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itaiJada bÜyÜk b-ir tren 
kazası oldu 

NaPQU, 30 (A.A.) - Tarre Annunzlata 
~arında, ekserisi asker olmak Uzere, yolcu 
dolu bir tren, SicJJ_ya.dan gelen bir surat ka
tarı ile çarpışmı..,frr. 

HERVERDf 3 KUR 

. . . 'ı. ,._ .. ;' .':· ~... ' . . ... f ' 1 , ~ .. '. • •• ~- _,.. .... .._. .. .... ~. • t 

Ruslar Bulgarlardan as"erı 
ıstekte bulunacaklar: 
Bcrnc, 30 (A.A.) - Moskovadan almnn 

haberler gösteriyor ki, Sovyetl.er Birli wi ite 
Bulgar heyeti arasında yapılmakta olnn mU
zakcrcl!'r yalnız llctı3adr meselelere mUnha· 
sır değildir. Her ~kf tr<>n h,.ıııeıı • '::ı· :ıe harap ol

nıuetur. Şımrlfye l•.ıdar tesblt edilen ölU mlk• 
tarı 20, y:ualıltu· luu 1.adardır. Pazar 31 Birincikinun 1939 f~ . [ · : ,,. 1 

'\ YI: 7893 
Rusyanm ası.eri mctallb::ıtr da hanrla 

makta oldu~u sl:Sylc-nlyor. 
İDAHE EVl:Ankara Cad.tSTANBVL -Telgraf: VAKIT• l'o " lt• ıtuw: '6• 1'":i;;nn: .,,..,.., .. ) • " 0 ~ 1n ıMııreı 

ilk yaralı treni 
hareket etti 

sularında 

Yardım işinde/ 100 yaralı arasında bir de General va ı 
sürat ıazımdn ı Erzincanda .. 

_Yazan: ASIM u ... 1 .. • T u r k 
• Şarkı Anadolu zelzelesinin fe-1 mu f hış b. f. . lüet~ mrn~aı h~~icinde uyan. ır ıpı 

dırclıgı derın teesaur yalnız mem. 
leket sahasına münha11r kalmadı 
yakın ve uzak bütün dost memlc: ve sonuk 
~:!~er~!:;j;;~:,e_t~;.!:~!d:e~ H İngiliz harp gemı 
BulıM'lstandan felaketzedeler i. v k · ı • 
~~::.~.~:~;;·;:.~de mühim 8 1 ler treni Eski-/ leri tarafından 
~n~i ;=~et~:grv':~!::f:ı,~ ı köyde kar arasında. çevrı·ımı·ş vapur yok 

Dumlupuıa,. rnpuru. harckcti11 a~n eut'le.7, Ordu t-c Gir08UMaki fcldkdzcacıcrc ycti§tiroooği gı
cla maddelerini yiilr.lcniyor. 

ır tabiat kudreti elan zelzele a 
fetinin çok acıklı manzarası kar mahsur kald tı~mda İnsanlık hislerinin necib 1 Roma, 30 (A.A.) - D. N. B. 
bır tezahürüdür; bir tezahür kı 
A\..-upanın ortasında miUetleri bi· 
r~birleriyle boğutturan en kanlı 
bır harp ifeti yanında vicdanlara 
bir teselli havası veriyor. Fakat 
aynı zamanda Türkiyenin bir 
parçasındaki büyük felakete bir
çok yabancı milletler tarahndan 
cöıterilen bu maddi alaka doğru. 
dan doğruya Türle milleti için de 

Ajansı bildiriyor: 
1~ kil~'iy, 30 (Hu telgraf hu-

su i surett.c gcinder<llğhufz ar- Ceno\·a -;apur kumpanyası· 
kadaşunızdıtn saat 1,30 da nın Kapomele va"puru Cenova
ahn~ı) - Dahiliye ve Sıhhiye ya. gitmek üzere 13 Teşrinisa
Vekıllcrlnin treni, yeni bir nlde 1stanbuldan hareket et· 
yoldan çıkma :rUztinden hare- miştl. Hamuseli buğday, ke
ket. e<lenıecH. CecP.yf Eskiküydc reste ve balya halinde muhte
gcçırfyoruz. .Trenimizin tlnU li! emtia.dan mürekkep bulu· 
ve arkası 8 metre karla örtU· nuyordu. • 4 Tı>ı;:rinisanlde Ça 1 
lUdUr. Cf\·ardnn gelen köylU· nakkaledcn çıkacağı sırada va
ler ve trendeki askerler hattı pur, bir İngiliz kruvazörü ta· 

YARDIM 
seferberliği 

Dün saat 16 ya kadar 

lstanbullular Kızılaya 45 analı bi.r sempati ifade ediyor. 
nun İçin hariçten gelen bu ıem
tiyi memleket hesabına minnet 

e ıükran hisleriyle karşılamak, 
e sadece bir insanlık hissiyle va 

açmağ:ı llh'1'aşıyorlar. ;,~;~~~anBu ~~r:~~n~~~A1!f.u~~ bı· o ıı· ra teberru el t ı· ıer 
Erzlnra.nla muhabere temin ı sularında Kapudağının takrl-

eclilmlş bu lunuyor. ben bir mil açığında bulunu· 
lan bu yardnnlarr memJeİre; 

halkının yapmakta olduğa yar. 
dımlarla birleştirerek en kısa b!r 
zamanda yerlerine yetittinnek bi
zim için bir vazifedir. 

Her tanltan gelen yardnnlann 
felaketzedelere ulaıtmlması me
selesinde bilhassa sür'at kaydını 
hatırlatıtımız sebepsiz değildir. 
Bu~n zelzeleden hasara uğrayan 
şehırler, kasal>alar, köyler ikiye 
P.ynlıyor: Bu yerlerin bir kısnu 

K·~~E;~:::._, · y~~dK ı ;~;; Sıh~~~!~!ı:~~r ve 

250 b. 1. i kopuyor eşyayı hamilen don 
ın ıra I Dün zelzele m;~ ~:r:.~~~ .. ~,~~~

yaftrıldı ı takasından gelen ;~~kı:17;!~dn!e~et;:!e::;: 

Zelzele felaketi dolayısile 
Türkiyeye yardım için 

Fransada iane 
açılması istenigor kısmen harap olmuıtur; bu yer. • 

lerde evleri, barklan sağlam ka
hnlar felaketzedeleri kendi yar 
clımlariyle koruyabilir; fakat Er-
7.İncan, Tokat, Giresun gibi ye~ 
krin uğradığı tahribab-n çok ge
?İş oJduğu anla§ıhyor. Buralar. 
' a aaırlardanberi babalardan ev
latlara taaamıf ıeklinde kalan 
her ,ey nihayetsiz bjr ta, ve top. 
rak yıimı haline ırclmiştir. 

B l bir heyecanla seniıliyor. Yakıt 

aşve_kil 1000, Vekiırer ı yolcular neler istihbarat teşkiıatmın dün te&ri-
H t f mizdeki yardım faaliyetini tesbit eye 1 azaları üçer yüz f eden haberleri 2 nci sayfadadır. 

lira teberru ettiler ı' anlat(ır..~~l~~-cid•) ~ı?ml-:;~inctel:a~!~:;: 
Ankara, 30 (Hususi) -

Kızılay umumi merkezine 
29 1lkkAnun akşamına ka· 
dar yatırılan tcberruat 250 
bin 960 llrayı bulmuştur. 

I 

Bunda BUytik Millet .MccJI. 
si Azalarının birinci taksit 
oJnrak VP. l'C' !ı:leri 20 bin, 
Cumhuriyet Merkez Ban-

' knsı tarafından yatırılan 
200 bin lira dahildir. Baş. 
v e lcil Hcflk Saydam bin, 
Yeklllcr Heyeti Azası Uçer 
yliz lira vermişlerdir. Si\'ns 
.Mebusu Abdtirr:ıhmnn 1\acl f 
Demirağ 5 bin, Yehbl Koç 1 

Yarın muvezzilerjnizdan arayınız 

1940 Vakıt Cep 
Almanagı 

Bunılarda daha birk"r ~Ün e' 
vel rahat ve huzur jr.inde yasayan 
Y'trttıışlanrrıızın mühim b=.r kısmı 
ölmü,, tat ve toprak yı~nları al
tında yokolmut; diğer kısmı da 
h~r türlü yiyecek, İçecekten ve 
gıyec:ekten mahrum, merhametsiz 
bir lnı içinde aç ve çınlçıplnk bi; 
vaziyete dütmü~tür. ölenlrıre acı 
maktan l\afka elimizden bir şey 
gelmez. Fakat hayatta kalanları ' 
bekleyen öliirnclen ln'1"tıırmak bir 
milli vazifedir. Zira felaketten 
canlan kurtulmut olanlara sür'at. 
le yardım edilmezse onlar ela yok. luktan, soğuktan ve ıstrraptan 
kaybolacaklar demektir. 

i 5 bin lira t ~berrtı etmiş- ı 

f .. ı.~.:~:~· ................................... J 

Mükemmel blrtakvım;her 
an müracaat edebllece· 
tınız güzel bDır rehber 

Altmı' dört sa1ıta tutan bu almanağqı mündere· 
<'ati araınnda: Devlet ye hükttmet adamlanuııııil -1'.bll 
mft .mftkemmel 9t0 ta.ltvlnı.I, 100 ')"lllık 1'fUAdl takvim. 

1@0 f!llılıı: Kameri takvim, mtlJJd teşldlı\t. l"AllJ4'rtmh1e 
.kaJ!DSkamlarnl :lsfm)erf, J"Ilm şarkısı ve notaaı, en usak Frenç-Varoş dün 5 -3 yenildi 

; 

'f'e en Jdlçfik uzun, om ve Jasa dalga bOtin .-..110 
ısıasronları, kendi kendine Fatin Hoca, ev hrıl'Omet•ı. 
V.akrt isim babası, yılın her a~ dol"an 1n....ı.rm 
lstikbalJnln keşlJ mümkün müdilr? vesaire ..• 

Büyük bir emekle hazırladığımız hu Al
manaiın fiyatı yalnız on kuruş iken yarın i~in, 
gazetemize ilave olarak alacak okuyucula'l'ı· 
mıza bet kwıa4a verilecektir. 

J Gazetemizin okuyucularma favdah b;r teşebbüsü 

Okul sayfası 
Ç0cuklar için cbi& mevzular, eğlen6id 

ve f•Ydalı yazdat 
ilk sayfayı yarın veri}'<>:tU~ 

İngiltere 100 bin sterlin, Amerika 
10 bin dolar gönderiyor 

Paris, 30 (A.A.) - MUthlşl gitmeleri IUzumunu kaydeyle· 
bir zelzele felAketine uğrayan mektedlr. 
sadık müttefik TUrklyenın le· Gazeteler Fransız halkı ara
hfno gerek Fransız parlAmen- smda genfş bir fane açılmasını 
tosu, gerek Fransız matbuatı ve bu suretle yalnız insani duy
müttefi k bir tezahür göster- guların değil, mUtte!iklerln 
mektedir. TUrkiyeye olan hararetli hisle· 

Ayan Meclisinin dünkü top· 
lantısında Ayan Relıl Yeanne
noy, Fransanın derin taziyele
rini TUrklyeye arzetmiş ve bu
na hUkQmet namına Daladye 
de lştlrAk eylemiştir. 

rinln de isbat edilmesini terviç 
ediyorlar. Bu suretle fellkete 
uğrayan TUrklyeye yardımda 
bulunulmuş olacaktır. 

Fransız matbuatı, bunun 
bUtUn Fransız etkArı umomf· 
yeslnce hararetle kabul Te hU

.M atbuat da.. Fransa vo tn. kQmetce teşvik edileceğinden 
glltercn!n TUrklyeye askeri bir şUphe eylemcm,,ktedlr. 
tehlike anında yardım için bll- tNQ1LT.ERE \1E AMERhi:A· 
tUn tedbirleri almış oldukları· 'J\'JN YARDB.fl 
DJ mUşahcde ettikten sonra, IJOmlra, 30 (Hosusf) - İn· 
Tllrkiyeyc bu mUthlş felAkct- ı;lltere · hUkQmetfle Amerika 
ten sonra yalnız taziye değil, Kızrlhacı, felAketzedelcrlmize 
bUtun Akdeniz limanlarında yardımda bUyUk bir hassnsl
haıı:ır bulunan sıbht heyetıerln yet göstermişlerdir. İngiltere 
yardıma geçmesini Ye acıları hllkCımetl yUz bin İngiliz lirası 
hatmetmek ve insan hayatla- ynrdım karşıhl'tr olarak hUkQ· 
rını kurtarmak f~ln derhnl 1 mctlmfz <'mrlne ayırmıştır 

Cumhuriyet topraklarına (Devamt Ş il.ncüde) 
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ifaly: ~ . / 
ınouır· zırhlısı 
umandanının ma· 
haretile büyük 

lehlikeyi nasıl atlattı 
lıonu. ·o (,l.A.) - He61ni 

b
1 tebliğL ıildlrildlğinc göre, 

şemı.ıc nti öğleden sonra 

3 - VAt~JT 

Son . Haberıe·r 
• . ; • : .. ·. • , . ~ • , •; • . "L .#' :, ·, • """: . ,.. , 

vavecek noksaın a wlYızlYırnde 

Sovyet kıtaları 

31 DiRiNC!KANUN 1939 

Giinlerin Peşinden: -
Eğlencesiz yılbaşı 
Ankıtrada olduğu gibi fstan 

bııl_tla da bu ıenc yrlbaıı eğlene:~ 
lerınden vnzgeçildi. Bu karar zel
zele felaketi karşrarnda milli vic
danın göstcrcliği bir hassasiyet 
eaerid:r. 

"Y rlba§r eğlencelcc-inden vaz-
• geçilsin" denildiği zaman bunun 
1 s y a n Rlcsİnİ iltizam edenler de bulun-arasında tahtelb ıhir tarafından atıl· 

1 , olan btr torpille yaralanan 
'(ueen Elisabeth,, sııııfından 
r zırhlı şimdi kendi vesaitile 
~ensup olduğu limana gelmiş· 

u du: "Yılbaşı eğlcnecJeri, yapıl. 
~alı. Fakat eğlenenlerden birer 
lır", yarımrr lira gibi fazla bir 

R d d A j •• h l ' pa~ alınmalı. Bu tarzda hareket us or usun a man mute assıs ar. :t~ 1 ~~e~a~~u~:~ır:ıe:ı:;~.z~~:~f~i.i. 
ciddi hasara uğraıııa
'enidcıı bir kişinin ela· 
olduğu ve bir kişıoiıı 

Lonclra, 
30 

(A.A.) - Riga'dan Sovyerıer Fı·n c ph . K f Şimali Finlandiya ordusu ku-ı ğin~aşk~=h~ü:ı:'ıy:~~t~efi~~~·=a~: g~len telgraflardan öğrenildiğine e es ne a • ~andanı General Vallemins kül. di ba!nmdnn belki daha faydalı 
gore Mourmansk'da bulunan Rus ; İ lıy<'tli kuvvetle tahşit etmekte o- giui görünür. Fakat isabetli de. 
k_ıtalarr. Leningrarla Mourmansk lup, bazı emardere göre Kemija- ğild'.- Ztra memleket' b' ik rnurctte ~aralı bulun 

bit edilmiştir. Bu su
ı·tybolaıılnrııı adedi 4 ti 

hu zannedilmektedir. 
allık makamı harbin 

şımendıfer hattında nakliyatııı ka sya ve ~. ı· b ,. r ya tf an cn·iye ani bir taarruzda buluo- şehirl~rin.de ve köyleri~de hı;~~z 
sekteye uğraması üzerine yiyecek lT U mak isteyen Rus alaylarına, bu enkaz altından yurttaş iniltileri 
b~lamadıklarr için isyan etmisler. kuvvetleri karşı çıkaracaktır. gelirken felaket mıntakasr hari-
d~r. Bu hal, şimendifer hattının · d k' ı d Jba ı 

lıicındcnberi Alman l.ıalı· 
)'iJ;fo biri "llo:ral Oak,. dl. 

l;«f1yyaro geıni::;i "Courn
ooı olmak tı:erc ancuk iki 

~~rç kı~:nını berhava etmek için bir fakvı•ye kıt af arı go''n der dı·ıer Rus tabiyesi düzeldi ~~;i :erıti~e;t:e~ ::rip ~luer~~~~~; 
gun evvel Rus hatlarından Hclsinki, 30 (A.A.) - Son üç tarzıhareket sevinçte ve kederde 

g:çe_n Finlerin bu maksatlarına gün zarfın:la Sovyet lotalarr Man İştirakin neticesi olan milli birli. 

;ıf[ l'j) • • b -,._ gem ısı atırma"·ı 

erıştıklerin .. ~ gös.termektedir. f'tok· j ) ~ı 1 · { j h · h · • · · h 1 d _ •> vct etmemek için Rus ar r e sın- len Finlandiya askerleri, Pct~a- ner eım attrna lİı;tüste taarruz. gın rcap ettiği hassasiyet ile te· 0 m en ogrenıldig"ine go"'re Kaf- · 1 1 d ı·r 1 k kiye hücum ctmıyorlar.. mo mıntakasınrn ıo bin kadar I ar yapmış ar ır. ı o unamazdı. ·ıı U\' .,., 
l)a f.ık olı-blldlğ'i.11 hatırlat· 

(> ~dır. Halihazırda lngilte. 
1111 

asya ve .. Sibe.ryadan takvı'ye kı- J d' .. ' 1 h R · E k' · d h • • '-' lb ·ı 1 · d b 
ta a_ rş gonderılmiştir. Bu kuvvet- • · d . .ı 1 Fin a'I ıya, ıur at e arp .. usun ışgalinde bulundug" unu 

1 

. • s ıs. ıne n.azaran. .a a ıyı tan. ı ı a~ı eg ence erın en ircı:-

11., 14 saffıharıı gemisi nır· 
ı malzemesi ıslıyor so.ylemektedirte .. r .. Sovvetlerin ay. zım e ılen. şıdde_tlı bır topçu h_a. yar-cıım pa)·ı ayınnak mütalensmrt 
crın lSO.OOO kişiden ibaret oldu. " {AA) F' 1 k S l ı· T"' k ·ıı · · "k k ;; .. 1 Vaş'.n~ton, 3_, • • - ın. nı zamanda. muhım miktarda :no. zır ı ateşıne ragmen ovyet erm gc ınce, ur mı ctının yu se 

·r unlardan tiçU esaslı tfı. 
örmekte Yeya yenilc~tiril
edir. 9 saffılıarp genıisı 

bu soy enmektedir. Kanadadan J::mı:liya askeri heyeti, bir an ev. törlü kuvvetlere de sahip olduk- hücumları çek ku\'vetli müsade- 81-:cenaphğı zelzcl::? fclitkctzedele-
gelen ilk Fin gönüllü kafı'lesı· 1 · · · ·1 ki H 1 • ve] tayyare, motör vesair harp larr söyleniyor. Muhasematın me er netıcesin-dc püskürtülmüş- rrnı eg ence artı anna muhtaç 

ızakta veya inşa halinde
lunıardnn ikisi hu sene 
aşla ııgıc ı ıı tla denize iııdl

e sınkiyc vasıl olmuştur. malzemesi tedariki için Ameri- b:ışlangıcmdan beri. Pctsamoda tür. Mannerheim hattı tecaviiz- etmiyeceğinde kimin §Üphesi o. 
Karmakarışık bir ric'at' 'k d b' k d k 1 R b. 1 bT ? . H_el_sinki, 30 (A.A.) _ R~uter kan askeri b:irolarını tazyı e e- ıne ya ın Rus ölmüştür. en ma~un a mıştır. us ta ıye. a ı ır 

bıld vam etmekte ise de Vaşington, D . . , si_nin düzelmis olması Sovyet er. HASAN KUMÇA YI 

ş olduğu için IJllyUk bir 
tiınallc öntimUzdeki sene i· 

1
°de hazır oln<'nktır. Blltliıı 

ırıyor: Londra, Paris ve diğer mcmle- ~ılv. Telee~a!'h ~azetesının kanı harbi vesi. aras 'lda Alman 
Hab:r. •lındı~ma göre, Sovyet kctlerden verilen siparişleri ha. Helsınkı muha~ırı. Rus ordusu- kanı harbivesi ar"'s"~r]a Alman Fransada iane 

açılması isteniyor 
kıtaatı Fınlandiyanın Aksayı şar. zırlan:a!da meğgul olan Ameri. nıın M urmansk la olan muvasala- tcknisiyenlerinin vüc 1;_,ı,ına ihti.-
k~nda, Hojenjaviden karmakansık • d' k d sm .. ı kesmeg" e çalı"an muhtelif mal verdı"rme' ktedı"r. 

gcmile>r şimdiye ){adar va. 
lnnların çok frvkindo son ;ı 0 . 
ede ktl\ \etli zırlılııar malik 

aC'akJatılır. 

b h Jd kan fabrikaları, şım ıye a ar -
•
1
r ~ e cckilmektedir. Bu he- k 45 mufre_zelerden maa. da 1200 ü mü. Dodnı· ko""rfczı"ne •dog·ru bı'r ge-zım t b b" Finlanclivaya anca tayyare 

e. ın se e ı fevkaliide soğuklar verebilmişlerdir. t~cavız .. kaya~l_ı !ınlal'l'~iya aske. cit armak için Sovyet kıtaatmın 
ve vıyecek noksanıdır. rı Kerru1aervı ıstıkametınde taar. ~imdive kadar hoş yere uifraştık-. 
. Sovyet tayvareleri oldukça faa- ,",1annerhcim hattına yeni bir ruz yapan Sovyet alaylarının ge- !arı Siicımosalvi mmtakasma ol 

(IJaş tarafı 1 incide) 

---o,--- lıyet göstermiş ve birçok 'sehir. taarrıız tc~ebbüsü ri kuvvetlerini _müte~adiven yıp- J rlukca fazla miktarda tnkviyc kı: 
1
.erdc tehlike isaretler"i verllmiş- Londra, 30 (A.A.) - Finlan- ratmaktadır. Fınla"ldıvalılar, mu- taatı gelmi!itir. Taarruza tekrar Almanya 

A meıikan Kızılhncı da on lıfn 
tlolnr göndermiştir. 

lııgiliz lıUlifinıetlle, AmNi
kan Kızılhaçınııı bu yardıınla-
1'1, hizim paramızla 53G.786 
lira tutmaktadır. Türi<.ye ile tecaret 

anlaşması 
1ıamadığına kızıyormuş 

tır. Yalnız lielsinkiye hücum vu- diyadan son get~n haberlere göre, vasata .hatlarını kestiklerinden bu/ başlamak üzere bu kuvvetlerin 
kubulmarr.ıştır. Burada mev:ut ~ovyctler MAnnerhaim hattı üze- n:uhabırin ilave ettiğ'in: .f!Örc. on yaptıkları tahsidat Finlandiya 
kanaate göre, hava müdafaası ol. rinde yeni bir taarruza teşebbüs bıne ya.kın .. R.us . askerının ordu tayyarelerinin şiddetli bombar<lı. 
~ıyan Leningrada karsı Finlan- etmislcrdir. kuvvayı kulhyesıyle teması ta. man ve mitraluyöz ateşine maruz 

dV;k'iii ~~ocvt";; ~r··E~kşik ö ykd~ kar 
l'l'XA ~ :.\l fU,ETJ~JX 

~'EESSt'nf' 

111 tcı/Jam, ao (1\.,\.) -
\as Aj.ansı bildiriyor: 
Alıııaııt a yeni bir ticaı·ct 
nlıedcsinin akdini Ttirkiye
ekırr "ctı111şti. 

11ölııls ·he Zcituııg, Tllrkl~ e 
'1 bu teldife ancak Paı·Iste 
1J.ınan 'l'llrk heyetinin ınde 
cJ n sonra ce,·aıı \'erınek is

arasında mahsur k'11dı 

ıltinn, 30 - Dost Yunan ga· 
zetelC'rl, zelzele faciasına tah
sis cttiltlC'ri yazılardn, TUrki
yeyc saadetinde ,.e feH\ketindc> 
ortak olaC'ak bağlarla merbut 
Yunan milletinin, TUrklyenln 
duyduğu matemi bilhnssa km· 
vetlc hissc>ttiğini yazmakta 
dırlar. 

.ımsrno.ıKf f l'\GJı,tz J\U\'· 
\'J•;TJ~Eıtfl\"IN .AJ,.\J\ı\SI 

J\nhirc, :JO (A .• \.) - l\Iısır
dakl 1ııgiliz ku,,·ctlerl Jrnnırıı · 
elanı Ge>ııcral Wilson Anadolu. 
ya 20 bllylik nskcrt çadır fle 
t ngiliz aS'kerlcrln in Hrdlği 100 
lııglJlz lirasını göndermiştir. 

(flaş tarafı 1 iııciclc) 
i ini büyUlc bir iııfial ile 

a?.nıaktadır. 
J;onılıa, ~o (ı\.ı\.) - Havas: 
l>nily Express gnzetı>sinc 
tnnbtıl<laıı hiJdiril<li~inc "Ü· 

• Alman bankalarındaki bU-
~n 'l'urk nıeıııııl'ları işlcrin
•ıı çıkarılmışlardır. 

. Slnts - Çetinkayn yolunun 
hır tllrlü açılanrnıııası yiiz1iıı 
den Çetini Yadaki ilk yaralı· 
!ar tı·c>ni, gf'<'c yarısından so:ı. 
l'a , . ..,rilerı lıir emre güre. yarn
lıların Mnla•ya, Di~·arbakır 
r 1 • ;; ı " ' ,,_ 1 ~ ıastnhnnPJe. ine ya tırıl· 

ZeJze:e mıntakasının 
hududu 

Son gelen haberlere göre ar
tık zelzele mıntakasının hemen 
hemen kat'i bir hududunu çiz
me kmümkün oluyor. 

lii mikclıırı ) üıclc !iO, ) ıır:ılıl.ır d:ı, 1 nıoliıı ri~:ı ,rliııdc üç kişilik lılr he. 
) tizdc 211 clir. ;)el, lıiitiin ırl:r.role mınlaka~ını do 

Bıırtı".1rıl.ı hr \"C tıpi miillıiştir. . . . . . . " -
S 1. 1 h k , 11 • J:ışııı :ık '37.l\ rlı lelkık elmck uzc . l\,ıs, ~rzurıııııı ıın .ıre e. c ırı_ · • 
lcıı iın<.lııt truılcriııııı ı:rzirırıııı:ı re .;.ılı E:iinü lııırııdıııı h:ırckcl ede. 
'.ırılıkl:ırı ~ oluıııla lı:ılıcr gclıııc~i ccklir. 
iiıcriııc Si\ .1sl:ı .} olıın arılııını;ını ilk oltırak Erıinran ın \':ızh eli 
lll'kli~rıı l>Jtılhe 'C ı.ılılıi~c 'e. 
killeri dii•ı s:ıh:ılı .Sınıstıııı kıılkıııı gli7.d<.!n ı:rçirilcrck, ıılınarıık lerl. 

Gc>neral Wilsoıı, TUrklye fe
lAketzedclerinC' daha geni~ bir 
yardımda bulunmak Uzere 
Pr~ns .M('hrnct Ali ile f('şrlkJ 
mesai etmC'ktedlr. 

Öy_ lzanncdillyor ki, TUl'ki· 
edekı bUtlııı Alman \'C Jlus 
1ııkaları kişelerini kaııaya-

malan için l'vıalatyaya doğru 
lınrekct etı iştir. 

Zelzelenin asıl tahribatı Erzin 
canla Amasya arasın-da çekilen 
bir hat üzerine toplanıyor. 

trC'nr. lrnw.iş lnılııntl\01 lardı. lıirlercle lııı Jııısuslaki rnporlarclan 
Tren l\:ır.ı ·ol i•l:ı•\oııuıııııı :ız i_ "lifııclr. rılıle<'ckıır. 

lerisintlc, ~ ırl.ırıı snpl.ınnıış \'C 

klardır. 

ı
j_~nsııı~~ l::;tan!!ul~lan liğren
tgiııe gure, Turkıyedcki Al
ıan 'c Hus bankalarının tns
Yc lınllnde bulunduğuna dair 

l\g-flizler t"'rafındaıı ~ rıyılrın 

\'el•lller tr<>nlnin erzalo bittı 
ve yakın ı~·;yıerclcn ekıııel•, yl. 
yec"1

{ + ')r.Jaıııı ·ıııa. zaruret 
hdsıl oldu. ı···ıirı J\AH,\l\l 'Ş 

Erzincan ovasına hakim Ke. 
şiş ve Munzur dağları, zelze. 
leye adeta Erzincan tarafından 
set olmuş gibidir. Amasyada 

k.ıı l.ır il ıııızlrnirkl'n Jokoınoıır 

\lllıl:ın çıkrııı~!ır. TrC'ıı nnc·nk Sı\lls 
\'C l'eı nl,:ı)nıl:ın grlcn iıııdııt lrt'n. 
!erinin .} ıırılırııilı· ııl.ş:ıııı sııııt on 
'>< kızrle Eskık, 'ı cliınml'k mı chıı. 

Görüp düşündükçe 
ıır * 

1 
'e>rler katlyycn nsılsı:t.c!ır. 

.ılaıı haberlerin ycga •• ('! 
ı 'fllrk - Alman clrnnoıııi 
kcrelcrlni bozmaktır. 

1:·.~/.'i/.'riu, .~n (7.1'/:rlr 111111/oknsı. 
1111 (Jıiııılrrıliti'ıııi: arkrıı/ııHıııı: lril. 
tliriuor) - Bııraılrı k:ır , c fıı·tıııu 
hiilıııı ~iılılclılc UL'' :ırıı elıııcklcdir. 
Joo r:ırnln ı lı:ııııil olan ilk I:rziıt. 
cıııı trenindeki ~.ır.ılıl:ırd:ııı Jıir 
kısıııı Sl\u~. hir kı~nıı \ııkıırıı 
lııı 'l:ı ıır.si ne ~·crlı·~li ri lcreklı•rıl i r. Türk sularında 

(flaş tarafı 1 incide) 
Bir İngiliz kumandanı c•Pbir 
tırnrli tehdidi ile gcmfyl a-
aştıı cıktan sonra, zaııtctıııiş 
e Lavalet,e götilrcrek orada 
gün ıııtidc!ctıe nıe··kuf ouluıı

llı· 111ştur. Gemi, l :ı Kfrnunu· 

'ı'ar:ılılnnlnıı hiri ı.ıı·ııer:ıldir. Er. 
:r:ine:ııılu hir nıiiılclcl C\'\'t•l lrsis r. 
dilıııiş of:ın ıııulırlıcrc )l•niderı in. 
l.ııııu uğr:ııııış:ır. 

F111i11 l\ıırııkıı,~ 

\·veldc avdet ederken, kr•zn 
Urk sularında lngfllz harp 
t:ımilerl ~nrafınclaıı ikinci defa 
larak muayene edilmiştir. 
lstanlıuldaıı alınan diğer hir 

abcrc gör(', Mac:ıristana gön
erllınck tizcro le ru incir ve 
zum ytiklU olarak lznılrden 
elen Tisza. isimli .Macar vapu
tı J eza, bl r 1 ngil · : ha rıı g-emi-

~I tarafından araştırı ı arak 
tialtaya sevkedilıııiştir. 
h Demek oluyor l:i, bu lngiliz 
arp gcmilnrt Tllr'_ sularında 
Çık denizde bulunur gibi ha-
Ckr>t etm('ktcdirler. 

Ankara<laki ihraeat tirareti 
ahmıerinln hükfınıet nezdln

~c İılgllizlcrin mUdahalelerlııe 
·~şı ~şr-bbUste b·11undukları. 

• t T\lrk l> 'Jninıetinin Tlirk 
a sulaYmrn himayesini te· 
e matut tedbir!erı alıuağa 

..ı emnyil bU\\rnmadıtı haber 
~rıımcktcdlr. 

Anadolu Ajıı n~ı. n Notu
SalA.hlyettar maka,)atta~ al
ğımız mallımatn gliı TUrk 
larında gemi n1 uanme\e,·ı 

) ,Pıldığına dair hlı: bir şlklı.-

Dahiliye ve Sıhhat Ve
killerinin beyanatı 

l:.'skll.öu, .W (7.cl:elc 111111fıı/.'ası. 
ll<ı f/İtlr11 lııı.rnsi ııııılwbiri111i:ılr11) 
- I>ıılıilıye \'c .Sılılıal 'cl,illrri zrl. 
7t le ıııını:ık.ı• ırı:ı gilııll•k iizerc h:ı. 
l ••1.ct <'ilikten soıırn l>ınikfc knl. 
ıııı~l:ırılır. 

\'pkillcdıı lııınıdııld k:ılışl,ırı 
n;uvııkk:ıt ol:ıc·aklır. \"ckillt'r, lıeııi 
E-ı ıköy ı~hı 3uı•ııııcfn knlıul cdcrl'k 
şuı1 ları :;ö~·h·ıııi~lcrdir: 

J>ıılıiliye nl-.ili Ozır:ık - Tt·I. 
gr:ıf h:ıll:ırıııııı ııııııiri \e ııııılı:ılıı'. 
renin ll'sisiııc k:ıd:ır Dh riklc kıı. 
lrıcıığız. 'ı'ollnr ~ :ıııılııı:ıd:ııı Erzin. 
c.ınn gılnıekle lıir fıı~ clıı olııııy:ı. 

c.ıJ:ı k:ın:ı:ıliııılc~ iz. 
Sılıluıl ,·ekili cloklor Alııtnş ıl:t 

şunları sö~ Jeııılşlir: 
"- 'ı'nr:ılıl:ır için Kıı\'srridr ) iiz 

kişilik ) t•r hıızırl:ıdık. Arıı:ıs\'tt fc. 
liikctzcclrlrriıı<' .}tırdıın için de 
ı.::a,·seritlerı stlr:ıli ıııiiıııkiırıe ile 
lıir. lıc\cl .\ınns\:ı,·n lınrckcl l'lıııiş. 
lir. Di~-riklro 15011 niknirı hk:iııııı:ı 
~·ıılışıırııifız. Yur:ılıl:ırd:ın lıir k:ıfi. 
lenin rle ... ı,·:ı .. ın trrlrı\"ilrri için i. 
cııp eıkn lrıJbirlrr ıılınıııışlır.,. 

Erzinc ıı1 nıınlıık:ısıııd:ıki ııiifus 
zn' i:ılınıı:ı: Jıa',kın<lıı cn·rlcc nlııı:ın 
rııkanııarı·ı ıııJJoıılıiğ.ılı olduğu :ın. 
lıışılmakı:ıuır. 

-da Yeşilrrmak geçit vermemiş 
sayılabilir. 

Zelzelenin Karadeniz yaka. 
sındaki hududunu Tirebolu
nun, Giresunun, Ordunun, Ka
rahisara yükselen yaylalariylc 
M esucliye arkasındaki Y cdigüz 
yayla .. iyle Canik dağları teşkil 
etmektedir. 

1 ı ı~rliııılr. k.ıııı ıslır. Srrns • l.l'zin_ 
1 rıııı yoluııuıı t·~·:lııı:ısııı:ı çnlışılı)or. Felaket karşısında 

Mukııbil taraftaki hı·dut da 
Buzbel dağları ve Sivas ovası 
ile Yıldız. ÇamlıbeJ, Deveci 
dağları oluyor. 

Bu hududa göre zelzeleden 
başlıca zarar oören şehir ve 

b • 

kasabalarımız. başı Erzıncan 
olmak üzere şunlardır: 

Alucara, Refahiye, Şibin·ka· 
rahisarı. Suşehri, Zara, Mesu. 
diye, Kuyulhisar, Reşadiye, 
Niksar. Tokat, Turhal, Erbaa, 
Amasya. 

Zelzelenin Erzincanla Tokat 
arasındaki şiddeti daha mah
sustur ve buraya tesadiif eden 
kasabaların zararı büyüklükle. 
ri nisbetin:le büyük olmuştur. 
Gümüşhaneden Şiran, Doru! 

ve Vakfıkebire, Göreleye, Ti. 
reboluya. Alccara, Şibinkara. 
hisardan Giresuna, Mesudiye
den Habsımana ve Orduya 
inen vadilerdeki serpinti kabi. 
linden olduğu g:bi Fırat ve Kı
zıhrmağın cenubı..nd:ı yaptığı 
hasar da nisbeten daha cüz'i. 
dir. 

Yukarıda yazdığımız kasa
balar:lan Alucara ile Sibinka. 
rahisarı, Giresun vilayetine, 
Refahiye Erzincıma, Mesudiye 
Orduya, Su şehri. Zara, Koyul
hisar, Sivasa, Reşadiye, Niksar 
Tokat'a bağlıdır. 

Gelen zayiat ve hasar haber. 
teri vilayet adına kaydedilmek
te olduğu icin, bu haberler bu 
ma!Umat dairesinde mütalea 
olunmalıdır. 

1 

J,"miıı l\aruJ.ıı,ç 

Zelzele mıntakasındaki 
tahribat milli gurur 

I 
.lrıknra, 30 (IJıımsiJ - Bu,ııiiıı 

u,...!P~ c knd.ır 7.l'lıwll' ııııııl:ık.ı ın. 

d.ıki t.ılırıh.ıl.ı ıl.ıir \nkıırn\ :ı gı•_ 

len 'c•n i ııı:ılıinı.ıt Ştırlıır: 
Şinıdhe k.ul.ır lıi~·lıir h:ılıı·r ıılı_ 

n:ınıı~ :ın 'l'o1.<ll 'ılıh elıniıı Jle')ıı. 

ıli.} e kıır.ıısı llll'I kezinin hıilfın r'·
l'rı :.. ıkılııı:ık ,.c ~ıınrıı:ık surt'lılc 

l:ıııı.ırııen ııııılınıldıığu nııl:ışılnıışlır. 
llıı kazn ıııerkrziıı<lc :.!t:ı olıi, 48 
': r:ılı 'ıırılır. 

hl-.t'rl ~ııhcsi reisi, ııılhlrll'iıırıııı. 
mi, rıı:ııırif \ c sıhh·ıt ıııenııırl ırı da 
lıııliin :ıifc cfraclilc hiı Jikle iilulrr 
• ı~n,ınıl:ıılır. 

Ornı.ııı k1Jrıırıı:ı ldhnl'nİ, diirl :ıs 
kcr 'c iki j nıl.ı•·,ı·:ı ıh ülfı lıu!ıın_ 

ııııışlıır. Sı\':ıc; 'il.h <'linin l.::o\ ullıi. 

o;:ır k:ızıı ııırrl.ezirıdc 3:i0 ölii \tır. 
dır. l.\az:ı nufıısumın ~ iizılc ol uzu_ 
ının öldiiı'fü 'e muldı.ıki.,inirı y:ı_ 
r:ılı oldııl!ıı l:ıhınin <'dilh or. 

Tr.ıh:wıııln rliiıı n•rdij'.!irııiz nınhi 
ınıılıı il,h e edecek resmi hir lı:ılıcr 

~oktur. 

l.ir<.'sııııun -\lıırcn k:ıımsı kfö lr_ 
riııılc 132 lilii, Şilıink:ır:ılıisnr ka_ 
7.a~ı lll!'rkrziııdr 115, kii~ )(-rinde 
S!Hi oliı huhınmuslur. 

Erıırıc.ııı lıııld,ırıclcı clnlııı knll z:ı_ 

,.i.ıt r:ıkıııııl ırı ıe~lıil cdıl!'menıiş. 
tir. 

Fııknt ÖIC'n YC y:ırııl ıııııııfnrın 

ııııkd,ırı m:ıııle-;rf siımlh e k:ıılnr 

Y,11.1 l.ı n in rılnıı el.ılın r.ızl:ı oldııJ:ıu 

ı.ılııııiıı celili~ or • 

Rasathane zelzele mın
takasına bir heyet 

gönderiyor 
Rasathnııc n tür ı ıu \ini Ke. 

":Mcııılekl•t,, in nıısıl tek ;,ı.· \ iicut olılıığıı, git tlkc;e <1aha 
i.ri nnlıı~ılıyor. Yiizh·ı·<·c kiloml'tı·c uzakta bir 'ntnn kiı~c>sl, 
agıı· hir )at'll alınca, hiitiin gliHI<', ıınsızrıı ıztırapla knrnndı. 

ljt'hil'lcr, hnttft fertler ıu·nsınch~ fikir dırnı~mnlarma Jm
kfın \ t•rcn lwr !;'<'Yı hu ıztır11hı, hu hn!';s:ısiyctl <lıı) il) or. Gıı:ıete· 
lcrdt•, raıJp,farda, t.t•lj.tl'llflıırdu hep hu 'ar. 

J\om~ıı ele\ lctlN·le, daha uzaktaki insıın millctlcrclcn <le, 
ınzl)c kgr11fl:ıl'ln<lan sonrn yiiz hinlik )Ckünl11r gclıncğc bnş
lııclı. l)ı~ ) nrdmır, bence hu clanrnın chı ılışınclııılır. nızo gurur 
'l'r.-ıı kı•nıli heyc•c·aıımıız, kendi ciimcrt liğimlz, kendi fednktlr· 
lıklnrımızclır. Aıwnk onlarla i>~iiniiriiz. 

ljiikranl11, ırılnnetlc ı;(iyllycllııı, ki millet, keneli SOJ unun 
hiHiin <'e\ hcı-iyc ııaı·ılılayarnk ortaya atılını~ hulıınu)Or. l"arn· 
sı olırn k"sc~inl, olruıyan da emeğini ortayn koydu • 

<~.-ııci, ihliynrı; kmlmı, çocuğu ile biitiiın ntan, ruh sefcr
herllği iı,•i ndcılir. 

nu hiiyiik '(' miibnrck hnmlcnln Cirıiincle fcliikctJn küçli· 
lcccj:,rin"· mu ih"tin boynu biikiilcc'cğlnc inanıyoruz. 

Atalnrııııız: 
"Dir musihet hin nasihatten ycydir!,, 
J>eı•lcr. Gcrc;I bıı, "tek., Jcr hnkkıııdn .ı-iiylcnmlşlir. Fakat 

nıilletl('r jc:ln rlc hiiknıii doğrudur. \'c hattA hıı sahaya intikal 
cttlğ'I rnklt, 11111 ibctl gölgede bırnknn bir heyl><'t \C biiyüklük 
knzıı n ıyor. 

Mcsclıl l~te .Eı-.tiıwnn \"C çc,·reslnln uğradığı fcll\k"t or
taıln. Hugiin manc,·i ımhndıı Tiirkliiğiin ne cnnh 'c ne ateşli 
hir \nrlık olılıığ-111111 h<'lirtll. İlkhAdlse biııhır. J"aknt ;\BI'IJlki 

toı·ıınlnrrıııız, hu frlAkctln tarihini okurlarken, o hnrnhclerc 
ı:;ı~rknt mimnrlshıln kurdu,L.rıı mnmurclcrl gCircceklcr, dcclclcrl. 
ne hem lnll'enccekler, he}n ele hi)ylc ntnlardnn ~elıllklcıi için 

0

yiiksek 'c miihnh hlr gurur cin) ac·aklar. 

f lk ıztn·np daklkn.o,;ında sJnlrl<'riınlz ;\ alnı;r. acı nakloo 
hlrer tC('ssfır C'ih11zı idi. Sonra fclilkctl ~ü~iislı•dik ot en 

• • >ı turumuz 1-;;lcmeytı ha~ladı. Şimdi artık tedhlr yn.~<hrıvoruz 
Hir Yunan gazetesi, Tfırklyenln ne sağİaııı };1 

c·nlr"'t ığını bilenler, hu fclAkctln heın<'n ... <'n' •. r enerji ne 
. . -' ı muke Illk 
feri(' kıı-:;ntılac·nıL:-nıa kanlcllrler; diyorcln. w ))ıs \Jllme • 
hlrc~tircn hu milli kemal, hem ~iH\lıırııı:r. 1 • 'ele; teşhJslnl 
~ıın. Bıırııınln .knr~ı durıılııııyn<·nk hic;lıir ( 1~~1 kalkanımız ol· 
yecck hfı; bir cHisnıan ı·okt ıır " 1 et, :rerc 11erilnıi-

• · · U~lKKI SUDA GEZCi~ 
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UM: Pıacram. ve memleket ııaat 
il.JUi. 12.16: .Ajam ve meteoroloji 
lıalıeılerL UJIO: Türk KQıdfl: Bil. 
}'0 l'ull beyetl '(Kanpk program). 
Çaluılar: Hakkı Derman, Şerit İçli, 
Kuu OOr, Hamdi Tokay, Bam. Ot
ıer, ZtlbtU Barda.kotlu. Okuyanlar: 
3'dlant 8atDak. 8atlye Tokay, Tab
•111 Kara.Jwı, OeW Tobu, Kelek 
Toqöa, llflMna Senar, Radife Er. 
t911. 11.I0/14.30: Xtlalk Orkeatra 
(fllf: !feelp A.flmı). 18.00: Program. 
IIOI: Jlemleket aat ayan, Ajana Ye 

llet.ınlojl haberleri. 18.JS: .lfbOI 
~ cu orkeatrur. 19.00: Çocuk 
aaatL l.l.IO: Ttlrk mtıziti. Çalanlar: 
l'aldr9 FuwaD. a.,at Jl:m', Refik 
r.-u. ı,.rtt tç1t. ı - OklıJBD: Nec
mi Rlsa AJ:mkaD, Seınabat. •. 115: 
Tarlı: KllalCI: Halk TUrlı:tllerl: Han 
Reeep taratmd&n. 20.30: XODU§JDL 
(Cllmlaurtyet Kllddelumumlllft tara
tmdıua). •.'3: TUrk lılllzlft: Kan§tk 
Pf'Ol!'&lll. 21.80: Kblk JDrtutruı Soy. 
aal tarafnı.dan Akordeon 8olo'8U 2U5 
Mlblk: Cuballd (Pi.) 23.00: lılemle
ket aaat &yan, .Ajana çor ftl'Vlsl. 
212S: Xllzik: Cazband (Pi.) 23.23/ 
21.11: Yannld ~ı •e ltapamş. 

Sinema Ye Tiyatrolar 
BEYOOLU 

• ısow 
:c.I:.:.:l\t '= ıtı'al!ln ... 1'-ı .... 

OIS1JaAa 
............ ftllllW 

a sıaaos ..... ,. ...... ...... 
....,"':f 2J --··---'l'tr.A'W ., ... _:cJasc•ı• 

t..a.e .. a: ---

Baştan başa lıeyecan içinde cereyan eden bir maçta 
ikinci devrede fevkalade bir oyunla 3 gol atarak 5ayı adedini bete çıkaraamuMelitimiz ka.rflllJlaa 

Macar beynelmilel oyuncularınuı .. lleri biikiildii 
Cuma günü şehrimize gel~n 

Macarların Frençvaroş takımı, 
dün ilk oyunwıu Taklim Stadm.. 
da İstanbul muhteliti ile yaptı. 

Saat 2,40 da takımlar sahaya 
çıktığı zaman lıtanbu! muhteUti 
şu tekilde ııralanclı : 

Cihat - Aclnaa., Farak - Mu. 
sa, Enver, Feni - Selibattin, 
Botl.lri, Melih, ~ _ref, Fikret. 

Frençvaroş ise şu kadro ile: 
Paleaka, - Dr. Loyab, Pol

kar - Honvıri, Şaro,i, Lazar -
Suboy, Yokob, Dl'. Şaroti, Kise- . 
yi, Detvoy. 

()yan• 
Buimkiler baf]adı. Hemen hü.. 

cuma geçiyoruz .• tık anlarda mü
dafaaları bocalar gibi oluyor. Bu. 
nanla berabet hiç birinde telaş 
yok. Rahat rahat oynayorlar. Bi.. 
rinci dakikada kazandı ırmz kor
nerden gelen topu Fikret kafa 
ile kaleye yolladı, fakat kalecileri 
yakaladı. 

3 liiltü dakikada onların kales 
önünde ycdqmiş bir haldeyiz .• 

Nihayet uğ içle mqhur aantr .. 
for Şoropnin kısa pnlarla kale
miz önüne geldiiini ıötüyoruz, 
fakat llÇılan topu Cihat atılarak 
tutuyor. 

ilk bet dakika oyun mütevazin. 
ônlann hücuma geçme teşebbüa
leri müdafaamız önünde akim ka. 
hyor. 

6 ncı Ukikada, geçerek verdi. 
ii pur, Jraleci Bodirinin önünden 
ayakl9 kaptı. 

1 dakilra IOnrl Melih önü bat
ken ıürmeden bekledi. Top dıp., 
na .. Nihayet ı 2 nd lılakikada mi
safirlerin cüretli hücumlarmdan 
bir Jronıer kuandılar. Netice 
yok.. Bir dakilla onra kuaadılr
Jan lt:flrel kotrier ele netteealı ..• 

Seyirdler her an ıniu.lir muha-

=e~~ ~~'1:; 
oyun·=fev .. 
bJlcleUğe meydaıi Yftmiyodar. 
Jlaamaflh '8rolinin pu tevziatı, 
..,.. hetroll " elrtlfler+ fe'f'ka• 
ıMI ........ 
.......... bpbjı blidill 

taplaa ........ edip ..... 

F.l "" 

T>ün MflCtJrları .ı:; - 3 y-eııen 1111.ılt~t ftiktm. 

ten sonra sunn ge teşebbüs et- J iki dıdôka sonra 
mesı yüz "nden geç kalıyor. .K" ük Şar · eoıdan bir b." 

19 uncu ~ak~ada mis~irle"!' bazu~yor. T': ıa içinde~ 
~~rkezden ınktsaf eden guze~ ~ çığm ÖAÜDde- Sağ açığın bunm 
h~cumunu Masa ters ve tetılikeli şütii Cihadm eldivaılcriı:ıi myıra.
bır vurufila kom. re çıkanyor. rak a&larımuı buldu. Bu golde 
Berekt kornerde bır teY olmadı. Fevzi hatalı.. 

23 dakika Selabattin güzel sür-
8

• claldka 
dü. Fakat gol atmağa imkan ol- . . " • ~ . 
mıyan dar ve kapalı zaviyeye to. Mnafır m~imten sağdan ı-
pu yollayor. Şüt dısarıda... lerlyodar. Sag açık ortaladı. CL· 

26 ncı dakikada Musa ters bir hat çıkıyor. Vurdulu yumruk Jra. 
kafa vurutu ldaba yaptı. Top di- 1~?~ ortasında y~n bir _yere 
reklerin üatün.dcm kornerde .. Ne lduttii. Hemen yeöıen Şarop m 
ise yine netice yok. talmnmm plibiyet ıoiünü yapı. 

Miaafirleria ilk pli yor. Devre bu tekilde bitti. 
30 uncu dakikada Faruk sol iç· lllİllci dewe 

!erini fawlle kesti. 25 metreden 
santrhaf oynayan Şarop 111. ada 
yerden şütü ve plonjonuna rağ
men uç .zaviyeden ağlarımızda. 

Bizim plümlz 
Golden tam bet clalı:ika sonra. 

Mellıia Fihete •enllil yerinde 
bir ara pası Ptkret uıtaca bfr iti. 
rfttten aoııra miaafir takanım dar ==_. ..... ıı-

lkinoi aöl•z 
40 UlCI daJdb SeWıattin Uf

cfaft yıldırım gtbl t&dlU. Mı Wr 
OŞ"ta..~i ıeçen Mıpa Şeref 
tam .... da Yedfettk iklncl 
rom JaP!fOr. 

FrençvarGt Mri ba•ladt. Bu 
devre Fevzinin yerini ~ Keli. 
hin yerini de Vlfah Hakkı alaq .• 

Mfsaflrler ilk be§ datib tama
miyle bizim nıaıf sabaya yerlq. 
mit Wr oyun tutturdalar. Böyle 
gidene alır ltaac.ldu. Falı:at 
güzel oynayan mildaf'aaJR Eaadm 
da çok fqdah yardımı inıimam -eller içinde Maiino nidaları~ 
aeliyor. 

T ........ • 8etiıaci 4eHhnt.ük 
akmma loOldm ıcçiyör. Pibet tok 
mu.it , ... ,.... .. ...,, attı. 

Nihayet 1$ ... MikHm IOll
ta bidm tü:mı !dlledilir 1ıir hl
ldmiyet brd1r. ıt acr eleMbda, 
belıln ~ fnale nlmm ta-

BugOn AKARVA Sinernasmda =r;,!~•be•••• eo-
sı-..m ... llltJllr JıWm, Polcmyanm delıaklr artlatl Vmi:Jet 1 • 3 .... ın olwaca 

P OLA. NE G R 1 'aba ~;,::.:-r...:;f': 
1V.AM Pm!tOVl!a! ne betaJJer çe~ oıao ....... ~ 11...... .. 

Mağlup vaziyete dütüncc mi
safirler tekrar toparlandılar. Far 
kat ıml.eri mükemmel. Muaa da 
bu dene çok giael.. 

36 ncı dakikada Şerefi 25 rnet
recle fanll& durdmıdular. Seli. 
hattin diJdlen topun anUM ıelcli 
Tsibiinden bile takalliia etnıi§ çe
nelerini K,ödiy,oruz. Çok akı n 
~·erdem bir tüt... He-def buluL 
mGttw. Kalecinin pkııajuwna rat 
men top sat zaviyeden beşia.ci 
kere ~ençvaroş ai)artmla .. Statli 
aJkııtıan inJi.y ... 

S - 3 vuiyete dişün.ce mi&afir
ler kendilcci.ni toptMh-lar ve tam 
profayooelvari f.awllii bir oyun
tutturdıulat. Fakat miidafaa. elde 
edilı.'!tt bv zaferi lıay.betmemeie 
aznaet.~ olaralr oynayor. 

Ve. biltün gayretlerine raimea 
batJra 18.JI yapamıyan mieafjr ta
kma sahamn s • 3 mağIQp çıkı-
yor .. 

OOŞUNCI. 

Misafirler ktıvvetlerini idare e.. 
derek oynamak istediler. Fakat 
ikinci devre tam 30 dak:ifca feıvb
lld'fl' bir oyun çıkaran ve 3 de gol 
atmtJ bulunan takım ltarımnda 
befle~üıi dnfrultamadilar. 

Misafir faknrr, çok güzel futboJ 
oynıyan bir tim. fakat birer hari
ka olan bi?imlilerin karpsmda 
a .rlandılar. 

SABIHTURAN 

Dün oynanan voleybol 
maç lan 

Dün Beyollu Halkevinde vo. 
leybol twıuıvalarma devam .eil. 
aiftie. 
JIE&T&Pl.iLBJl ARASlllDA 
......... karıdq

maluda Vefa Liseli ıelmiyen ra
kibi • · T-eraıddfe hUkmen, 

(t M sesl YUce ""Ut. 
a,-(la.) 11ıa ~~); Galata· 
..,., ıc.bıitilp (15-t"), (16..14) 
plipı .... ittir~ 

RALDVl TURNlJVASI 

Fener stadmcla melEtep 
--~ t.lir edildi 
~ -1teplai arunıida 

tatlp edi.tla maçlar, Pener ~ 
.. gmmrltı ft --- yafılh 
--,...... tıtl1rr .......... KA AR GECESi ;::.::::=-": 

m wıı Şebe• sB•llikler filmi bqlıyor. POl.A NmRl'ni:n en tott h&lrfmiyet....,. 'eltJnı•a-
...._ M "' -. rhuıtt " 2llO ...... ilk Stıper mmıdir. 11A19ten: roa• •• PiknW. -.. • kılndl-

ALEMDARsın11Rasutdı 
• t..., ......... _...,,.,. ,... 

r..o DıMm•et• JUltNAL torı !larp \re dtlnya habalerL BDIİııatııiml•11aa-t ·11·ve·l•ctemi tes* .._. talaa hWh~ pi.. 
TOSUN /J: :A 

( ....... Çllell ) ------tenzillth ınatineler lıiJ'el PltwbllMıJW • 
..,..~ ,.._ __ ...... ______ ~~~----~~--------...... -----...._------~~----------------~----..---Tlrk Pllai 

9ugGn M E A Sinemeaında 
Gmtlik )'deh• • Sea Kraliçesi Mibik 

Ye Mf'e ,..ldızı 

DEANNA DURBIN'ln 

-

~En ıüzel w.Wtı ..., .. ~ 
~ ... ı. .......... ..., ....... .... 
hi•aat fiafwlluia ....... _,' a e:;ıi ilr, C' ... . 

Haftı 1 ... ·- zir - .... filmi 

GECE YARISI 
KO TESI 

CLAUDEllE COIJIEllT .. D01C ~.JOHR 
IL\RRYMOR • IL\RY ASTOR "FllAJJllS UD~ 

...... ı.a...r.n 

8ugDn LALE Sinema 
IMlıırı ._.. Mlkl METRO JUR!fA~ 
&cin IUt ıı • 1 • fniUlih matlnWr 

auaaN 
iPEK 

Mektenliter ar 
futbol 

karşdaşmalartnda 
1stanbtıl lisesi Ye Hayri
ye güniL-t 1;alipleri cldu 

Mektepiler a.rasmcWıi hıtbol 
miiısabafr.daı:ma dün ~ sta
dında devsı edildi. 

lataDl.I • Tal.İln: 3-.. l 
flit ıııiisa1wka ktanbal - T 

sim. iaeleri arasınGa idi. T 
lar ,a ıeJdlde abaya ~ 

1STANBUL: Tank -
him. Kmfri. - Müı:ıir. mıl~liı'!!"1 
Yavw: - Vedat,. Cezmi, ll~
rem, Süreyya. Yuntl& 
TAKSİM: Sadık - Sami,. Kl. 

mil - Sami. Saiın. Yakup -
Burhan. Callit, Ziy.:. Yqu. Ali 

Birinci deneyi fataııbullutat' 
- o bitirdiler. 

tkinci devre her iki taraf ta tir 
rtt sayı yaptılar ve maç 3 - 1 fll
tanbal liaesiniıı- galiMsİ7k ıı 
celendi. 

Hayri:re - lnildil: 5 • O 
İmci karwlapa HaJriJe 

istiklil liseleri arumda yap 
Takımlar şu şekilde sahaya 
tılar: 
HAYRİYE: Meva.hat -

met, Mustafa-Arif, Faruk. 
si - ismet. Kadir, Saim. 
TeThid. 

tsTl.KLAL: cevdc'...:... 
Celil - ~ HWfaı. 
- J1eı4i, Yekta. Fetflt. 



) 
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Sinek Beyi 
rcrı (Hikil'I fl7t,J I Yurtta yardım seferb ... erJiği ,,. 

Kara lokomotif ~er mebus, asgarı 100 
Yazar.: ReıatEnia lıra yardım taahhüt etti ·--------------56 ---Fakat mektuba bir göz atın. 

ca neşesi kaçtı. Mektubun al. 
tmda Roland ismi yerinıe Sinek 
Beyi f:ÖValyelerinln meşum Uç 
harfli imzaları vardı: A. S. T .• 

yatlarını kurtarmıs olan bu de.. 
ikanlıyı bir kere daha hürmet. 
le selô.mlamnğa gitti .• 

• Kıtlaya yakın, tek katır, basık J bu, pan!alon ceket giyen, kravat 
b~! ~ah":e :va~dr. • Kır saçlı, beli bağlayan, konuıuıu kendi diline 
bükük bır ıhtiyar ışletiyordu bu- uymaya:l her yabancıya köylünün 
rasını .•• Ne iyi yürekli bir Ana· verdiği bir sıfattı - genç mual. 
doluluydu ! Cuma günleri, gide. limi, dib!k taşının üzerine çıkıp 
cek yeri yurdu olmıyan jd::nsesiz. sırtlan torbalı, ayaklan Çlrrkl; 
lcr, kışladan çıkar çıı:ır.az ıoluğu yeni efra ·a: ''Vatan vazifenizi i. 
onun kahvesinde aJrrlardL Sıla faya seve seve koştuğunuz için 
hastalığına tutulınUŞ dertliler, ta· sizi tebrik, tebcil ederim kardeş
salarınr orada unut1bilirdiler. terim!" diye biten bir d~ hitabe

Kadınlarımız ve kızlarımız felaket· 
zedeler ıçin ınütema:iyen çamaşır 
hazırlr:or; erke~lerirniz Kızıla va vare 
bi.mek içın para tedari ine u:raşıyor ihtiyar Du:~uş ~ğa da. manevi d.7 bu!u:r.nı:ştu. Ateşli muallimin 1 

,._...,""' astahkları ıy!kşt.ren hır. kud· sozlerını anlamıya,lar a:ıhyan • 
ret var.~ı .sankı ... O, hepsıne de tard:ı.n pelc çoktu; teessür umumi 
evl!t gozüyle bakardı. Bir baba oldu. 

An~°: 30 .~ A.A.) - Cumhuriyet halk partisi meclis grupu 
He parti mUstakıJ grupu umumi heyetleri dün (29-12.930) saat 
14 de reis vekili Hilmi Uranın riyasetinde toplandı: gibi hepsiyle ayn ayrr dertlctir Altt kifilik kafile, kendilerini 

h:ıllaşırdı. Osrr.an bile, bu iyi 'stasvona kadar selAmetleyenlerle 
i~tlya~ .~~n~erken, yal:uzhğını. birlikte, ellerinde hyrak, türkü-
kımsesızlıgını daha az duyardı. ter aöyliyerek köyden avrılrrken 

Toplantı mevzuu. yurdumuzun bazı mmtakalarmda hakiki 
bir afet halini alan zelr.cledcn zarar gören \'atanda.şiarımıza. ya.. 
ptlan ve yapılacak olan yardım tedbirlerini hUkfunctten dinle.. 
mektJ. 

Durmuş ağayı l:öyilnden lstan.

1 
Soysuzun •'"asının göderi dol~ 

bula çeken sım, Osır.an bir ' doluydu. Fakat, p-ö~sil de iftihar. 
ondan ~inl:mi~ti. Sıcak bir ~em- la kabarmıştı. Durmu§ ağaya 
muz öğlesıydı. Kızgın gilnes, hak veriyordu: Bu bir ır:ürüvvet • 
masmavi gökiln ta:n orta yerind( hem de en büyük mürüvvet. Er.' 
mıhJa.,.mış kalmıştı. kek doğuran anahra ne mutlu ı 

İhtıyar adam, P"Üneştcn, acı. İstasyona k"fileyle beraber 
dan • ~mlmış gözleriyle, posta Durmuı ağa ıda inmişti. Civar 
trem:-1.n ağır ağır uzal:laşrııın köylerden toplananbrla, istasyon. 
s:!red~yordu. Kara lokorr..rtifin da biriken yeni efradın sayısı yü. 
yükJelıp alçal~rak alçalıp yüks'!. zü buluyordu. Ufak istasyon ana 
Jerek uzayıp gı~cn düdüğüne dik baba gilnil gibiydi. Kalabal·k ara· 
katle kulak ver.yor::lu. sında, oğull~nnı gec;irmeğe gelmiş 
A O, kara lokomotife kız:grn:h !!a"lan, telaşlı analar vardı. Ka
adeta... filenin reisi, ince ıiyah bıyıklı 

J:?urmuş ağa, SIC"k temmuz: öğ-' genç mülbim, ikindiye doğru 
J~s~~de!. o.smanı ci:-kaç yıl gerı gelen treı e veni efrat için iki va. 

gotürrnu;tü. Ona hikayesini an . gen taktırmııtı. 
latmıştr. Ve, o anlatırken, giiner Durmuı ağa, bir ağac dibinde 
ı:?"· a~ı~an kısıl1:1ış gibi duran So ;rsuzla son defa aarrhşmıştı. 
C~zler:n.-e artık sıla hastalarını Oğlu, uzun uz:un, kara nasırlı cJ. 
lyileıtır~n kudret yoktu. FelaKe. ler·nin birini bırakmıJ birini öp. 
te, 8CJYa uğramış, teselliye muh. rr."'ştü. ' 
ta!S bir bab:ıydı o saltte... Sonra, yilk vagontanna doldu. 

.soysuz (oğullan köyde a'Sıl ;s
nun:ien çok bu Jasabile a'lıhrdı) 
asker olalı kaç harman gec;.mi§ti 
aradan ... Onu, kendisiyle birlikte 
~k~r~ alınan diğer b~ş hen:§ehri· 
aı gı!)ı Rumeline yollamamışlar, 
ı-ı~ ·~ula sevketmişlerdi. Gittigi
celı bır kere bile yüzü:ıü görmek 
kabil el namıştr. Gi~erken, dudak· 
lar.ntn Uzerinde henilz t:rlemeg( 
ba~hyan san bıyıkları belki adam. 
flidh buruluyordu. 

rulmuşlardı. Onu artık bir daha 
görememişti. Kara loko:r.otH, u
cunun nerede bittiği bilinmiven, 
yalnız: ufkun en ao:ıund1 biribi· 
riyle birl:§ir gibi duran ince de. 
mirlerin üzerinde "Jra sıra vu-on· 
larr uçurmuş, götürmüştil. Dur. 
muş nğanın kulaklannda sade bir 
s:s kabu§tt. Kara lokomotifin 
yükselip aJcahrak, akalıp yUkse. 
lerek ve gittikce hafifleyerek u
ıayıp !!İden düdüğU .•• 

- Hasret ayıran tren t 
Soyauauo ... .., da. romatizma· 

lı dizlerinin dermanııızlı~na bak. 

Riyasetçe müzakereye başlanmazdan evvel bu felakete kur. 
ban gitmek suretiyle içimizden ayrılmış olan vatandaşların ta. 
zizi için heyet bir dakika ayakta sükuta davet edilmiş ve ll}ilza. 
kereye iptidar edildikte evvela BUyilk Millet Meclisi reisi AbdUl. 
halik Renda, teşekkül eden milli yardım komitelerinin ne şekilde 
t.alı~mayı planlamış olduğundan grup heyetini haberdar ettiği 
gibi, başvek!I doktor Saydam da bu f clô.ketin haber almınasını 

müteakip hiikumetçe derhal ittihaz edilmiş olan ve bundan böy. 
le ittihazı düşUnülen tedbirleri ctrnfiyle izah etmiş ve başvekflfn 
beyanatı grup umumi heyetince itt!fakla ve teşekkUrle kabul 
olunmuştur. 

Grup: ayni celeede her mebusun felnketzedeıer için asgari 
hemen ylizer lira yardım taahhüdilnli de kabul etml§ ve ruzname.. 
de bn:::ıka madde olmadığından riyasetçe cel~cye nihayet veril 
miçtir. 

KomHe·erin şf rr.diye h:~ar l'aydetlini feberrufar 
Bir.-ok vilftYetten aldığımız 

tclaraflar, millt yardım komite. 
terinin hemen her yerde faali. 
yete ~ertirrini bildirivor. 

Bu milli komitelerden, Edir. 
ne komitesi ilk ~ürıde 3500. 
Eskl~ehir komit0 si 5200. Aya:n. 
cık kn"l!tcc;I 1203. Afvcn kC'mf. 
tesi 720, Simav komitesi 600. 
Sinoll komitesi 800, Carıakkale 
komitecıi l 000, ?neboln komitf' .. · 
2111. S:ırköy ko .... ıt,,.cıi ır5. 
Mcr7.ifon kmI'ite..,i 5 blrı~ Aroa. 
han komitesi 1200, I fid'k ko~L 
tesl 200, Samsun komitesi 10 
bfn 300 Jlra tPl>ernı kavdeyle. 
m'şler ve bunlnn KtZThv umu. 
mt merkezlne f!!önı'll"rmil"lerdir. 

T\:ıztl'.ly mcrltezine teslim etmiş. 
!erdir. 

Bugün de 630 nnrra elbic;e v.., 
"!IIDf"Ir ve ilk vardım o'"r"lt 
15'l0 lira tebcrrli etmi~lerdir. 

Fn:ı.livette blılun!l.n kollar en 
1:ısa bir zamnnda daha ba~kn 
..,.kilde vard•mıa.r ynnarnkl::ırdır. 
r<.:nstitilde bUtUn kız talebeler 
"lrofcsör ve dol"ent?C'r1n aileleri 
miltemadiven ralr~akta. ve f<"
lfıket.?..e~e'cre ıri •et"elr le: ramnşı 
n bzak ve saire hazırlamakta. 
"•rhr. 
T(). Y~F;P. tnF. TF:J3l'"P R'' YE. 
KO"NU 15Bt:'l11 tRAYI BTJT DU 
Ko11s~ 30 ( A.A.) - Hnre. 

madan, oğh•nu sen bir defa göre· 
bilmek emeliyle demir yolunun 
"geçtiği köy civanndaki dere ke
r:anna inmisti. 

Bundan b:ı..c:-ka, Siııon memur. 
lan maaFfarmıfon •·Ilzde onunu 
teberru evlernfslerdir. 

'cetlnn fe'Akeb·e~e!erlne vard·m 
;,..in fkr t"lln i,.inde nakden va. 
"''"''" olan tebnmiat yı>l:;C'ınu 
ı~.700 lfr:ıvr hnlmuRtnr. B•ı te. 

Adlfve vek§ 'eti JT1ertl'ez te,.1·i. 
iP.tile An'<"r"-la vek!lcte bai!lı 
dfı'ter te5k!Jat ve mUesaecat 
mensunlarmm. teberruleri 7500 
liraya varmıştır. 

berruııt'TI anoo lirası bez fabri. 
!casr, 2!HO lirası tavvare fa'-rf. 
l·:ısı memtır ve ; .. ri'eri ve l?.00 
'ira"t da E>rke~ Jif:ıesi muallfm 
ve tn1ebcleri tarafından yapıl. 
mı!"tır. 

Mektupta şunlar vazıhvdı: 
"Valcri Bielsky .. Bizi ele ver. 

meğe kalktın .• Kendini ölil gös. 
terdin, hizmetimize ı?!rdin, belki 
bazı sırlarımızı öğrendin.. Fa. 
kat eördün ki biz yakalanacak 
insan değiliz.. Senin bu wel::bU. 
'lilnün cezası ölümdUr.. Valeri 
Bilesky sen öleceksin .• Matma. 
zel Rola.nd Merimans'a gelince: 
Bu izd:vactan umduaumuz dört 
be.' milyonluk servetin elimiz.. 
den kar.masmıı sebebiyet ver. 
din .. Fakat matmnr.el Roland 
hic; bir zaman elimizden kac;a. 
cak değildir. Sinek Bevi istedi. 
~ini avucunun içine alır •• 

Roland Merimans ta yakında 
elimize ~e"e<'ek ve b"rcunu val. 
nız tjeflmlz de~I bUtlln 
adamlarımıza ödeyecektir. Hem 
senden heın de ondan alacağı. 
mız intikama hazır ol Valeri 
Bielsky! .. 

A. S. T .. 
Dedi. Valeri veniden göz ka. 

naklarmı indirmişti. Onun nasıl 
vanmdan aynlro uzaklaştığına 
ba!fmadı, bakamadı. 
Yarım saat sonra hasta nak. 

liye otomobili ~lmişU. MösyO 
Merimans yeniden ko~arak ha. 

Okullarda sömeslr 
fati'i 

Orta tedria.at müessese· 
İeri bir ha~a kapalı 
Okullarda sömectr tatiline 

varmdan itibaren bas1anacak. 
trr. Eu suretle orta tedrisat mU. 
esseseleri bir hafta, ilk tedrisat 
müesseseleri de Uç gün tatil ya. 
pae!aklardır. 

Sömestr tatili milnasebetivle 
!zmfr ktz muallim mektebi BDn 
smrf talebeleri bugUn §elırimim 
ı;.eleceklerdir. 

Avnca şehrimiz ôb'etmenle. 
rinden bir kısım taıebeler bu. 
srtın Bursıı.va giderek UJudağa 
çıkacaklardır. 

-o-

Arabacılar kahyası 
yaralandı 

Xüçükpazard1 Arabacılar Klh· 
ya11 Mehmet Ali, Arap Tahir a. 
dında birisi ile kavga etmiş, Arap 
Tahir bıçağını sıyırarak kendisi· 
ni kamında:ı yaralamıştır. 

Genç adam b!raz daha kendi. 
ne S?"elmış, kuvvet bulmuştu .. 
Mösvö Merimans delikanlıya 
doğru eğildi ve kulağma ya • 
vaşça şunları söyledi: 

- Valeri, ben seni çok eakL 
denberi tanırım.. Senin kim ol. 
duğunu ve kıymetini de takdir 
ederim .. Senin daha evvelden bu 
meseleleri açman IAzımdı yav. 
rum. Ben de senin istikbalinle 
kızımın istikbalini birleetirmek. 
ten zevk duvardım. 
Yaralı hiÇ bir şey söylemeden 

teşekkUrle Mösvö Merlmana'm 
elini tuttu. 

Otomobil uzakla§ırken Mas.. 
vö Merlmans S?ôzlerl yqlarla 
dolu hu fedakar delikanlının ar. 
kasından bakıyordu. 

Valerinln yarasından kUl'fUJ' 
c;ıkanldıktan sonra ~vfıl pet 
uzun sUrmedi. Gene; adam ya. 
vaş vavaş iyileşmeğe ba.şlam11. 
tı. Doktor ara sıra misafir ka. 
bul etmesine ve baz.an gue. 
te okumasına müsaade ediyor. 
lardı. 

Bu gllnler zarfmda Mösya 
Merimans He kızı Roland da 
~e~ adamı bir iki kere ziyaret 
etmişlerdi. Bilhassa genç kam 
kendisini aramuı genç adamın 
sıhhatine sıhhat katıyordu. 

ValerJ hasta yatağında bot 
vakitlerini gUul kızın hayalfle 
~eçiriyor, onun Sinek Bevl çe. 
lesinin bavdut tefine kurban ol. 
masrna manJ olduğu içhı sevk 
duvuvordu. 

Bir gtln Uzeri kadm yamlle 
vazılmış bir mektup aldı. Heye. 
canla açtı .. Acaba ondan mıydı T 

Valeri Bielsky bu mektuptan 
Mösvö Merimana'a hiç bahset. 
medl. Yalnız kızına bUyUk bir 
dikkat göstermesini ve yalnız 
başına sokağa ~kmuma mtlu. 
ade etmemesini ve mllmklln 
mertebe vakm bir tarihte Nia. 
ten uzaklaşmalanm rica etti. 

Mösyö Merimanı ta dafm:ı 
dikkatli ve uyanık bulunacabna 
vemfn edivordu. ÇUnkU Valeri. 
nin ~k haklı olduğunu takdb 
etmekteydi. Madem kJ mUthl .. 
cfnavetler timsalleri A.S.T poll. 
sin elinden kaemağa muvaffak 
rı~~şJardı, f acJaJar bqlıyabf. 

vn 
NETlCEStz TAXtP 

Asker olduktan bir yıl 90nnı 
tıoysuz, fotoğrafını yollamıştı. Bir 
he:r.§ehrisiyle yanyana çıkartrnıs. 
]ardı. Bu, etrafr sararmış, soluk 
''e donuk bir resimdi. Tahta bir 
k1pının ö:ıünde durmu~lardı. El· 
el~ vcr:nfrlerci. l{ascıturalarmı u· 
cun3 geçirerek tilfcl:lerini omuz
larımı almrşl:ır, kütükl cr!.n1 belle· 
r:ne dolaır.ıc-Jardı. Hafifçe yana 
eğ :iil:leri kabalaklannın ar:ısın 
d:ın, kul"kları"ı -. ardımı atkıştır. 
dkları karanfiller, doh:klıırınil 
soktukları kaşıkların sapı pckat: 
g8rünüycrdu. 

Ali, soluk resmin arhsma bir 
de yazı yazdırmı~tı: (Bu tasvir 
Pnama b"ba-ra a:::kcr ocağının ya· 
dip.an olsun!) 

Tren. cokİuk, orada., vavas ~e. 
çerdi. Fakat. yUk val"onları:un 
kapdannda Ustüste yığılan, hay· 
kıran, ti!rkü çağıran karaltılar a· 
rasmda Soysuzunu bir türlü s~. 
çememişti. En arka vaP.onda va•h 
bir lir kondoktör, yanık sesiyle 
"Ev gazi'er" i söylüyordu 

Tazder, birdenbire Uzer ne fc
,ınlık t'!c:len kadm-::ağm köve icol
t:ı.kta getirırıişlerdi. Diri ayrılr <, 

ZİR '° "'T' 'Jl'1'Jf"'T'tT{lc-tt T 1' LE. 
DELERİNİN YARDIMI 

Bundan h""'l{a dilnkn tren'e 
Erzinc'.lna 25 ton muhteJif cins 

.l..n7·arn. 3n ( A.A. > - Z~1ze • erzak ile 6 bin ekmek, 200 bat. 
le fc!uketzcde!erine her husmı. tmive ve 2 bi.n don ı:ömlek gön 
ta ~eniş mikvn.c;ta vnrdrm van °"rilmlstir. 

Mehmet Ali Cerrahpaşa hasta. 
han!sine kaldml"llrş, Arap Tahir 
de bıçağı ile birlikte yakalanmrt
tır. Yaralının hayatı tehlikede
dir. 

A. S ve eefleri kal'§ılqtıktL 
n müthiş hadiseden salimen 
k~~ula~Um!şlerdi. İleride gör. 
d.uğilmUz ~ıbi koruluğun köp. 
srne ,e1fnce otomobilleri kendL 
!erini takip edenlerin gözlerin. 
den kaybolduğu için haydutlar 
silrati birdenbire azaJtmııJar 
ve böylece vira it döner dönmez 
vere atlamak fmkanmı bulmuı. 
lıırdır. Ancak yere atlarken eef.. 
lerl otomobile yeniden lilrat 

Rcsi:n ayhrcrı a"''lnın elin ·e 
dJısme:r.i~. göğ·ünden, dudakla 
m~a h:ır:nnn dövülen aenis rrey 

r n arı ayrılma:nı·tı. Ev ev dolaş 
ını~b. De~ yıl ö:ıce söz kcstikl:ri 
' Heyeti ihtiyariye" r.zasından 
Ceb'.lar a~am•1 kızı, Soysuzun ya. 
v..ıklusu Han:fcn .. 'l eline kadar 
varmı"'tt. 

<•lüm:lcn C<' beter oluyor. 

Soysuzu'l teskere aMıj;:ıı duy. 
duktan d:ıkikaı'a:l itibaren ne 
kenr'isinin. ne kansının gözüne 
uyku girmişti. Ve. bir gü,, uf
kun en ıonunda biribiriyJe birle
şir ~ibi duran ra•ıların üzerinde 
tre""'i p,örfüıce, Durmuş ağarrn 
PÖzlerinden sevinç ya§lan boFn
mıştı. Kar .. Jckomotif galiba yin~ 
o Jokcmoti!ti. 

rnak için vUlttek ziraat enstiti" a tATYALILARIN YARDIM! 
sil ziraat. ~rman vetrrfrer fa - ı Malatya, 30 (A.A.) - Erzin 
kUltesi fa!ebe cemlvetlerl ve bil ca:ı ve hi!V"l' ı f ııık t d l · · 
tUn erıstitU mP.nsııolan fa ... ı·vc · - 15 e 4 eze e enne 
({e"erek aralnmda Is böllimil yardım hususunda Malatya hal -
va.rymIE~hr ve ilk yardım o'ara'c kınr11 göstert!lği yakm alAkıını:ı 
670 nal'('a ka?ak. na.ntalon. ce. tezahilrleri gün geçtikçe artmak 
ket. P."öm1e1<. fanlJA ve İ"1''l"""ı., t:ıdır. 
toplavarak 29.12..939 tarihinde E Jki lln "k" il "b" vve g ı ı ç saat gı ı 

Ç:ılınan Cephane! 

-0--

Kağıt kırpmblanmn 
ihr .cı yasak 

HUkumet yeni bir kararname 
ile kiğ"ıt kırpır..tıJarmm ihracı 
nı menetmiş, yaban dcmuzu eti 
ile sabunluk va'71arın fhrnct da 
serbest J>ırakılmıştır. Bu karar. 
name dün alikadarlara bildiri}. 
mi§t!r. 

T~şt:lckür 

vermeği de ihmal etmemift.L 
Koruluğa daldıktan 80nra Uç 
haydut bütün kuvvetıeriJe ko.. 
şarak ileride l!izli bir eve dal 
mışlar ve böylece takipten U: 
~amen kurtulmU§lardı. Artık 
hıç kimse hiç bir tarafta 
on larm izini bulamaml§b 

Ali Soysuz onlann bir tek ev 
latLrıydı. Eütün sevgilerini bu 
~~c; d :>ğa "l oğultarına vern:işler. 
aı. On:.ın bir gÜ'l askere çağınlısı 
bu iki i~tiyarı öyle bir hırpal;. 
r.ııstı l:i ı 

En ç::k üzillen - üzüntüsüni" 
en ç::k b:lli eren - ar.asıydı: 

- Alim oalan doğacağına keş 
ki krz olaydır diyorou. Durmu~ 
ağa: 

İşte, yükselip at .. al~r .. k. alcah!l 
yilkseler::k ve P,ittikee yakta~ara!c 
uzayıp J!i:cn ses, yine o ses. 

Bu defa artık: 

Dublln, 30 (A.A.) - Şimdi 
elde edilen marnmata göre. ge 
çen hafta Dublln mllhirnmat 
arrİbarındnn çatınnn cephane
nin miktarı 28 ton olup 700 

- Ha-ret ayıran 1 
Diye kara lokomotife kızmr • sandık fçtnde tnm bir milyon 

yordu. j iki yllz elli bin mermiden lba· 
- Hasret ayıran-. hasret ka • ret bulunmalctadır. ŞlmdiyP 

VU'"tt•ran tren ı kadar bunun seksen yedi snn 

bir zaman içinde toplanarak Er 
zincara gönderilmiı elen 1700 kü 
sur kilo un, 4000 kilo bulgur ve 
1400 küsur ekmeğe ilAveten dün 
de 7000 kUs:.ır kilo bulgur, 1000 
kil:> buğday, 1100 kilo muhtelif 
euak ve ko"'serve ile 2000 kifo 
pekmez ve 2000 kilo ekmek gön. 
d::r:Jmiştir. 

Para yardımı da iki gün içinde 
2320 lirayı bulmuıtur. 

Refikamm uğradığı bir rahat.sızlık 

üzerine gerek memleket d11mda, ge· 
rck lata.nbulda ve bmirde dört yıl. 
danbcrl fası:asız olarak takip etUği 
mtz blltUn tcda\1 te;ıebbllalertnln hep· 
at maddi ve mano\1 ıztırabunm art 
tırmakta:ı başka Llr neUce verme 
mlşU. 

Diğer taraftan kontun °ftf e. 
vi~de y&J>ılan ara'-'tınnalar da 
~~yUk bır §CY temin etmemJ1-

İlk vfllada hiç bir mukave. 
met ~örmemişlerdi. Fakat yaJ 
mz iki noktada memurlar ku~· 
vete müracaata mecbur kalmıı: 
tardı. 

Bunlardan biri Fellnet idi.. 
Buna hikf m olabilmek bir me.. 
sele teşkil edivordu. Fakat nJ. 
'1ayet ona da bir aJiırlık takma. 
~a ve z!ncirle ba.;lamaifa mu. 
va!fak olm~lardı. Havvanm 
kafesindeki bUtUn parkeler biri 
biri arkasına kaldınlmtş fakat 
Valerinin de evvelce sövlemi§ 
oldu~ gibi hie bir Pey buluna. 
mamışt1. Bundan sonma sıra e. 
vln aranmasına gelmlA. burada 
-:fa zenci Totol1tombo ile uğrq. 
mak f rırn etmi~ti .. 

- Y~o - diye itiraz ediyor 
du - bu bahtiyarlık her kula 
r.ıüyesser olmaz. Şükret ki P.Uah 
üç mürvctini P,'Örebil:eeğin bir o. 
ğul vermiş: Sünnetini yapars·n · 
cü ~U-UnU yanarsın; bir de asker 
c?e; in. Ya Süieym.a:ı ağıt P.iU·~ 
r,ıbı kuokuru b!r kızrrız olavdır ı 
Zav:ılldarrn a!kere yolhyacak o
ğı:ll:ın vok işte. .• 

"Mescidin önündeki. bir knrı · 
da .. ,. ? gün bayra!tl yerir.e Çch · 
fl:luo;~.ı. Askere ~id":nl"r rltı ki 
şıydı. Arra, köyu., bütü-ı ihtiyar. 
larr, bütün erl:c,cJeri. çolul;ı co· 
<:uğu oraya toplanmıştı. Ya~1ıJar. 
mevda"a b3.lta.n kahvenin ham 
peyk~sinde bağda§ Jrurmu•Jardr: 
nar ... ıle tokurdatıvod~dr. V c, o· 
~ulla~nı askere yclla~akta-ı do. 
gan hır teessilrle ,,-özleı-f nemli a· 
nallra dnd:ık büküvorlard • v k. ı • 

.. - .~ tile biz de askere iııt• 
böyle tuys{iz oilssil>: p.ittik"" de 
J"''Wu:, ~'"rl--ız ak "ak ~ö

1

ndfit l ., c-• • 
. ~ · llT'<iı, •birkaç vıllık h .-rctc 

guc ~ayanıvortar. Hey gidi! .. 
Koy mektebinin Jıtanbu.Uu _ 

Diye 2ülüyordu. UEak istas • dıf,ı ele geçirilmiştir. Çalınan 
V0'.'1 mahşer J!'ibi kalabalıktı. o . mUhlmmatı taşıma1c ft"ln kul 
~ull:ı.rrnı karşrlaıral7a koşan ihti • Jnnıla.n knmvon ndcdl asgari 
var analar vardı. Soysuzun anası, 13 tahmin cdÜlyor. 
oğlıtnı hazırlık yar.ım2k it:in köv. 
:ie kalm•ştJ. Helvalu pitirlvordu. 
Cızlamalar yapıyordu. Hindiler 
de>1dııruyordu. 

Terhis oJur.a., efrıııt arasrnd~n 
Sovsuz çıkmamıstt. Durr'!us a~a. 
lcalab:llık arasında onu beyhude 
aramı•tt. Neden sonra. karşılattı· 
ğı yabancı bir teskereciden sor. 
rnu~tu: 

- Soysuz: mu dedin? Ati 
dedin? 

-Evet. 
- Alay ııo. tabur 

den Durmu~ oğlu 
ran köv mü? 

- Evet. 
- Sen onun 
ihtiyar, bu 

smtda şüohelcn 
sıldamıştı: 

- U~ktan 1-
-AIIah ıeri 

versin ... Hareke 
oldu. So,-s 

•1ıraç mellanmızı sev· 
ketmek için tedbirler 
1hraq maltanmızt h"rice gön. 

dermek hususunda hiila va.nur 
sıkıntısı rekllmektedir. Tic:ıret 
ve.k lyan va"lur ~frke+'c. 

11'tır~ Bu 

Bundan başka evvelki gün Ma 
latya bez fabrikası müdürü Niza· 
mi" in riyaAetinde bir mühendis 
bir .doktor, bir sıhhat memuru ve 
a!tt iş .. Fen mürekkep bir imdat 
heyeti de f el!ket sahasına hare 
ket eylemiştir. 

Bu heyet beraberinde yedi ton 
muhtelif cins erzak ve ııcak ye 
mek pişirme kiçin icabeden kaza:ı 
ve ıaire ile elli takım yatak ve 
yastık, battaniye, eczayı tıbbiye. 
aoba ve diğer bir takım tüzuml.ı 

ötilrmektedir. 
tin emrinde aynca bfn 

ez fabrikası felaket
. den 200 kişi • 

eylemiş 

Bura.da 80D defa yapdan bOyQk bir 
konsWtasyon neticeninde de llmltBlz· 
ilkten hutamm Gfilhane kadın ,.e 
doğUm hastalıklan Proteaörll Bay All 
Esadm mUntertd bazakaUDe ve hakiki 
bllgiden doğduğu görQlen Uml ce-. 
rcUne te311m etUk. 
Sayın proteaörllD m1s1lıdz bir maba 

reUe yaptığı ame'lyat aayealnde refı· 
kam bugOn 4 ydbk ıztıraplarm.ı unut 
mu1- Nlpııtaomda yeni yapr'aıı Ame 
rlkan bastaııaııeatnln temin etuıı bu· 
zur içinde kaybetuıt aıhh&Uııt kazan 
mi§ bir halde bulunuyor. 

Bay All lCaadm h&zak&U kadar bal 
saten bir TUrk beldmlııde uamıan 
yilk•k insan ktılblnln tl!ee!Ulerl kar· 
oramda refikam. ben ve ailemiz bUyOk 
bir takdtr, derin bir allkran ve mtn. 

neUe mUtehaaala buhuıuJOf'UZ " • 
yın pro!e,,!Sre ve hastahanede vazife· 
!erini tuavvur edllemlyecek derec:!
de ince bfr ,etkat ve Alletnaplıkla ya 
pan ba§hem§'lre Bayan Uhanyan Ut! 
bUtun hem,tre'ere hiçbir madde 11• 
ifadesi kabil olmıyaıı bu dunumuzu 

teniz va.sıta81le efkAn umumiye 
&rZelme)'i bor blllYorua. 
Kı:rb,lacb Bba DOUION 

- Haydi bakalım, c:fko1ata' 
Bizi ef endinln odasına gatur • 
•. - Benim ismim çikolata de. 
·p!.. 

- Olmasm .. Sen blr.c yol gös. 
ter de!. 
. - Siz efendimi tevkif etmek 
ıstiyorsunuz deı'!il mi 1 

- Bundan f!ann ne? 
- B n ;stemiyorum da .. o iyi 

adamdır. 
- Ah .. lfavdi bakalım bize 

.,,ra7. ~u senin iyi olan efendin 
den b .. hset.. • 
. - Evet evet f yf dfr va.. Ben 

s·m onun odıı"1rı,., götUrmek iı;,. 
temfyorum.. Hayır, hayır. 

(Dalta UM) 
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BAŞ, D t Ş 
NEZLE, GRiP 

ROMATtZMA 
NEVRALJi 
KIRIKLIK 

...rL5. 

(i;11etec.Je ~·ıkan büti.ın yuzı v 
resimlerin hukuku mahfuztluı 

AHo~·;.: L \ltl Fi - 1 
41n11/Pkt1 Menıteke• 
1~·11uıe dlS/fl(ICJ 

Aylık l)j 1 :>:l l\.r 
3 ttylık ·wo ..... ~ _.., 
O a y lak -14j H:!O .. 
1 yıllı k 000 1600 .. 

J arıleı..leıı Balkan Uırhf:tı içın 
avdıı otuz k1..ru~ du~ulu ı . Po~tıı 
hırhihne ııırmıycrı verlt'rf' a~d:. 
\1•11111" hı·,ı·r kıırıı• rnrr.rnrtlılır 

Abone ka.vdını hıldıren ıııt'k· 
ltıp ve lrlıcrııl tlrrt>tını. ııhont 
J>arac;ının ooc;ta Vl'\8 hanka ılt 
vullaına ıicrelıııı ııJ;.ı~t kt>ntlı u1e_ 
rını: alı r. 

zfnrtr V,\ IOT "n l'l hon e ya 71!" 
.\<t.r<.'~ rl rr·i ~tirnır ücr<.'tf 

2.j kunıŞtur . 

" ·.' ı ·nu..:TLEB' 

·------~------------·~ .\.nupıılılarm hergün f{olipostul ile uzak memleketler ine gönder 

Türk Mamulatı 

ÇAP 
Nefis Çorbalık hububat Sebze Komprim 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış old 

isbat etmiştir. Asrımızın ev ve fş kadınına sUr'at 
huzur temin eder. 

ve bütün ağrıları derhal keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
rican.•! il~nlarıııın c;trntim ":t

tır ı c;oıırhın ılıbarl'n 111\11 s:n fııl:ı 
rında rn: iç c;a\falarda 511 lrn
ru~; diirrliinrfi <ta\'f:ır!:ı 1; ıkını·ı 
ve ü~·iinriirlP 2; tıırınridP 4 
lı;"lık \'nnı kec;rıı('( ·r [ı lır:ıdır. 

-i" - . . ... ~ . :. . .... ' . . . . ' -: ... \ : . . . ; ~. . ' . . ·"'' , • . • :.ıt:' • • ' ••• f• ~. .,. • • 

~nw..-.r•t~irtW~~~- .... ~-~~ · 
SABAH. OGLE, AKŞAM 

her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 
• .:. • ..... tr' . ' • ~ . • ' • ' . ' 

· Devlet Demıryoiları ve Liman_ları 
:· · i letme ·Umum idaresi : ilanf arı · 

Muhammen ~deli 3i50 lira olan 5000 Kg. Neft yağı l2/ l/1910 Cuma 
gUnU saat (10,30) on buçukta. Haydarpaşada Cıt.r blnasr dahilindeki Komis
yon tara.fmdan pazarlıkla aatm &lmacaktır. 

Bu işe girmek l.stiyenlerin 562 lira 50 kuruşluk kat'ı tem.inat ve kanu
nun tayin ettiği vcsa.ikle birlikte pazarlrk g1.lnU saatine kadar Komisyona 
mUracaatıan llzımdrr. 

Bu işe ait §artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(10733) 

. ..inhisarl~r . U. Müdprhiğüiıden .: . 
1 - Şartnameleri mucibince aza.mi USOO kg. Göztaşı ile 60 adet Ver

moral ve 50 adetSUperba marka pülvarizatör pazarlıkla satm alınacaktır. 
Il - Pazarlık 3/1/94.0 Çarşamba g1.lnU saat 11 de Kabata~ta Levazım 

ve milbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakltr. 

m - Şartnameler her gUn sözU gec;:en şubeden parasız alınabilir. 
rv - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte % 7,5 gü· 

venme pııralarlle birlikte mezktlr Komisyona gelmeleri. (10855) 

Ankara P. T. T . Umum Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için 2000 adet porselen izolatör açık eksilt. 

meye çıkarılm1ştır. • 
2 - ~hıh:ımrnen bedel 1400 muvakkat teminat 105 lira olup eksilt

roe5İ 9 Kıiııunusani !>40 Sah günü saat 15 tc Ankarada P. T. T. Umum 
müdürlük bina!liındald Satınalma Komisyonunda y:ıpılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ıle 
knnunl vesikalarım h:imilen mezkur gün ve sn:ıtlc o konıisyon:ı mü· 
racaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbulda P. T. T. 
Levazım Ayniyat Şubesi rnl.idürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(6012) (9ü83) 

Ellerinde (938) damgasını taşıyan ve (940) 
senesinde dam galanacak ölçüleri bulunanların 
naza1·ı dikkatine: 

14S26 sayılı Ö!çUler nizamnamesinin ( 17) incl maddesine göre elle. 
rinde baskUI, kantar, terazi, litre, ölçek, metre ve tartı gibi yıllık muaye
neye tAbi ölçüleri bulunan bütün ölc;:ü sahiplerinin, Eminönil, Fatih, Beyoğlu, 
Kadıköy ayar memurlul<larmdan birine mUracaatıa ölçU beyannameleri alıp 
lrn!landıkları veya kullanmağa hazır bir halde bulundurdukları Öl<'Ulcrin 
cins, numara, marka, boy veya çekerini ve miktarını mezkilr bcvanna~elere 
sıliksiz ve temiz bir surette mUrekkcple yazdıktan sonra (l/l /İı40) gUnUn. 
den en geç (31/1/ 940) gUnU akşamına kaclnr ta.bi bulunduklarr ayar me_ 
murluklarınn kaydettirerek müracaat kiğldı a'maları !Uzumu ve mczkQr 
ka~ıdı almıyanlnr hakkında ltanunl taıt1:1at yapılacağı ehemmiyetle illln 
olunur. (10897) 

. ' '·... . . . '. , ... ' '\.\· . '·~ ..... . . 

p - " 
VAK 1 T, matbaası 

Kitap l<.ısmını 

BORSA 
-Ankara 30 -12-939 -

ı--Ç E KL ER 
1 Sterlin (lngiliz) (5.21 

100 Uolar (Arııcrikıı) 130.3610 

ıoo Fransız fra ııkı 2.96 
100 Liret (lıaJyıı> 6.70 
ıou lsviçre rraıı kı 29.24 
100 Florin (Feleıncnk) 69.3952 
100 Rayşmark (Alınan) 50.1611 
100 Belga (Belçika} 21.7075 
100 Dırahmi (Yunan) 0.965 
100 Le'a (Bulgar) 1.5925 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pezela (İspanya) 13.5325 
100 Ziloti (Lehıstan) 
100 Pengö (Macar) 23.•9 
100 Ley (Rumen) 0.965 

100 Dinar (\'ugoslııv) 3.1575 

100 Yen (Yokohama) 31.045 

100 l sveç Ku ronu 30.92 

100 Ruble ( :ılosko\·a) 

- Esham ve Tahvilat -
E rgani: 19.70 

1 

Srvas - Erzurum I 20.36 
Omniom Şark Sınat Şirketi 0.85 
Ermls Konserve Şirketi: OAO 

f ıcaret ve Zahire Borsas' 
30 - 12 • 939 

FİYATLAfl 

Buğday yumuşak: 5.29, Bujtdo.y 
.sert: 5.25, Arpa Anadol: 4.35, 

4..38 1/2, Ketentohumu 14.35, Su
sam: 17,25, Tiftik mal: 115, 120, 
Badem iç tatlı: 91.20, 95, Yapak 
Anadol: 60, Yapak Trakya: 73.20, 
Zeytinyağı: 42, H . 

GELEN 
Buğday: 105 ton, Arpa: 180 ton, 

Susam: 15 ton, Tiftik: 9 ton, Un: 
105 ton, Yapak: 35 ton, B. Peynir 
15 ton, tç ceviz: 3 ton, Fasulye: 
291 ton. 

ClOEN 

Fasulye: 102, Badem iç 12 ton. 

SAIIlBI : AS IM U!> 
Ha ~ılrlı~ı ver: VA/\11 l\1a1haa<ıı 

Umum Neşriyatı idare l'rien : 
Refik Ahmrt Sel'Pnızıl 

IHı\ fık. çol\ ılı·•·amlı. klı'ı<'lı 
rt'nklı ıliin l't'rl'nlı•rr avrı a\'rı 
ındırmPlt'r vııpılır. llr~m·ı ılilntıı 
rın ~antim !lalırı :\O kuruştur 

l'INı ri \h1li'rf>rtf' O lmı~·nn 

K ii~ iik İliinlar 

Bı r tlelıı :m. ikı ılt'fııc;ı 50, rı~ 
ılt'lası li5. ılör1 ıld:ı-.ı 15 vr oıı 
dl'la" 11111 kııru'>tur. ("ç avııı. 
ı lan ''erı·n ll'r• rı hır dı·tıı.-.ı bt:ll:ı
ı·;Hl ı r. Uiirt c;:ıtırı ıll'~·ı•rı ılfııılrırııı 
lazıa '\atırları bes kııru:.ı:ın he 
~;ıp edılır. 

\'akı! hl'rn doj:rııı!an do~ru~:. 
kerııl ı ıdare \'t'rırııle. ııeııı An. 
kanı caddcsi'nde Orhanl.H.'Y ha_ 
nında K.EM.\ LEDDl:-J lRE~ 
r ı~ıı llfıroc;u eliylı.> illln kabul 
P•fı•r f Hı'irrırııın lr/rtrırııı Wl.'l."f.1 ı 

1 L A N 

Beyoğlu 4 n cU Sulh H ukuk Ma.hke
meslııden : 

Katerln Moro tarafından koca.ııı 

Beyoğlunda Osmanbeyde Piyes Ha.. 
nmda mukJm Edgar Cırcıryan aley. 
hine açılan sulh te;:ıebblisü davasının 

muhakemesinde: Müddeialeyh Edgar 
Crrcıryana yapılan tebliğat Uzcı·ine 

mübaşirin ve polisin verdiği meşruha
ta nazaran mumaileyhin çoktanberi 
oradan çıkıp nereye gittiği maltlm ol
madığı anla;:ıtlmııt ve davacı da lHL 
nen tebllğat talebinde bulunmuı ol
duğundan on be;:ı günlUk ilAnen teb.. 
Jiğat yapılmasına mahkemece karnr 
verllmi;:ıtir. 

Duruşma gUnU olan 30/1/940 saat 
11 de Beyoğlu DördUncU Sulh Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunmanız te b. 
liğ yerine geçmek üzere l.lAn olunur. 

(30986) 

Zayi 
Maltepe birinci okulundan almış 

olduğum 40 numaralı diplomayı zayi 
ettim. Yenisini çrkaracağnndan, eski
sinin hUkmU yoktur. 

Mustafa Şe\·ketoğlu 

I
~ (OC"Uk llekıını __ , 

Dr. Ahmet Akkoyun;u ı 
fak~im • l'alıınlıane Palu~ No 4 

P azardan nı:ıacla her l(iin 
~:ı;ıt l:l rlc>n ~onra. 1 l'lı• lıııı ,,,,., 

- m 

Çapa marka çorbalık hububat, 
sebze komprimeleri 

Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar uc 
ve sür'atle hazırlanabilmesi bakrmınd:ın da ayrıca ş 
ta~·siyedir. Mem-lcketimizin yegAne müstahzar gıda ka 
olan ÇAPıUIARJ{A yeni ve mükemmel eserile mutfa 

mız için de azami kolaylık imkanını temin etmişt 
1\lcrdmcık, nezel~·c, nn~clay , ·esair çorbalık h ububat 

komprlrneıerımld memleketimizin her tarafına 
şamil olmak üzere bakkallanmızdan 

2 ~ Porsiyonluk 50 gramltk oaketleri 

5 Porsiyonluk 100 gramlık paketleri 
kuruşa alabilirsiniz. 

Beşiktaş Çapamarka. - liunıluş tarihi : ıo 

'Şirketi Hayriyede 
Yılbaşı münasebetiyle bu akşam için yapılacağı il 

nan gece seferlerinin son felaket sebebiyle icra edilmiy 
ilan olı:nııı·. 

i nhısarlar un1um müdürlüğünde 
!;imci.iye kadar GalataıJo. Ömer Abit ve Abet Hanlarında bul 

reyi merkeziye büroları yeni senenin başında, Galata.da Rıhtım ca 
\"eli Alenıdar Hanına nal•lcdilmiş olacaktır. Alflkadarlara ~ildirlllr. 

Y~Ni T[SliMAT ~-+--· ~ 
iLMü~ABEr;2LE~iMiZ 

j ıs . Komutanlığ ı Satınalma Komisyonu ilini 

llı:ıle gün[i t:ılitıi çıkııııyan l\onıutaıılığa Bağlı Birlikler ihliy 
iki ~·liı kırk ton :\Iakarnanın tekrar kapalı zarCla rnünakasası ya 
tır. Zarflar komisyona 4/1/!J.tO Perşembe günü sanı 11 de veril 
caktır. Beher kilosunun muhammen rialı yırmi kuruştur. tik lemi 
hin allı yi'ı;~ liradır. ihalesi aynı günde y:ıpılncaklır. hlekliler 
gün ve saatten lıir saat evvel ine knd.ır Fın ılıklıda Komutanlık Sa 
ı.-omisyoııuna teklif mektuplarını vermderi. (104 

* * * 
i hale ı.:iinii lıılihi çıkmıy:ın Kornutanlığ:ı flağlı Birlikler ihtiy 

ıluksıın ııltı hin kilo :ırrıa şchriycsinin tekrar kapalı zarfla mün 
yapılacaktır. Zarrtar komisyona 411/!HO Perşembe giinü s:ıat 10 d 
nıi5 ol:ıc:ıktır. Beher kilo'\1111un muh:ımınen fiatı yirmi kuruştur. 
mim.ı lı lı i n diirl yüz kırk linıdır. lhalcsl aynı günde :>·apılacaktı 
lileriıı hclli ı:ıiin ve sa:ılteıı hir saat evveline kıul.ır Fındıklıda 
t:ı nlık Satı ıı:ılm:ı Komi 'iyonnna tek lir mcklu p!nrın ı vermeleri. (1 

* :;! * 
Serviburnunı:1a bulunan yilz on Uç ton benzinin Serviburnundan 

kale islcclcsine kadar pazar!ıkla sevltettirilecektir. MUna1taııasma 
"'& gUnü saat 11 de başlanacak ve aynı glinde ihalesi Yapılacak 

:YENi SENE D \:in belli gUn ve saatte Fındıl>lıda Komutanlılt satınaırna h: 

O OK F
'cteri. (108 

2 B Y .ı~----------------
DAl-.,IA YU v~~mda l.,u/ Defterdarlığından: 

1 - c E z A n R s ~ v o A 11..ıiyet mUuUılüğündc muhafaza altında bulundu~uı 
r-1\.. 7 '"' YER - H EDDY LAMAR . SIGRIJ.. muhammen luyr.ı:!l!l 53 !'alem ttıuhtc!l!ü:cins g· 
1-1-'\ 1 CHARLES BO cşyan•n lrnnunla muayyen olan rnUddet zarfında. 

l- 2, _ K l\:D Ç CD K F R IE N ~ ~atilmrı!arr tckarrUr ederek açık ıırttırmaya. kon 

1 
{'.ı SHER1/9t0 Perşembe günli saat on dörtte Milli Eml 
- · .• _R/CHARD GREENE - ANJT A LOUJSE - .il komlsyonı.la yapılacaktır, Eyşa.nı.n nevi ve 

Kitap, mecmua, gazete basar. ih tl- ı ı Seanslar: Küçük Prnscs: 10 -1.25- 4.,45" ve 8 de. Cezair: 11.40 - ·~k için her gUn Milli Emltlk mULl~tlUğU muza 
T abiler namına dizği i~leri alır. DİKKAT: Bu sabah saat .10 da. {üçük Prenses f lmi~!ş nıııhalline müracaat ınzımdı~. :Mf.izayedeye fştı 

11·········-·············••İP' ll:J!l!!!l?!!!!!li!Hınn~ 4 lit".:llık muvakl<at teınln:ı.tıa muayyen gün ve O dn ~ ınlllllll ~- • ııı.~llWKlll'' 'ıım. (1069 

tanzim 
yeniden 
a çmıştır 

' ' • •I ,•,, , :• • .. 1 .. , , , , " • 1, • ı t. 1 ,1 1, • 

edip 


