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Sahip ve Bapnuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Ecnebi devletlerde feliketzedelerin yardımına 
koşmak istediklerini hükUmetimize bildirdiler 

Son 24 saat icinde ikisi şiddetli, 6 zelzele daha oldu , . 
------------------------

insanca zayiatın zannedildiğinden 
çok yüksek olduğu anlaşılıyor 

Fırınlar yıkıldığı için Hatay dahil olmak üzere, sekiz 
vilayetten zelzele mıntakasına ekmek gönderiliyor 

Bozulan demiryollarının tamiri on 
kadar sürecek •• gun 

Birinci, ikinci, 
H H H uçuncu vazifemiz .• 

Açıkta k~ı~~İar Kay- M[LLT ŞEF list:ınhulda ~elzefe 
seri, Sıvas ve diğer Zelzele ··h•sın• f elaketz~de!enn~ yar: 

vilô.yetlerenaklediliyor ~~~~r,:E;; dım f aalıyetı genışledı Hiikümetin, gençliğin ve halkın göıterdiği 
dinamik hareket felaketzedelere en k18M 
günler içinde tabiatın zuliim ve hakeızlığını 
unuttıırm1ya yeter olacaktır 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

Zebel• mmtakasındald büyük 
felaketin •ch.,tl hiıliı tüylerimizi 
trputmekte •evam etmekt.ı-
4ir. Tabiat bu kara luş ortasında 1 
en büyilk dil,manlığuıı, zulüm ve 
ıadir kelimelerinin ifadeye kifi 
ıehııecliil bir 'iddct ve deb:ıelle bu' -um vataudaşlarıınua ıı:öster -
aııi,tir. Buna mukabil memleketin 
•er tar.Loda ıacür .-e zulme ui:'
n.l au felaket kurbanlarına )·ardım 
lnmJSuuda ıösteriıeu ıen~ ölçüde., 
ki hareket en biıyük tesellimizi teş
kil ediyor. Uükümet, gençiik. yek- 1 

pare halk kütlelerinin ı;österdii:'i di-ı 
naınik ve ıeri alıika en kıııa zaman 
i(inde bize bu yoldaki bi.ıtün acı
Jarunıu unutturmıya yeter ola • 
aktır. Şimdiki haıde ve feliıketin 
uamcıt ve ,umulil karşııımda üç 
vıwfemiz vardı.r. Bu vazıfelerinıiıl 
1\1 telulde uralıyabiliriz: : 

A - Y ... yanları kurtannak, 
B - Yllf8yaıılara yardım etmek, 
C - Yıkılanı daha iyi, daha mü· 

kemmel halde yapmak. 
Erzincan, Zara, Kemah ı;ibi taş 

lbtünde ıa, kalmadıiı bildirilen 
nıııbaılerdeki •ili' kalmış vatan -
•aııları barmdı.racak bir çalı bu· 
lunnıadıiı takdirde derhal civar 
viliı)'llere taşımak ve evlere mi
aafir etmek dün de i~aret elliğim.iı 
ıibi birinci vazifemizdir. Kar tipisi' 
ve otuz dört derece soi:'uk çindc ı 
olam ocalı.sız kalan bu vatandaş
ları ancak derhal en kın )'aldan 
ee en seri va11talarla taşımıya, ı· 
siyılimıeie, ...... ve yemeğe ka
vutturmaia ınecburu. Bunun için 
•e her türlü tabii ~•re~etin fev- 1 
kinde eıldınm tedbırlerı alıruya 
mecburuz. Biltiln vasıtalarımuı bu 
ıolda. oeferber edebilir, her türlii ı 
aakil vautalanaı hususi ve resmi 
bu ~ talısia edebiılri.z. Hatta İs· 1 
tanbul, Aııkara, Buna. İzmir &ibi 
tchirleriınizdeki tabileri, otobüs J 

le kamyonları dahi bu tabliye ame-' 
liyeaiue tahslıı etmek ve derhal 
aevkleriui yapmakta bu şehirler 
balkı ve münakalatı için hiç bir 
mahzur yoktur. Vasıta sahipleri bu 
vatau vazifesini seve seve yapa - : 
cakları cibi halk da bu \·asıtalardan 
l"ahrumiyele katlaumakta asla te
reddüt ıı:österın.iyecektir. Kaldı ki, 
devlet vasıtaları bu nevi hu•usi va
rıtalara ihtiyaç ıı:östermiyecek ka· 
dar boldur. 

Kayseri, ilk partide 1000 aileyi 
misafir etmeğe karar verdiğine gö
re civar vili\yetler ve memleke -
tin her kasaba, köy ve ~ehri de 
on binlerce vatandaşı misafir ede
bilmeyi keadiııi iria hususi bir 

zevk ve milli bir vazife sayataktır.1 
Nitekim, hükümelin de bu ted -

biri kararlaştırmış ve valilere e
mir vermiş olduğunu memnuni· 
yelle ö{:enmi' bulunuyoruz. Zira, 
bu kar ve kıyamet içinde valau • 
duşları hastalıktan, soğuktan, aç· 
.lıktan korumak için en kestirme 
ve seri çare budur. 

İkinci vazifemiz; kurtulanlara, 
nııkledilenlere yardım etmektir. 
Bu yardımın bilhassa halk tarafın· 
d~n her türlü ta evvuruıı fovkinde 
yapıfacağ'ından a,la ~iiphe edile -
mez. İki ;;ömleği olau her vatan
daşın bunun birisini mutlaka ie
liiketzed., vat:ıııda~a tahsis ede -
ceğinc iriınat edebiliriz. Nitekim, 
memlekı·tin her kiişc bucaRında 

bu hususta galeyu11!J ve yarışırra
sına bir faaliyet ba~lemıştır. ı1n· 
cak, teberrlileri toplayacak ve sev· 
kiyata başlıyacak komiteleri be • 
men vazifeye geçirmemiz ve pıt • 
radan önce giyecek ve yiyecek te
berrülerini alıp sevkiyata geçme
miz lazımdır. Bu da, yıldırım ha
reketler arasındadır. Bu bakımdan 
halkın ilk yardımlarını elbise ça - ı 
maşır, battaniye, yorgan ve saire 
gibi maddeler üzerinde vapması 
daha faydalıdır. 

Üçüncü vazifemiz ise nakdi ya~
dım ve yeni şehirler inşasıdır. Fe
liılıet mıntakasının başlıın başa ve 
daha nıamur bi halde inşası i~ 
muhakkak ki önlinıüzdcki yaz ay
larını bekliyece{:iz. PU\nh ve r;eni 
ölçüde bir in•a ıclerberliğ"i ile bel- ı 
ki de sonbahar sonuna kadar her 
yıkılanın yerine daha l)'isini, da
ha mükemmelini yapmak mümkilu 
olacaktır. Bu hususta devletin a· 
yıracıığı paradan ve milii banka -
tarın bir formül dahilinde açabi • 
lecekleri l1Zlln vadeli bir nevi imarı 
ve inşa kredisi haricinde •imdiden 
başlıyarak bir taraftan halkın ya
pacak! nakdi tebcrrülcrden istifa
de edilebileceği &ibi bir taroftan 
da bazı muvakkat mahiyetli, fakat, 
sabit gelirler ihdas ed:lebi!ir ve 
batta yeni imar foaliyeti için lü
zum kalırsa bir dahili istikraz da 
yapılabilir. 

Ancak, şimdi her şeyin başında 
ve birinci planda gelen ve hatta 
vakti geçmiye başlıyan tedbir biran 
evvel felaketzedeleri •oltukta ve 
kar altında bulunmaktan kurtar
mak gelmektedir ki, hiikdmetln 
bütün imkanları ile bu yolda faa
liyet sarfettiğini şükranlarımız ve 
takdirlerimizle tebarilz ettirmek 
de borcumuz ve vazifemizdir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Divı1kl ıt (Fellıkel •lluuıa rklea 
arkad.atı.mıs ltUdiJ'lyor)- Ya•at 7••at 
Hlzde mml&hıwıa rirlldlll ııamaa ı.ı

le, lnluuı lliJlert dimdllı elu1er. illı 
&ôriilen manz.aralar, dalla ıerllenl 
nuıl bir feeaaı bekl'4Ji'lml:&I a_.ıı 
reaıerl,Jor. 

Trenler ı.ıemedlll için, Jellar<la ..ı
Hle mmlalıuuıdakl alıraba we alide • 
rint aram..p rldenlerla e&omoblllert n 
arabalan r6ıe prıuyor. Uer lal'al&aıa 

bu mmlalıa1a d@ıro blbllk lolr aıı.. 

nr. Herk .. heyecan içinde, tllallen 
relen yardımı 7apmata ...... ,or. 

İlk aldığım haberlere söre, Uprllle• 
rin ve boıııla.n nylarm &amiri Jaemen 
hemen bllmJtllr. Tr .. lnle aakll,Jal ra
ınlmakla beraber, buun J'&nft ıre•• 

ler de L;llyec<ltllr. Ba nrelle rariua 
141 daha kolayl&\muı olacaktır. 

Tu..ncellndeıı mUtemadbe.ıı klDl701l• 
larla eru.k Te saire uakll7a'1 4e•am 
etmekledlr. ilk rönderlleıı caclırlar Er· 
slncaıu. Y&rmlfhr. Oradu selenler, te'"' 
birde heme.o hemtn 7ü.ılmamı 11.l~blr 

evin ltalmadıtwı eö1lü1orlılr. 1asıuı 
ıayiahnm tehir nülusunun 1üzde 1eı.- ı 
m'4lni bulduta anıa,ıımuıtır. 

El.hırda bulunan CUmlıunellil feli
keb:eclclerle yakından Mf4&'1JI olmakla 
ve .-cı~n baberleri ietkik ~erek, d.ırek
tlflcr venntkt.edtr JfütıômeUD ve llal· 
km ıtir'aUe feliket&edelerln 1ardımma 
ko malan 9ükranla kır.;llanınıştu. 

Orıeneral Kılımı Orba7la Umumi 
Miifelllt General .'\bdullah Alpdoia
nın bir lmda& trtnlle ı::n.tnr.an• bıre
kt!t. e&tilr.lerlnl Ofreudlm. 

SA.RSINTILAR nn"A." EDİYOR 
Enloa.nda ve dJker mı.ntakalanla 

811.l'IUlt.llar ha.fil ı;·e tlddetll o1arak de .. 

vam elmokledlr. Bir lara!IAn da enkn 
&ltııııd~Jd ölülerlftı tıkanJmaRna df'vam 
el naıaS..C.4ır. Yalnız Enlneanda 61ea· 
terin seki% bhıl b11l1MSınd.d f'ncllfe e-

Milli .,rıa -lrl•rlle fellket mın:aka-
11111& Plen Orr ... •ral JUaım Orb&J' 

dUııııeklfflr. Blrkao bin ıle alır Ye 

hafif 1•nh vardır. Alır pralılar ara
sındaa baaılarının da öldiltöniı ı.ıııım. 

Yralılar •aıonlan. Ye elde meveuı 

talluuu •olqmalan ve Enlneana 
rtımelert lbtlmal dabUlndedlr. 

Milli Yardım 
Komitesinin 

Beyannamesi 
Ankara, Z8 ( A.A.) - Milli 

yardım komitesi beyannamesi: 
Misli bu memlekette botır· 

laumıyan bir zelzele bir kısım 
"ililyetlerimizde korkunç tah
ribat yapmıştır. Enincanda 
yıkılmadık biua kalnıamı.!!hr. 

(DevllJftl ı öneli oalılfede) 

Altı zeızele 
daha oldu 

padırlara yabnlmıtlarclır. B1a •bah Kandilli ruatııan .. ladea 

Enlncan IOkaklan bir enka& 'J'•it· öfnndlflmlze ıort. 1111: tttekl ve ona 
nından Jbareıur. Bir 'J'&nClD uet.•«ıdn- takiben de tVTelld etteki ıelselelerden 
de u.ıe.ıı han.p olan EBlaca.n ~"111il da sonra eon ıt aaat lotode 7enlden ı 1.el-
kim.Uen 7anııu._.hr. aele daha olm~tur. 

~ebrln diker mıntakalannd.ı tıkan Ulaklı böyi.ıklü bulunan bu umnh-
yanl'uılır basbnlm.t,br. lardan en a.lyadt nau.n dikkate ahnı· 

Enurumdan kaldınlan lmd•t trenJ, bJJecelı o1anlın saat lG 11 1 dak.Illa ıeçe 
bathn dti.zelUhneslne lnUz.artn ~kit .. ve 16 11 41 ceçe h.luohııımuştur. 
mtktedir. Enurum valt muavlni Jlllml ı---- ----
Balcının rt1a•ellnd• bir lıe7el. otom•- Macar takımı 
bil ve llamyoa1arla Enlnca.na ıuualtte 

n ettalı r•llrmlşlerdir. A1nea Enu- busah geldı" 
(Devamı 3 üncü aahlfede) 

(Yum 3 üncv ..ııJfedr) 

bir Ruslar yeni 
taarruza hazırlanıyor 

1 
-
Ki SACA 

Hah .. ben de bunu 
diyecektim ! 

1 

Henüz teeyyüd etmiycn bir habere göre, Fin 
ordusu demir yolunu kesti 

Londra 29 (Husus~) - Finlan • . 
diya kıtaatı, Sovyet topraklamda : 
iki i•tikamelte ilerlemektedir. Bir 
kısmı Salla'nın cenubunda yürü -
mekledir. Diıl:er bir kol da ~imale 
doğru Kancako istasyonu istika • 
metinde ilerlemektedir. Bu istas· ı 
yonıı ele geçirdikleri takdirde, si
maldcki Rus ordu unun kara mü
nakate,i bilkıın>e kesilmiş olacak-! 
tır. 

Roma %9 (Hususi) - Kopenbag
dan bildirildiğine göre, Fin ordusu 
Murmansk dl'ıni~·oluna vfı~ıl ol· 
muştur. Eğer bu haber teeyyüt e•ene. Leningrat ile şimal cephesi 

arasındaki bütün mtıvw.ala kesil
miş olacaktır. bu cephedeki Rus 
ordusuna ne takviye, ne erzak, ne 
cephane giindcrmek miinıkün ol-
mayacaktır. j 
Diğ r taraflan birçok Rus tank

ları buzlarla mahsur bir VBLİyete 
dlişmüştür. 

Kareli cephesinde, Rı" kuman· 
danlığının yeni bir taarruz için 
tahşidat yaptığı bildirilmektedlr. 

AL!\tAN SİLAHLARI 
Londra 29 (IJusu 1) - FinlPndi

yalılar Ruslardan miihim miktar· 
da Alman harp malzemesi ii"tinanı 
etnıislcrdir. 

s.ıaıuıııın rtııırör , • ...,... 901le 
dl1or: 

c- Ankara rudyosu, haberlerin ar
kası kesildikçe, ıu ondaki duyıruJan
mua uygun olanlar arasından tnt.ihap 
edHdijpne; nereden bUkınetlllini bir 
türlü 1< .. tıremediğimiz hir t3kım atır 
wçalar çalıyordu. Bu parr,alarm, par• 
~"t\ parça olan yüreoğ'mizin içJnde yaraya 
ekilmiş tuz, biber yerine geçbğinl biı. .. 
mem söylem iye Jüzwn var mı!. 

Se lııl!l biraz boğuk çıkmasından baş
ka bu yabancı rnüz.ikle bizim yüz.de 
Ji.iZ yeril hislerimiz araı;mda ıw tan, 
yakından bilmem na!ll b'ı- mlln....-bel 
ıezrnişlerdi!> 

Blıdm mabut arkad b• all.rlan 
ok.umut olarak 7anıma Mkuldo: 

- Balı, '41• ben de buna dlyettklbıı!. 
Dedi. Demek ki, IHırl• •wıUııenler 

ıalıua bir iki defll. • • 

Bu sabah Üniversite profesör ve talebesi büyük 
bir toplantı yaptılar, öğleden sonra da Sanayi 

birliğinde esnaf cemiyetleri toplanacak 

Bu sabah iki saat içinde Kızıla ya 
4600 lira gönderildi 

UeplıııhJ derin bir buz<in ye eleme 
dü.şü:J'eıı; Enlaean merkez olmak ti:ıere 
a1iz,el Anadolumuzwı mühlnı Jılı' k:L, .. 
mındü..i ~v hın, dUkki.n vr. yavaıarJa 
beraber burada da 1u~klerbnbl 1ıkan 
azcuı a.elzeloln a71ncbrdlfı lllllwni 
- biıliilı aeılıtll• dnam e~k
ledlr. 

Bu ua; mUt.lllı ifeıı.en lıurtu1abllen, 
fakal en lıorlıuno blr lu.oın oldllrvcü oo
lultlan lçlııde ~ vo çıplak blr llale rlr
.U. baluan ftli.ketz~dP ntanda.tlara 
7ardım l~la lelımll i..ıanbol leJı bir 
ruh halinde •eferberllk hareketine r~
mif, ber laJ'afla 1ardıın komlt•krt kil· 
rulm......,.. 

Bu meranda Vail Ye beledlJe reisi 
L6111 Kırdar blanbul ••brt namına 
ilk J&rdım olaralı on bin Un rönde
rilmeslnl kararlaşttrm1 ve bu .-ra 
dün akpm derhal yollanm-.ıır. 

Vlli1eı ve beledi) e mt-murlan 41• 
derecelerine l'Örf' ayhk1annd•n yüs .. 
de bir ile üç arasında blr mfkdannı 
felilttıtdtltr rmrlnf' bıra.kmayı lla .. 
rarıa,ı'"""ıa rclır. 

İıılılsarlu, eleltlrlk, itine! Ye lram· 
va1 idareleri. Uraret odası, ban•alat 
ve dlier mü"ISH&tta da &ekmJI me· 
mur ve mbsıab•emler bu haausta bl • 
rlblrlerlJle 1aruııru"1Jla leberrua bat• 
Iam..qlardır. Ezcümle lnbtsar m~mur, 
mılslalıdem Ye depolarındaki ~ller 

aylılılannm Jllzde birini nrm~lrrdlr. 
İdarenin Clbali htu bbrikuında da 
~Uor dön aralarında mühim bir ııa• 
ra toplamı,ıardn·. 

Eleklrllı. tllnel ve tramvay ldart• 
ııl d• diln llwlaJa ZOOO Ura ıönd.r• 
mittir. 
tlNfvERS:iTEDl'Kİ BU SAB.UIKİ 

TOPl.'\NTI 
Cntverı.il<! seııtllil babllu kard .. • 

lerlne 1ardım lçın çok büyük bir le• 
lıalük sö•lermekledlr. Gençler: En.in• 
can ve havallalnde yeııfdea )·apıl ca-
1.nfaatte bedtnen çah~mak t<"l t dPrtı:ıl 

hu•k•"' huır olduklarım blldlnntıılor
dlr. 

DU:n nıuhtrttf ı"ı.Jıtt'lfrd n rılılll 

müm~WUer aJikadarla.rdan bilzı le .. 
(Dr,·:1mı 3 Uncu ıııahifotde) 

ÇERÇEV~ 

Facia kar ısında 
Azız .Auadolurıun, El'zıncanJa Ankara, ve Kayaıcr&Yle Sa.IllS\lll .u t ıaaki 

beyzi ıekle gİJ"n büyült bir parı;asını, zelzele, kaı-nar su ı:ibı h pi., tı. !:ıll< 
n1uhayyilf':<lne1 Anı boynuzunda tail)"an ökLi.ziln, ahıe.kle.ı :11 kogırı&.k ıçin 
ba~ını titt'etı- Ul ıanmda akı-ede .ızeı , bu de'fa matlı.ı.t hayalıt hak ' nJI 
recek kadar miltbiş. 

Ze1zcolt:den 2t~elcyc konuıar. ve tı.fiyette oldtığu g.ır Jll'n llstad J'';.UD 
Hocaya göre, ~thaı1emizin siz.moarafya r<lctlPr' =ıi.ı: diye kadar bu 
derecede f1ddeiliııinl kaydebn«ll. İsviçrt> rasathanelerinde bile, slzm<ıırulyl 
aıetıerindel<i luılemlenn ıerluinden fırladı&ı haber verıli)'vr. Beşeri ıanıt 
dışındalı.i bu tüyltt ürpertici faclanııı merkezi, ....tıerle koydedellıu ki vat.a

nımız.da; Uiı Anadolu. 
Facia kaJ'lllUlda ;.....,Ur iMian etmek, aaç "8kal yo'maktan daha I~ C 

ve Aciz bir edebiyat taıtıvvur edemiyorum. Tee-s$'irümüi. hlT ifadenin Q.oıtün .. 
de; işle o kodar! Fikirsiz gözyaılannın hastalıklara kal'Jl blçblr şifası olma
dıktan baıka, ŞU\Jr ve iradr.omizi uyu=Wrma.k ve bize- «-tlblrleri unu tunn;ık 
bakınllndan %aran var. 

Fncia karşısında blzo dUftD borç, kaleme ve k~ey~ sığnuyncak k dur 
derin,. bir teesı;ünl peçellyen eplz bir vakar ve irade çehreslle, ıı:elınl v• 
gelcetk her l•lhkete l<n~ı bezer! k•dro içln•:lrko her tedbir almakbr. 

oımanıalıydı, fakat oldu; mademki oldu, artık daycıb!jeccA;ı.'lliz yf'l!A.ııe 
baz ve saadet duygusu, \ lkıanın telif isi yolıında göstcrc-bilece imiz oıım 
ve !ed Urbkta. Faciayı, olmadan evvel değil. fakat olduktan sonra, Türk 
ınilletınin tahamıaül ve tcllıfi Jqıbll;yeW>l dcn'yen ıı\lul bir imtihan ıeıakld 
ebrıeliyiL 

Bı< hW<Cımet davası detll. mJJ.k>lin her !erdllc ilahll oldutu bir d Jel 

mr-.stlesl karşı..ıııınday11 .. 
2000 metro Jrtifaındakl bır yııyla üzerınde ,.e bu kıs gücıUcde, yorganın... 

dan bile ayn düşm(b binlerce vatandal, herkesi ve herteyi, s:ılAhlye•l \"C 

salAhiyetslz oldııtu h<'1" vasıtayla imdada ço~nyo• Bu .... r .. mı ve hUBU!I 
biltüıı aaıı.ı mWkiyelleri iptal edecek kadar manalıdır. 

NEC1B F ... ZIL KISAKÜ&Ell 



c 
( 

' r ,, 

• 

2 - s O 1' T il: L G SA r- 29 BtnlNcbtAJrowmt 

ı Ufaklık 
buhranı 

Ş hirde 
münaka e 

12 
işletiliyor 

z 
NASll.ETTİN HOCA ..__ 
\'E rtıı..'WNct ASlll 

&an çeklnm.lyor. oJle mi!. Bu cesarete 
fLIYll&Dl&k, bal.ti, &akdJrle batmam.ak 
mümkün deiil- Eirr, iş, bu ter&e1• 
CeJdıJ~ lbtikir lı:emf )'OBU için 7ap1• 
lacak tek Lt: Datılmakhr. 

Tramvay idaresi bunu 
önliyecck bir çare 

buldu 

İlk ve orta mekt~plerde 

!
talebeye kazalardan ko
runma yolu öğretilecek 

Hayrctengiz ~ehir: 
İstanbul 

Halkın mahrukat ve 
kereste ihtiyacı ko· 
laylık 1a önlenecek 

Yeni Monroe Kaide 

smd.lkı h.arp l.ıil.414.>dıiı zam;ıu, 

Bir rüıı. Naııre!Ua Hoca. mllıatfr .._ 
ludağu .koyllıı meurhiuula dolql • 

1onnUJt.,. Ta.>:a.ruı userluillde.kt r•ıı

ları okarkt.n, bayrellen doıu.kalmıf. 
1 >.7W. ıııehmeıataum rwuma ta&IU.. 
ı ~rlık HM&A d.a7uıın ruhuna fatiha.. 
ltiye celmlı- Jta.hvede, yerlilere: 

- ll'aba, demlo- - --ııı.ı. f8 
tanda meur la4ları okıullllD.. K
Ail•b qluna, ... D8dlr1'. 

Ayıp detll 7~ bu cesaJ"cUI mnbte· 
klrlul vat men.k rttlm. cönnck. ciı· 

niıımrk, elleri.ııl •WP J.elırlk elmo.lı. ı.
U7orum. 

EN BİİY'lllt fxLUdTıı 

\'E Bf.NDI TALillbl 

Darphan~e yeni 10 paralıklann ehrimizde seyrü cfer işlerini 
basılmnlanna devaıu olunmakta· tanzim ve Uilab elıuek üzere top· 

dır. Bunlar yakında piyasaya çıka· 
nlacaJ.ıardır. üki 40 paralıUar d;a 
pıızar ı:-coeslnden itil ·~n biç b<r 
yerde luıbul olıtnını) ucaktır. 

l0,1r:an komisyonun nıesaisini ikmal 
eltıi:'ı.ni yıı.z:n~tık. htanbuldaki 
poııs kurslonııda iki hnftadanberi 
puh•lerc h3ftııda birer saat seyrü· 
•eler dersleri verılmcsıao b,._ı..,,. 
mı.ı;tır. 

ft-tçılar • ._.,ut baflHlnı ler· 
ttp edenler. Jl.ouvcr•&lrıer ve atba)ci 
dokıotJ:u·, uıiı1eın.ıd17cn, mcy\·a Yt· 
me,·i Lııvsi7e cdı;ıııg.riar. Merva.&a..rı.maad 
l\:lndt.:k.i h~Jar nev'J \'e f-.yd;J.h vıt.ı.· 
llllulerü:. .erbl U.)nukla bdi:De&. 

e-n. mrrwa.. o kadar caa.ıW.ll .,. 
harlllwJa.Je bir &abla.ı bedıy !d.ı.r kl. 
bunu, &t-vklnl bilf!ll tıis&n!a.ra t.a••lY• 
ehnrie lıHe lüzu.m 7011.ıur. ~lemle.iı. .. 
hıuizdt çıkK.n m~v:ılarUI oeti4J, $1 7• 
7akıudır. llepsJ de &Uzeldir. 

Halkımızın mnhrukat ve kereste 
ilıti~ acının bol n si•temli bir şe
lildc temin edilmesi için ormı\JI 

umum müdürlüğünce cal~malara 
d..vam olıınmaktııdır. 

kil l. uulhurl.)reUerı Luploın:ıro.k. biff 

r..thklarww mu_bafau.~uu ve 
h.areüun yeni kıl'aya reçmet:Jt;Siıl 
mın lL!lD baa kal-artar vt•r111JflerdL 
k::ara:tar ara.sw.da en e..iıeınuıif 
ti.ıııd.U \'e cenubi Amerika ~bUJe 
Uç )'uı ınll afıklarına L.ad;ır harP 
h•sı dqınd.I. &utuloa~ı lçtıı yapıtaıJ 
tebbüstü. 1.3luıııadur ı devh:ı.:r 
ku.kuna aore. Jaa.rp saJi3.:-;.ı dı ındl 
lan bnsıiluı. a.ocaJr: bj ULrtıf dt"vıı' 
Jertn \iah..illerindcn uç mll a('.l~lJ 
DIUnh.'l'Jrdlr. Bu karuula.rı lı;iııJC 

barebe yapıl blAL Joaka' üy mıl ~ 
dudu cLı ı "i'lk df'1'1z ıeL 1<1 .,.ıuıı• 
tinden lluralanb ..rı u rı:J< ı uJ' 
clı& edilemez. Aıu ... k Amerıka (,"Uol 

riyeUt"ri, vcrd.1.k.lr rl k.a.rar ıle ı..otr~ 
larwı, uç mil 1ırrin.e öç yU;ı; mu oun' 
tabi& etmi.tJenM.. 

Anlalm.ışlar: 

- Taıılarm tlurlııdekl _..,., fİlt• 
&eren o aJ'lıu. merbam- rala&t, mea
ıU reelrdiil muddeU c ıerır. 

asttllln Hoeo.. .. ttnbı vermlf: 
- Hcplntu- VUI) elim olau.a. öldüjıiıa 

aman mez.a.r tauma to1le J"UJibLD: 
• Aııaamın. lcarnuut.ta dotmadan ole.a 
NureLUn Bue:an.ua N..b• icılo fat0.1. a 

Şa l'iinlcrde •Tb:lclme pa7u J'Ot:. 
Nedt.n mı. di7ecckslıılı.. Efendim. bir 
plunko blleU aldım. ll'ıl~ llr.raml· 
7tSlnln en btiyüji.ı, malılilı 7a.. 601 bı. 
Un. On liralık bUde 60 blD Un ~ .. 
recekler .. Bf't Un.ilk bilet~ 30 bin lira 
d rr. z.s liralık blltı.- dr ıs blıı Ura 

lsabel cdtr Benim elimdeki bllel cı. 

%.S lir~Jık UıbJ.nde.a... PQI amma, -.
na ~ıkaaiııu auedeıa biliyo!'llU>, dl· 
J'O<:eübll.. 

Dii!cr traftan pi~ a. ada mabsüs 
bir ufoklık buhranı ,·ardır. Bil 
husa 10 \'e 2D paralıklnr az bu • 
lunmakt.,d•r. 

Daha ziyade trnmvav, tünel, va
pur ve tren gibi ve•aili n•kliyedo 

ı:-örülen hu fu para sılıı tısuu ı 
oı:tacan ka!dırnııık için traınvay, 
tünd ve elekl iduesi yeni bır 

İlli ve orta mcktop lalobelcrine 
d~ her b&fla ınuancn z3m1niıır • 
da se ·ribdere aıİ ~alümat veril· 
ınesinin tcınlui de maarif müdür .. 
Jü~ıiindrn istennJlştir. Dif'er taraf-: 
tan e-s.kidcn valu1z seyrüsefer me- t 
nmrl:ırı tnrnfı~dan görtilebilea 

rak~t. bir lll&lU\'a Cidi.nb.. Ea banıt· 
llf'm l.ıır mey\& aı.m•k arL uaa kapı
lııu,, 1ı alnıa, iJ i ct.oslnde" ol.mu,, b· 
a.ım celd·tlııl, çurulr. vr ta.bu.Jnı kabil! 

etmfJ'e<"ettniıJ ili ·e ediniı.. Bu lllt1'• 
va da. Llllara; ehua eı .. un.. 

Şimdiye kadar; İstanbul clvlfo 
nnda Bclgrat, Al•çam, Eskişehirde 
Son döken, Dadoy, Çoruh, Giresun.! 
Düzcede AbllDd ve Kerem Ali, 1 

Buluda Seben, Adanada Karaisalı, 
şarkta Pes, Karabük olmalı iııere 
12 biıyük orman.ı i.şletmej:e açıl • 
mıştır. 

Asırlan:ıa ....-.; &artbçller. J'lnabtcl 
uır hısaııl..ıimd.aa aud bebiedettkler. 
acabaT. 

S tlT F ABll.İltASJ 

HİKAYESİ TAZELENDi 

Bir flnm., 7bıe WecllJ'eye •• wet 
ederek, bır iti& f~ ppmak uan 

bir leklltle bullllllll8'! fiipbml.., ini 

teklif de, dl.trr 7ml- em.aü slbl. 
-lkab salb.utndMlar. 

Dwıya.ru..n csüt lllll&ID a hun! 
Uit bir sama.ada. llılll fabrik.aiıiı km- .. 
mak bl~ dr ,_ bit llı.lr .ıetlldlr. BJt 

ElceT•p: Aptal• m.alaıfl otur! 
Fakat, tıkacak 15 bla llralWI habn 

için, ii.;:f"rlmdrkl b• S\tall. klmbih.r. 11.&t 
kati aımap. nntlu. a..auna, 7&İ111a T~ 

-----

- MD ı.....btllıa-1 
tarta, Umana: llurel ctdea .-emiciler. 
illi tabrll<Mlle &almln edllmlf 9lurlar. 

Gefm sün. ırlia .. 11 bir b-. yte.I 
tanUm ediJtn fU TaJU.lm ba.11~1 S"t:a• 

dlm- BahçcmlD coat.rrrnclık ulan oa 
tarafı c~- hı.at. arka &aran .ıaı.. 

bttmemft,.. Blr u.nl it nr. Bunıııd&. 

bir de 1ı1mm:ai ta..ta yapılım - l:·a.ııu.. 

aklıma 6tldl kl. p.IDdJ Dk.M&cru te:hlrd· 
Jlkı.e, um~i lar-1.Llı.r. )'f'n.iUDtl.a ,.-. ... 

1nlı7or. A'2b&, bu bab~dellt, oedea 
kprak ibennt' iruntlnuq'! BwnL kHMll 

kcıuLme d"""14ıtm. lllr aebop bulama· 
d.ım .. Htrbaldc. bb b~t.a clA 7dia alu.nd.J. 

An'BTl:ıtİllLEl\ls trtılAZJ 

VK İUTlKAJl KOW\'OSU 

Dün bir put.ede. ta aerlrYhaTI Pr
düm: cMu.hkkirleria l&..raso h&7ll p

rlp buldum. Demek kl. ro11h\.e.klr dedJ· 
jlmb adam. be-m lı:endislnl me7d111S ......... il-. ııaı.ıı.ı. ... kal& ......... 

olmak IUım dr.ttl mıf. Aksi halde.. 

blr auiddel ..,..,,.,. ,.tJıp rrecn, oracb blr 

uhlrU cu ımateıhaest oldııtmıa a.a 
..ıu. 

"Yeni Sabah ,,. gazetesi 
mahkem de 

Btl78lı .. ır Tn1Dı l'Uı:ftl bakkmcla 

J'•pılan bir anket llsulne cTau n 
• Yeni Sabah• pı.etclerindekt müma ... 
••t•daa dota.a blr hakaret el.ava.sına 

cliııı i uıcı aııll7e - clenm elu· 
muş tar. 

Davac1 Tan bqmıılaarrlrl llL Zekeri· 
J'& Suıellıı vo.lı.llı ile auola Yeni oalıall 
Dblbl CemaleUla Saraeoll• <iiiııkll 

•ıılı&kemede lıaur ballUWlllflarda. 

Suolu: aTıatı» m k.,.clllerlıd labrlll 
etutı lelD mullabole7e -ur kaldık· 
bnııı IAlclla ~ •• ılllllan ·71-.ıt

•ır: 
•- BWm J'•Ptı.tımu nevini clol· 

rudaa dotnı7a Btı7ıl.lt llllllel Meclial 

müı.akercltrinln n!llı:U.nden lb&J'ettlr. Bir 
uman. Bu.yük :&lilit>i )leel lode. M. 
Ztkeri1a SerLeliıl bUTt7eU Ukk:ında 

aleni münaka~ar I' Ye bu Mil• 

akereler. ıııa :M'.ıu:s1Ade cTiırkl7ede 

.... lbual reJimleru LslmU klı..ba da c•· 

flrilmlfllr. ~lbaal l m- Miidorlü
liiınin 11qri7aL1 arumda.tl bu ll.lıapta, 

12.eclls mvu.kere.lrriıule ood&n b.wJ.s 

lr.mm. a711en _.,,..ıt.r, lhıtl ben, ••· 
ukelen orada ,_ ılddelll Mılerl 

&.a.htıne aldtm..» 

Bundan soııra Cemaltttln1n velılH 

lıendllertnln de bir makabU hakaret 

dansı actıkı.rm.ı MJ'lemlt •e brtka

töriln babrel&ızıla olmadiluu IAldla e&· 

alfür. 
Davacı vekili bıe mıuı ma.kabelede 

bulunank fıınlan aö7lemlşll.r: 

..,._ !\fuekkillm ha.kka.nda bir sama11 
Dilyük M.llkl )lec.J.W.Ode cen7a.o edca 

bir llJU.DktTe7e t.un.at eu.tklert ..Uda· 

fu.awdadırlar. Bir ctL.ede ceçca mü· 
ukercnln t.uirl. ttlle. hıUnoe u.U olmr. 

etrl7atla m~kl<lllm, leelble itham 

ve wu.:ıhaM' edllmq olu bile, bu, .,ımdl 
n~rl7att.l kr..nd..shır bi.&cumo mazur I' ... 
U:rlr bfr seb~p det!: dit. l!em, ~lecllsia 

o celsesinde murkkillm ale)'binde li· 
kırdı .07Hsen, ~ dei.ı.l, sadece b1.r 
mcb'\l.lıtur.-

Netlcedf' .Ttirk17ed.e m..a&buat .reJim
Jeri• lalmll kitapla cbva olanan caıe· 

ıedekl karik:a.ıu.r Ye 7.uılarU1 l:nivcr· 

Yazan: fskender f. SERTELLi 

BAR CİCEKLE • • i 
-------------- N'o29 emri 

Aksi ır;ibi, o rüıılerde Semih 
Kamrıuı (YeJli bıu) a u.:ranıu ol
muştu. 

Giınler ıreçtikçe bmrm kmncı 
azalıyor ve Şinasi, Semih Kimra
ııı bulmak, onun yanlımııu istemek 
lüzwnunu hissediyordu. 

Bir akşam Janet saluıeye yeni 
çıkmı.ı;tı. Şın""i ...ııne arkaı.ıııda do· 
lişıyonlu. 

Bir ıanon koşarak geldi: 
- Beyim, sorduj:unuz bey şimdi! 

CC!ldi.. Kar~ locada oturuyor, 
dL'lii, 

Şinasi derhal sahneden ııaloıuı 
ceçtl. 

ınih Kiunr:ın 18 numaralı Jo. 
cada yalnız oturuyordu. 

Şinasi farla du~iinmedi.. Locaya 
citti: 

- Bonsuvnr beyefendi! Dedi. 
Sizi biraz rahatsu edebilir miyim? 

Semih yer go terdı.: 
- Buyurunuz .•• 
Ve gülerek ilin·e etti: 
- iyi kl geldiniz! Ben de ıııar -

sonh rdan birine •oracııktım: Bir 
k~ g cedir g .. ı;p cidiyonım. (Zam· 
bak) sahneye çıkmıyor_ Acaba 

ta ıru? 

sınası meseleyi açmak iciD cok 
1 lıekleme.U. 

- Be ·im, dedi, bD ımıza bir fe
laket ı:-eldi. Gerçi beni şahsan ala· 
kadar etmez anımA. Ne de olsa be
ıı.im ye°'tird.ıiün bir kızdı o. Ga
liba bir illiraya u&radı. Kcndisi.nl 
tevkil ettiler. 
~mih Bey binlenbi.re ş~ırdı: 
- Ne diyorswııu.. TevJ.;ıf mi el• 

tiler? Garip şey, suçu nedir? 
- Siyasi... Guyıı Kemalist.ter he· 

saıbına çalışıyotmll$. 
Semih knşlanru cath: 
- Kabil dei:il. Bu kadar genç 

bir kızın siyasete aklı ermez. Ben 
hemen polis müc!ürüne telefon e· 
derek m<'5cleyi ıuılarım. 

- Zahmet elmeyıDil_ Bi'Zim po-1 
!is müdiriyet.inin bu iıle aliikn.sl 
y k. (Zamb•k) ı Frıuısız poli>i tev· 
ki{ etti. İtiliıf :ıabıta>.ınca nıuha • 
kem i ve tabkıkatı yapılıyor. 

- Neler söylüyorsun, Şinasi 
Bey? Kızeaj::uın başına hnkikaten 
buylik b r felai..et ırelııı!ı; de hab&
rimiz yok. 

- Evet, Beyefendi! fü'yük bir 
feUUr.et ve Lu yüzden nu.,sscsem 
müthış zarar gonnckte 1r. Onu se
'·en ve sırf onun için ırelen müşte
rilerım şlmdi gelmez olılular _ A • 
yaklannı kestiler. Onu Franııız po
llilnin elinden kurtara.mu a11sın12?' 

S"'1lilı K&mrıuı. bu braatı kacı.t· l 

çare bulmıı.ı;lur. 

İdart• eski tramvay ·irketinin 
,...p'tğı gibi 1 inci ve Zind mov rı 
yolruları için mmt:.ka takaimab 

M'.Yrii rfcr ~r.ntrol işlciııde hadc - ı 
ma h r polı• nıemuru da ·a1.ifo
dar olabilcccl<tir. Yollnrda vt-,;aitı· 
noLJi,·c kesafctinio hafineıilmt"Si 
kin de yeni ı;!diıı çıkış yolları tcs· 
bi ı olun mu tur. 

il ı meyanda Beyoğlu • Taksim 
ara ında otomobiller Taksim • Pın.:. 
dıklıd n Toııhaneyo gelmcı. sure
tile işliyerC!klcnlir. 

• üzerine ayrı a rı abonman karne
leri b tırm1' ve bu karneleri dlln· 
den ilibaren satı a çıkı-nııışlır. 
lllülenddit seyyar mcmurl~r bun- Be<.·n:r:ıt meydanı, Aksnr.ıv ve cİ· 

l"arı iç~n lcshıt fıefilen yeni. )·oUar 
lan ar.ıhalar i~nde i liyeıı yolcu· da dün il!ııı olunmuştur. 
lara satınakt•dırlar. ı -000---

II r parçası bir b:let Jl"r:><Jrua E U h 
ıntıkabil olan bu karnelui bild· • rzur.uıu - zuna. met-
(ile~ verınck Stlrctilc, tram&\.'llY 
arabaJarında sık sık r:ıstla.-uın 15 

para münal.:ru;alarına artıl: daha 
az tr.<ndüf eililcc~i !im.it olua • 
makuıdır. 

---<ooo---

Satie işinde odacının 
şaha deli 

ler demiryolu 
Sıvas - I:rzurum hat tının tem • 

c!ıdi illmak üı~"' Enurnm ile 
l.'tunahm tler arasır.d~ d•nıiryolu 
yaııılacağtoı yazm tık. Sur'atl~ in. 
~· edilecek olan bu ballın ilk 20 
kiloınctrelik kısmının hnritası ha· 
xırlanmışllr. Mezkiır hatın ıxon ki. 
lometN' uzunhı~und:ı muazzam 
bir lÜJlcl açılac.,klt. 

Bir kiloso !Çin. izden lslenecek fla& 
fUth.ır: 30 • 40 .kurut-· 

Bir kUo aıklrliJJ k:..ç lrlce elma:ra ta· 
hama:ü!,I eı.leblltc Cini 11.ntu-mek zor 
dr flu r. llaydl, ba.Uhm, m li, dor& 
Ji ik n:a t~.ı'lil man;ıydan bolca eı. 
ma alıp t-ve- cötU.rfuıft; rc!nk rocı.ık • 
doy:ı duya y nJer •• 

İktı ... ~tcıların v~ya. dnkt.rlann b• 
m~ .. uw l'e biisDüni'fet mahaulü taT· 
sJyelr.rinl yerine ~tirmek Jrln, bua... 
ç,.ı1i.ıde nasıl mühhnce b!r fti&lLD bet· 
hava ola('ai:ını, &"i>ıüniiılln öniiııe &O• 
tJrf.rnr mwunns!. 

1>.ı. :arilc, bahçelr-rllf', r it11 me1va· 
lan llf' fıiüııdüi'Jtu'lı Til:lll>·f'de. blr 
l.~idlbttl 1;4!hrt vardır ki, bfHtin nurmaJ 

lkhu.t kaldPlerlnl anüs1 rdtr. Da lf6-

b;rdt-. hrr madd,.. bir ll<"Uhti hJlkat 
kı:rateı.l:ıd,., m•ı't,.rinfn b:1yr tten iri· 
ı..... roılerl önünt' • rlllr. 

Bu h:ıyrel Vf' aqp yorconh1iu, et ka· 
dar çol.. ıı.inlük 7:ı.µyışı.nu:ıın. ~ırhll 

lttyat1:ın TC eartl:arı i('lr-r nurvr tde· 
bllr-_ılştlr hl, i~t.aTibulun bir llriflnt dr 
bu nıuh;"·ylriduJuıJ Wıyat e.ndek'iJ ile 
tf•dcr releri:: . 

UFŞ/\T IT.T7J 

Bu ay nihayetine kadar da prld 
Karaderc ve gm"bi Karadere or -
nıanları işletmeie açıincıı.lı.Jardır. 

I!unu her tarafla birçok onaan
lorın açılması tak.ip ede<:ek ve bu 
suı·.ıı~ kaçakçılık, yangın önlen· 
dlf:i g.bi balkıDl.ıZl11 odun ve ke-
reste elde etmek 
bı.llaşacaktır. 

jmkDnlprı da 

---<oo,o---

Deniz üs:ündeki 
ithalat eşyası 

l tanbul limanında dcni:ı: üstün
de muamele ;;irccel olan ithalat 
eşy:ıs:na ait yeni bir taiinıatnanıe 
hazırlanıuıştır. Önümüzdeki pa· 
urtesi sabahından itibaren tatbik 
edilecek obu bu talimatname ile 
deniz Ü5tü ithalatı çok basit ve 
kolay bir şekle JıOkulınıış bulua • 
moktadır. 

ı~L\ . ..,l\. lıAlH::HL.Eııl Satiye binaı;ınm ynlsuz satıı m,._ 
halı.enıeoine dün devam olunm111 
v~ bazı hitler dinfcnmi tir .. Hun
lardan en ziyade şayanı dik.kot o· 
lanı milli reasürans odacısı ,. dul· 
lahın şehadetıdir. J 

Merci ihti'.afları 
Uukuk rlavalarıoa ait nırrri ih

tiliı{lannm D••ıl La1luiunaca/t:ı 
hakkında şimdiye kadar bir merci 
ta.-io edilmemiş olması dula.nsılc 
b rrok davaların birikt.ii,'i ıörü.I -
ınüştür. 

· · aptan ve makinis le
rin hüviyet cüzdaalar1

1 

* . "1'htan 40 para fazlaya ekmek 
aattık.J.)n anlaşılan Taksimde, Beyl'! • 
lu.11.ıd ve 1 oµnatıede uç ba..k.kaJ dUk.· 

k .. ı.ının nili tıyelerı Luunı.şUr. Bun-
1..;,ı r bırer hatta mud.d.eUe kapat.ıJ.acak
lardır Abdullah 23 hulran aıma rıiinU 

Malık .Kevkehin emriyle llefı 
llayarın evine gittiğini vt Rc{j Ba
yar tarafından veri len bir zarfı ,.. 
larak etesi günü lltdik Kevkehe 
1lelirdiı1ini ve l'rlalık Kevkebin bu 
zar!ın içindeki pıtraları damcıısu 
bir zarfa naklederek ıı-ene kendi· 
sile avukat Ekreme gönderdiğini, 
yalnız bu zarfı kendisinin deji:il 
nukat Atıf Ödüiün ııönderdi~ni 
söylemesini tenbih eltıj:ini. ken -
disinin de bu vll'l!ifeyi ~·aptığıru n 
Ekrem.in, giıtıirdüj:ü zarfı kendi 
yanmda açtığı ve içinden beşer 

yüz liralık 8 tane vırakai nakdiye 
cıklığını söylemiştir. 

Bundan sonra Refi Ba,·n mah· 
kemeye bir zarf ı:-östcrerek kendi· ı 
sinin Malik Kevkebe para gönder· 
diti zarf1n buna benxc,,·ip benzC"-
mediğinin sonıJmasmı istemi~ şahit 

zarfın ayni olduğu c..-\·abını ver· 
miştir. n'üteak•ben Rrfi llaur 
ııönderdiiti par:ının 4 bi.~ li a · d.,.' 
i'il1 4 U lira o.lduğnnu, Lu parayı 
lllalik Kevkebin kcıu.li•inden tcl;,.. 
fonla Istedı~Lü söJJenı~t!r. 

aite doç~nt.lerindtn mUrtkkep Ut kl$Hık 
hır ehlivukuf t...r•fuula.n lctkikı karar
l,..hrılarak mubaJu-me S L.inu.nusaııi 

cuma &11nu.n.e bl.l'alr.ılm.Jflır. 

mnk islerua:ı:dL (Zambakı ı kur • 
tarabJas unnn içın ne iyi bır i$ 
olacakb bu. (Zambnlo.) l.ıç şüphe 
yok ki, kend:Sine ebedineu nwı· 
acttar kalacaktı. 

Seınllı Kamran kendi kendine 
dlışıinciü: 

- Bana karşı liıkayd görünen bu 
kızı kurtararak l.J&Jbıni k:rıanıua- f 

lı) ım, declı. 

Ve ::>·nasiye döııcrel< miisbet c:<> 
'\·ap \·erdi: 

erde yatıyor •inıd.i? 
- Kruk~r otelıodc •. 
- Kaç ı:wı oldu tevkif edileli?. 
- Uuku~ gün. 

- Pek.ali. Size söz \'eriyoum, 
Şinaoi lley! (Z""Uhıı<) ı kurtanı.a· 

i:a çal ·aeağun. ı 
Bar sah.b.nin yüzü ı;üldü: 
- Ben du size - Z;ıııılıagın lah· 

leye ed.ıld ğı ı:-cce • buraua mul..cm. 
nıcl bır zıyafet vermeyi vndcd.ı • 
yorum, beycfendı ! 

Semih K.iınran kalktı.: 

Bu münasebetle Adlire Vekaleti 
bir proje hazırlamış \'e fikirleri 
ahnmPk üzc.-.re afilaclar.lara göo• 
derm :ştir. 

hıüt. v ~'.isıtla~ 
farkı 

Jlfc"'11ia _leabJ.; fimdl ııerlak>I ADU· 
nıdır. İ.al&&ıbu.Ju.ıı dor& b.lr k~f".SinJ do· 
~ Tallı ve l,)·i 7ea1Jjr ~rbkah 
sortuk.J.j; bulabil.irslnıL Sezın, huJ~u· 

tını.ı ı.u mrTv.Uar d.1. mı.athı. pahalı· 

d&r. Şehria her lloıesfndt. :ı:rnf porla· 
lllın n:ıtı bqJc,a ı.a.lıi.:ui.ır. Fial f&r-kı 

5 • J O kuru aruınbd1r. Halbuki. d~· 
ili Cf'OU[J ve flm&I vi';4~·l'Utrtm" delr.I 

~('f'IPrlnde, balı&, •ndıkla ".rfne ha
hııdtn aı:ın1ar blk. lıu nır:rvaı.ın. ,,.. 

hlr nranaYr.:r11'td111 ç0k daha. U("Ut. ol-
d:.ıiunu lfivt oriar . 

İ ·tanbufu.u bir tYhr.ı.bı eh mut.avu
IJlb.r Ye fL..1 fiıi.Jdır, 

& 1RilAN Cl!"AT 

konu~mak isliyorunı. 

- Vaktim Y••k.. Ay11k üstünde 
kooı.:~ım. JSe \ar, ne yok? (Z;<nı· 
bük) levkif cdil:n.ş, üylo mi? 

- Evet. Zavallı Zamhakcı(ıııı.. 
Dokt·z r!iindiir zindanda inl•,\'Or • 
muş. Ben de me ondan balıset • 
mek •"-•.\ u.ruuu •. i.oç.areJ.i iki ke· 
re gürmei:e gittim .. Görüştürmecü
Jer. Vaziyeti eok fe1ta inıi$. 

- 11-Iei'llk etme ravrum! Ben onu 
kurtnnnBğa ~:ılışacaj:un. Belki ya· 
ruı gece gelir burala. 

(llfen< ksq 1 sevindi: 
- Ne diyorsunuz? Yann gece 

buraya gelır mi dediniz? 
- Evet. Kuvvrlle umuyorum.. 

1 
- F11kat, bana jaodar1nalar onun 

idam edılcceğirJen bahsdlıler. Bu. 
nu duyu8"a t !erim ürperdi. 

Senı'.h kulakfarına innnaınadı.. 
Scndclct!i: 

c diyorsun... İılaın uu ede • 
cckler nı'ş? 

Ve birden i!idalin.i toplıyara.k 
ilave etti: 

- Yok cıınım .. Bu kadar kül • 
fete «k'ğCT bir iş drt:ıl bu. t:ma· 
run ki, yarın gece )' we ııuınar.lla· 
rı.n.. devam eder .. , 

Semili bardan çıktı. • 

Bar kapısında bir kadın yav:ış\ol 
"""Jcniyordu: 

- Onlar seni korkutmuşlar. . Za·ı 
bıla işi bö~ledir. Tedlıışlc in•ar.ı 
siiyletınck isterler. Halbuki za\Dllı 
(Zam balo ı ın eminim ki bir ~en.len 
haberi yoktur. • 

- Semih lley .. Seınılı Rey.. 1 
. Seıııilı KAmra ba wı sür'atle • 

arka} a çev ırd i: 1 
- Vay 1111'nekşe .. Sea misin? 
Genr kız y>1v&Ş<a Seııuhın yaııı· 

na aokuldu: 
- Sizi uzaktan palrnnla görü. 

•ürken gördüm .. C.ıkarken arkanız. 
tla.ıı kıı~tunı.. Bız dakıkacı.J. IWnlo 

1'rt il'! enin yüzü güldü: 
- Zaten b~n de bir kişiden şiip

heleni~·ordunı. Size oıul.w bahse• 
dccektinı. 

- Kimdir o? 
Men~e etrahna balandı.. 
Ve yavaşra fısıldadı: 
- Palxuııua metresi. 

( Dcvımı. Var }. 

Liıunn idaresi 
ve mak,ni~lle-rin 
)·et cüzdanlarını 
rarlaşlırn11ştır. 

billınıum kaplan 
e!Jerint.lcki hu,·i· 
d"l:iştirmcği ka· 

Bu lebdil işine önümüzdeki n 
bo.şmdan itibaren ba~lanılacakı.r: 

Mehtap satı~ı 
İnlıisorlar idan:si kazalnn ön 

lcmck üzuu (ocııklora ınah"L' 

1 

* Bir Fransız finnuı beledi~• 
mlıracaat ederek l milyon 200 bın fT8Jllr. 
mukabılinde büyük bır iüt fa.bnlut.m. 

,.apmayı tf'klif etlru$tir. 

nta.ııtar tabancalurı nıanturlnrı. IJı • 
i;ıt kapsüalcr n her no,-i mehtap- j 
lar satışını izin almak mecburi • 
yetine tıibi tutmuştur. 

* OıubUs ıolörlerinln ancak filnde 
~i.u'r sacıt çalı.,,naları ıcap etutı h4tıJ
de, bazı oLObUs &ahiplcrinın St:!er ba

sına !azla panıı vermek sureUle 12·14 
saoıt ('Sllştırdıkları anlaşılnu.ş ve bun
lar seferden menolurunuşlardır. 

* i"ılbaşı piyanıoswıa ait hanrh.k· 
lar bitJnLı;LJr. Pıyango pazar ilk$amı 
ol 20 de AMI .oınomada ~de edile
cektir. Ay bıtıııııdan it.barrn bunları n 

donann1a ve o:vun f~şeklt"rini sa
ta.nlo1r inhis. rlur jdarcsindcn nıu· 
lıakkak ruhsatiye alacakinrdır. 

* Eminönü Halkevlnde bu a.Jcıam w 
yann aksam saal 17,30 da cHaydi Su
na• pıycsi temsil edilecektir. 

J __ A_v_r_u_p_a_H_a_r b_i_ni_n_Y_e_n_i _M_e_s_e_ıe_ı,e __ ri __ , 

Yılbaşı neler Öğretiyor? 
Yılbaşı J"ortuı.u. yeni scucba.şı cfbl 

v~llt'i~rle yapılan ah:,vrr~ltr l\vrup.J. 
tautell'rinde h·ıyli J."f't tutan y;ııa.liıl.ra 

ınc-vz:..ı ulmakı.a...:ır. leni ene &l•.Yot, 

Alm..uı .cazcLcleri l!>c .sc.JJ h.\.).I mwıa

sebetiio ha.a •. uı duü J.ıi.ra L&l'ıp ,ık ... 

nıa.srnı. alı ,,.eıf-ı etmesiui C"ıJJU.Df; ı:os
krmefe ç:ıJJ tlOT. 

G.u.etelcr Lu. L..ı.dar allfVerltiıı, daha 
dt,,i r1J.SU ) ıl atı mwuu.elıeti.le, yaptl.iin 

bol hs b&r-..u elli a.1Lm .a turu.o. ale7 lı LD
d rd 1 r, 

Fakat. AJm.an~m abluka 7tlı:indrD 
ne kaJar ıi.J.ın eL&J,(inl l'O 4er~~k ra· 
mi n.lıa.mlar Ber!iDde oeıredJ.lıuemek· 
kdir. Jsununl~ beraber bu hu.sus~ bir 
tik.or edinmek lmk.ınsu dri'Udir. AJ. 
man7aya .ko~u olan hiiar:al meınle -
keUerioı matbuabnd.l. bunu.u elrat mcla 
J';uula.ıa n.lumbr varw.r. T~llaimelde 
AJmaııy.uıın dcni~ırı Jerlerden 11-

b.:ıı•h birdenbire duşmtil" b~tır. 
&le.ela cenubı Amerika.dan, ArJaniln
den ith.thit kmmw.d;;ı U milyou 140 bin 

pez.o k11mtlinde iken tqrlnievveldc 

3 mllyoa 900 bin p ·~ya d"'mu,lur. 
Japunyadau lemmuıd.a 19 mllyun 48t 
bin yen Juynıetlnde ithal.il 7aparken 
tqrinıevvelde bu 8 mH1on 5~0 buı 
7~e l:J.mi.ttir. llarp çıkhiı zaman ey

IUtun l!k haft.&lan.n4a Almanya tara. 
luıdan büyük bir 1"ayrcı s:ı.rfedllerrk. 
Almanyanın b~ka memlekeUere ota.n 
ihracaluu 7iıkse.k t.tıtmak için ufraşıl· 
manıL1 dciildtr. Fakat meseli \'ucos· 
lavyaya ihraeat ac-u.stosla 309 mJh·o'l 
d.lnar kıymetinde lie.n teşrinlf'vv~lde 

194 milyon dinara lnm:ştır. Bu da A1,,. 
m.any:.ı.ın lktıutli TC Ue:ıri rnüna!if'· 
bt-Lle buJu.ndufu kom$Ularına olan lh· 
nf'ahnın hal"JJ ba loıd.i.klan ıonra nt- ka
dar dii,ti.iltinü anla.hyor. Hunun ıibl 

Jloland.ı73., Be!çlkaTa olan lhraf':ıh da 
e.ırlUldr tok aı:ılmı , tMrlnlf'V"Velde ııa. 
fil bir yülr.stllş ,.&t.ermf.ştlr. 

Almanyanın buı-ün ah,\.·e-r.i.11 en fyJ 
olarak dtvar.:ı eden lkJ kom,u.,u İ!>vlo· 

rt lir B~h;ikadır. Fak:ıt dcnlıatın yer
lere arlık lhrat"at 7apanuyor. 

Almanya acaba bucUn kaç mrmlt-
ktllf' ahı,·eorlşı tdf'bilhc·or?. Ahlnk dan 

IWiıeea~ ..ımı.,aıaı. AlıDalllaıua 1<r.-

n.d;ıu alı.~vcriş etti.ti memlekeUcr ZJ 
imi,, 1·.ı ... a& t2Yani dJkka.& uJa.n. miq
kuJat vardır. Bu da nlill)'al \14.,ıt..Jı
ruun k.J'.ı ulnu)"ı;uı&lanWr, Alruan.Ja· 
nw mc\o ;!d.dı ıpUUai.ycce ) ardım S"ore· 
ceil ıe.n miı.Lbhn tuni.u. Rusya dt:iil Iİıl· 
dirf. n ya Ue Alm<ıt..Dya ara.sw.d.olkı de-
DJiryollarmuı, nıu.nakaia.t vasıLalarwnı 
lıeıu.ll.Juju tl.ıı:dllC kad.u· bu ,-ardwlut 
mUc.t.ilr btr ftkle ıin:ucsiue DLUll ol· 
muttuz. Sonra. Wı-rr yardım gorece-tı 
do:.&u ve- muU.Cfüt:i i .. -.17a varılır. Fa· 
ı.at AJm.:ıny~ ile İtalya arasında da 

demiryofu. \·csalU kili &elmi1or. Dı.ier 
cihel de Rus:ranuı Ballık ııabaıunda 
m'1Jıi.m tekilde ntituz ve tesb1AJ. ctı .. 
C"jde artllrmıf olnıasıdır. 

D.ier ta.raftan Avra.paııııı cenı:bw: 

•••ki lııı•all&lnde b~iw İııcUterenla 
lkıaadi ve tl&ri taaliıell bql&ll1J4 ba· 
lunuyor~ Berlinde bulu.nan bu.arat 
mem.le.keUer ın.U.buatının mııbabl.r1er1 

bu keyfiyetin AJ.m.u:ılan duşwıduzdü
lündcn b;ıh~edl1orlar. Sonra tula ola 
nk Ruıry:ının rtnlandl7:;ı. IJe harbe P.r
mtş oım .. ı da Almaoı.m bqka bir 
dhett.en, dotrud<.&.n dofruya A1man,.a .. 
:ra tulJU~ tdP.D mr.lum bir k~ye&Lc.D. 
dolayı dı.ı.şwıdtirmtll~dJr. Şo,-le ki: 
~ya b~ kara tarikllc Avrıı. 

p:ı.:ıın bir lıaJll bilarat memltlıetlerlle 
uuıbtelıl derecelerde al .. vertf ediyor. 
BOylr mü..uasebı:lt.e bulunduiu mem.te .. 
kcUırrd.en dcill birkaçının, hatta ,-al• 
11ız birinin b1Je blL.ratııtuıdan a7r1ıa .. 
nk kiminle olursa ob'Ull harbe ılrif'
metıl Alma.nJ 4tn m~vaddı lpLldalJ"e ı.
darik I nnkb..11\ınttan ftlk ms.kfu neUc<'· 
IC'r veriyor. Eler bit~raf bir mtmlekf!'I 
A1m:ı.nya lehine bar!>e drecck olsa an. 
ak krn4J ihtlyaçlannı d\Ltünerrk fıı· 

tihsalitını kendinr basredect".k. Alman
yaya l.ruul!C"lnl tıeremJrecektlr. Alman .. 
7a.nın aleyhine harbe cirtttk olu n• 
te.ıı Alm.anları.n bu.ndaıı memnun oıuu. 
J'&ca.iı tabiidir. 4t.e bu esasa S"ure ltu.ıı· 
71.ıun Flnlandlya Ue harbe tot~m.au 

AJmanJarLD Rus1ad.a.n mttvaddı lpU • 
da.iye almoık ltUıe wkle vurmuştur, 

Ru~y::ı kendi 1 Uld:alıi.hnı kendi lhU· 
,-:usat.!Jc ka'1ılaşlırmakladJr. Aırn.ıva 

harOLDJıı bu meseleleri blrblrlnc b;ıth. 

AJ..i KüiAL SUN!\~ 

Vruwu.a7 &lJillJerin&.ki denJı JJ.11" 
harebt lııc kad..ır temenni biıl.linde ~ 
Jan bu karar, •imdi başta llirfeJiJ.; ~· 
mcrika Cumburı.reti olm.ı.k. Uıcre. dl' 
ier .Amerika dt•\·irUc.-i t.aroı.r1nd.all =-'; 
Jula..n bir ~..ftılıtnıa: ile ilu.llullı b•r ff). 

alma ta.dır. Filb.lktka bu hukurue&Jt" 

t:rucua7 suluıodalM denlı mutıJre • 
l>Glıulen dolayı 1-Cn!k i.n,illcrtJ'I 1• 
S"erclr. ,\Jnı&JlJ'a7ı pro&.n.ıo otmişJrr " 
bu d.f'vleUeri, Amerlka kıt•a.!ıı .,_ııı>
lcrinln uo 11.iı mil açıklarına )i.o&ıfJI 
hs.rp s..ı.hası d.ışwd:ı Wro.ı.ILıuoa.liil bak • 
ILında verilen iı;.aara tıunnet ctıncl" 
da\·et elmutlerdir. Amcrıka d~\.·ı~ııet' 
ıaratından ,. rüe.a bu karal'w &WvıcY 
ler bukukunch 1ert 101'.t\Jr ve ııı1~ 
Avrupa devleUerlııi Anırrika kıt•asıt1• 
ait 1'-!ert- karışhrm:\mak ıruak.udıaı it" 
lWd.lf e4ılen ?-loııroe kalde91 cibl ıt1Jf• 
vele daya.n.m;.lltadır. Aml!rtk:ı kırası'· 
da.ki drvleUer, kendi eın.nlyetıcrl bl • 
kımınd..ı.ı boyle blr kar.ırı vemH·i. tı.Ud• 
anuuu. hlsseLtnişlerdir. \'e bunu. ıı11"• 

şı veUc tııla:ı tlm le bazırdJrlar • 
halele bu Wdeye ru.yct euuek tst.ıı• 
mlycn devlet Amerika. devlrılerlD1' 
kuvvetJcrile k~ma,-ı ı:özönuo' 
alm.l.lulır. 

BOyle bir karan İnctltr-renln nıeııt" 
nwılyctlr k;ıbuJ rde<:t'tuıc fUphe ,.ok .. 

hır. Çunku İncıllcrr. deııl:derdc ı:,t.1 .. 
rUıefaln emnll·cı aıtıodı& bulunına:il• 
•l~lı.adardır. Şimdi bu emniyeti krııd1 

duna.umbilc 1f!'mln etmete ('3.IJ..llYor· 
Ke.od;slnden bqk• d~vlrtler, şu vt bıf 
muıtakarı ve fU Ye bo aahlllcri rtnnl ... 
7el anına almak meı:'ullrt-Unl i.ııef"' 
lerlDe alacak olurlarsa. a.ncak inl'lltr" 
renin kt-ndl ku,•veUerHe 7apma• .,... 
tı:d!ll ff'YI J"tpmı1 olurl;ır. İncııurruillı 
ba meıelede emin olmak ü.LN.ttı nok&lı 
Amerika drvlf'lle.rinin h.ıf'll dışınd• 
bırakmak kararını verdikleri s.ahJ.d• 
bu kınrl:ınnı t.atbllr. edf!'cck bir vasJ .. 
1rtte bulunn1aJarıdır. l.'ani müessif 
trkJlde kararlarını tnf:ı"% edebllmrle ... 
rtndedJr. Eler Btrlrşlk Amerika b111 
karara l'jtlnk ttmf"mls olsaydı. lnril ... 

tere tçla ba noktada filphcye dil.ı;ıııc• 
caiz ola.rakh. Çünkü kuÇ"Uk Amerlk• 
Cumburl1etıerlnln Altn:anya l'fbl. b• 
karara karşı relebllr-ttk bDyU.k bit 
devlete mcn.m anlatma!l için kovveUl 
donanma1an yolı:tt1r. nııua>' atılr.1, .... 
nndakl muharebe •o•lermiflir ki. ot'"' 

tada ulrll!1ik Amerika olmaurdı, Al'"' 
manya l\lont.eTldeo hülısüme.Unln ,.on 
Spce zırhhs.ı bakkandakl kar:ınnı ka
bul elmiyrcrktL Atrl~hyQr ki l\JonlL'"' 
T"ld~o lıUkilmell, ~oa Sreenln ?'2 -.:ıııt 
içinde l'rurruıydan aynlmuı bakkon ... 
d:ıkt kannnı Blrlf"tik. Amerikanın P

firl dahil oldufn, h&lı\e on bir Amrrik• 
d~vtrtl mW'a.bha.sJ- nnın lçtlmaıı d:ıll 

eo11r:a vırnnf,Ur. Alm:ın7a, l]rucua'.\ hÜ ... 
ki:nnt'tlnl taı.ylk ederkrn, karara J'lr
lt"•rk Amerika.nın da l!illra~ eııltlnl tt>
her aJtnC"a, semlnlD ba.lırılınumı ıe.m"' 

rrhnlştır. 

Şa hoa.ldC' 1il• otu-ı: c;"ne evvtl. 'frn• 
~" kaldt" tnı titri ~urup onu kaha· rt
tlren Blrltf!k Amtrlk:t oldutu cibl. 
bir nevi 7enl l\fonroe lı:aldnl ol.ın b• 
7enl kan.nn arkastnda da Tin" Birlf'• 
tik Aınt'rika nrdır. Bu ı"brplt'dlr lr.I 
bu kaidenin kabul edilmesine mu.bak ... 
kak ol•ralı bakılabULr. 

A. ıs. ı::sını::a 

Birimizin Dardi 
Hepimi~o Dardi 

Otobüslerde eşya 

yolcular götüren 
Bir .ııu,_ 7U&l'lll'! 

•Elimde ufacık bir çıkınla ola· 
bilse bln~im. BUeL.çl eltmdelr.! ('•• 
kına da zorla bilet kesmek b~dL 
Halbuki be.o otobüslerltt çok lf'llp 
liderlaı. Tramn7lud.a baolmll ... 

ya l'Öhireml.J~nler. diler JOlcu • 
luın ra.halaı4.hkları pabasma da 
olsa. oi.obüsltrde bu eş7a1ı •ötb· 
rebfllrler. Bunıı cördütüm ,., 

bildiiimdcn benden bir çıkın lçlw 

bilet parası Lstt:ren kondit.k.t.öre ır. I· 
mi çık•rm:ımalr.la beraber. tö~·lt. 

diJ.şiındum: Demelt. ki otobü.slerın 

lçlndt- yolcunUD lstedlil nham ya 
eksik, ,.a var da tatbik t-dllnıiyor. 

IIJnçlanmıt delilim. Falııi.aı oıol.ıu,. 
terde 7olt'unun hacimli ve1a h.ı . 

chn\İz fJtY& ıöt.ürmesl blr mese• 
lcdJr.> 

lllmı!aa 4 

ın~tir. 
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Zelzelenin tahribatı zannedildiğinden fazla lstanbulun zelzele 
_ (1 inci ııalılfetlen devam) 1 r.ı>ılar !lıvu !ıutaneolm! uallledDmek- ı mıııtır. Jı::6ylerde ele pblan merln 1 ECNl!Bf DEVl.ETLElt DJ!. YAIU>IMA 1500, Malalyadan UCO, ·- -mM- afetzedelerine yardımı 

l'llJnda• dori doktor da Eninca.na ,.eı. tedir. ve ölülerin mlklAn teshil ellilınekled.lr. KOŞUYOR lar kliıbtinden 771, Blll'S m-=W...lerl • 
llliş•ir. B.rkag doı.ıor daha celecekür. Yalnız Zarada ıooe n'ilr yıluidıiı ,.. Ölü mlklanıuıı aa oldutu umulmak - A.nltan 28- 8- Aınenb Reisi- 500 Bra U.plamo')lanlır. 

lll< taraflan da kar Te sotukla mü- 1~00 kişinin öldütü aııl•ş•lm•şlır. tadır. cun:huru Rıısvet olmak fizer~ inwtııen., Adana m.......,aı fabrlltau alırl!ıl (1 hıel ..ı.ır.- dena) B11 8ABA.D IDZILA YD.\ "88 LİJLA 
cadele etmek lium .-etmektedir. Feli- En:lncan lariç olmak iU:ere d iler 1 Vakfı .. t.:bi l"de &90 ev &s:mamen. 10 eT Fnns:ı ve dost ckvlcUt:r bur4C!a.ll el- Fla.mıU de bu nball 15 bin l\ra •ermiflk.. m.eımt Te tlilelllenle 1M11amaa71 .t& .. TOPLANDI 
kcı7edeler enkat:daa &opiaWkları odun· -'JJ'·•- ı .• ~ı ra..rı ..... •-..ıııardır ---ıJ ........ __ ... _. ----ıııı •.--N nmataka larda ölen v-Ataada'jbnn sayua kumen yık.ıl.pıışhr. ~ Jıo.H::r YA.lliua~ e e11 acde n:t.<itll 7:ır.. H ••" " ·· ı ·· l -v-• "'""'"' - -.... •7 ......__. m_....... ~ 
lan yala~;,'<, dı'afmda lopiaıımq, belt- 2500 den fazhıdır. DİK.İl.İDE DE 2B ET YIKILDI thnı etlebilroeklerial •""11Şlardır. .U KUnJet Q,U Ve \i ara I Bu m eyanda •Lıema. tb'afro ıı:!bl ef· Cemal duo ve bo aab:ı.Jı da erltcııder 
lemck!edirler. SıvaOJa Ba!<lı: ka=uıiia Z8Q •ani> fzmlr 2&- Burada 11.511 de zelzele .ILADYODA TÜRK KADL"ILAJUNA mı"lrta"Jnl efk aA rl Uml' • lence yerl oriıı'11 bir h<ıfla, as:ari 3 gün- lebarö n 7arcl- lıılttfle ~ el• 
İ~itUtıme göre, bunlar ilk vasda De .z llİTAJ' OLUNDU " .ı Jeri.ul ff'!lakctzedelere 1.a.hsb etru.eJcrl. matlar. Düa KtzılaJ İslaııba! merke-

VIU'd!r. Ba1buz:Ua. lO- ev yı.kılmaş. ıç kı.t olmuş1nr. DikiUde NebHer köyünde 22 
... yokm şehirfere rotöriilCl'u ....... - t llllCÖu öğ!c Talı:ll radyoda ••anlım mı"yeye b,'· ldı'recek milli piya.uco 11lb"41 karının tamame» .ı .. :ropılaa 7ıı.rdımlarm 7ek- IJ bfa ÖlmÜ_."- P!rpn·· 1 ..._- .. d d f• =a fJ'Y tamamen. 13 tV kt~.men yıkLlmı• tr. .z ~lac-•ıardır, .,....... aoyun e e u o, ., l b -- . ... . . _ . ._..~ı d • 

- dır K Niiru- za•lat :roklur. D lkill manta- sevenler cemlyr-U• namına bütiiu Türk e erruu, .,utn ......,.ar an mua7yea ,M Ura7a Rıii elmll!ftv. Ba llle7U• 
İklım Ye bava •*-··« dne Pre. ta:r

hre yardımları da 7apt1Aaiı.n.1 ltlttim. 
Aokaradan ceıea lllblıri imdal lrenl 

Bıvastan llarelr.el ıtri 0 • Bu trende 
lelaket .., ... .._... akrabalan balıı-
lluı yÜ&le.nıe ka.I vardır. 

Elu,.da da bir imüdl ıWıbl lnnl 
teşkil edllmiş. bu lren de hareke! eı.

ltllşllr. Ba t;rcnlenle bir !'Ok hasla olo

ltlobillerl Ye -oaılan da nrdır. 
Trenler ayni sama.Jlü ~on vagon ek
in.ek de cöıürmekıcll«ler~ Yilzlerce a
lllele, lm4al malzemesi bil Lrenlerle 
k:vkedBmekıt-dlr. 

ıooo Kişi K..ı\ YSERİDE 
BARlNDlll.IL.\CAJL 

KaJ'ftl'I, il (A.A.) - Buırb par• 
tide yapllu t.onl1.1t&ıda. feli.kelzede .. 
ler lefn .,...,. ıanlun ı.,..ın ~ 7ala
eat ve yiyecek. et7• tedariki vr fe· 
liketzede1erin M mevsimde eadırla.r
tla kala11117scak lan cör: öa ünde lu La .. 
larak. feli1u~ı mın&aka.sından bin nii· 
fuıuı Ka,._;.k banlHÜrılaıalan lm
lıint tet.klll edllmlt vo banlarm Ka,y
•riye nalLledilmetert için •l;k.dp• 

makamlar aesdbıde '"'91'bilolerde .... 
.lunulmu,ıur. 

BER GÜN SEKİZ viLAYETTEN 
EKMEK GÖKUERİLiYOR 

Zelzele mınıakasındaki başlıca 
fırm1ar kim.ilen yılulmqtır. Da
hiliye Vekıli dün trenden Mersin, 
Adana. Malatya, Diyarbakır, Ela
~ğ, Kayseri, Sıvas \'e Hatay vali· 
lerine emir vererek her &'Ün Erzia
cana 2500 ekmelı. ı:önderilmesilli 
temin etmiştir, 

Ezincan ve civannd• pelerle 
,şimendifer hatları bozulduğuuda.ıı 
bunlann sür'alle tamirine haş • 
lanınıııtır. Tamiratın 10 gün 5~ 
ceği anlaşılmaktadır. 

Dondurucu sotuk aijanda çadır
larda barıııamzyacakları anla~an 
felaketzede vatıondaşlana, Erzu • 
rum, Kayseri, Adana, Uatay, Trab-
1.on, Sıvas ve baııa İstanbul vili· 
)'et merkezlerine nakJeclilmeleriııa 
sür'atle batluacakıu. Bu meyan
da Kayserilıler, ıoııo aüfw.un ııe
Jneıı Kayseriye n.akin.i U.ıemişı.er
dir. 

ZEl,Zi"J.ENİJf TAHıİJl.\TI 

.ıbtara 29 (8- - ... 
daı)- DaJıU'7e Velı.UI Faik Ö.lrak, 

Sllılıal Ye İcrlmai lluanae& 'llduU Dr. 
Balü.si Alalaf Enllıean ıoluadadırlar. 
Verllca bir emre cön. biıtıln vllantlor 
nzfyeU her ıtıa lefcrafla Dabili)oe Ve
kil eline bilcU-.ı..ıenUr, Ba malWwıt 
Dahllbe Vekiline de bllıllrUecckllr, 

Vekl!fer yolwı açıJmaauıa !nllzaru 
lhRdl Stvula bahuıaakladJrlar. Yar
dım işleri 8ITUlaD idare edllceekllr. 
Dahll'1e VekUI Zelale mwl&tasındald 
bö.tün mem11rlanıı,, felikebedelerin 
bara.nmalaruu &emiD ve 7apalaeatıı; .,.,. 
dunlar bmmunda seferber hale kOD. _ 
dutwıa aö7 lemqllr. 

Vekil ilennn Um-1 Mlifeıtı.ııııı bll
rosun11n Trab&onclaıı Enaruma aaklilı.l 
emretmlştlr. 

Zelzelenin tahrlbab ••klunda ..,. 
relen haberler tmıl•rdır: 

Erzincanda valilik askeri illa.renin 
7srdımı ile ö1ttlerio ebka:ı altmdan ça
karılma.'iıttS vt htivl,.-eUerhıin lesbitl
De devam etmektedtr. Enlacandaki ntı

lus zaytaıım1zın maaıeaet Rkb bine 
"TaracatJ anlaş.ılmış&ır. 

Tercan koı&a51Dd• da ailaa bir e• 
ltalmallllflır. Enlneaoa bailı beş kör 
nahiyesi müdörü.ııden Enun:.m k.ana
lile l'elen ma.lü.maia r-öre, bu nahiyede 
de bütii:n binalar &a••••te nkılaittar. 
Fakat insanca D,J'iai olmamqbr. 

Tolı:allan almu haberlere rire, '8-
rada illi mltlan 7ösii miitecnlzdlr. 
Yaralılar daJıa radadır. Erl>ea ve Nlk
ur ka.nlannm da bi7ik zarar cir
diiiü anl..,ımakla beralıer, ı.araıar. 

daa beaia malfkmat alm••••ı,tır. 

Orduda iilli \'C 7ıaralllu' ıeaı.t& edU· 
melıledlr. 

Ena.......,. ıraı.u. lıuı bbıalar ealla
m,.tır. El-ıt lıli1tlnM hanr millılm
dlr. Ba kiJ'<le lllro* bbıalar J'liıılmq, 
ahin " enü --. aUmda kalnul
lu'. 

Z•lzele mmtalıuuıdalıl ı.ır ı.,_ ,.._ 

BUGÜN 

var • öylerden a.nca.k ıenl yeni tua · .,~ .z k dut 1 l blr ııbbeUe tevk.if.a 7a ... · t ma.sı, teli • da 
limıat .,eı..eklrdlr. a..rafarda da tab- ka•mdakl Kınlay gadırlan Erzln<ana • larıua bir bilabede bohmlllmut- Ankara 29 (Hususi l - Ze .,.. e ,... bmlal ııi:rlemiJ'ea bir uı SUN llııa 

•öndcrllm•Jr.tcdlr. tu.r._ m.ıntakasınd:.tn buoiin ö~1eye kadar · ke tzedeler Jç.Uı .POS'- puJu ı;:lkantm.aa nrm.lttlr. ribatw çok tatla oldaj'o uımedilmek.. • ~ ı..· .--. 1 
ledlr. TAii.ANCI Dl!!VLET ıı:rist.EllİNİN BU SABAH TIJJITTA TOPLANAN geiecek oion malı>mat tesbit edi· hlcumişllr. Tlcarel ft Ahire ....._,, -•ırları 

T~ss•'- TELGRAFLA•• PARALAR. )erek, ölü ve "aralı miktarı hükfı- Buı:ıiııı saal 12 le • Rektör, PH- da 5- lira T-.ıaı .-Jıdfiq • S-hrl mtttea n nabfyclcrilııle lst ~~ uA ~ ' 
il . Mll11 yardım kom.il.esi reisi Mustafa met tarafınd an parti rn-upun"' lesör •e doÇenQerle eczacı ve diffl lerdlr. 

ıi vardır. 51J tv 7ıkd111ıştrr. Lonilra 29 (Radyo)- l'ramn Cnm.. A ,.,. .., •-t ı ı 
bdülba.lik Beotlanm bütün mcmle- Meclise \'C dol:ı'"l."iİle -n.:,,_ umu- meai: ep er de dahil --. ..... ... k üzere bi4İİll Diinktt J'eki:ndaa ltaJ'lc' olarak btt 

Şark~b.da Zilli Tardu, 11 r.Y TIW- lnrrreisl M. Löbriin. Erzinc:m ifrllnl " c.uı.-.- f ·· 
krte ırönderilcn bfı.)'•ı:rnamesl her ta- m.iyeyc bijdirH!lteklir. at.vJte talebeleri uınven;ite merka aabab u.at ll.J • kP"dar K.ızılqa ye-

m,.tU'. haber alır almaz. l!Uti ~e:f ismırt İnö- b '-
'-1 rafta samimi btr ıno.tıes buJm·ıuıtur. 8 1 u.ı.il.Sı bolü.nde iuplı\.nnu'Şlar ve 7ardua nfden yapalan &e.Jlıerrülerill miiltan 461ltt 

Trabzooda 8 ili. ıtfkfa yaralı nrdll'. nüne btr U-lgraf ~öndt"rmlş ve ıt.eeasib- -v on ge ~n h a berlere r;öre, Orduü 
İckaienla blr kWDI •e bir cami 7ıkıJ.. Bu sabah ö!l.r;ye kadar Aı:ı: takyadan hasar YÜZdt' 65, l:rbaada -ta ailıbelill- için bir ba.şkomlt.c seçi.p bau kararlar llrad&r. 

lerlııl beyao ~lmlşllr. IOGO, Adıuıacha l8 bbı, Esk!ııohlrden dedir. venaiııludir. YIUSAŞI 11.'GLl:."«:ELEJl.iNDEN 
• • • e XE.."IDİ FANİLELERİNİ SEVE SEVi!! llAJll'INAZ.U 

Milli Yardım Komite~ l,1§ i[~ 
• 

sinin beyannamesi Almanların batırdığı lngHi2 
vıpurları (1 inci a.hlf!'d•n d•~amı 

Şehir diimdüz bir barobe ha
lini almıştır. Diğer bazı vila
yet ve kaza merkeılerimjz ve 
köl !erimiz dalıi afetten dc.<ece 
derece mütecss.jr ounuştur. 

En {ecii bu iiletiıı birçok va· 
tandaş hayatına mal olması • 
dır. Can ka)• banın \'C yaralı sa
yısUIJJ> hak.iki ıulktarını beıuiz 
bilmi)oruz. Bu dalı.ık.ada cüın
leııjzi leli.ket kurbanlarının 
Iı..tıı·a.iarııu ann•ai;a, dul, ök .. 
süz. ve yu\'ası2 l...alnuş olanla
rın büyiik iztırabıı.n dW;üwııe· 
ie da \•eL cdjyorunı. 

}'claket lıaberioden derin 
bir teessür duyan Cumhurrei
simiz ve Milli Şefimiz, derhal 
en seri ve en etraflı yardım 
tedbirleri alınınasuıı emret • 
mişlcrdir. 

Cumhuriyet hükiimeli dah• 
ilk andan itibaren müıeadJit 
sıhhi imdat, nıalıeme ve yi) e
cek trenleri ı..hrik etti. İki ve
kilimi:ı bu sabah Ankaradaıı 
zcızele llUJltawına gHti. Ay
ni teessür içinde bulunan mil
let vckillerinJı. dü;.kü içtima
larında bcnun riya•etim al • 
tında bi.r miili komite teşkil 
ederek milletimizin de yüksek 
yardımına münıcaKt edilmesi
,.. karar verdiler. Komite bu· 
gün Ankaraıla teşekkül elli. 
Bütü.n viliıyet ve kaza merkez· 
lerinde de he.men ıulıeıcr lw
rulacaktır. 
Vataııclaşlanmm nakicl. n 

eı;ya ianesinde biribirile mu
ı;abaka edeceklCTine asla şüp
he etmem. Facianın iztırapla· 
nnı ancak siiratli, toplu "e a
mumi bir yardım seferberli~ 
ile hafifletebiliriz. 
Unııtmayımz ki, binlerce va

tanda$ınız kara kış ortasında 
açıktadırlar ve her tiirlü eş· 
yaya muhtaçtırlor. Devlet ha
rabeleri mamureler haline ge
tirecekti.r. Fakat IeI:.lketı.t: oc -
leri inşaat mevsimi geJinıiye 
kadar soğuktan, hastalıktan, 
açlıktan mu:ıafaza etmek ve 
bannd.ırmak Türk milletinin 
en yiik;;ek an'ane ve faz ile tle
rinden olan tesanüt ve yardım
laşmanın nıüstesn::ı bir nıisa· 
}ini göstermek ınovkitndf"Yi:.ı. 
Feliikete uğTayan nt.andaşlıı
nn ümidi de\'lette ve sizler .. 
dedir. Milli komitenin ve şu
belerinin etrafında toplanınız. 
Vatand.a~lık vaz.ifasini yapı

ıııız. 

T. B. M. M. Reisi ve Mil
li yardım komitesi reisi 
ABDÜLHALİK RENDA 

A.nkan. %1 (A.A.) - B. M. Mee
llsl Jlebinlıl rfy-llnde olarak 
dün akşam 1~kkülünti haber 
'ftrdltfmb MIDI :ranlım lromllesf 
faatlyetlne başlamıştır. Birinci 
taksit olarak ?ceetis namma 20 b1-
11ra Kı.zıtua J"atınlmqhr. 

Kom.itenin her taT'afa göndf'nlJ .. 
fi ilk teb!lfl aynen ncşr•cllnmr. 

•Yanlrmar:da •on 7n •nmtt
bnmbn mileeMlr olu lelôltetu
• •atandaşbruw.ııa rardım mak-

sadlyle Büy6k Mmel J\Tecllslnln 
dünkü celse!l!ı::de I\1f'<'lls Reisinin 
Eaşkanlılıcda t~rltkülü karar-
bştırılm1t olan l\.ii1li yardım ko

mitesi. b1?g-iin B. M. l\1e-cli~ I Rf'i't 
A.ltdtiUıaı:k 'Renda.nın rl1~sctW.do 

C. ır. parfist Genel st>kFete:ri JW .. 
Flkrt TUzcr Ut l\tccll'! Parli müs
b•iı cranu reis vlSHl f\.i.D!t Tar~ 

han'dan ve l\lttliııı P:ııırU :rupu re

is vekin Bllnıi Uran'd:ı.n •w-ek
kep o1a.nll t.qf-kkiil t:tmlşllT. 

Rnhrite !>lıı maksatta 7apt?J.~k 

hakdi ve ayci ya.r41ımtanrı doİ'fll.

ca l'ltlUi yardam komi:tPSi ~abı
u Kı:ınlay'11: J'8ıhnlank orads.11 
m.:ıkbu:ı aJınmaRtnı es&"\ olarak ka
but etm~ ve B. ftt. M'!!("lt~r a.n.sı-

111n Jlk l2k!!<IU elarak Kı.zıl'•ya 21 
bln lira :ra.brm-1.,tır. lt&mltf', tek
n-il vfli.TcU~rc lali komiteler tq. 
klll f1' bıpr yerd,. b.a,.Lr M"Vf'T n

tanda.ş:larm tebernıah"'t topla.mık 

için mtılhakaL'\ ı.ebligatla bulwı

mayı da lr3.rarl8fi&r111Jttır 
BAŞVEKİLUI l'ALİMATI 

An4ra, 28 (A.A.) - llaşv•kll Dr. 
ll.e:flt. Saydam, liçüıtcü ve- dördU.ncl 
Umum Mii(efUşliklcrle Ankara, Er
sunun. En.inca.n ... Sıva&, K.t.,-~rl ft 

Mata17a •ilbrtlerbM bucün verdl
tı bir WJ.matta, biç vakit kaybe&.
mı:kslztn masraflara karşıhk olmak il· 
..-re mahaHI Ziraat 1-flk• .. nnm .-.tt
lerl.n. eaırlrıe tc:diyatta blllunıcakla

ruu. vilayei.ler kendi upri ihli1acla
n l('ln elzem olan sula mscJdeJr.rtn
de-n fazla olanlarını derhal Vf" bil!· 
fHala El'Zblcana se-.ll•tmel cı . ve .t ... 
liyetler birlbirlne nazaran ihtiyacı 

ıröı. önünde tutarak kendilerinde nl

••Y•n matft'l'rlle- ve mad.df'ferf 4;pr 
en ,.akm vtti.yetlertlf'n temin etw.ek 
suretiyle sevklyatw inkıtaı uiratmak
aııın ldame e1lcmrlcnıl ~blif e1mlş
llr. 

Ba tallmatla hor •nrketlll•n ıranıe 
ile ne 1:önderlldfilnln d• ~ünü ırünil· 
ne Ye detnıdsn doiru7a Baış,·ck·.i.fe· 

&r biJdiritmes i ve mahallinde yapı

lan müşahrctat netlr.esfndt' yapı1ma
şı f:.:. yü::ıh ,l'Örülrn bac;ka isler varc;3 
bnnlar IC'ln deeUmurni mürrfllşff' rfn 

' 'e v aJfJ.,.rin lJ::tşvf'k~IPte teklifte bu
hıııfl"al z rı bHdirflmiştır. 

Hu t.ıHm:tt aynra F.ntnc:ıntl!tn cı:nn. 
r1. M1 1:l;""31e fl"fik~t Vt h~..ı .'.H'3 dll· 

far nlan Tokat. Amao;:ya, Or "ltt ,.na,. 
J'P.tlf'rlnc- mÜ<":avfr bütön 
d,. tamfm r-dtlmi .. ttr. 

vHii.yetlere 

r~taear takımı ~ eıdi 
Bu sabahki konvaı:ıslyonrl treni btr 

saatlik rö.tarl.ı celml-1llr. Ek~rırı-!I ı.w 

hudut cl\·arında yoll.ar.n bo2u.kluiun· 
dan ancak tUat 14 e doirn crlrbileeetl · 
talımhı ıedilmekledir. Birkaç m.at .Tap
mak için davet ealllmi1 olan 1\-faf"&J' 
f'. T. C. takımınuı 1S oyan.-udan ibaret 
olan tatbo.I takıau bu sabahki kon • 
vanslyenrl treıtU(! ~brlmJze ,-.. ımlt •• 
istasyonda sporcularımız &ar•fuulan 
karşılanaJlffardır. 

Yara İstanbul l!lllMollf takımlle 
kartlla.$8eak otan l\tacar takıma bura .. 

1• relirlerken, Belcratt:a bir müddet 
e,....el is1anbula vr Ana:aran relere-la 
bfrh:af oyun -,a,,an ft ıw.stal k.asanaa 
1'apsla9"JNll (Vu.roslavya) ve ditcr •ks. 'ir takınıla iki ma(' yapmışlar 

Vf' ber lkt~fııt dr kaı:anmı.,farıhr. 

ncrlin 29 (A.A.l- Alman l!IWıbıual ballıl' olan 134 İnrf!lı tıcalrl C!'mlııl. 
bürosu lebllf ed•1or. 2- lia.cim.l erf yekü.nu 64.759 toaa 

Kontrol ecHbu1' olan haberlere na· halli filan 12 Fra.nstz v:ı::nıru. 
zaran harbin itaş!.a.ııC"u:uıda.n 20 iJkki- S.- llca.inıltrl yeküau 258.209 tona 
ınıua kadar, baliğ ola.n '18 ~itArat memleketler ba1-
l- llacl;nlert Y•tİl»ll 520.169 lfta ratını hamil Tapur balırı!mlljlır. 

iki ton cephane aşırdrl~r 
Dnbl!n 29 (A.A.l- I'lıönik park ka - l lnklf cd, .mlşllr. Bütün Elredc şüpheli 

lesinden çalınan cırphaneni.D büyük. bir tahı51arın evltr f-ıı d~ ara!thrtD3la: y-a
kısmJ .. takri~en U..ı luD .. ist.irdal ı!dil~ i pı lm1şbr. Bu i&ib:ırla ycnid('n bazı lf'v
.D:ıhjUr. Bu llLl'k~& r: :! Uccıunde 25 ki)L kJ.!a' J'a.pıla.cai'ı &.aJuaia oJwımaJr.tadır. 

F'inlandiya ııihai zateıden e inın 
B11dapeştc :?!I (AA..) - Finlan

c!:ya Cuıuhurrejs.inin servr1\'eri mi-1 

raia:v Paasonen Parist~ ~!acar tel-' 
graf ajansının muhabirine bcya - ı 
natta bulun11rak FinlandfJayı iki -
Y~ böjnıekten i-ba"'t olt\n So17cf 

Eski Bulgar 
sefiri dün 

akşam gitti 
"Her iki memleketin 

sulh yolunda anlaşın .ısı 
bir zarurettir,, dedi 
Bulgaristarun l\Ioskova sefare -

tine tayin edılen Ankara s•fıri M. 
lir,stof Aııkaradan şchr•ıruze gel
ın.ştır. 

Sefir, dün öğleden sonra Maçka
daki Bulgar kunsoloshsnesinde 
şdmmizdc lıuıunaıı lluıgar kı>lo· 
nıs.ırıc veda elınış 'e al<şam Sof • 
y.a,ya hareket eylenıi~tır, hski se
fır aynlırkcn ı:azelccılere şunları 
söylemi~ıır: 

•- Ankarada bulunduğum dört 1 

sene içuı.d.c tıuudığuu •c ı.al<dir el , 
tiğiın 'l'urJı.iyedcn nyruırkcn mü- - ı 
leheyyıç olduı,.-uınu wkit.r eden1eıu. 

l\Ieuı lekcLiıuze gclm~:i.den evvel. 
TurAı.>t=.) ı L .. r tcııcı1..ııuı1u lunıd ıgı 
guıı lanıyorUuın. i- ;...kat nıc1.11Jet..e
lUıtı A.u.f.4:ira.Ua toC..'; iH~i i ct.ıuck şerefi 
l.ı ;.: ua verü.C.:.ığı ~UuLcn ilıbarcn,. 
lcrak.!dye \ e her ~ahada muşahede 
t: u.ıl :;:u yeniJ.gc du;.;ru göslerıleu 
lıaJuJeleriıı hayraJJJıh..la ~aL.Jd.J ol ... 
duı • ı. ı\nl-;.s.rada!cı "ikaıne tiın esna .. 
sında Türkiye jJe memieketim a· 
rasında dostluk ba::iarını ve jyi 
h.onışuluğunıuzu l.;uvvetlendirmek 
içın eliındcn gcJdiıd kadar ~amımi 
surette (&i~ıştun. Bunu takdır eden ı 
Ankara huküu•cli gayrcl1crinıde 
hana yardıınl&1rını esirırcmeüi. Za
ten pek yakrn komşu olan Türkiye 
ile BuJı:arıstanm birbırlerile an
laşması •-e l>ilha""a ıreçirdiğimiz 
naıdk zaınanl•rda Balkanlard• 
sulhun nıuhaf82'1sı için birbirlerini 
tamamlamas_ı ururi ve mukadder .. 
dir. 

planının artık suyo dfu;müş adde· 
dilcbileccğini söylem.iştir. 

Miralay, Finlancliyanın nihai za
feri i:stihsaJ edcceğ-inden eınln bu
unduğunu ilive eln.Uşti. 

Beden terbiyesi 
eğitmenleri 
imtihanı bitti 

Yarın diplomalar veri
lece:c ve bit idm.ın 
tezahü~ü yapılacak 
Vanilı:öyündcld beden terbiyesi eğU

meWer kursunda ı.:; gundenbcri devam 
edeu l.mtiha.ııia:r bu !>ab4.ı.ı bit.rilıni~tir. 

Buc-nnkı.i t•o evvelki imtih;a.ula.tda 
Cwnl.ı.urıyeı .l.lalk Partisi ııauıma iı
mir ıneb'usu \'e eski lkh!iıat. Vck.U Rab. 

mi Apak., Be"1:b Terbiyesi Genel lJi. 
rekt.öru Gencal Cemil •.rancr, Gcn!!J 
Sekreter (;emaı Gökd~~. Kurs MüdürıJ 
Ka:rnıay alb_.ş :Bedri Erk. istaul.hll ne. 
den ıerbiye~i a:sba.şkanı l'eridu1t ilt' 

maarif ve ordu müme.Milleri lı.uU' bu. .. 
Junmııştur. 

Bıı sobahkl son imtihan muallim 
Faik Çang2.Dm «ilet1i Jimnastik» der· 
sinden yap;.lmışbr .. Bütüa talcbe!cr iln
\llıaolard.l blQ Dk bir muv:ıff:ak iy~t 

•ö!öJtPrmbilerd ı r. l·an!ı s:.ıba.h saat on 
buçc.k~ kursla bil.Yük bfr «diı>Je-...--ıa 
kV7.I mcra:ı;inıi> yapılar:ı k!.1r, Baş la 
Vali ve Bc!ei lye Rei~i L f: t.fi F.:ı.rd:ır, 
Merltez Ii: on1utanı , İstanbul Pı:ırti Rel.'iiJ 
olmak üzere IJiivük blr daveW kiilksJ 
bu mer:ıs iın iştirak cdeccklli~ 

Dfp!om:ı ft'vzil :.ı dt-n ev\-·el Kuleli as
k:rri t i.besi spor salonunda büyük bir 
•idman tezahür.iıt de ~·ap~ •~cnk ve bl .. 
lihal'e- meznn!ara Kule!I .sJnema salo
nunda diplom:alan ?f'riUp d;:vetWere 
bir zlya!el çekilecektir. 

. 
F ransanın harp 

bütçesi: 
7j milyar 

Paris 29 (Hususi) - Ayan meclisi 
300 reyin ittıfakile 79 milyar fl'ank
lık ilk harp bütçesini kabul el -
miştir. 

\ ' r:.tıı:;:i TALE11ELER 

Tııı F..ı.-üııesi ı-e:ıçlm •• fanila, 
doıı ve gJ!lllek g~ bi en Jibumla q· 
yalarda.o s.:ıtw aln..ollı.La ve tuplama,Js. .. 
t..ıc.ari.ır. Bunlar Kızılay vasıta.siyle 

dw:lı;ıl ıönd~i!eeck.tir. T•lebeler için

de 1". ..: Iidi battaniyelerini felak.eı.ıcde 

kardetlerine ver.et isüyu •e lmt
t.ı sırluıdaki ta.nilclerle bavuilarında. .. 
li cşyala:-ı ıınkanJı ulı.elctlea perişaa 
çıkan vatanda.şiara cönderflmek üze
re k1UDite7e Vl'ren pek çoklnı d~ 

lakd~r!c ;-ürillmüştur. Tıp talebeleri 
ta rat.uıdan Kızılan Yrrileo fa.u.ilala.· 
rın yckünu 300 e baliğ olutq -
Wr. liuAleUl semtlerde bir çok aile
ler ele yiul Ye ~U' &"İÜi eli İİİZ11a• 

lu q:ra lebeunalında bulUJJ.D:ıakadır
lar. 

llIEKTEl'LERDE 

Tekmil meklep1t"rde de yatdon ho
IRlmntia· fôlarİ'J'e&.e g-cçUmışlir. Vali ve 

l!cJe:c!iye ite.isi L!ltii Kırdar i'tanbat
d a.kJ mclt\epierL"l va.1andAşlann vtr~

oekleri h~r l "" rlü eşyayı topla.ma.luwa 
ınıisaade etti}:İ'Ddt:n h~rkes en yakınm
d~ki mekkbe lst.edlgı eşyayı bü'ak • 

makta ve bunlar li..ır:ılaya •ıiiuderil .. 
mcktl:tlir. A;rrıca talebe ve mua.lllmler 
a.ralannda paTal.ı.r toplamaktadırlar. 

Ilı\LKEVLZRi \'E BARODA 

Buf;üııder. iıJha.reD Hai.kevten va!.l
tasn~ lle e:;;ya Loptanmasına baotawJ .. 
nu:ı la dır. 

Avakat Etbem Derft tarafından .,.._ 
rileu bir bik.rir ilıennc avukaUar ar'
sırut.. da bil' yardım komitesi kurutnıu.v 

Bireell .- 1ıe ve ~küUer 7ıl-
7dbaşl d!Pu•lerUıtfeıı ııarfıc:azar el -
mek10: n- ba- ~· Kazdaya ve-rmek• 
leıllrltt. 

Heybeli Deaia u,.,... Okvla IMı lıare

kde """' .. ;-. -taraetlar btr
liit hlare heyeti 4e ya.nton Jçin blr ko
m.ite se~lr. 

İ:ı!TANBUL E~NAFINDI GÜZEL 
BİR nAREKETi 

Bu ııkl.hlii.n itiha.rea muhtelif semt

lerde birçok dUkkd.ntılar .bugünkü ka.
:ı:a.aüDUZ ze.1.KJe. r~UkebedeJcrlne alt.
Un lbarell le,·halar lıa.urray1p buntan 
ea.mekinl.a.rına asmış!ard .. r. Cu sureUe 
.hawtiyetU İsta.Dbul es.na r ve dükltincı .. 
ları hötün ~ b.anclarmı !lfU"UI 

30 der"" ahanda k:ı:r ve- buz. içlwle bu .. 
ı.nan frll.ke~zede kardeşlerine a1·ırnı.q 

&ulunmakı.d.ırlar • 

DE.NİZCİLERbl VE YORGAXCILAJtllt 
1' ARDIJl!LA.IU 

Kaptan ve ııemicilerle dt'nlz ameleleri 
ve deniz depo ~çiJeri ile hamalları da 
aralannda bir iane Jfst.esl açrn.qla.rdlr,. 

İ..~bul yor-rancılar ceml:reti dt •· 
ulanndan Jor,ran ve yublı: Lopbmıak• 
bdır. B..-ün iileyt kadar 500 den fazla 
;rtıab.& ve 250 yatak to;.la.nmış1ır. 

l __ A_s_k_er_!i_k_lş __ l_er_i_,I 

Şubeye davet 
ve a7nea wo fot llra Yermiştir. Jleılltlq "9ker\llı. ... ~ 
~~NÜNDE TEBERRÜJ\TIN 1 - Lise ve muadili okullanluı 

KA.Bli.L EDİLDİGİ Y.EB.LER mezun olup benüz ask.rre sevk edil· 

Türkiye KJııJa7 Cemiyeti Em.inöuiı memlt (335) d:ıhif dofumuna lk.3d..ar 
kaza şubesi zelzele tel<ikeıi d1>&ayıslle kısa bl:oueUI PJri L-dim erat asltrr• 
yardıma koş~cak bayır sahipleri:ıEb Jeooo tik. laicnet.lerlıı.I 7apmak lizere sevk 
rek para, ı-erek cş)·a şeklindeki teber- edflcccklerlndea de.ıUI tubeye gel· 
rülerinı aşaiıdak.i ,-azdı adre:dercle ka· melerl. 
bul etmektedir. Telefon edlllne. ••- ı- Tabip -ve ve-&ertner ıınlfma 97-
Jere memur g-öndeJ·ilccckUr. nlmJt o1anların bu davetıe.& m~ 

1- Kl.ı.a merkc2ı. Sirkeci Llma.a liilaa &esDa olduklar• il:l.n olu.nur. 

blrınci kat (Telefon 210.:s). l-:::=::.:============-
2- Alemdar .u.ahiJre merkezi; Alea

d~r Soğııkçeşme At-.1.yk<işkünde. 

S- Beya:ıı' nahiye merkezi: Veme
cUer MaJUJgazller C.nniyeıt l»lt.iş.ğlnde .. 

4- Küçü.kpa:n:ar •ahiye merkezi: Un· 
kapanı Zeyrek uadesi Ne.. Z4.. 
~ Kunaka&N: nah.iye mertr.e:d: ıtum

kapı N.uıa.ı&ea4i.a. C .. ll. l'. IMlll.iJı'• merke
&indc. 

6- Carşı ııah.l:re -rır.eııı: 5-]ıcar-
151 içinde. 

ESNAF O.:\IİYETLf:llİ VE SANAYİ 
Biıu.İGİl\DE BUGÜNKÜ 

TOPLANTILAR 

Sanayi lllrliilnolc lluırün saal 15 de 
bii.yük bir top.larb yaıMfar-2k\ır. Feli
ket mmtaka.sıua aöndcrilınek üzere bir 
ft)J.i in~ie5Scseler ve saua7kilu l'İYecet: 
ve yfyttek ba:ı:u Iam~l3.rdır. Burünkü 
toı,ıantıda bu fa11su:-;ta &"Ö rü.şnıelf'r ola .. 
t'akhr. 'l'ekmO eomaf cemf,.-etlert mD
mess illcri de Wplanarak yapacaklan 
yardımı cörüşecekJerdJr. 

Boyoğlu dördüncü 
sulh hukuk hakim
liğinindc-r. : 

Beyoj:lttn:!:ı A!l'll'lelıme114'İt 
cadc!esi %2 nı:.narah dükkanda 
ya;1'cılık yapmakta iken ölen 
Bora Btkta~m lcrekcsine mah 
kemece el konnlmw,tiır. İlan 
tarihinclen başl•mak üze~ 

alaca!< vereeek ••c sai.r surcı -
le alalmdarların blı ay miras· 
çılann üe ay için.de Beyoj:lu 
döniüııcü sul!ı hukuk ınohke
nıcs:ne müracaat etmeleri 
müddetinde r· i.iracant etme .. 
]eri hakkınıln K M nin 561 
ve 569 unC'u nıadı~cleri hüküm
leri tatbik edikcrği ilin otu· 
nur. 93~/! " 

,~:mDllUil __ -.:ıı ________________ __ 

ÇERÇEVE 
c;;tı:ııde şair "' ...ılI> N'odıı Fani ıı::-ı.ureıın. p.zele Nırwılılma J'e

nlllkler ccllren. Oılil. ın., k .. tıa Te erl.JiDal ~uıl•n. !& forau&lık Defli 
blr cill halinde intişar ettL Bti7ülı: blr aan"a& Te fllir lı:P!l"melh.t tafıyan 

eııerı. e4ebl7aı ıseraklıllrma lıraranı &le lanln ede>lı. ~ kllaıoçllanlaıı 
araymıa. 

l,~_ı_n_h_i_s_a_r_la_r~_u_.~M~ü_d_u_·r_ı_u_ğ~u-·n_d_e~"-=--tl 

MA TINELERDEN 
iTiBAREN 

TAKSİM. 
Sinemasında 

GÜNTEKİN'io Ölmez F..ııeri 

İki memleket arasında s.ıkb$an 
münasebaturu:ua haletim tarafın
dan daha ziyade l:ırsin edileceğine ' 
eminim. MemJekctlcrimiz arasında ! 
!ti( hir ihtilüf, balledilmiyecek hiç 
bir mesele yoktur_ Onun için, Tiir 
kiye.den iki meınleket ıuüna~eba -
l : nın istikbalinden cm.iıı olarak ay. 
r uı,Yoruuı.• 

Bir kapıcı 
kömürden öldü 

Bütçe iki kısımdır, Devlet mas· 
rafları normal •·ergilerlc temin 
olunacaktır. Ordu masrafı için bir 
U.!ikraz )" apılacaktır. Fransadaki 
Polonyo ordusunun 3 milyara va· 
ran masrafını İngiltere ve Fransa 
müştereken taahhüt edeceklerdir. 

Maliye N azıı Reyno Almanların 
gösterdikleri dostluk tezahürlerine 
Fransaıım hiç bir zaman kanını • 
yacaj(ını sö)· lemşitir. Maliye Na • 

1- Mevcut nilmunesl m.ıcibince (5) toa adi cim UQ7a.DI loıu puarlılU& .. ı:a 
alınacaklır. 

il- PaZlll'lllı 3/1/HO Çal"Ş8mba ,OnO aat 10 dıı ıtaballllla 1-azmı ve M:6o 
bayaat şubesindeki alım lı:omis70n1.1Dda yapılacaktır. 

JII- Nümune her gün sözü ıeçen fU~en alınabU!r. 

REŞAT NURi 

Yüzlerce 
MUSiKi: 

ilaveten: 

Figüran, Rakkaseler, 
ARTAKI CANDAN 

Çengiler, Dervişler 

KAPUÇELLt 
EKLER 

Seanslar: 
JURNAL son dünya ve 
2.30 - 4.30 - 6.30 mare 9 da 

harp h.Jberleri 

.. ' - -

Tak3İmde Şe.hitmuhtar caddesinde 
Şirin aparhnıanı k~JUCl!>I Reşadiyeli 25 
yaşlannd.ı l\Ju!)tala oflu AH oduın<b 

manp.IJ :raktıktan sonra ysima,br. Sa· 
bah kapıcı Alinin ıneyd:ına çıkmadıitnı 
ve çağırıldıtı haldr crvap vermt"diğtnJ 
rören aparlıman sakinleri Alinin oda
sında ölii. olarak yı tm:a.kb oidut11n11 

cörmü~lıer ve derlıa.l aabıt.aya lıa.ber 
vermJşlerdlr. 

Alinin odasında ~alchfı manı-a1dan 

zehirlendi!'i 'l:annrdilnıck.t.edir. Cesedi 
morıa lı.aldınlnuilır, 

iV- İsteklilerin pazarlik için tayin edilen gün ve aaatte " T,S ,CffmTM! ı-o 
ralarile birlikte mez.ktl.r komisyona ceı--. (1014.1) 

nrı ya in ız harbi kazanmak iç in de. -;;;iiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiMa-kil, kazandıktan sonra da elde e- ~ 

~~~:n i:~:e~~~:e;i·:;;~eriı;;..::ah~,; 1 Sı. r k e ıı · H a y r ., y e d e n . :i:~:.k lazım geleceğini bildir -

1 

• 

Bir zehirlenme daha 
Orta •öydc l\fuatıim11acl sobiında 

EnYerin ca.rajınd3. IEapıcllı.k eden Mu
ıata adında bil'I de odasııula J'aklı.Jı 

kellllömıüründen 'lehtrlenm.Iı,, baJgın 

'bir h&ldo Beyoi;la Bcledl10 hastanesine 
kald:araJ.&rak &edaYi &lUJla ahnm11br0 

' 

Yılbaşı münasebetiyle Pazar ıılqamı fevkalade olarak Ru
meli ve Anadolu iskelelerine u~ak üıere Köpruden gece 
yans:ndan sonra saat 3 de bir vaıpur tahsis edilecektir. 

Gene pazar akşamı fevkalade olerak Kabata<tan. tlsküdara 
g~e yansından sonra 2.30 ve 3.30 da ve Üsküdardan K<ıbata
şa 3 ve 4 de ...,.b,. vapurlan seftt yapacaktır. 



a 
c 

Ani tesi 
Baş, Diş, Nezle, Grip 

Romatizma, Soğuk 
Algınlığı 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüı:umunda günde 3 kaşe alınabilir 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
23 .Birincikanun 1939 Vaziyeti 

; tASAı 
AKTiF 1 ı.ın ~.SiF 

\ltm: San ~l!S.!S00.313. 21.802.430,71 
BANKNOT 17.574 114, 
UJ'AJO.JK: 1.627.781,7 ------Dahildeki lfıdaalılden 

Altını aafi K. G. 678.111 

Hariçteki Jlfııhalllrler. 

953.816,81 
242.216 19 

4ltm: Satı lrlloçomll).010.078 1(.079.975 88 
Altına tahvili kabll Ser-

dOVWer 58.060,7 
Diler dövWtt n Jlorı;I" 
klirinc bakl7elerl ı 7,329 970~ 

Hazine TalıTWmı 
Denıhde edilen evrakı ııalı-

dl7e kartıhll 158.7.CS.563,-
Xanunun t • 1 inci ""'ddıt-

tlıt17al Ak~ 
<41 .00(.328,<43 Adi ..... ıu.ıw. 

H......S 
<1.217.1'4,25 
6.000.IJ\,v, -

1.196.033,- TedarilclekJ Buıbotlaı 
Derulıde edlı.ı nralı:ı 

-
nakdi.re • 158.748.S63,-
&mı1m1m • - • lııd ...... -·-Delarafıodarı.Wte-

dlyat 17.987. 178,-
26.468.007,14 DeNnd• edil• ....- -

.W.db'• bak17""' H0.761.385,-
ltarwılılı tamamen albn 
11i.araıl illveıcm Mdari-
Je vaıeclllm 17.000.000,-

Lira 
l!S.000.00C,-

t0.217.13.f,2l 

Çoeok Dekimi j' . Ahmed Akkoyunlu 
bim • Talimhane Palu No. 4 

azardan maada her ııün ıaat 
15 den sonra. Tel: 40127 

ADYOLiN 
Beyoilu birinci ıulh hukuk hi· 

kimlijj:inden: 
Belediyenin Harun ve Mustafa 

aleyhlerine açtığı davada: !lfüd • 
deialeyh evvelce Kasımpaşada Ga· 
ıtilıasan paşa mahallesinde Mea -
cit sokağında 9 - il No. lu hanede 
mukim iken halen ikametı;iıhı 
meçhul bulunduğundan müddei 
vekili mukavele vererek ilanen gı
yap kararı tebliğini istemiş ve 
mahkemece on beş gün müddetle 
ilJinen gıyap kararı tebliğine ka· 
rar verilmiş olduğundan muha • 
keme güuü olan 19/1/940 saat 11 
de mahkemel'C bizzat veya bil • 
vekille gelmeniz muameleli gıyap 
kararı makamına kaim olmak Ü· 

SABAH, Ö~LE, AKŞAM 

zere ilin ounur. (23087) 

GÖZ HEKİMİ 
Dr. Murad Rami Aydın 
B7eila • Pumakbııı. imam Nblı 

Her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız 

N. 1 reı. 41663 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 

ilk mniıammon 
teminat l;eJcli 

18,00 240,00 Tıık!lm Mete caddesi 2/2 numaralı kııl•mn orta katında 11 
edalı daire. 

8,30 
22,50 

84,00 Taksim Mete caddesi 2/1 numaralı kızla alımda 1 oda. 
S00,0-0 Taksim Mete caddesi kışla içinde 2/3 numaralı 4 odalı bir 

daire. 
4~,00 4!00,00 Taksim Mete caddesi Panorama 1eı;ldl 4, 4/1, 22/24 No. Pa

norama gazinosu ma halll. 
4,M 60,00 raksim Panorama ıeçldi 20 numaralı kışla altında 1 oda. 
2,25 B0,00 Taksim Panorama ıeçidi 3 numaralı baraka yeri. 

İlk temlnat mlktarlarile tahmin bedelleri yukarıda yazılı emliık kiraya ve
rilecetinden ayn ayrı artlırmaya konul muııtur. İhale 1/1 /940 Pazartesi ıünU 
aaat a de Daimi Encümende yapılacak Ur. Şartnameler Zabıt ve Muame!At 'ı 
MUdürllllil kaleminde görüleblllr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup-
larile ihale ıünü muayyen saatle Dsiml Encümende buhınmolan. (10397) 1 

lstanbul Belediyesinden: 
Rekllm maksadile kullanılan ılller hoparlör ve ııramo!onlar hakkında 1 

?mum! mecllaln 22/Xl/939 \arılılnde il t.lhaz etliti karar &§ajıya yazıbruatır.

1 llh olunur. 
Madde: 

''ÇAPA,, Makarna Fabrikası 
Kazila Biraderler Şirketinden: 
cFallrikamızın 1895 senesindenberi makarna ve şehriye manıu· 

!atının binckkuı kazandığı rağbetini görenlerden bczılarmm, bi· 
ziın «Çapa. iiuvan ve markama kelin1csinin önüne ve ardına 
mııhtelif kellnıeler ili\ve ederek, iltibas hasd ettikleri görülmek· 
tedir. 

Muhterem halkmıızdPn, müb~\·aatlannda aldanmamak için aşa· 
ğıda koyduğumuz •ÇAPA• nın isml ve resmine dikkat etmeleriııi 
rica ederiz. 

Bu yegane isim ve resmi haiz olınıyaıı pak.ellerin fabrlkamızııı 
mamulatı olmadığı ilan olunur. 

lerine tevflltarı lıulne lara• 

bndan vald 1edl;ıral 

Sen~t Ctizdaaa 

17 987178,-

ııı-ıtont muluıbW 11&-
••ten ı.cı.v111e - 139000000.- 796.761.383,-

t.CO 761.385,-Tilrk Uzuı !lf PTdwıb: -

1 
35.829,'>06,83 

Dükkanlarda milfterl celb!nl temin mak>adlle elektrikli, elektriksiz '.ıııer, l~!!!~~~A~d~r~es~:~ts~t~an~b!ul~~fp~ç~l~Je~r~u~d!d!es~i !N!o!.!5!8!!.!:!'l!O!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
çınaırakJar çalınması. ı" 

Dövl:a tu.bhlldah: 
Al W.. tabvW kabil dövizler 2. 786, 'l7 

rfCARİ SENEDAT 208 531.564,3" 2C8.533.S6.(,33 Diler d&vızler •• aı•ceı.ıı 

t.aha.m •• TabvlUt Clbdaaa 
(Derulıd• edilen evralıı 

... - (ıı.ıılı:di1enin k.,..,Jıiı 
(Eaham ve Tahvillt) 
dılbarl lu7metl•) 50.569.llC0,4 

B- Serbeot - ft 
Uhvtlit 

&nmları 

Huln01e - ndell avau 
Alim .... D6Y1s llııenıMI 

raJıvillıtızuııı.ı 

lfiuedarlan 
lılııhtellfı 

8.833.000,-
14.767.6 

7.808 7??,- 16.656.489,62 
<l.S00.000,-

18.106.513.35 --Yelıta 515.3591~1.'17 ..... 

-. balrl,J.ı.rt .f7.N7 764 39 47. 0~0 !SSt.16 -K.Jıklifl 110.500.644,73 

:Velıfte 515 359 121,97 

1 Temmuz l 938 tarihinden itibaren : i•kontn hııddi •ı, '· altın üzerine avan& " ., 3. 

Radyo ve eramofon satan malaz& ve dükkft.nlarda ve satış yerlerinde barice 
sedalar akseltirecek veçhile rckhim vasıtası olarak hoparlör ve gramofon kulla
nılması memnudur. 

Gazino, bahce. kahve ve buna mümasil umuma açık olan eğlence yerlerin
deki hopatlörler, ıramofÔnlar harice aksettirmemek: ıartile gündüzleri saat 
10 dan 13 e kadar ve akşamlan saat 16 dan 23 e kadar lı:ullanılabllir. Bu saatle· 
rin haricinde kullanılması memnudur. (10804) 

10 ton göztaşı satın alınacaktır. 
ls~arıbul Ziraat Müdürlüğünden : 

Asııarl yüzde 98 sallyette ve muntazam, sa~ fıçılara mevzu olarak 10 ton 
göıtavı açıl< eksiltmeye lmnulmustur. 

Muhammen bedel 2000 llradır. 

isteklllerin yüzde yedi buı;uk muvakkat temlnatlarlle ihale tar1hl olan 4/1/ 
940 Perşembe ıünU saat H de Vildyet binasında ziraat milbayo:ı komisyonuna 
müracaat etmeleri. c10456> 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1- İdaremiz ihtiyacı için 120 adet l>isiklct mObayaa edilecektir. 
2-- Taüpleı·in verecekleri bisikleOe rin tip, evsat ve en son fiatlarını 15/l/ 

940 tarilı i ne kadar Ankarada P . 1'. T. Levllzlm Müdürlüğüne bildirmeleri l!An 
olunur. (6654) (10779) 

Satına ima 

Kaşeleri 

.>Efi:nAL KESER 

DEVA Kaşelerini 
'Her e~zonede ora.xınız., 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : 

• 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Komisyonundan : 

• 1- Şilenin Korucadağ devlet ormanının A ve B serisinden 6052 kental md• 
ve 2791 kental karışık kömür açık arıtır ma ile ıotılacaktır. 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR ağrı1arı 
ve GRiP, NEZLE, SOCUK ALGINLIKLARI 

Dermam kaşelerlle derbal ıeçer, lo abında ıünde 1 • S kaşe alınır. 

:mneu l:'Wlİi ceJmediilnJ &'örünce aabır 
ve &ahaınınülü kaluuyarak ve bir l"ÜD 

dahi cec.ı.kmedco ku,·vf'ille FiUbe uze
rinc YiırüdU. 

Mektebııniz ıçin 1400> lira kıymetinde bir baskül alınacaktır. İlk teminatı 
cl05> liradır. ·Eksiltmesi 15/1/940 tarihinde saat c14,45> de mektepte yapılacağı 
ilin olunur. •10773~ 

Sahip ve ncşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM iZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

ı-- Arttırma 11/1/940 tarihine mOsadif PetJembe günü saat 15 de yapıl•" 
caktır. 

ll-- Meşe kömürünün muhammen bedeli 18 vt luınşık kömürün lı:eııtall 
18 kul"Ultur. 

4- Muvaklı:at teminat 87 lira 85 lrui'UŞ\ur. 
5- Şarlname ve mukavelename prqjelerinl gönnP.k lıitıyenler İstanb\L Or-

j man Müdilrlüğüne müracaat edebilirler. (10789) 

ISTANBUL KAl'ru. 
Padişah; FUlb~de elc;J;:;lne tesadüf cı.-. 

ti. Elçi vaEifesinl y;ı,}.lmışh: Birkaç l"\İn 
ANKARA RADYOSU 

V sliANS SARA l'eç kalmakla beraber Sırp krah JorJun Sü& 18 Procram. 18.0fi Memleket 
ıunalinl cas'US!atı va.sıta~ile haber al ~ aat a7arı, AJa.ns ve meteoroloji ha-

l\o. 185 Yazan: !iL SAMİ KARAYEL D>.J4IL berlerL 18.%5 rürk müzl(: Fasıl bey· 

S:ivariler, bütün harbiyeyi baştan başa seri bir 
hareketle dolaşarak ortalığı kırıp geçirdiler 

Fakat; hur.ıı Fatih elçisine feııa Yüzünde en küçük bir teessür bile belirme • gururu ve •• Dıpdiri hır hüvıyeneki dik ba§lılıtı elL 19.10 Konutma: (!UUU kaJıraman" 
balde ılnlrlenml,11. Onu derhal idam hlr. menlr.lbeleri)~ 19.tS rıirk mü.tğl 
edecekll. Uk ıörü le sordu: yordu. Bütün bir hayıılıu yıkılışı, bütlin bir hüvi· avuçlayıp: Çalanlar: Kemal Seyhun, Refik t'er· 

- Ulan bre herll?. Neden ıeg Jıaldm? yetin nefsindeki gıuıırlu edanıu bu hezimeti kar- - Nah i§te!.. un, Cevdel Çatla., ıra.san Gür. ı -
- Pac14ahım, siınah benim de;;ıı.. §ısında onun kaşlarııı.ı bile kımıldatmayışı fena Diyecekti, öyle mi? .. Bun• lmkil.ıı mı vardı?.. Okuyan: Semahat Özdenses. 1 - BI· 

Fakat; Dlmllrb" ve romu on Ilı! 

bin dülı:arı derbal Padltaba rönder.U
ler. Bu nreUı lblllllcllerln vaıı.iyetlnl 
bosdular. 

Sultan Mebm•I, Dlmllrboo Ye To • 
ınasuı l\lora ballWI& rintlerıı.tı Yerııl· 
yl kabul etmlttl. 

Padlfab, bııaun iberlne Horaıım ta
mauılle bV lllrlil laarrmıdan masan 
oldU&'llD• blldlrdl. Bunda Kamların 

ıahıs Te matlarmda taamıa ıöreml • 

receklert ve kendi umanı bükCamet.ın
cJe Rumlann nıenafU evvelki bük6met

ler zamanından ziyade hla:.a:re ıöreceil 
irade edllmlştL 

attan Mehmetı BJ:u.nsın fethini ta
kip rden kıtı Edinıed~ lsUrahalle ıe
olrdL 

Padişah; Jsıa:nbulu felhlDden aonra, 
Sırbirtnin fethini dıifüniQoordu. Esa· 
ten Sultan l\lehmei. evvelce pli.nıru 

olımltlL iatanbul itini bltlrdlklen 1Gn· 
ra, etrafta buhıno kraUan birer birer 
temi.d•m•k lbmı sellyordu. 

FaUb; iatanbıılım felblnden evvel bıa 
lı:rallara ... çılr.armamıştı. Fakat fetlb· 
leu sonra, 11ra bımlara ıelmltlL 

İstanbalun felhinden bir mıe sonra, Sırı> kralı beni all•ttını zannelll. Fa- halde giıcünıe gidiyor, hiddetimi kıunçılıyordu. Bir Belki, Belkis yaııılıp geldi~ bu konaktan gene 00 men Şen • Feralınik tarlı.ı: (Rnbum· 
(1454) lbliyar Sırblye kralına ıu J'•l· lı:al; Sırp kuvvellorinlD ve ah .. ıının da bahar a91l). 2 • Bedri7e Bouör • 
ıla bir name ile elçi yolladı. derecesini anlıı.nıall için iti avana.lılJia defa daha: paras12 çıkıp Cidebilircil, falı.at el ıızatmadald nalı• ıı:vıv prkı: (Dlqllıımck istemem). 

vurarak birkao ıün ıeç kalmalr. m••· - Haydi biraz kınııldanmız, P"c.aya haber ve- veti ona ve.rmeğe asla tahammül edemezdi!. S • Cevdet "'·•ıa • Kürdili hl•:ulıiiı •· • • Bükfaınet etmekte olduiıuı ..,.... ,,. .. 
memleket ıenln deill, Liı.aruı eihı burlyetlnl blssettim. rlnu.- Müthiş ıinlrli idim. Ba§ım dönilyozdu. Yerim• .. rkı: (Ab eden lılmdlr), t- Blme11 

- Ne var, ne yokf. n-~=nı, Ellerı"ni ngu" •turdu·. •• ..ı;ç oturabiliyordum. Şen • Kürdili blcaüii.r farkı; (Aleti EtyenJ.ndlr. B.hıae.naJe7h; benimdir. ~ T •-

Bunwıla beraber baban Volıüıı hine- - Sırp kralı JorJ, Tunayı atlı. Bo- Portföyünü tekrar cebine w"erletllrlrkeıı, hafif qlıın .Ule •ttl eser). 2 - Okuyıuıı 
1adl ile tem""" ı•ldl. tlzcrimlze Macar - Prens hazretlerini gönuek1e ısrar etmeyi• ~ ,bize rözem. 1 • Kemal Niyazi Sey· 

aile Sofya '"bir n arazlalnl HDa bıra- in · lllr telıenüm luılın dudalılarıııda tlatıldı. Bunwa kuvvetlerlle beraber ıelmek iç ter· nız. bun: Kement• tablmL 1 • Yawf ıı:. 
kablUrlm. Eier, bu ıureU ıet.vb"eye t' ini maıııısr f ıbal aldı. Bel~rad ve civan kaleler Diyerek ilave etti: • endi • Bmılnak prlu: (Nqeyap et-
muvataut eımeuen slliha müracaat tamire koyuldu, dedi. - Bala mı olduflmmı :renle aayıyoı:suıımı. Bi· melde). 1 • •• • Raot tarlıı: (Gönlll 
edeceflnu !'içinin bu haberi, Fadlşabı memnun - Size küçük bir yardım yapabilirim.. IA b ., • kurtulmu:ror derdi elemden). 28.N 

Sırp kralı lorJ, Pac14abın bu l.ekllflnl etmişi!. Derhal onu af!eitl. Bayatını Ve elini portföyüne götürdü. Bu hareket kar- ~em:ı.~ı;:~~ bir defa: rürlr mtızltl: ranbar ve batlama JX. 
alınca, derhal Tunayı &eçi~ Macar kr;,iı ba;[ışlaJı ve bu malümatı vakllnde ken· ıısmda birdenbire yıldırımlanmışa döndüm, öldü· oyun havalan. Retllı Forsan ve Sa.ıl 
llonyadlden lnıdal lsl•dl. dl l ı· dli;I 1 1 lhsa 1 d' - PA•aya haber vermenizi btiyn-- .... _.. y r Ataman •o 10 T il C"--' ne re" ç n nar ver ~ ğünü zanuetiğim gururlu, hiklm benliğime bir -.. -- .-- ave • • · eıns ' ~-

Sullan Mebmedln elçi,ine, Sırp kralı Türk ordıı•unnn bareketı esnasında beldemiyeceilm.. ve ceza <Yaıan: Dostolevsky. Terctl· 
kurşun sıkıld.ığını sandım, yaralı, bedeniuıln bü -bu~ün cevap vere.,.,iim, yarın cevaıı l\Jacarlar runadan ree<:rek Tımova ve Dedim. Kollımnı göğsünün tlzerinde kavuştur· me eden: Re,ad Nuri Gllııtelı:ln). ıı.ı• 

vereceğim diye oyalıyordu. l\laksadt, bavallslndekl kasaba ve köyleri ki _ tün düşkünlüğüne rağmen yaln12 bili kendisiniıı do, kaşlarını çatarak: Jlliizlk: Küçük orkestra (Şef: Neclıı 
bir yandan Honyadinln tmdadım al- mllen yafma eylemlşll. Orada bulu • kuvvetle ayakta durduğunıı bisscttiiim hüviye• İm Aşkın). 1 • Ge<ırııes Blıet: inci aveı-

- kiını olmadımnı llllyleml•tim efen.ı•- ı mak, bir yandan da kaleleri ve sıırlan nanları kılıçlan ,.eçlnnlşli. Üsle de ya(- timin baş kald.ırıp isyan ettieini gördüm; haykır• •- • ......,.. an (Fantezi). 2 • Massencl: cSeenOI 
la.mir eyllyerek askerlerin! toplamaklL ma ve esir elllklerlnl alanık ı.ı.rar Tu- d.ım: Dedi. Göğsümü ıişlren isyaıı kudurdu: plltoresıuen S • Gade: Uvtrttir. t • 

Sırp kralı Jorl, kalelere zahire yıfı· nanın öbür tarafına ı;emılşll. - Ben gider onu görürüm. Leon Jessel: Hayal, aevmek demek• 
yordu. Bıa ıuretıe epeyce vakii kazan- Sultan Mehmet, bızla yürüyordu. Bir - Sizin muavenetinize ihtiyacım yok. S• Dedim, yerimden kalktım: , ·~ tir (Valı). 1 • l'scbalkovoky: Valo. 
dı. hamlede Sobaya rlrdJ. OrduS0J1un daka istem.iye gelmedim, Nedim Efendi!, Beni pa- • ıı.oo Jllemlekd ııa.al ayan, AJans Jıa.. 

- Hem, ıize ne oluyor? Burası benlııı. evim.. L-- rı "'· 
P d'-•'" b 1 d lıısmt aumllo blitün divanı orada bı· şaya go""turu·· ··nuz·· •. ~ıe , ~aal, Esham • 1'abvllil, 

a ..... , u ırsıı anıyor u. Çünkü, Ben h t b d fn t' rakarak yirmi bin bafif süvari ile düş· aya ınıı uraya e et ım.. Kambiyo • Nukul bonası (Flr•I). 
elçisinin yirmi bq riin zarfıııda avdet mana sözükmeks.lzln Sırblye bududn- Bir zamanlar göz koyduku efendisinin kansı- Diye, pddetle )'Ü2Üııe baktım. Gene IOğnk 22.20 l\Jüıllı: Mozart, kuartet fa ma• 
etmesin! irade •Yleınlt1L nu rcçmefe 1rarar verdi. Kara0&7ı ea· nı erkekliği ve şeytanatile yenemiyen bu adam, kanlı idi: Jör (Oboa ile) (Pi.) 22.40 Müsllıı 

Sıaltan Jılebmel. eleialnln :Qm .ta- lıraralr: ( Lıeıxımı var) şimdi beş on parası ile bütün bir öm.riln lqıdıiı Caabaud (Pi.) ııı.za;ıs.ao Yarılllıl 
...ı~~~~~~~~~~~~~~-----~-~...;,~;._~_::.=...::.::._~.::.::::::. ____ ,.!::;::.:::;::::,,:::::~__:_::.::=...::!..:::.!:::::..::_::.::::..,::::_:::;:~~:!!~~~~~~-~~~~----~~lE~!!!!!~IPllııı".'ll_~°....!'!Pl'Oıramvelr.apaıııa 


