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ETEM İZZET BENİCE 

Erzi ra da açı a ala ların baş a yerlere 
yeri ş ·rilmek üzere nakledilmelerine başlandı 

,..,. 

Y araliları hamil bulunan ilk tren bugün Sıvasa vardı 
Eskiköyden hareket eden Dahiliye ve Sıhhiye 
vekillerinin Erzincana varmaları bekleniyor 
Her tarafta yardım ekipleri müessir surette faaliyete geçmiç bulunu-

yorlar, Erzincana üçüncü bir sıhhi imdat treni daha geldi 

F eldket mıntakasında acıkta kalan bedbah va-, 
tandaşlarımızdan dona11lar ve çıldıranlar var 

Tayyarelerle de ilaç ve erzak gönderilecek 

Hariçten 
gelen 

yardm 

Fra 5 mil 
r- r 

Bazı yer erde kar fırtınası .devam ed·yor, yar klar
=l:'!!'!l*~M""!"!ü•!!!!!!ıer.~.k~te"!!!!"ri~mi~zi!!!!!!!n !"'!"!'!'ve~ 1 dan sular f1şk1r1yor t bir ÇOk Öylerden haber yok 
diğer do3t milletlerin 
felôketimize kar~ı göa• 
terdikleri -huyük alaka 
elbette ki iztırabımızı 
hafifletiyor. 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

Geçirdiğimiz felaket, her gün 
biraz daha vüs'at ve dehşetini bil
hassa insan zayiatı bakımından 
bıze kendisini anlatmış buıundu. 

(Zelzele mmtakasmdaki hususi muhabirimizin 

Samnnıla Hacıhatun camffntn 
yılulan minaresi 

1 
Erzincan 31 (Zebele mıntakasına 

giden hususi muhabirimizden Es
Fköy yolilc) - Yer sarsıntılarının! 
haln devam etmesi, hı.ılkın zaten 
bozuk asabını büsbiitün sar:.mak- l 

bildiriliyor. Kafllc kafile yaralı .. 
lar hareket etmek üzere trenlerde 
bekJcmektedirler. Bunların hep -
5inin ilk tedavileri yapılınıı>, yara
ları sarılmışhr. Yaralılar için ara 
istasyonrnrda da icabcdcn ia ·e ve 
!iıhhi tertibat alınnnştı.r. İlk yaralı 
treni Sıvasa vannışhr. İaşe iı:ıi git
tikce intizama 2irmektedir. 

Oördüncü umumi miif ettişi ha
mil tren de dün gece saat 22 de 
Erzincana geldi. Yardım teşkilatı 
EiUikçe genişliyor, temiziemc faa· 
liyeti her tarafta arttırılını!i bulu
nuyor. Enkaz altından yeni yeni 
cesetler çıkarılmaktadır. Er.dnca
nm vCTdiği öiü miktarını tam ola
rak kestirmek halen miiskiildür. 
Fakat enkaz altından henüz çıka~ 
rıbnanırş daha çok ceset bulundu· 
ğu zannedifmektedir. , 

En.urumdan beklenen sıhhi im
dat trt•ni, yoJ heniiz tamiT edil - , 
medii{iııdcn bugün de J{clememiş
tir. Ancak Erzurunıdan lrnmyon -
lrrla erzak ve eknıek tasınmasına 
dıevam edilmektedir. YuUaruı kar-j 
la örtiiimüş olması, bu kamyonla-• . 

gönderdiği haberler) 

Samsunda. Arasta caddesinde harap 
olan bir n 

rın da gidip gıelmelerini mü!ikül
leştirmektedir. 

Vekilleri hamil olan trenin E:.· 
(De\'.wıa g ltnl~u sahifede) 

• 

••• 
TABiAT KUDURDU 

ıryan 
1

da fırtın •• 
Büyük bir motör kaya

lara çarparak battı 
İltanbul 7eııl 71la azgın bir Jıava, 

~atmurla karı.şılı. kar ve karayelin don
durucu oiuiu içinde ıiriyor!. 

Yatmmlu, takat nL ... beten ı;akin ge
~.n dünden sonra g<'~c şiddetli bir 
rüzırirla soiulı. da ba.şlam•!i· ımhı kaı a 
çeviren :raimur ve bı-.ıyel hrbnaı.;ı 

rıl\lii devem etmekte bulıınnıuştur. 

Yatmurlann getlrıllği sellerden Kıı. ı 

ı;unpaşayı sular ba.smıl}tır. Bu sureti<: 
1Jfakköprü sokağında 52 54 ve 56 nu
maralı evlerin alt lı.aıtaruu istila edm 
sular ltlaiycnln yardunlle bo~ltılmış· 
tır. 
İnhidam lhiinıa.Jk:ri de nazarı dlk -

kate alın:u-ak bazı el<ler tahh f' eltlrll
miştlr. 

BÜYÜK RİR MOTÖR PARÇALANIP 
BATTI 

A'lgm fırı.na denlderde de büUm 
tlddeı.lle hüküm ı;iınnektedlr. Karadc
blzde ve !\farınaradaki bazı vesaUln 

Afet, Yokohama zelzelesinden 
sonra dünyanın kaydettiği en müt
hiş yer sarsıntısıdır. Hatta, Tür -
kiye bakımından 1329 ınürefte, 
1310 İstanbul zelzeleleri ve daha 
evvelki Balıke5ir, İzmir, Erzurum 
felnketicri de dahil olduğu halde 
memeketimiz hi( bir vakit bu de- ı 
rece müthiş bir ilet ile knşılaş -
mamıştır. Bilha. a mevsirnin kara 
kışa wadüi etmesi, yollann ka
palı bulunması, !etiketin ini ve 
müthiş oluşu zayiatı bütiin bütün 
arttırmı~tır. Felaketin öldüreme
diği yaulılar, hastalar. ihtiyar1ar, 
sakatların ve hatta l!>ağlam vatan· · 
daşlann 34 • 35 derece soğuk altın·, 
da ~ıç ve çıplak kalmaları ve hayat 
mukavemeti gösterebilmeleri dahi 
baştanba a harap olan ve tek çatı 
altı bulunmıyan ba~ı mıntakalar 
için mucize nev'indendir. 

Hu itibarladll' ki1 ~tt~ların 
uğradığı felaket yalnu o anda ö
J.:nler için değil, hı•stalanan, ya
ralanan ve sa~ kalanlar i~:n CI~ 
aynca bir fcliket mevzun olmuş 

tadır. Burada zelzçlenin dehşetiü- F 1 A k t 
deli, -~İlesi efra~ını.11 !11ab\'Oldu~- e a e ., ... r 
~ ıgorerek d4!lırmıs msanlar gar- ~ 

dü:~r ve oğuk yarrum i.Jni ı,.-üç- M ı• L L "ı T E-
1 

akıbetlerinden endışe olunmaktadır •. 
E.uümJe bu sabah liman idaresine 

Is in da 1 
&elen nıaliımata. (Ört: .. Bandırma• li-
manına .k~ıth bulunan ttHarınıuıkaya. 

1 
b.'miııde bUJ'tik bir mc>Wr cKocabobı» 

<J)P.vanu ~ üncü iH&hlfede) 
1 

le_şt:riyor. Dün akşam hckfonen 
üeüncü sıhhi imdat treni bu sabı>h 
da gelmedi, fakat yutun açıldığı 

A N O T 
me\•lı.ilnde ka:ra!ara çarparak parcıalan. 

ı · :::.:.!:""'-· İ<lnd<kllu kurianJ. 

----------

Yeni büyük 
• 

_, • • f; .k ' Yarın lstanbul namına ikinci bir 
aenız te rı amız d d h ,. . ,yar ım vapuru a a gonderılecek 

Donanma Geliyor 
Y A R I N başlıyoruz . •. 

Biiyiik harbin muhtelif s~fhaJarındn muhtl'iif silahlarla muh
telif t·eı>hderde c·urpı~mı Türk denizcilerinin nkıllar durduran 
ma<'ernları. 

RAHMİ YAGIZ 

Kızılay namına toplanılan eşyanın bir kısmı 
da bugün Havdarpaşadan trenle yollanıyor 
i-.tanbulun ve İstanbuHuların 

~e.bcle felaketzedelerine yardımı 
büyiik bir faaiyetle yürümekte -
dir. Bugün tatil güntl olmasına 
rağmen de yardım çnlışmal.ırı de
\'am etmiş ve her tarafta miilıim 
ttLı.;u üler y~pılırushı:. ı 

:Vilayetteki yardım komitesi bu-1 
gün öğleden sonra da topJanacak 
muhteıif tikcarlarla göriişeccktir. 

tanbulun ikinci yardımı olarak ye
niden hir vapurla sıhhat ekipleri, 
e~ya ve saire göndermek i~in (a
lı~maktadır. 
YILBA~ll h'GL.ENCU:LERİ YOK 
T:ıJr.sim gazinosu, Parkotel, To

katıi~·an, On}on Franscz ve saire 
gibi yerlerde tertip edilmiş olan 
balo ve yıiba ı eğlenceleri bu gece 
yapı1m1yacaktır. Bunl:ı-r i<:in veril
miş olan parıılar 1ıalk tarafından 
Kızılaya tcberrii olunınustnr. 

Bir alacak 
meselesinden 
cinayet oldu · 

(Yuısı 3 iineü ııabltede) 

. . ... . ' . . "" , ' .. . . . ~" . 

YILBAŞI 
• 

pıyangosu 
Gazct<'mi:ı i~in hazırlsıdığ1 bu tefrikada bilhassa İstanbulda cerc

~ nn eden cnsusluk ve mukabil casusluk teşkilatının faali}etini, 
Trı!an kaı>fonln arkadac;Jarımn esaretten firarlarmı, Sarı Etem 
kaptanın Si ben adaki maceralarını hayretten hayrete, hayretten 
ı chşete ntlıy::ırnk okuyacaksınız. 

SON TELGRAF sütunlarında ... 
i_::_· - =-:__:.ı::;. __ ' •• ''"•"· • r 

Ordu ve Giresunr1aki fdaketze -
delere t.~da maddeleri ile bntta -
niye, yatak ve saire götüren ve iki 
sıhhat ckiııiui de hami) olPn ~num
lupınar:t vapuru diin akşam li - ı 
manımızdan hareket etmiştir. 

Yugoslav kulübü ile Alman To
ton.va lrnJübii de , ·i1ayete ıniira -
caat edecek teessih'forini ve yılbaşı 
eğlencesi yapmıyacaklarmı bildir- 1 

Bn akşam saat 20 de çe• 
kilecek olan yılbaşı piyango
su uda kazanan bütün nu
maralan ikinci tahımızla 

okuyucu!arımıza bildireceğiz . . 
Devamı l üncü sahifede 

Çokcn bir nhı enkarı kaJdınhyor 

••••• 
FELAKET ÜSTÜNE FELAKE 

n 

Mustafakemalpaşa'da ve köylerde halk 
damların Üzerinde imdat bekli ror 

• 

Her erden sanda ar g"n 
Manisa ovası da sular altında. 

Ankara 31 (Hu.,.usi mulıablrfmlı -
den)- Run;aclan gelım habı-rlere güre 
vilayet dalıilincltki drreler on yağ

murlardan taştığı kin, hir("ok yf'rlerl 
ı:m ba~nıı~hr. J\[uo.;tafnlH mal kas.'\bac;ı, 

ik[ ınahalJesi mii::.teısua vhnak üzert' 

sk 
ta rı p 

ıru altındadır. Halk açıkt:ııhr. Ça . 
sular basmı~hr. l'enl elılr - Bile 
münakalesi kesilmiştir. Kasaba. ile 
&a anısında muhabere yapılanı 

tadır. 

<Devamı S üııcu ı;abife 

demiryol 
edildi 

Kayaklt Fin ölüm müfrezeleri Rus arazisin 
80 kilometre içeride ! 

IÇERÇEV~ 

Zelzele 
Geçenlerde, jL'<llocya .D!ütchassı:-·ı bır dostumla, (Şfliteühayrı1e) ~. t 

runda bıthıştıık. ".Buğulu vnpur peııccrcsmdcn Anadolu ka'~sını Eeircd 
deil~iyorduk. Ben, denit kentırıııda ve ı;u lıiz<1,,m ?iti al}ş;ıp yalı fi 

nnıdafaa diyordum. ~ahilclen 20 rnctro gerUkki kübik kümcsl1..'li hlcvc(lc 
bıtlremedlm. Laf dondu dolaştı, 'Boğazıçiııd.~ çıkU, •Jfryfik.-whri ilı:rt; 

bir imar dava.sına temns etti. Ahşap mı, k:lrgil· ıni?. 
Lis:ımnda, mensup oldugu flmın bü Hin lıcybetinl hıliıyan do· tuın dedi 
- Yerle gök arasına Si.ıleymaniye çapında eserler çeken ecdac:tın:uz, ot 

<iuklan toprağın tabiati üzerinde en ince hesaplan yapmış insunlardı. Ah 
bina fikri, iste bu ht'Saplardan doğmadır. Vatanımızın mevzuu olan topra -
henilz. yerleşmemiş, oturmıırm~ arz ta bakalan saha~ına dahil. Bu salı.ıria 
fın, bütün vatanı nllnk bullnk edebılecek zel.ıelelfil' fıkı··dıyabılır. Ta~ 
çimentoya dayanan binalar, eğer 2c'ze le bnkmundıın hususi bir lıııı:a ctü~t 

altında meydana getirilmezse, atın ilk çi!tesindc toprağı bo~ lıyan toy 
variler gibi, ilk sarsıntıda yere yüzük oyun kapanırlar. Ecdn ı uzın tıti 

taş inşalıırında, zelzeleye alt mükemmel hesaplar gorlıyoruz. Uzun mü 
muJcavva ev yapmaktan başka çare bu Jaımy:ın hamarat Japonl:ı , nih 
beton inşafarında zcl.ıelC'yc kar§ı tedbır ifade eden yeni formullcr buldu. 
kat biz, madde planındaki ınşa dava mızdıı, ıılNtp binayı at lı:e:l itli 
binonın topraklarımıza göre husuei ic:ıplnruu düsilnmüş değiliz. l::ı::eflc 
liycbılirlm ki çok kuvvetlı bir zelzele, Ankara ve İstnnb ld 1 üstünde 
bırukmıynbilır. 

* Görüluyor ki her İ!iın, hatttı en ça bk kn lı teknik ı~inin bile, bir ( 
-gore), (Tiirke göre) -cephesi var. Benim, bu (bae göre) lerı üdnfaa ctı 
ten artık dilimde tr.y bitli. Maymunla papağandan başka her nırlı.kto ve 
sahada (kendisine göre) yl bulabilirsiniz. 

Şu dakikada taınamile mazur olduğumuz buyt\k Erzlnc felfı.kctı 
t:ırafa; fakat mutlak olarak inanalım ki (bi2e göre) lerin gr.rçeklestirllme 
her şubede, maddi ve ınaııevı sosyal bünyemiz zelzeleye knr§ıdır. 

NECİB F.:7.IL KlSAK.ÜR 

, 
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TIIJU!EI TAHSİL 

GENCLiCi.'VİN eA;,sASf'n:Tt 

Zelzele felllıellne atnYan TllAJ'etle
rimiadekJ va&andqlara 7ardım. bllSll
surul.a, bill..., ;rurlt.a.~lann •ösierdlil 
UsııasiJ'• ı 1&1 anı şllluıuı dır, Ba arada, 

•ııı...a, Anlıara ""' İolanbıd J'ilk•elı 
tahsU cençllilıılll o.ıı a.il ve nl<ur 
Jae7ecan k&J1ısıncla sôyliyeeck söz 
bulallll1'...,... Geatkrtml .. maddi ve 
manevi ber itrlia ranlllla pp17odar, 
tqebbliolere ceçlyorl.U'. 

Turk ,.cuklarının bu me~ Ye 

ili<._ llıarelı.eli ller aevl talıdlrla lllT• 

k!adeıllr. l 
YlLBAŞ1 l!GLENCE81 

DİU BİRŞEY YOKTUll 

Yıllıatl etıeaceleri ~· blr"7 bil· 
m.IJ'ol'1IL ardan ltlr köşmhlde, blalerce 
yataııdq eesedı henb sofumadalı, ;rıl

Mtmda etleame7l, aevlı eım01ı dii'lü
aecelı bıuD lua'"111' .. eml7onıa. Biz
ce ı.u..ı seeeal, bütün laloAlar, •• 
eil ... ıerlerl kapahlmılıdı•. Zebele, 
.......... daha l>ii711lı lılr felüet 
JıallUdlr. TaelllJ• mlllatao. ,...
........ valandaflaruılma - cö • 
aüS hı' , cllUkte - oelı -· 
1eş1rw. nrı. ..weıı.ıa ..aı-ı -
....... ..,. .. cielenllal 

Y.\UDll KAl'I KAl'I 

voı ., .. uTEMELiTiz 

~ ,. ..... - *' tııter. Jllr 
... , •••• Yardir ki. J'anbma .... 
mlal e1an1ı eaa a&ar. Fabl, pua, el-

1 

ı.ıse. f4I .,.,.. ba .. Billilıı bulan ııası1, 
nere1e cötiin:ııell!. Bu nok&a11 di

fÜllllr .. Bcllıl de ooara. J'•rılım ihmale 
ı:.trar. Onun lçlndlr ki, kapı kapı do
ıa,ıp, r mi makbuz mukabllınde yar .. 
clım blemeii71a. 

B11 telıll, yardım milttanııı çok re
Jllrılellr, polı: mlisbcl ve f11dah nellce
ler verir. 

İST A..'IBUL EN GENİIJ 

YAJUJDII l'AI'ACAJ[TR 

Fe.lü;et cören vataudaşıbn. ,.artım 
hwu.suda, .. anda. bütün Türk te

lılrler& mla '""''" .......... Bu ara
.. t.ıaıınJa ıiiişüatlıı" lleaJelıella CD 

INIYülı ve -" ltalabahlı ıehrl.. Şiı>
h; 1ok ki, 1arlmı işinde, İıılanbııl bi-
rinci pli.oda. 1er almalıdır. Büyük mü
esseseler, ticarethaneler, hep İstan .. 
•ldaılır. lıııub111, ftıalı:el ıoren nııi

ıa.,ıanııa - , .... ..ıııw. elini aaaıa
caktır. 

Şimdiden böyle bir neUce aluıaca
iuıdaa emlıı 1>uhıa1110..., 

TicA.BETllAND.EB VE SANAYİ 

MvESSESELEBi 

Tı]llU. n atııstee ıanare ...,..._. 
.. oı.ıııta clbi, bıılilıı cuıaf, dıllıillı 

ve mafualar .ırer ıriııllllı kaaa••
nıu felilıebetlelore ~l>llirler. Bir 
._ bib'illı llııarellwıelerl.ıı leoerril
lerlııl ve Janbm1anıu şimdiden cue• 
1eJerde ok11.7orp •e memnaa olUJ'o -
nıa. 8aaa7t mtıeaseselerbıla de 7ardım 
...... 91lı bib'tllı ftllfelerl vardır. 

AHMET JlAV• 

~ 

• GOrbDz 
bir n sil 

Yo1 
erg· si 

Vatandaşların mecburi Vatandaşların kazanç
beden hareketleri önü- larına göre muhtelif 
müzdeki ay başlıyor nisbetlerde alınacak 
Sağlam ve ııürblb bir nesil ye

tişt:.ı-mek maksadile bütün vatan· 1 
daııların beden hareketleri y•pma-

1 

ğa nıecltur tutulacaklarını yaz - j' 

mıştık. 
Bu huaıstaki liyilıa bugünlerde 

aıU.zakere ve öniimiudeki llf içe- 1 
risinde tatbik sahasına girecek - ' 
tir. Bu bnuna ::öre 18 - 35 ya, ı 
ansmdü.i bU.tün vatandqlar haf
tanın muayyea sfnleriade lendr : 
mınta!:ııJanndaki ıper sahalannda 

tatbiki beden terbiyesi hareket - ı 
lcJCi yapacaklardır. 

Bu hususta aldığımız mütemmim 
malfunata cöre umumi beden ha
reketierl; mıntaka spor işleri ve 
direktörünün ve snor cğitnıeııle
r:nin nezareLleri altında yapıla -
caktır. 

İstanbul şehri bıı busu ta 85 spor 
muıtakaaına aynlmaktadır ve ilk 
bahardan itibaren 85 y r ve mey
ılauda birden btuıbuiluların da 
beden hareketlerine başlıyac:ak • 
ları ulaşıinuıltadır. 

000 

Satılan altın eşyada 
kurnaz: ık 

Nafıa Vekaleti yollar k.nununa 
ek bir kanun projesi hazırlama!.!· 
tadır. 
Oj!Tendiğimize &öre bu proje; 

şehrimizde belediye ve diğer yer
lerde vilioyet husuli idareıeri ta
rafından alınmakta olan yol ver
g:si hakkında da bll%!. !ıüldiml•ri 
ihtiva etmektedir. 

&ciimle yol parnslDJll herkesten 
ayni miktarda tahsil olunmayıp; 
iratları yühek olaıüardan nıuay
ycn b:r nisbet dahilinde bira, da
ha fazla alınmasını ve umumi büt
çeden yollar için ayrılmakta olan 
tahsisatın arttınlınasını, ynl pa
rası namilc helkınuzdan tahsil o
lunan paraların tamamen yoilara 
sarunı temin edecek yeni esaslar 
konmaktadır. 

Bu nıühi pl'tıje önümüzdeki 
ı:üıılerde Ba vekalete verilecek -
!ir. 

---001>---

Eeden terbiyesi 
eğitmenleri 

Dün diploına le '71 merasimi y:ı- 1 

pıldıi(ını luıber Vt:Tı!iğimlı Vınikö-' 
yündeki beden terbiyesi eğitmen
leri kursundan li' rnnun olarak 
3-l ırenç ne!'4'et <"lnli~tiT. 

Bunlor çar.;2mba f,'ÜnÜ şchrimiz- 1 den Bursnya hareket eJtteklerdir • 
Genç meıunlrr Uıudoğda bir ı 

aylık kayak ve hı• sporları tathi
ka'ı )·aptı1'ta:ı soı.:ra. soor cğjtn1eni 
olarak yüzer li•a 11 !ık ücrdle 
muhtclif mıntaka ra tayin olu -
nacaklardır. 

-<>OO--

Şirket haricinde 

il~ ~ Üniversite ı~ıı;:;;ı-.1!iii;f.1 
~-rv sığınağı ~·m~nyanın harbe 

gırmıyen komşuJa~ı 

Nerede? 
Sıcak odanu:ın, rah:ıt Ye 7amuşak 

koltoiunda otururken, kar tipisi al
&mda, .IÖAIDÜf oulmın MUI Ue kıv• 

ranan, 7ara1J Ahmetleri. 7aralı Fatma
lan difil.Dibor mmaau?. 

Daha dün - .Ulıı &lbl • ııarııwwı. 
çocuiunun, anasının yanwda, ,tn ve 
ıne111'ut. yaşı7an Ahmetleri, Fa.tmaları?. 

Uzaaaıı Anadol11 7111alanmıı. fırla• 

nalana ıslık paldıiı lıarh ve lot J'I -
maçlarııula ba:ila boiuk lııçlıuılı: aea
Jera yiiltsf"liyor!. 

Nerede?. Fatmanm yav,.._,. nerede?. 
Nerede, Ahmedln uasa, nerede?. 

Nerrde o inaan.lar ki, dalla dün. be

ıılm clbi, ıılaia clbl, --·· 11Jor, 
içiyor, ıüh.i.yıt1r, 01nu1orlardı?. 

Nerede?. O ..UrbUz deUtanlılar, o 
perçlmli tase kızlar, cıY&ldaıan Jav -
rWar, mu·uı ihUyarlar ki, daha diiD 
aO"'üaiiınW saywz 7ıldıalar1 .ribl, 7uri 
11.fuklannda pırll pırıl ışıldıyord.ıT. 

Nerctlc'/. 

Şi.ndi, yok ulaJı, ı,11'1.dl ho&YKl ••lan o 
lnswlarL'l d~ d'1fı.ınuh.:rı. zevkluı, 

bulan, ısaad:Uerı. bahü;rul• rı \'ar
dı. r\eredc o J.n..wnlar k.ı, d.lh ... da;1, ol
rer ha)a& "1Jloı.r1 l1a&iude, ı:tciılrlerde, 

kasabalarlla. ki~lı:rde akqor, t11 ld.a
ş17or, b;rnqıyorlAl'dı?. 

Şiınıli oralarda. u ell·ın ve ftolak .. t 
di;;arJarında. tah:~l ;}J·ılıuu ÜrLıntkte, 

l&ı;at. pak.al ~.ıftıı"''-'-'· fır;wa, m~u U 
faeıanm melodisini "VYll':mt-Jr:te, ola.Df',.a 
hu.iıe ıs!.ık çalmakta. 

Yduk bacaların, tü•miyen, susm&1 
ıfızları, ceclş ve d"l'in bJr Kratrr gilıi 
korkunç!. 

Kı.l.Ueş yer oyunun b:ıht~ı:ı: tnsı.ni<!rı, 

bir toprak 11fını bftline uındş 11::.\!&

balann b11~u.k ynUarı kenarında Ulre
ş:yor, si.ıi..11 ;·ardı.mınuı bekliyor-

\"erin oul"ra!. 
l!EljA r FL'.lı'zt 

Rektörlük 70 bin liraya 
ihtiyaç gördü 

Bava taaıruzlarından pasif ko
nmma faaliyetine Üniversitede 
devam olunmaktadır. Vilayut se- 1 
ferberiik müdürlüktl Üniversiteye 
bir korunma sığmail;ı planı gön -

der' 
Öi;reııCi "'mize ıı:öre, Tektörlük; 

bu plim çok kücük "e basit bula
rak muvafık görmemiş ve yeni 
bir pliına ihtiyaç olduğunu vi1'" 

7ele bildirmiştir. 
Beklöri ük: bnglln ade41 1 bini 

bulan tslcbeeri ve aynca profe -
sörlerle mü,tahdemini istiap ede
bilecek bir sığınak için 70 bin lir 
wım ııeldiğini de tcsbit etiniştiır. 

Bu paranın Üniversite bül(e -
~inden veı·llıncsinc hnk&n olama
dıi{mdan V<kal•t nya vilayetin 
yardımı zaruri görWmrktedir. Ve 
bu ) ı<rdıın ynp?iamadığı takdirde 
Ünı\'•:rs.tdiler icin bu sıi{ıaak in
{a oıu1.t.&m.ıyacaktır. 

ilmi Doçc ,terin 
kab:lıy .. tlari 

Üahcrsite doçctıllerinden ne 
n!shet!c i;tifa,lc o!:.mabildıgi bak
Lında fakiıltt~ tlekaulan tarafın -
dan -:.nıınt4:ı:anıan ietkikift y~pıl
ınal.!a ve bu husustaki raporlar 
Maar.f v~kiilct.ne gondPrilmekte
ciu·. 

Köy!erin varidatını 1 

s mdive l·addr ne tedrisatta ve 
ne· de iİmi ııraıılırıWlh rda kendi· 
s·ni ı:österemiyen buzı doçentlerinf 
orta 1ahs'' <1nrine '\'er41eceklc.rı an-ı 
l~ılı laktadır. 

-<JOO--

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Avraıra harbi l>qladı başi13alı blla
ra.nann Alınan t.aarrmıma 11fnn11ua 
bam1 de Yaltit nk•L çok harareılen• 

rııltUr. Dön Dll'danı.eri I<~ defa •hem· 
.miyetle 8'.iıyleııdi ki bıı&u.n dc.,H_ C', ya .. 
ruı Betçıı.a, dalıa ;üyade llvW.O. la• 
arr&.o:ı:a. ui'rıyacaktır. Ç.uıkü Alm:ilü.i'ı.t. .. 

nın p1.lıııa4.ı İn1"1ıtercyl ma.llve-.wek 
lçla havadan laarnıs eta..•k li&m &•l
aı.ı.. 8-t111 lçba de ea tmln fart oia
rak İııslllae7• lıart• elan A,,..... oa· 
h~Lierinde hava ve deniz nıerke1Jerl te
sl.s etmek, J'&al B<1landa ve lklçl..ka 

ııalıillerlııe salalp elmalı leap odiJ•r -.... 
Bunala boralın şimdiye kaılıır Ho• 

landaya taarrıa edilmedı. Almanlar 
böyle Dolanda gibi. Btl,ika cıbl bita
raf konışula.•1n hududuna ı-entck.le on
ların bitl.r&flıiını Oftadan kaldl!'Ulc& 
karımıubkl mWtcftkleı in MJ"~rcl kaJ. .. 
mıyacaiını bilmf"ı; drgillerdlr. Bnı1unla 
~raber u cV»Aıt-rtie yLıt ~.\lmanyanın 

lntıka.ııı pl-..ııınU baltsed:Jid;ru Ho • 
lawl:uuıı ı&ıai lekııı< edllnaelı:tedlr. 

1.250,000 Alman a .. erl prp lında· 
dwıdakl bil.ar.d komşuların l&ududıın
dau i;crl clnııek içlıı •ıw.r lıelıleınek· 

tccL.r. Ai•anl.ar fazla olariloll liOD aa• 
lerde :.sJ bin k.ş;dtn f.ııl"' a kcr daha 
ceUnlikleri •lbl acır toı;l~r. tanklar da 
•elirmlı;lerdir. THud.ir ki bu riva~t
ler doaöp dofatUken, ecucıı A-n1•· 
nın er;-eç bir ta.arru .. d:1. bulwunak lhtl• 

mallert tlaima ıözüniıiluie btahuııarkea 

o kıiç'lit bl!araf meınle ilerde ar•ık 
rahat ve hu"ur k:ılnıamı~hr. l::ğer Bel"' 
'ika hi.ı.kümetı liolıw<la ile bir iwrak 
aiı.leduek olwııa b11 ı..rekell Al111JU1-
7ouıııı kcıulislne b:ı teluliı ınabiyelln.S. 

sayac.ıiı bLd.ı.r.i..ı.r..ı.şti. hu ltibaria lio
la....da yalnız bulunuyor. l..:~iu bun• 
brdaa blrlllc l<c:ıvua !.:ı.llıule dlterl• 
niıı m11tlaka yardon;ı. ko,acaiı tabmta 
cd.lmek.t.cd~r; k .. ;-ıt üztrinfJc b1r mu· 
ahecıe ol:-.u.n olma ın. 

gecesı ugruna. • • 

Satıbn her nevi altın ve gümüş 
~yanın Darphuıeye ııötürülerek 1 

damgalattınlması mecburidir. An-ı 
cak bazı açık;;oözlcrin birbirine kan
calttia merbut müteaddit parçabr. 
dan mürekkep olan bile7.ik ve sa- j 
ire gibi altın ve gümüş masnuatı 
damıtalattınlık1an sonra kanc•lan 
kaldınp yüksek ayarlı parçalar ye
JCine kıymetsizler'ni koyduklnrı 
ve bu suretle halkı Pldafmak iste
d'.kleri görübnüşfür. Darph:!ne 
idaresi bu kurnazlığın farlcına var· 
mış ve halkın dolandırılmaoın~ ma
ni olmak üzere he rparca . m üze
rine ayn ayn damga vurmnğa k«>
yulınıış!ur. 

çalışacak fır ncılar 
Belediye tarafından el<ınek işi

nin halli h;:n alınan tedbirl!r me
yanında, fınııcılar şirke!i ha'i -
rinde caiı'!lln fınncılann, her 
semtte açacakları fırınların birer 
nümune fı-ını m•hiyctinde tesis 
olunması alikadarlara bildiriio-.i;
tir. 

arJırma. iç'n ,, 
İst1U1bttl köylerinin vııridatmı 

•rltırmak maksadiıe vilayet kö - 1 
cülük bürcsu tDrafuıdan ytni f:ıa- 1 
liyc; geçilınlşlir. j 

M .t ul rekoltemiz 

Der iki tarafın bu sı:orl"UC çıka.taı.;:ağı 
askrrln miktarı 1,180,IUQ elac ;ı da 
ayrıca hesap olUAmakb.dır. L,te bi.ilUD 
bıı cihetler Almau7ay1 dü-1ilndilrt billr 
diyorlar. Faka.t ne olur~ olııru Alr.ıan· 
yayı lıı:omtn olaa biı.azAflarıa YulyeU 

ne fekli ıJataiı •eselesl taalealyor 
demektir. Bltarafların hal ve mevkil 
.ıUUkç:e na;dkletiTer. Aimaııyaya karşı 
harpte b'llluau sarp memlekeUerlnlD 
bul'"ün en Uerı •elen slyul ve ask.eri 

kalem erbabı ita nazik mevzuu v•kil 
vakii lıer ıailııuel>el d~kce ıazeler
kcn ,..~ ,........lanna c.ok 
dikkat eder Körünüyorlu. 

Cllrmüm04bal hilılml öniindelıl ev· 
aka k.- bir söz atııklaa sonra; la.in .. 
te 1>o1aa l>lllıülı, Urıaa daran ıaııla _ ...... 

- Hamdi; balı sen l>eraber otarda
fllllı• ark.M1a4ı1D Qswın•n altan 7Ü • 

ıPiiü Ue U llraaııu çalarkea talal-
...,,_ Ne dl1ec:ebln1. 

GIJlnlf ve lnırlanadaa diltmiiıı aall 
Jılr &ile -ııP eldai11 ulqıl•• dell
nnlı ıııtııı oelıenk lıaoia bir ıa-ıa 
aıılalmai• Jıqladı: 

- •• , ... ,, baJ' bakla teJ"tw .,. .. •am •e ba qı 7apkm. llell l>ö7le idi 

•ir lııraı&lıja -iil -- - ··llldlm »UIJr.>- Ne J'lpııiım ıtl4a •&r 
ureL _ ..... ,. 

- llek•bd .. ......,,.. ........ 
1 IJ' ene! a1'aalaadım.. N"'81ımı çolı 
aevi7or ve ondan 17nlınam dbyada 
ll'IP1alnla. klmaesb kalaeaiımı, bÜIÜD 
,,_ lıanellal lı;aJ-eceilml •-
1117onl-. Halbalıl o ve ilıtl1ar aancol 
~,.., - ... dllllıüadtller. Bcıılm 
h dluııı aeslnce babamdan kalan e
lbndelıl - paralan da J'edller. Ken
-1 oelıını kanneı bel, ~I J'•rlıı
de •tnc bir tüccar olank taınlmıftım. 

M""11t param amldıkca vücudümti 
ateşler ean1or: bir ,.an cetlp son kanı-
1111119 da bunlar -tnuı& harC3dık"an 
-ra .. rapabOeeeflml: lıa etbdaıı ve 
..,._ lapan hala -.11171 nal ,.,. 

amıda alalı07abllecefiml acı acı diifü
•liJ'or-

Nlh...,.. ........... Ye •orı.a lı•lıa 

1 

! 
bO!lılediflm o in da ıeldl; Bir lçklU 
<tleaUııbı ferdasuıd:a ce- cllD bq 
..,..._ lıaidım. O aal>alı evden tıkar
ken ııltaııl- ~ ulıea se1-I 
ve cytlbaşı• cecesl null eileaeoetaalal 
lıararlqbrıııamw li~l..U. 

'l'ıllı"41 etlencaL.. 
Bu küçük cümle7I qlUr lşitmea 111-

redlm!. Eve& yak.lqa.n 7euJ aene7i nq•e 
ile, 1evlnçle kal'1ılamalı lıellıl amumi 
l>lr idelll. t'alıal .. nim cllıl lrilliln v:ar
l&imı mahvdmf4, terYeU Ue beraber 
•eaellthıl de bir ..... lus ııtnuıa lıar
.._ lllr avallmm Fl!lll J'ıldan llek-
117eblleutl ne elal>illrdl!. B•na o da
kikada., nltanlıma eö1leylp sonra her
.. 11, bölila acı halıllıati aıılalaralı ııit
aüııe pklapmak ve onda kalla kua 
alıaı.kbt .... 

Lllıln !>enim ba lcredılüdllmtl ve 
J1bttmttn sarardıjm.ı hisseden nankör 
malıliı.k daha o ıwıl1ede bemen de~U 
YG ptirtlailıı, lı;aJılus ltlr lıahlıalı:a aı

taktan aonra: 
- Ne o Hamdi- Dtlşünl7omııı. Pa

n.n kalmadı pbba! dl1ı alay ettL O 
ani.Jede onun bu kahk&bumdan ve 

B1naenalrvh bu kabil masnu3t
ta damga.sız parçalar :;iriil<lüğü 
takdirde bunların hileli ve ayar -
lannın dü,~k olmuı icap etmek -
tedlr. 

1 h. i...t,.;t; K HABE H.LEU 1 
* Yann 11bahlan itibaren adil teb

ligat posla vasılasile yapılacaktır. Şeb.. 
riın~ 7a milbafir vazifeleı'inde ipka 
olunmuşlardır. 

* Resmi ve hususi bütOn orta mek
teplerle liseler yılbaşı mQnasebetile 9 
gün kapanmışlardır. İlk mektepler de 
Çarşamba gününe kadar tatildir. 

* Muhtelit futbol talnınımızla Ma -
car talıımı araunda yapılan maç dtııı 

Taksim stadyomunda takımımızın 5 - 3 
galiblyetile n•li«lenmletlr, 
* Her tUrlü perakende ıab$1arda lh

tikir yapanlann da skldeUe cezalan -
dırılmalan için yeni tedblrltt almmalc
udır. 

cizbebelderlnde'kl iç wtan alevin o an- 1 =======-========= 
dıılıl deh~ellnden tliredim w kuWtla
nmda o hain kahkaha: rözlerlm.de o ! 

naı:arfardakl korkunç ma".lanın akslle 
kop kota. şuarsu.z, bls!iz bi..r lnsu &ibl 
oraclaa ı.acıım. SerlJe cldlyonlaııı!. 

Buaa ancü t.rlıadatım Mes'uthm o. 
ııta.suaa &'lrdlkten ve onıın dqarıya blr 
arallk cıkmasından istifade ederek ce
kellııla eebbıdelıl cilzdaaını palGıklan 

llOIU'a anlaıluıı. BD oibdıuu •l.faalDB ı. 
ela almqtım. Fabl • _.... Mel'ld 
••idi ve -1 :rabJ17aralı pol'" verdL 

i.ı. lnı IM:nlm lllı n - a.........ıar 
lı&J' relL. 

Mahalle- -1a c..ıa bıı lıulıı 111-
ra.lmdaJI sonra •• 8 17 bapse malakia 
o<lerelı levkl1Uae7e röndenll. 

HALUK CEMAi. 

Bu cümlcdrn ouak Kadıköy ve 
tis1'i;.ofarda s:rkct haricinde ça -
lmnak lbere mllracaat «len iki 
hrmeının taleplni de kaymakam
lı.k.larca tetkik olunnıaktPdtr. 

Yardım seferberliği -· Enlııeıı.ıı Ye elvan TllAJellerlıulzde 

'Vllkııa cetea uhıele feli.lıeU, bülliıı 
,..nta en uU .... ,+.,,.ımı 1aıtmqtır. 
U•- ve milli Jıir ......... ..ıerberllil 
derlW faaliı'ele •-'flir. Yardım lfla 
eaı.., let<kkiiller, nlandaş::m en 
cömerl danıılan ve illcenapl.ıiı Ue 
kafl1l..,7or. Büllla meml•kel, en fa
kirinden ea aeııclıılae bdar, folikel 
.-irmiq ntandaflana J'&rUllll s:tl" -

malt, amalmu ~ tela idela 
ar .. elmelıledlr. 
Ttlrlı ıdilnkellaplıfuını darbımesel 

ol110f1111dalıl oe!Mıpleri lılr lıon dalıa """ 
b:ronıa. 

Bt'BBAN CE\'AT 

Bunun için her köy huduttan da· 
bilinde bulu.nnn devlete, evi.af ida. 
resine ve milli emlak ruüdürlü~
ne a.t arazi tesbit oiunnıakladır. 
Şimdiye kadar bu sUl'etle birçok 

köylerde köy saııt:ıklarma mrl o
olabilecck b.rçok arazi bulunmuş
tur. 

Bo amzilerin köyler namına ta
puiannıa alınmasına da başlanıl -
~tır. 

Avrupa Harbinin 

İngiltere iıe 
İıısW. •rd- ırllgl•e lı..,,..ellenlJer. 

DonWıroaJana 1anlmu arbk fili n 
aıü .. sir şclıle clrdl. ı,ue,.., lı..Ullı 

•d• mevcudliı Kaııad.ıda.n, AvuU'al
yadan yel~lirilcr .. ıeleeelı lıanelier
ln daha ar!ac.ata tüııhe 1ok. A.-r.ıpa 
lıarbl arbk brslllz ı...ııaraıonutımu 

te:rk•CJ ~ea a&&11.m arumdıkl tesanldii 
blr kf're daha 1011.t:rmlt ohtu.. Doma-
7onlan.a &na\-ats.D İD&ilt.ere,.e •u Ltdar 
J:J~P:.auU,yet ,,..&ererek. fili 7:ırdu11.Jara 

ciri.;eee:ilı.ıl dah~ evvrl Alaı:ınlar &altı

m..a e~u al.i~ etmed.J mi7. Belki de ele
min oatarm Avrup~ 1$!eriıle llar._a-

Ticare; Vekaldi; milli ınaluıul 
ıekolte1er.nıi:ıııe mühun yüksel -
meler olduğunu tcsbit etmiştir . 

Hu artı~lar b.llıassa hububatta 
cok fazlad.r. Buı.day, elan, kuşye
mı, zeytınyağı, yumurta, lırm de
ri, bağırsak, afyon, krom cevheri, 
maden kömiUÜ, palamut ve paıa
mut hulisası ile cekirdekli ve çe
kinleks:z üzüın, iıı_cir, ic fındık, 
kuru incir, t:ftik ve yün bo devre 
iç.nde istıhsııliit miktarları teza
yüt eden mühim madde.erdir. 

Yeni M~selel~ 

Dominyon/arı 
am nveleeAlmazt •ll''zm1•kal elmat 
ecnabıı prl>i lan"- 7uleferek 
blmıt A 1••n•v n.rd&r. Banlar ara· 
ıımıı.a timdılıt AlmlDJ.,.... riııdenl il 
Y'"'MıW.Vla pre.-cr•4ı 1e1' ,apaJqMdu. 
AlrJladll.i m&U4ıelllleke.leriııl ıekrar r!e 
•e-ciımck isli.Yen Al1Daa7aııw ba &alebl 
b..-ş.a.suıda eeııa.bi AiT b domiD7o:lU 
b11D& asla razı elmıya.raaa.:u, çtiLka ej"cr 
mHCW. crauiua sar ı tanlı teanr Al

Ja&Jı7&J'& •erilecek oluru. cc:ılllll Af
rillA.nm vari.ıj'ı khdl~& airuacajmdan 
ae kada• ...ıte7• diitlliillAıi Loııdra-
71 bllılirJıılt"-

mayı tereill edecekleri at.lllleOJlm'tLlr. Alman.lana A.friUda da kendllerlne 
Fa.kat dcmlayonlal' ile anavabn ara- b7aU aba UQ'arak sen."'1.tmek lstl-
swd..al..L t.esaı:;.W 4'0k f.tli bir teıuı.le ycccklerinc muhakkak nazarıle bakılı-

pürosunu telaşla yaktı .. Gözüııü ma'llıştı. leaaJıiır tQqOI'. yonl11. Şimdi ı\lma.ıtarw tahr.U.mdaıı 

Dlier taraftan &.us71 acaba İskan .. 
dinav memlekl"U~rinl nütun altına al
~ 1Gbı a,tnpcllla -!. sa,.. ılo Al· 
llWl7• arıwııda cWI bir aııı.ma ol· 
daiundan ve bu iki devletin .\vrupayı 
fil 'ft7'& h ~ ntu'n ma&akalanna 

aFll'lr&k lıeMI salıalan l&ll'ııeaklarıa

dan bahsedlldlil lıJlt.llıııltlll'. Eter 
B.llQ'& Jtak.ika&ea fskand'PıVJ& saha .. 
llDI da Baltık mcmlekelleri ıibi lıendl 
nüfuza allına almalı islerse l>aaan Al
manya kin ılı:uadi lulrlerl aa fld<lelll 
ol.m.17acakbr. A••enhr t 1 1ren41ne• 
meaıleke&lerinıleıı kuesle, •mir ye 
7qecelr •a44•hrl •*- alQ'erlar. 

Yazan: fskender F. SERTELLi rd ~ 'k · _ Kolon el Ballar beni atlattı. AlmallJ'aaın lıup Jıapadı başhyalı yine babse<lllm.ekiedlr. Cenubi Mrika-
pe eye "' tı. •-~•iereJılıı dw'-···- tlarethıt dal'l>c "·· Zil çaıındı. Hala Leylayı bırokmamışlar. Bı - --~ ...._... nın .,..vekili ıeçeıılerde şöyle sôyiü-

t'laluıdlJa arta lıarp sabaaı olda 
.ıaıı Almaıı)'JllUD ora Ue lleareli ....ı 
selıl<ye ııjradılJıu lelmıra im- 1•t
tur. Geoeıı sene l"•le•dl,-ad&D Alw.
J'IJ'• n m117,,,, '" 1ı1a aıar1t:ı1ı ııe
nste •el.m.if. Alma••ar U Flulaa41in'" 
J'1l 18 mlb- ... bin ..... lılı ..,.. 
ıri ............. Bütila •• aı..,...- ..... 
stııı - 1ıaı-...... Dlter ıaraııaa 
ı...üa lıarple loalaaaa a.,..... da 
il.emil lbU,.açlarmı lııırakaralı ..._... 
J'IUllD mıılı ... aldup mevadıb Jplklai· 
reyi -ıı ,.ıı • cllllrür Mr -
..ıedlr. 

a..,..,,... tm&lde lalıl)I etllll -k· 
- - .... metlıııl ...... fı ıı.ıı-

BAR ÇİÇE 
l\lüzik başladL nkınış olsalardı, '1mdi onu ah· ...,.,ilik ıııalısaı!lle olaa lefel>l>iak:rl de , .... , 
Ptrde a(ılclı. nede görecektim. l>clılHıiil neUe07i vcnııeaWıtu. Cereıı - 4 1w••'"na "-abıh •ımm llbı 
Lo bl L-- ı . _ _._ ı --•"'- Diyerek, nmftan~ındıın bir &J'•n llıncatı 31 mliyoa aae ı.m 321 İli- telalllLelldlr. Fakal İııcillere blda eıı 

ş r ıa...... (luac sun "~·- v , -- Plla lirası lııJ'ıııeı.tııdetlir. lııaıııer.-..ı 
larla bezrrunlş ma11i bir sema.. j bdeh bile l(meden, hesabını gö- l:ırl ı1ao-..ı1ıır. C•au .. prbi Alrl-
•Beymı melek. kanatlarını ıalh _ riip kalktı. IUWalı bu müddei zarftada 13 mil1on .... .Blman.-aa ...... .,.. .. ,. 

- ırellnee: ~· lı- ...... 
ı.tlaraf memlelıetlerlıt --b .. 
........ ,. f1I rtıalenle TflllldOD dft:lıotl 

eellıedecel ,...nr ı-ata Jıqladı. 1111 

Koloael mermer m..Uvenleria 
Dk baamağuıda .:urda: 

- Ne 4•mek istiyorsunuz? Suc
IU bir kadın tevkif eclilmİ$SC ve ıiz 
enıın suçsuz olduiuna kani iseniz, 
1wıa derhal adresini veri.ııb... Şiın
di tahU7e ettireyim. 

Ferit paşanın katibi vak'ayı kı
Nca anlattıktan sonra: 

- Bu kız bem benim akrabam
danılır. dedi, hem de p•ııa efendi
uuzuı (hususi istihbarllt ııebeklai) 
ade eal•n faal bir şahsiyettir. He
Dıen Jııu gece tahliyesini emir bu
)'Ul'ursaıuz ~ok memnun olunun. 

Kolonel yalıdan (ıkarken söz 
•erdi: 

- Hemen şimdi, dostum! Hemen 
•imdi.. Otele gidi."!' ıı;itmn emir ve
receğim. Merak etmeyin! 

• •• 
Günler geçiyor .. Fakat.. 

Damat Ferit pPşanın katibi iki 
akşam sonra, bir iki saat i~iıı fır
sat bularak, doğruca (Yeni bar) a 
bşttL 

Semih K5mnın (Zmıbak) ı bar
da göreceğinden o kadar emindi 

li" 
Yan localardan birine otnrnr 

oturmaz, ilk 1 1 ımrsono: 
- Ba (Zambak) m aıa-

raJı: il'---L b' --' -L- Semih Kamran, bar sa'-'bine uö- 983 bin inrııı. ı.ralıkl.ır. Harbin baş- il'•· - bqı lıanlıole cesıı-..ır. 
7 8 y__. ır y,,...en _......,,.e '" ~ laııı<ıeuıdaııb. eri İıısUlerealn -.ııca ü-

aıaruı var mı? iniyor. rünmeok istemiyordu. Şiaasinin 1E11t1 Abııaıı mliMemlokcol -bi 
Sibiinfl sormak oldu. Semih Kamran •n ubtıeyi ,;;- yanında mahcup n:ıevk.le dU.me - ııaı~tı J'i7ttek ıııAddeleri olmaşlur. Bmı- Afrilıaıwl - ttrllmifllr. O.an 

rible mek için, çarçabuk paltosunu gi - dan "°"ra pamuk "° saire ılbı İıısll- lçla bu aiü.a ıö•leriliyur. Ahııaa --
Garson, Semih Kamnına: e: . ba:rd tereucki fabrikalarm •·• ... cc·•ı lllild· 

•• 1.- -L Leyli laırtuJınno )'ip an cıktı. ,...., .. Jla&'aM"'I- oldap liJ'lmen JCl'lere 
- Evet .. Biraz sonra ,......c.... - ~ .:eler •el111tkledlr. 

sah Diye ııunlcl.ımclı. Müzik eok ba- Semih aereve ıı;idiyonlu? • - po1ı. yoıııuı- ve ı.aaa - ıe.ı-
neye.. zin bir uvertür çalıyordtL Cok ıevdifi (Zambak) 1 naıl t.rııterealıı Avrupa h•rbiııe cırm .. ı •ırıer aı-..ı.r. l'alıaı bu ellıeller ıe- ı 

Diye cevap venıı4ti. Rab başlımı~tı. tahliye ettirecekti? domiııyoDların tam bir m11vataka11 ııe fenüaı 1111F11mDlıılılır. AaıJ .. 1eıı-1ı; 
Semih bir $işe ıampuıaly~- ısaııır- Bir araiık renkli projeloiyonla- - Keşke o gece bu meseleyi Fe- oidu~u bubellidır. Bımun lçlnd.r lıi istenen nokla domlnyonlarıa lııante-

ladı ve ıı:euis bir nefes ..,_ ın ,·erdiği ışıklar altında riizgar rit paşaya söyleseydim. Kolonel Avuıralya<iaıı, l'enl Ze•nddH tolllla- reye merbatlyell•rldlr. 
- Dedmek ki, koloııel 1;18

•
1
1ar sö- gibi uçarcPsına rakseden (Zambak) o zaman verdil:i sözden geri dö- nan ..,terin lalim ve lorbl7esiDe devam Cenubi Afr.ka Başvelılll İııslllereden 

:ıünde urmuş. Bravo mkı~~-~yba. sahnenin önüne dojı~u gelmisti. n~mez, paşava k?r"ı mahcup ol- edılerek yelişenler.n Avrapaya rön - balıscderkea ea IJI daot dlJ'• ö~-Cll 
(Yeni baıo o ıece ço ..... a a - k: mamıık i•in, dedı' mnl n:ıutl·'·a ya- dcrllmrsiDe başl&llDllljlır. Bwılar ı.ame de bir 1ıııı1uma u .....ıı .._..~ .... """-· •·•-tı. Semih Kiımran gözlerini &(ara ' ~- aa -- ..,_ .... z b k pardı. Beni kolayca atlattı. Fakat, kafile İnırilıoreye rclmckkdır. Diier kü cen11bi Afribda 1111 seferlıl Avrupa 
S -'-•-·- nl - O ııe7! - dedi - bn, am 3 . 

aat a.va.uu vuruyo u. · paco:avı atlatamazdı. taraftan dominyoular lnl:'il&.ereyc g-ün- Jaarbille k"'-..,a ıQlnl kalarak dv..,,.,., .. 
k ılcğil Hayır .. Hayır .• (lllenekşe) yı -· -· 

Semih Kinuan piirosunu ya tı: Diverek Bev. oi?lu raddesinde --•- der.tınek iiacrc bava kuvvetleri .. •ü- b"-ealcır de vardı. Ba clo.m•--00 da ' ı· Zanıbak yapmışlar. ,.... .., ..., 
ar.-

1 
Bur

1 
ası da ne kadar n1eş e 1 Ferid p>şanın kifibi birdenbire luna sallana yiirihordu. cude ıetiriyorlar. lıendl ldarcalade tamamile mil31akU 

...., ence i bir yer dakrusu. nsan · ·-•·· b ı - bir aralık Semihin kafasından DominJ·onlardan b .. lıa ıürlü idare oldu,iuııdau orada İnrlllere•e •ardım 
b • • • ke müthiş bır ıwı.ısan aya e ugra" ~ , , 

u an ıeın adini unutuyer. simsek sür'atile töyle lııir şüphe edilmekle olan Hlndislaaa relinee; ba- etmeyi blb• a r eldui11 ıllıl bleml-

Jftll•rılaa l>lr lnı- ~· -
celine "' --· ıröoc Cllrplll'or: 

BUJ'IDID mabadı FlıılaıuliJ'a:r'l al• 
maktır. AJ'Jıl DllUllllla Nannıçln ııbııal 
larafmı da ele ceçlrm•k lotl1or. B• 
aurene AtmanT• De ll'D!\Tı ara nda 
ve Avruvamn bu sahaawda Jıarlla ü· 
s•rlnde birer nüfus mmtaka.u t.esJ9 
~ ohıJor. 

ALİ KEMı\1, SUNMAl'I 

Birimizin Dardi ı 
Hepimizin Dardj 1 

Varvete aımuıralan başlamıştı. mıştı.Bu ne rualet! Halin alda - geçti: ranıa iuıııtereye tanıı ba barple ala- J'eıılerbı de bulunması lahR ıöriilmek-
Sahnkaenin perdesid · mütemadiyen tı, orlar._ Hakiki (Z~mbak) ne • - Acaba (Zambek) ııercektrn c:ıiı ..,..ı10ı ne vaklllenffn menua ıe•ir. l'lne cenubi Mrllıa .. AJm.u &&- Bir olıa:nıc:amu raZ17or: 

8(ılıo panıyor 1L rede? Anadoiuya -.·ardım mı edjvor? E- bahsolmaktadır. Fakat artık ını...,al - rafta.rları da yok dej:Udl FakaL oe.Uu- •Edlrnekapı ve clvarmda lııak-

Ekmek fiatları 

Semlh Ki.mranm ırözii (Zam - Di~·c bağırmak istedi. Kendini iıtr böyle ıtidi bir vazife aldıvsa mı,ıır ki in1ıııere7e J'&rılım bas ..... da de Avrupa harbinde inrııtere7e unıı kal ve •tYYar satıcılar ekmetl oıı 
hak) ı ıınyerdlL gü~liikle tutabildi. Onnn bağırma-, ve itilaf z•hıtP•ı bu ciinnii tesbit Hlndlslan da kendlılnden bekleneni l>er suretle müzahir oiaıayt en do.,ra buçııl< kar- oatmaktadıriar. Be-

Bir anıbk Türk baletleri de nu- 1 i':a ve kimseden hrsap sormağa etti. ·se, (ZPmh•k) ı kurtarmak yapacoktır. Ba bumu biJ' ıı.ıab va- harelıet bilenlerin nolılal nazarı pllp lcdlyenln on ku"" narh koyduta 
ma<Plarını yaptıhr. Fakat, Semih, hakkı yoktu. İtiıiif 7.ahıta"1 (Z•m- güc h'r iş olauktır. rıldıiı •on rlhıienle öirenDmı,ıır, Bir ceimqlir. Başvekil de AID11D7adan ıel- eluııetl .,.. bııçak lıllnqa satmak 
bunların arasında (Zambak) ı gö- bak) 1 tahlb e efrıcmi. e, (Yeni Fııkat o, (Zambak) ın bllyle bir kere Hlndbtanıa .orvel nhlplerl pek mesi muhtemel tehlikeyi cözönllne ko- auıl olar? Halbuki bet cila evvel 
remedi. ban ı ıalı'bi bn , azlyet karşısında iş ~ ııpacajCıno inanmıyordu. Semih,. büyük J'•ltünllır inin paralarla İnrll- 111rok inrlll<re Ue dosl olmanın ebem- ayni 111q yerlerinden eiuııeii 08 

Biraz aon111 perde açıldı. ne )'apabilirdi? Kerim pr anın tonıııunu Büyük - tere1e yardım elm•t• hanr olduklarını ml1ellni anlalm"Jlır. Mü!!avl şerall al- lı:uru~a alırken bacüa atdeıı on 
üflör ahııeye çıktı: (Veni z.mlnık) çok güzel rrk- dC'l'ede ~peyce imtihana ce miş, rö !erd.kleri ılbi çağmldriı nman tmda karşılıklı menfaaUerin batladıfı buçuk karııt ısteadlilnl aııb1a _ 

_ Muhterem mü~lrrimiz bu setti. Atkı landı. Birkaç defa pn- bütün fiklr ve maksadını öğTen - Hintlllerin lıero cidecelılerl de l>il- bir doslluk. Domlnyonlaria İnrillorcain 1 madıll. Beiediycmi>io yrrlnde 
akııamclan itib~ren banmızın yeni de açılıp kapandı. Fakat, bütün mişti. Leyliinın bir fek diişünrrsi dil'llmlt«r. ara•mdakl l>a karşıhkh doslla.taa i••· Japacaf• bir l;ıhlılka.I bll iddiamı-
Türk yıldızı (Zambak) ın •beyaz bunlar neye yarardı? Semih, bar ve emeli vardı: Meşhur bir saıı'at- Alıııaalarm eenal>I Afrika .. mbı70- lıalı da ıilııil lıotluh ile bbal cdll- zm ne derece dofra ve rerin~e 
melek• raksını ııeyredttekler... s•h1bine karşı yalancı çıkmış, de- lir u1uıak. nunO labrlkit J'apmaları ••rı>leıı ev- --· .ıdaiun• llleJ'daDa 1ı;o71ca1ı1ar .. 

Dedi. Senıib, dudaiuıda sö~n~e~QıJ._j~--~i~111~'J7~a~~~~!!'i·!..IDU!!!!~v~aff!!!ak~~oiı!l~~-.J.~~~~~~~~~(!.,!;D~e~vıımı:!!~Y~ar~)!..,l...!""~'!..!a~a·~·~n~•~ıı.~1ı~·~U!_! ..... ~~ı~·~·~l~L~M~r~ik~a~-~~~~~~~~~~~~~~·~·~!.....:::::::::::::::::::::::::::::.~~L.. 



C:tgan hııcıudunda Kus tahşıdatı 
Roma 31 {Radyo) - Kohire ga· 1 Roma 31 {Radyol - Ka~ire gn~ 

zelcleri, Sovyel Rusyanın Efgan I :ı:etelcri yazıyor: Sovyetlerın Ef
huJuilar.na mühim kuvvetler tah- gan:stana muhtemel bir taarruz· 
,ıt ettiğini yazıyarlar. j ıarına karşı Efganistana yardım 

iZelzele Mıntakasındaıı Haberler 
ı (1 inci oabifeden dn·>m) f 130 kişi 61mlliılür. Mülbakallakl zaylal 

kiköyden hareket ettiğini, buglin miktarı malüm dejildor. 
buraya geleceklerini öğrendinı. Mı· ' ı"' şef 'l'okat ,.u yt:Unln Repdl1e kazasının 
Telgraf muhaberesi nlunıazanuın bütün ıevlerl yıkdmq vr yahut :r~n - 1 
devam etmektedir. Şiddetli fırtına mı~lır. Bu kıua merk .. lııde 2U ölü ve 
b.r aralık teigraf tellerini bozmuş- 48 yaralı t.•blt •dll:nlşt.r. 
sa da, derhal tamir edilmiştir. Tel- E • • l • A'kcrl ,ubesl reisi, müddolumwııl. 
graf hatlarının ve demiryolunun rzıncana gıtme erı maarif vo sıbhal momurları ela buıtin Yazan: ZIYA ŞAKIR No. 26 I'ronsıının şnrk oı:dusu ba ~u • ..:.·i~ fngi~iz ve Fr:>~.ız ~uharip - 1 

mnudanı G nernl Vcygant. bır ııa· J~tınden .100,030 kı~ııık hır kuvvet 

1 zcte muh•birine şu be~·anatta bu- l lı•zırlannııştır. Bu kuvvet IW:u -
lurmu tur: \ munda derhal harekete geçecek ve 
~ So•·yc!lcrin, Finlandiyada 1 General Vevl(nnd,ın kumandasın

u:tradıkları muvnUakiyetsizlikle - 1 da bulunacaktır. 
rının prestijlerine vurduliu dar - ı Boma 31 {Radyo) - Kalkiite
bevi örtmek için ~a~ka yeri.erde d~n b~1dir,Jd;j;_ine g~re ~int hü
hurokete geçmek ıstıyeceklerı mu· kuınetı, So,·yet teblıkesıne karşı 
bakkaldır. B:nacnaleyh Efganis - koymak için 2 milyonluk bir milis 
tan ve İran üzerine h:trekcte ge~· kuvveti teşl,iline kurar venniş ve 
meleri muhtemeldir. Bu hiikU - derhal faaliyete geçmiştir. Bu kuv
metler hakiki tedbirieri almışlaT - vetierin şimal hudutlarına gönde-

mütemadi tanıiri için Sıvastan ve ihtimali vardır aile <frad;ıe birl.kte öl~ler ara•ında-
diğer yerlerden alınan birçok a- dır. 
mtle çalışmaktadır. Anka.ra 31 (Hususi muhabirimi& ... Oı·m:ın koruma. 'ciment, dört a'3ker 

Vali Eskiköve giderek Vekil - den)- ,\lllll Scf Lmel iııo•ü Diyar- ve iki Jandarma da öhi bulunnıwıtur. 
Ierle görüşmüstür. Öğrendjğime , bakırdan hareket etml1tlr. Cumburre- Sıvas \Jlliyelinin Koyulhisar kaza mer-

Türklerin muvaffakiyeti Bizanslı
lar hesabına büyük felaket oldu 

dır.• rilmesine başlanınıstır. 

Bir Sovyet livası berhava oldu 
Helslnki 31 ( A.A.) - Salmijer- den biç biri kurtulamamıshr 1 

b d F . 1 f d .• "b t• . • "Jd"_; .. vi'nin cenu un a ın er tara ın an Dı~er cı e- .en Ö!?'renı ~gıne ~o· 
dinam:tle doldurulmus lan boğaz• re tiO Fin cephaneleri kalmadığı 
)ardan gecen Sovyet livası bt-rha· için Petsanıo mıntakasında Pars-
va olrnu,tur. tadt civarında Norveç hududunu 

Bu Iivayı teskil eden 2.000 kişi· geçmişlerdir. 

Fransızlar harekete mi geçecek? 
Par15 il (A.A.)- Parls matbuatmın 1 

kanaatine rörc Başvt-kll Daladyenln tam 
bir mu.afferlyet htlhsal edllmeden 
Fransanın silihları tllr.dcn bırakmıya
caflm teyit etmesi keyfiyeti Tramı2 

nrda.sunun enerJlk bir· harekete C'e(!t

oeilne qarettlr. 
Parl• 31 (A.A.>- intran•lıreanl p-

zete.;inln nr~rcttffl bir habere töre Ge
neral GameHn. İngiliz umumi karargı\
bmı siya.ret ettikten sonra btyanatta 
bulunarak hart ket saati retme•len evvel 
Fransız ve İnı:-illz ordu1annın lü%um ... 
auz bir tehlikeye g-lnnemclerl llzım 

l'elditlııJ IÖ7lemltllr. 

HARiÇTEN GELEN YARDIM 
1 (1 lnci sahtfeden devam) 

we ıstıraplan Cumhuriyet hilku -
uıeİinin şdkat eli kendilerine ula· 
ımeıya ka~ar sü-rmüştür. Tahmin 
ediyoruz kı, dündenberi tahin in 
ınen•atine. yolların bozulmnsına, 
karın kesafetine rağmen imdad 
kuV'vetlerinin yc::ti!?tmetliği yer vo 
mıntak" kalmanııstrr. Felaket mın-1 
takası dışına nakledilen vatandaş· 
)arımız barındırılaeaklPrı mınta -
kalarda selamete ve saklı.!{a vasıl 
oaraklnrı gibi henüz zelzele mın
takalarında bulun•nlara da yardım 
imkanı artık temin edilmiştir. Her 
taraftan vaki yardımlar ve iten -
!erle b'rilkte her tilrlil nakil va -
sıtalarımızın veti•ti-rdil<leri erzak, 
çadır, g'yecck esvosı !4 a buhranı 
karsılıyacaktır. Bu itibarla bul!'üne 
knılar felakett"1 masun kalabilen 
vatanda.Iarımızın yarınından eüıı
hc etm .. ~e mahal voktur. Milletin 
geni• ö1rüdekl Y•rrlım •eferbf'r -
liiı;i. hükumetin $efht ve tedbir 
ell hu v•tanda lar hakkında her 
für\ü trı!hiri emniv .. ne basarml\'a 
ldlfl f!',•lecek ve bir ırün onlara ha-

yatın bugünkü acılarını tanıami!e 
unutturacaktır. 

Bu arada, biiba..so üzerinde dur·, 
mak istediğimiz tezabiirlerdcn bi-; 
ri de felaketin dünyada haber a- 1 
lınmasını miitcakıp miittef;kleri -
r~'zlc dostlarımızın gösterdikkri f 

büyük alilka ve yardım arzusudur. 
:Müttefik Romanya kereste, nıüt 1 

tefık Yunanistan bir sıhhi imdat 
heyeti \'e malzemei tıbbiye gön -
drrmekte olduğu g;bi Ameri·ka, fn. 
giltere, Fransada da fei'ketzcde 
'Vafandaşlanmıza yardım için ko
miteler teşekkül ettiğini ve hatta 
Amerikan saiibi ahmerinin ilk 
muD''"nt-t "Jarak on bin do1ar gön. 
derdiğini öircnmiş bulunuyoruz. 
Bunun haricinde doshımuz biiliin 
milletler de f'n yiiksek bir şdlrnt 
ve hassas"vrtle l<ederiml•e iı<llrak 
etmektedirler. Bıı do<tluklar ve 
te'labUrlM' ?"111'akkak Vi ıstırabı
m,zı hafifletivor ve Titrkiverin 
dünya hacmi i(inde V?tntmış ol -
du((u sevgiye yeni bir zaman olu
yor. 

ETEl\T İZ7.ET BENİCE 
=-

Karacabey Ovasını Seller Bastı 
( 1 ine! ııahif•den denm) 

Bu 1üzden •üfııs aylalı olup olma
dıl;ı da anı,..ııamamı tu. Borsadan derı 
bal seylıipzedelere cada.r ve ekmek söu
derllmlşUr. Sularm cltllkçe kabardıp 
ve aeylibın bir leliket hallnJ almak ..... 
licladıru &"österdl(I blldirllmekledlr. Su· 
Jar bilJük büyıik •taçları da köklerin. 
elen kopanp sötürmektedlr. Karacabey 
o•aa tamamen ıuıar altında llalm'fbr. 
8f'1, B ndırn1a yolu üzerindeki kOprü
Jcrln üzerinden aşarak akmaktadır. Gem 
ilk ve MudaAJadakl hndallar toUı'atle 
1eyl.ip mıııtkasına rönd~rllmektedir. 

,\p0lyonl cöhindekl sandallardan da. 

l&Uf:ufe edilmektedir. Bu sandallar bat ... 
kı kurtarmafa ve yüksek yerlere nak .. 
letınel• ba4lam1'1ardır. 

başlamıştır. Bu civardaki ltô1lerde ın
ların tehdidi allına &"lnıı411r. 

Bursa valisi Refik Koraltan feyezan 
mınlakasmda, ilk yardım fullyeUerlni 
idare etmektedir. 

Borsadan yeniden çadır veo clli:~r 1ar
dun vasıtaJan l'Ündcrllecektlr. Çeklr
lf'df'Jd havuzda ve parkb. bulunan JJ&U• 

dıllar da l'Öndf"rllm1'tlr. 
İzmir 31 (Huc;-uoı;i muhabiı·lm!7dtn)

Son ya~a.n yajmurlarclan Gcdlz nehri 
ta mışhr. ffçr sen(' ta ... n bu nehrin bu 
seferki tabanı daha fazla olmu,tur. 
Akhisar c1tmlryohı salar altında kal
mıstır. Bunul:ln s~ndalla.r vt erzak 
sOnderUmektedlr. 

Bütün llanlsa o\"tı'.'U n. altındadır. 

göre, sı,ıasll'n Su şehri ''C İpsiıeycı isinin l::r:r.incana eltc:ıelerl mulıt.ı·weld1r. kı:-zll!dc ~50 ö1ü vardır. Ka'la nüfusu-
de sıhhat ekipleri gönderilmiştir. 1 ııun yli>do otııznııuıı i\ld!ICii ve müte-
Sıvastan di~cr felaket mıntııka - 1 bakL<inln yaralı oldaiu tahmin tdlll-

larına iaşe kolları da sevkedilmek-( Köylerd~n gelmejte başlıyan ha- yor. 
tedir. ı beıiere bakılırsa, felakete u&-rayıp ) Glreswıun Abırca kaZASı kö7lerlnde 

ErzinC'andan bin ailenin 51,·a~o, açıkta kn.aanlaT arasında sol!Uktan 132 ölü, Şibinkarahfsar kazası mcrke-
b"n beş yüz ailenin de Divrikiye ı donanlar da vardır. zinde 115, köylerinde 896 ölıi bulun -
muvnkkaten y<rlcstirilebilce"k - .u;KARAJM.N GELEN TAJ'.SiLAT mu,ıur. 
leri anlaşılmaktadır. RASATIIANE HEYET GÖNDERİYOR 

Sıvas zel.zeleden o kadar tahri- Ankara 31 (llusw.i muhabir~m.iz - İ'>bnbul rasathant-'1 T:elzele mınt:ı-

Jıat görmcdi;'.;i için, ulzele mın -
den)- Felaket muıtakasııı.d n gelen ye. k~ına. bir hcy~l cöndtrmriııı karar 

takasında mühim bir yardım mer-ı 
ktzi haline getirilmektedir. Bura
d~ )·ıkıl.an binalar ~2 den fazla de· ! 
ğ,ıdir. insanca ZPyıat olmıımıştır. 1 
Yalnız Sn·as kazal&rında. bilhassa 
Su sehrindc, Zarada, Hafikte fe
lah! müthiı,tir. İpsile nalıh·esinde. 
ki bir karakoldaki bes neferden ü
(Ü ölmüş, ikisi ağır ypraıanrnıştır. 
Yerlerine on beş jandarma gön • 
der:Jmişt:r. 

Zarada hükirmet konağı ve ha
pishane yıkılmıştır. Mahl:ômlar 
enknz kalrlırmnkla meş!(ııldürl"r. 
Burada 20G ölü ve bir o kadar da 
yaralı vardır. 

ni haberlere ıöre. Amasyada dOr& cami 
ile bazı biı.1uk blılalar yıltwnışu•·. NJ.
lu.s zaybtı 76.ize )'J.lwıdır. 

Kemahın ba~tan başa. yıklldıtı hak-
kmdakl ıUt haberlerin doiru oluıadığı 
anlaşılmi.)hr. 1\Ierkezde Olulerlıı mık.

tarı yirmiyi reçmtmektedlr. 

Dlv1·ill1Uer feliket.ı:edelerden 3500 
nüfusu altı a1 barındır;;.r..aklarmı ve 
bunların laşclerJtl temin edecekler.lal 
bildirıni11lcrdlr. 

Koyulhısar ve Su.şehrind~kl tahrlba· 
tan da Lı~inrau kadar mühim oldııia 
a11l3.!i1'maktadır. Ko1u1h.sa.tda insan za-
yiah :.so dlr. Binaların yiızde sek.seni 
yıkılmt.'jhr. Karlardan nıuv:ısalası ke .. 
silen kUJ'lf'rlnden haber almamamak· 

Erzincanın aı;ayiş işlerine bak- ladır. Şehı·Jn Jukarı ve aşatı kısım -
mak üzere, mu,·akkat b.lr ceZil evi ıarınd bUJük ç~kiiatüler olmuştur. Bu-
yapıliIDŞ•lr. Enkaı athndaıı bayat- rad> eski bükümet konağı da, in*' ha· 
ta olarak çıkarııan bakim muavini Jlndr b·ılunan yeni hükümct kon:ı(ı da 
Hilmi asayiş ışlerinc bakmağa mc .. 
mur etliimiştir. Hapislıanedel.i 
mahkumlardan b:r kısnıı ölmüş -
tür. Kurtulanıard"n bir kısmının 
da kaçtıkları zanııeılilmektedir. 

)'1kılnı1!ftır. 

ZaradJ. da hUkü.mct konağı ve ha· 
pl! hano )'ıltı?mışhr. Metktıfle ve kö.f• 
lr-rdf" imd:tlk 209 ölü ve 196 yaralı tes· 

vetmi~fir. Rssathane mlidür muavini 
Kem:ılln rlya.~f'lindekl bu heyet sah 
cilnU hnrek•t e4ecokUr. 

16 l! (;I İLK MI:KTl::BIN ÇAYI 
16 t."lCI ilk mt t•_ p tarafınd:\n yıl hail 

salonla.rwda. vtrlle<'tk oay ubatın Uk 
h:ıfta·-ına tehir (·ı)i~n1i"flr. 

JUZil.Al' T!IT.. i A~. R Ul!L"I 

Ankara 31 (ll 1suı.,i 1nul!ablri1'1l:ı. 

d~n)- flr. yüz :vatakh t:ım teı;-bi71ttı 

Kınlay ıhhfp lrtnl bu~iln saıt 11 O 
da. buradan harl:!l..et etti. 

Bur3,'::\ '"len habrrlere gorr. 2G1 ya-
r'.lhyı bilmll ol:ın [lk ..;•hhi tm•l:ıt treni 
l\l:ılatya~':ı ,.t"~mf1tlr. Bun11.rd:.\!1 blr 
kı .. mı beledlYeY". bir Juıı::mı h'1ıta1":tT"' 

yaftrılmışhr. Yii7:drn fazla 7a:ah da ltk 
mild:ıvah yaT'11.a•1rt:ın . onr.1 D!y.ırba

kır:ı ~ön<1,.rilmlı,Hr. 

lre nakH:vahna d"vım f"dl1!vnr. B•••ütt 
dr 1'"'''1Irma, t>'•mf'k. 1'ul('nr. etdlveıı, 

batt:ınlye v: Pair:ı ~ nd""r:lml!lltfr. 
l\falc.tyııda b!r kı.dın nh;a.n yti:1.üttınü ı 

çıkarıp ve,.mL .. tlr. Buuda açıkta kalanlar peyder
pey Divr.lkiyc 1'Önderilmchtcdir -
lcr. Şimdiye 1 adar iki bin kişi 
gönderiimiştir. Zehele nin vukuu 
esnasında yıkılan askeri lisede 90 
çocuk şehit ol"'::ştur. Ayrı bir bi· 
nada bulunan talebeye b:r ~ey ol· 
mamı~tır. Erzincan kolordu ku -
mnndanı yıkı;an evinin ikinci ka
tından karyolasile ber•ber enkaz , 
arasına yuvarlannu~a da, muci • 

bit cdllmi,t,•. 5 .. kadar ev Jıkılmış, 

baplshant>de 20 mabkfim ve ahaliden 

Fe a~rnl Karş~s;nd1 • Nımı f esenüı 1 

ze kabilinden kurtulmuştur. 
QLvrikiden buraya hergün 6000 

kadar ekmek geliyor. Ayrıca köy
lere de su ve ekmek gönderilmek· 
tedir. Eldeki bütün nakil vasıta
brı durmadan çalışıyorlar. 
Sıvas valisi Akif, belediye reisi 

Adil cılerinden geldiği kadar ça -
lışmaktadırlar. Sıvas şehri fcla -
ke1zedelerden bin aileyi kabul e· 
deceıktir. 

1 

1 
Erıincanda ölenler arasında mü-· 

bendis Eşref, mühendis Medt, res-1 
sam HPsan ve ~ocuğu, kısım şefi ı 
Hayrinin oğlıı, baskatip Fehmi ve 
kızı, Sü~eyan_ Nuri, ~ilesi. ve ço- 1 
cui\'u, mulıendıs Dnvıd, aılesi ve 1 
çocuklan, Sürveyan Nuri ailesin-

(1 inci ahtCedcn •evam) 

mişlerd!r. Üııiver•itelilcr ve dok
torlarımızm iebcr•Üleri de tlcvam 
ctmcklcd<.T. Eu mevanda profesör 
B. Frhretı:n ICerim 150, Mazhıır 
Osman 500 lira \·ermişlerdir. 

Doktor B. Muzaffer Şevki de 
Aııkaradaki milli yardım komite
sine 500 I.ra göndermişt:r. Hami
yetli doktor ayni zamanda Hilali-ı 
ahmcr Alemdar nahiyesine de ço-

1 rap, fnnile, kank, ayakkabı ve sa·
1 

ire tebcrrü etmi tir. I 
Şirketihayriye müdilr. meclisi 

idare azaları memur ve müstah 1 
demleri ile fabrika işçileri de Kı· ı 
zılaya 4,200 lira vermislerıl:r. 

Cnğaloğln l inci okulu A. 5 ta
lebeleri de 75 parça trikotrj eşyası 
ile 637,5 kuruş teberrü ctıni~ıerdir. 
Ayni mektep 1 inci sınıf B •ubesi 
yavrulaTı da 46 pa•ça elb'.•e ve 
palto, ayakkabı ile 250 kuruş ver· 
mişlcrdir. Diin oldui;u gibi bııgiin 
de srat 15,15 de Raydarııasadan 
hareket eden ek•nresle Kızılayın 
topladığı eşyalardan mühim bir 
parti feli\ketz..-dderc gönderile -
cektir. 

ke<ine ya,.ıl:m para yardınıforı 
1\l~r1.cz Bınkasınuı verdıği '"'O~ 
bin iira ile beraber 251 bin lira
ya y>kJa,nııştır. 

Bu meyanda Başvekilimi• Dr. 
Re~ik 8aydam ıoco, İktısat. Ad· 
tiye, Maar f. Maliyf', Dahiliye, 
Hariciye, Milli MUddaa. z·raat, 
Nafia, Gliııırük ve İnhisPrlar. Sıh
hat ve İctimai Muavenet, Tica
ret, Milnakaıit ,•ekilleri üçer :vüz 
lira vermlşlerı:l"r. 

Siva~ mt>btt<iOU Abdurrahman 
Naci 5000, Vehbi Koc 5000, Tiirk 
Ticaret Bankası 50~0 lira verdik
leri ı::l•i bütün Vekaletler me
murlan, aileicri d' {:"er dev Pir 
mcnsubini aralannılıo topladık
ları mühim miktarda paralan 
Kt~ıia.,·a :vah'"nlıs1a .. rlır. 
EMt,,...-öNÜNDE YARDIM K B!.'L 
EDll,F,N NAIJ1Yr. SUDELlillİ 1 

Eminönü kazası ~illi yardım 
komitesi reisiiğinden: 

Fclukctzcde yurddrşlaumıza 
nq:l .. <!cn ve ayne-n yardım anı~un
da bulunan muhterem ve hami -
~etli halkım.za yardım k'•hul e· 
d:lcn nahivc snbelc-riıniz a~ağıda 
arz ve il5n olunur. 

l\-fcı-kcz ı'ahivc-si: L1man hanı 
l ;nci k>t l{rzılny merkezi. 

Alemdar rabi~·c•ô: 8oğuk~e~me 
alay );ö ·1·iinde Kızılav şnbe:i. 
Beyazıt nahiyrsi: Vezneciı('T ına .. 

JUi 1(32 ler bitişiğinde Kmlay şu
bes1 ve kapalı ~>rsı şubesi. 

[En cuv ve aahmelll lı;, yokuşa tı

karmaktı. Bu yokuş fıl<ıldıktan sonra, 
ıepcdeko dür!Ufjln atar 70!11 üıcrlndcıı 
o koc.\ sc-miler sadece kol kuvveti 11• 
çekllip rulurUhı:ıo n.ntu.. Halice dolru 
hıl .• .&Kk 1t"1 '.ıtıe vuku.a •eUyordu. 

[Blllü.n t' anı li.) atm bır cece alid'
f.ıa da h.t· m bulm.1:;a, .her ne kad.ır W..• 
n;laJlllJ &<ak birşey ise de IUl>Mklu.k· 
lir. 

* isı..ubulun fcllıodilm sw<k on 1>11> tık 
yarılım ve fayJ..ı. t.?roh1 tden bu h~rı• 
ket, bü;tu.n yat:ii1.l1cJ muvcrrilıltr tara -
fındJ.u, ('Ok. ?Jüyük bir takdir ile alk
r~dil.r. llaU,i Tü.ı·kleriıa uı lat.ü .tW;
ın.a.nl.uuul.t.n bıri uiu nıliv4.:l'f Dü.I..& 

bile, İst:ınh ıu·ı iti.hine ai' h.ld.aeler
dcn l-.ın;ıyakıla bah ederken. - eserinin 
z;o - '!':1 inci ~ah!~cicrı~.de - 'l'iırl..lerin 

bu muaııam ameliyattaki h:!.rlAnl ·de 
nı "aifalt lrrUttlnl ( b.:yülıc İ!ktruterln 
ve K yho revlıl v,trııyli ~7.mf" ile) ol
çcrck, onların fevkinde bir harika ol
mak üzere •ö . ..ık:rlr. 

(UALİC) İN ZAJ'Tl:'<ll \:. :SONRA 

Türklerin; akıl, ftklr ve hayalden 
ceçınlyen b.r ka\>"Vı!'tle Hali(! de.aft.ine 
lnditini görtn Biz:ıns!ı!ar d~hşel fctn4e 
kaldılar. ctılrd ~, ondın oraya kcş:

mıy:.ı. baş1aıhlar. 

Tiırktcriıı <"~de eltlklrri bu btlyilk 
muva:fa.kiyct, 'Rhamlılarm htsabwa 
ced en bt.ıyiik bir felaketti. Çin}. ü (Fa· 
tlh), 3c.:.m 1 ·e 7abul yeLmif tkl remi· 

ini J .. aliç dc.'1.iz:nc ir.d:r.r indirmez, 
dt!rhal harekc.e lefti. 2".aiııos Pı,Ja)'a, 
bir sahilden d;.,er ı:u'l..tt. der ı.t.J blr 
kOprü kurulı:n· ını emrettL 

l:Ju kupnuıt!n klll'ulrna bJ.ZJrhklaruaı 
sörcn Bluır blar, arhk büsbölun kor
ku ,.e del eh· katı.ılcLlar, JJ3!U. k.ll.se
Jer bili", bUT \k tf"hlike nar.1;ıM eoıl ıya 

batlaWlar. 
ıtııverrih Du.k9' • "hrın o esııadakl 

vaılyetln! ayııe .. 1 liylc kaJde.dl)·or;. 

Murmausk d~mi
yolu tahrid 

edildi 
Londr~ 31 (Hu.>usi) - Hel»lıı

k:tleıı g.Jen malü.mata ı:öre J<'in • 
landiya •ölüm ıniifrezclcri•, Kus 
aru.z.~indc Lcningrat l\lu.rmarutk 
dcmiryolunu üç noktadan tahrıp 
c.mi~.cTdir. 

Bu ka)' a~.Jı müfrezeler yüz, iki 
yiiz k şid~n müt<şekkildir ve Rus 
eraıisindcn 811 l:ilnnıetre kadar 
iç. r.ye girmişkrdir. 

Roma 31 (Hususi) - Finlandl
yadaki tahmjnlerc göre, Rus za -
yiatı ,·mdiye kadar 100 bin mak
tul, yaralı ve kayıptır. 3:16 lank 
tahrip rdiJmi., ~50 tayyare dü~ü
ril?nıüstür. 

Ölen bir F" nliye kar~ı Ru•lar -
d"n 10 maktul tahmin edilmek -
ted'.r. 

[Kara larafında, lıb7tlk Tiltk topla• 
nnın yaphğı nuaUı~ bombanlımalı, Bi
zans surl:ıruu feJ:iketr.n,q'lı: bir hah• ce
llrDUfti. Bu ball ıören imparator, ktn
lli ı Ye millell 1 ln J'ıtJf"\ meş'um hlr ıa ... 
kım dü Uu,f'Jer &J6.ında ••'itli. 

[ oıuıllk Jtoala»lln 1 il> oaı nal ıleY• 
rlndcnbt:ri, A,,·arı:ır, lranıılar \'I T&P

lar &ibl milletlere Uııı Jıırpıhıı mn· 
harabl'ler ile tıho aaırıu e u -
1ı111da hlçbd' dü1man, bu rl rı k ıtiik 
bir ~·ıu bile 7Cl'indtn Juıruld1'tmtŞa 

aayaffak olamamı lırılı. ll&lı.Hı'a flm
'1, nr r uıtrlndtı doiaşan bir r , blr 
ı&kll'Q &rdl1<1• t c korkun~ ·;ınklu !Ö .. 
ribordu. Türk ctilltltt.ntn miı bbf dar
beltrl ..ııınııa, ~•le bedenlerinin bfi7uk 
bir bU&bi e Ooı,ı:n 511r;,ı.11.(e1Hf!fl, tB:ıle 

&öriUii.1erda. 
[Törkler; bu~fin deflL yann. hlo 

fiı~neslz ki ııu ft:tlc da\ • "fatmı nllilsl 
edcctkh:r •• Vt Şt'hre (frCCtkle:"'d • ~iti. .. 

dafaa için ne kadar ku\1'd sarf dlllı-e 
edil&ln, .b.~b:r lll'~~ rJdt t"ditenhye
uıoL 

İmpontorun ttı:ı•dı o k d~r kmlmış 
idi kı, nih:ıyet (~utta.o> a murahhas· 
lar söıulermtk mecharb'eli~i hluen.l. 
Ve ba el~ilcrle; 

(Mııba.'lara, dtrhll retedllm•k rille 
derhal salba bazınm. Mlktan ne U
dar ytikstk olursa oı1un. her scrıe, ıs

ıenildifi kadar ,.,.rıl vtr yiın.) 

Diyr-. babf'r l'Öhdt"rC:I. 
[Pakıt , nltan Mehmet. lmpar:ı4.onm 

elçilerine, ~a etl":ı.bı verdl:-

- f) bu dtre-tt) c ~eld ktcn sonn.. 
arlık bcldentıden nıc!ı:ıı..:arilYJ kaldıra· 

ınam. l.·:ı. ,l'hrlntıi nrı.cdc<·eiint. Ve 
,.atıut bu ulu~·da h r-atıMı ftd:l e !tye
crğl.m .. l\laa.n::rfh. ~ı·r cfrn~inıı mu .. 

h:ı=-cbeyl kl"ii!r ve Jıi~b!'ı b:ıua. t Um 
clml"~C nıuv-!':ık4l-t t•leı ke dlı;ne <D'lı 
ra) kıt'a ınıa h J:.lıtd~etl:ıl ''crlr;m. 

ı JJM.•uııu vnr ı 

Alacak yüzün
den cina /et 

~ 

Dün cece SilUticede bir cinayet ol· 
m~tnr: K:ilılhane köytinde koyun ço· 
banl;fr eden ~Iehnıet L•mlnde bir adam. 
Hil...,.'CÜ a.dında bir ınaruıvta. a1ı)ver1' 

meselesinden kavc:ı.ladır. İki arkadq 
dün ,.ece blrblrlerUe l\lfzbalı..'\ cil>·arın. 
da kar"ılacmı,ıardır. Bu tesadüfte ına
van HtlsnU arka.da ından borcunu iste.. 
m;~~ lJ.k:ıt !\.fehmet '\'erıneylnce arala· 
rında kav&"& b~Jamı~tır. Bu es.nadr. 
t.w .... ti h ~en kama..::u11 çekmiş ve ııa· 
nth achmı yere 7atırarak 1to1un ke
ser gibi bO~azından k• meğe başb.mJt• 
tır. 

Keııııilen Y<\·1cn fışkıran sıcak kanla& 
ara<mda debt!ontn.vo bofıık tnUtner 
çık:tran ::\febmedln . esltrlne koş11$&-D 

polt~ter onu ctllldının tllnden kurtar .. 
ıruşl:ır ve 61üm halinde hastaneye tat .. 
dırmuı:lar(!~r. Kanh kamac;ı ile kaeaa 
msnav Hüs.nil de yakalannu~hr. 

bombardıman etmislerdir. Ölen • 
ler ve hasar bakkmda maHlmat 
yoktur. 

Ba11keslr askeri llumandanhi1 da ıs .. 
tlhklm. tombaz ve ceceleri de çalış • 

mak üıere ışıldak bölütlerini bıı mın
,!&1<11:1a pndrrmektedtr. 

Ktiti.ikmendlres nehrlnln de ta!!;mak ü
zere olduğu sulann "''ddetle akr.Jından 
an)a!'fllm:ıktadır. Menemenin Uluca kö· 
yii elvarmda demil')l'olunu ıuıar boz• 
m~ur. Afyon - Bandırma treni )'Olda 
kalmışlır. Gece gc~ vakii 701 tamir 
edllmlşllr. 

den sekiz kişi, Siirveyan Talip aile
sinden iiç kişi, Siirveyan Mahmut ı 
ve iiç çocuğu, şoför D~un. Sür
veyan Biı&lin il<i çocu.~1, Siirve- ı 
yan Etenıin oilesindcn !iç ki~: . Za
imin unesı ve Üç ÇO<tıi'.,'lı, odncı Re
cebin ailesi ,.e l\:>cuğu, Puvantor 
Şerifin hP.m~ittsi, istimlak memu
ru Arifin kayinbiradcri, ailesi ve 
çocuğu, şoför Sıtkının iki çocuğu, 
tam:ratlan yirmi iki amele, üç ça
vuş, tel çavuşu Mehmet, aii""i ve 1 

iki rocuğu, aınbar memuru Rece· ' 
bin kaynanası, çocuğu, Siin·cyan ı1 Sıtkının arınesi, Ferh,•dın iki ço-
cuğu, Ha.hının annesi vardır. 1 
Ağır yaralı olanlar arasında mü-1 

hendis Nedim, Sürveyan Mehmet [ 
Ali. Muzaffer, odacı Recep, Hüs
niye, Feyzi, Ali, Mehmet, sulh ha-' 
kimi Hasan Fehmi, aza Tahsin, ha
kiın muavini l\IUrüvvet ndır. 

llfE'.\'.IURLARIN MA '\SLARIN 
DAN YAPILACAK TEVKfFAT 
İstaubul Kızılayınuı top!adıi:t para 
85 bin lirayı bulmuştur. Bütün 
deviet memurları ınaa~lnrındı.ın 
muayyen bir nisbettc yHcım i~in 
kesilmesi husu~unda ıunumi arzu 
izhar etmişlerdir. 

100 liraya kadarki maa lardan 
yüzde 5, 200 liraya kadarkilerden 
yüzde 7,5. daha yukarı nıraşlar • 
dan da yüzde 10 teberrii oluna -
cakhr. 

Kumkapı nahiy~1: Nişanca t"ad·· 
desi parti binnsında Kııılay şu -
besi. 

R-Oma 31 (Hw 113~ ı - General 
Eluhcr'e bak{ olarok ~imdiye ka· 
dar Uzak~ıırk ordulorı kum~ndan
lı!,ını ifa etmekte ol~n General 
Ştern Kareıi mıntıtkasına gelmiş 
vo Fin cephesiudeki Ru.• kuman
danlığını ele aln1ı~t1r. 

Rflma 31 (Hıısu•i) - Rn• tay
ya-r~leri, mühim sanayi merkez .. 
)erinden biri olan Çen1ber şl.'!ırini 

Londra 31 (Hu,usi) - Mancr· 
h3ynı hattına kar;ı r.us taarnız -
lan devam etmektedir. Sovyet kıt• 
mandanlığı bu hattın yılba,ından 
e\'Vel yarılınasmı istemektedir. 
Fakat bütün bu hücumlar tanle • 
dilmist:r. KeaalP•:ll halkı ve ctnr lıö7lerde 

halk ılamlanıı tlserlne (ıkarak bllm
clal e&nıektedirl•r. 

Cinprdere, Karadere, Canbadı n 
Simav ça7lannm fo7ezanmdan ba.:ıta 
Apolnaıl silll de nıeıı tuıa anlardan 
Uluabil ısı;kametlne dotru 111$111•1& 

Bofulan olup olmadıfı henüı malflm 
defildlr. 

Torbalıda Fertek ça71 da la•mıt• kö7- ı 
Jtr ıu alhnda kafmı,hr. Ba:r:ı yerlerde 
evler 71kılmıtlır. Ca7b..,. Deierll, Şe-
hlUer köyleri sular altındadır. 1 

• 

Müstantik Adem enkazdan ağır 
yaralı bir halde çıkarıbnL,tır. Ço
cukları ölmüştür. 

TAKSIM Sinemasında.----" 
Biltibı iııtanbul• hayran edea biiyllk fllm 

N U R I G Ü N T E K I N'Jn 

'3ln:uliJ'e kad:ır memlcketlmizde tevrllen flllm1erln l'n mükf'mmell. Rejisör: Faruk Kenç - llluslk• - B~tekir Artakl 

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

Bir ba:ıtD mevzulu alJe faciası - Zevk :llemlerl - Tekke 'S<'hneltrl. BaJil Kamil Film stüdyosu exrl. 
Seanslar: 11 • ı - 2.30 • 4.30 - 6.20 ve 9 

BA"VFKh. VE VEKİLLERbtIZ 
TEBERRtlDE BU LUNDULR 
Ankara: 30 (Husu•i mubabiri

nıizdcn) - Ankara Kızılay mer-

Teşekkür 
Uzun müddettenberl ılddetll bir bas-

talı.fa müpt.etl olan vaUdem Fahire 
Tibeııf, Gülhane hastanesi Jlnecoloıle 

mülehasaw Profe~ör All Esadtn 1ap

lıfı muvaffakl7•ill bir amel17at nell
ceslndc yüksek fhtuas ve hazakati sa

yesinde hayatını kurtardıjuıd:ın ke.rıı

dllerine ve GUlhane h~tuesl nisaiye 
kısmı ba4aSl'it&nı Necati, asistanlardan 

Kizım, Alletiln, Mansur, başta AJ'te 
ve !'ı1üyeıı:;ser olmak Ü'Zere bütün has1.a~ 

b:ıkı<"ılann:ı alcııJ teş-ekkllr etmeyi ken
dimize borc billrlı. 

Oila 
İkdam Ye Son Telpal 

tahrir heyetinden 
Fatin F. N-."hll:zy:ı 

Yeleni 
Huku~ falıüJ. 

tesJnden 

BUGÜN 
MELEK 
Sinema•ında 

TA TL 1 
HAYAL 

BAŞ 
Rollerde 

NORMA SHEARERve 
CLARK GABLE 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı 

Kü~ükpazar nabivesi: Unkapanı 
Zenck raddesi 24 parti bina>ında 
kml suh.,..;, 
tNGİLTERENİN YARDIMI 
Roma 31 (RudyH \ - ıı~ilterc hii .. 

kdm•ti, "aılolu felaketzedelı-rine 
1•ardım ofara1< Türki•·eve 50,000 
f.,.,.;rz Hr•sı (250 bin Türk li•ası) 
göndry·l,...,~:~:r- kPrar vermistir. 

Yl:NA ;İSTA, "IS Y Al!D~D 
Atlna 31 (Ilususil- Yunan sallbl

ahmerl, Türkiye Kızılay Cf;"mJyetine 
cörclerdfft bJr trff!'•.:ıfla. doktorları, 

Jıastabakırılıırr. bütün na.o ve mahe
mt>11I ne bfrJfktc. bir SJbh1ye eklplnln 
ztl7."t" mınt'lka~a harekete imade 
o1dn!nnu bildlrmbffr. 

Diğer hrafhn Ba•vekll M•tak ·as, 
Tonan mlJletfnfn ı~nrı;inl toplamak il
zert hatk konılielerl teşkilini emret -
m!!"flr. 

Fl!AN!':l7 , ITC'T.f~f BJ'~ Miı.YON 
FRANK GÖNDERİYOR 

Parfq 31 (R:ı~vo l':lrl)- Fran~ız meb· 
u•:..n mecflc;f tlilrkil lrtlmaıt1da. Ana -
dolud:ıld 7t!'l'leJenln b'r felikrt hıı1inl 

ahna'-tnd'.ln dola:vı Türklve CumhurJ
y"flne fetıı:;sürlerlnfn blldlrlfmeslne ve 
ftJAt-etzıod,..lt-rt yardım olarak 5.000 000 
frark (200 bin Türk lf~ ı) lönderll· 
ıncsfnr karar vermiştir. 

DOKTOR --..-: 
~eyzi Ahmet Onaran 

Cildiye ve zühreviye mütehassısı 
Pa.:.ar har~ç her gün sabahtan 

akşama kadar 
Adres: Babıali Caj::ılojlu yo

kuşu köse,inde No, 43. Tel. 23899 ,_ 

İst. Bölge Sanat Okulu Arttırma, Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan 

Ş~kil ilk teminat Eksiltmcıin Muhammen 
FL Krı. ::>.. 

• 75 

M "tJ.t Ciuf 
Lira Kr. Tarih. Lön, S1atı 
ı•ı 31 10/1/194t Caf1&Jllba 33tt8 kilo Birlnot 

14 •• 
:lstanbnl Bölr• San'al Okulunun 1939 mail 711ına mahsuben 

hlnde eksilhneye lto.nula.a. ekmeje lstcltU çılıtmad.&iı».d.an i.h&le 
uzatılmıtbr, 

Ekmek 
28fXI1/939 larl· 
mlMlıkll ıo l'ilm 

1- Ekslltnıo Catalotlunda Yiiı.sck mektepler mıılıasebeolUtl blruıswda top. 
lanau komisyonda yap1lacaktır. • Z- Ekslllmtnln ••kil, l'ÜD ve saati, muhammen flab, muvakkal temıııat 

miktarı JUkarJda tÖ terllm.iştlr. 

t~teklilcr ticaret od~ının 1939 beJgeslnt ibraza mecburdur. 
3- Şartnameyi l'Örmek lsUyenler ın ektebe ba. vur.tunfar. 

Süt ilanı 
(10810) 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
l\lektep clflliflnde meveut d:ımrıhkkoyunlardan hasıl olacak t.ahmineu 

c%G000» kHo koyun sütü açık artlınıuya knnmuı;tur. Muhammen bedeli 
.2100» Ura.dır. 

İhale 17/1/940 çar :ımba ı-tuıü uat 15 4e Halkalıda mektepte yapıt• .. 
caktır. Ş:lrtnamf'cıinl İstanbul \.'ilayeU Ziraat mWlittliljuade ve ml"k~ptt ...... 
bit ııı<-rm:ıye muha"iip mes'ullülünde ıöreblllrlcr. 

isteklilf'rln yüzde yedJ buçuk trmlna~ paralarlyle blrJ.ttc 1ennJ muay-
7ende mektepteki komisyona müracaatları. (10864) 

Halkalı Ziraat Mektebi Müpürlüğünden: 
llalkalı Zlraal mektebi çlflllil h»ılatından beher lıilo. u bir kurut o• 

tuz yedi bu('uk santimden açık arttırmay:ı konan 120 ton &:llllana 29/12/1939 
,-ünü istekli çıkmadıiınd.:ın ihale on rün daha. ma111ank 10/1/941 çaı,.m ... 
ba a-unü saat ıs e !atik edllmlıjUr. i teklilcrlu yüzde yedi buçuk t mlnal 
•lı<elerb'le birlikte 7evml 11ııın71onde mekiepkkl komisyona aıüracaaıtan. 
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~-- s o N T 1 LG a A r-SlBlabl~lM -· 
MAZOH MEYVA TUZU INKIBAI, HAIIMSIZLIK, MiDE BULAHTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 

~~"'=,,,.... bu giin ...ı 
Çocuk Hekimi ~ Dr . .Ahmed Akkoyunlu 

Taksin • Talimhane Palu No. • 

Müferrih ve midevidir 
TEMBELLiGiNDE MiDE EKSiLiK va YAtlMALARINDA ~"' ~~ı!til~:.1111-

MiDE ve BARSAKLARI :emizler ve ıılıştırınaz ve yoı•ma'~ MAZON ieim ve HOROS markasmu dikkat. ~15, den sonra. Tel: 40127 

• 

Dişleri salı ah, öğle ve akşam her 
yem.ekten sonra günde 3 defa niçin 

fırça amak lazım ? 

1 YllUID: REŞAT FEYZİ 
;~~~---~~~~ 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara 
karşı müdaf aasızdır, saniyen ağızdaki " salya., 

denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 
ıı:..ım. lıenıll lıendln• ta .....U &urdu: \ 

~":.::: .. :~:::: ı· 
k<ndme vumeie p!Jtı7onlu: 

- &bableyİİı ayaıııyorıun, Uk balı· 1 
nwa gelu .Nevin •l•yor... Solıakıa cı
·lerlıen, rönlfilGm blilüA o luulwlaı' ·
........ Nevini anyonua" Bıwın, ka· 
•abalıfm anamu, bir lac:e Nıı. bir 
>apka, bir aly&Jı saf beal lllrelly...-. 
Nevı.... lıeıazdl1onım" Buaıl, öatim • 
ılelı side• lılr luMlw.ı ..,.ı.aı Nevin S11D 

•dlnnuu.. Adımlarımı llklaşlın10 -
nım.. ön11ııe reııbormn. Dönüp ballı
JOnoa.. Maalaef loa7ır- Sinemaya 1ı
d•1ona.. Elralmıa dlklıalle b>klyo • 
ram; Nevin aeaba bıaracl& mı?. 

Bir ııaıılalıaDede. bir razlDocla, hep 
Nevini &rQ'onmı.. Kapalı bir peneere. 
•hı perdesine alıaedeıı bir kadın baJaU. 
tt.ana. Nevini bat.ırlallyor.,, 

Gece, yalabma ılrtllflm zaman, Nı
vlnl döşünü1orum .. Onun siyah !açlan, 
,Parla.k_. koyu kadJfe •izJcrl1 bana. ta ... 
vanda asılı dek&.rik ampulünUn parıuı ... 
ları arasında eülü.mabyor, sibl oluyor. 

Kerim, bu bWer ve düşüncelerin le
ıılri altında, haftalarca ızlırap içinde 
kıvrandı.. Nlhayel hilluııünü vermlıll: 

Nevlııe ifılıl>, Nevini aevbordu. 
Novuıl, SoJı. fuJa el& ıı:örmem!tll. Ya

""'• "'1J'fbede lauııDJJU, ilk del"" Bir 
,rüo, vapunm ıtiverleıılnde lıal"fılaşlık
lan v&lıll, ıeno adam, bıilıhı iradesinin, 
ince bir iı11ııuıb'et &aşiyan bu Jıiadmın 
baiuflan allmda malıvolduiw>u b•• • 
eelmlşlL 

Nevin de, Kerime bakinış, bakmış.. 

IBrarla baluwşlı. 
Hatta, vapurdan k.öpn&ye çıktıklan 

.saman, arkasına dönüp. biı:. kere daha 
bakmışll. Sonra, Kerim. ıeno kadına, 

ıiç dörl defa daha vapurda, bir iki defa 
iskelede, tramvayda t~sadüt etmişti. 

Her rasJaytŞla. onda kendisine karşı 

hususi bir ali.kanın mevcudıyetini Ia.r
ked yordu. Acaba, Ne\•in ue, Ker.i.nıi 

düşünüyor muydu? Kerim de, aen9 
.kadını, böyle me:şıul e.diyor muydu·?. 

Kerim ... ona ra.s.l:adıjuan Ü('üncü se
feri idi - yanında bir arlıada•lle Kadı· 
i:oyiınden .stanbula. lırlyordu. i\.te, ilk 
def"", Nevinin adını, bu ark&da.şından 
öfrenmlı,tl. K.uJak kefiUmlşU. Şu cüm
leler, b.il& hafızasında, ayl1.en duru • 
yordu: 

- GU7:el kadındır. Y:?.raınJ.7.e&dır. 

önüne fJlııJorda. Onu yakalaıııal<, o
nunJa kouwpnak, taıu'*mak &am.amen blı" 
leaadüfe baillJ'dL 

BalWarden sonra, aylar ""iL 
Kerim, Nevini, slltlkçe daha ..... 

lllilni hlseediyorlla. 
Der J'el'dıt, her uman, aO:t.lerJ onu 

anyorıta. 

Nnlıı.. ~ Nerede, lıaal?. Alı, 

Nevin" 
Nevlal ~k seviyordu, Xerlm- Falıal 

bul&llll)'wtla, Nev:lııl- Nevini lıolanu-
10,..a. 

• 
Nevbıla ıdresbıl bilmek, b~ olma:rsa 

evinin üıilnden aet:ım4:k. birkaç fi.Itır 

mektupla aşlımı lllral •lm•lı b•Jeea- • 
Dile Çll')HJllYOrdu. \ 

Xerlın, bu JhUyai'la kıvranıyordu. Ba-
11 akııamlar, işinden çılılıklaa ıonra, 

• 

Salyada buluııan Lüab di§!erm 

en birinci düşmanıdır; dişkre ya· 

pışarak yosun )J{!yda eder. Mme-

leri aşındırır, yavaş yava~ di~ leri 

ve kökleri çür!itiir, diş etlerindE 

iltihaplar peyda olur. Dişlere ya

pışan yemek artrkları ve e-;ncbi 

maddeler de temizl-erımezse birer 

mikrop yuvası haline .gelir. Eğer 

d~ler muntazaman ve günde en 

az 3 kere •Rıtdyolin• re 1ırça1an
madığ1 takdi.-de çok çabuk malı -

volmağa mahkıi.mdur. 

rölde ıu arı1an lallhslz yolcular ~bl, RADYOL .. ıN 
Taksim talim.hane me;rdanmın, ŞfşlJ- ı ;,•• • ım-
nin. Nişa.D&a.pnm, A)·a.spaşanın, Clha.u- h 
lirin sokaldaruıı dolal!-U'. sala ~L.\. ba-
kar, her acılan kapıya, .her ~Jlu pea
cereJ'ıe ıöılert, dakikalarca. blulı ka
lırdı. 

Zannederdi .ki, NevJn, tbudJ. bir ao
kaiıu köteslnden öniın\! çıkı\ı"ereuk, bir 
pencereden bakıverecek, bir kapıyı 

ile Sabah, Ô~le ve Akş:ım her 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

yemekten 
fırçalayınız 

IY• ........ _._. ............... s 
&,fıvereeek7. 

Kerim, timdi, iki ,ydau t'ıt.tJa oJ~ .. 
7ordu ki. Nevini ıörmüyordu.. Oıau bir 
kcree~k olsun cörmek. onun çeken bir 
mlluıahs baUndtkt, koyu, derin baklf
larına. güıle.rini bir an f.eı.;Um etml'k 
ihUyaciJc k.tvraıu.vordu. 

&zan, bilmed.ği, taıumt1.d•i• bu 
ııokaklarda dolaşırken, Neviııir. bayaU 
Ue o kadar mt$bU bir halt: &"t!lit"di ki , 
dalar, ildtta, kf'ncihıi ka~bederd.; 

Vaha arıyao. Ce\ık~ l ad~ sus.unu•. goztı 
döııın~-, bir in;;;anuı ba.l'areti, ) anıklJj:ı 
j:e l.ık rasladıi:"ı ;ı:oll·U a. sormak a.rı;u

. wıa. kapılır gibi olurdu: 
- Nevinin ev.ni bil.i~· or mu.suuuz?. 
Sonra, bir an, akhnı b:t ,ııta. toplar, 

~endi keı~di.ne g\ilerdi .. Bu <1.cı blr g-U
lM.ş1.u- Yüreğinden doiru ı;t>lcn mütlıb, 
bir yeis b.ı.r biUtinllk bn guJiqü taklll 
ederdi. O ıaınan, t.ankl b~ta1'lan bir
birine dola~ıyonnuş ıibk olur, bilme .. 
d;ğı , tanını:ıdığı bu 60kakJarda, yürür~ 
yürür.:Jü. 

• 
Bir akşam , soğuk, karlı. fırhoah bir 

akş::ımdı. Sokaklar tl"nha idi, Şl~Hden 

• 

PATI kullanınız 
Bomonti~e doğru yürüyordu. llcc!bln j Her Cürlü yıınıklıırı, kan çıblannını, meme iltihap-
oldLiiu akşamJardaıı bıriyıli. Arkd~mdan [ 1 ki k • k 1 b 1 d f 

!arını ve çata arı, o.tu a . tı çı an arını, o ama, ince bir oocuk sesi duydu: 
1 

- Be>efendl!. j akııeler, ergenlikler, tr3ş yaralarını çoeaklarm ve bü· 
o kadar, dalgındı ıı.ı, bu hlt..ıp uzerı- yüklerin her türlü deri iltibaplı.noı en erken ve en 

Beykoz Sulh t-.. ukuk 
Mahkeme1ind !n: 

B•ykoz Ömerli Ayvalı köyünde 
oturur Zeynel oğlu Süleymana; 

İstanbul maliye muhakemat mü-
1 h

. . 1 
dürlüğii tarafından a ey ını•e açı- 1 lan aiacak davasının 27 /11/939 pa-

1 
zarksi günü saat 14 de olan du
ruşmasında ikametgaiıınızın belli 
~!maması hasebiyle ilanen tebli -
gat yapılmı>Sına ve duruşmanın 
29/1/940 pazarlcsi günü saat 10 a 
bırakılmasına karar verilmiştir. 
O gün ve vaktinde bizzat veya ve
kil vasıtasile mahkemeye gelme • 
n:z liizımdır. Gelmediğiniz ve ve
kil dahi göndermediğiniz takdirde 
davanın delilleri topianarak du -
rnşnıanın gıyabınızda olarak ne
ticelendirileceği ilanen tebliğ olu-
nur, (9311/437 J 

usa mert 

1 
1355 Rumi 

Zil'kad" ı ıncı Kanun 

2 1 13 - - --
1939, Ay 1%. Gün 365, KaSll.d 54 

... 1 uırt.ncika.nun PAZAR ·---
Vakitler Vuaıi 1 Eunl 

Sa. Da. ... Da. --
Güaeı 7 26 2 S6 
Öğle 12 17 7 27 
İkindi 14 37 9 '.7 

ANI TESİR 
Baş, Diş, Nezle, Grip Ro
matizma, Soğuk Algınlığı 

ve bütün ağılarını derhal keser 

lüzumunda 

günde 

3 kaşe 

alınabilir 

Eski ve Yeni ROMATiZMA, LUW.BAG,), 
SiY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KALÇA 
ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetii 

1 ağrıları teskin ve izale eder ............................... .. ....... 
Kaşeleri 

DERHAL l<ESER 

DEVA Kaşelerini 
1fer ec~onede ora,xınıır., 

Fevk.alide seksapeli vardır. Onu ço
cukluğundan, Dk genç kızlık çağmd:ın 
tanırım. Erenköyünde kö~kleı·imi:t yan
yan:ı ıdl.. Cok romantik ve o zamanın, 
o senelerin dellkanhlarun haftalarca. 
dü. Undür _n, kıskandıran , cileden cıka
ran mat•eraları vardir. Ona. &şık olan 
u mıydı?. 

Sonra, bundan üo sene evvel evlendi. 
Kerim, ba cümleleri adeta ezberJe

mlştl. N.:!Yln hakkında, arkadaşından 

dlnledili bu izahattan başka blrşey bil
miyordu. Fakat, Nevln, şimdi nerede?. 
o. bir ıı:u.,, blr rözgi.r g-iblydi. Nerede 
oturuyor, bilmiyordu. Ara.stl"a, bJrden 

ue, k.4fasıaın lçuıdek• uğultu ve alı.şa· emin t~davi eder. VİROZA,mikroplarm yaQamasına mın se!"-Si1.Ilii sauki ı·arpı!;lmı~l14.r, genç 1 ~ 
adamın vUcudilnde bir ~to1şc-k yarat - li?ii.ni olur. ' ı 
Dll§Iardı: l(eriıu , birclf'n sarsılmtf!h. ; ~m111mım:ı:111111ıaıc1m•111111nm•••••aımaımaım••••• ' t k 

Diindu, arkasın.. haktı •• Bir kii•ük ============================== '•-lllııİİİmiııiiiaıiiıı _______ _ 

Akşam 16 50 12 00 

Yalsı 13 ~8 1 39 

• 5 :;s p '-'.9 ------------------~· Şirketi H:ayriyeden: boya<""J çoeuiu kend~~ine dcığru yak- döndı.i., hızlı hııh uzakla.ştı. 
Jaşlı. Elinde, bükülmü.1 bir kiğat vıırdı. Ker.~ k:i~ıdı heyecanla açtı. Kısa 
Ttlrek bir &eelıe: birkaç sahr: 

- Size bıı ıı.atıdı, bir bayan ..-ön - cYa'. ben?. ıı:veı, ya, b<!n?. isminizi 
derdi, dedi. dahi bilmiyornm. Fakat, sizi, sizden 

Çocuk, bafJka birljeJ" ioö_ylemedi. Geri {'Ok sevd:iıme lııamnız.. Slıln, beni sev-

dll!;lnize inandım. Çlinlıü, bu akşam, ka
punın önünden geçişiniz IG mcıdır. 

Perşembe üşamı, &&at alta da sizi cKa
r&ea• 113/llaaeslnde bekli:veceflm, •e
U.....• 

Nevin 

••• •• • • • • • • • • 
Sahibi ve neşriyatı idare edefi 

BQf muharriri 
ETE~ İZZET BENİCE 

Boa Telcral Malbaaal 

Yılbaşı müna~ebetiyle bu akşam için yapılacağı illin olunan gece 
seferlerinin son felaket sebebıle icra edilmiyeceği IJiın olunur. 

=================='========,===================:=~~:::::: 

Yazan: 11-L SAı1Iİ KARAYEL Jl.ç, 186 

Fatihin 
Sof ya 

otağl, ·kuvvetleri ve l.op .arı 

ve civarında bek:iyorlaraı 
- Kanca; ne ıareUe hareke' etme

miz ıaz.m_ 

- Pad;.şahun, ordu kuv\ eUetlı::i bu· 
tada bu:ıtkahm .. Akmedartmla, düı .• 

mana gözükmeden 8ırbiye hududuua. 
ışıılun dedl 

Falllı, Karacanın tlklrlerlııl bden • 

mlştl. :Mukabele etil: 

- Çok muvafık, Uony""'dl knvve•le· 
rine cözükmeden Sırbiye hududunu 

a~ıp içf"r1ye dalarsak j1r;lerlnJ bitiririz 
unlann ..• 

İfite; bu, verilen karotr ve plan üze .. 

ırıt Fahb başta olmak tizer" Kara.ca 
.e ylrml bin akıncı lfonya.dlnln haberi 

olmadan bir erce Rırp hududundan l· 
\:tri tlaldı. 

ll:th>uki; Fatfhin otaiı hümayun11, 
· u ~ \ ct!eri ve topları Sofya ve civarmda 
ıuı uy ordu. Bonyadlııbı casusları, Türk 
rdı~ .uı1 ın sofyada olduğuna ltanJdj .. 
er. • 
Sırp krah JorJt Türklerin hududu aş

·ıiııu gurünce derhal askerlerini kaJe .. 
ert: ç,.·ktl. llonyadlnin daha hlli im

dada xelmedillııl cörünce hayretlt•e 
dü~hL 

Sultan Melınıet. ordusunu ikiye tak
sim ederek bunlardan biri Semendirc 
ve d.feri Ostroviç üzerine hareket et
tiler ıc-.ı. bu iki mevkl memJeke.tin a· 
naht.ırları idi. 

Süvariler, bütün Sırblyeyl baş.tan 

b~a serj bir harekette dolaşarak or
Y.h.iı kırıp gt'çirdiler Vf' beraberle .. 
rinde elli bin fr'İr l"tt:irdller. 

'Bu esirlerin dört bjnini I,adisah is
tanb,1la yoJJadı. Büytikdere tarıtmda 
Bel.ırat ormanları <'ivarına yer)f.'titfrdi. 

SuUan Mf'hmPt, bu ~tferlnde Se -
mendfreyf muhasara etti~f halde ıap
tedemedi. FakHt, O~trov". kalesini z.ap
tettt. Bunun üzerine Fa11h. St'"mendire 
muhasara:crını bn·Jkarak birçok f'Slr ve 
ra11aJ:n ile Sofva. üzerfne ve oradan 
Edlrneye ıeldl. 

Fatih, Flru.z Beyi, llonyadl ite ~ırp 
kralı JoJ'jun kumandası altmda. to:r>· 
!anan orduyu tutmak irin, otuz iki bln 
kişi ile llorava ü:a:erlnde bulunan Kro
se\'"a~ta bıraktL 

Honyadl ile Jorj, Firuz Beyi bir &'<· 
ee baskını ile mağ"Jfip ve t!'iilr eylediler 
ve soura Pirof. ve Vfdin ü:ıerlne yü
rüyerek bu llıl ubrl lbrak ve ya(m~ 
eylctllltr. 

Sut.tan l\lt"hnıet, Honya.dl Ue Sım 

kralının bu muvartaklyetine slnlrlcn
dl. Bu orduların ınev<'udiyetJne nlhiıl.~ 

yet vt:rmek fu:ere a.leJ;\eele Eclirncdcın 
hart>ket eyi~di. Plnıt ile 8ofya arasına 
&'CllJ.l ordu kurdu. 

H<tn)·a.dj, b17:7..at Fatihin üzerine rcl
dlğini gQrü~C'e ordusile J\.lacari!St-:uıa çe .. 
kild i. 

bırp Kraıl JorJ da, S~Uan lllehmerle 
df"halet ederek ı-<'nr~e otuz bin dü.lii.a at. 
t1nı ve11rl vermek surettJe Padlşahm 
himayl" ·ini kabul eyledi. 

Sultan 1\-Iehmet, bu muzafferlyetle· 
rlnden sonra, Edirne yolile İstaı)bu\a 
döndü. 

Fatih, İstanbuJda bir St'Ue ewer \"Ü· 

cude ı;-etlrllrnttini Jrad~ eyltd il 
te~lsafı gözden g('rirdi. Eyüp camllnin 
llk ta~ını v.aıeyledi • . lb..vartyon ktH
&esfnln ve rc.,,ki ln>paratorlar kabqlerf· 
nln «Enodor meydanın harabeleri ü-
1.erine kendi lkametg:lhı olmak üıere 
eskt sarayı yaptırttı. (858 U.) 

·jı,,t:ıuıbulda teessüs eden Türk lda.· 
resi Sultan l\IehmedJn istanbula avde
tine kadar 11ehrin en meşhur m"uas
tırlarına s.tblp olmu.şlardı. Tersane ma .. 
nastırına dervhı!erl, Bantokra:wr sa.ra
yına , <'ırın~ıhtı-ı ve kundura. esktclJttl
ni ycrJr,ştirmlş .hlller. 

Devlttln birlnet mansabı bir sene a
~lk lra1mışh. Serdar namile iş gören 
l\.lahmut Paı,a veziriazam unvani1e 
me\·kl almı!?h. 

'.\fal•mul Pı~anın vaJi<lesi Sırp pede .. 
rl Rum ldf. l\Jahınut l"asa , heniiz pek: 
lf'n( iken Semendireye gJden yol üze
rinde Türk akmcll:ırı tar:ıf.andan esir 
olı!nmuştu. Saray hademesJ sınılma 

kabul olunarak: hazine dairesinde is
tihdam olunmwı, Sultan Mclımellln le
veccühıi.ne nail olarak etiJüsuncla mah· 

remfhas derecesini ve RnmelJ vcıUUfinl 
llıraz ef lcmlıJti. ... 

.. 1455• baharında Sırblye hudut ku
mandanı İsbakıı:ade İsa. Bey Padişaha. 
takdim eyle<lliil bir arlzada bu mem· 
lcketln teshlrlndf'kl koıaYhkları ar-

zeyledl. 
Sultan l\te-iımet, bemeh ordusunu E

dirne sahrasında topladL Sür,aUe tis· 
.kübti:n l:'&rbındot. gümüş madenlerll& 
meijhnr olaJl KarAtova dalı etPRlne ye
iİJ:iU ve t>rada. ordu kurdu. 

FatUı burada. bir meclisi harı, top
ladı. Sırblyeyc nereden hücum edJl
mesl lıl.zımgelet.ıti:inl müzakere etti. 

Kumandanlar Nuvomonte müst;lhkcm 
mevkline hticum edilm<'slni ve bura
nın bir anahtar olduğunu söylediler. 

Fatih; ordnl.arUe bu müslabk~m mev· 
ki üzerine yiirüdü. Toplarlle yedi gün 
clöidii. Nlh2yet sdWn~I cünü umumi 
bir hücıım ile zapleyledl. Şehirde bü
yük servet vardı. Bunlar Türklerin eli
ne geçti. 

Biraz sonra 'l.'ri~ya, ve Taşhlsar ka
Jtleri de bütün h.:ı:ılnf'lerHe beraber Pa· 
dlşa hın eline geçti. 

Fatih, bu muzalfertyetıerdeu sonra, 
Türklerin iki ralebesfnln sahnesi olan 
Kosva sahrasına. geltp ordug-3.h kurdu. 

SnUan l\[ebmet, Sırbiye muzatferl
yetlnden sonra İstanbula döndü. Padi
şah arhk İstanbula ıe1eblllyordu. Çün· 
lıil, Eskisaru istedltl gibi yapılmıştı. 

Sullan M•hmd, İstaııbulda bir müd
det kaldı. Görill•cek lşlorl cördü. Fa
kat bir yandan d:ı ordusunu ve donan
mu111ı huırlıyo.rdu. 

( Devamı Var ) 

- Para da ne .. 
Devam etti. 
- istcdlğin para olsun be canım?. Benim gibi 

adama pat"& da ne?_ Ben ona can ver.ir de &enin 
gibi bu Taksim caddesinde yürütürüm! 

Ben de güldUın, ben de uzun, hıçkırıklı bir 
kahkaha salıverdim. Bir keı>di başına kalmııın 
ıorgıısu: 

- Kimsin?" 
- Nesin? ... 
- Ne istiyorsun?. 
Deyişi olmaz. Bu, 15'lrgusuzlnğa, bu gecelik 

tanışıklıklara alışalı epey oldu. 
- Haydi yürü öyle ise.. 
Dedim. Bir adım atar atmaz; 

- Ver bana iki papel bakalım." 
Diye durdum. Ağzım, h!iviyetim, bayatı gö -

rüş, yaşayış kayıtlanna bağlanışım o kadar değış· 
mişti ki- Hele, bu akşam anadan doğma bir kül -
han beyi ağıu ile konuşuyor, biç bir şeye mele • 
lik vermiyordum. Belki o da hiç böylesine :rast ııel
memişti. 

Ya: 
- Am;,.ıı belıiııına çattık!. 
Diyor, yalıut ta: 
- Selam ''erdik borçlu çıktık. 
- Pek külhani bir şey ... 

_ Dehşetli şirret.. 

- Beni litamacı mı 1111ndıu he, bu ııe ağız?. 
Diye kendi kendisine çıkıpyordu. Fakat, hİı' 

teY söylemedi. Hem elini cebine götiirüyor, hem 

de sadece: 
- Ne yapacaksm?
Diyordu. O kadar, 
- Dur, istersen verme. Beraber gidelim. Şu· 

l'llcıkta!_ 

Dedim. 
- Neresi o? •• 
- Sen gel benimle .• Nene lazım'( •. 

Ve.. Boynınnu şöyle kmp gözlerinin içlne bak • 
bm. Kaııınlılda, o sarhoş halile bu bakıınışın far· 
kına vardı mı varmadı mı bilmiyonım?- Fakat, 
itaatle yürüdü! 

Yiirürken kafamın içinıle tek bir s"~ •ardı: 

- Morfin., 
Ve- Kolwnda taşıdıi;'lDl adamın tek ifadesi 

vardı: 

- İki papel ... 

* Eczacının elinden morfin tüplerini dan dannı 
kaptım. Ve_ Bir gecelik tanışığıma, beklediğlııln 

en erişilmezine varan bir insanın zevkile: 
- Haydi yiirü caııım... 

(Dn•cım• 1'4t') 


