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Ana vatanı Sarsan Müthiş Zelzele 
Şark vilayetlerimizde büyük insan zayiatına ve geniş 
tahribata mal oldu, Erzincan ve Kemah tamamen yıklld 

Cesedi eri b1.1lunan f el3ketzedeler yedi yüze yaklaşt 
on binlerce kardeşimiz yaralı ve perişan vaziyette 

HÜKUMET DERHAL YARDIMA KUSTU 
·· rk milleti, şarkta hanümanları sönen sayısız 

lad'n ıztırablar içinde senin sefkatini bekliyor 
.. - -

Büyük f elciketin 
muvakkat bilcinco 

t 

663 kardeşimiz öldü, 243 kişi yaralan 
Erzincanın zayiat. henüz malum deği 

-Ankara, 27 (A. A.) - Erzincan, yaralı, Zara kazasında ı yaralı 
Sivas, Ordu, Tunceli, Tokat, Samsun öli.i, Suşehrinde 150 ölü, Külüm· 
ve Amasya vilayetlerinde dün gece d 5 ··ı ·· s .1A ti 

zasın a o u, aınsun vı aye 
vukubulan zelzele hakkında bu gün k · d •· 1 d 

t 21 kadar v dak' • ezın e uç yara ı var ır. saa e aeagı ı resmı ma-
lfunat alınmı§t.ır. Bu malumat muvak Ordu, Tokat ve Amasya vW 
kat mahiyeti haizdir. rinden henüz kat'i mallımat al 

Erzıncanda tahribat büyüktür. fn- mışsa da bu vilayetlerden Toka 
san zayiatının yüileri geçtiği muhak- kez ve mülhakatında 388 ölü 
kaktır. Fakat, kat'i rakam tesbit o- yaralı , Ordu vilayetinde 26 yar 
lunam.amışbr. masyanın Pazar nahiyesinde 

Sivasın Hafik kazasında 16 ölü, 150 olduğu tahmin eclilmektedır. 

Maalesef tamamen harab ola.a g\lzel fielmıermmt Enincan ve ltemahtau. birer manzara "Yeni Sabah., m bir hizmeti 
Şefin Erzincanlılara telgrafı HükU.met y. M. C. 8Uyük TUrk mllleti ve aziz Türk JI JI •ti"' 

~ctu evveıkı gece, korkuncı bir fe - I r ı l l 
llketıe karşılqb. Ana vatanı sarsan 
lttüthi zelzele dalgası gark vilayet ~ 
leriınizden bazılarını tarümar etti. 
Cüzeı şehirlerimiz harab oldu ve sa-
)ıaı eri çok geçen sev· 
tiU .,ıkılan yuvaları • 

oğu böl • 
sarsılan, 

bir ta
cağında 

" Cümhuriyct Hükumeti felaketin ıztıraplarını 
hafifletmek için acil tedbirler almıştır. En büyük 

ıztırabımız pek acı nüfus zayiatıdır,, 
ı Elazığ, 27 (A.A.) - Zelzele mü -

iİf/lıtlJiıim•••-iiiiİİllİi.._-. ___ ~~-------""---.·· ı· nase~tile Rclsicümhur İsmet İnönU, 
O E 

11\1 \ 2 Erzincan \'alisine a.~ağıdaki telgrafı 
~·" çekmiştir: h, bir çok 

merkezleri • 
lz artık duma 

yığını halinde bu
tıuyor. Bu geniş mıntakayı doldu

~n. mesud Türk evlerinin toprağa 
~lbolan çatılan altında ölen vatan· 
da ların tam yekununu şu dakikada 
bılnıiyoruz. Kar, fırtına ve elddetll 
~fuklar arasında, anasını, babasını, 
~rdeşini, yavrularım feci ~kilde 
~Ybetruig on binlerce bedbaht vatan· 
~ırnız korku, ıztırab ve matem i
~ltıde titreşmektedir. Gözyqla.n dö· 
~ek yazdığınuz ıu satırlar, uğra • 
~iıınız milli felaketi tasvire kat'iyen 
~lifi değildir. 

J\ncak büyük milletler, musil>.t 
~lllanlarında kendine hlktm olabl
i:1· Çelikten bir taazzuv halinde bir
~rı>k felaketi mUmkUn olduğu ka • 
l!:ı.r az zararla atlatmağa ve yarala
l'ıııı sUr:ı.tle tedavi etmeğe muvaffak llıı 
~an cemiyetlerdir. Türk milletinde ,1Jı••&it1+-~:sııı•aiııu•••••-'m111tliıl•••M•11!1!!i!!l.ıı!l!li!--~ 
il ıneziyet kavt bir milli hasise ola-

1 

~ Zelzelenln en ÇGk tahrlbat yaptılı feliket mıntakasını gösterir harita 
l'ak mevcuddur. Nitekim rahim CUm- • 
~llriyet hükfuneti felA.ketten haber - . 
llar olduğu dakikada bütün tegkili- dan dolayı, seni, sadıl: cvlii.d kalbi • ı ve ha valisi olduğu tahmin cdılen :_e 
liıe faaliyete geçerek vatandaşların mizin btitUn acıları V1,; nteşlerile ta- yer yer §iddetli veya hafif olmak u
~adına koşmuştur. Şüphe yok ki ziye ederken, earkta kopan bilyük zere bütUn .Anadoluda hissedilen bir 
buyÜk milletimiz de ta biatin kahrına faciayı içimiz kan ağlı yarak önüne ı hareketiarz olmuştur. 
lıfrıyan çocuklarını eefkatle bağrı - koyuyor ve bedbaht çocuklar için Bu hareketiarz, 2,50 de Kocaelin-
~. basmak için elinden gelen biltiln şefkat, hamiyet yalvarıyoruz. de, 1,52 de Bursada, 1,45 de Diyarba-
~lnıarı kullanacak ve mübarek ••• kırda, 1,30 da Tosyada, 2,5 de İznik· 
~binden başlıyarak tekmil varlı - İlk gelen umumi te, 2 de Antalyada, 2,10 da Konya ':e 

Ilı, yurdun harabeye dönen bu kıs- Ululnşlada, 2,55 de Malatyada hafıf 
~ile her şeyini kaybetmiş zavallı . malumat olarak. duyulmuştur. 
~tan yavrularının yardımına sefer- Ankara, 27 (A. A.) - Aldığımız l,50de1stanbulda, 2 de Kayseride 

l' edecektir. maiflmata göre, bu sabah saat 1,50 1.15 de Yozgnlta, 2 de ElRzığda, 1.50 
~ milletimiz, feci kayıblarımız- ile 5 arasında merkezi Sivas. Tokat (Sonu 7 inci sayfada) 

"Erzincanın uğradığı feli.keta pek 
müteessir oldum. Bütün millet ta EJ'.. 
zincanla yakmdan alakadardır. Ctim

huri) et Jıükiuneti feli.ketin ıztırabla
:rmı hafifletmek i~in 8cU tedbirler al
mıştır. l.lı ziyade ıztıra.bunızı muclb 
olan nüftJS!!a uğradığımız pek acı za
~iattır. Diğer tahribai! milletimiz pek 
az zamanda kanıilen tamir ,.e telafi 
edecek ,.e bugilnkü ankaz içinden 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Atanın Ankarayı 
teşrifi günü 

Dün şehir namına 
Ebedi Şefim izin 

kabrine çelenk ler 
konuldu 

Ankara, 27 (A. A.) - Bugün 
Ebedi Şef At:ıtürkün Ankaraya 
ilk teşriflerinin yirminci yıldönü
mi.i olmak rnünasebetile Ankara 
Vali ve Belediye Reisi Nevzad Tan 
doğanın riyasetinde vilayet ve be
lediye daimi encümenleri azalarile 
Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
vilayeti idare heyeti reisi ve aza
larından mürekkeb bir heyet Et -
noğrafya müzesinde muvakkat 
kabre d ' rek Ebedi Şefin manevi 
huzuı • .md ı tazim ile eğilmi§ler ve 
kabrC; Çt !cnk koymuşlardır. 

cemiyetini kapattı 

Mabod cemiyetin Alemdar caddesindeki merkezi 

"YENİ SABAH,, bugün, ne3riyat -------•-•] 
sahasında istinad ettiği prensiplerin G ·· ı M b k 1 
ve bunları müdafaada gösterdiği has o ge üsa a 
sasiyetinin yeni bir zaferini kaydet
mekle bahtiyardır. Belli başlı davala
rımızı hep milli meseleler te11kil etti 
ve tahsisen hayata henüz girmekte 
bulunan gençliğimizin milli, içtimai 
ve irfan terbiyesi hususlarında çok 
hassas davrandık. 

l{arilerimiz hatırlıyacaklardır ki, 
bu cümleden olarak, bir müddet ev
vel "Y. M. C. A. - yani Amerikan 
Genç Hiristiyanlar Cemiyeti., hakkın 
da uzun neşriyat yapmıştık. Bir mis
yoner teşekkülü olan ve gayesi, ce • 
ıniyet teşkilatı ve irfanı zayıf memle
ketlerde, gfıya insanlığa medeni şef
kat ve himaye göstermek maskesi al
tında, din propagandası yapmak olan 
bu cemiyetin Türkiye gibi layik bir 
memlekette hiçbir yeri ve yapacak 
hiçbir işi olmadığım, ve olmaması la
zım geldiğini ortaya koyarak maale-

( Sonu S üncü sayfamı:ıda ) 

" Abidelerimiz : N 

Bu nedlr \'e nerededir. 
Cevap: • • • • . . . . . . . . . 
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Peygamberin vefatından sonra Har~ci _ticaretin 1 Bir eroin fabrika s 1 
irtidad hareketleri nasıl başladı? tanzı"!!!!aşlıyor d k }d 

-20- İthalat ve ihracatçılar mey ana çı arı 1 
Şimdi ise artık ~eti Peygamber gidecek ve memleket itleri ile uğra- birer şirket kuracaklar k . 

yoktu. . _ .. şacak yerde Medine pazarındaki ?Uk- . Ticaret. V~kilinin Ankaraya avde-, 15 llO af yon la beraber yakalanan 
Mademki Peygamber kazandıgı nu- k9.nını açtı, ticaretine devam ettı. tinde venlmış olan kararların tat • l . • . . • 

fuzu nübüvvet vazifesi ile elde etmiş- Vakit biraz geçmişti. bikatına memur ettiği Vekalet mü- 6UC Ulardan btrlSl itse talebeaidtT 
ti, binaeııaleyh ayni yoldan yürümek Hazreti ömer de evinden çıkmıt, dürleri dün ak§&Jll Ankaraya dön- • 
suretile Arabın tızerhıde baıkalan da mescidde zannettiği Hazreti Ebü Be- müşlerdir. · 1 
nafiz olabilirdi" k" · ı· -~ Memlekette miktan azalmış ve Emniyet Kaçakçılık Bürosu ınemur nnda tanzim e4ilen evrakla adliyeye 

. ırın yanına ge ıyo.cuu. 1 b" .. dd be . kib tt"kl . 
Bu suretle dilşünenler ve Peygam- Pazardan geçti. Baktı ki Hazreti herhangi bir surette piyasaya kô.fi an, ır m.u .etten ~ ta e 1 erı verilmişlerdir. Bugün Asliye Beşinci 

berlik heveeinde olanlar dt13Uncelerini Ebfı Bekirin dilkklnı açık ve.. yerıl miktarda çıkanlmamış olduğundan Kabataş ~ı ~e~mden ~O yaşla- Ceza mahkemesinde muhakemelerine 
derhal tatbik mevldine koydular. halife lçerde alını atım ile meşgul .. fiyatları artmış bulunan belli başlı, ~da Ş~~ ıs~de. bır genem Ostro başlanılması muhtemeldir. 

Arap, esasen gayrimenınundu. Hil- Hazreti ömerin canı sıkıldı. ehemmiyeti haiz maddelerin ithalle- Türh" k Tütun şır~eti u~t8:baş~ı İbra: Şadinin, Kabataş lisesindeki bazı 
k tt be t d lı lı 1 k bil 1 Y ... Em" ··ı .. , · i dedi · · t · tesh"l tm k b ımle beraber bır eroın ımalathanesı a e ser s yara ı ş o an a e er - a ıru mu mın n, , sen rını emın ve ı e e ve unun 

1
. 

1 
"k . . . . İb . . arkadaşlarım da eroin çekmeğe teş -

"Efradı Muhammedin kurduğu din artık Peygamberin yerine vekil in- için icabeden kolaylıkları göstermek ış etti lennı tesbıt etmışler, ıahi • . . . -min Beşikta ta Tuzb ba add · d vık edip onlara erom sattıgından da 
ahk8.ınına,, kerhen tabi oluyor veya- tihab olundun. Binaenaleyh ticaretle üzere alınan karar ve direktiflere ş a c esın e- .. . . . 
hud tAbi olmuş gibi gözüküyordu. 1 meşgul olma.maklığın li.zım. Millet göre şehrimizdeki ticaret aleminde ki ev~de işliyen bu fabrikayı dün bi~- şu~he ~kt~r. ~lhakika bazı 

Bilhassa namaz meselesi Arabm işlerini idare vazifeni bırakıp da pa- faaliyet başlamıştır. denbıre basmışlaruır .. Bl.ırad?, 15 kı- delıller bu şupheyı takvıye edecek ma 
canını sıkmakta ve zekat vermek me- zarda ticaret işleri ile uğra§man hiç Ham maddeye muhtaç fabrikatör- lo kadar ... a~yonla eroın ımalıne yarı- hiyette görüldüğünden gerek mekteb 
selesi de İslama zorla dahil olan kim- de doğru değil.. ler ve diğer ithalat erbabı aralarında. yan bazı alat ve edevat bulumnuştur. idaresi, gerekse polis bu noktadan tah 
selerin kiselerine dokunmakta idi. Hazreti Ebu Bekir arkadaşının zümre zümre toplanarak birer şirket İbrahimle Şadi yakalanarak hakla- kikat yapmaktadırlar. 

İşte bUtUn bu noktalardan dolayı sözlerine hak verdi ve: kunnağa devam etmektedirler. Bu VVVVvvvv 

gayrimemnun olan Araba herhangi - Doğru söylüyorsun Ömer, dedi. şirketlerin hedef ve gayeleri normal Bugün Mehmed Akif POLiSTE: 
bir kimse çıkıp da: Fakat ben halife olmakla beraber kA.rlara dokunmadan halkın umumt •ht"f I" 1 k K d • • ·· ·· •• 

"Ben Peygamberim.. Muhamme- yemek ve içmekten fariğ olmadım. menfaatlerini korumak ve iktısad 1 1 a 1 yapı aca ar eŞJPID gozunu 
de olduğu gibi bana da tabi olunuz. laşem için paraya ihtiyacım var. E- meselesinin önüne geçmektir. Bugün büyük Türk şairi ve İstik- çıkardı 
Hem ben sizin üzerlerinize Muham- ğer ticaretime devam etmiyecek olur- Dün akşam geç vakte kadar şeh- lil marşının ölmez nazımı Mehmed F tiht Kal ak k d 

· "zd b ... Ak"f" ··ı·· yıld"" .. ..d.. B .. a e p çıçeşme yo uşun a 
medin yüklediği yükleri bafületece- sam aç kalının. rımı e ulunan Vekalet Teşkilat • ı ı ın o um onumu ur. u mu- 3 arada t F tm Ozd · 1 · ö b I dı M""d·· ·· S · h betl 1 tanb l Ü · ·t num 0 uran a a emır e ğim. Zekat vermiyeceksiniz. Namaz Hazretı mer de arkadaşının u an rma u uru ervet Berkın a- nase e s u nıversı e genç- k d . N t da çık k 

1 1 
· ı·-· b"" ··k b" "ht·f 1 . . h ar eşı usre arasın an av-

vakitlerini de azaltacağım sözlerine hak verdi. Ve cevaben: zır anmış o an şırket nizamname pro- ıgı uyu ır ı ı a merasımı a - d N t F tm .. .. d . ., · · ·· · · · · .. 1 tı · 8 d Ü ga a usre a ayı gozun en ya-
Diyecek olursa, esasen cahil bulu- - Mademkı, dedi, sen bugun Eını- Jesı hakkında izahatta bulunmak u- zır amış r. Merasıme saat 1 e • 1 akal tı 

· in d ·· ·· d · · d · · · · "te k nf ı da ı.-.... 1 ra amış ve Y anmış r. nan bu insan kütlesi bu sözleri söyli- rUlmü'mın makamın asın. Butun zere emırcı ve encılerın toplantı- nıversı o erans sa onun . U09'a.- K il h 
yen kimseye memnuniyetle tabi ola- rııilletin, bUtUn lsllmın hayat ve is- sında hazır bulunmuştur. nacaktır. Edebiyat Fakültesı profe- ayna.r SU • aflanıh 
caklardı. tikbalini elinde tutuyorsun, lazım - Bu toplantılar neticesinde demir • sörlerinden Ali Nihad Tarlan bir hi- Bomontide Sürat Mensucat fabri -

Nitekim de oldular. gelir ki beytillmal de sana yardım ciler ve dericiler ve inşaat malzemesi tabe irad edecek, bunu Hukuk Fa - kasında çalışan ve FeriköyUnde otu-
İşte Hazreti Peygamberin irtiha- ede ... Hemen dükkanını terket. Sana tüccarlarının şirketleri teşekkül et- kültesinden Necdetin bir hitabesi ta- ~n ~8 yaşın?a Mehmed .çalışırken 

tinden sonra Arabistanda başkaldıran hilafet vazifesi için elbet milnasib miştir. Demircilerin son toplantılar- kib edecek ve Edebiyat Fakültesin- uze~me devn~en k~daki kaynar 
irtidad isyanları bu esas dahilinde ol- mikdar bir mebl!ğ verirler. da kendi aralarında salahiyettar bir den Raci ve Zeki Ömer şairin eser - su ıle muhtelıf yerlerınden başlan -
du. Hazreti Ebfı Bekir memnun oldu. müdürün tayini hakkındaki fikirleri !erinden muhtelif parçalar okuya - mış, hastahaneye kaldınlmıştır. 

Yalancı Peygamberler, sahtekar - Yalnız, dedi, bana vereceğiniz makul görUlerek kabul edilmiştir. caklardır. KUmUrden zehlrlendl 
ve riyakar nebiler meydana çıkmıştı. mebliğ iaşemi temine Wi gelecek Bugtiıı de çuval ve çaycıların şir- Mehmed Akifin yıldönümünde ha- Paşabahçede 1ncirköyü camii mey-

Arablan gafil avludılar. bir meblağ olsun da milzayakada ketleri teşekkül etmesi kuvvetle muh- zır bulunmak üzere Ankaradan 6 ki- zini Rasim odasında yaktığı kömür
Kendilerine pek çok tarafdar bul- kalınıyayım. temeldir. şilik bir talebe grupu gelmiştir. Bü- den zehirlenmiş, Nümune hastaha -

dular. - Merak etme .. herhalde seni tat- Bu şirketlere aid hazırlanmış olan yük şair için akşam da Muallim mek- nesine kaldırılarak tedavi altına a -
Ellerinde kuvvet olduktan sonra min edecek bir meblağ ikraz ederiz. nizamname ithalat işlerindeki lüzum- tebinde bir toplantı yapılacaktır. lınmıştır. 

bütün Arabistana hlkim olacakları- İ§te bu suretle halife Medine paza- suz mutavassıtlan ortadan kaldıra- vvvv Otomoblller de dUkkAn-
nı zan ve iddia ettiler. ~ndak~ dükkanı~ı k:"pattı ve mes - rak halkın istifadesini korumakta • DENiZLERDE : lar• d•d•ndılar 

Hele ilk zaferlerinin çabuk netice- cıdde~ı idare vazıfesıne başladı. dırD .. w ._ __ ,u.__ İngı·ıı·z - Fransız ataşe Rıza Aslanın idaresindekı· 2433 nu-
leri ~da büsbütün Umide dUş- Diger taraftan Hazreti Ali r.evce- ıger 14uuı.a.u demir, saçtan ve • 
t.UlC.i.·. - • -"-"- ,,-_ .... ..__ :ı- ı..-ı.... ... ~:ı.vinıdrıı- baska diier demire müteallik bazı navalları liman maralı otomobil Beşiktaşa giderken 

Bütün bu vakalar, hldiseler. fesad panmış hiç dışan çıkmıyordu. mevad ithal ederek iş yapan fahri • hı:ı.lı.lmnıc:ı çıkıp IIlrticonin ~1 dük· 
ve entrikalar meydan aldığı sırada Onun bu hareketi esbaba dargın katör ve ithalatçılar aralarında bir reisliğinde kanı vitrinine çarpmış, kısmen hafif 
idi ki Hazreti Eb(l Bekir Üsamenin bulunduğunu aşikar bir surette gös- şirket kuracaklardır. Yılbaşı münasebetile Ankaradan hasara uğratmıştır. 
ordusunu Sı.µ'iyeye sevketmeğe ve teriyordu. ~rek. muhacirinden ve Hub~b~~ıların Kuracağı Şirket şehrimize gelmiş olan İngiliz ve . Zavalb •me!enlft kolu 
iı;.idad e~.en asi kuvvetlere karşı cid- gerekse .yen~ .h~lifeye m~nsub. olan- ~ Şehnmızd~i buğday, zahire ve di- Fransız ataşenavallan dün Mıntaka koptu 
dı bir mudafaa vaziyeti alamıyacak lardan hıç bırmm Hazreti Alinın evi- ger hububat ıhracatçılan aralarında Liman reisligı-·ne gelerek müdür Re- K zlı d H h w 

d 
n w al d k' b" b" ı·k .. d . a çeşme e acı asan sokagın-

ereceye düşmüştü. e ugramam an ara yer e ı ger - ır ır ı vucu e getınnektedirler. fikle görüşmüşlerdir. Bu görüşmele- da 34 ralı N" t . . d b" 
Hazreti Ebu Bekir evveli ve her ginliğe hak verdiriyor ve bu gergin- Bu birliğin teşekkül sebebi yapı- rın· Tü"rk vapurlannı Akd . d k' k dı mı_mdad b _hımeed ısmınelel"k ır ' lik ·· "k 1 "hrac . . n enız e 1 · a na aı e ag an e anı e ı e-

:tj) --- --- : 
·n 1 ~---~-~-~~ 

F ransadaki askeri kredi 
ve ikhsadi vaziyet 

Geçeıılerde- Fransız pa.rJament.o 
su 1940 &eneslnin ilk ttç afi 

f~ bir askerf kredi projesint kabul 
etti. Bu kredi takriben 55 milyar 
franga baliğ olmakt.adır. Bu suretlfl 
bir lıarb 1«mesl müddetinde F.raıısa
nm bu sabadaki kredi miktarı aşa.it 
yukan 249 milyara varacaktır. Di· 
ğer taraftan servislerin de ihtiy* 
lan nazara aluıırsa Fransanm top
yekh 1940 büt.çesl 828 mllyar fr~ 
gı bulacaktır ki bu da günde 900 
milyon franhk bir masrafı lstllzalll 
edecektir. 

Şüphesiz böyle mna.nam bir rak· 
kam, bu kredileri besllyecek iktJsadf 
ve mali faaliyetin ve alınacak ted .. 
birlerin kolay ola.oııyaea.ğını da. gô9 
t.eren bi.r işarettir. 

Bunun l~lndlr ki, Fransa, tıpkı İJto 
gilterede müşahede edililigı gıoi, 

hem miişterek bir sahada, ve hePI 
de münhasıran milli sahada, göste
rilen faaliyet ile ve alman yeni ve 
haliha:ıır hidiselerine t.etabuk edeli 
tedbirlerle bunun önUne geçmeğe çş 
bşmaktadır. 

Diğer taraf tan, unutmamalıdır ki 
bu askeri masrafiar, mahiyetleri iti· 
ba.rile de, kendilerini besliyecek iktı· 
sadi membala.n da. orbı.ya çıkarabi• 
Jecek bir keyfiyettedir. 

E,·veli endiistri, fazlalaşan ibti • 
yaçlar için <:,ok fazla mesai sarf et .. 
mek mecburiyetinde J<aheılldlr. lltltt.! 
na müvazl olarak ta ticaret a)'lll 19-
tikamett.e seyredecektir. Bu iki _.. 
hada da devletin geliri taayüd et
miş bulunacaktır. 

Fıımsanın bu ihtiyaçlara ka.rşllı
yacak diğer bir servet ve faaliyet 
membaı da zlraattir. Şüphesiz, Jıarb 
,.e seferberllk işleri ziraat sahasm .. 
dald müstahsil kuvvetleri azaltmlt" 
tır. BununJa beraber, halihazır v~ 
ziyette umumi gelir muhtel o.lınaınJŞ 
tır. Bu seneki lıasad, harbin başla
masından evvel idrak edilmiş bulu· 
nuyordu. 

Fakat halihazır vaziyetinden zi · 
yade gelecek seneler me\'ZUU bahse>
lunca iş değişmektedir. 
ya.,ama1arı için zaruri ıstthsatata ~ 
gelirleri muayyen bir seviyede to 
ma.k ve dolayısile devletin gelirle 
rini azaltmamak gayesini taha.kk 
ettirmek, şimdi Fransız idarecileri 
Din başlıca hedefini teşkil etmekte 
dir. 

Bunun içindir ki şimdi, Fransa 
sahada azami faaliyeti göste 
t.edbirler ittihaz etmektedir. 

Dr. Reşad SAGAt' şeyden evvel hlllfet meselesini hal- gun geçti çe arbyordu. acak ı atta gayrı tabıi fiyat tek . A _ 1 .. 
1 tm k ist mi b . Yalnız Hazreti Ali değil bütUn eh- lifinin önüne geçm kt" D" w t k kontrol meselelerıle alakadar oldugu den 34 yaşında Mustafa Yanık dun 
e e e ş, u makamın tek bır . • . . . . ~ ı. ıger eşe - tahmin edilmektedir. sabah sa.at dokuz buçukta kazaen l°VVV'oVV"VV'.rv\~""'~'V'Vvv~~~ 
~ahısda istikranın temin eylemişti lı beyt de meydanda yoktu. Medıne· Kül etmış olan bırlıklerde olduğu gi- ~ k 1 . BELEDiYEDE ı 

Artık halüe kendisi idi · de herkesin bili.istisna muhabbetini bi ecnebi memleketlerine yapılacak Ege llmaftl•rınll• biriken sag ko unu maı:;ııe k:~şına kaptır-
Üsameyi sevkettikten ~nra arka- kaıanmıı olan Hazreti Abbas da hiç olan satışlar bu . birlik tarafından m•llar getlrlllyor mışiı a;şustafzava dınınh o ~nu kopar: Taksilerin yoklamas 

d ö . . kimse ile görUomUyorou. kontrol edilecekt· mış r. a er al bır otomobıl •• ti 
aşı Hazre~ merle bırlikte Medine- Bu . t birtakım dedikodul ır. İhracatın artması yüzünden son le Balıklı hastahanesine kaldırılarak SUra 8 yapılacak 

ye girdi ve ıstirahat etmek U.re evi- m :Oi:aBL sebeb' t erdi arın IKTISAD iŞLERi 
1 

günlerde Egede bazı limanlarda bi- tedavi altına alınmıştır. Taksilerin ve IOf&ierinin Beledi 
ne çekildi. ey . ma ıye v · - riken ticari eşyalan almak üzere U I tarafından *1'nan zaman yapılan 

Ertesi sabah "ok erkenden kalktı Medine halkı: y k t•tt•k nen· 11 ·d · · Tan • aeını J•r•lly•n Çır•k kın kl __ ,_ __ ,_ 
1" • 'll2'U&I AJ • , apa ve 1 1 1ZY0 arı ı aresmJn V&puru \'e YO QUIGH&UJllll uzun • 

Medinede kUçtlk bir dtlkklm vardı - .nı.uu.et inm hakkı idi. Ebft ' . . . . Mercanda terzi Avedis ile çırağı müruru ubunı ~ta 
Burada ticaretle, abm satımla m~ ~kil h~e olunca Ali gücendi, onun piyasası ~:ve postası olarak Mersme gıtmiş- Rupen arasında alacak yüzünden çı- görülmektedir.~ 

gul olurdu ve bu auretledir ki ailesi- ıç~vıneğed~~=yor.. Memleketimizdeki yapak satışlann- ~ d t tt•kte Sam kan bir kavgada Rupen Avedisi ma- ratle ve halkı ralılitt!DiMlll 
nin maişetini temin ederdi. V . ti;; arb d . daki durgun vuiyet devam etmekte- dv ~· e ıı n sonra ktı sun vapu- kasla başından yaralamış, Rupen ya- şekilde yapılmasını 

Artık halüe olmuştu. Binaenaleyh işit azıi:azreti~e ~· edik~'71 dir. Yerli fabrikalar Anadolu ve Trak ru a ır se er yapaca r. kalanmış, yaralı tedavi altına alın - H•lk han •mlaienrten~ailçrt.llır 
idare işleri ticaret işlerinden daha vah:.et peyda ed ek b~· =~ yanın muhtelif noktalarına mübayaa Deniz ameleal mUter•- ınıştır. Belediye tarafından açılacak bed 
mühimdi. Onlarla mefgul olması li _ doğru gitmediğini ~:t;. e gore memurlarım gönde~lerdir. ?iden kim paral•rını laUyor v.a halk hamamJan kinunusaniden 
zımdı. nk önce Hazreti Ali . d"" .. memın:. ve eksperlerın noksan fıyatla Limanımıza gelen ecnebi vapurları- Fllyoe - Erelll ar•ennt• tıbaren faaliyete geçeceklerdir. 

Fakat bütün servetini Hazreti Pey- sinde bir milddet ser~ b= ~ m~ muba~~ etm~eri müstahsili tat na yükleme ve boşaltma işlerinde ça- ltllyen deniz veealU hamamlarda fakir halk çok ucuz 
gamberle beraber yaptığı cihadlarda istemişti. Fakat bu serbest bırakm:k mıDn. ~tmetdirafgı haber alınmaktadır. lışan liman amelelerinden 270 kişilik Kömür havzasının haiz olduğu hu- fiyatla ve diğer müracaat edenler 
sarfeden Hazreti Ebft Bekir . . ıger a tan Rumanya Anadolu . .. . . .. .. .. 5 kuruşa yıkanabilecek! rdi 
kalmıcıtı İd . 

1 
. . ' parasız . keyfiyetı bıraz daha ihmal edilecek cinsi yapaklanmıza İstanbul t 1. . bır grup dun Lımanlar Umum Müdür. susıyetler goz onunde tutularak Fil- _ • •. _ e r. 

'JI • are ış en ıle meşgul olur . l belk" . dalı aham . es ımı ı·· -.. .. ed b d Er - , 
ken maişetinin de temin edilmesi ll: o ur~ ı ış a v ete gı • 68 kuruştan talib olmaktadır. Ame- ~gune muracaat erek aylardanberi yos çayı mansa. m. an eglıy~ ka- ParU kongrelerl blUyo 
zımdı. 1 derdi.. . rikadan da yapak ve yünleriınize ali- bırikmiş olan kazanç vergisi paralan- dar olan ~a. bır ~~an addedılerek Parti kongreleri neticelenmek .. 

Bunu dü ündü ve . ~~ ıt~barladır ki Hazreti Ali mese- ka artmaktadır. Alakadarlar hüku _ nın iadesini istemişlerdir. bu ~~a .. dahılindekı iskelel~r arasın- redir. Şimdiye kadar yalnız Kartal 
mutad . ~ k sab~eyın ber- ! lesmı bır an evvel halletmek ve Haz· metimizin yapak ihracı için de mu - Limanlar Umum Müdürlüğü amele- da kom~ ve amele nakliyatındaıı Eyüp kazaları kalmıştır. Bunlar 

evın en çı ınca dogru mescide 1 reti Resfıliln ~~dını kendisine bia- ayyen bir miktar lisans vermek ihti- nin müterakim paralarının derhal tes ~ka .. ~ır .. ticari işl~re işl~!en ~k • bitti~ten sonra parti kongrelerin 
1 te davet etmek ıçın arkadaşı Hazreti mali mevcud olduğunu söylemekte _ . . . . . . ~ moturlu, yelkenlı ve kureklı na- tesbıt olunan bazı esaslar Beledi 
Ömerle görüşmek lüzumunu hissetti. dirler. vıye edilmesı ıçın tedbırler almakta - kıl vasıtaları patente ve sıhhi Vilayet ve Parti merkezine bil . . r. ' 

Hazreti Ömer: Diğer taraftan tiftik fiyatlarında dır. muameleleroen istisna edilmiştir. cektir. 

oıımıomm1 .... auı-ı ... 111 .. 1111B .. 111m•mmm11111mnı•ıı••ı 

ŞEHİR HAYATI 

Yeni Sabah, ! 
1 

ABONE BEDEU l ı 

- Müsaade edersen, dedi, ben gidip yükseliş devam etmektedir. 
bir kere Aliyi göreyim ve onunla ko- Dün yeniden 30 bin kilo satış kay

-TUrklye Ecnebi 

IENELfK 1400 Kuruı 1700 Kuruı 
8 AYLIK 760 :ıt 1450 :ıt 
8 AYLIK 400 :ıt 800 :ıt 

1 AYLIK 150 • 100 :ıt 

28 ILKKANUN 1939 Perıembe 

558 H.Zilkade17 355 R • l.Kiaua 15 
GU•t 362- Ay 1 12 Kuım ı Sl •.· 

••• ,., s •• ı v ... ıı s •• , ...... ot•• lkl11111 ...... ot•• lkl•lli 

2 57 7 28 - - -'.es 7 25 ·~ u 14 35 
AkfıL Yateı '"'•k Akfa. Yatlı ı-11 

12 00 1 3, uso ı'" 
-18 26 S S7 

1 

nuşa.yım. Eğer sözlerimizi dinlemez dedilmiştir. 
ve muhalefette devam ederse o zaman ----
ne yapacağımızı düşünürüz. Yılbaşı gecesi nakil 

Hazreti. Ebu.~ir, ömerin Alinin Vasıtaları Saferleri 
yanına gıtmesını muvafık bulmadı. . . 

- Olmaz dedi ·ım k . Yılbaşı gecesı Denızyollan ve Şir-
, , sen gı e.. endi- k ti H · 3 . A 

ne hlkim olamazsın ve beliti asabi· e aynye gece saat d~ ılave pos-
yet izhar ed ek . . b"" b'· tün ,,.___ _ taları yapacaklardır. Denızyollarmın 

er ışı us u ~- t 3 d K.. .. .. 
sın Bu vazife . Ebtl Übe d vapuru saa e oprunun Kadıköy 
ltın'. o bu i...ı yı '"rtir y edaye vere- iskelesinden kalkarak Haydarpaşa, 

' .19& go zannın yım. Kadıköy ve tekmil Adalara u w -

İdare ve siyasetteki yüksek kabi. caktır grıya 
liyeti ile esasen maruf olan Hazreti Şirket vapuru da Kandilliye kad 
Ebft Bekir bu suretle bir kere daha olan Anadolu iskelelerine uğra~ 
kabiliyetini göstermiş oluyordu. sonra Boğazın tekmil iskelelerine uğ

Evet, Hazreti Ebtl Bekirin hakkı rayarak Kavaklara kadar gidecektir. 
vardı. Bundan başka §ehirde tramvay ve o-

(Devamı var) tobUs il&ve seferleri de yapılacaktır. 

ıı !• ' 1 •' m111m111Mo1HHH--•mıenmaaum1a1 11111 I· 1 1111 111' l.ıı ı ı,!f 11
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Zavallı Türkçe 1 

B lr p.rla vardı, slnirleııirdlk: 
"O gün ki gönittm seni -

yaktın da yaktın beni,, ve bu Türk-

çe olnuY!'Jl Türkçe keDmeler terki

binin kabahaünl -galiba- Türk ol-
mıyan bestekirın muhterem diline 

buJarak müteselli olmağa çalıpr -
dik. Fakat Anadolu ajansmın ev-

veUd ak~ verdiği bir telgraftaki 
iba.re hbi o 1'ürk ohruyan vatan-

daşa karşı pek mahcup dÖ§Ürdü ve 
ondan af dUemeğe mecbur eUL 
Cümle ıu: "Almanlar SABAlllN 
ERKENİNDEN bir çok ke§if ba
rekAtmda.., vesaire,, 

Zavallı 'l'Urkçe ! ~et Türk a
jansı da mı böyle "a ....... gecin
den !,, senin aama ktaılıieeekti! 

• H .. 
KONFERANS - Beyoğlu Ba:lk 

evinde per§embe güxü saat 18.30 
da ~nt Mikmnin Halil Ytft(JftÇ 

tarafından uorta zamanda Şark 
Tarihçilik,, mevzuıındcı mühim 
konferans verilecektir. Herke8 g 
'1ebilir. 

H a 
Konferans - Fatih Halkevin 

mutad cumartesi konferansı 
on beşincisi cumartesi günü ak 
profesör Suphi Nuri neri taraf 

dan verilecektir. Mevzuu 
Harbi,, dir. Davetiyeler ev · 
törıttğünden alınabilir. 
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<<Evinizi boyayınız)) 

GI. Kumandanımız 
Halisin CenazCSi 

r---r Milli 

B ir m~ddett.e~beri Kadıköy Do- Mıer hum Diin B.nyiik 
lecliyesi o cıvarda otu.raa haı. ' U 

kı, belki diğer belediyeler de kendi K l' J. l k ~ h • -'Z • ., 
mmtakalannd&kileri, evlerini boyat • a aırı ara "'le ıaı ıge 

Merasimle 
Defnedildi 

Dün Malaty 
kat yaptakt 

El Azığa 
ettil 

Malatya, 27 (A 
saat 9.5 da Mala.tyı 
ıruıt Şefimiz İsme 
yonda vali, beledi 
erklnı, mektebliler 
fında.n coşkun te 

Ticaret Vekili dll.n Millet Mecli
ainde, alınan tedbirleri izah etti 

ma.k için polis vasıtaslle müt.emadi bir 
tazyik altında bulundurmakta.dır. 

Resmi tebligatla. gelen polis memu
ru kapllllZl ça.la.rak elindeki kağıdı si
ze okutmakta ve evinizi Belediyen.la 

Ankara Z1 (Hususi) -Bugün MiUet Meclisinde Ticaret Vekili Naz- tayin ettiği üç renkten birine boya.-
mi Topçuoğlu, Çoruh mebusu Mazhar Müfidin ihtikar hakkındaki sual ma.k emrinden ilminiz ve Jınberiniz 
takririne cevab vererek Avrupa harbi başladığı zaman bir çok ithalat eş- olduıhı.n:ı. dair inı,,.anızı aldıktan son
yastnda tenakuzdan mUtevellid pahalılık başladığını, birçok maddelerde ra e~veıa s.iıi bir roü.ddet için rahat 
fiyat tereffülerinin hiç te maddi sebcblere istinad etmediğini, münhıı.ı:ıı- bmurnıald.adır. Nihayet bu müddet 
ran para kazanmak kasdile yapılan spekülasyonlara müsaade edilmiye- g~tikt.en sonra polis ikinci defa bı
ceğini, kahve meselesinin halledildiğini, bütün ithalat mallan için döviz pullZl çalarak birinci tebliği tekid et. 
verilerek icab eden tedbirlerin alındığını söyliyerek demiştir ki: mckte ve: ''Ne zanınn evinizi boya.-

"- Münhasıran Harbi Umumi mirası olan çabuk ve ~olay p~ı~ le~- yacaksımz ?,, sualini Jrad etmektedir. 
zanmak hırsından tevelltid eden bu hareket derhal kabuguna çekılmış Emir kulu olan polisle evin kapısı 
bulunuyor. Yeni hücumlar durmuştur. Fa.kat spekülasyondan vv.zgeçmiş- önünde evinizi niçin boyayamıyacağl
lerdir, diyemiyeceğim, fırsat bekliyorlar. Hükfımetin tedbirleri müessir mza. dair münakaşaya. girişıneğe hi9 
olmazsa derhal yine baş kaldıracaklardır. Fakat o kadar hazırlanmakta- bir mecburiyet olmadığı için ve ayni 
yız ki böyle bir hale asla meydan vermiyeceğiz. zamanda, bu kara.yel fırtınalarında. 

Memlekete 1§.zım olan her §eY mutlaka getirtilecektir.,, her ikinizin de öşümemasini temin 
Vekil bu maksadla ithaHi.t birlikleri yapildığını, toptan gelecek malla- maksadile b.bli "boyarız!,, diyor ve 

nn fiyatı hükumetçe malfun olacağı.nı, ondan sonrasının sıkı kontrol edi- vakit kazanma.ğa. ça..lışıyorsunuz. Der 
'ıeceğini söyliyerek etraflı izahat vermiş, ihracat vaziyetimizin memouni- ken, ilçüncü tekid, ayni sual, ayni ce- !lerhum Korgeneral Halis Bıyıktaym cenazesi eller Uurinıle taşınıyor 

" landılar. İstasyon 
halk arasında 
yen ve Webe ile 
doğruca. hUkQmet 
ler, hükfunet erkan 
Bundan sonra bel 
diren Reisicümh 
gezmek istediler 
çarşı yolu ile Gazi 
nemaya, liseye gi 
Halkevinde şehirlil 
det görüşerek bilh 
mesaisi ile alakad 
radan tütlin fab · 
işletmeye yeni açı 
daki çalışma şekli 

Milli Şef Pederle 

fete şayan bulunduğunu kaydetmŞ:ir. va.b ... HulAsa. evlerini boyatmak mec- Ölümünü dünkU sayımızda teessür- bulunduğu tstanbuldaki bütün emekli 
İzahat Meclisçe tasvib edilmiştir. buriycti, hayatınızın sayısız müşkü- le haber verdiğimiz İstanbul komuta.- generaller ve sefaret ataşeleri, 1stan-

Malatya, 27 (A. 
hur İsmet lnönü ş 
giderek orada m 
pederlerinin kabr 
ler ve saat 15 de • 4 • t - •• • • ıntı içinde katmerli bir endişe ' 1e ba-- m Korgeneral Halis Bıyıktayın cena- bulda bulunan tekmil mebuslar, t. -

şınıza. musalla.t edilnıiş muallak bir ze töreni dün yapılmıştır. tanbulda bulunan bilcümle askeri er- Elauğa mütevec 

Fin mukavemeti her 
şiddetlendi 

vaziyet halinde bir ~k ev sahihlerini Cenaze saat tam 10 da GUlhane has kan, askeri mekteb talebeleri, Yedek den hareket etmiş 

yerde 
buglin rahatsız etınel..-tedir. tahanesinden bir top arabasına kon-j Sübay okulu, bir jandarma müfreze- .............. .,. •••• u 

Fal;:a.t, §ehri bir sene içinde mutt. muş, alay şu suretle teşekkül etmiş- si, bir polis müfrezesi geliyordu. Mı.ll"'I Şef ı·n 
ka imar etmek lstiyen belediyemiz, ti : Cenaze Gülhane hastahanesinden 
yalnız evleri boyatmak sevdasile kal- Önde iki motosikletli polis, arkada Beyazıt camiine getirilmiş, orada. na
ınıyarak görüyoruz ki şimdi kaldırım- bando, sonra sil5.hlannı baş aşağı as- mazı kılınd.ılttan sonra otomobile ko- memfolrntin gilzel 
ları da bize yaptırmak merakına. diiş- mış iki manga asker, muhtelif teşek- narak Edirnekapıdaki Şehidllğe gö - kanlacaktır. 

{Baş 

Diln Sovyet tayyareleri bil.tün 
şehirleri bombardıman ettiler 

müş ve yine polis vasıt.asile bu sefer küllerden gönderilmiş 98 çelenk, 1s • türülmUştür. Bütün devlet 
01 

ikinci bir t.ebliğde dalın bulunmuştur. tanbul Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Şehidlikte İstanbul müddeiumumi 
Tebliğin hulôsası şudur: Kırdar, polis müdürü Muzaffer, Vali muavini Feridun Bagana eski bir ih- kfLrlık, va.zifescve 

"Evinizin kaldırımını ...... mucibin- muavini, Belediye reis muavini, vila- tiyat zabiti sıfatile müheyyic bir hi- yarış etmelcrinl beJ 
Roma, 27 (A.A.) - Rusların ge - balamışlardır. Zayiat azdır. Fin ba - ce yap~l\sınız. Bi~ h.a.ftaya. kadar yet parti erkanı, eski İstanbul valisi tabede bulunmuştur. llaJJwı ıztmıbmı 

tek Petsamo cebhesinde, gerek La- taryaları v~ harb gemileri 2611 Rus yapmaga. başlama<bgıruz takdirde .... Muhiddin Üstündağ, eski Dahiliye Ve- Kıymetli kumandana Cenabı Hak- sa. manevi ahvalde ! 
<!oga şimalinde ve gerek Carelie ber- bombardıman tayyaresi düşürmüşler mucibince nakdi cezaya. çarpıla.caksı ~ kili Şükrü Kaya, içlerinde Kazım !{a- tan rahmetler diler, kederli ailesinin edilmelidir. Mille 
ı1hıncla. Finlandiyalıların mukave- dir. nız.,~. . rabekir, Kemal Ergüden, Kemal Ko- ve kahraman ordumuzun elemlerine candan alakadar ol 
t
1
!letlerini kırmak için yapmış olduk - Fin Kadın Birllği olan Lottaya men Guzel mı 'r • • • çer, Seyfi, Pertev Demirhan, Reşidin bütün kalbimizle iştirak ederiz. melidir. 
arı teşebbüslerin akamete uğramış sub 3 kadın cebhede harbederek öl - w: •mu + ııas1•-•rra s..- -=:==== 
olduğu teeyyüd etmektedir. mtiştUr. Kadınlar mevzilerinin tehli- Kadıltöy iskelesinden ta Pendiğe ka Rooaevelt UçUncU defa lngUt r Çan K . '} Şekle 

Rus tazyikinin en kuvvetli olduğu keli oluşuna rağmen muharebe safın dar uzanıp giden sahada, ~ıe~e~etin namzedUl)lr.I koyıac:1k müzakerelere giriyor Şlmal Lanlz 
Ladoga gölü §ima1!11de Finlandiya - dan ayn]mamışlard..tr. muhtelif sahalarında oldugu gıbı, ha- Vaşington, 27 _ Gayet emin bir Tokyo, 27 (A .. A.) - Domei ajan-
lıların hatları kat'ıyyen bozulmamış hveçten ~len Gönüllüler yat ve servet şartları çok farklı in- membadan bildirildiğine göre Roo -

81 
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Ve vaziyette istikrar hasıl olmuştur. Stokholm, 27 (A. A.) - Binlerce Hollhr otunu·. . . seve!t, Vümhurreısııg.ıne üçüncü defa büyük elçisi Clark Kerr, cumartesi 
Finlandiyalılar, bilhassa merkezi İsveçli göntillünün Finlandiyalılarla Şimdi şehirleşen ~u geruş sayfıye namred.liğini koymağa karar ver • ...... Ç k. , 

1 
kf nicle gazetesi, 

Şimal denizinde v .. 

dirilen İngiliz mayı 

li\nıandiyada hayranlığa şayan bir birlikte harbetmek üzere şimdiden ~talınsmda., mesela.Fenerb~ı:_ed.e, miştir. gunu an ıng e ge ece .ır. . .. 
kahramanlık göstermişlerdir. Beş Finlandlyaya gelmiş oldukları beyan Çıtt.eha.vuzla.rda, Swı~ıyeye gıde..lcen -·- Mareşal Şan Kay Şekın davetı u-
veya. altı misli kuvvetli olan düşma- edilmektedir. Bir İsveç seyyar hasta- tramvay yolunun sagma soluna. ~ı- Ru~lar Hazl ııleyhdmrı zerine gelmekte olan İngiliz büyük 
~ıı püskürtmüşler ve müteakıben mağ hanesinin Finlandiya cebhesinde bu- lan ve asfaltlanan yan soı:rudarda klias:ları imha ediyorlar elçisi, iktısadi ve mali meseleleri mü-
lub etmişlerdir. lunmakta olduğu söylenmektedir. servet bakımından bir. ~ok ayan ve Amsterdam, 27 (A.A.) - Tidin - zakere edecektir. 

da tafsilat verme 
lngilterenin şar 

sis edilecek olan 
luğu 500 mil ve d 

Bu mıntaka.da Rus kıtaatı hududa İsveç Seferberlik Yapıyor eşraf i~et etmck~.edir. . ger gazetesinin M:oskova muhabirine .... 
doğru çekilmişlerdir. Stokholm, 27 (A.A.) - Kış talim- . Onlar ıcın evleriw boya~ be1kı göre, Sovyet makamatı Rus - Alman Almarrı•r l •11glllz dlplo-

- . 1 . hır zevk bir saadet olabıür. Fakat hed . d 1 1 1 •• • • lacaktır. Sed, 1 · 
Dünkü Hava Akmı lerı yapmaları !çın sveçın merkezi ' mua esın en evve yazı mış 0 an matını fterbast bır~ktd ·r 

Roma, 27 (Hususi) - Bugün Rus mıntakalarındaki ihtiyatların silfilı al 0 evlerin arasına. ka.nşmış ;e ~erkbnwı- ve nasyonal sosyalistliğe hücum e • ~ 
la.yyare filolan Finlandiya üzerine tına çağınlmış oldukları ha~r veril- sılsa ev bar~ sıt.hlbı lta.labılmiş .v.- den bütün kitabları toplatıp imha et- Londra, 27 (A.A.) -Londraya gi- sahile müvazi ola 

, . . . sele1'i herkesı tasarrufa teşvik ettigı- k di al d · · d b' Alın akın. yaparak pek çok şehirlen bom- mektedır. yln J me te r. derken B tık enızın e ır an sis edilecektir. Se · 
~ mlz ve heı·şe ateş pahasına satı - .. ... . . !n 
~ d ;c-. b h b da ı rinl bo n I h tı rJJ k d . kruvazoru tarafından es1r edılen -

<<Yeni Sabah>> ın bir hizmeti 
ıı:.• u ar zamanın eve - ~u gar aye , aY&OS OYZ! a . . .. ... . . v .. 

Ya.tamıvorlar ve kaldırımlarını yaıuı.- A) ht 1 .. f gılterenın Moskova buyuk elçılıgı telbalıirlerine ve 
• Moskova, 27 (A. . - Mu e ı 1 

mıyorlar diye cezaya çarptırmak ve tl b 7 k' 'd ur·· ek lmüste.5an Corc Gordon Veoeker ser- tuzak kurulma.sın nezare ere mensu ışı en m -
muztarib .etmek doğru mudur? . keb Bulgar ekonomi heyeti bugün ıbest bırakılmış ve Lonı:lraya doğru Maynler düşmanı 

Ev sahibi olsam, onu boyamak un- Moskovaya gelmiştir. !yola çıkmıştır. 
(Baştarafı 1 inci say:(anııW cemiyet İstanbul zabıtası vasıtuile kfinım bulduğıım gün, Belediyeye sor ~~~=~=~========================================::::::;:::::::::::::::::::::=-=i 

'ef "Y. M. C. A.,, wn zahtıi görünü- bilAmUddet seddedilmiştir. nıa.dan boyarım. KaJdırım için de lı:ı-
•Une aldanan birçok tecrübesiz genç- Türkiye Cümhuriyeti ve Türk mil- keza... Daha Belediyenin ~hirde ev 
~rimizi çevresine alıp zehirlemekte leti, şüphesiz ecnebi dostlarımız için kalc1ırımlarma gelmeden düzeıtcceııi 
huıunduğunu da hadiseler ve vesaik- daima hayırhah ve misafirperverdir. bir~.ok şeyler var ki evvela onları yap
ı~ tesbit etmi§tik. Ancak uautulmaması 18.zımgelen çok malı ve ondan sonra halin bu zaman-
. Alakadarlardan ha;ekete geçmele- nazik nokta, misafirlerimizin de mil- da gösterişten başka. mani Yerilemi

ti.nl ve bu fesa~ ocagınm muzı: ~3:8'- ıt taazzuv ve içtimai teşekktilümüz yecek olan bu nevi imar m:ısraflarnıa 
~Yetine artık bır son vernıelennı ıs- lınkkında çok hUrınetkfir olmaları ve sokabilmek hakkını ka:ı:uımalıdır. 
tiyorduk. - .. hele her türlü tesirden Azade, tam vic Amma denecek ki ''Belediye niza- " • 

Mcdreselen, tekkeleri kapatan Tur dan hUrriyoti içinde yetişmelerine iti- mı veya kanun var!,. güzel O h:ılde Boş laf ~evmıyen kumandan 
~Yede dini iddialı yabancı bir teşki- na etti;;.;,.,.,1~ gençlig-e ka,.....1 tuzak gı·- biz de diyeceğiz ki "Belediye niz:ımı- _ b k dam G 

1 
G !in s'"k'"-

<ut han · ıu ı b'lirdi b · eo'-""·...... •>i pranıtız as rumıı.n enera ame u .... . ın gı ro o a ı ve una m- bi kurulmuş cemiyetler yapmaktan nız veya. kanununuz yanlıştır vey:ı: tu k ." . b" 1 i u.:_ H b" b'daye~ 
QUl üsaad diyorduk? V . dat h d l1akal I bili ti tatbik' . k ~ se' en ır şa as yeı.ı.u. ar ın ı 

m e e · arı tevakki etmeleri lüzumu ve vecibesi- u • m ye ıyesı yo · tind be • k ·· ta · ' · · tmiştir 
llıembalan meçhul olan bu cemiyetin . . . . tur. Yani ne yapalım, e\'İmizi boya - en rı, anca uç ne euın~e'nu neşre . . . . 
\tctız veye. bedava pansiyon, bol kon- dir. Cümhuny~t hükumetı Y. M. ?· yamıyoruz, kaldırımını yapamıyoruz Bunlar da., lıarbl, Fransız kanını esırgıyerek 
tor teının· etmek sauesinde bir Mk A. yı sadece bır daha açılmamak Ü· di · izi · tal ., sevketınek hususundaki ihtiyatlı tabiyesini teba.."ilz 

J lC" ~ ka tmakl · .. ah 1 ye evım mı sa un . ,, 
t~nçl,ri su.esine toplamasından mak .:ere pa a yıne musam a 1 • • . A ettirmf'i't{•dir. 

~ hareket etmiş oluyor Bunun kıymeti Bu bahıst.e eğer bır tazyik lazımsa, . . 11lldı mantıkan ne olmak lAzımgelird.i 'l 1 d · bu fuz}ik yine Kadıköylc Pendik ara.- 25 tcşrinisanide, Jlolanda.yı i&tila için Hitlerın 
l:ıu a:·ada cemiyetin karışık hesabları 1ca ar ~a.ı;,asını da dostlarımızı:ı an- sında oturan servet sahibi zevatın tesbit eylediği tarihten bir~ gün sonra, müttefik 
da dik.kate çok eayandı. aması ıca eder. . . A mallkilnelerine hasredilmeli ve niza - orduları b:ı5kuma.ııdaru hükfırnete ş,öyle yazıyordu : 

Bugün memnuniyetle ögre~ niyoruz Bu yabancı mısyoner teşkılatının t tbil. . ti . f-1- 1 ~rad "Iler an Yat.anın mukadderatının mevzuu balısola-
ı.. h' mm a n ''azıye en a.ıur a • e , 
~ hükfunetimiz "Yeni Sabah m milli fes ınden memleket hesabına duydu- ~-'m b'l 1. ı--·ı · · t.ehir ol c:ı.O-ı muharebenin vukubulnıası iınldiru vardır. İkinci b . " - d . .. . nLUC ı ece~ onı.u ar ıçm unnıa.- .., • 
linye ve §Uur namına yaptığı haklı gumuz erm .. m;mn~m!eti kayd:aer- lıdır. emri ymmimde, Almanların bir taarruza. hazır oldn-

\>e ~edid neşriyatını ehemmiyetle na- k~n .hassas hükumetunıze teşekkıır ve ğunu söylüyordum.,, 
tarı dikkate almıştır ve mücadelemiz bır m.ad yuvasından kurtarılmış bu- Ali Naci Karacan Teşriııionel ayından itibaren General Ganıelin 
~uvaffak neticesini diln vermiş bu~ lunan gançliğimizi de tebrik ederiz. ••-•• ................ ·--•••aa• ...... Polonyada. gaHb ge!en Aimanlann, taarruzlarında 
1'llıluyor: "Y. M. C. A.,, cemiyeti dün . ~ Amerlkmda Nazi prcpa- devam edeceklerini biliyordu. Sevlrulcey~i Wçbir e -
\apatılmıştır. Macrll VekUI Hatayd• g2ndaG1 t~kvlye ediliyor lıemmiyeti olınadan boş yere büyük zayiata uğrama-
~ lrMiso §Öyle cereyan etmiştir: Antakya, 27 (A.A.) _Maarif Ve- Vaşington, 27 (A. A.), - Havas yı kabul etmedi ve M:ı.ginot hattının istinad noktası 

llnclan bir müddet e~el "Y. M. C. A. kili Hasan Ali Yücel dün Hataya gel ajansı bildiriyor; üzerinde bulnnma.k için muntazam surette çekilmeyi 

~ ..Aın~ Genç Hirlstiy~r CC: rniştir. Salahiyettar Alman mahfellerin • muvafık gördü. . ~Bu ~etle de ~a.n ~anevı:as"? 
~Yeti,, nın Alemdar caddesındeki İskenderunda belediyeyi, partiyi den alınan haberlere göre, Avuatllr" muvaffa.ldyetslzl1ge ngrattı. Bu, müstakil ve ıradi, 
~e ~k~ bin~d.a yapılmıa olan tefti~ ziyaret eden vekil, öğle Uzeri Antak-ı yaJ.aki nazi muıtakasının Anşlustan müsn.mmem ve hcsablanınış bir hareketti. 
~ tıcesınde hır takım evrak ve vesa- ya.ya varmış, şehir ınethallnde hü - evYelki eski reisi olan Theo Habitclı, O zamandanberl Almanlar taarruz lınzırlıkL.'lrmı 
~ae Vaz'ıyed edilmie ve bunlar Anku- kfı.met ve parti erkanı ile mektebliler ı Alman hariciye müsteşarlığına tayin devam ettirdiler ve fakat taarruza. da yanaşmadılar. 
ita Ya gönderilmiştir. An.karada yapı- ve halk tar.Uından istikbal olunrntı.-,- edilmiştir. Başlıca vazifesi, Birleşik General Gamolin Noel yortusu mUnasebetilo ha.zırla
l:ııı.?\ Uzun ve derin tetkikat sonunda tur. Öğleden sonra mektebleri gezmiş I Amerikadaki nazi propagandasını dığı eınrl yevmisinde: "Hft.diseleri a.zimle bekliyclim, 
~Y~~ekktilün cemiyetler kanununa ve lzmire gitmek üzere ~hriınizden I baştan aşağı yeniden tanzim etmek·! dedi, çahl',fmak ve ilerisini görmek, işt.e tabiyemizln 

~hareketleri sabit olmlliJ ve dün aynlm1şt1r. ,ü-. ~ırn budur. Müstahkem mevkilerimizden, her ta.rafa 

giizlcrimizi tlikmiş bir halde, A\' 
ne dikkatle bakıyonız.,, 

:: =-= g 

.. Harb H 
Japon K 

1 apon bahriyesinin en açı 
.,,, yeti olaı-ak görünen Am"" 

fie mecmuasında. bir makale y 
Japonya halihazırda risale şekli 

Amiral Nakamurawn ileri s' 
le ile hulasa edilebilir: 

"Almanya - Sovyet Rusya 
vaffakiycti ihtimalini ortadan k 

Japon amirall, lıarbden e"li 
ya, ltalya ve İspanyanın Büyük 
mel düşmanl:ı.rı meiabesinde 
dır. Fakat Rus - Alman paktı 
değişmiştir. Japonya ve İspany 
etmişler, İtalya da bareketsizli 
tir. Bu suretle Büyük Britanya 
ceği tehlikeleri bulmak ve keşf 
nif ve tetkik eylemek te esaslı 
mal denizinde Almanların Gari 
kiyetle mukabelede bulunacak 
liktir. 

Amiral Nakamura'nın y 
bulmaktadır: 

"Büyük Britanyanın, bun 
nin mutlak surette vulrubulac 



914 Almanya Belçikaya 
deki gibi giremiyecek 

Ciarb cebheleri Polonya gibi kolay 
yutu ur bir lokma değil~ir 

28/ 12/1939 PERŞEMBE 
12.30 Program ve memleket sa.at 

ayaı1. 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha • 
berleri. 

12.50 Türk müziği • Çalanları Ve
cihe, Ruşen Kam, Cevdet Çağlar. 
Okuyanlar: Mefharet Sağnak,_ Melek 
Tokgöz. 

13.30 Konuşma • 'Kadın saa.ti" 
13.45/14.00 Müzik • Hafif müzik 

"Pi.,, • 
18.00 Program. 

1 1 • 

18.05 Memleket saa.t ayarı. ajana 
ve meteoroloji ha.berleri. 

18.25 Müizk - Radyo caz orkeetra.'1. 

Bay Hitlenn. ta.biri V"'"bile, Alman- deki könrliler, tahrib edilebilecek bir ı lanndan daha mütecaviz bir şekil l9.00 Konuşma • "Sıhha.t saa.ti,. 
""" .1· 19.HS Türk müziği 

ya, Rusyanm yardımile, bir a.y süren hale konulmuştur. Fransız, Alman göstermek mecburiyetindedir. 
bir harb nllıayetinde, Polonyayı "sü- hududunda bu iş yapılmıfitır. Bitaraf İsviçre arazisinin tecavüzü Uç §e- la~~:~rt:ı~= g;:_et= 
pilrmUş ise de,, Uç aydanberi garb devletler hududlarında ise, maynler kilde tasavvur edilebilir: yanlar: Necmi Rıza Ahıskan, ?düzey· 
cebhesindeki askeri vaziyeti bir adım patlamağa amade bir haldedir. a- Bir gece içerisinde Bile köprü- yen Senar. Mahmud Kanndao • Se. 

28 ILDANUN 19Sf 

Sinema Artistleri Ne Kadar Yaşarlar 
Bir iddia : Sinema sanata artisti 5 senede 
yakıp kUI eder. Diğer iddia : Sinema artist

liği rahat ve ömrü uzabln bir meslektirr 

I 
i 

1 ( 

.-

. J 
1 
1 

bile olsa., kendi lehine çevirememiş- Şimdi, bu vaziyet karşısında garb leri üzerinden, Rhin nehrinin sol sa- çilmiş türküler. 
tir. devletlerinin bitaraf olanlarını birer bili U7.ertne motörlti ve zırhlı kuv - ~ .. · -20.15 Konuoma - "Bibliyogra!ya 

Seferberliğile meşgul olan Polonya- birer nazardan geçirelim: • vetleri sürpriz unsuruna dayanarak 

'· -
· k Fr Udaf satti .. ' 

ya "Sürpriz,, pahalıya r.aal olmuş ise 1 S V 1 Ç R E : geçırme ve ansız m ~ 20.30 Türk müziği • Fasıl hevcti. 
de bu unsur Almanyaya. civar bulu- j ! t · · · 'hl· r İtalyan cenubuna sarkmak. Bu teşebbUsun 2115 o · Solist Sd 

' ga b d 'ı tı · bakk d k t' sv çre arazıs~nm 1 a. ı, . - karc::1sında AlmUJllar genie ve kuv • · pera. geccsı. • . a 
nan r eve en ın a a ıyen lann muvafakatıle yapılması halı, ~ . .. Cenab Berksoy "Soprano dram.atık,, 

SiNEMA YALNJZ llUHAFAZA E1'MEKLE KALMAZı 
~ENÇLEŞT1RtB J 

Sağda: Simone Simon geçen sene Solda: Simone Simon 8 yaşında ikeA 

mevzuu ba.hsolmıyacak bir hal kes- Almanlar için büyük bir ehemmiyet vctlı bır ~uda:ııa hattı bula~k.lardı~. Orkestra: Radyo orkestrası. Şef - Ha 
betmi§tir. Her tarafta, Almanlar, an- kesbedebilirdi. İsviçre böyle'bir ihti- b - tsvıçrenın Fransa arazısme gı- san Ferid Alnnr. sinema artistlerinin mütemadt!gibl bir mucizeye imkan verdiğini ınU 
cak kuvvet sarfı ile bir harekat te- mal kareısında şimal, şark ve cenub ren ucundan, ve yine mahdud ve 1 _ Weber _ Oberon uvertürU. çalışmalar ve yorgunluklar!§ahede ederek hayretlere düşer. 
şebbilsünde bulunabilirler. Böyle bir hududlannın hepsini ayni zamanda dar bi: ç:rçeve dahilin~e yukarı Al- _ 2 _ Weber _ FreiscchUtz'den A • yüzünden Asablannm çabuk bozuldu- Mistingett iki sene evvel ~.
vazi~e.t Almnnynya ne gibi ufuklar müdafaa mecburiyetinde kalacak ve sas mUtlarn.a hatla.nnı atıl bırakmak. gathe'nin Aryası. ğu ve bi~aenaleyh bu .. m~~.ekte insa- virdiği bir filmde, 1913 de çevirdiği 
açabılır? sevkillceyş vaziyeti çok nazik ola _ 1 Bu ha.lde ~~· Fransızların Bcl~ort ve 3 _ Wagner • Tristan ve 1solde- ~. va.k~nden e~el ol~u~ü . m.aıum "Serçe,, adlı filmden daha genç göv • 

Alman erkanıharbiyesinin karşısın caktı. Fakat, Almanya, Polonyada en Lomont musta~~em mevkllenno Al- den Prelüd ve aşk ölümü. hikay~dır. Halbpkı, yen~ ~ı~ ıd_di~. bu rünmUş olduğu söylenirse mübalat,'11. 
da bulunabileceği ihtimalleri bir göz kısa bir zamanda netice almak için man. kuvvetlerının çarpması mukar- 4 - Mascagni - Cavalleria Rusti- noktai n~rm tam aks1nı ~l~rı ~ur - olmaz. 
den geçirelim. Bunun için de Fran- komintem aleyhdan paktı Sovyetlcr- rerdır. canadan Santuzza'nın arvası. n::ı.ckte ve sınemacılık sanatının ınsa • Sinema artisti değil, fakat her in· 
sa haritasına bakalım. Menton'dan le anlaşma işine feda. ettiğinden do- c - Bale ve Cenevre arasında bütUn 5 - Puccini. L& To~'dı.ın dua. nın .değil .~~yatını kısallmak, f~at sana yaşla gelmesi mukadder olan 
Dunkerque'e kadar, Fransanın şark layı, harbin bidayetinde yalnız ba- Jura. silsilesi geçidlerinden Fransız 6 - Puccini • Madame Rutterfl~ • temı~ e:tıg_ı h~zı~r ve ra.bati s:ıy~ın- fa:1.la yağı yaknr ve artisti muhafa.· 
hududlarını Almanya ve bu memle- şına mücadeleye girişeceğini ilan mec arazısine yanaşmak için İsviçre ova- dan arya. de bilS.kıs ömrilnil uzatmak sanati ol- za eder! 
kete civar dört bitaraf devleti ayıran buriyetinde kaldı. Ve Roma hUkfune- sını baştanba.şa istila eylemek. Bu- Konseri takdim eden - Halil Bedii duğunda. ısrar ctmeh-tedir. Erick Von Strohcim'in elli ya§ınl 
hat 

1500 
kilometre uzunluğundadır. ti son gün.lerde, ka~·~ ~e açık bir Ii- ra.da da tabii ve sun'i muk.avemct Yönetken. v ~in~ma artistli~n .h~yatı u:at~- geçmiş olmasına rağmen cinsi cazi • 

Aşağıdaki tablo bu hususda dah::. ~nla, .. ı~:'lçr~ arazısının ta.r:ı~iy.e- noktaları ve hatları fazla miktarda.- 22.00 Memleket sa.at ayan, ajans ~ ıddıasın_a, aksi ıd~ıa ıçı: .. oldu.gu gı- 1 besinl eski kuvvetile muhafaza etti. 
tafsilat verir: tıne buyük bır kıymet verdıgını bıl- dır. haberleri, ziraat, esham - talnilat, bı, bir çok canlı deliller oostcrılmek- ğini söylemek yanlış olmaz. 

dirmiştir. Bütün bu maniler, asırlar im.Uda - kambiyo - nukut borsası "fiyat,,. tedir. Jean Murat yaşının ilerlemekte ol· 
Halihazırda, Fransızların Rhin ve dınca şanlı bir askeıi ana.ne takib 22.20 Müzik - KiiçUk orkestra "Yu- Meseıa: sinemacılık "Luimier,, kar- masına, gayet gürültülü ve hareketU 

Alplerdeki _müdafaa hatlarını Bale- ~en ~i~ ord~~ mildafaa kuv:vetıe- kandaki programın deva.mı,. . deşler tarafından i~ad edilmiştir-, Bun bir sanat hayatı yaşamasına ve nih:ı.· 
den Akdenızc k~d~r . pa:çal~yıı.rn.~ rile bırlıktc, boy le muhtemel bır . ~: 22.35 Müzik - Opera. aryaları "Pl.ıı lar bu meslekte bır çok taharnyata yet Aunabelle'nin de zevci olmuş• bu· 
Fransız kuvvetl:rını .mli~kill ~ır vazı man taarruzunun karşısında dikıh 23.00 Müzik - Cazband "PJ... ve tetkiklere girişmi§ olmak dolayı· ıwınıasına rağmen hala genç, taz&. 
yete matuf gcnış mıkyastakı askeri bulwıacaklar<lır. 23.25/ 23.30 Yarınki p10gram, ve sile en ~ok yorulanların başında gelir. kuvvetli bir Jcunc Premier olabiimelı 
harekat ihtimali, Alman harb plan- [Som~ 6 ıuC1 sayfamızda] kapanış. Buna rağmen Luis Luimier güzel bir teclir. 

-~~~~ii~~~~~~~~ii~~~~~~iii~~ii~iiiiiiiiii~iiii~~~~~~~~~ ihtiyardır: Ayağı iyi basar, gözü iyi F k t b b h' t . . bil _____________ ~ a a u a ıs e mucızenın en • 
görür ve 75 den fazla yaşamıştır. .. vü .. l<l 1 .. t · 0 k d~"' yug nu yı ız ar gos erır. a -

İtalya 350 k. metre 3 
lsvi!:re 350 ,, 7 
Almanya 350 ,, 13 

6 
42 
34 

Bu •• Matinelerden • 
itibaren 

&;.turtıeztt0U7'S' O V ,, ..: .LV 

Belçika 400 ,, 11 88 

1500 
" 

36 180 l.AR.I Bu tablodan Lüksemburg ve Bel -
çikadan Fr~sa.ya giren demiryolları
nın ve şoselerin adedi, Almanyadnn 
giren ve dühul imkanlarını bahşeden 
demiryolu ve §osclerinden çok fazla 
olduğu görülmektedir. 

CHARLES BOYER - HEDDY LA nARRE • SIGRID GÜRIE 

2 -
Şüphesiz bu dcıniryolları \·e şoseler r--------........ --..._..,..,....;,;;..;,;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;,;,;~~----
M a tb u at erkanı ile sinema sahip ve 
n1üdürlerine ve film san' atkarlarına 

•• 

·----· 
AÇIK DAVETİYE 

S:yın muharrir REŞAT NURİ GVN'TEKİN''in bilyiil< ,.e ölmez 
eseri TAŞ PARÇASI,, blt kere llAKA FİLM tarafından sinemaya 
alındığından bu değerli eser BUGON J>EJ~EMBf~ bıtat 18,SO matJno-
lnde TAI{SBI sinemasında, matbuat erkim ile s!nema sahih ve mü-

~~leriııe \·e film sa.natkarla.ruın hususi ol:ıralc röster.(Je(>eğlnden im 
.. ıawmızı dan•tiye olarak kabul ederek te.5rinerinl dileriz. 

Taksim Slneması 'Mildüriyeti 

ses 
HIRLEY TEMPLE 

Türk Hava 
Modelcilik 

Kurumu Büyük 
Müsabakaları 

Müıoahalmlara her bir tayyare modeli girebilir. Kıymetli 

QOlt mükafatlar da.ğıbla<'.aktır. 

Mfüıahakadıı büy\ik mu\·a.ffakiyet gösterene §eref kupa~n ve

rileeektir. ı:azıa taf~ilat, Tiirk Hava Kunımu şubesine müracaat 

ederek a.hnaeak müsabaka bro~ürlerinden öğrenilebilir. 

Mlisabaka 7/ 1/ 940 da Y~ilköyde yapılacaktır. "1077011 

!kinci misal: Sinemanın yine he • ki, adeta, insanın "sinema yıldızları 
men hemen mucidi vaziyetinde olan ihtiyarlamaz, gençleşir!,. diye hükıne 
öld\iğü cıınıo.n ocltccn yo.çını gesmi1'- d .. · ı· F'l ~ 1. · • • ed beri ti. ecgı g~e ır. ı ~;.u::~ yır~ı sen en 

s· lı v •

1 
ti .

11 
• sanatkarı makıyaJ ve zıya oyunlarile 

lınc~a.pcıt gıFsanayıd'eş ren 1 ft 1

1
n - istenilen şekle ve güzelliğe koymak 

san ar a e rer,. ıye maru o an 
Pate kardeşlerdir. kabil olabilmiştir; Ancak, hakikatte 

B l d Le G 
de, dikkat edilirse, bir çok artistlerin 

un ar an sonra on aumort sn- . . . . 
l eh l P th t

. . gençlıklerını muhafaza ettiklerini mil 
yı ır. ar es a er serve mı yapa -
rak iş aleminden çekildiği zaman 75 şahede etmek kabildir. İ5te Marlene 
yaşında idi. Gaumort da yine servc- D!trihin, yahud Gretn Gn.rbo'nun es· 
tini yapmak suretile ayni yaşta sine- r arengiz cazibesi hali devam ediyor! 
macılıktan çekildi. Bu aşk imparatoriçeleri daha ne 

Amerika.da, yalnız Metro Goldvin kadar zaman dünyanın hayaline ve 
Meyer firmasında, bu iddiaya artist~ gözlerine hükmedecekler? 
ler arasında üç canlı misal sayılabi . . Fakat 76 yaşına rağmen Viktor Hu 
lir: gonun hizmetçisini kendisine delice i· 

Lewis Stone, Wallace Bery, LioneJ şık edecek kadar cazibesini muhafa· 
Barimore ... Bunlar yirmi :::enedenberi za. etmiş olduğunu da unut.mıyalım ! 
sinema artisti olarak çalışıyorlar ve =r:=-- __,....~ 
ilerlemiş yaşlarına rağmen hala en Kaçakçıhk yapan poeta 
maruf ve değerli yıldızlar arasında memurlerı 
sayılıyorlar. Posta vasıtasile nümunelik kıymet· 

Hele Fransada bugünkü artistlerin di eşya getirtip ı:;atmak suretile 
ve sahne vazilerinin çoğunu umumi gümrük kaçakçılığı yapan posta me

harbden evvel bu mesleğe atıTmı~ o - muru Ahmed Resmi, Mchmed Tevfik 
lanlar teşkil eder ve insan o tarihler- ve bir iki arkadaşları yakalanarak 
den kalına bir filın parçası eline gc- adliyeye verilmişlerdir. Bunların ınu· 
çirerek dikkat ederse sinema değil hakemelerine yakında. asliye beşinci 
ihtiyarlatmak, bilakis gençleştirmek ceza mahkemesinde başlanacaktır. 

- 22 - iken d~ydum. Vııkı~. Nazif o kadar\ Aman Allahım ! Başıma bu felaket mağn cesaret edememişti. Fakat e- , tım. Ayni zamanda garib bir hisle he- eeye nasıl e t d s ,,.;ne 
O ak~am fabrikadan çıktıktan . fena bır. adam degil. Fakat insan de nereden gelmi~ti. Tanımadığım, vimizi öğrenmişti. 1 yecanlandığımı veyüzümtin kı:ıardı- derhal mevz~~r~e. ~şt~di. onra J ~· 

ra hazır olan elbiselerimi lnıak ~.on. hiddetle her şey yapar. 1 bilmediğim bir kimsenin istemiyerek Tarif edemiyeceğim bir ilzüııtU ğını his~ediyordum. Bir taraftan da - ~ana k yu ~ lb·. k ya" 
re terziye gidecektim. ;abrik::n Sedad~ teaekkilr ettim. Berabcrct ! işinden atılmasına ve sefil olmasına içinde idim. Odamda ışık yanmadığı· jhislerime mağliib oluşuma kızıyor • kıaıyo;. Saçl:nn ~aha :a.r:~a~a pnr" 
biraz uzakla§tıktan sonra yanıma t:r..dye gıttik. Elblseı_erl a.ı.dık. ~edad 

1
s:beb olmuştum. Ayni zama~da. .be- ~. ve pencerede .k~es _bulunduğu dum. Kendi kendime: ı lak, gözlerin daha esrarlı ve dalı& 

birinin sokulduğunu hissettim. Gay- ~ır oton:obile blnmoyı teklıf ettı. Ben nım hayatım da telılikeye gırmışt!.. ı~ın ~re~et o benı goremıy.ordu. Ya _ Bunda sıkılacak ne var? Isma- güzel göninilyor. I 
r1 llıti:;•aıi irkildim. Fakat endişem ıs.te~edıı~. Blm;un üzer~c tramvaya Karakolda söylediğim daha doğrusu tJımdi gelir kapıyı çal~sa d~ye ödüm il Bey beni bir baba gibi seviyor. Ayağa kalktı. Yanıma yaklaştı• 
~abuk zail oldu. Bu gelen mulıasebe bındık. Sedaıl ıkl paketi de benden söylemek mecburiyetinde kaldığım patlıyordu: Bereket boyle hır şey ol- Benim iyi giyinmiş ve güzel olmam . Elim omuzlarımda ve kollarımda geı 
ei muavini Sedaddı. Benim ürktUğii- almıetı. yalan üzerine, Nazif bana nekadar ~~~· Nazif ya.nm saat kadar evin dan memnun olması tabii değil mi 7 dirdi: 
,ınU görünce gülümsedi: Tramyaydı.ın sonra eve kad:ır yıne kin beslese haklıidi. önunde dolaştıktan sonra ortadan diye düşünüyordum. Fakat Nazif - Terzi elbiseyi fena yapmamıfl· 

- Korktunuz galiba! yanyana yürüdük. Yolda hemen he- Bunları, senin artık bir türlü a - kaybold~. .. .. . . . ~ meselesi de bir tilrlil aklımdan çık • Dikişi iyi. Bu modeli sen mi beğen· 
- Hayır, niçin korkayım? diye men biı .eey konuşmadık. Ynlnı ~ Se- çılmayan ve perdesi kalkmıyan pen- ~~~sı ~u vazıy~~ dogruca ts - mıyordu. Her eeyden evvel bunu bal din'! 

ıevab verdim. Sed~ devam etti: dad, çekme çekhıc bana cfairedeki cerene bakarken düşünüyordum. Bir- = il~ :a:ıgilnına ~ erek_ ~ttım. etmeli idim. Yoksa gönlüm bir tilrlU Tam bu sırada kapı vurularak a." 
- Buakşam size evinize kadar r e- arkadaşlarla fazla sıkı fıl:ı ılost ol - den bire evinizin önünde duran ve !Ji- a Y pe . neşelı ıdi: h ta k a.k . 1 çıldı. lçeriye Hakkı Beyin saçsız bı:ı.-

• • .. v • - Evet, fazla delıl ve şahid bula- ra a avuşınıyac tı. llalbukı s- d . . .. 
lakat etmeme mUsaade eder.el{S\niz! mamamı ve kımseyı mile! ırc şiktıyet zim eve dogru bakan bı adam naza- dıl ,n_ . . N if' il B b h' h . §ı uza.n ı. Fakat bızı boyle yanya.nıL 

Bunun sebebi ne olabilirdi? Sedad 1 etmememi tavsiye etti. !mnsını nıı • n dikkatimi celbetti. Kafesin arka - ma 
1 

twıdediı ~çınFn '· atz 
1 serbe~t bırak- m~ dcy una ıç e emmıyct. ver • ve İsmail Beyin elini omuzwnda gö • 

h . hald .. . . 
1 

. . . . mı§ ar . ı a.n.a sen bugün neka.- mıyor u. Ne olursa olsun diyerek rU d ·hal. 
eı e yuzilınden, sormak istedı- adım. Ve Nazırı lsmail Beye jurnal sından dikkat ettim. Evet, bu o ıdi, da.r güzelleşmişsin? Bu . elb' meseley· b' iliı.b tazcl - k nce eı · . ğim suali anladı: etmediğimi yeminle temin ettlıu INazif idi. Derhal kalblıuin hızlı hı~ı k d · yenı 180 

• d' 
1 ır a emege amr - Pardon! diyerek geriye çeltildl • 1r. · v v • ler sana ne a ar yara§nıış? Şöyle ver tm: . k k dı 

- Size açıkça aöyliycyim. Nazifi 1 nnmndı, fakat inanır görlindil. ça.rpmaga başladıgını hıssettim. De- yaklı:ıcı biraz bakalım ı _ Fakat Na if 1 k 'e apıyı ~p:ı · ... b ..... b ·akın 
1 

. . • ._ · z yarın yo wnu e· Bunn beıum çok canım sıkıldı· 
se. e~" ıı I§ ar. O da yolunuzu Yolda ne Nnzife, ne de hır bllE!ka- mek Sedadın hakkı vardı. Nazif bizi Ne cevab vereceğimi ne ı:.ekilde sccck olursa? .. .. kemıe v f d lı b ğ t düf 

00
. . . ~ ' " · Çünku Hakla Bey belki araınızdıt 

geve s z en esa. sorma a sına csa etm ik. Demek ki Se- arkamızdan takıb etmışti. Her halde .hareket edecegimi kestiremiyordum. Kn.şln.nnı çattı: bir ld - zah' . . . 
karar vermiıı. Arkadaıılar konuıılll' dadın duyduğu doğru değllıni§. ~e.lnız olmadıiuıı için yanıma sokul· j GaY.ri ihtiyari lsmail BeY.e yaklaıı • _ BUl'aSl dağ baııı ııu 7 Böylo bir fi"Y 

0 

"b™ 
1.~~~~r) 
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Karadenizdc bir 
çok motörler battı Kömür Davamı 

Atatürk Koşusu 
Ereğlide batan motör
lerin tayfaları boğuldu 

Son fırtınanın Karadenizde sebe -
biyet verdiği kaza ve facialara aid 
haberler devam etmektedir. Bundan 
bir hafta. evvel limanımıman hareket 
eden motörlerden bazılannın feci bir 
surette battıkları haber alınmıştır. 

Belediye, tacirlere i~ 
dikleri kadar köm 
verecek • 

AtatUrk ko•u•u mUkAfatı 

ATATVRK KOŞUSU Mtl'KAFAT

LARINI "YENİ SABAH,, KOŞU
SU MVKAFATLARlLE BİRLİK-
TE GENERAL OEMİL TANER 

118 atletin girdiği k.oşunun ferdi 
ve takım birinciliğini Spor Eğitmen 

Kursu atletleri kazandı 

vazıyet 
Bunlardan 200 tonluk bUyUk bir 

motörün Ereğli civarında Alaplıya Bunlan belediyeden yarım lira fazlasına bile~ 
yakın sahillerde batarak tayfaları - • 
nın boğulduğu öğrenilmiştir. Bu tay- lecekler, fakat çok sıkı kontrola tabı tutula4 
falardan bazılannın cesedleri Ereğli 
sahillerine vurm~tur. Bu tayfalara İstanbul Belediyesinin, halkın kö- hal te..sirini gösterdi, piyasa 
Ereğlide cenaze merasimi yapılmış- milr buhranı ve ihtikan hakkındaki mür buhranı dedikoduları ö 
tır. şikayet ve ıztırabını nazarı itibara a- hususi depolardaki satış fil 

Yeniden Fırtına Başladı Jarak bu meseleyi kökünden hallet - raz istikrara yaklaştı. 
Ege ve Marmara denizinde dün ye- mek üzere Yeni Sabahın teklifi veç - KömUr tüccarları kendi c 

niden lodos fırtınası başlamış ve bazı hile kendi nezaret ve kontrolü altın-ı da Belediyenin satış depolar 
vapur seferlerinde aksaklıklar ol M da ve hiçbir kar gözetmeksizin hatta ha. ucuz fiyatla. kömür satal 
muştur. Sabahleyin 9.25 de Yalova- bu hususta depo kirası ve memur üc ni iddia ediyorlar. 
ya gitmek üzere Köp~dcn k~~ reti gibi m~a.rifleri kendi bütçesin. Onların bu iddiasını derl: 
Maltepe vapuru Heybelıadadan ilerı den yaparak tesis ettiği kömür depo- itibara alıyorUZf'o BugUnden 
gidememiş ve ancak akşam s:ıa: 4.30 ları hakkında gazetelerde bazı neşri- Belediye depolarındaki fiyı 
dan .~onra yoluna devam e:ınıştı.r. yat yapılmaktadır. hatta yarım lira kadar fa2 
Dıger taraftan Karadenızdekı fırM B h ta .. t tt· w. • B yatla kömür satmaları için .. . u usus muracaa e ıgımız e-

tına ~zunden Denızyollan postala- lediye İktısad Müdürü bay Saffet Se- edeceğiz ve istedikleri kad: 
n da rotar yapmışlardır. Ankara va- d . t· k.. temin edeceğiz. Belediye Be: 

bi gün k 1 k d
.. 

1 
zen emıış ır ı. 

puru r geç a ara un ge - . . tih, Beyoğlu, Yenikapı ve 
iniştir. Güneysu ve Cümhuriyet vn. - . "- Beledıye kendı de~ol~rını te- depolarında sömikokun tor 
purlan da birer gün gecikcceklerdir. s~s. etmed~.n ~~el ha~k komur t~a- liraya satıyor. Biz bu semfü 

••••• rıkınde muşkulat çekıyor ve bu yw.- susi tüccarlara sömikokun 
Operatör Orhanın be- den yapılan şik~yctlcr z~a~ z8:111an zam1 23 liraya satmak üzer 

t • • t d• matbuata akscdıyordu. Komur tica - leri kadar kömür vermegv e raa ı ıs en ı t . · li a t b.. ük. r· ı 
v w • •• re ını e n e tu an uy ırma ar ve Belediye Kadıköy ve ( 

Cağaloglunda bır sıhhat muessese- perakende kömür atıcıları kömür fi- .. . . 
, · ahib" ı t·· o h 5 somıkokun tonunu 23 liray 

.11t.atttrk koşusu ferdi ve takım blrlncııiğlol Jia.za.nau ve yn.nşı lhmat eden Spor Eğitmen Kutsu talebeleri 
sı s ı o an opera or r an geçen yatlarını yu .. kseltmek ve ihtikar yap- • 

· · b. · · b h ·d tt· - · Hususı depolara bu semtleı 
ayın yırmı ırıncı sa a ı, ı are e ıgı ma.k için ortaya bir kömür buhranı · 
h i t b"ll s dık · · d b' ' • koku 23,5 liraya satmak ş~ 

En fazla atletle giren 
Beşiktaşa grup birin· 
ciliği kupası verilecek 
Büyük Atanın Ankaraya ilk ayak 

bastığı gün olduğu için dün TUrkiye
nin her vilayetinde Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlilğünün hazırladığı A
tatürk koşulan muazzam gençlik küt 
lelerinin iştirakile yapılmı~tır. 

Atletizm Ajanlığının hazırladığı 1s 
tanbul Atatürk koşusuna dün akşam 
saat tam 18 de 25 takım ve 118 atle
tin Taksim abidesinde AtatUrkün gös 
terdiği yolda ebediyen yUril.mek Uzere 
and içmesini milteakib ve Genel Di
rektör Tümgeneral Cemil Tanerin ko 
§uculara muvaf!akiyet dileğinden son 
ra başlandı. 

Koşucular Ayaspaşa, Dolmabahçe, 
Beşiktaş, Akaretler, Maçka, Ni§anta
şı, Harbiye yolunu takiben abideye 
geleceklerdi. 
Baştan sona kadar grup grup ko

şan atletler arasında bliyük çeki~e 
halinde geçen yarış cidden çok ente
resan olmu~. mütcaddid yerlerde kon 
trol hakemleri tarafından otomobil -

Beden terbiyesi genel direktörünün 
atletleri taltifi 

''Yeni Sabah,, koşusu milkafatla
rını Gl. Cemil Taner dağıtacak 

ı&ıı;.ü.,.~. 

'.Atatürk koşusunda derece alan ve Yeni Sa.balı koşasuııa. 
girecek atletler 

194.0 yılbaşı gtinü yapılmak üzere n bir müka.:fat olacağını düşündük. 

kudısus o omorakı e ı 1 a ısmınS edıkır \ şayiası çıkarıyorlardı. Belediye depo- isledikleri kadar kömür ve 
a na çarpa yara annş, 1 a, larını tesis etmeden evvel kaymakam- · · ·· · 

H k . h tah · d ··1 ·· t .. o Beledıye bütün semtlerd 
ase ı as anesın e 0 muş u. pe lıklarda yaptırnmız esaslı tetkikler ne ·· · · 

·· O h uh · a·· • :-.· · bukü 27.5 !ıraya satıyor. Oı 
rator r anın m akemesıne un ticesinde sömikokun perakende satı- · · ·· 
devam edilmiş, Belediye Makine Şu- cılarda kilosunun 3 5 4 ku,.11aa. kadar ~litün semtlerde K~rab~ 1 
be · rı· w • b k ' • • ~ liraya satmak şartıle m us~ sı şe ıgınden gelen ccva 0 un • satıldıgı-nı ve bu suretle tonunun 35 ·· · - · 
muştur Bunda belediye talimatnn. cek ve komilr verecegız. 

· ' - 40 liraya verildiğini yapılan mütead - · 
mcsinin 80 inci maddesinde sehir ' Fakat Belediye bu satış! 
içinde azami otomobil süratinrn 20 did zabıt~arla tesb'.~ ettik. Köm~ .buh kın aldatılmasıyna katiyen 

kil tr l rak ta . dild. -· f k t ranı .§ayıalarmı onlcnıek ve ıhtıkar etmiyecektir. Bunun için :ıı ome e o a yın c ıgı, a a k.. Ur .. , 
1 

f .. • 
t .. 1 1 ak b 36 kil t yapan om cuıer e ııb rekabet ya- teftişi azamf derecede art1 eamu o ar unun ome reye k k.. .. 
çıkmakta olduğu, yağmurlu havalar ~~ra omu: .satı~ıa:.mda nazım r~- Halkı aldatanlar tesbit 
. . d b. .. t h dd" bul lu oynamak ıçın komur depoları tesıs takdirde derhal yakalanac~ 
ıçın e ayrıca ır sura a ı un- . • . . . 
adı v b.ld' ·ı 1 t .d. etmeyı en faydalı ve en ameli bır ça- detlı bır surette cezalandır m gı ı ırı me ~ e ı ı. .. .• • . . 
Bunu müteakıb Sıdıka veresesi ve- re gorduk ve derhal faaliyete geçe - dır. Belediye bu hususta 

kil. f .. c 'd t F .d .. 1 rek bir çok yerlerde depolar tesis et- hareket edecektir 
ı pro esor ev e en soz a - . _ · ı • 

mış, son keşfe aid ehli vukuf rapo - ti~ ~.e sa~ışa başladı~. Sattıgımız kö- !stanbulda kömür buhraı: 
"'...,,, ktad "dd tl ·t· t munuı fıyatını tesbıtte esas olarak mesele yoktur Bugün Bele runa ~ no an şı c e ı ıraz e - .. . . . · 

. t· hukumetın ve Bel<'dıyemn Kuruçeşme linde 2000 ton sömikok ve 
mış ır. . _ 

S 1 kili . b f • depolarındakı koydugu narha yalnız Karabük koku halkın emriı uç u ve en u raporu ennı, . . . . . • . . 
mantıki ve hakikate uygun bulduk- nakliye masanfını ılaveyı ele aldık dır. Karabük ve Zonguldak1 

1 .. 1 1 1 a· ve bu suretle her depo için bir satış o-elmektcdir Herhalde lsta 
arını soy em ş er ır. . o · · 

,ır .. dd · ,.. ·da· dcd fıyatı bulduk. Bu şekil mücadele der- kömürsüz kalmıy:ıcaktır m.u eıumumı ı ıasını ser e - . ., 

SlrkecJ UnlearJ 1 Bursi3 keza P 
lemizh~nai kongr~tsl topl 

Sirkeci rıhtımında liman temizle-/ Bursa {Hususi) - cı 
~"""'"""'""""'""'""""""""'VV""-''.rv'"' mc işi nihayctlenmiştir. 1.5 aylık bir Halk Partisi merkez kaza ·r *\ çalışmadan sonra 110 ton ağırlığın- Belediye salonunda tor 

rek operatör Orhanın beraetini iste
miş, muhakeme, tarafların iddia ''e 
mtidafaalannı yapmalan için başka 
güne bırakılmıştır. 

1 Mektebliler 1 da 40 parça demir ile 2000 metre u- Toplantı ~am geç vakte 
zunluğunda demir zincir çıkarılmış- vam etmiştir. Kongrede m 

Atatu .. rk koşusu tır. fatile Parti müfettişimiz 
Temizleme işine programlı bir su- mebusu Zühdü Durukanla, 

hazırladığımız sokak bayrak koşusu Dün Spor Eğitmen Kursu mezuni- rette devam edilecektir. layet heyeti reisi Nureddin 
3 gUn sonra Galatasarayla Eminönü yet imtihanlarını takib etmek üzere l!lUn t4 da Taksim ile · H i - . - hazır bulunmuşlardır. 
Halkevi arasında ikişer kişilik takım- şehrimize gelmiş bulunan Genel Dı • erb ye arasında y.aplldı B il b 
lar halinde yapılacaktır. rektör Cemil Taneri ziyaret ederek Maarif Müdürlüğü Mektebler Spor Tıbbı adllya gönderlldl Çeli:~l~e~: a.::::~e 

!.5tanbul atletizm sahasında tanın- mükilatlarmuzın taraflarından tev- Bölgesinin tertib ettiği mektebler Tahtakalcde şüphe üzerine yaka- rilmiş ve çok samimi bir 
1 

ş bütUn atletlerle atletizm sporile ziini rica ettik. arası sokak koşusu da dün sa.at 14 de lanıp aranırken üzerindeki bir paket · ti 
mış r. 

Be§lktaş kIUbUnUn fterece alan atl~ uğraşan klUplerimizin atletlerinin ya- "Yeni Sabah,, ın teşebbüsünü pek Taksim ile Harbiye arasında gidip eroini yere atan eroin müptelaların - _______ ._..... ___ _ 
lerl ve takını kaptanı Ali Riza rışacaklan sokak bayrak kosumuz yerinde bir hareket olarak karşılıyan gelme bir sokak koşusu ~klinde ya- dan İbrahim oğlu Mustafa dün asli-

ı l kı t t takib dil ti ti - atletlerimizin şimdiye kadar yap - ve matbuatı bu şekildo çalışır gör • pılmıştır. ye beşinci ceza mahkemesinde mu -
ere sı sure e e en a e er tıkl 1 1 f girm" k . tediw. · · t d Ge-

hiçbir yanlıljlığa meydan vermeden an yar~ ar .a tam ornı:ına . ış me ";, ~· ışare e ~ ~yın Beden Terbiyesi Genel Direktör - hakeme edilmiş, mahkeme, Tıbbı adll-
Beden Terbiyesi Genel Direktörü Ce- olmaları itibarıle - neticesı alaka ıle n~ral Ye~ Sabah.', ın mükifatları_n~ lUğü genel sekreteri albay Cemal Gök ye sevkedilip müşahede altına alın-

il T G 1 S kr t Ce al Gök beklenen en büytik ko§u olacaktır. bızzat tevzı etmeyı kabul ederek bızı dağ, Maarif Müdürli, İstanbul Beden masına karar vermiQtir. 

itizar 
Miindericatımızm çok 

"Meiıı Kampf,, tetrikıun 
demt>dlk. Okuyucu1a:rımı 
dllerb. m aner, ene e e er m S kalk d ilz . d"" uı taltü tmi t· """' 

d v İstanbul B··ı i "'--başk F - porun ınınasm a erme u- ve sporc arı e ş ır. terbiyesi asbaşkanı Feridunun da .... _ .. _. ____ m!!!!l'llll_..llliiiiii,.._!!'lm ______ ımiii_• 
ag, 0 ges ~ anı e zif · 1-yıkil w nı. S G 1 t kk .. 1 . . . ridun Dirimtekin, Maarif Müdürü şen va eyı a e yapmaga Ça.ıl§lr- ayın . enera e eşe. ur enmızı su yakından alakadar olarak takib etti-

T vfik K t Mild.. . . Vahi ken, mUsabakamıza girecek sporcula- narken şımdlye kadar kaydolmamış ği yanşa 255 mektebli atlet girmiş, 

Perti du ' klilur m~avını.ll rinin, nn Beden Terbiyesi Genel DirektörU !atletlerin acele etmelerini bir daha hepsi CTe muvaffakiyetle yarışı bitir _ 
a , or u ve p mumessı e af d tal 'f d'lm 1 ini d · · ed · 

b 1 d w Taka" d 1 tar ın an ti e ı e er n e ay- tavsıye ve rıca erız. mişl~rdir Günden gun·· e atletizm sa-u un ugu - un meY. anına ge e- · 
k b.tirmi<>le dl· -- v. hasında artan bir faaliyet gösteren 

re yarışı ı -s r r. 19 31 8 Artan "B,,ı::1k .. ...., 1zak "Ga- men Kursu Ata "Spor Egıtmen Kur• . . . . . 
yük tarihi · · ' "'"" ~.. " mekteblılerımıze muvaff a.kiyet dile-

Bu bil. . .v~. . yarışın f~rd ve latasara.y,, Necdet "Spor Eğitmen su,, Garbis "Kale,, Turgud "Spor E- riz. 
bıkım bırıncı~ğıru 6 aydanbe;ı ~po • Kursu,, Hakkı "Beşiktaş,, Osman "Ga. ğitmen Kursu,, Vitali "Galatasaray,, 
run her şubesmde ayni ~~V~1akıyet- latasaray,, Velidemir "Kırmızı Mavi,, Yorgo "Kale,, İhsan "Beşiktaş,, Hi
le çalışm~kta olan . ve .~ki giln sonra Hakkı 11Spor Eğitmen Kursu,, Seren risto Sestomcrsi "Beşik.taş,, Agop 
~~m.leketin muhtelif koşelerlne 8!'°r "Kale,, Hüseyin "Nedim takımı,, Nec "Kale,, Salih "Spor Eğitmen Kursu,, 
egıtmeni olarak yayılacak Spor Eglt- det "Beşiktaş,, Mahmud "Beşiktaş,, Abdullah "Beşiktaş,, Şahan "K. M.,, 
men Kursu talebeleri kazanmıştır. Pasilakls "Arnavutköyü,, Abdullah Hayreddin ''N. T ... Hayak "Kale,, Ha 

F erenç Varoş takımı 
yarın geliyor 

Cumarteel gUnU maç 
napacak l•t•nbul 
muht•lltl seçlldl Yanşa en fazla atletle giren ve at- ''N T Hakla "Be.,ik .. "" KaAzun •<?..T lid un,,. ... iktıı.cı Ne ti "Beşiktaş 

• • 0 • 
0 

•IJ ':t ~.. .l'lo ~ :m A ,, Şehrimizde 3 Ankara.da 2 maç 
letızm sahasında ötedenben milsbet T. Takfor "Kale Ahmed "Beşik _ Bund'l•' .... ,.,r. "clenler muayyen .. ' . 
f r t ·· t B c:'kt klrb·· d " " , yapmak uzere davet edilen geçen se-aa ıye gos eren C:ırl aş 1 u o taş Cevdet "Beşikta~ Ziya "Spor vakti g ·in tasnife tabi tu- . 
35 atletle yarış bitirerek grup birin- w:' ''. ,, . · nenın merkezi Avrupa şampiyonu 
•• v. ştı S Egıtmen Kursu,, Garbı.s Beşıktaş,, tu1mam.ı:24-- ~· Feren" Varoı::ı. takımı yarın sabah 

cılıgı kupasını kazanmı r. por E- N dim "N T A "K ı G · "N T kım blrlr.clllğl "" -s 
1:- 2 tl tl e · .,, gop n e,, azı · • • saat 7 de Sirkeci garına gelecek ve 
5 itmen Kursu 8 a e e yanşa gir- T 0 "B "kta c ı "B ·k 
rni~ 28 i de mesafeyi muvaffakiyetle .,, sma:ı eşı. ş,, ema eşı - Büyük koşunun takım birinciliği- sporcular tarafından istikbal edile .. 

lk ı>• • • N d. t k d 12 taş,, Necıb "Bcaiktaş,, Kurken "K. ni de birinci dördüncü sekizinci- cektir mal etmıştır. e ım a ımın an , . • , . 
Rale takımından ıo ile Galatasaray, ~.,,~ifa~ "Spor Eğitme~ Kursu,, Ne- ilikleri 13 sayı ile Spor Eğitmen Takım cumartesi, pazar, pazartesi 

Mekteblerarası voleybol musabal 

Çapa Kız MU&lllm mei.tebinde mtisat>atiala.ra. r,ura.ır e4en &lı 

Arnavutköy l{urtuluş, Kırmızı Mavi, cıb .Beşıktaş,, Naray Kale,, Seyfi kursu kazanmış, 2-5-11ve18 sayı ile günleri fstanbuldan çıkacak 8 muh
llüvUkada 'Topkapı Beyocrlu Spor "Bcş~kta~,, Mahir "Beşiktaş., Todori Htincilıği Beşiktaş, 10-14-16 ve 40 telit takım.la ayrı ayrı ka.rşılaşacak
B • vl Halk . ~ir Sp;r atletle: "Beşıktaş,, Reşat "Spor eğitmen kur sayı ile UçüncülUğU Nedim takımı ka.- tır . 
...; eydog u aff ekv.ı, tle yancıı b"t· . su,, Münip "Beşiktaş,. Feyzi "Beşik- zanm.ıştır. Cumartesi gtinii nvn1yacak muhte- ;Mektebler bölgesi lazlar voleybol müsabakalanna. dün. de ( 
q e muv a ıye .,. ı ırmış- w -.,- • 

l a· taş,, Yusuf "Spor Egitmen Kursu,, Başta ferdi ve takım birinciliğini Ut iU oyunculardan ~ekkUI ede-· dilmfe, eu tekııfk :deticeler elde ediimi§'tir 1 
erE~~- d'l t knik eticeler· Sabah "K. M.,, İsmail "Spor Eğitmen kazanan yarının spor eğitmenleri ile cektirı Kandilli - Cllmhurlyeti "(4-11)) (6-15) 

" e e 
1 

enFe dinbl I · lllk Kursu,, w Fehmi "Beşiktaş,, Kenan yan§a en fazla atletle giren B7~ik - {Cihad, '.Ad.nan, Faruk, Feyzi, En- :Camlıca - Kız Öğretmeni (7 - ~ (115 - ~ (8 -15)' 
r r ne "Spor eğitmen kursu,, Kemal "Beşik- taşın yarışı muvaffakiyetle bıtiren ver, Musa, FJkretr 5erlf, Hallın, Boğaziçi - Sfill Terakkiyi ~ -15) (6-lfl) l~· 

Hüseyin "Spor Eğitmen Kursu,, taş,, Halfık Hckimoğlu "Spor Eğit • atletlerini tebrik ederiz. SPORCU. Buduriı SalAlıa.dd.IDJ" ldilsabaka.la.ra gelecek hafta devam edilecekth\. 



Sahife : 1 

Kızılırmak faciasının KEL Al (O i~ 

He Şey Bitti elim akisleri No• •• LTAN ~:~.s ... •KARAYEL 

er l"Y kendini dinler gibi sua· ıSenden bir covab alamayınca, bllfUlll Vapurun çürük olduğu ve o - Fakat, bil herifi çok medhedi-lyettnde idi. Zaten; Ali~onun aksi bir 
m~tu .. ve her yer, karanlık kaldırarak fazla içkiden kızıllaşmıti tt f çıktığı hakkındaki yorlar ... Cuma namazından sonra he· adaın olduğunu biliyordu. Padişahın 

bir sükuta gömüldü. Oı1:al~ta B~U·ıo~a.n ~ö-~lcrine, _ baktım_; ve ~ördüm Vaz ye e SC ere men Yıldıza çıkalım. Biraz yemek y~ huzurunda bir pit lormaması için bir 
netin melankolisini bestelıyen ıki kı.. kilçülen göz.oebeltlennde büyüyen ]dd• ) ğ ) yip istirahat ettikten sonra, şı.ınlan iki söz söylemek lfi.zım olduğunu bili· 
kalbin, vuruşundan başka bir hare - 1 bir ıztırabın n~mleri toplanmıştı. . 18 ar ÇO 8 ıyor tutugturnlım ..• Bir kere şu herifi soy· yordu. 
ket yoktu .. zrur,an, unutulan bir sev- 1 • Neden sonra bana, ''Üzülme Ferı· gun halde göreyim. Bakalım ne biçim Kavasoğlu Koca İbrahim, Aliçonun 
gili gibi unutularak, geçlyonlu .. ve de, dedin .. artık her şey, bitti .. hlg gilrea tutuyor ... İşittiğime nazara.o. soyunduğu yere geldi. Ve: 
genQ kadın, karşısındCLki genç ada·· bir şeyim yok .. ,, · Iztıraba kanık • hem sağlı ve hem de sollu gUreşJyor • - Pehlivan, merhaba.! .. dedi 
ma: jsa.mış tok bir sesin vardı; bu benl muş, sonra da çok haşin ve çetin bir Aliço hUrmetle elini öperek 

_ Rica ederin1 Turgud, diye yal- ür!~ütmüştü. Ve o anda her nasılsa herifmiş .. dedi. _ Merhaba. usta!. 
vardı. Mademki ~imdi benimıe konuş-ı g~z.lerimle ka.r~ıla~an b~ışlarından Sultan Aziz, hemen günlerce Ali· - Nuılsın iyl misin? .. 
mak istemiyorsun, biç olma~, her butUn her şcyı bır an ıçınde ~ar • ço ile meşgul olmuştu. Yakini bulu - - Hamdolsun, çok şükür usta!. 
Uıtimale kar'6ı hnzırlamış olduğum gibi oldum, ve .. senin, her şey bıtti. nanları karşısına alır, onlarla. konu· - Makarnacı ile gör~ecelcsiniz 
şu küçük nıcktubu, al.. dediğin yerde her şey bende ba.şiam. ! şurdu. değil mı? 

- Ben de sana çok yalvarırım, O gccedenberi bir tefekkürün mllb • Hatta, seryaver Halil Paşa.ya., Ali- - Evet; bu ma.ndacazla boğuşaca· 
Feride .. sus! .. Ne koııuşmak, ne de hemiyeti içinde llaralan idrakim, be- çonun resmini getirterek tekrar, tek· ğız .. 
vermek istediğin mektubu almak is- ni, ezgin hayaller ibdaı için rakibsiz rar baktığı ve, ikide birde şu suretle - Pehlivan, padişah huzurunda gU 
tenılvorum.. bir milcadeleye girişen mtihayyele • söylendiği vakidi; reşceeğinizi unutma! .. 

StTh\lt yine uzadı .. belki de bir ö · min be§iğinde okşaya, okşaya bugü· _ Halil, bu herif iri yapılı mı? - Tehey! .. Padişah huzurunda gli· 
lfim lrn.dnr ebedi oJacaktı .. JUkin, genç ne kadar takib etti. Ve ben, artık, _ Evet Padişahım!. reş başka tilrlü mU usta 'öe? .. 
kadın birdenbire baylôrdı: senden başka beni kendisine bağlıya- _ Kavasoğlunda.n iri mi? - Bu .. hiç başka tllrlü değil, ay-

- Allabaşkına konuş, Turgud ... bilecek hiç bir kuvveti tanımıyorum. _ Ayni çapta amma, dn.ha ger- nıdır. Yani, biribirinizi kıracak bare-
Zira bu uzun b'likütun beni boğacağı- ~cr-uğlum. . . kocam .. bunlar, ne tnft.· ·gin ve adali bir vücudde... ket ve nezaketsizlik yapmayınız, de -
nı hissediyorum. nasız kelimeler ... Yalnız seni seviyo· hıhisar _ Ya... dim.. 

Ve o zaman genç adam derin bir ruın .. yn.lnız senin olmak ve yalnız .~wlırmağm merhum sttvadııd Kaa.ya 1mrbaa gfdenJMden - Baka be! .. Giireş tutacağız usta 
u:tıra.bla.: 1senin k-:ca~n.da. ölmek içi~, içimde Basaıı Şa.ldr Kapta. Memuna Hehmed Tali.~ Ş8l = Eİıi ~;akl; demek? be!. .. Kavga. edecek değiliz. 

- Ne söyliyeyim Feride, dedi .... çılgın bı: _ıh~ı~as var::· .. E~r, ban~ Kızılırmak vapurunun uğradığı ka· bir muharrimize gunln.n söylemiştir: _ Evet, padişahım!.. - İşte bunu söylemek istiyorum. 
Sen de biliyorsun ki artık her şey k~. bala. ıçınde kuçuk bır ~v?'1 za yalnız şehrimizde değil, bütün 1 _ Kayınbint.derimdcıı öğrendiğime _ Yürüyüş ve çalımı nasıl?. F.fendimiz sonra gücenir .. sakin olu-
bitıniştlr. Esasen ne ba§lrunıştı ki varsa, Allııha§kmn Turgud, benı, b~r memlekette bUyük teessür ve heye- göre vapur 1stanbulda tamir için dört _ Çok tetik plduğu görülüyor. nuz olmaz mı? .. 
ne bitmiş olsun .. aradan bu kadar yıl llhıa kucakla .. kollarınla sar ve bn dı......,.,.,...... ·· k ım t B · cl ·· hareket y - Hepten temenna ile mi güreşe. 

dalı 1 k Uz .. - ·· k can uyan .. u.r.A9....... gun a ış ır. eşın gun - a ... 
geçti. Ve sen, en yakın arkadc.şlanm- & ay~ı mama .. ere ~ogsune çe . Alilkadar makamların kaza haklan edecekken tamir e<li~en yerden su sız- - Pençeli mi?.. ceğiz usta be?. 
dan birinin. karısı oldun .. bugün ev. Gözlerim ban.a gostcrm~yen .. §u ka - da bir teblig"' neşretmemeleri bu he. dığından bir gün sonra yola çıkmış- - . . . • . . . • - Yok Aliço, Kırk pınarda olduğu 
1. · Bir - ''ar Bilmem ha- r.ınlık.lar şahıd olsun kı .. dort du • .. . . . "b" k 1 F k f k tef k ısın. çocugun ... • . .. yecaru arttırmış, kazanın sebebi hak· tır. Zannıma gore vapur e.ctaslı tnmır - lrı pençclı ve parmakl&n bô - gı ı tutaca sın... a at u a e 
tırıar mlsln Ferı.de b"ır zamnnla.r ba- varla çe\.·nlcn bu karanlık odada bu- ·· d·-· · · k k b ·tm· - ı a· h r Qı>vlere aldırı" etnıeyı·nı·-r d"mek ıs· tl·-, . . kında \.\lrlü türlü yalan yanlış riva • gorme ıgı ıçın azaya ur an gı ış- "'Um u pa ışn ım. -r- J "' .. '-

beni . k dan tanıyanlar. tUn kalbımle .. ruhumla .. her §eyımle 1 . . o na, )a m ' . . . yetler çıkmasına sebebiyet vermiştır. tir. - Rengi nasıl?.. yorum .. 
" Aşkın değil" asrın ada.mı ol r ve her şeyunle scnınım. I .. .1 1 . . B .. t •. ta ı... 1 - • .. ,, S F "d B ki . Dün, liman mehafilinde yalnız bu "Kızılırmak,, murettcbatının a.ı e e- - Ç.illi.. kırmızı pullu gıbı.. - aşu8 .une us ~ ... 

derler..ı: ı·ctte bugün ben de sana - us erı e... ana. ya aşma ve . .. ı· . . .. T k1 •. ed . 
UJ.. -s • • • • kazadan bahsediliyordu n bugun akşama kadar ımR.n v~ va- - Kinıınle ıdrmın yapıyormuş r. - eşe Kur erım. 

kocanın knrısı ve çocuğunun anası ~r yıl~ 1fıbı boynkum~olan~ak ~- Mevsuk bir membacla~ öğrendiği • pur acentesine uğrıvarak haber bek- - Hinçooğlu Halil pehlivanla.. - Bu knda.rcığmı biltriı u~ta oe!. 
ol..diyorum .. Biribirlmizi unutalım .yen o anııı çe. o ., an, . ?n e mize !!Öre Sinob liman reisınin baş - !emişlerdir. • - Başka kimse ile idman yapı - - Bilmez.siniz demek istemiyorum 
Feride Ege-r mUrnkUn olursa bir da· hır zamnıılar, :;eru, deh.er gıbı sev- c "'-'·· .. h tırl tı d di • '"' . .. .. 1 t• tı bı. ka.nlığındaki bir heyet kaza mahal - Vapur kaptanı Hasan ~ır mutc- yor mu?. a a yorum, e . 
hn hi" göriismiyelim Bu ... nne kadar mış ve yuzunc eıı ne çe ın ıı ra .ara . . . . .d. 'l' k "\d . . , [D ] 

~ ....,. • 6 .... k Uanmı t E . 1 k. b 1 be- tinde tahkikat yapmaktadır. Heyet ı kaıd bır bahrıve zabıLl ır. e aı o- - Onunla kım~e ldman yapmaı~ eııamı ~r 
bizi mcsul edecek bir günah işlemedik. ~ l k ş ım. mlıdnulo ı Hun abr, .. tahkikatın safahatını telgrafla ve pey 1 luncaya kada; ''Ha.midiye,, knıvazö- istemediği için yalnız Halil ile yapı- • • • • • • • • • - - --- -
Bırak' Bugllnden sonra da bir za- nı arı sarsmaz o ar... em ugun 1 .. . . . D kJ M ... .. _ . sk" . .b. d . B derpey Münakal8.t Vekaletine bildir- rumiızde çalışmış ve bır çok dcnız mu yormuş p·ıdi~ahım ! aya } aç 
mnnlar beni artık ve son duğUn ge- s:nı ~ . ısı gı 1 ~ sevmıyorum: c- mektedir 1 harebclerine iştirak etmiştir. - İdman güreşi hakkında. tahki-

. denberi de sana ıztırab verdiğini nım ıçın sen bugiln et ve kemıktcn · ı · . -·- .. 
e~sın •. · k 

1 
ibaret maddi bir varlıktan daha çok Kazay:ı kurban gidenlerin arasında; Hasan Şakir kaptanın tıbbıyNle o- k:ıt yaptın mı? 

soyledigın bu aşk temiz olarak a • 1n . !d . 1 d k - 1 Sc-·k· l!.v t di"ah , Bir şahid hakemin 
sın. Madffilki tesadüfler bö le iste-j ruhlar ve giizcllikler ilcminden nasib hı~arl~r aresı memur arın an, uyan og u ~ ıı ·. . - c . pa ·ı ~~-

• -~ •W• almış bir kuvvet oldun ... Beni bü - tevzı edilecek tuzların başmda bulu- - Babam, demıştir, mllharP.bcde - Ne dıyor Hu.hl... de tokat attığını 
miş:. ve mademki kade:ın çızdıgı yol tün ruhumla baüfanclığım bu kuvve· nıın lzmirli l\lehmcd Talat Şen de var ölseydi bu kadar üzülmezdim ... Fa - - Benimle bir çocuk gibi oynuyor söylüyor 
bu ımlş, buna tahrunmUle mecburuz. .. ~. . . dı kat bu kadar muharebelere iştirak et· diyor 
H dl ı Ik F r"de içer·ye gı"rclim te karşı gunah ışlemıye te.şvık et- r. ' · Bölge lig maçları yapılırken, Ga -

ay. ca e 1 
•• ı be ki. nıc .. istemivonım l<'eride git .. seni Mehmed Tnlltın kayınbiraderi Çcm toptnn. gülleden yakayı sıyır, sonra - Ya ..... 

Belkı kocan merak eder .. ve I .J , , • A r Ö r· t d . . . . b" .. rill ·a .. 1 İşt lata.saray - Deınirspor nıaçmda bir 
ğun · ı 11 1 kocan bekliyor .. seni benim en yakın bcrlı~ta yse 1 z u apar ımanı:ı a pısıpısu.e ır çu c gemı e 0 ·• e - · · · • · · · hadise olmuş, kaleci Necdetle hakeıu 

tocu • ısenı aramı va m tar. ' t ··t k ·a · t • • • N · ı ·· ·· tüm Un s •belıi - Demek beliilı bir herif. 
_ Hayır Turgud: beş dakika daha arkadaşım, Mehmed bck!iyor ... İşit- 0 uran mu e aı eronıye amırı :ıcı uzun c ··· Tarık arasında kavga çıkmış, Nec • 

otur. GUnlerdir devam eden bu ze- miyor musun, bak, ~ocugun ağlıyor. - · · · · · · · · kl det Tanğa yumruk vurmuş ım iş 
H d. ·t a'""l yanımdan 9 4 e - :Makarnacı ile ne yapaca ar dl" . t"kal . t" o·· Ü k""d hirlemelcrinl bırak da. biraz da beni ay l gı ' ~·'' . 1 m ~ a ıyeye ın ı etmış 1. un s u ar 

d r K ı dersin? anla ne olur. Evliliğimin ilk gece _ -Oooof Turgı.ı . sus... o oııyal . . . ceza mahkemesinde bu davaya devam 
1 V fena Olmıya b~ı:::ıı,-'orum - Belh olma:ı: denm, padışahım. d"lm. ti .,.f 1 ta 1 N d t ah.ti sindenberi beni rahat bırakmıvan bu er, · ~· .J •• • • e ı ı.~ r . .n n ı r a ec e ş· ı 

.J 1 Lcıte Sultan Azız durmadan Ahço ~ . . . 
ıztıraba artık tahammUl edemiyorurr. · · · · · · · · • · · 1 •1 l 1 t a·· h l .1 olarak dınlenılmışler, Muhtar, hake-

O da d ı e me.şgu o muş u. uç a ı e cu- . d N d te t k t k Turgud ... Sana. gelmemek .. sana yal- _esna. . o aya Feridcnin kiiçülc .. .. - .......... te•••- k ld V d d mın e ec e o a ve yumnı 
d.i ,.1 ) 

1 

1 k p 1 ma namazını ı ı. e, urma an a- d _ ··nıu-·· il N __ ,l d 

i
rmamak .. ve bu ıztırabı sana bil - ı çocugu_ .gır .. Henüz a..yılm. ış_ bu .. lu. nan (lfaştaraiı ·! ıınca sayfaua vustu. rya, Çek.as. ova. y_a, o. onya • vur ugunu go gun . l.uıet e 

bd k ili 1 k'--l tına binerek Yıldıza çıktı. .. ed .. - . . .. 1 . 1 .. h 
ınr.emek için, bilemezsin, Jtendl ken o.nnesınm perışruı va.":ıyetını gorilnce L Ü K s E M B u n. G : Berlın, g tr er:ı a s a.me ım ·wı a- . 1 ,. 1 .d. k .. k.. .. .. gorm ıgını soy emış er. muvace e 

•1 _ baş1 S-' d k 1 b h , ,. . . ıj" k . . Pchlıvan ur . .n ecı ıye oş u onune ı d"I . 1 "ki . d b if d 1 . d dimle ne kadar çarpıştım. Çocukluk ı ag a.m. aga a. d.ı •. · won an .a a. a- LUksemburg hiçbir mfülafaa vası- ı rını a(. .ı ru_.sg .. arıye ıı: ırınc ıstiyor- . . . e ı mış er ve ı sı e u a e enn e 
ı ! .. "'elmişlerdı. Sarayın ılen gelen ben- tm" 1 d" 

,.e mekteb hayatımız ne kadar ssıie- tık bır grup bUyuk bir merakla. oda.· tasına malik değildir. Lüksembw·g, du. Aynı duşuncc 19.,9 da da mev • :> ısr:ır e rn er ır. 
. . h ed <lJ degaru da toplanmıştı. S 1 ·k·ı· h.d. d ve temiz geçmişti. Halbuki insan, bil- ı ya doldu ... Bunların ıçınde Me m 1914 ağustosunda, hükfunet merkezi- cu u. Az" . d B h . N uç u ve ı ı, ıı ıse esnasın a o-

d rdı k h l<l .. k ş· d" kd 11 . b k Idık Sultan ızın vanın a a nye a- d bul k t K" . N. meden mazilerine ne içli bir sevgi ile e va. .. arısını o a e gonne - ona nin garına trenden inen Alman as- ım ı, şar a e en oş a • . · ra a unan avu a anıı az1mın 

h rd. k · ld ta bd b"l ·· 1 k t. · · zırı Kayserlı Ahmed Paşa, damadı d h"d 1 ak d" 1 ·ı · · · t bağlanıyormuş .. Zaten 0 çağ, değil· ı ayret ve ı .. ve ansına neyı o U· kerleri tarafmdan işgal edilmişti. n Ye tiar e ı cunı e uvve mı ıs- _,l Al. p S . H .1 a şa ı o ar ın enı mesını ıs e -
1- d T d b kı 1 d d . 1. k" l "b ld kt Mehmt.'1 ı a..~. eryaver alı . ""dd . t d b 1 b . 

midir ki .. en gizli bir kuvvetin kale-' ~b~ sor ~: ur:_;ı a ~ ~an~ a a Maginot hattı, Moselle nehrinin ~n;a.l mı b~ı:ıa/~ u o . u ~n sonra, Paşa, kızlarağası ve sair bendeginı ,~ışk mu . eı~mum e u ta e e ış -
mile bütün hadiselerini, nakış işler mUtehem . ırbsul vaTurgur . odn c:ece şarkındaki ayni kudret ile kısa Lük-ı '.! çı ~': ıt~ra ıı~ınk~ rı~;.el lı ta~~ vardı. rAadl~trntıbış~ırl. . ..d .. ı·· -·· d 
gibi haberimiz olmadan tahteşşuu- m eyyıç u unan , vazıve- b Frn hududu boyunda :mın cucn ı:n7.a. ın ar c-.ıı emcz mı. 1 1 b 1 kl di h ı ış erı mu ur ugun en s<>-, • . . . • : sem urg - nsız 1 b" . . ~ Top.ı.nan ar. sa ırsız ı a pa şa -
rumuza şliyerek, hayatımızın. ha.kimi tın ı..~':.~tkb~tinı khuirtarmak ve _h~dis:- lda imtidad eylemektedir. lıBu deBfal ı_nkuhteme·b· ır '\l~anl ıstkıla· tarını bekliyorlardı. Sultan Aziz çok rbuullan su~~~edl c~va.b ~e beAnka.raı· d.a 
oluyor .. Turgud, 0 son gece .. dUğün, ye utı.'.)ı ır ma yet vermek ıçın sil- .. .. d k 1 k t sına e çı a ne gı l mllnıa ar o· d ,, .d. . k .. k .. ' unan qa.ul enn ıstına yo ıle ı-

ı...-._ tl Bu sebebden, buyuk u a ı op - b.1. ? geçme en -ecı ı}e oş une geldi. f d 1 . . 1 d" -· D . k 
gecesi.. hani şu, beni, fevkal8.de gU- l 11.wıe e: . h k" l ya ı ır . ..,. a e erının ge me ıgı, emırspor a-
zclleştirdiğini söylediğin beyaz ge -1 - Hafif bir fenalık geçirdi, Meh _ 1 raklarında bır Alm~n are a 1 sev- Ordusu, l 914 dekinden daha kuv- hr 

1 
K _ . . lecisi Necdetin hakem Tarık aleyhi· 

linlik elbisemle son dansı birlikle et- med, dedi. k\llceyş kısmı da bır avantaj vere- vctli ve organize edilmiş bir vaziyet- Pde ıvtııa~ an avasoglu ıdare edı - ne açtığı davaya aid evrakın da he-

lmez. t-~· B d . d vor u. tiyarlamış olan Kavasoğlu- .. hk .1 ed.v. n1 1 tiğimiz gece, yok mu? 1şte 0 geee, Fakat cevab onu tatmin etmedi.. \..-uır. u or u aynı zaman a, ara- · h k h.. . nuz ma emeye ven m ıgı a aşı -
B E L Ç t I ~ A . . 1 •~- .1 t tabuk na er es urmet edıyordu. t A k t 1... . N. lbi eu yirmi a.lb yaşımın en hakim ve Ve o, karısına daha çok yaklaşarak, \. zının arıza arı:ı:ı ~ıa.mı c e { _ _ . . . mış ır. vu a \.U.nu azımın ce , 

e<l b. t k .. d f ,,.rt"b tı I avasoglu, aldıgı talımat mneıbın- dli tıb . 1 . 1 t zk . en bedbaht bir gecesi oldu ... Dil5ün şlipheli biı· kıskançlıkla baktı .. ve o Hudud tecavüzü Be!çikaya u - en ır a ım mu a aa t.o: ı a n:ı Ali . . . a ış erme yazı an e erenıa 
d d ktad ce çoya bırkaç nasıhat vemıek nı- t k"d" Ank d k" h.dl · ·rad ki evleniyordum Turgucl. Mehmedle sırada gözleri, karısının yarı açık zaudığı takdirde vaziyet böyle de • a ayanmn ır. e ı ı, ara :ı. ı şa ı enn ı e-

niçin evlendiğimi bilmiyorum. Evle--1 göğsünden gözU.ken, beyaz bir kağıda C.-i!<lir. 1914 de olduğu gihi 1039 da Lükscmburg ile Alınanyayn. ve di- lerinin gelmesi ve Necdet tarafından 
nlyordum işte .. belki de son derece 1 takıldı, kaldı. da Berlinden Parise en kısa, ve ta· ğer taraftan da Holandayu dayanan kuvvetleri t.arafından işgal edilmesi açılan davanın da bu dava ile tev -
zengin olması, o zamanlar benim göz· I Odada kendilerinden ba.';}ka kimse bii manialardan mahrwn ve kabili is- şark ve şimal hududları çok değişik i~kanı da derpiş edil~bilir. İkinci ih- hidi için muhakeme başka güne bı - • 
lcriml boyamıştı, kim bilir... Fakat kalmamıştı. Turguda baktı; o ço - timal dühul vasıtalarına yer veren vasıflar a17.cder. tımal karşısında, İngıltereye yapıla- rakılmı~tır. 
insan, içinde ebediyen bir bo~uk cukla oyalanıyordu. Bir tereddild sa- yol Belçika arazisi üzerinden geç • Birinci kudud, ArdetınC"S dağlarının cak hava ve denizaltı hücumlarını - --···---
hissetmiye mahktim olur-sa, zengin • niyesinden sonra bir hamle ile kiiğı- mektedir. Diğer taraftan !ngiltercyo oımanhk v~. arı.7 .. -ılı mm takaları ar~-,1 mümkün kılacak üsler elde ~ylemek Po ta ile ·adil tebligat 
lik .. bu kelime, onun için ne kadar dı oradan aldı. Karısında, onu elin • çn yakın bir denizaltı .-e lıava iislcri sındadır. Mudafaa. bur~lard~, tal_ı:rıb mevzuu bahsolmakta~ır:. Aynı zaman bcşhyor 
mfınasız ve kıymetsiz bir mefhum o- den kapmak için bir hareket görmedi. kurmak da bu topraklar üzerinde vıı.sı~la~~ın teksıf ediln:ıe~ı,. ~utc- ı da, Holandanın her tilrlu se~et nıem önümüzdeki pazartesi gününden i-
luyor, bilir misin? .. Aman ya Rabbi! Kadın, her şeyin boş ve beyhude O·• mümkUndür. harrık mudafaa kuvvc~en~ın ~st~mal balarına da el atm~k. m~lesı ~a~dı~. tibaren adli tebligat posta ile ya-
Hala çok iyi hatırlıyorum, o gece, lacağını anlamış, teslimiyete boyun 1937 de Almanya., Belçika bitaraf- ve l~azamatlnrda ~kıl edıl~ıştır. • Alman devlet reı.sı, boy!~ bır ıh~· pılmağa. başlanacaktır. Adli tebli • 
ne kadar heyecanlı idin. .. Ne büyük eğmişti.. • lığına riayet edeceğini bildirirken bir . Şım~I lıudud~, duz, kumlu.< ve ge- laf karşısında Belçı~a.nın bıtaraflıgı- gat yapacak memur yct~tirınek mak 
bir ıztımbm vardı ... BUtün kuvve • Asabiyetle kilğıda göz gezdiren a- takım sebeblere da.yanıyordu. Şark- çılmesı ~olay hır sahada uz~ır: Bu: nı muhafaza edccegı ~e ~ansız or- sadile posta idaresinin &yoğlunda 
tinle gizlemek istedi{;-in bu azab, dam sevinçle gördU ve inandı ki bu da.ki ilhakları yapmak Uz.ere iken - A- rada müdafaa, su yollarının ıstim:ıh jel usunun hareket edemıyecegi hakkın- açtıgı- kurs dilu sona. enn10 ve kapan-

. ·· · ' ' . f d ed tık kanal! .. d b" Um"d b r bT . ? ~ 
ytıaldnı~~ml .. Bı;:oilenmbdUfenedka.çml .~ış- kD.ğıd bir gün evvel mühim bir mese· ww •' w dt~rznfaaa hısa.tıtnıanın cgre. risinde ve a~k~ınuc·ı· ı aHeırr ne ı lıalesı·sıeye ı.1stıer r mıB. elçı"kayn mıştır: ~fahkeme mtiba.şirleri olcluk-

, cc;u r. ır ara, e ıç o ıçer- le hakkında yazıhaneden kansına rişan başını kocasının kolıanna yas- ~ . .. . ' . ."' lan gıbı kalacaklar, tebligat yapan 
ken, Mebmed, bcnJmlo neden danset- gönderdiği kısa bir mcktubdu .. inan· 1 lıynrak ağladı, ağladı.. 1 b~r h~t ~ll~rt k_analı saycs.ınde t~ · ı huc~ ve ıstcrso ~olanda sahillerı- mUbaşirler de yeni teşkilata devre-
mcdiğini sana sormuştu. .. Sen de o mıe .. ve inanmak ihtiw:ıcı sükun bul· Onları evlerine gitmek ilzere yan kıl cdılmıştır. Nıhııyet Bclçıkanın U- ne erışmek meselesı mevzuu bahsol dileceklerdir. Adliye encümeni tebli-

• • .J- ' •• •• b" ··a f hattı Es t h t 1 Al 1 b""yUl ·· kül k vakıt onun çenesınl okşıyarak bu muştu .. Onu, yine- aldığı yere koydu .. yola kadar geçiren Turgud, yalnız çu~cu ır mu a aa cau a .. sun, m:uı ar, u c muş a11ıı· ga.t i§inin posta idaresine devri su -
nazik hareketini teşekkürle karşıla· ve bu sefer hareketlerini sezdirmeden kaluıca, ruhunda bir hafiflik ve için-

1 
tı ıle .~rtaya çıka.r~~nııştır. sındıı. bulunmakta~ırlar. Bu da, reti hakkında ay başına kadar bir 

.mış ve beni kollannın &ı-asına rua • takib eden Tnrguda bir nazar fırla- de ga.rib bir boşalış duydu .. ve. za. . Huıasa .o~arak Luksemb~g ve Bel- Meuse, Y~l, ve Zeıyderzu su. hattı- karar ittihaz edecektir. 
rak, renkli J.Hlltlar ortasında. ağır bir tarak karısına, daha fazla sokuldu. vallı Feride, diye, söylendi ... Her şey 1 çıka ıı_razısmde yapıla~ hır Alman nı geçzı:ıe~ti~. Bu da çok nazık ve Yeni tebligatta Ueret, teblignbn 
tangoyla dönmektle olan çiftlere ka· Merhametle, şefkatle ve keneli ken- o gün değil, belki bugün bitti ... ,, l harekatı, Fransanın şımal ~ududuna zorlu bır ıııtır. sikletine göre hesabla.narak alına -
blmıebn.. O geceye kadar seninle dine bir an için de olsa onu itham Ve .. erte.si gün, ayni odayı temiz- vannad~ evve~ 1914 dc~d~ ço-:C Miidafaaya bütün azmile hazırlan· caktır. 
dansedlyorkcn, bu fazla yakınlıklarla etmiş olduğundan azabla, onu, tesel· liyen hizmetçi kndın, .Feridenin, bayı daha mu~?evvı ve kuV\'etlı hır mü- mış bi rordu önünde ve Fransız, İn- üç sene sonra, süratle yapılması 
Jçinıde hiç bir hareket duymu.:ı de - llye çalıştı.. teselli .. ve koca.<Unın, gınlığı sırasında uzanmış olduğu di· dafaa. tcrtıoatına ça~acakbr. Alman giliz müşterek askeri kuvvetlerinin istenen tebligat telgrafla. dahi yapı· 
ğildinı... Lftkin o gece.. aşikh bir saçlarında dolaşan ellerinin munis vamn kenarına sıkışmış, üstü yazısız ya b~ se~bden, Belçıkaya dalın .ko- "Hava, kara ve deniz,, karşısında labileccktir. 
~~kllde titrediğimi hissettim .. ve bir hareketleri, muztarib kadının, mtid· ve açık bir zarf içinde bunı.5uk bir lay b~. duhul şartı tahakk~ _ettır - Alman kumandasının vaziyeti çok ............. _ ..... 11•••-••••••u•• ..... . 
h.,~kalık yaratmış olmak ve yilıUnUn hfB bir tayfundan sonra icine çeki· kô.ğıd buldu.. ve kendisine bir şey mek ıçın Holandaya sarkabilir. müeküldilr. İTİZAR 
\tzgilerinden okuduğum ıztırabının len sakin bir deniz gibi uyuklıyan ifade etmiyen bu kfığıd parçasını da H O L A N D A : İşte, garb bitaraf devletleri, Alman Mündericatımızın çolduğundan 

~
al.:iyetini çözmek için, ifade §ek· duygularım okşadı. Ye kocası, kli - öteki süprüntülerle birlikte götUrilp Bu memleketin istilası, Belçikanın yUksek kumandasına. halihazır va.- ''Benli Kadm,, romanını derce-
i kestiremediğim bir sesle, sana, çUk çocuklarile oynıyan Turgudn.lçöplUi;e, attı... istlliisı ile birlikte tasan'Ur edilebi· ziyette, bu askeri ihtlmalleri dii§ün· demedik. Okuyucularımızdan ö-

1\eyin var, Turgudf11 diye sordum._ karşıdan karşıya takılırken, o. pe- .Bürha.n Çölok leceği gibi yalnız olarak da Alman dilrtüyor... züdor d.Ueriz. .... 
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Büyük Röportaj No. f 2 Yazan: FARUK K"CÇtiK 

Anavatanı Sarsan 
Müthiş Zelzele 

Felaketi Zayiatsız · 

Atlatan Yerlerimiz 
-. ""-

Ders ve imtihan 
'' Sen Ahmed, Ayazpaşa.daki 
yangın mualuklarını say 

-- - ( Başt.arafı ı incide) 'kati olduğundan hususi vesaitle istih-

Sivasın Hafik kazaaında, nahiye ve 
köylerinde de binalar yıkı/el 

de Sinobda, 2,20 de Eskişehirde, 2,17 bar edilen vaziyete göre . Erbaa ve 
de Kastamonuda, 1,55 de Çorumda, Niksar ka.zalarmda ~~atın ~~ 
2,23 de Kırşehi.rde, 2,28 de Samsun- fazla olduğu ve bir hayli mıktar olü 
da 145 ve 147 arasında Tokatta ve ve yaralı bulunduğu anlaşılmıştır. 

1,57 de de Sfvas ve kazalarında du- Yaralıların tedavisi ~ç~n mU.mkün s· 
27 

(AA) _ Bugün 158 de Çorumda 

yulmuş olan yer sarsıntısı oldukça olan im~~ ~ ~eyetininOO ved açıkta s·v::·yırmı· . ;~iye devam ed~n çok Çorum, 27 (A.A.) - Bu sabah sa-
.dd ili lın t kalanlar ıçın şımdillk 5 ça ınn ve 1 

• . • . d kik d ed · d .. 
§1 e 

0 uş ur. . .. · · iddetli zelzeleden sonra saat on bıre at ikide bır a a evam en §1 
Sivasın kazalarında ve Tokatta yer ~~ydanda kal~~~n ~aşelerı ~ç~~ :adar muhtelif şiddette 13 zelzele da- detli bir zelzele olmuştur. 

sarsıntısının insanca, hayvanca za - dilik telgrafla ıki bm lira gön e . e h 1 ştur Merkezde bir ev çökmüş ve kargir. 
~ b' k bin · in emir buyunılmasmı arudenm. a o mu · klıkl 

yiata sebeb oJdugu ve ır ısım a- sın s·vasta iki ev tamamen yıkılmıştır. binalardan bir kısmında çatla ar 
- O bu olmadı .. sen söyle Arif. kum tatmin ediyor: ların yıkıldığı zannolunmaktadır.' Zarada. ku . lns~ca bir zayiat yoktur. Mekteble- hasıl olmuştur. Üç yaralıdan başka 
- Rumeli hanı içindeki sa.rtıçtan - Yat borusu. çkıyo- Hareketiarz Ankarada saat 2 ile 5 Zaradan ~elen telgrafı ~l yon:. rin bazılarında mühim çatlaklar gö- insanca zayiat yoktur. 

su alırım. Arkadaşlarla yatakhaneye arasında ilk ikisi şiddetli olmak üze- Bu geceki zelzele dolayısı e mer ez .. .. - .. .. .. il Çankırıda 
_ Kafi gelmezse. ruz . Ceketini karyolasının başına . . . . d k" 1 riroizde yüzl' erce hane yı- rüldugunden butun mektebler tat e-

.. . . 1 re 4 defa hissedilmıştir. e ve oy e . . . Çankırı 27 (A.A.) - Sabah saat l _ Afrika hanı içinden.. asıp çizmesını çıkaran cumbur op ya- f .1 A kılmış ve şimdiye kadar 26 ölü tesbit dilmiştir. 
2 

d b 'd d lı ldukça şid ~ 
_ Olmadı .. tramvay yolundan hor- tağa... ~ . . . . F eliket hakkında ta Si at edilmiştir. Bir çok binalar da yıkılma Hafik kazasında İspile nahiye mer- ~ ura a .;:a~ur v~:sarat ok: , 

tumu geçiriyorsun.. Halidin yatağı da benımkinm bıraz Dün Ankarada Büyük Millet Mec- ğa namzeddir. Bir çok fakir loş günü kezinde 130 ev yıkılmıştır. detlı zelzele 0 uş · y 
- Balık pazarındaki Balıklı kili- ötesinde... lisi toplandığı zaman, memleketin uğ- sokaklarda kalmıştır. Yakında kat'i Yine bu kazanın Çahç, Ermenis, tur. 

• A 0 T ZafranboJuda sesinden.. Seslenıyor: radığı felaket hakkında hüküm.ete e- rakamlarla vakayı arzedeceğim. 20 Kozlu Küçükköy, Kıpçak, Cercis, av b h 
- Aferin. - Faruk, zile kulak ver ... İşitir i- peyce malfımat gelmiş bulunuyordu. çadırla tesbit edilecek nakdi yardımın ra G~vele ve Gölcük köylerindeki ev- Zafranbolu, 27 (A.A.) -:-. Bu ta al 
Bana döndü: şitmez yataktan fırla, çi~eyi aya- Sıhhat Vekili tarafından millete arzo- tezelden gönderilmesi le;in üçte ikisi yıkılmış bulunmakta - saat 2 de fasılalı olarak ıkı de a ze -
- Bak, Faruk, dedi. lyi bir itfai- ğına, ceketi sırtına tak ~~kten. a- lunan elemli bir izahat verilmiştir. Alınan Tedbirler dır. Hafigin Pireput köyünde de yet- zele olmuştur. Hasar yoktur. 

yeci nereden su bulabileceğini bilme- şa.ğı kay ... Tasınla kemerını benım- Ankara, 27 (A.A.) - Büyük Mil- Alınan tedbirler şunlardır: miş ev yıkılmıştır. Zarada Cümhuri- Bafrada .. 
lidir. Senin ilk öğreneceğin şey yan- kinin yanına koydum. .... let Meclisinin bugünkü içtimaında cel Erzincan vilayetine: Kızılay merke- yet mektebi tamamen yıkılmış, as - Bafra, 27 (A.A.) - Bu ~abah. ık~-
gın muslukları ile sarnıçların yerle- - Peki Halid.. : fi 

1 1 

senin açılmasını rnüteakib kürsüye zinden şimdilik 15 bin lira, 500 çadır, kertik şubesi tamamen, belediye, pos- ye dört kala burada gayet şıddetli bır 
ridir. Bizce sarnıçlar yangın mus - ·~· . . .. . gelen Sıhhat ve İçtima.l Muavenet Ve 1000 don, 1000 gömlek, 1000 batta - tahane binalarile bazı evler de kısmen yer sarsıntısı olmuştur. Hasar yok· 
Iuklarından daha mühimdir. Çünkü Gözüme uyku gırmıyor hır ~lü .• kili doktor Hulusi Alataş, bu sabah niye, harab olmuştur. Kasabaya yakın Ka- tur. 
Terkosta çoğu vakit kafi su bulama- nasıl uyuyayım?:·. Ya uykuda iken memleketimizin hemen her yerinde Erzurum ve Sivastan ekmek, un men köyü çiftliğinde Kadriye ve De- Dikili Ve Beı·gamada ) 
yız .. Onun için sarnıçtan, çeşme ha- y~gın olur ~a zılı duymazsam .... Üs- hissedilmiş olan hareketiarz hakkın- tertib edilmiş, Erzurumdan eczayı tıb vekse köylerile Şerefiye nahiyesinin İzmir, 27 (A.A.) - Dikili ve Ber-; 
zinelerinden istifade ederiz. Ve bu:a- telik kalı~ kılot pantalon da benı ra- da şu izahatı vermiştir: . biye ve malzemei sıhhiye ile birlikte Göktepe, Alışır, Kayadibi köylerinde gama havalisinde zelzeleler yeniden\ 
lan da.ima dolu bulundururuz. Eger hatsız edıyor. ~pır kıpır .. k.ı.pırdanı- Sıhhat Vekili İzahat Yerıyor iki sıhhi heyet. bir çok evler yıkılmıştır. Bu köylere başlamıştır. J 

bir yangında buraların suyunu kul- yor bir yandan bır ~ana ~onuyorum.. "Bu sabah saat 2 de memleketin Sivas vilayetine, Kızılay merkezin- dım · · asker \'e jandarma müf- Dün 9 20 de Dikilide 15 saniye sü-' 
lanmışsak ertesi gün oralara. arozöz- Kulağıma zil sesle~ı gel.ıyor .. Yata~- bir çok yerlerinde şidde~i. ~ir ze~ele den 5 bin lira, 500 çadır, 500 don, 500 ~::eleri ~~:derilmiştir. Hafik ve Zara ren şidd~tıi bir zelzele olmuştur. Ber
lerim.ize su götürür dolduı:ınız. ~n fırlıyor herkesı yerlı yerınde go- hissedildi. Bu zelzele t~ınnı en zıya- gömlek, 500 battaniye ve bir imdadı da ifü yardım olarak Sivas Kızılay gamada 8,35 de ve Kemalpa~acla 

- SQn şöyle Re:~b s~emalarda runce tekrar U.Z:~!yorum.. de Erzincan, 'l'?.kat, ~ıv~s ve Ordu sıhhi heyeti. . merkezi tarafından para gönderilmiş- 8.5 de garbden şarka doğru orta şid-
yangına karşı ne gıbı tedbırler alın- vilayetlerinde gostermıştır. Peyder - Tokat vilayetine: Kızılay merkezın . d t . d'l cektir dette birer zelzele kaydcclılnrn;tu. 1 ) J-

ması lazımdır. Sabaha karııı dalmışım ... Kalk bo- , pey malfımat almaktayız. Aldığımız den 3 bin lira, 300 çadır, 500 don, 500 tir. -!'1-Yrıkcahça ır c~ elmıuestur N. ·u· - kı'lı'de 18 r;5 de, 8 sani'"·elik bir. zelzele 
·ı dı Gözü ·· ç Bır ço ayvan zayı o -:; · ,u .J _ Efendim, kanca., hortum, yan- rusu ı e uyan m... mu açar a - malfunata göre müsaade buyurursa- gömlek 500 battaniye ve Samsundan . b. d"l . tir daha olmuştur 

·· a·· "ti bul durulma maz ilk ı'şim · E . t 1 f kuyon.ım. ' . • t" . . d d hh~ fus zayıatı tes ıt e ı memış · · gın son urme vesaı un - · ? . nız rzıncamn e gramı o . Tokat vılaye ı emrıne mı a ı sı J _ 

sı lazımdır. - Gece yangın oldu mu . dıye Er.ıincanda ı heyeti - b ı 
- Başka. sormak oldu. "Gece saat 2 raddesınde çok şıd- Ordu vilayetine: Kızılay merkezın- rın. çocukların, ka ın arın meme · · ' · d ı l ket yapmıştır. Samsunda 400 kadar aca 
- Sinemalann kargir olması la- Kovuşta bir kahkahadır koptu.. detti bir zelzele oldu. Bu zelzelede hü- ı den 2 bin lira tertib edilmiştir. dahilinde barındınlmalarını daha fay ve duvard~ başka beş. ev .ta'?1amen ı 

zımdır. her taraftan bir ses gelmeğe başlı. kiimet kona!?ı ordu müfettişliği, ordu Bu akşam Erzurumdan hareket e- dalı görüyorum. Bunu rica ediyorum. yıkılmış, mınar~er tehlikelı ~ı: su. -, 
- Birisi kulağıma fısıldıyor: yordu. evi postah:n~ ve şehrin en sağlam decek olan trenle Erzincana tertib Başvekil doktor Refik Saydam "İs- ret~e h:sa~a ug;amışt~r. i2ayetm · 
- Yalnız bu kayıd belediyenin - Amma da yangına aşıkmışsın bin,aları dahll olmak üzere bütün ev- edilmiş olanlar yola çıkacak, Sivas - tanbul,, - Efendim bu meseleyi biz büttln az ~rınd a aynı saba de sabr -

· aı · · değil. d" h ı ş h. d.. .. d"k İ t· m ki evvela bütün sıntı olmuş ıse e Çar~am a an aş-mali olan sınem ar ıçın ır. a.... ler ve dükkanlar yıkılmıştır. e ır tan tertib edilenler de sabaha karş uşun u · s ıyoru ' . d . h t 
1 

f 
Diğerleri içindir, çünkü gerek şehir [Devamı var] bastan başa an.kaz yığını halindedir. hareket edecek bir trenle yola çıkarı- malumatı toplayıp vaziyete hakim 0 - ka bırd~~ın: ın~at v~~v:: e : .. ~-
tiyatrosu gerek Asri sinema ahşab- ....... . .................................. Ke~dilerini kurtarabilenler sokaklara lacaktır lalım. Kasaba hakikaten oturulamı- tı kay ı emış ır. ılın z o.zhı o_~ 1 

Y • d V 1 · .. ·· · · · · · d hat ü- lerde samanlıklar yık ış ve ususı dır. enı en apı an dökülmüşlerdir. Şimdiden bır çok olu Bunlara ilaveten şimdi Tuncelınden yacak vazıyette ıse, cıvar an < A b. al d l tl 
Kumandan: ve yaralı tesbit edilmiştir. Bir çok aldığımız telgrafta zelzelenin bil - zerine nakilleri için tertibat alacağız. ve ıesnıı ın abrıdn 

2
u
5
va.r arıta ça a .. 

·· dalı b G • y d 1 w F ı · At "Gümüc:ıane mıştır. Çarşam a a. ev mamenı - Susun, diyor, soyle a aş - enış ar ım ar nüfus ankaz altındadır. Pek az ha- hassa Plü.merde tesiri fazla oldugu Hasan c ınu aç ~. 11-:- h .. kt1m t k - ·e emniye dair~i 
ka.. sarata uğrıyan ve zayiat \'Crmiyen ve 5 ölü bulunduğu biUirilmektedir. Evet bir kere muhabere tecı:;sus etsın ku e kolınagı '\;. 

1
. la n tu··tu··ıı 

ı a· '} ısmen yı ·ı mş, ın ıısar n - Efendim. Yangn vukuunda ko- ·--- piyade ve to_pçu kışlalarından gelen Peyderpey malUmat toplama.IWi de anlıya ım ne ır · . b t .
1 

h b olmuştur 
laylıkla kaçmak için ~onun iki ya- Kızılay tekrar para askerlerle an.kaz altında kalanların devam edeceğiz. Şimdilik kemali te- Yardım Komitesi Te~ekkül Ediyor ams akrıtlrunamı e da.rdia. 

100 
de faz 

l :ı. dı ·· · w. A b z· G ·h EtT "Çanakkale _ a. ·a anan ev a 1; n · nında kapılar bulunması ı:ı.zım r. •• d d• kurtarılmasına ve otede bende baş- essi.irle arzedccegım malumat un - ıya ev er 1 ı " . 
1 

d C b _ Sam hattı ü-
Arkamdaki muzil5 yine fısıldıyor: ve eşya gon er 1 lıyan yangının itfasına çalışılmakta- dan ibarettir.,, Sami Erkmcn arkadaşımızın şefkatı a ~r.d -k~şamfa l . s~ntıdan çat-

. Fra t• t 27 (AA) B bah • h. . h . . . f k d''"•oruz He zcrın e ı men ez eı sarı...n - Kumandan Zekı nsız ıya ro- Ankara, . . - usa vu- dır. Şehirde muhabere imkanı bulun· Miiza.kereler ru ısıne epımız ış ıra e ı.J · · _ d b .. t . 
1 

. t'r 
· ·· ·· s·· k · ·· .. d • . . . . · t krf d ktik Ben ladıgın an ugnn ren ış ememış ı • .su ile, Şehir tiyatrosunu gorsun.. oz kua gelen hare etıarz yuzun en mu- matlığından bin müşkülatla General Vekilin bu izat.atı:n tak.ıben şu pımız aynı şeyı e ı e ece · - B 

1 1 
kt .

1 
t 

1 
af t lefon hat 

· d b. ·· d la . . . b t k . r· .. ri.iyorum ozu an e e rı t, e gr , e -aramızda Fransız tıyatrosun a ır aven~te muhtaç duşen vatan aş rı - !skora ile birlikte Dumanlı ıslasyonu müzakere O'e<'mistır: denız u a rıre uzum go · ta.mir t b la ilı· 
b .. iln halk A k · af 

0 ~ - .• . k'ld . 
1
1 a~ının larının a ma aş nmış, ma yangın çıkarsa maazallah ut mıza Kızılay umu.mı mer ezı tar ın- na gelinmiştir ve malumat ancak o- Hasan Fehmi Ataç "Gumi.ışha - Bu yardımın şu şe ı e ~ ap m . .d 

1 
. dil ek 

w • A • dı 1 .1A . . .. . . 1 ~ k ti d yim. Bü ınhı anı ev cnn muayene e er boğulur.. dan yapılan ilk ve acıl yar m ara ı a- radan arzedilebilmiştir. Tiınıen komu ne,, - Muhterem Vekıl, musaade daha ıyı o acagı .. an~ ? ~ ·. -
1 

t 
1 1 

. . fen heyetine emir 
Kumandan öfkeleniyor. vcten, Sivas Kızılay merkezine 3000 tanı Akdoğan şehirde yardım işlerile buyurursanz bir nokta arzedeceğim. yük Millet Meclısı Reısı nyasetinde yı r_1ın.~? an ıçın 
- Susun diyorum .. sen Ahmed A- lira, 100 çadır, 500 don ve 500 göm- meşguldür. Şehir kamilen yıkılmış ol- Telgraf vermek için Telgrafhaneye bir milli yardım komi~si. te.şkil edil- verı mıi.:r d H V Za . t 

yazpa.şa.daki yangn mt~luklanu say. lek ile. 500 battaniye, . duğundan ekmek ihtiyacı olduğu gibi gittim, dediler ki, da~ili hatların m:l.idir. Buna -~~·ela bız ıştırak ed~- Zile, 1

2
; ~A.:~r _e Bu ~ce saat 

- Ayazpaşa caddesı Muradbey a- Erzıncan Kızılay merkezıne 10000 ankaz altından kurtulanların ve kur- Refahiyeden ilerisi, sahil hatlarının cegız, sonra but un memlekete teşmil 
12 5 

d h . . zd 
52 

an. süren 
partmaııı karşısında bir yüzlük, Gil- lira, 1000 don, 1000 gömlek ve 1000 I tulacakların tedavileri için ilaç ve dok da ilerisi münkatidir, telgrafımzı edilsin, bunu rica edeceğim. Diğer 1:"1-- · k e.dşde t~~~. e 

1 1 
s ıy~uşt..ır 

h · ·· ·· d 60 lık f lükA tt k 1 tirsm ı ço şı e .ı ,-u· zezee o . müşsuyu hasta ancsı onun e , battaniye, tor ve halkı barındırmak için çok mik ancak bu ilıtizari kayıtla alırız. ra tan ı ume e anım ar ge ' H Ik d h t k k ve heyecan içe .. 
Selmahatun camii sokağı başında Tokat Kızılay merkezine 3000 lira, tarda çadıra ihtiyaç vardır. Demek ki, bu malfı.mat denıiryolu gereken tedbirleri alsın, Kızıla.ya yar- . a. d' e işe : dor bu h k kla 

.. 45 al H 1 b art d 500 .. 1 k 500 . 1 . B. d B"yük' .,. .... ll t u rıs· rısın e ev erın en a çe ve so a , "100,, .. ıu~ .~umar ı a e a~ .: 300 çadır, 500 on, gom e , Tahribat yalnız şehre münhasır ol- telgraf hatıarile alınmıştır. D~r.:ıır. - dı~ ~t.:'ın. . ız_ v ~ u .ı.n~ e ~u~c ı ra fırlamışlardır. Muhtelif mahaller-. 
m_am onlind~. 60,, lık, Doç garaJı o- battaniye, . . matlığı, köylerde de g:niş mikyasta yolu olmıyan v!layetl~rden .hıç ~ır R~ısının reıslıgı altında b~ ı:ıul.li ko- de beş ev tamamen, 

100 
ev de kıs • 

nunde 100 lük. Ordu Kızılay merkezıne de 2000 li- tahribat ve zayiat oldugu anlaşılmış- haber alınmadıgına gore acaoa Dı - mıte yapalım. Bunun teşkılini rıyase- k 
1 

tı ş· di kadar en· Af . . t k da 1 h k ~ ilmi" t· . . . .. l E b ak lım ""'" afık l . men yı ı mış r . ım ye - erın .. ış e ar a ş ar, er es ra daha gonder ş ır. tır. Bu hususta elde edilecek tafsılat yarbakır, Bıths, Van uzerırıc en, .r- te 1r a . fü.UV ses erı,, k dan k 
1 

n1 d bır· 'kl ukl 
· · Ahın d ali tt· G.. alt B az arasın çı arı a ar an ı yangın musl arının yennı e Ankara, 27 (A.A.) - Tokat v - arzedilecektir. zorum tariki ile Trabzon ve Gümüş- Başkan Şemse ın un ay - · hafif lı .. t insanca zayi· 

· · b'lm r · al el af ·· · T k t · ~ k · E k tekl'f" · · · mi ala yara mus esna gıbı Şı. e :·· .. 1 baka! H r sınde~ . ınan t gr ~enne . o a K~ma.hta hane ciheti ile muhaber~ imkanı ~o - Samı r m~n ı. ın1ı~ gerı ? - at yoktur. Uluca.mi ile diğer üç ca .. 
k - .. ı11?_1di hs~1. soy e d ,,ım a ıs havalısınde vukubulanuhart ekdeütıarz1 - Kemahtan gelen telgrafı okuyo - mudur? Çünkü tam Ehrzıncandaınh~ıı·mda- eaksS ını~,Eyoknrna g;;Tı a unli mı. Ok miin şerefele:rinin list kısınılan ta • 

aç tür u ze ır ı gaz var ır .. dan dalyı muavenete m aç şene- rum . linde bulunan, ayni avza ı ın e aını • r ıen unce ,, - un- k 
1 

b' k bı·nalann 
. A · . . . mamen yı ·ı mış, ır ço - ! ... re ılk yardım olarak Kızılay umumı 1 _ Bu gece saat 2 raddelerinde olan kısımlarda da bundan evvelkı masını nca edıyorum. d 

1 
tl tır 

T7' t" l" h. li ld gun-u . .k. b' l" 300 . .. . . G h Etil' "Ç l k 1 uvar arı ça amış . 
- .n.aç uru ze ır gaz o u merkez~.tar~ın~a~ ı ı m ıra ve Kemahta husul: gelen şidd~tli zelze~e hareketiarz nasıl_ tesı.r. go~terınışs~ Z~ya ev er .w. ı . ~n? r ~ e:, - Civar köylerden gelen haberlerde 

bilmiyor musun?.. çadır gonderılmiştır. neticesinde şehır ankaz halıne gelmış bunlarda da aynı tesırı gostermesı Benım de arzettıgım gıbı bır mıllı yar h t . , tın mühim oldug-tı 1 

k b' h b d k · · · t k·1· · · b. t kl'f asara 'e za:pa - .... Ankara, 27 (A.A.) - Kızılay U • olup bir çok ölü ve yaralı olduğımu, ihtimali vardır. Fa at ız mu a ere ım omıtesmın eş ı ı ıçın ır e ı .. ~ ·ı . tir B ralarda insan zayı. 
C b dık f k h"'ku ~· B · t kli.f' d h ş" ogrenı mış · u • - eva versene.. mumi Merkezinden: kurtulabilen askerlerle ankaz altında imkanı bulama , a at u t met vere~.e~~m. enım e · ım a a u - at henüz tespit edilmemiştir. Hükfı _ 

- Efendim... Zara Kızılay şubesi reisi ile Erzin- kalanların kurtarılmasına ve kasaba- bulabilir. . _ .. mulludur. Arkadaş~ da buna muva met ve Kı.•lay t:ırafmdan köylere 
- Anlaşlan yine çalışmamışsın.. can valisinden alınan telgraflar üze- da başlıyan yangınların söndürülme- Sıhhat ve İçtımaı Muavenet Vekılı fakat ederlerse benım teklifım reye hhA . dad heyetleri göndcrilmi~tir, 

Zehirli gazları öğrenin diye sizlere rine, bu gece sabaha karşı vukubulan sine çalışılmakta olduğu, Doktor Hulüsi Alataş "Aydın,, - konulsan. .. .. sı 1 U:hasta Yıkılan Binalar ~ 
kaç defa tenbih ettim .. -Bilmiyor mu- §i<ldetli yer sarsıntısından muavenete 2 _ Şehirde muhabereye imkiln "Bütün vililyetlerle m~h~be~c tesisi- Hıu;an Fehmi Aataç "Gumuşane:, Sivas, Zl (A.A.J _ Vililyetlnıiziıı 
sunuz biz itfaiyecilerin vazifesi yal - muhtaç düşen vatandaşlarımız için kalmadığından Dumanlı istasyonu ile ne çalışıy~ruz. Ordu vılaye~ı . . hak - -: .zıya Gevher arkadaşımızın takrı- Suşehri kaza merkez ve müllıaka • 
nız yangın söndürmek değildir ... Ay- ilk ve acil yar~ .o~~k 1:izere z~ _ muhabere yapılmakta olduğu, . j 1:ında İzmır va.~urun~ ~elsızı ıle ma nnın reye konulması daha muvafık tında 

1000 
hanefün yıkıldığı zanno .. 

ni zamanda hemşerilerimizi zehirli raya 200 çadır ile ıkı bın lıra, Erzın- 3 _ Kurtarılabilen nüfusun yıye _ lumat aldık. Dıgerlerı ıçın de devam- olur. lunı ıtlttadır 
gazlara kar§ı korumak mecburiye • can ve havalisi felaketzedeleri için de ceğinin temini müskülleştiği ve fazla lı olarak üzerindeyiz.,, Sami Erkmen "Tunceli,, - Ben K~yulhis~ kazası ile mülhakatın· 
!indeyiz. Şimdi farzedelim, bir hava 500 çadır ile 5000 lira gönderilmiştir. miktarda çadıra, iİiiç ve doktora ih- Sami Erkman "Tunceli,, - Zelzele takririmi geri alıYoruın. Maksad tc· dan henüz malfimat alınanıamtR"" da 
hUcumu oldu ... Düşman tayyareleri _ , _ tlyaç bulunduğu, maalesef memleketimizde çok tahri- min. edilmiş oluyo~ .. ,, yer sarsıntısııun burada da Z:,yiata 
gaz bombaları attı ... Anlat bakalım MakhOm olan aararcılar 4 - Zelzelenin yalnız kasabaya bat yapı~or. Ve buna heyeti um=- .zıya Gevher Eblı Ça~akkale,, - sebeb olduğu tahmin edilmel<!iı<lir. 
ne yapacaksın. Muhtelif 1 d bilh s Hal münhasır olmayıp köylerde de geniş yece yanı memleketçe yardım edıl - Musaade edersenız teklüım şıf ahi ol- Z I I . k . 

- ! .. .' . . civannda .:.,";,, e:,.:b~~arı h~ı: alı- mikyıu;ta tahribatta bulunduğu ve mesi lüzumuna kailim ve öyle zanne • sun. Büyük Millet M.""_lisi Reisinin ri 8 ZQ enı~ ~e.r e~I 
- tçmızde bilen yok mu?.. h d k 1 S r· Fı- mütemmim malfımatın bildirilecQgıv. diyorum ki, ilk olarak gelecek sene yaseti altında bir milli yardım komt- Kafkasyaı;a Tıfhs mı? d b·tt' d k d 1 mp meş u en ya a anan a ıye ' . .. k üz k . 1. ·ı k lA b" B .. yük. -~e~eke: ers ı ı e ar a aş ar nldakla Fakir lakabiltı maruf Salih 5 - Keyfiyetin Başvekalet yük - tahsısatından odenme ere .. ar a. - te?ı teş {ıl ~~ı :re evve ~ _ız . u. Zurich, 27 (A.A.) - Zurich rasad. 

nıuthiş bır sıkıntıdan yakalarını kur- K , uh k 1 . d" li sek makamına Milli Müdafaa Sıhhat daşlar namına zelzeleden muteessır Mıllet Meclısı azalarının ıştirakini ve hanesi dün gece saat 1 de kuvvetli .,. al'b hali . h aranın m a eme en un as ye ' ' . li ·1 b"' Un 1 k tc ·ı dil .. tardılar. 'Yoksa g ı a en a - beşinci ceza mahkemesinde intaç e- ve İçtimai Muavenet Vekfiletlerine, o~a~lara .derh~l 40 hın ra ve~.me - ut ~eme ete şmı e mrs~ bir zelzele kaydeylemiştir. Zelzelenin 
rabdı. dil . sat· altı Salih d b' Kızılay Cemiyeti genel merkezi baı::ı • sını teklif edıyorum. Bunun ıçm de teklif ediyorum, reye konulmasının- 2900 kilometre uzakta Kafkasya ci-d Z ki "tt'kte mış, ıye ay, e on ır ~ . . -· K bul.. .. . edi 
n ~um_an an ed. gı ı n sonra ay hapse mahkum edilmişlerdir. karılığına arzolunduğu Erzincan vali- bır t8:.~r verecegım. a unu nca ca yorum. . G h k d varında Tifliete vukubulduğu tahmin 
ualıd ızahat ver ı: . . - ·- si ve ordu müfettişliği kurmay baş- edecegım. Baş~a~ - .zıya e~ .er ~r. ~ a.~~- edilm?ktedir. İsviçrenin bir çokra~ 

- Zehirli gaz derslenne yem b~ş- kanlığından bildirilmiştir. Arzolunur. Hasan Fehmi Ataç "Gümüşane,,- mız ~uyük Mıll:t Mec;ısı Reısmın rı- sadh:ınelerinde sarsıntının §idoetin " 
ladık. Mübareklerin tuhaf tuha.f ı - ŞUphell ölUm Tokatta Derecesi anlaşılsın da... yasetı altında bır milli yardım komi- den sismograf ruetı.eı·i kınlmı§tır. 
simleri var .. insanın bir türlü aklında .~ım~a.şada oturan ~üseyi.nin Tokattan gelen telgrafı okuyorum: Aziz Samih İlter "Erzincan,, - Er- tes~ ~e§kilini .teklif ediyorlar. Bunu 
kalmıyor vesselAm. muddetini doldurmadan sekız ay ıçe- 26 gecesi saat 2 de vukubulan şid- zincan ha.valisinin iklimini herkes bi- reyınıze arzediyorum. Kabul edenler... Halkev ler lne apor 

Tati, tiıti. risinde bir çocuğu ölmüş, doğduktan detli bir sarsıntıda merkez ve mülha- lir. Memleket baştan başa harab oldu- Etmiyenler ... İttifakla kabul edilm.ta- maal;z :r.ea l 
- Ne oluyor? ... Acaba yangın mı?. biraz sonra ölmüştür. Dün cesedi mu katta şimdiye kadar tesbit edilen ölil ğuna göre bu mevsimde orada çadır tir. Partf, Halkevlerinde yapılacak çoıı 

({umandan bana yangın olunca zil ayene eden tabibi adil Enver Karan miktarı 88 ve yaralı adedi 66 olup yı- altında kalmanın ne demek olduğunu Samsun, 27 (A.A.) - Bu gece sıt- hr için bir çok malzeme Eatın. al.mı§~ 
Çalacak demişti amma.. ölüm sebebinin tayini için morga kal kılan binaların adedi henüz tesbit e- da herkes bilir. Binaenaleyh, halkın at 2 de başlıyan hareket!arz merkez- tır. Bunlar nııthtellf ;Halkevlerllle ~ 

Allah razı olsun yine Halid meı·a- dınlmasına. lüzüm göstermiştir. dilmemiştir. Kazalarla muhabero mün daha beri taraflara naklini, yaralıla- de ve Çarşambada fazla. tahribat ğıtılacaktır . . 

l 
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Müstesna bir Yılbaşı . 
gecesı 

Talisim Belediye gazinosunda bu 
sene tst.aııbulun lıiç görmediği bir yıl 
başı gecesi eğlencesi ol:l('a.ktır. Gece
)i terti b ellen komite Bele<liye ga. · 
7Jnosunun me\'kii ile miitenasiben her 
şeyi en güzel bir surette hazırlamak -
tadır. 

Eğlenceye i~tirak için bu giinden 
yerlerin Perapalastan temini müm -
kücdUr. :Yemek için adam başına~ 
lira ödenmekt.edlr. Gazinonun geııiş 

salonları beş yüz kişi alacağına göre, 
ek er aileler, grup grup olarak bu ge-

SOLDAN SACA : ce); topluca neşe içinde \'e daha bü· 
ı _ Bir kıt'a - Zaman. )i ik bir aile hava~ı içinde geçirmek 
2 - Arabi bir ay. arzusunu göstermektedirler. Doktör-
3 - Tarihçe meşhur bir bağ, Bir la.r ile bankacıla.rın, mimar ve mii • 

ısım. hendisler ile ticaret , .e fabrikacdık 

4 _ Oynanır - lnce değil. hayatuıa mensub olanların büyük 
5 - Çiftçilerin meşgalesi - Bir ne- gnıplar vücude getirmekte oldukla.rı 

hir . öğrenilmiştir. 

6 - Bir t ane alan • Rabıt edatı. İştirak hiletlerinio bitmek i.izere ol-
7 - Işık verir. duğu anlaşılmaktadır. Biletlerini he -
8 - Jtabıt edatı - Tanıdık . oüz alnııyanların PerapaJasa miim -
'g - Bir edebiyat tabiri - Bir de- eaat ettiklninde kemli!erine yerleri 

ni?.. işaret edilir. 

t°EHI 11.&8.&a 

• .. '· ....... 

SABAH,ÖGLE ve AKŞAM her 
yeınekten sonra günde 3 defa 

. ~ . ( 
..... t 

dişlerinizi muntazaman flrçalayınız 
ı . . .. . . . - 1 .__ • ... ; ... .... ! ·~· ' '- :· '-. ~--.:,,~~ ı : 

•• 

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GRiP, 
ROMATiZMA Soğuk algınlığı 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lü
zumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

1 

4.0 - E kseriya çingeneler yapar. 
Yukarıdan aşağı : 

1 - Kabile • Bir rakam. Or. Hafız· Cemal 2 - Bir nevi deri • Su. 

-•••••••••••••••••••••••••· ldhalat tacirlerinin ve fabrikatörlerinin 
!it il nazarı dikkatine 

1 = Paşa bahçe • Biiyii.k gayretler sarfı pahrıs111a cihanşiimul §Öhreti haiz mu1ıtelif 
• • Fransız, Amerikan, lngiliz ve ltalyan müesseselerinin miimessilliğhıi 
• • almu~ olduğumdan G-aUıtada Ahe~ı Miitıih hamnda 5 ?ıumaralı dairemde 3 - Bir san'at • Vücudtle vardı r. 

4 - Razı etmek • Beyhude. ı Dat,lllye 
Lokman Hekim 

MUtehassısı 
5 - Dağlarda vardır. Rabıt eda-

tı ? 1'.,ransı zca bir harfin oku
nuşu. 

6 - Asker yemeği. 

7 - Aile • ı.:;ğlencc. 

8 - Tehlikeli b ir emir - i stek. 
9 - Bir hayvan - Bir meyva. 

10 - l sim • İhtilaf. 

aram 

kısmında 
Bu gece 20. 30 da 

YELPAZE .... 
istiklal Cacldcsinde Komew 

Kısmında 

Divanyo!u 104 
Muayene &aatler i pazar hariç 

her gün 2,5 • ~ salı ve cumartesi 
sabahlan !) - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

ZAYİ 

Konya Gedi i Erbaş Ortookulun· 
dan almış olduğwn şahadetnameyi 

zayi ett im. Yenisini çıkartıracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Beşiktaş Köyiçi Postakutusu 
sokak 15 No. da Sait Canko.t 

Dr. Feyzi Ahmed Onaran 
Cild Ye zUhre\i luı.stalıklar 

Mütehassısı 

Pazardan maada hergün sabah· 

, tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telefon: 23899 

Sııltanahmcd S üncii Sullı llukıık 
l lfcildmliğimlcıı: 

Davacı Hayat vesaire vekilleri a
vukat Hu.san l!.,ehmi \'C Badı taraf-

larından 1st. Atik Alipaşa Esirpaza

rı caddesi No. 2 de Ali oğlu Esad ve 
Mehmed aleyhlerine 939, 1700 No. 1u 

•dosya He açılan izaleişüyu davasının ======:::: -==-====== yapılan muhakemesinde müddeia -

11 

leyhlerden Esa.dın ikametgahının 

Bu gece 20.30 da 
1 K1ZLER 

Ankara Borsası meçııu1 olmasına binaen ilanen 

27 Birindkô.null'9s9 
Fiyatları 

Lendre 
N•w · Yerk 
pıarf• 

1 •terlln 
100 Dolar 

1 
arzuhal \'e davetiye ve muame

Açılıı "• leli gıyab kararları tebliğ edildiği 
~P~ 1 halde itiraz edilmemiş Ye mahke-

5·21 meye de gelinmemiş olduğundan 
l30.36 "dd b'h d k b'J' t' tak 2.9082 mu ea ı ,!lluşa a. a ı ıye ı . 

Mllane 6.70 simiye ol:madığı eh1i vukuf raporile 
100 lav lç re "'· 29.2406 tahakkuk ettiğinden bilmüzayede sa-

69.0075 

100 f"rınk 
100 Llnt 

100 Florl9' 
tılnrak pa.rasının hissedarlar arasın

•• Tug.., la Fabrı·kası •• bu müesseselerin a..~ğıda yazılı emtiası iizerine siparifjler kabul ettiğimi 
muhterem mil§terilerime bildiririm: 

• • KiM Vi::VI MAO:>~Li:R (Eczai Maddeler ve i :açlar dahil) 
• • ANiLiN BOYALAR {Pamuk, Yü , Deri Tabii ve ımn'i ire!dçia) 
• ıı:skidenbcri bü:r\ik bir f(>hreti olan bu milli müessese iki sene- • Elektrik, '.l'f'lefon Kabloları ve Elektrik l\lalzernt>.si 
• denberi yeni ellerde şehrinuzin en sağlam ve en revaçta prese Hı • Pa.muk iplikleri, ham, yıkanmış yün ve yün ipliği, pencere camları, ayna 
• kerpiç tuğlalanm imal etmelded.ir. Her nevi inşa.at için çok eh·&- • , .e kri"italJcr (FUA~SA, İNGİLTERE, JCumanya mamulatından) TUT -
• rlşll , .e kırıksız sağlam tuğlayı ancak: • 'ı n.ALLAR (Kumanya ve Yunani!'ltan mamulıih ) KARBlT \·e her nevi 
• • PAMUKI,U MENSUOAT. 

a Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 5 M~::r.1E:,;::~~::~.!~~~~.t~: ~ot~AR Müe.-..esi 
• Tedarik edeblllrslnlz. Tu~la almak lstiyeo inşaat sahihlerinin • 
• bir karar vermeden evvel bir kere de PBIJ&b:ı.lu;e tuğla fabrika.'ı • 
• mamulitmı görmeleri menfaatleri iktızasmdantlır. Tuğlalan • 

1 • yerinde gönneğe va.kitleri olmıyan isteklilere, vereookleri adrese • 
• nümu.ne de gönderilebilir. • 
• Telefon : (30) dan (68 ) 1 arayın!%. " 

••••••• • •&••• ••••• • ••• ~ 
İstanlc u 1 elediycsinden : 
Beyazıt meydanı ile mücavir ann yolları üzerindeki tramvaydan 

_gayri nakil vaı:;ıtalannın aııağıda yazılı gidiş ve geliş istikametlerini gös
terir iza.hnarne Daimi Encümenin 25/ XII 939 T. 11 lçtim:ıında fasvib 
edilmiştir. llan olunur. 

1- Bevazıttan Aksaraya inen caddenin refüj başlangıcına kadar 
olan dar kİsmı tek istikametlidir. Buradan Aksaray istikametine giden 
tramvaylardan başka motörlli motörsüz diğer nakliye vasıtalarının Be -
yazıttan Aksaraya bu yoldan inmesi yasaktır. . 

ll - Aksaray istikametinde gidecek nakliye vasıtaları Vczn~?ı~~r 
caddesi başında soldaki Zeynepkfımil sokağına sapadakla~. ve Buyuk 
Reşidpaşa caddesini takib ederek Aksaray tramvay caddcsıne çıkacak 
larclır. 

ill-~m~li~Wiliam~n~n~lipA~~~~~Thtihi~~ !~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ metine g idecek tramvay~:lan gayri bütlin nakli)'.e. vasıtal~rı ~ya~ıt .. mey-
danının sağ· cihetini takıb ederek Beyazıt camun ve Ünıvcrsıte onunden 1 
geçmek suretile Vezneciler caddesin~ varacakl3:rdır. . . . . ı· t b l V k f1 Dı'rektörlügv Ü 

iV - Vznecilcr cihetinden gelıp Çemberlıta~ ıstıkarnetın~ gıdecek S an U a l ar 
bfilünn~l~ewınWan~~~mcydanının~gtara~nı~~b~erek ~-••. mam~--~~---~Em:m•mmm••••d 

İlanları 
Yeniçeriler caddesine incceklerdir. Kıymctı J>cy parası 

V - Veznecilerden gelip Bakırcılar cihetine geçecek nakliye vası • Lira Kr. Li ra lfr. 
taları Beyazıt meydanına gelince havuzu solunda bırakmak ve meydanı 

336 00 dolaşmak sur~tile Bakırcılara sapacaklardır. 
Vl - Beynzıt meydanındaki havuzun üstünden ve Ünh•cr~ite. kn · 

pısı önünden geçen _yol kısmı tek istika:ı1~tli o lup Bakırcılar cıhetınden 
313 68 gelen bilumum naklıye vasıtalarının gec;.ışıne mahsust ur. 

VII _ Bakırcılar cihetinden gelip Yeniçeriler "Divanyoluna,. cad-
404 61 desine geçmek istiycn nakil vasıtaları Üniversite kapısı ~nünd_en geç~ik -

ten sonra havuzu soluna bıraRarak tramvay hattını takıben ınccektır. 

25 20 Beyazıt. Beyazıt mahallesi Hnci Memiş sokağında 
Alipaşa hat\• içinde eski ''e yeni 5 No. lu oda ta· 
mamı, 

23 53 Divanyolu Molla Fcnari mahallesi \'ezirhaıı ikincf 
katta 4 No. lu oda tamamı . 

Cınavrı 

Amaterda111 
lerlln 
BrDkMI 

Ati na 
lofyı ,.,., 

100 Rayımırk 
TOO B~lgı 

100 Orıhml 
100 Leva 

21.7202 
0.965 
1.5925 

da ve hisseleri n~bclinde ~v~ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
taksim sureti~ şliyuun izak~ne ve ••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bilcumıe masarif ve ücreti vekii.ıeuc lnh; ·arlar U. Mu .. du .. rl u·· g"' t.
1
• ndcn • 

"10777,, 
257 20 

30 35 Aksaray Baba Hasanalcmi mahallesi Meçhul As· 
ker sokağıııda. 17 No. lu 131 metre murabbamda· 
ki arsanın tamamı, 

19 29 Beyazıt, Beyazıt mahallesinin Hacı Menus soka • 
ğında Alipaşa. hanı içinde eski ve yeni 29 No. lu 

oda tamamı. 

Madrl4 
Varıovı 

Buda_.,.. 

IDkret 

100 Çek Ker. 
100 Pueta 
100 Zlotl 

13.5325 
tahsiline 8/12/ 939 tarihinde gıyaben ~ • 

h~~vekuuv~ilm~~du~du n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

213 68 16 03 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valde han av· 
!usunda 13 No. lu dükkan tamamı, 

, ....... cıı 
100 Ley 

lelıra• 100 Dinar 
Yokoha"'a 100 Ve• 
ltokhol• 100 lıve9 Kr. 
Moekeve 100 Ruble 

23.3525 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.8275 

llHAM VI TAHViLAT 

Ergani 19.70 
Sivas - Erzurum m 19.-
Mer kez Bankası 110.50 
Aslan Eskihisar Çimento 
müessis 7.75 

.,,,,,_ 

1 
tarihi ilandan itibaren sekiz gün zar- IJ 

fında temyizi dava eldilmediği tak . 
dirde hükmün kesbi katiyet edeceği 
ilanen tebliğ olunur. 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dre.HayriÖmer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağncamii 
karşısında No. 33 Telefon 41 358 

aevlet Demiryollan hani an '1 
........................................... Q 

Muhammen bedeli 19!l0 lira olan (10.000) kilo göztnşı 5/1/1940 
c ma günli saat (10.30) on buçukta H aydarpa§ada Gar binası dahilinde
k i komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın almacakbr. 

B u işe girmek istiyenlerin 145 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
, . kanunun tayin ettiği vesnikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
J< misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta -
"10536 .. (l " ==================================:====== 

~Iuhammen bedel 3 7,5 t~rni. Eksilhıwııin 
Miktarı Cinsi I.ira Kr. Lira Kr. günU şekli san.ti 

c_a_m_a_la_t ____ 2_4-60_A_d_. __ 2_5_1_8 76·---18-8 21 4/1/910 açık 15 

Ecza 107 Ad. 494 85 37 31 ,, ., 15,30 
Alatı fenniye 92 Ad. 2623 65 196 73 ,, ,, 16 
Afatı fenniye l 11 Kalem 5890 '111 81 ,, pazar!. 16,30 
Kırık pirinç 106 Ton 9010 - 675 - 29/ 12/ 939,, 15 
Kamyon 1 Ad. 3150 - 236 25 5/ 1/ 940 ,. 16 

I - Şartname ve evsafını gösterir .müfredat lis~eleri mucibine.o 
muhtelif tarihlerde eksiltmeye konup ta talıb zuhur ctmıycn malzeme hi· 
zalanndaki usullerle sabn alınacaktır. . . 

II - Muhammen bedeller i, muvakkat temınatları, eksı l tme ve pa
zarlık günü ve saatleri hizalannda yazılıdır. 

550 00 '.11 25 Ayvaıısarnyda Mustafapaşa mahallesinin Hamam 
sokağında eski ve yeni 12 No. ltı kargir evin ta· 
maını. 

Yukanda yazılı mahlul emlak satılmak üzere on beş glin müddetlcı 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İ halesi 2/lı 940 so lı glinü saat on beşte 
icra edileceğinden talihlerin pey akçelerilc beraber Vakıflar Başmüdür· 
lüğü Mahllılat kalemine müracaatları. "10112,, 

OiPLOMALI BiR DiŞ;i 
1stanbııl<la veya <t\nadoluda muayenehanesi olan bir partesyeıı bir 

Dişçi ile çalışmak arzusundadır. lstıycnler şartlarını havi mektubla
nnı lstanbulda Şelızadebaşında 7 No. lı dükkanda tütüncü Bay Meh
med Özüycol clilc K D. adresine gönderirler. 

· ııı - Eksiltme ve pazarlık Kabata.']ta Levazım ve Mübayaat şube· 
~~hl~m~m~oo~~y~tl~akb~ ~==========================~ 

ıv - Listeler ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız İstanbul Mıntaka Liman Reis!ig"' inden : 
.. ........ ~------

alınabilir. v 

v - Alalı fenniye listelerinde gösterilen katalog numaraları sade- Mıntnka liman reislikleri için makinesi de dahil olduğu halde üç 
oc aletin tip ve evsafını göstermekte olup şartname makamındadır. B~k:ı adet yeni motorbot inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Talı· 
markalar da verilebilir . Bu hususta ~abataşta Şaı:~P ve l~i~~a Labora· mini bedeli 9600 "dokuz bin altı yüz,, lıra, % 7,5 teminatı muvakkatcsi 
tuarı şubesine müracaatla daha fazla ızahat almabılır. Bu ış ıçın pazarlık 720 "yedi yliz yirmi,, li radır. 
gününden evvel fenni teklif mektublan mezkur lnboratuar şubesine ve- l stekliler:in teminat makbuz \•eya banka. mektublannı ve diğer mali 
ilmel.dir ve ticari vesaiki mutebcrelcrini ve bu işlerde ehliyeti olduklarına daiı-T ı · eli .. 

VI - l stekliler:in pazarlık için tayin e len gu!1 ve saatlerde % 7,5 :Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyetnamelrcile birlikte teklif varaka· 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komısyona gelmeleri. )arını 2190 numaralı kanunwı 32 nci maddesine uygun olarak kapalı ve 

"10636,, mühürlü zarflar içinde eksiltme gUnü olan 5/ l / 940 perşembe günU snat 
• • • 15 den bir saat evveline kadar Galata&ı rıhtım üzerinde Mıntaka Liman 

Reisliği satın alma komisyonu riyasetine \'enneleri ve şartname ve re • I• h. 1 f nh 1 B M ''d .. 1 .. "" ·· d 1 - Muhtelif malzeme meyanında 5/1/940 tarihinde pazarlıkla iha· simleri almak istiyenledn idare §Ubesine müracaatları ilan olunur. n ısar ar sta u aş u ur ugun en : le edileceği ilan edilmiş olan 106 ton kmk pirinç işinin pazarlık günü gö- 1'10586,, 

ş~~fi~~~~n m~~~M~~~m~~~~~mM~n ~~lliwmüwri~~J~~~b~~~n~~~. . ... ---~~~~-~~---~~~~~~~~~~~~--~ 
J· \ğıd kapsülleri, mehtab fişeği vesaire satanlar nıhsat tezkeresi almağa J 11 - Pazarlıgın şeraıtı sabıka ~.aıresınde 29(XII/ .939 cuma .gunu Sahibi : Ahmet Cemnlcddin SARAÇOGLU 
vıecburdurlar. R uhsat tezkeresi almadan sat.ıs yapanlar hakkında kanuni saat 15 de l{abataşta Le~a;ım ve Mubayaat §ubesındekı .. ::ı.lı~ _konıısyo • Ne~riyat müdürti.: Macit ÇETlN Bası.ldıc;ı yer: Matbaai E büzziya 
t akibat yapılacaktır. "10751,, j nunda yapılacağı tashihen ılan olunur. ,10 ı 7::>,, 

-


