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Ea dotru takvim malümatı, ber
keıe lium olan bllıil.,r, muhtıra 
defteri. En çok utılan ve uaaan 
ceb takvim Ye muhtıra defteridir 

Fiyab cildli 3S kuruıtu·. 
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Erzincanda ilk kurtarma ameliyesi başladı 
~===================ı -
Evveıa Avrupada ı Yeni Bir Kurbanlar Listesi 

SULH 
Bir kere A vruı,ayı kurtarmak, 

A \TUpndaki mllletleri hür ve ta
arnu.dan ma.ctun yaşatmak, ondan 

sonra ayni prensipleri yu·aş ya
\'B.Ş .sair kıtalara da teşmil etmek
' - n ha8ka bir ,·ol tutulttmaz. 

Bütün yurd, felaketzedelere yardım f aaliyetile çalkanıyor, 
bir günde bir milyon liraya yakın para topland~ 

LÇ ,. • 

Yazan: Hüıwtyin Qaltld YALÇIN 

""Jakete uğrıyan şehirlerimizden Suşeh ri, Gümüş;ııtl'e <'r Aruasyaulsıı hlrt,r manzara (Yeni nste ve diğer tafsilat 3 üncü sayfamızdadır] 

a O· 

· iç bir 
ne a eyh ilk tes-
bit ·~~k ıı kta şudur: 

MİLLi ŞEF Merkez Bankası, Komite r 
Emrine 200 bin Lira Ayırd·ı Dün Diyarbakırda tetkikat yaptılar Sulh~ mutlaka. taraflardan birinin 

galibiyeti ve hakimiyeti neticesinde 
takarrür edebilir. Bu sulhün azami 
derecede rno.nbki, azami derecede de-

Geniş iane Faaliyet! !Millet Meclisinde 
ulvi bir sahne va~lı olnbilmesl bu galebenin kııt'i, ---.. ·---~ 

hıkar.kab~.~.~~.. i e-cib Türk millctihervilayel -veka- r.ıın.ıtV•ltlH•rl b rıntıram 
etmesılc mumı~.lindur. Çil~ku taraf • " • • &UkOtlle felaket kurban· 
lardan biri k:ıt 1 sur~tte ezılmcdcn ya.- sabada felaketzede kardeşlcrımıze h t • 1 1 pılacak sulh ancak ıki tarafın zıd nr- ' . larının a 11 a arını 
zulan arasında karşılıklı bir fedakar- • • } • tebcil ettiler 
lıkla elde edilecek muvakkat, nakıs, geDJŞ tane er Verıyor Ankara, 29 (A.A.) -B. M. Mecli.si 
mantıksız, çUrUk biı· sulh olabilir. _ ---· bugün Şemseddin Güııaltayın ba§kan-

Diyarbakır, 29 (A.A.) - Diin akşam saat 20 yi 20 geçe Diyar
bakıra gelen hususi trende Umumi MUfettiş, vali ve sıhhat müşa,·i
ri. ile birlikte bölgenin iskan vaziyetir:i geç vakte kadar tetkik bu
yuran Milli Şefimiz, şehre sabahleyin dokuzda çıkmı tardır. 

M.1111 ~ıı Dutun lJıyaroaıur ııalk1 iısla.syonda ·stikbal trn • t ' 
tn .. u ·ı ..., ~ l . ı e ış ır. on , sıra ı e mum •ı.Ulc uşııgı, y em u:>cııııı uu t'"'J"'··- ·-· 

şehir kütübhanenini, yeni halkevini, belediyeyi, vılü.yeti ve askeri 
müesseseleri saat 14 e lcadar ziyaret etmişler ve öğle yemeğini Umu
mi Müfettiş evinde .Müfettişlik erkanı, civar yilfıyctlcr valileri V<" 

belediye rci.c;i!C' birlikte yemişlerdir. Milli Ş"fı • ıiz saat 17 de t ekrar 
Umumi Müfettişlik evim şeı ef!cndirerek buı .'l.tla askeri ve mülk! 
müesseseler aliı.kalılarile toplu bir halde görilşnıüşlcrdir. 

l 

/ Ço,k g~~!11ed~? t~~ fı~~rb baş - Ankara, 29 (A.A.) - Yer sar · ıkomi.~esiuin vilayet .ve~ kazala~a te- lı~ında toplanmış ve reis celseyi şu -· ~ lax.:. 1 " ) Ji sın tısı felaketine maruz kalmış olım ı f.iekkul eden şube len dundenberı ça - sozlcrle açmıştır: 
t\ Galebe fo.rzımtlhal~a1T11:1C, Alman - vatandaşlarımızın imdadına koşmak,ılışmalanna başlamış b.ulunmaktadıl'. "- Muhterem arkadaşlar, felaket D t 
r_) :rad~ kaldığı takdirde. ~rrür ede- acılarını dindirmek, ihtiya.çlannı Anadolu ajansına bugün öğleye sahalarından peyderpey alınan haber- O S 

~
•k sµlh şartları ~nklnv~ zihijı . .Y~:- karşılamak için Büyük :Millet Mecli5i kadar vilayet ve kaza komitelerinin lere nazaran pek ço~ ~at~da~ların memleketlerin 

mağa m~al yoktuı:. ~ an ~tfhunun reisi AWülhalik Rendanın başkan- \mesaileri etrafında gelmiş ~la~ tel- lu felfıkcte kurba~ g~~tiklcrı anlaşılı- te e ss u" T 
~ olacagını ~ep k • .:~unun lığında t~ekkül eden ruilli yardım (Sonu 4 wı.cüde] (Sonu 3 uncu sayfamızda) 

~::~~:~~~
1

~0 ~~~:n:::::~ 1 S-TA N Bu L u N H-A-M ,. y Eli. -
ve yardımları 

:a~;~~f::~~~~ A~~~:a~r~:: 
scye ağız açtırmıyacaktır ki bunun • 

·~~1::r::~:ei:~ı:~~:~ 25 bin liralık eşya ile iki sıhhiekibbugün 

lngiliz Krah, Fransa Reisicümhuru, Bulga r 
Krala taziyelerde bulundular - Rumanya 10 
milyon ley, Yunanistan 10 bin lira i e 

muavenette bulundular 
paya onu emredecektir. Ve Avrupai-

çin de itaat bir borç olacaktır. Ordu, Giresuna gidiyor - Bütün egv lence- Londra, 29 (A.A.) -Reuter ajan-ftokol şefi Belinof, Türkiye elçisini 
Dünyada devamlı, mantıki, hakka sı bildiriyor: ziyaret ede~ck ayni fclii.ket karşısın-

~1üstenid bir beynelmilel mUnasebct ler tehı·r olundu. Teberrüler devam ediyor Kral Georges, son günlerde Ana.·;da Bulgar hükumetinin taziyelerini 
ıistemi düşünebılmek için galebenin doluda vukua gelen zelzelelerden do· ı bildirmiştir . 
.ıncak İngiltere ve Fransa tarafında layı Türkiye Cümhurreisine bir ta- Beyuelmllel Yardım Birliğinin, Dost 
tece1li etmesi şarttır. Çünkü ancak bu ı zıyet telgrafı göndernıiştir. l:"una.nistan Ve Efganl<ıtanın 
takdirdedir ki bir Avrupa kalacaktır, h tanbuldald taanyetten: 'Vniversıtedeki Britanya hükümeti de Ankaradaki Yardımla.n 
muhtelif ve müstakil devletler.kala- toplaatl ile 'ili.yette yapıl&İı 1~ - bilyilk elçisi dclaletile gönderdiği Ankara, 29 (A.A) - 29 birincikıi-
caktıt. Bu devletler arasındaki mil- Balk derin bir tefkatle Kmlaya fllY& bir mesajda, zelzele felaketinden do- ( Sonu 3 üncü sa~-fanuula) 
nasebetierin ne şekilde tanzim edil - Vflriyor layı en kuvvetli sempati hislerini !!~~~!!!!!'!~!!!!!!!!!!! 
mesini dilşilnmeğe imkan olacaktır. bildirmiştir. G I M b k 
. Onun için, ümid ve temenni ettiği- Chamberlainin, Türkiyeye, §ah - Ö ge üsa a amız 
rr.iz gibi, kat'i, tam ve kahir galebenin sen bir sempat i mesajı göndereceği 
müttefiklerimiz tarafından istihs8.l e- tahmin ediliyor. 
dildiği ihtimali üzerine, beynehnilel M. Lebriinün Taziyesi Abidelerimiz: No 9 
münasebetlerin temellerine dair o::'tü- Paris 29 (A.A.) - Fransa Cümhur 
talca yilrUtillebilir. reisi M. Lcbrün, Türkiye Cümhur -

Fikrimizce, harbden ve galebcden reisi lsmet İnönüye §U telgrafı gön-
1 sonra, milletlerarası münasebetlere d\)rmiştir: 

yeni bir düzen verebilmek için göze- "Memleketinizi müteellim eden fc. ı 
tilecek mühim bir esas, yapılacak bir laket haberini derin bir teessürle al· 1 

bUyük tefrik iel vardır. Avrupa. ile dım. Bu münasebetle duyduğum do-
Avrupanın gayri kıtaları biribirlerin- rin sempatiyi ifade ederken, Türk 
don ayrı surette düşünmek ve bunla- milletinin matemine, bütün Fransa-
nn sulh münasebetlerine ayrı birer nın candan iştirnk ettiğini söylemek 
düzen vermek ister. isterim.,, 

Beşeriyetin bugUn vasıl olduğu te- Bulgar Kralının Taziyeleri 
kamtil merhalesinde dünyanın beş kı- Sofya, 29 (A.A.) - Kral Boris, 
tasına tatbiki kabil olacak mü§terek l{ ıl · bw b"'vm- feliketta,meslelô teşekküllere ko§8.?'8k elinden, cak muavenet faslını temin edeceği saray nazın M. Gruev'i Türkiyenin 

- • .. aı§ aş gunız U.fUA S f 1 · · M B k · zd' l 
bir prensip bulmaga ~an yoktur. La.azedeleri olan vatandaşlanınıza. ne gelirse, bedbaht karde§lerimiz için anlaşılmaktadır. o ya e çı sı . er e~n n~ ıne yo -
Avrupa ile Asyayı, Amerikayı, Avus- . . ktedir B .. - .. 1 k barta B"tün E~I ı T bir Edildi lıyarak son zelzele fe lcetı karşısın-
tralya, Melanezya, Polenezya, ilh. ta- yardım ıçın lstanbulda ba§lıyan fa- verme ·. u gogus e: a . nj u . gen~ ~r e. V• • .. da taziyelerinin ve sempatisinin Re-
raflannı ayni tarzda bir nizıı.nıa sok- ali.yet genişlemif}, dün pek çok para yUksek hamıyet hamlesinin gUnden MemnunıyeUe ögrendigunJ.7.e ıore isicümhur İSinct lnönüye bildirilme- Bu nedir ve nerededir! 

~Sonu 5 inci sayfada) ve eşya teberruatı kaydedilmiştir. gilne daha bü~yece~ ve ~tanbulun yılbaşında hayır cemiyeUeri ~fın- sini elçid~ r~~a .etmiştir. 
1 

Cevap: 
mı.e,m Oalild YALÇIN Hamiyetli halkımız Kızılaya veya yekfuıu çok mUhim bır mıktar tuta- . [Sonu .J ilncild6] Başvekil Koseıvanof adına da pro· · · · · · · • • • • • • 
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KEMAl.EDDlN .ŞÜKllU 
~-;;. . ·- .. 

Biate gelen Ali ile Omer arasında 
bir münakaşa koptu 

YEN! SA.BAR 

Karadenizde fırtına lrOKUYUCU 
Bir motör batlı, müret

tebab kurtuldu 
- ·-

DİYOR Kİ 

• 

Şehir Planı 
Prost1 jeolojik vaziyeti 

tedkik etmemiş 
Dün çıkan gazetemizde tlniversi-

Karadenizde başlıyacağmı haber te jeoloji profesörü Hamid Nafiz 
Ö ı H ti Ebfı B k" beşuş bir sima verdhnmiz fırtına dün akşamdanberi Felaketzede vatan- Pamir in zelzt>le münasebetile neşro-Hazreti Ebu Übeyde, Ha~ti me- ~azre . ~ ır, şidderıe hüküm sürmektedir. Bu se- d · · 
-22-

rin bu tebligatını ~a ~~~~~ .. o:.arak ve tatlı bır .sesle.. ·-· .. beble seferde bulunan birçok vapur- daşlara yar ım ıçın 1lunan bir mülakatında profesör şe-
meclisten çıktı. lşın guçlugunu ve _ Ya Ali .. dedı. Geldigıne çok ıyı 1 ahf 

1
. nlara sıgı- nmışlardır. teklifler ı ir plan larının tcrsiminde şehirlerin 

· "t ı · b' · k · · Hali ar m uz ıma IJ.eolojik yapılışlarının da tetkiki lü-.ııezaketini düşünerek derın m_u a ea. - ettin. Sen ızce azız ve erımsın. . Fırtına yıldız poyraz istikametinden "Vaktilc zelzelenin feci darbe- 1 
•· Ali 1 A 1 hd k k Hali n zumunu. işaret etmekte ve bunun lara düşerek doğruca Hazreti ye gazabda .1 a an . or arsın. .- gcldigı-· ı·çm· Zonguldakta gayet şid- sini yemiş bir insan sıfatile şark 

ed tı o ki planların tersiminde mühim bir esas gitti. . . . zad_ a da_ rıca e_rsın .. ne m_u_ , u . - detıı· bı'r surette kendini göstermek- felaketzedeleri için yardım teklif 
öm Alı h h ı eli fazl ile olacağını söylemekte idi. Burada Ona Hazreti Ebu Be.kır ve enn şı_ ys. e ki a m ı san ey e ~. tedı·r. Lını· anda bulunan vapurlar ka- lerini aşagı· da on bir maddede lıu-

t - b de 1 akla gayet tabii olarak şu sual ge-sözlerini aynen bildir~ı. - ~~fa ede~ .. Ben, emare e ragı . - raya vurmamak için denize açılmak tasa ettim. Umumun kabulüne liyordu. Acaba İstanbul şehir plam -
Hazreti Ali, Hazretı ~bu ~eyd~- gılım. ~e ıç~m~en'. ne de alenen on~ ıs ı mecburiyetinde kalmışlardır. Bu li - mazhar olacağını ümid ederek nın tanziminde bu esas nazarı itiba-

nin sözünü kesmeden ~nledi .. ~~nn temedim. Lakın ~ı~ne zuhur e~er diye imanda tahmil ve tahliye işleri tama- tekliflerimin şefkatli halkıt.nıza ra alınnuş mıdır ? 
bir teessür içinde oldugu ~lli ı~. korktum, onun ıçın kabul ettim. !men durmuştur. Deııizyollarının Ka- sunulmasına delalet buyurulma- Bu husus<la belediyede tetkikat 

Sonra sanki kendi kendin_ e_ soy le_ - Bil ki, bu emarette rahatım yok. radenizde bulunan vapurları da li-- 3ını rica ederim. 
d b ı yapan arkadaşımız şu neticeye var-nir gibi o devirde ve Arap ıçın e ır Cenabı Hak hemen İslama kuvvet .... anlara ro"tarla muvasalat etmek • ı ı _ Her ev halkı, kendi mas-

LL.l mıştır. fstanbulun planlarının tan -darbımesel halinde olan şu sözleri versin. Sen şükret ki benim sıı·bma tedr'rler. Perşembe gun" ü limanımıza rafile kadın ve erkek için bir aded 
.:imi esnasında profesör Prost şeh -

söyledi: yükletilen bu ağır yükü Allah senin gelmesi icabeden Güneysu vapuru yün fanila örüp yahud ördürüp rin jeolojik vaziyetini tetkik etmiş 
"Boynu damgalı deve çöktü. Boy- arkandan indirdi. Biz, sana muhta- ilri gün rötarla bugün limanımıza ge- teslim etmeli, leğildir. Bu itibarla plan bu nokta _ 

nu ince deve de kaçtı .. Haydi hayırsız. cız ve senin ilmini biliriz. lebilecelttir. 2 - Her ev Kızılaym vereceği dan noksandır. Maamafih henüz şeh-
Gelmez ol. . .Allıılı belasını versin de- Bu sözlerin de tesiri büyük oldu. Bir motör battı kaput bezlerinden üçer don ve rin tatbikat plfınları ikmal olunmuş 
mektense Allah bayırlar vere demek Artık ara yerdeki bürudet tamamen Karadenizde tekrar başlı yan fır. gömlek dikerek teslim etmeli, . değildir. Bu pliinlann ikmalinde lü -
evladır. zail olmuş, ortada bir "Ali meselesi,, tına yeniden bazı kazalara sebeb ol - 3 - Her aile, çocuk, kadın ve J zumlu görülen jeolojik tetkikat ya-

Sonra Ebu Übeydeye dönerek: kalmamış demekti. muştur. erkek için giyilebilecek eski elbise, pılacaktır. 
- Ya Ebfı Übeyde, dedi, bu sözler Hazreti Ali mescidde pek az otur- Bartın limanına bağlı 22 tonluk palto ve ayakkabı, yorgan ve bat- VVV"; ~'""'·~""'·~""'"~,..,,..,~~~.rv'V 

hep kavim zamirlerinde mi saklı ... du. Necmi Şevket motörü Karaboğaz taniye gibi örtülerini felaketzede- DENiZLERDE J 

k ler için venneğe davet edilmeli, düşünüp böyle manalar mı çı an - Ve yine Ebu Bekirin damadı ile a- civannda kayalara çarparak parça-
4 

_ Bütün esnaf, üçer günlük 

yorlar? . yağa kalkarak gitmek için müsaade lanmış ve batmıştır. Motörün tayfa- kazançlarını felaket görenlere tah 
Ebu Übeyde şu cevabı verdi! istedi. lan tahlisiye yelekleri ile sahile çık-
- Ya Ali! bende cevab yoktur.Ben Mescidde bulunahları ayn ayn se- mağa muvaffak olduklarından nü - si~ etm~Uti.ın şehirlerin Ticaret 

ancak dince olan bir borcu ödeyici lamladıktan sonra kapıya doğru yü- fusça hiçbir zayiat olmamıştır. Odalan ve kasabaların belediyele-
İslAmın sökügyünü dikici, ümmetin ru""du.·· V'VVV VVVVV'V"v/ ~ k 
edi ~· · sed ed" · · BELED Y~DE 1 ri, tüccar ve esnafı toplıyarak i -

g gını ıcıyım. Hazreti Ömer de onun arkasından tidarları nisbetinde iane vermeğe • 
Bunun üzerine Hazreti Ali: kalkınış ve selametlemek için kapı- Bakaya vergiİer davet etmeli ve işi süratle göre-
- Benim, dedi. Evimde kalışmı hi- ya kadar gelmişti. 939 mali senesinin son bina vergisi cek komite teşkil eylemeli, 

Batan vapurlar 
çıkarıltyor 

İstanbul limanı ile civannda bulu
nan vapur enkazlarının ~ıkarılmasına 
devam edilmektedir. Haydarpaşa ile 
Ahırkapı civarında bulunan iki vapu
run çıkarma işi açılan münakasaya 
talih zuhur etmediğinden pazarlıkla i
hale edilmesine karar verilmiştir. !afeti taleb veya emri marufu inkar İkisi de ayni cesarette, ayni kuv- taksiti tahsilatı kanunusanide başla- ! 6 - Bütün maaş ve ücret sa -

veyhud bir müslime itab için değildir. vet ve şecaatte olan İslfunın bu iki maktadır. Belediye bakaya vergi kal- hibleri tahsisatlarının %2 sini te- Ayvahk llmanı 
Belki ResfılaJlahm fırakı beni çarph büyük insanı bir müddet için biribir- naması için azami derecede çalışacak- 1 berru etmeli, temizlenecek 
ve ~yle bihuzur et~ ki, ar~ h_angi terinde bir rakib hüviyeti sezdiler. tır. Bu hususta bütün şubelere lazım 1 7 - Yılbaşı gecesi bütün eğ - Ayvalık limanına giren boğazın 
cemı~ett~. ~-ulundu ısem .d~rdimı ta- Her ikisi de gurur ve vekarların- gelen emirler verilmiştir. . . . lence yerlerinde müşterilerin mas- fazla miktarda dolmuş olması yüzün-
zeledı.' Huzun .~e _kedenm.ı kat kat dan hiçbir şeyi feda etmemek azmin- Şubeler rn ükelleflerin tedıye ka~ili- raf listelerine ~ HO zammetmeli, den seyrüsefer için tehlikeli bir vazi-
eyledı. Allah bılir kı be~ burada Ku~- de olduklarını belli ediyorlardı. yetıerini tetkik etmektedirler. Bına ayrıca r;; 10 da patronların kazanç yet almıştır. Alakadar makamlar bo-
am cemetmekle meşgulum. Maamafıh H t' Al' H t" Ö e veda vrgisi bakayasının da tahsiline ehem- !arından verilmeli, ğazın temizlenmesi için bu ay içinde . . 1 hi d b' 'ttifak azre ı ı, azre ı m re . k 
bu hareketımın a ey m e ır ı ed -· d k a· · tutamadı ve miyctle devam olunmaktadır. 8 - Bir ay müddetle Tur iye- faaliyete geçeceklerdir. 
t rd de ğini bilmedim Mademki ecegı sıra a en mı f de satılacak ispirtolu içkiler, tü- ~ ev~ e beceb. -d· d lm. .. lis şu sözleri söyledi: B:!kırköyUnde ~u .J8 
benım se ıme va ı o uş, mec . . . . YilZt:rr 1 tecrübe•I tün ve sigara kapları üzerine fi- Ylldızh sahta para 
müçtemi olmuş, yarın sabah sizin ce-ı - Şımdıye kadar _?elmeyışım_ sa~ .. ~. .. . yatların 5~ 10 u nisbetinde bir ia- sürerken 

ti · giderim ve sahibinize biat hibinizi kabul etmedigımden ve şımdı Bakırkoyunde yapılacak tecrubt 
maa nıze k da d - ·1dir B ah' t ' d k" .. f s tahriri için 1ü ne pulu yapıştırılmalı, Ahmed ve Ati adınilo il71 C!<>hıko.h, 
ederim. Beni mahzun sizi memnun e- !!~ ~?-~0_:_~--~ -~~:_ ___ :_ l:J~~· ~-~:~:~ .. ~-~ -~~-~~- - .. -J -"-~uJ~"' ı2J.. n rr .. - h;_ -;ı· .ı----- -~-"'ı" 
den hale dahi sabrederını. Kaooınıt! u.u~ı, ayagmı- ın bastıgı- ve okumun mal edilmiştir. Bakırköyünde evlere iizere bayramlarda olduğu gibi dokuz nikel kuruşun üzerini çıkolata 
~·.uanı JuLwcuya .ıcacıar agzımı aç - t>~ bl .. . yaldrzile kaplamışlar, üzerine de güç 
marn. Davamı huzur baride görürüm. düştüğü yeri bilirim. La.kin bela üze- yeniden bir çok numaralar konmuş- postahanelerde mcktu ar uzerı- j faı·kedilir şekilde 50 kuruşluklara ben 

rine bela hakkında A]]aha itimaden tur. Tahriri nüfus kanununda halkın ne kırkar ve telgraflar üzerine yü lzer bir damga vurduktan sonra, ak_ 
Allah her şeye §2fliddir. 1 k .. b'l".. t l t :er paralık Kızılay şefkat pulu 

atımın gemini tuttum. yardım o ma uzere ı aucre ça ış ırı şam üzerlcri alaca karanlıkta, pazar-••• ı - 'h a·ı · l - yapıştırılmalı, 

Japon ve Rus konuş
malannda son vaziyet 

B ir miiddettenberi Japonya il 
Sol')'et Rusya arnsmda, U 

zalı:şark lmdudlarmda muaU.a.k 
bulunan meselelerin \'e ayni zaman
da mnumi mahiyette olan bazı ilıti
liiflann halli zımnında yapılan ko -
nuşmalar yeni bir safha ane • 
görünmektedir. Alınan haberlere gö 
re bu konuşına.lar yeniden bazı müş
küllere uğramıştır. Filhakika Japon 
lıeyeti reisinin, bazı yeni t.e.klifierde 
bulunduğu müşahede edilmekte ve 
esas anlaşmadan evvel bımJarın hal
lini istedi~i görülmektedir. 

,JaJJonların hallini istedikleri me -
sclelerden biri, Ruslarla Japonlar a 
rw;mdaki asırhl{ deniz saydi mese 
lesidir. Tokyo, kendisi için çok isti 
iadeli '?lan 1929 balık sa,rdi mulm 
velenamesindeki prensiplere daya 
nan yeni bir anlaşmanın imzasını is 
temeldedir. 

Bunun haricinde Japonlar Saklın 
line yarımadasında, şimal ve şar 
kısmında. yeni bazı arazinin ter-· 
de istemektedirler. 

Ve nihayet en esaslı bir ta.leh o 
larak ta, Japonya, Çine her tiirl' 
yardımdan kat'i surette vazgeçme 
sini Sovyet Rmıyadan resmen bey 
etmesini beklemektedir. 

Şüphesiz, bu yüzden, konuşmalar 
adeta imkansız bir vaziyet.e girmi 
bulunmaktadır. Bunun sebebi, ha 
diseler daha. ziyade t.eııevvür etti -

vakit te görüleceği v~hile Japon 
larm sıkışık bir mevkide bulunma 
dıklandır. Zira, Japonyanın en ziya 
de istifade ettiği bir devlet Birleşil 
Amerikadır. Son zama.nla.rda, 
devletle ara.ctmdaki gergin vaziye -
kaldırılmasına matuf olan diğe 

müvazi bir görüşme oldukra müs 
id bir şekilde inkişaf ebnekt.edir. 

Diğe.r taraftan, Fin harbinin sü 
ratle intaç edilememesi keyfiyeti d 
Uzakşarlda bazı akisler uyandırmı 
yor değildir. 

Bunun içindir ki, Japonlar dah 
ziyade Amerika ile olan konuşm 
lara. bel bağlamış ve Sovyet Rus 
ile temaslan mümkün mertebe sü 
riincemede bırakarak vaziyetin in 
kişafını bekliyen bir tavır takının 
olduğıı göriiliiyor. 

Dr. Reşad SAGAY 

Ebu Übeyde, Hazreti Alinin evin- Bu sözler, asabi olan Hazreti öıne- acagı tasrı e 1 mış 0 masına r-a.g - JO B' "dd tl b"t" larda, portakal ,.e elmacılara sürme-
rin üzerinde pek tabiidir ki tesirsiz men numarataj için böyle bir kayıd . ·· - 1~ ay m.u e .e u un ğe başlamışlardır. Bu suretle yedi ta 

den çıktı. Ve neticeyi sabırsızlıkla . . kt B Tb 1 B l d'' ~ ıaeına ve tıyatro bıletlerıne beşer . . .. .. 1b . . Do""rt senedı·r sahte beklı·yen Hazretı' Eb~ Bekı"rle Ha ..... eti kalmıyacaktı. Nıtekım de öyle oldu. yo ur. u ı ı ar a e e 1) e numara- k tm 
1
. nesını surduktcn sonra, rahim ıs-

u "'
4 

•• •• • • ~ t · · ı · · m· tasarr ıfla yapmak uruş zamme e 1• • • k ı ür 
Ömere haber vermek üzere doğruca Butun metanet ve ıradesıne rag- . ~J ışederbı?ıl azad" ı.. ktı dir B h 111 - Bir ay müddetle bütün mınde hır porta acıya s erlerken a- ehliyetname ile 

POLiSTE: 

dı- b men Hazreti Ömer kendine hakim o- ıçm t ır er uşunme e · u u- . . . 0; dam farkına varmış, ikisini de yaka.-
mescide gitti. Aliden ... al gı ceva ı, Ja dı susta Ankara dan tahsisat ta isten _ n~ı.kil vasıtaları bıletlerıne % 5 

1 
t t şof Örlük yapmış f 

işittiği sözleri aynen anlattı. Hazreti ma · miştir nisbetinde bir zam yapmalı.,, a D~~ş ırs. lt ah d b' . . 
Ebu Bekir memnun oldu. Mescidde toplanmış olanlar, bu iki · . . un, u an me ınncı sulh ce- Üç dört sene evvel Yenicamide m·· 

İslam kahramanı arasında çok acı vvvv S. Z. Ekimc_ı za mahkemesinde sorgulan yapılmış, hürcü Bedri'ye üzerinde T. C. harf ••• MAHKEMELERDE : 
sözler teati edileceğini Hazreti öme- Kömürden zahlrlancrek paralar~. o~adığından bu işi yaptık- leri bulunan, eski bronz 25 kuruşlı.ık-

Erte.si günü.. rin tavrından ve vaziyetinden anladı- Katil ana 5 seneye öldü larını s~yhyeı:e~ suçlarını itiraf et - lar kutrunda bir mühür kazdırıp 
Mescidde, eshab ve muhacirinden lar. mahkum edildi . mişlerdir. Bakım Reşid ikisinin de te bir şoförlük ehliyetnamesi al 

Medinede kalmış olanlar toplanmış - Ebu Übe d 1 . k .. Ç . kte k Faruki Taksimde Şchıd Muhtar caddesin- tevkifine karar vermiştir. basarak bugünlere kadar İstanbuld lar, Hazreti Alinin gelmesini bekli - y e ara arma gırme uze- emışgeze omşusu a[d ş· . tman k 25 
re hemen yerinden fırladı. yrimeşru münasebette bulunduk - e ır~ apar apıcısı yaşın- .. . . ve Bursada şoförlük yapan Fahred· 

yorJardı. ga 1 t b 1 1 k B 1 kl da Alı yatarken yakarak odasına muş, sabahleym cesedi bulunmuştur. din nihayet yakalanmış ve mühürc·· Biraz sonra Hazreti Peygamberin [Devamı var] tan sonra s an u :ı ge ere a ı ı - ld h. l k ··ı . ! . 
...... •••-•••••••••...................... Ermeni hastahanesinde geçen ma - koydugu manga. an ze ır enere o - Tahkıkat yapl~kt dır. ile beraber adliyeye verilmiştir. damadı, yanında Hazreti Ebu Bekirin 

damadı da olduğu halde mescide gir- Ya ikramiye ç 1 karsa ~~~~0=~a:~ı~:r:~::a ~~~~~; ııııııııııııuıııııııııııııııınıımıuuumıoıuııııınıııııııııınnıuııınımıııııııı~nııııuııııııııııııııuııınıııııu~ııııııııumıoınınıDDJıınııunnıınnııııuıınuıııııııınıııuunınııııııınıuoıııııııuıınnıaıııııum 
di.Kemali vekar ve silkiınetıe Hazreti Bir kuma~b;zın muaa- :::::;u:,~~·_Y!;d_ı.~k.b_e:._ba!:~an ka;::_: ş E H 1 R H A y A T 1 Ebu Bekire doğru yürUdü. Biat etti. 
Sonra da, ayni vekar ve sükfın ile ~ir dara adilen piyango hl- kalıp çoc~!gu .oldurup oracıkta_ ~r 

tarafa çekilip oturdu. letı h':'k~ki mesela oldu ;ö:.a;e~ ~:;:cg:::;:~~:·u::te:ı11r~: llllllllllnnıııınıınllllllllllllllllUllllllUllllllllU lllllllllO!HOIUllHHllllUllOillllllllllll!lllllDlll ~lll!IHHHmlllnılUnılmlllnRllillHmllllnnınıuunmın'lllliifill!OllDBlmtnlınlDDWlllIDIDınılliIIIIIIIIIll 
Hazreti Ebu Bekirin damadı da Evvelki ~ y~k~lannn kumarbaz- yakalanan Vartuinin muhakemesi 

Hazreti Alinin yanında mevki aldl. ı_ardan b.ekçı Ta_hırm kuına.ra koyd~- İstanbul birinci ağırceza mahkeme-
İki damadın, biri Hazreti Peygam- gu beş liralık bır yılbaşı pıyango bı- sinde bitirilmiştir. Vartui kendisine 

berin, diğeri Peygamberin ilk halife- le~ de _kumar aletlerile beraber araba çarpıp çocuğu elmuen düşi':r _ 
sinin kızlarını almış olan bu iki zatın musaderesıne mahkemece karar ve- d .. -.. .. - "'ld"' -·· .. ·dd ' ugunu ve çocugun o ugunu ı ıa 
mescide gelmeleri ve bütün ihtilaflan rildiğini dün yazmştık. Bu bilete yıl etmişse de, bu iddia tabib raporunu 
bizzat kendi hareketleri ile halletmek başında isabet vaki olursa mühim ve şahidlerin şehadetlerile varid gö
istemeleri çok iyi tesir bıraktı. ve şimdiye kadar vaki olmamış bil' rülmediğinden beş sene hapse mah-

hukuki mesele tahaddüs edecektir. kfun edilmiştir. Babası Sergis de, 
r ·1111ııı 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

SENELiK 

8 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklye Ecnebi 

1400 Kuruı !700 Kuruı 
760 ıt 14150 • 
400 ıt 800 • 
1&0 • 100 • 

Bilet beş liralıktır, beş 1ira itibari suçu haber vermediğinden 2 ay hap
kıymetle kumara konmuştur ve sulh se mahkum edilmiş, bu müddeti mev
hakimi Mj.inib de beı;ı lira itibarile kuf olarak doldurduğundan tahliye 
müsadere karan vermiştir. edilmiştir. 

__ ş~di f~raza 600.000 lir.alık bü - Alacak JUzUrden cerh 
yük ıkramıye çıkarsa, bu bılet 30000 A ·zı b. k" · f b ·k 

Mezarcı zı e ıs uvı a rı asın-
~ra kazanacaktır. Aca?a, bun~ beş da amele Kamil, Feriköyünde Paşa 
lırası alınarak 29.995 lırası bekçı Ta- ı mahallesinde 59 numaralı evde be a
hire mi verilecektir? Yoksa, tama- ber oturmaktadırlar. Evvelki ak~ 
mı mı müsadere olunacaktır. Hukuk- konuşurlarken aralarında bir alacak 

30 İLKKANUN J 939 Cumartesi çulardan ekserisi bunun 5 lirasının meselesi mevzuu bahsolmuş, çok geç 

5S8H.Zilkadel9 l35Sııt.1.Kinua17 lıkonulması lazımgeldiği mütalea - meden iş kavgaya dökülmüştür. Ka

QUaı 364- Ay 1 12 Kaaım ı S3 
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sındadırlar. Bilete isabet vaki olursa, mil, bir aralık eline geçirdiği bıçağı 
h:lkim Münib, ceza kanununda bu Azizin karnına saplamış, tehlikeli su
hususda bir madde mevcud olmatlı- rette yaralayıp kanlar içinde yere 
ğı için, tanınmış dünya hukukçula. - serdikten sonra kaçmıştır. Aziz sıhhi 
nnın içtihadlarına ve eğer varsa bu imdad otomobilile Beyoğlu hastaha
şekilde Avrupada mahkemelerce Ve· nesine kaldırılmış, mi.ınil de, bir müd
rilmi§ bazı kararlara istinad veya det sonra polis tarafından yakalan -
imtisal ederek yeni bir karar vermek mış, suçunu itiraf etmi~. Bugün 
vaziyetinde kalacaktlr. dliyeye verilecektir. 

Çağlayan şefkat 

A ziz lstanbullulann şefkati 
- hep tahminimiz gibi, bel

ki umcluğuınuzdan fazla - ve gözler 
yaşartan hir hamiyet çağlayanı ha
linde bo~-ıncb. 

Dün şehrin muayyen resmi dai
relerindeki topJunhlan:lan başka 
Kızılay merkezi, aynen eşya geti -
renlerin, bir ne\'i hücumuna. uğra -
mış bulunuyordu. • 

Felaketzede kardeşlerimize yar -
dım ,·ecibesi, teker teker hepimiz 
i~in milli bir vicdan vazifesi olmak 
itibarile ,·atanda~ların şahsi ser -
,·et meselesi olmaktan ~ıkmıştır. 
Kasası dolgun tücca.rınıızla. kesesi 
boş işçi (l'e hatta işsiz) Türk evıa.. 
dı, ayni kardeş hissi ve elemi ve 
ayni hizmet emelile yardıma koş
maktadır. 

Denilebilir ki '.l'iirkiye, Türk mil
leti için dünyanın tek ıztırabı 

Şarka ~öken felaket, yegane dü -
şünce "'e ideal bedbaht kardeşleri
mizin bir daldka evvel elinden tut
mak, göğüslerini ywden kaldırıp 
ya.ralannı sarmaktır. 

8öyük milletin ana kalbi, peri-

şan y:ıvrulnrını kucağına almak is
te~, iştiyakı, ihtinısile ~:arpmak -
tadır. 

Dün ~·ardını listelerine para ve 
mal yatıran hanıi~·et sahihlerinin 
pek çok en\':ıını ve miktarını gör
dük. Şüphesiz en ~ok hassasiyeti -
mizi tahrik eden ve iftiharımızı bü
yülten falur tabakanın hamiyet te
zahürü idi. Aralarında e\inin eşya
sını, sırtının çamaşırlarım getiren 
necib Türk kadınları ''e erkekleri 
nnb. 

Ak.58lll üzeri, Kızılaya giden bir 
köşe başında, partal kıyafetli, has
ta görünüşlü bir ihtiyar duruyor
du. 

Mecalsiz ve muztarib olduğu bel
liydi. Çok eski ceketinin yara yeri 
gibi yırtılan ceb yerlerinden çıplak 
morarmış t.eni görünüyordu. Yanı
na sokularak eline para. bıralmıa.k 
ist.e<lik, gözlerini lml<lırdı, hazin ha
zin yiizümüze baka.ra.k başını iki 
tarafa salladı: 

- Bu ak~, eledi, yiyecek ek
meğim ,·ar Elhanıclülillih, arkam
da !;lplak değil. Ne olurdu, bir t.ek 
gömleğim bulunsaydı ... Onlar için .• 
Kızıla~·a verse~·dim ..• 

ÇERÇEVE -Şair ve edib Necib 
Fazıl Kı3akilreğin, (Çerçeve) isim
li bir kitabı inti§ar etmiştir. Şai
rin muhtelif gazetelere yazdığı kı
sa fikir ve 8<ınat yazılarından se
çilmi§ 200 den fazla yazıyı ilıtit:a 
eden btı 15 formalık eser, taşıdığı 
edebi ve fi'krı kıymet ve yeni üs
Wb bakımından büyük mikyasda 
dikkate §ayandır. (Çerçeve) yi o
kuyucıtkırımıza hararetle tavsiye 
ederiz. 

• • 
DAVET - Beyoğlu Halkevinden: 

Bugün (30/ 12/ 939 cumartesi) A-

yasofya mozayikleri toplu bir hal· 

de gezilecektir. Arzu edenlerin sa-

at 14 de Evimizin merkez binasın
da bulunmalarını rica ederiz. 

R il 
KONFERANS VE TEMSİL -

Fatih Halkevi tiyatro §Ubesi bu 
ak§am için bir konferanB ve bir 
temsil hazırkımı§tır. 

Konferansı Sıtbhi Nuri ileri ve
recek ve bunu müteakıb 4 perde
lik "Yalnız bir kelime,, piyesi tem· 
.a olunacaktır. 



. 
30 ILDANml 1911 ..... •.&•&• • laldfe 1 • 

. Finler iki yerde Rus 
hattını kestiler 

·~ Erzincandan ilk yaralı Dun bir ingil!z . 
DOKUftf.IADAI treni d .. n h k t tti ~ırhlı~ı !!~pıllendı u are e e ısmi gızh tutu!an ge

Milli felaket, milli mi batmadı hasara 

Yarın ~~0~~·yılı bi~ Ajansın verdiği yeni liste uğradı 
1910 yılı başlıyacaktır. Beş Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B.: 

Y
. ·1ı. bh J R l k d.t ~~~~;n:!ı1;.u~~rd~.::ı: Bu •abah Aııkaradan 300 yataklı du~~~r~umandanlığından tebliğe-
ıne ı ı Cl! eae us arı en ı op- ve vakti yerinde kimselerin yılbaşı ge- h t h H d ·ı · Bir Alman denizaltısı İskoçyanın 

kl 
-1 t k •b d • l s cesini ~u ,·eya bu lokantanın i~kl ma- Q!J Q ane gon erl lyOr garb sahillerinde Quecn Elizabeth sı-ra arınaa a 1 e lyOr ar• OVyet sa.Iaı-ı başında toplanmalan ve kah- Erzincan, 29 (A.A.) - Yolda bek-ı nıfından bir İngiliz dritnotunu tor -

J.u ,_ an J J ... t . ·ı·J.,· kah:ılar, 3&kalar içinde tes'ide koyul- liyen iki yolcu treni dün Erzincana Vatandaş , pillemiştir. 
Oraj SU RUm aQnf at!glŞ lrt U~ malanşeklindeyenibirananeteessüs varmıştır. Bunlardan başka ilk im- • Londra, 29 (A.A.) - Resmen bil· 

- •una•••••• etmiştir. Binaenaleyh yamı akşam dat treni de vasıl olmuştur. İkinci diriliyor: 
Helsinki, 29 (A.A.) - Reuter: 1 Finlandiya tayyareleri devriye ve da, bilhassa İstanbul, An.kara, 1mıir imdat treni Divrikiden hareket et _ Şarkta yuvalan yıkılmış, en a- Bir Alman denizaltısı bir 1ngili2 
Döne:ı şayialara göre Finlandiya ke§if uçuşları yapmış, düşman hatla- gibi nüfuso kesif \'e biııııisbe müref- miş olup saat 16 da buraya. gelecek- ziz yak;nlarını kaybetmi§, yersiz harb gemisini torpillemeğe teşebbüs 

devriyeleri Murmansk'a giden demir- rının ötelerinde askeri hedeflere ta - feh nunt.akalarda, çoğu yılbaşını e _ tir. yurdsuz, aç ve çıplak, on binlerce etmiştir. • 
~·oluna geçmişlerdir. Bu eayialar he- arruz eylemiştir. Dokuz düşman tay- vinde g~lrecek olmakla beraber, bir nk y lı t · d Erzincandan Türk çocuğu imdadını bekliyor! İngiliı. gemisi hasara uğr:ı.n1ış, 
tıtiz te~~ ~dilmemi3tir. ~~u~la-~ - yaresi düşürülmüştür. kısım halkın yine eğlence yerlerini hareket~işti~ı e Vatandaşı üç kişi ölmilştür. lngiliz Amiralliği bu 
raber ıyı bır kaynaktan ogrenıldigıne Ros Kumandanı Değiştirildi doldura.cağı zannedilmektedir. Fakat, E . Dünyanın en büyük fellketine geminin hangi zırhlı olduğunu ve ne· 
göre, Finlandiyalılar Salla cebhes~n Londra, 29 (A.A.) _ Leningrad vatamn koca bir parçası bu mcmlek&- dı ~·b 29 \!:~~te ~ır yar : uğrayıp en feci yoksuzluğuna. dil- rede torpillendiğini gizli tutmaktadır. 
yegane münakale vasıtalanm tahnbe askeri mıntakası kumandanı general tin şimdiye kad.az gönnediği derecede m a n u sa. rzurum şen karde§lerini unutma.! Paris, 29 (Hususi) - İngiliz Ami-
mu af! k olmualardır .. . . v dan hareket etml§tlr. ytlk ili •. Al mık lı rnl . v a v • • • Mehtzkof değiştirilmiş ve yerine ma muti~ hır muslbete ugra.r ve 7.elze- • Bir iğne de versen, bil yar- ra gı man natıs ma)I erme 
Karetlde aıOlıarebe V~yeti ve Han reeaı Voroşilofun adamı olup Japon leden a.rtakoluı on binlerle insan; bl- Yeni Bır Kurban Lis~l dımdır; koş, imdadına yetiş! mukabele olarak bUtiln Şimal denizi 

. Faaliyeti . yaya karşı Mogolistan hareki.tını i- raz ötede soğuktan donma~ra çalı- ... ~kara, 29 (A.A.) ~ Dün verdi- . .. .. sahillerine 500 mil uzunluk ve 50 mil 
Helsınkl, 29 (A.A.) - Kareli ~r· da'te etmiş olan general Grigori ta _ şır ve hastalığın eli oraklı iskelet.ile ~~ız malı1mattan harıc; ol~ra~. bu - şehrm cenubunda gUrultülU olarak genişlikte bir sahaya on binleri çok 

.:ahında muharebe devam etmektedır. yin edilmiştir. pençe penÇflye uğraşırken, kulakJa.rı- gun zelzele mıntakasındakı. vılayet- duyulmuştur. • geçen muazzam miktarda mayn dök· 
Ö.~~~~ günler zar.tın~. ~uvanto Amerika Tayyare GönderdJ mızcb. ıztırablarJJ1uı, korkunç sesle _ terden şu rakamlar gelmiştir. Diğer Vlliyetlerde . . . • müştilr. 
golu bölgesınde Rus tazyikinın de - ri velev yıllJaşı gecesi dahi olsa, kim Yozgat vilayetinde 30 ölü 120 yı- Ankara, 29 (A.A.) - 27 bınncika- ...... - ............. ........ ,._. ,. · -
\'am edeceği ve hatti ıiddetleneceği Roma, 29. (~.A.) -:-Rom~ rady~~- g~nlünde ~ e arzusu bula.bilir? kılmış ev, Amasya vilayetinde 707 nun sabahı vukubulan yer sarsıntısı Bir haber va tekzibi 
cannedilmektedir. Ruslar mütemadi n~ blldlrdığine göre, Sıgorsk~tı -ı . ~. .. lSIU 71 yaralı, Gümil~hane vilayetin- bir çok yerlerde olduğu gibi Erzurum, 
ve şiddetli hücumlarla, esasen harb pınd~ 26 tayyare. N~orktan Fin - M~ketin 8&DUJ1ll v~ muşt~l'6k elemi de 34 ölU 334 yaralı, Giresun vilaye- Gümüşanede de hissedilmiştir. Bu ha Londra, 29 (A.A.) -. Havas: 
hatb üz.erindeki lotaab değiştirmek landiyaya g6ndenlmiştır. karşısında eo katı. yu~le~m bile il- tinde 11 ölü 700 yıkılmış ev, Ordu vi- reketiarz Erzurumda ikiyi beş geçe DaU_y Exp~~ ga~tesıne 1sta.nbın 
hnkimna malik olmıyan Finleri yo· Chicago, 29 (A.A.) - Finlandiya- ~~d kalma.ı;o,ı ve gillebilmesı kabil mi- layetinde 22 ölil 700 yıkılmış ev, To· duyulmuş ve şiddetli olarak altı sa- dan bıldirl~dı~e gore, Alman ban-
raca.klannı ümid etmektedirler. ya yar~ komitesi. re~si Hoovcr, dır· • . . , . kat vilayetinde 500 6lU 900 yaralı, niye sümıüştür. Halk korkudan so - ~alanndakı buttin TUrk memurları 

Ladoga gölilniln şimali prkisinde toplanan ıanedcn yUz bın dolarlık En a.ı;tl ınsaa demek olan Türk ün Sivas vll!yetinde 125 öJU 1o4 varalı. kaklara fırlamıştır. Nüfusça .zayiat ışlerinden çıka~.lmışlardır: . 
ve Lieska'nın şarkında İmari mınta- UçüncU çekin Finlandiyaya gönde - scciyf'ıSİ onun belki en yüce kudreti Bu r:ı.kamlar kat'i de<Yildir.' Dün ve maddi hasar yoktur. öyle zannedılıyor ki, TU.rkiy~eld 
kasında muharebeler Sovyet toprak- rlldiğini bildirmiştir. demek ola.n .~illi tesanüd temeline verilen haberde Suşehri0 kazasında Gümüşanede yer sarsıntısı saat ye- bil~ Alman ve Rus bankaları gJŞC· 
larında cereyan ebnckteclir. Düşman 'Mourmansk'da Kare;qalıkla.r dayanır ve hızı bu zelzeleden çok da- 150 ölü yerine sehven 1500 gösteril· diden on beşe kadar fasılalarla devam lerinı ~apıyacaklardır. . 
hiuat kendi topraklarında Lieskanın Stokholm 29 (A.A.) - Mourmansk ha mütııl' fecaat ''e feli.ketlerden hep miştir. Dün bildirdiğimiz gıöi Ke - etmiştir. Merkezde bir zarar kayde - Beri:, 

29 
(A.A.) :: D. ~:.B. aJ~n-

l'inıali şarkisine sUrillmüştlir. da kargaşalıklar çıkmış olduğuna o mllli topluluğumuz ve memleketin mttlıtaki tahribat çok mühim değil- dilmemiştir. s~ln. tan~uldan ogrendigıne gore 
Sovyet hava kuvvetleri Lahti, Ha- 1 dair olan şayialar, teeyyüd etmekte- neşelerlnde oldnğu kad:ır ıztırablann- dir. 30 ev yıkılmıştır. 24 ölil vardır. Kilkit kasabasında bir kısım evle- -:Urkıye:: A\:ıa.:1 ;e :~s ~an~a -

ınenllna, Risimake ve diğer cenubu dir. Kargaşalıkların bilhassa yiyecek ela. da bir tek ruh imişiz gibi ayni de- Amasya, Sivas, GUmü.shane vila- ıin duvarları tamamen çatlamış ve :a~n~ T ~ye ta ın f e d un ~na 
garbi şehirlerini bombala~tır. Ölen ve içecek fikdanı yüzünden çıkmış :tt.cede ha.qsaA oluşumuz kurtarmıştır. yetlerinde zelzele fasılalı ve hafif o- telgrafhane harab bir hale gelmi§tir. h :C 1 gıkızt~ ra 

1

1° adn yBayı an 
1 kt ld 

v •• l kt d . S ı k d tt . . l k d ec1· S k h l"k p k k.. ilnd d .. a r er a ıyyen ası sız ır. u ya-ar yo ur. 0 ugu soy enme e ır. arsı maz 11 :-e mu: nulyonlarca zer ara evam ıyor. e sen ane ı os e oy e e mu 1 h be 1 . ~.. hed f. Tü. k · H f 'k k . . an a r enn y .. 6 ..... e e ı r -
--------4. · - ·. +.-4>-------- reden hır muau.a.m, heybetli, Y"nilmez a ı azasmda yem zelzeleden hım zararlar vardır. Alın k 1 Uzak 1 · · b . - . an e onom m ere ennı oz . 

Dos t Memleketlerin 
kaya ı~çası vücude getirmeyi bilen bazı mekteb ve cami bmalan yıkıl - Alansa köyünde 40 ev yıkılmıştır. maktır. 
topluluk şuur ve idrakimizde saklı - mıştlr. Diğer bazı köylerde de nüfusça za - Mueollnl Papayı 
dır. Ankara.dan SOO Yataklı Jla.stahane yiat olduğu zannedilmektedir. l 

V:ı.ta.-ıın bir parçası çökmüş, fakat GidJyor İzmirdc, Muğla<la, Uşşakta., Zilede, z yAret edecek 

teessür ve yardımları bia par~:ı.."'ı yıkılan ocaklaruı korkunç Ankara, 29 (A.A.) - 30 ilkkannn dün hafif zelzeleler olmuştur. Zarar R.0~1l; 29 (A.A.) - D. N. B. ajan-
enkazı a1tında kendileri knlmış gibi sabahı Ankararlan zelzele nnntakası- yoktur. 

61 
bildiriyor: . . . .. 

tccssüril.D en geniş dalgalan lrln<le na hareket ede<',ek olan hususi bir - • • • • ..... • • • • • • • P~pa, İtalyan elçısı Alfıerı~ kabul 

(Baş tarafı 1 :ıncide) ~clzele fe1Aketini bildiren haberler kar sarsılmıştır. nu sarsıntı içinde gönlü- trenle, mzılayın 300 yataklı bir numa Anadoluda seller e:u3tir. ~:ın siyasi mch~f~lı~ gele-
n1ın 1939 cuma gilnü saat yediye ka- {llSında de~n Jr(>(lor duymakt<ıi!ı.. mll7.de en masum eğJı•nce"t-e ne hens .. ralı çadırlı imdad hastahanesi gönde- J.fnnnvO'flt ?Q , A A l ?,.q/29 "'e· tcı.kanseanC:d":. .. aguııw~d~e:MLausstrcolinınına\hra-

d t&kat kalm t • B gün 1 . • n ...... ı • .._....... • • . - c. .... """ ~ an mu e-
dar ecnebi memleketlerden zelzelle Gazeteler şöyle demektedir: n~-ı•eemJ ~· kam~f •:: __ u üll ~ı? Hastahane, rontgen cihazile. dahiU ees: bur~dyda ~:~n~ ıle kl&rdllitk holaralk dtakes;lWlb. donııQr..u. v.ıldönümiL ile bunu 
f ellketzedelerine yapılan yardım ar . "Son seneler zarfında ayni tarzda ~·ıw.u s.. ... _,&... ·cyı ıı.c;uıay enn:, . ta • 1 bo t 1 1 .. hh yagıuı şı ctıı yagmur ar an usu e ı e en aevıeue Klllse atru;mua11.t 

~ . ve ın nı a rn uar ar a m uce ez . . 
l.§8.ğıdadır: felaketlere maruz kalmış bulunan Yu hazfetmnk gibı hatta bir fcdakiriık ı gelen seller kasabanın ırmak cıv&. banşma milna.sebetile Papa tarafın -

Ce 
-~'..1 k. Be lınil ı Yardım · ta b f ıaı- tı · k d tr bll .ı.aakil tmi f-- 1·-t ··b ih- ve kabında sarl ha!ital:klarla da mil- nna '-"llkın olan evlerini ve sokakl'il- dan kabul edilecegı··ni söulemektedir. nevnJUe ı yne e nanıs n, u e if.Ae enn ne a ar a e ....,.... e yen. IW'ı~ mu rem d 1 k . 1 .b h .dir ,, " 

Birliği reisi Mösyö Sıraoulo'dan alı • jil< olduğunu pek iyi bilir ve bu se- tiyaçlannuzdan, hatta zaruretlerden ca e e etme ıç n terti. 11~ avı. · nm 50 santim kadar su altında bı - Bu ziyaretin 5 kô.nunusanide yapıl -
r:an bir telgrafta Birliğin her türlü bebden dolayı dost milletin kederini bile lu'86rek kendi imkiu.larımızdaa Hastahane trenin~e ıh~yaca kıfa • rakmıştır. ması muhtemeldir. 
yardımda bulunmağa. amade olduğu- çok iyi anlar. ne artıyorsa onu bu miithiş soğuklar- yet edecek muhtelıf miltehassısl~r Kemalpa.şa. 29 (A.A.)- Yağmuı·· Polony• Almanlara mu-
bildirilıni§ ve Birliğe teşekkür edi- Elen milleti, Türk milletinin yası- <la~ kalmak"" hasta oJmak tehlike- meyanında. .Bursa mebus.u opcrator lardan husule gelen seller Su.sığırlık kabelelbllmlall yapacak 
lerek bu dostane tekliflerinden Kızı- na, aynen keneli yası imiş gibi iştirak leri i~lnde inliyen ka.rdesl&rimize Ulh- doktor S:ıdı Konuk, 1'--;dırne mebusu çayufı kabartmış ve merkez kasaba- p · 29 (AA) _ p 1 t 1 • 

dilmesile 
· ·· "' d kt F tm .. 1 "k E · • . . . . arıs, . . o onya e 

lay Cemiyetinin haberdar e ebnektedır. Turk devletinin organ!- ııls etmek olmaluhr o or a a J:• amı ve nıncaıı sına ba<Ylı Durswıbey köyü arazısıni af · p 1 1 11 • • . • • o gr aJansı, o onya. nazır ar mec • 
ıuezklır Birlikle Kızılay cemıyetı te • za~.yonunun ne kadar mtikemmel oldu l9-l0 yılbaşa ~ eş8iz b ... eeıa- mebusu eczacı Salih Başotaç ta bu · sular altında bırakmıştır. İnsanca sinin Polonyalı vatanperverlerin kü!.-
ınas haline ge~irı1m.iş~. . 1'ınu ıJ:ı bilen Elen mi~leti, ~yni za - ruıdaa blri8i derin .;eİkat. lkincl.1i 800 lunmaktadırlar. . zayiat y~ktur.~Hay\'lln zayiatı etrafın le halinde idam edilmeleri dolayısi-
. R~manya hUkfınıeti, on m~lyon.~~Y: ~anda, fel~e~elerın ço".: çabuk f>m ttevgi olaa Türk milli te6anüd his- Tok.adda Yf'ni 7-elzeleler da da ~ır malumat alınamamıştır. le bir mukabelei bilmisil olmak üze· 

hk bır yardımda bulunmak ıstedigını bır sJrette ~ilessır yardım gorecekle- rJıdo harila:!Me bir tccelJ191 içinde bl- Tokad. 29 (A.A.) _Bu sabah saat Kaılfornlyzda zelzal• re zaferle nihayet bulacak olan harb-
ve bu ~~ d~a m~~ olın:8-- rinden ve bUtUn ha:abel~rln çok :_a • ır.im l(Jo yeni ve mükemmel bir im.ti- 2 de vilayet nıerke= ve mlilhakatında New- York, 29 (A.A.) - DUn Ka· den sonra Polonyanın da Alınanlara 
nnı tcmın ıçın tercih edil~gı takdir- kında ~amurelere ınkılab edecegın - lı:uı , ·esilesl olacakttr. yeniden şiddetli yer saraıntıın olmuş liforniyada yeniden bir zelzele ol - ka.rşıa.yni veçhile hareket etmesine 
de bu kıymette kereste gondermeyl den emın bulunmaktadır.,, Al" N I ., bir çok binalar yıkılmıştır. Sarsıntı mu~tur. İnsanca zayiat yoktur. karar vermiştir. 
düşilndUğüntl haber vermi§ ve dost Von Papene Taziyet Tullmu.tı Verildi 1 IC P.!r3Clft 
Rumen hUkümetine 10 milyon leylik Bertin, 29 (A.A.) - D. N. B. ajan- · - · .. --··-· .... - ......... ... 

kerestenin tercih edildiği bildirilmiş- sı bildiriyor: Millet Meclisinde 
tir. Büyilk elçi Von Pa~n, yer ttarsın-

Yunan hUkümeti 10.000 Türk lirası tısı neticesinde vukua gelen feliket- } " b• h 
nakden veya bu kıymette malzemei ten dolayı Alman h Ukümetinin tazi • U V l l r Sa 11 C 
Blhhiye göndermeğe i.made bulundu - yetlerlni tahriri olarak Hariciye Ve - ( Baştsrafı ı incide) 
tunu haber vermiş ve_ malzem~ sıh • J?li Saracoğluna bildirmek üzere ta- yor. Aramızdan ayrıls.n bu mll3um va 
hiycnin tercih edileceği teşekkürlerle limat almıştJr. tandaşlann hatırasmı tebcilen muh -
dost Yunan hükfunetine bildirilmiştir. Abnan Radyosunun. Taziyeleri terem heyetinizi iki dakika kaimeo. sü 

Efganistanın Ankara büyUk elçisi Ankara, 29 (A.A.) - Berlin rad- kuta davet ediyorum.,, «Şu ihtivar İngiliz tayfaları!» 
yardım olmak üzere Kızılaya 500 yosu diln akşamki Türkçe neşriyatı- Mecli• ayağa kalkarak iki dalrika 
TUrk lirası t~berrtıda bul~~uş ve na son yer sarsıntıları neticesinde fe- sükUt etmek sure tile bu aziz kardeş- Bundan tam 7 hafta evvel, 2 teşrinisanide Graf 
Hn.riciye Vekı~e çok içli bır mek- 18.kete uğranıı§ olan Türk milletine terimizin hatıralarını anmışlardır. Speeıun kumandam, mürettebatını 1914 de A· 
tub göndermiştir. taziyetlerini bildirmekle başlamıştır. ,

1 1
. b Ut k.b . miral Von Spee filosu tarafından Amiral Cradoek'in 

D st ntteftk Efgaru·stanın bU Be lin d b .. 1\ ec ıs unu m ea ı ruznamesın- . C Co l' b ld" Un •. o ve mu - r ra yosu ugunden itibaren d ki d 
1 1 . .1 k . gemılerinin ap ronc de atınlmasınm yı on ıu-

yiik mUmessili tarafından yapılan bu Türkçe nc§riyatını her akşam saat ek h~a c~ enn m~za bcresıne geçe - nü tcsid etmek için toplanmıştı Ve bu münasebetle 
je~t Ankara yüksek mehafilinde pek 19,20ile19,40 arasında ve 19,74: met- re:ı-tahızmde ~len.a~ an azı mkelmur.ve sübaylara irad eylediği ufak bir.nutukta tn~liz harb 
ı:ı.-. · b". t h süsle kar§tlanmı tır . ml4:t e01 erın )apamıyaca an ış - o 

rı~t. ıı e .87' . · ş · re ıle 25,31 metre dalgalarla yapacak- lere aid kanun ile Türkiyede harb si- gemilerinin kendilerini takib etmelerinden lakaydane 
Harıcıye Vekili dost büytlk elçinin ih- tır. ı.-ı.- tmi ti "1 ·u Am' ıı·w· · ihti ta r 
4 

"ği bu 500 lira derhal Kızıla lAhı ve mühimmatı yapan hususi sa- 1.#d.Uöe li • ngı z ıra ıgının şu yar y a-c: e~etine g3ndemJ;tir. Y -~· .. nayi müesseselerinin kontrolilne, u- !arı bw asla yak:ılıyamıyacuklardır. Bu da, kendi-
p ~ ~'11a Ybunma ~ Edivor Bir lrllınde kaleelnllen muru belediyeye müteallik ahkimı ce leri için iyi bir şey!,, diye söylonmişti. 

a;9aris, 29 (A.A.) _ Havas aj~ çahnan ceph~neler w:_ey.e .dair ~anu~un b~r madd~~ x x 3 
oildirlyor· Dublln, 29 (A.A.) - Phönik Park degıştirilmcsıne aıd layıhayı bınncı H il . d . l 

Paris umumi vilftyet meclisi reisi kalesinden çalın;an cebhanenin bü - müzakerelerini yaparak t:ı.svib eyle - a enn en memnun esır er 
~os, TUrJdyenbı Parls bllyük elçisine ~ bir kıBID;1 -:aımben iki ton- ia - miştir. pransaya komşu bitaraf memleketlerden birisi, 
bir telgraf çekerek, Türkiyedekl zel- ~dad ~r .. Bu. slrka~ ne~ice- Meclis önilmilzdeki çarşamba günil birkaç hn.fta evvel, Moselle nehrini yUzerek 
zele felAketi ~ısında derin tazı - aı~de 23 ~eı ~vkü edılmiştir. BiltUa toplanacaktır. geçmeğe muvaffak olan sekiz Alman firarisini hap-
yelerlnin TUrkiye atmhuriyeti bil- Eirede şüpheli §ahıslann evlerinde seylemişti. Merkez hapishanesine konulan bu firar! 
kfunetine ibllğuıı rie& etzni6tir. araştırmalar yapılmaktadır. Bu iti- d d askerler bu ceza evinde verilen yemekleri iştiba. ile 

Bas bu telgrafında, "Paris hallet- hırla yeniden bazı tevkifa.t yapıla.ca- Ana olu a zelzele yemektedirler. Herhalde, cebhedeki yiyeceklerle, bu-
mn do' st ''e sadık Tllrk milletinin ğı tabmtıı olunmaktadır. ' 1 ra.da.ki yemekler arasında bir tercih sebebi bulmuş 
nın, dost ve sadık TUrk milletinin zmır.;e tecziye edllen Y , p f "'" H" . 14 N f. p 1 olacaklar ki önlerine konan tabaklarda bir tek lokma 
bu fcllket kartitsındaki )'8.Blna bütün muhteklrlar azan . ro bOf affilu a iZ amır kalmamaktadır. 
kalbile iştirak etmekte olduğunu,, da lzmlr, 29 CA.A.) - VilAyet lhti - .. '.. Bundan da. olacak ki bu Alman firaı·ilcri, mem-
blldirm.lştir. karla mücadele komisyonu kilosu 14 Bu mDhlm IJmf m•kaleyl leketıerine dönmek için en ufak bir arzu bile göstcr-

Dost Yuwuı ımııctinln Tecssfuii k~ olan demir potrelleri lil.zum - yarınki nUahamız .. a memektedir. Yegane canlarını sıkan bir nokta ise 
Atina, 29 (A.A.) - Atına ajansılsuz surette 28 kuruaa yilkselterek bulecakınnız "bulunduklan sevimli cezaevinin sıe~ried hat.bnın 

bildiriyor: satan bir demir ticarethanesini on k - '-·-·-da b .Jt.~- • • "'='-1rin ÇO YCU\.W.UJ. ulunmasıdır.,. 
Elen aaan umum.i.)'eSlt A ~-Vede gUn müddetle ka.patmp - . 

«Finlandiya hukuk
çu menılekeiidir» 

F lnlancliya meselesinin müzakeresi sırasında 
murahhasa Elno Wolilcmor Holsti, llillet 

Cemiyeti koridorlanmla F1n mllleıtinln cl:ıy:ınd 

prensipleri şöyle a.nla.tıyordu: 
- Hür yaşamak yahud da ölmek hususlan b 

kadar kuvvetle kendisini göstt'!rmeml~tir. Bu h:ırbd 
bl:ıe tahakküm etmek l~ln. bizim yerimizi alm:? 
me\'mu bahisdlr ... Halbuki bugün Fin1aııdiyııda te 
bir komünist yoktur. 

Ve bir ga:ı.e~lnln sualine B. Bolsti hafif bir t 
be8sUmle 'u şekilde 00\'3.b veriyordu: 

- Hakkımız mı! .. Oh! .. Bu meselede ortaya çı 
kan bllcttmle hukuki meseleler üzerinde sa1ıibl !'!-al! 
blyet bir JlsanJa kono~lllrfz... Finlandfyada, bal 
lorya ehemmiyetini kaybetmcml3tir. Herhangi bUyil 
bir fabrikalar, veyahnd da bir banger kartının · 
rlne tahsil c1erooesinl göst.eren umımlarmı y -
Fhılandlyada bilhassa hukuk dokt.orluğu ~-Ok rağ 
görilr. Bonon içindir ki Fin siyaset adamlınnd 
kısmı aza.mı hukuk doktorudurllU'. Bu scbebdcn b" 
tun ha.rlclye na.zırla.nmız hukuk sahasında ruunağ 
durlar. FlDlandiya, herhangi bir teşebbüse atıhrk 
''llnkJmn \ '&r mı? Bu l~to doğnı hsreket ediyor m 
ynmT,, suallnl soran bir memlekettir... Bu eski b 
alışkanlık olM gerek.. fakat boku~ fazla il 
kıraıdan h~lanmazlar. llaüblik böyttk devletlere 
l)lr IUkstttr ••• ,, 



is TAN Bu L u N HAM l l~Jmlı ~~. Ge(~! ~:~~m.!:~~~~~~ 
dan verilecek konser ve balolar zel- S0/12/989 CUMAR1.ESİ lgraflar milli yardım komitesi reisi rının yUzde onunu terketmlşJe>rdir. 

Ticaret ve sanayi 
erbabının yardımı 

r.ele felaketi dolayısile tehir edilmi§- 13.30 ProgTam ve memleket saat A~illh~lik .Ren~ tarafından . dün . Bunlardan maad~ ~~bir komite-
tir. Hususi müesseselerin umum için ayan. Türk milletine hıtaben ne3retmıa ol- sı merkezde 300 aılenın ısklnını c:ie
tertib ettikleri eğlenceleri Anka - 13.35 Ajans ve meteoroloji ha- duğu beyannamenin bütün yurdda en ruhde eylemi§, Gerede 1000 parça. • 
rada olduğu gibi kendiliklerinden berleri. samimi. bir makes bulduğunu bildir- dan fazla eeya toplamııtır. 
geri bırakacakları da memnuniyetle 13.50 Türk müziği. Seçilmit §arkı mektedır. . 7'onguldak ta dUn topladığı 15?° 
haber alınmıştır. ve türküler. Çalanlar: Vecihe. Cevdet Bu telgraflara nazaran, komıtele - parça eşyayı derhal trenle Sivaaa g30 

ilk h 1 d 25 000 ı 1 k h ı•f Mahalli Yardim Komlt.esl Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. Oku- rin teşekkü!Unli müteakib ilk yar - dermiştir. 
am C e ' İra J mu te 1 VUAy~ Toplandı yan: Mil?.eyyen Senar. dım.oıa:ak derhal Anta~yadan 1000, 7.elzele Mmtakasına İliç Gönderil<'Ii 

İstanbul dün sabahtan itibaren son 14.30 Müzik - Riyaseticümhur ban- Eskişehirden 1500, Fenıkeden 500, Ankara, 29 (A.A.) - Vilayetlerden 
neviden eşya toplandı, geniş zelzelenin fellketzedelerine azami dosu 0Şef - 1hsa.n KUncer,, • Malatyadan 1160, Aq~~-600 ~el gelen haberlere göre Başvekil doktor 

derecede yardım etmek üzere faali • 1 - J. Markey - Kısmet '')ıı{arş,. A~adan da 10.000 lira gondcril· ı Refik Saydamın dUnkU tebligatı U:'.e· 
teberrüler devam ediyor yete geçmigtir. 2 - Chopin • Plonaise. mı3tir. rine zelzele m.ıntakasına mücavir v.i • 

Diln, Ankaradan verilen talimat 3 - Rossini - Tancredi uvertürü. ~~!ardan ba.§ka Posof m~murJıır 1 l!yetler kendi asgari ihtiyaçtan için 
• . . . mucibince şehrimizde Vali ve Bele - 8 - Saint-Saens - Javotte "Bale,. ~übü azalan Kmlay ~un:-i merk: 1 ıuJm olan ilaç ve tıbbt malzemeden 

ZelzPJe feli.ketzedelenne yardım •-ı ne lOOO lira nakden, Çapamark~ ~: diye Reisi Doktor Lfıtfi Kırdarın ri- ~ - J. J. Mayar - Bayram. ııne 171, Bursa muallimlen 500, yı- fazla olanlarını derhal zelzele mınta· 
çin İstanbul ticaret ve sanayi alemin- da maddeleri ml!eesc_scsi 10000 kışıyı yaseti altında vilayet mahalli yar • 15.15/15.30 Müzik • Cazband "Pl.,, ne Bursanın Gürsu nahiyesi halkı kasına göndermeğe başlamışlardır. 
de bUyilk bir faaliyet sarf edilme-ktc- doyurabilecek 1500 liralık çorba kom dım komitesi teşekkUl etmiştir. Ko- 18.00 Program. 280 lira gönderdikleri gibi Ad&.'la Adli . \ ' kil ti M 1ar1DJn 
dir. 1',elike:~edclere en acil bir yar. - pr~~~, yağ !abrlkalanndan Şark mitede Vali ve Belediye Reisi Dok • 18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve Mensuc~t fabrikası sahih~ ~mdi de ,e e Te:errU:mur 
dım qJmıık uzere paradan evvel aynı- yag muessesesı 100 teneke susam ya- tor Lutfi Kırdardan başka Fırka he- meteoroloji haberleri. 15.000 lıra teberrU eylemıştır. Ank 29 (AA ) _ Adi' Ve • 
yat göndermeyi kararla§tıran lsteu- ğı, ko:ıse!"Vacılar ilk parti olarak 2000 vcti idare reisi ve Konya mebusu 18.25 Müzik _ Radyo caz orkestrası. Ayniyat üzerine yapılan yardım - k~ı ti ara, 1 · · ı:_~ _1 ft .. . n· ı·-· h . . d '. b' k t k k f b 'k 1 200 - l da üh' b' ik ak ıs. e memur an yer sarsmı ... ısınUAP bul Sanayı ır ıgı şe r1mız cr..ı ır u u .>nsen·a, pamu a rı a an Tevfik Fikret Sılay Üniversite Kl- l9.00 Türk müzigı··. Çalanlar: Ve- ar m ım ır m tara varın - .. ta d 1 ilk b" ar· 

k . b "b . al"th hibl .. k"l 'd f'l k , tadı Anta' ı·· 1 d Al' zarar goren va n aş ara ır y ço. la rı a ve ım a ane sa crmı ı o ı ro ı pamu • tibi umumisi Kızılay İstanbul mU - cihe Reşad Erer Kemal Niyazi Sey- r . ıya uccar arın an ı d 1 k .. l d 1200 lira 
B. l·- d .. tm' d"' T" t M lan Y dmı , ' , o· 900 r al k . . Ar'f K ım oma uzere araarın :ı 

ll" ıge ave .. e ış ve un ıcare emur n ar 1 messili Ticaret Odası reisi Maarif hun İzzeddin Ökte. Okuyanlar: Sa- guz ır ı pırınç, ı ara · t l 1 d 
Odası salonlarında bir toplantı yapıl- Diğer taraftan şehrimizdeki resmi MüdürU Tevfik Kut Vilayet Defter- di Hoşses Radife Erten Mustafa barut ile Mehmed Ali Günen 10 çuval op amış ar tr. • 
mıştır. 'foplantıya iştirak eden fahri- müesseseler, bankalar ve şirketlerde darı Şevket Basın 'Birliği İstanbul Çağlar. ' ' un teberrü etmişler ve bunlan diln Ankara. llukuklulanmn Jlamiyet 
katörler ve imnla.thane sahibleri fe - çalışan memurlar da yardıma iştirak şubesi reisi 'Hakkı Tank bulunmak • 20.00 Konuşma. trenle Erzincana sevkeylemişlerdir. Ve Feragati • 
liketzcdelerc seve seve geniş mikyas- etmek Uzere faaliyete geçmişlerdir. tadır 2015 Türk müzicn • Yeni düg-ün Malatya kadınları arasında teşek- . Ank.ara, 29 (~.A.> .. - Hukuk Fa 

• • 1 k B .. "lk ı k G" "'kl B ·ı · · ı:.· k" ' l ed k ·t d b" 'k' t · ki.lltesı talebelen bugun yaptıkları top ta yardım etmeyı mcmnunıyet!e a· ugun ı o ara umru er aşmı - Valinin Bevanatı tiirküleri. Kadın kiline okuyucuları. u en omı eye e ır ı ı saa gı- . • . 
ı.,.ı 0· 0 .. 1 .. ·u d ı t l k 1 • b" k b' · · d 6 000 k"l lantıda hareketiarz felaketzedclenne 

bu~ etm: er ırlın "tealcb t ur ug dn e mUemu:b ar ·~i a~ar: b ma İçtimadan sonra Vali Lutfi Kırdar Çalan - Sadi Yaver Ataman. hı l ısa ·1 ır ~~di~~ı; ~ . k ı o geniş mikyasta yardımlarda bulun .. 

ı etı;e~. aakçı ~ını muhtcl"fı op .: a~derınb ~n m -~ıasıd mı ar a e er - §U beyanatta bulunmuştur: 20.35 Türk müziği - Saz eserleri. u gur ı e.; mtubeea .. a ·eın . te. avur - mak için bazı kararlar almışlardır. Bu 
antıya ışUr eoen mu ı sanayı ru a wunac<J.A ar ır. "Zelzeleden felakete uğrıyan yurd- Çalanlar· Hakkı Derman Şerif İçli ma ve ya0 e rru e ı mış ır. . .. . . . 

b b • .. l :1 b ı A D ı ıı L" 1 u · ' ' M k . n k . 'rlı· , ti · arada. leyli fakulte talebesı kendılerı· er a ı ougun ar:.ı. a.rın\la u unmıyan yrıca, en zyo arı, ıman ar - daşlarımıza yardım etmek irin An • Hasan Gür Hamdi Tokay Basri Üf- er ez uaıı asının \e • a~e enn . . . 
· d ı d b'l k ,.!"dli 1" - ·· 'I t k L' ı ı. ' ' ıu d ne verılen yemeklenn bırcr kabının dığer arka aş.arının a. yapa 1 ece • mum .ı.' u r ugu, .ı.~ ın a a ıman karada Büyük Millet Meclisi Reisi ler tzeddin ökte ı ar ıım . · · • 

· ik b't tm 1 :ıı.r k · <:.'.! • k t' H · • d · - .. ' · A k . 29 A A y d ve yıne faktilte tarafından kendilerı-lerı yardım m tannı tes ı e ış er- er czı, !:.'ır e ı aynye ve ıger mu sayın Abdülhalik Rendanın riyase • 21.00 Müzik_ Küçük orkestra "Şef n aıa, ( .. ) - ur umuzun . 
dir. Büyük bir kısmı hemen bugün esseselerde de toplantılar yapılacak- tinde teşekkül eden merkez mil- Necib A<>kın muhtelif yerlerinde vukua gelen ve ne yapılan ~~raflarının bı: ~ısınının 

·· d ·ım k Uz t "" ·• b'. "k b' "" l"k t beb" · bu felaket goren kardcşlerım.ızc ayı· 
ze~leOOOmın.taklıasınka gon erhıt li~f el- ır. Ji yardım komitesine bağlı olmak Ü· 1 - Georges Bizet - İnci avcıları Iuyuh ırl ıt~·a ede se .. :yet ~·erml ış r imasını fakülte idaresinden rica ey· 
re ,5, lıra k aıiar il'lU. e me - Eczacılann Yardımı zere şehrimizde de riyasetim altın· "Fantezi o a.n are cc ıarz an muı.cessır o an . . 

. h 1 Z l 1 t k d 1 ded' " . k d 1 . . d h d lcmışlcrdır buaat ve gıda maddesı azır anmış- e ze e mın a asın :ı. yara ı a ı da c. H. P. ve Kızılay başkanlıkları- 2 _ Massenet _ "Scenes Pitto _ ar eş erımıze yar ım ususun a . ·• 
tır. de fazla olduğu için İstanbul eczacı - nın dahil bulunduğu Milli Yardım resques 'l'ürk milletinin göstermekte olduğu l\lnnrıf Vekaletinde Yardım ~gramı 

Tüecanmızın Verdiği Eşya ları aralarında toplanarak seri bir su- komitesi teşekkül etmiş ve dün saat 3 _ 'Gade _Uvertür. milli tcsanüd ve şefkat tezahürünün Anka~a: 29 (A.A.) - Maarıf mer-
Yalnız dün bu toplantıda tebcrrü rette bu mıntakaya ilaç gönderecekler 15 de ilk taplantısmı yapmıştır. -i _ Leon Jessel _ Hayat, se~mek ifadesı olan yardımları neşre devam kez teşkıl~tın~ ç~ışan arkada§lar 

edilen ayniyat listesini neşrediyoruz. dir. Bu anda ilaç, gıda maddesi, mel- Kaza ve nahiyelerde kaymakam demektir! "Vals... ediyoruz: z~lzele fcla~~tine. u.grıya~ yurddaHl~-
Kunduracılar Cemiyeti derhal yola busat teberruatı paradan daha kıy- ve nahiye müdürlerinin riyasetinde 5 _ Tschaikovsky _ Vals. Merkez Bankası Milli Yardım Ko- r~ y~r?ım ıçın Mıllı Komıte emnıı 1

: 

çıkarılmak üzere şimdilik 3000 çüt metli olduğu düşüntilmektedir. ayni komiteler teşekkül etmiş ve fa- 22.00 Memleket saat ayarı, ajans mitesi cmı me 200 bin lira tevdi eyle- kıncı kanun ~ 940 aylıklarından. snfı 
kundura, şehrimizdeki lastik imalit- Radyolin Müessesesinin Yardımı aliyete geçmiş bulunuyor. haberleri ziraat esham - tahvilat miştir. tt~.taı ı 100 hraya kadar olanlardan 
he.neleri bu miktardan fazla lastik Radyolin Diş macunu sahibleri Ce- Komitemiz asil vatandaşlarımızın kambiyo'_ nuku; borsası "Fiyat. . ' Orm::ın Umum Müdürlüğü merkez yuzde ~· 200 e kadar olanlardan yuz-
kaloş, makarna fabrikaları ilk parti mil ve Necib biraderler zelzele !ela- her zaman gösterdiği yüksek hassa- 22.15 Konuşma "F..cnebi dillerde . vilayet teşkilatı memurl:-.rı tarafın - de ycdı buç~k, daha ~kar~ mafl!; a· 
olarak 7000 kilo makarna, uncular, ketzedelerine yardım olmak üzere Kı- siyet ve vatanperverliklerinden emin Yalnız kısa dalga postasile.. . dan zelzele felaketzedelerine ilk yar- lr. n~arda:ı .yuzde 10 nısbetınde pn.ra 
ilk parti olarak 500 çuval un, çorap zılay cemiyetine nakden yUz lira ve olarak bugünden itibaren maruf tile- 22.15 Müzik _ Sololar "Pi. Yalnız dım olarak 460 lira verilmiştir. k.~ılmesını kararlaştırmışlardı ~· BU· 
fanila imalathaneleri ilk parti olarak ayrıca 500 lira kıymetinde on bin a- carları ve müessese sahihlerini vi • uzun dalga postasile. " Turgudlu belediye meclısi lOO lir:ı tun rnaarıf me~s~blarının aynı. nıs • 
3000 çift fanila ve çorab, helvacılar ded Gripin teberrü etmişlerdir. liyetteki komiteye davet etmiştir. 22 45 Milzik _ Cazhand "Pl \'ermiştir. bctt~ yardıma ıştırak cdeceklerı mern 
ilk olarak 16000 kilo tahin helvası, Bir Fabrika Ve İ§~llerl SOO Lira Verdi Ayrıca her vatandaş bulunduğu 23:25 23.30 Yarı~k,i pro;am ve Yine dün ilk toplantıları yapan nunıyetle haber alınmıştır. 
Bahariye mensucat fabrikası 250 met Dün matbaamıza Ayvansarayda mıntakanın komitesine müracaat e· kapanış. Kastamonu Milli Yardım Komitesi ilk ....................... .... - ... " ....... . 
re kalın şayak "hem battaniye ve "Mihael Çıklıaş,, kamaş fabrikası na derek Kızılay makbuzu mukabilinde yardım olarak Kızılay umumi mcrke· ltalvall• mUlhlf ao§uldar 
hem de giyilebileeek n_.Mte ..... ı. .. + ... ""''"': .. ?N'. ··- - --: ""-1.......1 1~-·-. - - -··- • • • • .::. o·-· - .; ....... "'"' ,.,.,_ • Mulıh~h.11· IJll· tJemfr "'um 'Wl:.'U, !ı(ankırı komitcsı 1500, Bey 1'Iilano, 29 (A.A.) - ltalyadn b r 
,. ... - • ·· -- ---- ~ ..... •"'' u ....... ,.c ışçılcrı namına 100 Turk hrası ge· dımda bulunabilecektir. pazarı 2000 Gerede kazası 1000 lira - k d 1 kt a· Tr' ted 
mUrsel fab 'k ı 'l.k arti 1 k 250 frll k b il Uz ı· "Y · S mÜeSS8SeSİ kapat.idi ' ' sogu a gam esme e ır. ıyes e rı as ı P o ara ı ere u çy ıranın enı a· Bütün vatandaşların kış ortasında göndermiş bulunuyorlar. • tt 100 kll tr d f 1 ür tt 
battaniye, Defterdar dokuma limited bah., vedaatile zelzele felfıketzedeleıi açıkta kalan ve her Qeye muhtaç bu- Harbden sonra ihtikar yaptığı ta- Zon«•uld-1. dUn y b- 35 b' 

1
. bs:ın be ..:ı- ~ ome e ketend~z aL~ a de 

l k ti 'lk rti l k 200 tr k K 1 k i . . . ':I' h kk k d b" d . .. . '"' ~ ap gı ın ı· ır uz nu.gtırı esme ır. ıman a ı r e ı pa o ara me e a- namına ızı ay mer ez ne teslımı n· lunan felaketzedelerin imdadına ya- a u e en ır cmır nmesseses1 radan b'-'"'kn bugü d 13 b' 1. t . 
l be bez h · · dek' b ed'ld' p Kızıl · k t ım tı B u -:t n e ın ıra e- bulunan vapurlar halatlarını takvıye-ın yaz , şe rımız ı sa uncu- ca ı ı. arayı ay merkezınt! nş edercesine koşacaklarını gayet apa ı ış r. u m e. !'!ese Galatada berril etmi§tir. . 
lar 14000 kilo sabun, ayriyeten mem- tevdi ettik. MezkQr müessese ile me- tabii buluyorum.,, Firde~me sokağında Baki isminde bi· Adi' , V kal . . ~ e mecbur kalmışlardır. 
leketimizin tanınmış sabun tüccarla- murlarmın ve işçilerinin bu asiline İstanbul Valisi ve Belediye Re' . rinc aid olup 15 gün mU<ldetle kapa- ı~e_ e etı merkez teşkılfı.tı ve 1talya - Yugoslavya hududunda ha. 
nndan Tevfik Milli Yardım komitesi- hareketin! takdirle kar•nJarız. Dr L ·tı· K ,3_ ısı tılmıştır. buna bagh mahkemeler rncnsublan raret derecesi sıfırdan nşağı 17 dir. 

~ • rU ' tru.ur 6000 r . 1 d. 
Ordu Ve Girosuna. Gidecek Heyetler Efya ç•lan kızler GO s;er ır~ vennış e~ 1

:· İsonzo mıntakasındaki sular ,e 

Üniversitede Valimiz, bir arkadaşımıza ayrıca gUn hapis yatacaklar Hakkari ve Kırşehır memurlarıma ı fontfalcone'deki göller donmuBtur. 
şunları söylemiştir; Fe~zi) e ve Hikmet adında. on be- aşlarının yüzde onunu, Muş vilayeti Dnğlar eteklerine kadar karla örtti-
"- Ordu ve Giresuna mebzul mik· şer yaşında iki kız, Mahmudpaşada memurları istihkaklarının yilzde be- lildilr. 

tarda eşya, yiyecek ve tıbbi leva- iki dükkandnn biribirlcrine yardım e-
zımla ve birer operatörün riyasetin- derek ayakkabı \'e boyun atkısı çal. 
de oldukça kuvvetli birer sıhhi ekip dıklarından mahkemeye ''erihni"'ler. 
gönderiyoruz. Bunlar yarın (Bugün) yaşlarının kllçüklüğil ve çaldıkları şey 
hareket edecektir. Heyette, ayrıca lerin kıymetlerinin hafifliği de nazarı 

N 
sinemasında 

Heyecanlı bir toplantı )'apıldı, ted
ris heyeti 4000 lira in ne verdi, genç
likte teberrü:lerine başlamak üzere iki§er doktor ve hastabakıcılar bu • dikkate alınarak birer ay yirmiııer Slnemanuı M"hhar ),itim, Polonyanın dehakir artJsü 

lunacaktır.,, gün hapse mahkflm edilmişlerdir. p Q 1 
Kızılay Alemdar Nahiyesinin L A N E G R ' n in 

Universite, dün zelzele feliketze -f u!zele felaketini haber alır almaz Faaliyeti __.. İTİZAR K İV AN PETROVITOH ıı., beraber ~o' lrdJ.kJeri 
delerine gençliğin büyük ve asil a - mim yardım komitesi reisi ve Büyük Kızılay Alemdar nahiyesi başta A R A R G E C E S 1 

CUmh Yazımızın !.'Okluğundan Ka.fes-
llka ve aempatislni gösteren muaz- Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren- urlyet Halk Partisi reisi, Ço - tef Şahane güzellikler filini. ba"'lıyor 

k teki Kuş rlkaıruzı koyamadık. """ 
sam ve heyecanlı tezahürlere sahne da.ya aplıdaki telgrafı gekmi§tir. cu Esirgeme Kurumu ve Alemdar Okuyucularımızdan öıürler dile- POLA NEGRİ'nin en son şaheseri ve 1940 senesinin ilk siiper filmidir. 
olm1J11;ur. Dün aabah Üniversite bi- Sayın AbdHlbaJlk Benda Spor Birliği reis ve azaları olduğu 11.Aveten: FOKS JlJRNAL son harb , .0 dUnya haberleri 
nasında. toplanan gençler, zelzele do- BöyUk Millet Mecllsl Reisi halde mıntakası dahilindeki hayırse- rlz. • • • •• BugUn saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler ••• • il 
llyıaile Üniveraitenin yapacağı yar- Tıb FakWteei son sınıf taıebe8i zeı. ver yurddaşlann yardımile önUmUz- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
cbma dair mUhlm kararlar vermiı - zele mıntakaaında. yaralılara ve has· deki 31/ 12/ 939 pazar gUnU kendi ma- =========================================.=. 
lerdir. talara bakabilmek için hizmete l . hallelerindekl dllkkA.n ve evleri zlya-

Univereite rektörü Cemil Bilse! her maded.lr ler. BiltUn talebe bu husu• ret ederek halkımızın zelzele !eliıket
tarafa hoparlörle ilin olunan heye- ta kendilerine düşecek vazifeyi itaya ıedelerlne yardım vazifelerini kolay
oanlı ve bellğ bir hitabe irad etmJe- hazırdırlar. lqtırmak üzere teberrulannı kabul 
tir. Rektör son büyük facia klU'll - Univ.ersite içinde iane toplanmafa edeceklerdir. 
IUlda gençliğin göaterdifi bl1ytlk baolanmıştlr. Hariçte, faaliyetlerhı· Şişli Kadınlarının Hami~ eti 
hı•asiyeti ehemmiyetle kaydetmıı, den istifade olunmak arzu buyuru! • Şişli mıntakasının hamiyetli Ti.irk 
iıocaıarın da bu hislere ve ıztiraba duğu takdirde her birimiz ve her bi- kadınlan dün Şişli Halkevinde valimi· 
tamamile tıtirak ettiğini tebarlh rimizin bunu bir vatan borcu bllerek zfn refikasının riyasetinde toplanmış
ettirmlıtir. Bilhassa Tıb Fakültesi ita edeceğipıizi ve bu hususta emir lar ve evlerden eşya toplamağa, ken
atajyer talebesinin zelzele mınta.ka • beklediğimizi saygılarımla arzederim. dl aralarında kumaş tedarik ederek 
11nda bilfiil çalı§mak üzere harekete Cemil BU3eZ ve 3 gün Halkevinde çalışarak pamuk 
hazır olduklarını bildirmelerini bU- Abdülhalik Renda Rektöre tele • lu hırkalar vesaire dikip fclfiketzede-
yük bir vatanperverlik numunesi ola- fonla verdiği cevabda kendisinden lere gönderıncğe karar vermişlerdir. 
rak kabul ettiğini söylemiştir. gelen telgrafdan çok mütehassis ol- --~ 

T A KSIM Sinemasında 
Bütün İstanbulu hayran eden büyük film 

REŞAT NURi GÜNTEKIN'in Eseri 

Cemil Bilsel Universiteden yapıla· duğunu ve içtima bnlinde bulunan lnglltarepe vealkauaulU 
cak yardım için bir liste açarak ken- heyete arzettiğini bildirmi§tir. Londra, 29 (A.A.) _ !nşe nezarc- Şimdiye kadar memleketimizde çevıilen filmlerin en mükemmeli. Rejisör: Faruk Kenç _ Musild: Beste 
disl 100 lira para ve bir elbise ile iş- liutün Mckteblerde tane Toplanıyor tı, İngilterede B sonkfmunda şekerin ar ARTAld - Başrollcrde: SUA Vt - NEVZA. T - NEBAHAT _ MÜRVET-SENİYE_ NEVCtv Ai~ _ 
tırak etnıla, Profesör Dr. Mazhar İstanbul Maarif MüdilrH.ığ ı, maari- ve şubat sonunda etin vesika usul Un o SITICT - MEHMET. Bir hazin mevzulu aile faciası - Zevk alemleri -Tekke sahneleri. HAI.J.L KA.Mlı.. f 
Osman 500, Tcvfıl, Remzi 100, pro- fe bağlı 670 teşekkille birer tamim tAbi tutulacağını bildirmiştir. Stüdyosu eseri. Seanslar : 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 

fesör Turhan 100, Hulflsi Behçet 100, göndererek zelzele feiaketzedelerine ~~~~~~~~~~~ii~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~5!~~~~~~~55!5~~~5~~~5~~ doçent HAzım 100 lira vermişlerdir. yardım için s liratlc h:ırel.eie geçilme- ~ ;uşa+ ji«4ıiIDÇ::4319rıi:!WM' ±eMS • m 
Blltun profesör ve doçentlerden sini istemiştir. l stanbulda bun- B u G u·· N 

toplanan para miktan 4000 lirayı te- ların 81 ilk mektcb, orta ve ııse 
eavtız etmietlr. Bugünden itibaren Kızıla) için birer iane merkezi haline M E L E K 
gençlik te yardıma başlıyacaktır. Ü- getirilmi~tir. Bu mekteblerde dün ak
Jliversiten toplıyacağı para 15 bin ~ama kadar toplanan ianeler Kızıla-

Sinemasında 

Baş 

Rollerde 

Norma Shearer 
Ve 

Clark Ciable llrayı tecavüz edecektir. • ya devrolunmuştur. Bunların toplıya-
t!niversite G ·n~iğinin l'el"'rafı catı yardımın 100 hm lirayı tecav\U BugUn •••• t ve 2,3 0 da tenzllith h•lk maUnelerl 

Oniverslte RektZrü Cemil Bilael edeceii zannolunmakWar. iiil _____ ll:il ____ mıiilllliıilimmiMırılıll• .. llllilllllı1&1iıııliımiııiiımlillıiıiiııiııliliııiİİıillııliiiııiiiıiiiiiiiiiİılİ-••••-•••••••llıll 
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Yeni Sabah Koşusu Yarın! 

Evvela Avrupada 
SULH 
(Ba.5nı.akaldden dcv:.m} 

mak istemek kendimizi peşinden aka
mete ve hayal sukutuna uğratmak o
lur. Realist, devamlı ve icrası mUm
kiln bir iş görebilmek için bu hakikati All•tlarl 

'YENİ SABAH,, 
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Koşumuzun programım, atletlerlmlzin dikkat:;~:.~;:~ ıı:·:: 

daletten behsederlerken, muarızları PAZAR 

etmeleri lazım gelen malümat ı neşrediyoruz ~==u~;s.~::{: 

Koşumuza giı.mek i9iu dün matbaamıza relereli kaydolan 
atletlerden bazıları ... 

Atletlerimizin 
nazarı dikkatine 

~-\~~~ 
Yeni Sabahın atletizm sporunun "..;:::: 

gençlik aru.sına daha iyi yayılmasını, . _ -3..'~ ~ 
ayni ı,.nrn nda bu sporla ötedenberi ~ ; '~ ~ 
ıı ğı·aşan kıymetli atletlerimizin bir ay 0 ~ ~ 't/, / ~ 
ı; ınra yapılncak .na~an Kros şampi- ~ ~ ~· . ..J .... ~ ~ 
yo ıasrn.ı <lnha cıddı hazırlanmalarını ~-~·"""-~~..,,. 
temin ga)•esile tertib ettiği yılbaşı so- v d -~fal 

1 
___ ,_ ti ., __ 

11 d .u.oşumuz a muvu..ı { o ~ a ewon:ı 
kaı:: 0 ,1, r"'k ko usu yarın saat e .1 k dal la • · verı ece ma ya rım~ 
yapılat:aktır. 

Miileadclicl defalar bildirdiğimiz gi
bi "). <'Hi ~abah,, yılbaşı sokak bay· 
rnk yarı. ı biı· takım ko~usudur. 
Koşumuz. şimdiye kadar matbaa

ınıziı \'C Fencrba.h~e, Galatasaray, 
P.cr.iktafi l:!iiplc.'ıinc, Spor Eğitmen 
ı~ mm ve Bı:":.oğlu Halkevinde koşu 
i~I .... l'iJe uğı .ışun arkadaşlarımıza mU
rac:ı:.ıt erlerck isiınlcrini kaydettiren 
atlet: rlc bu akf;:ım saat 8 e kadar 
gazctı'mi •. r mi.ıa aat ederek kaydo -
lunaco.k bütün . porcul:ıra açıktır. 

K"<.:t.! uı m programını ve atletle -
l'imiz:r. uiJ k:ıt etmeleri lazımgelen 

nokt:ı l:ırı berveçlıifı.ti nazarı dikkat· 

Macar takımı 
dün geldi 

*\ adalet ve hak esaslarına mı istinad 
ediyor? diyorlar. Siz de başka. millet
lerin memleketlerini istila etmediniz 
mi? Evvela kendiniz hakka ve adale
te hilrmet ediniz, sonra bizi muahaze 
ediniz, diyorlar. 

Bugün lstanbul Muhtenu:a 
karşrfaşıyor 

Istanbulda üç, Ankarada. ilrl 
maç yapmak üzere davet edilen 
geçen senenin merkezi Avrupa bi
rincisi Macaristanın meşhur Fe-
renç Varoş takımı dün sabahki 
Konvansiyonel trenile şehrimize 

gelıniatlr. 

Bir müddet evvel memleketim.i
zi ziy,aret eden Yugoslav futbol 
takımını sekiz golle yenen Macar
lar liiehrim.ize 18 kişilik çok kuv-
vetli bir kadro ile gelmiş ve Sirke
ci garında Beden Terbiyesi Genel 
Direkt6rlüğil adına bölge erkaru 
tarafından karşılanmış, kafile rei
si doktor Tollıa bir buket veril
miştir. 

Kafile reisi iki milletin yakınlı
ğından, dostluğundan ve Türk fut~ 
bolcülerile maç yapmak fırsatını 
buldukları için çok memnun ol -
duklarını söyliyerek daveti yapan
lara teşekkür etmiştir. Macarlar 
Bristol oteline inmişlerdir. 
Avmpanın en kuvvetli takımla

rından biri olan Macarlar buglin 
İstanbul muhtelitine karşı şu kad
ro ile çıkacaklardır: 

Palinkaz - Hamoçi, Polgar -
Sayker, La.zar, Şaruşi - Kişel, Şa

ruşi I., Yakop, Artolay, Cemay. 
Maçlardan birincisinin Adnan 

Akın, ikincisini Refik Osman, il
çUncüsünü de Ahmed Adem idare 
edecektir. 

17 gUn hapsa mal 

Mücerred, nazari ve umumi bir ba-
kımdan muhakeme edilince, bu itira
zın doğruluğu inkar edilemez. Fakat 
biz bugün bütün cihanı ıslah etmeğe, 
adalete ve hakka kavuşturmağa kal
kacak olursak, Avrupayı sükiin ve 
sulhe kavuşturmak ümidini bile el
den kaçırırız. Beyaz ırkın, Amerika 
bahisten hariç kalırsa, merkezi Av -
rupadır. Beyaz ırk Avrupadan taş
mış, emperyalizm hırslarile müstem
lekeler tesis etmiş ve başka milletleri 
esaret altına almıştır. Bunun ebedi 
bir rejim olacağını kimse iddia ede -
mez. Büyük Britanya İmparatorluğu
nun tekamülü bu iddiamızın bir deli
liclir. Yarın, tekamül safhası biraz da
ha ilerleyince, Hindistan da bir Do
minion olacaktır. Fakat, Avrupanın 
düzenini hakka ve adalete istinad et
tirmek için başka kıtaların tekamülü
nün ilerlemesini beklemek yalıud o 
tekamülü beklemeden Avrupa rejimi-• • ni Afrikada da tesise kalkmak haya-
la ta kendimizi kurban etmekten baş
ka bir manayı ifade edemez. 

Bugün Avrupada en küçük bir dev-
. Jetin bile diğer büyük devletlerle mü
savi tanınması ve milliyet prensipi, 
halkın kendi kendisini idare etmesi 
kaidesini rehber olarak ele almış mUş 
terek bir hak ve adalet hedefine doğ
ru yürütmesi kabildir ve 18.zımdır. Bir 
kere Avrupayı kurtarmak, AYrupa
daki milletleri hür ve taarruzdan ma
sun yaşatmak, ondan sonra ayni pren 
sipleri yavaş yavaş sair lntalara da 
teşmil etmekten başka bir yol tutu -
lam az. 

Hüf'eyin Cahid YALÇIN" 

olan kUfUr 1 Er oinci talebe 
Arzuhalci İsmail Tekim isminde bi- mahkemede 

risi, geçenlerde sarhoş olarak Divan- Evvelki gün Beşiktaşta bir eroin 
y.olunda t~tünc~ Arife gi~::e~. vere- fabrikası işlete~ Kabataş Lisesi tale
sıye ra~~ ısten:ıış, ~ermedigı ıçır:ru.kı- besinden Şadi ile ortağı tütün fabri
zarak küfretmış, bır .de camını. - kasında ustabaşı !brahimin yakalan
mış, mahkemeye verılerek tevkif 0 • dık.larını yazmıştık. Bunlar hakkında-
l~uştu. .. .. .. ki tahkikat ikmal edilmiş, hakların · 

lerine vazcöiyoruz : Dun Sultanahmed uçuncu sulh ce- daki zabıt hazırlanmıştır. İkisi de bu 
Atletlerimiz 1 . za mahkemesinde 1smailin muhake - sabah asliye beşinci ceza mahke~esi-

1 - Atletler yarınki pazar sabahı mesi neticelenclirilmiş, hakaret, cam ne verileceklerdir. 
saat 10 da Galatasaray kJübünde kırmak ve sarhoşluk ;suçlarından ce-
toplanmağa baslıyacaklardır. 10.30 y man 17 gün hapis ve 790 kuruş para K•rıslle ı,ıgını döven 
ta yapılncak yoklamadan sonra tam cezasına mahkum edilmiştir. !smail koca mahkOm oldu 
11 de Taksimden koşuya başlanacak- mahkumiyet mUddetini mevkuf ola - tzak isminde birisi karısı Sarayı 
tır. rak doldurduğundan serbest bırakıl- Ha.san isminde birinin kolunda gör -

2 - Tek numara taşıyan atletler mıştır. müş, her ikisini de dövmüştür. Dün 
Galatasaray klübil, Taksim meydanı, .. . ·· . Sultanahmed birinci sulh ceza mah-
Caddeikcbir, 'l'Unel, Bankalar, Köp- Koswnu7..da eu iyi derece al~ ta- sir;:!~ri yazılı gureşçıler .kabul edile- kemesinde yapılan muhakeme sonun-
ril, Eminönü, Sirkeci yolile Eminönü kıma \ 'erilecek Yeni Sabah kupası ce56ırk . . 1 

K H"' . ,. __ t y da 30 lira para cezasına mahkfun edil 
Halkevine gelecek bayrıığı orada. 1 b"lh lak d im k k . 1 o: · Huseakyıkn,Ak~uııe =· miştir. 
bekli en arkadaşlarına verecekler - ~ ı .. assa ~ a ar 0 a neza e- Emın Akkan, ı pınar, • _ • ......_ 
dir. Y tml gostermış ve mUsaba~~z sa:· med Dalan, Cemal Uzar. . . ı L A. N 

Çift numarayı taşıyan atletler lnunda ~~acak atletl~rını~ze ven: 61 kilo: Yaşar Erkan, Halil Yüzer, Tahsildar Bay 1BRAH1M BAKIR-
Tıbb Adl• Si k . T:?"· rU t y lecek mukafatları kendı elile tevzı Mahmud Taylan, Mehmed Oktav, ts- CI' 

281121939 
ta ihin" d . b 

ı ı, r ecı, ı.:~op ram.va tın •. k bul tm· tir Değ r mail Akbulut. nın . . . r ~n ıti are.n. 
yolunu takiben Pannaklrnpıda Ga • ı e :gı a . e ış • ~r 1 spor timi d ıdı-
1 t klübU e gı"derek ya.rıaı bi- terbıyeclm.ıze bu nezaketlerınden do- 66 kilo: Yusuf Aslan Yener, lzzet memun~e z en ayn gın~ ve mu-
a. asaray n v 1 t kkU .. b" 1f Kıl Ras" A~ftft~ Ali S M essesemızle alakası kalmadıgını ilan tireceklerdir. ayı eee ru ır vaz e sayarız, ıç, ım ~. ezer, wr ederiz 

Binaenaleyh Beyoğlu cihetinde Ga.· Arkadaşlarımızı da~et ta.fa Çakır. . . · 
la.tasaray klUbU, İstanbul cihetinde Ko~~uzu ~dare edecek teknik he- 7~ kilo: Faık Bilken, Ahmed Kan
Eminönil Halkevi, lokallerini ya.rışı-lyetimızı te§kıl eden aziz arkadaşla- demır,. Mustafa Erkmen, Yavuz. . •••••••••••••• 
mıza tahsis etmek suretile bu müsa- nmızdan mUsabaka.mıza aid son te- 79 kılo: A~an, Mehmet Pekdemır, Acı bir kayıp 
b:ıkamızdn. "Yeni Sabahır ın bu genç- 1 ferrüatı tesbit etmek ve yeniden göz- Haydar. !nceışler, Rızık. . 
lik hizmetini teshil etmişlerdir. den geçirmek Uzere bu akşam saat 87 kilo: Mustafa Çakmak, Şevki Tıbb" be . 

•• .... 1 5.30 da B3yoğlu Halkevinrfo bul~- Akalın. . ıye şın4 l!W~•••• 
MukafaLarım 1 Z mamızı rica. ederiz Agı-r Mehmed Çoban, Ahmed Ye- cı sınıf talebe • 

· sinden İzmirli 
Galatnsaraydan Eminönü Halke- Spor e§ltmmn kursu ner. . . .. Nihad Urca.n 

vind ilk gelen 5 atletle EmbönU P.illlk lrn11h nl rı bitti . 3 - Yukarıda ısını. yazılı gureş • diln He beliad
3 · den G:ıln'---:ıray klübilne ilk gı·- 15 ~denberi devam edilmekte çıler yazılı oldukları kilolardan daha Y 

evın 1.(1.lJ b . 1 i.i b kal · sanatoryomun -
den 5 atlete hususi surette ~la~- ol~ Spor Eğitmen .. Kursu ı:ne~yet yukarı kılo arda m sa a ara gıre- da vefat etmiş. 
tığımız madalyalar ve ayrıca bınncı, bntihanları dlln ne ... lcelenmıştır. mezler. . . . tir. Faktilte mu· 
ikin · Ut>üncU. gelen takımları te.'.}kil Btıo<Yfin Kulelispor evinde yapılacak 4 - Sıkletlerde bir kilo tolerans . 

cı, "' k bul edil bil. rutinde çalışkan. ı;:r,'·~--~ 
ede.-ı atletler koııu · fazıil~ y~ pan- bir spor tezahüründen sonra Kuleli a e ır. lığil taııın 
talonu, en fa.7,lu, atletle iştirak odip sinema salonunda merasimle diplo - 5 - Tartı s~t 1!i - 19 arasında olane k d mı~ 
t~ atletleri en iyi derece ile yar1şı maJar tevzi edilecektir. yapılacak ve musa~.alcalara saa~ .20 ar a aşı 1 

killl d h l" k G k n de başlanacaktır. Musabakalar bırın- mızın cenazes 
bitiren te~elt er~ e el •ye nlara. ı re o - t"\.U.Dten . .. b't di~. takd. de ertesi gün bu gUn öglena.-
bu koıJu için tahsıs ~ilen Yeni Sa·ı Gu·ireş'erı· cdı gund ı mdie·1 gıkti ır mazından sonra 
b lı k takdim edılecclttir ı ~ evam e ece r. . 

a upası liiür-U · 1 -~eden .Ter~iyesi Jstanbul Bölgesj 6 - Güreşçiler mfu;abakalara ya- Heybeliada san~toryomundan kaldı: 
a. T. ı. D6r8 rntUdi·,aure{l Ajanlıgın.dan: nm mayo ile giremezler. rılacaktır. Allesıne ve dostlarına tazı-
' tlm;o-ı bl2~ t. te zl O. ca. j 1 - 1~/1/19~0 tarihinde Greko • 7 - Bu m!W.bakalıı.r Ba~kan §am· yetlerimizi sunarız. 

Beden Tc.rbıyeaı Genel Dırektöril, Rumen güreş mlisabakaln.rı yapıla. - piyonll.Slna girecek olan milli takı - ~ka.daşları 
General <>..mil Taner. ."Yenı ~a-f caktır. ma seçme müsabakaları için hazır • ••••m•a:.!C!ılm:ıcmc::;:.z:lii:ll 
bah11 ın bu spor ve gençtik ~eti 1 ~ - Bu milsa.bakalara aşağıda i- lık mahiyetinde olacaktır. 

G. ve A. Ba.ker Ltd. 

Tö.rkr-eye çeviren: lIVSEYtN CAHİD Yı 

Orclu, devrin en cok muhtac aldı 
• • • 

şeyi yetiştiriyordu: lnaanlar 
-as-

Kurnazıann nümune teşkil et4 

tikleri bir devirde bir örnek hiç 
düzeıısi.zlikten daima da.ha iyi ol
duğu prensipini galebe ettirebil
mek üstadane bir darbe idi. 

Yalnız bu prensipde henüz hiç 
bozulmamış ve gürbüz bir sıhhatin 
mevcudiyetine bir şehadet vardı. 

Eğer ordunun verdiği terbiye bu 
temel kuvveti yenilemeğe daima 
ve muttasıl itina göstermemiş ol
sa idi hergünkU hayatta böyle bir 
sıhhat çoktan ortadan kalkmış ola
caktı. 

Cebir ve tazyik altında yeni bir 
gasb ve ticaret Dlktat'ı imzalamak 
keyfiyeti müstesna olmak üzere, 
hiçbir zaman ef'al ve harekatının 
hiçbiri için kuvvetlerini toplaya
mıyan şimdiki Reich bükümetimi
zin azim ve karar kabiliyetinden 
ne müdhiş surette mahrum olduğu
na bir bakmak kafidir. Fakat bir 
Dilda.t'ı imzalıyacağı zaman, her 
tUrlii mesuliyeti bertaraf eder ve 
kendisine ne gösterilirse hemen 
bir mebusan meclisi stenografi sü
rati ile onu imzalar. Filhakika bu 
gibi ahvalde onun için bir karar 
almak kolaydır: Çünkü bu karar 
ona hariçten emir ve imla edil
miştir. 

Ordu iclcalizm ve vatana ve dev
letin büyüklüğüne sadakat terbiye
si vermişti. Halbuki her günkü ha
yatta hırs ve tama ve materyalizm 
intişar ediyordu. Ordu sınıf1ar ha
linde ayrılmağa karşı miittebid bir 
kavim vücude getiriyordu ve bu 
hususda ihtimal ki tek bir zaYJf 
noktası bulunuyordu: Bir senelik 
gönüllüler usulü. Bu bir kabahat 
idi. Çünkü, bu yüzden, mutlak mü
savat prcnsipi ihlal edilmiş oluyor
du. Daha çok talim görm~ adam 
tekrar muhitinin sair kısımlarının 
çerçevesinden harice çıkmış bulu
nuyordu. Halbuki bunun aksi daha 
müreccahtı. 

Bizim yüksek sınıflarımızın o 
kadar clcrin umumi cehaleti ve biz
deki halktan gittikçe daha bariz 
bir surette ayrılmaları karşısında, 
ordu, hiç olmazsa lrnndi safları a
rasında "zekiler,, denilenlerin ayrı
lıklarından ictinab etmiş olsa idi, 
gayet hayırlı bir tesir yapını§ o
lurdu. Bu suretle hareket etme -
mek bir kabahat idi. Fakat bu dün· 
yada hangi müessese 18.yühtidir? 
Herhalde, orduda, hayır zarara 
o kadar galib idi ki müsab olabil
diği bir p:ır~acık malüliyetler va
sati insan kusurlarına nisbetle çok 
daha ehemmiyetsiz şeylerdir. 

F..ski imparatorluğun ordusuna 
atfedilebilecek en büyUk meziyet 
her şeyin ekseriyete, tabi olduğu 
bir devirde Yahudilerin adede kar
~ı besledikleri körükörüne peresti
şe zıd olarak, şahsiyete iman pren
sipini muhafaza etmiş olmasıdır~ 
Filhakika ordu çağdaş devrin en 
çok muhtac olduğu şeyi yetiştiri
yordu: !nsa.nlar. Bir gevşeme, in
tişar etmekte olan bir kadınla§ma 
bataklığı içinde, her sene, ordu~ 

nun safları arasından 350.000 genç 
çıkıyordu ki kendilerinden kuvvet 
f~kırıyordu. Bunlar iki sene de
vam eden talimler ile gençliklerinin 
rahavetlerini atmışlar ve çelik gi-

bi vticudler kazanmışlardı. Bu 
müddet zarfında itaat etmeğe alış
mış olan delikanlı artık, fakat an
cak bu devreden sonra, kumanda 
etmeyi öğrenebilirdi. Adım atışın
dan talimli askeri tanımak kabildi, 

Ordu, Alman milletinin büyilk 
mektebi idi. Kıskançlık ve hırs ve 

ı tama sevkile, imparatorluğun aczi
ni ve vatanda&].arın müdafaa nok
sanını istiyen vilcudilııden müste· 
fid olanln.rın azgın kinlerinin ordu
ya karşı toplanmaları sebebsiz de
ğildi. 

Birçok Almanların dtiôtükieri 
körlük yahud fena niyet içinde 
teslim etmek istemedikleri şeyi 

ecnebiler takviye ediyorlardı. Al-
man ordnsu Alman milletinin hür
riyetinin ve çocuklarının gıd:ısınıu 

hizmetinde en kudretli bir 
idi (1). 

Devletin şekline ve ord 
çilncil bir unsur iştirak edi 
Eski imparatorluğu kıyas 

etmez memurlar heyeti. 

Almanya dUnyanın en iyi 
litlı ve en iyi idare edilen bir 
leketi idi. Alman memurun 
tasiyeci göreneği aleyhinde 
ca bir çok şeyler söylene 
Başka devletlerde, işler b1 
daha. iyi gitmiyordu. Belki 
lakis daha fena idi. 

Fakat cliğer devletlerde o 
şey bu uzviyetin hayran ka 
sağlamlığı ve onu terkib ed 
muhterem ve ahlak kaidele 
ayrılmaz zihniyeti idi. Mer 
sadakat ile milterafik bir 
görenek prensip fıkdanın 

karaktersiz ve, bugün sık 
sedi.if edildiği Uzere, cahil 
modernlikten daha iyidir. 

şimdi harbden evvelki be 
parça kırtasiyeci Alman ida 
ticaret bakımmdan, iktida 
duğunu iddia etmek pek r 
ise de buna şu cevabı verm 
fidir: 

Dünyanın hangi memlel 
de Almaııyanın şimendif erl 
dar iyi sevk ve idare edilen 
letme ve ticari bakımdan bu 
iyi bir teşkilat vardı? Bu 
uzviyeti mahvetmek inkılaba 
olacakmış. Nihayet milletin 
den alınmağa ve bu cümh 
ınlies;,;islerinin ruhuna göre 
lize edilmeğe yani Alınıın 
hının "deleguant,, i sıfatile 

18.syonun beynelmilel serm 
ıizmet etmeğe uygun hale 

Memurlar heyetini ve idar 
zmı bilha.c::. a tiliık ve tem · 
cihet muhtelif hükfunetlere 
istiklal idi. Bu hükumetleri 
si zihniyetleri Alman mem 
zihniyeti iizerinde hiçbir u ·· 
tesir icra edemezdi. Fakat i 
danberi, bu tamamen değiş 
Melekeler ve ehliyet ve ikti 
rine filan siyasi yazıdaki 
kaim oluyordu. Orijinal ve 
kil bir karakter memura 
vermek değil bilakis engel 
ediyordu. 

Devletin §ekli, ordu ve 
lar heyeti üzerine eski im 
torluğun kuvveti ve mu 
şevket ve satveti istinad edi 
Bunlar bugUnkU devlette 
eksik olan bir vasfın en biri 
recede mühim sebebleri 
Devlet otoritesi. Çünkil devi 
ritesi parlamentolarda yahu 
staglardaki gevezelikler ve 
devleti himaye kanunlarına 
bu otoriteyi yü.ısilzce inkar 
!eri deh~et içinde bırakmağ 
sus mahkemelerin kararla 
nad etmez; bir cemaati sevk 
re edenlere gösterilmek ica 
ve gösterliebilen umumi i 
istinad eder. Fakat bu itim 

kere daha söyllyelim, me 
hilkftm.etinin ve idaresinin 
kir, menfaat mUlaha.za.ların 
zak bulunduğuna dair s 
sarsılmaz bir kanaatin m 
dür. Bu, kanunun mdnası 

deki tam itila.itan ve um 
f ından hUrmet edilen pre 
hakkındaki anlaşma hlı;c;in 

ri gelir. 

Çünkti, nihayet, lıilkfun 

tomlerl tazyik ve cebrü şid 
rine dayanmazlar; meziye 
halkın menfaa ilerini temsil 
minıiyetine ve onun inkişaf 
dilen yardıma iman üzerine 
ederler. 

[Devamı 

[l]" Halbuki yukanda 
emniyet altına almak i~in 
genişletme · lfızımgeldiği i 
görd!.ilL Ilundan c'Ia fütuba 
su ~tlınııştır. "llraıısızca 

min notu.,, 
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L_·~-Ç~O~C~U~K~-~-- KEL Al C:O i~~ 
LTANAI~ 

Ar acan Vahşiler Reisinin Yanında il Meraklı eiıuiıer 1 Noı so 

* Hep elele veruek 
Yllrü.r bu çlf~ bebek. 
Geoe gündüz beraber 
Gezerler, yer, 19erhr. 

* Oyuıı bile ayırmaz 
Onları bir gi1ıı biraL 
Kitab, resim, oyun~ 
BaJı~ekl wıııcak. 

Yeti::nüş meyva dalı 
Onların ortak malı ! 
Vllcud iki, ytlrck bil', 
Böyle olan se\1Ur ..•• 

Cici Anno 

Su k•ç derecede donar? 

Çnlxm bir ıwyım kaybetmi§ 
hoyımH bıdımıız bakalmı 

- Pehlivanlık başka, padişahlık 
başkadn· ... Hatır, gönül yok .. dedi. 

Padişahın bu .,özleri Aliçoyu seYin
dirmişti. Hemen cevab verdi: 

- Çok yaşa padişahım ... 
Makurniıcı, Sultan Azizden af dile

di.. 

Bulmacayı çözen küçük okuyucu- - Padişahım, af buyurunuz dal -ı 
"'"'""""'"""'" .. '""""""""'''"'"""'' lar bulmacayı kesip bir kağıda yapış- mışım. 

1 E" 1 ener ek ô ur 8 n in i tırdıktan ve kağıdın altına da oku- Makarnacı alta yattı. Aliço, kema
g 6 ! naldı bir şekilde isim ve adresini neye geçti. Makarnacı, korkusundan 

---------------------------- yazdıktan sonra bunu bir zarfa ko· ayaklarını altına almış, bir köstebek 
Çiçek ••l•taaı yup zarfın üzerine .. Yeni Sabah,, ga- gibi büıülmüştll. 'ı 

Eski zamanlarda Roma kıbarlan zetesi bulmaca memurluğuna - ls- Aliço, hasmını açmak için güçlük 
bazı çiçek yapraklarından salata ya- tanbul,. yazarak bize gönderirler. çekmedi. Sağ elile, hasmının sol ayak 
parlardı. Ve bu salatalar o zamanlar Şayed zarf yapıştırılmaz da açık bileği altından elini geçirdi. Yüz yir
çok makbule geçerler ve kibar sof- gönderilirse 30 paralık posta pul11 mi okkalık Makarnacıyı silkeledi. Ve 
ralarında mutlaka bulundurulurdu. kafi gelir. hasmınuı bir hamlede sol ayağını ve 

Yaş Ağaç Kesilmircn .I\lenıleket Doğru çözen küçük okuyucuları- sol tarafuu havalandırdı. Havalandı -
Hindistanda "Simla,, \'ilfıyetinde mıza ikincik!nun sonunda yapacağı. rır, havalandırmaz da hemen sarmayı 

yaş ağaç kesmek yasaktır. Ve bu ya- mız tasni! neticesinde terbiyevi ve vurdu. 
sak o kadar sıkıdır ki ev yaptırılacak eğlenceli hediyeler ver~eğiz. Sul~ Aziz, ~~içonun manevr~l~-ı 
bir arsada şayed ya§ ağaç varsa. yer- Arzu edenler zarfa kilçUk resimle- nı ve hunerlcrım teker teker gözö -
lilcr ağacı kesmek için izin alamadık- rini de koysunlar. Şayed bulmacayı nünde bulunduruyordu. Hele, son 
!arından binayı ağacın etrafmda yap- doğru çözmüşlerse hediye kazansın- hamlesinin çok mahirane olduğunu 

YAZAN: M. Sami IiARA'fEL 

İTİZAR 

MUnderecatımızın çokluğundan 

"Yangın Var,, tefrikamızı koyama· 
dık. Okuyucularımızdan özür dile -
riz. 

Ankara Borsası 
-, 

29 Blrincild\nun 939 Açılıı ,. 

Fiy&tlan ftapan11 

Lonlra t ltorlf• 5.24 
Now·Yorll 100 Oolor 130.36 
Parla 100 'rank 2.9171 
Mllano 100 Liret 6.74 
Cenevre 100 l9Ylçro f"r. 29,315 
AM.torl .. 1oe ,,,.,.,. 69.405 
•orll• 111 ... YfM•rll 
Brlı.eol , .... , .. 21.6075 
Ati na 100 DrohMl 0.97 
lofyo 100 Love 1.6025 
Pra11 too Çek Kır. 
Mmdril 100 ..... ta 13.61 
va,...va 100 Zloti 
aıutap .... , ......... 23.625 
9Dlıtrot 100 Ley 0.97 
•·ıır•• 100 Ofnor 3.175 
VokohaMa 1oe v, .. 31.225 
ltokhol• 100 lıvet Kr. 30.91:5 
Moekova 100 Rııtıılo 

alHAM va TAHViLAT 

Ergani 19.75 
Merkoz BankMı peşin 110.50 

tınrlar. Bu suretle damlarından ağaç lar, kazanmasınlar resimlerini ba..<;a - gönnUştil. I 
~--------------~çıkmış evler pek çoktur. cağız. Makarnacı, sarmayı yiyince oldu - ~,------------

&: 

- Ne istiyorsun ... 
- Çok ıztırab çekiyorum. 

beni bu işden affedin ... 
Valderek gilldü. 

Artık 

- Bu gece tevkif edileceksiniz 
daha doğrusu sen bu gece otelde ol
mıyacaksın. Biz ikiniz için tevkif mü 
zekkercsi kestik, seni bulamayıp 
onu alıp götUreccğiz. 

- Öyleyse ben otele uğramıyay:ım. 
- Uğrama ... 

- Sen ne zaman otelden çıktın. 
- Bir saat evvel. 
- Tötinger orada mı idi? 
- Odada dilşlinüyordu. 
- Garson ... 
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MAZON .MEYVA TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNOA, BARSAK 
TEMBELLIGINOE, MiDE EKSiLIK ve YANMALARINOA emniyetle kallaDılabilir 

Müferrih ve midevidir MiDE Te iARSAKLARI temider Ye abıhrmaz Ye yormaz. MAZON isim Ye HORUS markasına dikkat. 

Qskerlik İşleri J 
Davet 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
1 - 335 doğumlularla muamele 

görüp kısa hizmetli asker edilenlerle 
diğer doğumlularla muamele görüp 

kısa hizmetli askerliğine karar veril
miş olup her ne sebeble olursa olsun 
henüz sevkedilmemiş olan kısa biz -
metli gayri islam erat sevkedilecekle
rinden toplanma günü olan 2/ 11/940 
günü şubede hazır bulunmaları. 

2 - 316 ila 334 dahil doğumlu mu
habere ve nakliye sınıfına ayrılmış ve 
henüz askerlik etmemiş erlerin sev
kedilmck üzere hemen §Ubcye müra-

caatları, aksi takdirde haklarında ta
kibab knnuniyede bulunularak ceza
landırılaccıkları. 

• 3 - Taşrada bulunanların da bu -
lunduklan yerin Askerlik şubelerine 
hemen müracaatleri ilan olunur. 

Bir düzeltme 
Milli Rcassürans şirketi odacısı Ab 

A 
A 

1 TESiR 
.,~-BAŞ, DiŞ, NEZLE, Gl?.iP, 
ıı~ ROMA TiZMA, soGUK 
••:xx>;:ıoQQ AL GINLIGI, KIR/KLiK 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alın bilir. 

dullahtaıı aldığımız mektubda Satie ==================================================================================== 
muhakemesindeki üadesinde, Refi T b 
Celal Bayarm kendisile 4000 lira gön epe aşı 

bu suretle tavzihini istemiştir. Düzel- ~, rJıı }iJ 

dram 
kısmında 

Bu gece 20. 30 da 
derdiğini söylemediğini ve keyfiyetin ~ 1 ~IWı~il 

tiriz. ~l J~ı li!!ıl'I YELPAZE 
SuJtanahmed Birinci 'Sulh Hukuk ••• 

Mahkemesinden: lstiklil Caddesinde Komedi 

Davacı Ali Şükrü tarafından müd- Kısmında 
deialeyh Atiye Hüsniye ve Sultanah- Gündüz saat 14 de 
med Üçler mahallesinde 2 sayılı ha- KELOGLAN Çocuk oyunu 
nede ikamet etmekte iken Tirebolu- • Bu gece 20.30 da 

İKİZLER 
ya gidip halen nerede olduğu meçhul=========================== 
kalan Abdülhamid aleyhine 98 Ura- Balo tehiri 
nın tahsili hakkında açılan alacak 
davasında.o. dolayı mumaileyhe ila - Moda Deniz ~lübünden: _ 

. • Vatanımızın bır parçasının ugradı-
nen yapılan teblıgata ragmen malı- • ~ 1~ 1_ u· tı bl · tira' k d 

l
gı ıe ı:uı..e ı ız ra arma ış uy-

kemeye gelmediğinden gıyabında ic- gusile klübümüz tarafından yılbaşı 
ra kılınan duruşmasında : gecesi azalarına mahsus tertib edilen 

H".1' iki davalıya. ecrimisilden fera- ' senelik balomuzun bu duygudan do- I 
gat edildiğinden ve delilleri olup da layı tehir edildiği ilan olunur. 
def'ilerini isbat etmedikleri ve bun- =========================== 
lardan Abdülhamide a.id müfrez se- Sultanahmed S üncü SuJh Hukuk 
neddeki imzanın inkii.n halinde bera- Hakimliğinden: 

MARCEL. GUERLAiN'in 
Bütün p.arfüml~rini s~viyorum 

Fakat, en fazla tercih etti_)m şudur: 

Sunulacak en zarif hediye 
alınacak en sevindirici armağan 

Oavamh, yapışkan, mu
h rrik l~te: 

819 un 
meziyeti rl 

Şık Bayan·ar: Ma;cel Suerlain'in 
İİİllii•~arfüm ve g .. z•lJ k müstahzaraboı kulıa maııdır! r.•-llili 

ldhalat tacirlerinin va fabrikatörlerinin 
nazarı dikkatine: 

yi istiktab mahkemeye gelmesinden Davacı Şerafeddin Altay .taraf~ -
bahsile muameleli gıyab kararının 1 dan Ankarada Atpazarında Kale ı -
tebli •. eve muhake en· d 29_1_940 çinde Hisardibi mahallesinde Türkçe 

. ~ m m . e .. .. sokak 3 No. lı hanede Ali oğlu Süley- Büyük gayretler sarfı pahasına ciharl§Ümul şöhreti h<ıiz mııhtelif 
tarıhine. rastlıyan pazaı:t.es~ gunu ~aat man Fehmi Atayol ve Receb Akpay Fransız, Amerikan, lngiliz ve ltalyan müe$seselerinin mümessilliğini 
l5 e talikına karar verilmiş oldugun- aleyhlerine 939/ 1573 No. sında ka - almış olduğundan G<ılatada Ahen Müııih hanında 5 numaralı dafred.IJ 
~~n te~~g tarihind~ itibaren 5 gün yıtlı dosya ile açılan 200 lira alacak bü müesseselerin a.şağıda yazılı emtiası üzerine siparişler kabul ettiğimi 
ıçınde ıtiraz etmedigı ve o gün ve o davasının yapılan muhakemesind~ muhterem müşterilerime bildiririm: 
saatte mahkemede hazır bulunmadı- müddeialeyhlerden Süleymanın ika - KiM ~l::VI MAD:Jt.::L~R (f cz:ıi Maddeler ve i'açlar dahil) 
ğı takdirde gıyabında muhakeme ic- metgahının meçhul olmasına binaen ANiLiN BOYALAR (Pamuk, y;in, Deri 'l';d·iivesu:ı'iire · içia) 
ra ve intac edileceği ilan olunur. ilanen arzuhal ve davetiye ve mua - ELJ<JKTRlK, TELEFON KABLOLARI Ye ELEKTRİK MALZEMESİ 

meleli gıyab kararı tebliğ edildiği hal- Pamuk iplikleri, ham, yıkanmış yün \'e yün ipliği, pencere cam.ları, ayna 
Z AY t de itiraz edilmemiş ve mahkemeye Ye kristaller (FRANSA, İNGtt.TERE, Rumanya. mamul3.tında.n) TUT -

Nümunei İrfan mektebinden alınış gelinmemiş olduğundan meblağı müd- KALLAR (Rumanya. ''e Yunanistan mamulatı) KARBİT ve her nevi 

olduğum tasdiknameyi zayi ettim. Ye- deab.~ 200 liranın% 5 ~~ve masarif . . PAMUKLU MENSUCAT . 
. . . al _ d kis. . h~1~·· tahsiline 15/12/939 tanhmde gıyaben Tahblt-nn Gal;ıhda Ah~~ s ı e EHAR M·· · 

nısını acagım an es ının u.ıuuu hük"' k rilmi" ld • d Mn- .1 H S 1 d . d uesseıe!ı 
yoktur. . ~ ~e ar~~ ve ş ?. ugun an \Ull ı anı numan ı ·nre e ı ı 

. tarıhı ilandan ıtibaren 8 gun zarfında Adreslerine müracaatları. Telefon: 40173. 
Sofular, Ahmediye cad. Havlucu temyizi dava edilmediği takdirde hük- :::::====================================================== 
sokak 8 numarada Ki.mil oğlu mün kesbi kat'iyet edeceği ilanen 

Meluned Ali tebliğ olunur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Mustafa ve Fatma Seherin 6606 hesab No. sile Sandığımızdan aldıih 

1. GENç'iTi(*Z-1 
2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
t~te yiiksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
tem;n e'"ebHlr .. 

1 - KRE1f PERTEV: Bir 
tuvalet müstahzarıdır. İnce 
bir itina ve yapılışındaki hu
susiyeti itibarile yüzdeki çiz
gi ve buruşuklukların teşek
külüne mani olur. Deriyi 
genç ve gergin tutar. 

2 - KRE~f PERTEV: Bir 
güzellik vasıtasıdır. Genişle

miş mesaınatı sıkışbrarak 

cilddeki pürtük ve kabarcık
ları giderir. Çil ve lekeleri 
izale eder. Teni mat ve şef -
faf bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir 
cild devasıdır. Deri guddele
rinin ifrazatını düzeltir. Si -
vilce ve siyah noktaların te

~~:::::::==~~ zahürüne mani olur. Cild a
dalesini besliyerek kuvvet-

4 .. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından : 

Beherinin T. İlk 
Miktarı fiyatı teminatı 

Adet K~ S. Lira 
--~~--~~~~~~-~~~ 

10000 5 ) Porta!rnl 61 Jük 
22000 3 ) 125 ,, 80 lik 
8000 1 60 ) ,, 100 lük 

10000 3 75 ) ::Mandalina 
Galatasaray li~esinin pansiyonunun mayıs 194.0 sonuna kadar ihti -

yaçları olan yukarda miktarı, tahmin fiyatı ve ilk teminatı yazılı porta-
kal Ye mandalinalarınm 27 /XII 939 gününde yapılacak açık eksiltmeye 
istekli ~ıkmadığından on gün temdid edilerek 9/1/910 salı günii saat 15 
de açık eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme Beyoğlu İstiklfıl caddesi No. 
349 da Liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonu tarafından 
yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek için okul idaresine müracaat
ları \'e Ticaret Oda.sının yeni yıl vesikasile ilk teminat makbuzile birlikte 
belli gün ve saatte komisyonda bulunmaları. "10812,, 

============================================== 

İnhisarlar İstanbul Baş Müdürlüğünden : 
Şenlik fişeklerinden madud olan çocuklara mahsus tabanca mantarı 

kağıd kapsülleri, mchtab fişeği vesaire satanlar ruhsat tezkeresi almağa 
mecburdurlar. Ruhsat tezkeresi almadan satış yapanlar hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. "10751 ,, 

İstanbul Defterdarlığından : 
Hocapaşa Maliye Şubesi mükelleflerinden Karaki mnlıallesi Hüda < 

vendigar caddesi 42 No. da tüccar terzi Abdürralımana: 

F.
o liraya karşı birinci derecede ipotek -edip vadeshıı.le borcunu veımedi
nden hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ncı mad
esirıin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icab eden Üsküdarda 

Tabaklar malı. eski Orta yeni Şairzati sokak eski ve yeni 5 No. lu ahşap 
bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sa
~ş tapu sicil ~aydına g?re ~apılnıaktadır • .Arttırmaya girriıek istiycn 50 
Lira pey nlcçesı verecektır. Mılli bankalanmızdan birinin teminat mektubu 
da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf 
icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şart
namesi 30/ 12/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık 
Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacakbr. Tapu sicil kaydı vesair 
l~zu1!1lu izahat ta §artnam~de ve takib d~syasında vardır. Arttırmaya 
gırmış olanlar, bunları tetkik ederek satılıga çıkarılan gayrimenkul hak
kında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 17 /2/940 
tarihine müsadif cumartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 
10 dan 12 ye ka~ yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek
lif edilecek bedelı~ tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiye
tile Sandık alam~~ ~amen geçmi§ olması şarttır. Aksi takdirde son 
arttıranın taahh~dü baki kalmak şartile 4/3/940 tarihine müsadif pa
zartesi günü aynı ~ahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. 
Bu arttırmada . g_aYI"J;filenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Hakları tapu sıcillenle sabit olmıyan a.Ialtadarlar ve irtifak hakkı sahih
lerinin bu haklan~ ve h:~~~e faiz ve masari.fe dair iddialannı ilan tari
hinden itibar~n yırmi gun ıçınde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri lii.Zım~ır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabıt o~mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Da~a fazla ~~lumat almak istiyenlerin 38/1383 dosya numarasile 
Sandığımız Hukuk .LS'leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur 

lşgal ettiğiniz yerin gayıisafi iradı olan 184.50 lira 935 mali yılı için 
~h 45 ycri~e ~~ 3~ nisbet tatbik. edilmes~. hakkındaki itiraz komisyonu ka
ra.n Temyız komısyonunun 27 / 6/938 gun ve 3810 sayılı kararile bozul ~ 

ı muştur. 
stanbul Defterdarlığından: Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddeleri hükmüne tev-

• • • • 
DtKKAT 

Emniyet Sandı~; S~n~~tan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
istiyenlere muhanıı:ninlerımızın koymuş olduğu kıymetin % 40 mı teca • 
vüz etmemek Uzere ih.ale bedel.inin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylik göstermektedir. "10816,, 

250 lira senelik sabık icar üzerinden üç sene müddetle kiraya veril- fikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. "10837,, 
mek üzere açık arttırmaya konulan Baltalimanında Kuleli bostan namile =======================================================:::: 
maruf sebze bahçesine istekli çıkmadığından müzayedesi on gün uzatıl
mıştır. İkinci müzayede; 8/1/940 pazartesi günü saat 14 de Milli Emlak 
müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 57 liradır. "10830,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Antakya hastahanesinin 304 kalem ilaç ve sıhhi malzemesi açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 3/1/940 çar~mba günü saat 15 de Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 3038 lira 70 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 227 lira 90 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve listesini her gün komisyonda görebilir

ler. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı İstanbul 
Sahn Alma Komisyonundan : 

Cinsi ~liktan İhale taıihl -- ~~~~~~~----
Beyaz peynir 2000 kilo 2/ 2. kanun/ 1940 salı saat 14 30 
Sabun 2000 kilo 2/2. kanun/ 1940 salı saat 14'30 

Yalnız iki kalemdir. ' 
. 1 - Orman . ~oruma taliıngfi.hının ihtiyacı olan yukarda. cins v(J 

mıktarları yazılı ilti kalem erzak 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin 
"A,, fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı yukarda gösterilen tarihlerde Slı::kecl Demirkapıdaki 
Orman Koruma satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve ~artnaınesi hergün komisyonda parasız olarak g~rU-
lebilir. "10848 

" 
5 - İstekliler Ticaret Odası vcsikasile 2490 sayılı kanunda yazıh !!!!!!!ll!!!!!"!lllll!'!!!lll'!!!!!!!"!!!!!!!!!!ll!!!ll!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!I!~ 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektu- Sahibi: Ahmet Cemaleddln SARAÇOGLU 
)>He birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. "10406,, Neşriyat müd~ fü Mac.it ÇETiN Basıldığı yerı Matbaai ;Ebilzzila 
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olsun • herkesin iktidarına gör~ bih 

yUk veya küçük hediyelerle •idame 

edlllr. Bilhassa FAYOALI HEDiYELERiN 1 

çok ömUrlüdür. LOtfen 

müessesemizi z~yaret ediniz. Müteac:t:. 1 
• 

dit çeşitlerimiz arasında hed_lyellR 

eşyanızı behemehal bulacaksınız. 

Siz bedelini coltfan unalacaltsınız. 

falfat hatıranızı daima mı.nnetlet-

salılıyacalılardır. 

BiRADERLER 
&ST.ANBUL - ANKARA - IZ_MJR 

.. 


