
3-
CE s 

SAYISI 

3 
KURUŞ 1 '.ot • -

SA\'1 ı 1016 
TeWnı Bapıaluırrir. lmT - ............ 

latuW Nmu •iJ'• :Ne. M 
En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

lialalp ve Bqn.. 
ETEM lzZET 

, 

ZELZELELERiN DAHA ARKASI KESiL 
gefcir Milletçe ve hap 

bir arada 
yapılacak işler 

Bo millete ve yer yü- \ 
dne milletçe bir itin 
nuıl bapnlacağınan 
en yilluek mmllerhai 
de Ebedi Şef Atatürk 
Termitti• Onun verdiği 
miulleri her Bahada 
tekra!' edebiliriz. 

Yun: ETEM İZZET BENİCE 

Dılnıtii Jaauııauıla Tiirlll7o üiJ ve 
kaaaa.. ad•lıl.arY aıa uca.il mWe&çe, 
l:OalilJll ve mceburl bır ı-..ıuıauıuıma 
ile lo11& aama11c1& bafanlabll...ıilnl ifa• 
ı.ı •lm1ıtıııı.. Geri Jı;altlıiuııız ve it .. ı 
.. vle\ge Usun ailllllana mu.11~ her U,ı.e 
Yt her sabada ayui muhm la\bıld icap 

'"&iti lıak.luadalli llanaallmis<l.e mu • 
llrrı&. 

Jlorie bir 111ul '"" ıılst.omln lılçblr fev· 
bladeııtı ve ıı:arrlıablllitl raı.ıur. 
hı. ~ki)>e bir bıkılaıı memleı.ct.ıdlr. 

liabm ıllnamimıl rwıllll< bayaıunıza 
::ı. ın11aıa1t.bol lnklıtafuuua ııunamııe 
le lındır. hıloılipçı bir iklldar ve mil· 

llıı lao bor vaa.ıt.ıtı ve hedef llLUııı.• =lil bareaeı a ... dı bilvlreıl, aı.eudl 
... ilendi lcleokl.libl aaıumından 

1&biidLr: o preMaipe, o .,. ..... o hedefe 
:kırı kalmak aaurmaldlr. Ba lt.lbarla 
le reı.euı, dlııaınlk ve wkıliıı91 mııı.ı
• ..... baya&.uula .11ıormal vı anormal Us· 
~! ııııııu._ boJle bir ıı:öro.e ve ıtııuma 
-..ıuıu·. lllll<larm H lnlulibm pnn· 
ılpl .. &lrdl,\I ve ınUle\ln beıı1-dltl her 

: 
11•rınaı, 1111wı muhalifi n ~· lıalan 

e!'fey de anonnaldlr. 
l.ier, hiikameı Turlll7•dekl J'OI lh· 

::ıacuu da llllllelee ılderlleoek mee· 
IU'i, a.mumı bir btzme&. ve lıtu tblı7ae1 

emı kısa samanda batarmanm ,..ıu u· 
:rııraa •aı.edeeetl preııolp tlorul 11or
:aıı .. 1r ve Tiirkl7o nlhareı lio dörl ııl 

inde tlalılll lıılı,...rmı, lıı ve "" eko• 
110111lalııln on •lali lıalkmmauıu lemin 
tdecea loôJ' VI luuaba aslalUır.rmıa la· 

llıaıbma aahlp olur. 
iıııuıa•larııı .. ,. ı.tıu ... ı Jıarelleılerla 

::~ -1&1 abada wııluıa ıelelıllec•· 
iddia edllemca. .Mllleıce lhılJao lıa· 

llııcıe bulııau kor iti J'lne mllleıte ba· 
..,,.ali lıansl aalıada oluraa olının lil· 
ıavı .......ıı, •ır IDkılipllr, a.1r lalar· 
Jıirdlir Ye lılilleYi bir barekelllr. Bu 
llıilleıe n ıerılialllıe mıll•• ltlr ı.lıı 
llaoa.I bqanlablleeetJıılD en J'lillaell mi· 
lalle.rlaJ de Eı.e.ti tef AıaHlrll Yormlt· 
tir. 

h ktla Jıarf lnllılibL Eter lıarf la· 
hl&bı cıedrıel &ekimW» •aa&rlJ'eslne 
Ye • ıama.na aöre DOrmal addedilen prL 
lara ıöre 1apılmı1 olaaydı buriın bala 
Arap b.arfJerlDl ukuJ'llP ıaaa.caiımıa ve 
~llrk bartlerilllD de ıüs kabUlnden 
•auanılmak&a devam edeeetl mu.bak
lıaı.ıı. HAibuki. Aıatiirk cledrlcl &eki· 
•nUa ü •mecburi ıe.kıimül• e tabvU e&.· 
••ille bir ınllle\ln allı aı lçlude we 
k:ferbu halde muazaam bir IDkılılbı 

•asıı bqarabllecdtnı tııbal eııL Ve 
lltitöıı lnkılaplarımıza, UJIU"•a "' pa ... 

teUmiıe bu eoerJI rehberlık etU. 
Buırüıı ~in bizim me<le.ui lbU1aola 0 

tunızan bir lusmlftı tatmhıdl.! ancak 
"J'le, ıalllelçe, enerJI ve blmıel adel'· 
.. rltı halinde orıa1 .. lı:""acall .,.ı,.ına
Ura bafJJdır. cTürll:iye koJ' "'" kasaba 
kfalUano ııııı,... da 'ita andatlı<, Bil· 
t.~11ıı bu 111 it.adi btlieal •• ilendi 
P••ırraıaıarı ile lıqarabllmeal uıarl "" 
.... 1lrml J'll itidir. uıu.-ı ..... 
daba nı.Urenlar aarfederttll be11<1ln ba· 
•11111& l'eleo ıren,.ollan.anıu ikmal el· 
-lı •a.ııeılndedlr. Umwnl çooelerın 
WlnDDtı1 bir halde tnşanna iM aıra bun· 
daıı aonra ıelebll .. ell rf1ıl riiröntlyor. 
Ditkfam.etlu -ye nafıaDıa ctabn M1'ih 

IMldeıııtımlıı buılinllü billCHI 're lı 
••cmı içinde de eoasen mll1onlarea lffl 
taltttırarak ve mOyonlarla Ura harcı ... 
:rarak Türkiye yo1lıaruıı blr tlr.I J'll toln· 
•c ~ edebllmeol belı:lenem ... Halbuki 
kö1ti kö:re ye köyleri kasa ve •ehtrleN 
baflıY&tı 1a• Te k14 her ıllrlü molörlll 
'hllıtaıanıı ıeyrüseferlne müsait yof ... 
~ra b:e ihtiyacımız oldnfu :a1tt:ki.rd1r. 
•unun en mtleMlr lecrllb .. lııl •le bil· 
aa:ıı ınııu mat.em halinde 7ü-reklerl

•1ırı daflıyaıı zelzele fellUı.ctlnde ıı:6r· 
•üt bulunuyonz. 

Peıtı.eı ba J'Ollo.ra lbilJ'uımııı te
krıız 1'hı •illrdltl kahr, •aadeilmbln de 

• J'ol mevzuwıa ballı oldula mu • 

Erzincandan bu sabah şehrimize 17 yaralı 
- -

- - - • • • • • 
Kızılayın imdat treni dün 
akşam Erzincana vardı 

Milli Şef M. Kemalpaşada bin 
~~~~~~ kişinin boğulmuş ol· 
de11 l - Milli Şef İsmet lnönü zel· J k k ı Dahiliye ve Sıhhiye vekilleri Niksara gittiler ftle mınt~aaında~ şehri~ize ıel- m asınc.an or u uyor 
mif ve Valıden lttih112 edlleu yeni 
tedbirler luı)ıkında izahat al~•• -

Enlnoan 1 (Buul IAIN&le •ile!• 
aııılakaııuıa r6n .. rdlflmlıı aabalılrt• 
mı.cı ... ı- liutuklar ıiddet.IL W ı.aıaa• 
lar, ilendi aUelorlndeo iloalul ıilD • 
mele devam cdiJ'ar. 

~7~e1~~~~:;:;~~~~ Sellerden yüzlerce ev yıkıldı 
Treııler ve oıomoblller t.ıanbalıl&a 

An.karadan, me.mlekeUıı muJa&elit 7u
Jerlnden Erslncıandakl aile •• aknba
ıllDl aramıya •eıeulerl l'ıttlrmekWlr. 
Bunlara rer bulmak da m.öbiJa ltir ••
aele 1.etkil edlıor, fakat lle.U .. Dl· 
&iY•llı ıeldllı:ltrl Jcln, bir tlereMJ• ll• 
dar loendllerinduı ballA lıolltado ..W• 
mektedlr. 

İal•nbulda11 ıelen bir nlantlal ııeltlıı 
llb;illk akrabasından bl~lılrlnln llarıul· 
madıtını ötrenince1 •tqüp M:rıJdı. Ba 
ıı:lbl sahneler ııll &ık ıiirölllJor. Diler 
ıaratıaa da &01aelt baflt ııatır bUi '°" 
vam ediyor. 

Sari hamlık C\lnnası ... dlııell de 
~ hüküm sürmek&edir. Havalar .,,,.k 
olmasaydı, tlmdlye katlar bö7lo bir bu• 

&alık mutlaka cıkardL 

Tvblla ıelule hllyle pıaı reııll 

-- -

Bir kadın 
Meselesinden 

Bir adam rakibini ağır 
surette yaraladı 

Kasımpa~ada oturan Şevki oj:lu 
Ali adında birisi ötedenberi bir 
kadın meselesinden arası ar.ık bu
lunan Kasımpaşah Ya.kup ile dün 
k~daşmış ve kavgaya tutuşmuş• 
!ardır. Kavııa büyümüş ve Ali bı· 
çağını çekerek rakibini muhteiif 
yerlerinden ağır ve tehlikli suret· 
te yaralamıştır • 

Yaralı Yakup cankurtaran oto· 
mobili ile hastaneye kaldırılmış, 
Ali kanlı bıçatile yakalanınışl.ır. 

Soğuklar arttı 

Buna 3 (Baınısi mııbablrbıılulen)-~ Blrcoll lllııı&eler do uilam kalan .... 
H. Kemalp-dın aelon ıoylip baber· l•re Ullca oımı, balo.ıum.kladırla.r. BWI• 
Jeı1 müthi,tlr. Kasabanın lelnden ••- lar pe14orpey kurıanlmalr.tadır. 
oe:ı Simav çayının birdenbire &a.pnaaı Kırk aetls aaı blr aiaçıa bellJ-,l!ll 
tlserlne ""'tı mahalleleri blrdenblr• ıu Löll Alımel imılnde birisi sotuta " 
baarnıt. bin bet J'Ü• kadar eTI J'ık.m.ıt- .. ~yk.nauıı:ıuia da:ranamqaralt dü.tmttt " 
tır. Simav O&J'J, •imdi yeniden açLılı 1111lan kanıpn~ill'. 

ti9 J'•laklan akıp rlpntkledlr. Sularm celllldlil 1ıuı J'•rlerd• hlt 
Şevkettye mahallesinde 5ı>O. Att&rt- metreden fazla oamar Tardır. Burıa..!U 

7e maballesJnd.e 570, FeyzlJ'e mahalJe• her ırtin ekmek ve diler yiyecekler. ay-
ılnde 240 ev ıürüklenmı,ıır. nca cam111ır, slreeek, battaniye ve .aır. 

Seller maalesef insanca da u,.lata •öndcrllmektedir. EvJerJ ç:ökenJer:ln 
sebep olmuştur. Şimdiye kadar muh- ootu me.k&epJere 7rrJeştlrllml'jtlr. 

teHf yerlerde çıkarllan eesetlerta mlk· Kız.tlay teJ"Jılba utn1anl&r ffin AD• 
lan •lllJ'I seçmitllr. D~ha blrç.,lı. lı:hıl· karadan on bot bin lira ıöndermqtlr. 
oelerln evlerlle blrllkle sürüklenip sıı- D ... ıetın yaptırdıtı ve gn!yed• 2000 
tiklerine •üphe edilmemektedir. metro mlkl.bına mukavemet edeb!le • 

Yalnız M. Kemalpqada binden fazla cek bentler, aan1yede '2'00 bin mikapla 
insanın botuldutu tahmin edlllllekl•• Jıüeum eden oellero mukavemet rdeml• 
4lr. 1erek yıkılmı,ıır. 

Kurtarma "lerfne faaliyetle tlenm Bu Htltrln sulara saatlerce mulla-
edllmekt.edir. 1'fudan7a ve Gemlikten yemeü bl~oll l.Man lııa7abnı kurtar • 
7f'nlden ıandallar cetlrtllml•tlr. Seller mıştır. Enlncan felüetzedelerl •~lD 
flddetlnl an.Jtnnt olmakla benber. ıo- bunda Mplanaa pan ve "'anın R.-. 
lar lıenil2 çekllml1 deltldlr, Daha bir· mal- MJ'liınedelerlne Terilm••I il• 
eıolr ,.erlerde dam tiserlnde .,.. ataoıar... tenml.Qlr. 
da. bekllyen tııunlar wardır. (Devamı 3 ineli ııalıltedd 

Diler ıazelelerln muhabirleri ol~ lı•• 
nya ıı:elmlş bulunmallladu. Olllldib el· 
.11111. karanlık 1'tt11lerde eısun. Enu· 
ruma ve dijer yerlere aaldedHen 7ara• 
lıJann reryadı 7iiı'ekler aeuulır. Kan· 
uranan devam eden fecaatini ba • • 
IU'larla ifade eım•ll mömklin idUdlr, 

Enkas allmllan 7aralıların eıkanl • 
ıııaSlll& devam edlllyor. Yanlı olarlı. 
enka• altından çıkanl•n Genırınl Dr. 
f'elbl ırene nakledUlrllen, ıelda 111 • 
müıtilr. 

wrd.ı, lıınılarilan dirdll brlulnnışit". 
Enlncaa balllınm bUJ'ilk bir ı.111mının 
ildüfil mnbalı:llallıır. Kurllılanlarda11 
,1mı11 pdırlara ıerlqilrilm:lş elanlar 

ralmllflar. Mti!<lDlı.!ly..., •HU:. dınelt 
ve llip ıelmekledlr. B~ok yerlerde 
barakalar yapıluıakiadır. Yarahlann 
benıtD bepsl .111ubtellf yerlere •önde • 
rilmlı lıulunmakladır. 

Şehrimizde dllnkü kardan sonra -
'iddetli bir ayaz çıkiıjuıdan lıu 
sabah her taraf buz tutmuştur. 

-----==-------------~ 

T111 yıfml•n arasından ine• J'llJICDI 
•umanlan 1er 7er yükaeUror. Enin • 
can &opra?lları 7anll 1arlk olmwttur. 
Bunlardan basılan üc, döri metre de ... 
rbılliindedlr, lılr kısım J'&nklarılan H
barlar c.ıunıı_kıadır. 

l,500 ti ıeçmlyor. 
Enwın kaldınJmıısına devam odl· 

JIJ'er. F" .. ı ı_ecenln liurlnden Jedl rUn 
c~titl halde. blll. enkaz alimdan bl&
llla bir bal• ıeımı. diri lıısalllar ~·
nhyor. 

Coeuklarm ve kadınlann da her tilr· 
Jö v&SJtalarla sevkine devam edlll7or. 

DUMLUPINAB VAPUB.U 
ORDUDA 

Enelkl ıı:lilı enııll, sl1eeek, lliıı •• 
dller malzeme De llmanunıUan ita• 

(Devamı S üncü aabllede) 

Yolların clonlıu<la kaplanması 
üzerine emniyel müdürlüğü 1 ıncı 
,ubesi bir tedbir olmak üzere bu 
ııabah tehlikeli yerlerde vesaiti 
nakliyenin seyrüseferini menel~ 
Ur. 

Bu meyanda Ayaspaıa • Dolma· 
bahçe yolunda da seyrüsefer dur
durulm114lur. Eni........ "" Jedl pıılls _ ...... 

J!rnnıından, Anllarad&11 •• ıllier j 
7erlerdea 7ialerce pdlı' her &arata ku• , -----------------·------

Erzincandan şehrimize 
gelen ilk yaralılar 

istanbulun yardımı: bu 
sabah 401 bin lira 

Felaketin 
kadının 

kurtulan bir yarab 
anlattıkları •• 

içinden 
1Duharririmize 

' ' Enbıoan •Ollllme& tabibi 
Fu.ıl Ercif 

Son blb11t. zel•ele lifellnln lrt yara
lıl•n pa .. rıeoı &iinü alıııamı illi: lroal• 
Ha1darp,..aya risı1 olmıqlardır. Bu 
faralılar bet lllıldlr. l~lerinde albaı 
Eminin eTlnden ul loalan 11 raııında 
ldı lı:ıı cocııtu il• Jln• Jaralı bir nbaı 

0ııe.ı, ıııı ıaralı llad111. bir de Eralnean 
btlkllmd labli Faaıl IErcltln aıınHI Ba· 
,.an Sıdıka bulunan bo kafile buradaki 
aileleri neıdlne ıılınm11l11rdır. 

Yo1luuın:11 ve 1tmanlarımıı:ı tamam· 
ladıJlmC.Z elin yalnız fbracatımınn artı
,ıaındıkl kazanan köylüyü ve müs· 
&ah!lll ve blnnetlce memlell:etl ne kadar 
t.erflh ve mes'ut edecettnl beaapJasak 
dahi mev:ıaon ve 1htt7a.eın eheınm.lyetl 
söı.öuüne rellr. 

O halde 7apıbıcalr: ı,, Enlnc:m teli· 
keilDID daldatası bertaraf olduklan 
110nra, bu ınevıau Msarlamak, pJilnJat· 
tırmak ve ilkbaharda da. aıeeb11rt ve 

- . aa.0ıasın• ıeçmeı.Ur. 

,e1ır1mıae ilk relen yaralılardan 
Jlayan Sıdıka 

Jlayaa Sıdıka bııfün kendlslle ıoril· 
ıtf:D bir muharrlrtntlze Erzincan leli • 
keU faclasmı ,öyle anlatmıştır: 

ERZİNCAN f'ACfASI NASIL 
BAŞLA.Dl? 

'- - Şelılrde blrka9 fİİD evvelinden 
b111lı1an ,ıddeill ooiuklar herkesi evin• 
de bulundıu.ru1or, sah ,-ünü 7atan kar .. 
lar Er&incan sokaklannı 20 sant.Imet • 
rellk bir örtüyle kaphyordu. 

Herkes ıeee bir müddet vaki~ ıe9Jr· 
diktan sonra uykuya vamuştı. ~iJUDI 
hüUnıel lablbl Fazıl En:ıınımda me· 
111urtyetle bulun117Qrda.. Sut 10 da 
biz de yerlerimize ~klldlk, yallı)<. 

GECE YAJllSINDAN SONRA 
SAAT 2 DE 

Şlddelll bir &al'!!mlı içinde .. rseın· 
Jlyerell ..,.andım.. Karyulamda defli· 
dlm. Dunrda lçlçe iki camlı ve J'Ölllök 
slbl kallandıtımn pencerenin itinde, 

(Devamı 3 llııcll oa!ılfeıl•) 

Dumlupınar vapuru Giresun 
vardı, derhal tevziata 

ve Orduya 
başlandı 

Z..,lzele fıeJılketzedeleri için şeh
rimizdeki yardım faaliyeli hara -
retle devam etmektedir. Viiayet • 
teki yardım komitesi bu sabah da 
Vali ve Belediye reisi B. Lutfi 
kırdunn reisliğinde toplanmıştır. 
Eu toplantıya tüccarlar ve mücs· 
sesat sahipleri iştirak elmişledir. 
istanbulun teberrü miktan 401 bin 
ijrayı buiınuştur 

Bu arada mühim bir lnsım teş• 
kil eden eşya tcberruları da Sir· 
keci garındaki •Devlet Demir 
Yollan anbarlarma naklediierck 
buradan sevke hazırlanmaktadır. 

Burada biriken eşyalar hu sa· 
bahtan itibaren geçilen memur
lar vasıtasiyle tasnif edilmekte, 

. ayrı ayrı denklere konularak fe
laket mahallinin muhtelif iske· 
Jeierine muhtelif vasıtalarla gön• 
der;mektedir. 

Tasnif için vilayet şubelerin • 
deki memurlardan istifade olun· 
maktadır. 

Bugiin Maarif Müdürlüğünden 
aynlan memur ve muallim mua· 
viıılerinden mürekkep 24 kişilik 
bir kafile taı>niie başlamıştır. 

t)ç gün soura bu ekip vazifeyi 
defterdarlıkdan seçilerek memur. 
lara devredcceklir 

DOKTORLARJN YARDIMI 
DiğCT taraftan vilayet yardun 

komit~si şehrimiz Etibba Odası 
Reisliğine bir tezkere yaznıui, 
bu tezkerede şehrimiz doktor· 
lıu-ından bir çoğuna gönderilmiş 
bulunan eşansiyon spesiyalite 
ilaçlardan mevcut olanların dok· 
torlardan toplatılarak ya:rdım ko
mitesine gönderilmesini istemek· 
tedir. 
Yapılan teberrularda bilhassa 

eııya verilmesinin felaketzedeler 
için daha istifadeli olduğu bildi· 
n1erek imkan nisbetinde eşya ve 
gıda maddeleriyle ll1iç verilmesi 
pyanı arzu görülmektedir. 
Diğer tuaftan btanbul Adli

yesi hakim ve mensubini ze'2ele 
felaketzedelerine maaşlarından 
muayyen nislletlerde teberrular· 
da bulunmuşlardır. Maaşlan 
yüz liraya kadar olanlar yüzde 
beş, iki yüze kadar olanlar yüz· 

(Devaml a llnell oa!ılfedo) 

200,000 kişi ile müthiş 
bir taarruz 

Fin cephesinde Rusların son taarruzu da 
pek kanlı bir şekilde püskürtüldü 

(1i'Ulll 1 -ıı ..ııır•ı 

Paris Üzerinde Alman tayyareleri 
Paria 3 (A.A..) - Bir;ok Alman 
k.,.if tayyarelerinin dün Parls d· 
"lan ve Franaanın şimal mınta -

lutsı llzerlnde u~lar yaptıklıın 

111reıı11me1ttet1u. 

Petsamo limanı da kurtarıldı 
Pııriı 3 ( A.A.) - Framıı; ukeri 

mahfillerinde dün akşam hasıl 
olan kanaate röre Fin mukabil 
taarruzu neticesinde Petsamo U· 
mıın.ı Sovyet kıt'alannın tazyikin-

( Diğer Telgraflar 3 

ÇERÇEVE 

den kurtulmuştur. Bu limanın beı 
türlü malzemenin Fiolandiyaya 
ıönderllmeai için Fnınsa ve İngil
tere tarafından derhal kullaıula • 
catı Mivlenınektedir. 

üncü Savfamızdadır) 

Bir şiir münasebetile 
Her cephesile hiç ırevmedijUn bir ıazetede, 7alnu kafa ve ilet cephesi!• • 

hiç aevmedijim bir oairin1 En.in.can laciuı ka.rtısı;-.dıiltl duy&ularını anıaı.an "~ 

bir manzumesini okudum. Manzume (Karahaber) isimli, ve NAzun Hikmetin 

San'at ve fikir alft.k:adarlan yakınd8ll bilir ki, Nazını Hikmet ve ben; ~.ı.;r, 

ısan'at, insan, ~enıiyet, zaman, mekAn, hf'T davayı kuşatıcı geniş dünya tplfık· 
ki!erimiz arasında, birbirine yüzde yüz z.ıt iki duyıu ve rlü~ünce rne<t"~:czirJl 

temsil ~iyoruz. Birbirimize de, ude-ce fikir sa.hasında, dişe d\t, tı..nıa~ tır· 

nak, duşmanız. Atesle su arasındaki dürti8t ve muvazaasız ihtiliU ifacıesint 
benzer aynlıguruz, buna raımen, ondan ve bende-n çıkma bir iki sinirli hare
ket mazur görülecek olursa, bizi ahHlıkl olmıyan. herhangi bir ki.içüklük vt 
adilik pllı.nında birbirimize dWıürme ~; blrblrlmlıin, birbirimize gö.-e 
kuvvetli ve zayıf taraflarını inkAr ve lııti.mıara 8'1Ptırmanı.ışlır. 

İşte, nazarı.n:da fikir namusu taşıyan insanlann, dosUukta da, düşman· 
bkta da temel dıye kabul edeblleceil .... ı Dünya cörilJleri arasında, hakiki 
Amım!, yapınacıl<sız, taklitsiz blrllll; yahut hakiki aanılm! yııpmacıksız. 

taklitsiz bir aykırılık karıwnda, kaba (Nef!li ı:ımn...'eı Ucaıa:.,,,a lef.kim bb 
vakar ve dürüst.itik!. 

Bu bakımdan ben, 1Bmlm!yet.'!lı ve takUtci bir benııeriml ııııınlnıl, 

Jıal!ıı bir benzemiyenlmden bin kere daha -ğılık Cilrllrüm. 'zıra bu tür';: 
benzeyenlm sanılan tıp, hakikatle a.sıl benzemiyenimdir. Zira (İmanı Rcb
banl) ye, samimi bir kafirden ziyade, rlyakAr bir softa benzemez. Zira 
Sirazın ipek halısına, çuvaldan ziyade, ÇekosJovakyadaki makine dokuması. 

ipek taklidi, ot halı benzemez. Zira halis üzüm sirkesine, pekmezden ziyade, 
kimyevi sirke benzemez. 

Bu lııcellkler! yerlerine oturttuktan IODnl (Karahober) mımzumesın. 
döııel\m: _. 

Nazım Hlkmet'ln bu 1Jlrln1 ben sevdim ve bdendim. Her§<Ye rağmeD 
bu 18irln, içinde taşıdıltı lnkAr götürmez ıllr!yet nefesi ve bııssaslyet mayaa. 
e<>k ıahsl bir eda içinde, kendi•lııe yeni ve ııuzeı bir tecelll zemhlr b>ılı1>İlf 
Öyle bır tecelli zem.ilıl iti, orada Nuım Hikmet, zihin lıaletlle yoll d:ı, yaİiua· 
ruh haletlle var. Öyle bir ruh haleti iti, ..,rurıı zarafetlle glyllen.;)<öyljl elbise- ' 
lerl halinde, Anadolu ve Anadolulu içinden almma. • 

Dotrudan dotruya kendim ve lcmıdlm ıı:llı1lerlne J'ıılı:ın !Wdif;iln 'O lıııyna)ı, 

ltu ifade ve tu duyuş tarzını Nııı:ı.m Hlllmet'te yelli ~'llil:yor ve 1ı.qmt 
ıalimo& iörOJ'orum. _,.,J.· 

Aeıldt "'1ılar lı- ta-: /' -~-
IEnlııaan be11lr! rahn nd.ır amm• ..,. ~'.\;.il. 

ÖIWer ala blnemes... 
YllllY&n• ınrltı.&11 :rataıı 61111rr-

"7ııl ııamanda, (oocı.l) mofbum u Jlira n 
mmeden aolamslr IAıwn. 



f. - 1 O 1' T 1 L G B A I' - 2 IKb:clllAJfmJ ,.... 

ftnnd&. Bıınad& n 
9as\ı. Y aia.n fub J'ai2uftl:uı evler 
töUü. 8 1.&ada4lar ıwıJı;la kaldı. 
AnJ.,..ıu... üilm Eli ciil-
tlürere.11. &irm MllV. b&J'Jrb 

... ııtAıfmf ı• 

blUflar •• •·aJt&ı.. nl~b.Ddı.klan samaa. 
müshiman nııal •e an"a.nel~rine ~ 
naaıarı kıyıldoi"ı l<in. ,1mc11, ara! 
Bika.l:un muLebcr olup olmıyacafl nolı:
&sa.J bir IDt'Aelt ~kll el.m.lttUr. M•hke. 
mc. bn iş balı.klllda kararını vermltltr: 
imam nikihı matebcrdir. Ermeni p&t.

rik.ha.nesl l!'Le,, 111u1eber elmıJ'&ealı ka

naatbıl lle:rt aürmbı>! l: .. ahn.. BeDPler 
ı~Wl.te.a sonn. H ıatV ae1e 7ara.rt. 

olıı.r. Yeııl fıl&, ..ıuu Yer• YEJd YOL VEllGfst 

-le lcftd4ll& miTb. bllmem. KANUNUK A iı.A VE 

• a11<1a, seroiı. aebıele. serdi. •71i• ı--------
•lıı•51n.d• rt11Ce'7'i .....,,.. ceçlrea .. 

- yalan .... Ea biUbı ıaraı~ 

.. en1m1a Pi - iMi - "*" da oolı 
ootuk n tartı oı_.ıar. imaam, W..ta 
117.., e4-ıt pllırer: 

- Ghn•tı .. 7A ,J'a &alllliT .. 

8Evbn.i~S 

DOSTLUGUllUZ -.oztıLACAlt 

PMla -- -ımıı bir ....... 
4.aşbr. K.apıw tdJ.lai ~b' J da 0 ·n• 

pldıtııu .-. ........ "' paralu
................... Bir lıi lıabet", bl7 ........ 
lap, bl.r ldı-raL, 1* kanL 

Faka&. ııt...u. ıw111 lelıLl.s;at & ..... 
ıu.öveuileri ..-...Ue J&»ıtac..k n 
ite tte: b••••M· e.1 .. 1rı. ttQ•..,.'•·· 
•i.Datlrfat ....... ~ A.;aloa 71· 
ae ne yar. ttQe. MI.an 1111aktan ıirillee 
lbfilür, dURJWL ~...-tam •eltrten 
lendduı ı~ UJ-tıa. Snmellm 
illi. J'Oba.. elrleep),• at!. ~e J'a.Dı• 

11111onı.... ıurtr. rilllll ııemnıı mtiY<SSl
le.rtmt&Jıe ...,..._ Wu1•n .. f 

ç... ıt:K:t =-"+ M Sımnd •h

lllm&a ·--· - .... da btr lınaiu J 
•iıraeaai -- lllküılaruu ~dır • ı' 
m.ııt1a<- Gel ......,._ ctı -....., aalıô 
tk.J Erme.at ...,...,.. 8*1 dinlerine clia-

aql ..................... •e. Enııcıı.t el- 1 

Yel •e?Tlsl hakk.ıııda. ıent blr -
prelesl hu•rlanmak.la eklııiu bildlrlll· 
J'•r. HalUm 7a. buıiiae .lr.a.dar, 71JU alta 
Ura 70! •erilsl Yer!Tı!.k.. S01lendl.ibıe 
aore. ba .,erı.l, atancb.D .._n. ı.erk~ 
kasan~ nlsheı.tDc ıOn: alıar e1t.·~ b1. 
daha i.ılüne bir DAL. 
BI- bir k!kllfinrbı YaF: ltad.mlııır ,.ı 

•ercfal "ermealer. Telli l11Uıada pi>

f&D ve ~lr 1enlo ...... &1.an ka4.re.l&n 
da 1oı ·~ UM tatmalı... Faka&. 
çatıımı1an k.uınmn d•tu- O ..
k.&dm • ertlt:k mjaan.\:I ~ -.. ...., 

ıu.lltok etmiş .ı-ıı -ı. 

PEttAKENDI! Fi.ATI.AA. -M .fNACAK TEI>ıdu.EA 

Guelelenle .., oK olnlrlme -
ifade &anı tudu:r: dcrakende fb.Uanla 
7ilklelmeııln önb. eeemet özett 1<4· 
birler aJuıa.ca.lr.&v .a Kili mı tedbirin 
a1ın.aeak lü..nl.m!. Tah._ a7lar Yar ki. 
her nevl maddr.ohl penkende flatı ala
bDdltlne 7u1Lte1Jııı.tır. Todblr, • bpkl 

- flltradakl loll• ttbl • _,.... 
mı l'eleeek?. B• •d razeteellere 1167-
Uı-en ae-..aı.. •lar 'mi ecUyorJa.r!. N, W
bfrl al.acab&ı:ı aı. M bira.der_ İmam. 
clled..uı çık•rtlJ'i>l"Stlno almıyaeak--.. 

b1' olmuu., 1"bıu -._ JUs <le, wı.. 
ıı. YUQ'eti-

Galip Ef gani beraet etti 
i'enı..ıa. - ~ iüla· 

.Ue mab.Jl.aneJ'e •erilea Galip Elcaal
alD mahıkt: z1 aallı'"e eesa mahke· 
weslpd· aeUeel~ .-e Galip F.f&aal· 
aiıı beraellııo bnr .. ernmı.llr. 

Miidddaauai W4twn••esl:nde .... 
lanun -laodlnlmuuu lsıem'4ttr. 

iddW..- ekMM-k ... -- i.u.-
1 _17 .. 1 - f'llle .. lidiir!iıtliniia 

lezlekeol. Galtp Efna- esıı.ı ifade· 
a.rı n Dk lb- .ıaambAftur. r •• 
U. fes.lek.afnde. mazn-am h•D&'i mea
le.kel ıeı.u. oldıat- lelıe71b -
-iti bUc!lrltmı.ıı.r. 

Olelcl Mlobabıa a....Ulı da. mtiddel· 

11mu.ınioJn mlitalea..~ına S.tlrak eitltbıl 

•.e suclud.aa o&ft 111.abrafı olau 3890 llra
auı t&hslJ eıtıı.,,.mı lc:k:m.Ltür. 

Bımdan sonra eia alan maznun, ml
ıbfU Hamcll Vce. miıeUUlnln ıWlan· 

4ırıcılık yaPllllMIJiuıı sö111>·erek Türk 
ceza k&1111D111111D 513 ii.ncii madduhıl 

terbetmı, •• dolandırtcılılt hakkındaki 
beynelmUel cOnışlerl tebarib ettirerek. 

l-tlsbala ile Ga.1.bıı Efpıılnl.a aruwdakt 
«a-..uua bir ltutulı: davuuu &.1&DIU'& ... 

eaiım be7aıı edere.il. berael talep •lmif. 
tlr. Dlier mud.daa •tkill Şerli de ayni 
mötalealara ı.ıtrat ile Galip Elsaıılnlıl 
beraeünl bteı:ıılşılr. 

Miidafaalanlaa -ra mahkeme, da· 

'-D&7a ı...ıa ••ttrel.. taraıuu 788· 

- Te lefbl.m •tm,.U.-. 
Blı kr.rar da G>Jlp Efpnlnla otelel 

MlsbahJ delandınnaıhfını bUdlnalt. 
bo1lce maa.un laıcn.el ıetml:şllr. 

l 1. L~.L:K IIABERLEJC 1 
* Bu ~ ıç.uıde .-wıırtlk lı.oaılsyon • 

cularuun k~ 7oklam.aıan yapı.la -

cakıır. * Fransız ask..., erltinından aen .. 
raJ D'Artxm .. u oe!>nıwu geJıruilır. * Gümrükleld Alman maııanna pey
derpey ilha.Lit mii•paded verilmesine 
başlanmış tir. 

* Şoförler dolınuJ eol<linde mıı,teri 
taşınmasının başlr.a aemtlere de teı; • 
mllini islemişlen!ır. Belediy• şlmdılıl 
b.ııtlardaıı alınacak ıwotıceye göre bir 
karar vereoekür. 

* Denizyoll.on idaresinin Mıaraluız 
vapuru tırtuıadarı Mudaeya iskelesine 
yanaşamam~. yolcularını Gemlik lima
nına iltıca ederek oraya çıkarmıştır. * Devlet """'"7ollan tara!uıdan 1•P
brılacak olan ~ bir filep bu ayın on 
beşinden evvel bır hı,cil.iz firmasına i
hale edilecektir. 

Yazan: fskcnaer F. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLERİ 
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Mahalli 
hAller 

Tramvay 
hE t!arı 

lık partide Kadıköy, K~~am~safelerar:ı.sın~a 1 
Bakırköy \ı!C r eşiktaşta nıustakıl s.eferler tcrtıp[ı 

açılacak edılecek 
Beltıdiye reWlğiııin şehrimizin 

muhtelü semllerinde ucuz sal~lıu"' 
için mahwlli hüla açacatm.ı yaza 
llll.$tık. 

Bu bAlleıriıı nereler4e tesis o
lnnacaklan bakkınu tetkiltlere 
hq•allJllJŞtır. 

llilleria açtlınasma ba4lıca sobep 
mııhteıif yerlerde ye~n mabsnJ· 
)erin İstanlml haline gelerek o,.... 
da da topraıı muamele gördükten 
10nra tekrar yetqtiii yere getirilip 
pahalıya satılmaktadır, 

Çüıılril; bu auı·et!e hem iki defa 
nakliye ücreti gör.,,. ve hem de 
muhtelif ellerden (eteD sebze ve 
1ne7valar pabalıb~tadır. 

Ezcümle Kartal ve havalisiad• 
7eti4en mah:iullrır ile ayni suretle 
Un apıı.aıadalti hile gtirildiktea 
aoara tekrar Kıodıköyüne götürii
lüp perakaı<le s~tılınaldadır. 

Bu fözuJi IDll$l'D01!1l"l artadd 
kaldırmak için ilk partide Kadr 
.k.öy, Bakırköy ve ae.;ktaş (ibi 
3 yerde mevkii bil açılmakt:;dır. 
Kadıköyünde ıaevnıt bil bin .. 

andan istifade i.mkiasıı eörüldü· 
!üntlen orada ve diier iki yenle 
iki mahalli llil b.inası da infa olu· 
aacaktır. 

Darülaceze yolunda 
feci bir çarpışma 

Şiflj Darillattze yolunda bir 
kamyon ve otomobil ç&rpJ4111ası 
olın~ i.kW hafif ve biri aiır 
olmak azere üç ki4i yaralnmıı· 
tır. 

Şoiôr Ceınalln idaresindeki 
m numaralı kamyon Şişlidca 
Dıı.riilac..,..,7e doğru ziderkea 
kar,ıdaa ıreı...t 1!4refin idaresia· 
deki 85Z numaralı huswıi ot• 
mobil ile çarp- ve mnsad• 
mi'!lllİn ş.iddetinden kamyonda 
bulu.nanlarılıuo Halıeı oğlunda 
oturanlanlan Kadir elinin üa 
tünden, kentrel memurlarındaa 
Mustafa Suphi başmdan hafif, 
aş~ı Hüse.tin Oktay çenesinden 
ağır yıırabnıwş!ardu, Yaralı· 
tar Şişli Bulpr hastanesine nak
ledilmiş Kadir ile Mustafa Sup
hi ilk tedavileri yapılarak evle· 
rine gönderilmi4, Hüseyin ya
tmlmışt.rr. Hidise hakkında taı.
ki.kata başlanmıştır. 

Tramvay arabalarındaki yolnı 
k....Uetinı azaltmak için yeıı.i ted· 
birler alınması kararlilljttrılmı:;lır. 

Bu cümleden t>lmak üzere lı.ı,.. 
mesafeler ara•ında da seferler ter
tibi dü.ıünıilmektedir. 

Ezcümle eskjden mevcnt olaa 
Beşiktaş • H.anlı.öy, Maç'- - K.a -
rab.öy, Haı biye • Karaköy gibi 
tek aral.atuı.. yapılan yeni hatla
rın tekrar tesisıen arzu ol1ınmak
tadı. 

Bunl...W. b~ &bek - Kar. 
köy, Kurtuluş • Karaköy arasmda 
da seferler yapılabilecek ve an&br 

!ar Karaköyden tekrar geriye do-~ 
lleeeklenlu. 

Bu yeni hatlar için Karaka,
meydanı geııiı;letıldıkten •onra ) 
ni teva.lı:kui mahalı~ri )'lipılacak • 
tır ]:3.cümle Belıek!co gelen tram
vaylar tüııeliıı önünden döuece.ı.. 
lerd.ir. 

000 

Taksim meydanı 
Takıim meydaJJmın tanzimi i(Üa 

hlll!bnan faaliyet devam etmek • 
tedir. İi.k partideki binalarm yı]D. 
lın yerlerinin tanzimi işi bittiğin· 
den ~mdi bu binalann kıı:rşısmd.-j 
ki aaha da yıkılıp kaldınlacaktır. 1 

Bu meyada İııUınbul kulübfi.. 1 
niln lıulnndup lıina ile yaıımdald 
dükkln ve binalar da istimlilı: e
dilip yıkıbıcaktır. 

Beyoğlu Halkevi binıısmm ba 
yıkılacak binalann nrine yapıl • 
......, kararla,tınımıııtır. 

Bu yeni iıısuta ait maketleriw 
de huırlanmasıaa b•şlenılmıı ba
}pnmpk1ed1r. 

ipekli tarifesi 
fstanbul gibnriiklerimle bula -

nan ve sı:m'i elyaf ile kanşık ol
dnğn için ipekli tarüesi lazım p 
terek memlekete ıokıılamıyan pa
muklu mensurııtm da bir dcfava 
mahsus olnuık üzere ucuz tarife 
ile çıkarılmasına başlanmıştır. 

Bu Uırife ile ?O 25 bir gümıiilı: 
tmziliıtı kabil olduğundan fiat • 
bnn da bu miktar acudam
bek.lenmektedir. 

MaJülgazilerin tramvay 
ücretleri 

Eski .__ 'd • __ .. Canımız Allaha emanet 
.......... vay ı arest zaınan11n1a 

malfil askerlere paso verilmekte btanbal.ı. lııllF• lllllmai natU ....,. 
idi lalan WDU9ll7eUe fenrıl ...,ııan bala 

Bu lı:cre malCll pzilerla tram • deiUdlr. Cu11JWS1 Allaha emanet •d•· 
vaylarda asker bilelile seyahat et- nlı bmılanı blnerla. Va.il Liıtfl llınlM 
meleri kararlaştınlnıQ ve hu k.a- dalal. eloblisler kin: 
r.ar alakadarlara bildirilmiştir. - Bıaalan •hıı•ı'e 'ftl'1Ddl hala<lll'. 

Eüıük bir imla lügatı 
Maarif V ekıil~ti büyük bir imli 

!Uğııti vücude getinııegi kararla.
tınn.ıştır. 

Son terimlerle benı her geni4 bir 
•ekilde bulunacak olan bu yeni 
luğatın luuır .anmasma gaşlanmış-

tır. Hazirana kadar ikmal edile • 
ceği ümit olurunktadır. 

Çemberma.tıa Nıui lom.lnı!e bir 19-
fir, bir çocııiu esdl Coca.lı ildii. y,.. 
pıt.an m.ua7ene neUusinde, Nartnln i
dare ettlil iak!ll otomobilinin kullanll
m.t7acak tadar _... oldah meydana 
cıJtmıştır. 

Nakli vasılalannı senede bir ktre 
detll. daha sık ciddi bir mııaıene<ka 
reç.lrmek liıımdır. 

~I~ ~ Ba~ıkçıları ı•]E-'f:l•I,•••~ 
fi__;_~ hımaye , Almanyanin deııı 

1 
petrol ihtiyacı 

·-~=-

Yeni yılın içinden 
1: eni 7ıl, dUn7a kin. se .. bıçle ıı.:a.-.>

laııaeak mr:11 ·u~ blt 1.ama.n teli.lesi ıu
ll.ude g1rmed.L Ufto lll.vd& ıili.h St!:1J.ıerl 

var. Arbcb bınli.utUD.Jz 1939 yda.a 
~ ""riri)O ba.l<...ıı. daJıl ı.ıemı. 

J'OnıL Bulun ball.r&ia.n.Jnıa hutndlr • 

Mıdır. 

Temls Anadolmum. aaf lopnıklarm.a., 
w bınlerce mUU9 Tiukim kar a.ltliıD 

meuruu 7aplılı.. .llalelul• ıirdltlmls 
7U:I 1 ılın, val&D röklerinl Qunm btr 

Pf':rde "" irt:nu.• bulundutuna lna.na.
ca,tunu seU7or. Tmadiifler, bkblr .,... 
......., bu lı.adv mehanUe, birbiri ...,P. 

an dlzllmlıı olar•k, insan ba7atuua 
9<11'1 lçınd< 7er&laut bulanamu. 

lMO 1W. lıdtl. ber ........ -
fası ... bbhııı leln bir çatqma ve ener JI 
yılı olaca.l<ilr. Jı(ülellıl maki• &&Wıbal 
tb!ma yemneııdnl büen blF tra.de miJın... 

kır ta einlmU &asııla.n.mıt b&lmıtıT•rDL 
Tabtaıın çetuı cjıanoulah, bir lkl tô
rımı..111 ı.lluu liwlüne cetirebWr. Fa.ka\, 

7eni Tün eemiJeü. bu sorle.aaa iM:lti. 
lekrar au em '"' aanZt&L4•d&e b
......._..ı.r. 

D!r wanemu U fU.111' kL ~ blsa. 
n• büyü bır mllleı eJ-.luiWDIDD s• 

-.ıı. fınallaruu alı ali< •erir. ıı.ıı
ııta. - blnleftıe 7J1lılt lıiilaa ~ ta
rihi, Türk mlli U..lu ba barikul:..S. 
mtihe77lo, dultııni •e lıuUi nıb ft 
-.ı.. miieMdetdaln oafbalaruu .,, . 

!alır. Ba DSllD mıı..ı.ıeıeıer0, - cd· 
'Uifmb,. ıstırarı d.D.1tlaiumım gmawlar 

.-ı. ol.mbAflur. hlıl 7erle .-öt phl
lı.I. la.llbi• b;ilb atunn biicll~lerinl. 
._ ddMDUla. ..-ıı ve oelik ıayb 1111· 
ldnlolerlalsle, mJJU tudretimlslJI b•· 

..ııe1 la41na lb eanatın•a. bir ""' 
oelı.tt tı .. nunıla ....... ye taUııa.tmm• 
tudır· lknl.ifbnhddtl lnı IL&n.kler ba· 
rlk oliAlel.lil bizi dalma dimdik. anır.ta 
tata.n tılınmdır. Bu. tılsmıu:ıı AlTUla er=

aeai:ıt bahMısl&ra De Tar.ık!. 

!!iz ne cll7ornnas. Allah ,,.ınıuıt 1l11-

raeaiımu 7eal Errlrıcanm baoalan, da· 
lsa ke7lfH tütecek. Erzinean ya71&1& • 
rınd.a.kl çoban. kavalını daha k•n-eU. 
lifll1e<!•k, ba7al orada daha tallı ge
ceeek, ballar Enlucanıla daha ııolı. 

1.,.ıllere biiriPı-k 

Tramvay idaresi 40 
otobüs getirtiyor 

Tramvay, elektrik idaJ'tı!li tan -
fınılan getirtilecek olan otobü• • 
lere ait münakasa şartnamesi v~ 
kiiet~ tas<lik edildiğ: nden bu;1u1>
lcrde gazeırlerle münakasa açı • 
acaktır. 

Şimdilik 40 otobüs getirtilttek
tir. Bunlann i~letilmesin buirall
da baş!a=eaktır. 

Cam ve cam eşya 

Cam ve ~m eua fiatlan üze -
rinde görfuen tcreffü hakkında 
alakadarlar icabedea tetkikata 
başlamışlardır. 

Cam fiatlannın 780 kuruştan 
1400 kuruşa yüksdıliği tesbit olun
muştur. 

Diker taraftan ekseri caıncılann 
faturasız sotıs yaptıklan ve ihti
kar iddia eden esnafa ikinci defa· 
sında mal ,·erraedilderi de iddia 
olundn_aundon bu rihet te ehem· 
miyetle tahkik olnnnıaktadır. Ay
nra: bazı pcro kcndeeilcrin eam 
totıln~·ıp scoklannın yerlerini de 
değiştirdikleri de anlaşılmakta -
dır. 

Bu maksatla h zırlanan Yıızruı: AI.J KE.'\lAL s 
proje tasdike gönderildi 

Denizlerimizde bulonıı.a balık. 
sünger ve ui,.. giLi malısuU.,.-ci.:a 
en an.mi iıltıladeyi tewın etmek 

kin tetkikler yapıldıtuu ~ 
t:ı.k.. 

Bu tetkikler 11eti.eııinde hımr • 
!anan mühim bir proje MDpaluıllt 
Veületine verilmi4 bnlnnmakta
dır. Vekiılette proienin tetkiki !çiıı 
bir komisyon kunılmus•ur. 

Komisyon pl'ojeye ba& iJ6ye1-
ynpaııı.k soo ve kat'i §eldini va • 
!Diştir. 

Proje bugllnlenle Bqyekilde 
gönd.,.-ik..:ektir. 

ÖğTendiğim.ize güre balıkçıJ.ıP 
kooı>"81il teşekküllerle idaıni ..., 
b.-lıkçııarm biınayel.,rile fenni lh>-

1 çılık wmilerini l<abulli iç,lıı ıLıı 

proj~...ıe miihim hükümler lileV • 

cıd ıı.innmalrtadır. 

Açıkta kalan 
mübaşirler 

İ•tanhul aılliye!inde açıkta ka
lan miibaııiı·leri nıilddeiumumilik 
hafla içinde $l<ıo yerl .. re l.ı.yin .,.. 
d""c !. lir. 

Ta)'Uo olunlUDJY""lanı ıl.a ı.a ,.. 
ne:ı iki ay tawam maq verile • 
celı.tir. -
Süt fahrika~ı teklifi 
muvaftk görü üyor 
Bi İtalyan firnıumm p:ı.riılıD

cle •Süt fabikR ı• li.ıırm lı. ilı<ıre 
müracaııt etti · 'ni yaı;r.-ı;.tık. 

Bu teklif bekdiye iktısat mil -
ciü.r.luğünce muvai.ı.k. göı-ı.ı .ı ruüt' • 
tiir. Tekl:fi tetkik eden !.olllllly<>n 
bu'{i.ın Vali ;;e beledi)e ....W- k.a-· 
ıarı bildirecektir. 

Bir {ramvay yoldan 
çıktı 

Vatman Rn:anın idare..indelı.:i US 
numaralı tramvay Harbiyede ma· 
nevra yapmakta iken yoldan ç • 
mıştır. Yaffilt saat sonra tramvay 
yola konmuş ise de bu müddet 
urfında buradan tramvay.iM ııo
çemeıuişlerdll", 

Manifatura fiatlan 
l\lnnifatura fiatlannda el'an lb· 

tiki.r yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Toııtancı manfatııracılar Ticaret 
Vekaletinin emri üzerine yüzde 
3 tcnzillıt yaptıklannı, perakende
cilerin fiatları yükseltmekte de
'am etlik.ieriııi iddia etmektedir
ler. 

Dün toplanan manifatDl'acılar 
muhtekir perakendecilere mal >.at· 
ma.mPğl ve piyasayı kontrola b
:nı.rlastırmışlardır. 

Vali Ankaraya gidecek 
Vali ve Belediye reisi B. Lutfi 

Kırdar bugünlerde Ankaraya gi
decektir. Vali Ankarada vilayet ve 
belediyeye ait muhtWI işlene 
meşgul olacaktır. 

A•rapuım fim.a.Jlndekl ha.rptf 

---~ d .... JlU!l)"&J'a kıu-,t " 
lıarmuar:ık da:rma.cn Ye AJm:an f 

lıtua ın tlmdb'e bdar her ,·dil' 
Fia - Rus harbinde "\JmanyanUI 
te7 7•Pm.Q"acaiıru tekn.r etmf-51 
rupa politika i.Jemwde çok müuaı' 
lan. 101 •c.a ltlr m~nu olmakta drf 

edl7or. Rıı.<ya n.ııı.ıt ..:ıasuıda ,.ı 
l....aa l"eııltleıt..i. Sıra FlııJanılil' 
aütu.z abası alo.w a l'elluee mu.., 

-.emel c~'dll. EsklOet!berl Flnıaııt 
7a kar;>ı <Ok alakadar olan AJ.-J 
ille lln.a - Fla """'eleslo'1• .... ~ 
94&-ea.imt b•t'·npmndanberi 
.... .;.hlu. 

Baıtıı..ıa bkaaıılln!\97an ıaaııfı) 
du ·meselelerde s.aliJıl.JeLte 7ası f 
ubDm AYnıpalı aivLSı mulıarrirl' 
.rta ba men• e-ıftl .ııı:da. .ader •1" 
dlklulul ihmal ellıl<Dtl JWDı ı 

7or. ~yatwıı evveııa .BalLık sa.basJ 
aatusu.n.a .1"1MiNI 1owle Te iesis e~ 
Mora Fln1a.a · a7a ı...a.rr.ra ka" 

ti& .llt-f'itt-i ....._ılD Alln.a.Df& acaba blıl 

ba .uar 2!.i..nıinı.t vaıi,.ru.e ı.~1' 
U ne J'&~ bU~mez bir balJt 
ba .. hınn,-ort, Güe"ıtJ.C a.n.· lıyıır k.11 

~ at""- SUliA ile 'lloakova ,f 

amda ctriıfllm ·e mu.mı rklldt ' 
l.ieelc:o.nıış olan aiir re\~r sınu-aJİ 

• d.inya b.ıult35ln.m blr de Rus ve 
D.t..l'D em.~Ualııııe :öre 7ıent ba.,ta.n çjf 

m "'1 ru~ülmiO tıır. 11; ıı Alıııııu ~ 
ae.clerlnüı isvee: aJr-ybiısde sou -,.zs>Jll 
lar-d.:t ıwit.klan 7;uı!ar bu itibsriu ıtl 
....ı..ur. B~ yo.a!ar kbw• ,eı.ı.u. • .ı. ı' 
ıullruıllladır. 

ı>ıtu WuıliJılere ıere lae iı.•~ 
.Noneç ve Da.nicarka Itrloskuva ilt »' 
lla anaındaki .... ..-.urlara nazat' 
Alm.allJ'24lll nü.f,u DWli.a.k.a."'ı içine t 
riyor. Bu ı.-ı.a ı<iire FinJ :ındıY,,I 
B.u ~3SJ.;ı.12. slı· u:ıi.f oı~c.k. soyı,ııouıı'r 

11tf"t Jok ki b n.1.f.J: bire-?' fr.&.ra~iyeA' 
füu·tl"r 

D ~üıa muh ::-ıın ol&11 keyfiyet it" 
nıp:a.n.uı ş.imilli.ıu!elll harbin A1m~ 
ı .. i:n de iyi neticeler vermedij·idlr. çôl 
-.a u t:u-..Jlud.an Ah:..!a.Dy&ruD ahn~d 
tilduiu z:ı, vadili lpthbl7en.W ıeı:ol1 
&n.lk zoria.pwı;ur. Bo .b..aJde AJ.m2_ııft 
JWt Jt~J a7a müra.caaL etmesi ı.Uf' 
ediyor. Rus l"k.ranJa.sı senede 16 rıJI· 
7eu lolı deınir cılırmalı.l&ılır. nuııl' 
11.USJ"&lllll .ı ..... !r 15•.Jı..ı&luıı , ... 1erfl 
rakamlara ıin )'ekU 28 miJyon s-ı· 
•ar. FaU& olkanlu demir tamaırtU1 

Ku;ranuı oaDQ I ve .ıı&la tabrllılarıP' 
cttmekı.edlr. On.m lçln Almanyaıı.ı' 
UıUyacına .-öre boyik mikyasta kel' 

dı.lne l!.m1adan demir v•rileblhnetl 
ııok ,üpbell bir mudecllr. Harp d•ı.I 
uqaeajma .röre me.el-1 bir sene soatf 
AlmaA7..wa bu vul)'eıı,, demir ıbıl' 

J'Ma J'Üİİlldell M miifk.İıili&a ujnft 
1 

eaiı .s;öwaünc ceürilebil1Rk~. ıU' 
aaaıa UWI u.maıulaa&tıerl harbe bt" 

:arl•a.mı.t. ODU için bu ınakaaila p 
çok mevaddı lptlcbqe birllı.llrmişlll• 

Uarp -lum.esl d• M41ı.L Falı.al tıi' 

rlkm" olan ne- Y&J"!D blr taraftan .r 
fedllınekledlr. Buna •üpbe 7ok. Oou' 
lçlıı Alma.rı7a O.ter hl.eme& sarfeLtlV" 
nln 1erine blqe7lu lı.07malı. mecb 
7et.indecllr. 

BUJ'.lUI Aimany:uun demir, petrol 
ç.W mü.racaaJ ede~ii lkJ memJelL 

nrdlr: Kus1a. İ.nrç. Atm..n1a lçiJJ dl' 
ier mesele muhtaç bnlu.nduiu petrolf 

aasıl elde edeeettdlr. AimanJ'IUllll mr 

ıörlö vr..n.lle bmami!e malik bir 

dusu vudır. Bu vesaiti 14lelmek iç 
tımanına getirerek baş.ııışa içme- ,,.lllliilllll:ll:a:ıı:aımıa:ımam~~~--•••••a•••••a111 .... 

1
1opıuJatUe a,.n a.-n siyasi ... L•keri ıuım ı-elen =uldc ise petrolden çıt 

Şebboyun birç<>t fuııkları vnnlL - deYleUer beoab ... on1arm ma1ze ... ı.. d&n da babsecllllyor. Bwıa .s;öre AlmaD 
ğe, eğienmeğc b~la~tı. 1 yazan: Rahmi y .tı.GIZ _No : 3 1 mü.,,,.kerdere ıirlşeret nobaıılaruu b• nlacak. Ortada bir procram oldui 

Fa~_at, C~mil, bunl~r?"' en giiuli 1 D G 1 rlle lamaml&mat: harbin ln.lı...., ede- 7a Ht oeaesl urrınııa sun"i larzd• bo 
degılse bıle._en temızı, "?1.cana ya· ı ı onanma e 1• yor,· eelt 1enJ a.lhalan b"'5lJUb b• dn· .,. tamamile elde edebUecelUlr, dedıl 
lwıı ve en nyasız olanı ıdı. l.eUer &TUP1llldaD baal'.lshıbı kenıll -.. Jlalbulr.I bu öyle lı.olaJ ve çabuk oıa-

Cemil, Şebboyun lıoşuua gitmi· 1 lfıı faatler!ıae daha 117PD blr -nalıel -•· lıilecelı. sfbi c•ruıımuror. Çıwku dabl 
yor değildi. Fakat, Cemilin ona bir ~~-••••••••••••••••••••••••••• .... " eatsa 0 

larafa D1ilııat eımet.. ıaum celea fabrikalar bile ıesı. eclllll 
tekilli vardr ı İ tloöneii de lellllıalını, lderberllfl•I 

- Bir tu&lu badem ver- Bqka ~ıkınım!· kelimesile bittiği için, bul ._Senini~ evlenelim, Şebboy! stanbuldaki ngiliz talim hcy'eti reisi Avrupa- tlmıllden lnllhap ed-tt ... dn'lru.. ··~r. Avnıpah •İİ1ebU5Ulla 
lıir ,ey istemem. da benim ruhumun ve hislerimin d • • J • • d • d ıüm-indeıı birisi "-buı• ikmal •· hllrada 1iıırillliitlerl b-p AluWltarııı 

Erkek had~' ·-tarak: bir kelime ile ifadesidir. Şaheser Seni sevdiğimi. yapacağım feda • akı Vazıyet UC YJŞIDCC UŞUDCCYC Var 1 limlıllnl tuvnUendlrccet &ibl detlld 
- - kiiriıklarla isbat ed.,.,eğim. Fakat ~ drrek ll.lı: lfaıeUe -- blrllkte barbe 

_ Bekliyoıum... Söyliyeeeksia, doğrusu. Bayılıyorum bn şarkıya AYJ'Upa harbi !l senelik bir ıullı Amiral Limboo artada.tlarmm hmlla ........,"- Bucüntü harple makine vesalllnln 07 
ıle<nJ ~:.,, 1 sen de bardan ayrılacaksm. O mq- ,__ --•·•ı rol -·ıiım. Lebislum feci misali •• - (Şeltboy) göz eriııi süzerek de- um yeri terkedeceksin!. devresi geçu.,. dünıa devıeııerl için la.llnıal şckhnde hlikilmeUerlılden cel· Baua blına ır. a. fhtlmalıln ea ~.. -
Di~e ıwrıldandL Sebboy: likanlıya baktı: ne ıenl.t. ue fiimullli bir feliJı.el ola· 1111' bir •mir bulıııııap buJnnmadıiı Sil• 171sı. eıı fa7dalm lıa&ilnkH urd o.. süs1.ercll lı.i Alınanlar bu vesait ile mii• 
- Ben seni kırmam. --L' •-•· Cemil, Şebboya bu teklifi blrkaf caklL Bwıu; 7akın., aaat her ıı..ı·....... aline lı.ısaa: 1 im lo ı "- f il r! eeı·••• bul··-·-•· buııılan sonra •· -L ~.-.ı. - Sen .......iden bıı.aa ~~ mısın, kere tekrarlamıştL man ı para r a •• nan rn•• aa • ne ~ -·- - ..-
Diyerek bıışını kaluu- Cemil? ber devleU kota1ca kesil~ her la· - Daha relmecll.. Fabl eU lıalaiuı· eu DYan hle ,öpbe 701' ki bltarafhtı !erindeki vasıtalardan çok ıe1ler bek• 

'·-"-~ Şebboy kendi kendine: -•ıa -~ •·-ı· ııa " u ı b •-~ Yavaşça ö.uUı-uil- - Bunu bili anbyamadm mı? ,... .eaer~- ü. re e er aşcos. -1r!. Ud taraf dıevtetlert l"f'llP1annı idare e- Jemekıedlrler. O baldt Atnıau;ranın "~ 
Okumağa başladı: Yoba ben mi anlatamıyorum, Şeb· •-Alı ·mQ, kudurmuştan beter- !ermiş. ba arada Osmanh lmı>anlor· D•diklen 1<>ııra. kendi •abli ıe.ebbi· derek sürdürmektir. Bunıın ıeın ı.. ıu söre petrole sahip oluak harplf 
Tapar-uı:ı hÜ&llüıne. ~rmla senin boy! Ben seni delice sevenlerden dir. Ben bardald :ırkada$1Ml1Dl na • hıto De Baltaa devleUeti de bazırlılı.. siı De Osmonh Babrl1e Neuretıne lalı.· ko..,,euı bir diplomasi talblklnr rüctı. bu matınelt..·lnJ ı.ıeım..ı icap edıJof• 

dıt..·-·-ı b ınl bırakıp ayrılabillı:im?!• lara to7ulın°•1ar, .. rerberlllı.lcrlnl la· dlJD eU'"i bir __ .,._ etralmıla ..ı. ı 11• ••ıtı-• bir "•bin ıorı•-A ._......., iriyim. ~ .. --· ~1 • • ,. "'"A • eye, 0 ~• Te B.raıla müte-wann heubına ıö"' 
Ben, haızaıımdıa, baharınla ya _ Cemil (Onl'k me$ftJJIİ bir ~nçti, D!yor, fakat Cu:ıile de kat'i bir JDaJDlamı7a ra:rrel ediJ'orlardı. izahat •erdi: bllırle nutrtars lht17ae n1"11ır. Alman7a için senede qatı Juk&rı 11 

. ·'---ı Bu sözleri söylerken adeta a•akta ccvR" v.:ı«emiycr O•n oyalayıp du. blanbulda bulunan ~iz talim he· - Ben; Nesarele bir muhtıra ve1"111m: Amiralin .O.lerlnl sab1,.,.tıtla din· 
şar aş.uu .. u;.u.ıı. ~ ruyordu 1etl relsl Amini Llmbos; Avusturya ... nu IJl.Dbtarada Avrup;;.dakl si,.-aı..i vad· lfyen yüzbaşı l!aftfaks lı;endbd tata· m.il:JOD ton ıtelrole lhtlyaıe: rörütmc-k:• 

Uzak olsam dıa ~ünden, sana hopluyord1L Şebboy yerinden fırladı.. l\lacaristanın Sırbistana buna kal'$ıhk ye11n şiınnıUil bir barb• dotnı b11la madL Amiralin solo• almak ı.ın .O.· tedlr. Almaayarun ellnd• ne kadar pel-
nı:han yıakiniın.. - Evet... Evet.. Ben senİ Kadehleri doldurdu, da Ros7onın AVU5IUl"J'•Y• harp O.in •1- llerledıtinl bellrıtıkk!o oonra bu tah· ferini aralay .. mdan lnlfade eduet •· rol oldhtun• cellnee ? "'11100 10" dl• 

seviyorum, Şebboy! Fakat, s~n.İD meJerf üzerine birdenbire defı.ea Av· mbılmln tahakkuku halinde Osmanh bl4 1orlar. Yani Aluıa.a arazl!llnden eVYelOI 
Ben, hazanında, hah~:ı.:~, de (Zambak) ..ibı" o kadar •ok •• • - Haydi, şimdi de ben veı'eyim. " ··•arıl·- mlktan bö>·I• cikterl7orlar. .... ~·~· •· , fçelim" rupa vul1ett iiurine dalla kendi bÜ· lmparalorlutunım menfaatleri ne1l b- - "Bugiln'kB Omıa11lı N""'1an ta,. .~ -

etki.arın. vurgunların var ki_ Bun- kümetlerinden bir emlr relmeden ne W.um etUrdiilııi fÖyle &esbU ettim: ma~n b11 vuınara ut naata maUk Dalbu l son Rneleı-de Almanya harbıll 
Şebboy pr.kıyı bitirir bitirmez lann arasından seni kendime na- yudc4 elind~ki. rakı bka-~~hini bir. 7apacaklanoı kestirmek ü<err arkad... İmparalDrlulı.: bagünkü vuJretıı. in.unlu!. huırlanırk•n pelrot ihtiyacını düşün• 

sordu: J -ı.. b"I .. · · um 8 mJ esme OQ&4t.mışt.a... tannı blr defa d11.ba toplanu:ır. a. v:u:f· b ~ 1 bl h b ı ~d Am" ı b il d d ı mem\t delildir. Onu.o tein Alm.r.ı.nlal 
Do

• ah ~ sı ,~e ı ecegımı. nasıl bağlıya • Yüzünü buruştUl"IU"ak: 01 • r &r e c remea. v• DJunaa ıra uın1 u a ı. rnm elt : 
- ı.ırru ınu ac a. eaitmı bilmiyorum.. yeti kf"ndJ ob,JekUI ve aübjf'kUf bakıt Balkan •r İtalya muha.rebelertndr q.. - Ono bJU;rorum. TakJ"trltnln llf'rf varkuvveUerlle çahşarak mPvcut ıs.: 
_ Vallahi doğru.. Şebbo.,,.nı _ Birdenbire gu··ım..ae ba•ladı•. - Çok sert.. çerçovelerlnden l•lkfk •derek talimat radltı acıklı vuiroı r•nl •• çok .ıı • kısımbnnda bu noktayı da cözöntin• tıhsalitı senede 700 blıı 1on daha art-

, -~ • Diye söylendi. ıı 1 k d •ı h , ıı·· ta ı &...-! llepsi doÖTıı• Ben senı'n gu-·· L•ki d .b ıe Dıt' ye a ar~ ırPaet tan:lannı. ma u bir Avnıpa barhinr oek.J, 4üzea ko1arak şu vs Yede hulundnnc Eitr, iırmışlardır • 
.. ~ b-- - a n sen • cıva ı:ı i bir m- ş bb 
~e!J,iin.e tapanın.. Sana benim k.a- snı! Ne ele De D'\'UCa sıi'.,rıyonun! e oy: mes:ıl vrehelerlnt k&ra.rlaştınnıya cb• vernmelı:slzln ırJrUdliJ bkdirde lmpa- bo,-üvkfi Oııımaoh kablnesl •e7a llt>rt- ~b.lsbn almdıktan nn. tst ondaki 
dar hi• bir erk k sadok.at ı::ı' iste • S . ,_1 k ıl k I - Susuz iÇİY<Jrstm., Onun f..ın vel elmlışll ralorıu;u dünya lu.rlt.:wndan a!ldlrm•il'• dr tr,klll rnnh~mel Omıanlı harp k... _ .. ol ıı. 117uıann.ı..n da 130 bln ıo• ' • enı "" ın ne a ar ·on ıyacağun. ~- 1 r•-
rem- Yaln- . c· dak" h Sö 1 b sert geliyor. 'ı'lne Böytik11.dadakt harita miltehu- mahkfım eder. blnrc;J bu kudntl r(\c.krrmJ.-,.r··k dil- M 

~- - J ı mısra ı •- ··,. e ana .. Senin peşinden. yıl· • ·• eıkarılmakbdlJ'. Aimanyanın teTe• 
&an ben~ senin mtine uğl'ama- larca koşacak mıyım! Dedi Cemil 8USU.Z içiyordu ra• IJ31 miralay Tr'"':ı.kortun köşkünde ıo..- Bitaraf kalmanm fmk5.nı T&r mıdrrf \ ıiinretrt akla ır117sr hu mah7Urttu a1df'- maden ve cerek 1lnyU k.OmürUndPn &&"' 

tnı~tır. Bu mısraı ~P.Ç~iim .• Senden b layı. Jantı7a davf"t etrn'4. kö:ıtluin l'f't'ıi• Ye Co!nti vaT.lJtU dolayı1'ilr höylf' htr rilm,. .. t lc-1'1 de nertdr ,, Ytr' r:ıall"""t bir- nede 1 milyon 500 bin t.on aun·i mad6ıı' 
(Se boy) !fiOğnkkanh h~ kndı. iyi ~u~1tnmt4 utnnttnd~ blrleı,,.n 31) ya- Jınkina malik olmau. dahi lmparatnr- Jlk1 Y•P•lm•~ı taqf'lına.n hilkômrtJPtw 

nzak olsam da, san ~·ekten ru- O gece reposu vardı. (Yeni b. y\ m Şebboy, Cemilin ağzına hir Jar.. eı'kararat mowrlö harı> ..,..,t la: ru it" 
·~~~~:!~.!;.'.!:~:_~~~:::;::!.::.:_~~~..,Jı~L!m!!!!ı:u~t~ur~!~b~O~&~t~·--~-~-~...1-=b:•n~~;:ı:•:•~b:it:_::Am';:l:r11~l~ln~ll~k:..:ü:•~f1~c-•:-<~•l~a:nJ.~l~u:k~b~l:r~t:•ra:;::,r~::_:n~b~a~r~p~b~a~z~ır~lı:k~~~nn!!!!ı~r~ .. ::...Ji-!d~•~n~m::;::ıi~•a~v~ır::..::n~a~n~rl~a~r~a~lm~a~raı.1.,11.ıwı11::...._.;.;.;;.;.~-~~-~-~-~-~~ han o kaJar • i:. naluıratı ıoen.tine nı!nımRm!'tı. Cemil il 



Bu sabah Erzincanda enkaz alhn- 200,000 kişi ile 
dan 250 ceset ve2sağ insan çıkanldı müthiş 
-~ rB (&t..A.J. Hl -,dakJ<-.. 

nt faaUyele ba,ıımışı.r. Bugün tı7 
.kl~lnln ı>ansı.nıı.aı..... z •I sal ve 250 si 
ulü \•ıtalnd .. makatAa. ıc*anldı. Posta 
&ervbl YOID ~e b~acıklır. 

Birinci fe1U:-4e ır..ı bu sabah 
yola çıkanı.ı,w. 

Erılncan ~ kısa husud 
telcralları kabak ....,_,.lır. 

Dün akşam Dl"" nn &ide, 

l ngilterenin 

ecir; *"11.rı V• .1vaW&ıı lıiml5 olm 
lrenler Erılncandan lıare"ket ellııılıftlr. 

Yolculuk f(~ln bu.cwı veslb almıiarm 

mlktan 1500 t. baUJ olmuştur. •unlar 

.lıemeiı !renle 7ola çıkacaklardır. Aymi 
ıuretle :yarın 4 tren daha kalkacak& 

Hilen Sıhhiye VeklU Niksar .. , J>a. 

lıillye Vekili Tokatla ıertlbal .ımaıı

tadırlar. 

mına sefaret erkanı, İnl'illz seftriai u
iw'lamı,ıır. Tdrklye sefiri Ha:r•u da 
..rırı teşyi etmel< üzere ısıasycaa 11'!1-

altllr. 
Diler elhelteıı bükumeU taralmdaa 

:ıneı.unlyetınl kull:ınma.sa lçln DJinııat 
alan i&al7a sefiri Rosso da. yana 1\IM
lııovadt\n barekd ed•cekllr. 

bir taarruz 
llema 3 (llasu.>iJ - Berlinden 

ltildirildiiine "iire, Öropa Pres 
'RuMamı 200,000 kişilik bir kuv· 
Tt>tle ve l>irçok tanklarla Maıaer- ı 
h•J1D Jaatl.ıaa taarruza kalktıkları· 
nı, fakat ba tu,rrUZllll Ruslanı ruüt
ıu., uyiata .-Jolanık tardcdil • 
..ııe;.ıı.t l>ilı!irmektccfu. Jlaber Ko
peahai , Osloda tc)-id olwıınak
c.ı.4r. 

Son taarruzda iilenler bundan 
evvelki taarrw:a iştirak edenlere 
ııru:a.rau dııha i.> i ı:i> dirilmi~edi. 
Fııkat .>"'·ıılıla.r lop.ı.uıaınamakta, 
şidıletli soiuklnrdaa ölme.I.INlir -
Jcr. 
Diji'er tanflan S!okhol.ındeu bil· 

dirildi~ine ı:öre, Pet..amo şehri 
FiAlcr tarafmdan tclmır i§ıal e
d.ilıı!i:i a.-.,,ildir, fakat ruuhasoıQI o-

rveç topra~ a düşen bomba ~E YADDuı nsEmt. 
O.lo ı (ıt. ı ._ ,_... , - ııı.a -e .:Kı, >=ın du ı.ıu tH· Londra :ı (Hususi) - Bitanf 

J;orvece llll- A E h 1 ,w .Mt ''*· 1111 aı.mbalana tördü , memleketlerden gelen maliunata 
"".'ftdflııe - - W 1u -- - :rı-ıa zı .., a ali olan mhllle- ııöre: Almanya İng-ilterenin .. Fin , 
N~ ~ n ,..._ lrrshlw - Wlıılıh&lo&<t& herin• tamr.•b- j !adi-vaya ardnnmıho$ ı:orme - ı 
J'aPllw • 5 5 • ı w-· p ,, Giwıiıı rlıı .;.._., ·- b Norv~ hoh· ım~edir. Fılholrika hıgil•er<> Hel-
ik! kik ' 1 11 , ..__ - - IDe ~lilr- siBki tıülaimeHne daha mü.,.sir •u-1 

Al 
_ ·., 1_ J ntte yanhm\arde bttlunsa dı, AJ. 

IDaDJaya go der. en paKet er ~ya Sovyet Rus~a0111 ,,.,,n.ında 
J1H14blı ede bııluna .... 1rtı. 

Lon•a 1 l& a >-~ v:çurtor- ı -..:ı•• Hvtıl ~- .ım... RUSYADA SANSt'R 
1l A.1aan1111a ıırh«. Jlen !POSia mulı:a· w?"ıl'e Jlıüyııel ~ :auarı IUb&re .Roma 3 (HIJ$U,i) - Mo•kova· 
:::mm inrlllere taurmllıın ,..... - ,, , •• ~ AhaJlyap .,,,,.. dan hlldlıild.i,iine gör~. ecnebi 
-93~meslae lllrH ... n AmerlbD Al- _,., J&ooapluaa ıırön· ıneınleketlerıleıı geku mubaberat 
...._ ıa L-.. lliikıu.ctl .henüz 11.19 ı • 1,., _...._ ~ıa·k •-- tara, üznine sansür konmuştur. _.-..,. , # • .. ı ~ ec ..::a ,._ .____,_ u ....... -- • 
._.. - L - ..., - _. = ık ...., ı.v J'•I De .RUS rı:.llLİGI 

· lıııa';m "'Ve • tost..ova 3 (.'\ ... \,)- LninKrat askeri 
•t WWW• 5 , m- -.--s. __ ~ silwltırliemık e1aJ1 •rlzler . 

~ -.- mmtakası ~rkanıhlLTblye heydlnln 2 ı .. 
,_ •lk • • _._._ ..-..r&;I - ~~-· t1 ... "'--- • __ _.._____ --- ... ereen·~w-. ldal an...n t"r1hti t.eblJ,ti: 

İstanbul'un Yardımı 
(1 ıacı ıı&h.lfedcn dımım) 

ııle ftda bımık, lıuru'lan Iwa .,. 
lanlar yüzde an w~rılir. 
İNHlSARLARIN YARDIMl 
Zelzcleniıa İstaııı.alda haber 
~&ün, İn1ıi•nrlar Ummn 
Müaiirlilğü bir milyon ~a ve 
llı.i hin iki yüz kırk ş:~ konyağın 
11el-1e .feliketı:eiele.cine tenini 
zelzele mıntakasına civar baş mü-

. diildere lıildirınislir. 
İn1risaı1•ı id-.nsi mem:m "e 

İşçileri, zelzele feliiketuıdıelecine 
· )"araUD ..ı..ak .iizere Jlleruur 
lu KinunllSani maaşlarmdrın '\'e 
işçiler 1le lmftaHldarm.dan te1ıer
ruat1a lıu1unmuşlardır. 1\liiTha· 
&attan kat'i rabmlar henüz tıiJ
.a;ıı iı •lmalda benılıer te
lıa:r• .miktawım 10.J)j)j) linıyı te
C.riiz edRCcjj Jabmjn oluupwık-

Wır.. 
l' m ialalı.I..ı ~i 4'ı ..... a 

tüii71!tte wii.ıwmıt ederek Papa 

••--DO lira ieloerril. ela.L<lir, V: 1 1 ' • -..ıtıe ııeili .Aiia v ati 
~ ~Mi B. Litti JWılara 

..., lıeÇını& p;Mer-iftiı:· 
• · 1elrr"4e AaDnt ~k. 

..,.. ZllJ'. )W<tvz. YA1- Şe· 

\iek • · • w AJuaaıda ·şim
ıli •e kadar 1400 ölü 800 yanıiı 1Clls 
bit edilmiş ir. Heyet oraya lıa
...ı..s eılıecektiıı:. ~ ı;uk· 

5- çaallr, m='h"fet. p~ 
ayakkalııl, uc, ı..•' ·i e J'eti1" 
tiziııı:i&. iki lııia Jin • ~afla 
Prn'"iaia.ı-
v~ T•cı- k.MlÜISİ .ı

lıııl ist.miltw JIW'llJ'I ~ 
·c!iier '"'IYaiarı .ı. ,pwieruıek ii· 
..,..e acele ;ı.,,....ı,klu:a ita~ 

Dijrz tpnft w Jstamlnd V ıiJi ...tıı:. i 
w JieJNO~ .reisi Lid:Ii JUrdAra 
Orau Kızıla)' reisi Yekta Kaıa 
•-afa ıııırııladm teımie c;e
ılilaa air ielerllfla ıla pyle de
'lli'nıekierıılir: 

cl"ı ly,..pr iwıı seldi. 

I.elaketzcılen1n ş.idaetli ihti~acı 
tııdırdır. Açtian direkli, direk
siz blıı (adınn .kısa bir zaınııuda 
yetiı.tirilnıcsini müsellem olan 
iilü:ftııapıı.tınndaıı bekli)..,ruZ. 
Snygılar.• 

ı • eıeıeı•u•ı•ı•••ı• ı a • 
Ç.Wde ,eai kiıkuıntt 

Roma 3 (Hususi) - Tokyodan 
biWiriW.ijf P""• Japon tayy a· 
releri Fransız Hindiçinisi ile Hu
aan arasındaki demiryoliarını tid-ı 
llıetle 1ı...ı.ar.ım.a. -etaıiş!ir ;\ly-

:aekıılie ~-· 
!f~-...la ~·eıul>e güeii Rıülaim 

lıir aa.r.a'lar teplaatısı yap.ılacıık· 
ta. .Japon:...a.uı Çi.uıie t~ ctle
eeii J'flllİ kıılW>e m~si ı:örü • 
fiilerektir.. 

Budtwlyea.m Blsar lr.öyu.den llt\· 
aıa. bfeı taraf.md:ı.a karuı 9J.ııi kô.f'

- lıilm )'lll'J l>dlrııi< ,uımet luzı Fatı 
ma Taşçı aleyhine açtlan boşanma U

vasınw ıüııi vlan 20/12/939 ıünU saU 
u da ..... nıld tı.Jılipla Ta,_.. 
.............. ıMlan Jr_I.._ ~lYU 

_.. tolılltlne kaV Terilnllt "• mo-
11·• in hı•••ası lf/119'.t ıczr.. 

-- l'Wllt ..,.; U a ı.ıraıuı..ıq ei
Jaakla _..,. züa ve •alU Birlllıal-
:J"C .uıt:re Jııuluıık ••h!r.emesirule k.&r.11' 
Jtalm r aJaıl 1laWe ~menia 
OJ J !• dfıl"&lll .,.,,...p ilin -olu· 

~- clh 

J 
1111-

ltaei~ 

Güııq - 26 2 34 
Öile 1 18 7 26 
lki.ıı.dl ' • :'.9 9 ., 7 

:iaılat lle:retu.r.i dlpı:ı ~l:ır. 
tarifı .halk; Vciııkir n Piş

.fik ktıaı.lııalhı kanlqkırüaıizin 
ztır91 • yiirekleri gize krahlık 
~paı yarıhmlarllUbn iloıayı 
llli.ımett:aftır.aı. ,.;;bek şalwnıza 
arzedcrke• aç&ktll kalm .ıu.ı erce 

AJ.f•m 16 52 1:2 00 

ı ı_..:,~m~a:i:;:~~~--1-~.,;ai~ ..... ı1.~ -~-~ lı 
Lüleburgaz Tümen Satınalma 

Komisy or u ,dan: 
ı thb ıu tt' • bıllll da.fi tab u:rUJD a.tt aşatı-aa No. l.J.rile tar~ ve 

ae ıpa iamılla a1ilmil eJ:!+-la" ,-östwil :en Ol.,.m.Jat w-ııtm ma~bulan .aa7• eail-

lllifllr. ~ -·l>iı (USU (UI . . . 
A.I a:zoat 

1 
lw;.n Miktm'I fi&a Cinıi Kime ftl11di ' 

v iı -r. ~ ter. Kr- Ki. Gr. Kr. Sı. 
liın'"9 551 Dl ~ 'l'lımn aal>. ~-

lŞ/12/939 

mııs 

i »D 

9• 

181 ~.71 

levazım amirliğinden: J 

E~;;p lkfteriar .... ı No. Ju dildın .,vinin ~rap atöly~leTin~e 
--•·· • • .,,_ ..sr.a bina dahilinde ZPtl ~orap ınakineL!!rUe j 
İstanbul 

~ ..... .,.eııır Jçm ı .. zar .,...,en rı.ı".,,""""'" 
çalışmak isteyenlerin Delte:riarU l 'L lla diki.ma~i 111ııaua•.;..-
RıİİrJM:ım.tlaı:ı • tlOB9·1) 

Mühim bir lıidise t'ere;yu etmemif
tfr. HaTI1JJ111 i'cna olması dolQ'uile Sov
'Yl"t tayı·areleri kç,.if Y.1;'11\.lacı 7a.pama
ouşlu4ır. 

ANKARA RADYOSU 
- DALGA UZUNL1JCU -

J 16" .m. ın I.c!•. no xw.ı 
\T· A. P. 31.7 m. St65 Kc/s. %0 K~ ı 

:ı-:aat lt Proıraııı.. "--e m.em.Jcket sa .. 

at ayaı·ı 1g.d.l :Iw-k JIUll.İ.6:i p.lanlv: 
Ve(·lhe, Kem<Ll - ·iı)'.u:i .:.cı•ha.u. Cevdet 
taila.. Jue.Ui• <İkte. J. - Ok•r•.a: 
Mı-Uı;ı..""-•t s.ac..a: ı - Ali x.rat Bey: 
ı.ıııiLak ulu: (lür c<medl zalim) 
2 - I..ıW: A.ga: Illurıbr pm: (Yok· 
tur unı.w. eri) l - (.ı.:~·i7e: !klııllıay

yer ~-rkc (~r Nk •4W.4ıll gibi) 
4 - llıük 11u..ı.i.ı:..t1: ( .. \y .&uidw batma
dı nMl 2 - Okıır u: . .Uu:.Wa Çaf
tar 1 - J<'cralmıı.k Pl'ıtrtvl 2 - l\lclek
sct - Fcr;ıhnak şark..I: (:Cif.ret yüre
iı.m) _J - • U..oiu~ - Ferahilak ~arkı 
(Bır -tını YO!olna .e:da) " - Himen ŞeD 
F~rab1'a1\ şarkı: (Jl'Ubumda. 'bahar 
J.ell) 5 .. Halk tür.kıısU: tYaıTu kur
ban_) a - llUSeyJJi Ltırkj.: tİttim 5•
TUDU) s - OkUl·an: ~~ru-e 1'oka7 
1 - Tanbu.ri AH ı:;r ... ..&.aı'CJiar ~
l<ı: (Bir laralla.u atıl<ı derdi COllll) 

ı - Şcwkt Bey - U~ık ıarJu: (A.~kal· 
'SUD o rlnilanr"ki) ' - Bimca en - u,. 
şak p.rkı: (Bahar trdı)~ 18.5:5 Serbest 
saat 19,10 1\-lemleket saat ayarı, .& -

jans l'"C meı.coroıloji h:ıberlel"J 19.lO 
'Türk l\lıizlil: F•sıl beyell 20,15 Ko· 
nll!im• (Dıı ]lolllll<a hlaiselerl) %0,30 
Teasft; Bir dans mes'clesi.. Yaua: 
Saad& t.!1Serheslsaal2Utlto
a-a: BıtJi&lık -la Jraıuw 21.31 
ııüzlk: It17aısellc:amhv balıdosa (Şef 
fiRa K;ı.c;.,..) l , -'1.ııılre M-ler: 
-- ı _ A. ellenlek! Aın:alana ~, 
1itJ J , E. Cll&l>rler: Gwadoliac ope
rumıa .-sutiiııu 4 - P. Lnkke: AJjk.. 

periff:rl it:rarmtlaıı ~imiştir. (Kor-
11et sol) 5 .. H. Fcvrltr: J:ıpon krokl
lttintlen bJr parra. '?'?,15 "!\lemltkt-&. 
saat aJ"ll:rt, AJan!I haberleri; Zlru\. 
e.Jıam - Tah\·il ksn•bi"iu nutut 
bonası (riyal) !!.35 Müzik: Oda aü· 
slil (Pi.) 23 Miıılk: Cszbaud (l•l.) 
ıl~-23,30 Yarınki prorram, ve ka

p;uıq. 

Ş EH 1 R 
TiYATROSU 

Tepebaşında 

dram kısm:nda 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Hayat Bir Ruyadır) 

1SrtKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 

(Sözün Kısası) 

• • HALK OPERETi 
Bu akşam 9 da 

Zozo Dalmasla 
(Beyoğlu Ç ·~ğ) 
l'. eııi operet 3 pcrıla 

Erzincandan lstanbula 
gelen ilk yaralılar 

(1 lnel saJılfetltn 4ena) 
yatakl&nıt arasmda boldıun kendimi.. 
U1n .......ıı.tne 't'll&ITeU JravrtTUD•· 
dUDa Orlalılı W'lllıJ'or, lop rürWtllııl· 
ııli andıran korkunç bir ujultu etraftan 
7üksell7ordu. Ben aklımı batlD1ı• top .. 
laınafa 1ıj"ra.,ırken şiddetli bir çahrLI 
.koııtu. Y&laklarla birlikte kendimi b•h· 
çrıle, kaı·larm 'iil:erlnde buldan. Evla 
du, .. rıarı, iri ke.rplçler tnanı ethlırtall 
bir deh~ct l'ilrülhlslle üı:erimden YU· 
1.'arfan1yor, bwılardan bazıları üstüme, 
~i omUdlll&. kaloama tl'lifü1eNu. 

Sehlrdekl ftryat, kulak tınnatıya.n 

htl.1·kınşlar eklinde korlnın~ uiultu ve 
tarrakalan Jı:arı..-arak her 7uu ka,ıı .. 
7or, fehrln üzerinde kesil bir ıo~ bu· 
luıa karaıa.lıia ratınen farkedilerek J'&• 

yıhyordu. 

Bir anda, !tinde barındıfım sıcacık 
)'U't"anm, evlmlD yanıbaşımda kapkara 
bir enku J'lfmı Jıatlne ~eJdlilnl pr
dÜlll. Odada benimle birlikte yatan il 
yaşlaruıda blr ihireillk 1avru vardı. O· 
uu hatırlalhm. JJaykırmafa lsmlle ba
tırarak ben dr herkrs: l'lbi bu yavrn
caj1 araşhrmata koyu1Jdum. 

ismi H~lye olan bu 1avruculı: büyük 
teliketten az f)vvel kendini l'österen ve 
T...,.,., ı.anııe,.e fet'lreB ıoehel• Ofd· 
tt4•1erlııden bir kmlı. 

Anası, ba.ba.1 en•a ölmDt, kendisi 
de biri çenesinden, dlterl kafasından 
lki afır yara Jle Erdncana setlrilmtş, 
tedavi olunduktan ıonra ollwn doktor 
Fazıl on• evli.Uık aı..... eve aelılrnalttL 

Daha, Teroanda aldılt 1aral•n• a
ct~ıru 'gt"('frmeden 1•vru~uk bir anda 
~ Yltmi k...U.. ntmlıln 19inde 
lı:aldı, öldü. 

İLK YARDIM NE ZAMAN 
BAŞLADIT 

Ça-ba sabalıJ Eısl.ııoan hallr.nım 
sai lı:alanlan homm Dk 1arı5ım t..ı
lılrleriııe lı&fTwmatlıa. 

Moddelamumi İuel, hapishanede sat 
kalan bir llnım mahk6mlar1a lllı: ,.ar
dım kalllesbıl lnu'mq, lı&frl7•1a baş, 

Jamııtb. 

Bizim malıallede saila.m bir ev yok· 
ta. ıtarmn12da otan.w. Ye taılb.bı btr 
Jitfile halit yaralarla kurtulan sıhhiye 
mmml"'D qut.rii Pa a tlınlanmea hldıa 
eve kopuı~. beni 7arah olarak karlar 
üı;ıtündt bulmu,, uzerfmt bir ctket at· 

• • • 

- vı tedavi leln PtoDSımana b..ıı, • 
mışlı. Stt lıalanlar, 11thrln aeılı:lık yer
leriııdo loıtl&ll11or; lılr i&raflaa 1an· 
sınJar ııllndürlllmele atrr.şılırken dlf.r 
taraftan açlfa kundan kırık sobalarla 
soliutu lıaroılama letlhlrlerlııe bq ,,...., 
J'11107orcJ u.. 

İlk ı,lmi• facia kurbanlan bükında 
lllAlllmat edinmek eldu. 

BAYAN SIDIKA ÖLENLEllDEN 
IIATIRLADIGI AİLl:LEıti 8AYIYOa 

Yeti teftrriıaUa anlat.ilan bu kur .. 
ba.nlardaa F.nln.ca.11 alırceu reisi, çe. 
.ten evllc bJ.rUkle allf'SI Te oocukları da 
dahil oldap halde ölmilflll. Ceu. aaa
ıındau TllWn, Tüeudii bereler içinde 
mabk6nıla.t t&ratından açılan bir baca 
ile enkas a1Wı4a alır ,.,.,..11 olarak 
brlarılılı. 

IIılklm baJ'&a Mih·vel, 11lı:mtı alim• 
ela kaldı. kendi Te pocv.klınınn c11f'rl 
eobadan nnmıJi, yanlı pıkarı1arak Ma
latya,.a bınkaldı. 

Kııılay mlifellltl ali enkn altında 
24 saat kaldıktan bOnra kurtarıldı. 

Orda muhaslbl me3i'ulü alleslle ve 
çocuklarl1e blrllkte çöken evlnJn en
kazı alhnda kalmış:, l::eudl ·ı bir l"ÖTÜ 

patllyarak ve a.tır yarah olarak kurt&· 
~ emı alet alan eukuı allmda 
anesf ve eocukları te..,at edtrtk )'aD• 

mış1~r. blra'7 "Ollra da lılencllsi ölmüş. 
Ftzıtt ft.dkı enkaiC alhrıda allf:C'.11e 

can vtrml•: albay Fmtn ve atlesl ktu. 
ç6küntll alhnda 5tmiıf, yalnız 11 7•· 
,ındakl bfr kııı kurtohn _. sıhhat me
mnrn J\fuc;tafa ve alleıd, ttllfJ'&f me -
muru Rh:a atar yaralı kartarıım.,.. •• 
wont:ı vtfat f'hnl .. "Ylne mnn1rte~ ha•· 
tanesi hekhnlf'riıultn Şln•~inlo annesi 
Vt" tey7r\I f'nkaz altında 24 saat kat -
au~Jar. Uk hafrtyatbı t1k:ardmqJ3r .. i
kisi de yoralı, fakat leyı•nln r6fsll Ye 

ıtrtı b'r kar1oıa cltmlrhıt ,a111and.ıfı 
tçtn taburp k<"rnllır:lerl kırl1mıt. C'lk&· 

nldıktan sonra ölme.., annesi d<" sat 
ltacatsnın kırdırak hurdehaş olmMdle 
atır bir h&ld• Dlyubakıra nakle4U • 
mlştlr. 

Cülbane hast.ant-4'lnde a tsta.a doktor 
Namıtn aaıtesllt dlir.r aile efradı eY· 

terinin eolıau altında vefat ebnltler
Etraf cesell•ri• dolmwıtu. Ben 1eı1r, 

ken zetule Jaili devam diyordu. 

• • 
Zelzelelerin daha 
ar si kesilmedi 

-o: j 

Yazanı ZIYA ŞAKİR 

Türkleı· bu sefer toplarını çevirt.. ler 
Sinyor Gabriyelingemisini deldi} r 

Fakat sahilden yine bir lo• patladı. 
.'"-ık bu sefer, kaptı.n Koko, keadlsine 
mnJradder ol&ll feel akıbcıttn lı:ıırhıl•· 
m&W. İsabel edtn nıennJ, geminin bir 
laratını deltl, llblir tar•!• re<IL, Bil 
•ilt.hlt darbtden açılan Jellkltr, ,e ... 
miabı o dereeede -dr'atle batma._ıoa ~e· 
beblyel nraııu ki, lolnd<kller, (Pal<'r) 
duasını ok11yacat ve yahut kendJJerinl 
denlıe atacak derecede vakit bulama
d.ıJar. Bir anda, Halicin ıııapsan salan· 
na carkoldolar. 

Türkler, b" ael'er toJ•la.nnı dl~er ıe
miler Uerlue çevirdiler. 1'u rültelerle, 
Sl.n:ror Gabri7elln &"tmlslnl deldılt:r. 

l'akal tayfalar, bu delitl kapııUarile 

bkadllar. KurekcJler de, butiı.n kuv
vetlerfle küreklere a:!itldtlar. Böylece, 
kaçıp kurtutıruya muvattak oldula1'. 

Tlırlı: toplan, miılemadb'en riirlll • 
yordu. Deal.Lln yü:ı:ü, barut dumanm
dan .. orıiıımuyortll. 171 tedbir ve lhll· 
ıaıh 5ükiLnetıert u,'Hillde büyük bJr 
felilı:ellen lı:tırlllim1J1 olu TilrklorUı 

Wer airi.lan, Juılplul UtreUJ"wdu. 

Ari.lk, bu .;enlt altında orada dU· 
rulam.udJ, B&Ul& blnaea, bY.)'ük Ye kiıl

çlil< ,.,.uerı..ı., hlııblr it dremedetı ve 
lllr Tlirk .. emlaiııl bile alqllJ'em..ıea 

llerhal tlaiılm11a mecbar olmuılardı. 
Faka&. bu •emllerbıı ~· D\aları, bl· 

alm için bıiTnJr bir felüel yanıtla. Els 
rafları 7ibı Ye pamuk balyalarile 1&• 

nlm1t •l&ll o llr.l bii)'lllı: bdtrıra, kellı 

tlllerlnden hraekete mı•ktrdlr olama • 
d.ı.k.Iarı leln lr.açamanııtlar_ Tirklertn 
eline düs.mek bedbahUJtına utratnJt -
larılı. 

Bir J'•iın tlu..manın ori&ıtınd.a kalan 
bu lk.l (eminlıı lçlndtkl 7.3.V&l!llart kur .. 
larmak blslm için bir n.ıte idi. Fabl 
buna lnıkia Ye lhUmal mıball d•iıldl. 1 
Zlra artık Türk remllerl de ha.rtkrte 
ıreçmlşler. TC bn iki (fmlnln elrafıaı 1 
ihata edertt dehşeUl bir mllharebeyo 
ılrlşmlflerdl. 

Bu harp sahasuıdan o kadar korkuno 
bir ciirültil ve va'ftfli kopUJ'Ol'du ki, 
tnsa.n kenclhlnl cffiennemde u.nnedl-
7ordu. Batals besapsıı kara.blnıJar paı., 
l11or.. Oklar işliyor. Top larnkaları 

da bunlara. inzimam e1lb'ordu. 
Bu iki lallbsb reminin l'•rlrllfl miilı 

diler bazı müvenihltr de- a)'ııM t !U 
tderltr. 

İsta.nbuhın uıuhas:ırOL. 1 t·"ıı:ı ıncta,. 
Tii"k doa.anma..,ulm oyuadıiı him 
rol, burada hitaD\ bulu1or. Bu wu kruılı 
milc.adeltdtn sonra. ne dı'}l'rıda filo 
ve ne de llallçtcki &tmiltr, arbk hU;
be qltrak elml)or. llarlct•kl dooanma 
blrkaç kere ılnelre hücum l'dırıt o 
da, bu hücumlar ya)Dt7 &Ösierhıit_R 
ret kal17or. 

Ancak şu var lı:l, Turk ıremilerlııla 

Halice ılrmesl, Dl.zam miid-11.taı&; hat!._ 
rınuı !(Ar8llma,,;ıua ~ebebiyet VH'l Ot• 
İıuparat.or. karı urlanndan ü i• 
miktarda asktt ef'ktrek, Hali~ ı 

istanbnl ünuı•il 
dan: 

ArnavutkOyünde Sucuba.fı sokaim• 
da Muhtar Kadri hanealade aulda 
iken hilen lkamell"ihı meçh&ıl bulu
nan Ali Hasibe. 

t.laııbtıl beledlT .. iııln suıı-
•ulb üçıincll hllkalı: mabk•m~ 

al•7blnlııe aldılı 17/51933 lı:aru tarihli 
13%/611 numaralı oltıp (H) lira (35) 

knrıışnn % 50 nlsbellnde ıi<:r•U v 
Jet ve bre ,~e mahkeme masralı ' 
(5) lira eHai naktintn bhstllne milte
allllr. Uam d.alremlxin 93J/3K6 nıınıa.

rah dosyasUe berayi infaz mu el Y.• 
konalmu_ş Yt adrf"iilniı.e CÖnderilt:D O

ra emrinin arka~ına mub~lrin :ıenUil 
meşnıhalla iki sene e.-vel 
7autı ikamt\g:ihınııı t.erkettii-• . .ı!P• 
lafılmıştır. 

Bu sırada vuku& l'f'1en adlişt 

(1 ıncı !>ahlfeden devam) sara gitmişlerdir, bit harp, ferah ferah bir buçuk saat 
nket eden Dum111p1nar vapuru Ordu- Ankaradan giden Kuılayıu tam •eva.ın etti. Herhalde blr muclae eseri 

ımı münasebetile muamtleyt .dev..

tdilemedlfl lfbu evrakın da Y•nıı""'ın 
kurtoldntu anlafllml$ olnıa!"tna mebni 
alacaklı btledlJ'entn trbll&'ahn 

terasını talep f'tmHf 11Yerinı· 

makamınca 25(101939 larlhlnd 
emrlnill (%0) eün müddetle uanft l )>. 

lifine karar nrllmltllr. ya vanaı tır. SaJıJt.i rklpler dtrhıl la· teçhiz.atlı sıhhİ}'C treni Erzincana oJarü: o •• •emlmb •e, blD m~kL;&& 
al!Teie .-.,...ışıer. difu tarartan da varmıştır. Ekipler derhal faaliyell' ile, Mkl 7erlertne dönebildi. 
erıak ıenialına ı.a.J&ıuıuitır. g..rmV;lerdlr. Tilrlder, •aha Deri rltmetlller. Gala· 
BAYAN iSMET İNÖ 'O YARA, SON M SAATTE İKİ ZELZELE ta limanına llUc. tlmlf olan douan , .. ün içinde boroo od•ıntnb lizunilır. 

İı;ba Din tarihinden IUbart'n ) 

LJLARI ZİYARET ETI'İ Kandhlı rnsathnncsinln verdiği '"amıu hUcuııı etmediler. Yalı!ı%, kap- Ba müddei lelndc borru ve '" • 
Ba"\-an İsmet L:.önü ve çocuk • ınalflnıata ıöre son 24 saat i'=inde tan Kokona.n rcmlslnl batl.l'maktan molunan cezayl ödemez, tetkik m ret• 

lan dün AnkPra Nümune basta • ~eniden iki zelzele daha kaydo • möteveıııı bir sevinç ile bılyilk ...,ıııı:, inden ve1a lel117l• ve 1•hul lailcl il• 

nesine giderek Enincandan gcti, İıınınuştur. Fakat bunlar ehem • ler yaplılar. O •""• sabahlara kadar hakeme yollle alı olduiu mabk• ., 
riletı ilk yaralı1an .ziyaret etı.1iş- miyetli delildir. davullar ve ıau1ıkalar ealdılar. den lcrahm ıerl bırakılmasma d.ı1r bir 
ler, göııüllerini a\mışlardır. Öi:le• ERZİNCANDAN BUGÜN 1'te, (llaı ... ıı ba) nın dinine ka11• karar ~etlrllmedlkeo cebri icra .,.pıl$• 
den sonra da Bilyük Millet Mee- HAYDARPAŞAYA GELEN düpnıı.ııhk eden (Cenevlzlller) in ıul- catı ve bu muddet !cinde mal ~ • 
!isi reisi B. Abdülhalik Renda has· y ARALILAR nl1et ve lb•ndlertnln netice 1 olan ba nırula holunmantz limnılır. )lal be, 
tpneye gelettk yaralılann batır- Felak.etten sonra Enincandan azim itli.ket. bundan ibaret oldu.. Bu yanındJ bulunmazsanıa hapisle taıylk 
Iannı sormuştur. harekte eden ii~üncii tren bugün Cenevı.ırnıır ki. (Koca Türk) ön (ranl oltınar~tını• rlbl 1anl11 be1an 1>•, 
D~ YOZ<;ADDA YENİ BiR öğleye doğru Haydarpaşa)<a ıel , Sullan Mebmedln) dost• ır6nmmek lundutuııuz takdirde hapisle e 

ZELZELE OLDU miştir. Bn trende bulunan :ıg ya· maksadlle hırlsllJ•.ıılara l<a"1 lnı illa- edlleceilnl• hımı•l•n nıalümunu el· 
Ankara 3 ~Uusnsı mulıabiriıniı:, ralıdan bir kısmı Ankara hasta • neli lrllklp etml•llrltr.) mal< üzere icra emri (!O) alin mud • 

Mı!) - Dün de Yoz;:at mmtaluı- nelerine yatırılmış ve 17 si de şeh, Venedlkll (Bsrbarnl nan nırname deUe ve leblll makamına lı:alJQ,J>J k 
sında .,-eni bir ubel" olm111, ma· rimize ."'° t~rilmiştir. . j şeklinde rudıfı tarihteki ba aalırlırı üzere ilin olunar. 9>~/d.\l,\ 

den k~zası, Pcynik nahiyesine bal:- 17 k>ş.um ek>erıyetıoi ~brimiı:- ·~İİİİİİnlİİİİimİİİaiİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi'1';!İij~ 
1ı Cesurrnahmutiu, Karapınar, de akrabalan bulunanlar teşkil et· , 
Kamberli, Küçük Çalakıl, Koşum' mekı.odirler. Ve yaralılar; İstan -
hı, Hozok, Dedefokili köylerinde bula ilk gelenlerin bugiin ayn sii, 
97 ev ve ahır yik.ılıuış!ır. insan za, tunumuzda oku) ocağınız ifade • 
yiat.ı olnW~tır. eri gibi faciayı biitiln deh•etile an-

E<baada yıkılmadık ancak 3 - 5 latmakladırlar. 
ov kalmıı;tu. Kasabaya Ladik yo- SEBLlllKARAHİSARDAKİ 
lu ile vardım yapılmakt..tır. Nik- FELAKET 
sar köylerinde telefatın %,000 den Giresun :ı (Hususi) _ Şebink&ı. 
fazla oldnğu anlasılıyor. rahisurdaki talıribat hakkında kay-

AJnaSyada Sultımbeyıwt, Gü - JJ'akamla göriişlüm, Bana uu • 1 
müslii lehmetpaşa Yalmp pa~ lan söyledi: ı 
cıımileri yıkılmış ve diğer mabet· •- Afet pek miilhiş olmuştur. 
!er de harop olmuştur. Kılıç•rslan Müthiş sarsıntı ~naSJnda köyler 
mektebi de yıkılmıştır. Merkezde yer değiştinni& dağlar devrilıni• 
insanca :zayiat olmamıştır. ve ınüte•dait yerlerde göiler pey: 

Erzincand:ıl fciiıketteu kutulan da olmuştur. Yıkılaıı köprülerin 
memurlar ha ko yerlere ııakledi- tamirine nisbeten çalı ılmaktadır. 
ltteklerdiT. Fak.at bunlara bir Fakat varaıılanmız ı;oktur. Hun T 

miiddet istirahat rtmek ili:ere me- !ar için iicilen yprıluna ve bilhassa 
zuniyet verilecektir. doktor, operııtöra ihtiyacımız var· 

VEKİLLER ~İK'>ARDA dıT. Koyulhisarda çökeu dağlar 
Ankara 3 (llu<tısi) - Dahiliye yolları kaı>ntnııştır. Dinamitlerle 

ve Sıhhiye Vekilleri Tokattoıı Nik, yeni yollar açılmaktadır.-

ÇEMBERLİTAŞ 
1 

ıı.ıneması 

Bugiiıı matinelerden itibaren 2 B Ü Y Ü K F i L M 
• 

KALBi Frımçoi~e Ro.oay Pit-rre 
Renoir Syh ia Rata lfo 

Dünyanın en büyük muharrirlczinden GEORGE') OHNER"i 
(SEUG~ PANİNE; isimli romaııından alınmış 

HISSl, İÇTİMA.i, AHLAKİ bir film 

1-ANA 

2 - ATMACA (GHARLES BOYER) l'İERR 
ltİCHARD VVİLL.'\f 

Aşk, sdahat, kumar arasında giiıeran eden ibratiımiz bü) 
sınema romanı , Hayati hakikiyenin eıı acı bir ıztırabı 

...... Gelecek program fevkalide Gala haftası olorak .. 
; S A M İ Mİ . A N L A Ş ;u A (İNGİLİZ - FRAN'>IZ ı 
ı İTiLAFI) VICTOR FRANCEN, GABY MORLAY, PİER 
ı RİCHARD VVİLLM ve 10 büvilk san'atknrın istirokU t 

i 
Fransız ve İngfüz hükilmdarlannın maddi milz•heretile ı 

filme çekilen SENENİN EN MUHTEŞEM .ŞAHESERİ .. .......................................... " .. : 
• . . . . , 

YARIN matinelerdra itibaren O~ 

y a p f e t i i PEK sinemasında h~:y::ı1i~ tt:fi~::i-
(1 inci •ablfoden de•-> 

ı:vvd<:e mahTolduta &8Jlnedllen A· 
sabJı kiyi llalkııun damlar ü"&erinde 
bkletlltl, hu kö1den hatıl nü • 
~ h.lp 07lat obna•lf• anlaşdmı!jtır. 

Adapazanndan gelen haberlere 
göre. ,Sakarayanın su\arı da mü, 
temadiyen yilkııelmckte, şehrin 
kenar mehallelerini tehdit etmek· 
tedir. Birçok tarlalar su altında • 
dır. 
Adapanrı, Bolu ve Düzcenin 

ihtiva ottiği 20 ki\oınelre ıııunıb, 
balık bir saha deniz haline gel , 
miş ~örünmektedir. 

F..drenıidin Akçay isblesine bağ'İ 

lı bir yeikcnli lırtıuadan batmış • Ş ER L O K H Q L M ES 
tır, Akçayın mahalleleri ve tel • 
grafhane su altındeclır. İnsanca (B A S K E R VİLLER'in K Ö P E ('; İ) 
zayiat yoktur. Susığıriıkta istas • Baştan ba_q heyecan • ve merak varataıı bir ruevıu • Milthit 
yon civarındaki binalarla mea , sahneler , muazzam bir film 

b T u·· R K ç L· s o· z. L o aha su altındadır. Sındırgı, Ba , a:. , 
lıkesir arasmdaki üç köprü tama- DİKKAT: Bugün matinelerde ~on defa olarak soat ı.:ıo da kiitUk 
men luırııp olmuş, münakale inkı- Prenses, 3.10 da Cczair Sevdainrı, 4.50 de Küçllk Prenses, 6.30 da 
taa uğnımışlır. _______ ,:C:,:e=zair Sevdaları. 
İstanbuldan Bandırmaya gitmek· BU AKŞAM SAAT O DA ZELZELE FE_LAK_,,,_ET_Z_E_D_EL_· -E.Ri <;İN 

te olan nıuot yüklil 10 tonluk bir TAN GAZETESİLE lllÜSTEREKEN TERTİP EDİLEN 
motör Burgu koyu sarkıoda fır - KONSER ve SİNEMA 
tınaya tutulınu'!, ka)'alara çarparak KON'>ERİ: KIYMETLİ SAN'ATKA.Rll\'IJZ BAYAN SAF y E 
balnuit.ır. lltürettebat kurtulmuş- t' SİNEMA: SANrRl\NSiZKO F imi, .JANETTE lllac DONALD • 
tur. ~------.ı- CLABK GABLE _______ ., 



Baş, Diş, 

Nezle, Grip 
Romatizma, 

Soğuk algınllğı 

. -· . - -- ·-.... :ııı 

BATERlE İLE 
EDENLERİ . 

RADYOLARINI İSTİMAL 
NAZARI DİKKATİNE: 

l\l•rkalı yaıı ı pilll'ri rad)O!•r için en mükemmel pillerrlir. 

z 
Diin)anın en dayanıklı pilleridir. 
Pilll'ri A"\-rupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çefit fenerlere uyar. 

Pillerini her yerde arayınız. 
Pilleri h•r keseye elveri~lidir. -' 

Toptan satış yeri: Tahtakale No.51 

Elektri~ Makinisti Aranıyor 
Elektrik clha.:d&rının bakını if'in 7uk11ek. ucretti tlcktrlk makinisti Mlın .. t-ak

tıır. TalJplerin .aiıdakl şartları baiı; o lanJann veslkalarile beraber biz.ut veya 
tı&Jıriren Edirnede Kor. % el "ıUbeslne a Ül'aeaatlan. 12/1/940 &üniıne k•dar. 

• ,. ~ # 

~- ·: . -- . . . : .. ,. .. }.~. .,._ ... ,.. 

.JJ!J. 

ve b tün 
ağrılarınızı der
hal keser lüzu
munda günde 3 
kaşe alınabilir. 

EDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibi eri 

ADYOLi 
" acununu tanıiye etliyorlar? ~iinkii: 

Radyoll 
Dişleri beyazlatır. Diş etle
rini kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Ağız kokularını defeder. 

abah, Öğle, Vt' al..~am her 
yemekten ~nı·n günde üt defa 

dişlerinİLİ fırçala ·ınız 

Muhtelif 

A - Elektrik lşleTlnde ('alı ~ ve möteba ı oldupna, cbir ve:ı.ikaları • 

B - Kor. mı.ota.kasında. ıos~rlled ek yerlere l'ltm k urt-UJ(' i.kl ~ene vaıue 
.-recei1ne dalr noterllktt'n musa4clak: bh taahhutnamt vcrmrk. 

C - 'Nrk olmak. ve Tiirk i.ibllve Undr bulunmak. ve ecnebl kadwtle evlı 

klunmamak. 
D - J .. ii.aka1 lki en_, t-lektrlk b,lerlode bUfllt çalulh!{ına cloLr bun~ni lbr.ız 

clmek. 

ı alına.k. d05h 
ınu d<hk Jıü:ı.nö:hoil m.uba

.SO• 

Emniyet Müdürlüğünden: 
)l dlrh cı bUmtt otltmolıill ile moto..tkletJerde kuUanılmak uırre a~ına 

atıyııç zörult'n a.u IUOOO t:oğu 15000 litre ben.cin a<,·ı~ t>k~iıtme :-.ur UJe aJma
aktır. Ek ilto1e 5/J / 9lU Cwn.ı. ı·Unü !iaat 15 d~ yaıulat·a.ktır. lk-ıı,Jni_n tamamı

am muhanuuen kı~m U 25SO llndtr. MuvakkAt it>ınfo.lt J9J Ura 2.5 kuru.~tur. 

·.rallplerln ayni gün ve uttc müdir],·etlınlı: blna,lnd.ı kurulu komt ~ona ari
.ame:yl ür•"t1tk lt,ln dı• Ş. 3. miuJü.rlül"tlı.ıt· müracaatl.ırı. 

d&l8H• 

ItADYOLI · 
daima kullıu 

Zir· - t Vekaletinden 
1 _ Vekalet \etel' i r işleri unıuın ıııüdürlügü tasra te kilatı ihti

yacı i in açık eksiltm "><llile 40 adet p<ırtatif J an ınakiııı•,i alınacaktır 
2 _Eksiltme 25{1/$4(} tarihine mü,adi( pt·r~embe giinii oaa( 15 de . 

,. ckalct bina" içind ı .,,!anacak satuıalına komisı •mmu n ı opıla,·aktı.r. 
3 _ Satın alınac..a' oı·tati{ :yazı nıakinC'lerinin ınuhanlrtlt>n hede1i 

2200 lira ı· muvakkat temlnatı 165 liradır. 

l - Açık eksili)\h' e konulan mukinclcrin C\ af \l' 'arılorı . art
uaın<"de !-ıaruhnten 3 u ıdır. Şartnaın<~ '\7ckflll"t levazun ıniidhrlii~iindcn 
parasız olarak veril (6170) (10fi09 ' 

t~&anbul fA"\·azım Amirli-ı 
ğinden w·rileo 

1 
HARICf ASKERi 1 

KITAATI iLAl\'L.l.RI 
İki adet zlmha bina.ile etrafının 

parmaklıkla temdidi işi kapalı 
zorfla eksiltmiye korumış ic0ckii 
çıkmadığından birinci pazarlığı. 
4/1/940 ikinci pazarlıi:ı 11/1/940 
üçüııcü pazarlığı 18/1/9•10 dördün
cü pazarlığı 25/1/940 perşembe 
günleri saat 11 de Eski~ehir kor 
sstmalma koınisyonundn yapıia
caktır. Şartnamesi Eskişehir, An· 
kara, İstanbul levaıım amirlikleri 
satınalma koınisyonlnnnda görü
lür. Keı,if bedeli 21,319 lira 15 ku
ruş ilk tt'minatı 1598 lira 94 ku -
ruştur. İstekliler kanıuıda yazılı 
vesaikle ve teminat makbuzlorile 
ınczkilr günierde komisyonda ha
zır bulunınalan •104.2• .111841 ... 

Banduna garnizonu i~ln ıou,000 
kilo sığır eti 24/l /940 çaşamba gü_ll 
nii saat 11 de Bursnda tümen sa
tınalma kouıisyonıında kapalı zvrf. 
la satın nlmacaktır. İlk teminatı 
2250 iiradı.r. Ev ar ve ı;a.rtııumesi 
hcrgiin komisyonda görüliir. İstek
tikr belli sırntten lılr saat evve
line kadar kanuni ~ckildeki tekli( 
mektupiarını 1\omis~·ona venni~ 
olacaktır. ( 1055) (29 ) 

lli.03~ kilo 93 ~alt•mdeıı ibaret 1 
çelik pazarlıkla >alm nlııı:ıcaktır. 
muhammen bedeli 50,717 lira kat'l 
tcm.iııa ı 7fJllR lirudır. l'azarhğl 1 
11/1/940 perşembe giinii saat 11 
de ha,·a .satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari fonni şartnanw 
ile ıiste 2fi4 kuruşa koın:syondan 
alınır. İsteklilerin ınna)· yeıı giin ve 
saatte knfi tenıinut ve kPnuni ve
sikalarilc Ankarada l\I. 1\1. V. ha
va ~atınahna konlis:vonuna gelnıc· 
Jeri. (11!5!1) (33) 

* 179 dit atlı acaba koMınıu )ap-
tırılmak üzere "•.nalı zarfla ek,ilt
meye konınu ' ~ •• 1\.luh:.-mmeıı he
defi 9308 lira muvakkat t<•ıninatı 
698 J;r-d 10 kuru~tur. İhaiesi 19/1/ 
940 cuma giinii saat 10 da Adaııada 
A~kerl S:1tu1nlnıa komisvonnnda 1 

yapılacaktır. Şartnaınesi 'tsıanbul 
Ankara le,·azıın amirlikleri, Bur
sa, Kayseri \:C Adana Askeri Sa· 
tınalma konıisyoniarında görii -
liir. kll'klilcı· kanunun 2 vc 3 iincii , 
maddderiııdcki şeraiti haiı olduk- ı 
larına dair \<'saikle b:riiktc teklif 
mcktuplaruu en gc~ ihaleden bir 
saat C-\'\.·eline kadar komis~·ona 
vermeleri. ,., O!j4,, .. 2g,. 

* Boludaki piyad• ala~ ının 31.240 
kiıo knru fa\ul,yn"ıı ıtf'lk t'ksiltıne 
İIC' alın~u.·aktır. Fa!'tul~ anın ınuh:un .. 
~nen bedeli 1998 lira 40 kııru,tıır. 
llk l<·nıinatı 374 lirıı 88 kıını•tıır 
~nrtuan1~ ve ~vsufı komi~v~nd:~ 
giiriiliir. İhai.,,i 9/l/HIO salı' giinii 
oaat 9 da Bolııda alaı satınalma ko
misyonunda ynpı1a<'nkftt'. İst<'k • 
lilcrin kauuni vcsiknJariic- konıis-
yotıa geluwleri. IA.57 «31 ... 

Jl!,0011 kilo '1gıreli pazarlıkla sa
tın aimacakhr. İhal<'. i 8/l/940 ı>a
zarte,i giiııii 'aat 11 de C.,'orlııda 
Kor 'alıııalına kouıis,\ onunda ya
pılacaktır .lluhaıumeıı bedeli ~680 
lira olup ilk tenıinatı 351 liradır. 
~~ rtnıune · jııi vt• evs:ıfını "'iır ınl~k 
i~~i~·tllil.U~r ltt•r giin kouli:-t,vourla gö
ru!'ler. ı~tt•klilcriı: kanunun 2 re 
3 i.int·ii ın:,ıildclerindı-"ki bt•l•Yel~r j]c 
birlikte belli giiıı Vl.., saatt; konıis-
·' oua >ni.irat:aatlnrı. •lO:l811 . :{2 10 .... 

J.; tHoc Bi<loudan \.~fil\ .YRt>tJt·ıJa-

An·upalılnrın her giin k, i,ıo•i i.e u a 
mt•uılel..etleriue ~iiııdt'l·,;ikkri 

~ 

Türk Mamulatı 

ÇAPA MARKA 
Nefis Çorbalık hububat sebze kom"'r· m 1 "'"l 

Bu sobada beynelmilel bir şöhrete hak kazanın,. ol"uğıınu isbot 
etmiştir. Asrımızın ev ve i~ kadımua sür'at ve huwr temin eder. 

Çapa marka 
sebze 

çorbalık hububat, 
komprimeleri 

Nefaset , . ., leZLt:f bakımından olduğu kudar ucuzluk ve sür'atle 
lırzırlanabihnc•i hakınıından da ayrıca sayanı tuvs'yedir. Memle
ketimizin wg-aııc rniislalızar gıda kaynai!'ı olan CAPAJ\fARKA 

· yeni ve ıniikcııuncl eserile nıutfaklarımu için de azami kola~ hk 
inıkc\ıırnı teınin etıniştir. 
~:ler{·İntck, Bezelye. Duğda~ \:C 3ai_r çorbalık hububat bochze 
koaıpriıncleriıui:ıi meınleketi n1iıi11 her tarafına ~:uniJ o1mak 

iizere bakkal ianmızdan 

2~ Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 gramlık paketlerini 15 

ku.rıı~a alabilir-.iniz. 
lar ı.. ı1 h.urulu1 tarihi 1915 

euma giinü saat 9.:ıu dıı yııpı.lacak- lstanbul komutanhğı 
caktır. Pn1arlıklıı ihalesi 5/1/940 1 
tır. ~fııhamm~n tutar~-~80 lır~dır. S&bHl•a Komi17on11 IU.a!•n 
Tcıuıııatı 72 lımdır. Numuuesı ve ------·---------'! 
şartnuınc~i her giin komisyonda ~Iuhabcre alayı birlikleri ilıtı· 
göriiliir. hleklilcriıı _teminat mak· yacı için yiiz elli kilometrelik, iki 
bu.ı veya mektnpla.-ılc beraht'r seksen iki milimetre kutrunda gal• 
belli gün ~e 'natte Edimede l\lü- vanizli demir tel pazarlıkia satın 
U:irct dai<~<indcki salınalına ko· alınacaktır. :lliioakusaswa 6/1/940 

mis~ onuna ı;ı•lıneleri. •1060• :w , ( cumartesi günü •ant on buçukta 
e başluaacak ve ayni giinde ibal""i 

yapılacaktır. İsteklilerin belli ~in 
ve ~aatte Fındıklıdıı komutanlık 
l"iatınalma komis)·onuna gelmeleri.. 

9G,Otlfl kilo sıgır t•tine ibah• gü
nü .istekli ıkmadı!(lndan ilk p:ızar
lığı 4/1/1940 pı t'licmbe günü saat 
ı;; de Safrmı bohıda Askeri Sulınal· 
tna komi~yonunda yapılacaktır. 
Bcht"r kilosuuun ınuhaıntnen {iatı 
22 kıır:ıı~tıır. iu, teminatı 1584 li- 1 
radır. Istcklileriıı hclli aün ve saat
le Safranlıolııda Askrrı Satmalına 
koıni..,yonuna 14<"ln1l•lcri. 11lOH2. .;~fi• 

·10809 

~=======.lli.==~~========t i .. 1ı, tulı~[ t•lh•·ti; b ~~~t~ .. I::~~=o-
vJç. -;adrı110\nl lalım1 ' ,,. a lı. .ır -

-'Iünakasa giinü talibi çıkınıran 
koınııtıuılık birlikleri ilıthacı ıl'iıı. 
sl'kiz nakliJt.." ve bir ~oka ~araba · -
ı.,.ının koşıunlurile beı-aber ni.imu
nc~inı: uygun olmak sure(ilc ı>a· 
,aı-hkla satın alın:ıcaktır, .Miina -
kasasına 6/1/910 cumartt•si giiııü 
>aat on bir bıı~ııkta ba,ıana rak ve 
~~·ni gi.ind(' ilıalc~i yupıl2 cnktır 
1'tcklil<'rin b<tlı giin ,.e snatte }'ı n
dıklıda ko.ııutaıılık satınahna ko
ıni )· onıuıa gt•lnu. lf'ri. (10 11 

l\,;. 133 Y»zaıı: ı\L SA.\li KARA .1:.L 

Fatih'in gururu böyle bir darbenin altında kal~ 
masına mani idi, hemen muharebe i düşündü 

.Paıt.at; llon~Hi de ntf~ .ı.Jatak \:akit 
ttvlamadı. Bell'f"olt Şf"bt·l iç-inde Karaca
Jllll aı:a.b as.kt"rlcri taratındau 1an -
lanmıııtı. Bu yaralanıı k•lrlle cok reo· 
mea•·n ınau. 

BeJsrat nnılıa,.,ara..;llıii. işıir.lk e-df'n 
chli..aJip papa."1.uınhı tk!-IC'ri'i dt ya.rah 
idi. Beular da nradı&.n aldddan yara.
Jarm &ct-1-J'lerlle biJier birer ü1dtiler. Bu 
meyalli1l4 Sırp Krah .JorJ bile vefat f'!tti. 

Kııraca. şehit. du."'tu. L;\kln, t:hli-.allp 
nıe~ uıtl n 'e krallr.nııdan hf'nten 
•ep I de aldı&t.lan yar .... larıu lMlriJe öl
mü J ıt1i. 

} tihi.n kUruru b;•.) )e bir d.u bcniu 11-
VttcJ;ı, kalma uıa. m;i.ni idi. llt·ntt>n u 

ırn i nıl ı ınkllh 14> \ hJ.hını düıiln

me!• b.1-,Jadı. 

· it o1Jn Ka f'.l PJşunııı J'(~rinc 

ltu .. u h•·' le1·h~)Jh,ih1 tiıu t•yi t;4.
J"hı ~tınf.J en l atllı 1 hu ':ı11r,.~ ı rtde1.:ı 
~f'riıırtt- t "'lr Kibl~-(\1. 

F.ı' İ\: huhııt kı ordu tuıu ha:r.ırl;:1.d1.. 

"'e uf :- \t ı tUl. 11 rk sır1ıl!'lt ıı a rl· 
clil~e lui ı tnnedt ·n du. 

f.i.kbı. oı·thn u huıu,t'.1- uıı iki;> e a'.lo'rıldı. I 
oiOia.,I :rarıı 't.aluııot l"a."a. bir kı,ını ile 
itırbl t:ına ,-u.u. r.ıdi ... .th. dlC'er kı mile 

~lııranuı tun:ımile f('Ulint: giUi . 
l .1 tihln, Sırbi.,tıu ...,.f,.rine l'Jtıneyip 

"Mor.a, ya.n\ l'.unaui· Lut fethin~· 1rld~i 

lırrktai ha~ rctö dU-,unnti~liı. 

t-falhukl JJı.d ·t.hıu ınak. adr ba~k.a idi. 
Bll' :ktr-t·, Sırhhdan1 ~ •dr:ıfiıf.lnına frt • 
bflthrınf"lo. .,o..._ karı,..ık ol-.n \'C Blı.aru; 

baki t·"'i lıuluna.n \1rrı ı ıJ.1 bi.,,at ken. 
aı .... ortout.111 kaJdtrmolktı. 

Sırbi..,tau uıerJnr )ÜrüJeu ... drar:a
mı.nd..ın vr ordn ıwd.ın ı•a.di-.ah f'mlııdl. 
\ c '~dra1.on \f•hmıı\ l'Msot,·ıı da, Fa.
dl h su ~ old '4'mirler 'ermlı;U: 

- , ·ırbi ... l.uıı ~tauh~-:.ı ff't-he Judjr 
ordu ,.,., dlrıı nıaı t!:tİ.114 .. ı·A, bn mtıw

ı('ı..ıoti lt'tlu·d,.r &'f'lir hı. \(' ~ahnt J ini 
orarl hu·.d\ır J11!, 

:\f:ı.lunııt l',ı .t, I"1ı1di ... _ı!ıı11111 tJııiı·lrrl11J 

t:u11auıile :ı rı·Jnt> a-t·ıirıı1I ti. Oir haın e

dt' !'iırbi~f;lnı h:t t-an b.ı a "L: vtttti ve bir 
O'finıa.nlı 'ltı, ı·li haline Lo,,.du (88:: U.) 

Ölf'n Sırlli tan Krah Jor jnn Ü(' ottu 
Tar·dı. l~un!ard uı t ur, b:ıbM~l 'erin· 
de krallık Ctlı ordu. 

'.\ralıruuL P•ı.t; ı .. ı~J.r.ı k.u-.. ı Jıu .. nu. 
mu ınrlı· t·tU. () r hl.. hirdf'nbjre ölen 
>~ıt.ıanıı '\(f"İne C'\fihail l~~>&oviç) ııoım 
bir "ıc~ t•rdc3 i n<&.ibi hııkün1et lntihap 

dc--1 olm.v.ullr. 
GoriilÜ\Or k; u,-,.,ı l 

nıu-;lum.ın oh~ı l..a.l er 
t•t:~k)a.1·111111 

ı 1y ordu. Irk 
e -~ut bulu 'l'\'öl)B~ I 

nu.\oı·du. 

ı . al.<'ttn hı· ıu irf'lt'rl • P~·t1'ahın -. :ı,
ı·a)Ul.a Jltıl· "l'h: nı le dl. • ... 1kü, '--·~• .. 
ı:.ır, valide i ıl 1'.rhirlc 

La.tarın tı.:vcr..,f Kr. ' 1 ]Ç"..ıa, kuwı 

Bosoa kr.\hlUD o~hıu ~ ı tW}U. Cihar. 
olarak vtrcct>i"i li1rr.,t.t:. 11 il ra11·ı.nut 1 
hlma~t:.::ıı alh1ll4 koyru '" 
P.1u:ınu1 hima.tesl o 

~·1·hl't nd.& katollk u .. 

it> ~h;i dt'llh.'J. ti. 

1 buluu.ı.n 

• ıl ı:Lı 11~ir -re 

:\.b.ı.U bund2n dol~, ı ., ,. e.~ a Ct!hll. 
'1.ıhmui l'~o? , galeyc. •. J' J ı ;n'l l'itinıal 

~tti. Sırplan tcfrikay.. 1, .,i i· 31. 

Bu edt: l~hınv: f f ild :-,CJU" İ· 

\'ılrnıcı~iıl k;ı.dar bilcu 
blrf'r ıaptetU t"(' o., 
lt•-;io; eyledi. 

'1acarların eJlıuh 

9t'.Jdr r ha1rsh.ıden 1 
bi ... tan, o .... m,u11t \";\t 

?\ 'em"'ıt

' ~Uvert·inlij"e 
· ldcri birer 

ıt • J ~!I!mlı•~ tint 

ıt' 31111 b e 

t. İ.ı.n.nar.ı.to-
~t.ınhuJuu lt'thJ J ı 

nıt: H ana . 1 ıa.Jf.tı(' !+o 

rtuı biı a.d .. rltrl Tum 
dJ.,i\hın lst1!dlti '\" er.r. 
lrri <'ilıetlc ·ı urh 11 ' h ' 'lı:nt tıerini 
ta ıllk l'~lt·:.tü ... t!. ,-c ... u ı •l l~hıneUlıı 

ir.ıde~U~dcbuikik ,, ı \ı '1'\iutı .. ı a 
ka~ı konıdu. ( 'uokt -ı 111 •t ve "ı :J. İre 

haJk 'lnrJ U7,('rİIH' 111 il ~ oJlmtı~l a r-

dJ, llükUnıcti bnnl ~ ı. ,. J.mek. j,_ 

tlyorlı.rth. { J •tU}l ı·ar: 

Oı•ıli. 'h•kıarl:ulı: 

- S(>_ ·it. haku3 ını 't'n kinbin? 

Kııfı1'mııı itindı-n ııcçenleri okn)'ordum: 
l•ilinin ll<'lU1,1 g-elf'o eyi hen1f'n 

bir kaduı. 

Konu~tna ı :yerjudc .• 
·\rıi ... tik taro.ı{Jarı ,·ar, 
Rohem bir kadın: 

· lfakı~ ı 1111'11 hu kadar ~"'k i~ebiliyor? 

Bcu de ouun i<:in ht:nıt·n 

dii~üniiJ- urtJ11n1: 

- Bohem bir adam. 

bf"ınen n:vni '?''.' leri 

lfalu~ ı du~ arak, his c>der.-k, hii' i.• et ile i~i 
)Or. 

Kou 11~111aı.ı ) ~rinde. 

..\l<'!ade lıir o;okak adaını 

- JJn UH'.' haııc kö. l.~iniıt 
d<·:(il!. 

değil: 

yeti~ fi.rd; _ili in~an 

1-\ıı.,.a hir d111·u~ıan ~uıru sordnın : 

ı <' \'ôlllU('flk""IJll:~ 

in ... an l-.onı•~lıı:.:-11 , 
Jılt"l-.; i~tl ' llK'/" Jni'!. 

Sonr,\, dir-.c·klt>rini 111R"ti.l) a da,\ adJ, ~..-ııt· ... i11i 

iki t'l juin ~:ru,ııı a a lriı. J.,;ii~Hlen, dun1a11lanan. k.~ır.1. 

bonruk g:ihi gtiı.ieı·iı ı i gi;,ıı.-.: iıııl· ılil,.ti. u ı: ıuı uııuı 

b,1Jı.lı. ht.:kJt.'{li, lJ i ı_ onun i~tcdigi gibi bir ~~' ·ıp 
\erııu.-diıTI: 

Bir gecelik, lıir saatlik, biı· giinfük tanı • 
~ıldık .. l<iınb;lir benim gibi tanıdığın kuc> ııoz kadın 
\·ardır. IJt•n dl• onlardun biri!»iyillt işte!. 

l>cdiın. Ve .. Bilıniyorunı niçin? Sö:1i.i1nii hiti· 
rir bitirıuez: 

Oof! 

Oiyı~ hUtiin göğ:,ÜJuii s..1ran uzuu, hıçkırıklı bir 
inilti çıkarıhm, •oıtra gözlerim daldı ve .. Öylece 
kaldı"'· Bir ~~ dü)Üniiyor mu~ dııın, dti iinmiyor 
nıu~dnnı, onu da biJnıiyonun. Gene niçin \.t~ nasıl 
oldu?. Buoıı da bilmi~vrunı. Dulı)ıııun, sükfttıunun 
arkasından dl'li, kalbimi parçalayan, sesimi zehir
liı Nı, çatlak ve korkunç hir k:ıhkalıa alıverdim: 

Kah .. Kah .. Kalı!. 

Deminki keyfi, her eyi oldngıı gilıl kabul ı•-

d('u hal, c::ılh'lll ııc..,·e~i, hflfiJ ..,ll1'ho~h1~1 Joerine bn 
~ani) t"dc kl'ndisindc dcrhı Uir n1crnk, öfrrl'nn1ck, 
arıusu hakinı <ıln11:1:a ha lıyor, gHılt•t'indcki du • 
ıuan ... ilini~ or. a~·<hulantyoı-öu. Dul'(?Oıı, kl"'!';İk hit 
~t '· taut• tane keliınl'lerJt': 

ı~ah.at, ~en hi~ tanıdJgun .b.adınluru 1Jt•nı.e· 

ıniy<,ı·suu '!. 

Drdi. lkn i..,c ak:-.iıu: o dcrinlt•..,tik\'(' kl•n ı liıni 

ka.\ ıt ıı h,...,.t r.ıhtund:-ı;\İ ~ t' Oİlİğl , hHı-i~ ~(İnıdt•ki 

aldırııı : ~ın.ıl'lı~a. n1c~rt'hİ1ndt>kİ hoht•mliı{c doğru 

gidi.• ordtıııı . Cc' .~ı> \ crtliın: 
(Dt ı:amı toar) 

• Koınuıa11hga b1-ıgJı birlikJ~r ih· 
1i~ acı i(İn konıisyonnn1u7da mev• 
cut c•~arına u~·ı;uu olmak snrtile 
iki bin liralık •aka arab~sı pa>.ar
hkla satın alrnacaktır. J\Iiinakasu
•mu 8/1/940 pazartesi günii saat 
on bir buçukta başloııaeak ve ayııl 
günde ihalesi ~ ııpılncaktır. İstek -
leı-in belli ün ve aatte Fındık -
lıda Komutanlık atıualmu komis-
'onuna gelınel<-ri. 22 

E~IlhAT; 
---

KANUI\~A. 1 
Kıywt ıu huJ.ukfq Vt' 7a7.ıclluunu· 

dan NoU.r Ga.llp BlDl'öl .-Kinu.na~nl> 
bmlle K&JcC urll bl.l' rt' imli Jı:l\pak 1· 
riDdeı fn-Jı:al&d entertt.an bir broşür 
n~r<'tmll}Ur. l\lüclllf ~rlııd"· ayJa.rm 
tarih('('~nden ,.e ftjru)('rfn~·n bah l · 
ınekt,e. \'e bugün kuJI udıiınıız ay ad
ları f'rJne ycuU,rlnı bulup knllaun1ak 
ı;arur('tinl ileri 1tiirmf'ktt'dlr. Ru kü('tlk 
fakat. şa~anı Jstlfatlı~ e ı·ri oku'.furula
r11u1z...ı: t"hrrnmfyette ta\·...,h f' t'rlerlz. 

u:Ni Tl1KK 
l.n?fnunu Jlalkt\ info Yf'n. 1 urk adh 

kUl1ür ,.,. ~n'a.t rurt·mua.o:,nın. RS lncl 
~al ı ... ı dolgun bir mtindtrh.'atla. lnt4ar 
P(mi'>lir. (~lttik('r daha lt:kamül edt-n 

,." o1 uul:.ı,;an bu dı ~f'ı·ll ını·ı·n1u.ı.~ ı n~ 

ku' U(·ul~ırınuı .l v Jyt• d('rlı-. " .................. , 
Sah'bi 1'C ıı y.ı t ı ·aun ed,.,, 

Baş m ıı· arriri 
1 1 • 'I İ?71 T lll . 'l('.J: 
Son TcJır;ıf '.\f.1tb .. ,. ı 
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Bu sahalı Erzincan da enkaz altın- 2 0,000 k · şi il ... 1 

Erzincandan Istanhula 
gelen ilk yar" Iılar 

dan250cesetve2sağ insan çıkarıldı müthiş 
eelı:; yol<'ulan •• :ranhJ&n Uall ol.a.a 
Lrenler En:lncandu harrkeı etnı~Ur. bir taarruz 

lll1' ve tedavi 1çlrı panqm,ana b .. la • 
mqtı . Sai ,kalanlar. ff"hrtn a('lk.lık 7tt· 
lerindf" toplanıyor; bir t.a.ratıan , ... 

cıaıv oöndıırülrneh utraıııhrken dtho Yazan: Z 1 YA Ş A K l R • , 29 
ıa,..ttan açıta kkrulan kırık sobalarla 

Ankara 3 (A.A.)- JH ralaklı hula· 
ııc fullyde bqlamqlır. Bucün 121 
k~inin p&c'fı.wanla.n. J af aaj ve %50 al 
iJü vu.tndq enk~tb.a çıkarıldı. Posta 

aervlsl 1arın lııllembe b&fh,.ac.akur. 
Blrlıu:ı rer keuıedo lreal ba aabalı 

70Ja çıkanlmlfkr. 

Enlncıuı l#~ffl kıaa lıand I 
lel,trarıan kabule batl.._lır, 

Dön aqam Dinil<, Walal1a1a slto-

Yolt'uluk lcla buıiiıl TMlka alaaJana 

mlklan 1501 • ba.lll olmu,ıur. Baam 

hemen trenle ıola. ~acakl&rdll'. Apl 

ıureUe 7arın 4 &rea daha kalkaea.ll:tır. 

llalen Sıhbl1e Vekili Nlksarda· Da· 
bilin Vekili TolıaUa ıuııı.aı almü· 
&adarlar. 

Ront11 3 (Hıl9usU -. Berlind..,, 
1'ildirildijtine pire, Öropa Pr .. 
R..slarm l!00,000 kitilik bir kuv· 
vecıe ve birçok tanklula Maner
baym hattına ta&rn1'a .kallı.tık.lan· 
nı, fak.at bu taarrunuı Rw.Jan müt
hlş ı:ayiata maloıara.k tardedil • 
d.i(Cini biulinnekted ir. Ha bu Ko-

( n g İlter en İ D Moskova sefiri ayrıld1 ~~ ~::: ;:~~ ... =~ 

(J inci ublfed .. 111 de-.aa) 
7atallJU'lll aras..ı.n4a bulda:m kendl.m.L. 

lJ)'kU eenıemJitu~ Yasl7eU kavnJ'am.&• 
dun.. Ortalık unıl17er. top cUrülUu.Uı
nli andıran korku.op bir utultu rtrattaa 

1ükaelbonlu. lkn aklımı b"fım& top
lama.ta utr-.ırken lfid.leUI bir t.aıır&a 

koptu, Yataklarla blrllktfo kendlm.J bab

f'Cde, karlarw usrrlııde bu.ldwn. Evla 
duvarlan. iri kerplolu lnsanı ~ldırLaa 
bir dC"'b~rı ,.iirtiltfu.lle Üıf'rimdeo 7u

vaı·!anıyor, bunlar•an ba'l'ıları üstUıo .. 
ut omu.zum .kUpma di:,U7ordu. 

Şehlrd ,•kl fe-ryal. kul~ll tınnah11U1 

haykın.,.la.r '"kUnde kerkunç ufulla l'• 
brr11ka1an kan'j&rak. her 1anı kaplı -
7or, telırfD ü~erln~ kesif blr ıoa b•
luı.u karıır.r. h&a raiını:.11 f..rkedUerek Y•

J'ıhyordu. 

antnıtu lıı:a'"1ıf•ıua. t.f:dblrlcrlne bl.t n· 

1

.T •• ki b f t ı • d •ı 
n:~:~:~;iı Facia kurbaalan ulluula ur er u se er op arını çevır } er 
aaldm•

1 
edinme• olda. 

1
Sinyor Gabriye in gemisi ·deldiler 

BAYAN smııtA ÖLEl\'LERDEN 
BATIRLADIGI Atı.ı:ı.ni SAnroa 
Feci tefC!nüaUa aıdahlaa ba 1'111' • 

lllan!:ı:rdan F.rstneaa al1rttsa rtbl. fi.. 
kt'.n evilt bfrlftte aUetd "' fOMlkları •• 
•ahtı oldııta ha.ide 61m ... tl. Cna ua· 
ıwdın Tab"I"• ....ttca•• Wreler lcln• 
11ı.11h1Pim1aı tan.fıntlın açılan •u bua 
Hf' enkaı: a.Jtut4 alır 7aralı olarak 

Fabl SWildrq 7lne bir !ol' 119tladL 
AMl.k ba s:c.fıeı· • .lt.a1M68 Kok.o, krndl,.ın• 
•U....Ue-r el feci ıMll.en ku.ri.ıd.a· 
ID&d.ı. İ.ııabet .... mermi, s•m'-ııbı ı.ı. 
larafllll d•l<IJ. iiblr ı.rara S"l"IL a 
•iiUılt d.arbedea M"lla..11 dellJr.ler, ..... 
•i.afx e fler~e aiir'alle batma'Hllll• M• 
kbbet vı:rdlltt kl. iof'ldehller, (Pa'-1 
411UUU okuac&k •~ y a bul kendilerlııl 
dcııbe alac:a d..--.lc vakit bu!&ma
tlılar. Bir aadt.,, lla.UoJ,a NPMn •alan· 
aa prk•ldu.lar. 

dit r ı... mba.rllıltt •• IJD<D leTlf 
ederler. 

aran esna.lftaa. 
TtlrJI. tk••-•·uun 07nad1iı milbtm 
rvl. b•rada htıaa bl!Ju1or. Bu ı-oo kaU 

mtlcadf'!ff<-• ""'!'"it· •e d4f.nd.:ı.k J ru. 
Te ne de ıı..ı~ '"'r::ı:!I r, artık ha..-. 
lıo ı.uraıı .-ır•. llu\e~kl donanma 
birkac kon am .. :n bdttun .Ü. ttrı~orq 

O.. b.u "~ J'a!au cöaiıerlftea ib&ıs 
tM k•h7w. 

llloakova 1 (A.A.)- Bana: insuıe. .;... aerarel erkiın, İDılll• oerırinl •- 1 evvelki taarruza işhrak edenler<! 
renin )J o.a ııeflrl Seeds. dün ual turlamı,ıır, Törkl1• lld'lrt Ra1du .. n.ıwuıua daha i,yi ilydirilmişıe<li. 
!2,31 da lur.rek<1 .. ea treni• M-•- ııeflrl k>jyl elmelı. il<ere ıs1as7oııa sd· J"akat yaralılu top•anamaı.ıalı:ta, 
Yadan •Ynlm-. Berır JanlDda L&d7 llliftlr. Ş:ddetll aoj..ı.Janlan ölmektedir • 
Seedı olda.tıı lıaldo Roman7a. :r...... Diler clhelleıı h6kll,,.etl ıararmdu lcr. 

karlatılclı. 

Bilim baya• Mtlrvtl rıkınh alim· 
kaldı, kf!'nıtl ~ eıoeuklannın f'llerl 

1-0ba,'t:.:n yattnttıJ.. yaralı cıkanlan.k Ma· 

lav1a n İlal7a ,.ııı. Leadra•• .u • m .. unlyellnl kail...,..,..., için ta-' Vi.&eJ' tarıılta• Stekbolın<ka bil-
aeceır.ıır. alan haı1a .. ıırı 1\-.o d• 1ana - dirild.ij!We giire, Peısamo ..,ıar< 

JS,t anda.. Jri:Jffi? b&rındıfYm sıcacık 
yuvanın, evlmiD 111nıba1ımd.1 kapkara 
bir eııkas ııbm )J;sıtne I'' ldlflıd ıor .. 
dbm. Od.adli\ benimle toirl!kte 1a•.an 11 
7"41&nnda bir .lbıreUtlıı: yavru v•rdı. o .. 
nu bahrJadım. Haykı1"Dl•ta lsmlle b .... 
ıırarall ...,,. llitı" berke. sJbl bu 7avra• 
catı artıtjtırm.ı.ia ko1u1Jdum. 

l•tyaya bıralutıfı. 

K:1:ılay mtif'"t.IJ4' SaJt en'ku •'im .. 
l4 a.ıat kaJd,kı.an sonn. lı:urt.arıhlı. 

Tv.k.Jer, b• 9el'er lopları..u diker .... 
miler ua.rwe Of't-U°d 11ct. ı·a.ı ıu.Uelf'rl-. 
b.İD)out l.ıao1·i.Je.ı.la cew iaJ. d(.ld.llU. 

Ane.k " "9W ki, Tötk ..-emiif'rl:>ta 

:ıalleeı l"ı.rJDMJ , •~• mud.ııu h. tıa.. 
nnın a&nl.lau.em,a •thebiJ"t'L l"ert7o#t 
!mpan.&oı, kua ~r!crından ırnihb:ıt 
lbilliard.& u).ar .. "ftPil. , lallr 'IUrlarınq; 

tlsttrtne r"'rl;oycı.r.tı• mecbur k.~h>OA 
Bn da. k-ıra •arlaıvı" hucum eden l'urll 
ır. ....... u..- loloriıU .. o1a,.1a41...,,._ 
l!J• b•!• ıı~u.,.... TIJrk l"U!1.i1f>rbıtıa na .. 
~k 1 ..... ,,.ıa. 7ala:.A& (fıl~ 01a.-

blaa7onda ~ llllflrt Noufar aa- ır.evadan barekel eclceektlr. Finler tanfil><İan tekrar i11rlll .. N b diln"• "4-ı;ild.ir, faht muhuara e· 

orveç toprağına düşen bom a t:':üJ:~ YAru>ll'tl E'LSEYDL 
inuı Hediye olan bu 1avru uk bbyiik 

f~l.l kett~n •• '"''' )ı;eı;dlnl rösteren "' 
T.-m banbe71 cıefltt• .. ı..ıe Ud
ttdeJerlnden bi!" kızdı. 

Ordu muha•ibf m~·uıu al!t"Slle n 
oucuk,arHr hlrllkk çiııkt"n rvlnhı en· 
kan altmds kalmış, tf'n&Jl,-t bir rktt 
.. Utra.n.k v~ a,iu yar&lı ol.ı..r.ık kui'ta· 
nıı.-. evin aıeı. alaa ft\kan aJtınıla 

an~ \"e roroklan ff'rT•t rtlt"'1"'tc , .... 
m.ıll:ır. blra:r ~r.ra d.a krnd f Ohtıihıı . 

ı· ... at ı&)'l-~!•r, bu tki'-i k.a.pMLl&ı'.le 

t.d ... ld.ı!ar • .h.ur11lı.çUer da, ouhın ku•· 

•etlerile kurf'klerti a ıldtl<ir. &1la.;e
1 

kacı~ kuı·tul141fa muvallak fJ,iialar. O.le 1 (A.A.J- PaaOYllr. nelırhıbı lan herine aıı. bomba.nm d~ıjjp ı.- L<>ndra 3 (Hususi) - Bitaraf 
Nnrv•o• alı olu •lıılll.ain bombardıman bit edllmqlll'. il• l>omb•lann diir<I• 1 menılekeUeı-den &~len malumata 
edlldtlııe dair •ortlG lıaberler iuerbıc aelırin FialaıuliJ'au a.11 olıuı aalıW.- &öı-e, Almanya İn:rııteren.m F •ll • 
:Norver a.Jr.erl ..ııamJ.an ıararUM!aa rme biri h••t lur.tlJ llaerio• lam a•lı ladivaya ) ıırduıwu hoı ı.önne -
71.P•laa &aakika& wtloesl.nde Oraaaela rln ~r1&'iın& altlllcıaı 4.,. Ncrveo lt...te- mekted.ir. Ft~a lııilıltere Hcl• 
!IU kllometl'e flmalbııle lıa aeı.rta bua· dıuıDD ıç1ıı." dÜfJDiqlUr. mk.i bükdıneti.ııe daha mü-ir ıu-

A.Jıa.ıı, bsbüı orada öt:mu,, Jııendlal ı 
dt" biri cenetılnilen. diterı ka.ta~tntbn 
iki atır 7ara Ut En.lncanll ıeıtrnmı., 
tt-d .. vt oluuduktuı IODJ'I. oi'lmn dolııor 1 
Faı:ıl on• •Yl1Uık almıf. e•~ l'etfrmqıt. I 

Er1: rı Rıfkı r.nkıt7 altında aD"'IJe 
eah Vf'rmhı; altıe.y F.mhı "Ye- atle..'\I kna 
olkilnhi a1t1nda 6lmilf. y:tln11 1 t ya ... 
~odakt hlr kı11 km1alm8' . 11hflat n1e· 
mnru )fu'Ciafa. vıe ailesi. ff'1f'raf .. , -

manı Rl:ra atu· Y1'rah kwrianlrn111. •• 
90nra Vf'fnt etırı~. yine- mtWI .kf"t ••· 
taJıMl bekfmlPrtnden et:r:ıa!lllinln aın1Mf 

Ye tey:res.J euk&ı: a1tmds 24 • t ke.1 .. 
..... ,,,, tlk h frfyatta eıkanlml!flar .. J. 
kt.I de yanlı , fakat teyte.nbt röiwft " 
mrtı bl:r ka.ryela dl!'lllirllu~ sa11l~d•f1 

t(l'fn kaba..,.. kf'ınlltlert kınlmı1, ('tir:• .. 
nhbktan SıOnra Glmftt, annut de ıııal 

1aaea.."ının lunlarak bwntrha• olma.'Jlle 

•hr bir baldo Dlnrt>üıra nakledll • 

Tiirlr. toı>ları, ail-.,.• siirH • 
yertla. Deıtiz.ia 1 Uıaaa. ba.r'6l 4"'81&1Wl• 

ıWı cirlw.m•ıonıı. bı le4lılr •e ııııı. 
7aU1 sul.une-Uerl a&JHılollt bu1ük ~b

fel k~ı.ı.e~ 1tur1ulın04 olan TUrklerJa 
ı:aler llir.ilan, kalpleri ütn.tl1anla. 

lam.' ıpeklla• la "' tıdi7or ,.c 

Al 
,.. k } rette yardımlarde bulumayc!ı, Al· 

manyaya gönderilen pa et er rn.t:"Y• Sovyet Rıasyanw l._IMDda 
müdahoılode lıulnnııcaktı. 

lterte7dea e.,..,.eı Alm.U:J'&11• d,..._ 

111deUe lhtl1acı oldatu naun IUMn 
RUSYADA SANSÜ1l 

RoDlll 3 (H .. ud) - McıUova· 
dan bildirild.iilı>e ııöre, ecn.elıi 

Daha.. TPrc&n4a aldlfı ,..arala.na a
cı•ınnı ceefrmNen )'R vru<"uk bir anda 

löpnk Jlf1at k- -- ıoıam 
kaldı, aı• ıı. 

Artık, bu t ralt alU.nda. orada 4•· 
rulameıd1. Balla Waaen., .,iQ'"i.lı: YıP .... 

riık ~Unimh, lılrltu 1f ıroremHeıa ... 
Itır 'lıırıı ı-ı...ı ı.ur aıe.ıı....
•erlıal ılAtllınıra ... IHır oım.,.lanb. 

..... PtemlY • 

( ~amı Var) 

i.-tan~..ı iç-b-.t J~n me:murJalua....,, Londra 1 (A.A.1- llltaral n)Jo.rlar· 
la AlmaDJ'&J'• •iiU.el'llen p~sta muba .. 
laıeratınu:ı. fn,a1ıtere iaratmdan misa -
dere ed ilmeetltı• l&Uu edea Amerltaa 
•ota.ama ı....-. ı..tuı:tmeU tııe11ıua kit 
lltr ttYap •ermea!ftlr. B• m.iiauıefftl• 
Lıırııı. aahrın-.. be1uı edlldljia• 
rfire AW...,&J>a nalılM!len kaçalı ..
hnu mıı.....ı....ı MrJ>ı. edlldltl _ .. 

alıııoı•t&. B• JUbarla Atma.ayaya ye,..a 
AlmanJIUUD bUarat komtu.lanlla &"Ü· 

dorllen posla milrueli.lı İıı&'Ulere tara· 
tınd.u konır.J Mll.eee.k ...-e ba 7•1 8t 

mer.tlelıetlenlen plen mnhabuat 
li&eriııe san.sllr konm'lltur. 

İLK YARDJM Nl! ZAMAN 
BA!;LADIT 

Çaf'fl.mbe sabahı t:ntr.can ht.lkma 
B&f kalanlan bem •n ilk J'&rd.IDl ıod.. ı 
bll'lfl'iıH b~ ..... 

Fakaı ltu umiknn k.._..ıuı, W
ılm lCbt buzu.k blr fc:l•k~l rantta. El
raflan .ritn ve ,._u. beJ.yalulla •· 

~ olu • l.kı bi&IU-._ kaflt.r•, 11.-.. 
dıleriı.d.u h.raelleıe mwll&ecUr olama .. 
tLkla.n kbı. Uça••••t••r_ Tiirklffta 

eline düım•k -~- ntl'UUI • 
lanh. 

A.rna~11tk•1•~ lllt'U'lla.tı mokatıa
da Mlıllıı&ar ll..e4rt M.aıe.blde- ınuJı.09 

lk• w.. ııı ... ı.i.lu ~bal ııaı .. 
nu Ali Buth. 

Ista bul'un Yardımı 
(1 - ...ıııre.ı.. • • ....., 

de vedı bucuk, !tundan fazla .. 
lanlar ylude .. venni,ludir. 

iNHiSARI.ARIN YARDL'U 
Zelzeknin İltaAbulda haber 

alındıtı cüıı. İnhiaal'lar Umum 
:Müdürlüğü bir milyon siııara ve 
iki bin iki yila kırk •işe konyatın 
aelzeie felüetzedekrine tevzini 
Relzele mıntakuına civar bq mü
dürlüklere bildinn;.tir. 

İnhisarlar idareııi memur ve 
işçileri, zelzele feliketaedel•rine 
ilk yardım olmak liure memur 
lar Kinunı.ı.sanj ma8'1anndan v• 
İşçiler de haftalıklarından teber
~wııta bulunmu$lardır, Mülha
kattan L..ı'i rakamlar henüz bil• 
dirilmemiş olmakla b...-aber te
Lerru nuktannın 10.008 lirayı te
cavüz edeceji tahmin olunmak· 
tadır. 
Papanın İstanbul mümessili de 

•nayele müracaat ederek Papa 
ilamına 3000 lira teberril etmiştir. 

Vapurdaki komHe reisi dün Vali 
v., belediye eisi B. Lutfi Kırdara 
ili tel;:ırah göndenni,tir: 

•Giresun şehrinde basarat (Ok, 
nüfus zayiatı yoktur. Yalnız Şe· 
•inkarahisar v~ Alucrada şim
diye kada:r lCOO ölii 800 yaralı ıes.. 
bit edılmiştir. Heyet araya ha· 
tekel edecektir. İhtiyacımız çok· 
tur Bize ç•dır, melbusat, gaı, 
ayakkab'ı. aaç , battaniye yetiş· 
tU-iniz. ll<i bi.n lira da telgrafla 
Cönderiniz.• 

Vilityet yardım komitesi der
hal istenilen parayı göndermiş, 
diğer t!şyalan dM göndermek ü· 
tere acele hazıclı.klara ba~a
lnıstır. 

Diğer taraftan İstaııbııl Vali 
Ve Belediye reisi Liltfi Kıcdara 
Ordu Rızılay reisi Yekta Kara 
.Mustafa tarafından telsizle çe
kilen bir telgrafta da şöyle de
nilmektedir: 
cDumlupınar nlimen celdl. 

imdat beyetlnl dı~ çıktılu. 
Muztarip halk; Vefakar ve mü'° 
fik İstanbullu kanleşlerimizin 
ıztttaplı yüreklerimize ferahlık 
ıerpen yardımlarından dolayı 
llıinnettarhtını yüksek eahsınıza 
&rzederken açıkta kalan binlerce 

felil.etzed.,nill tiddetli ihtiyaa 
~Mdırdıc. Açtlan direkli, direk
ıiz bin çadıruı kısa bir zamanda 
yetiştırilmec.ıııi müıellem olan 
alicenaplığınudan bekliyorua. 
Saygılar.• 

•• • • • • ••• • . . . . , ... 
Çiude yeni hükumet 

Roma 3 (llusııs!) - Tokyodan 
bildirildi,Pne ı:öre, Japon tayya· 
releri Fransız JJındiçinisi ile Hu
nan uasındaki demiryoliarını şid
delle bombardıman et.miştir Mü
ııakalit dtınnU$1Ur, 

Tokyoda puşembe gilnü mühim 
bir nazırlar toplantısı yapılacak
tır. Japonyanın Çinde teşkil ede
ceği yeni kabine meselesi görü • 
flll...,.,ktir. 

1lürhanl1e hulıuk lıilılmlllhıd .. : 

1lürlwıl1enbı Hisar ki1üod.. Ha· 
AD T&KJ laraltndu kansı ayni kÖ7• 

deD halen yeri bdlrsls Ahmet kw Fa&· 
ma T&Şçı aleybbu:: açılan boşanma da· 
vaswın &"ünü olan 21/ 12/939 ıunü uat 
ıt da Uiıı:rn n.kt tebllcata nfmeJ1 
•elmemı, oldutundan kendbıılıle l'lfap 
karan tebltttoe karar verilmf4 ve mu· 
hUemeniD ba.kıJması 17/1/94:8 Çar· 
.. mb.a l'i.ınü sa.aı 11 a bınkllm" ol· 
malda meı.lr.ür sh •e a.atl.e Bürhant. 
)'e asllJe bu.kuk m.ahkemeşJnde hazır 

bulunma.nn aksi Jııaldıe muhakemenin 
aıyabmı•.da deyaa •lu.ııacatı ilin oJu .. 

nur. •14• 

13'8 111.rl I 1355 .umı 
zuııacı. ı tııcı ıuau 

23 21 - ---~ !.---~---·· 
1940. AJ 1. Olbı 1. ll:llSUll 57 
1 i.ııinciillıu ÇA&ŞA>IBA ---

Vakitler ;:a!,ı~ --
Güneı ' 26 2 3-4 

Öile 1 18 7 26 

İkindi d 39 9 47 

Ak~ 16 52 1~ 00 

Yatsı 18 ~9 ı 58 1 
1 İmsak .5 ıo p 47 

Lüleburgaz Tümen Satırıalma 
Komisyoı:undan: 

J.Ulebarn• ıtımenl.ae bailı dafl lab urun• ali afaiıda No. larUe larlbleri Yt 

tııe letn tanılm edillDif old.11k1an ıöa.t.tırll ea ayniY&' t.eseJhım makbıWarı aa7I edil· 
•ltıır llulunil olmadıh (1061) (U) 
M az~atınıo 1 utdn Milttın FiaU Cinsi Kime verilditı 

ar.h ve Noı Kr. Kr. Ki. Gr. Kı. Sı. 
~k Tilmea anlı. ......... 

1$/12/939 5S1 1N 
S729t - s. ell mutealılıll B. S-• 

tsıız!B39 zı 9Z .. %3 z' 
'7%94 - ı.aııaw ınuıeabhidl u-ıa tsı1z19u a 90 18t J.75 

'7299 

İstanbul 

KUB TEBLİGİ 
Jl{oô:on 1 (A.A.)- Lnlnv'al ult<d 

muılak.uı erkinılıarbiye lı01eı.lıılıı 1 1-
kwcUWııın ıarUıll tebllfi; 

J\lalılırı bil' badil< oere1an e-ı.
Ur. lla•aam fe.D& obaau dolayaılJ.- h•· 
Jet tanardert k..ıt ... llflan ,,..._.. 
...ıarwr. 

ANKARA RADYOSU 
- DALGA UZUNLUCU -

1 1HI .. il! Kc/s. Ut ıı:w., 
~· A. P. u.1 m. '46' Kc/s. ıe x_: 

Saat il Procram. •• meaaldıeı ... 
al a1an li.H Tıırk mmıtl ııalaalar: 
Vecibe, Kemal N'7azl Sobwı, Cevdet 
(;aila, İııael&in Ökte. J - ObJMll 

Mcflıarel Satoak 1 - All Rıfal Be1: 
Sualııak prlu; (lli.r etmedi Hllml 
Z - L&llf Ala: Blcaıılıir farlıı: (Yok· 
tur zaman. •d) 3 - Cevriye: Hahay .. 

1er P.J"lıı: (ll&lıar bak siaül a1bll 
4 • Hallı lilrlıii.ıi: ("7 doldu balnıa· 
dı mJ) Z - Oku1aa: lllulafa Cai· 
Jar 1 .. Ferahnak peşreyt ! .. A-leJek· 
oel • FeraJınalr. -lu: <Tllrel 7ünı

iU11) J • Nlketos - Fera.luıalr. earlıı 
(Bir Wlı 1osma eda) t • Blmen Şen 
Feraıuıaı,. prkı: (Rublllllda b&hıır 

•<il) ı . UaUı. lilrkuaü: ( l'•vrıı ır.ur
bau) a - lliiseyni &ürkü: (İçtim A1-
1unu.) 3 - Olıuyau: Satııe Toka7 
1 • Taııbıır AU Er •• Koraiw pr
kı: (Bil' laraflan qıkı derdi camı) 

2 • Şevki Be1 - U"alı earkı: (Afkol· 
awa o rtncbnelr.I) 4 .. Blm.en Şen .. Ut· 
tıık prlı.ı: (Ballar erdi), Jl.5, Serbesl 
saat 19,10 Memlell:eı saat ayarı, A .. 
,ja.ns ve meteoroloji habe.rJeri 19,30 
Turk l\libi.i~: Fa.&ıl heıreti 20,15 Ko
DUfW.& (DJt po.ı.ıUka laadist-Jeri) 2e,ı• 
Temsil: Bir dans mes'elıt"I. Yaun: 
Suda SalL ıı s..ııaı aaaı z1.u K•· 
DDflD&l ııarıaıııı posla kulımı %1,H 
Milıdlı: Rlyascllcuıııhur baııdosu (Şef 
iıısan ıı:iincer) 1 • Andre M ... ler. 
l\laJ1 Z • A. Sellealck: Avtılaruı şeıt• 
1111 S • E.. Cbab!'fer: Gyeodolille eptt .. 

rumm anrlürU 4 - P. Lnlclıe: """ 
perileri dtyanndan ıreJm!,Ur. (JCor· 
net aol) 5 • H. Fevrler: Japon kroki· 
lrrlılden lttr rıarça. :.?:?.15 l'olem1f'ket 
aaal uarı. AJaııı ba berlerl; zıru.ı. 
esllam .. Tahvi!.lt, kambiyo • nukut 
bo...,,.. (flyal) 22.35 Mllzlk: Otla mil· 
•iti (J'L) ıs l\Iüılk: c;uband <ı,1.) 
Z3.25-U.!0 Yannkl procnun, ye k&· -

ıınııırJ~iji!E!mı ş E H 1 R 
1rnıı11....~~l~I TiYATROSU 
ijjJ~ııııuullı~ Tepe-başında 

dram kısmında 
Bu aqam saat 20,30 da 

(Hayat Bir Rııyadır) 

lSTiKLAL CADDESİNDB 
KOMEDİ KIS.MI 

Bu akşam saat 20,30 da 

(Sözün Kısası) 

• • 
HALK OPERETi 

Bu akşam 9 da 
Zo~o Dalma•la 

(lkyoğiu ~:ut~") 
Y Clllİ operet 3 perde 

Muddeluınuml iueL, bartl~hane4e -t • 
kalan blr ll:vaa mahkfhn1arla tik yu .. 

~ım ır..nıeehıl karmq, lıafrlpı. Mt· 
l•uru,tı. 

mı.tir, 

bıanbal MlodiF•lahı Sallaıııılım .. 
ınıllı ıı.-- lııLlın malıkrıaealnd• 
ale1lılıılu a.l<htı 1711/tSJ karar ıartbll 
t!Z/111 •....,alı olwp (1') Ura (Si) 

k...,..,.. ,r, 111 aloltollıı•e 1.,..11 ve~ .. 
kt •• ~ n ........ eme IDNralı ve 
(1) lira c-ı a&lıUnlıı ıaıı.ııı..e m ,. 

all!k llia •atr....ı.ıa tısı:nıoc noıııa. 
n.h t&a.7u1Jc brln7\ ~~•s mı.1aıneı,.n 
konı;;.lmllıt 1't Ml......_tJıbc •ii.adcralen W• 

n. emri.r:tu arkaana mCjhı.tirin vttdilf 
....,-uhat&a lkl .M:Ae eYvd yuUnda 

7uılı ıu..oıaUıuıw leıtıc ı.fiııiıı ,.... 
~ .... 

ISldm maha.lled• oallo.m bir eT Jd• 

h.. Ka"'1Jftmla •t'BT&ll •~ t.allbla IJtr 
J!J.lllle b&lif yanla.rla knrbılan nhh1ye 

ın~mun ~tlkrll eh a7dınla1'mea hlsba 
e•e ._._._, betııl yuah olan k llar1U' 

llstön~ bulıll..,, llurlıne bil' celr.el al-

• • • 

OU!lwıo baslaneolııde ..ı-tan d kt.r 

N•lmtn annedJ• -tiler anr efndı ,.,, .. 
lıerbl .. enltuı a1tla~a v.-fat f'tmlıt1 •f'

tnf <"t..ıeUerl:e ôolmnttn. e~n •ellr

ks sa!zf'le lııll denm diyordu. 

• • 
Zelzeleleri da a 

llll' >ılın •iifmuı.ıa ·~ blaa 
b• iki .-eutiabı ı 1.114clr.l a~~P!Jı.lan tar· 
ta.rm..a.k r;1.sim ielll blr l"ui:c ldl f'Ua& 

baa.a luıtıı.ıuıı .... t: U.tı.&l r..UM.lt •etua. 
Z.tra. &t1d. 1 ıln. ıe.m.Uttl de banoa..ew 
l"t\:mltler. • bw illi ıeml..Dln f'tra.tıaa 

U1a~ e.derrk 4ellfeıll ~ir mwlr.arelte7e 
l"'ripni,1erdı~ 

Bu harp u.hatt'ldua • k.a.d.at korku.ı 
b ir ıriı~ll.U Te vave.-Ji kol'UJ'Ordu kt. 
insan kODdlaitıl ooio"'1Drmde umı..ıı. 
7orda.. Hat.Ilı hNapaıa Jı::arabl..nalar pa, .. 
l11or .. Oklar lıfl7or_ Top ıarnk•lan 
da bu.nla.ra ıa...un.a.. e7li.J'erdu.. 

Bil IU"Mla nkaa l'~en adltye ,...._ 
ımı mtıa..aae--.U. au.amele)'e dtv&m 

edllemed.lll lol>e OTnkıD da 1a .. ındaa 
kurLuldntu aalatdm.-. olmuına mf'bni 
alaealılı beledb'•lıı lelollptın uu. .. 
lcruuu ta.lrp etmMI. uzertne meral 
_k...._ U/11/tU larllthııle len 
_....._.. (l•J ... •INtleU. il&aen. tıeır.. 

lltlM karv nı11a1'llr. 

arkası es·ımedi 
Bu llıl taııı..ı. .. ..ıııın s~lnllfl alt.. 

lalt harp. tuab f•n.h blr buçuk saaı 
d~Yaın ırUL u~rh&ldır •tr mDct.e _,.. 

olarak o iki conılmb de, bin mllfklilil 
ile, .. \ı yorlcrine d6nebUdl. 

(1 bıel ublfeden d•nm) 
rtket eddı Dumlaınnar vapuru Ordu· 
J'• varmıştır. 81.b.bl r-klpler derhal fa· 
all1ete •eemltler, dıtrr taralLan da 
enaJı ıenlatuı• b"larunııtır. 

BAYANİSMETİNÖNÜ YARA· 
LJLARI zty AB.ET ETTİ 

Bayan ismet İııönü ve (OC1lk • 
lan dün Ankara Nümnne hasta • 
nesine giderek Erıincandan geti
rilen ilk yaraWıın ziyaret etm~
ler, gönüllerini almışlardır. Öğle
den sonra da Büyük Millet Mtt
li§i reisi B. Abdülhalik Renda h
taneyc gelerek yaralılann hatır
larını sormuştur. 

DÜN YOZGADDA YENi BİR 
ZELZELE OLDU 

AnkRra 3 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Dün de Yczgat mıntaka
&ında yeni bir zelzele olmuş, ma· 
den ka~ası, Peynik nahiyesine bağ
lı Cesurmahmuıiu, Karapınar, 
Kamberli, Küçük Çalaliı.l, Koşum
lu, Hozok, Dedefal ili körlerinde 
97 ev ve ahır y~tır. insan za
yiatı olnıamıştır. 

Erbaada yıkılmadık anrak 3 • 5 
ev kolnıı~tır. Kasabaya Lidik yo
lu ile vBrdım yapılmaktadır. Nik
sar köyleriudc telefatın 2,000 den 
fazla oldui:u anlMşıhyor, 

Amasyada Suihnbeyuıl, GH • 
mü~lü Mehm•tpaşa Yakup p~ 
ramileri yıkılmı, ve diğer nuıbeı
lcr dr harap olmw;tur, Kılıçanlan 
mektebi 4e ;rılnlm1şhr. Merkezde 
insanca zayiat olmllmıştır. 

Er<inrandal fel~ketten kntulan 
memurlar başka yerlere nakledl
lcoeklerdir. Fakat bunlara bir 
müddet istirahat rtmrk üzere me
zuniyet verilffektir. 

VEK1LLER "IK'>ARDA 
Ankanı 3 (H"'11•i) - Dahiliye 

ve Sthhiye Vekilleri Tokattan N;1ı;.. 

..... g;ı,.;.ıe..ıir. 
Ankaradan ııidea Kızıla:nn tam 

tec;hizaUı sıbbiye trPni Erzincan• 
v~tır. Ek.ipin derhal faalıyele 
t:ermitlerdir. 
SON 24 SAATTE iKi ZELZELE 

Kaadiıli rasathanesinin verditô 
malümata &öre M>D 24 saat içinde 
yeniden ikj zebele daha kaydo • 
lunmuştur. Fakat bunlar ehem • 
miyetli deı!iıdir. 

ERZİNCANDA.~ BUGÜN 
HAYDARPAŞAYA GELEN 

YARALILAR 
Felii.ketten sonra Erzincandan 

harekte eden üçüncü tren bugüıı 
öf.leye doğru Haydarpaşaya gel • 
ıııi~tir. Bu trende bulunan 38 ya
r.ılıdau bir kJ.,mı Ankara hasta • 
nelerine y•tınlmış ve 17 si de lfeh-
riınizc gctirilmi,tir. 

Tllrkl..-, dalıa 11..-1 ırtım..ıııer. Gllla
ta llmanına Utlea t'tmı. olan donan .. 

•••- ıııı- ellll..Sller. Yalına, b•
lan Kokonna semLIBI lıa-klaa 
mlleYeJlll lılr teYlotç llfo b171Jı -lllı• 
Jer 1aptdar. O itte sabahlara l.adar 
.. ~, Ye mmlıalu 18idılar. 

141e. (lla~ıı f .. ) nın dlnbıe ı..,.. 
dil4manlık eden (CennlzlUcr) bı •l· 
nf7et Vt' iluaaetlertnı.n ntUttal ..._ •• 
azim fe1iket. bundu ibaret old•- B• 
Cent''rf7Jetdlr lr.I, (Koca Türk) tın (7a11ıt 
Sallan M.ıu...ll.a) ••ta s&rıııı-lı 
malt•ıuJHe hırbıtt:rantara k&111 ba Dıa .. 
netl lrttkip etad,tlrl~r.) 

Venedlktl <&rba.ro) 11.an nıaame 
ıelı.llnde JllZ4ıh larlhl#ld bıı ıalırlan 

ioM !Da larllı- itibaren (H) 
.-u.. içinde b.rn Nemenlı ıamam. 

• •iı4ııtet ..... INırc• ve hl11l • 
.... _ __ ,.. w.r.n. l.ır.t.kllı. mtt"C'-
IDclıu ,,.,. te.,- •e ,..ııu1. Latlıtl m ... 

hake.aw J•ll•t •it otdufw: malııllem., 

... - .. seri ....... kıl ...... na ulr ~" 
karar ıellrtJmrdl1ır.~ ttbri len r•Pll•· 
cai:ı Y~ ba tali:dtlrL lclndt D'l&I bf'J .. 

nında bul•nm•••a i•aımdar. )laf be.-
7anındJ bcluumawaanıa baplale ıa.ı,. .. 
tllunacaj:ınıa ctbl J"•nl14 bt-7anch lnıor 

ı-d'-"'1t•• ta.1ı•lnl• Uplale keı1rı 
f'Cffir<"f'ftnb lılUMılllfan ma1•munua .ı

mak tber. len f"m.rt (ti) cun mötl -
•u~ Vt Wltlll makamına k.atm ol~ 
ti.ter~ llb oı-u.. 939/4211 

l7 ki ş İnin e k..eriyPti ni ş h rimis· ~~E-Wİİİİİ:İİİİİİİİİi.i:miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiamiiiiiiii;:iiiiiiiiiiiisiiiiiaiiiiliiiiiii"~~~ ti., akrabalan bulunanlar lt!~kil et- , 
mektedirler. Ve yaralılar; iı.tan • 1 

bula ilk geleıılerin bugün ayrı ioil· ı 
tıınwnuzda okuyacağınız ifade • 
eri ıo-ilıi facinyı bütün dehşctil., an-
latnwı.todırlar. 

Ş1'.Jlİ.NKARAJIISARDAKi 
1''ELAKET 

Giresun 3 (Husu. i) - Şehinka
rıı.bisarda1'i talıribat hakkında kay
makamla ııörüştüm. Dona şwı • 
lan söyledi: 
•- Afet pek müthiş olmuştu1. 
Mü~ sarsıntı esna.ında köyler 
yer değiştirmiş, d~ar devrilnılt 
ve müteaddit yerlerde göller pey-
4a olmuştur. Yıkılan köprülerin 
tamirine nisbeteıı çalı ılmaktadıı-. 
Fllkııt varaltlanmız çoktur. Bun • 
lar için acileoı yardıma ve bilhaaıa 
doktor, op~ratöra ibtiyacıınız vu·I 
dır. Koyıılhi•arda çöken dağlu 
yollan kapatmı$1ır. Dinamitlerle 
yeni yollu açdmaı..tadır •• 

ÇEMBERLİTAŞ sinemasında 
Bııı:ün matinelerden itibaru 2 B t) Y O K p j L M 

1 - ANA KALBİ Fran~?~ R~y Pi~rre 
Renoır Sylna BataıUe 

Dünyaruıı en büyük muharrirlerinden GEORGES OIINEB'i.n 
(SERGE P ANİNi;) lairnli J'Omamndan a1~ 

uıssl, l<;TbtA!. AHI..AKt bir film 

2 - ATMACA CGHARLES oom) ptn•z-
ıt1CHARD \"\'ILL.\t 

~lı, ~rahat, kumar u.mda &iberan edftn lbralimlz bllyülı: 
smcm• romanı - Bayati hakiki} <'itin en a~ı bir ızlırabı 

...... Gelt'ttk prıı:ıram fnkallde Galı hllllaaa olıralı: ...... 
; SAM j l'ıll A N L A Ş M A (fSGILIZ • FRA:\'<;17, ı 
ı ITILAPJ) VICTOR FRASCEN, GABY J\10RLAY PIEJ!RE ı 

ı RICIIARD Y\:lLLM ,.e 40 bU)iik Hn'at.1.i.rın ' ~liraJLile 
Frarı•ıı , • ., İnı:ılız hfilı.fimdarlannın nuıddf mOzaberetile ı 

ı film., cel..ilen SENENiN EN l\!UIJTEŞElll ŞAHESERİ ı ................................ " .............. : 
lJ 

• • • • • 
A 

YARIN matineler.:l'n itibaren 

ey ap feti •PEK . Dünyanın en meş· 1 sınemasında hur Polis Hafiyesi 
(1 lnel aablfeden de...,.) 

E-nelce ı.nabvo1411fo :u.nnediltıı A.
u.bh köyl halk-mm damlar üaertn•ı 

bldeıtlit. bu kö1den balli ati • 
fusÇa hlo :uyla1 olmadtfı anlaırılmıtb.r. 

Adapazarmdan g•len haberlere 
gö,..,, Sakarayanın suları da mll
temadiyen yükselmekte, şehrin 
ke1J8r maballeler!ni ttbdit etıne)ı:.. 
tedir. Blrçok tarlalar su altında -
dır. 

Adapnan, Bolu ve Dü:cenbt 
ihtiva ettlti :tt kilometre mllJ'llb
balılı bil- . aha deu~ haline ıı..ı. • 
mi~ görfirunektedir. 

Edre.midin Akçay islı:elesine ı..t-j 

ŞER LOK HOLMES lı bir Y<'lkenli fırtınadan betmq -
tır. Akçayın mahalleleri ve lel • 
grıı!haoe su altındadır. insanca (D A S K E R Vİl.I.F.R'in K Ö P E O h 
zayiat yoktur. Susı~rhl<ta ista.s • Bqtm bqa heyttan • "• ınuak yarelan W. menu • lıfllthlt 
yon civarındaki binalarla mcz • Hhno:ler • muııuıua bir film 
baha su altındadır. Sındıryı, Ba • T Ü R K Ç E !:> Ö l. L 0 
hkesir arasındaki Ü( köprü tama· DİKKAT: Bnrftn rnatint!lrrde ..,n defa olarak Hat t.!11 da kll~Olı. 
men harap olmuş, münakale iııkı- Prrnaea, 3.11 da Cezair <::evdalnn, 4.50 de Kll~llk l"reıısea, 6.30 da 
taa uW..mışlır. CezAlr Sevdalan. 

btanbuldan Bandınoaya ııitr.ıek·ı DU 
te olan mıı.zot yükl .. 10 ı--'uk bır AKŞAM AAT 9 DÜA ZF.I.7.LLE Yl::LAKETZFDELERl İÇİN 

_. 'IM GA.l.ETl.SİI.E 1\1 'TER :ıu;r TERTİP EDİLEN 
molôr Burgu .ke~·u tukın4a fır • KON ER H SİNEMA 
tına)a ıuıulmll4, kayalara ç..,,....,..lt KON4'EJÜı .KI!Ml:."TLI SAN'ATKJJU.lUZ BATAN' A p t y E 
b•tıwıtı.r.. Mii.aeu.lıaı ~ 1 Sl?-."EMA! SA: FRA. İZKO P'ılml, JA •. ETTE tı11e DOJ'\ALD • 
tıır. 1 ~11:1ra:ım::mııı:ımSo11• CLAJUt GABl-l.11111 _____ ::.. 
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Baş, Diş, 

Nezle, Grip, 
Romatizma, 

Soğuk aıuınııoı 

BATERIE iLE 
EDENLERİN 

RADYOLARINI iSTiMAL 
NAZARI DiKKATİNE: 

Mar~alı yıuııı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 
Dünyanın en dayanıklı pllleridir. 

Z Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeıit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayımz. 

.. _Toptan satış yeri: Tahtakale No.sı -• 

Elektrik Makinisti Aranıyor 
JEletvllı eQıulanıun 'bakım lfla 711 luek lierelll elelı1r0ı .,.klnlaıı ıılmaeak· 

ar. Tallplerln -.atıdat.I taMluı bal• o lanlann 'Htılbl&r~e beraber bl-1 yqa 
lürlna Edlrnede llor. 1 el ••bHlne m llraca&Uan. lZ/ l/940 rlbılb>e b<lar. 

A - Elelıtrll< fıllerbule plqm.t l'e mülelı&IOIS eldııtuna dair l'..ııt&lan 
olmak 

B - s:... muılakumü ııhiuUee e1ı 7orlere ırllm•ll nreıııe llı:I - 't'Ulte 
f6~ ı1a1r .. ıerUklea muddak lı lr uahlıillname fft'mek. 

o - Ttld; •imalı Ye Tllrlı lilıll)re lbıde lııılwımak n eeııebt lıadıalle nll 

D - Uakal llll - llelıllOı: fıllerlıı ıle 1llUlll taııttılına ılar -..nıa lllru 
otmelı. 

E - Jıblılı:imb'etı bal ........... ıl alr "ıı.,e •••Halı lılimni.I au••· 
lalJ .-k. eltH» elta 

Emniyet Müdürlüğünden: 
UUdll'iJ'el lıbınet elomobUI ile mola ıllılellerdo hlluıılmat illere alta......,. 

tııl~ııc airillen uı 18009 totw Utto 111 re benzin acık ekıUtme ınınt.IJe alına· 

ealılıl'. EU!llme S/l/9H Cıuııa ırllnll ual ıs de J'•Pılaeallllr. BemiDln .......,ı. 
IUD muhıuıımeıı klJ'mell '!558 liradır. lif UYalıllal leııolnal 191 lira ıs k,,,..1111'. 

Tallplerlıı •J1ll s1lıı Ye aaau.ı Dılldl•IJ'•llmlı "ıııwnda kımıla lı•JlllQ .... fOri
-1 aönıı.ı. tcıa de e. a. •lldürlütııne mıırao..t.ı.vı. 

d818b 

l'c. 188 Yazan: 1\1. SAMİ KARA.YEL 

Fatih'in gururu böyle bir darbenin altında ka'.
masına mani idi, hemen muharebeyi düşündü 

Faka&: Hon7adl de netea alacak vakll 
lııılamııdı. Belcnt '"bri içinde 1'ar•ca· 
lllD ual} ukerlerl tarafmda.n rara -
laıımıtlı. Bu ,..,..1.arm lealrtle coıı seç· 
mede.11 ö1dö.. 

Bel&nl mııhaaarıısıııa lfllrak eden 
ehHsaJJp papaslanıım ek.aeriıi de 7aralı 
141. Bıuılar da aonrad&D aldıklan 7ara
lann teslrlerUe blJj:er birer öldüler. Bu 
me7anda Sırp Kralı JorJ bUe vefa! elli. 

Karaca, tebll dii41ü. Lakin, ebllsallp 
riiesa5J.bdan ve kraJlanndan he.men 
he11SI de aldıklan 7aralann lealrtle öl· 
müşJerdL 

Falihin ı;urııra böyle bir darbenin aJ. 
lmda kalmasına mbJ JdJ. Hemen o 
ıen• içinde mıılıabele .. babını dilfiin· 
aıete b"'ladL 

!ŞehJ& oJan Karaca Pqanm :rerlne 
aıımeıı be7lerbeyUillne klmse7I la· 
Jln elmlyen Falih, bu Yultoyt &dela 
herlndo lafll' albl>"ılL 

Fallh; bUtüıı kıt ordusıınu hazırladı. 
re ide. ilin eltl. Herkeı 8ırbillau el· 
lilecetlnl zamıedlyordu. 

Liklıı, ol'<lııyu bünıa:nın llt(J'e a7nlcb. 
Saclraum Mahmul Paşa bir kısmı ile 
Bahulaııa &illl. Padlflllı, dlier k.ıaııılle 

Moranın lamamlle fethine alltl. 
Fa\lhin, llırblslan oeferlne cllme)"lp 

Mora, ya.ol Ywıanfs&an fethine •ldltl 
herke1l ha7rete düşürmüştü. 

Halbuki Padphm maksadı lıatlıa !ılL 
Bir kere, 8ırbtstanı sadr&•S.DUD& ıeı -
hetıtrmek. ook kırııık alan Ye Bl&aDA 
baklyHI bulıınan l\lora)"ı ela blıu.aı Jıen. 
dlal otladaıı kaldmııııklı. 

Sırbistan li2erlııe J'ürü7en ııadraoa
mınılan ve ordusundan Pad(f&b emlndL 
Ve aadraıam Mahma.& Pa1a7a da, Pa
dltah '11 1olıla emirler venultll: 

- Sırblslanı lıqtanbaşa fellıe kadir 
ordu verdim malyeUne .. Ya, bu mem· 
Jelleti fetheder ceJlrsin, Ye Jaha& JeşlnJ 
erada bırakınuı!. 

lllahmul Paııa, Padlpbınm emirlerini 
umamlle 7ertne cellrmlşlL Bir hamle
de Sırbialanı baıılan lı- ıapleUI ve bir 
Osmanlı vUbell hallne ko7du (IS3 il,) 

Ölen Sırbbtan Kralı JorJım llt oflu 
nrdı. Bunlardan Uııar, ba- Jerlıı• 
de lıraUık eıtborclu. 

Mııhıııul P-: Liara lıaıııı htisııll. 
muamele elli. O aralık birdenbire ölen 
Lilann 7erlne (MihaU Eboaovlçl nanı 
bir IOl'J'eriQI ııaalbl Jı.illı6ıııel lnlllıa,p 

ve bDtDn 
ağrılarınızı der
hal keser lüzu
munda günde 3 
kaşe alınabilir. 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibi eri 

RADYOLiN 
Dit maeununu tavsiye ediyorlarl' çüokilı 

RADYOUNİ 
daima kullanınız 

Radyolin 
Dişleri beyazlatır. Diş etle
rini kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Ağız kokularını defeder. 

Sabah, Öğle, ve ak§am her 
yemekten ııoora günde üç defa 

difleriniü fll'Çlllayuuz 

;.~;..;ıı. 

Muhtelif eergi
lerden 18 diplo• 
ma 24 altın ma
dalya kazanm~tır 

. ' . ~. . . . -. . , - . . ~ 

Ziraat Vekaletinden 
ı - Vekalet veteriner leleri umum müdttrlüiii tasra tqkilıitı ihtl

)'•Ct iein açık ebiltme ıısulile 40 adet portatif yazı makinesi alınacaktır 
2 _ Eksiltme 25/1/940 tarihine müsadif per'9ffibe günü saat 15 de 

V ekıilet binası içinde toplanacak utınalma komisyonunca yapılacaktır. 
3 _ Satın ılınacak portatif yazı ınalılnelerinln muhammen bedeli 

2200 Jlra ve muvakkat teminatı 165 liradır. 
c _ Açık eksiltmeye konulan makinelerin evsaf ve ıartlan '81't

namede urahaten yazılıdır. Şartname Vekalet levazım mildiiriliğllııden 
parasız olarak verilir. (6479) (10589) 

eııı. 

İşin tuhaf clhell: bu, MibaU Ebot:o· 
vlc, sadrazam Mahmuı Paşanın kar -
dqi olmasıdır. 

Girülüror ki devtirmc 90cuklannm 
müshima.n olması kiti 1"elmlyordu. Irk 
ıecayası phsiyellerlnde mevcut bulu
nuyordu. 

La.zarın hem.şl.relert de Padlşıahm u
rayms. Utlca eyleın:l4JerdL Çünkü, u. .. 
ur, valld~lni zehlrlemlıtt. 

Dedi. Tekrarlad.: 
- Söyle bakayım sen kimllln? 

İsta11bul Levazım Amirli
ğinden verilen 

HARiCi ASKERi 1 
KIT AA Ti ILANLARI 
.İki adet nmba binMile etrafmm 

pannakhkl• temdidi iti kapalı 
s.arfla ebiltmlye koa.m1J4 lriekli 
ı;ıkmadJluıdaıı birine! pazarlıtı 
C/1/140 lkiad puıırlıtı 11/1/940 
üçüncü puıırlığı 11/1/940 dördiiD
cil pnllrlıtı 25/1/940 )lel1embe 
ııünleri Aat 11 de Eslı:ieehlr kor 
satuıalma komiııyonunda yapıla
caJı;tır. Şartnamesi Eaki..,ııir, Aıı· 
bra, İ.ltubul levazım &mirlikleri 
aatınalma komiıyonlaruada prü· 
lür. Kqif bedeli Zl.311 lin 15 kuru, ilk lemlııab 1591 Un H ku -
rıqtur. İııtekliler lwıımda yazıla 
veaailde ve teminat m:akbuzlarile 
mezkdr llinlenle komİlyonda ha· 
ur buluıunalan •104%• .ıeuı. ... 
&andıma pnıhonu için 118,000 

kilo ııju eti 24/1/Nt çapmb• ili· 
nil saet 11 de Bunada tümen sa· 
tın•lnuı komilyonunda kapalı zarf. 
la satm allJlllcaktır. İlk teminatı 1 
zzsıı liradır. Evoal ve .-rtıuııneııi 
herılln komisyonda &örülür. btek
liler lıelli Hatten bir saat evve- l 
llne bdar kaıwııi '9klldekl teklif 
mektuplarını komi9yona venniş 
olacaktı.r. (1055) (29') 

* 111,035 kilo 93 kalemden ibaret 
çelik pazarlıkla satın almacaktı.r. 
muhammen bedeli 50,717 lira kat'i 
teminatı 7608 liradır. Pazarlıtı 
11/1/940 pertembe günü saat il 
de hava ıatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. ldari fenni .. rtname 

1 
ile liste 254 kuruşa komisyondan 
alınır. İsteklilerin muayyen &iJn ve 
saatte kat'i teminat ve kanuni v&

oikalarile Ankarada M. M. V. ha
va eatınalına komisyonuna eelme
leri. (1059) (33) 

* 179 çift atlı araba koşumu yap-
tırılmak üzere kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur, Muhammen be
deli 9308 lira muvakkat teminatı ı 
698 lira 10 ku:rwıtur. İhalesi 19/l/ 
940 cuma günü saat 10 da Adanada 
Askeri Satınalma komisyonunda 
yapılacaktı.r. Şartnamesi İstanbul 
Ankara lev:ızım i.mirlikleri, Bur
sa, Kayseri ve Adana Askeri Sa· 
tınalma komisyonlarında &örü • 
lilr. İstekliler kanunun 2 ve 3 üncll 
maddelerindeki eeraiti haiz olduk. 
lıı.rına dair vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını en ı:ıeç ihaleden bir 
saat evveline kadar koıni.tyona 
vermeleri. •1054• •28• 

* 

Avrupalıların her gün kolipostal ile uzak 
· memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulatı 

ÇAPA MARKA 
Nefis Çorbalık hububat sebze komprimeleri 

Bu Abada beynelmilel hır ,ahrete hak kuıuımq oldukunu lsbat 
etmltlir. Aamııııua n •• it kad uwıa sür'at '\1e huzur temin eder. 

Çapa marka çorbalık hububat, 
sebze komprimeleri 

Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar utuzluk ve sür'atle 
hezırlanabilmcııl bakımından da aynca sayanı tav•iyedir. Memle· 
ketimizin ypgane milatabur ııda ka:vnağ'ı olan CAPAMARKA 
yeni ve mükemmel eserile mutfaldanınız için de azami kolaylık 
imkanını lemin etmi,tir. 
Mercimek, Bezelye, Butday ve sair çorbalık hububat sebze 

komprimelerimizl memleketi mixin her tarafına ...,UI olmak 
üzere bakkal l.arunu:dan 

2~ Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 gramlık paketlerini 15 

Boludaki pi7ade alaTJDın 31,240 lıunıta alabilirsiniz. 
kilo kuru faııulyası açık eksiltme Bqiktat ÇAPAMarkıt - Kuruluş tarihi : 
ile alınacaktır. Fasulyanın muhanı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ men bedeli 4998 lira 40 kuruştur. ::. 
İlk teminatı 374 lira 88 kuruştur. 
Şartname ve evsafı komiayooda 
&örülür. İhal.,.i 9/1/940 salı günü 
saat 9 da Doluda alay satmalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. İstek • 
lilerin kanuni vesikalarile komia-

1915 

yona gelmeleri. c1057. •31. ... 
18,000 kilo 11iu'eti pazBl'lıkla sa

tın alınacaktır. İhalesi 8/1/940 pa· 
zartesi llinil saat il de Çorluda 
Kor satınalma komisyonunda ya
pılacaktır Muhammen bedeli 4680 
lira olup ilk teminatı 351 liradır. 
Şartnamesini ve evsafını görmek 
istiyenler her ilin komisyonda cö
rilrler. lateklilerin kanunun 2 ve 
3 ilncil maddelerindeki belıeler ile 
birlikte belli ilin ve saatte komis
yona milracaatları. •1058• •32• • 15 tane Bidondan etilv yaptınla· 

cuma ıünü oaaı 9,30 da yapJac:ak- 1 lstanbul komutaabjı 
caktır. Pazarlıkla ihal.,.i 5/1/940 il 
tır. Jlluhammen tutan 480 liradır. SabHlau Koaıiıyon• llh!•n 
Teminatı 72 liradı.r, Nilmunml ve -·----·--------"" 
flll'lnamesi her ııün komiıyonda Muhabere alayı bırukleri ıhtı· 
görülür. 1ıteklllerin .teminat mak· yacı için yüz elli kilometrelik, iki 
buz veya mektuplımle beraber seksen iki milimetre kuırunda gal • 
belli gün ve saatte Edimede Mü· vanizli demir tel pazarlılua satm 
•iriyet dairesindeki ıatınalma ko- alınacaktır. Münakasasına 6/1/!HO 
misyonuna gelmeleri. •lOfiO• cM> ( cumartesi günü ıaat on buçukta 

e başlanacak ve ayni günde ihalesi 

96,000 kilo pj'lr etine ihale ili· 
nü istekli çıkmadıtından ilk pazar
lıtı 4./1/IHO perşembe ıünü ıaat 
15 .ıe Safranboluda Askeri Satma!· 
ma koınlsyonunda yapılacaktır. 
Beher kilosunun muhammen flatı 
22 kunı,tur. İlk teminatı 1584 li
radır. isteklilerin belli gün ve saat
te Safranholuda Askeri Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. •1062• •36• ı 

yapılacakta. İslekıilerin belli gün 
ve saatle Fındıklıda komutanlık 
aatınalma koıni.tyonıına ııelnıeleri. 

•10809, 

Münakua ııünll talibi çıkmıyan 
komutanlık birlikleri ihtiyacı için 
ackiz nakliye ve bir saka araba 
ıının koşumlarile beraber nfinıu· 
nesine uy~n olmak suretile pa · 
zarhkla satın alınacaktır. Müna • 
kasasına 6/1/940 tumartesi ıiinil 
saat on bir buçukta ba~lnnacak , .. 
~yni ııünde ihnle•i yapılncakhı 
isteklilerin belli gün ve saatte Fın. 
dıklıdıı komutanlık Hlınalmn kı> 
mi~yonuna gelmeleri, '168U 

"'" Komutanlığa b&glı birlikler İh· 

Lizarııı ~evu.sl Krallçe Elena. lı:u:ını 
Bosna krahnm oi'Juna vermişti. Cihaz 
olarak vereeefl Sırblst.ı..nı da Papanm 
hlınayeıJ altuıa koymn-1tu. 

Kafasmm içinden eeçenleri okuyordum: 

- Bir cecelik, bir saatlik, bir günlük tanı • 
tıklık.. Kimbilir benim libi tanıdıj'ln kaç poz kadm 
vıırdı.r, Ben de onlardan birisiyim işte!. 

tlyacı için komisyonumuıtla mev
cut evsafına uygun olmak şartile 
iki bin liralık Hka arabası pazar· 
lıkla satın alınacaktır. Miinakasa· 
sına 8/1/940 pnıartesi giinü saat 
on bir buçukta başlanacak ve ayni 
günde ihalesi yapılacaktır. İ•tel; . 
lerin belli gün ve s:ıatte Fındık . 
lıda Komutanlık Satınalma komı.. 
yonuna eehneleri. .22. 

Paı:>aıım blm3]'est orlodou hahııwı 
Sırblıtanda kaloillı mezbelılnln nqlr ve 

leslal ılemekll. 
Ahali bundan dola)"ı raleyana celdL 

Jll:ı.hmul Pata. ı;aleyanı hü•nil lallmal 
elll. Sırpları tefrikaya dütürdö. 

Bu 1ayedc Mahmut Paıp illi 11ene ı .. 
~inde Plnerlndtn batllJ'arat Semen· 
dire ve Kolombap, 7aııl Gıiverclnllte 

varwc17a kadar bileümJe kaleleri birer 
birer zaplelll "" Osmanlı bilılml:rellnl 
lesls eyledL 

l\lacartarm elinde bulunan Bel,rrad 
tehir ve kaleslnden maa.daıı bötti.D 8ır
lıblan, Osmanlı vatanına lllıat edlldL 

• İıılanbulun felJıl Mora lnl'umı be· 
men aııa,..ı haline ookmutlu. impanlo• 
nın biraderleri Tomaa ile Dlmllrl, Pa
dı.aıım laledlfl ..erclJ'I lemin eTlodik· 
lerl dlıelle Turhan Be)" bUlı6mellerlnl 

laııdllı eJ'lenıltlL ve 8ullan Mebmedln 
lrad01Ue de bu llıl lıardql AmAYullara 
ilanı• korudu. Çünkü, AnıAYul n ulre 
halk Mera tl&eriııe musalla! olmutlar
dı. HtikUnıt.11 lımtlar ele r•tlnııet 11-
U,orlanlı. il.le- .,..r) 

- Dilinin ucuna gelen f"Yi Jıeınen ııö7ll7eıa 
bir kadın. 

- KoD11fDtaaı yerinde.. 
- Arti&tik tarafları var. 
- Bohem bir kadın: 

- Rakıyı ••ıl bu kadar !"''lı: 1~1ıru,,.., 
Ben de onun için hemen huıen qnl P71eıi 

düılinilyordum: 

- Bohem bir adanı. 

- Rakıyı duyarak, lıiuedcr•'lı:, latl'ri7etlle isi-
yor. 

- Konutması yerinde. 
- Alelade bir sokak adamı cleifll 

- Bu meyhane köşeai.nin 7etiıtiıditl lııau 
deiiJ!, 

Kısa bir duruştan soııra aıınfum: 
- Ne yapacalıam? 

- insan konuıtuiu, tUllfbiı kaılmı lllr• ~ 
mek istemez mi?. 

Solll'8, clirııeklerini aıa•yııı dayadı, cenealnl 
iki elinin arasına aldı, kilçillen, dumanlanan, luıra, 
boncuk &'ibl ıözlerinl cözlerime dikti, uzun nzuıı 

baktı, heklecll. Hiç oııwa .latccliii lilıi biı ""'' 
venneclim: 

Dedim. Ve.. Bilmiyorum niçin? Sözlimil biti· 
rir bitir-: 

- Oof!. 

Diye bU tün ıöisllınil aarıııı uzun, hıı;kırıklı bir 
bıllli çıkard1D1, 50ıı:ra &'Özlerim daldı ve_ Öylece 
kaldım. Bir py diltlinüyor mu7tlwn, cliltünmiyor 

YENi NEŞRİYAT: - - -

KANUl\SANJ 
muydum, onu da bilmiyorum. Gene niçin ve nasıl 11'.ıymelll hukulıçu ve yHıtılarımıa
eldu?. Bunu da bilmiyorum. Dalışımın, ıükfıtumun dan Noter Gallp Bingöl dı:inu.n""'"" 
arkumdan deli, kalbimi parçalayan, ıesiml ıııehir- lsmlle ••>"•1 nrif bir te•lmll kapak ı. 

l'lnde, fevk.alide enteresan bir hrotüı 
li.>'en, çatlak ve korinuıç bir kahkaha salıverdim; nqPelaıJ41lr. Mlielllf -rinde, •Jlaıu 

- Kah., Kah., Kalı!. larlhoeslnden ve bimlerlDden balueı. 
Deminki keyfi, her "'3'1 olduju clbl kabul e- mekle ve bu&ilıı kullandıtımız •7 ad· 

lan :verine 7eııUcrlnl bulup kullanmalı 
elen bal, çılgın neı'eai, hafif aarh<>§luiu yerine hu sanırellnl ileri sllnnekledlr. Bu Jıilçü 
ıanlyede kencliılnde derin bir merak, öj'renmek, fakaı. 1•1anı t.llfade -.ı ollu7ucııı.. 
arzııau hikim olınıya baılıyor, cöderindeki du • nııusa ehemıııl>"elle uvoı;r~ edem. 

- alllaiyor, aydınlanıyordu. Dur~ kesik bir YENİ TiiRK 
EnıinÖJIH Halkn'inlıı Yeni Tlirlı adli 

-· tane tane kellmelerle: tllıtör Ye ııaıı'al mermua""'111 81 inat 
- Fakat, Hn biç tamAıjım kadınlara benze• aa1ısı dolcnn bir mllndutcalla lnllpı 

m17cınun?. etmı.ı1r. Gllllkçe daha lelı&mlll eclea 

J>edj, Ben be akaiııe, 0 derinlottlkçe keıı.climi . ve olcıınla~an bu def•rll moemu:rı ., 
kuyueulanmu:a &anb'e ederta. 

kayıtaızlıtıı nıbwndakl yenlllfe, hUvl7etinıdeki lı•-•,;..•-•-•--•-•.,.•-••-•-•-•M•4• 
aldırmamazlıta,_ mefl'eblmclelıi lıohemlife dofru Sa.hibi tıe nefriııatı idare eUıt 
&'iclb'wduııı. C.wp venli.aıı E Bq muhaniri 


