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00NL0 K SIYASf HALK 0AZETESI Her Yerde 5 Kuruş · 

:Büyü.k Zelzele Felaketinin Son Tafsil atı 
Erzincan 

zayiat 
ve diğer zelzele havalisinde 
maalesef • 

geçıyor binleri 
Bütün memleket felaketzedelerin yardımına koşuyor 

Bir günde toplanan ianenin miktarı yüzbinlerce lirayı 
Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri felaketi sahasında 

TAHSiL GENCLICININ 
IR HAREKETLERi 

Gençlik f elik et yerlerinde çalışmak 
üzere derhal harekete amade 

~ 

Milli Bir FelaketJErzincanda yıkıl
Bir gün sonra yılba§a. Bu gece,., 

nin eğlencelt-,ri için şimdiden nıa· 
sabrımızı tutmuş, keyfimiz için 

madık ev kalmadı 
!:;c-;:ı:~~:;!!~z~= ~~k~ Bütün civar vilayetlerden Erzin
~İe~u~'!:=:~~~~;::.ı:;~; cana trenler dolusu yiyecek ve 
~k·e:1iz'·~;a:;e!:!e~~:~: giyec~k maddeler gönderildi 
~ ,. miylzf Erzincan, 28 (A. A.) - Sarsıntı 'mı~ ve kısmen de yanmıştır. Kurtar-

• ~-~ hafif olarak devam etmektedir. Şe - ma ameliyesi her taraftan gelen yar-
' Yazaq: · " "'d YALÇL~ birde yıkılmamış bina hemen hemen dım kuvvetlerile sUratle devam et -

lr ··t kalınamı§tır. Şehrin bütün sok.aklan mektedir. 
:Vatandat! Ea b<ıdbaht ~ ff>llbtll gtıaünde imdadına koşan Kızıla.ya btlttin wrlıtınla yar(lım 

etmek bir vatan borcudur 
~latanm tJt1 parçası, mu • enkaz ile doludur. Bu enkazın temiz- '.Enunımda Faaliyet 
-Y hl§ .ıSUI 2Iİfi ıiln tesirile, biı: lenmesi ameliyesi henüz bitmediğin· Erzurum, 28 (A.A.) - Yer sar • :=::::::::::::::::::~====-=======-==· --~·==-="-=-:::======-= 
Aac-d~ka iç~hlr matem sahnesı den hakild ölü ve yaralı miktarının sıntısının Erzurumda sebebiyet ver· 1 s t• h k • d 
·~e inkılab/~L Anadolu yaylası- tesbiti bugün için imki.nswiır. diği felaket haberi burada duyulur CUmhurreisi a ıe mu a emesın e: 
'illa şark ~e ~ ~d~ kopa· Şehrin nüfu&unun maalesef mUhim duyulmaz vali vekili IIllmi Balcının 
t ~ eab'Dlenne dogru muh- bir kısmının yaralı oldufu ve ölllm riyasetinde belediye reisi ile ticaret oı·yarbakırda meraklı hı· r safha 

f .ist!JWnetlerde yayılan bu f ela • miktanmn da fazla. bulundufu anla - odası reisi ve sıhhat mtıdürtinden 
lret: bazı şehirleri bir har'ahe h~~e ıılmaktadır. Çarşı tamamlle yıkıl • [8omı 7 incide] 
tetirdı; her tarafa matem ve ölüm 
'açtı. ... 

-. 
~etiketin misli görülmemi& acılığım 
~ fcciliğini vUcude getiren gey dere
~i hakkında hlli sarih ve kat't bir 
fikir edinmenin imklnı bulunamama
'adır. Çünkü binalarla beraber bütün 
~Uhabere vasıtalan da harab oldu. 
~ yerlerden haber alınabilmek için 
~<>lambaçlı yollara müracaat mecbu
ti~eti hissedildi. Fakat f ellket sah
~i o kadar geni§, facianın deh3etl 
0 kadar ziyade, hava şart.lannın se. 
~b ol.iuğu zorluk o kadar içinden çı
"'llınaz bir halde ki karşısında kaldı
~ talihsizliğin derinliğini ölçmek 
~ duyduğumuz heyecanlı alakayı 
'<eyhal tatmin etmeğe imkan yok. 

, 

~akat §imdiye kadar gelen ve duy
~uz elem ve heyecanı arttıran 
:tfaUat uğradığımız darbenin şiddeti
ı.; göstermeğe katidir. 
ı._ bu, ilk felaket haberleri üzerine 
"t\blerimizde haaıl olan elem ve te
"-Urün §lddetini g&teren bir hasbi-

Zelzelenin Istanbulda 
yaptığı akisler 

~1: ~::': ;:=~fı::e!~~: ' , Zelzele havalisinde aileleri bulunan 
~ ilac1esı değildir. Milli felaket dev- binlerce kişi telgrafhanelere hUc.um etti 
'rınde sert bir çelik kütlesi gibi ge-
~ ve doğrulmuş, zorlukların üze· • 
titıe atılarak her maniayı parçalama- latanbulluların felaketzedelere 
fa alı§mış Türk milleti için ye's ve U· 

Elô.ztğ, !8 ( A.A.) - Geceyi 
istaayon IJnUnde hU8U8i tr~ 
116Çinm Milli Şe/imü sabahleyin 
9 da §ehre çıktı1ar. IBtaayondan 
DördUncll Umumi Müfettişlik ko
tuığına kad4r o1an caddenin iki 
taratma ıntizam1a dizilm~ olan 
mekteblUer ve halk, Milli Şefimi
~ kar~ 01.ıyük tezahiJrd6 bulun-
dular. (Sonu S de) 

------------------~ 

----···---
Milli Reaaürans odacısı, Rf'!fi 
Bayarın Malik Kevkebe kendiailc 
4000 lira gönderdiğini söyledi 

----·~--

Satie binasının Denizbank tara • 'ı ceza mahkemesinde dün de devam e· 
fından sa.tın alınması işindeki yol • dilmiştir. Denizbank umum muhabe· 
suzluk davasına İstanbul birinci ağır 1 (Sonu 6 ncı sayfada) 

AKİF iHTİF ALI 1 Gölge Müsabakamız 
" Abidelerimiz: No 8 

Bu nedir n nerooedlrf 

~~dsizl~k meçhul bi.rer mefhu~dan geniş mikyasdaki yardımları 
~ttir. Feliket bizi ancak vazıfeye Ankara v terlner Fakilltesl namına.~ gettreıı heyetten Necati 
.._>et eden bir kamçı olabilir ve bizi Zelzele haberi bütün Türkiyede Jvash, Tokatlı, Kenıahb, Ordulu, <B- · • Aldfbı brlnd fıiic irad ed lam 

Cevap: • • • • • • 
""' Vazifeyi ifaya daima hazır bulr. duğu gibi eehrlmizde de pek bUyUk resunlu, Amasyalı, velhasıl zelzele Şeren, k& e nu er 

(8ollD 5 incide) teessür uyanciımııetır. . mıntakalılar dUn gecedeııbeıi talgraf fstlkW JD.8l'll v~ Çanakkale eaJrildönümtl mUnasebetile dün mezann-
~ :!'ALÇIN ee1ırimizde bulwwı FzzjnoaııJı. - - .ı. 8oa11 a tlaall 8aıfaam41al. Kehme4 .iJdfta :nWının ilgUnctl zü-i (Sonu '1 ncldo). .__·_· -· -·-· -·-· -·-· -·-· .... • .. -
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Hazre i Ebu Bekir Ebu Ubeydeyi 
elcilikle Hazreti Aliye yolladı 

• 
-21-

italya ile ithalat, 
ihracat Artıyor 

Bir c~us 1 

9 sene 2ay hapse ve 1 se-

D .. . k--k 1 1 ne nefye mahkum edildi 
un yıne pe ço ma ge · AlA delin H a · · d b. · · · ö ke z 1-.. •• t · t tl • • •• • • ae ay ar ısının e ınsı -

Karadenizde tekrar 
ırtına başhyor 

- - -+-- -

Garb Cebhesindeki 
Moral Harbi 

Eğer bu i~e Hazretı mer memur smez 0 ma .. sen vu. umme ın a ı dı ve emtia gonderıkh nin, birinci ağır ceza mahkemesin -

Scf ere çıkacak vapurlar 
limandan çıkmadılar 

edilecek olursa elde edilecek netice suyusun .. acıyıp ela bozulma. 
. . . .. Evvelki gün limanımıza gelen ltal- de uzun müddettenberi casusluk su- Ankara rasad istasyonundan dün 

H arb başhyn.lıdanbcri garb oob
hesindeki süktinet \.'0 geni~ 

mikyasta. ~pışmalar yerine ileri 
hatlardaki ke-;if faaliyeti, umumi 
bir mahiyette olarali, merala ~ek -
mekkdir. Deniz ve Jıa\'adaki dalıa 
vasi hareldita nazaran, bu cehlıeclc
ki sessizlik insana lıirnz garib gole
bilir. Fakat hftdiselcrin se)Tİ <Uk · 
katle miital«>a edil<liği ve bu nisbi 
smı.;ınete amil olan un.surlar arnnıl-

herhalde makus çıkardı. Hazreti Ebu Bekir hır muddet sus- yan bandıralı Kompodoglivo vapurile çile serbest olarak muhakemesine §ehrimize gelen bir habere göre Ka-
Ebu Übeydeye haber gönderdiler t Nef ldı J ·a - rd 1 u. es a · külliyetli miktarda eşya ithal edilmiş devam edilmekte idi. Alaeddin hak -(adcnizde birkaç gündenbcri hafif -

veHmesctiı" epçagı beı a~. al "B. Sonra: tir Bu vapurla boya hurma, sabun, kındaki karar verilmiş, dokuz seue lemiş olan fırtınanın tekrar ve daha 
azre eygam nn enen u 1 - Ya Ebfı Übeyde dedi "Ali,, ye · ' · · . · ç k ku u· b ı w 1 lm 

t ·· t • · ·a· ded" - · Ebfi Ü- .. . . _ ' ' kimyevi müstahzarat otomobil iç ve ı ıkı ay hapsıne, bır sene an ırıya vve ı aş ıyacagı an 8.§1 ıştır. (lığı valcit \'aziyetin ~ok daha dcı:ri
§İl< olduğu göriilür. za umme 1~ emını ~r,, ıgı sozlerımı aynen soy le ve sonra ona ,:ı,., 1- ti - . ··nr ' t kr" tal nefyine ve 525 lira para cezası öde- Mıntaka liman merkezi rasad istas -

beyde mcscıde geldı. benim tarafımdan söyle ki: ~ as gı, yu u mensuca ' ıs - A . · · 1 · • Oebhelerde, lıaliha'7ırda moraJ bir 
~rpı~ma vardır. Ve yeni tcl<nili ve 
teI:ikkiJerin, içtimai esnslarm mev
cudiyeti, askeri faaliyette, yine ayni 
hedefe \'aracak ist:ikruncti g()strr -
melde beraber, başka mahiyetteki 
unsurların ortaya !;ıldığı fışikfırdır. 

H · Ebl\ B k" . eşya pamuk ipligıy· termoJ"en ham mege mahkum edılmıştır. yonunun bu raporunu şehrımızcle '\e 
azreti ~ u c ır. ' ' ' AIA dd" d h ı·r tak d h·1· d b l b""t"" "Ya Ali seni Peygambel'c dama{l 1 h k . • kli ae ın Hay ar, mu te ı za - mın ası a ı ın e u unan u un 

Ya Ebu Übeyde dedi sen u- , eşya, cam ev a, ımyevı ecza, ren . . 1 . t t·· d . akl" 
_ - . ' ' olarak tavsiye eden benim.. Res-ıi.lü to k 1 kt "k 1 . ta manlarda mulıtelıf suçlar ış emış, acen e, arma or ve en1z n ıyc 
gurlu hır zatsın. Şer senden uzaş~tır Ekr,......., damadlık hususı.w.da ilk önce praRa, e e . "

1
. w.m0a.tzemesıL, _main mr Namlarına casusluk ettig-i iki ecnebi vasıtaları sahiblerine bildirmiştir. 

··zUnd d · h parlar ıın- ...,,.. eşya yon ıp ıgı ı opon ıne eu 
v? yu ... e ~~a. ~yı~ . ·ki b benimle tııe§Verct etti. Ve bu meşvc- ak'. .. 'k. vi' de _ devletin sefaretlerile sıkı bir temas- Bu akşam başlaması muhtemel o-
dı senı oyle bır ış ıçm ıstedım ' u m ınc, yun eşya, ımye ecza, ta b 1 d - "b" . d" l f rt b b"l h . . d K 
iş eğer hali üzere bırakılırsa sonu ret esnasında Medine deli1;anlıların: mir bidon, limon, limon esansı, zift i ;..+: .. ukuntti~~ .. gı ı, gazelkt~cTı kıye ana ı. ına. dse ekı e §e lnmızhen kat-

. . y E dan bir1:.açınm ismi geçti. Bana (A.Zı 1 . lm. t• '"!i ...... a e gı uç sene evve ı ra ya ra enıze gı ece vapur ar are e -
korkuludur ve ıslahı vacıbdır a ,- macunu, ampu vesaıre ge ış ır. 1 _ . . . . 

• . hakkında ne dersin diye sordu. Be>ıı ·- .. . . manevralarında bazı fotograflar çek- Jermı tchır etınışler ve yolda bulu -
bii ~eyde, ?u yar~yı sen tedavı ede· birçok sözler söyliyerck semin damad Dıger ta~n d~ ıhrac~t pıyasa- miş, haritalar çıkarmıştır. Ttmceli nan vapurlar da emin limanlara sı -

Ilugiin gnrb cebhesinde nıiittefik
lerin \ e Alınanların zahiren müda • 
faada bulundukları müşalıede edil -
mektedir • 

c~sı~: Aksı takdirde da.ha acı ve lığını tervic 'Ve tergib ettim. Bıında sı da hareketlı ?eçmış ve bı~:ıssa .ı- ıisyanı sıralannda da "evinde o hava- ğınmışlardır. 
guç ılaçlara muhtac oluruz. Allah b . h kt Senin ı talyaya fazla miktarda mal gondenl- llinin mufassal bir haritası bulun- Ege ve Marmarada lodos fırtınası 
. in b .. ti lA t" . . sana ır garazı ma sttsınn yo u. . ti n·· t ·1tc k t lif" K 
ıç ' ~ umme _n se ~e 1 ıçın 

0 
yerine başkalarının kok'"'lısıı gelirken ınış r. un ngı n:ye e en 1

• a- muştur. Bazı tayyarelerin memleke- devam etmektedir. Şiiphc..,iz bir ordunun sadece mü-
ver~ğim vazıf~e elınden ne ya, ben yine seni müdafaa ettim. Bcnim lnadaya, Fransaya, ıç fındık, Eston· ı timize muvasalatını ve gfıya Boğaz- ~ dnfna harbi ya)>ncağt diişiiniilemez. 
kab~lse yap .. bu 1~ nezaket v.e. t~· 0 zaman sana karşı yapmış olduğum yaya tütün, F-.ıı.nsaya kabuklu fındıh, lardan bazı ecnebi vapurlar geçtiğini T k • f • r • Nihai 7.ufcr cfaima, harbdc harckfıt 
ennı il~ ~v~. ÇiliıkU çok nazık '\ e muamew) senin bugün bana 7rorşı ham iı.-.:k, ltalyaya 34855 kilo ı:asuı- bazı memleketlere bildirmiştir. J 0 8 l Q r l I e S l inisyatifini elinde tutan tara.fa nid-
çok muhim bır mhasl~f a~r. .. 

1 
. . yaptığın muameleden daha hayırlı ye, ltaıyaya torik, paçavra, keçi de- Alaeddinin bu suçları mahkemece - - - dir. Galibiyet ancak ona güler. l"n· 

Ebfı Übeyde, alı enın soz erım •7 .r. le . d . • R . f ] k ç k ı b"t .. ""ld"" ~-· d k d k. Beledı"ye u CU"" nak ,. , l<nt tınııtı " 1 d ı. A . . idi. Sen eğer 1ıııu/et mese sın e ı'lSı, umanyaya ıç ınc ı , e os o- sa ı goru ugun en yu an a ·ı ce - ... . , n""ma ı ır u vrupayı nş.-ı-

dınlıyord~. _ . . . _ (Peygamber bana i§aret etti) dqr vakyaya ccviziçi, Yunanistana torik zalara mahkfun ve karar akabinde fiyatı nl tesbit etti ğı ~,ıliarı ba~hın başa ayıran geni~ 
Hazretı Ebu Bekırın cıddi ve en- isen itimad et ki Resıi.lü EkrC11ı. sen· gönderilmiştir. tevkif edilmiştir. hir miicadcle eeblıcsinde miidafaıı 

dişeli bir tavırla söylediği bu sözle- d~m 'baslookırma da öyle imalarda bu- vvvv Şehrimizçle nakil vesaitin in aılı- prcnsipi de bir nevi taarruz ,.0 faa-
rin altından ne çıkacağını, kendisine lunmı~tur. Senin hakk'"tnda bir §C1J /KTISAD iŞLERi ı POLiSTE: ğı karşısında taksi otomobillerinin liyet amili olarak l•emlishıi gösterir 
v~lecek bu. kadar m~im ~-ir. vazi- söylendi ise ba.şkalan hakkında da h de muayyen fiyatlarla semtten sem- ,.0 gö-.termektedir. Almanya~·a. ltar· 
fenuı neden ıbaret olabılccegını hem sükUt etmemiştir. Eğer zihninde bir Bazı lokantalar fena Bir katil 6 seneye ma - te müşteri taşımalaruıa karar ver - şı garb dt>mokrasilcrinin giriştikleri 
düşünüyor hem de merak ediyordu. §Üphen oorsa ensanJ eshabı toplıya- vaziyette kum oldu mek üzere şimdiye kadar yapılan mücadele pasif değildir. Denizlerde, 

. Hazreti ~bii Bekir, Ebfı Übeyde· lım. Eğer. 01~lar ~na ~~tı~nı ~terler Şehrimizde faaliyette bulunan ikin- . Bir alacak ve kıskançlık mes~l~ .• !e_criibeJe_r _iyi n~tice venni~tir. Bu lıa\'alar<la faikiyet iddiası, devamll 
yı uzun müddet me:a1<ta bıra~madı. se ben clmıı scnın elının uzcrıne ko- ci sınıf bazı lokantaların gıda mad- sınden Arnavutköyünde Mehmedı ol- ıtıbarla ışı tetkık ve organıze eden bir askeri, sınai ve ikbsadi bir mli
Bu. ~er, daha ciddi, k:1lınelerın her yar 'VC sana biat .ederim •.. Y_~k ~~~ deleri son zamanlarda pahalıla.§tığı i- düren Mustafa ~anba~ın birinci ağ!~ belediye taksiler için bu şekilde ye _ cadt>Je \'c faaliyeti istilzam eyler. 
b~rını ayrı kuvvetle telaffuz ederek suretle karar venrlerse butun muslu· çin ka anmak tehlikesine düştüğü id- ceza mahkemesındekı muhakemesı niden hatlar tesis etmeğe karar ver- Halihazır lırurbintle kuvvetli ra • 
soze başladı· - 1-n gı"ttı·g-· you-n sen de gitmr. p b"t" · ı · b"t ·· ··1 ·· ldbleri '-"ere sermek, mukavemetini ... · . . ~~,6«6 1

: •• .~ ~ •• wa ,- dia edilmektedir. 1 ırı m.~ş' .. s~?~ .. sn 1 ~~:U .. muş, ya • 1 miştir. Vaziyet şoförler cemiyetine " 
. -.~a Ebu 'C!beyde, şım~ san~. v~- l~n .. Kıısk'"tlrn.~g_u bırak. H_~cdde:1, Çünkü bu lokantalar gıda madde- şının kuçuklugu de gozonunde tutu- bildirilerek hatlar için tesbit edecek- kırmak, nzmiııi sarsmak esastır. Bn 
züen~~ ned~ ~~a~et ~ldugun_u so~lı- kı~dcn .u::ıak go~ım:ıe şu du'!:ya bır- lerini daha fazla fiyatla nldıkları hal- I~rak 6 sene hapse mahkum edilmiş- leri fiyatları alınmı§lır. sebehden garlı cebhesinde mulıarih 
yec~m. Sem Ali,, .nın nezdme gon- ligın hıtama _er.~ırelını 'Ve dtt.§man - de Belediyenin evvelce tesbit ettiği tır. Şoförlerin arzusuna göre Eminö -1 tarnfların gösterdikleri hafif fn.ali-
denyorum. Fakat bılhnssa hatırında lıktan uzak gotıullerle Alkıha lro~a- li te .. . d tış aktad Kn ilan cami y ra, ndı .. T k . h ttı d b 
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yet tamamilc zahiridir. Oebheler gc-. . h . . ~ s uzenn en sa yapın ır. 2- • nu - a sım a a am aşma . , •. 

1 
. 

tut k1 ona karşı çok mütevazıane a- lım. Bızı sana zahmet tJermego scv1c Bu satış ı"sc masraflarını koruya Sanverde Maden mahallesinde 0 _ Em" .. .. p ltı E . .. .. ş· rısım e gırişilcn ınuaz1.am tahkimat, 
k · tm k . Ebfı . ka z b ,, • - • • ınonu - anga , • mınonu - ış- k 1 • reket edece sın ve unu a ı o, t etme. Fıtnc kapısını pa ı ırar:. aktad Lok ta 1 rı~ . t" turan Zehra Rumelikavagıny da arka- . . . 

1 

SC\' ·u ceyşı istinnd noldaları ih7.arı 
Tal. . .. fı1 "di B" al h "Al. . . d. w• • hid b marn ır. an cı ar vt:mıye ı lı 15 Taksım - Beşıktaş 10 Kara - . 1 

ıbın sill esı r. ınaen ey ı,, AlUık bizim de ıgımızc §Ct ve u- b 1i ·ted k"" .. k b . tad"l·t 1 daşı lbrahime giderek para istemiş .. ' . • vesa.ıre.. ıep, knrşı fa.rafı ma.ğlub . . . ı w ~ A u s e uçu ır ı a yapı ması ' · koy - Beşıktaş 12.5, Beyazıd - Şeh-
ye gıt ve ona de kı. undugumuz haw nazırdır.,, . . Beled" •. t ed kt" aralarında miinazaa çıkmış ve Zeh- eylemek için yapılmaktadır. 

" . . . Hazreti Ebu Bekirin Hazreti Ali- ıçın ıyeye muracaa ece ır. ' . . . ' . . remini 7.5 ve Kasımpaşa - Eminönü Bug-iinJcü Jınrb şartları altında za-
~= tehlıkelı, kara k-Or~lu, ha- ye söylenmek üzere Ebfı Übeydeye Yumurtacal r birliği ra 1bra!11mın elınden kurtulmak ıçın 10 kuruş olmalıdır. Belediye bu fiyat ruri görünen bu hareket göründii· 

~iyette uçı~'jgae ,/:J/;.ngl~~t~e fr ı.: ... _:ı.. _ ........ .;,: .,_ -::-ı--. ....... . ı. :..ı.ı; .. : " kuruldu çırpınıı ken sol kolunu cama çarp - ları tetkik edecektir fiinden ""'k daha miiossirclir. Şinıdl-n l ~ t - bA . . d al t y rt 1 lh B. r -. a·· a u q , ... ... .. hu .ı .... S', ı:ı..:ıu a nfııı n::; Lo;lı- • __:,{" 
mck de o kadar gür.t ··r H"'""'°d · ......... n ra ı,, run eserın en aynen ınmış ır. umu acı ar racat ır ıgı un- ı·kcı· b· ı w· Emniyet MüdUrJü<Tü taksiler için ki halde harbin inJiişafımn tnsı"rlerf· 

~ ıı · ~ ,,..,.,.. ı B' . . . .. . . ı · ı surette ı cgınden yaralanmış- o · ~ 
hcl{ık e(ler. Şer, di4,'171Wnlığa vesile .. ıraz şaır~e o~.~kla ~ra~ bu den ıtıbarcn t~ş:kkül cbnıştır. ~ade- tır. muayyen durak yerleri tesbit etmek- nin hcniiz ne şekil alacağı bilinnıi-
verir. 1Ier1;cstetı aynlmak tehlikeli- sozler o devnn butun vazıyetinı ve ma memleketimızden yumurta ıhra- y tedir. Tesbit edilen yerler şunlardır: yor. İ~te bu vaziyette de hazırlan-
dir. Niçin sükut etmektcsin1 N~n hfıleti ruhiyesini bilhassa "Muhiddi- catı bu birlik knnalile yapılacaktır. . Yaralı Zehra Beyog_ıu hastahane- Taksimde Abdülhak ır "d dd ·- mak icab etmeldedir. 

·r . Ar bi . r ·1 ta . tti Y • D 1 i 1 sıne kaldırılmış tbrahım yakalana - c aını ca esı 
ı12aktan içini çekiyorsun da lisanın ?1. a " ~. ~~am. 1 e svır e gı em re 1 • Çl an rak tahkikata b'aşlanmışt.ır nin köşesi, lforaköyde Knraköy pa.- l•'akat istfübal i~n ha.7.ırlannıa)'l 
söylemiyorf Bana karşı pusudan mı ıçın ayrı ve buyuk bır kıymet taşır.. akre l~lf · Jase üzerindeki sokak, Pangaltıda istihdaf eden halihazır \."aziyetinde 

ı k · t" t o ada cım bu • • • Çö 8 ~ h c ge "?e · ıs ıyorsıın ~ _ ıcn A . . . Ticaret Vekilinin İstanbulda son Evvelki geceki yağmur ve fırtına- Haylayfın önü, Şişlide tramvay du- ordııla.n bazı tesirler aJtında bırak· 
dedıkodttl~r, kanşık sozler, ~tper. - -~~u Übe?'de~ kendısıne verılen. bu yaptığı tetkikler esnasında demircile- dan, Hasekide Kürkçüb:ışı mahalle _ rağı. Knraköyde Beşiktaş hattı için mıunak fa lazımdır. Nitekim nistıe· 
deden yuksclcn sesler nedırf Bız ~uhım vazifeyı kab~l ederek hahfe- re açılmasına karar verdiği 3000 ton- sinde Ziya Basri ve Ha . . . t _ Kredi Liyone sokağı. ten durgun geçen bu devrede caıı 
Mü..slü11ıaıılık içifı bütün vanmızı, ma- nın huzurundan çekılmek ve derhal luk akreditif için şimdiye kadar l5 d ki . b , .} ~ıyenı~ 0 

ur. .• sıkıntısı, sabırsızlık <len ilen şeylerle 
lımı=ı, oammızı feda etmi§ insanıa. IHazreti Alinin yanına gitmek üzere ı talib zuhur etmip+-ir. Bu talihler bu l ~k a.~ t~~ınN .. faca \.e ~pteslm ancsı Sı""ır derller"I mücadele edilmektedir. Ve ncticedt . ·a k d - .... d.. :ı.... ço muş ur. u usça zayıat o amış- ~ ucuzluyor 
rız. Bunları bız yaP;'r~ sen dah~ mescı apısına ognıy yuru u. gün Ticaret Odasında bir toplantı ya- tır. Hükumetimizin ithalat için son al- kuvwi nuıneviy«>nin bozulmamasına. 
çocuktun. Çocukluk alemrnde olan bı- :am kapıdan çıkacagı sırada Haz- parak arzu ettikleri miktan araların- Kek f ömUrUnden dığı tedbirlerden sonra sığır derile- ,.e bilakis muhasım tarafın mane\'i· 
ten i.şlcrden bihaber giilüp oyna- l retı Ömer arkasından koştu. da tesbit edeceklerdı"r. . . r· d" yatım kırm~k ft>in MabcıJnıaktadır • 

... 'h.._ z hlrlendl rının ıyatı üşmeğe ba.§l:ımıştır. 95 :. :ı.- ~ 
makla ook"it geçiriyordun. Biz o 'Va- - Ya Ebu uueyde, dedi, biraz dur. BI 1 ·r fi llA Bu noktadandır ki manevi s&ha{laJil 
kit, etrafımızdaki gözler hasedlc do. Benim de sana söyliyeceklerim var. r ngı JZ rması Ç Ortaköyde 58 numaralı garaj ka- kuruşa satılan sığır derileri 75 kuru- elıf'mmiyeti bariz olan Noel yortuSll 

l la G"tti~· Aı· d k. • tmak lstly~r pıcısı Bayburdlu Mustnfa garaJ·daki şa düşmüştür. u, burun r kibirden büyümüş gö • ı gın zaman ıye e ı: ordulann mane,·iyatını düzeltmek, 
yiısler kin ile yanarken i>ısam~ saç· "Uylm, ash yol< hayn.Jler gösteren 1~gilter~~in en b~yük eez:ı)~i kim- odasında kok kömürii yakarak yat - Bundan ba.§kn gıda maddeleri için t.ak\iye eylemek iç.in devlet adanıln.-
lannı ağartacak kork'"'lmç haller için!: bir ne\'i haldir. I>iişmanlı~ın :!:ıonu yevıye muesseselerı?den bırı olan ~~ş, bir~z sonra. zc~irJenm.? alaimi al~nan t~b!rler de piyasaya tesir et- rı tarafından maharetle kullanılnııŞ"' 
dilşcr, ak§mn üstü salxıha ve sabah- Jıarbdir. İşin sonunu düşünmiyenler Emperyal Hemikal fırmasının şehri- go~termış, tedavı. edılmek uzere Be- mış ve pırınç fiyatlarında da 3 _ 4 br. 
kırı ela akşama çılr.acağımızdaıı ilmi- ilir ki ha\'n \."e he,·eslcrine tabi olur- m~~~?~~ bir ~~m?ssili dün Ticaret yoglu hastahnnesıne kaldınlmıştır. kuruş bir tenezzül olmuştur. Dr. &şad SAGA'f 
dimi::i keserdik. Ôlümil göze alnuıdı7~ lar. Diz, yarasından kocunan de\eler Muduru Avnıyı zıyaret ederek uzun ' ı . ' ' -
{la bir adını atamaz ve kimseyi mil·· clebriliz. ncr ınzgın şişin bir narı ,.c ~üdd?t görüşmiiştür._1'ıü~~1; _Tür llllllllllllillllllıllllffil!ıllllllıılllllillllRllllllllllllllllllllllfilllllllllllıllllJlllOOlllllllllllllllUlllnllllllllllDllllllllllOnılllllllDOlll!IlllBlllHIOllllnllllllllllUlllllUIDUllllllilllfllll[llllUllllllllllll:lllllUll!ll/lll1 
da/ aa edmnczdik. Sen., işte o zaman- şiddetle aluuı her selin bir karan var· kıycnın muhtaç oldugu bvtun kım - ı • 
Zar bunların hepsinden gaf ildim. Şim- dır. nu cemaatin slikfıtu nc·zinden na- yevi ve. tıbbi e:zaları kendi yfiıınn::ı
di ise kemal mertebesine eri§tin. Dik şi değildi. Bugünkii sözleri de lw 1 _ nın temın etmege hazır oldugunu soy YA 1 kat et... 1 daıı dP.ğilclir Peygamber -1 r ~;u lemiş ve bazı müsaid tekliflerde bu _ I • 

Sana gelen bir lcimscye yan çize - l•amı açık k~ldı. Kimsenin ~: l~nk~ lunmuştur. Bu suretle şiındi!.e kadar llllllillllllll!Illilll flllITillillllllllllilllllllllffilll nımııınııııııuıınuıınnırınıımıııuıııııınmrnınıııınoıınnıınmııııııınnıınınnıaıııııııınuııuuııu~ııınııııuınıııımmıııııııanıııııuıımııınıııııınıu 
ı· il b t b h:1.r.f t .. m "1 k .. 1i h - t• 1 Almanyanın 1. G. Farben muessese - M"ll" f l "k h" d"" .. y . re .. y : ıt'TU§ urnıa.. u ·utı e ışı a ::.·ı mıa ıçm ı r usu ıye ı o a - . d l bad İn . ı ı e a et v :! şe tr lL5unnıege mecnh olmıyanlar \.'ar. 1 galiba Kanun te k.d . ,_ 

h ·· daha t b" . , Zan d · . 1• }~I. . sın en a ınan eczalar ema gıl- M 1 · u n ı vcsaıre me' 
d~nu;. a· h a:e . ır _meyva halınde· ~1117a· .. ne 1 er m~~:n . " .. ~u Bel~ır tereden temin edilecektir. Alakadar ıı ıteşc'? otel salonlannda ve tıa- zuumuz harici. Ancak Belediyenin 
ır . .. ıı:: ı kerd·?stnb~ıhknıdende bıt mey. l·~: Eı~m zhö~~ al ,h.~ ı e ıdle halıfe ettır- makamlar bu İngiliz firmasile der - Şarkta kopan ruüthi§ facia, dün !}<'la~ı ~nolarda yeni )'Ilı kal'l'ı-ıla- hemşerilere tahmil ettiği vecibe1c· 

va çuruyccc ıye ır ·e r var. Sen, < ı. ~~rr .r e ır 7.an a bulunuyor- ~ehirlinin umumi man7..a.rasını der- maga luızırlandıb'lllllZ bugünlerde . . "k 
btt iimmetin ckmeğifıe katık gib-isitı. snn hata edjyorsun. Vakıa senin. ze- lhal temaslara başlıyacaklnrdır. hal dcğiştirlli. Tııfsi.lfıtını kalbimiz kaç bin lm.rdes"ımı"z ın··te adi. ' rınhgıtıttil çe artması, bize bir fıkra· 
J · A . . . ~ 1 - -·•· 1 o:. ıı m ~en yı a r attı. 
srar cdıp de kıırdkmnıa.. sen bıı kan \e ılnıın mkar olunm::ız Ye sen e· t h U ·Udi b • kan ağlıyar.ık \C t:iiylerimiz iirpe- kaynıya.n bir toprakla öliim halinde 

ilmmctin kesküı kılıcısm, eğrilip de Pe:ygamhere da~ yaltin bir 7.atsın, •r O o... L vr ' Utiln rc~k okudnğumuz felliket tıüUin yağan karlar arasında, ölümiin bir Adamın oğlu piyade neferi ola· 
- ı falmt unutma ki senden fili ve Pev- yclc-..d r Y r 1 nt:ı millet ••ibi, İstanbul hıılkını da, m~ dakik rak askere gitmiş. Altı ay sonra. 

- • ,,, a evvel gelmesini dile'-•ooek bab kt b ·· d il gamhere senden daha yakin olalllar Dün sabah 15 yolcu alarak şehri- 1 teme hoğclu. Diin dikkat ediyorduk: l<a.cl izdir . " asına me u gon ermiş: "S • 
,·ardır.· Bunlar, sen dnlıa meydanda mizden Lüleburgaza hareket eden Her )·erde menu 0 icli, herkeste, ca miz;;n ~:;e~e ~k Ve~; z~':1d. • vari oldum. Bana bir at satın aJ dt\ 
yok iken t lam uğrunda nice cefalar şoför Mehmedin idaresindeki otobüs mm -anmıa sadece canım- kudur- h tr 1 kn; r ' eg encemızı \e gönder,, Adamcağız dediğini yap· 
çekmişlerdir. Eğer etrafında olıuılara Bakırköyüııü 12 kilometre kadar geç muş toprağın elinden nasılsa kur- ; t~ ? . ;ı;nızı keserek, hatta sa- mış, fakat yazdığı cevabda da "oğ· 
uyaeak olursan fena haller zuhur e- tikten sonra, asfalt yolun yaş olma- da e 

1k~n > r kısmından feragate- lum, demiş, atı yolladım. Lftkin scJJ 
tarıp ta insafsız bir tabiatin kalın ere 

decektir. Artık boğazından ilişen şeyi sından kayarak bir hendeğe yuvar - .. ··· den rica ederim. Bir de bahriyeli 
çıkar, at; eğer gözün hllifet meym- lanmıştır. Otobüste bulunanlanrı altında, ocal<sız saçaksız, aç \'ese- Muı:;fik ~stanbullu milli felaketle olmağa kalkışma. Kruvazör filan 
sındn ise merak etrnf'., ömrün uzun ve hepsi muhtelif derecelerde ve muh- fil inliyen on binlerce lı<"dbaht Tlirk matem(~edır ve elbette şefkatinin istemeğe kalkarsan, vnktim müs • 
ecelin miisaid olu.rsn onu ister iste-•telif yerlerinden yaralar almışlardır. e\"lıidına bir ~yler yapabilmek e- dere<'RSı, acısı kadar büyük olacak- id değil, alamam!,, 
mez sen de "i"·eceksin ve 0 mman bil 

1 Yalnız, bunlar arasındaki bir kadın- melinin tezal1ürleri göriilüyordu. tır. B kal ,, ,, oya, dınm yine neyse, ys. 
ki nedametle di lerini gıcırdatn.eak ve la bir çocuğun yaraları ağır olduğun- Havadis &iitunlanmızda gürece - K S Belediye günün birinde Kadıköylü· 
kanlı su ,,. .. AAA"~ın dan Bakırköy Akıl hastalıklan has •'Tiniz ve~hilc bu tczalıiirlerin mad- y k " ~ .,, -, ,.., a Öprü isterse ?.. lere "nıe Sarayburnuna köpril kU• 

Yine "Muhiddini Arabi,, den nak _ tahanesine kaldırılıp tedavi altma 1 di net.iceleri de derhal alınmağa. racaksınız,, diye tutturursa ... 
!ettiğimiz bu sözler de, tarafgirnnc alınmışlardır. 1 başlamı~tır. Felaketzede kare.leşle- Kadıköy ve havalisi snkinlerin - .. 
bir lisanla yazılmış olma.kin ve ancak Hadise tahkikatına müddeiumu _ rimizin para ile, eşya ile yardımma den üstad Ali Naci Karacan §ika- •• =: 
"Muhiddini Arabi,, nin kendi fikir ve mi muavinlerinden Cevad el koymuş- !koşn.ıı u.tandaşlarımı:t.ın ade<lile yet ediyordu: "Belediye evlerinizi TEMSİL - Eminönü HalkeviıP 
ictihadını göstermekle beraber 0 za- tur. mum·enctin yekunu da artmakta - boyayın diye zorlarken şimdi kaldı de cuma ve cumartesi akşanılarl 
manki cshab, muhacirin ve hatta bir Bakırköy Belediye doktorile bir dır. nmlan da yapmamız için zorluyor. saat 17.30 da gösterit §ubesi tartı· 
kısım ensann düşüncelerine ve Haz- mühendis hadise mahalline giderek lfoşalım yardınılarııın mü5fik ts- İman anladık amma, paramız yok- fından "Haydi Suna,, piyesi tcınSil 
rcti Ali hakkındaki fikirlerine tama- keşif yapmı§lar, yaralıların vaziyet- tanbullu; ılıl' odalarımızda sıcak sa ne yapalım? Evimizi mi satalım edilecektir. Gelmek arzu edenierill 

l 
. ? 

men tercüman olmaktadır. lerile meşgul olmuG}ardır. Şoför Meh- ~orbanıızı huzurla. içtoiğimiz şu an- yam ·" girJ§ kartlarını ev bürosundan al-
• [Devamı vw·] med Y,akalanmı§tır. da, bir kaşık ~orbanın lıayalinl bile Bu iş için de bir kanun varını§ mala11- ' ' 

,... 'tıııııı 

Yeni Sabah 
1 

ABONE BEDELt -TUrklye Ecnebi 

IENELIK '400 Kuruı t700 Kuruı ' 1 
8 AYLIK 760 » 1460 » 
3 AYL.IK 400 » 800 » 
1 AYLIK 160 • IOO » 

~9 İLKKANUN 1939 CUMA 

3S8 H .ZilkııdelK l3SS R. l.Kinun16 

QU111362-A71 J2 Kaaım ı S2 1 

Ennl s •• t V••ııtl Saııt 
aun .. otl• lklAıU gllıı .. öt•• lkl11ıli 

~ 7 28 9 47 7 25 1~ 1614 36 -
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8alalle : S _ :z __ 

"Verin Zavallılara! ,, 
Verin p tıMillarG, yoksul kıcMan şu 

Zelzelenin istanbul
da Yaptığı AkislerJ 

eytama, ( Baştarafı ı incide) 
Verin enu.t.w gayet f" bir yığın hanelere üşUşmilşler, ufacık bir haber 

beferin!,, alabilmek için gişenin önünden ayrıl
- Tevfik Fikret - mamışlardır. 

Sovyetlerin yeni akınlarını da D'in sabah gözlerini açanlar, za- Zelzele haberinin ~hrimizdeki ıe
vaıh Erzincan halkı özerine sirlerini tesbit eden bir muharririmiı. 

Vatandaş Kızı/aya 
Yardıma Koş! Finlandiyalılar püskürttüler ~kt'.n teW<et karşısında ~en intı~rmı şöyle anlatıyor: . . 

__ .. ,._., ... donaka.lddar. Bir bf'Ce Irinde, altmıt ~n. ~bul fevkalAde günlenn: Tltrkiye Kmlay Cemiyeti Emüıönti zıh maha1Iere göndermelerini vey~ 
Roma 28 (Husual) - Bir Fin ıo- 1 zayıf noktası olduğu suretindeki tah- y~tm.lş bin nHtusJu Erzinea.n \iliyeti den . b~ını yaşıyor. Aylardan1:rı Kuasmdaa: makbuz mukabilinde alınmak Uzero 

tası Nurmansk ıimendifer hattını minlerinin doğru çıka.cağını ümid et- n vili\yet merkczind"ıı Tokada ka- şehrım.u bu kacla:r h~yecan~, bu .a- Türkiye Kızılay Cemiyeti Eminönü kaza merkezine telefonla haber veı·-
keemiştir. Bu sureüe Petsamo - L&-ımektedirler. Finlandiyalılar, bu gö- dar YeşUlnnağm cemıhuna. düşen ge- d_ar teessUrlü bır gün geçırınemıt- kaza şubc3i Erzincan ve havalisinde melerini rica. eyleriz. 
ningrad arasındaki muvaaale mUn - liln cenub sahilindeki mukavemetle- ni' bir saha mlithfş bir zelzele ile sar- ti. • hldia olan zelzele !eli.keti dolayısile ı _ Kaza merkezi Sirkecide Li • 

. .• __ , bir k hi ı . kv. 1 Sabahın ti alaca. knranhgında so - dJ k ak 1 . . • kati olın111 oluyor. nnde berdevamdırlar. suu.nwc ~ &e r er ve vy er yı- . 
1 

_ yar ma o~ac ıayır sahlblennın man Han Birinci kat "telefon 21035,, 
Helsinki 28 (A.A.) - Finlandi- Jtınler 5000 Esir Aldılar kıldı, blnlerJe aile ocaklan enkaz ha- kağa çıkanlar gazetelerı kap §8. teberruatını aşağıda yazılı adreslerde . . 

' . .. . • rak. Zelzelenin tahrib derecesinden k~. . . 2 - Alemdar nahı ye merke:ıı, A -
yalılar, Salmija.en1 mıntakasında Riga, 28 (A.A.) _ Reuter ajan • lınl aldı, binlerle insan oldti, on hm- . ·• . a.ın kaza ve nahiye merkezlennde lemdar Soğuk me Ala kö künd 
Ruslar ta.rafından Jrullarulan tank - sının haber verdiğine nazaran Fin- lerle iman yersiz, yurdusuz ve daha bır parça malumat almak istiyorlar. kabul eylemekte ve zelzele mınta.ka- ~ . Y ş. C. 
1 pek fazl :1.+A~ft iması l di al l ba gün"" Finlan - fenası olmak üzere aç ve blll!ç kaldı. Sokakta, tramvayda, otobUste, kah sındaki en acil yardıınlan icraya ......... _ 3 - Beyazıd nahiye merkczı, Vez 
ann a m~wu.~ 0 na an Y ı ar çarp.m u ed h k kırk il k hbab "b" bi "'""9 ·1 M lıll ·ı · ti b"ti · 

bina.en mu.kabil taarruz te§ebbUsle- dlyanın şimalinde vukubulan büyUk Memleketin prk ~' tl:ıerlne çö- v_ ~ er es yı ı 8 gı ı • lıyan Kızılay Cemiyeti Umumt mer . D~ er a gazı er cemıyc 1 §1 -

rinde muvaffak olamamışlardı:-. Bu- meydan muharebesi esnasında 5.000 l<en musibet o derece vlddetn ve ne- rıb ;:nıyo~ vadis Za allılar kezine günü gününe göndermektedir. ğin e, . . . . 
nunla. beraber Finlandiyalılar, zayia- Rua esir etmişlerdir. Akşam geç va- ticeleri o mert.ftbe eJemlf olmuştur ld - u ne a ··• v ·· Aynca 7.elzele hav&li.sindeki yurd • 4 - Kilçtikpazar nahıye merkezı 
ta uğramaksızın çekilmi§lerdlr. Bu kit Helslnkiden alınan bu haber, or- bUttia TUrkiyeyf terldb eden koca va- ne yapacaklar şimdi!. dqlann muhtaç olabilecekleri yeni ve Unkapanı Zeyrek caddesi No. 24 
mıntakada çete muharebesinin en manlann, Rus ölU ve yaralılarlle do- tan ve bu vatanda oturan on yedi mD- - Bilmem... kullanılmıt her ttlrıtl efY& Dekllnde 5 - Kumkapı nahiye merkezi, 
tnuvafık bir harb usulU olduğu zan - lu olduğunu ili.ve etmektedir. Fin - yon ln.4'aa felAketl sanki kendi trderi - Ölen çok mu?.. \\ vaki olacak tebe.mılar da kabul edi- Kumkapı Nişancada C. H. P. nahiye 
nedilmektedir. landiya planının Murmansk demir · yıkıhnış ğibl aandan bir acı içinde his- -:- Çok diyorlar amma, belki m • lecektir. merkezinde, 

Kayaklar takını§ olan 250 Finlan- yolunu kesmeğe matuf olduğuna dair setmışlerdlr. balğadır.. . fellk tin Yurddaşlanmızın nakid ve e§Ya 6 - Çarşı nahiye merkezi, Kapalı 
diyalı, dUşmanın miinakale hatla.n- havadis yine Helsinkiden tckzib e - Bugtin her vatanda§uı gözleri öa.il- . ~~~~ ya, kimse . e eeklindekl tebernılannı a.eağıda ya - Çarşı içinde. 
nı ve bilhassa Mourmanska giden dllmektedir. Finlandiyanın gayesi ne dl.kili duran korkunç levhayı ta- bUytlklugune ın~.ak istemiyor ... 
tlmendifer yolunu tahrib etmek üze- söylenildiğine nazaran muhtelif nok- rlfe lüzum yok. Erzincan ,·aU&lain çek . . . • 

· · · Y enı poatahanede telgraf gışesının 
~:r:vyet arazısınde epey ilerlemiş- taatal~rdab~UcumJtakar yad padira!t Rbusir kı • tiği telgraf, facianın ne genfıJ bir bu- önU hıncahınç: 

. ını ır mın a an ger mın- dud içinde ne dehşet verici §eklller b" ldı • 
Carelie ber.zahmda Sovyet kıtaab takaya nakle mecbur etmek suretile .. - Memur bey, Tokada ır yı 
. . , . , ~ gosterdlğlııi, korkunç bil' belagatle nm telgrafı , 

halihazırda Vıborg a 45 kilometre yormaga matuftur. anlat.yor: "Gece saat ikide, uJddetU · . 
ınesaf ededir ve bu §ehri bombardı - ırmtaadlyaya Giden Danimarkalılar . . .. .. - Memur bey Erzincana ..• 
nı t.m k i . "ili t K nh 28 (AA ) Fin1 a· bir !118.r8ıntı ıçınde hukü.met konagı, _ Memur bey Sivasa an e e çın uzun menzı op ope ag, . . - an ı- . . ··· 
k 11 1 "hf al dahT dedi bh ind d"" ,.. k üze h ordu miltettlşllğl, ordu e,1, postaha- - Memur bey Orduya ... u anma an ı ım ı ın r. ya ce es c O\ uşme re er h . .. "lam binal d · hU 

Sovyet tayyareleri, Ladoga. gölil - gün Finlandiyaya Danimarkalı gönill- ne ve şe nn en 8~ • • ~ 11 Zavallı memur, ne yapacağını şa-
iln · ı· a Uz • d k 1 h · ıu kaf"l 1 . h k . olm.a.k tberfl bütün e\ Ierl '\e dukkan- ı:ıırm111.. ıı şıma ın e enn e ızı açı§&.- ı e erı are et etmektedir. Ge- lan lolmı tt hlr b ta _ .,, -· . . 

ıeti mükemmelen göıillnıckte olan bir rek faal gerek ihtiyat zabitler ara • yı ş r. Şe a.'j n başa en - Vallahı, dıyor, telgrafı ancak 
hastahaneyi bombardıman etmi§ler- sında d~ gitmek istlyenler pek çoksa kaz yığını halini ~ı~tır. Kurtulabl- bir şartla kabul ederim, teehhürlin -
.11 d M"lli MUd f N b tal hl 1 Jenler, solia.ldara dokulmeJdedlr. Bir den dolayı mesuliyeti kabul ettiğinize ""r. a, ı a aa azın u e er .. . , . 

Öğrenildiğine göre Sovyet ta.yya- is'af etmemiştir. Bununla beraber, çok insanlar olmliş, hır ~OK _uısanlar dair altına bir kayıd koyup imza a-
teleri, cebheden dönmekte olan sıh- son gtinlerde 300 den fazla Danimar- enkaz altında kalnuı;tır. Sehırde mu: tarsanız... . 
h.iye otomobillerini de mitralyöz ate- kalı, Danimarkada seferberlik ilAn e- ha.bere lmktlnı yo~tu~ .. Erzincan klnu I - Yıldırım telgrafı çekıyoruz .. Na 
ı::ine tutmu§lardır. dildiği takdirde derhal dönecekleri len yıkılmış oldu~ ır.ın ~J< yok, sıl böyle bir imza atarız ... 

Dün iki Rus tayyaresi, motörleri hakkında bir taahhütname imzaladık lIAç yok, cadır yok!,, - Ne yapalım, kardeşim, hatlar 
~ena işlediğinden dolayı Povaniemi tan sonra, Finlandiyaya hareket et- İşte hUfün memleketin karşısında bozu~··· Ba?ka çarem~ yok ... 
ıle Kemijarvi arasında mecburi ola- mişlerdlr. DUn iki ihtiyat tayyare za- bulunduğu müthJş levha? . lhtıyar hır kad.ın aglıyor:. 
ıak yere inmişlerdir. biti Finlandiyaya hareket etmiştir. Fakat. acı ~e derece denn olursa - Ne olur evl~dım ... Erzın.cana §~ 

Bunlardan birisi tekrar havalan • Norv~ Gönilllülerinln Hareketi olsun Tbrk mılletinln şefkati ondan telgrafı kabul e<lın ..• Oradakı askerı 
:nuş ve kaçmağa muvaffak olmuş Kopenhag, 28 (A.A.) _ Nationat daha derindir ve tablattn hu mUth~' nıektcb<le oğlum vardı ... Babası Sa -
ise de ikincisi FinlandiyaWar tara • Titcnde gazeleı,ıinirı lıiluh ıllgiııt: ~oıu d1> .. "-'"• "~hl .......... , .,.. .. ı..hm .. v v .... ,_ k~r.vnrlı,ı Pcr..n....n .. ; n,,mtmm ...... ~ .. ~ .. 
!ından yakalanmıştır. !talebe ve işçiden mUrekkcb 53 kiflilik laca.k blrlncı ~y. felAkete Db'Tıyan hıd oldu .. : . . . 

• !i • tand ı bttwriık ztJ b "d • ölenlerın ıçınde Ahmedım de var-Sovyet kuvvetlerlnın başlıca faa-
1
bir Norveç gönUllU kafilesi harbetmek 'a aş ann ·' u ı ra ım ~ ere 

liyeti Ca.relie berzahında olup bil - üz.ere Finlandiyaya hareket etmiştir. bilmek için bUyUk Şefin Erıincan va.- sa ne yapa~ım ben.. . .. 
h ' ·· ·· · . ilsin •önd"'rdiklerl ~-ıg-ft.a btıyur- Orta hallı kılık kıyafetinden tuc-assa. uç noktaya. mutevecclhtir. Bu Finlandiya başkumandanı Mareşal · e ,. ..., Le' '.. • ' • • • 

t. · · ı i llh .• ah ld car oldugu anlaşılan bırısı: 
\Ç nokta §Ulllardır: Mannerheım, Finlandiyalıların hizme dnklan g b b assa manf"\'t va e . . 

Hat .alahti ··1u S to ··ı·· . . D u•..A haf -.ııı'---kllr - Acaba, dıyor, benımkiler ne ol-J go , uvan go u ve une gıren anlmarkalı doktor ve has 8 1t.unun mu aza nı uııcro • . • .. 
}> • al ehr" H" ·· h · R ı b k 1 Ur . ııı. d rl . f k t ğuk du, evım, hUkumet konagınn yamn-aıp e n ı. ıç şup esız us ar, ta a ıcı ara teşekk eden btr telgra- Femket~ e n hır acı, a a so - d "d" 
lratjalahti gölü mıntaka.sının Finlan- fı Danimarka hastahanesi müdürüne knnblıkla bakmakladır ki ba.cota aziz aı ı .. 
diyalıların müdafaa sistemlerinin en göndermiştir. 1nönU'ntin en yakuı baba aıila ve K h. 00• • • ·h· t·· • l k ı • • 1 a v e ı ıyar ar onuşuyor ar: 

• • • • - • • • • fefkati olmak Ü7.ere hUttın del·let me- Bunlardan orta boylu, tıknaz, kranta 

. 
Erzlnc.n zelzel•al için Kızdaya dUn verllen ianeler 

Hacı Muhtar Hefnemur mt1esseseainden. 
B. Karlodan 
Şalom biraderler B. İzak ve Jak. 
Maliye Müfettişi B. Suat Başar. 
B. Yorgi ve İliya. 
Marpuççularda Emiroğlu hanındaki ticarethaneler. 
B. Emin Arkay. 
Jak Dekalo \'e şiirekası. 
Bir zat tarafından. 
B. Kazım Nami Erdölen. 
B. N. Salinas ve Naim Haker. 
Sal ti Franko ticarethanesindeıı. 
B. Sabri Ulubay. 

L. K. 
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Üsküdar Belediye tahsil ve tahakkuk §Ubeei memurları. 
B. Agob Derebeya.n. 

o 50 
38 
25 

B. Murathan kardeşler. 
B. İlyas Aroma. 
Mensucat Santral Limited girketinden. 
B. Kara.kin Kuyumcuyan. 
Anadolu Anonim Türk Sürorta '-irketi. 
.&bta.nDw n;ıe.KtrıK ve ııcun~ay, J.'U.DeJ ışıetmcsi 
memurlarından. 

İstanbul Erkek lisesi muallimlerile talebesinden. 
Evliyaza.de B. Nureddin. 
B. O::;kar. J. Fuks. 
Milli Reassürans Türk Anonim şirketi. 
Vefa lisesi muallim ve talebesi. 
Güzel San'atler resim, heykel, tezyinat §ubcleri. 
Burla biraderler. 
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Cumhurreiai 1 Alman - lıngl·ı,·z 'kanizma.'JIDID vakit kaybetmeden yar birisi anlatıyor: - Macid bey kim? cesini çıkarabiliriz. 
dıma koşan gayretleri yanında bü - Zelzelenin ııe olduğunu ben bili • - Resimli Ay matbansının sahibi. Kuvvetle tahmin ediyorum ki Er -

b k _ı D Jı Uln milletin de Erzincan feli.ketzede- r'm "310 1--'cs· de mektebde 1s . . . h . . k. D . aı • t 1 •.• " zc ~ ın tersenız, sız de ondan alınız. zıncan ve avalisınde 1 zelzele hızını 
ıyaT Q lr Q enız nşaa 1 terine aynca ve kendlllklerfuden yar- idim .. o zaman Nümunei Terakkide Anlayın! Koskoca İstanbul üniver- almıştır. Artık devam etmiyecektir. 

( Ba.,tarafı 1 incide) Londra, 28 ( A. A. ) - Evening ~ seferberU~ illn Nlllerek musibe- idim .. Mektebimiz şimdiki Şehzade sitesinin coğrafya enstitü.cıiinde TUr- Zelzele mıntakasında tetkikat yap 
!nönü, konakta Tunceli ve Ell- Standard gazetesi bugünkü bqma- tin neticeleri onleneblllr. k~rakol~n~ karşısın~ ~urmalımes kiyenin resimleri yok.. mak üzere bir heyetle gideceğim. 

cıg vilayetle? erkanını. kabul et-lkalesinde büyük harb gemisi inşaatı . Herkes, en zenginlmizden ea fakl- cıd camilnın yanı~da_-~dı. Alatu~k~ Milhlm Bir Noktal Na.zar Yalnız size 3WlU söyliyeyim ki: 
tiler. Umumı Müfettiljlık kona - bakımından 1n iltere ve Alm rimiu kadar her vataadaf, evi barkı saat 5 vardı.. yanı og~e vakti ıdı. Zelzele hakkında fikrini sorduğum buralarda yeni yapılacak tesisatta 
ft önUnden otomobillerine binen Re- bugUnkU . g . . .. anya.nın yıkılan ve nakıs otuzu bulan bir soğuk Bahçede oynuyorduk. Bırdenbire av- jeoloji profesörü Hamid Nüız Pamir bizlerden, yani jeologlardan fikir al. 
isicUmhur, Elbığ çarşısının başına vazıyetlennı gozden geçır - derecesi içinde hastalanın.ak tehllluı- lunun ortasındaki direklerin üstünde- şun lan söyledi: mak llzımdJr. Dilnyanın her tara • 
~lmi~ler ve oradan itibaren bütün mek~r: . A sine maruz bulunan on binlerle va - k~. güv~rcin yuvaları sapır sapır dö • - Zelzelenin tesir yaptığı saha 5 fında olduğu gibi Bulgaristan ve Yu
Çgrşıyı yağan kara rağmen yaya o- _ 1ngiltererun tezg~hında otuz beşer tanda.şmuzm imdadına. koşmak Jçln, kuı:rıege başladı. Sonra yer sallan - bin kilometre murabbaından fazladır. nanistanda jeoloji haritaları mev· 
la.rak d 1 1 

tardır. Beledi ede bin tonluk beş gemı mevcuttur. Bun- ne verebllirse hemen '\'ermeli ,.e para- maga başladı. Toz dumana. karıştı... Zelzelenin tesirlerini gösterdiği sahil cuddur ve her zelzele mm takasında 
bir işle~.i,mvi~ayette vilft.ye[ işler:i lann i1138S1 bitmiş gibidir. Ve en az cayardım edernJyenler kendi eşyala- Ben y~rc ~.ıkıld~~···.~ek.~eb_ın duvar- mıntakası da Trabzon, Vakfıkebir, Gi m~leketin kendine göre i~aat tip-
tetkJk b Milli Şef Tümen k&- ikisi denize açılmak üzeredir. Her ge- ruıdan ayırabildiklerini göndermeli - ~~vn &ü:mbu:, gumbur çoktil.. Sonra resun arasıdır. Bu zeltelenin merke- lerı vardı. 
l'ar ahın~~: ttikt~ sonra e- ınide 14 pusluk en son model toplar dlr. Bir yatak, bir yorgan, bir göm- ogrendı~, l\..~palı~rşının Çadırcılar zinin çok derin olması lazımdır. Meseli İstanbul en büyük zelzele 
bir g. Y ret e . b ! dd B . . . lele, bir kundura, bir "8pka, bir hırka, kısmı çokmuş, mınareler uçmuş.. Bu zelzele tektonik, yani imha edi- mıntakalar.ndan biridir. Bilhassa A-

sıne~a-~~ı gö~Uş.ler v~ ura n ~nevcu ur. u topların ~~nzıli eski bir fanlli, bir ~.orap; hatti bir men- Bir buçuk ay çadırda yattık. ci bir zelzeledir. yasofya."lın bulunduğu mıntaka çok 
kız enstıtusüne gıtmiglerdir. 5 pusluk topların menzılınden çok dil bile bugün so.. k altında titriven ••• Bu zelzeleyi biltiln dünya rasadha- tehlikelidir. Ayasofyanın kubbeleri 

Enstitüde .bir saatten fazla ~- fazladır. . kardfJflerlmJz lçln~batti paradan ;,.u. . . t}niv~rsitede .. . neleri kaydetmişlerdir. bu~~ için yapılmıştır. ÇünkU k"'Ub -
tak. Tuncelı. kızlannın yeti§tiril- . Bundan başka gemiler hava ve de- hlnı bir yardun sayılabilir. Erdncan ttnıversıte bu.~ ka~yor. Butün Bu defaki 7.elzelenin menşe itibarile ~ı ~şaat zelzeleye mukavimdir. 
tnesı meselesıle uzun uzadıya met - nızaltı taarruzlarına karşı hususi bir _1...._tl k-.:ıı-- .._ _ _._ k-.:ıı- bu talebe heyecan ıçınde bır şeyler yap- Kırşehirdcki zelzele ile hiçbir müna- Nıtekı.m Ayasofya 15 asır zelzeleye mumuoc ne --....- ıUMoW, ne _..r u- ak • · k 1 Erzin 1ı 
guı olmuşlardır. Sınıfları ve atölye- zırhla örtWUdilr. SUra.tleri saatte 30 ytlk ollll'll& olsun vakit kaybefmeden m ıçın . o.n~uy?r ar.. can sebetı yoktur. mukavemet etmiş, halbuki İstanbul 
leri birer birer gezmigler, çocuklar- mildir. harekete gelecek mllli yari.un hare- talebeler bınbırlenne h_aber so:uyor- Zelzeleler, Fay tabir ettiğimiz ya - surl::ın mukaı:emet _etmemiştir. 
dan 1 ualler sorup izahat almıglardJr. K 1n "ltered , Ik' k timi tlaka . tan.ı-.,ı--- lar. Talebeden 374 Cahıd Ulukok, Si- rık, yani boş tabakaların yerinden oy lstanbulun evlerlnın ahşam olma -

.. . . . .... . . eza gı e eV\e ılerden çok e z mo \:& ~ ... ,ızm vaslı Sami ilekonuşuyor. namasile hasıl olur. sı da zelzele yüzündendir. 
ln~mhurreı~ın:ız, 0~1~ ycmer;ıı U- ılaha bllytlk dört geminin inşası mu- R7&b ve IZtlrabına ~ btılahıllr. Aeı Sami Cahidden çok mesud. O Si - Burada foy tabakaları Fırat ve Ye- Ege havzasında medeniyet çok es. 

Mllfet~lik evın e yem§ er ve ltasavverdir. Bunlardan ikisi pek ya- olan nokta. MUU Şefimizin buyu~ok- \·astan telgraf almış ... Fakat zavallı şilirmağın yukan mecralanndadır. ki olduğu için tam 36 asırdan beri 
•aat 14 de Dıyarbakıra doğru yola kında tezgiha konulacaktır. Bu yeni lan gibi, insanca zayiattır "·e bütün Cahid Erzfncandan hiçbir haber ala- Esasen bu mıntaka tarihte çok bil- zelzele devam ettiğini kaydediyoruz. 
~şlardır. gemiler zikredilen bel} gemiden çok dlkkatlmlz ,;elzeleden ~lanlann mamış üzUIUyor.. yük zelzeleler kaydetmi§tir. Asrımıza gelinceye kadar mimar-

unca.na Hareket Eden Gen61'8ller f 1 d lm . . . . . eoğuktan \'6 hastahkbuı olmemelerlnl • • • İşte bu mıntakada olan bilyü.k zel- in 3 atta zelzeleyi na?.an itibara 
El8.zığ, 28 (A.A.) - Saat 14 de az a e e kabılıyctinı haız ~lmakla temine masnıf olmalıdır. Zelzele mıntukasının resimlerini her zelenin tarihleri 1255, 1781, 1784, -bu ıl ıyorl:ı.rdı. 

İteisicümhuru uğurlıyan Orgeneral beraber, 16 pusluk toplarla mücehhez HUkfun~tln, arkasmdsn millet~e tarafta aradım, bulamadım. Nihayet zelzelede Erzurum valisi Süleyman Fransada, !ngilterede, Almanyada 
lc~zım. Or~ayla Dördüncü_ Umumi olacaktır. . blr yardım hareketine koşarak evvela Üniversi.te Coğrafya. Enstitüsü aklı - Paşa bütUn maiyetile birlikte hilkfı- bu böyledir .. !sta.nbulun imar planı 
}düfetti~ Korgeneral Akdoga.n saat Buna mukabıl, Almanya otuz beşer sağ kalan halkı kurtaralım. ma ~eldı.. met konağında enkazın altında ka _ nı yapan Prost acaba bu noktayı na-
16 da hususi trenle Erzincana hare- bin tonluk dört gemi inşa etmektedir. Ondan sonra, yıkılan Erzincanı es- Müracaat ettiğim doçent Besim ba- larak ölmüştür. 1827, 1843, 1844 ve 7.arı itibara almı!7 mıdır? 
lcet etmişlerdir. Bunlarda 15 pusluk 8 top ve dört ta kbinden ~a mamur halde yeniden na ne ce~ab ı:er~: beğenirsiniz: .. 1859 yani bundan tam 80 sene evvel.. NOT - Hamid Nafiz Pamirin bu 

Gene.rallerin treninde fellketzcdc- yare bul k Ur tl . y yapmak binnlsbe ko!aydır. 1 - Bi2ım enstitüde maalesef Türkf- Bu zelzele Erzurum ve Erzincanda suali gayet milhimdir Belediye bu 
l .., unaca ve ı a erı saatte 30 A yeye aid ·mı kt B" i.k" ' • 
~r için -Çadır, çamqır, ekmek, eeker mil kadar olacakb.r B rı Naci Karacan . res~ e:. Y~ ur .... A ır ı ~- hissolunmuş, Erzincanın Uçte biri ta- husıcsda derhal 1stan1nıl halkını ten-

\te çay gibi gıda maddeleri de vardır "kis" kız . . u dört gemiden nebı profesör Türkıye vılayctlenne mamen mahvolmuştur. ·r ctmeZidir •• 
~u trenin hattın açılmasile berabe; ı ı aktan ındlrllmig ise de, ancak Maarif Veklll Adanad aid r~lmler ç.ekmişlerdl. Fakat gider- Bu son zelzele meşhur San Fran - Bu tetkikleri ancak Jeoloji ensti-
trzincana varacağı umulmaktadır. ge~ecek yıl sonuna doğru ikmalleri İz . a ken gotUrdUler. slsko zelzelcsine benziyor... tüleıi yapabilir. Dünyanın her tara-

Reislcünıhur Dfya.rbakırda milmkUn olacakbr, Adana, 28 (A.~.) ,- . mıre geç - Sordum; . . . Yukarda size söylemiştim ki zel - fında bugibi enstitüler vardJr. Bizde 
Diyarbalnr, 28 (A.A.) - ReislcUm- Keza. Almanyada iki tayyare gemi- m~e olan Maarif 'eklli Hasan All - Peki Ünıversıte bır eser. hazırlı- zele_mevcu~ muvazenenin bozulmasile bir servis jeolojik mevcud değildir .. 

bUr İsmet İnönü, saat 20.30 da hu- sile onar bin tonluk beş kruvazör ve Yüce~ dUn sabah Hataydan buraya yacak olursa, bu esere. de TU~kiyeye yanı topragın boşluk tabakalarının Üniversitenin Jeoloji enstltUsU de 
'Uai trenlerile eehrimize muvasalat çok seri denizalblar W, edilm . gel.mit ve istasyonda Adanalılar ta • ald resimler koymak lazımgelirse ne çökmesile vukubulur .. Bundan zelze.. kili değildir. Bu gibi feliketlerln ö-
etrniaıerdir. -..ed.lr. a. ek il- :!°11dan ~ve ulurla.nırut- yaparsınız: . . lenin muvazenenin yeniden teessüs nüne reçmek için Bqvekllete mer-

- Macıd beyden ısteıu., ~nceye kadar devam edeceği neti- ~ {Şon» 7 tacı4e] 
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Alman tayyareciliği 
kudretini arttırıyor 

Müttefikler birkaç ay içinde karşllar1nda 
şimdikinden daha serf ve daha fazla 
bir tayyare kuwetine rasthyacaklardır 

!RADYO 
,,~ 

19/12/989 CtJMA 
12.30 Program ve memleket aut 

ayan. 
12.85 Ajans ve meteoroloji ha-

berleri. 
12.50 TOrk mnsill ''Pi.,, • 
13.30/14.00 Ktısik t hafif mtızik, 

"Pl,, . 
18.00 Program. 
18.06 Memleket aaat ayarı, ajaDB 

ve meteoroloji haberleri. 
18.25 TUr Müziği - Full heyeti, 
19.10 KonUllD& "Milll kahram&Dbk 

menkıbeleri,,. 

19.25 Türk mUziği. Çalanlar • Ke
mal Seyhun, Refik Fersan, Cevdet 
Çağla, Hasan GUr. Okuyanlar· Se • 
mabat Özdense&, Azize Tözem. 

H er ne kadar Almanlar Fransa· 20.00 Türk müziği • Tambur ve 
ya kargı, kütle halinde bir bailam& ile oyun havalan. Refik Fer 

bombardıman taarruzuna eiJndiye ka- san ve Sadi Yaver Ataman 
dar giriememiş iseler de, bundan ile- 20.10 Temsil- CürUm ve Ceza ''Ya-
ride Berlinin, zamanı gelince veyahud zan - Dostoievsky. Terctlme eden • 
da mUnuib gördükleri bir vakitte Reşad Nuri GUntekin,,. 
garb hareklt sahasında bu faaliyet 21.10 MUzik • Radyo orkeetruL 
usulüne mtıracaat etmiyecekleri mi- "Şet - Hasan Ferid Alnar,, • 
nası çıkanlmamalıdır .Polonyada elde 22.00 Memleket saat ayan, ajana 
ettikleri neticeler, onlan böyle bir ha· haberleri, ziraat, esham - tahvlllt, 

Otuz Sene Evvel Seyircilerin 
~ok BaQandlklerl 7 Tuhaflık! 

reket tarzına tekrar mUracaat etme- kambiyo· nukut bol'B8Bı ''Fiyat,, · Yeni bir mm ~'rirdlklerl bilclhilen 1fab kanleth': 8ajdaa 
ğe sevkedebilir. Fakat Almanlar, ne 22.20 :MUzik - Mozart kuartet fa maile Chlea, Barpo, Grouclao.. 
kadar şiddetli olursa olsun, hava ta- majör "Obua iel "Pi.,, . 
am1z1armm umumi bir taarruz har&- 22.40 Müzik • Cazband "Pi.,, • lmerikanm en tuhaf ve hop. gi-1 2 - Sahnede bir aktör aUıyacak· 
ketile ancak bir tesir vUcude getire- 23.25/23.30 Yarınki program ve de ı artistleri olmakla maruf Make \mıı gibi büyük bir hız almağa balJ • 
bileceğini ve silrpris vasıtasile yaptık- kapanıe. ~-degler uzun bir tatıJ oovresindeL lıyor ... Sonra hiç acele etmeden çıkıp 
lan takdirde muvaffak olabileceğini ·--· ... - .... -.-• .. ••••• .. ••• sonra yeni bir film çevirmeğe baş • gidiyor ve hallı: gWtıyor. 
bilmiyor değillerdir. Bulgar heyeti Moakovada lamışlardır. Bu filmin adı henüz kon 3 - Aktör prkı aöylemeğe ~ı-

mamıştır; yalnız, kendilerinin iddi - yor. Bu esnada çalgıcılardan biri, 
• lşte bu nokta üzerindendir ki eyliU . Moskova, 28 (A.A.) - Ticaret na- asına bakılırsa bu film üç kardeşin • meseli. boru çalan bir yan1ıe not çı • 

ayında gark cephesinde bu ~kilde ha- Bir Alman ftlolRI lianıbte hamlamrken zın Bogilofun riyasetinde beş mtite: şimdiye kadar yarattıklan eserlerin l kanyor, bunun üzerine aktör ona 
reket etmişlerdi. Halihazır hareket • hassıstan mUrekkeb Bulgar heyeti en iyisi olacaktır. kızgın bir nazar fırlatıyor ve halk 
alzlikleri hava muharebesi ö~ünde te- 4: • Dornier. 17 • z, de kudret ve Büyük keti! tayyareleri de Alman bu sabah Moskovaya varmıştır. He- 1 Yuk d .. k d . zun gültlyor. 
reddüd ettiklerini göstermıyor. Bu vsaf itibarile bir derece aea.iı bir havacılığında ehemmiyeUl bir mevki yet Sovyetler birliği ile tic~t ve 1 süren : :S.~~ d::::ng:;~~l:rinl, 4 _ Aktö• sahnenin geriaindeld 
sadece, münferiden böyle bir taarru- eazi ttedir almaktadır. 1eyrisef ain muahedesini milmkere rd "--..:- edilmi .... ıanCJ edi v ye yazmıştık. Oç kardeşden Groucho ~ e ur.ccuıe reem 1 3-· 

za geçmek istemediklerini ip.ret • Bu suretl~ halihazırda, Alman bom 1- Dornier. 17. Çift motörlil, 1800 edecektir. adlısı ki ayni zamanda kolleksiyon bır pencereden gflya bakıyor ve ball 
yor.. ba.rdıman tayyarelerinin vasati kud- beygir kuvvetinde olup 1800 kilomet- • ·"'""·' meraklısı olmakla tanınmıştır. Tatil dönmüş gibi hareketler yapıyor vt 

Bu scbebden .~lmanlann hararetle retleri !jC)yle gösterilebilir: re UÇUi kudretine malik ve vasati o- lBTtlIAL devresini M. G. M. stüdyolannm mu- halk gfilüyo~. . 
bava kuvvetle~ını takviye zımnın~ Sürat _ 420 kilometre. larak 360 kilometre etiratindedir. Gay ~ket Macanın valdesi vefat etti. azzam kütüphanesine kapanarak tet- 5 - Aktör arka arkaya bır ço~ 
ç~lı~tık.ları, fıl~lannın m~esını Taşınan sıklet _ 1500 kilogram. riklfi olan stıratl, bu • tayyarelerin MUşir Ahmed p~ hafide~, Mtl§i~ kiklere hasr ve ötedenberi kendisin • ıuıkli ~elekl~~i. ~ıkarıyor ve çıkar .. 
duzelttiklt>ri, murettebatın • talim ve Uç\13 kudreti_ 1500 kilometre. son.zamanlarda uğradığı zayiatın ae- Said Paşa kerimesı ve H~yın Remzı de mevcud tuhaflık aramak m~ra _ ~k?8. bı~edıgını v~ arkasının gel " 
terbiye noktasından zayıflığını ber • İrtifa_ 7500 metre. bebıni göstermek~~· Bu tayy.~ler Paşa haremi Ayşe Medıha Mocan kını tatmin etmiş ve bu vadideki ma- diğinı goren ha.Ik gUlUyor. 
taraf etmek için uğr~tıklan ve bel- tık hat tayyarelerinin adedi, takrl· aynca 9000 metre irtüaa çıkabılirler. dün vefat etti. Cenuesi yarınki cu - 1 1ruııatını daha zenginleştirmiştir. 6 - Aktör salınade yürüyor, bıl" 
ki tayyare mikdannı çoğaltm~a gay be 2500 raddesindedir. 2 • Almanlar bu tayyareleri yeni martesi gUnül saat 11 de Kuzguncuk- Grouchonwı keffettiğinc göre bundan dcnbire duruyor, yere eğiliyor veba 
ret s:ı.rftttikleri mUşahede edilmekte· 

0 

1 
ri lin burada bir tip ile değiftirmek istemektedir- ta Fethi Paşa yalısından kaldınlacak 30 sene evvel tiyatro seyircilerini en yali bir iğneyi tutup kaldırıyor ve 

dir. b"l!v tayya: e nel ge :C~ddur: Jq. Domier - 215. Daha kuvvetli mo ve öğle namazı Üsküdarda Yenica- çok eğlendiren ve en çok beğenilen 7 halk gülüyor. 
Halihazırda Alman bava ordusunu 1 assa tu yy~ er m törlerle hareket edecek olan bu tay- mide kılınarak Karacaahmed aile hıh nfhlr ımnl~r "'lmu gt ur, ki bunla.r 7 Akt.cir ukahm p:ırmakl.viJe 

• ' ., ~ -- .. _______ ,__ --1: ..... ..ı.... 1 - Messe~Jımittk. l09ütecfe fil8p- J .............. ·-- .. -....... _ ........ 00 uıu.r. Ut!rcsınc aemeclllecektır. hAJA birçok menıleketierde halkı gill- tarıyor ve dudaklarının arasından c;ı· 
H bd l b nl n .n .. H tutmı - tOilll ve ıuoo oeygır uvve ' kil tre .... M .. aacaktı All h h t ·l · • ar en evve • u a 6~ bir to iki lltral ö ile mücehhez ome ye J~ r. a ra me e~ esın. düren tuhaflıklar olarak ta sayıla - kardıgı seslerle taklid yapıyor ve 
yarak, Almanlar muhtelif yabancı P ~e 

5 0 
~llom:U: eUrate malik Kolordu tarassudları için de aşa- bilir: halk gülilyor. 

heyetlere gösteriyorlardı. Bu hare - v~ azam 1 . ğıd&ki tayyareler kullanılmaktadır. . . .. 1 • . .• 
k k" . • d .. tin .. h iz açık- bır tayyaredir. Almanlar bu tayyare-

1 
H lnk 

1 
_ 

70 
zayiata uğratmış oldukları da unu - 1-Sahnede oyunculaı:dan bırı one 

1 
Halk, 1910 scnesınde dunyanın htr 

ette 1 sıyası uş ce şup es lere dayanarak havalarda mutlak bir - e e · tulmamalıdır. doğru e-~ildiği zaman orkestradaki tarafında bu nevi tuhaflıklara bayıl· 
tır. . . blkimiyet icrasını ümid ediyorlardı. 2 - Heuschel - 1~· .. Yine Heinkel - 115 lerin, İngiliz sa- çalgıcılardan biri bir bez parçasını makta idi ve birçok şehirlerde bugiln 

B~u ta~y~reler bombardıman ıçın Fakat bu tahakkuk edememiştir. Ay· B~ saatte 320 kılometr~ s~te hillerine mıknatıslı maynleri koy - yırtıyor ve halk oyuncunwı pantalo· de ayni tuhaflıklar Jlyni kahkahalal'I 
aşab'1dakı tipte bulunmaktadırlar. ni sürate malik ve daha fazla ma • malik olup 800 beygir kuvvetındedır- muş oldukları tahmin edilmektedir. nu yırtıldığını zannederek gWUyor. toplamaktadır. 
1-h~~-~~~W~l~~~hl~~~w~~~~ ~ffbra~.i~tlp~~ta~==========================~ 

beygir kuvvetinde olan bu .tayyare mahir ve cesur pilotların idaresinde Keşif tayyarelerinin Alman ordu- resi daha vardır. Kum•r oynarken Bursa.. aıtınauın artm•· 
daha zi)a.de harb sahasında pıke bom- bulunan müttefik tayyareler şimdiye sund&ki mevcudu 1200 olarak tah - 1 . Blom _ et_ Vors _ 140. yakalandll•r maaı için çeltik •kllecell 
~a.rdımanlarda kullanılmaktadır. 500 kadar Alman kuvvetlerine karp his- min edilmektedir. Petürgeli Mehmed Özkorkmaz, Bursa (Hususi) - Sıtnıanın art-
kilogram sıkletınde bomba taşımak- sedillr bir faikiyet g&rtermişelrdir. Deniz tayyareciliğinin deniz har - 2 - Dornier. - 22

· . ·~· Mehmed Ali Kızıldağ,Cevad, Fethi masma ve yapılmasına meydan ver-
ta. 800 kilometrelik bir uçuş kabili- 2 _ Heinkel - 112, yukarıda bahsedi- binde mühim bir rol oynıyacağını dü- Alman denız ta~~recıhgı 300 ka- Ahmed, bekçi Tahir Yıldınm ve Meh masına ve yayılmasına meydan ver-
yetine ve saatte vasati 350 kilomet- len tayyarelerin gösterdiği ayni evea- ıUnerek Almanlar bu sahada yeni tip- dar tayyareye maliktir. med Ozdcmir isminde altı kişi, Mer- tik ziraati için müsaid yerleri tesbit 
re sürate maliktir. Eylfıl ayında Po- fı haizdir. ler vtlcude getirmeğe çalışmı§lardır. Bu suretle Almanya, ilk hat tay- canda Fatmanın kahvesinde kumar etmek üzere çeltik komisyonu azala• 
lonyada Almanlar bu tayyareleri isti- 3 _Diğer taraftan Messerschmitt. Halihazırda Heinkel - 115, iki mö- yaresi olarak 5500 kadar bir makine- oynarlarken, dört madeni lira, bekçi rından sıtma mücadele reisi Abdür· 
mal eylemişlerdi. 110. Çüt möttırlU ve çift montlu ye- törlU, ve 1500 beygir kuvvetinde olan ye maliktir. Tahir Yıldırımın paraaı bittiği için rahim, ziraat müdürü Tevfik DUn .. 

2 _ Junkers • 88, iki motörlU olup ni bir tayyare tipinin mevcudiyeti ve 800 kiloluk bombayı 1000 kilomet 1938 de makinelerin arzettikleri te- kumara koyduğu beş liralık bir yıl- dar ve nafia mUdtlril İsmail HakJo 
daha ziyade büyük mesafede bombar- eöylenmektedir. Bu tayyarenin kud- relik bir mesafeye saatte 320 kilo· kemm.Ulit, bu tayyareleri İngiliz ve başı piyango bileti ve iskambil ki. - bugünlerde kazaları gezecekler ve 
dımana tahsis cdilmietir. 1400 kilo reti 2400 beygir olup azami stlrati metre aüratle götürebilecek bir kabili- Fransız filolarına faik bir hale soku- ğıdlarile beraber meşhuden yakalan· tetkikatta bulunacaklardır. 
boDJ]>a taşımakta, 1600 kilometre u- MO kilometre olacaktır. Sillhlan, iki yettedir. yordu. Bugün vaziyet böyle değildir. mışlardır. Altı suçlu dtln Sultanah- Muaaollnl P•PllJI zlJarel 
ÇUJJ kabiltyetine ve saatte vasatı 420 top ve dört mitralyözden ibaret bu • İngilizlere karşı olarak Edimbourg, Bundan dolayıdır ki mttttetikler, med il~üncil sulh ceza mahkemesine edecek 
Jtilometre sürate maliktir. 7500 metre lunmaktadır. · Scepa - Flv ve Shetland'lara yapılan birkaç ay içinde karşılannda §imdi- verilmişler, mahkeme, kendilerinin Londra, 28 (A.A.) - Papa ile 1-
trtifaına kadar yükselebilir. En sa.Wıiyettar ecnebi nefriyattan Alınan hava hücumlannda bu tayya- kinden daha sert ve belki de aded iti- inkirlanna rağmen suçu dellil ve p- taJya kral ve kraliçesi arasında teeti 

3 _ Heinkel - 3, aşağı yukarı ayni alman malfunata göre Almanlar 1500 relerden istifade olunmuştur. Ayni barile daha fazla bir tayyare kuvvet- hidlerin ifadelerile sabit gördüitın- edilen ziyaretler dolayısJle MusaoJi -
uıf1arı haiz olup yine ayni hizmet- aded ilk bat avcı tayyaresine malik- zamanda İngiliz avcı tayyarelerinin lerine raaUıyacaklardır. den beter lira para ceu.sı vermelerine nin de ikinci klııun ayı ic;inde Papayl 

kullanılmaktadır. tirler. ''e D. C. A. toplannm bunlan ağır ''Le Temps,, karar verm.letlr. ziyaret edeceil tahmin ilmektedir• 
?.!!I 

_ 23 _ lemfetim. KUeaıe8elllde lltıbaliliğe laUztıyorlardı. Her halde Hakkı Bey çok memnundum. Tramvaydan in - me saplannıasım ve kanlar içinde up\dönerek: 
kat'iyyen tahammWüm yoktur. O • vaziyeti onlara çıUatml§ olacaktı. Bu dikten eve varıncaya kadarki m.eaa- uzun yere yuvarlanmam• bekliyor • -Çabuk otomobile bin de buradaJI 

Böyle bir ~yi kat'iyen istemiyor·ıdam& mtleaademi almadan girmeme- 1ibtimal beni btlsbütUn müteessir edi- te maalesef tenha sokaklardan iba • dum. O kadar müdafaaaız, o kadarpJZakJaphm. Karakola giderek lı& • 
dum. Gayri ihtiyari ytızümUn yeni • n1zl size ltir iki defa ihtar etmigtim. yordu. Fakat ne yapabilirdim? retti. Benim asıl korkum da bu me- Aciz idim ki bağıramıyordum bile. diseyi haber verelim. Nazifi yaka -
den yandığını ve aaabilettlğimi hia · Bu ihtanmı aon defa olarak tekrar- Diğer taraftan akşam yaklaştık • safe dahilinde Nazife rastgelmekti. Fakat öyle olmadı. Birdenbire Na- Jasınlar. Yoksa bu adam bu gece bel' 
eettim. İsmail Beyin de canı ~ • hyorum. Artık ne eekilde harekete- ça endteem de artıyordu. Ya Nazif Hızlı hızlı ytirUy.ordum. Birdenbire zifte ikimizin arasına bir baeka er. 18Y yapabilir., 
DU§tl. Derhal zili çaldı. içeriye bıraz deceğiııizi takdir, size aiddir. Söyli· yine yolumu keserse? Sedadın bu ak- arkamdan Nazifin sesini duydum: keğin girdiğini ve Nazifin berine Ben hareket §Uurumu kaybet.o>il" 
geç giren hademeye çıkıştı. yeceğim söz bundan ibarettir. pm bana refakat edeceğini kat'iy • - Öyle ko§B. koşa nereye gidiyor- hücum ettiğini gördüm. Şimdi ken - tim. İsmail Bey kolumdan tutarak 

- Nerede idin sen? Hakkı Bey kıpkırmızı olmuştu. Bir yen ummuyordum. Vaziyeti İsmail sunuz küçük hanım? dimi adeta bir sinemada, bir rüyada beni yanımır.da duran otomobiJıne 
- ?... teY söylemek istedi, fakat sonra va: Beye anlatmıştım. Fakat o buna Hayatımda, bu anda hissettiğim zannediyordum. Sonradan araya gi- bindirdi ve şoföre: 
- Sana kaç defa tenbih ettim ser- geçerek odadan çıktı. Ben de onu ta- lkat'iyyen ehemmiyet vermemişti. kadar heyecan ve korku duyduğumu ren er~~ eli havaya iki defa kal· - Çek emrini verdi. 

aenı herif,. kapının önünden ayrılma tib ettim. Elbisemle meşgul olmU1tu. Üstelik bllmiyorwn. Yüreğim yerinden ko - karak mdi. Bunu iki kuvvetli tokat Otomobilde ellerimi uvuşturuyor~ 
diye! İsmail Beyin benim önümde ken - Hakkı Beye de canı sıkılmıttı. Şim- pacak zannettim. sesi takib etti. Nazifin bu darbeler - Vay küstah vay! diye Nasif• 

- !... disine yaptığı muamele, Hakkı Beyi di tekrar yanma giderek ayni şeyi Bir anda ta yanıma kadar geliver- karşı~da irkildiğini ve birdenbire küfrediyordu. Eğer bir saniye ge " 
- Git bana Hakkı Beyi pğır ! çok müteessir etmişti. Bunu, yUzün- söylememe imkAn yoktu. di: kaçmaga başladığını gördüm. cikseydim, belki zavallı Fethiy~ 
Hademe dışarı çıktı. lsmeil Bey den ve bana karşı takındığı tavır - Netice itibarile bana tevekkülden - Elimden kurtulacağını zanne - Ancak o zaman gözlerimi halas - artık bu dünyada olmıyacaktı. Son· 

odada asabi asabı dola.şmağa başla- dan anladım. Bana akşama kadar bir başka yapacak iş kalmıyordu. diyordun öyle mi? Ben seni gebert • k8.rıma çevirdim ve hayretle gördüm ra ben ne yapardım? 
dı. Ben sanki büyük bir kabahat it· defa bile iş vermedi. Uzım olan dos- Ve öyle yaptım. Zil çalar çalmaz mezsem kimi geberteyim! Al baka • ki, bu, İsmail Beydir. Biraz kendime geldim. İsmail Be1. 
lemlşim gıbi süklüm püklüm duru - yMLrı daima kendi alıyordu. Ben ye- stlratle giyindim. Herkesle beraber lım. Nazif kaçmağa başlayınca 1small bu sefer: 
yo~um. H~ı ~Y .biı:az sonra suç- rimde, akşama kadar sessiz, sadası.z dıp.n çıktım. Mümkün mertebe ka - Bir anda Nazifin sağ elinin havada Bey evvel& arkasından kopcak gibi - istersen karakola gitmc<Mp e'l-
lu bır tavırla ıçerı girdi. 1smail Bey: oturdum. Diğer bötUn memurların labalık sokaklardan ytlrtlyerek tram- kalktığın gördüm. Elinde koskoca. - oldu. Fakat sonra vazgeçti: vel biryere giderek biraz istirahat 

- Size bu husustaki noktai naza. yüzlerinde garib manalar dolqıyor- vay durağına gittim. tık gelen tram- man bir bıçak tutuyordu. Artık her ı - Ne fena, ortada polis filin da edelim. Biraz kendine &el! 
nmı zannedersem bir kaç defa aöy • du. Hepsi vakit vakit beni ıizlice vaya atladım. Nuifi ıörmedfiim lçbı 1 py bitmişti. Her an bıçağın gölstl - yok! dl)'9 mınldandı ve derb&l :bana Wmzmt ~r] 
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Milli Bir Felaket 1 

(Bısma.kalooen devem) 

Türkün ka.rakterl, ananesi, elan bu
dur. Onun için, Milli Şefin TUrk mil-

' 
Allalf e : 1 

letine vazife yolunu gösteren irpd1ı 

D O 1 U b ·ı r s p o r h a f t a s 1 sözlerinde ~enildiği gibi, Türk milleti 

Tiirk~ye çel-iren : llVSEY1N CAHİD YALÇIN 

bu harabe ıçinden mamur ve müref-
feh bir vatan parçası yaratmağa her Alman milletinin en Ordu, 

kudretli Dikkat 1 
zaman kadirdir. Bugün bizi böyle hü-

1939 senesinin son haftası lstanbulun spor Fu::~~E""~:b~=?r~ mektebi idi 
Atletler, Yeni Saba
hın yılbqı koşusu 

pazar gi1nU saat 
11 de yapılıyor ! 

-84-

hayatında mühim faaliyetlere sahne oluyor :~a:~::ıve!:~~~~~~~~~~~ ra~u:ı::1~~~~~n: ::!~~ ~~~ 
belki de aç ve çıplak, yardım beklıyen bütün Avrupa kavimleri arasında 

Atatürk koşusu eehrimiz atletleri 
için tam bir muvaffakiyetle netice-
lendi. Atatürk koşusile ba.şlıya.n 939 
un son haf tası, o koşudan sonra gelen 
"Yem Sabah,, koşusile ve Macarista
nm en kuvvetli takımı olan "Ferenz 
Varoş,, oyuncularının şehrimize gele· 
rek cumartesi, pazar ve pazartesi gün 
leri yapacakları maçlarla 1939 sene • 
sinin spor faaliyetleri bakımından en 
dolgun haftası olarak kabul edilmek 
lazım gelir. Temenni edelim ki bu haf 
ta, yalnız spor faaliyetleri bakımın • 
dan en dolgun hafta olmakla kalma-

vatandaşların ıztırabıdır. daima kendi iktısadi sisteminin 
'1llllJlll'. Hük(lmetin, ilk dakikadan itiba.ren, milli vasfını azami derecede muha-
,,,,,.,~ bütün vasıtalara ve imk!nlara milr:ı- faza ya çalışmakta olması ve, fena 

~ , caat ederek, felakete uğramış vatan- ve müessif alametlere rağmen, bey
daşlara imdada koştuğunu görüyoruz. nclmilel maliye aleminin kontrolü 
Fakat bugün yalnız hlikfimete değil, ne diğerlerinden da.ha az inkiyad 
biltün Türk milletine dilşen bir vazife göstennesi keyfiyeti irae edilcbi
vardır. Yurdlan yıkılarak ~iddetli bir li r. 
kışın il!ve ettiği zorluklar ve ıztırab- Bu herhalde tehlikeli bir imti-
lar içinde, mahrum ve perişan, inliyen yazdı ki, muahharen, dünya harbi
kardeşlerimizin en son ıztırabları da nin en esaslı sebeblerinden birini 
sUklinet bulmadan bizim için rahat teşkil edecekti. 
bir lokma ekmek yemeğe ve sıcak bir Şüphesiz ki monarşi birçoklarına 
odada bir dakika rahat uyumağa hak ve bilhassa bilyük halk kütlesine 
yoktur. Bunu kendilerine l::arşı san- yabancı idi. Bu da hükümdarların 

sın. Atletlerimiz, futbolcülerimiz ve ki muhabbette ve tcsanüdde bir kusur daima en... berrak dımağlarla ve 
alclfunum sporcularımız için bir mu- gibi hissederek vicdanımızda bir a- bilhassa en doğru kalblerle mubat 
vaffakiyet devresi olarak spor tari • zab duyacağımız muhakkaktır. olmamalannın neticesi idi. Hü-
himizde sa~,lı kalsın! - .- -- Gözlerimizi kapayarak vatanımızm kürnda.rlar maatteessüf müdahinle-

Haftalardanberi ilan ettiğimiz ve~- Pazar sabahı 11 de Taksimde yapı!acak Y~nl Sabah koşusuııa l~tirak ~e- ilk sarsıntıların bruıladığı dakikaya ri çok seviyorlardı, hatta doğru 
hile "Yeni Sabah,, koşumuz sı birin- ook atletlerimiz: Hayroodin1 İbrahim, Remzi, İsmalJ, İskender, Necdet, kadar sakin ve mesud köşelerinde bu fıtr:ıUnrdan daha çok seviyorlardı. 
cikanun pazar günü akşamı yapıla - Hakkı, Beeld, Baldk... gün '1ilcud bulan fecaat ve ıztırab Malfımatlıra nail olanlar da mi.:.
~b. AW~~~~~a~~M-1----------------------------- ~~ri~~~~~~c~~- ~~~i. 

M ki l· ı f lb ı ı b ı ı nrsak, tüylerimizin ürpermemesi, ve b b k d d ticcler ve görülen mahzurlar bize ko- e ep 1 er u o YO ey o maç arı Dünyanın İl' çok a ım an e-
l tan k • içimizin en yakıcı bir elemle burkul • g-i~ikliklere uıfrad.ıgh bir devrede şumuzu gece ynpma t vazgeçere maması imkansızdır. Anadolu yayla- - c· 

ayni güniin dn.lıa erken saattinde yap İstanbul Mekt.eblerl Spor Bölgesi Voleybol ve Futbol bu büyük bir darbe idi. Bu 
mak kararını verdirdi. Binaenaleyh Lig B eyetJerl Başkanlığından : sınm buz gibi, karlı harabeleri içinde değişiklikler eski addedilebilirdi ve 

hastalar, kadınlar, çocuklar, ihtiyar- sarayların bir çok eski an'aneleri 
lar ve eli böğründe kalmış bir çok in- karşı3ında tevakkuf etmiyorlardı. 

koşumuz pazar gilnü öğleden evvel 
Taksimde başlıyacak ve koşu 

mıntakası Taksimden İstanbul 
Halkevine gidip gelme bir me
safeyi ihtiva edecektir. Koşu.muza 

şehrimizin bütün klüpleri ve en sayılı 
atletleri iştirak için yazıldıkları gibi 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
de koşumuzu en yilksek himayesi al-
tına • lınak ve atletizm teknisiyenle -
rimiz d koşumuzun idaresile meşgul 

I sanlar, ana ve babalar var. Her şey- hte bund:rn dolayıdır ki son as-

30/XII/1939 cumartesi gilnü yapılacak futbol maçları: 
Şeref St.a«h : 

Saha komiseri: 1. Varas 

Taksim - lst Er. Lisesi 
Hayriye - İstiklal 

Saat 
13.30 
14.40 

lerini bir an içinde kaybetmişler. Ar- rın dönüm nolttasmda, orta adarıı 
Hakem ~ tık ne yerden, ne gökten hiçbir şey artık cephede, iiniforma ile, at 

H. K. Ezgü bekliyemezler. Fakat onların içinde üstünde geçen bir prensese hayran 
Ş. Tezcan !bir ünıid var: Biz! kalamazdı. Bu suretle yapılan bir 

Fener Stadı : 

Saha komiseri: C. Tin iç 
Boğaziçi • Vefa 13.30 Refik Top 
Haydarpaşa - B. Sanat 14.40 ,, ,, 

30/XII/1939 cumartesi gUnU Beyoğlu Halkevi salonunda yapı
lacak voleybol maçları: 

Biliyorlar ki kendilerini düşünen gcçid resminin hnlk naznrındn ne 
1 bir Türk milleti, kendilerinin acıları- tesir husule getireceği doğru bir 
nı ruhlarında hisseden mütesanid bir şekilde tahmin edilemiyorıln. Yok
vatand~ kütlesi vardır ve bu vatan· sa hiçbir 2'.aman bu kadnr münasc
da.şlar onların felaketlerini hafiflet · betsiz isl re tc§ebbils olunmazdı: 

'mek için ellerinden gelen her fedakar Bunun gibi bıı yiil;sck so!'yetcniıı 
lığı göze almakta bir dakika terC'd - daima Mmimi olmıyan im;aniyet
düd etmiyeceklerdir. çiliği de ~ok kere mli~b ttr.n ziyn

DU.~Unrnellyiz ki yalnız acımak, hat de menfi bir tesir yapıyordu. Me
ta ağlamak ve çırpınmak o felaket selli. Pren~es x ... bir halk mutfağı

lic;indeki kardeşlerimizin hiçbir derdi- nm yemeğinden, malfım ncticclcr
ne bir çare değildir. Oraya, herşeyden le, tatmak tenezzülünde bulunduğu a~m~ık~d~iç~hlrw~~~d•~---------------------------~ewcl,bfilünz~rlilitiy~lan~ti~ aman, ~kt~~ı harekcl~lki 

der. Atatu·· rk Koşusu tirmeli ve bunun için maddi fedaklr- pek iyi görünebilirdi. Fakat bıı 

Saha komiseri: !. H. Turgay 
olmak üzere memleket sporuna olnn 
bu hizmetimizde bize yardımlarını e-

Hakem 
N. Moran 

Saat 
14 
14.30 
15 
15.30 

:;irgemcmi~lerdir. "Yeni Sabah,, bu 
yardımlarından dolayı Beden Terbi • Şişli Terakki - Vefa 

Pertevniyal - lşık 

YucaUlkU - Ticaret 
Kabalaş - Galatasaray 

il ,, 
ycsi Genel Direktörlüğüne ve atletizm 
erkanına en samimi te§ekkürlerini " " ,, il 

Bir taraftan koşumuzun teknik ha- lığı göze almalıdır. Yer yer yardım asrın baslangıcmda, elde cdi!<'n tc-
r.ırlıklnn ile mesgul olurken diğer ta- cemiyetleri teşkil etmek için geç bile sir tamaınile nıaküs idi. 
raftan ko~umuzu krızanacak atletlere - ---~----- kaldık diyebiliriz. Kadınlarımız ve kız Çilnkii muhakkak olıu ak inarıı-
vcrilccck kupa, madalya ve diploma- Eskişehir atletleri koşuda m uvaf- larımız derhal taraf taraf yünlü hır· labllirdi ki prenses hıı.zrc leri bir 
lann hazırlanması da tamamlanmış kalar, başlıklar ve çoraplar örmeğe te<'rühcyc kalktı~l:ıı ı gün gıdanın 
ve l940 arifesinde Yeni Sabah sokak fakiyetli netİCi!lt!!T aldılar başlıyabilirler; çocuklannın, kendile- her zamankinden biraz farklı oldu-
koşusunun en iyi şartlar içinde tat- rinin mevcud eşyalanndan hediye e- ğunun farkına bile varmanrnıtır. 
biki için en kUçlik bir noktanın müh- debilirler. Oralara denk denk eşyR, Yalnız, bu kndnrı trıma?:tile kafi 

E~kişehir, 27 (Hususi) -. 27 /12/ dan HUscyin, beşinci Demirspordan çamaşır yorgan her şey her şey la- d 
mel kalmamasına çalı51lmıştır.. 939 çarşamba gtinti her \1lllyette oldu Emin, altıncı ayni klüpten Nuri gel zım '· ' , ' idi. Çilnkü herkes bunu biliyor u. 

f la fştc ha suretle en iyi niyetler, 
.. ~?şum uza .. aid bütUn ta: ~ı tı,. ~n ğu gibi Eskischir mıntakasında ?a. mieti~. . . r: Ankarada büyük ve fahri çalışır açıktan açığa sinire dokunmadık-

kuçuk teferruatına kadar, ~arın ılan "Atattirk ysı.rı~ı., yapılmıştır. Demır- Birıncı, mesafeyı 9,<>0 de koşmuş - bir merkez her tarafta bunlara mer- ları zaman bile gUIUnç hale giri-
edeceğiz. spor klübU rn, Eskişehirspordan da 6 tur: Havanın .y~ğı.şlı olması münase • but ve fah~i çalışır merkezler bir ta- yorlardı. 

s a atletin i~tiraklle 3500 metrelik mesa- betıle derece ıyı olmamıştır. raftan eşya tophyarak Kızılay vası- HUktimdarın kanaatkarlığı hak-
1\1 l l C t · !eyi biltün atletler bitirmişlerdir. ••• . ta.sile imdR.da koşarken bir taraftan kındnki daima menkıbevi hikaye-
. acar ar a umar CSJ, Birinci Demirspordan Sırrı, ikinci Ankara 200_- 4.00. şa~pıyonu De • da para yardımı için te~ebbüsler de- ler, çok erkc;ı kalkma flclcti, gece-

Pazar ve P azartesi ya- ayni klüpten Ömer, üçilncti F,skişehir- mirsporlu Nurı E~kışehıre gelerek De vam edebilir. • nin ilerlemiş saatlerine kadar cid-
epordnn Rü~tü, dördüncü Demirspor· mirı;pora ginnlştır. . . lb B . 

Pılacak mühim maçlar Bır gtin sonra yı aşı. u gecenın di ~urette çalııJması, sonra. az te-
vvvvvvvv eğlencE>leri için şimdiden masalarımı- gaddinin kendisini maruz bıraktı-

(Ferenz Varoş) Macar takımının, Kandıra da Çok 1 Sivas Halkevinde zı ~t.ut?1uş, keyfimiz için harcedcbile- ğı tehlike her tarafta münasebet-
bugiln için gehrimize gelmelerine in- cegımız paraları ayırmış bulunuyo - siz Közler tevlid ve tahrik ediyor-

tizar edilmektedir. Merkezi Avrupa- FecAı Bı·r Kaza Temsiller ru~. Soğukta, açıkta, bütün varını~ lardı. HUkUmdann ne yediğini, ne 
nın bu en kuvvetli ekipi ile İstanbul yogunun harabeleri arasında, belkı kadar yediğini bilmeğc ihtiyaç 
ekipimiz arasında yapılacak maçlar Kandıra (Hususi Muhabirimiz- Sivas (Hususi) - Şehrimiz Halk- nç, belki çıplak, sefil ve bedbaht inli- yoktu. Ona "kAfi,, blr yemek verl-
hcr halde Yugoslavlarla yaptığının den) - Kandıranın Çerçili köyünde evi temsil kolu çok büyük faaliyetler yen kardeşlerimiz için bir gececik eğ- liyor, icabı kadar uyumasına iti
mnçlardan çok daha meraklı ve he-lon beş yaş1a.rnda İsmail oğlu Sallhad il~ ku.~etli ~alışm~lar. gö~t~rmekte- lencemizi feda edemez miyiz? raz olunmayordu. Bir insan ve bir 
yccanlı olacaklardır. din evde kimsenin bulunmadığı bir dir. Cümhunyet Tü~kı~e~ının uya • Bu fedakarlıktan çekinecekler bu • karakter sıfatile ırkının ve mem-

Bizi bu maçlarda en çok, en ziyade sırada ocak ba§ında yirmi beş san- ruk, faal, çalışk8:°, ülkulu çocukla • lunduğunu zannederek bir kısım va- leketinin şerefine llyik hareket!er
a18.kadar eden nokta, İstanbul takı- tim uzunlugunw da dolma tabancasile rı, sık, sı~ ternsıl .h~ırlıyorlar ve tandaşlanma hakaret etmek aklım - de bulunursa ve hilkümdn.rlık va-

. . . ' bwıları sınemada bUyük kalabalık • d B Ii a cak hatırlat- z:ifelerinl ifa ederse memnuniyet mının nasıl teşkıl edileceğı noktası - oynarken stl!h ateş alıyor,kurşun .. . . . an geçmez. u sun n 
~ • • • • w _ • • lar onilııe de seyırcılere sunuyorlar.. mnk ve zaten gözden çıke.nlmış bir duyuluyordu. dır. Çagınlıın futbolcUlcrınuzuı liste- zavallı çocugun agzından gırıyor Temsiller sürekli alkışlar ve heye • k dah h 1 Unasib Fakat bUtiln bunlar elıemıniyet-

slne bakarak hükmedilmek lbımge- beyninde kalıyor. Iztırab içinde can canlarla kar§ılanıyor Türk çocuk- pbiaranın tçteo rfa atyıkrl'ıf vet m k 
1 

. 
· 1 ·· r sure sa ını e.ı ı e me çın siz eeylerden ibaretti. Fena. olanı 

lirse çıkarılacak ekip!n herhal.de ~a- ç~~işirke? _ay~~ı da ocakta yanıyor. lan Halkevinin sıcak ve samimt bağ- irad ediyorum. Yoksa biltün yardımı- milletin maatteessüf çok geni~ olan 
Jatasaray veya Fenerbahr;e ~ıplenn- Sılah sesını ışıtenJer demkab eve nnda vaılık ve kuwet yaratıyorlar .. lmız bundan ibaret olnuyacaktır. TUrk kısmına yukarıdan idare cdildikle-
den çok daha kuwetll olacagı tah • ko§uyorlar, SalahaJdlni can çekişir Son olarak verdikleri Reşad Nurinin milleti vazifesini yapacaktır. ri iı;:in artık kimsuıin bir şeyle iş-
min edilebilir. Çoktandır bu iki ta -

1 
bir halde görüyorlar. Taş parçası da ayni hararet, ve BUMyln Cahid y ALÇIN tigal etmeslıle hacet kalmadığı ka-

kımdan iyi bir muhtelit vUcude ge-1 Deıiıal müddeiumumi, jandarma ayni varlığı gösterdiler. Çok, çok al- ....... ._ ............................. u•• naati gf ttikı,;e daha !azla bir nis.-
tirmek suretile ecnebilerle bihakkhı kumandanı ve hükumet doktoru g~ kıe ve gönül bütünlüğU ile alaka top- Papa ltalyan Kralını bette intişar ediyordu. HUktlınct 
karşılaştınlabilcc:_ek. ~ir futbol lruv - liyor. Lll.kln 0 vakte kadar zavallı !adılar... Temsilde bütün genç, ve 1 • t tti iyi olduğu yıılıud lyi niyetlerle can-
veti yaratılmadıgı ıçm terkib edile • çocuk ölüyor. Doktor da kurşunu enerjik arkadaşlar vazıfelerlni çok 1 zıyare e lı bulunduğu nıüddetçe, bunun za. 
cck kombine takımın alacağı neticeler aktul S lr..h dd" . b . d iyi b::ı.şardılar. Bunlaı dan bilhassa Roma, 28 (A.A.) - Papa, ltalyan rarı görUlmiyebllirdl. Fakat o iyi 

gib. d ğildir B m !l. " a ının eynm en çı - . . . k" ·yı hük. fım t k"" l merak edilecek 
1 

e · ize öy- k H:ılkevinin genç ve amatör san'at - kral ve kraliçesımn 21 il.kkinunda Va niyetli es ı ı e mev ıın 
le geliyor ki Ferenz Varoş M kadar arıyor. kftr1anndan, Hadiye Ünal, Hilmi Ata tican'da kendisine yapmış olduk.lan icab ettiği gibi olnııyan başka bir 
km·\~ern olursa ol.sun, eğer İstanbul Buraaym gönd&rllen can ve Halkevi katibi Osman Güner ziyareti iade etmek üzere bu sabah hükiimete terkedccek olursa, o za .. 
takımı f ı teşkil edilirse herhalde iyi yonca tohumu çok fazla muvaffak oldular. Quirinal sarayına gitmiştir. man, vay halimize! !taa.t, irade 
bir netice almak pekalll. kabil olabi- Bursa (Hususi) - Vilayet maka- İtalya krıı.lı Victor Eınmanuel, "se- fıkdanı, çocukça itimad o zaman 
leeektlr. mınca vukubulan teşebbüsler üzerine tir. Bu tohumlar vil!yetimiz Ziraat firler salonu,, nda Papa 12 nci Pie'yi tahayyül edilebilecek en fena fe-

Elverir ki oyuncular, yalnız ferdi Ziraat Vekii.leti, Kayseri yonca dene- müdürliiğüncc bütün kazalar ile mer tahta oturmağa davet etmi3tir. Kral, lô.ketlcrdi. 
Jiabillyetleıine gUven.mtyerek ayni za- me istasyonundan vilayetimiz emri- keze bağlı bul~an büLün köylere Papanın sağına ve kraliçe de soluna 1',akat bu mütearrızlarııı ve da· 
ınanda mil§terek bir oyun olan futbo- ne dört yüz kilo ıslah edilmiş ve te- nilm~e olarak dağıtılrnağa başla • oturmu§tur. Millakat 30 dakika ka- ha sairlerlnfn ka.r~:amda itir.ız ka
liln cem'i Ahengine de uysunlar! mizlenm.iş yonca tohumu g(t;~lş- mıştır.. dar devam etm.itU::· bul etmez birtakım kuvvetler bq 

kaldırıyorlardı. 

Bu kuvvetler arasm<1~, iptida, 
bUtUn devlet idarelerinin istikrarı
nı zikredelim. Monarşi şekli bu is
tikrarı doğurmuştu. Sonra bari! 
politikacılarn spekillasyon karga
§ahklanndan. masun tutulan dev
let makamla.nndan uzak tutulma
ları buna hizmet etmişti. 

Fazla olarak, müessesenin had
dizatındaki şerefi ve namuskA.rlığı 
bu yüzden kazanacağı otorite; ke-

zalik memurlar heyetinin ve bilhas
ı;a ordunun Ustünlilğü ve parti si
yasi mecburiyetler seviyesinin fev
kinde olması. 

Bu muhassenata devletin en 
ytiksck hükfımetinin hükümdarın 

eahsında tcşahhus etmesini de ila
ve edelim. Bu sebeblc, hükümdar 
bir mesuliyetin timsali bulunuyor
du. Hükümdar, parlamento ekseri
yetinin teşekkillü gibi bir tesadüf 
neticesinde terckküb etmiş kütle
den ziyade halka borçlu mevkilnde 
idi. Alman idaresinin menkıbesi 

hale geçmiş temizliği, birinci dere
cede, bu vaziyetten ileri geliyor
du. Nihayet, Alman kavmi için, 
monarşinin kültür kıymeti gayet 
yüksekti ve sair mahzurları pek
ala telafi edebilirdi. 

Alman hükümdarlarının ikamet
gahları hala estetik ruhunun mli
bcdi olmakta devam ediyorlardı. 

Böyle olmasa idi, zamanımızda pek 
materyalist hale gelen bu ruh orta
dan kalkmak tehlikesini göste
rirdi. Alman prenslerinin on do· 
kuzuncu asırda sana.t ve ilim için 
yaptıkları şey timsali bir şeydi. 

Çağdaş devre herhalde buna ben
zer hiçbir 3cy arzcdcmez. 

Sosyal uzviyetimizin bati ve ted
rici infisnhıııın başladığı o devirde 
ordu vardı demek mccbudyctln
dcyiz. 

Ordu Alman milletinin eıı kufi. 
retli mektebi idi. Bütiin düsman 
kininin milletin ve hürriyetinin bu 
hamisine teveccüh etmcsı .scbcbsiz 
de~ildir. Bu müessesenin; iftiraya 
uğraması, kinlere, o husumet ve 
miica.deJalere maruz kalması fa
kat aşağı insanların kaffesine koı • 
ku telkin etmesi hal{ilmtinin il~.m 
kıı.chr parlak hiç bir libide dikile
mez. \"rrsayda beynelmUol kavım
ler hırsızlann:n hırs ''e hlddeUeri
nin en evvel eski Alman ordusun:ı 
teveccüh etmesi keyfiyeti Alman 
ordusunu para kuvvetine muarız, 
kavmimizin hürriyeti frin bJr sığı
nak gibi parlatır. 

Bizim ordumu? .. ı. bir bekçi olan 
bu kuvvet bulunm11sn idi Versay 
biitiln ruhile çoktanberi kavmimiz 
hakkında tntbik cdilmi~ olurdu. 
Alman kavminin orduya bcrd•ı 
olduğu şey tek bir kclin1e ile hu
lasa edilebilir: Ht>r şey. 

Ordu, mesuliyet hissi me:r.ıye

tin gayet nadirleştiği, mesullyetin 
ezilmesi gittik~e gUnün meselesi 
halini daha çok aldığı, bilhassa 
her tUrJU mesuliyct !ıkdanının ör
neği olan parlamento tarafından 
böyle bir temayül göst€rıldiği bir 
devirde, kalblere mcsuliyet hısst 
ilka ediyoruu. Ordu, korkaldığın 

aarl bir hastalık olmak tehlikesini 
arzettifi, umumt menfhat lehinde 
f edaklrlık ruhu blr budalalık gi
bi tellkki olunmağa ba ·Ia.dığı, yal
nız kendi benliğini elde iyi vikaye 
etmesini ve ilfl!rletmeslni bilen a
dam zekl addolunduğu devır<le, 

şahst cesareti yaratıyordu. 
Ordu, her Almana milletin t:ıcJA

metini aldatıcı, r:.enciler, .Alman
lar, Çinliler, Fransızlar, lngiliz
ler, ilh.. arasında beynelmilel bır 
kardeşliğe tahri.ıc ve teşvik eden 
climlelerde değil bizzat kavınin 

kuwetinde, azim ve karar ruhun· 
da aramalc lilzumunu öğrctep m k
teb idi. 

Ordu azim 'e k::mı:r lmvvetı v • 
riyor vo böyle adam ~ etir;tiri; or
du. Halbuki lıcr ~ünku lınya ... ta, 
azim ve karar eksikliği, şüphe ve 
tereddüd insanların hareketlerini 
sarsm&ğa lıp_şlamıştı. 

rnevamı 'u] 
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Satie muhakemes · nde 
meraklı bir safha 

Milli Reasürans odacısı, Refi 
Bayarın Malik J(evkebe kendiıile 
4000 lira gönderdiğini söyledi 

(Bnştarnfı 1 inci sayfamızda: ı "- Gazeteler bu hadise hakkında 
re servisinde daktilo Leman, sadire neşriyata başlayıncaya kadar bir 
ı;ervisinde Süzan, ynpı ve binalar l şeyden mah1matım yoktu. Gazete • 
servisinde Perihan şahid olarak din- 1 lerde bazı arkadaşlarımın isimleri 

Icnilnıişler, bu i§C aid malümatıarı l geçmeğe başlayınca alikadar olup 
olmadığını beyan etmişlerdir. Bundan takibe başladım. Bu sıralarda bir gün 
sonra elektrik şirket! hukuk müşa.vi- Atıf Ödül odama geldi. Konuşurken, 
ri lsmail Pertev dinlenilmiş, Satic gazetelerde bugünlerde kendi isminin 
şirketinin imzaya salahiyettar me - de geçmesi melhuz. olduğunu, bu sa.· 
nıurlnnndnıı Jan r.azyandan satış tış işine tavassut edeıı Jerans uirke
işi hakkında uzun uzadıya izahat a- tinin tnvussut işinde hukuki cihetleri 
lınmış, Milli Rcasiirans odacısı Ab - kendisi idare etmiş ve bu işden ko • 
dullah da ş:ı..hid olarak dinlenilmiş - misyon ahn19 gibi bir makbuz imza. 
tir. Abdullah kısaca şunları söyle • ladığını, halbuki para almadığını, 

Si asta Nan Faallyetl 
Şose Ve Köprüler 

Süratle Yapılıyor 
Yalların ikmali Vildyetler Arası 
Ticaretini de Islah Etmektedir 

KEL ALIC:O i~ 
LTAN.AZ .. , 

Noı 49 YAZAN: Jl. Sami KARAYE~ 

Sultan Aziz Mecidiyeköşkünün bal- - Güzel peşrev yapıyor doğrusu ..• 
konunda. idi. Daha aşağı inmemişti. . ...... . 
Güreş meydanının köşk kapısı tara- - Bakalım, nasıl güreşecek?. 

tına padişahın oturması için büyük Güreş başladı. Helallaşmalar bitti. 
yaldızlı koltuklanndan biri konmuş- Makarnacının müdafaa tarzı bir gtı
tu. Ayak basacak yerlı1de toplu ka- reş tuttuğu ilk hamlede anlaşılmıştı. 
lın blr halı serili idi. Geri tarafta da Çünkü; hasmının ne demek oldu
pap.lann oturması için küçük koltuk- ğunu Kırkpıuar güreşinde tartan M.a
lar vardı. karnacı müdafaa gür~inden başka. 

Sultan Aziz, Halil Paşayı çağıra- çare olmadığını sezmi§ti. 
rak: Aliço gibi bu herife, taarruzi bir 

- Haydi, söyle pehlivanlara çık- güreş yapmak gUçtii. Muhakkak su -
sınlar meydana!. rette bir taraftan kıydınrdı. 

Pehlivanlar soyunmuşlar odada bek Aliço, daha ilk hamlede taarruza 
liyorlardı. Ayrı, ayn odalarda soyu- geçmişti. Acı ve zehir gibi salıyor
nan pehlivanlar biribirlerini görme - du. Koca Makarnacı, fıı·tınayn t.utul
m.işlerdi. m~ bir şileb gibi iki tarafa yııipa 

Aliçoyu, Hınçoğlu, yağlamıştı. A· yapıyordu. 
liçonun vücudU cidden harika idi. Sultan Aziz, iyi bir pehlivan olduğu 
Hele, yağlanıp oğunduktan sonra, için güreş tabycsini derhal anlamış
bUsbUtün heybetleşmişti. tı. Bilhassa Makarnacının korktuğu-

miştir: fakat, da.vet olunup malfunatına mü- Pehlivanlar, meydana çık! emrini na çok kızmıştı. 
"- Bir gün, ReRSürans umum mü- racaat edilirse mevzuu be.his parayt alınca çıkmışlardı. Ali<;oya, huzur gü- Padişah sinirli bir eda ile Mehnıed 

dür muavini Malik Kevkeb beni ça - aldığını ve bu i§in hukuki taraflarını reşinin erkanını öğretmi§lerdi. Ali Paşa:ya: 
ğırdı. Umum Müdür Refi Bayarın idare ettiğini söyliyeceğini söyledi. Sivaat.a yeni ~ köprillerclea t(Koıluhlsar kGprtlstt Nihayet sultan Aziz, merak ettiği - Mehmed Ali, söylenenler doğru 
evine. gitmemi, ora~~ bana ~erile : IB!rkaç gün ~nra te~rar geldi. "&>-- Sivas, (Hususi) _ Ctimhuriyet hiı-( Diğer tarutan menfezle!' ve silin· Aliçoyu gör.n~tU. Aliço, iri ve geniş imiş, herifcioğlu, sapına kadar peh-
c~ bı~ znrfı ken~ısıne .g~tırmemı nı de m_llf'ettışler ç~gınp ~rd~lar; kOmetinfn her sahada memleketi gU- draj işleri de normal seyrini muhafa· omuzlarını germiş, kıllı göğsünü ileri livan!.. 
söyledi. O akşam köş~~ gı~tım. Bir ı bu komısyonu aldıgımı soyledım.,, zelleştlrmek hususundaki devamlı ve za etmektedir. Sivas na.fıasının son fırlatmış, öküzler gibi geniş ve ada-
r.a.r.f aldım; bu zarfın uzennde antet dedi. Bir mUddet sonra da, barodan programlı çalışmaları Siva.s havali • aylar içersinde başardığı eserlerden leli kalçalarını iki tarafa sallıyarak - Koca Makarnacıyı görüyor nıu· 
vardı. Ertesi sabah zarfı Malik Kev- da sorduklarını ve yine ayni cevabı sinde de pek bariz olarak görillmek· birkaç tanesini şöylece sıralıyabiliriz. meydana geldi. El pençe divan dur- sun? ... Bir çocuk gibi büzülüp duru-
kebe ver~~· .Bu .zarfın Uzerinde ~- verdiğini söyledi. tedir. Sivas _ Koylıhisar arasında 45 metre duktan sonra temenna edip yer öptü. yor. 
ten oldugu ıçm ıee yaranuyacagıru "Tevkifler ba.~lamıştı. Odama gel- Nafta idaresinin Sivas ve çevresin- uzunlukta Aşağıkale köprüsil ayrıca Makarnacı da ayni hareketi yaptı. . . 
söyliyerek düz bir zarf istedi. Z~ı di. Benimle görüşmek istediğini söy- de vücude getirdiği ve getirmekte ol- kalede beton arme köprU ve Sivas • Fa.kat; :Makarnacının heyecan içinde - Anlaşıl~y~r ~1 ; AJıço, I<ır~cpınat 
verdim. Kapıyı iyice kapamamı söy- ledi. Misafirlm vardı. Biraz sonra o- duğu kuvvetli eserler Cümhuriyet na- Kayseri yoluna 12000 metre mikabı olduğu belli icli. Rengi biraz ROlmuştu. da hasmına ıyı bır ders vcı·ınış. 
lodi. B<!n kapıyı kapayıp dönünceye dasına gideceğimi söyledim. Yirmi fıaswın en kuvvetli birer abidesi ha· ta§ dö3enmesi. Asabi olduğu göriilüyordu. · · · · · ·: : . 
kadar içerisine bir geyler koymuş; dakika kadar sonra da odasına git- linde yükselmektedir. Bir taraftan Sivas merkezinde Maarif Vekaleti- Aliço, serbestti. Sakin ve durgun- - Allah ıçın, bayıldım bu herife! 
şişkince bir zarftı. Kapayıp verdi ve tim. F..ski ortnğı avukat Ekrem ora - şehir ve kaza yolları ikmal ve inşa nin planlarına uygun modern ve tam du. Hiç heyecanı yoktu. Sultan Azi- Aslan gibi adam .. 
zarfı kendisinden aldığımı kimseye dn idi. Yine ayni meseleyi mc\•zuu edilirken diğer taraftan da vilayetler teşkilatlı olarak başlanan istiklal ve zin gözü Aliçoda idi. Mütemadiyen o- · · · · · · · · .. .. .. 
söylemememi sıkı sıkı tenbih ettik· bahsetti. "l~i adliyeye intikal etti. arnsı yollarına da büyük bir ehemmi- cümhuriyet okullarınm zemin katları- nıı tedkik ediyordu. _- ~em, çok pek gozlu ve curet • 
ten sonra, avukat Atıf ÖdülUn orta- Vicdanım bana hakikati söylemeyi yet verilmektedir. nın ikmali. Bu okullardan bir tane- ı Pcşrc\• başladı. Pehlivanlar, huzur kar biJ ad~m.... . , 
ğı avukat Ekrcme vermemi ve Abf emrediyor. Bıı işdc para almadığımı Arızalı ve düzensiz kısımlar bir e- sinin bu yıl içersinde bitirilmesine ça peşrevi yapıyordu. :Makarnacı yüz - ~1~. ı~ış padışahım ··· 
Ödill tarafından gönderildi~ini söy- söyliyecek, hakikati anlatacağım. sas dahilinde ikmal edilmektedir. lışılacaktır. Şarkışla kazasında bir kırk okkalık iri gövdesile meydan ye- - Gö~ukuyor.. . . 
lememi söyledi. Beni Lüleburgazda aradıklarını ga.- Dem1ryolıı siya.setinin müvazeneli ilk okul, Sivas - Samsun, Pileyneili - rinde çırpınıp duruyorlardı. . - Delı~~anda ~erkesı sustuımuş 

·ı ı · · d b' d k . 11 . bır adam ımış padışahım ! Zarfı avukat Ekreme verdiğim za- zeteler yazıyor. Halbuki dün akşam ı er eyı.şı yanın n ır e ara }O arı- Yoıgat arası yolları da açılmaya de- Aliço; her çırpınıp ellerim kisbetin •Y · • • • 
· · d ., ı · }" k ld y h l k ı y - Yıgıt hır adam o1dugu belli. 

~an "Dur ba~lım ı~ın e n~v~~ . ,, Lülcburgazdan döndüm. Şimdi adli- nı? ~e ~se ~~ın ayı ·~t · u~. e /~- va; o un-;;.~ ~~anr: . . uyluklarına vuruşunda ortalıgı ha - _ Tuna boylarıntln Bulgar çctelerı 
dıye açb. Sekı~ tane c.:ıer y ra- yeye gideceğim,, dedi. Çıkıp gitti.,, mı~e d \'l. a~e ~~ ~rası l~ ıs~ · ııya ~t u- ıvas, ~ru~, ı~oylıhısar, .Reşadı - marn kubbesi gibi çınlatıyordu. Aliçonun bulundu<7u yere sokulamaz-
lık çıkb. Kcndı saydıktan sonra ba- Rızanın bu şehadetinden sonra a- zenn e ~yı ne ıce er e e e< ı me e - ye yolları uzerıne de şoselenn yapıl- Güreşi seyredenlerin nefesi bile ke· 1 p d' 

1 
° 

na da S:ydırdı ve "ha?'di git artık!,, vukat Gad Franko dinlenilmiş, birşey dir. Pa~işahlı~n memlekete b~_r ~~ - n~ası ve taş_ ihza~a~ı il~_rleme~_t?dil'. silmi~ ti. Haremağaları ve diğer ben- a~ ~!~~~·~ herife .. 
dedi'.. ~:ıranda bir mısafir vardı; o bilmediğini söylemiş, Denizbank ha- k_az ha!ınde b.:,aktı~ tah~a kopruJe- Sıvas n:ı-rıa ıd~r~sının gosterdıgı ç~- degan hep M:nk:ırnacı taraftarı idiler. _ .... . 
da gortlu. Yazıhaneden çıkınca asan- mallarından bazıları dinlenilmiş ve rın yerme bugun Cümhunyet nafıası lı§ma cıdden ıftıharla karşılanma.ga ÇUnkii: Sultan Aziz Maknrnacıyı Mak . k d mü· 
sörün başında Mnlik Kevkebi gör - 1 . h 'dl 1 d' y h'dl . binlerce lira sarfile insan ruhunda he- değer. Vilayetin değerli ve çalışkan ı ,.0 k severdi Onu c:ı, "olda "acnrtırdı - arnacı, sonuna a nr ge mıyen şa ı er e ıger şa ı erın . . ... · • !'"' -J_ ı.. ~· • daf-aaaında muvaffak olamazsa bu 
dUm. Sordu; zarfı verdiğim! slSyle· dinlenilmeleri için vaktin gecikmesi- y cco.nlo.r yo.ro.to.n yUkb-ck ve metre- narıa muduru Nacı Tunalıyı takdirle _ GcJ bakalım Hilseyin Pasa!.. h ·r d d' 
dim. Zarfı kendisinden aldığımı kim ne binaen muhakeme 15 kô.nunusani lerce uzunlukta beton anne ki?prüler karşılarken arkadaşlarının da kuv • Makarnacıyı Padi§ah böyle ~çaihr- e~ :ene.: onu.b ~ ı. 

1 
h,., .. dakika 

seye söylememekliğim için yeniden ' kurulmaktadır. Bu suretle sellerin ve \•etli mesailerini şükranla kaydet k - .. . . . . . b a a gureş aş ıya ı ~ . ........................................................ . . . . .. . 1 ~ me dıgı ve boyle hıtab ettığı ıçm herkes bile olmamıştı. Birdenbire bir nara 
tenbihatta bulunduktan sonra gıt - BELEDIYEDJ! tabıatin hırçınlıl.lan da onleıunış o · lazımdır. H'' . , p d' . h·t b d a· . . 

' 1 kt d . ona, use} ın a.'la ıye ı a c er ı. scsı ortalırrı doldurdu. 
ti ------- unma a ır. Ne~'et Nafız b bl b d • · e. .,, •• • • '.. Hu sc e e, saray en egan ve rı· _ Haydı makarnacı be! .. 

Bu sırada Refi Bayar ayağa kalka- Sut fabrıkası tesıs etmek cali hep Makarnacı tarafını tutuyor· Nara biter bitmez de, yüz kırk ok· 
rak demiştir ki: üzere yapılan müsait Yeni Villimlz vazHelerlne[ Kar ma•dnetl UludaAa lardı. Pehlivanların hepsi de Makar- kalık Makarnacının, hasmının l;ollarl 

"-Benim hademe ile gönderdiğim b. kl'f başlath çıkarıldı nacıya taraftar idi. ara.sına girerek meydan yerini har· 
zarf dosyada ise görmek isterim . ., ır te 1 Sivas (Hususi) - Valimiz Muhtar Bursa (Hususi) - !stanbuldan vi- Çünl~ü Aliçonun nıağlub olması manladığı görUldil. 
Zarfın emanet dairesinde olduğu an· Bir Fransız şirketi İstanbul Bele- ~kmn~ı~. Gi:esun valiliğine tayin ~- ı tayetimiz emrine \'erilen kar maki _ pehlivanların işine gelirdi. Eğer, peh- Aliço. hasmını çaprazlamış, dolu 
laşıldıktan sonra Refi Bay~r ceb~y: diyesine müracaat ederek Belediye dilmesı uzenne açık kalan bu vazı- nesi döl't parça halinde Bursaya e- livanlnra Aliço galib gelirse, artık dizgin silrliyoıdu. Aksi tesadüf ola _ 
den bir zarf çıka.muş, gönderdigı tarafından tesisi düşünülen süt fab- feye de evvelce çok kısa bir zaman .1 . t · B 1 1 

. g onlar için başpehlivanlık meydanı rak "apraz ce
1
•1hesi padisahın t:ım hu-

rfı b b · benz ed· -· 1 . . . . •Y · zı mış ır. u parça ar yer erme takıl- ~ • 
za n una. cnzeyıp em ıgın ıı rikalannın kendisi tarafından ınşa şehnmız valeılıgınde bulunan Kars va _ . .. . . kalmıy:ı.caktı. zuruna dUşüyorihı. 
şnhid Abdullabtan sorulmasını iste- 1 olunma.ımu istemiştir. Şirket Bele - li.si Akif Eyidoğıın tayin edilerek n:-1~ v~~gcılık klübu reısı v~ azalan Binaenaleyh, Aliço ortada tek başı- Makarnacı, çaprazdan kurtulmak 
mta, Abdullah "Evet.. benziyordu.,, diyeye teklı'fiile "-raber bazı şerait gelmiş. . tırılmıştır.~u parça .. lar .. yerl_er.ıne takıl ~ ~ _ na kalmış bir adamdı. Ve, zaten bu için çabalnnılı. Bir Ulrlü sıyrılamadı 
cevabını vermiştir. dermeyan etmektedir ki bu şeraiti !stasyonda. daire müdüleri, memur ~~§ v~ d~cılık . klu~u reısı, azalan pehlivan hayatının sonuna kadar böy- Nihayet, efendisinin önüne doğru ge· 

Refi Bayar tekrar söze devamla: Belediye 1ktısnd Müdürlüğii çok mü- lar \'e büyük bir kalabalık klitlesi a- ıçın gıdebılecek :crdir. le kalmıştı. Ve, hayatının sonunda U- ri geri uçmağa başladı. Aliçonun göz· 
"- Ben, Malik Kevkebe, zarf içe - said bulmaktadır. Firmanın yaptığı ra.sında ka.rşılannıış vazifelerine baş iSuraa Val:sl Ankaraya zunköprü köylerinin birinde korucu - !eri kararmıştı. önünde padişah filan 

rlsindo 4000 değil 400 lira para. gön- teklifte bulunacak fabrikalara tah - lamışlardır. Genç ve kuvvetli bir gitti luk ederek ı.aruret içinde ölmüştü. olduğunun farkında dcğ"ildi. Zaten. 
derdim. Malik Kevkeb, Yusuf Ziya. sis olunacak sermaye de mevzuu idare adamı olarak tanınan ve dilrüst B . (H . ·") V 1. . R f "k Pehlivanlar, peşrev yaparken, Ali- farkında olmuş bile olsaydı. çaprazı · ted. . . urMa ususı - a ımız e ı 
önlşin tevkifini bana o gün telefon- bahsedılmek ır. çalışmaları ıle memleket ımar ve K lt ık · .. Ank . çomın tavrını tedkik eden Sultan A- nezaket e~eri olarak bırakmazdı. 

k 'l u h k ti . . h 1 b' . 1 ora an evve ı gun araya gıt-la haber verdi. Sonra da dört yüz Bu fabrika.lann beheri 1 milyon U t r ue e erını ayır ı, ır ın- . . . ziz yanında bulunan Mehmed Ali Pa- Nihayet, iki hasım padişahın üze-
lira istedi. O gün zaten 4000 llra gön- 200 bin franga mal olacaktır ki Tilrk kişafa kavuşturmakla kendisine ço"k nuştır. Ankarada bır hafta kadar şaya: rine doğru geldiler ... Sultan Aziz peb 
derecek vaziyette de değildim. parasile 52bin liraya malolacaktır. iyi bir yer ayırmış bulunan valimizin kalarak bu müddet zarfında, \'İlaye- - Mehnıed Ali sahi bu herif peh- livanların üzerine doğru geldiğini gö· 

Bundan sonra, Milli Reasürans hu- Belediyede firmanın tekliflerini tekrar Sivasa tayini muhitte çok timi1:de yapılacak muhtelif işler içiıı. livan!... rünce oldUocru yerden kalktı. Oturduğu 
tuk müşaviri Rıza dinlenllmi§, de - müzakere etmek üzere bu sabah bir büyük bir memnuniyetle karşılanmış- vekaletlerle temaslarda bulunacak - - . . . . . . . . koltuğu Halil Paşaya işaretle: 
mi§tir ki: toplantı yapılacaktır. br. - Çok kıvrak, tetik bir herif!.. [Devamı var] 
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Büyük f eli ketin son tafsilatı 
1 

Akif 
Dün istiklal şairinin kabri zi· 

Zelzele F eliketinin yaret edildi ve üniversitede 

1 t b ıd k. k. l . hararetli bir toplantı yapıldı 

Yıkılan Tok ad Halkevt 

s an u a ı a ıs erı J, 
(Bn~ hı.rafı 8 iincüde) 4 - llilümum ticaret müessesele-

but bir Jeoloji enstitüsü teşkili la- rinin sermayeleri nisbetinde bir meb-
zınıdır. liiğı acilen Kızılaya Yermeieri. 

Şimendiferler inqaatında jeoloji _ 5 - Asl:er \'e shil bilumum me -
nin ehemmiyeti pek büyüktür. Al • ! murla~m ~ır aylık maaşı~dan mu~y
manlar .Bağdad hattını inşa ederken yen bır n~sbct tahtmda bı~ ~ebll.gm 
Frech isminde bir Alman alimi tet _ kat'ile felaketzedelere tahsısı. 
kik etti. Bugün Bağdad hattı jeoloji 6 - Posta. idaresinde kararlaştm
vaziyeti itibarile dünyanın en iyi hat lacak bir Jaymettc "l!~elaketzedelere 
tıdır. !Yardım,, pullarımn bir ay müddetle 

Halbuki yeni hatlarımız yapılırken dcrhıll meriyetc vaz'ı. 
acaba güzergahın jeolojik vaziyeti Göri.iyorsunuz ya bUtün lstan'b ıl 

( Bnstarnfı ı incide) Kayserinin TeşebbUsU - tetkik edilmiş midir? zelzele ile yakından alakadar .. 
bir yaroım komisyonu te- Kayseri, 28 (A.A.) - BugUn parti- tlniversitelllerin İstekleri İstanbulun _bu husustaki aldığı ted 

şekkül etmiştir. Hemen bütün halk de yapılan toplantıda felfıketzede - Gecenin saat 22 si ... Heyecanlı bir birler de aşagıda yazılıdır: 
büyük bir alaka ile ve elinde bulu - Jer için maddi yardım temini, yam. - Üniversiteli kafilesi matbaamıza ka- Belediye Fc1fıketze,lelcre 10.000 
nan imkanlar dahilinde para, eşya, cak ve yiyecek e.!ıya tedariki ve fe • dar gelerek bize şunları söylüyor: Lira Gönderdi 
yiyecek vesaire teberrü etm~te<3:ir. laketzedelerin bu mevsimde çadırm- _ Atideki dileklerimizin gazete _ İstanbul Belediyesi zelzele felaket-

Sıhhat müdür\i doktor Salım rıya- da kalamıyacaklan göz önilnde tu. - nizle ilanım rica edııtriz. zedelerine yardım etmek Uzere hemen 
Üniversitede yapıJan merastmde lııızır bulunanlar setinde üç doktor, iki hastabakıcı, tularak, fclfı.ket mıntakasından bm l- s·· t tatil" den bilistifade harekete geçmiştir. Belediye bu iş i-

~ "bd U K "d b d lm lan omes er ın · ı· h · iki sıhhat memuru, bir katı en m - nüfusun ayserı e arın ırı a bllfill ~ al il derhal zelzele çin ı;ıimdilik derhal 10 bın ıra ta sıs ( :Saş tarafı 1 ıncidc ) sinde barınacak. Her şair sana. gıbta 
rekkeb sıhhiye heyeti dün a~~ h~· imkanı .tetkik edi~ie ~e .. bunl~rın nımtakas:: ~tm~:6 talibiz. etmiştir. Bu yardım Beıeı:1ı~e.~af.ın da ve Üniversitede ihtifal yapılmış- edecek. 
susi bir katarla Erzincana gıtmiştır. Kayserıyo nakledılmelerı 1çın alaka· ls 1 • " • dan telgrafla Ankaraya bıldınlmı§tir. tır. Dun·· sabalı Üniversite gençleri Ey büyük millet şairi! Sen mahzun 

. d n· la ·1 .:ı_ k l d" d teeu>bb"isier- 2 - tanbul eğlence yer erı sı - T z h" B la D 
Heyet yanında ıcab e en aç r ı e wı.r ma am ar nez m e ';/'- ı ti b . in . . . Ticaret \ e a ıre orsa rı a ·1 A karadan Veteriner fakültesi na- olma. Mezarının temellerini atan genç 

. 1 . ekm k ka - d b 1 1 tur nema, yatro, ar, gaz o, 'esaıre,, 5000 1. V di ı e n • . . . . k hazırlanan yıyecek en, e • . e u unu muş · . A . • .. .. .. • .ıra er mına gelen bir heyet ve merhumun lik, elbette bu abıdeyı bıtirece v~ 
ravana vesaireyi de götürmektedır. Tcbcrrüler Devam Edıyor azamı bU:. hafta, a.sgarı uç gunlük ~r Zelzele felAkctzedclerine yardım et- b arkadaQları ı::airin kabrini ziya- yükseltecek. Fakat senin asıl meza ... 

bzo d 28 (A.A) K. 1 Ce- la.nnı felaketze<lelere tahsis etmelidir k · · 1 ta b 1 · d b"'yük azı < "" ' "" • • •• •• • • 1. fk Tra n a . . Ankara, . ·- ızı ay ıne . ıçın s n u pıyasasm a u ret etmişler, ihtiram merasimim ıfa rın gonullerdır. Nesıller ge ıp geç ı -
Trabzon, 28 (A.A.) - Şehrımızde miyeti Umumi Merkezinin zelzelede ler. bir faaliyet vardır. eylcmhdcrdir. çe gençlik daima seni hürmetle yi'ıd 

27 sabahı iki ile üç arasında beş yer zarar gören yurddaşlanmıza yardımı S - l\lilli I>iyangonun yılba§ı ha- Ticaret ve zahire borsası kendi va- Merhumun fezaili yüksek ahlô.k ve edecek, senden feyiz alacaktır. 
sarsıntısı hiss~il~~tir. llk zelzele .20 devam etmekte?ir. Bt~gü~ A:maaya ~ılat kflrmm tamamen feliiketzedelere rida~ınd.an 5000 li1:1yı derhal Kızılay seciyesi hakkında Eşref Edib bir nu- Selam sana ey vatan ve fazilet şa-
saniye kadar sUrmu3 ve ~ldu~ça şıd- Kızılay merkezıne 5 bm lıra ıle ~00 telıerrlili. c~mı~etıne verecktir. ~.undan b~~a tuk irad eylemiş, ondan sonra Anka- iri!,, . A 
detli olmuştur. İç Kalenın ~ır ~!m don ve 100 gömlek, 100 de battanıye. .. ......................... -u........... şımdıye kadar teşekkul eden bırlik radan gelen heyetten Necati Şeren Müteakiben hep birlikte İstiklal 
duvarları, bir cami minaresıle dıg~r Sivas Kızılay merkezine evvelce gön- tahrlk edilmiştir. Bu trende 300 amele limited şirketleri geniş mikyasta y~r merhumun kabri başına gelerek "Se- marşı okunarak merasime nihayet ve 
bir caminin de şerefcsi, bazı ~vleı:n derilenlcre ilaveten 211 çadır, z:ırn ile sıhhi imdad malzemesi, kamyon dımda bulunmak üzere listeler tertiblliim sann ey buyük şair!,, diye söze tilmiştir. 
bahçe duvarları yıkılmıştır. G~~ kazası için 300 çadır gönderilmi~tir. ve otomobiller ve bir çok ekmek bua etme'ktedir. başlamış, şu heyecanlı hitabe ile gö- t }nh·ersitc<le 
dairesinin çatısı kısmen zarar gor • Erzincan Kızılay merkezine ~ocuk- lunmaktadır. Sanayi Birliği De Faaliyette nülleri heyecana vermiştir: Dün saat 18 de ün.i~~rsi~e ~on~e· 
müştllr. lar için tekrar 1000 don, 1000 gomlek, :Milli Yardım Komitesinin Sanayi Birliği yapılan yardımlar - "Kabrine Ankarndan sevgilerle, rans salonunda gençhgın ıştırakıle 

Turhalda Samsun Kızılayına da 2 bin lira gön- Ankara, 28 (A.A.) _:Milli Yardım dan daha seri bir surette netice alı- gözyaşlarile bezenmiş çelenk getirdik. Mchmed .Akife ihtifal yapıldı. Bu 
Turhal, 28 (A.A.) - Dün sabah derilmi~tir.. • _ . . . Beyannamesi nabilmesi için şehrimizdeki ~ir çok Kalblerl, babar sabahının taze şeb - ihtifale iştirak etmek üz:re A~knra 

burada beş altı saniye stlren bir ha- Meclis Milh Yardım Komıt.esının, . . . . fabrikalarda yardım için bir lıste ter- nemlerile '-'lkanmış çiçekleri kadar 1 Hukuk ve Baytar Fakültclennden 
Ü k lmış ve . Komıtesı beyannamesı. I . . . . . ı·th " 1 u 1 · ti reketiarz olmuştur. ç ev yı ı I<'ııaliyeti M" li b 1 1 ttc habrlanmıyan tıb etmıştır. Bu fabrıkalar, ıma a a- saf ve temiz gençlerin hissiyatının heye er ge mış r. . 

bir çok binalar da hasara uğramıştır. Ankara, 28 (A.A.) - B. M. Meclisi b" ısı 
1
u mb.emke rn 'lfı'-·etlerimizde neler, değirmenciler. yağcılar, çeltik, tercümanı olarak huzuruna geldik. Konferans salonunu tamamıle dol-

D k ··1·· 15 de yaralı vardır · · · · t· d 1 ak d.. ko.am ır ze ze e ır ısını vı " b ·b· f ı A ' d 1. -· ·· •led·g-ı· !stiklfil o uz o u ve · reısının nyase ın e o ar un a .,. k ku t h "b t tır Erzin _ makama, çorap, mel usat gı ı e a - Sana, senin büyük ruhuna müştak gö uran genç ıgın so' ı 
Civar köylerde sarsıntının tahribat teşekkülünü haber verdiğimiz Milli or d nç k ~ rı d ~ Y:pmı~ ~amıştır ketzedelerin en ziyade yardıma ihti- nüllerin selamlarını getirdik. Başını marşile merasime başlandı. 
yapıp yapmadığı hakkında bir malii- Yardım J{omitesi faaliyetine başlamış can a yı ı ma ı ına a · yacı olduğu şeyleri istihsal edenler - kaldır Mezarının başında her türlü İlk sözü Ali Nihad Tarlan aldı. 
mat yoktur. br. Birinci taksit olarak Meclis na - Şehir dümdüz bir harabe halini al • dir. Bunln.rdan başka diğer sanayi fani dU~ünce!erden uzak, ve sana pek Akifin edebi kıymetini tebarüz et· 

Yozgn,lda mına 20 bin lira l<ızılaya yatırılmış- mıştır. ~iğ~r bazı .. vilfı.~·e~ ve ~S:a fabrikalanndan ise nakcli yardım te- yakın ~!arak, toplanan gençlerin se- ti~cn. profesör, ondan şöyle bahset· 
Yozgad, 28 (A.A.) - Dün sabah tır. merkezlerımız ve koyl~rımu·:. dahı 1J. - min edilecektir. lamını al. Gençlik sana senin Türk şe-1 mıştir: V• • • 

bütiln memlekette hissedi~~iş olan Komitenin her tarafa gönderdiği fetten derece derece mutccssır olmuş- Bunun için bugün sabahleyin Sa- hidlerine diktiğin fLbide kadar aza _ "Siz onu bcn?e~ degıl, .k?ndı te~u 
yer sarsıntısı Yozgat ve mulhakatın- tebliği aynen neşrediyoruz: tur. nayi Birliğinde bir toplantı yapılacak- metli bir sevgi abidesi hazırladı. Ak, ~un~da~. dmlı~v~e~~~: Türk 
da da duyul.muştur. . "Yu:.dumu.zda son ~er sarsıntısın- En fecii bu afetin bir çok vatandaş tır. Bu toplantıda İstanbul nakliyat pak alnını göster. Gençlik senden fe- mılleti .. Akıfın dedıgı gıbı ~ur ~a~a. -

Madende ımdadı _sıhhi bınası ~a~a- dan muteessır olan felakctz~de ~~t~n hayatına mal olmnsıdtı'. ca.n Aka~bı -1 şirketlerinden bazıları da bulunacak yiz alsın. mış, hur yaş.ı!,acaktır. Mılletı~ızın 
mış ~e Sorguna baglı Babana ko~~ d~şlarımıza . y.aı:ıım I?:ak.~adıle Bu.yuk nın ve yaralı sayısının ha kıkı mık ta- ve temin edilecek ayniyatı ücretsiz o- Ey büyük şair! Bu gençliğin arka- ı en !.olay veı·~ı~ Ş;Y. ~m, en zor 'ere-
de hır kaç hane oturulamıyac~k Mıllet Meclısmın dunkü celsesınde rını henüz bilmiyoruz. Bu dakikada !arak ilk vasıtalarla zelzele mıntaka- sında seni tanıyanlar, yani bütün bir cegı şey de ıstıklalıdır. .. 
recede hasara uğramıştır. İkı çocu__Ir Meclis reisinin başkanlığında teşek - cümlenizi f eliiket kurbanlarının hatı- sına ..,.önderilecektir. Bu suretle as - millet var. Bizi ona bağlı yan her şeyden once 
ile bir kadının enkaz altında kaldıgı külü kararlaştırılmış olan Milli Yar- ralarını anmağa dul öksiiz ve ym·a - gari 4'o bin liralık yardım yapılacağı Bugün seni dünden daha çok sevi- samimiyet ve vakarıdır. 
bildiriliyor. dım Komitesi, bugün B. M. Meclisi sız kalmış olanl~rın 'büyük ıztırabını tahmin edilmektedir. yoruz. Ve her geçen gün gönüllerde Akif temiz ve pU~zsüz n.azkmı ila 

Başvekilin Tamimi Reisi Abdülhalik Rendanın riyasetin- d.. .. _ d t a· - y 
1 

y d senin muhabbetini arttırıyor Çünkü Osmanlı imparatorlugunun ın ırazı-
(A A ) Başvekil Dr . . . d k uşunmege ave · e ıyorum. or~ancı arın ar unı < • 1 1 tt S . t ld v için ken 

Ankara, 28 . · - .. .. .: de C. H. Partısı Genel Sekreterı o - • . .· . . . . • . . sen bir fazilet timsa.lisin. Ölüm seni nı an a ı. amım o ugu ~ -
Refik Saydam üçlincü ve dorduncu tor F1kri Tüzer ile Meclis Parti Müs- Felaket haberınden deı ın bır tees- Şehrımızdekı x organcılar Cemıyetı b. d 1 b.1. ? "~n f · di vadisinin büyük bir san'atkandır. 

' U d c.. h · ·m·z ve Milli f • ed 1 d . . . .k ız en nası ayıra ı ır . .n.n ve azı- d"" 
umum müfettişliklerle Ankara, ~rzu takil grupu reis vekili Rana Tarhan s r uyan um urre~sı ı . elaketz ~ere yar ım ıçın ?'enış mı !etli Türk milleti vaşadıkça sen de Akifin yegane kusuru ıtnaba U§· 

zurum Erzincan, Sivas, Kayserı ve dan ve Meclis Parti Grupu Reis Ve- Şefimiz, derhal en serı Ye en etraflı yasta faalıyet sarfctmektedır. Bunun , k. n ·· ·al· d d k b"' _ mesldir. 
' · ·-· · · t · · 1 ı· t b""til 1 ,aşıyaca sın. um ar ur u ça u . . Malatya vilayetlerine bugün verdıgı kili Hilmi Urandan miirekkeb olarak yardım tedbırlerı alınmasını emre - ıçın açı an ıs eye u n yorgancı ar ti' 1 k.l . .1 1 Yalnız "Çanakkale Şehıdlerı,, ve 

· · · ed" y 1 d.. 200 m anne er çocu arını ı;ıu nınnı ere 
bir talimatta hiç vakit kaybetmeksı- teşekkül etmiştir. mişlerdir. ıştirak etmekt ır. anız un b .... t k· !"İstiklal mar§ı,, Akif'e kıymet ver-
zin masraflara karşılık olmak üzere Komite bu maksadla yapılacak nak Cümhuriyet hükumeti daha ilk an- den fazla yorgan, 150 yatak, 400 yas- uyu ece · .. v dirir.,, 
mahalli Ziraat Bankalarının valilerin di ve ayni yardımların doğruca milli dan itibaren müteaddid sıhhi imdad, tık temin edilmiştir. Bunlar ilk vasıta Hakkulır hur Y<ı§llntış bayr~gı~ım , Profesör, Akif'in hayatını da an-

ı ki · ·1 l el mıntakasına go··nderilecek httnıyet ·· ı · · "O b" ·m emrine tediyatta bu unaca arını, vı- yardım komitesi hesabın,a Kızılaya ya ı e yiyecek trenleri tahrik ı e ze z e • !attıktan sonra soz ermı nun ızı 
}ayetler kendi asgari ihtiyaçtan için tırılarak oradan makbuz alınmasını e :~i~1~ie v:kilimiz bu sabah Ankara- tir. . ·-· . Hakkdtr Jlakka tapan mi~e~min için olan değerini bir keı:~ da!ıa b~ 
elzem olan gıda maddelerinden fazla sas olarak kabul etmiş ve B. M. Mecli "tt• A . te :\lınt.aka Tıearet Birligı De Faaliyete tstıklô.l suretle anmış, olduk.,, cumlesıle bı-

b.1.f 1 E · dan zelzele mıntakasına gı ı. ynı (' t• . . _ . . 
olanlarını derhal ve ı a ası a rzın- si azasının ilk taksiti olarak Kızılaya .. . . d b 1 .11 t k'll . ..-eç ı Sen hep vatan ıçın agladın. Sen hep I tırdi. . . . • . essur ıçın e u unnn mı e ve ı erı - . . . .. . .1 · 
cana sevketmelennı ve vılayetler bı- 20 bin lira yatırmıştır. Komite, tek- . .. .. . . . . Mıntaka Ticaret Müdürlüğü ve Ti- fazılet ıçın haykırdın. Sen ruhlara , Mute:ıkıben Hukuk Fakli tesı son 
ribirlerine nazaran ihtiyacı gözönün- mil vilayetlere tali komiteler teşkilile mız, dünku ıçtı~ala~ın.da be~ım rıy~- caret Cefası §ehrimizdeki tüccarlar - hep şe.haınet saçtın. Senin yolun fa- sınıf talebelerinden Necdet, çok kıy
de tutarak kendilerinde olmıyan mal her yerde hayırsever vatandaşların setim altı.uda. b~r. mıllı ~~mıte teşkil dan iane toplamak üzere faaliyete ges zilet yoludur. Onun için sen rehberi- metli bir hitabede bulunmuş, Felse .. 
zeme ve maddeleri diğer en yakın vi- tebeıTUatını toplamak için mülhakata ederek mılletimızı~ de ~uksek yardı- mişlerdir. Bu maksadla bugün bir top mizsin. feden Suat, Ankara Hukukdan İh .. 
lfıyetlerden temin etmek suretile sev- tebligatta bulunmayı da kararlaştır- ~na mür~caat e~~lmesıne karar ve~- Jantı yapılacaktır. Türk m.il~eti~!n ~S.:~ğını, istiklalini ~n, Tıb~iyeden Orhnn~ Ömer v~. Ze-
kiyatı inkıtaa uğratmaksızın idame mıştır.,, • diler. Komıte bugun An karada teşek- Esasen şehrimizdeki muhtelif em _ korumak ı?ın sun~une dayanan her k.l ~e Akıf den bahsetmışler ve şıırle. 
eylemelerini tebliğ etmiştir. 7,oııgulclaklılarm Yardımı kül etti. Bütün vilayet ve kaza mer- tia üzerine iş yapan tüccarlar arala- asker, senın ale~lı mı~arınd~n hız nnı ok~uşlar?ır: . . 

Bu talimatta her sevkedilen kafile Zonguldak, 28 (A.A.) _ Bugün kezlerinde de hemen şubeler kurula- rında toplanarak ticaret odası ve mın- a~ac~. Her ~hıd senın kurdu~~ a- Mera~ım İstiklfıl marşı ıle nıha· 
ile ne gönderildiğinin de günU gilnü- partide vali Halid Aksoyun reisli - caktır. taka ticaret mlidürlüğüne müracaat- bıde ıle tesellı bulacak, onun golge- yetlendı. 
ne ve doğrudan doğruya Başvekalete ğinde parti reis vekili Ahmed Gürel Vatandaşlarımın nakid \'C eşya ia- te bulunmuşlar ve bazıları da doğru· - . . -. - .-- -.
bildirilmesi ve mahallinde yapılan mü 1 ile iktısad müdü~ ~~~ Zühd~ A:- nesinde Abi~~birile müsabaka .edecekle- dan doğruya Kızılay cemiyetine mü- min .etm~ üz~re f~aliyete geçmişler hiyelerinde ~e ~e§er ~ışıl~k ~ırer talt 
şahedat neticesinde yapılması faydalı sanın ve havza komur şırketlerı mU- rine asla şuphe etmem. Facıanın ıztı- raca.at ederek teberriiatta bulunınu§- ve bırer mne listesı hazırlamışlardır. yardım komıtcsı tcskil edılmış ve Üs· 
!;Örülen başka işler varsa bunlar için dürleri ve ~icaı:ct. ~d~sı ~c ~ı7.ılay rablarını ancak süratli, toplu ve umu- lardır. 'Oskiidarlıların Yardımı küdar kazasını ihtiva eden 46 maha}. 
de umumi müfeWşlerin ve valilerin kurumu reıslerının ~~ti~~lnle bır ~op- mi bir yardım seferberliği ile hafifle- Kızılayın Faaliyeti Büyük zelzele f elfıkctzedelerine yar lede de merkez komitesine ve tali ko-
Başvekfılete teklifte bulunmaları bil- lan~ y~pılmış ve d~nku hareketıarz tcbiliriz. Şehrimizdeki Kızılay şubesi bütün dım için Üsküdar kazasında 9 kişilik mitelere bağlı üçer kişilik mahalle 
dirilmiştir. ~ netıcesı, felakete ugrıyan v~tan?aş- Unutmayınız ki, binlerce vatanda- . teşkilatile faaliyet:~ geçmiştir. Ancak bir merkez yardım komitesi tesis e- yardım kolları teşkil edilmiştir. 

Bu talimat aynca Erzincandan son-' lara yapılacak yardımlar uzennde şmız kara kı§ ortasında açıktadırlar 'şehrimizdeki teşkılat tez dilmiştir. Komiteye seçilen zevatın i- Yürekler parçalıyan bu facianın ız. 
ra en ziyade felaket ve hasara duçar karar18:r almı.ştır. ye her türlü eşyaya muhtaçtırlar. 1 lacak tebCJTU işlerini başaracak ka- simleri aşağıdadır: tırabını teskin için Üsküdar halkı ken 
olan Tokat, Amasya, Ordu vilayetle- ' Komısyon ılk. yardım. oıa:ak der: Devlet harabeleri mamureler haline dar geniş olmadığı için bir çok Üni- Üsktid k k 1h Ü 1 disine dü§en milli vazifeyi yapmakta 
. .. . bUtün ·1A tl d ı hal Kızılay emnne 35 bın lıra tevdı . . f ı·k ed l . . •teli çler Kızıla~·a fahri ol - ar ayma anıı san na' . . . . nne mucavır vı uye ere e ta- . . .. .. . • . getirecektir. Fakat e a etz e erı ın- versı gen "• a C H Partisi Üsküdar kaza idare he- bır an gecıkmıyecektir. 

mim edilmiştir. eylemıştir. ~utün vıla~et kazal~rı ı- şaat mevsimi gelinceye kadar soğuk· rak muvakkat bir zaman için vazife · . · .. M h d Ar G"'kk Ü k .. _ Dahiliye Ye Sıhhiye Vekilleri 
Dahili:re Vekiletinin Tamimi çinde de aynı suretle bırer komısyon tan hastalıktan açlıktan muhafaza almakta ve şehrin muhtelif mıntaka- yeti reısı e me 1 0 en, s u Erzın G"ttil 

Ankara· 28 (A.A.) - Dahiliye Veıteşkil edilmiştir. e~ek ve barındı~nıak Türk milletinin lanndaki ticarethane, bakk. aliye, han, dar Halkevinden Vahdet Tekel, Kı - ~) 1 
e:w. V 

ka·ıeti ~e mıntakasındaki vila _ Elizığın Yardımı en yüksek anane ve faziletlerinden o- hamam, ve halktan iane toplamakta- zılay Üsküdar şubesi reisi Rasim Bili, . ~~ka 
0

<Htusku .
1 

SıhlD? ıyVeekilC-: 
' k Eın ı< üsküd kılı Faı • z ra ı e ııye ı yetıere bir tamim göndererek zelze- E18.zığ, 28 (A.A.) - Burada teşkil lan tesanüd ve yardımlaşmanın müs- dırlar. Çocu rgeme urumu ar §U ~ • 

leden kurtulanların ve yaralıların edilen imdadı sıhhi heyeti, bugün hu- tesna bir misalini göstermek mevki· Deniz Amelesi De Yardıma G~iyor besi re.isi Celal Aslangiray, Ordu Ma- Hulusı Ala~ bu ~bah zelzele mın
hayatı koruma iei üzerinde en acil ve susi trenle Erzincana hareket etmiş- indeyiz. Felnkete uğrıyan vatandaş- Felaket haberini gazetelerde oku _ li'ıller Birliği Üsküdar Şube reisi Naz- takasına muteveccıhen .~aradın 
zarud tedbirlerin alınmasını bildir - tir. İmdadı sıhhi heyetinin yanında larm ümidi devlette ve sizlerdedir. yan şehrimizdeki deniz, depo, işçileri- mi Madenoğlu, Karacaabmed mezar- trenle aynldılar. Vekill~izi hamil 
mi§tir. bir çok hasta otomobilleri ve kam - Milli komitenin ve ı?Ubelerinin etra - le hamallar dün aralarında topladık- Iıkları imar heyeti reisi avukat Baha.- bulunan katar eabahleyın saat do .. 

Valiler, felaket mıntalmlannda yonlar bulunmaktadır. Ayni trenle 12 fında toplanınız. Vatruıda~lık vazife- ları paralan Kızılay cemiyetine ya • edelin Nasusoğlu, Kızılay Üsküdar şu.•kuzu yirmi geçe Ankaradan hareket 
misafir olarak barınamıyan ailele - bin de ekmek gönderilmiştir. sini yapınız. tırmı§lardır. be muhasibi Şevki Esemaıı, üsktl • etmiştir. Dahiliye ve Sıhhiyu Vekil-
rin zelzeleden masun kalmı~ şehir, Sivasın l'nrclımı T. B. 1\1. l\J. Urisi , .e Milli Yardım Şehrimizde faaliyette bulunan bilu- dar müftisi Hilıni. lerini bizzat Başvekil Doktor Refik 
kasaba. ve köylere nakillerine hemen Sivas, 28 (A.A.) - Bu sabah is - Komitesi Reisi müm esnaf teşekkülleri ve cemiyetle- Bu komitenin emrinde ça.lışmak ü- Saydam teşyi etmie ve hareketlerin· 
başlıJacaktır. tasyondnn Erzincana bir imdad treni Ahdiilhalik Renda ri de en kısa bir zamanda yardım tc- zere ayrıca BeylerbeY.i ve Kısıklı na- den evvel kondilerlle göril§nıil§tilr. 
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A K B A ~~ \ 1'1uhammen .,, 'ı Müstesna bir Vılbaş' 
bedeli 3 7 ,5 te. Eksiltmenin 

Cin.'>i l\liktan Lira Kr. Lira Kr. Şekli Sa.ati gecesi 1 Kitapevi - Kantçılık • Türkçe ~ Sigara makine Ta ksim Belediye gazinosunda bu 

~ 
ve yabancı dil gazete, mecmua, ~ kolası 20000 kg. sü 3650 - 273 75 Açık eksiltme 14 sene tstanhuhın hiç görme-diği bir yll 

Filtre Bezi 600 adet 4146 - 310 95 Açık eksiltme 15 G kitap siparişlerini en doğru ya- ha.şı gece~i eğlencesi olacakhr . ece-

~ 
I - Şartnameleri ve Filtre bezi nümunesi mucibince yukarda mik· ~·i ter tih eden komite Belediye ga· -

pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ tarı yazılı 2 kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

1 

~·foosunun mc\'kii ile m ütenasiben her 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 

~ 
yazı mnkineleri satış yeridir. ~ 5eyi <'n ~ii:1.el bir ı,ıırette hazırlamak -

hizalarında yazılıdır. ı 
Telefon: 3377 lll - Eksiltme 12/1/940 cuma günü Kaba taşta Lev~ın1 ve Müba-

1
1 tadır. 

w ıır yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 't~ğlrııceyc iştirak için bu giimlen 
~~~~~~~~rı IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilece· yt·rlcr in Pcrapala ·tan temini müm -

ği gibi filtre bezi numunesi de görülebilir. kündür. l "t·nw k için adanı ba~ına he . 

.-m Dr. Feyzi Ahmed Onaran~ V - lştcklilcrin eksiltme için tayin edilen gün ve saatl"I"de r; 7,5 lirıı ödf.'nnrnktedir. Gazinonun geni~ 
güvenme paralarile birlikte mezkfır ~rnmisyona gelmeleri. "10297,, _ J salonları beş yüz kişi alacuğma göre, 

-

Cild \'e ziilmwi hastalıklar 

l\lütcb:ıssısı 

Pazardan maada hcrgün sabah

tan akşama kadnr. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telef on: 23899 

Züh:evi vt: cılı hastahklan 

Dr. Hayri Ö mer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Kızılay Balosu 
Bu gece 'rokatlıyan salonla· 

.nnda Kızılaym Beyoğlu şubesi 
tnraf ından mevsimin -en muım~
şem balosu verilecektir. Bu gün
lerde daha çok şefkatine muhtaç 
olduğumuz bu hayır müessesesi
ne hem yardım etmek, hem eğ· 
lenmek için Vntandnşların bu 
baloya iştirak cdeceklC'rini umu
yoruz. 

~···················••&••-, \ 1 
ı Paşabah : 
i Tuğla Fabrikası ! 
• • • • • • • 

Eskidenbcri biiyük bir şöhreti olan bu mill i müessese iki sent1-
denberi youl ellerde şehrimizin en A&ğlnm ve en revııçtn ıın•se ve 
kerı•iç tu~la.lanm imal etmektedir. Her nevi inşaat iı:in çok t•h e
rişll ve lunksız sn~lıun tuğlayı ancak : 

Paşa bahçe Tu ~ ı~ Fabrikasın n 
Tedarik cdelılllrslniz. Tuğln alnıa.k ltttlyen hış'! nt ~ r lıihlcrinin 

bir ka.mr vermeden ewel bir kere de Paşab:ı.hc;e t • .l f:ılıril..ası 
mamulilhnı görnuılori mcnfıı:ıtwri iltbzn3ınl!.:n ~ •. 

yerinde gönneğe vakitleri olmıyan isteklilere, vcre.:·e 
nümune de gönderilebilir. · 

'lt'uğtaJarı 

lı•ri adrese 

\ \ Telrfon: (~O) dan (G8) i ara) ınız. 

••m 
. 
Istanb · ~I i~elediyesinde 1: 

Reklam maks<ıdile kullanılan ziller, hoparlör ve r,ramofonlar hakkın
Oır. lh a n Sami :ı da Umumi Meclisin 22 'Xl t939 tarihinde ittihaz ettiği karar aşağıya ~·a· 

zılmıştır. nan olunur. 

Öksürük Şurubu MAnnı-:. 
Dükkanlarda müşteri celbini temin maksadiJe elektrikli, elektriksiz 

Öksürük ve nefes darlığı, boğ- ziller, çıngıraklar çalınması. 
maca ve kızamık öksürükleri 
için pek t esirli ilaçtır. 

- Herkes kullcınabilir. 

R adyo ve gramofon satan mağaza ve dükkanlarda ve satış yerlerin
de harice sedalar aksettirecek veçhile reklfun vasıtası olarak hoparlör ve 
gramofon kullanı lması memnudur. 

Gazino, bahçe, kahve ve buna milmasil umuma açık olan eğlence 
yerlerindeki hoparlörler, g ramofonlar harice aksettirmemek şartile gün· 

l 
düzleri saat 10 -dan 13 e kadar ve akşamlan saat 16 dan 23 c kadar kul-

Anka ra ~orsası =~=n=tl=a=b=il=ir=.=B=u=s=u=t=~=r=in=h=a=r=ic=iı=~=e=k=u=ll=aru=~=M=ı=m=e=m=n=u=d=u=~==·=·ı=o=SM=,~·~ 
28 Birincikfınun 939 A~ u 

Fiyatları IC.apanll 

Londra t lterlh' 5.21 
New•Verk 100 Dolar 130.36 
P'arla 100 l'rank 2.96 
Mllane 100 Lire\ 6.70 
Cenevre 100 ltvıvre "'· 29.2406 
Am.terda• 100 Flori• 69.2520 
lerllft 100 Renmark 
lrUkMI 100 •sııa 
Ati na 100 Orahml 
lofya 100 Leva 

1 •• 

• • #1 • ._,, _ ,. ,. ' ' .... .,,._.7. .. ... ,., 

.. fi ersene~ .. ·a:Idığ~1;1iz .i ~v~,~·beğ~ndiğiniz~;~-.. .. . ,· . - . . t· ı" ,l .. : ' • • ·.• ~,. ... 
· -· · · SAA I 1• 7 Jı ... ·· · ·• -.:J. . · ' . ~ r" .. ~·· ' 1t •• 
~ ~,...~ -..,,. • . -. *· ·~·.:.· ... ~. ·.--· .. -~~ ."..' ~~"" '-: 

· · :· -Maarif -:Ouvar~·'.~"Takvimi "~·/:. r ( . . : . ~ .. . .. " . . . . ·:· ,: ... :a:-~··» 
• . .... , • . .. ' . ' : • . ·-·'· ... ,. .• ·:r.,,; 

Bu yıl. daha mü kem~~! ~l;?~r:_ ş~_r~tte ç~tı_. ..:..:; .,. . . . . . . 
Fak.ıt aJdanmamalt 1e. ye~ne ' haşka · t~k\tim · a-lmamalc iÇİn~~'-'·'.<; 

1 

1 

t 

----- . 

• 
e 

PLANI 
Keşidclcr: 1 Şubat, 1 ~ı::ı.yıs, 1 Ağustos, 1 1kinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbcffalı ve kıtuıbarasız lteoaplartıhla cıı az elli lirası bıdwıanlar 
kT<raya dahil edileceklerdir. 

r ~ 1940 iKRAMiYELERi ~ ' 1 Adet 2000 Liralık = 20~0. - Lira 
3 " 

1000 " 
= 3000. -

" 6 n 500 " 
= 3000. -

" 
12 " 

250 " 
= 3000. -

" 40 " 
100 " 

= 4000. -
" 75 " 

50 " = 3750. -
" 

210 " 
25 ,, = 5250. -

" 

'" 
,,/ 

el•ser niMt•r, ~rup gnıı• olar.ık bu gcı:
ccyi topluca neşe iı;inde ve daha bü
yiik bir ailt• hamsı içinde ~eçirm~k 
arzusunu ~östenneldedirlcr. Doktor
lar ilP haıılcacıların, mimar ve mü -

ı hcncUslcr ile tknrt'f ve Iabrikacıhk 
hayntm:ı nwıısuh olanların büyük 
~nıplu.r 'iicuch• ~etimwktc olduldarı 

' öğ-rcnilnfr,tir. 

1 

İştirak biletlerinin bitmek iizerc ol
duğu aıı laşılmalctudır. Biletlerini he -
nüz ı>Jmıyanla.rın Pcmpalasa müra -
,•:ıat t•tt ildcrlııde kendilerine yerleri 
işart>t t•dilir • 

Q skerlik' İşleri J 
Heşikta_ J\ kl'rlik Şu hesinden: 

1 - Lise ve muadili okullardan 
mezun olup lıenliz askere sevkedilmc· 
miş "335,, dahil doğumuna kadar kı 
sa hizmetli gnyri islilm erat askerlik 
hizmetlerıni yapmak üzere sevkcdile· 
ceklcrinden derhal şubeye gelmeleri 

2 - Tabib ve Veteriner sınıfına 
1 ayrılmış olanlar bu davetten müstes
na oldukları ilan olunur. 

ı tanhul Ası:.\•t• 4 iincii Hukuk Jlii
kintliğindcn: 

Ab<lülgo.ffar Vecdi Selen tarafın · 
dan Yeşilköy Şe,·ketiye mahallesi Buı 
var sokak 45 No. lı evde mükim Mus· 
tafa Sabri ile ayni ndreste mukim ka· 
rısı Ülviye aleyhlerine ikame edilen 
49 1257 No. lı ve 289i liranın tahsili
ne dair olan davadan dolayı müddci
aleyhlere ilanen yapılan tebligata rağ 
men mahkemeye gelmedikler inden 
mahkemece; müddeialeyhlere ilanen 
gıyab karar:ının tehliğine ve kendile
rine bir ay mühlet verilmesine ve mu
hakemenin 31 / l / 910 saat H e taliki
ne karar verilc.liğinden yukarıda ad • 
lan ve adre.c;leri yazılı miiddcialeyhler 
yazılı gün ve saatte mahkemeye gel
mediği veya bır vekil göndermedikleri 
takdirde muhakemeye gıyablarında 

Türkiye iş Bankasına para yatirma1•la yaltu::; p<ıra biriktirnı~ devam olunacağı ve bu baptaki gıyab 
olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olttrsunu.::. kararı da mahkeme duvarına asılmış 

=-•••••••••----~~~~~~~~·••••••• olduğu ilfın olunur. 

l P'rag 100 Çek K•r• Maarif Takviini · - .. , ~~ .;· .\~.'. ·; 
1 Madrlil 100 ....... 

Vart0v• 100 Zlotl 

t •udapetU 111 P'e"'' 23.49 
aOl<r .. 100 Lıy 0.965 
aeıırail 100 Dinar 3.1575 

: vekehaıH 100 YH 31.045 
atokhol• 100 l ıv99 Kr. 30.92 

1 

M•kovo 100 Rutıle 

ıaHAM vı TAHViLAT 

I Ergani 19.70 
Sivas - Erzw-um I 20.40 

1 Sivas - Erzurum VI 19.10 • 

. 1 ·,- • ' 
.Ad~4 : '?llhass~· dikkai e~clidir. , i / " , ':: 

. . . . . . " . '. - ~ ... . . 
· MAARİF TakvJmındekı yazılardan baıılatı;. .'. ,. ; · , -.. ' . . .. . ' ..... 
r Tah'im.e- dııir her tür.J!i malümat, ~ vAkitler •. mcysiml~ fır~ınalar, ha~a de.' 

ğı~m<'l<'ri, güncti~ \burdfra .ıanavvüllcri • i · . .. 
· Ar~bi, rumı. aylar, bayramlar. milli ~iinlt'r Vt' tatil günleri;..; 

Günlerin tarihi; Mühim dünya tarıhleri, Türk tarihi ve inkılap tarihi. 
Favdalı sözler \'<' darbımf'~lll't... ~ , · · 
366 giiul hikayt'l<'r \'(' latifeler 3<)6 maniler ·v; bir çok !~zumlu ve 

faydalı bilgıkr... . , . . , . 
Bu 

0

<'~~İ1 ve emsalsiz takvimin mcr ktLi : İ stanbul Maarif ~İl~phant>~idir : 

ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, 
ve GRİP, NEZLE, SOG UK 

SİNİR ağrıları 
ALGINLIKLARI 

Dcrmaa kaıeler; le derhal geçer. İcabında güade 1- 3 kışe alınır. 

1 ·- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~·~~~~~~~•! . P.T.T.LevanmMüdürlüğünden: 
-============== Or. Hafız Cemal ' ı 1 - Talibi çıkmıyan 17 ton mangane.z pa1.arlıkla alınacaktır. 
T b d ı 2 - ~Iuhammcn bedel (4930) muvakkat teminat (369,75) lira olup 
- epe aşı ram s ı· R K ET ı· H A y R ., y E D E N 1 Lokman Hekim pazarlık 2o lkineikfuıun 940 perşembe gilnü saat 16 da Ankarada P. T. 

~
!§~ kısmında 1 'T. Umum Mfülürlük binasındaki sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 
• 

1 
' D•hlllya MUtehaasun 1 3 .- l stekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

jlru 1]:; Bu gece 20. 30 da Yılbaşı münasebetile Pazar akşamı fevkalade olarak Rumeli ve Divanyolu 104 kanunı vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona, şartları 
Mıa ~ Y E L p A· Z E öğrenmek için de her glin Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbulda l{ına· 

Anadolu iskelelerine uğramak üzere Köprüden gece yarısından sonra Muayene saatleri pazar hariç eıynn hanında P. T. T. Levazım Ayniyat şube müdürlüklerine mUracaat 
••• 

idklil Oaddeslnde Komedi 
Kı mında 

Bu gece 20.30 da 
İKİZLER 

~ ..... 

saat 3 de bir vapur tahsis edilecektir. her gUn 2,5 - f; sa1ı ve cumartesi edeceklerdir. "6626,, "10726,, 
Yine pazar akşamı fevkalade olarak Kabataştan ÜskUdara gece sabahlan 9 _ u hakiki fıkara 

yarısından sonra 2.30 ve 3.30 da ve Usküdardan Kabata.~ 3 ve 4 de Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
kabul olunur. T. 22398 

araba. vapurları sefer yapacaktır. Nehsriyat müdürl\: Macit ÇETIN Basıldığı yer : Matbaai Ebüzziya 
............................. ı ........................ ~--------iiiiiiiiiiii----------...iııiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___________ ....... ______ ........... 


