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1940 muhtıralı ccb takvimi. 
Ea doğl:'u takvim mnIC.mııtı, h~r
k.e:e [i:.ım olan bilgila, muhtıra 
defteri. En çok aatılan ve aranan 
c~b takvim ve m uh tır a defler idir 
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Fiya.h cildıi 35 kuru,tu~ .. 
KANA.AT KiTABEVi 

urd felaketzedelerin .imdadına koşuyor 
Müthiş kar fırtınalarına rağmen imdat ekipleri her müşkü 

yenerek Erzincana Varmağa muvaffak o du ar 

Umumi Zayiat 40 Bine Varıyor 
Dumlupınar 

hamilen 

Tüt . mn ız hassaları bu 
ncı vesile ·tre kt'ndisini yine gös
teriyor. Ka~ılaştığumz fcllikct ne 
'kadar müdhi~ ve ezici olsa bile 
ka.rşısnıda Türkii diri, vazifesini 
itaya hazır ve leni bir irade ile 
çelik yny gibi gergin buluyor. 
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dün sıhhat ekipleri ve_ yardım vapuru 

Gire suna müteveccihen Istanbuldan 
malzemesini 

hareket etti 

timtüğli nnl· sılan ·uradeni7in "nci-;i ye,:t Giresun. 
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Uün lfaradenize hareket eiJen Dum

lupınar vapurundaki sıhhat ekipleri 
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Bu nedir \'6 nerededir? 
Cevap: 

FeliketzedeJer i11ln catıstia A:unlyetU b:ıya.nlar n İstauhtıl yardım komit~sinin · faaliyetinden bir sahne 

Ydba,. ••YUHnd• başh
yor. BugUn bUtUn mü
nevverler gibi siz de 

bir YedlgOn alanız 
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Yenilenen nikah Adli tebligat 
Hazreti Ömerin Hazreti Aliye 

söylemiş olduğu •Özler 
-23-

I OKUYUCU 1 
1335 de ihtida eden -- Salı gününden itibaren 
Ermeni karı kocanın DİYOR K/ posta ile yapılmasına 
nikahı tescil edildi Felaketzedelere başlanıyor 

Fakat Hazreti ömer daha evvel ğu diğer muhalefet "Haeimller,, tar İstanbul albncı hukuk mahkeme - fik• Ayın 1 inci gUnU yılbaşı tatili ol-
hareket etmle, kendine ve Usanma. rafından vukubulm.U§tur. ~8.§lmile - sinde çok garib bir niklh tescili da- yardım için bir • ır ması dolayısile, 2 klnumıJmni 94.-0 
hAkim olamıyan bir sesle Hazreti rln alem.dan Hazret! Ali idi. . va.sına bakılmış ve karara bağlan - Felaketzede kardeşlerimize nı:.k- salı gününden itibaren adli tebliga -
.Allye eu suretle hitabe başla.mı§b: Hazreti Ebubekir ile Ha:~reti :; mıştır. Dava şudur: • di yardım Kızılay Cemiyetine gön- tın posta ile yapılmasınli. başlana -

- Bahai uzatma! SözU dağıtma .. ,saldfe içtimaından haberdar o . Samatyada Sancaktar Hayreddin derilecek çamaşır, yatak, yorgan cakbr. Mahkemelerde va?.49 gören 
cemaatimizin halini, vaziyeti ruhiye· oraya k.oştu.klan zaman _Hazreti Ah mahallesinde 48 numaralı Ermeni vesaire eşyaları mahalli par- 15 mübaşir aynen ibka edilmekte, 
slnl peklla biliyorsun. Biz 6yle b1r ile Haşimtler de Hazreti. Fatmanm inuhacirhanesinde oturan 40 ya§la - tiler de birer komite teşkil ederek tebligat i§lerinde çall§8.Il 78 mübaşir 
kavmiz ki çakmağı çakarsak ateş çı- evinde toplanmıelardı. Rıyaset me - nnda Zoik isminde bir kadın altıncı cemebniş olsa olmaz mı? Ve bu açıkta kalmaktadır. Bunlar da, bir 
kanrız. Kuyuya inersek kovayı dol- selesi ~allolunarak Hazret~ ~~ :- hukuk mahkemesine bir istida ver - gibi eşyalar da bekçiler vastasile kaç gün içinde yeni vazifelere yer -
durmadan çıkmayız. Biz, vururs~ kirin ny~tine karar verildi~. . - ıniştir. Bu istidada, ayni yerde otu- , toplablınış olsa, olmaz mı? lleştirileceklerdir. Tebligata aid pos
knnatınz ve dikersek ıslah edenz. de Hazretı ı:"atmanın evindek_i ıçti - ·ran kocası 63 yaşında Hayra.betle be- Dostl~rımız buluna~. ı.:ansı~~-ı ta ücretleri, ayın ikisinden itibaren 
Ba?.ı nabeca. sl>zler söylemişsin .. bu· maa Haşlmılcr devam etmi~ler ~e raber 1335 yılında ihtida ettiklerini, 1 rın Pans radyosu 'Iurkıyemının mahkemelere verilecek, postaya teb-

l 
"tmed" İ§ı"tmiş olsaydım ben Hazreti Aliden başka kimseyı reıs H 'beti u.r.-·ı kendisinin d~ biricik radyosunun neşriyatına ligat, mahkeme kalemleri marifeti -

nu şı ım. 1 ö l . 1 nr ayra n ;n.tUllı ' izd k 
de senin sözlerine cevab verirdim. O tanımıya~aklömarını s ky emdlış ~ l~;cliği Yeter adını aldıklarını, o zaman bu- 1 mani oluyor. Memleketim e ar- le gönderilecektir. Diin kendisile gö-
zaman sen söylediklerine ve benim H~ti er~ en a ı lunduklan Yozgadın Sorgun kazası- deşlerimizin felaketlerine aid ha- riişen bir muharririmize İstanbul 
cevablarımı i§ittiğine pişman olurdun. de~ınde iradettiği ~.ir ~u~k~ b~ nın Pohrenk köyünde köy imamı SU- berleri Ankara radyos:.ı neşreder- müddeiumumisi Hikmet Onat şunla-

''Peygam berin fırakı beni çarpb da ?,fi.d~s~ h~~n<I_a §U sozlen so.~.u~~~. leyman tarafından nikahlarının ya - kcn Parla radyosu bu matemli neş- rı söylemiştir: 
ondan evimden çıkmıyordm.,, demiş- Alı ıle Zubeyır ve on.lann ı ısı ı e pıldığını, bir mUddet sonra lstanbula riyatın dlıiletilmesine mani olu - "- Bugüne kadar tebligat işlerin-
sin. Peygamberin fırakı yalnız seni b~raber olanlar Hn.zreti Fatmdaaı;:n : gelip tekrar tanassur ettiklerini ve yor. 1 de çaiışan 78 mtibaşir açıkta kal-
mi çarpb? Hakikaten Hazreti Mu - vınd~ t~plarunl§lar, Ensar ı:11 eski isimlerini aldıklarını, Aram ve Hiç olmazsa şu felaketli günleri- i maktadır. Bunlardan bir kısmı posta 
hammedi o kadar sevmiş ve onun fı- kendilerıne toplanmı§la~, m~1: .- Nazik isminde iki de çocukları oldu- mizde Paris radyosıı Ankara rad- !idaresine verilerek posta ile yapıla
rakı ile müteessir olmuş isen netice- ler d~ Ebu Bckirle ~ırl.~ışleıdi. ğunu beyan etmekte, imam Süley - yosunun neşriyatı zaırıanlarında cak tebligat işlerinde istihdam edi -
siz sözler ve hareketlerle cemaatin Hay~ ~sar .k~rdeşle~ızın yanı - man tarafından Yozgadda kıyılan sükut etmi§ olsa da felaketzede lecckler, diğerleri de, kadrolarında 
içine tefrika dUı:ıürmemekliğin lli. - na gıdelım: Bır~kte gi~k.,, . nikahlarının tescilini istemektedirler. kardeşlerimizin va?Jyetlerinden münhal mUbaşirlik bulunan vilayet -
zımdı ... Biliyor musun ki şu etraftaki ~~u müteakıb Hazreti Ömer sakı- Mahkeme bu isteği yerine getiımek haberdar olmuş olsak. Bu hususta lere gönderileceklerdir. Bu vilayet -
Arap bir sabah Uzcrlmize çullansa e- f~. ıçtı~_am~. ~latm~kta ve. o .zaı:ıan Ü?.ere tetkikat yapmış, kendilerini muhterem gazetenizle Fransız el- lerin listeleri getirilerek tetkik edil -
min ol ki akşama kalmayız. ı Zubeyırın Alıye bıat ~~~ı~çe dinlemiş, bu arada Ermeni patrikha- ı çisinin nazarı dikkatini celbetme- mcğe başlanmıştır. Bu suretle, hiç 

"Allnhın kitabı ile meşgulüm.,, de- kılıcımı ~ınınıı. komam,, dedıgını söy- nesinden de, bunların Yozgadda köy nizi isterim. bir mübaşirin açıkta kalmaması te -
ınişsin ... Allahın kitabı ile meşgul O· l~ektedir. . . . J imamı tarafından kıyılan nikahları - ._ ____ .._ __ n_r_. _A_n_Ret_...n!!..._ min edilecektir.,. 
lan kimse her şeyden evvel o kitabda Demek ~n.s~~ nok~ nazar- nın muteber olup olmıyacağını sor - vvvv ,..,..,..,.., ..,..,,,..,.....,vvvvvvvvvvvvvv 

yazılı emirleri tutar. ''Hakkımı ket- ları H~tı Alının ı:~aseti d:ruhde muştur. Patrikhane buna şu cevabı POLiSTE: BELEDiYEDE: 

ttil d 
· ın· Hangı· hakkın etmesi ıdı. Bunun ıçın Haşimiler, venni..+;r- "J{anunu medeniden evvel k 

me er.,, emışs .. d H ti Ali old w h ld ~... . ' Arabacılar a·hyasını 
ketnıedilmi§? DUn ensann ne yap - başl~ a azre. . ugu . a e Ermeni cemaati efradı arasında yal-
tıkları ve ne dedikleri elbette malüm ~ti b'"'bfı Bekıre bıat etnıemışler· ruz Ermeni papazları tarafından ya- vurdular . Tekaüd~ se~:k~.lt~an B~l_:?iye T~f-
olmU§tur. Bunlar sana dair hiçbir 1- dı... . . . , pılan nkidler sahi olur. Başka ni- Küçükpazarda arabacılaı· kfilıyası tış H~yetı M~duıı: T~~f~~? yer~e 

tte b l d lar mı" Biat için hiç Bu meseleyı bıraz tamik 'e buna kah sahi sa.yılmaz. Mehmed Ali ile Arab Tahir arasında Beledıyc Zat ışlerı Muduru Samıh 
~ h brulannun u getirdiler mi? .,.~~ dair söylenen her şeyi tetkik etmek 1 Mahk b .çti'.'h da r-!ıt"Tmen her bir kavga çıkm•<> .Arab Tahir Meh- Türkdoğan, Zat İşleri Müdürlüğüne 
sem a a .1'91.A;; icab a eme, u 1 a ·--ı:.- ' ··~· ' ı t r· B ı d" 1 tat" t"k N 

uh cirln d b 
rad Onlar mı senin e er. "k" · · d M .. ı .. m.an olına- med Aliyi bıçakla karnından ag-ır < e er ıan e e ıye s ıs ı ve E:§· 

m a e u a... "H ti Al" . H t• Eb. Bek" ı ısının e o zamnn usu ' ' . t M··a·· .. T k Bo h ta . intihnbını lisana aldılar? Onlann fik . azre ıyı az.re 1 u ~~ ları itibaıi.le imamın akdettiği nildi- surette yaralamıştır. Cerrahraşa hae nya u uru arı Y .an .. yın o-
. d 1s . 1.,.ın. bir -.y geç- bıatten alıkoyan hakıki sebeb nedir. hı h" 1 - ktası dnn Zoik- tahanesine kaldırılan Mebmed \li- lunmuşlarclır. Gerek Samıh Turkdo -

nn en o un, senm ll' !>"" • tl .. H ti Al" n sa ı o acagı no n , .t - bel d" 
ti mi? Bak, sol:" da anla •.. Sen zanne- . Bazı ;ıv~ye ~ gor; az:r~ .. 1 le Hayrabetin nik.Rhlannın tesciline nin hayatı tehlikededir. Arnb 'fahir ~n, gerek~ Tarı~ B~rıan e ıy~: 
diyor musun ki halk senin için hak !ilke taxd"la ~l a:ı ..;~~asel mesd _es~n karar vermiştir. yakalanarak tahkikata b~~lnn!l1ıŞ - n.ıdn scmke_relı dmesal ıleryı e ~anın~fışl ~-

d Se 
vine ,.ekilip en ı erı ı e ıs~e o ıınma ıgı ıçın j ~ tı zı e er anın anc ır. em vazı e erın 

yolun an ~şsm... n e ll' U 1 . . enfi b" · r. , ff-1.· d"l · k dı ksa . d kalmakla küsm §er, onun ıçın m ı ır vazı-

1 
C OMRÜKLERDE: Dkl ~ .. ıt. 1 de muvn <11\.ıyetlcr ı erız. 

ap~ n .. yo evın e . yet almışlardı. Fakat bu gibi riva. ı • parma91nı m r. neye wvv 

kendine gökten melekl~le v: ~\ yetlere itimad caiz değildir. Çünkü Bir eroin fabrikası kapt1ran anr.elo DENiZLERDE : 
gelecek sanO:O? .. Son soz ola . a Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömerl Balatta Çeltik fabrikas"ıda <'~lu;an 
"Ben artı~ a?.zımı açmam,, demi~ın. kendi istekleri ile sakÜe}'e gidil) ri- daha bulundu Ahme.d .sağ elini makine kayışına Fırt.na ve vapurların 
Elbette ki ~yle olacaktır ""e Oöyi ya t meselesini açmamı§lardı. En • GUmriik idaresi kaçakcıhk dairesi kaptırarak iki parmağını l{estirnıiş - Seyrüseferi 
olmak gerektir. AUahdan korkan k m ·· · t" y lı Ah ed h · .... ~ı '· l . • k h sarın bu işlere önayak olmaları onla- memurları, uzun muddettenberı yap ır. ara m as\4 ı:meyc .ı-. n • Birkaç günden beri Karadenizde de· 
se lısanını tutar, ag:1111 bu~~:e a~- nn ''aziyeti kurutmak ve dahili tıklan takibat neticesinde, Pangal • 1 dırılmıştır. vam etmekte olan yıldız, poyraz fır-
re çalışır .. Ben. ~n te . ;; ;a~- bir fitne ve fesada mahal bırakma - tıda bir eroin fabrikasını meydana Oiomot: il te:graf direğine tınaın dünden ltibaren hafiflemeğe 

Belediyede tayin 
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Felaket karşısında 
dostluk 

T ürldye Oi.imhuriyefüıin arazi· 
s1nlıı büyük bir kısmında \'U· 

ima gelerek gerek maddi ve gerelc 
mano\i esaslı za.rnrları mucib olan 
zelzele f elAketJ kaıı;ısında Türk nıiJ. 
Jeti, siyasi ve içtimai rü_şdlinü gös
te.mıtştir. 

Bir mllJetin içtimai \'e si~·asi evi
yeslnln y\iksckllği \'e karakterinin 
knn·ett acı feUlkot anlarında tezahilr 
eder. 

Türk milleti, iradesi haricinde 
vukua gelen acı f elllket knrşısmdn, 
kend" "nden beklenen tesanüdü gös
termiştir. Milli tesanücl hissi, Tiir
kiyenin her fumfmda akisler uyan
dınnış, en ufağından en biirüğünc., 
en fakirinden en zenginine kadar 
her Tiirk bir kalh gibi çarpmakta 
\'e bir climağ gıöi cliiışlinmeJd,e, tek 
bir liicru1 gibi hareket ctnıeldedir. 
Bu hareket., f eliikete duçar olan va· 
tnnc1a.5larmın sıhhatlerini lmrum:ık, 
macltli ve manevi istirahatlerini tat· 
nıin ~ylcmek hususunda azami çalış
mayı istilıclaf eyleınekteclir. Ve 
bu isi lılitün imkfinhı.r nisootinde ve 
hatta hunun iistüıı<le bile dola.sarak 
ba.531"mai:'ll başlamıştır. 

t te Türk milleti, vakar \'e tem· 
Mn ile ne yapacağım bilerek lın.re
ltet edcrJmn, beynelmilel camiada 
lmznmlığı mevkiin ehemmiyetini , . ., 
~·ine ltendisinin, cliğer dcvlr.tlerin 
kalbinde elde ey!edit:ri kıymetli mev
kii görmiiş bulunmaktadır. 

Tiirl>iyenin dostları onun bu f e· 
lfılı:cti Jmrşısmda sanlı:i zelzele lı:en
di t-Opmklarmda \'ltkubnlmnş ~ibi, 

:ı~"lli acıyı cluyarak ''e ayni lıislerl 
t:ır;ıyaralı:, ncısını teskine çalı ı

~·orlnr. 

Şüphesb., insanlık balmmnaan, 
hcşeri te anUd cephesinden, her dev
let, cliğerinin maruz kaldığı tnhii lıir 
f C'Jaket lmrşısmda. tee ür duyar, 
ıu·ı hisııc<lf>r. Bu insanlığ"In normal 
hir \'u.-.f ulır. 

Fakat bu dostluk t.e7.nhiiriinün bu 
acılı dakikalarda hususi bir mahi
y{'t gösterm i de l5aret cdi. ·or ki 
Tiirlc mil1eti, insanlık hiSlerile ve 
milli ve müşterek menfaatl<'.ri ile 
lmğh oldtt~'lı memleketlerin gerek 
ida?'e kısmında \'e gerelı.sc o rnem· 
lekcfü~r efkfımıımııniycsinde derin, 
dUrUst ,.e mütel,abil bir itimad \"8 

e\"gi hisleri .kazanmıştır. 

yetinden ıst~mıye ıs Smıyed ıa e : mak iı;in bu içt.ima.a iştirak etmeleri- çıkaıınağa muvaffak olmuşlardır. c ";!l"P" ve parç Janch başl;dıg-ından limanlara sı~nan va 
tiğini hissedıyorum. onra an, yenı . . . , . . . . . . . -· . . . ' -
baştan ihtilaflar meydana getirme. nı .~cabet~.. • . . Leon ı~ındc. bın~ının bı~· ortagı~e 1 • Üsküdarda Valı~eıatik mahalle -1 purlar denize açılmağa başlamışlar • ' 

Hazreti Ali, Hazreti ömerin hid _ H~ ~· ile arkaoaşlan da bu ı~~ bera.be_r ışl~ttilderı ~u fabrı~anın bır sıncle Abacı_ s~kagında. ~~uran şoför dır. l{araclc~izde bulmıan vap~rlar li-

Tiirlı: milletinin ac,'1 duyduğu hu· 
giinlcrde, bu dosiluk tezahürü ona, 
mcınlckctin harah olan kısmım ih-
~ a.. , .. ı.hwlaşlarını tekrar esiri \'a
ziyetJerine getirmek hususundaki 
a.zmintle ,.e ça!L5maYnda kıymetini 
lıildiği bir ehemmiyet gfü.t.edyor. 

d tl
. b' t :ı ö ledigı-· bu acı söz- ma.a ıştirak ve davalarını orada mu- kısım ımalatını hance sattıgı da tes- Neşet F...rtug, ıdare ettıgı 1726 nu . manımıza rotarla geleceklerdır. 

e ı ır avırıa s y daf cd b·ı· l a· Hz Al" ·1 b . · . . . F b "k b l k b 1 . b' leri dinledi. ı · ıı.a . e .ı ır er ı. . .. ı ı e u ıç: bıt. e~lmıştır. a n a ası a~ a- :maralı taksı otomo ılile Kısıklıdan Cumagünü limanımıza gelmesi 

N 1 
d 8.ııi bir asabi'-•et emle- ümaa J§tirak etmelerınm sebebı zı alat ve edevat bulunmuş, müsa.de· geçerken yolun kenarındaki telgraf beklenilen Güneysu vapuru üç gün rö-

azar ann a .J 'it"' nl Resw·· Ek tr f d •~ cd'lm" · T ~ 1 rt - · • · ak d · · O . 
1 
dı o arın u rem e a m a ı.vp- re ı ıştır. J.A:On a suç o agı ya- dıgerıne çarpar evrilmış, otomobil tar yaparak bugün gelecektir. lgen Dr. Reşad ŞAGAl: 

sı Fpakar at, M. a· . . ef . lsla _ ,lanarak techiz ve tekfin .işi ile maş- kalanmış, tahkikat ve takibata baş- de hasara uğramıştır. Şoför yakalan- vapuru Barlından dün har<>ket etmiş-
a e ınenın vazıy mı, lgul 1--1-- d -·ıdi Bil.k" H Ot b"I. 1 d ğ h . den kaldığı hücum- Oıuw .. w . .u egt • a lS, azre- lanmıştır. mıştır. tir. OmO 1 in yara a 1 1 

;: d=erekm~etini mUhafar.a ti Ali ile ~kadaşlanııın Haz.reti Fa~ ı/"' 
1 1 iakeledan dlli8r•k Ayvalık postasını yapan Saadet kadın öldü 

etti. Sükfuıet buldu ve: manm evınde ~p.~a.ları başka bırl KTISAD ŞLER ı vıralandı vapuru da iki gün rötarla limanımı - B" k .. ·el f,.. N .. 
sebebe mebnı ıdı Bunlar orada . kt 1 1 kti ır aç gun eV\ • §O or urmm 

- Ya ömer .. dedi, yanıhyorsun ... ı . . . . Yeni kurulacak ithalat Tamır cdılme e o an DeHerdar ·1za ge ece r. idare.sindeki otomobil belediye durağı 
Ben, yaptığımı bozmak için yapma_ toplan_a~na. saküe ı~aı - • • lık binasında sıva yapan ·1e Fatihte Karadenlzde fırtma önünde Fatma adında bir kadına çar-
dım. Ve geri dönmek fikrimde yok- na g_ıd~bılırler~ı. Oraya gıtme: ŞI rketlerı Şekerci hanında oturan Osnı~.n oğlu 

1 

Denizde devam eden fırtınadan ts- parak yaralamı§, yaralı hasta.hane.Ye 
tur. Ya ömer.. artık memnun ve me~e~~ın sebebı rey alamamak endi- Çay, kahve ve ~uvalcılar dün Ti - Ahmed iskeleden düşerek aynğın<lan tanbuldan giden Aksu ile Sinobdan kaldırılmıştı. Fatma, kaldınldığı has-
müsterih ~l, d~n. ~e. meclisine git .. ~esı ıdı. [l] • • • 1 ca.ret Odası salon~annda y~idcn top yaralanmış, tedavi altın:ı aJııı rnıştır. gelen. Güneysu vap~rla_rı İnebolu is-

1 ta~nnede, aldığı yaraların tesirlle öl· 
benden İslam dını ıçın yardımdan baş . eli H . Al" . b" . d !anarak limited şırketi kurulması et- r lr ;,rr-ele Y JI"' landı kclesınc yanaşmak ımkanı bulamadık mtiştür. Şoför yakalanarak dün adli· 
kabir şey beklenemez. lslfım arasına Şım.' ~reti 

1 
ınıı· n ~tın en rafında faaliyetlerine devam etmiş- Ömer ..ı\bid hanında. tiitün idaresi llanndan yolcu ve postaları hnmilen yeye \'erilmiş, dördüncüsorguhfıkim-

f 
"k 

1 
b d 1 1 sonraki vazıyetc ge e ım .. Bıat et - 1 · 1 M ·taf a·· ı k 11 d tm k b · · •· te n a asa en en ge mez ve ge- . 

1 
ru· k" sel Ha !erdir Toplantı neticesinde nizam _ ame. esım en us a un ça ışır en lyo arına evam e e mec urıye - hgındc sorgusu yapı~r. Şoför, 

· ektir meını§ 0 an ger ım er de z- · · f ft a·· b. d kl ba d t" d k 1 l 1 F tı ·· · · · mıyec ··zı . .. . H ti öm d reti Alinin biatini müteakib geldi - name projesi kabul edilmiş \'e tüc - ıs_ ı en Ueu§en ı; san ı ka d"ş~ndan ı~ı c "dda muışla.':(k~~· ~: nakvede .nızU- k?ndısının suçu olmadığını, kadının 
Bu so er uzenne azre er e . . , . . agır sure yara anmış, en ısın en gar şı e e ıu um surme t ıı·. - bırdenbire yoluna çıkbğını \'e kaza -

Uk
. r._ t buldu ler, bıat ettiler. carlar hazırlanan rnuka\elelerı ım • l gecmiı:: bir halde Beyog·ıu hastahane- fak tondaki bilfımum motör ve ka - ·· ·· k · kim dahil" d ol s uue . H . Ali d tek . 1 d B b" l"kl . "d ~ 'J nın oııunc geçme ım ın e • 
Hazreti Alinin elini sıktı ve meclise . ~eti. e rar evıne çe • zalamış ar ır. u ır ı crın 1 are sine kaldırılarak tedavi altına alın - ı ~'Iklar karaya ~ilerek muhafaza madığını söylemiştir. Yapılan sorgu. 

döndil... kıl~ ve ym.e dı§8.n _çıkmaz oldu. Bu heyeti intihabı önümüzdeki hafta mıı:ıtır. altına alınmışlardH'. su sonunda, Nuri, tevkif edilmiştir. 
• • • halı, zevccsı Hazret1 Fabnanın \'efa- içinde yapılacaktır. Diğer taraftan ------------------------------------------

Hazreti Alinin biati keyfiyeti ve tlnn kadar. sürdü. ve ancak ond~n yumurta ihraç birliğinin idare heye- ınıııınnı l!llllllllllllllll!llllllillllillllflllilmınııııııııııııuııımııııuııınııınıınıııınıııııııııııııınıııııuınmııımnıınınıııınnıııınııııllllınııuınmınıııı!Illlllfilllilllilll!lllilllflHlınnıllllllillll!Il:IIıımıım 
sakife içtimaına ademi iştiraki ba - sonradır kı mescıde devama ve nul- ti intihabı dün yapılmıştır. • 

bın~a tarihin şu kaydını da zikre - ~~ işleri ile alakadar olmağa ba§la- lhr cınn mUs e erlll- E H 1 R HAYATI delım: 1 ·ıı il "=-~•: EbA Beki · d.. ld ~shabın birer insan olmak itiba- m Y n ve G(. en m r 
.llUL.lvu u rın uçar o u- • -~ rile ~yle her türlü ih~ ~~min Kağıd kırpınbsı ihracatın~ mene- ll\llllllUllllWlllffillillliillllillllllllIDlllllllllill nnııııınııııııııııııııııııımmıınıııumııııınıııımııııınnnıınıııııınııııınııımmııınıııııııııııııııııınıım ıııııınıııınmıııtnmııınnnmmnnnıııı~ınııııııın 

r_ 8\ tcşkıl edecek kadar kuvvetlı muna - den bir kararname dün şehnmizde - • k ! · - ·· · · 

en. s b h 1·-<r:• L-- hak"k tten uzak zanned - .k d k t b"lcl" ·1 . Bız azara yaşarız dooır. Tahsısen lm1J malıallelcr <ln- t~nıel tezalıur)crı merak cclılıne-
n.w,,aru.oı:-mı ı a en kı ala a ar ma ama a ı ırı ınış - . . • . 
ler bulun bil" . k .

1 
b d ha ~k sarsıntı ıhümaline maruz. ımştJr. 

a ır. tir. Aynı aranıame ı e ya an omuz ski bir meseldir bu; Avrupa- d B bebl di ki n· . .. 
Tarihin daima taraf alarak yaz - eti, zeytinyağı, pirine yağı ihracatı da ka7.n.ra ölürler, biz ka- ,.eor. u sc e~ r . ıznns Son yıllarda meşhur bır mute-

dı • b. k . . . d Osrnnnb mabedlen kub- has ıs gelerek tashih ,.e yeniden 
gı ve ır ço nvayeilere ıstına en serbest bırakılmıştır. Kararname 7.anı ynşarız •.. }.!skiden mi allcr:ini beli yn.pılmı,Ş \'C ha.reketia.nlara. a- -

dimağlarda yerleştirdiği taassub, ge- dün Mıntaka Ticaret 'hftldürlür:-H ve go··n··ıp tecellilerile bomışma:!a. "Ok 1 ka • • ş lılr insa edilecek İstmıbolun plilnmı o- ı:-- ~ ~ sır arca mu ~·emet etmıştir. c • 
rek Hazreti Ebü Bekir, gerek Hnz- Ticaret Odasına tebliğ edilmiştir. al15ıktak. Sonra modern, hesablı \'e plii.nı yapılırken bu noktalara dik- ynpmngn başlamış, mühim bir 
reti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Yeni ihracat fo{lbirli Ciimlıuriyet idaresi pek ~k kat etmek ,.e in,.~ta hususi şekil ınmı da b~tinni5fü'. Lfikin ~ 
Osmanda hiçbir nakise görmek is • .. . tl .. . fcruı. fü-..ııdla.nnıızı köldeyüp bir sü- Yermek lfızımdı ve Ihımdır.,, Bu fb iz t.a:lihhnlze bakınız ki, dunyn.-

AB01'-ı"E BEDELİ 

TUrklye Ecnebi 

SENELiK '400 Kuruı !700 Kuruı 
760 • 14110 • 
400 • 800 :ıı 

il AYLIK 

t H lb k
. 

1 
. . .. .. Dun muhtelıf memleke ere kullı- .J nın bilmem ı_. .. ,. • de r-... hirl 

emez. a u ı mese enın ıçyuzu ta- . . . . rii hazin mahkfmıiyetlerlmizi imi- müsbet ilınin hükmüdür, bize düşen ~ yenn ~ er 

31 
İLKKANUN 1939 p A z AR mamen bunun aksi olmak liı.zımgelir. yetlı mıktarda ıhracat muamelesı \'nzİfe, sadece onu ehemmi'"etle kn- kuran bu üst.ad da lstmıbul topra-

1 

dınrken, f erd \'e cemiyet haya.tını ., 
=======.:=ı .. ====== Eshab, hakikaten büyük adamlar- ynpılmışbr. Holanda ve Ameriknya tesadiiflere, zuhurata bırnkmnmağı bul etmek ve şartlarım yerine ge- b'1.IllD jeolojik şartlannı ba.tınna. bi-

8 AYLIK 
1 AVLIK 100 160 :ıı • 

3S8 H .Zilkade20 ~ssa. I.Kinual8 dı. Ancak onların da bilyilklükleri ya gülyağı, !ngiltcreye sansar, Fransa- tirmelrten ibarettir. le getirmemiş. Öyle yn., "ben §ehlr 

2 
da bir nnnne haline getinnişti. Ye· 

GD11:36S-A)'• l Kuım ı 54 1 nında biraz hata ve ihmalleri yok - ya tiftik, kitre, keten, ltalyayn keçi nir ele madalyanın şu tanıfma mUtchnssısıyını,jcolojimütelıassısı ni bünyenin, zeminin de, zaman ''e 
tu .. olamazdı .. demek hatalı bir ta- derisi, balık, lsviçreye barsak, ke _ bakınız: Bu hakikat diin meyda.ıın değil.. yalnız toprağın üstüne kan-

ı nıekunmm da snğlam temellere da- lrm .:ı -·ıclir ıs rafgırlik o ur. ten tohumu küspesi Rumanyaya su- ~ ış uegı , tnnbul asırlardır 5ınm!,, diyebilir. Iilın bilir, belki 
Onları hatalardan münezzeh gör -1 . ' . yandığına lwnidik Ye h3.IB. öylc~iz.. 7.t"lıcle feI.aketinin binbir sillesini haklı da olur ~ o halde kim 

mek, Hazreti Peygamber ile bir de- sam, Macarıstana yer fıstıgı, Çek - fakat ne nida gelmez istisnaları yemiştir, \'e lstanbulda sittin sene- lmrışrr sıınlinin dnlın Jııı.zin suret-
reccde görmek demektir. yaya içfındık, barsak, Y1lllanistana varmış meğer!... dir de belediye \'ardır. lUütemndi- tc sonılnınsına 'da mfinl tesldl et-

[Detıamı var] balık, Bulgaristana balık, Mısıra tU· Maruf bir jeoloji şöhreti iddia yen bir yeri yıkılıp bir yeri yapılan nıoz. Bu dc\inlo nıalüın a. Knptan 
tün, 16.kerda, pasbrma, Filfstine si- ediyor: "İstanbul, Akdeniz kıyıla- \'e arasıra imar da gören şehirde ne P~ da ::rok! ! ... Bereket "Allıtlı 

[l) 1sltım tarihi cilcl 6 - ômer Rtza 1 gam. rını doJa.5110 zel:t.ele daman UstUn- toprağın altı, ne do tabi.atın muh- yardım~ız olsun!,, te.sellisu{~ .• 
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~D&A~n~ 
1

Millifdik~t karşısında Erzıea~i eW~:Jer::~~~dra 
k 

DOKURtlA· Egv lenmek ve düğün yapmak gönderdiği ~=f!ar~~j!~;~~~!r. Ege mıntakasında ço Bugünkü koşu • • ·ııll t . 1 k ı- m tngiltere kralının gönderdiği telgraf 

A
tletizm büfün sporlar a.ra.8lD- 1ç1 n m 1 ıye s 1 z o m a az 1 fiU~~k milletine bu kadar acı Ve •dd ti• "" ı da. a.na.ncsine en sa.dik olanı- Yazan : Meliha Avni \bu kadar elem veren müthiş zelzele 

Şı e 1 yagmur ar dıı·. Her spor lcökünü tarlJıln derin- haberini duyunca fevkal~e ~ü. -
llklerlDe salmış v~ o ~danbe~ 939 yılı yerini 940 yılına vere<!eği,karların, buzların üstünde titriyorlar. ! ~sir ~ldunı. Bu hususta mıl~etınıın 
tıw.ınmıyacak şekilde istihalelere ug günlerde Türk yurdu, Türk milleti Anadoludan, Tllrktln öz ve asil yur- Türk mılleti hakkında duydugu de -

Bazıyollarve köprüler sular altın-,~~b.r. Bunlar. ~mda. en az.~~ içinbüyükbirfelaketvematemoldu. dundan yavrusunu kaybedenlerin, a- lrin muh~bbet hislerini kabul buyur-
gışUl.1§ olan atletizmdir ve bunu.o ı~~ Uzun yıllardır karanlıkların, ıztı- nasını anyanların, babasını soranla- nıanızı nca ederim,,. . 

da kaldı yıldırımlar ha aTaf yapfl ~·ki o, ~~er s~o~la.m ıınzaran ~~ rabların, her çeşid kötülüklerin kay- rın, sevgililerinin buz tutmuş cesedle- 1 ?iğer taraf~ Chamber~aın de 
• . _ .. . sik addedilir. Kli\sık ~:ı.yıla.n ~!'1etiz nağı, uzun yıllardır bu millet ve mem- ri üstünde ağlıyanlann, soğuktan, ::!.Ç- Türkiye Başvekılı _doktor !l~fık Say-

!zmir, 30 (A.A.) - Devam eden şiddet!ı yagmurla.r Eg·e bölgesmde- ınin ayai zamanda asil a.ddediınıesi- 1 k t . . al ve can vermekte tered- lıkt::ın titreşenlerin sızılarına acıla _ dama şu telgrafı göndermıştır: 
1 B • . b" lıil inıkA e e ıçın m , , ' .. . d _ 

ki bazı nehir ve çayların ~masına sebeb ouuuştur. crgama oı;asuu nin başlıca. sebebı hlç ır eye an d .. d d'" . , h anlar yatagı- rına yaralarına merhem anuanların "Türkiyede bUyuk felaket ogu -
· · Be · ilsil . d u e uşmıyen Ka ram , , ~ . . . . d: 

sular istila etmiş Ye İzmir ile muvasalayı kesmıştır. Menemen - _rg~a. bıra.kmıyan bir oylınl.a.r s w asın ~n is anların, işkencelerin, işgallerin, sesleri geliyor. Bu sesleri, bu feryad- ran zelzele haberı b~nı de~şet ıçın e 
şosesindeki Kud~z _köp~ sular ~ltnda kalmıştır. Burada sular ::>O san- miirekkeb obnn8ı: ~h~. dogrusu mü- ~ô.ların uğrağı, sabır, tahammül ve ları duyan TürkUn duygulu, asil yn. bıraktı. !ürk mill~ı ve bılh~ssa fe
timetre yü.kselmı~tır. Yenı Foça ~ıvannda da sular yolları kaplamış ve sa~ !°yme~ _olçuye daya.nmar fedakarlık toprağı Anadolu Cümhu- reği yılbaşı eğlencesi yapmıya nasıl \~ete ugrıy~la.r ıçt:.1 duydugum de
btr evin yıkı~~sına ve bazı evlerın ~t ka~a.rıııı_ se.ı ~~asına aebeb .?ı- sı huvıye~de~, ılen gelir. riyet Hü.kfunetinin kudretli elile dil· dayanır? Nasıl razı olur! r:n muhabbetı ekselansınıza arzede-
ınuştur. Seferıhısarda Azmak mevklinde bır keçı sUrusune yıldınnı dU§- Meseli hır yuz me~ koşueus~: bet zelir belalardan kurtulur, şifa bulur- Bütün Türk milleti dilşmanlığa kar rım,,. 
tnü.ş 12 keçiyi öldtirmli.ş ve sürU sahibini de yaralamıştır. rakibini bir omuz fa.rkile g~bilir ·ve k 'Cüınh. uriyet hük<lınetin.in aydın- k yı yu du ve' milleti için öl- Fransız matbuatı: Fransa ve !n-

, · ·ldir Halbuki b.. en, li11 oyma ' r · · · · k • b · teh-
• • • t - • • • • bu farkın t.esb~ti kabı ,. • o- lığı ile yolunu bulmağa., karanlıklar- lüm.e koşmayı, yurduna saldıranları gılte:_enın Türkıyeye. a.s er!. .. ır 

F • J d • d y • tün diğer ferd! ve ~m 1 ı:ıpor~rda. ~ dan kurtulmağa çalışırken beklenilmi- aslanca ölüme yollamayı çok iyi bilen l~e a.~unda yardım ıçm but~ ted -

1 n a n 1 y a a e n ı ke1?1° lm.naa.~e da.una. bir yüzd~ nı: yen, karşı konulamıyaca.k korkunç fedakftr, kahraman, çileli Ana.dolu bır:en almış oldu~ıaı_-ını nı;~~~~ 
beti ayımı.ak tazım gelir. ~eseli b bir kuvvetle altüst oldu, ı~ıklan sön- kardeşlerimizin toprak oluşlarına ya- ettıkte~ sonra, Türkıyeye bt. , 
boks maçının berabere neticelenmesi d.. kl ıkıldı y·· le Le bı"nler- hiş felaketten sonra yalnız taz1~e de-s t K t ı 

. d . u, oca an y . uz r , ruyoruz. . 11 1 d h 

O V Y e ı a a };r .., iki raJdbin hakiki kuvvetlerm en zı- Anad 1 mih ğil bütün Akdenız man arın a a-
A. . .il. ...... ,ı .. hak . kamı.atini tezahür etti- 1~ çalışk~ . o~ ya:rrusu, ne- Yılbaşı gecesi zevkimiz, eğlencemiz 'b l sıhhi heyetlerin yardı -

~- emııı ti zevk edinmış faziletli Anadolu ka- · · h d .. ·· d .. ğüm. ·• para zır u unan 
ren bir hadisedir. Yine futbolde oyun- . ~. ~.. ıçın arcama.yı uşun u uz - ı ma geçmeaini ve acıları hafifletmek 
cunun muva.ffaJdyeti da.inın şahsi gö- ~ı, yıgıt Anadolu erke~ı yangınlar ları çeşidli ıztırablar içinde kıvranan ve insan hayatlarını kurtarmak için 

'1::9 • l • • L' L' k • tl rüı ta.rzla.rına. göre takdir eililir ve ne- ıçınde, ta.~ ~~ toprak yıgmı altında, kardeşlerimizin yaralarını sarmak, l derhal dost .Cümhuriyet topraklan -
r ın erın yenı muva,-,-a ıye er ne~celer üzerinde hakemin takdiri karlan.n us~~de can verdi.. açlıklarını gidermek, mangallarını a- na gitmeleri lüzumunu kaydeylemek-

d kl b "'ld.. ·ı · . . sirdir 940 senesını barlarda, gazınolarda, teşlemek için - bir an bile durmadan - ı ted" 
kazan 1 arl l lTl lyOT b~ı:.::ü:.etizm. ferdin en güzel ~l~plerde .ze:ı~in,_ muhteşem dekorlar milli yardım komitesine vermeliyiz. ! ~-ı.eteler Fransız halkı arasında. 

- varhğı olau vücudün ha.rikuh'\de bir ıçınde çeşıdli ıçkiler, tangolar, vn.l.s - Yılbaşı gecesinde ve onu takib ede- geniş bir iane açılmasını ve bu su -
Londra, 30 (A.A.) - Finlandiya- ı diya askeri Komijaervi istikametin - inkişafa eriştirilmesi gibi yüksek bir ler, foks~~tlarla sarhoş olara~ ~;: cek haftada birçok muhle§em düğün- retle yalnız insani duyguların değil, 

dan son gelen haberlere göre, Sov - de taarruz yapan Sovyet alaylarının ga.ye takib etmekle kııJ.ınıya.rak bu v~. zevk ıçınde selam.lıyac:k Tür ler hazırlandığını evvelce duydum. En ı mütt.efiklerin Türkiyeye olan ha.ra-
Yetler, Mannerheim hattı üzerinde geri kuvvetlerini mUtcmad.iyen yıp- gayede en küçiil< bir harici müdahale- Tur~ !.11rd~aşı var mıdır·.. . . aşağı bir hesabla 500 lira masrafı o- retli hislerinin de isbat edilmesini 
Yeni bir taarruza. teeebbils etmişler- ratmaktadır. Finlandiyalılar, muva.- ye de cevaz vermez. Atletiznıln ta. es- BlitWl Tür~ ~_urd~ ve :urk mılletı lacak lıu gece düğünlerinin parasını, 

1 

terviç ediyorlar. Bu suretle felakete 
l h tl k t .kl i d b · baştanbaşa buyuk bır fel8.ket ve ma- d .. w •• d tı·l · · h d" · k · · bul dir. sa a a. a.nnı es ı er n en, umu- ki Yunanlıla.rda.nbe:ri asıl spor olarak . . . .. .. . • u~un ave ı erımn e ıye, ç1çe ıçm uğrıvan Türkiyeye yardımda u -

. K fka . . . • . _. .. . tem ıçındedir. Bu buyuk mıllı matem h kl 1 · illi •ar · 
Ruslara. Sıberya.da.n ~rdie kla. . sya: hanbın ilave et~ıgıne gore, on .b~: tarihe geçmesi miisabılnn hız ve gay- ve fel.3.ket önünde yeni yıla böyle bir dıarcıkyac~t a.rı para ar1ı ~nke ma·ı } . - nulmuş olacaktır. b··t·· 

dan Karelı hattına geti erı yenı yakın Rus askerınin ordu kuvayı kül ret da.v&'Jın.da. tek başına hıra.kılmış • . . . . . m omı esme verme erı en ı.erıne Fransız matbu.atı, bunun u un 
, . _ d h · dekor ve ahenk ıçınde gırmek ıçm d.. · d · 1 k. k d slik ve . . . h 
ıt.uv:-;:uenn 150.000 ka berar ta ~n e- liyesile teması tamamen kesilmiştir. olmasındandır. .. . sadece kalbsiz duygusuz - daha doğ- ~ :ı~ :· ı~an ı ar e._ Fransız efkarı~u:nıyesınce :~.-
d.ildigı Stokholmden ha verı yor. Simali Finlandiya ordusu kuman- Memlel{efüniz gPnt;liği otedeuben ~ · .11. ts• lmak me e e rcu ur. ı retle kabul ve hukumetçe teş• ı-

. H ta.d h . gelen - rdi rusu - vatan .. ız ve mı ıye ız o . _1 kl d'" -· .. h 1 ktedir 
l: .Norv~çın ars

1 
. ;e = danı general Wa.llemins külliyetli futbolü sever, atJefu..ml ihmal ~de . lizundır. Anası ölen, babası kaybolan, ~··Yılbaşı gecesınde eg enecek

1
er, ıf u- lecegınden şutpb e ~y ;;e:e d ki f 

i'inlandiya asker en, e o mın • kuvvetle tahşid etmekte olup bazı ıoo _ 400 _ 800 _ r,003 metre koşucu- • d kül 1 ~ .. _ gun yapacaklar bunu yapma a s ır- Yunan ma ua : r ıye e e -
takasının 10.000 kadar Rusun işga - l .. K" . . . anı' b' larımızın tribünleri dolduran ve asıl çocugu ~anbgın, __ a k 

1
° an,rtoc:gı .. 80

U dan aşağı 30 derece soğukta kar ve laketli zelzele hakkmda Anadolu a -
l ~ .. 1 ktedirl emare ere gore omıJaP.rvıye rr . . nen evsız ar.l\.cıız a an e esı gun .. .. . k 1 . d" w. h b 1 .· 
1nde bulundugunu soy eme er. ---~ bul k . t· R futbol maçının y~.ma.t;Jı ıc:ın sabır- ' ed . 1 n·· ~ .. ,, buz ustunde tıtrcşen genç ız ar ve Jansının ver ıgı a er en uzun uza-
~ 1 . . d mtihim taarı uz.ua unma ıs ıyen us a - .. ! bayram er mı . ugun yapar mı . . 1 . . a·· ~.. k 1 dı k d tn kt di 1 B haber 
~ovyet erın aynı zaman a, 

1 1 b k tl i k k sızlaıınn, kalabalıkların like.yd gozıe- E büyük' . t• d ed delik.an ılar ıçın ugun urmuş o a- ya ay e ıe e r er. u -
ıııiktarda motörlü kuvvetlere de sa.- ay arına, u uvve er arşı çı a - ri öntinde koştukları 1..amanlo.r çok n m~~ye 1 aşırı erec e caklardır. ler, Atina radyosu tarafından da neş-
h. .. 1 . Mulı racaktır. vatanperver mılliyetperver olmakla . d. F ı·~k t· 1.. y 
ıb oldukları soy enıyor. asama- geride değildir. Fakat güzemğlni ni- . ' . . . . h. Müzik dans kahkaha düğün bun- redılmckte ır. e a em şumu u, a-

tın. ba.şlangıcındanberi, Petsamoda Estonyantn Bir Notası hayet kabul etilrmcğe muvaffak o- b~lmuş Tl~k n:1ı~etı ~~tenunı ~ ıç lann hep' si - buO"ünlerde' - Türk için nan milletini mebhut bıra.kmışbr. 
b. .. .. ·· Tallinn '>Q (AA) - "Eta aJ·an - bır kuvvetın tesınle degıl - kendı ken "' ' 1 k t "k. uıe yakın Rus olmuştw·. • oJ • • " lan atletizm, ROD zamanlarda., sanki . .. .. . . Türk yurddaşı için ayıbdır haramdır. Bu gazeteler, meme e e.ı. anumu-

. . sının bildirdiğine göre Vaindlo ada- . dıne tanımakta. ve buyuk matemının ' · · te ü l k k acı Daily Telegraph gazetesmın . ' geçmiş valrltlerin de intikamını alan . bl kt t dd··a d.. Daha doğrusu bir muharririmizin de mıyesme re man ° ara , ço 
_ bo b ·dı ·· · E t ıca arına uyma . a ere u e uş - . ~ - d t ·· tte-

lielsinki muhabirinin yazdıgı - ı ~n z:1 ~ı manı uzen:°"e 8 on~a bir hızla canla.om.ağa ve genç kalı- mez. söylediği gibi: "En masum bir kah- b~r fe~akete ugrıyan. os . ve mu . 
na göre Rus ordusunun Mor _ ı Jıilldimeti Finla.ı:ıdJyaya bır nota gon balıldarı içinden tıanna.ğa. başladı. kah:ı bile milli bir suçtur. fık nııllet hakkındakı denn sempat1-

' _ . . . .. Zelzele Anadoluda ocakları yık - " · ·· t i alc ı ~ · d :un 
llıansk'la olan muvasalasını kesmege dererek Eatonya. ara.zısme Fin tay- Yurdun her ta.rs.fında rağbet gören . k '"'"1 . b " 1 . t prak Bizim için e<Flencc, zevk, dllğün :A- yı gos er r m a e eı- n"irıne ~v 

. . l d . 1 . fı dan la teca .. .. . . • . ma ' J L&L..lerce, m erce ms:ını o o edi Torlar 
~alışan muhtelif müfreze er e.n ma- :yare en tara n yapı n vuru koşular bunun de!ılını ve ayru zaman- tm kl k 1 dt ~ayısız karde~leri- na.dolunun yaralarını sarmak, sızıları- } . · . . . -· 
&da, 1200 U mütecaviz kayaklı Finlan 1 protesto etmi!iitir. da yannld Tilrk gençliğine aid ilahi e . : ke kıt ~a ·~ "lpla~ bı- nı dindirmek ocaklarını tilttürmekle Amerıkalıla.rın Ilır Centi~e~gı 

..... ~v". ~,~~~ • Jak .. 'dl rin1 t.e~ t- mızı e me sız, ışı ız, aç ve, ı • Ankara. 30 (A.A.) _ Bırleşik A-
şekille~ P1~ umı e. · ... _1~:ı. raktı. Anadolunun, bu millet ve mem- doğacaktır. Tilrke hep veren, Türkten 1 .k de'vıetlerın· ın· Ankara büyük' 

Bir lngiliz harp gemisi 
· daha torpillendi 

mekt.edır vı ta.ozlın edilen ve ~uuı. • . . men a 
· • _ Jeket için malını, canını vermekten hıç malnu, canını, her vannı esırgemıyen 1 il.-· Başvekil Doktor Refik Say _ 

gayesini ıaşmnıyarak maksada dof'!TII . . ~ A d 1 kl 1 · e ç ıgı . . · . . . " bır vakıt kaçınmamış evlidları kış Ana.dolu, na o u çocu an çın ne : da üracaatla !stanbuldaki A _ 
giden her atJetizm han:keti gibı "Ye- .. . . - k d . ma m 

. .. kli k d günlennın amansız sougu altında, yapsa az ıı. 1 merikan hastahanesi başhekimi dok-
nı Sabah., ın bugun ·oşusu a ~v vvvv .... ,..,,...,,. ,..._,._'VVV' A - A."V'V " • • • • 

memlelcet sporuna hakiki ve yerinde Almanya y~nl hli"' tlcar11t 1 l .;gilterenln 3ovyellctr tor Shepheard Şepa.~t,, ı.le ik.ı ~~k 
bir hizmet olacaktır. ı doktorunun ve muavtn milsta.hdımı -

enla9mar ı teklifinde clçlsıl Moskovadan nin felaket.zede mınlakalarda çalış -
Ali Naci Karacan bülunmut ayrt1dı J mağa Wib ve A.made oldukları bildi-

Almanların bir notası • • • • • • • • • • • • • • .ıı Amsterdam, 30 (A.A.) - Havas Moskova, 30 (A.A.) - İngiltere- rilmiştir. 

Meclis Parti ajan.cıı bildiriyor: nin Moskova büyük elçisi Sir William Doktor Refik Saydam birleşik A -
.Alman hududu, 30 (A.A.) - Al· defe lı!ıabet edemediğini ka.ydeyle - Almanya yeni bir ticaret muahede- Seeds, Londraya hareket etmiştir. merik~ devletleri bü~k. elçilisinin ve 

ınan zimamdarları yeni sene müna- miştir. Grupunda sinin akdini Türkiyeye teklif etmişti. !ngiltere sefaretinde muma.ileyhin Am~mk~ h~tahanesınm bu dostane 
tıebetile emriyevmiler neşretmişler • Alms.nyaDJJl Bir Notası Kölnische Zeitung, Türkiyenin bu 1 gaybubetinin uzun süreceği söylen- ve ınsa.nı al8.kasmı,ian dolayı teşek -
dir. Beri.in, 30 (A.A..) - D. N. B. bildi- ( B~tarafı ı incide) teklife ancak Pariade bulunan Türk mektedir. Sefirin ne zaman avdet e- kürlerini ifade etmiş ve bugün hare-

Orduya hlt&b eden bu emrlyevmi- riyor: . • . . . "29/ 12/ 939,, saat 14 de Reis vekili heyetinin avdetinden sonra cevab ver deceği malCım değildir. ket ede~ek .~oo ~ataklı .. çadı~lı has • 
lerden birinde Bitler, Allahın Al - ~an hü.kti.metı, Mılletler Cen:11 - Hilmi Uranın riyuetinde toplandı. mek istediğini büyük bir infial ile yaz ... taha..ıı.~yı muteakıb~n: gonderılecck o-
IUanyayı himaye etmeei temennisini yeti ın.andala.ç komi~yonunda.ld bita- Toplanb mevzuu, yurdumuzun ba.zı maktadır. Macarların Slovaklara lan yUzer ~~taklı ıkı seyyar hasta -
lzııardan çekinmemekte, diğer bir raf ~evletlere ve !ng~1t:ere. ve Fransa· mınta.kalannda hakiki bir afet halini ·• · ~aneden bırıııe .. doktor Sheph~.~ 
eıtnrlyevmide de takib ettiği dahili ve daki .Alınan me~afiını ~a~~ eden a.lan zelzeleden zarar gören vatandaş Somada sel ve dolu bir ihtarları l ~epari:,, ~eyetını memur edecegını 
lıurıci siyaseti haklı göetermeğe uğ- devl~?er vasttasile de b~ ikı hukfune· ıanmıza. yapılan ve yapılacak olan ~ . . . Budapeşte, 30 (A.A.) _ Stefani: bıldirmıştır .. 
te.şmaktadır. te mııracaat ederek İngıltere ve Fran yardım tedbirlerini hük6metten din- Soma (Husmu Muhabınmız • " . . ı:~veltile Gelen Telgraflar 
Mareşal Görlng neşrettiği iki emri- sa.nı.n kendi ma.n~ala.rı altında b.ulu- lemekti. den) - Ayın 28/ 29 gecesi, sabaha l Nemzet UJsa~,, gazetes~, ~lovak Alı!<ar~, 30 (-":.A.) -:. Zelzele f~ 

~vmide-, Alman ekonomisinin sağ _ nan memleketlen harp hedeflennde Riyasetçe müzakereye başlamaz _ karşı saat ikide müthiş bir fırtına matbuatının neşrıyatından şıkayet et- laketı mwıa.se~etıle İngiliz Başvek~l~ 
ft.mlığını roedhettikten sonra ''Füh- kullanmalannı protesto etmiştir. da.n evvel bu felakete kurban git - çıktı. Tufanasa yağmurla karışık mekte, bu teşriyatı dostluğa mugayir M. Cham~rlaınden Fransz b~~ekıl~ 
ter, emir ver, takib edeceğiz,, de _ . Alman notası şu _ciheti kaydediyor mek suretile içimizden ayrılmış olan dolu yağmaya başladı. Yağmur ve bulmaktadır. Bu gazete Macari.st.anın M. ~aladierden Mısır .Başvekılı Ali 
tnoktedir. ki, manda altındaki memleketler İn- vatandaşların tazi.zi için heyet bir ds. dolu sabaha karşı büsbütün şiddeti - SloYakyaya karşı daima dürüst ve Mahır Paşa.d~ Başve~ıl Doktor Re-

Göringin lklncl emrlyevm!sinde Al- gilt.ere ve Fransanın h!kimiyeti al - kika ayakta sükuta davet edilmiş ve . rtt dı anlayışlı bir siyaset takib etmiş old - fik Saydama bırer t.azıye telgrafı gel 
tınd d ılildfr M d d 1 ti · · nı a ır · u mi t· 

tna.n ka.rt:allan tumturaklı sözlerle dalda ee. -"' .l kandi~ ·aev el e~nınt o- mUzakereye iptid:ır edildikte evveli Somanın ortasından geçen büyük ğunu hatırlattıktan sonra Macaris - ş ır. 
liikseltllınektedlr. ra va~u.es en ı are enne ev- Büyük Millet Meclisi Reisi AbdWha- .. .. .. Amerika Kızılha.çınrn Teberrüü k sed d ı n sellerden yı tanın çok sabırlı olduğunu fakat her 

Bi İngiliz GemJsl Torplllendi di olunan memleketlerin istiklfilini te- tik Renda, teşekkül eden milli yardım oprunun uvar a _ • Vaşing1xm, 30 (A.A.) - Amerika 
L r dra 30 (A.A.) - Resmi bir min eylemek ve billıassa mezkur top- komitelerinin ne şekilde çalışmayı kıl~, yollar k.apandı ve. otomobıller şeyin bir haa<li olduğunun unutulma- kızılh:.ıçı Türkiyedeki zelzele folaket-

on ' _,._,~_:ı lhü h f ı ,_... ~ 1 ğund h ti · ı<>ltuemez bır hale geldi. ması lazımgeldimni ilave eylemekte- zedelerın· e tclgrafl b. dol g··n t bWrd bildi "ldiğine göre pel'§em.be ı.-Q.A.ı.ı:1.nıa su mu a aza ey eme.ıue- planlamış odu an grup eye m . -s J 
1 

o· a on ın ar o -
~ • •• -=> ~- rı bir tahtelbahir dir. Halbuki İngiltere ve Fransamn haberdar ettiği gibi Başvekil doktor Kenan çel dir. dermiştir. 

gunu öglec.lcn sonra. 
1 

b' t .11 harekft.b tamamile bunun aksinedir. Saydam da bu felaketin haber alın - ====================================================::::::::::::========================== 
tarafından atılmışElio a;bnthır sıonıfrp~ e Fra.ıısız na.~vekilinin Sözleri masını müteakib hükfunetçe derhal 
~n1anan "Qneen sa e ,, - ~ . . . . . . .. 
dan b. hlı ~imdi kendi vesaitile Pa.ris, 30 (A.A.) - Ayan meclism- ıttihaz edilmış olıı.n ve bundan boyle 

ır zır _ r elınişti de bir nutuk söyliyen Başvekil Da- ittihazı düşünülen tedbirleri etrafile 
ınensub 01.dugul ıınana ~ ~ la.dier, Fransız milletinin iki seneden- izah etmiş ve Başvekilin beyanatı 

Zırhlı cıddi ıasara ugram ~ · beri A vrup:ıyı korku içinde yaşa.tan grup umumi heyetınce ittifakla ve 
Yeniden bir kiştnin daha kayboldu!J'U kuvvet metodwıa ve yağma siyaseti- teşekkürle kabul olunmuştur. 
'le bir kişinin de ağır surette yarn.h . 

_ . . . ne kat1 surette nıhayet vermek hu- Grup, ayni celsede her mebusun 
bulundugu tesbit c~§-~·.!3u slu-:,t- susundaki azmini teyid etmiştir. felaketzedeler için asgari hemen yU-

le kaybolanlann adedi dordu buldugu Başvekil demiştir ki: zer lira yardım taahhüdünü de ka - Heyecanlı bir sahne : ı 1 
ta.nnedilmekted.lr. . - Fransa kendi mevcudiyeti için bul etmiş ve ruznamede başka mad-

Londra, 30 (A.A.) - Bir. Alman çarpışıyor. Zafere erişmek için mo- de olmadığından riyasetçe celseye ni- 16 kanunuevvel günü öğle vakti saat on birde 
taht.'1.bahiri tarafından torpillenıı:iş dern harbin esaslı unsuru olan milıa.- hayet verilmiştir. Voşingtondaki Fin elçisi B. Hjalmar Procope, 
l İn ·llz saffıharb g:emisinln tissil- _,,_e- · • 0 an gı llUU. ı.nşaatı azami derecede inkişaf Amerikan Hazine Nazırı Morgenthan'a gidiyordu. 

b.~ ~~ndüğü .Amir~. makanıınca ettirecektir. İngiliz - Fransız ittifakı devletleri arasında mübadeleleri art - !çeri girmesini müteakib Fin elçisi1 Nazıra., harb borc
bildirilmektedir. G~~ .. torp~e? - her zamankinden daha kuvvetli ve tJrmak ve federatif bağlan kolaylaş- tarından doluyı Finlandiyanın Birleşik. Amerikaya 
~eai esnııaında 4: ~ı öl.muş, 1 k.işı a- daha mükemmeldir. Fra.ruıa müsbet tırmak icab eder." borçlu olduğu faizleri gösteren 234.690 dolarlık bir 
tır surette yaralanmıştır. maddt garantiler almadık;a, sfül..lıı Ayan meclisi, başvekilin beyanatı- k. -· k 

Daily Telegraph gazetesinin deniz elinden bıralmuyacaktır. Yeni Avru _ nı hararetle alkışladıktan sonra 1940 çe 1 e~ez: uzattı. . . . 
ınuharriri geminin mucize kabilinden panın ha.rbden evvelki Avrupadan da mali senesi için hillcUmetin istediği Fin diplomatının çehresı, ıç sızlatacak bır vakar 
~urtulduğunu ve kumandanın seri ha iyi bir ~kilde t.a.nzim edilm.İ3 ol- askeri tahsiB&tı iWfa.kla kabul et -(ve ciddiyet arzediyordu: 
lQ.anp·-ası sa.Y.ealııde torpilllı tam he- ması lci..zınıdır. Avrutıa.nın. muhtelif ~tiı\ - Borcwnuzu bir felaket devrinde tediye edi· 

• 

yoruz. Fin milleti, hürriyet ve hayatı için mücadele 
ediyor. 

Sesi titriyen B. MorgenUıau kendisine teşekkür 
ettikten sonra, bu paranın, kongrede Fin milleti le
hine istimal edilmesi için kongreye mesaj göndere
ceğini beyan eden B. Roosevelt'in emirlerine tevfikan 
hususi bir hesaba yatırılacağını söylemi§tir. 

B. Proeope Nazırdan ayrılarak, elçilik binasına 
gittiği zam.an, Amerikan Salibiahmerinin. memleketi 
için yüz bin dolar verdiği haberi söylendi Elçi b~ · 
elleri arasına alarak uzun bir müddet ba.reketalz dur .. 
du, heyecanına hakim olarak sadece: 

''-- Ha.ydi ~ i~e!11 4edL 
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YE@ Anadoluda zelzele RADYO 
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Ticaret Vekaleti piyaarıdan 5 

milyon kilo ti1tün alıyor 

Memleketimizin imarına çalışırken buna muvazi olarak 
dünyanın en mühim zelzele mıntakalafından birinde 
bulunan yurdumuzun bu felakete en müsaid yerlerini 

gösteren haritanın da tanzimi lazımdır -

81/12/1989 PAZAB Ankara, 30 (A.A.) - Ticaret Ve- rinden fazla fiyat elde edebileceği 11· 

12 30 
Pr ve memleket saat Y.lletinin aa.llhiyetta.r bir memuru midi ile taleblerini ifrata vardınn2-· 

· ogram tütttn piyasaamm dunımu hakkında malan lazımdır. Vekfiletin deruht• 
ay~M A. teoroloji haber- Anadolu ajansına a§ağıde.ki beya - etliği rol, tütünlerin layık olduklatl 

. · Jans ve me natta bulunmuştur: fiyattan a.~ağı dUşmemelerine çalıV • 
le~ 

50 
Türk ... -· _ Büyük fasıl "-Tütün piyasası iyi eartıar için- maktır. Tabüdir ki, bir malı kalitc_si 

· . ., muzıgı am Çalanlar: de açılmış, killliyetli miktarlarda. ve icabı fiyattan fazlaya sattırmak ail· 
heyeti KanşıkŞeproifgrt li ,H,. asan GUr değer fiyatlarla tütUn satışları ya • ı şünU.lmez. Herkes zararını teli.fi et~ 
Hakkı Derman, r ç ' , ıl ştı B unl be be 1 . alın d ~ • .3~ bt · T k B ri Üfler Zühtü P mı r. un a ra r, son za- mek maksndile, m m egen w~ 
Hamdi -~ ~y,Ok as anl . Mefharet ınanlarda satışlann yavaşladığını olmasa fazla fiyat istilısal etmek i~ in 
Ba.:<1akogc:ı~ ;yk a.r.Ta.hs' Ka- gören Vekft.Ict yerli ürünler şirketi-jmutcmadiyen hükOmete müra~at 
SagnakC W ~e ks 

0 
ayM 1 k T~kgöz le bir anlaşma }aparak piyuadıuı ederse, çok müşkUl vaziyete düşüle· 

ra~, e 0 ~dit: ~ten. ' beş ı::ınyon ~~lo tütün almaya karar,. ceği takdir olunn:alıdır. . . 
Muzeyyen Senal"Üzik K"' "'k k vermıştir. Munhasıran mahsulün de- Yukarıda balım geçen tcdbırlcrı· 

13;~0/14.30 ~ . ~ uçu or es- ğer kıymetini bulması için yapılacak, miz Ege mm takasına münhasır de • 
tra, Şef - Neclo A;? ıı., • olan bu mübayaatta ihrakiycler da -ı ğildir. 

18.00 Prognı.D'I. . bil değildir. Bu münasebetle şu nok- İcab ettikçe ayni esaslar dahilinde 
18.05 Me~~et &aat. ayarı, aJans tanın göz önüne tutulması muvafık • diğer mahallerde de tatbik olwrn· 

ve meteoroloJı haberlerı. C k olur: Alilkadarlann mahsulün dcğe- 1 caktır. 
18.25 Müzik - Radyo az or es- __ _ 

BugUn 

iPEK 
Slnemaaınlla 

Genç, Sevimli, Neş•cn ve Cerbe:zcli Mf 

M}\URICE CHEVALIER 
Bugün A AY sineması 

müdavimlerinin YENİ SENELERİNİ tebrik ve saadetlerini tcnıenn.t ve 

MARI DEA ve ERIC v. STROHElrA 
Diğer 14 büyiik yıldız ile beraber çevirdiği 

Meşhnr Amerikan Şantözü · 

LOUiSE D U I< E' nin 
Sene Reveyonu iştirakile Yeni 

Oece Yarısı Kontesi 
CIJAl;J>ETTE COLBF.:RT - DON A)IEOHE 

.'!OIIN BARUYl\IOR - 1\IARl'. ASTOR ve 

FRA:SStS u-,,Em·.;R ' in en miikcmın(•J eserleri 

,.. 

Bugün L A L E Sinemasında 

Veni sens dolayısile 2 büyük filim birden 

1-CEZAiR SEVDALARI 
Charles Boyer - Heddy Lamar - Sigrid Gurrie 

2-Küçük Prenses 
Richard Greene - Ani ta Louise - Sherley T emple 

Seanslar Ktl.çUk Pren.cree: ~O - 1.25 - 1.45 ve 8 de. Cezair: 11.40 - 3.05 - 6.25 ve 9 da. 
•------ DİKKAT: Bu sabah saat 10 da KUçUk Prenses fllmi Jle başlar. ••••••mi 

ili._ 

_ 24 e~ti. Sonra hani karakola gide - İsmail Beyin Nazif in yakalanma· J - Ben rakı iç.C:eğim. KUçUk ha- '. . Bardağı is!emiye istemiye alarak 1 Geldiği zaman, eski yerine değil, 
. . .. . cekt!k? Hani lama il Bey polise şildi.- sı için yaptığı te~"bbilB beni tatmin· nıma da bira getınn ! ı ılu yudum içtim. A~ı bir su. b~ 1 benim yanımdaki koltuğa oturdu: 

Hıç ceva~ vermeyınc~ §ofore bır yet ederek evimizin civarında dolaşan etmiutl. Polisler elbette çabucak ken-l İtiraz edemedim. Çünkü lsre.a.U 1 yaktı. Bu acılığı gıdermek ıçın ma- ı - Hayır Fothiyeciğim dedi Ma .. 
pastahane ısmlni verdi. On dakika Nazifi tutturacaktı 7 diBiıı.i tutacaklnrd.ı. Her an telefonun • Bey ~ok Amirruıe bir eda Ue konuşu- sanın Uzerlndeki mezelerden bir par- 1 aleset hlUA ele geçmeınifi. Fakat bU~ 
sonra Beyoğlunun bUyUk pastaha • İsmail Bey sanki yüzUmden sor - çalmasını ve bir garsonun bize doğ- yordu. L<>canın ön tarafına kareılık- ca peynir alarak yedim. tün mahalleyi abluka altına almıo -
nelerinden birine giriyorduk. Orta • malt istediğim sualleri okumuştu, ru gelerek lamn.il Beyi aradıklarını lı oturduk. Bu sırada sahnedeki ka- İsmail Bey her defasında bin bir la.r. Kurtulub kn~masına lmkAn yok. 
lık ço~ _kalabalıktı. Çok kenar . bir bana: söylemesini bekliyoraum. dınlardan biri ~arkı. söylemeğo baş - rica ve ısrarla bana bir şişe birayı - Ya. tutam.nzlarsa? 
yerde oır masa bulduk. EvvcJA bıra.z - Sen biraz bekle, ben polis mU- ! a.il Bey biraz daha arkaya. 0 _ ladı. Biz §3.rkıyJ dınlerken garson 1 tama.mile bitirtti. lçki ile hiç ünsiyo- - Canım hiç tutamaz olurlar mı Y 
oturduk. Sonra İsmail Bey: dürüne telefon edeyim. Su serseıiyi sın ' locamıza içkileri getirdi. Beninı önü- tim olmadığından, içtiğim biralar, Polisin elinden kurtulıruı.k mUmkUn-

- Pastahane çok rahatsız dedi. tevkif et.sinler. Tevkif edildiği zaman .. ta f k al lnız hn b me de bir şişe bira koydu. Ben hiç bana. çok tesir etmişti. Başın hafif mUdilr? Maamafih o civarda. bir ta~ 
Ba.5ka yere gidelim. haber versinler ki evine gidebilesin. ~alı ra 

1 
d 

11~ ~ ya ~iziei-~ • ı bir §ey söylemiyordum. İsmnll Bey surette dönllyordu. Dilim ağrlaşnıış, nıdığı var ve oraya sığındı lso vazı. 
Yine itiraz etmeden kabul ettiın. Kalkarak gitti. On dakika sonra tsm°\ ~mı.'Jb ~a, a n önUmdeki bardağı lıira ile doldur • vUcudUme bir rehavet çökmU§tU. yet deği3lr. O za.nıan onu gizlendllğt 

Oradan çıkarak başka bir yere gır' • geldi· k ~hı ti eyıkabn.a "1 ··tu· d" du1dan sonra.: Kendimi, bana gitgide daha cazib ve delllrten bulup çıkarmak gUçleeir. . • a.o. cı e aç ır ocaya go r u. . . . . . . 
dik. Çok aydınlık vo çalgılı bir yerdi _ Polis MlidUrü derhal emir ver- _Ne içmek istersin? diye sordu. - Haydi, sılıhntıne ıçelım! dedi. daha munis gelen musıkiye kaptır--. İsmail Beyin yüzilne cndlee ile bak-
burrun. lçori~e adım _atar n.tmaz bur- di. Sizin mahallenizdeki polis mer • dcğildlm. Esasen hayatımda içki iç- Yine çok m~§kUl ~ir va.zty.etto kal- mıştım . FTak~t bir taraftan da h.atı- bm. O ellerimi tutarak okeamağa 
numa çok iyı, tnnıdıt,'llll ana.son ko • kezi Na.zlfi bulmak lçin bUtiin nıe _ mcmi§tim. Böyle umumi bir yerde nu.Qtım. lsınnil Bcyı hem gUcencllr - nmdan Nnzi:fi çıkaramıyordum. A· b~adı: 
kusu geldi. O zaman bu yerin içkili murlarını seferber etti. Buramn te- ' t ~ı. bil b b 1. mck istemiyordum. Hem de hic iç- cnba polisler kendisini tuttular mı di- - Fnknt sen merak etme! Bense-
b. · 1 w a.nladım 0 urmcı.A e ana go.n gc ıyor ve ~ · bl 1 k b ni n kUtU dU .. n-u d B 1 il Bcğ ~ · C ıı· gazıno o dugunu . Ie!on numarasını verelim Yakalan- tan . d tJ t lik 1 b'. medigım rayı çme e ur - ye u...u yor um. unu sma e ni muhafaza cdecegım. ehennemin 

. u ç venyor u. s e nası u rd de hatırlattı . ]-'· 
O zamana kadar lsnıail Beyin bll· dı~ _.. ..... an haber "erecekler İstersen . b'll .ı:~ • yo u. m. dibine bile saklansa onu nıut wsa 

o ... a.u.o. • • ~eY. ıçe ' ıv.uuı. . , . d . • 
tUn isteklerini yerine getirmekte te- e.öyle daha a.rknyn. oturalım. Pek göz ı H , kk'" cdn,. p' tsmnil Bey )enı en. - Daha nekadar oldu canım de- bulduracagım. 
reddild etmemiştim. Fakat içkili bir önündeyiz. Belki fabrikadan biri gö- . - a) ~1 te:ru:.n:, ır §CY. _ Haydi canım, ne olncak. Bira dl. Yarım saat bile değil. Fakat se- ürke Urke sordum: 
gazinoya ;irmemiz, bende ilk defa rUr de mUnasebetsfz yerde ded1koduJıst;mkl:1Dlt b y~ ~: .. 1 di G. . . su demektir. Bir bardak içmekten n.iıı gUzel hatırın için gidip telefonla - Ya geclklrsof 

"":u a en.ı ı.uu eme . ar~ona. . 1..-.. ı ..a-.1ı l 
olarak bir tereddlld ve endfie huıl çıkartır. hig bır ıeY. CI.ıu.ı.-"· \IQU..le rayım. Wovamt Mr 
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rA ti . . d ·· tle erımız en mu· 
sabaka şartlarımıza 
dikkat ve riayet et
melerini bilhassa rica 
ederiz 

YENi S.&B.&• Sal 

Türkçeye çeviren : ntiSEYİN CAHİD 

Hitlerin kavim ve ırk nazariyı 
hakkındaki fikirleri 

-ee-
Harb devrinden evvelki fenalık· 

lardan bazıları milletin batını kuv
vetini ihla.I ve yıkmak tehdidini ne 
dereceye kadar arzetmiş olurlarsa 
olsunlar, şurasını unutmağa hak 
yoktur ki başka devletlerde, Al
manyadan ziyade, bu f enalıkiann 
çoğundan muztarib olmuşlardır. 

Böyle olmakla beraber, m~kül teh 
like dakikasında, onlar gayretten 
vazgeçmediler ve çökmediler. Fa
kat harbden evvelki bu ziiflar kar-
şısında, Alm:ı.ny:ının da bu z3.fları 
telafi edecek kuvvetleri olduğu dü
şünülürse, inhid:ımın başka bir se
bebi olmak 13.zımgcleceği takdir o
lunur. Bu sebeb başka bir salı:ıda 
bulunmak icab ederdi. 

Filhakika, iş böyle idi. 
Eski imparatorluğun düşmesi -

nin son ,.e en derin sebebi ırk mese 
lesinin iyi anlaşılmaması ve kavim
lerin tarihi inkişaflarıııda ırkın e
hemmiyetinin takdir edilmemesi -
dir. · 

Jom tezahürlerinden ibaret değil 
dırler. Nevin '\'C ırkın muhafazası 

v ' çoğalması yolundaki gayretin 
tabii neticeleridir!er. Hatta insan-
lfi r ken<il faaliyetlerinin derin se
bebini takdir edemedikleri zaman 
bile. 

••• 
ON BİRİNCİ BAB 

KAV İM IRK 

azı hakikatl('r o hadar inti-
şar etmişlerdir ki, i~te asıl 

bu. sebebden dolayı , a\·am h:ı.lk 

onları görmez, yahut!, hiç değilse, 
tanımaz. Çok kere onların önün
den geçer de görmez. Gözleri kör 
edici hah.ikatlcl'in karşısında kör 
kaldığı gibi. Birisi gelip de ona da
ha evvelden ibilmesi 15.zımgeleıı bie 
şeyi haber verdibri vakit ::;on dere
cede hayret içinde kalır. Etrafımız
da yüz binlerce meseleler vardır ki, 
Christophe Colomb'uı yumwtaı:n 

kadar basit surette halledilebilir-

nuyor. 
Mesela, bütün insanlar, bilaistis

na, tabiatın bahçesinde gezinirler, 
her şeyi öğrenmek ve bilmek hül
yasına düşerler. Fakat ef'al ve lıa
rekaUarmın en bariz prensiplerin
den birisin.in kar§ısında., hemen he· 
men istisnasız bir surette, körükö
rüne davranırlar: Bu prensip de 
yer yüzünde biltün zevilhayatın 

milnkasem bulundukları nevileri 
tc!rik ve temyiz eden organik bir 
takım vasıflarını mevcudiyeti key
fiyetidir. 

En sathi bir tedkik ve müşahede 
tabiattaki yaşamak iradesinin al
dığı h~dsiz hesabsız şekillerin nasıl 

esaslı ve hemen hemen el sUrUlmez 
bir kanuna tabi olduğunu göster
meğe kafidir. Bu şekilde bu kanu
nu mecburi kılan şey tenasUl ve 
tekessilrUn sıkı surette tahdid e-
dilmiş ameliyesi (processus) dtlr. 
Her hayvan ayni nev'e mensub di
ğer bir hayvan ile çiftleşir. Leylek 
leylek ile, ispinoz ispinoz ile, sıçan 
sıçan ile, kurd kurd ile, tlh .. 

Yalnız bir takını fevkalade hal
ler ve ~artlar bu prensipi ihlal ede
bilir. Evvel&, esaretin yahud ayni 
nev'e mensub ferdlerin çiftleşmele
rine mam olan herhangi bir sebe
bin tahmil ettiği mecburiyet. Fa
kat o zaman tabiat bu muhalef e· 
te karşı milcaııeıe için bUtUn vası
taları harekete getirlr. Tabiatın 

protestosu ya piçleemlş nevileri !
riyet yetiştirmek imkanından mah
rum bırakmak yahud bu zlirriyet
lerin vell'dlüklerinl sıkı surette 
tahdid etmek şekil altında gayet 
açık bir tarzda kendisini gösterir. 
Ekser hallerde tabiat onları has
talıklara. yahud dUşmanların hücu
muna mukavemet melekesinden 
mahrum bırakır. 

Bu gayet tabii bir eeydir. 
Gayrimlisavl kıymette iki mah

lft.kun tesalübU, mahsul olarak, iki 

ebeveynin kıymeti arasın 
vassıt bir had verir. Y 
zevilhayat merdiven.inde 
mensub ebeveyninden bir 
ha yüksek bir noktada 
daha yüksek bir ırka m 
lan ebeveynin diğerinden 
dır. Binaenaleyh, sonraları 
tün ırka karşı girişeceği 
lede mağlfıb olacaktır. 
çiftleşme zevilhayatın 

yiikseltmeğe sa'yeden tab 
desile tezad teşkil eder. 
bu gayesi muhtelü kı) 

fcrdlcrin birlcşmesile e 
mez, ancak en yüksek kı 
sil edenlerin tam ve kat' 
rile temin olunur. Daha 
nin rolü tahakküm etme 
zayıf ile kaynaşmak de~· 
le yaparsa kendi büyükr 
da etmiş olur. Yalnız te 
barile 1,ayıf olan mahlfık 
kanunu zalimane bulabi 
bu da l)nun zayıf ve m 
adam olmasından ileri g 
kü bu kanun onun vtlcu 
dırmasa idi büliin uzvi 
rm tekamülü ak!a sığm 
olurdu. 

Tabiatte ırkın temizli 
mağa \'C idame etmeğe d 
cud olan bu umumi tem, 

ticcsi yalnız hususi ırkl 
da harici alametlerinde 
mevcudiyeti değil her bi 

dılerine has vasıflarının 

bir tilkidir, kaz ka zdır 
kapJmıdır, ilh .. Ayni ırk 
fcrdlcr arasında görüleb 
Iar münhasıran gayri 
rette mücehhez olclukl, 
canlılık, zeka, maharet 
vemet kabfüyetinin ye 
ileri gelirler. Faknt lıiçb 
tabii bir istidad se,·Jtil 
kar~ı iıısaniyetpcrvernne 

edecek bir tilkiye t<'sndü 
yeceği gibi sıçanlara k 
bir tt>mayül hisseden b 
IDC\'CUd değildir. 

Bim:.enaleyh, ırkları b 
bc.ğu~mağa sevkeden m· 
rcbebi derin Ye esaslı b 
tiden ziyade açlık ve a 
iki t::ıkdirde de tabiat 
his.~;z. hatta memnnn bi 
Hcrf;_Ünkü ekmek uğru 
cndclc zayıf yalmd hus 
htıll daha az cesarete n 
h'..khırın hezimetini iuU:. 
ğcr tarafta dişiyi teshir 
giriştiği mücadelede an 
lim ferde zürriyet yetişti 
kını verlr, hiç değilse 
mak imkanını ona temin: 
kat kavga daima nev'i 
ve kuvvetini inkişaf ett 
sıtadır, onun tcrakkiler· 
karldinı şartıdır. 

Eğer bu ameliye başk 
rcyan etseydi sonraki t 
rurdu ve çok geçmede 
başladı. Filhakika, dah 
lanlar en iyilere adcdce 
lib olacakları için, bi.it"' 
payidar olmak ve zUr 
Urmek bahs:nde ayni 
luru;a idi az J~iler o ka 
üreyeceklerdi ki iyiler 
ka pl!na atılo.cakb. B 
iyiler lehine bir zecri 
karışması I!zımdır. Tab· 
rı sayılanın tahdid ede 
11 hııyat şartlar1na tabi 

retindc bunu temin eyl 
yalnız arta kalmış gUz 
naslü için mtlsnade ed 
olarak kuvvet Ye sıhha 

mek surctile yeni ve sı 
yapar. 

Tabiat zayıf ferdleri 
!erle çiftleşmelerini nrz 
gibi yliksek bir ırkın a 
ile kanşmnsını da hi 
Çilnkil bu takdirde, tn 
riyeti terakki ettirmek 
ce nsırdanberl deruhde 
fo bir darbede bo3 bir 
muş olur. 

[Dov 
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Çivi yut n adam 
N kleden : O. AKSAL 

TJ:.NI 8.A•&• 

Spor Eğitmen 
Kursu ilk 
~ezunlarını verdi 

iki sene zarfında 
Erzurum belediye
since yapllan işler 

(Baş ta.rafı 5 iaci sayfada.) Erzurum, (Hususi) - Kısmen Yf!,o 
Noı &t YAZAN: M. Sami J(ARAl'EI takib edilmiş, takdirle karfllallllll§- niden inşa ve kısmen de mevcud yol

tır. 1arın tevsi ve tesviyesi iç.in ceman on. 
Ekseriya biraz sabır ve enerji in-ı olacağını zaten anlamıştım. Onu bu C. H. P. merkez azasından İzmir iki bin metre uzunluğunda yollar 11ze. . ~aça kasnak oyunu üzerinde h~r - Söyle Makarnacıya kisbet de -

&anı bir ~ok alışkınlıklanndan va.z- alı§kanhğından vazgeçiremedim. mebusu Rahmi Apak tarafından dip- ıJnde M bin metre murabbaı yollar ıki ~pehlivan. ~~kı ~arm~ oywıda ol- ğlştirsin!. 
geçirebilir. Onu teselli etmeye çalıetım, lakin lomalar tevzi edilmi!t müteakiben Be- tizeriııde :s6 bln metre mlklbı top - f u~rgi:l bınbırleriJe mü~ele etti- Halil Paşa, meydan yerine gelerek 

İşte ~ağıdaki hikaye bunwı en ba- hiç birine aldırmadı. Kadın ağlıyor - denterbiyesi Genel Direktörü gençle- rak tesviyesi yapılmıştır. Ve bütün er: ~k~m~c~, hasmının kısbet kas- padişahın iradesini pehlivanlara teb-
riz bir misalidir. du: re hükfımetin kendilerinden beklediği bu yollara. kırk bin metre murabba na;mk ı elmı .kurtarabiliyordu. liğ eyledi. .Makarnacı oldu!hı }erden 

• • • Az sonra ilave etti: vazifeleri anlatmış Rahmi Apak da kadar ldt kaldırım ferşedllmi§tir. a &t, paçasındaki elini bir türlU doğruldu. Ve, meydan yeri:den mah-
Büyilk bir Polonya eirketinde ikin- - Doktor odadaki bütUn çivileri gençlerimizin istenilen vazifeyi ifa • Mimar Sfnanm eseri olan Lalapaşa ~~~y~mıy~~u. Aliçonun iri pe~çe- cub bir vaziyette uzaklaştı. 

ci direktör bulunduğum sıralarda en kaldırttı. Zavallı pek fena •.. Acaba bu decek ecldlde yetişmiş olduklarım camii büyük bir mezbeleliğe çevril- e ı~ :n w
1 

ye paç~ına. geçrnışti. Aliço, elJeı-lni göğstine kavuştur • 
ga.rib eeylerl ye.landan görebiliyor • adeti bırakabilecek mi?. Aman Alla.- memnuniyetle mü.şaha.de ettiğini an- mişti. Bu mezbele bir park haline g&-~ § 'h eğil, görnUlmüştU. . . muı meydanın ortasında bir heykel 
dwn. Cüceler, devler, sa.kallı kadın- hım çok fena.. latm~ y1.•rinde bir teşebbüsle kursu tirilmiştir Burada yaptırılan muhtelit t nı aylet: !Makarnacı bUtiln kuv gibi duruyordu. 
1 kıl al tanı -•L--·• el di ktö" ıu~' 1 · . k •..c ve ve ağır ıği e sola yaslanarak ve ı ar, ıç, ev yu ar v~ aca.- • • • açan gen re r ı;u ve genç en ınşaat meyanında yalnız topra '9• o- 1 w bUk k Bu aralık Sultan Aziz, seryaver 
yipliklcrin hec tUrlUsü.. lAkln bun- Aylarca Kisclyeden bir haber ala- tebrik fçin Kuleli Şeref salonunda ve· tarak 12.337 metre mikA.bı imll var-

80 ayagını er~ altın~ al~. ~ - Halil Paşaya hitaben: 
)arın içinde Kiaelye isminde bir adam madık. Ne olmuştu? İyileşmiş miydi? rilen çaylı merasime nihayet veril - dır. ~?nun [.açasındakı o~n. elmin uzerıne - Halli, söyle Aliçoya buraya gel-
vardır ki gariblerln garibi idi. Bu ae Acaba bu fena alışkanlığını bırak - mi.ştir. Eski abidelerimiulen olan çiftemi- ır çe ıtaşı oturur gıbı yaslandı. sin .. dedi. 
iml. da ğı i · tardı ·d ., :Makarnacının bu hareketi tam pch . . v ı a men z ç vı yu · mıe mıy ı · Mezunlnrın taylnferl narelerin ve Ulucamiin etrafı da bü- r b" b . Seryaver Padişahın eınrmi pehlfra-
Tıpkı bizim çikolata, pasta yuttu- Hiçbir §ey bilmiyorduk. yapıldı yük bir mezbele halinde idi. Burası _ıvanea ır uluştu. Ve bu harek~t~ na tebliğ eyledi. Alıço, olduğu yerden 

ğumuz gibi o da bol bol çivi yutar • L4kin aylarca sonra bir giln bu ıle muhakkak surette hasmının elını ı~em ı· ed bl d'" h h . • Altı ay evvel 10 sa.3.t süren sıkı bir da tanzim ve tesviye edildi. Buradan k bo ltab"li d" • a ı e e pa ı.ça ın uz11run.1. 
dı. "çivi yutan adam,, gülerek karşıma imtihanla mür:ıcaat eden talihler ara- kaldırılan mezbelenin ve toprağın ezere §a 

1 
r ı. ı geldi. Diz çökerek yer öptü ve dl-ıa. 

Her nkanm bı"nlerce seyır· cının· · hay dı"kı"ldJ . . • .. Hatta .Makarnacının bu akilane ve td :> 
:r-·· - · ıundan seçilen 34 talebe de kursu mu- mıkdarı 7500 metre mıkabını muteca- h" . h ·ek t " S 1 . b. ru u. 

ret dolu bakışları altında bir kilo çi- Sapa sağlamdı. Sınuyordu: vaHakiyetle ikmal etmişlerdir. vizdi. ma nane aı e ıne utan Azız ıle Sultan Aziz güler bir yüzle: 
\•iyi yutardı - lnanırmısınız dostum dedi. Ar- Ü · k d h:ıyret etmişti. p hl" ' af · ı d d" · Diploma tevzi merasiminden sonra çköylerde, Erzınean apı a ve . . .. .. -. e ı_van, enn sana... e ı. 

Vesair zamanlarında da cebinde tık bir tek çivi bile yutmuyonım. kurs binasında Bedenterbiyesi Genel Sultanahmedde büyük mesai sarfile ~akat bır_an .. s~nra he.rk~ go~du ki Alıc;o, hıç cevab vermeden durdu. 
mutlaka bir kutu çivi bulundurur - Bu aptalca adetten kurtuldum. Ba.- Sek . Ce l Gökd ğ K .. _ üç tane çocuk bahçesi vücude getl- Ahçoııun clı sokülmemışLı. Ezılme - - Güzel gllreş.iyorsun. Memnun 
du. Canı istediği zaman ağzına bir kın bu alışkanlığı nasıl bıraktım. d'" ~Bedterı . Ema y a·a k, tö' t~:SH~u rildi. Her sene çocuk bayramında be- mişti, hatta incinmcmişti. oldum. 
t tnr ... nı di D kt t · · ·· · · "k uru n ren, ar ırc ru usa . &ne a. memnun memnun 6 ..... er • o orun avsıycsı uzcrıne gıttı - ld' G.. 1. D kt F .k B k 1 lediye önüne birikerek çocuk bahçesi Alıço, bu hareket karşısında paça- .......• 

• • • · .· b 1 d me< ın ure ı, o or aı er o, .. .. 
çe a.z Çl\1 yutmaya aşa ım. F "k ç nk r7 k. N t' h ·ı isteriz di'-'e feryad eden va,·ruların yı her turlu acılara rağmen bırakma· - Pcn,..elerin kuvvetli.. 

G"" ı bö J • d tık il ı rd 1 ba.h ···ı aı a a, /JC ı eea ı uzurıe e- J • ,. un er Y c geçıyor u. g n c e yanız sa , og e ve •. tm 1 . . . t . 1 . ılm t bu arzuları temin edilmiş oldu dıktan sonra, üste de hasmını çekiş- ....... . 
Bir gün odamın duvarlarındaki çi- akeaın birer çivi yutuyordwn. Sonra gı en enmı:r.ın .. ~~~~en Y~P. ışır. Havvancılık memleke~i ola~ Er _ · 

\'Herin eksildiğinin farkına vardım. lan azalttım Yalnız sabah ve akşam Genel Dlrektorlugun emn ıle kurs J • tırcrck y:ıslandığı yerden hava.landır- - l{isbetini, paçalarını yırttın Hü-
. · ··d·· · t. t f d k d zurumda bır hayYan pazarı voktu ... dı. Ve tekrar paça kasnağı doldurdu. seyinin ... 

Patron da bana ayni şeyi söyledi. O- yutmaya baş_lndı_m. _sonra.lan yalnız ~u unye 1 ara ın an ar a aşımız :'\fahalle başında muntazam bir hay-
nun odasında da çivi kalmamıu, b h d h H d t Z Atlet P.eş d Erte Turgud öztu Bu, müdhiş hareket herkesi hayret · • · · · · · • 

"I su a ·· .'·~ şım _1 ıç... ıç os um. ıya • '. a ' ' . - van pazarı yaptınldı. Bu biiyiik mey- lere düşürmüştü. Makarnacı bile a- f 
Bana: Ne dersınız bu ışe.. fan. Bahncddm Avar, Nacı Algı, Yu- dan birrok mesai sarfını icab etti. t - A erin sana ... 

Eğer dedı. bu vaz· .. t devam O b ·· · d d I t b 'k ( • 'k" · k h · d · şırnuş ı. · · · · · · · · - ı .• e <'- nu u enl!rJısın en o ayı e n su Bomglu ı ıncı ·uı'S eyetı te rı- Yalnız sahanın tc.<ıviyesi jc:;in 12.600 . . . 
derse, bu herifi kapı dı§arı edeceğim. ettim. nivcsint scçilmis. 12 genç de askeri t "k"b t k . . t 1 _ Sultan Azız, Alıçonun kel ınadım - Haydi bakalım, .Allnh muva . 
Koca sirkde bu gidişle bir tek çivi Ve o günden sonra bana bir sigara htzır.etlcrini ifa;a b:ı.şlıyaeakları için 1 me re m~ a. ı' tor~.a .. 1::ıı yap ırı ma anlamış ve kuvvet dere<!csini sez - fakiyetler versin! dedi. 
k 1 k t" k' · · ısına mcc un}e goru · mişü ~aka değil herifçioğlu berbad Ar d ' ah ·· ı · ·· · 
·n mıyaca · ırya ıst: . tayinleri yapılmamış, diğer mezun- Şehrin muhtelif yerlerindeki vasf bir ~;livandı ' ıço~. ~~ ış ın son. s_oz ern uzerı-

Bir kaç gün sonra Kiselyenin ka- :- Ben bu sıgarayı naRıl bıraka . lar çektikleri kura ile şu vil5.yetlere 1 mezbclelil:lerin ort.ndan kaldırılma.CJı p . - ne yer opup Sultan Azızın Yanından 
rısı odama geldi, yanıma ynklaştı: ca.gım? tak . d · ı ..... ;"'l rd' 1. . b 1 d b 1 .1 h 1 Herkes heyecanla ne olacag1nı bek- ayrıldı. _ ·sım e ı ..... ~ e ır. ı ıçın ura.a.r an azı arı ycşı sa a ar . • . • . . 

- Ah mösyö dedi, çok fena bir va.- Dedigi vakit ona bu çivi yutan a- 1 .
1 

D'k , 
2 

ld k h 1. ti .1 kt b 1 ti lıyordu. Netıce malumdu. Muhakkak, Aliço evvelce verılen talimat mu· 
. . . . . . smaı ı -men ' ongu a ,. Ke - n ınP- ~e n me e ve a:ı: ıan ze- . . "b" . . 

zıyettcyım. Kocam hastalandı. Bır damın hıkayesıui anlatıyorum. k s · , k y·· .. k . d d b led" k t t k Makarnacı yenılecekti. Paça, kasnak- cı ınce, padı!jahlara mukabele edıl • . . . nan Ay ut " .. ıvaa , Şev et uru rın e e e ıye a ara yap ırma · . . .. . 
kaç haftadan ben, evdeki ığnelen de I Şaşıp kalıyorlar ve bu bizim Kisel- "t . ö' "B 1 k . t d B ti ~ 7 i d dili k~ k h tan kurtuıamıyacaktı. mez, cevab verılmez dusturunu bıl-

t b 1 tı B 
. . zmır,, Hazım ymen a ı esır,, .a ır. u sure e "t ıu e c e1.n, a a·-· . . k . . . 

yu mayo. aş anıış . unun böyle ı yenın enerjısine hayran oluvorlar. . t 1 t Makarnacı hasmının altında tekrar ıgı ıçın ses çı armamış, dınlemıştı. 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EminKU~çU''Di~~~ır SulliiA~ vev~aıreyapınmış~ Fit'. k d B" il 

A d d Z 
.. "D . li At B k " "A Yolların \'e mev<lanların tevsi ıs- havalanrlı . Eıı sefer ne yapo.cnktı? a ca ıçı aynıyor u. ır g n ge-

r " " enıı: ·• :ı aş a1.ancı n- · . lip Sultan Azizin ensesine yapışaca 

na O U a e Ze • . Harun Cemşid "Kavseri lb _ !ahı için gerek sahibleri ile uyuşma Sultan Azız olduğu y~rde titremiş- • bT 1 · • 

h 
.. S .. 

1 
•.. t h • lb 'ah' • 've gerek şehrin hududları tesbit edil- ti. Seryaver kabına 8tğanuyordıı. E- gını 1 ıyon u. 

ra ım ungur "u a ya.,, r 1m . • . , _ . - . . . Sultıın Aziz de, bir gün gelip Aliço-
Sevin "Tekirdağ Bekir Erkanlı memı!ıti. Uzun mesrudcn sonra b~ hu- ger, Alıçova on bcR dakıka ıçınde Ma- u . • b·ıd· •... 

[Ba.~ tar..ıfı 4 üncü ayfamıı:da] ı Hiç şüphesiz eski karınların niha- " _, dudlar tesbit ve bir pliinlıırı tanzim karmcı gibi bir p~hlivanı mnn-lub e- n n denhsesınekynpışağcagıııık 1 ıg_ı ıçın 
"Samsun .. Mitat "Gaziantep,. Hüsam . . . . . " onu a a ya ma ça ırnra tedkık et-

tılması için bazı tedbirler almak ka- yetlerindc Aıutdoluda vukua gelen edılerek tasdık ettınldı. derse, ortalıkta bu herifler gü:·cş tıı- k f t k 1 . 
bildir. ~iddetli zelzeleler, mimari ve inşa Elmen "İstanbul .. Hüseyin Albn.yrak- Şehrin bir zabıtai belediye ve sıh- tacnk pehlivan kalmazdı. ' meAI" ırsa ıntic!ı açıı:mtialc ıstcmemişti 

dar "Elazıg,, Kadri Erciyes "Muğla ... h. ı· · d h" h . ıço, me ana gıt {ten sonra, ser 
Evvcltı. memleketin en zayıf ve zel- aan'ati Uzerinde pek gok tesirler yap- ıye ta ımatnamesı a 1 yoktu. Mu - Makarnacı, son bır gayretle ve o- yaver Halil Paşa ile Mehmed Ali Pa-

2elcye en müsaid yerleri nerededir? rnıstır. Mesela kubbeli inşaatın diğer Kursu bitir.i~ d _askeri vazifelerin- telif eehirlerin bu huımstaki talimat- hınca hırile harekete geçti . Bu sefer ~n.ya lıltnben: 
.... unlarI iyice tesbit etmek mecburi - biltün stillere galiblycliniıı sebeble- den dolay~ ta}•ınlerı yapılnuy:n gen~- tarı celbedilerek tercüme ettirilmiş hem kasnağını ve hem de paı:a.<>ını - Bu herif hakikaten pehlivan! 
ycthıdeyiz. Sistematik. tetkiklerle ya riui bunların zelzeleye mukavemetin- !Pr: Hamı Alpkaya, Hakkı Io..rte, Rı- ve bunlardan da istifade suretile Er- budayarak hasmının elinden kurtul-
pılncak bir jeolojik - tektonik harita de aramalıdır. V inci asırda çok in- fat Vurgun, l•'ikri Çipa, İskender Sun- zurum için bir zabıtai belediye ve sıh- tlu. Fakat, bu lmrtulus mühimdi. All- . . . . . . . [Devamı var] 
bu zayıf hatların nerelerde olduğunu kişaf eden bu stil, vı ııe asırda ta- gur, Haluk Hckimoğlu, Şevket Sö - hiye talimatnamesi vUcude getirilmiş- çonun elleri çözülmemisti. Hasmının 
gösterecektir. Cümhuriyet rejimi le mamen teessüs etmiştir. Kubbeli in- her, Ccvdrt Kirman, Muvaffak Alko- tir. Dahiliye ve Sıhhiye \·ekaJetlerin- kisbeti dikiş yerinden ~oylu boyuna 1 M--k•rt••A••r, ... •P• .... ••••••••••f••••f•b••••aı• 
beraber ba~lamış olan imar faali- .. . pa.n, Necdet .Akkan, Salih Erhan, Şev ce aynen tasdik buyurulan bu talimat '"..+.ı...... B 1 e ep erarası u o 
Y

etimize müvazi olarak bu haritanın l!nnhn en yuksek eserı olan Ayc:lsof- name bu havali için adeta bir örnek J ... loULJ.t ... ştıh. 11~1 suretle Mak~nlacının 
· · · 1 1 b ki Kiiçükergı·n, Reb.ii Taras. a"re ma ... ı meydan "çıkn tı 1 k da tanzimine ba§laıaak 13.zımdır. Bil- ya, zemınının zc ze e akımından olmuş birkaç villi.yet ve kasaba dahi • .. .... m; . 1 1 

tün memlekete §amil olacak böyle bir gayri mUsaid olmasına rağmen 15 a- Gençlere muvaffakiyetler dileriz. aynen bu talimatı kabul etmişlerdir. Padişahın huzurunda bu hali olduk arşı aşma arı 
harita uzun senelerin devamlı me- sırdanberl bütün zelzelelere muka - Belediyenin muhasebesi ıslah edile- <:a garib \'e ayıb bir şeydi. Yalnız, kis- ·-• ·-

darlan bu acil v:ızifcnin de ihtiyaç- b t" o dik• 1 o d W•ı • 1 ° d 1 
saisilc ve bütün memleketin kana venıet etmicıtir. Bunun yanıbaşınd" rek iki sene evvel yüz bin liradan a:ı: c ının ış erı egı • şırazc en c GUn sta11bul lfgesl "' .. lan ile en muvafık olacak şekilde ha-
kanı; gezilmesile yapıla.bilir. Fakat bulunan İstanbul surları ise zelzele _ line dair tedbirler alacaklardır. olan senelik varidatı iki yüz bin lira- siikülüp kopmuştu. Bu hal gilsteri - Takelml, Hayriye lisesi 
bu haritaların tanzimine ba.şladıktan den yıkılmıştır. . . ya çıkarılmıştır. yordu ki, Aliçonun pençeleri biaman 1--tlkt.ıt.tl yen .. 1 . .•. . Fakat bu ncvıdeu musıbetlere, ma- . k . "dl ~ c1o ~ 
sonradır kı, yukarıda bahsettigımız Hiç şilphesiz ki bugün devlete "d ld • 'b" . fkb ld d 1 Eskı senelerden alan beledıye borç 1 

• 
zelzele rnıntakalnn ilmi bir surette hilkfunete ve mill~tin her bir ferdi: lkzıale 0ak uguhl 'gkı 1

. ısd 1 la e e mi kar~z !arından elli bin lira kadar bir kısmı :Makarnacı bu hal karşısı;tdn der- Bir :ıydanbcri 17 mektebin iştira-
t .. cd A ad bö 1 bi m te ı esın e o an mern e eti- . . beled. . hal olduğu yerde btizülUp kaldı. Ail- kile yapılnı .. akt_a olan mcktcbler ara-

ho.a~'Yun er. vrub pl a Ybiezd r ne dü§en vazife felaketzede vatan • ı mizin, ~tiye şamil, esaslı ve büyük tbedıye cdıler.ek~ h 'zdıyenkın mahcuz ool f b l k l 
antayı yapmaya 8.§ amam.ıe ~ daşlann ıztırabını hafifletmek 1 in . . . , . ~ ulunan emla ı a~ı en urtarılmış- ço da işin farkına vardıvı için has- sı spor gesı ut 0 ar§! aşmal:ırı-

başka memleket kalmnml§tır. Hiç . ç hır vazıfesı de \!ardır kı, bu felaket, tır İki sencdenberı belediyenin ted'· mının üzerine mtme,.,ip a,.,ak~- kaldı. na dün de devam edilmiştir. Tuaf -
.. . . . yardıma koşmak ve dakika kaybet- b • ·r . t..nnl tm k · 1 

t>" "' J ~ ouphesız bu hantadan yalnız ımar . . .. u \!azı e~e ~anmasını emre e • yatında hiç bir teehhilre meydan ve-- Sultan Azi7., derhal seryaver Halil tarları tarafından bUyilk ali -
i!}lcrimizdc değil, diğer nafia ve ikti- m~~ koşmaktır. Bu vazifenm Türk tedir. O da yukarıda bahsettiğimiz rilmemiştir. Paşaya irade etti: ka ile takib edilmekte olan 
sad işlerimiule de istifade edeceb>iz. mılletıne ha.s olan vakar ve f ern.gatle tedbirlerdir ki, bunlar sayesinde, hı- Bunlar doğrudan doğruya belediye- dün kil mektebler arası karşı -

Bundan b:ı.Şka zelzele yerlerinde yapılacağında kimse tereddild etmez. zı mütemadiyen artmakta olan Cürn- nin yaptığı işlerdir. Belediye hu iki mış olan şehrin elektrik tesisatı, bü- la.şmalannda İstanbul lisesi gü-
hangi tip inşaatın bize elveri.'li ve İkinci vazifemiz felaket gören va.- huriyet imar faaliyetinin abideleri, sene zarfında imar birliğine de yUz yük bir sinema, şehrin muhtelif yer- zel bir oyundan sonra Taksim lisesini 
mukavemetli olduğunu araştırmak tanda§lanmızın yeniden yc:rlcştiril - tabiatle mücadele eden beşerin bin Iir3yı miite<:aviz tahsisat vermiş- !erine büyUk saatler ve birkaç bina 3 - 1 Hayriye lisesi de 1<1tiklıU lisesini 
ta lazımdır. Bu r.ususta diğer zelzele mesi ve harabeye dönen bu vatan vüs'ati dahilinde, nesilden nesile in-, tir. Buna hususi muhasebece de ilA.ve yaptırılmakta ve belediyenin hazır - 5 • O yenmiştir. Mti.sabakalaru gele
mernleketlerinin tecrlibelerinden is- parçP..larının yeniden imarıdır. Iliç tiknl edebilecektir. edilen bu kadar para ile projesi ve ladığı parkların tarhları ve ağaçlan- cek hafta cumartesi gUnU devanı cdi-
tifode etmek kabildir. ı eüphesizdir ki, Cümhuriyet zimaın - Himld N. Pamir diğer evrakı belediyece hazırlattınl- dınlmaları temin edilmektedir. l<'ccktir. 

• •• 
llilNCl IUSlUA l\IF..I>IIAI.. 

( Dmunı va:r) 
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Istanbulluların yardımı Yurd, felaketzedelerin 
imdadına Koşuyor - ( Baştarafı 1 incide ) aded kqe ve 20 tüp deyaraform, Var 

Teklif, bUyük bir memnuniyetle sü Paçilcalıi 70 çift ayakkabı, LımalI 
Yazan: FARUK KUÇtJK kabul edilınit ve bugUn davete icabet Aslan ve Osman Mu.stııfa, 103 parça Büytik Röportaj No. ıa 

Kumandan emrediyor: 
eden ticarethane ve müesseseler aşa· kazak, Türkiye Eczacılar Liborı.tu- ( Başta.rafı 1 incide ) 1 §lrı kazak vesaire hazırlamaktadır • 
fıda mikdan yazılı teberrülerde bu- varı 10 kilo tentirdiyod, İ.gparta pa.za-ınnda ve köylerinde umum zayiatın !ar. 
lunmualardır: rı Bekir Dikm~n 180 pa.rça muhte- 40 bin raddcleriııde olduğunu göster· Sirnstaıı Gönderilen Eşyalar 

''Haydi Faruk, 
merdivene 

sıra 

çık! 
sende, 

Selanik bankası 2.000, Doyçebank lif k2.dın melbu.satı, Bay Mm;tafa Bay•mektedir. 1lk zamanlar korkulan feet Sıvas, 30 (A.A. - D .. 
2.000, Doyçeoryantbank 2.000, İmar ri 200 bakır tabak, Bay Zeynel Abi-ı ihtimaller çok §ükür tahakkuk etme- Sivas vilayetinden 
bankası 5.000, Holanda Bankası 2 din 300 çift çorap, Bay Mese 35 çift miştir. Yurdumuzun bc§te birini a- zincana, ekmek, pas 
bin, Standarovil 5.000, Stavromano ayakkabı, Bayan Melek 60 metre pıı.- sırlardanberi görülmemiş bir giddetle nir, ııeker, çay gibi gıd 
2.000, Şel 2.000, Bayker 2.500, Türk zen.. bundan başka tonlarca, yatak, sıı.llıyan bu zelzelenin çok daha fect sabun, çivi, de.stere, kese 

" Maden Şirketi 500, Paloka 250, Sa- yorgan, kadın erkek ve çocuk giyecek neticeler vermesi mümkün idi. Fakat,muştur. Bundan başka Siv 
- Küçüğe bak Küçüğe gece yan- buncu zade 1.000, Mitat Nemli 1.500, eşyası, diğer taraftan Kızılay cemi • köylerin dağınık, bu mıntakada nil- fik ve Zara kazalarına çadır, 

gın oldu mu diye soruyor... 1 , Tütilncü Hasan Hayri 1.000, İsken- yeti dün ilk olarak sahildeki mınta- fusun seyrek ve köy evlerinin kıs - istikametinde, karlı yolları aç 
Halid müdahale etti: der 700, Halil Ali Bezman 1.500, Ke- kalara verilmek üzere 100 çadır, 40 men ahşab olması bıı fect ihtimalin çalışan ekiplere tahtakürek, eld 
- Yine alay ediyorsunuz ilk gir- rim Attar 1.000, Havagazi Şirketi sandık ilaç, 30 soba ve külliyetli mik- tahakkukuna imkan vermemiştir. kargözlüğü, gazyağı ve gaz lambası, 

diğiıniz zaman hepiı:::ıiz öyle değil • 500, Türk Maden kömürü 1.000, Dil- darda gıda maddesini Dumlupınar Dahiliye ,.c SıhlıiJ·e Vekillerinin pastırma, helva, zeytin, ekmek gön-
mi idik?. berzadeler 1.000, aynca da eaya, Ciz- vapuruna yüklemi~tir. Salı günü şeb- Seyahati derilmiştir. 

Kahvaltıdan sonra temizlik... IAvet Liatlk Şirketi 1.000, Nakliye rimizdcn daha 300 çadır gönderile Ankara, 30 (A.A.) - Sivasta ça- Kayseride 
Şoförler, şoför muavinleri makine- Şirketi 250, Oaram 100, Hogo Sitens cektir. lşmalarnı bitirib Erzincan istikame- Kayseri, 30 (A.A.) - Hareketiarz 

!eri yağlıyorlar.. 200, Şirketihayriye 4.000, Türk oto - Dokt-Orlarıınızın Ş..fkati tinde yola çıkan Dahiliye ve Sıhhat felaketzedelerine yardın için iki gün 
İtfaiyeciler hortumları borulan mobil şirketi 500, ~ühendi~ AJi Naki Şark felaketzedeleri için açılan ia- Vekillerini hamil tren Karagö.l ~~liçnde ~akden yapıl~ olan tebcrrü-

kancalan muayene ediyorlar •. Elha- 2.000, Hasan Tahsın ve Husnu 2.000 neye, doktorlarımız İstanbul Etibba yonuna 300 metre mesafede tıpı mü- at yekunu H.700 !ırayı bulmuştur. 
sıl millet hani harıl çalışıyor. ve ecnebi Seyrisefain Birliği de 500 od:u;ı şahsiyeti maneviycei namına nasebetile tevakkufa mecbur olmuş- Bu tcberrüatın 3000 lirası bez fab • 

Bu faaliyeti aptal aptal seyretti - lira teberrüde bulunmuşlardır. 300 ve Türk doktorlan dostluk ce- tur. jrikası, 2510 lirası tayyare fabrikası 
ğimi gören Halid seslendi; Milli yardım komitesi bugün de öğ- miyeti şahsiyeti rnaneviyesi namına Erzincanda açıkta kalan halkın, memur ve işçileri ve 1200 lirası da 

- Faruk, ne bo~ duruyorsun gel. leden sonra toplanarak ticarethane da 500 lira teberrü etmişlerdir. bin kişinin Sivas merkezinde bin ki- kek lisesi muaUeim ve taelbeleri tara-
Sana dosyalan göstereyim. ve müesseselerimizi yardıma davete üniversitedeki listeye 500 lira ver- §inin de Hayşerinin Talas nahiyesin- fından yapılmıştır. 

Yazıcı odası küçücük bir yer. O- devam edecektir. mek suretile profeRörler arasında re- de iskanları mümkün olacağı anlaşıl- Bundan başka diinkü trenle Erzin-
rada minicik bir masa üstünde bir Tramvay ve Elektrik idaresi yar • kor yapmış olan profesör doktor J.faz- mL~tır. İleride yapılacak t"tkikat ü-1 cana 25 ton muhtelif cins erzak ile 
daktilo makinesi, kö§ede dosya kar- dım hesabındaki 1.000 lira i!e depo- har Osmanın, Bakırköy hastahanesin- zerine bu tertibatın tatbikine geçile - 6 bin ekmek, 200 battaniye ve 2 bin 
tonlarile dolu iki dolab. ı daki 1000 kadar amele elbisesini tc- de açılan liRteye de ayrıca 100 lira cektir. don gömlek gönderilmiştir. 

- Bizim işimiz, diye Halid anlat- berrü etmiştir. Şehrimizdeki eczacı - teberrü ettiği ve yine profesör dok- 21" Yaralı Nakledildi Balıkesirde 
mağa bagladı. lar külliyetli mikdarda ilaç, pamuk tor Fahreddin \Kerimin de 150 lira ile, Erzincan, 30 (A.A.) - BugUne Balkesir, 30 (A.A.) - Milli yar -
Yangında grupla irtibatı temin et- ve sargı vesaire teberrüünde bulun - ianeye iştirak ettiği memnuniyetle kadar Erzincandan hareket ettirilen dm komitesi teşekklllünü müteakıb 

mek ve ııaati saatine yakından ma • muşlardır. haber alınmıştır. iki yaralı treninde 215 yaralı vardır .. bir gün içinde 7.000 lira teberrü ka-
lfımat vermektir. Kara.denize Giden İlle Yard m , I 1 N:ıkledilen Yaralılar 1 bul eylemiştir. 

Sonra yanan yerin sigortah olup İmdad Vapuru Z iz 
1 

f 
1
• 
1 er .ar Ankara, 30 (A.A.) - Bu satıııh a· · Bundan başka yiyecek ve giyecek 

1 ~.. anlanz Yan . e e e e aketzedelerıne yardım 1 h h 1 .. E d d k b l edil ktedi o mawgını . gına gıren ku- Zelzele felaketzedelerine ilk yardı- t k . . • . . . ınan a Here gore, rzıncan an e a u me r. 
d t hkikat yaptıgı" " 1 e me ıstıyenler aşagıda ısımlerı ya- b" . . t i"b 1 k f"l · D" · • K 1 d teş kkül ed k "tel man an a zaman yar- ınu yetiştirmek için Denizyollarının . I ırıncı eı ı yara ı a ı esı ıvrıge aza ar a e en oını er 

d d · B ray lir zıh Kızılay merkezlerıne para ve eş- 1 · ı· / d al al b 1 1 ım e enz. u a ge raporu ha- Tı dım tırmandım tırma Dumlupıııar vapuru dün limanımız - . ·. 1 gc mış ır. e ç ışın, anna a§ amış ardır. 
zırlar kumandana veririz. rman ' ' dan Ordu ve Giresıına müte~·eccihen yaS~·ereb.ılırler: _ Sivas yolunun henüz açılmamış oı-i Slnobda 

D · gelen dı"g"er k da Merdivenm· ba0ına geldim d ırkecıdc merkez dennsu Beyoglu 1 d l ·ı b k r·ı h J 1. s· b 30 (A A ) Zel 1 f ı· aıreye evra ı yi- • ·· hareket etmiştir. Bu vapura vilii.yet, . r" '. . ması o ayısı e u a ı e va amet er , ınc , . . - ze e e a • 
d kt·ı ed · H di Faruk ne duru merkez, Taksım. Galata Şışlı Ka - d · - ,, 1 t Eı•-·ğ 'k tzed ı · ı k ... · · ne a ı o erız... - ay • Kızılay, ve sanayi birliğinin hazırla- .. . . .' • . erecesıne gore Na a ya, ....,.. ve e e enne yapı aca yarwm ıçın 

_ Ben yangında ne yapacagım" ?. Yoksa korkuyor musun?.. sımpaşrı, Hruıkoy, Büyuk Hcybelı Diyarbakı hastahan ı · tı ı vilayette yardım komi tel · k ııl 
nug olduğu 100 t~ndan ziyade gıda Burgaz ve Kınaladalan,' Kumkapı' ak .. r il edenne ya .n • vıı• t k ..:_derı800urll -

_ Anlatmakla olmaz .. ben ne ya- Evet korkuyorum, kork maddesi ve giyccege aid eşya yiikletil . . ' m uzere yo arına evaın ettırll - muı ve .. ye mcr ez.u.ı e ra 
parsaın dikkat edersin ... İki yangında amma bunu söyliyebilir miyim . ti V h k ti 1 Küçiıkpazar, Beyazıd, Alemdar, Ba - miş ve ara istasyonlarında icabeden ile bir mikdar yiyec~k ve cşya top • 
vazifeni kavrarsın ..• Şimdi bak kulak - Hayır efendim.. neden mışt rl.O d apturbu.nt edarlde. _e h ledvvebce kırköy, Yeşilköy, Üsküdar, Kısıklı, 'ia•e ve sıhhi tertibat alınmıştır Yol lanmıştır Memurlar maaşlarmııı 

b rdim saa a es ı ı ıgı a e azı Be 1 b · B 'k•·· A dk ı " · · · · 
ver .. itfaiyecinin birinci vazifesi grup- kacakmışım .. diye ceva ve imalathaneler mallarını imal ederek _ -Y c~. eyı, eş~ . ...,.,., . rnavu _oy, açıldığı takdirde ikinci kafile Siva- yüzde onunu felaketzede yurddıışla.ra 
!arın telefon numaralarını bilmektir. tırmanm:ı.ğa başladım. Tırm t· ti d ki . . . D . 11 IKadıkoy, Yeldegırmenı, Kurbagalı, sa nakledilecek bu miimkün olmazsa tahsis etmi•lerdir Kaza nahiye ve 

h b. tı ye ış reme ı erı ıçın enızyo aıın- H K it k E k.. F ' · ' 
Bizim Beyoğlunun yangın telefon rum, tırmanıyorum, a ıre dan saat 15 e kadar izin alınmıştır. . asanpaşa, ızı opra • ren .oy, .. a yine cenub istikametine gönderile • köylerde halk, yardım işine has,,asi-

numarası 41644 dür. İstanbulıın yorum. İşte apartmanın birin v b t k d t· f ·1 büt"" tıh, Samatya, Fener, Karaguınruk, cektir. yet ve büyük alaka gösU>rmektll'lir. 
24222, Kadıköyün 60020, Üsküdann ci, üçüncü, dördüncü, beşinci t eb 

11 
•• sata eyük. al ar ye ış ırıKe~-"' un_Şehremini, Sarıyer, Yeniköy, Emir-! Erzincana Varan İlk Tren İlk yardım olarak toplanan 800 

e errua ı enen vapur "-'=e - - R rh· E ·· 
60625. Şimdi söyle bakalım.. bizim nı geçtim. Çatıya da geçers~m teberrüatı yUkleyen vapur Karade- • gan, um~ 1 ısarı, yup, Kemerbur- Erzinc:.n, 30 (A.A.) - Dördüncü lira Kı~ılnya göndcrfleccği gibi, ka-
Bcyoğlunun telefon numarası kaç?.. - Faruk.. nasıl uca ka.dar nizde fırtına hafiflemiş oldıığıından g~, Ramı Kızılay merkez ve şube- Umumi l\füfcttiı;i hamil yardım kata-ıza, nahıye ve köylerden de toplaııa -

- 41644 dü değil mi? lecek misin?. (Devamı Dumlupınann pazartesi g-ünil akşamı' len. rı 29 12 939 gecesi saat 22 de Er- c~k olan para, v~kit kayLe,tmeınek 
- İyi .. anlaşılan hafızan kuvvetli --~ ~'-"'=' Orduya varacağı tahmin edilmek- Halk OpereUnln 1'1r kararı zincana gelebilmistir. Temizleme ve !çın .her akşam I\Zılaya gönderıl -

öbürlerini de öğren anladın mı?. Liiifi LU &.( -"! tedir. 5fl/940 cuma giinü akşamı Beyoğ yardım i~leri bu sabah 30 121939 dalcektir. 
... ~ RA A: Dumlupınar. vapurunda Ordu ve !unda Halk Opereti tarafından veri-lbaşlamıştır. Bu katardaki külliyetli' Malatyada 

Ta. Ti - Ta, Ta - Ti - Ta, Ta. Ti. G' d 1 ak .. iki hhi lecek müsamerenin gayrisafi hasıla-'malzemeden halka yiyecek tevziine Malatya, 30 (A.A.) - Zelzele mın· 
1 2 3 4 5 6 7 8 ıresun a ça ışm uzere sı k ·· 

Ta, Tat .. Taaıı... k" ~. ·tının tamamı Erzincan felaketzedelc- dün geceden itibaren başlanmıştır. ta asına, luzumlu pansuman leva~ı-

1 .\ 
e ıp varwr. . tah . • di d kt . t üh" d .. Talim borusu.. 1 1 a· Ek"b·. rıne sıs edildigi ve bilcümle mas- Erzincan halkı bugün daha sakin ve mı, ş o oru, ınşaa m eu ıaı, 

beld ta b ıresun ı ı. f ' tık 100 ı· ak"d ·ı 
Kemer e, s aşta ... Tek sıra 1 1 \ \ 1 Reis doktor Rifat Hamdi Opera· ra !annın Operet tarafından yapıla_ yapılan yardımdan memnundurlar. 1ıbeyas lıerveb.yolmrgadnad, h ıı:-a n ı ı.e 

oluyoıuı. Söylemeğe hacet var mı, I I• \ t·· Dokt S bh" pe t·· D kt cagı muhterem halka bildirilir. Tııncellden Gelen Yardım ra ır eyetı, muhtelıf 
or, or u ı o ra or, o or · iyi k dd 1 · · · · ih z1 

sıranın en sonunda ben geliyol'um. I ı•ı l•I Sami dahiliyesi, ikisi küçük sıhhiye şı,11 Terakki llseal on Erzurum, 30 (A.A.) - Tunceli is· ~ece ma e erını pışırme c a. a-
- Oool. .. Sağa bak... Kumandan 

1 
, memuru üç hastaba.kıcı bir hadP.me. feilketzede yavruyu tasyonunda kalan iki irudauı sıhhi e· r, ıki ~çı, patates, fasulye, sogan, 

Zeki gözüktü. , ı 1 1 1 I• Ordu ~ibi: ' kipini ve ekiplere gönderilen yiyecek sadeyag, sabun, soda, kesme ueker, 
_ Merhaba arkadaşlar.. ı•i \8 1 1 . okutac•k maddelerini bu istasyondan alıp l!.r- çay, taban helvası, peynir, 111cıılr, 
_ Sağol kumandan. lıııfi \ IW\ I• .. Rcıs. d~ktor Osma~ .~~ ?~- İatanbulun en kıymetli kültür mü- zincana götürmek ve bundan sonra bulgur, ekmek, peksimet, soba ve bo· 
_ Bugün merdiven talimi yapa / \ \ I I ı• W.r, ~ı Ölgen dahıliyecı, ık.isi kU- eııseselerinden olan "Şişli Terakki li- da Erzincan valisi emrinde çalışmak ru, tuz, çivi, eezayi tıbbiye levazımı, 

cağız .. otomatik merdiveni getirin. 1 ç~ sıhhiye memuru, Uç hastabalocı l seai,, idare heyeti Erzincan ve havali üzere erzakla gönderilen 18 kamyon, sigara gönderllmi.§tir. 
Şoför Kf.mille goför Arif kQfuyor- 1 1 I•\ bır hademe. _ . . sindeki zelzele afeti yüzünden yetim Aşkala kazası ilerisinde karlara aap- İspartada 

!ar. 1(: 111 . Zelzele ~elaketııedelenne .. yardı~ ı- 1 kalan on yavrunun .. mekteblerine "ley- !anarak kalml§lar ve bu aabalı kar- . lııııarW:, 30 (A.A.) -::-- Dün ııabah 
Biraz sonra garajdan üzerinde iç- SOLDAN SAGA : çın sa.ı:tedılen faaliyet dun şehırde il meccani,, kabulune karar vermiş- lan açmak suretile yollan na devam 1 vılayet bınasında bütün memurlar 

içe geçıni• merdiven bulunan bır" kam daha zıyade artmış gerek nakden ve tir. Bu yavruların seçim liakkı Anka- etmişlerdir. toplanarak yer aareıntısı fellketftde 
,, 1 - Zelzeleden hasara uğrıy k d dd Jb t yon çıkıp önlimüzde duruyor.. gere se gı a ma esı v~ . me usa rada Çocuk Esirgeme Kurumu genel Aııka.ranın Yardımı terine yardım için rnaa§lannın tut&· 

K
umandan emir veriyor .. ııehrimiz - Rabıt edatı. yardımı~da . bulunmak ıçın Kızı .. !ay merkro:i başkanı Kırklareli mebusu Ankara, 30 (Hususi) _ Ankarada nndan her ay yüzde Jkiden apğı ol-

2 - Patatesi bol bir yer. t ü ı tand 
- :Merdiveni açm. 3 - Bir emir • İfade edilen şey. eemıye m.e Y z. erce va . a.~ mura - doktor B. Fuad'a bırakılmıştır. Erzincan felaketzedeleri için açılan mamak v:,ikincikilnun ayndan itiba-
Şoför Kamil bir dUğmeye basıyor, 

4 
_ Kör _ Sanat. caat etmışlerdir. Evve!.kı ~un. Kızıl- Bu yetimler tercihen ilkokul çağın- iane balkın yüksek hamiyetine par- ren b~la_ :P beş ay devam etmek U-

merdiven yavaş yavaş kendi kendine 
5 

_ Süslenmek. aya 30·000 .. lira teberru edılmış .• bu daki çocuklar arasından seçilecekleri lak bir misal teşkil etmektedir. Bu· zere hakdi muavenette bulunmayı 
açılıp yükselmcğe başlıyor. Yükseli _ [ 6 _ Tavır, Dövmek. mı.kdar~ dun d~ . 50.0?<J !ıra ı!av~ için, vasati bir hesapla sekiz sene Şiş- güne kadar felaketzedeler hesabına ~ıı.~Ud etmişler ve ta.ahhUdnamele-
yor, yükseliyor, yükseliyor, karşımız.' 7 _ Vücudün bir kısmı. Bir nota. edı_lmış~ır. Şeh.nı:nızdekı. mektebler, literakki li~esı tarafından himaye gö- yatırılan para 250.960 lira 26 ı'mrı.~a(U:ı ım~ıyarak Kızılaya tevdı et• 
daki apart~arun _biı~nci, ikinci, üçün-' 8 _ Tekrar edilen şey. te.ş~kküller, bırlikler, ticarethaneler rerek tahsillerini yapacaklardır. Şiş baliğ olmuştur. Mebuslar 100 zer li- mı§l~rdır. 
cü dördüncu., beşıncı, aı_tıncı katlannı 1 9 _ At .. Qin bir vasfı_ Su. buyuk mıkyasta yardımda bulun - literakki lisesi bu suretle senede iki ra, Vekiller 300 zer lira ile ianeye iş- rılınıştır. 

Ad ... b ..,, maktadırlar. b" be ·· ı· ·· · d · k . 1 rd' F..ski-lıirde çatısını geçıyor... e.... ulutlann a- 10 _ Ne sıcak, ne soğuk _Bir ova. ın ş yuz ıra uzerın en ceman yir. tıra etmı~ e ır. ,,. 
rasında muallAkta duruyor. Yanımda YUKARIDAN AŞAGI : San&lİ Birliğinde mi bin liralık bir yardım yapmakta- Aııl.um \"iiksek Tahsil Eskişehir, 30 (A.A.) - Eskişehir 
ki arkadaşa: \ 1 _ Acaiblik- Sual edatı Sanayi birliğinde fabrikatör ve i- dır. Bu büyük hayır eseri cidden ta!c- Gençli·'iııin Alakası memurları, zelzele felaket7,edeleri i • 

_ Bu merdivenin boyu ne kadar 2 _ Cellad. · malathaneler .arasın~a aç'.lan teber- dire ve diğer hususi mekteblere im- Ankara. 30 (A.A.) _ Zelz~Je felii-\çin b~rer maaıı teberrü etmeye karar 
dive soruyorum. ' 

3 
S d b. d f ı· ru lıstesıne rlun aşagıdakı maddeler ti•al nümunesi olmağa lilyıktır. ketzcdelerine her hususta geuLı mik- vermışlerdır. 

, - ene e ır e a ge ır. .1• ed lm" ı· · İzmiri y rdı 
- 26 metre. 4 - Eskrim sporunda bir tabir ı avc '. L~ ır. iki vatanda,ın gazetemiz yasta yardım yapmak için yüksek . n a mı • 

• - Ne?.. Bir emir. 200 kılo sucuk, 1000 don, 1000 çift vaaıt"'elle teberrUU Ziraat Enstitüsü Ziraat, Orman Ve- lzmır, 30 _(A.A.) .- Şarkı Anad?-
- 26 metre. 

5 
:Mü teri çorap, 1000 fanila, 200 kilo idrofıl pa. .. _ teriner fakültesi talebe cemiyetleri ve lu zelzelesının muhıtte uyandırdıgı 

Kumandan yine emir veriyor.. 
6 

- E § 1 •. b" ·d t . 1mnk, Lastikçiler 950 çift lastik ve Dun Sabah Hahcıoglu Bademlik bütün Enstıtü mensubları faaliyete derin teessür bütün şiddetile devam 
- rmen ce ır nı anın ersı • yazmacı Bayram sokak 26 numarada etmektedir 

- Haydi bakalım Receb ... Merdi- Bir ırk 1100 lira para, Sibiryağ fabrikası . ' . geçerek aralarında iş bölümü yapmış- · 
\"ene tırman. . . • mcvcud yağı olmadığı için 300 lira oturan Sanayı Mektebı talebesinden !ar ve ilk yardım olarak 670 Kzılaya yapılan teberrüler da.kika· 

1 - Seçılen - Fasıla. Sabahaddin gele k ·· aşla · · d parça d d k'k rtmaktad N' 
Receb bir kedi çevikliği!e merdive-! 8 1 · · 1. L 1. .· nakdPn, şchnmizdcki Çeltik fabrika- re gozy rı ıçın e kazak punt.alon çeket gömlek fa-1 an a ı aya a ır. ıbıı.t 

- ranıce cemı eı a ı - •esım. zelzele felaketzed ı · ·ı k ü ' ' ' ' adı d b" t · kalf d.. K ı 
ne tırmanıvor. Çıkıyor, çıkıyor .. çık- 9 T bd k 11 , b" b lan da sah giınü Haydarpaşaya ye - . . e enne verı me - nila ve iskarnin toplı,·arak 29t12ı939 n a ır erZl a.ııı un ızı nya 

, 1 - ı a u anı.arı ır ne at • zere ıkı don ve b" f ·ıa.s·ı 25 k ' ' · mü t ed · k k · · · b tıkça küçülüyor. Nihayet en tepesine Sual edatı tiştirro~k üz·2re 3 ton pirinç hazırla- p . ~r a;~ ı e uruş tarihinde Kızılay merkerlne teslim et-; 
1 

rac~"' . eıe ıı:r~fel~ır ijeyı u-
geliyor. 10 - Tavassut ~den. maktadırlar. arasını vermış r. ıne okuyucula- mişlerdir. unma ,.. ıçın, e ı, ketzedele-

K 1 C 
. t" d rımızdan şişe ve kapsül imalathanesi Bugun·· de 630 lb" re gönderilmek Uzere altın, nişan yü-

Kay aşağı E lk' .. il bul il ızı av enuye ın e hib" B • . parça e ıse ve ça- . _ . . . 
- · di . . vv11 ı guak ma.caıaıııa ha i Kızıla ya dü~ 50.000 lira para te- s~ ı erko Kon felı:ketzedelere ve- maşır ve ilk yardnn olarak 1500 lira zi.iğün~ teber~ü etmiştir. .. 
Ayaklannı mer vem~ ıki kenarına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO be .. d·ı . t 

1 
nlmek Uzere 25 !ıra gondermi8tir. Bu teberrü etını"•le d' Akhısarda ilk liste olarak dun 1:100 

sarkıtıyor ve fırtt .. aşagı kayıyor. rru e ı mış ve ayrıca on arca eş· t b w· d.. k 1 • . , r ır. 1. .. d il . ti •-"-d ki 
Recebden sonra, Galib, Rüştü, Ah- 1 A M E i R U 1K1 A llJi A • N 1 ya getirilmiştir. Bunlardan bazı ka- e. e~ er un ızı aya te,·di edıl· Faaliyette bulunan kollar en kısa 1

.'."a .gon er mı~ r. = e teber-
ıned, Ali de merdivene çıkıyorlar. Ni- Ş A B 1 A' N \ A y: 1 :U! A lemlerini yazıyoruz. mıştır. bir zamanda daha başka şekilde yar- ru a.!~1 ~~ :ıe:.adJyen kabart.· 
hayet sıra bana geliy.or. Kumandan:, 3 l IRIE IMıl!iRıA. S 1 f iM Kurtuluş mensucat fabrikası 11 Yılb&,5Ulda Eğlence Yok clımlar yapacaklardır. Enstitüde bü-;m ır. ıs e ıner v~ beter yüz 

ruk di 1 top 1184 metre kumcc, Üniversı·te na- Ankarada olduğu gibi lstanbulda tün kız talebeler profesör ve doçent- liralık teberrtiler büyük bır yer tut -
-:: Haydi Fa B·,enı·ymor, ~en de çık. 4 R 1 Ol L 1;ıı; K \ A 1 L i 1 1 ıN ı"" ....,,. ktadı ~·· ızda boyl Ilı. ın.,rn 870 parça pijama vesaire. Sil- da ne Tokatliyan, ne Parkotel, ne lc-rin aileleri mütemadiyen çalışmak- ma r. . . 
•. o?. arııın ~ e §eyler- E 'K 1 1 1N 1 1V1 •ıı R / E / N merbank yünlü mensucat memurları Taksinı gazinosunda senebaşı re • ta ve felaketzedelere giyecek iç çanın- lı Babaeskı,, ~ (~.A.~ -

1 
~b&eskı 

le baııım hoş değildir •.. Mektebde iken · I ' • , ' ·- . ._ .11 , 
1 

kt B . . '•lrP , . ~ 11 ·- _ 
bile jlmnaatik d6BİDden kaçınak l J T E K 1 .\ L 1 A 1 N 1K11 800 butt:uııye, ... tan bul erkek lisesi veı. on. u yapı ınıyaca ır. unlar ıçın heyet düiı valiye teeİ;sürlerini b&- ~ 
b.inblr bahm:ıe bulurdu.nı. Bunuıı i~~ ~; N 1 l'. 1 E · N; E 1 R IB F 50~ parça eşya, Dilberzade müesse-1 verılmış olan paraı~: halk .tarafın • yan etmişlerdir. ıual< " 
arkada.şiar lıana.. 8 B ı8f Kı 1 I• A ı Ş 1 İ \ N 1 A sesı 1200 fanıla, 1~? çift çorap, lb-, dan Kı~ıl~ya ~berru ed~lnuştir. Alman heyeti, seııebaşı münllf'ribetı. wr. ır .• 

- Kaba l<>iaıı !il: ahını talonıelar- 1 1M1 A ! L \ E :iitAtZI A ! K rahim Etem ecza mu~ses:leri ikişer 1 ' alıye ı:. apılan Tazıyetler le Letonya klübünde yapılarak mü- leblıl 
dı.~ 1 N j AI N l E S , A i T A / R 'il ı büyük ~~ndık. eczayı t~~bıyc, .ayri- ls~nb~ldakı Al'.°an ve .. Fransız kon samereden sarfınazar ettiklerini de· rafmd 

yeten diger bır ecz~ muessesesı 800 soloslan ile kolonıden murekkeb bir ilave etmişlerdir, l rilcccı..c,ı. 
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- Sttltanahnıcd 3 füıcil Sulh Hulmk 
Hakimliğinden : 

Dnvacı lst. P. T. T. Müdürlüğü a
vukntlarmdan Bürhaneddin Tahsin 
ta.rafından tst. Ankara caddesi Kız 

• 
Unutmamalı l(ln mendilime bir dUğQm 

rapmalı~ım. 

BAŞ, DIŞ, GRiP, NEZLE, ROMATİZMA 

lisesi karşısında 24 No. hı hanede 
mukim eski Paket postahancsi me -

murlanndan Necmi Twıcer aleyhine 
939/ 1571 No. lu dosya ile açılan 

Bol ve ldarell bir ışığa kavuşmak l(ln evime 

niltarel TUNGSRAH KAIPTON am1>ulla· 

t1nı aımaıırım. 

.. 

Nevralji, k ki k (45) lira 66 kuruş alacak davasının 
iTi 1 yapılan muhakemesinde ıni.iddeialey- ~ 

b •• t •• 'V l hin ikametgahının meçhul olmasına ve u un a gr ı a- ı binaen ilfı.nen davetiye ve muamelcll 

d h ı gıyab kararı ve arzuhaller tf'lbliğ e-r J D ızı er a dildiği hnlde itiraz edilmemiş ve mah 

k kemeye de gelinmemiş olduğundan 
eser meblağı müddeabih (45) lira 66 ku-

lcabında gUnde a k••• ı-uşu % 5 faiz ve % ıo ücreti ve-
ahnablllr. kaletle müddcialeyhten bittahsil 

Her yerde pullu kutuları 

ısrarı. isteyiniz. 
.. ' . .. .. .. .. . •,,,, . . · · :~ •: ·::- ,..• 
, ... . . ~. . ~ \. . . .;. .. . . . ... ... ~ 

müddeiye verilmesine ve bilcümle 
ınasarifin müddeialeyhe aıdiyetine 

11/12/ 939 talihinde gıyaben hüküm 
\'~ karar verilmiş oldub'Undan tarihi 

~••••••••ı••••••••••••••••••• ilandan itibaren (8) gün zarfında 

{,,,,., ae ~ 

{,,,,., &ot <UJ~W..lc 

[ 

t . temyizi dava edilmediği takdirde gı-ı 
ıstanbul Belediyesi ilanları ıYaben verilmiş olan hükmün kesbi 

kat'iyet edeceği ilanen tebliğ olunur.! 
BDH~L-A fiifl~DERLffl R 

iST•Nesuı.. 
ANKARA - ;zM 

.. ~ ................................... ~ ----- ----===~=-=============== - ====-~==-=-~-=-=-=-=-==================--: Ellerinde ( 938 ) damgasını taşıyan va ( 940) senesinde dam
galanacak ölçüler, bulunanların nazarı dikkatine : 

H >6 sayılı ölçiiler nızamnnıncsinin 17 nci maddesıne göre ellerin
de basl~ül. knntar, terazi, litre, ölı;;ck, metre ve tartı gibi yıllık muayeney~ 
tfıbi olçüler bulunan bütün ölçü sahib!erinin Eminönü, Fatih, Beyoğlu, 

klarından birıne mürncaatıe ölçü beyannameleri 
kullanmağa hazır bir halde bulundurdukları öl

roarka, hoy vey:ı çekeriııi ve rtıikdarını mezkur be-
ve temiz bir surette mürekkeble yazdıktan sonra 

• r. Jcn en geç "31 1 ' 940,. günü akşamına kadar tabi bu-
lundukları ayn .. memurluklarına kaydettirerek müracaat kfığıdı almala
rı lüzumu ve mezkür kağıdı almıyanlar hı>..kkında kanuni t'lkibat yapıla-
cağı chcmmıyetlc ilan olunur. "10897,, 

• • • 
Belediye temizlik işleri için yap~ırılacak l2 aded 166 pusluk \'e 12 

aded 142 pusluk Opel Bclitz şasc1<.>ri iizer!ne inşa eclilc:>cck '-a<'tan şoför 
yerı ile çöp karo.,erisi veyahud 12 tane 166 pusluk ve 5 tane 142 pusluk 
keza Opel Belilz şaseleri üzerine inşa edilecek saçtan şofor yeri ile tah
tadan karoseri yapılması talihlerin her iki kısım için ayn ayrı teklif ya
pıp bunlardan birirun Enrümence tercihi kaydilc kapalı zarf cksiltmC'sine 
l:onulmuştur. Tamamen saç karoserilcrin keşif bedelı 8400 lira, ilk te
minat mikdnrı 630 lira \'C ahşab karoserilerin kesif bedeli 7650 lira ve 
ilk teminat mikd:ın 573 lira 75 kuruştur. 

İhale 5 1 9'10 Cuma günü saat 15 <le D:ıimi Encümende yapılacak
tır. Şartnameler 42 veya 39 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğürı
tlen alınabilir. Talihlerin ilk teminat makbuz \'eya mektubları fenni eh
liyet ve 939 mali ~,lı Ticaret Od:ısı vesikalarile 2490 numaralı kanun çer
c;evesinde hnzırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar 
Daimi Encümene vermeleri. "10590,, 

w • ; w ,, e •ae"" 
~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Yılba.;ı miina...ırebetile bu ak~m için y pılaeağı ilin olunan ge<.ıe 

!ole.ferlerinin son fel.8.ket sebcbil6 icra cdiluıiyeceği iliıu olhlıur. 

=-

Ankara Borsası Dr. Hafız Cemal 
so BlrlncikanÜn 9~9 Acılıl,. 

Lokman llekinı 
Fiyatian ICaP&Dlf 

Oahlllye MUtahaaaıaı 
Lerıclre t ltertı.ı 5,21 
New·Yerk 100 O.l•r 130.8610 Divanyo!u 101 ., .. 1oe l'r•nk 2.96 Muayene ı:aatleri pazar hariç 
liılll•ııe tOO Liret 6,70 her gün 2,5 - !; salı ve cumartesi 
Cenevre 100 lwı~r• "'· 29.24 . 

sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 'meterd•• 100 f'lorlıı 69.8962 
lerlln 100 R•nmerk 50.7611 kabul olunur. T. 22398 
ırUkMI 1CO aelı• 2L7075 
4tln• 100 Dr•hml 0.005 

Zührevi ve cilt hastalıklan lofy• 100 Love 1.5925 .. ,, .. 100 Çek Kor. 

Dr. Hayri O mer 'l•drlcl 100 ., ...... 13.5825 
1 ,.,..,,. 100 Zletl 

Öğleden sonra BcyoŞlu Ağacamii 1 lUd•p .... t• l'eııı• 28.49 
1 DkNt 100 L•)' 0.965 karşısında No. 33 'l.1clefon 41358 
·:etır•cl toe Dln•r 3.1575 
'•koh•"'• 100 v ... 31.045 Or. Feyzi Ahmed Onaran 
tokhol• 100 levet Kr. 30.92 
INkev• 100 ııtutııe Cild ve zührevi hastnlıldar 

•iHAM VE TAHViLAT 1\lütclınssısı 

Ergani 19.70 Pazardan maada hcrgün sabah-
~Uvas - Erzurum I 20.36 tan akşama kadar. Ankara cad. 
Omniom Şark sınai şirketi 0.85 Cağnloğlu yokuşu köşesi 43 No. 
Ennis konserve şirketi 0.40 Telefon: 23899 

1 
1 

.
1 KUŞ TOYO yastık, yatak, yorganları 

j ............. ..: ............................. ~· 
Eminönü Kazası Milli Yardım IJ 

Komitesi ReisHğinden: 1 

Felaketzede yurddaşlarımıza nakden ve aynen yardım arzusunda 
öulunan muhterem ve kıymetli halkımıza yardım kabul edilen nahi
ye şubclcrımiz aşağıda arz ve ilan olunur. 
l\lerkcz rıahi~ esi Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemclar ,, 8oğukçeşme Alay köşkünde Kızılay şubesi 
Bcyazıd ,, Vezneciler malül gaziler bitişiğinde Kızılay 

şubesi ve Kapalıçarşıda çarşı şubesi. 
Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 

Dünyada En İyi İstirahat Vasıtasıdır. 
Kuş tüyü yastık, yatak, yorganlarını Jcullannnlar bunu her zrunan 
takdir edP.ı ler. (1) lıraya alacağınız bir kuş liiyü yasbk bunu isba
ta kafidir. Fiatlarda tenzilat yapılmıştır. Kuş Uiyii kumaşlarının 

ııcr çcşidleri vardır. Fabrika ve satış yeri: Çakmnkçılarda Sandal
yacılar sokak ı<:uş tüyü fabrikası. 

i, c;iMf = 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğtiııden ı 
I - 29 XII 939 tarihinde şartnnmf ve numunl'si mucibince idarcmi 

müstahdemini işine yaptırılacak "145,, talnm elbise ve kasket için tekli 
olunan fiyatlar haddı 1ayik görülmediğinden rk~iltml'si şeraiti sabıka dai 
resinde 10 ~ün tcmdid edilmiştir. 

Il - Eksiltme S 1 910 Pazartesi günü sant 14 de Ifahataşta Le 
vazını ve Mübayaat şub:-sindcki Alım komisyonunda yapılacaktır. "10876, 

• • • 
Muhaınnwn 

Cinsi 
l\lh. kilo 

Miktan fiyatı B. 1ııtarı % 1.) foıninah }~k. 
Lira Kr. Ura Kr. şekli ----

Iskarta kanaviçe 4512 kilo 22 kr. 992 6~ 148 90 
Iskarta çul 1084 ., l6 ,, 173 44 26 
Iskarta kınnap 4940 ,, :ı 5 ,, 7'11 111 15 
Yamalık kanaviçe 5000 ,, 30 ,, 1500 225 
Iskarta kanaviçe 5000 ,, 22 ,, llOO 165 
Yamalık çul 2000 ,, 25 ,, 500 75 

Paz:ırlıl 
Pazarlı 
Pazarlı 
Açık 

Iskarta çul 4000 ,, 16 ,, 640 96 ,, 
Yamalık çuval 1000 ,, 30 ,, 300 45 ,, 
Iskarta çuval 5000 22 ,, l lUO 165 Açık 
Iskarta ip 4000 ,, 20 ,, 800 120 Pazar 

Jiumknın ,, 
Kü!;ükpazar .. Unkapanı Zeyrek caddesı 24 Parti binasın

da Kızılay şubesi. 

Iskarta kınnap 3500 ., 15 ,, 525 78 75 ,, 
1 Marka bezi 200 ,, 25 ,, 50 7 50 ,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şimdiye kadar Galatada Ömer Abi<l ve Abc<l hanlarında bulunan İda

rei Merkeziye biiroları yeni senenin başında, Galu.tada Rıhtım caddesinde 
Veli Alemdar !:_anına nakledilmiş olacaktır. Aliikadarlara bildirilir. "10868,, 1 

Sultotuıhmed S ihıcü Sulh llulrnk 
1 
müddeiye verilmesine \'e bilcümle 

Hakimliğinden : masarifin; müddeialeyhc tahmiline 
1 Davacı 1st. P. T. T. Müdürlüğü a- 11/ 12 1939 tarihinde gıyaben hüküm 
vukatlarından Cemil Anlı tarafın- 1 ve karar verilmiş olduğu ilanen teb

~ dnn 1st. Samatyada Sancaktar Hay- liğ olwıur. 
reddin mahallesinde İnekçi sokak 22 ===================== 
No. da mukim lst. Posta havale mu- Tepebaşı dram ~ısmında' 
k:ıyyidi Cemal aleyhine 39/ 1572 No. ıml::i1 
lu dosya ile açılan (21) lira 63 kuruş 

rı ı" ~ 
alacak davasının yapılan muhake - ~I jl ·~ 

fa'l'ı , 
mesinde müddeialeyhin ikametgahı-

Bugün giindüz saat 

15.30 da, gece 20.30 da 

YELPAZE 

i 
nın meçhul olmasına binaen ilanen ar 

zu!ml ve davetiye \'e gyab kararları 

tebliğ edildiği halde itiraz et.iilmemi~ 

lstikUU Caddesinde Komedi 

ve mahkemeye de gelinmemiş oldu

ğundan mcblô.ğı müddeabih (24) lim 1 
63 kuruşun % 5 faiz ve % 10 ücreti 

Kısmında 

Gündüz saat 15.30 da ve 

Yamalık kanaviçe 544 .. 30 ,, 163 20 24 48 ,, 
Iskarta kanaviçe 1455 ., 22 ,, 320 10 48 ,, 
Iskarta çul 400 ,, 16 ,, 64 9 60 ,, 
Iskarta çuval 190 22 ,, 41 80 G 27 ., 
Iskarta ip 31 .. 20 ,, 6 20 1 ,, 
Iskarta kınnap 1896 .. 15 ,, 284 10 42 66 ,, 

I - Nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazllı. ıskart 
sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayrı ayn satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, %15 muvakkat teminatları hizalurınd 
yazılıdır. 

III - Arttırma 2/1/940 sah günü saat 14 de başlıyacak ve ay 
günde bitmek üzere Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alı 
satım komisyor.unda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede ve mallar da Şemsi 
paşa, A hırkapı depolarında görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma jçin tayin ohuıan gün ve saatte % 15 mik 
tarındaki güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gel 
meleri ilan olunur. "10418,, 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : ' 
Kars gümrük kimyahanesi için 33 kalemlik muhtefü kimya fı.lat v 

levazımı 11/l J940 Perşembe günii saat 10 da 2·190 şayılı kanunun hüküm 
!eri dairesinde açık eksiltmeye konmuştur. 

l - lhalc bedeli 500 lira olan bu işin ilk tcminab 37 lira 50 kuruştu 
2 - Alınacak malzemenin mik<lar ve evsafını gösterir şartname Le 

vazını servisinde her gün görülebilir. 
3 - lsteklilerin kanuni vesaiklerile bnşınüdliflilkt<'ki komisyona ge 

meleri ilan olunur. "10722,. 

Sahibi : Ahmet Ccmaleddin SARAÇOGLU 

•ııill••••••••••• .. vekaleti!' mi.iddeialeylıden bittahsil ı 

gece 23. 30 da 

1K1ZLER Neşriyat nıüdüri\: Macit ÇETIN Basıldığı yer: Matbaai Ebtizziya 


