinasinin kafasının itinde kıv-

Haibu\i, (Zambak) kar gibi be· nlıp kalan bir istifham '\'<ı.rdı: •A· 
ya2 ve mütenasip \iirudii. şen \'C caba Zambak beni sevivor mu?• 
s::ıkrak ı;esi, ehhırr bak1slarile bü- O, lıcr zaman bunu düsünil\·or 
tün istanh~!u t.~shir l'tmisti. !fer· n: - Zambağın ~evgisinde~ e
k~~ onun lıır Turk kın oldugu.Du min ol~ ılscm. Semih Kômrann 
bılıyordu. b;-ıı \'urarıık bu işte onun yardı -

Zamhak) ın bal' müdın'imJeri ınına dilerdim. 
arasında sayısız iısıkkrı, perestiş· Oh ordu. l\I:ıamafih o, Semih 
karlan ,.ardı. o n~·ni umanda r amraıu gözlemekten ve garson -
kendisini atmasını ve 1ı· lcrini iara: 
frenlemesini çolt iyi bilen bir kız· - IUımran Bey gelirse bana lıa-
dı kadar lıi kimse · · · 1 

-· --~ ı mrl§OM, 
ikinci bir yol 1 

İstanbul şehrinin umamı nakli vım· 
taları ih&lyacı öyle muunin bir derttir 
ki, bu, anlatılmakla Uadc cd.ilmu. Bu 
uhrabı ancak, çekenler bJlır. 

VmW11i nakili v:w&ası liQlnee, llk ha· 
tırımıza ıelcn madde, tr.ı.mva;rlardır. 
Tramvaylardan iki :ıckllde şl.kr,ye&I -
IDiz vardır. 

1- Arabalaı- PJTlkifi elcluiundan 
lsta.syoDlarda uzun waıaan bckl ia ve 
ara.hanm içlnde ranatsa olurı.a. 

Z- l'ollarımız az, dar ve ukala ol
daiu l~fn seyrüsder çok afudır. Se· 
J'alıat.im.la amuı söra, nkU kaybede· 
ri:ı.; 

Bu va, n sıl halledileblJlr?. l\la -
addit defalar, bu işi tethik l'ttlm. An· 
lıy:uılarla, müıdıilSSJS gcrfnl'nlcrle ıo· 
ru~Liun. \'aziyct şudur: 

:bt:ınbul. buı;wı.:.u halile ka.1'1kp. 
halkm mıra.hı devam cdeecktlr. 

İsıanbul bdrdi:tcslnın, cb.Iıa yakm 
aylara ait bir itirnfı vardır: Şehir pla· 
nı y:ıpılırken, vesarti nakliye işı duşıi
ııülmcmj~&.tr. Blna::nale:yh, daha, yJI -
la.r\!a. ba ıdırıtbl Ç"km fe m hı.ruz. 

'l'emm edilme ı Jazımıelen iş şııllur: 
Ayıu lsükamete g-ıdcJı mu~addit yol
lara ve bu yollar uzerlnde bol na.kil 
vasıtasına Dıtl;r:ıç vardır. 

Nctiı'e. paraya da1aruyor. Ayni ls
tlkmeic iden Jnı.üeaddi~ ynllann "u
mulü, ~ha dynde, Beyazıtıa Taks.m 
araı.ma aittir. Asıl l.ı:dlham da bu mın· 
takıul dı~ l> ·ek oluyor ki, Beyautla 
Taksim nsında, bugünkü l oldan ba,. 
ka, l>lr ikinci yol fuımdır. 

Bu. yol açılmadıkp, bı.ı:, daba 11ZUn 

nmaa, bac~u utıra.ba. .kaUa.mnac.ı 
mecburuz. 

İıjte, şehir pliuınw halletmr.sl lazm 
Ceit!Al en mııhmı d v.ı bıidıar. 

Rl:.ŞAT F.El"Zt 

Y iiksek lclırıma dört 
elek Lr k ambaSl kondu 

Bc3 oğlu ile İstanbul anısında en 
1 

işleK b r muv::ısauı yo.tu olan yük
sckkaldrrımın, h:ıvagaz.n.ı.u İstan
bu.ua kuJiaıulınaga baş.nndığın • 
d.an zam::ınınııza kadar, geceleri 
yalnız ha agazi ile tenvir olun -
duğu ve butun yokuş imtidadıncn 
h-- elektrik lamb3Si konulmadığı 
hayretle görii.nıüştür. 

Bu civarda tetkik ve teftişler 
,::pan B lediye reis muavinlerin· 
den D. Lütfi Aksoy, bu ehemmiyetiil 
Y<!l~ aydı~l tılm~sına karar ver-ı 
mıştır. Bu 1sabcUı karar üzerine 
dün ok.şamdan itibaren Yüksekkal· 
C.ırw:ıın rn•ıhf,.ıif v .. r1cr.ine konu
l.an dürt bnyük elektrik lambası 
yanmağ::ı baslamıstır. 

Yü.kscltk:ıJ.du·unlılar Beledivenin 
bu kar.ınnı bü;rük meınnun·~·etle 
kanı.lam.ışı ardır. 

Yeni 
lima ıar 

30 milyon liralık 

inşaat projesi 
tamamlandı 

D::ızı büyük Karadeniz limanla
nnın sür'aUe ıslalu i(iaı. bir kanun 
layihası hazırlımdıi:mı yazmıştık. 

Bu hususta şehrimizdeki alaka· 
darlara dün gelen malumnta göre 
nıezkur kanun projesi ilan 1 o!u- 1 
narak son ve k:ıt'i ~d'ni almıştır. 

Bug-..iıuerdc Büyük Mıllct Mec· 
)isine se\'lwluumak üzere Başve
kalete gönd rileccl t" . 

Bu projeye göre evvela İsken· 
derun, Z&11 ~ldak, Samsun Tnıb
zon \'e Erc~i lhnnnlnn yeni bi.r 
şekilde inş::ı olunacnktır. 

Cu ailı limanımızın inşası için 
30 mil~ on lir:ı :ırfolunacaktır. 
Prl)je; gcle~ck cnebre ~ici 30 
milvon liralık ta:ıhbiit icrası icin 
hükumete snlalıi)'ct vermektedir. 

---000 

fn~isarlarda Ebedi 
Ş=f'in rozeti 

İnhisarlar i~rcsi İstanbul baş· 
müdüriüğü Ebedi Şct.n bir ror.ıclinl 
yaptırmıştır. Müdürlük kadrosun· 
daki mcımıriara 120 şer kuruşa 
tevzi olunmuştur. 

ekmek çeşnisind~ 
bozukluk 

şehrimizin muhtelif seuıtlerin
dt>ki ekmeklerin çeşni bozukluğu 

Jıakkmdaki ş:kayetier dcvmn et -
mektedir. Bu ara; Beyoğl emtin
dcki fırınlardan b ka hemen ek.~· 
ri ye.rlcrdc~~i ekmeklrin birbirlc -
rindcn cok forlilı oldukları da gö· 
rüunckted:r. 
Yapılan tetkiklerden bunan fiç 

cins un lmllnnılmıısından ileri gtl
di~i aninşılınıştır. Badema bu un· 
lar sık sık fırınio;'l'da t~tkik ve 
kontrol olunacaktır. 

--ocıo--

Açık asistanlıklar 
"Oniversitenin muhtelif fakülfc

Jcrinde açık bulunan asistanJıklar:ı 
Avrupa üniversitelerinde tahsil 
görmüş gençlerden birçoklan ta
yin olunmaktadır. 

Bu suretle yeniden fen fakülte
sine 3, edebiyata ı. tıbbiyeye 3, hu.. 
kuka 1, iktısada 1 kişi tayin olun
muşlardır. 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

Japonlar ne ta ~afa dönüyorlar ? 
Amerlk& De Japonya arıısmda mü

Dkere!ere giı:i~leceğıue da.r yeni yeni 
mallınıat gclıyor. 1'uııya meselelerin· 
dcıı biri de Uzak Ş3d T:wyeti ol
~ a ÜPbe :rolL 

Amı:;Jika ile Japo:ıya. rasıwhlil ti· 
carcl mualıeılcs.I Aıucı.i.ka h .. kumetl la· 

r.ıfmclaıı boı. ıt• ıkl.ın :sonı·a Japan.la.rın 

:reni lılr mu • ı de ııktlı ıı;ln müzake
reye gfrfşınc.ı-ri bekleniyordu. Avrııpa 
har hı .t'1mcıılrn. • Jaµou) a mıina.saba· 
tınuı ne olac;ıtı me;,eles..ue de bilyu..r. 
bir ehcınmıyeL vcrdıımiş oldu. 

Jaııonla&T A.mcrikaıla.n kendilerine 
lizım 01&11 ıuevaddı lııt:mJyeyi ah -
yorıardı. iıu seneden c .. ıı:ı siıren Cin 
Jıarblııhı da.ha ne kadar devam ede· 
cegi kcsUrılc.ıne2.ken JııponL-ınn A
merika ile. :veni bir tlcar'1.~ mualleclcsl 
akdetnıcleri bek.lelliyordu. J;ı.poayaauı 
il;tısadi vazi)'etlııln zorlaı;tı;ma şupbe 

yok. Almanya ile Japonya arasında ıa. 
kas e:;as:uıa gorc k urulınuş bir all.Ş°\•erJı 
varda. ı:akal artık İııgfüz • Fransız. ab
lukası yüı.iınden Almau gemileri Ja

ponyaya ıu;ı.l c-öndcremlyor.lar. Sonra 
Japoııya muht:ıç olduğu mevaddı ipll
dalycnln nıi.ıhinı bir kı mma Kaııada
dao, A\•ustralyıadan getirtiyordu. Bıa 

her iki İngiliz d.ominyonu ise artık ls
tihsal.ıhnı İn&illerel e vcri;ııorlar. Şu 
lıalde Japonlar için yapılacak ~:r A· 
merikaya mı.ır.ı.caattan lbard kah;ror. 

A crikada Uzak Şark işleri karşı
sında iki muhim ecri! ·aıı var·dır. Ja
ponyanm yeni aktedece.."i tie:ıret mu
ahedesinin müıakeresi <le ancak b11 
llu cercnn rınonuııc ntlrDmcdan bir 

fıkir edhımek kabil o!mıyan me tle· 
lcrdenöır. Bir kl!ım Am 'rikahlar bir 
an evvel Japonya ile tlt":ıret maahe
clesiııin akdlııl istıyorl:ır. Çunkt.ı iki ta
nfm ticari e lktı di munası-betlerl 

sekteye uğrayıp kaldıkç:ı Amerikanın 
bundan kir elmlyeceğlul duşiıniıyor

la.r. Bwıa karşı dlğn rereyantn b ında 

da bulunanlar d:ı Japonya ile Amerika 
arasındaki muaU.ik ne lı:ıdar meseleler 
varo;a herşeyden evvel bunların halle
mllmesl fikı indedir. nu muallak mese
leler o halde kııldı'cça Japnııyıı ile A· 
merika arasnıda. ah~\•crlş isi.er olsun, 
isi.er olmasın; dborlıı.r. 

brr.r.?lr ar:nısunda defncıtr. Yukand .. 
söyle c • sehepl den dolayı Jaı>onl:ır 
muhtaç olaakt:ırı tıırçok mallan Ame
rikadan satw alruak \ll.ı:lyeUnde bulu· 
ruıyortar. Bu nu icln ele iki bralm ye
ai b"r f.ic:ne uahede51 imulaması ıa
ZJ.m. İ'.lte ş· l mcsde bu safhadadır. 

Ja.vcn;ra • Amerika miuuı.se!lata bu 
suretle ıownuae gctl.rlllrkc.n Tokyo 
ile Mo:>kovanu arasu:cla da Jumıaşma
w oJdui da unululmıı,vor. 

Tokyonun lf:>slrov-..ıTa karşt alacağı 
va:.oyet, Londrıının, Parisln ve bil
hass:ı Va.şinc&o!ıun Ttıkyoya kal'l}ı ala
ca-iı Ya.zbcte tabidir. 

Amerlhnhl:um Uzak' Şark me<;ele• 
afni lkhs:ıdi bir noktal nazardan ba -
Tokyo hıikiımeU de toktanb,.rf Ja -
kar.ık bklb ettikleri c-öriihnelttedlr. 
J.IOD)'a Ue l\laAÇ'Uko Te Çbı arasınd:ı 
i.ldısadi bir anJ~mıya vararak artık b:ı 
iiç 11lemlctetin kendi kendine klfi rei
mesinl temin etmeyi du iinıi7or. Yani 

.laııulllzr ~a kıt•ıı.,~:ı n6fll%lan al
tuub buhman yerlerden kendHerine 
mer.ıddı iptidaiye &emin etmek fık· 
ri.ndcdirlu. Fakat en miihha olarak 
bakır ribl, petrol ri!ıf, lı:!Uçuk clbl 
maddeler barlçl.eo, buginltii varl;rette 
dt yalDıa Amnllladan retlrilmek al'1l
retı hissedilmektedir. 

Son zamanlarda ise Londraıım ol -
ilin, Va.şlııı:kınun oban Tokyoya karş& 
aldıklan vaılyet müzakereleri Jtola1-
la,ıtırmak vazf ·etidir. 

O kadar ki .Tapon ılfplomatlannm 

bundaki f:ıy<l:ı, ı römıemelerlne lhti· 
mal verilmediid gibi Tokyo ile Londra 
aML!lnda bir i.lrartan, Tokyo Ue Va
,tnKtoıı ara mda, diğer taraftan akte
dilttek anl:ı:malenn bu~iinkil Avnıp:ı 
barbi üzerin.deki tr.sfrlm de nım:ıl e
dilrerk gibi elmıyaeakbr. Geçenlerde 
Ptk m:ırur bir Japon am!rall yazmıştı: 

İngilterenin bu~ünkü Avrupa har
binden galip rıkır~sı icln biilün ıetıep
ler mevcuttur. Amini Avrupa harbl
ıı.ln bir senede bitrec!lnl tahmin edl
~or Te bu muddet zartıftda Çln mese
lesinin hatlrdilmcsl Japonya tçln el· 
ttm oldıs.,~nu yazıyordu. Gtnk Ami
ralin :razı:.ı, ır.nk Tokyonıın bngiin al-

bita:raflığın if ası 
Yaa.au: Alamed Şll.kril ı:s?dd 

Avrup:ı harbinin aldığı c.erc~n ııl· 
taraı ıl scyascti.niu h ...... ını Lı.ın et-' 
m.q.ır. ilarp lıa~mazd.ı ı cv\•el, nılh• 
vec dcv:Ctleriufo kuçuk de\ lcUere tcıkfı. 
elLilderl polıtık~ blı.arafiıkiarıuı ınıı· 
.h:ıl'ı:-za etmeleri nokwsu.da top nn~· 

tı. Blı.araılıktan anlaşılı•oalı. olan :ına· 
aadıı. devle ler hukukunun brit cttiil 
gil>i, bir harp Jıalwdtı muh;.'Y.p de'r'· 
lcUerdcn birinin l.ararını f' m ct&JlC• 

mele dı:~fl. :siy:ı,i yalnızlık ıçuıde ya• 
tam:ıku. Al :ınva n ve İlal~aııın ı;o· 
ı;iılı: dr.vlellud ı .I! ed kle·ı. u) uk def• 
Jellerle tcdafui iltırı:k mlinasebetfll• 
g-lrlşmcm,.lcrl ve t.-c:ı u önlemclt içlll 
kendı arabrında da b klar korms • 
maları ldı. im ı aul lı)or ki, bl))I• 
bir ııolt lk . .~ut dcvfcUeri bırer bl• 
rer avıauıak ipin tav-.i~ e edlJ.yordU. 

İskandinavya ele\ le 1 hukuki ıns• 
nada b tara lıkıau zf) aile ~iva.'li l aıı.:.ı· 
bl if.ıde eden bu Polıı..11: rmı kurtıaaıJ 
olaııık yolwubdrrrar. raflık po• 
litıkasının lıararelli mure\•vıei ulan Fin• 
laıuü):a ıa.,rrula uj?raınış.ır. Ve evvel• 
ce vaıiyeılerıııJ t::ı rıh f'hu• dıltlerl el• 
heUe başla · •cç ulınak u:ıere, Jıtet 
İ: llandıuav;ra dc\lulr.rl tle a)ni "kı• 
bete uı:ranmlt tchlıkcsiııe ~ruzdur • 
lar. Fıth.ıkik:ı İsveç, kar~ıl:ı.şlıcı tch· 
iiktyi goru~ or. ~kaı bu tdıl.keyl on
lnıı.:k için ıibar a olCÜ v:u.l;rı:Uc de• 
iıldir. Çuoku felce 11jrıunış.ır. lsvef 
için bugı.iı.lttı şarU;ır ahu da taklp c• 
cLJccek iıç .tul vardır: 

ı- f iıtlandlyııya 1ardım etme.k isi.il 
harbe girebıUr. Euylc bir lıarcket, şup• 
.lteııi;ı , Atm:uıyayı İsvcçe kaqı ıaar -
ruza geçmcğe t~hrik edccckur. Çunk.Ü 
Almanyaııw :isn~ dem..-ıne lbtıyacı 
vardır. Gerçi iııı:Uterc ve Fransa İs• 
vcçe yardımda bulwı:ı.bllirlcr. l•aluıı bd 
i.sveçin harp ı;.,ıınesl olın;ı.sına maııl 
olamaz. Ve netlcede İnı;ihcre ve Fran· 
sa., kendiler hu Ru~) a ile de barı> ha• 
linde bı.ılacakl:ırı gibi, be.ki de is\•cçl 
Alm.a.nyanuı elıne 1.-çmckten kurtara• 
au,..cali.l.:t.rc:br. 

t--; Diğer ıarartan efcr İsveç Alnı:ın• 
nnuı ta.rafuıı Uıh:ım edecek olursa, 
toprald;ıru.m harp sahnesi olmasına 

m.ınl olabilse de .ı\lm:ıuy:ı.uın eline 
ceçmeslnden kurtaramaı. \'aııl Al • 
manya. harp Ue elde edeceği ncı!ceyl 

bu tkfa. harpsb elde etmiş olacak.ır. 
3- Bu prllıır al1ındıı isveç ifiJı t.a• 

kip ed ecı t yccaae )el, Finlandlyauıa 
mukavoncHul Lakvlye etmek için el• 
den gelen yardı.mı yapma la lk·raber 
ba :rarıitmı, harbe lş1i.rakt kada.r llerl 
(ÖtÜrmemcktlr. Esasen İ Yerin de bU• 

ıün yaphtı bundan ibarettir. Gerçi bu. 
islik.bal ie.ıı isvcçe em.ıı.i,Yel vermiş ol· 
111\lYOZ. bYCÇ uwb•tU.Di b.W.eierin in• 
kl.şa:ına bır-.ıkmış oluyor • .ı-·ak:ıt işler 

ltu derece karı'.ilıkt.au sonra hl eç lç&A 
lakiıı eılenk lıqka bir yol yoktur. 

• liieadele ba rıfara ılrdlkl<:ıı onra 
Alm:ınyanın Rusya ile İskaııdiııın.·ya 
da dahil otdufu diğer meseleler im~· 
riıule U1t.ııala ıhqccl'ğine ihtimal ver· 
mek doiru de;ildir. Rusyanao ve Al· 
maıı::ranın ldl·olojllerl biriblrine uy • 
nuyab1Ur. ·Sonra menfaatleri arao;ında 
tezat buluabillr. Fakaı mücadele ÖY• 
le blr safha.ya glrınlı,tlr ki, iki devlet, 
ldcolojilerınl ıııka pl:i.na ır:.mak ve 
menfaat tez:ıllarını ara tırmamakla 
bazı şeyler c.-lde edebllecC::lerlne ina.· 
m;yorlar. Japon) a d:ı d:ıhll olduiu bal• 
de oto:Uer n:Jiınler, demokrasilerin 
lmparatorlultl:ınııı yıknııyıı karar ver
nuşlerdlr. BlrleşUk.lcrl nokta bııdnr. 

nıına yaptıktan sonn ne olaca ? Öy
le ıöruııiiyor ki şlm • Uk bunu pek clu• 
tünnıibedar, otoriter devletlere karşı 
de.mokraı dcvktleriD mukavemeti art-

tıkça, bundım e ra ne olacah m la· 
hazası, daha ziyade arka pliı:ıa çekil· 
melde ve buı:ünkü beynclmilrl nizamı 
J'l,kma.k dü.şı.in.cCii ön plana geçmekle· 

dir. 
A. $. ES1\Il::lt 

••••••••••••••••••••••••••• 
Köyler ağaçlandırılıyor 

İstanbul kö;) )erinin hepsinin iç
Jerile Cİ\'Br yollannın ağaçl:onması 
icin geniş bir faaliyete gcçilmi~tir. 
Bu mcyand:ı Çatalca '\'C Silivri ke· 
zalaruıın tekmil a folt yollan bu 
sene ağaçlanacaklı.r. Ziraat mü • 
düdüğü 1nı hususta lüzumlu bu· 
lunan ağaçlan temin etmektedir. 

Birimizin Derdi ı I 
Hepimizin Derdi 1 

Tramvay arabaları, 
halk ve talebe 

JJ!r okuyucumuz 7azı:t'or: 
.«Sabahları saaı yedi lfe :.elıb n

rasınclıı. 1.all'lıe ile b:ılk tram'lıay

larda ::rer bulabılmı;k için birbir· 
Jcrinl cılyortar. Du va:ı:lyet heırı 

t.:ı}cbcyl ve lıcm de halkı pek muş
ki.ıl bir vaziyete dilşUruyor. Bu lı· 

1 

dıhama mahal vcrınrınck ve halk 
ile talebe)'! ayırmak için sabahları 
bütün hallarda, bilhassa Edlrne
kapı hattında birer talebe arab:ı ı 

ihdas rd!Jse, hem halk 'e hem de 



Tiroldeki Al anlar naklediliyor 

Mehmet Akifin 1 Rasathane iki 
öldüğü· gün \ zelzele daha 

kaydetti 
Gençlik bugün konfe• ıı ıncı 1ahlledcn devam> 

alonunda bir 'ı lerln tesiri çok uultlarda bile his-rans s solunur.. . ' 
ihtifal yapıyor l:ENI ZELZELELER BIJtlNCIYJ: 

NAZARAN ÇOK HAf"lt~lm 
Bugün; vatan şairi Mehmet A

kilin ölümünün ıcnei devriyesidir. 
Bu münasebetle ~cn~lik tarafın -
dan sa:>t ıs de Üruversit lo.oııfe
rans saJonunaa bir ihtifal tertip 
olunmuştur. 

İhtifalde profesör Ali Nihat Tar
lan tarafmdan blr konfcraııs ve
rilecek ve hukuk fa ültes;nden 
Necdet bir hitabede bulunacaktır.: 

iitealuben bü:·ük şairin şiir - t 
lerindeıı bazı parçalar okunacak
tır. 

Aynn yüksek muallim m.elde
binde de bir to,ıantı yapılacaktır. 
İhtifale istirak etmek üzere dün 
Aııkanı vtterıner fakültesi ~nç· 
!erinden bir grup "'hrimize gd -
miştir. 

Havaıı.ııı yatmurhı olm~ ına rai:-I 
men bu sabah gençler Mehmet A-1 
kifin Edimekarıdalti malı:beresine 
gitmişler vo &iyarctte bulunmuş -
Jarı!.ır. 

Milli Şef'in Erzincan 
Valisine Telgrafı 

(1 inci uJılCeden denaı) 

1an nüfusça uj!radığımız pek 
acı zayıattır. D {:er tahnba
tı milletımiz pek az zaman
da kamiien tamır ve telafi 
edecek ve buııfinkü enkaz i
çinden memleketın ı:Uzel blr 
mamuresi ç . karılaeaktır. 

Buti.ın devi t memurla.n
r.ın fedakarlık, vaz.fcsever
lıkte bırbırJ.erile yanş e~ 
lenni beklerim. 

Halkın iztırabını teskin 
için bilh3Ss.a manevi ııhval'
de sii.künet muhafaza edil
melidir. M'1leJ.nüzin Erzin
can!.a candan aliıkadar oldu
ğu halkça bibıme1idir 

IS"ı1ET İNÖ!'·l"O 

Ra .athane müdürlüj!ü evvelki 1 
geceki ilk zelzeleyi bir •iifeı. ola.
rak tavsif etmekle ve 2 yeni zel
zeleyi bu •afet. e nazaran çok ha
fif bulmaktadır. 

Fil!ıak.ika evvelki gereki zel -
:rele esnaslDda Fındıklı rosııthaııe
sindeki altı sİ$Jnoğraftan diirdü
nüa iineıeri sanıntının şiddetiıı -
den kırılmıstır. 

2 repiik •ayn· zelzele merkezin
de sarsıntıların ikinci d fa vuhıu• 
dalıa kaydolunınuştur. 

Bu yeni zelzelelerden birincisi 
bu gece yansını 36 dakika geçe 
olmuş ve h•C.f geçmiştir. 

Çok kuvvetli olan ikinci yeni 
zelzele ise sabahleyin saat 5 i 55 
sanire ~•(e olmuştur, 

n::satho.nemizin tahminine göre 
bu yeni zelzelelerin merkezi rcfa
hiyrnin cenubunda ve Erzi.ncan 
•ehrinin prbindedir. Yani bu mıa
takolard azami sWdetlidir. Bu 
zelzelcn'n bir hususiyeti de çok 
derin olm:ı.'lılır. 

---<ıo,u---

Craf Fon Speedeki ı 
yangın söndü 

Londrn %8 - l\fontevideo'dan g.e-1 
len halıerlere nazaran altı ı:üıı - ! 
detıberi yaaıuakta eian Almaa cep 
zırhlısı Graf Foa Spee'de at sön
milijtür. Zırlıııoın ön ta:afıuda ki 
crpbanelitin infilak etmesi tehli
kos.i dC' bu surelle nil olmuşln. 
Zırhlının şitMdi su üstünde şeklini 
kaybed n kuiesinden başka lıirşey 
göriinnı>nıektedir. 

lıerlinıle yılbaşı 
Londra 28 (il• il- Berllnd1111 •n

dtrlldıli.ne ı-örr, Gestap0 ,eri Dimter 
biUiin kahve ve vmumi yerleri• sabah 
mı birde k.apatıJm;ısını emretm..l.şilr. 

Ulmler, bucUıık." ahnl dofaJ'l~lle AJ
man1ann yılb:vJmı vakarla. kutıulauıa
laru:ı iUdlrmJ.ıtlr. 

MİLLi ŞEF 
Malatyada tetkiklerini 

bitir€rek Elazığa 
gittiler 

llata!:ra, !7 ıA.A.l -1111'11ıı sa
aı 9~ da :l\Iataıya7l f.e,rlf eden 

1'1llfi Şefhnb ismet İn:iııu . lstas
yoııda Vali, Belediye rtlsi, p;ırtl 

erkana. mektcphlf'r ve h it tara
fından c01tun tnahürJcrle kaışı
landalar. Lbısyon caddesinde ve 
halk arasuı'.fa U7Un r:aman yü.rü-
7en •e talebe ile ı::örUlen inönü. 
dotruca hükümet dalre~lne rllti
Jer, hilkOmet erkinı ile tanı.,tdar. 

Bundan sonra ı~tlrdtycyl şereflrn
d~ren Rei.situmhurumu.z ça.nı11 

ı-cımek lstedHer ve 7a~· > olarak 
çarşı ,.aıu Ue G:ızl ilk okuluna, 
alnf'mı,.a. llsrye rfttllcr. Parti ve 
Ralkf'vlnde ,.hlrli1erle nzun müd
det rörilijıerek blJhassa hafkrvlnln 
me..\alsL ile ali k:.ad:ır oldular. Bu
ndan tülün fabrikasına rJdt~k 

lşlttmeye 7enl ar1lan btt fabrika
daki cah~ma şcklinl t~tklk ettilrr. 
l\l:ılat7a men!liorat fabrfk1oı:ı !illi 
)tfimh:ln bUha.~a ali.ka.,nn t"el· 
betti, Bura~a ıaatltrce kaJan fno

nU, saat 13 ,1r brlf'd '"""" crlerek 
öğle 1emttlrıJ burada ytcJUer. 

lllalal••· 27 (A.A.) - Rel•l
f"nmhur İ!-m,.t innnü şrlıir mnar
h!1na r'd.-rt'k nrad3 mf'dft~n bu
lunan Jtl"drrfrr;nın 1c:1brini z1•arf'ı 
etm• ff'r vr saat J!'i flr hu.,uoı:J tren· 
1rriYlt F1·\ııf'\ m1it,.vrc .... fh~n ,eh
r'...,f•flrn h lf' f' k,. 1 ~tm' ' f'rd~r. 

!AllSW 

Papa 
kralını 
ziyaret 

. 
Italya 
bugün 
ediyor 

Kendisine hükumdarla
ra mahs~s merasim 

yapılmaktadır 
Roma 28 (Bus i) - Papa on 

\kine• l'i hucün İtalyu hülniın -
darlarlDa :r.iyaretlerini iMie ede -
ccktir. Krallara ya)Jııan mera~im 
tatbik olunacaldır. Saraydan bir 
heyet Vat.kan hududuna ı:iılec~k. 
Senpiyer meydanında Papayı kor
sılıyıı.cak, ve İtalyan hükümdarla· 
rınm se!amlarını bildirecektir. 

Heyette bir prens •e llnriciyc 
Nazırı Kont Ciyano buıuıı.acaktır. 
Vırtikan nezdindeki İtalyan seliri 
Diao Alfieri tle heyete dehildir. 

Berna valisi, muavini ve müşa ... 
virlmle birHkte yolda PapPya hoş 
ge;d'.aiz diyecektir. Bu merasime 
iştirak edecek kapitol efradı tarihi 
elbiseleri gi)'mi · bulunacaklar ır. 
Prpanın 65 kişiiik bir maiyrti o

lacaktır. Bülün g:'7et il'!" bu zi· 
yaret hakkında uzun UZllD yazııaı. 
yuıyorlar. 

---<ıO•<>---

yerle}mi7 
fiı-maları 

İoniliz 
"' 

Londn H (Hu. u•il- R•mıl meha
fll, Ruiıyacb 7erıe,mlş olan birçok in
ri.Uz flrmalanna memt keti trrktlmek 
itin emir ftrl1difl hskJund:ık.1 habt"rl 
teks:fp etmektedir. Bu miina ebı-tJe İn
ıtıiz • Rus mün&-wbetlerlndc hiçbir 
d•ti'illtllk olmadıtı tebarüz etllrUmek
ledlr. 

Yarın matinelerden itibaren 

"' .. BUGUN 1'fatinelerden 
itibaren 

sinemasında 

• 
sanayıımızın 

Baş rolde: Genç ve kıymetli film yıldızımız 

SUAVİ TEDÜ 

• p • d YENİ YIL 
sınemasın a nEDiYESi 

Senenin en çok sevilen 2 BÜYÜK FİLMİ birden 
en çok bei,-enileo 

1- CEZAİR SEVDALARI 
CHARLES BOYER - HEDDY LArv'.ARRE - SIGRID GÜRİE: 

2- KÜÇÜK PRENSES 
RICH~ RD GREENE - ANITA LOUISE - SHIRLEY TEMPLE 

Erzincan Ve Civarınd 
Yeni Z iz lel r Oldu 

(1 inci l&hlfedco devam) 
, dUmektedlr. IUalıpuaW- da klil"larma 

amelıyeslnc yarıhm etmf'k~edi.rler. Bir 
llu:um hai.k vı1ıonJara "Ve çadlJ'ia ·a 7er
ı~urilmiştir, f'akaı çulu açıkı.a ve 
b.lb;eJcrde btk.J.qmekL.cd.ir. 

l.rziu.can ch:mlr7ohı..aun baıı kıslm

ları da bo:ıulmq&.ur. l.rı.urumla doi
rıuhn du,ru.ya irtibat 1okLur. Blr de
mityolu kuprusu ycrwden OJ'Dadaiı i
çlıı, bir trcu ıeçit J.st»yonu Uc ı·uncell 
arasınd4 kaJmışhr. 

İlk celcn Dl;t.IU.aıat.a cörc, OrdlUIUD 
merkez mUU.abtaud.1 26 7aralı &esbil 
edJmilLlr. S~cla 4 7a.raJ1 vardır.$ 
ev UJD.1.mcn. 2U ev kL;;mf'n yıkılm~tır. 
!.SO bina çatlımJ.f, 3 mi.Darcnin ere
fcs.i uçmuştur, 1'elcraf Ye elektrik \el
leri kupntnflu.r. Carf;&JDlıad.a 1ASaD u .. 

be7ele Profesör Hlmlt Naflz Pamir de 
dahil bolwmıalıladır. Bu be7eUn ve
recetl npora :ure, 1enl köyJer ,.e bi
nalar :rapılabllecekUr. Pro!etar lliıall 
Nafiz Pamir ırelı.ele mıntakaunda eri• 

Yıtl('e de birkaç defa zelzele oldujunu 
ve ,,~praklanmıada vıo.kua c len zelzt:le
lrrln merkezi B:ıl anlara ve Orta As-
1&J'a da se,eblleceiiD.i W1lcmftUr. 

MECLİSis HA SA inrt 

Bü7iik Millet )lecllsl dunkü lopfan
tı~ında Ça.nakkale meb'u u Ziya Gev
b~rln ,;ı,,bi tc.llWl uztrlnt bir milli 
7ardım komlleı;I lqkilliıe karar nr
mb;llr. 

JtADl'O !UZDA 

S - f\9 JI 1 ! ! ft G ! 6 1 b' 2 8ııln,!!~.;"TN 1931 _J ___ ·~ -- !34 

• Çapa Marka Fabrikası 

Kazila Biraderler Şirketinden: 
.Fal<rikAınızm ı89S seneslndenf.erl makarna ve ş~hriye mamu

Jatııııa biiı lrJWı kaund>tı rağı.c,tini göreoılerd n b<::zılarnıı , bi
zinı •Cr•ptt • ünv n ıl'larkan1ız kt'limesinin önürıe ve ardına 
muhtelif kelimeler llive edere:., iltibaı. hasıl ettikleri görülmek
tedir. ·n 
l\Iulıterem halknııızdon, mtihnvaatlarında aldanmamak icin a$8-

ğıda koyduj:umuz •ÇAPA• aın ismi ve resmine d"kkat etme! rini 
rica edcri7. 

Bu :vegiine isim ve resmi lıaiz olmıyan pııletle.rin fnbrikanwın 
mamula 1 1>lnıadıfl ilan ehınur. 

7lah yarwr. 1 
;es ev lamamtn, hük!unct konail 'Yt 

emniyet d.llresi kısmen yıkılmı,, mhl
sarla.r ttitun a.uıbarı Lamamile harap el
muş~ur. Sakall;&nao e• adedi yüden ı 
fa'J!•dır. Ça,.amba - Sanıswı hatl1 il• 
zerindeki nıenCe:der ça.tlachjuıdan hu· 
&un tren t;liyemtm~tir, 

Anlı:ar:ı nd.109U uat 20 n.,..17attnh 
&ela.ele lelikeıi dol.zyu.lle bili.un proc-
nmını kaldırır .• ve amW111 ıı-... 11r • .,.. i!ll••aA-d

11
Y
11
es,.:

8
f .. st•:w-hul•-'tp;,,,ç,;.i.leT .. •nı•d•i•es•l•N•o•.•5•S•-•~•,o•••mı••!'llo;;ı r sm swı havalar çalm.&,1lır. 

Erbaa \'t Nıksard;ı SU ülü. 66 yan.lı 
olduiu bildirıli,yor. J"allat bu nkam.lar 
heni.iz kat'i oiank &öôi edilm de .. 
i;ildlr. Ka1di lhLışaUa lelilJı.i edilıne
liı!ir. 

SlVAST. 
SIY&SID fpıd'e 2b ıyesinde 3 öJil, 150 

T&ra.l• vardır. 130 ev mamcn, ZO el' 
kısmen ydı.1ım hr. t kOydekl evleriıl 

üçte ikisi tacıaınen mahYolmuştar. 

Sıvasın DivriJ'i Ye Se:ra koylerinde 
12 olU, 2 1arab varlltr. 10 ev tama.men 
7rkı:mı,tır. 

Sıv:ısın Su f"hrl k-aunnda 150 öll 
te5hil edilmıtllr. 1000 tv tamamPD 11-
Julmqhr. ı·ara.lılaruı adtdi malit'll de
tildi.r. Phımer nabiyeslnde 5 ôlu ı~bil 
cdilmq.tır. Haf~k. )lazumda 11» ehi. ıso 
J'UllJ tc~bit tdUmitıliT. 

Kemah ba$tan başa harap OtW\1.1•ur. ı 
Bu aradı 1an1ınlar da çı.km1şltr. 

Zarad.ı yu.ılerce "' 1ıkılm.qlır. Şim• 
dlJ'e .kadar 30 olli a.11lnll§tır. 

SA.tSUNllA 
ZeJzrJedrn Saıruund:ı 9 rv. 4 minare 

71k1!mı,, yü7lrrce ev p,Uama,, bırçok 
bac:ıl:ır uçmw;lur. 1 Olu, 3 yarah v1.r
c!ır. Bütün halk dundenberı a.okall.larda 
ve meydanlardadır. 

ç, , ::nbada u kişinin ölduil'ü, S 1 •
fır o.wak üıoere 50 deıı fazla yaralı bu
Jwıdt.fu bUdiriJiyor. %5 ev. hull.umrt ko
nalı ve poli!!ı da.lrcıii 1ık1Jm1ştır. 

Zıledc 200 den f,ı7.Ja ev > ıkıhn14tır. 
Yolbr bozuldufu İcın Çan,amba ırc.ııl 
seri dön.nıü.şlur. 

TOKATTA 
Tokattan son relen bir ttlrrata &'Öt"• 

oradaki parU blııası. halk Sintma. J, ZI· 
raat :S:uıkasilc mrrkez ıılllJe. ine b:ıih 
Çllkohı karakolu binaları Umamen 7•
lıulm , büwncl louai;ı.u.an her tara
fında ca,U3klı!\lar bmtule ıelmitllr. 

l:"lne Tokattan en son •elen. bir tel· 
erata &Ore, mulhakaLI muhabere te· 
mln eclllJDlş ve ınulbakatla 300 ölil tes
bll ed•lditl blldlrllmUıUr. 

TRENYOLLARlBOZULDU 
Gelen haberlere rure. Enurum • 

Enlncan, K.emah .. Eninean ara.s&nda 
demirJ'oUan -ulmuştıır. Geban kop
ru.:ı.u ha-c;ara uiraDIJ.!flır. Bu yü2den im
dat tre.ııltrbdn Enlncana varmaSJ ce
ümi~ttr. ButUn demıryoll<'rında kop
ru.ler sıkı bir trtkik~o cerirUttektLr. 

1 

İSTA:! 'Bt;L ŞUIRl:Si.. y,\ItDOD 
Zelzele ıifrtl tebri.m'.ıde oWuiu rlbl 

bütün mcmJekcUe umumi ve dtrln blr ı 
trMur uyandırmı,hr. Frtı.kttı;rdt>lere 

yardım için her taralt1 komltf'!cr ~kıl 1 
olunmaktadır. J'el ... kf'1ıtdeltre İstanbul 
tchrl namına da vilayet ve belcdi)·f"ce J 

aakdi yaTılım yapılı1.cak ve 1\.uılaye" I 
da Iüo. ... ımlu eş:)'a s :Jderfle<:tkUr. ı 

t).·ivEBsirE GE:"ÇLERİ PARA 
TOPLUYOli.L.\lt 

tJnl\•cnltenln b men bulün fakW· 
tclerınde de &eneler aralar:nda bu sa
hoill.ta.D llibarcn para toplamıya b~ 

l:ı~lardır. Tıp bltbc yurdundıkl. 

rcnçler de diliı rece aralarwb 120 li
ra toplamL)lardır. 

SlyaCl&I bi1&iler okulu t.atebelcrl de 
bir saat içlnde 1000 lıra toplamqlardll'. 

GencJer. icap tdtrse bedenen çahlimak 
için de zelzele saha ına &ltmetc haur 
olduklarını blldirınlşlerdir. 

Zelzelenin sebebi 
Kaııd•lll ra lhan .. ı müdürii Fatin 

zelzelenin Hiı<!blnl "'yle laalı etmek
tedir: 
•- Satıhtan 25 - SO kilometre ılerln

Jikte, J'l.Ili ıab.elin bir kaymanın te
slr!Ddrn lb.ıreLtir. Bu iri.adar iddelll 
zelzele aı ni mınt.ak c4 ULi as.r~nt.crl 
ancak lki uç dtfa kudedibn Ur. l\lem
lcke1lı!uz selzde mınb ası olduiu lcbı 
bunu tabti mak icap eder.> 

Avrupa rasathaneleri 
zelzeieyi kay etj 
Loadrad ıı ge en h berlere gö

re, :ı.clzeley1 baıun Avrupa ra~at
lıancıeri kaJ·dctnı.stı.r. • ö. el 
rasathanesi l~rıni yedi senlo.e.nberi 
bu ş.tlcıeue zc.ıclc olmad.ıgını bıl
dirı~t..r. inırı.iz rasallıa11csi nıü

dürii 111'5ter Şav bu zelzdenin se
nelerdcnheri kaydedılen ~cızele -
leıin en şiddetıisi old • u soy -
lı:uı. tir. Halta z<:lzelcn.n şidde -
tinden İsvi~renin bir~ok r86atha-
11ekrınin sismo" rafları lur.Jmıştır. 

.l'tlİLLİ YARDlı'1 SEFERBERLİGİ 
Ankara 27 - Ulus yaruı ~ıka -

cak niı.hıısında •lllıılı yarduı.ı •e
fcrbcr11gi• lıaşh1i:;ı ,_. ıtında Faııh 
ltıfkı Atay'lD bır m:ıkaı.:s;ni ncş
rcdeccktır. J\lulıarrır bu yazısında 
ezcümle şi>ylc dıyor: 

clUrk m . .!lctinı:ı enerjisi, (eda· 
kir J.•1 \'e yard.uu ahJ6'hı feJa4ctc 
}tarşı oıan bassasi)·cti derecesinde 
olduı.;u bU' daha sabit olacaklır. 
Faci:ınm büyüklııı;:ü nı.ı.belıııdc 

va.rd,m blhns:a sür"alli Jardun: 
İ te vazifemiz. 111•11~1 l\lccl;,; baş
Lanının reis,iği altındaki konıitc
ııin göstcrdiğ. her yoldan t:ılıhsiz 
yurdda.~larunızın imdadına koşa-
1.uıı!• 

SACUK lllÜTUİŞ 

Zelzele mıntaka ından ıelen 
malumat:ı göre, karlar her tarafı 
örtmüş bulunmallladır. Ha.rnel 
derecesi ı:eceıcri sıfırm altında 
30 a kadar düsmekte.W-. 

Telgraflar 
ihtiyatla alınıyor 

Zelzele mmlakaq De tel&'r.ıt mulıa

kn.b il Udiii.Dden o elnrda ak.rabaa 
ola.nla.rın telı-ral1arı ,ebrimla po.,ıane .. 
!erinde •kaJdl lht.yaU• ile alumıak
ladır. Blll'un saat llA 4a Ankara ile 
J'a.ptılmuz temasa söre beni~ ErzlncaD 
ve havall.sl Ue telcr:ıf muhaberatı te
min oJunamamı t.ır. 

Bu ıtabah nkua &elen 7enl zeb:ele -
nln lahr.batı hakkında ba .. beple cıa
lfımat ahııamam hr. 

Felaketzedelere 
en büyüle 
yardım ... 

(1 inci 5ablft:d'"D dtv:ıml 

nab!Jlr ve on3 c-öre nakil postalan ku
rulabiiır. Uithassa kal.liıtnakil ,.e hatır 
yara!ıl:>rı dtrhal en 1a.k1n ba.starıelcre 
nakfelınf'k ve bu nakliyatl3 tayyare -
lerdeıı lsUfade etmek mUıukun oJduiu 
ırlbl ekmek, erzak . evkiyalın.Ja da ilk 
rıırdım!;u'ı ta1yareltrie 701pmali. ve 
p~Uerle lewiatl3 bulıınnıak miim
kündür. 

Herhalde, bu :rolda hülı:!unele dil
fCD ilk vazife tabıaUn zulıuuue uirı.•an 
vatauda.şların ha talarwı ilk V&!ıtabrla 
t~davl allına almak ve açıkla kılan 

vat.a.ndaşları lstlra.h:ıte vt ııhhi ·arUara 
kavu!jturm:ıkhr. Bu hususta icap tden 
bütllD t•dbirlrrln almmı, oldufu . iıp
bcslz ve sözOnünde bulunmakla bera
ber biz de :.khnu7a ırrlen tedbirleri 
kıydetmrkle sadece '1t"$rly:ıl va'llfc -
mlzl ifa etmı, ve frll.kf'tten mütPvrlllt 
ı:ı.hra?>larımızı ve tı7.lyetlcrthıl7.l ifade 
eylemiş ve htr türlü acı ve m~külun 
aür'allt ve Türk mlltt>tıne h:a! yiıksrk 
enerji ite tellfl olunıe:ıtı yolandakl 
itimadımın lebarüı dlirmlş bu!llDU -
J'Ol"UZ. 

Ra1aUıanemud ki ,;; o,fra!ın ko- İstanbul ikinci iflas memurlu-
nu!d .. a. 1934 )'ılıadauberl bu derece 

ğundan: . 
şlddelli bir .. ızrıe k&J>dolanıruımıştır. :C!r müflise alt ye Isıanbulda 
\"e bu şiddet Kırfeblr ulzeleslııden de Sıütnnh•nıamında Haçoplo banın
büyiıktur. da en üst katta mevcut tuhafiye 

Slamotrafludıuı cıkardıi>mn: neli - "5Vası oy·uncaklar ayakkabı ve sa
celere cöre recfrJcr lstanbula 'arka pek i.renin satı a a ve ikin i arttırma
yakın bir lslitıam•tlen rclm1' ve !ah- sına devam edilece"inden istiycn
mtnlmlze söre zelzele merkn üstü mm- lerin 29/12/939 t'uma günü saat 
bklsı Enlncan - Sı'"a.s - Tokat ve ıo da mahallinde hazır lıulunma-
clvarı mml.\ka'!l olarak lahmln etUk. lan ilan olunur. 939/34 
İSTANBULDAN BiR HETET ZELZELE l--------------

SAHASI!liA ciDiroR Akdenizde Türk 
istanbul Cnıvcr:.ııe.ı J•oloJI mlite- Denizcileri 

h "ll'1arından mürekkep bir be7eUıı 

ırlıtlt' &aha ınd.ı. tetkikata rldtrek zel· 
celenlıı &ebeplerini ar~U.rac~ttır. Bu 

TP'ftlkamızı yullanmızın çoklatna· 
daıı don.eclcaıcdık. Ö•ıu ıllled~ 

!- Meocut nüınıınesi mociblnce (S) ton ad! cins amyant tozu pazarlıkla sa 
almaC"Clktır 

U- Fuarlık lf 1/1140 Catıi:ımba g(lnü saat 10 da Kaba 
beJ';ıa fUbe:;indcld alı: koml'7<'D"nda ;)'Bpılacaklır. 

W- Nümune her &Un sözO geçen şubeden alınr.blllr. 

IV- İsteltlilcnn pazarlık için layin edi len etin \'C =· 'il 7A CUV<'ftme p 
ıaiarUe ~ r• tc ınezlu.ır luıml'"J'Un• p.melcrl. lMl149) ..... 

Cinsi Mik. Muhammen % 7,, Eı.a ilme şckll 
aJalı U. lcuıı ıJt 

İş elbisesi ceket pallo 
Pos lal 

Lira Kr. Llr a Kr, 
100 adet) 
115 • ) 

Kasket ııs • > a1s.-
15 • ) 

106.U Açık oı..ııt. 

Amele elbisesi 
Ka.ın ceket ve pantolon ) 
Jelötin yazlık 500 kilo 

> k11bl< 750 • Pazarlık u 
t- Şartnamesi mucibince- yukanda yazılı 2 kalem malzeme hizalarında g" 

terilen u.sulleı .e i3lın aiır,acaktır~ 

n- Muhaınmcn hedelleri, muvakkat teminatları, eksiltmo s.aatlerf yulurı 
ynzıhdır. 

Jll- Eksiltme ve paıarlık 9/ 1/940 salı günü Kabataşta Levazım ve MUbaya 
at ~ube ınd ki ahn1 kom yonunda yapı lacaktır. 

IV- Je!Atin şartnamesi htr gün söı.ü geçen şubeden parasız aiınacalı gi 
nilmuneteri de gorülebWr. 

V- İsteklilerin ek ilime için tayin edilen gün ve saaUerde " 7,5 rovenme 
rasile birlikle mezkılr komisyona gelmeleri. (IOC:l7) 

• 

Yeni seneyi scliımlayan en nes'eli program: 
Paramunt ~irketinin en büyü'< ahe9eri, 
CLAUDE'ITE COLBDlT'le - DON AMECBE'la .,.. cüze! Filmi 

GECEY ARISI I<ONTESİ 
BUGÜ~ L E sinemasında 

İliwıte11; Benkli MİKf WALT DtsNEY, ıımTtO JUru AL sen 
düııya h: rp haberleri. 

Satıcı Bayan Aranı.var 
Bilrik bir mil-. mafaulannda raı..ıınımak tl••re Ttlrlt satıcı ba-
1aulara ihtiyaç vardır. Tallplerln bl rer kıt'a fotofratına bon. rrvll suret
lerlnt rapten bir mtktup1a 178 posta kutusuna (K) rümuıllt mUr.ıca.aUara. 

Matbuat erkanı ile sinema sahip ve 
ır.üdürierine ve film san'atkarlarına 

AÇIK DAVETiYE 
Sayın muharrir RE Ş AT N UR İ GÜN TEK t N'in bü
yük ve ölmez eseri •T A Ş P A R Ç A S ı, Bu kere H A K A 
F 1 L l\J tarafından . inemaya alındığından bu değerli eser BUGÜN 
PERŞEMBE saat 18,30 matinesinde T A K S 1 111 sinem ı da. 
latbuat erkiını ile inema sahip ve müdürlerine ·e film san'at -

kiirlarına hu usi olarak gösterilereiinden bu ilanımızı da>Ctiye o
larak kabul ederek teşriflerini dileriz. 

Taksim sineması müdüriyeti 

~'----------------~--~----~ 
inhisarlar lstanbul Baş Müdürlüğünden: 
Şenlik fişeklerinden madut olan pocaklara m.aıı.us labanca manian k 

lıa11"iillcrl, -blap fltell •• alre aataalar ruhsat kskonal aıaıı,,a mecburılur 
ıtulıSat tezkere.si alm•dın Atııi 7a)l&lllu lıakkwda lı&nwıl laklbat 7apılacaklır. 

(10751) 

Türk Hava Kurumu Büyük 
Modelcilik Müsabakaları 

Müsabakalara her bir tayyare modeli girebilir. 
Kıymetli birçok mükafatlar dağıtılacaktır. 

J\lüaabakada büyük muvaffakıyet,~ö3terene şeref 
kupası verilecektir. Fazla tafsilıit, 1 ürk Hava Ku
rııınu şubesine müracaat ederek alınacak müaahaka 
bro,ürlerinden öğ!'eailehilir. 

üuhaka 7/11940 da Yeşil.köyde yapılat'aktır. 

(10770) 
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MftZON MEYVI TUZ IHKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA BARSAK 
. TEMBEL L i G i N O E, Mi O E EK Si L i K ve YA HM ALA R 1 H O A eUU:~,~~:i::.ua- Dr. /\ hmed Akkoyt.n'u ·ı·w r~ .. fl•kimi 

Müferrih ve midevidir 1\lıDE ve BARSAKLARI temizler ve ah tırmaz ve yorm87A MAZON İ8İm ve HOROS markasına dikkat. 

Taksim • Talimhane Pala• No. 4 
Pazardan maada her gün s~a: 

1 15 den sonra. Tel: 4012~ 

f OKER T raş bıçakları 
OıiDyamn eıı ıyi tn.ı 

bıçaltlarıdır. 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık, ve bütiia ağrılanaızt derhal keser. 

lcabauda gü.nde 3 kaşe alıaabilir. 
Her yerde puUu kuUlları ıararla ilteyinlz. -

İstanbul 2 inci icra dairesinden : 
.Nazirenin Melınıel aama diler Garip yere •sinden alacalı elan pannm ıe

-1 ~ laaela edlllp lamuuna :remlnll ı •.hllvutuf larafındaa 1850 lira kıymet 
traf bıçaklan geldi. Her yerde lakdlr ..ıııen Vn:ııttlltrde Kalmd•rblllHI (Balabanafa) nıahaUeslnde Vuaecller 
buluaıır, markaaına dikkat ~iaia. ı u.dd•. ind• . ..ıı.ı. . 13$, 1S7 yeol 133, ıss numerataJ IS, 87 Dum&l'alarla marakkam 

------------------------------ salı Diclarm dpkkjnı solu. Recep dükki.ru arkası Cevdet araaq kömürcü Şerif 
d1'kl<l11.1 <iaıl 7ella mabdal fırm ve banenlo 12t 111- IUbuUe C Hlı1m lam -.e 

M 1 k • • •• b k • t•h llill' lliueol atol< arltırmaya koualmUf-· emur u ıçın musa a a ım 1 anı ı:vsata: ZU>inl kara lm'11 dot•ll cephesi camellia ff !Alor ••peııkll mermer 

Devlet Meteoroloji iıleri Umum 
Müdürlüğünden: 

ı- Dnlet JlfeleoroloJI İtim um ... lıl11dtırhiiil Vllbetl<or tqk!Ulıada miln. 
lıaJ bıllaau naltelere imtihanla ••mar alınacafındaa lallpltrln 1/İklnclkinua/ 
!HD larilılne kadar M•leoroloJI İşl•rl Umum ttidurlıltiıne .oya bulandaklan 
~halle ballı oldaia VUi)'d merknlttlnd•lll ıeı..,rolojf bta.yonlum mura• 
aaı ttm.lerl ünmdır. 
ı- imtıhaalar 4/11940 da baflıyarak ve d•rs ıruplanna ı re :rapılacalltır. Ba 

ia ınatUmaı almak istlye.olere tllabl Tt1& 7uı ile mun.caat~ bulun~b~llrler. 
ı- İmllbana slrebJlmek l<ln Jlselerln 937. 938, 939 oentl•rl m-.nna ve oıcwı· 

td tmwaaıu "Ttrmit olmak 't'e memurtu kanuaoun. •örc:hiDt'u maddesinde 1arılı 
ruıtları hala bulanmak prltır. 

m...Sukla ısı ekmek alan bir fırın •lan dli.lı.kin elup arka laralmda bir latWr. 
iiserlne saç kaplı lalaşbue bir kl!er bir htlidan ll>aret11r. 

1 mel kal: Zemini tlmento d04ell bl6 sofa üzerinde hu oda bu merdiven allı 
elrafı çinko kaplı bu an kileri ıoemlııl kırnıw eını llı1 çlako leluıell n ııa.anıı 
bu ocalı oı.ıı Jıamarhanc •ki oda ve lahla kapı ile unlmlt bir aralık mahalli. 

İkinci kal: Solı.ai .. demir kapw vardır. Ahfap merdivenle eıkılır bu sofa 
üzerine durl oda bir mutbak bu beladan lb&retllr. Bina bım hrslrtlir. Elektrik 
tr.rkos taı.Jsatı vardır. 

Umıımı me~aha.l •llih't ;t 135 metze mwabbaı olup 10 mell'e murabbaı ab~p 
talıl tı mtilebübl 1 llal binadır. 

Yalland.a :raulı ıayr.ın•.akul• afi şartnanı• 19/10/940 &aı ilılndeo lllbaren 

btrk::..:·:~~=11 !~~~/!~~· ~:~-::•:::;.!:!~ ~.~:n::..r:':::~•;·dan l2 101 

4- Mllaballa imtihanı aşafıda J'Hlh d•rt1lerden :rapılaealılır. 

1 Tlirlı.ee, Z Yabano 411. S Fizik, 4 Tabii Cotratu, 1.~rklye 

1 11.iyaslye •Cebir, 1ı1ı.ııesaı, Jtozmoirafy:u. 6 leoloJI, N•balal. 
o6$0b 

kadar t~ıa.nbal iklnc-1 Jr.ra. daire .nde yapılacak ve muhammen 1nymf'tfn hisseye 1 

J'iabet edtn kıs.mının ~' 75 ni &'f'<;Uff takdirde en e<Jk arUırana Utale edilecektir. 
Co r;.afyaaı, j O erin )>Oyle bir bed ı eldr edilmt~ı;e en aon artbranın taahhüdu baki kalmsk 

~rtale artbrma. 1$ ııin ten1d!~ olunarak 16/2/949 tarlhbıe mü..qdlf C&1ma ıünü 
•lt$8b ayni. mahal ve uattt apıta,.ak ikinci artbnnada %%80 numaralı kann.n bü:kümJe- j 

------------------------------ rl l'OY4ttU.nde tuı.ulara.k e.Jt ok a.rthran.ın ü.shiııde bırakılacaktır, 1 
at p~ht p ra iledir. ,\rttırmaya Jştlra.k edenltr .. rlnamryl okumq ve 

mUnderlcalmı kabul etnuıt addolunurlar. 
İııolek ahfbl al r.ıklılarl dı(cr al•lıadarlarm cnrlmenkul Ö«rind•kl hak· 

Jarmı bu:-ıw;iJe uı:ısraf ve faize d:ılr olan hldialannı evrakı mü~bltelerlJc 20 etin 
lçi.ııd J1.·n d;Llrtslne hlldlrmelerl aksi Wkdfrdt> haldan tapa ıicU!eril• bit ol
madlkoa g bf'dellc.ln POLJ'la m.ı ından harlc: k..alacaklan ve lstfyeıılerln her 
uman dalremtı.ln 34/5509 nwnaralı dosya ından daha fula mahimat alabUettk
Jerl ve taUp ol n?aruı mu.ba.mmen kıymetin h e-7e ma. ip mlkt n Uz.erinde 

ANKARA RADYOSU 
- DALGA UZL1'1.t:(>l' -

1 
1648 m. 182 Kc/s. ızo KW., 

T. A. P. 31.7 m. 9465 Kc/. . ıt x,: 
Ankara llndyosu 31.7 metre kısa 

dalıa poota Jle her ııün yapılmakta olan 
Ecnebi ollll•nle haberler Dqrlyalı 
prorramı: 

Birinci ttrvis İkinci ""rv4 
İrm'(a Saal 12.00 Saaı 17.30 
AraPi,11 • 12.15 , 17A5 
ElJence • 13.45 • ıus Fran..,,... , U.00 , 21.00 
Bu1prca , 14.30 • 18.30 

s.aı 11 Pr- 18.0$ lllemlekel ... 
aı Qan, aJau •• ...,leorolejl balıtr· 
!eri, lı,u Müzllı.. a.47• eu orlı.estnuıı. 
19,fO Konu,ma: (Sıbbal .. ati). 19,1$ 
Tıirk mıizlil' Cal""1ar. ıt_. Kam, 
Cevdel C&ila, Şerif isıı, .lautliD öı.ıe. 
1- Okn;ru: .Necmi Rlaa AlulkaD. ı
~· _ ... ı. 2- Tanbwi Ali Et •• Se· 
rih prlıı: (Dil h&1&bı .. lnnam). 3-
l!di Ahmel • Serilı ,arıu: (Zevk olıı.r 
pıyelerlm), - Abdi Et •• Jlasl !&rlu: 
(s...ııı .,ıı.mıa ı:ak oldum), 6- Arıl 
Bey • 8erilı .. rln: (Zablri bale balup), 

1- Dede • Karcıtar .. rkı: (Glnll sô· 
aW .,ı. ;rohma). D- Oku78D: Miise:r· 
:ren lknar. l- Şerit İçil: Ud lallslml, 
Z- Şüluil • Mıabay:rer şukı: (Yadmıda 
o sevdalı Jqll söz! rln). 3- Sadell.ln 
Ka:raak • lllahaner prlu: (Gökler 
perlAI pbl). 4- Sadellln Ka;Jll&k • 
Muhayyer arlu: (Ne uman cörsem 
Hnl). $ - Badtllln Kaynak • laha:r· 
)'tr prln: (Su....,,,yl sö• öldürür). 
ID- Okuyan: Mahınul Karındaş: Se
ellmlş tlırköler. 20,1$ Konn.';111•; (Bib· 
llyoinıf ı.aall). Z0,30 Tin Jı. mü, iti: Fa>d 
lıtyetL %1,1$ Opua ı-tce<l (Solist 8•· 1 
mllı& Berksu. y). 2ı,oo 'lfeml•krt s.al 
ayarı. &J,ıuıs haberleri, r.lraai, esham -
lahvılaı. kambl:ro • nukul borsası (fi• 
at). 2t.20 MU:zlk: Ku~uk orkestra (JU- j 
kandaki prop-amın devamı). 22.35 Mil
.ık: O~•r:t aryalan (Pi.) 23,00 )lüzlk: 
C.'a•baud (Pi). 23.2$ • ı3.30 Yarınki 

proırram v.e kapa.aq. 

ZAYİ - tstnnhul ithalat giim • 
rüğfüıden nldığım 112565 numaralı 
Irat makbuzu ile ve 108827 ve 
108029 nunınrıılı iki adet depozito 
mDkbuıu znyi ettik. Yenileri ~ı
karılncağmdan eskilerin hükmi! 
olmadıjh iltcı olunur. 
Adresı Avııi ve m:ılıdumları Ga· 

lata Kilrck(ilcrde Nn. 49 

~ ............ mm.._ ....... msıı .. .-.... 

Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir hakikat 
Sabah, Öğle, Akşam her yemekten sonra günde 3 defı 

Kullanmak RADYOL N 

Dişlrrıni•i tertemiz, benıbe aıı-ve suıısa1ılam yapar. yirminei 
asır kimyasının harikalarından biridir denebilir. Kokusu gilzeJ, 
ı~zzeti hos, mikroplara karşı le!iri ~·ü•dc ·iizdür. 

1 
Kullananlar dişleriııiı · en ucuz şeraltle sigorta ettirmiş sayılırlar. 

Sabah, öğle, akşam, her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Sabtlr. Oamaolı İmparatorluğunun talı..ııime 
uğrayan Düynnu Umumiye l\feı;elf'eİ 

Eski ve Yeni ROMATiZMA, LUMBAGO, 
SiY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KALÇA 

j ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli 

1 
')(, 7.11 Ptl' akcul "t"e7a mUli bir baDka leminal mtlı.luba lbru etm•lerl lı\zua ıe· 1 

le«il lliıı oluııur. (U05l) 1---------------- Paris, 18 llkkfınun 19311 

OSMANLI BORÇLAkl 

m ağrıları teskin ve izale eder . 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları 
~---

Feribot gemisi inşa ettirilecektir 
Bedeli TOrk • İnglllz kredlsinden lediye edılmek W.eıe 2 a<kt ferribot genılal l 

- ettlrilecelıtir. Bu iie ali 'l'Urkçe ve İneilızce ıartnomeler fcrribut inşaatında 1 
ehl.iy~U olan finnolara ve:ya Jı:anunl mllm ~ Aıikarada Devlcl pemlf)'ol· 
.,n Malı.em Relsliit!nden, Londrada Tütlc. e Sefllieti Tlcar At..ac-llgmolcın 
verıl-1ı:tir. 

Şartnamt)"I alan firmalar leltliflerlnl en ıeç Şube\ llMO nl ıay tlne !tadar 
l\nkru'ıtda Devlet Deınir)'ollan Uınum MOdllrlillQJ>., ıöndcmelerl llfın olıınur. 

(10713) 

BAŞ., DİŞ.GRİP. NEZLE, 
• 

ROMATiZMA .. .. 
ve SOGUK ALGINLIG/NI 

DERHAL KESER 

DEVA Kaşelerini 

1358 Blert 

1 

1Ull Baıni 
Zlllıad l tn~f Kı\uwı 

17 15 
1939, Ay 12, Gün 362. Kasını 51 

2& Birweik:i.ınm Perşembe 

Vakitler Vuall 1 bani 
Sa. Da. la. Da. --,.-

Giinet 7 25 2 '37 
Öğle 12 16 7 28 
ikindi 14 35 9 48 
Akşam 16 <8 17 ()() 

1 Yatsı 18 ~6 1 39 
İmsak 5 37 P ~o 

Maverayı Erdün İlmühaberleri 
Osmanlı Düyunu Umumiyeı;I Meclisi l\taverayı E.'rdiln ilmühaber· 

Jerioin 8 numaralı itfa kuponu·rı nit kar ılıkların bülun memleket· 
terdeki hamiller için Lontlra Osman ı bankası nezdinde tıımamen teşkil 
edilmiş olduğunu a1ikaoar1u.rn Hilu tder. 

Mezkiır kuponun L 1.0/ • İslerlinlik beher kupür için 1 şilio ve 
L 2.10/ • İsterHnlik beher kupür için 2 şilin 6 pens ve L 5.0/ • İsterlinlilı 
beher kupür için 5 ilin hesabile 20 ilkkiınun 1939 tarihinden itibaren 
Londrııda tediyesine ba ·lııııacalı.tır. 

Diğer piyasalarda (Paris, Amsterdam, Brüksel, Anvers, Bal, O:· 
ııevre, Zilrih. Roma, Ankara ve İshııbul) tedlyat icrası halen mer'i bu 
lunan lıaınbiyo mıırakabcsinin knu ettirdiği bnıı mezuniyetlerin evvel 
emirde istihsaline vabeste olup, Me:lis bu mezuniyetleri istihsal ede 
etmez keyfiyeti h&millere bildirece.<ür. 

--------1'""~~---ı Yukarıda zi.kredileıı mebal!L-iıı Türkiyede Türk lirasile mulıabllleri 
Sahibi ve neşTiydtı ıdare ed«n tediye edlle.-ek ve tediyat yeni bir ilana kadar x.lrde g(i. terilen ii · 

B~ muhllrliri &eSCler tarafındıtn yapıhıcaktır: 
11..r. / l:TL'll İZZET' BENİCI& .Ankarada: Türkiye Cumhuri et Merkez Bankaı;ı, O.manlı Hıuılum 
ner eczoneae Ol'GJ(lnl:;(.: Son T•lcnıl _,_ İstanbulda: Türki~e Cumhuriyet Merkez Banka~ı, Osmanlı Bank:ı•~ 

====== ......... -=--=ı-=---==-===========~~~;;;;;;;;;:;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;~========~======~=======-" 

ISTANBUl.. KAPRJ 
V BfZANS SARA 

l\o. 184 Y112an: M. SMIİ KARAYEL 

Pad'.ş;ah mutantan bir surette şehire girdi, ka
dınlar arasında Grandük'ün karısı da vardı 
Otwı bla miktarında olaD au.bl•tı. 

ravalardaıı (pl7ad•) lerlıa lq tıiıılan 

a:rn ldL 
Jdutaum suvarl alpahlJtrS •llihtar

lardan mur klı.ep bulwıurdu. Diırl bö· 
itik aJ WW n at n aol eenaJı 
ttlbarlle, sipahi ve ırilthtarlar ara...1uıa 

lablm •lunarda. Bu fırkalal'UI allı ı•· 
nerall Yari ataları b,yclinl lqkU 
e<lerdL 

ı.u ai:a.lu etinde :Ftis alle-e ve bu .. 
.ıaıı maada allı bin alı.çeden on 7tdl 
-in U.c:eye kadar arpallklan yardı. 

1'lrka.larm 1UDUmı miktarı FaW. aa .. 
a nında ancak seklı bin neff'rdl Bn• 
oo mulıabll akmcıl•t. mltl&n pek 
~•kta. • 

TuJ>ÇU. 1,v;,1.um, nakl.f)e, ordusih •e
n<T1llert demtk ola.a ktp("llb ı, ttbeel
ba J, top arabatıb ı ... ı. mf'btf'rba,fl, \ti• 
nca Janndan a1ı1ırlardı. 

lla on ııı.ı soaeralden ba>flla Padı • 
lınn a.hnın yanında 7urumtk lmtlyatına 
malik ol.ın on iki nikabı hüma on u
l>iUeri d bironaia~nndandJ. 

Blnınafaları, d-Ofrudan doi,..1a Pa· 
·~ merbel ce,,.rallerdL 

Balıillı; lbudi Fatllı. Waa•uhı iti· 

hclUfl ıriınd•n lllbarrn ctevleUa mev· 
eut 11fzaııoatmıa esa lanın 'at'iyre.ıı 

~ı ari.k da.lııa eenlt manada taa
,.m cyl .. ııh;IL 

Rllhaı a; ıe.,uat : ını. dj"iJUt itle
rin! lmparalorluia byılt bir Flılld& •·' l 
aa landırllllljlL • 1 

K°'unımtn reıtıhılıa yirminci a1lntl 
(il baılru 145Sı M•hm..ıı Sani Edlr· 
••Y• lı rektl ellı. 

Fatih Edlnıede buylik debdtbe ile 
kanfılanclı. hlanbulda Qnlırken ye 

.Edi:rned Juria:Uyan asılı. dr&lnı Jıı.a 

ve kadıuJan ıuoo bir db:I tqkll ede· 
.-.t Padlphı undaıı lttYi ve ••,..wtı. 
lar. 

P•dlşab. mal&Dlan bir ııla:r ile f<'bre 

dahil oldu. KadJntann a.raırı;ında Gran
di.lJır. Notarı .. ın KV l de bula.uu1ordu. 

. ·oıara m zevt.~ı;I, Edlme7e rlderken 
J'Olda Ytf•I •:rleml iL Padlph, Edlr· 
Jatden U' Sulianana, :lran Şabana, 
e<-rlf Jıltkke:re ufcmameler sö•derdL 

Ve ko~lan olan bırstı:ran hükl· 
mellerirıln oenevl •trıllerlnl lalıcllm 

flnı•k eınrlle tebrllı.1 muıafftrlyaı •:I'· 
ltmdtrlne muabtle n ltd.L 

f<W'bf7e .ve Mora llrah, birincisi on K..antiılCWtJI, Palroloılara muh•llf fır-

Dd btn, lkinıtltııl •• bln düka alt.mite kaınn başma Crf;Uler. 
lter aene birer efd stind rm ·ie muva
fakat eJlrmt-11. m"'cburiyt'tbııı.. bulun .. 
clnlar. 

aku. Yf' MJJ.ilH krilh olan UJ l.'tne
vlz beyinden biri uç bin. dlftri altı bln 
dtika atı.anı senevı ~tra:t Vf"nı:Je7e ta
ahhüt cllirildllcr. 

TralPon ilo Karôlıot"nıtln )ot. ı.iblli .. 
lc:"ln hf'r f'n~ bir •iri l'<Hıı1tasile hJ.kl -
payı f!ahanf'ye takdtın olunm•k tiıtte 

iki bin duka versl v.ızolundu. 

O anh Padlıpa_blarm, en ~ntl itaat 
etmiş hır Uyan bıi.11.umttl olan (Ra-
11H•) bukiı.m•Unln d• ver~.ı bin bet 
7Uı: dükadJn nç bin dü.kaya tıka.rddı. 

Rcııdf ve Vfııtdlk Ductnln rlirlerl 
)'ordu. I ı;ıraJarda. yani atu~ı.os ayın
ttulb m-~..,.ı.erf'. i için Edirne.de b<tlll -
d.J. a.rbi:>·e kn.hnm fl('I vaıolunaıı 

Ytrıl llc ı•ldl. 
Elçi vtrıideıa b<a41<a ıı..ra;,a mublm 

mllı:tud.a nJ.aka ı•tlrml u. Sırp kralJ 
J'orJun em.rUe e!llrlerden ,ftn~, lhUyar 
, '2 n.Libf'yi atm aJdL 

on o,, .. ns imparatorunun kardeş .. 
1erl DJmUlyo ve Tonuıs, Ko taııtinlye
nin ft1hlndf'D &enra İt;d llY& ei&mek Ü· 

af're Rflnt'.'1t rakip olmak t. tedlklt'.'rl 
z.ı..man Mora llumlarile hırlc;:U7an ,Ar .. ~ 

navuılar arusnda ihtilaflar CJkm h .• 

AnıavuUar, imparatorun Jıardt 1e -
rin• itaati< n tsUnı.;r r1kdiler. Açılı.lan 
açJi& ihtır ı çıkardılar ve .ı: lorayı mu
hafaza ~in ınüc.adeleye &"irdller. 

Vikıa Dlmltrlyos ve Tomaa firar la· 
savVlltllDdan .azl'e('ertk Sultan 1'-Jelı

modln ktndUerlne bıhmll uledlil on lldl 
lıln dıika verılyl vadetmi! ·d•r dr bu 
.. ttr de Bıulllar lkl7• aynldı. Amanad 

ArnavuUar, mt-mleketl ta.lıri.µ tımek 
için bn kan,ıkM.lao lstu•de t ledller. 
Ve Sultan 'tt>bmf'de- '11 )'Olda haberler 
70Jladdar: 

- Lab .thaıh lt·ri. e er Morayı ktn .. 
dl hiktmlyetlrrl albna vt rtrse Rum -
lardan isWdikleri vtrglyl k~udll"rl Yt- 1 

r0<d!nl bl!rlirdll•r. 
l\fora. kr:ılhiıuı J•\betm~ ola.ı\ Am.a

nurl Iia.nt.a~ti:unden sonra, Dtmitrl O!I 

'VC Tomıc al.-yblne lıovanın t.elıhkell iki 
reh>t o Bbaı imparatorunun kayan
J&rı Lok:.1noı ve a.nieoryo» Zabarıa na- ı 
mında jJı.l Rum c>lmWjtur. 
Tomas, bunlan bir UltıJan4anberl Halo 1 

m~a •ehrinde, daha dofrn!'JU şrlırl.n 

7alunı.ndakl cTomes» 1 inıle mah
pus bQ.landuruyurdu • 

"'anleryoo, ikinci 1\lun.dın •IJelf.sa
mUon• aleyhindeki if'!ft'bbüsönde «İba .. 
kJ:a tarafJat'ma firar e.thilnden, Loka
nos da bir lakun lbtllaidltrlu baruıa 
ceçerek Rum ve Arnavutları kralları 

aleyhine k11aın rttirdl. 
Korent :Rom Juıma.ndanı, Padişaha. 

mitrı1.caaUa muavenet talep eyledi ve 
ult.ın ltb tt de htmen muav~ntt 

etti. 
Hulila; l(o tanUnlye l:mparatorlufu· 

nıın lul<atlle ktndi.Jn~ tabi olan Mo· 
r.a da baştan ba..,.a. lsyan t1Jeml!<otl. Ar
n:ırvuilar, Ruınlar blrblrine clrml lerdl. 

"•ra lbtlliıldlerlnlu ba,ına kim ıe· 
çt~t, P•dlııaba verilecek vtrl"IYl blr 
türlLi verebiJf'cek kudreti •"· l«-rtml .. 
yordu. 
Padıtabın l<ledlıtl on iki bin dülıayı 

btçbir lhtHitcl rel verf'bllf"«"tk kudrtil 
sö~t.fortıntfordu. 

- Knbııl saallerı değil!. 

Ve .. İIUve etti: 
- D m, sizi görmek istemiyffd<tir: 
l\lası.ııın kar~ısındaki maroken koltuğa otur • 

dum. Dudaklarım ıslılt çalar ılbi idi. 

r.diıu Efendi" Ne nlihiyetle bnııu söylll· 

yorımnuz?" 
Dedim, devam ettim: 

Pn~ beni görıııek istemez öyle mi? .. Bihh" 
Görem~z ha? .. Ve .. Bunu siz söylüyorsunuz" Utan
madan söylüyorsunuz .. Yüzilme bakmıya cesaret 
bulanık siiylilyorsunuz. 

- Ri<a ederim. a•abile~nıeyiniz. Bir teYe ilı· 
tiya,ınu. nu var? .. 

Diyordu. 

- •Şeriki cinaytiniz• olan paşayı ı:örrulye lh· 
ti)·ncıın var!. Onda g"'nç kızlık hakkım var. Bütiln 
hayatımın tazminatı var: Onda ömrünün sonuna 
kadar ödiyeıniyccel;i haklarım var .• Kendislle bun· 
!arın hesabını göreeeginı. B aplaş~ağım anladı· 

nız mı? .. . 
v .... Daha rt, daha haşin, daha tok devam 

ediyordum: 

- Beni on dört, on beş sene aonra tekrar ııör

mü• oluyorRunuz değil mi?" 

- Ne hald yim?" 

Burada sözümil kesti: 

- Fakat, bütiln bnıılar ıinn lıabahatin"

Dedi. Bağırdım: 

- Bayır_ Pa!ı'lnın kııbahotı. O yaptı!. Onu 

ltfııdir lıi, onu görmek büyorıını. Haydi kend' int 

haber vermiz.. 
Ve.. Hiçbir hicap duymadan. hiçbir ydo 

çekinmeden söylüyordum: 

- Kendisinden para istiycceğim. On par&n' 
yok. Bugün morfin alamadım. Kı>ı, üşüyorum. ıs~ 

ha, ııiyeeek, yiyecek liızun. Artık kazanamıyo:nuıı 
daw Anlıyor musunuz?. Haydi paşa ile beıı.i görü • 

tiiriiıı üz?. 

Bali o ayaktaydı. Hiıli masasının ba§lllda w 
put sibi, bir heykel ııibi soğuk ve likayı duru -
yordu . 

- Paşayı gürmeniı. imkiı111117 w 

- Görmeliyim!. - ........ 
- Yapılacak §ey yok!. 

Der ıihi sustu, cevap vermedı. 

- Siz liıf anlamıyor musunuz? 

Dedim. Elile işaret ettl: 
Ç • ' - ares.ız •• 

CDnııımt flDrJ 


