
11 lklnclklnun 1D40 

[ PERŞEMBE ) 
ikinci Yıl - No. 609 

idare Yeri -NwGN1Du1J9 No. M btaabal -Telgraf: l'ENt 8ABA11 latubul 

TELEi'ON: %0795 

Her Yerde 5 Kuruş 
e-ONLOK SiYASi HALK BAZETESI 

Zelzele felaketi hakkında resmi maliimat. 
Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri dün Mecliste zelzele 
mıntakasında yaptıkları . tetkikleri anlattılar 

Tesbit edilen ölü miktarı 23,131 dir 
Faik Öztrak dedi ki: 
''Herkes namuskarane çalışıyor. 
Kulaklarımıza gelen bazı menfur 

Dahiliye VekUJ Faik <ntrak rivayetler hakikatten uzaktır,, 

~--,Zelzele mıntakasında çalışan 
sonra mahpusların cezaları affediliyor 

karşı 

e bir 1. Kanun kabul edildi 
aşadık- 1 Ankara, 10 (A.A.) - Büyiik Mil· 

veud dl- let Meclisinin bugünkü toplantısında E . .d 
y lelerin sivrt 'hareketiarz felaketi etrafında Dahi - r z 1 n can 1 n yen 1 en 

fıiöedı uşar, yon- liye Vekili Faik öıtrak, hulasaten a.-""'r .~ lemlyeın da.- §ağıdaki izahatı vermiştir: kurulması baslan ft ı 
~nhtar hart f.esvlye edilir. "- Arkadaşlarım, söze başlarken U 
!• bntitıanaa. ce kartı bir itti- en e~el sizleri ve sizlerin \'asıtanız1a Ankara, 10 (Tclefon'la) -- E"'-
dnnedJk~ .,.:vaffaldyetle ge aziz milletimizi taziye etmeği vazift? ::inca)ıdan gelen yaralı treni dort 
lerait dairesinde rlerUe tlmdlkl !bilirim. giin kar yüzünden yol'larda lwl
-.. holııkı doot ola- j Arkadaşlarım, uğradığımız felikct dıktan oonm bu akfam Jehrimi:e 

cidden büyük ve çok acıdır. Biraz sorı gernıi§tfr. 

Yuan· 8 ra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Erdnoanın yeniden ·~ fa ı-
. == "-Jta Oalald YALçJN arkadaşımdan sahih rakamları diı•- liyeti yann ba§lıyacaktır. ilk ola-

venedıkte M Uyeoeğiniz veçhile yirmi beş bine ya- rak yaptloeak m tuakkrr' bu a 
ı ıcıye Nazı~ ve İtalyan Ha• kın masum vatandaş kaybettik. Se- kır bugun 80.000 liraya ihale cdü

~a gel.en rnilllk r an arasında vu- kiz bin kadar yara!ımız var. Kısmen miştir. 

Orduda açıkta kalan halk höyle çadırlarda ikamet ediyor 

' 

Ş. Karahisar ve civarında 
yardım işleri çok :güçleşti 

ki~leri devaQl ~tın matbuattaki a- •e tamamen yıkılan binaların sayısı sm~ehri yolu yeniden kapanmı_Q. 
Mosl·ov yor. Bir tarafta otuz bine yakı d A k b rakam ~ "Y ş d'J ı · kl .E ı · • l f ., f leri h. bea,gazctclerinden taşan h'dd nt, llar da k n ırh . . nca .. u 'dd' - tır. Bunun tLzerine S~ehri ile Re- z aef l $0[{ :1 ar f Q (J l)'ef I S C.: e \Jl! Ugraf 1 

a r :ılıyo ı e - ısmen ta mıne mustenı ır. / . t 'k 'l . t'lxıt t · · k - J 
MIU'tışal Görinği nız. ~iğer ttu'aftan, IBiraz daha az veva daha çok olmaSl ,ayıye .;". ~~ ır ı e3'8ıne ·J- Giresun, 10 (Hususi surett6 ,imderdiğimb ar- ! t'f!IAket sahalanacbL mahpuslar talıştmlma.k Hanı 
)'olundaki havad~ m~ya gideceği 

1 

mUmkündUr. • rar ven mış ır. kadaşamuAan ) _ Şiddetli !'IOğukla.r n kar fırı.na - snrbe&t b11•akılauft&r. KAft miktarda yiyecek, keres-

de tnlllika~ın Berlin- geniştir. Gerek mevsim, gerek zel • ve gerek Sıhhat ve tçtimat Muavenet Karahlsar , Alucra, Esplyc, Kcşa.b, Görele, 8ulaacık blnalan maili lnbldam blr hal aJdJğmdaa tedrisat r-he_r r . 18 tekzıb edilmekle Felaket hakikaten büyük, sahası ~ ....--------' ları, zebclenln fazla tahribat yapnuş olduğu Şarki te ,.~ in~ mallemesl bulnnamuna.ktad.ır. Mekteb 

Yo dıgıru öğreni- zelenin vukuu saati felaketin şidde • Vekili arkadaşunızdan dinlediniz. t 1•1lamanıaktadır 
• ... :it. ve Tittboluda yardana faaliyetini sekteye uğratmJ&k- I 

1 
.- · 

n '!'Ve a ım ,. any. a lia- Uıı__i arttırmıştır. Musibet herkesi ya- Ben şimdi sizlere zelzele mıntakasın- Söyleodlğbıe göre vlllyet r.elzeleyl 40 Ura )Ola 
~A- '2 d ta da da " d ed ah 0 

• tadır. ' -;p&aöı tekzib y gı eeeği gın ve tatlı uykusunda hainr.e I on gun evam en sey atımız Ba.zl köylerle ehin uıulmberc tesis edilememiştir. , t.eWz1e billdUuct merk~dne vaktinde blldinnemllf.ir. 
. bU, Be~ at buna bastırmış ne ihtiyar, ne kadın, ne hakkında umumi surette maruzatta 

~~Yind~ ~ Bal- hasta, ne de çocuk dinlememiş kıy - bulunacağım. --- - - d b • M h 1 b• k 
_ aristan ~ oslavya mıştır. Felaketin masum kurbanla - Birinci kanunun 28 inci gUnü Si - y dun yar ı mı ı r eç u ır amyon 

[\B~ğı' söyleniy~ slar ya- nna rahmet, geride kalanlara sabır vasa müteveccihen hareket etmiş • u r • d "" 
·· akatı biıit or ki Ve- ve_metanet temenni ederim. Başır.ız:tik. Yollarda ve orada göreceğimiz • • hır a amcagızı 

~ aliı.kacbtr ubu Şark! sag olsun arkadaşlar, millet \'ar ol - ,vaziyete göre icab ederse daha ileri mı· iyon lırayı geçtı ezerek o··ıdu··rdu·· 
rette buyU d 

1 
ecek ve bıı su-1 sun. ı gitmemiz de mukarrer idi. 

rarak b' ev etleri de iQn k F ı · k · · · ı ır mahiyet Y'- arıştı- c_a e~cdelcr, kımscsızler mıllc - Yolda giderken aldığımız haber - --------- Dün saat on buçukta Topkapı dı -
k Moskovanın hidd a;zetm:ktedir. tin sınesınde en sıcak şefkati bulu - ıere göre zelzele mıntakasındaki vi -
t ıl erebilir ve hak e ı~e b.ı~ şartla a- yorlar ve bulacaklardır. Himmetinizle liiyetlere icabeden tebligat yapıldı. 
vtalyan dostıuğunu~e~ı·l~bılı~. Macar- ~n ~ısa zamanda felaket harabelCl'i Felaketzedelere en seri ve en müescsir 

11Ya kaıııı bir mu"d f 1 metı Mosko- ı ustunde mamureler d<';acaktır. 1 yardımları yapmak kurtulanların ih-

İstanbula k afilelerle gelen 
f elahetzedeler yerleştirili}·o~ 

1 
§arısında Davudpa~a kı§lası civarın -
da Davudpaşa fırını önünde bir 
facia cereyan etmiş, bir kamyon, 80 

bıakta . a a.a tedb' · 1 F ı· · 1 ' 
ı n ıha.rettir B ırı ol - e aketın ne zaman, nasıl duyui , ti'varlanna yetişip sıhhatlerini kcr.ı-

o du- . · urası pek • 'k d - .J " btli•~ ı~. bu hazırlıkta aşı ar ugunu, <(}erhal ne tedbirler alındığı- mak, yaralıları tedavi, hayatta bu -
k ~1.r olnıaaı ancak ~ Ru~yanın lnı daha evvel ge~ek Başvekilimizden 1 ( Sonu S üncü sayfada ) 
,al?ı bir tecavUz • acanstana ~'V'VVVV ~,,...,._~'V'V'~~'VV'V'V'~;vo..WV";"~"""'WVY'.,,...,.."'. 

tile ;zah edilebil emeli beslemesi şar-~ ~ 
kacar O\'as lr. Moskovada gUzet ' ' Af d• d 
:.~ ... ~:::~ "::u::;: t ro ıt ,, avasına 
lebesallni doatluğu ancak bir d •• d 
Macaristan uyandırabilir. Herhalde un e d d•ldı• r~a tec1tvtıa ~!~lya Rus toprakla: ev a m e ) 

İddia makamını ilk defa olarak 
Ciimhuriyet Müddeiumumisi 

Hikmet Onat işgal etti 
.. - Malatya mebusu Nasuhi Baydar 

• 

--- . 

dir ı&nnederiz. t ttllnk etmemişler -
de akıldan geçlri ttlfak edebilecekleri 
~oskova, &llCQ lenıea. Onun içiu 
bır hUiyadaa ·eğer varsa - tath 
tir. Fakat ~ ka1ınış demet. 
na, ınilletlerbı rahat •WdUıu na.uu
lrlasun Yatamuı ve taarnızdaıı 
Moskovanın lıbiaesin Pl'eııatpı namına 
fedakarlık dÜŞerae 8 bu kadarcık bir 
lenıez. pek fazla addedi. 

lıf<>akov•"'- hid 
tarafından Fransızcadan Türkçeye DUn tehrlmlse gelen f ellk etzecleler bir mlsaflrbuede 

linin 111. --a detine mukabn uer. 
CUnku a~ çok ınizılııctır. 
inek istenen doatı kadar kıymet vem -
kın hiç te haklkt uğun, hatU ittita • 
an~hYor - ve &amimt olmadı-
rasında ı.ı~ Eğer iki bUyijk koma... gı 

UII' Dlenf _ .. a-
dı, hariçten aat ittihadı bulunsa 
ta aYni relen bir tesir iki tar y 

Beal ~ . afta 

çevrilen Fransız muharrirlerinden Pi-
yer Luiain eseri "Afrodit müstehcen Zelzele mıntakasıııdan eehrimizeırin bazı semtlerinde mUnasib evler 
addOOilerek toplattınlmı~' ve ta bil se- gelen f dlketzedeler mieath'hanelere b?1unmuş ve derhal kiralanmıştır. Bu 
mih Lfıtfi ile basan matbaacı Kenan yerleştirilmektedir. Dün de biri 50 günden itibaren fellke~eler pey • 
Dinçer mahkemeye verilmişlerdi. Bu ve diğeri de 4.0 kişi olmak Uzere ild derpey bu evlere ıınkledileceklerdir. 
davaya Asliye Yedinci Ceza mahke . kafile ge~lr. Bu vatandaşlardan Villyette teşekkUl eden tali komite, 
mesinde dün saat 16,5 ~a devam edil· bir kısmı buradaki ailelerinin !.anına ~tiy~~ ~en karşılamak için 
Jlliitir. dağılmışlar, diğerleri de ~adıkoy yar şımdılik bır kaç tane de otel tesbit 

Bu davada, İstanbul ~üddeiumu - dun komitesi tarafından 1stanbula ~e etmiş~. . 

yaşlarında bir zavallmuı ba§ını eze
rek ölümüne sebeb olmuştur. Yaptı
ğımız tahkikata g~re hadise şöyle 
geçmiştir : 

Dün saat 10.5 raddelerinde, bir 
beygir üzerindo lstanbuldıı.n Edirne
ye doğru giden takriben 60 yaalanıı

(Sonu 7 ncide) 

Gölge Müsabakamız 
Muharrirlerimiz : No 6 

Bu klmdlrf 

c f11X11P: • • • • • • • • • (8o · Bitlerin Moe-
... QQ C5 lnel lıaJ'fada) 
.... Oül4 l"AJ.çıı( 

misi Hikmet Onat ilk defa olarak çirilerek misafirhaneye yerleştirilmiş Bu ış iç~ h~anmak ll2ere lstan-
milddeiumumllik makamını işgal et- lerdir. buldald Milll )'.ardım Komitesi emri- =----· _. _. _._._._. _ .. ·_. 
mekte idL LBonu 7 inclde] Feliketzede kardeşlerimiz için şeb- ( Sonu S Uncu saı famızda ) J 



w; 

B. Chamberlain'ın nutkG 
:.. ~- ' • • · it. · B k ı 1 ı nglliz Basvekill B. Clırun~ 

Hazr~ti Ömerinyüksekvas~fl~rını arsa v_e e ma OKUYUCU İsveç ve Norveçle •ylediğiıa:.;:::ı,M,::~;.:, .. ~:., 
standardizasyonu - ıı·cari müzakereler lık bir mücadelenin yeni sene.,, isbat eden bazı hadiseler . na.sebctile yapılan bir bilan~osuııı' 

Barsak ve elma standardizasyonu D j y Q R K J lsv~ ile aramızda mevcud olan hiyetlndcdlr. 
-33- için bir nizamname projesi hazırlan- ticaret anla§Dlasımn müddeti geçen İngiliz BaşvekilinJn tanzim eY" 

H 
. ö . Uf kudreti C . . . _,_ maktadır. Bundan elma ve barsak ih- Eskı· bı·r kadastro ayın sonunda bitmişti dlği bu lıilan".onun Mnde göriil' 

.~ti me .. nn .. n. uz. ve .:-.. ah_ılı.ye. t.zamanmda vazı. yet.uv- racatına ..... mil edilecek olan bu pro- ::ı.· :ııı: H ~1 i b t dclial bertn. di- b di Fak t t_1;:_: t ~ Anlaşma bu ayın 31 inci gilnflne bazı noktalar halihazır va.z.iveti lilf 
aşımı er n u un 1 arını - gınız gı ı ı · a .w i!.Ullye m • je bugünlerde Vekaletin tasvibine memurunun şikayeti kadar temdid edilmiştir. Yeni bir an- ., 

raf etmle ise de bunları tamamen sanlar arasındaki farkları izale etti. arzedilecektir. Nızamn' ame tasdik ...._ ~ısında dikkate &ayandır: 
ortadan k.aldırumamı.ştı. (Cebele) eu mukabelede bulundu: dildikten sonra tatbik mevkiine ko~ Mütekaid Kadastro memurlann· laşma imza edilmesi için öntimüzdeki ı - Büyük Brltanyanın nihai-

Hazreti Ömer Arabl
nnn gururunu 1 dan İstanbul Şehremini Veled Ka· hafta içir.de İsveçte müzakerelere fere kadar her türlii f edalifırJll 
... Mil 1.. nlık h b b --1• ih l .. l b kı k bilın. M . . +.....: - s uma ase ve nese 1 ntu~ racatı kontro buro an u rabaş mahallesinde Ahmed Şefik !başlanacaktır. katlanarak mil<'.adele .. ·e d~vam Jı• 

rara ıuıare uavıyeı:ıın ~·s f klannı "tibara almı b' dd 1 · · · · k tr l " ~ ettiği hükfımet gibi bir hilldmıeti ~. n~ ı Y~ ır ma e erı_mızın ihracatını on ° ~ imzaslle aldığımız bir mektubda Diğer taraftan Norveç ile olan ti· susundakl kat'i azim ve JmrnJ'I 
merkeziye tesisile kalmış olsa, bu, din ıse ben bu dinden va.zg~er~.. ~erdir. şöyle deniyor: cari mukavele de bu ay sonunda ni- gelecek ayln.rda mühim mücadt·ıe' 
pek büyük bir muvaffakiyet sayıla- Bunu müteakıb (Cebele} gı~ıce BELEDlYJ!Dl!' "Müteadclid müracaatlerime rağ hayetleneceğiııden bu hükümetle de rin ihtimal dahilinde buhınnı~ 
mazdı. Halbuki Ömer Arabların İstanbula kaçmış, fakat Hazreti ö- men işimin nazarı itibara alınma- müzakerelere başlannca ktır. müteallik düsünce. 
mlimeyyiz sıfatı~ öldilrmek iste- mer, ~n~ batın için adaleti tezlil et- Vilayet ve Belediyelerin dığın~ ve bir türlü halledilemediğini / "'"" -'VVV v vv"" ~ 2 - Aske;i hareldit saıııısıod' 
memiş, bilakis bunları tc3vilc etmiş -ımemışti. b d b• . h . Ye edilemiyeceğini düşünerek son KTISAD iŞLERi: henüz esaslı faaliyetin başlaınnd~ 
tir. Bir defa Hazreti ömer, hac mev- e en ter ıyesı ta sısab bir çare olmak üzere muhterem Pamuk birliğinin yalnız havalarda. nislıet~n bir fflY 

Birçok defalar halk onu tenkid e- siminde bütün valilerini Medineye Beden Terbiyesi kanunu mucibin - gazetenizin tavassutunu ve bu ya- f yet olduğu ve burada da miittt~ 
der, o da bu tenkidleri can kulağile davet etti. Bunlar muvasalat ettik - ce vilayet ve belediye bildcelerinc zımın okuyucularımız diyor ki SÜ· a a 1 İyetİ kuvvetlerin fail< hulunduı;'lı, f~ 
dinlerdi. Suriye seyahati esnasında ten son~ ~azreti. Ömer memur.~a - ı % 2 - 4 nisbetinde tahsisat korunası tununda intişannı saygılarımla di· İzmirde teşekkül etmiş olan pa - dcnizJerdeld mücadelelerin uun lf 
Hazreti Ömer, Halid bin Velidi niçin nndan hır şıkayetı olan varsa mura- kabetmektedir. ı lerim. muk birliği bugün ilk toplantısını Y'i' zile lıa..~layıp devam etti{,i ve b"j 
azlettiğini izah ettiği zaman orada ~t et:mesini ilin etmiş, ad~. ~i· ı Bu paraların bazı vilayet ve bele· 1 - Adliye Vekaletine bağlı ta· lparak idare heyetini seçecektir. Şeh· da göriilcn manzaranın istil<ba.Jd ti 
bulunanlardan birisi f3U mukabelede n ıle_r~yerek memurlard~ bıı:_ının diyelerce ayrılmadığı görüldüğünden pu ve kadastro umum müdürlüğü rimize gelen son haberlere göre !zmir mücadele tarzına ufal< bir misnl 
bulunmuştu: kendis!ne h~sız Y_Cr~ yuz degnek bu seneki büdceye icabeden mezkftr Kadıköy kadastro fen memurların pamuk piyasasının gayet sağlam ve duğu hususundaki ka.naat. 

- Vallahi Ömer, adilane hareket vurdugunu soylemışti. Haksızlık ta- tahsisatın bu sene konulması dün dan iken mağduren tekaüde sev- istekli bir vaziyette olduğu anlaşıl - 3 - İJti dost millete lmrşı ~ 
etmedin. Peygamberin tayin ettiği haklruk ettiği için Hazreti Ömer belediyelere bildirilmiştir. kimi 3 esericedid kağıdı tutan mu· maktadır. di.r, hUrmct \'e vefakarlık hiS~ 
bir memuru azlettin. Peygam _ müştekiye mukabelei misliyede bu - Pe& f ko t llmat . fassal bir istida ile 13/ 8/939 tııri· Akala ve Klevlant cinsi mallar Finhuıdiya.nın tecavüze J>nr!1ı glı'' 
berin çektiği bir kıhcı kınına lunmak için emir vermiş, (Amr lb- · runma • • • hinde Adliye Vekaletine gönder • 59 · 60 kuruş arasında muamele gör· tcrdiği kuvvetli müdafaa, recJııJıV 
koydun; akrabalık rabıtalarını ke _ nlil'as) müdahale ederek mali tazmi- n l!T alnl, tatbik h dim. mektedir. hl<, nef e itimad ve mi11i birlik il' 
serek aıncazadene hascd ettin!.. nat mukabilinde müştekiyi davasın· Daire ve _müesseselerle e~lerd~ .Y~- 1 2 -- İki ay sonra 15/ 10/ 939 ta- • susunda İngilizlerin duydukla.rl ~ 

Hazreti Ömer bu itiraza şu cevabı dan vazgeçirmişti. pılacak pasıf k~runma tcdbırler: ı<~ın rihinde tekid zımnında tekrar bir ihtikar komitesinin pati nazara ~arpb~ı gibi dost~ 
vereli: 1 Bir kere Kureyş rüesası Hazreti 2 numar~lı ta~atn~~- belediyece !istida göndererek henüz bir cevab faaliyetleri kim Ciimhurivetiııin talıü bir fe 

_ Birader, kardeşini müdafaa e- ömeri ziyaret etmişti. Mecliste, (Bi- ka:ı~ ~~~er~k .dun butun şubele~e gelmediğini ve bu işin Cümhuriyet İhtikarı men için teşekkül etmiş lal•ct ncticcsirıtle uğradığı büyük' 
derken hissiyatına mağlCıb oluyor - ifil, Suheyb, Aınar) gibi azad edilmiş te ıg e 1 mıştır. 1 rejimi elemanlarına has bir şekil- olan komisyon dün Mıntaka Ticaret yiat \t acı karşısında İngiliz p,,;11 
sun. jköleler de bulunuyordu. Kureyş rüe- ATalimatnaıne metnin~n tatbiki için 1 de seri ve salim neticelenmesini di- ı liüdürlüğiinde toplanmış ve inşaat tioln, (\·e bu anUla Fransanın) ~ 

Maamafih Hazreti Ömerin öyle bir sası beklediği halde Ha1.reti Ömer ala.kadar memurlar daımi kontrol - ledim. malzemesi ile kağıd üzerine yapılım duğu dostluk \e karcJe~Jik hisle.:,,. 
heybet ve nüfuzu vardı ki Halid bin bunlarla konuşmakta devam etti. Ca- ler ya?acaklardır. Diğer taraftan 3 - Bugün altı aydanberi hiç şikayetleri tetkik etmiştir. beşeri yar<lım düşünceleri de i,, 
Velidi azlettiği zaman, hiçbir kimse hiliyet zamanında bütün Kureyşin Hasekı ve Ccrrabpar_,a. hastahaneleri I bir gekildc Vekaletten bana cevab 1 Pahalı fiyatla mal satan bazı ti _ edilmek Jfızımdır. .ı(P 
itiraza cesaret edememişti. Halbuki reisi olan (Ebü Süfyan} bu muame· ı başta olmak üzere şehirdeki diğer gelmedi. carethanelerden yapılan bu şikayet;. 4 - Pransız \'C İn~iliz tcŞ 
Halid lrak ve Suriyede fevkalade se- leden kızarak şu sözleri söyledi: hasta~~nelcrde de sığınaklar yapıl - 4 - Gerek istidalarımın, gerek ler hakkında tahkikat yapılmasına mesaisinin esaslı surette devam•~ 
viliyordu. Halidin kendisi de bir §eYI - Talihe bakınız! Bugün köleler ması ıçın şartnameler hazırlanmış ve mektubumun Adliye Vekaletine karar verilmıştir. bnn11n iluride de yani nihai 7,a.f-~ 
yapamamıştı. ibize tercihan kabul olunuyorlar. münakasaya çıkarılmıştır. gittiğine, teslim edildiğine dair e- lzmlr ku u rr eyvacıları- istih<>alindt'n sonra d:ı devam ettJlC"' 

(Muaviye) ile (Amir tbnill'as) ın Fakat Ebu Silfyanın bu sözleri hak l: ir mimar.n ruhaatna- Jimde iadeli taahhüdlü posta mak- ,, 111 teb~r. UfJ htL<>usundal<i kar~ıhklı arzu ,·c "' 
haiz oldu!ılan nüfuz ve iktidar fev - ve adaletin muhibbi olanlar üzerinde rr r-'81 erer ı Is t: ı buzları vardır. rar. • 1zmirdcki kuru meyvacıların bir _ _.. 
kala.de idi. Fakat her ikisi de Ömerin bir t.e~ir icra etmemiş, binaenaleyh Fehmi Kaya.va! isminde bir mima· 5 - Aylnrdanberi sürüncemede Burada, Umumi llarh sonu't 
isminden titrerlerdi kendısıne şu mukabelede bulunulmuş- C'h . d b' 

2 
d 

1 
müddet evvel Çocuk Esirgeme Ku - da, 1914 - 1918 miicadclc seneleri 

· t nn ı angır e ır arsaya o a ı kalan bu işin cühmuriyet hükumc· 
1 
rumu için şehrimize gönderdikleri ---J 

Bir kere (Amr lbnül'as} m og-ıu u: j bı·r ev ·uapmak ı·,.ı·n ı'zı'n aldıgı- hal.le ti · f d · h 

1 

~erisiıutc \"iicude gekn İngiliz-ı•r..-
., .,. l mız tnra ın an serıan alledilip 100 çuval fındık, kuru üzüm ve incir I' 

(A .. bd.u. Hah) hak. sız yere bı.'rini döv -1 "-Hazreti öm.erden ş.ikô.yc.te.ha.k- u··,. 'katlı ev yaptı~ anlaşılmış oldu _ h k d 1 . t 11 . . d 1•1 sız işbirliğinin lıillihnra ~özü1meS.,. 
k k b 

~ s• a ve n netin. ece ısıne e a e .. t kurum tarafından tevzi edilmiştir. P"' 

m.uş.t.u. Hazretı Ömer bılmukabele 1 ı.m. ız. yo tu.r, .. ız kendı talıh_ımı.ze gu-ndan kendı·s·ıne bı'r sene mu"dd"tle b 1 dil den mlitC\·elli<l aksiilamcllerin 

1 

" 1 uyuru masını er, çok mUşkul Çocuk Esirgeme kurumuna felaket ıJ' 
dövülen adamı huzuruna getirterek kuselım. Milslumanlık herkesı bır- ruhsatname verı·lme·"'es·ı belediyece t k.d - ıw.fprld miicadf'le sonumla \'uıuı "' ve muz ar mev ı e oldugumu arz· zedelere tevzi için 100 sandık kuru rtl. 
Abdulla.luı. seksen kırbaç vurdurmuş den. d~vet ~tti. Biz dave.tc icabette kararlaştırılmıştır. ederim.,, mcyva daha gönderileceği haber a _ mama<>ı, hu suretle İn~ili7. ve F J 
ve bu hadise (Amr) in gözü önünde geciktık. Bınaenaleyh bızden evvel vvvv~-vvvvvvv sız siyasi ada.mlarımn ba.5hca ga) 
~'Uku bulmuştu. llslamiyeti kabul edenler, bize te- POLiSTE: MA ARlFTE: j lınmıştır. Bu parti doğrudan doğruya olarak göriilmekt:edir. 

İran k da
.. t k h k · Ankaradaki merkeze gönderilecek - ~ 

fatihi (Saad İbni Ebi Vak- a um eme a kını kazanmış - . 5 - Yeni harbin mesuliyct ...-
kas) bazı ufak terek §Cyıere cevab ıardır.,, Bir hapishane firarrsj Zelzele mıntakasından tır. seıcsı ki, burada da tn~ntcre, ~ 
vermek üzere Medineye davet olun-1 (Kadsiye) harbinden sonra, bil_ yakalandı gelen talebeler HıJkuk t 1- b • larl mesleki vekilinin a~ile, Alman milletine_t1• 
duğu zaman avdete derhal icabet et- ı tün kabilelerle Eshaba muhassasat z 1 el t k d h . . mec,.,...ua çık r Ca lar idareeilt'rinc tcrcttiih eden mcsw, 
miş, sorulan suallere tevazula cevab bağlandığı zaman birçok rek~betler Bır müddet evvel Seferihisar ha -

1
"e zf ~-kmın: asın an. şe rıml'~e Üniversite Hukuk FakUltesi genç- yetleri yeni bn.}tnn tebariiz ettJf 

vermişti. hasıl olmuştu. Kureyş riiesası ile nü- pishancsinden kaçarak lstanbula ge· f.e e~ı \a I et~~ elerden ıl_k, _orta ve ]erinden mürekkeb bir grup yakında mcldecJir. • 
Büttln ba hldiseler Hazreti Öm" - fuzlu kabileler bir çok ideli l ·1 · len ve saklanan müteaddid salııkn ve ıse e e erı erhal, şeh~mızde bu- 15 günde bir intişar etmek üzere mcs- 6 - Mücadele ..... e kat'i surette~ 

" a ar ı erı ahkA · 1 • 1 H r k ı lunduklan mıntakalardakı k 11 a ·' ,, 
rin siyıı.st kiyasetini ve müstesna nU- sürerek muhassasatın meratibe göre m umıyet erı 0 an a ıl ya a an - al kl dı . . 

0 
u ar leki bir mecmua çkaracaklardır. Bu vam husnsuncla.ld lmrarın sarsıtdl_. 

fuzunu tebarüz ettirir. bağlanacağına zahib olm şl .ıi mış, dün adliyeye veıilmiştir. Su~ran· ınaca ar r. Bu gı~ıler. hakkında mecmuaya üniversite profesörleri de ve zaruri hJr düsünce rnahsulii"' 
Hazreti Ömerin devri hillcilmetini Hazreti Ömer, servet, mevki u h::eb. ahmed birinci sulh ceza mahteme@n yapılacak .mua:rı~~eı~:.:'eka.t~t~n. ay- yazacaklardır. duğu Ye nihai ~ferin elde ediııtl 

temyiz eden bıaşlıca sıfatlardan biri lneseb nüfuz ve kudret g·b· ' ı ' de yapılan duruşmr. ı sonunda hflkım nca .Maarıf Mudurlugune bıldinle • sfne kadar İngiliz milletinin ve il 
de onun hazarında hükümdar ile ı' istinad eden bu iddialara 

1 e~=i~: Reşd idS, fH~lhi~in te~·kdifi~e vke mevcu- cektır. .. CtoTT obil Ç rptı mlnyonlnnnın aksamaksızın f~~ 
hizmetkar, asil ile adi, akraba ne

1 
vermeıI}iş, İslamiyeti kabulde her _ ~n . e erı ısara ıa esme arar ver- Tramv~ :i.:?.n atl•rk n Şoför Kemalin idaresindeki 1967 yette bulunacağı zımnındaki no1'P" 

yabancı insanlann, bilatefrik, ayni kese tekaddüm edenleri, yahud mu- mıştır. • .. .. y . 8 numaralı taksi otomobili köprilden nazarının tekrar tevldi. .-4 

muameleye tabi tutulmalarıdır. jkaddes muharebelerde büyük hizmet 11-.1 hamal tev:.lf edlldl . Karagumruk orta m~kte?,ı talebe· ge~çe~te_n, l_stikla.t. caddesinde oturan Hülasa olarak, İngiliz naşvt.11"' 
(Cebe1e) Suriyede büytlk nüfuz lfa edenleri tercih etmişti. Bu noka- Denizyollan idn si ambarında ha- sınden 15 yaşında .. Re~ık dun tram • JoJefın ısmınde bır kadına çarparak yeni mlica.<leltde tneddüds\iz I' 

sahibi olan reislerdendi. Bu zat bi -1 tı nazardan mütesavi olanlara müte- mal Cideli Harr.ınm Cidedeki evinde, vayd~n atlarken duşmuş, yaralanmış, yaralanuştı_~· Kadın tedavi altına a· vam eclece~lni tekrar ilan etuıl~ 
lahare MUslUmanlığı kabul ederek savi muhassasat bağlanmış, efendi yapılan şikayet üzerine bir arama tcdavı a1Una ahnmJştır. lınmış, şofor yakalanm1ştır. Dr. keşad SAG..4• 

Mekkeye gelmişti. Tavaf es.-ıasında ile köle arasında zerre kadar fark 1 yapılmış, H:u;anla münasebeti bulun- lllil'lllllJlllUllllllllllUWU 'lıılllll"ı ,, ;.iııl adamın biri kazaen (Cebele) ~in ete- gözedilmemişti .. Mesel~ (~same bin ' mayan çuvalla sabun, boya, yat.ık 1 1 'll 1 w~llllDIIIIOllllllllDllllWlllUlllllllUIUulllJlllllllllll!llllOUllllUlill ıııuuııuoııuııııouıııunınuııııııınımıııımıııııınnıınıııınnıınıııııııııımıııııınıoııımıınlJJI' 
fille basmış, Cebele adama bır tokat Zeyd) e Hazretı Ömerın oglu Abdul- çarşafı vesaire bulunmuş, Hasan, ş E • 
atmak1a mukabele etmiş, ve aynı ll lahdan fazla muhassasat ba~Iarunış- ı bWllan, Denizyo1lıı.rı ambarından ~1· H 1 R H A Y A T 1 
muameleye maruz kalmışb. (Cebe - tı. Abdullah bu muameleye ıtiraz ~ dığını itiraf etmiştir. Hasanın kar -
le) bu hareketten hiddetlenerek Haz. derek (Üsame) nin hiç bir veçhile dcşi Mehmcdin Cihangirdeki ev·r • , , , dlllllll 
~~ g:ere ~~aye~te. bul~uş, Haz- 1 k.~ndisi~e faik bir iş görmediğini de de sek·~ sandık halat, yatak ·~). -1 nıııınıırınımnııı Rılhlll1!1Jlllılllnıuııınıııu lllllll!lll!llUIIlllUUllllllllU'fülllllllllllllllllllllilllGlınlllııııııııımnııııınoıınııııeııııuııııu3ı111111ın 1ıııımmmnımnw11nıımnnıınnımnıı~mlll" 

b
er şika~e~ı dınledıkten sonra soylemış, fakat babasından şu ceva- şafı vesaire bulunmuştur. Ha.sanla : H• nglsl daha cahil? cak bunu olrnyucuların bilmesine sani 1940 salı günü saat 21 de 'fe' 

~ ceva ı vermıştı · bı alınıştı· "D v •• ı.. f · ' _ Ekti er' .. b' · . . . 
1 

.: ogru soyuyorsun, a- beraber ayni ambarda çalışan Cideli! . k ne lüzum vn.r? Açsınlar yekdiğerle- peba.:;ında Vnyon Fransez salat' 
r<~1..-·ı bbınızı ıbdançmışsınızh · . kat Resfilu Ekrem, onu senden fazla Rasimin Firuzağadaki evinde de 1 fratla tefrit bızim erbabı n· rinc telefonu, cehaletlerini yüzleri- lan.nda Polonyalı artistler taraft?I' 
V\::ut:.ıe, u ceva ayret etmış severdi ı lem arasında maalesef çok .. d .. . Jail' 

ve mevkiinin icabı olarak kendisine Arabi·~ ...... ~detlenn· d b' . h b bunlara benzer bazı eşyalar bulun - tekamiil euniş bir adettir. Hakkı nctc'ııursudn.~kr. Z!u ınunaı·· kaşayı ~ - t~n bP_o~yalı mul_tccılcr. mmı 
b··yıe b' el d bul -~ u. en ırı ar mu"*ur. Denizyolları ambarından ca.· ze ere o mege ne uzum var. ıne ır ıronscr vcrıleccl;tır. 
o . ır mull.In e e unan adamın zamanlarında her kabile efradının !?'"w • : Siiha yazmış olcluğu bir ya.zıdn, B·ı tı . h .. wıd' 

idam ıle cezalandınlması icabettiğl k . • i . . . . lındıgı anlaşılan bu eşya ıdareye ıa· Ali l{fımi Akyiiziin bir şiirini nn- X ~ 1 e eı er gwı Ayaspa~-· , -
ni söylemiş, ve §U cevabı almıştı: 

f" ' Yeni Sabah 
ABONE BEDEL! -TDrklye fe n • --

BDll!LIK 1400 Kıırut 2700 Kurııı 
1 AVLIK 7IO • 1480 • 
1 AVLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 100 • 
1ı IK NCıKANUN 1940 Per4tmbe 

3~ts H.Zılhicce ı Gss ~. f.Kiııua29 
QUn: 11 A71 1 Kuım ı 65 
E .. ,.ı S.at v ... 11 Saat 

ıun•ıı Oil• lkl•ııll :ı.rı .. otl• l kl•ıılı -- _,,___ 
~ 7 22 9 47 ~ .. ~ 2214 471 
Alq;ı. V•t.ı ,,.. .. k Akf«. Y•'eı ._. 

l2 Oı.. J37 i74o 17 00 ld 3t 5 39 

endi ~ab lelennı alkışl?-1°nları ı~ı. de edilmi~, ambar memuru Ziya hnk- KONFERANS - BcJoğlu Halk Polonya General konsolosluğıı1' 
Hazreti Ömer, bu adeti menetmış, kında dtı tahkikata bsıc:ılanmı<-+ır. sılsa İsmail Safayn yani kardeşine dan saat 10 dan 15 e 1mdar tıe ı.-o 
b" al h (D bbe) b b' ~ sı.. mal etmi~. Peyami S:ıfn., .nmcasuun evinden: 1 - 11/1/1940 perşemb6 V fi 
~naen ey. t :.18.f ye( mensu ı ı: Cideli Hnsanla Rasim de Sultan - bir şiirini babasına mal eclen Hak- günü saat 18.30 da Evimizin Tepe· ser gilnii nyon Fransezde sa 

rı memnuıye ı ına yaşasın alı ahmed birinci sulh ceza mahkemesi ba-<Mndaki nwrl:ez bina~ıtLda. Do • 18 e lcadar tedarik edilebilir. 
Dabbe 1) diye bagıw rdıgıw 1 kı Sühanın bu ufak hatasını bil- :.-· 

• • . zaman onun tarafından yapılan sorguları sonund'.l çent Bcıy Hilmi Ziya Vlgcn tara-
muhassasatını kesmışti. tevkü edilmic:ılerdir. ylitüyor \'e kendisinin bir edebiyat 

1 
Ö 

~ fından "Sosyolojik. Anket,, mev -
Hazr. eti.· mer, m.~. vat ~ına bu Aaa . 6 ::. le b r"' bar dU~tU muallimi olduğunu nazan iübara _ " .. • zııuııda mühim bir kmıf erans ve • 

eekilde nayet ettigı içindir ki bir w alarak maarife çatmak için bir \'e-
k

·m · di-
1 

. d f klı 
1 

Balıkpazarında Lonca sokagında rilecektir. 
ı senın ger enn en ar e kab . . sile yapıyor. Ayni şekilde Peyami· 

kullanın .. . . Lıyon ve Melba çıkolata fabrikasında 2 - Ilcrkes gelebilir. 1 
klın-~~.:1 mu:ınade. e~~~· .~ır çalışan Aleksi, dün gece fabrikayı nin bu yazıyı mizah sütununda yaz S :: 

senm digerlerıne faıkı,, etını gos - .. Urm' ' .. .. tın· .. k. . k dığım naz.an itibara almıyan Hak-
. . sup uş, suprun erı ı ıncı attan lNKILAB TARnıt KONFERANS-

1 

tere:ek hır vazıyet ihtiyar etmesine 1 asansöre koyarken asansörün teli kı Süha kendi sütununda Peyami-
imkan bırakmamıştı. (Amr İbnill'as) . .. . . . nin bu ileri tarizine cevab \'eriyor. LARI - Bu ayın 11, 12, 13 ve 14 
ın Mısınn Camiikebirinde bir kürsü 1 kopm~ş, ~leksı, çoplerle ıkıncı kat- O da onu cehalet \"e mantıksız ol· üncü günlerinde Mahmud Esad 

.•. . tan duşmuş, başından ve belinden 
vtlcude getl~digı haberı Hazreti Ö· yaralanmış, Cerrabpaşa bastahan~ 
mere ulaştıgı mman Ömer, muma - sine kaldırılmıştır. 
tıeyhi eu sözlerle muahaze etmişti: \1 inç k~rtulunca 
~endin~ sair ~UslUmanlarm fev- Şamandırada bağlı İngiliz bandıra
kmde 8ır yer mı yaptırdın?,, Hazreti ıı bcir vapurda çalışan tahliye ame • 
Omer bUtün memurlarına mafevk lesinden Halid oğlu Alinin başına 
tavrı Uıkmma.mak, kendilerini ihfi.di vinçten kurtulan bir balye düşerek 

malda itham ediyor. Yani Peyami
ye göre Hakkı Süha cahil, Hakkı 
Sühaya göre de Peyami echel.. 

Biz bura.da iki kalem sahibinin 

hangisinin diğerinden daha cahil 
olduğunu araştıracak değiliz. Bu-

nu kendilerinin takdirine bırakıyo
ruz. Elbette onlar yekdiğerleriııl 

Bozkurd tarafından üniversitede 

verilecek inkılab tarihi konferans
ları, profesörün hastalığı sebebile 
ayın 15, 16, 17 ve 18 inci günlerine 
tehir edilmiştir. 

H B 
POLONYALI ART1STLER1N 

KONSERİ - Hdı:Jer aldığımıza gö-

l

nlsdan yüksek tutmamak için Jmt'i 

1 

ağır surette yaralamış, Ali, Beyoğlu 
emirler isdar ederdL Belediye hastahanesine kaldı.nlarak scnelerdenberl tanıdıklnrına göre re Polonya büyük elçisi ve refika-

(Deuamı wr] tedavi altına alınmı§tıı:. en iyi bilir ve takdir ederler. An- laruıttı hinıa11elerinde 16 kanunu-

:.: g 
D!Ş TAB1BLER1N!N ıçı1 • 

MAI - Di§ Tabibleri Cemiyeti Oe' 
nel Sekrctcrliğinde>ı : 

Senelik kongremiz 16 ild.nctk'' 
nun 940 salı günü saat 18 de CO ' 
ğaloğlunda Etibba Odası,ulak-i ~ 
miyet merkezinde yapılacağırıo' 

aza arkada§Uırın teşrif Zeri riC'J Q1 
Zunur. 

P.VZN.AME : 

1 - I dare heyet' raporv, :JIJf4 
ı - V czne ve mürak-ıb rapor . 
3 - Yeni idare heyeti seçifdl 
4 - Dilekler. 

H il 
HAVACILIK VE SPOR - ~ 

giızel ve istifadeli mecmuanın t .,, 
üncil sayısı da inti§ar etmilt• 
Tavsiye ederiz. 



Zelzele f elik eti hak- [ ~ :~~~::~~~~~:~] 
kınd " l"" Fakir lstanbullu Gazha· a resmı ma umat ne kokunun tonunu 

35 liradan alıyor 
1 ( B~tarafı 1 incide ) f ı k . soğuklar kcskinleşlııoo kö-
~anları iaşe ve ilbas etm k . . er ço .endışe Yerici mahiyette idi mür nedreti keııdiul büs-

lazun gelen direktifler verı"ldie ıc;ın. Oraya bır ayak evvel yetişmek isti -
birler alındı. ve ted- yorduk. bütün Wssettirmeğe başladı. Ma -

Pariste 
iktısadi 

Sivasta Sivasa muvasalatımızda vali, sıh _ halle aralarında kok kömürünü ki-s· h t üdH...ı~ lo hesabile tedarik ınecburiyetinde Pari.s, 10 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor : 
ıvasta. vali, komutan sıhh t ·· a m ....... ~ ve diğer icab edenlerle bulunan dar büif;Cll llemşeriler Geçen 24 teşrinisanide Türkiye Hariciye Vekaleti Umumt Katibi bü-

dürü ve dir:-er 1·cabed nı' 
1 

a mu- konu5tuk. Zelzelenin üçüncü cri; ... u 
dU. Sivas şclınnde mUhe . erhe görü.şill- jandarmalarımız yaya olarak K~;ı. Gazhane kolmnun kilosunu· üç bu- yük elçi Numan Mcnemencioğlu milhim bir murahhas heyetinin başında 
t B ım. asa .. yok h" ,.. .. ,,. ' -uru"tan tedarik- edı"'\·orls.r Pan·se cr0elmı-.,,ti. O zamandanbori bu heyet faaliyetini Londra ve Paris 
_ur: ~ biziın için bir teselli ..... .. . - _ısa~, dördtincU günü Suşehrine yo- ~ "' 'J J • '-' \esılesı oldu. ve unııd tişmışlerdi. Ancak bu yetişme büyük Bunu mc3mua.ta istlııadcn değil, arasında taksim eylemiştir. Bu faaliyet üç memleket arasında iktısadi 

('o· f d k!I ":ılısı· mı·ı·· .. ı..,,..ıe , .e tah1Kı"kle..;T•ı~...... "e mal"ı mabı·yette bir +<-kım anlaşmaların imzasına müncer olmuştur. 
,-,ıvasın Hafik ve z k e a d.rlıklarla mümkün olabilmietir. !L • :J<loll'->u • .......... .., v ...... 

ve b'lh ara azal.annın Fed k" . dayan~.rak söylii,yoruz. Mezkur anlaşmalar Türkiyenin aldığı yeni vaziyete tekabül eylemek-
n· 

1 
assa. Hafiğin İbsala nahiyeoı d a ar Jandı:ı.rmı:ılarımmn civanıncr l\Iü1ernli ncşriyatınıızı nazandik- tedir ve Ankarayı Faris ve Londraya bağlıyan siyasi bağların yarattığı 

~.n telefat ve hasaratı hayli mm .. ::.: ane. gay:ctıcrlni takdirinize arzet ~ l di i•~ l ıı.1··d·· ka"' .. ılıklı ı·tı·mad havası içinde büyük itina ile hazırlanmış ve etrafile 
di, fakat mahalli memurl l.LUllll rnek ıstenm. Bunları diğer yardımla- kate a !ln Bele ye ı.ıı.ı.ısac ı.ı u ur- ... 
v~ met~ çalışıyorlardı. B:ad:u:~ rın takib etmesine kar tipisi imkan lüğü ~cltrin muhtelif no!üularnıJa tcd!dk olunmuştur. 
dire degcr bir hadiseyi d . bırakmamıştı. Yola çıkarılan yardım- kömtir de11oları açmağu. karar ver- --------~ +1>-<>+ ..--.... 
z.eızeıe esnasında cürmü arz: eyım. cııar. sıhhi malzeme ve erzak yolda misli ve galiba bu clcpolard:ın bir Fı·n ... Rus harbi Maçek Peşteye mi 
sılesile. Ağvanis nahiyesin~e§bulud ve-. Şeı-e~i~ede depo edilmişti. Gayretin kaçı da a~ılamk faaliyete lıaşJa. -
Suşehrı hiikfunet dokt e ~an tezjTJ.dı ve alakadarların takviyesi i- mtt'tlr. Ancak bu depo farda sahlan t l • d k? 
den başlıyarak Ezbidc~r: .. o l~yo • ı ç~n bütün mU~killata rağmen valinin kömürü alma.le için sıra bekleni.ldi- VC ta ya gı t'. C • 
Yaralılan sara sara oy erındeki bızzat oralara gitmesini kararla§tır. ğini de işitmekteyiz. Diğer taraftan Roma, 10 (A.A.) - Messagero ga- Roma, 10 (A.A.J - Clavoro Fas-
gelmiş ve bir k merkeze kadar dık. alıcısı bu lcacl.ar fazla. olan Belediye zetesi, Finlandiya harbinden bahsede- cista gazetesi, Kont Csakynin per • 
n:ııştır. c_:o yaralıları kurtar- TurJ·-'de kömür satış depofarmda halka kilo 

uw rek diyor ki: şem'Je akşamı Romaya tekrar ha.re. 
S~hri ve Koyulhisar k • al İkincikanunun ikinci günü saat 11 ite kö~ür tevzi. 1edilebileceğtne de Rusların Suomosalmi'de uğ-radıkla- ketinin muhtemel olduğu hakkındaki 

~Yıatı ağırdır. B,.~1--a .. az arının de Turhala muvasalat ettik. Arkada- pek ilıtunnl verı cmez. tışme!t için t rtib ı.uuw- suratle ye • §Im HulUsi Al t D l T .. te Şn halde asıl yardıma muhtaç rı mağlubiyet hakiki bir felaket ma- haberin Budapeştede teyid edildiğini, 
can yolunun e ıl at,, alındı. Erzin • şar muavini Ş ~·~şİr _a:_~ye t~ ~ mütevazi büt.çeli hemserlle v!ne hiyetini almaktadır. Herhalde bu, na •Kont Csa.kyniu Roma.da Kont Ciano 
ınele gönderi~· nıasıG için. iki yüz a- Muavenet reis~ ~cıoi ~ ~~ ~: ormda. kalnu!J oluyor v~ ister i~t.e - birin.-:!isi ne de s0nuncusu, Fakat Mos ve Duçe ile görüşeceğini bildiriyor. 
.. k ı. erek SP,..,"tan m 0 1 e h-n k" ·· .. .. u koyanın bu muh:ırebeyı· manen daha Buna mukabil Maçek'in Budape§ • 
.,ere Divrikten knnmon ._, ve ber Tokada, oradan da Niksara gi- m~ ma u.ue ·omurcusune. m ra-
lnalzcme Yolla d --J , erzak ve dip gece do .. nd .. 1 B A d caatle Gazhane kolmnun Julosunn şimdiden kaybetmiş olduğu söyleni - teyi ziyaret edeceği hakkındaki ha. • 
" h"b n ı ve vilay tin . u er. en masya an . . bn k S tl k l b Ud t . tir ..... "'a ı olduğu anlaşıldı e ışe dönmekte olan Milll Şefi bekledim. ü~ bu~uk lmruşbn satın a a lebilir. ovye ere ço acı o an u as-

1 
b~r henüz teeyy e ınemı§ . .ı.ua-

Erzinca.na. Do,,. Vaziyet hakkında malfunat almağa mecburiyetinde lıulun~ı~~l''.. w,. keri te~bbüsün seyrini değiştirmek çekin Macaristanla Rumanya arasın-
Erzincanuı zayiatı h gnı çalıştım. Biraz sonra Milli Şef teşrif BeledJye İktı.qad Mbdurlug~nden için her ne yapılırsa yapılsın Rus or· da muhtemel bir mukavele akdinden 

l'a fazla idi. Bir fm er yerden da- ottiler. Erzincaııda ve yollarda yap _ molıtelif ~nıtlerde halka kilo ile dusunun Finlandiya harb sahnesinde sonra Budapeşteye geleceği haber ve 
1 dmek istiyorduk ;vveı oraya. ye- tıklaruwzı ve gördüklerimizi arzet _ perakende liiim\\r sa.t.wa.k dükkaa- kaybettiği şerefi tekrar elde ettire - rilmektcdir. 
l- tlı olınası b. · alnız Yolun ka- tim Kendile i d T k t Niks d Iar a!:masmı istemek belki yerinde mez. --• ... __ _ 
1 ıze endi§e v . . r e o a ve ar a llrll h lk f l" 

a.yseride yolun ıl ~ enyordu. gördükleri bale ve umumi vaziyete bir tehtif olm9.Z anl!mı az ge Bütün İtalyan gazeteleri Finlandi- Kadirli a ının e a· 
t k s· aç dıguu duym ta.nd ı .. ö .. 

· .. ıva.s ta bu haberi teyid 11§- göre lüzumlu gördükleıi direktifleri va :ı.~ arın .. goz g re, gure so - yanın Suomosa1mi zaferine sütunlar k t edelere yardımı 
~ tıı UZerine Sivastaki ar etti. Bu verdiler. Oraya kadar maiyetlerinde yulm~na. goz ~wnm~i{ ta Be!e- ta.hsis eylemehi:e ve ayni neticeleri çı ~ ~ 1 

A 

·' icab eden talimatı ka~. getirdl.klerl bea Erbaalıyı da dinliye- diyecıJik mefhumıle t.elif kah11l e- ka.rmaktadır. Kadırlı, (Hususı) - Yurdumuzun 
r ket ettik. Ancak vererek ileri ha rek lüzumlu tedbirleri almamızı em- ılemez. ·•. afakını saran felaket haberi, burada 

; t:ası bizi günle;c:ıı~~:-e~:~ ka: ?'ettiler. . _ • A. OEMALEDDl:;: ~'!!!:~~:!} G b bh • d emsali görlilrr:~ik ~ir teessür uyan-
• 1Z bı En nıU.him zarara ugrıyan ve 0 za- kal l örtü' lt af Ce CSID e l dırmıştır. Felaket kurbanı kardeşle-

N'ihay t ı mek acılrta an arı a ma I . . . 
z' ıc e 31/12/939 saat U d Er. ~ana kadar yardım görmiyen Reşa- alm~k ia.~e ve ilbaslarım temin et ~ P:ıris, 10 (A.A.) - Askeri vaziyet re yardım ıçın, derhal yardım konu-
r· 1 ~:~avardık. İstasyonda. Ore ene- ~yenin yardımına yetişmek en mü- mek, hulasa vukua gelen felaket"' 1 hakkınd:ı. Havas ajansı şu malCımat:J. 

1 
te~i t~şekkül etti .. 1\-~~te~em ve ~

.'E • Y ve Korgeneraı AI g_ him işdi. Yolun b1r kac kilometrelik b'" "k kUçük bir yenisinin daha 1n- vermektedir· Havalarda fırtınalar mıyetı halkımız hıçJ bır ıhbarı goz. 
(':;;c~ Valisi Osman N . pdTogka.n, kısmı heyel!n dolayısile bozulmuş ol- =~ına mahal vermemek için h:ı.- ' tayyare raa.İiyetlerini aso·ariye indi - lemeden, akın akın yardıma. koştular 

ıunyet :tnüd urı e eli duğundan k d ·dil · ~ koşuyorlar ıııUdürü b" deiu.tnumisi Sıhhat Tur oraya a ar gı ememış, tıra gelen ve kudretimiz yeten her rirk~n karada iki gtindeııberi müte- ve ··· 
k:.r. lstaa ıze ~88.ea ınalUınat verdi • ha.I şeker fab~kasmın gönde~di~ tedbire baş vurduk. Başta vaJiler, ko- zayid bir faaliyet müşahede edilmek- İlk yardım olarak 300 lira Ceyhan 
1 ı.n haUuYou eıva.rınd.a toplaıunıı:ı o~ sıhhtk. ımdad he~etı Reşadlyeye yı~ nmtanlar, sıhhat müdtirleri, kayma~ ted.ir Bittabi hep devriye keşif faali- tarikile alakadarlara gönderildi. Ha· 

t . ve Yaralıları d w se ız buçuk kilometre nıesafcdekı k 1 h" ··au ı · htik~ · 
t tık. ola.şıp teselli F lı kö . .. . arn ar ve na ıye mu r erı, - yetleri mavzuubahstir. Fakat bu kil· yırlı teberrlilere her tarafta devam 

'az prüsu denJien yere kadar gı. t d kt 1 hh t ı ' . -
Saat 13 de Re' . dip orada cadırl:ırıru kurmuş ve et. mled ~o halordarıbvtieh:sı. a meml ur a"."l, çült müfrezeler, Fra!l31.Z olsun. Altnan i edilmektedır. Bu ugurda yapılan eş-

.l::!ef tn· ısıcümhur .. 0 ugu e '-l.m memur ar ve f d k" d d lı f h' d "kt h 

Z elzele felaketine uğl'ıyan va.
tanda.~larınuza. bütün kudre

timi.zle yardım etmek, onların ~ifa 
bulmaz maddi ve manevi yar.iliı.rım 
iyileştirmek için btitiin gayretimizle 
ç.n.lışmak, herkese düşen i~timai nı 
vatani bir ·borçtur. Yurdun her ta
rafına dağıtılan bu bedbaht ·rat:.ı.n· 
da.~larımızdan lstanbul:ı. lsa~t eden 
ler de helb'"Ün katile halinde geliyor
lar. Belediye cidden takdire layık 
bir faaliyet göstererek bunları islı.in 
edecek yerler temin ediyor. İn§e me
selelerini tanzim etmeğe uğı·a.~ıyor. 
Bu arada. İstanbulun muhte~f yerle
rinde bazı boş bino.lıırıo d:ı. kiralan
dığını duyuyoruz. 

Bunlamı hepsi güzel ve iyi dü · 
sünühntiş işler... Anc.a.k bu e\'leriıı 

döşenmesi, her ferd için karyola, 
yat.ak ve emsali zati eşyalann te -
da.riki, binalanıı teshinl biraz halli 
güç ve zaman isti.yen meselelerdir. 
Halbuki İstanbulda. bomboş ve ka • 
palı duran bir bina vardll' ki, bu ~ 
için pek mükemmel blr hizmet gö • 
rllr. Bu bina Pera.palas otelidir. ().. 
telde hlçbir işe yaramadan duran 
yüzlerce ya.tak olduğu gibi kaloriferi 
de mevcud olduğundan teshin işi de 
kolaylıkla bapnJnbiUr. 

Esasen harb dola.yısile otelini ka
patmış olan ot.el sahiblnln, malını 
böyle hayırlı bir işe iahsis etmekte 
tereddüd ed~ğlne lhtlmal verıni -
yonız. Bu suretle felaket mıntaka
larmdan gelen yurddaşlarımızın bil-

yük bir kısmı, kı'ı mahfuz ve her 
türlü esbabı lstlrahati temin edil -
mlş bir mahalde geçirirler. . ~ 

Bonlann lstanbulun köşelerlnde, 
bucaklarında. dannada.ğm bir llal • 
de ya,.cıa.maktansa. böyle toplu biı 
halde yaşamaları bin kat daha fay· 
dalıdır. "Vstellk otelin boş duran mut 
fa1tla.n sayesinde iaşe meselesi de 
kola.ybkla halledilebilir. Otel sahibi 

de oteli"' i parasız olarak Kmlaym 
emrlne muvakkat bir müddet lçln. 

~ önü Erzin ve Mi1ıt raftaki köylerin yaralılarına bakma-
1 

b 1 lı tılar ,,.ah _ olsun. geçen ha ta a ın en a a a-
1 
ya ve za ıre yar ımının mı arı e-

Yurd .. 1-- cana nıuvas 1 t b ... halk cana aşa ça ş ' •· ra la d .. b ıı· d "'l d t ta l 
""'4r. Bi.ıle-ı . a a u - ga koyulmuş. Buraya önce kamyon • fed k~ lık d 1 h" tın al davranmış r ır. nuz c ı egı se e epeyce u rı o a-

ı llıra 4 \.len. iuJıat 1~.1 .... __ 1 manc.a a i;\r e en er, · ~ya 1 vermek sureti.le vatani vıızi.fesini ifa 
. trenlerine döndU1 İsa ""'""'\.U.Il arla yardıma teşebbüs edilmiş, fa - hizmet ugvnında ka"·beden bir :OOmi- cağına eminiz. 

cıvarUıda. t er. tasyon kat bunl 1 ök eml 1 J l ı ~ etmiş olur. Yaraıı 0Plaııan felAketzed l . ar ye us em şer, sonra serimizin kendi açlığını da unut.ara~ Fransız par amentosun- .Aıım.ed Erd-0gan MURAD S'ERTOGLU 
h lan teseıu ve tatyib e en ve develer ile işe başlanmış. Valiye er- halka ekmek attığı aörüldü. d k .. • } ••••·--····-••••••••••••••••••••••••••• ::::====::55==:=:::====:==:==::=:==;;:;:::; 

r. ı.. şehri görmek Uze . ederek ha- tesi sabah atla Reşadlyeye hareket Menfur trtt°ı.aJ:u a ·omunıst er y d l 1 
r.\flarını alan bedbah~il:edil~l' .Et- etmesini ve merkezdeki işlere Zile Arkadaşlar size bir kere daha Pa.ris, 10 (A.A.) - Fransa par - ur un ze ze eye Müteahhid Nu ... ~i 
~unın \7Ucudleri. ve he ar mı: hır kıs- kaymakanumn bakmasını tebliğ et - aeçmiş olsun' diyerek sözler-imi biti- lamentoau dün öğleden sonra bu iç- d 1 

!~1·~~ idi .. Şefın etraıı!ss dıkaıbıerı tbn. ;ıyorum. tima devnısinin ilk celsesini akdet· y a r ı mı . Demı·rag"' ın vezne-
ısı üç kı-•-ı l.....- ar lar, Ki· Er~--· ·· ü b hl · b k.. · ti -h\lt'" ' 4ü.Uj ~ can kaybede ~ı gun sa a eyın azı oy- Arkadaşlar, bu maruza.tımdan '>011. mış r. ( naşta.rafı ı incide) 

lı<l.§ un hayatında kurduğu n ve liller yanıma geldiler, görll§tüm. Milli ra şuradan bura.dan kul~ğınuza ge-1 MebUBan meclisinde, en yaslı me- J dün An' d n 20000 lir ö de d t k•f d•ld• 
l'"hına. Ytkılıp BeVgllilerini ez ~v~ Şefin ziyareti; Vekillerin dolaşması, len ve cidden vicdanlarmuzı tahri' busun nutkundan evvel, sağ cen:ıh , n.e . . ura. l1 .. a g n ., arJ C V } e ) ~ ) 
,, Oı- bu vatandaşlar bıı.c;..901y0dığinil rdıgö ıahhiye ve yardım heyet!eriı!in gel - edeu bazı şayialara naz.arı dikkatini· ! mebusları "1.,.qçi ve köylü,, grupuna ı l'ilmiştir. y la ,,.. '-~ .. Sultanahnled birinci sulh ceza 

~ caıı kaybettt- ,,.... r a • mesi k · · ı · ·· · d k · · B.lmi 1 - ı.. DUn apı n 1 e • ..,rru mahk · a·· Ankar da N · D tlın uu, beş can k be • uvveı manevıye en uzerm e zi celbetme ıstenm. ı yorum. iltihak etmemiş, olma.kla benA<uer 

1 

.. . . . emesı un a urı e-
lnö~:ana kurban. olsun, s ay~ t • çok 1:6ir yapmış. Bu toorilbe bir da- nıilletin fel6.ketinden istifade ederek, ljAlman _ Smryet paktını da takbih Dun akşama kadar ~ehrımızde ~op- mirağ şirketinin veznedarı Muhsin 

.,, .. . en ısag 0 1 ha gosterdi ki insanl~ .felaket za - kendi k_ötU niyetlerini tatbi_k etmek etmemii olan yedi asker komi.iııW: la.nan ~ralarm yekunu 682,7()4: lıra· I Aydını _tevkif etti.. .. . 
MuheyYıç Tablolar ına.nla.ruıda ara.runıık ihtiyacını duyu- istiyen ınsanlar veya teşekküller va.r ı b li.ed bul nuşWlU pro • ya baliğ olm~tur. t Muhsm Aydın Büyuk Mıllet :Mec -

Kalbden gelen bu yorlar ve böyle ı:amanlarda aranma- mıdır? Ji'elaketten kurtarmak için me um:~ecrdi e u Totonya Alman klübil de dün a- lisi binasının inşasını beş milyon li-
ll~ ko3an, hatırı seslerle Yardıxn- ğa çok kıymet veriyorlar. her şeyi yapmak 18.zım iken vatan -1 testo e e r. . b _ zala.rından topladığı 500 lirayı vill - ' raya taahhUd eden Nuri Demirağ 
rın;. JXJ.uhabbeUerini ~~~ran Şefle.. Bil' Köylünün Sözleri daşlar-ımızın bazı ~avüzlere uğn. -ı C&se ka.l~nl~~ vde. reıs ~ldiktne _ yetteki yardım komitesi emrine ver_ , şlrketinin veznedarıdır. Bir haf.ta 
Vt. Seu.b· --ıa.r ediyo ı~- ,.. k d 1 . t" . d d '! lA busların vuıyetınm ıvan seçı 1 1 2300 1· kad ık ....ı:-· ııden ~-.... . rua.(" ıo a a hareket edeceğim sıra-da dık an rıvaye mı uy um. "~ese a . d"l -· k r miştir Bütün memleketin yardımı evve ıra. ar aç ven.ugı 
ilana "41111. ztyade yıu-.. t.-- b" k . . k ten sonra. taym e ı ecegıne ara . . . 1 tanb 1 k geçtnlş olsun İnö . :.._,ı..u. ır öyIU geldi. İstiklal harbinde ya- bwılardan bır tancsı, bir kadın en az . 1,105,807 lira 81 kuruştur. ıçın s u a açmıştır. 
ın~tetn içinde asal. t. .nn., . diyerek ra.la.nm.ış bir ihtiyat zabiti imiş. Yedi altında. kalmış, kolu dışarıda imiş, vermıştir. Şirket mes'ul mulıasibi Bay Me -
~glunu kaybeden. e bgöstenyorlardı. köy namı.na geldiğini söyliyerek ba- bilezlklerlni almak için kolunu kea- . ---:- - inde tesbit etti _ Meclis bu mUza.kereleri müteakıb miş kendi hesabını tasfiye etmek ve 
Oğ~unı. gitti İnönU ~ana ilerledi: na geçmiş olsun, dedi. Mitli Şefin ve mişler, bu ka~ ~imdi hastahs.ne'tc ~~ :un~ v.i~~yetı;.~ .. 131 ve yaralı cuma günti toplanmak ti.zere ıçtu.na.ı mes'ul vaziyet.ten kurtulmak için İs-

lnedlın gitti sa.na ' esunıu M.eh- bl.zlm. gezdiğimiz duyulmuş ve tert.ib imiş. Başka bır rıvayet, yağma ol - gunız ölU mı arı .>, " ı.kılmış na nihayet vermiştir Uuıbula gelmiş ve adım adım vezne. 
Yerek ba.~~ Milli kurban olsun,, eli- ettirdiğim.iz heyetler köyleri dolaşmış muş, hırsızlı kla.r olmuş.. miktarı 7 :994 ve tama~~n ~ ·ıemi- _ · . 1 darı takib ve Kadıköyünde buJundu-
k.~ydu, si.nesini . Şeiuı omuzlarınP. f)lduğundan memnuniyetlerini ifade Arkadaşlarım, sizleri temin ede - olan ev m.ıktarı ~6·385• ıçıne g~~ 1 • Mahkilml~ın Cer.~ınuı 1'eclli ğunu tesbit ettikten 60nra. polise ha· 
2unUn Yaşına ~e sıneslne dayadı. Gö- oo.iyordu. Onun da ailesi efradından rim ki vazifeleri veya vazifesiz he!'- yecek ha.le gelmı.ş olanlar 9~ ır: llakkmda.ki Ka.:ıun .Ka.bul Edildi her vererek vakalatmıştır. Düı1 mah· 
Şefkatle batruıa.r~yan verdi. Şef ona kaybettiği Yücudler varmış. Kendi . kes namuskarane çalışmış ve çalışı· mak üzere 29·390 hane h~a ~. '1t j .Ankara, 10 (A.A.) - B . .M. MecH- kemede Mentlş de davacı sifatile bu
ve hazin olduğu k8!Jtı. Bu çok hazin sini teselli etmek istedim. o bana, a- yor. Burada yapıld.iğı muhtasaran ;tur: Bu ra~k~a.r her gtin d~gı~~:._ ,s~ bugün _doktor MS:har Germt\- lunnyordu. Muhsin Aydın kendisini 
tablo idi. Gazeteı adar da ulvi bir sıl teselli edilecek sizlersiniz, Milli arzettiğim mesai o kadar kolay ys- 1 tedi.r. Y~nı .. al~ı~~ haberl~~ eedi ~- nın başkanlıgında yaptıg1 toplantı<h ınUdafaa ederken: 
kopyasını göıdtin~de ?u tablonun Şeftir, bizim zayiatımız mahduddur. pılmlş değildir. Çok sıkıntılar ve me- şiklikleX: gun~ gunune tashı y lmfua.ke:eye ~l:ınırk~ kürsüye ge- 1 - Bay hakim bu kasadan ayda 90 
kar~ısında mut· h : Bız onun aslı fakat hephnizin zayiatı ve kederi si- sakk:ıtli olarak vapılmıştır. Bu k&- ruz, takib edıyonı.z. ö ·1 len Adlıye Vckilı Fethı Okyar zelzc- bin 100 bin lira ted.i d . Ka 
dııt e &.as13 ve nı. bh · di - ~ '---~' Dahiliye Vekili Faik ztrak 'e . ' ye e erım. sa 

· · e ut kal zın r, dedi. dar hüsnli niyetle çalışan lın>i.foilLaı:'.t., . . ~ . . Al ta b 1 le mıntakasında fedakarane fh.aliyeti defterinin her gün kapatılması la _ 
\' Seylab FeUl.keti 5<)yle böyle şaibeler isnad etm~. hıç Sıhhat Vekili D~: Hulusı .. aal şın h ~ 1 görülen mahklı.mların cezalannın zımdır. Halbuki muhasebeci Men-iş 

Ü~ ün Ü ardını Faaliyeti . Zelıelenin sebeb olduğu fela.ket(e- bir zaman bu hüsnü niyetle kabılı te- 'ı>_eyanatla_nnı mu~b so~ilk: /" ,. tecili hakkında hazırlanan layihanın bana evYcla: 
k~rd c ~rdu mUf,.!ttişi O:-ada . rın taın!rl ile uğraşıldığı sırada bir lif değildir. bbler felalt_et a.kabınd~ .. . e çe kabulünü istemiştir. 1 

• _Be . . . 
tf-,za: sekıı YÜZ kişiyi ayırdı ki as- de su tehlikesi baş gösterdi. Kırk - Arkadaşlar, hepinizden rica ede - cı.lınan tedbırlerı ~e .~ütun nıil!etın l Bu izahatı müteakıb kanun mad - lsonra d! ~d~ bır ka"\)atalı_:n d~ı. 
nın idal>Ostalar halinde ve stlb'a mun- lareli, Slnob vilayet merkez kazala - rim, sizler vasıta.sile bütün milletten i~tisn~ 0 la:.3'k bili.un mevcudiye - delerine geçilmiş ve olduğu gibi ka.- . . b ~ a~da kapa:-11~~gı~ı soy 
öğleye ~dve nc:arctinde 4 ~~ı:ı- rile Manisa ovasını ve Kocaeli köy- l'ica ederim. Memlekette oturan er - tile felaket g_~ren k~deşıeı:_e Y:U~:r1 bul olunmuştur. ledi: _Bır mli~~et sonra ıkıncı b~ k~-
şaın ar, diger dört l ..:zun:. Un lerini. Bursanın Mustafa Kem.a.lpaşh, babı namustan rica ederim. öyle ri • ! husu~~a gost:rın:ş ~ldu~ yuA Bu kanunun hükümlerine göre, 27 sa. ll~ na gctıı:ılcli. Mu:ıtazam fişlerı
di 1~_kndar c ı.~al"rı . lin ak· lzrnh in Sr>Jerihi~ı.r ve Bergama., An- vayet halindeki sözler vaki olduğu zajkalblılıgı, feda.karlıgı sıtayışle yade- kanunuevvel 939 tarihinde ve müt mız yoktur. Şifant emırler1e ~una bu-

. .ı.mralıdan ıcın emir ve? t.a.ı ıd k ge irilen bu büyük felaket kar 1 e- na para 'rdiın B .. ı olan .t.rziııcana ·g·· d . . Yanın Serptk, Çana.kkalenin Up- ma:.ı lütfen sorsunlar. Böyle bir şey ere ç . Türk akıb günlerde vukua gelıniş olan 'crı: . · oy e bir kasada 
.ıı.~ nıe\rkuflar felaketzo;ı~ln erllmi3 seki, Balıkesirin Sum~rlık Edlrne - olmuşsa g·ören var veya herhangi bir şısmda maddeten olan zıyanlan l--1--1ede ehemmiyetli surette h açık buluna.bllır. lyice tetkik edilmesi 
~ husu '<i'\.Ul ere Y • . 6' ' • A 1 ill tin" bütün . kB.nla.ra baş vu -~ ' asara lA d . - . 
g&teri sunda asrıaue fedakar ar nın Keşan kazalarını su basmıştır. şekilde maruz kalan kimseler alakalı m e 11: . ı~ . .. . 1 e j uğrıyan yerlerdeki mahklım ve mev-1 azım ır aıyordu. Hü.kım nıçin !s -
ket"edYorlardı. Enkaz sltınd lıklar l3u sel !fetinden Mustafa Kemalpa- kimselere müracaat etmiş midir? rarak telafı edec~<>ını soylemış eı:· v kufla.rdan bir kısmı veya. tamamı ı tanbula kaçtığını sordu. Suçlu: 

.. eleri ka an felft. k b"" .. k f · · · inde kurban gıt. • ı llleklerı . çı rıyorlar, kendi k ~ şa azasmda 19 insan öldü, 300 ev Kim tarafından, nerede, nasıl ve ~e uyu a~ıa ı~ens 
1 

kar hakkında verilmiş olan ceza htiküm _ - Mem.iş elimden kasanın anah · 
veriyorı:~ckurt:-rd~~ları kardeşle~· ~ldı. Ödemiş, Serpik, T~A.pseki kö·.,ı s~r~tle olm~ştur. Bu soruldu~ vakıt tn.ek ~til? ~ızd~ .. ayı~~~~: ~u _ 1 ıeri ile tevkif kararlarının infazı mıı. ~ını al~ ve kendisine verdiğim yir· 
ıı:ı.12 200 h 1~· GUınuşhaneden ist di- e lerınde de birer insan boguldu. gorülecek kı, bunların hepsuıın altı deşlt!1:'ımı_z ıç~ _butün. te ~- said vaziyet avdet edinceye kadar mı beş liralık paranın senedini de 
Çtka.tıı nyvanlık nakliye kolue ~- Sel tahribatından açıkta kalan - boş ve hepsinin altında klrli bir mak· lan gayrı kabilı tesellı acıya re Adliye Vekfiletince tecil olunabilir. imha etti. Sonra kasada açık oldu -
gtl'n.de~~~~-Erzutu.rndan ka.nıy ynlo~a ·~~ tamamile kapalı yerlere yerleş • sadın gizli olduğu görillecektir. tnan o~uşla~-dır. Yukanki maddenin tatbik edil ğu Ankarada şayi olunca lstanbub. 

-..ıqıU Er ak 0 ar brılm.iı::ıtir Izt . bl t hf'-1' s bW v kilinin Sözl ı Hatibler yıne arada tamamen veya e • ille için t · z ve diğer ı:nalz - " · u a annın a uıne J ye e er lan hirl l· ceği yerlerle bu yerlerin h · d hem bir iş bulmak ve hem de hazırla.· 
da her r:t:afa e~irler verildi v be- çalışılıyor. Dahiliye Vekilini takiben Sıhhat v~ ~en harab olmuş o .. ~e . ~~ ı:eya ba?..ısında mi.isaid e~sın ~ dığım kitabımı bastırmak için gel • 
lan geniş ımaı gozetilerek ihtiya~ un B~ uzun ifadelerimle a.rzetmek is- tçtimai Muavenet Vekili Dr. Hulüsı mız'. kasabalarımız ve alkoy ~rım~~ avdet eylemiş olduğu i vazıy~- dim. dedi. HA ki k disini. te kif t-

:tnlkyastn h b . . pay tedlğim ~yleri §Öyle hulasa edebili- Alataş ta şu izahatı vermiştir: yemden kuruluşlarında mm.ası u . . . . cra v . • . . nı en v e 
'J.'o l ·ııda.rına.uıu F ~ edildi rim: . "Zelz 1 felak tin " Erzin-jzumlu gördükleri hususat etrafında. lerı heyeti kararile tayın olunacak ve tiğini ve Ankara.ya göndereceğmi 

kat Inıntakaaınd:ı ~ Enkaz altında. kalanları bir in ev- can, Si:a:, Am:Sye.~ ;;:~~:w Samsun. !da bazı temenniler izhar eylemişler· b:r~t"~:c!.%~/941 tarihine kadar sö~ledi. Soıu:& jandarmaya tesılm 
ha.be- '9el kurtarmak. yaraWan tedavi et- Ordu. Giresun, Gümüşhane. Yozgat dir. m etti. 
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TETKİKLER: 

ZELZELE VE iNSAAT TARZLARI 
MADVO 
p~~ 

Memleketin jeolojik tetkika· ı 
tını ikmal etmek ilk yapaca· 

12.30
11= ':'!:et - Har b karşısında Am 
~ AJam w meıeorolojl - rika sineması ve film e. 

12.M Tltrk mllziği: Y eııl prkılar 
.,., tDrldller. 
~: Şerif tçU, Hakkı Der

man, Hasan Gür, Hamdi Tokay. ğımız iş olmal~dır 
OkKyıGnlar: Safiye Tokay, Mah • 

mud Kanndq. 
13.30 KonU§lll&"Kadııı saati,,. 
13.45/14.00 Müzik: Kaneık hafif 

mtızik "PL., 
18.00 Program, ve memleket .at 

ayarı. . 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestraaa. 
18.40 Konuşma (Sıhhat saati). 
18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayan, ajana 

ve meteoroloji haberleri. 
19.80 Tllrk müziği: Fasıl heyeti. 
20.15 KonU§lll& (Bibliyografya aa· 

ati). 
20.30 Tllrk mUziğ:i. 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, 

Kemal Niyazi Seyhun, izzettin Ökte. Aıuemwım en sevdlğl a..~ler-!en ce..,,etr rowe1 ~ !ıfmcJe 
Okuyanlar: .Müzeyyen Senar, Mu• · . 

tafa Çağlar. Birleşik Amerika bitaraftır. Fa· senelerindeki faaliyetlerini tasvir 
21.15 .Müzik: David Zirkin tarafın· kat berkesin bir sempati ve· mektedir. 

dan viyolonsel parçalan. ya antipatisi vardır. Amerikan sine· Diğer taraftan, lngillz ha 
Orduda...._.. yaptıgı tahrlhattua bir &Grtballa 21.35 Müzik: KüçUk orkestra "Şef ması da bitaraftır. Fakat mevkü ta· hakkındaki Korda'nm fibnl t 

. . . Necib Aşkm,.. ımamile sanbtir: "Sempatisi garb de· lion hoswings) nin sinemacılık 

Maziıılıı uzak kısımlarmı değil, bi doğrudan doğruya mihaniki es • Köylerde ekseriyeUe ~ç mpatl 22.15 Memleket saat ayan, ajana mokra:Jilerine gicliyor., tasındaki unsurlan mUnakkitler 
yakin ve hatti hatıralarımız- babdır. . . . . yapılır ve kıam~ d~tattan m~ olu- , haberleri: Ziraat; Esham • Tahvilft.t.. Matbuat münakaşalannı bertaraf rdından pek beğenilmemi§ ile 

dan Billnmiyen vakalanm kanştırır- Zayiat mikdan v ıse mesk~~erın ın· nurdu. Esaslı kargır inşaat ıse bü· Kambiyo • Nukut Borsası "Fiyat . ., eylemek için birçok nazi aleyhdan halk bu filmin aktilalitesi icabı ol• 
aa.k görUrUz ki son on sene zarfında ea tarzı, sağlamlı~, f~ ili~ ~e.kul: yük tesieata hasrolun~ ve~ duvar- 22.30 Müzik: Operetler "Pi.,, filmler stüdyolann proğramındao çl· n k sabıraızlık göstermektedir. 
memlekdlmlzde r.elzele hA«Hse:leri lanlann maddelenn cmsi, elistiluyeti lan gayet mun~ ı~~ v~ ma: 23.00 Müzik: Cazband "Pi.,, zilmi@ ise de bir kısmı da sahnelerde u. Buot 29 isimli bir film de 
mtıtevaliyen devam edip durmakta • gibi eeylerle mtıtenasibdir. lôm fasılalarla ır.c:e ve ıyl P~~! ~g 23.25/ 23.30 Yarınki program ve gösterilmektedir. Bu filmler arasında bit bir muvaffakiyet elde e 
dır. Diğer taraftan.bugüne kadar umu· lalarla sıra aıra ıılenerek bınbınne kapanış. (Mortal strom, ölUm fırtınası) ve Halbuki barbden evvelki bu 

KeseJA bunün hemen on sene ev- miyetle mesken ve ebniye ineas•nda raptolunurdu. _ . --· .. •••-•· .... - ..... ....... (Evosion, mezar) isimli ve Ethel fii.mi Jlkayd bir seyirci kütlesi 
veline bakarsak, tzmir, Torbah hare- dünyanın her tarafında~~~- Bizde aırf tugladf.n yap~. ~ına- De · le d8 vance'in yeni bir romanından alınan fından karplanabilirdi. 
keti arzı. .. Sonra Kqebir r.elzeleei, lam ve atabl olarak d~ülmesı & lar o bdar revacda olmad~ gıbi ge· nız r · parçalar vardır. Şarli Şaplenin "BU- İngilizler filmlerinde Almanla 
aonra Foça, Dikili yer aarsmtıları gi· sas t~~~ ve be~n ı~t n~· re~ bu clna ve gerekl~yüklero~ de- şı.ddetıı· fırtınalar yük diktatör,, filmi de sUratle ilerle. bHyilk bir hisse ayırmaktadırla•. 0 
bi kayde pyan mtlhlm r.elzeleleri acı· yelen bu .ı.1kir üzerine teessüs etınit- mır bağlantılar konu ur .. •nşaı- mektedJr. la t 

1 
bir . tte a 

ti atta ise kemer ve kubbe usulu ter· -+ n gaye .ı.ena vazıye g 
hkla andığımız gibi en eon maruz r. . - ~ - I Amerikan seyircileri harbe milte • Cfk yeroe otauğu gibi müşahede 
kaldığumz Erzincan ve havalisl zeı. Bu suretle meskenler, zemini sağ· cih olunurou. DUn ••niza hiç b r aırk filmlere müthiş bayılmaktadır. k 1 kt dı 1 r.elesi ise bu eski acıJan unutturan lam olmak !)&l'tile klrgtr namı altın· Harbi Umumiyi tea.küb eden sen~ vap\lr çıkmadı ~'.Maginot hattında çifte cinayet., me yo unu tutma a ;il:erinln 
bir felAket ve faclalar ktımeel halin· da, araları kireç ve kum ile doldurul· lerde inp.at tarzlarunızda esaslı bir Birkaç gündenberi Karadeniz ve filmi vasatı bir muvaffakiyet kazan· .Bir çok .Ame~an 
de teces&Um ettiğini görmekteyiz. mU§ ta§ veya tuğla duvarlardan ve- değişiklik görüldü. Nazariye itibari· Ege denizinde gayet eiddetll fırtına· mıştı. Fa.kat muhasamabn llamndan isimleri değiştin1me~tedir. Bunua 

Tabi! bu hldlaatm hepeinde 1lzım _ yahud ~~ olarak tahtadan inşa le dah mu~vlm ve daha esaslı bina· lar l>aşlamıştır. Bu sebeble limanı • aonra tekrar ı;ıkanJan bu film, meş- b<.'bl haı:bin bidayetind~berl. 
ıeI je lojik tedkikat yapılmakta oluııagelmiştir. lar yapılmaga başlandı. Fakat bu mu- mızdan Karadenize hareket edecek hur Fransız müdafaa hattında abnan kolılarm Avrupadakl silahlı ıh 
:ıa.: erilmekte neticeler kaydo- Bu inpat tarzı umumi Harbe ta· kavemet ıtabil ve sabit bir r-emtne vapurlar seferlerini tehir etml@ler .. imler için müthiş bir rağbet gör· doğurduğu vakalara karşı duydu 

:ımuktıı 9 
nih t btıtiln bu ob • kadüm eden senelere kadar eehirle· göre Avnıpaf modellerin tatbiki ıure- ı dir. ~lştilr. n merak ve tecessüs hisleridir. 

:y ru: ınz:~olumuzun je· rimize göre değişmekte ve yeryer U· tinde tecelli ediyordu. Ahtab Jnoaat ı Yolda buluıwı vapurların hemen m Fr ~ harb ceblıeleri Hatta bna mUstakll prodUktö• 
:;8 ~ h•klnn4a mtlfld ve il- fak tefek huauaiyet ~tmekt idi. lae yangın dolaywile tamameu mea- bepsl ~ Shıob, Polathane gibi. hak= :l~ııte ve radyo proğram tamamlle propaganda mahi • 
mf fikh'ler vermektedir. Meeell;. !stanbul ve cıvaruıdald in· olunmuetu. Frengt demlen tarz içe- mahftız limanlara sığınmışlardır. Fır hırı Amerikalılar tarafından çok btt- kurdeleler bile çevjrmektedir. Bu 

Faka bugün i . bili "yad • pat utulünde, eski İstanbul zelzele. risinde d.lrelderln ~üğU bahane- tına Marmarada hafif olduğundan yUk bir lika il seyredilmektedir. yanda Berost of BerUn, Bitler 
llkadart eden cih';: biF.e :ı=a. f~- iilnin verdiği tesir, ucuzluğu, itin ko· stle. tamamen terkolundu. Buna mu· Mudanya, Bandırma ve Çanakkale "Garb aoebheel~ yeni bjr gey yok filmler de vardır. 

ile görim bu b· laylıkla ilerlemesi, hararet ve iklim kabil yanın beton ln.,aat revac bul· seferlerine devam edilmektedir. · . , . Alm h b Nihayet HoWvudda bazı pro 

=ecaatlni :. •• !er =da3 talıa~bna az çok mah~ o:ınyadası mağa b~~İı ~urad: takib .:una~ Geçen gftn ÇanakkaJe civarında ~=..:ı~:J;:;; tc~ e:ı- den bahsedilmektedir. MeseJl 
. ed _ _.. alim hareket l dolayısile ahpb tarza z • usul o a n e ye pare o ayıp karaya oturan Tayyar vapunınun . ~terllmekte ve auclete aqurdron gibi filmler 

hybmı mtac en --., . bir temayill mevcuddu. yalmz ka.fee betondan ibaret ve ~ lcularını almak Uzere kaza mahal- ren bir netice ile & ..... 

leriDin ~ 1:!:m tadflM:ı ya· İzmir ve civannda ise menşei A· lan yine tuğla ve taş ile doldurma it:e giden Saadet vapuru Şarköye parlak bir muvaffaktyet kazanmakta· :-t Var&=~~~ : r 
plan çahrı ar 0 r. veıdalar olması muhtemel bir tarz tat· tarzı idi ki blr~ok inşaatta bunlann kadar gitmiş ve yolcuları almadan dır. unu ~ 
eulaP ald zayiatımız, mille~ · bik olunurdu. Bu da, zelzeleye karaı btrleşmtyerek yapıldıktan biraz son· dün li,ınanımım dönmUştilr. Evvelki F:ıkat Holllvudun film istibsalab mali tasavvur edilmektedir: 
yObek kabiliyet ve vatanseverliği. : mukavim addolunan ah§ab bir kar • ra batbftlsıllann aynldığı görUIQ- gün hareket eden Dumlupınar bu proğramı nedir? . . ~ Bu ~ure~e. yakında Amerikan 
COmhurlyet ldaremiziıı ya~cı kudre· 1 kasın üzerine fazla kısmı harice gel· yordu. yolculan istedikleri iskelelere ıötll· Şimdilik Avrupa harbının dogru • macılıgı hadisata uyarak aktilel 
tl sayesinde k.oıay~ ~r olunabi· mek tızere tq duvar fnaaa.tı idi. Ayni zamanda beton hesabatı sU- rllp bırakacakbr. dan doğruya hiçbir aksi görllnmüyor. liyetlerde bulunmak yoUannı ara 
lir. Fakat üzerinde titredlglmfz vatan Bu suretle duvann kalın kismınm lrl\nu tam l~erislnde bulunan binalara 1 Diğer taraftan fırtına sebebile bir Yine buralarda, aşk, eergtlzeşt, hafi· tadır. 
d8I zlyaı ve manevi zlyanlarımızı_n ko harice geh!tesl alıtab çerçeveyi tesi· aid idi. Herhangi bir sallanma veya müddet İzmir leimanında kalan Er- ye, mütlk, kovboy ve komik fllmler ........ ---· .. -·-·--ı:-
lay~ telifi olunamıyacağı atiklr· ratı hariciyeden ve çUrllmekten mu· trepidasyon fikri bu hesaba idhal <>: ı zurum vapuru da 4 gün rötarla dUn yapı!makta ve yapılacaktır. .. Doktorlar Mesudıye 
dır. Bizde en eUm nokta ve yer sar· bafaza. edeceği ve ayni zamanda zel· lunmuyordu. Temel kwmlan ise esas limanUD17.8. gelmiştir. Fakat bu yeni film imallb mutte- ) d • d•• dül 
amtısınııı en feci çehresi budur. zele vukuunda duvann asıl sıkleti temel inşa edUmiyerek alelide temel· ~ fiklerln lehinde hizmet edecektir. yo UD an gen 01:' 

MUstesna ahval ve eerait hariç ol· havi olan kısmı barice ydnlacağı Vtl ler Uzerine tesisat yapılmaktadır ki Otomobll çarpan temlzll• ÇilnkU Birleşik Amerika neticede na· Ordu (Hususi) - Mesudiye 
mak Orere .eızelelerde insan zayiata dahilde mazarrat ika etmiyeceği ka- son senelerde yapılan bir kısım bina· ameleal si aleyhdandır. ketzedeleri için yiyecek ve gi 
Dl husule getiren doğrudan doğruya ııaati mevcuddu. lar hiçbir aarsınbya maruz kalma • \ Şoför Ekremin idaresindeki 162f Bu arada, Amerikalılann Umum! le dolu hareket eden dört kam 
meskenlei'dir. iç Anadoluda. ise bazı meskenlerde dıkları halde kendi kendine çatladık· numaralı otomobil Haydarpaşa nh . Harbdekt lgtiraklerl hakkında bazı dokiorlan götüren otomobil vnıMn 

Rlcfelerin teairile a.llanan duvar- yine abiab karkasın aralan tuğla ile lan, teknik tlbirile oturdu.klan g6-! tımında temizlik amelesinden Şabaru ' filmler vardır. The Roaring Twentles karlı ve çamurlu olınasmdaıı 
larm yıkılmam, bir tq parçaalDlD ko işlendiği g6rtllllyordu. Umumiyetle rtllmektedir. Harbden sonraki kirglr ı carP&l'&k bqıııdan yaralamıı, ya.ret.! Amerlkahlan Umumt Harb sonunda dönmele mecbur olmuelardır. ~ 
parü dtıpıeel, tavanın memıedlerinl ahp.b esas ve bu ahp.b kısmın blBa- binalara gelince ahpb menolundufu Haydarpqa N'dmune hutahaneain· terhis sıraauıda göstermekte, The 1 nn açılmam içhı no amele g&ıcı.I 
kaybederek veya bnlarak çökmem, ya nlabl bir ellatildyet verdiği söyle- (8oau '7 Delde) lbldınlmış, eoför yakalanarak taı. ftghtlng 69 the ve Thunder offaof mit doktor Ye kamyonlar dtln 
evin bqtanbap. inhtd•m• veaalre gl- nirdl. bmir: Dr. il. 8. kikat.a bqlaıımıftu'. filmleri de Amerikahlann 1911·1918 Kesudtyeye hareket etmi§lerdlr. 

. - 35 - - IWl bu aac;ma ftldrler? Evlen·ı - Ufak bir eey aoruyonmı. Bunun ti. Suratını astı. Fakat lnmlann, tı- dim. Fakat bana böyle bir hltabda Fakat IU, Odmtz ele bir m 
mep ne ıtlzmn var7 belki lizln tein hiç ehemmiyeti yok. serimde artık zerre kadur tesiri ol. bulunabileceği, aklımdan, fikrimden leye tuıkAn ftl'llllyorduk. BUttbl 

Yine bml tutarak kendisine dof:ıı - Beni metl'M olarak kullanmak Fakat benim için hayati bir eey. sı., muyordu. DeYam ettim: geçmesdl. Onun için peırdım. Adet& cudtım bJddet " uablyetten tiuf 
teJmıeie batladı. Bu lefer bağrımdan lstlyonunuz demekT benim namusumu çaldınız. Hayatımı Bunu olaun IOl'DWlll çcı1ı mu $iilim tutulmuet;u. İsmail Beyin g6s- yordu. Dudülanmııı arumdanı 
ben.im bile taınm•dıpm bir .. fit· - Bunu da nenden çıkardın? 8en

1
mahvettlnlz. Benim klmaeslzlijim.lgö;yoraun? Şimdi aana tn111mıkla, lerl kan çan8'ma d&ımlle, •nJ8111'D - Alçakl Nammemı! ke 

mdı: ladece benim aevgillm olacakma! Bm den, benim faldrlljtmden, benim l leentn bana kartı pterdlflıı riya.kir ispirto beynine vurmqtu. daldlldll. 
- Bırak beni diyoruml 8Ci taparcuma .evecejtm. lclzlltimden ve saflığımdan alçakça • tavırlara kanmakla ne kadar bUyl1k - Sen bana vücudtlnil bir gece ftl' Ayal anda ıözterimden a 
Sesim çok kuvveW ÇJtnn•ı olacak - Mademki fikriniz bu idi, D1çin 

1 

IDD.& lattfade ettJntz. Mademki bent bir hataya dileıntlt oldutuJDu aıılı • dinse, bunu kat kat fazlaaile ödedim. fJlkırdıtım Ye yere yuvarlandı 
ld elleri gevwedl. Çalgıcılaruı batla· benim aamusumu berbad ettinia! itan olarak almayı dtışünmedlnts. Ben aeni bir baba bl .m-~ için aarfettiğim paranın onda hiuettim. Sol Yaııatun ve aol kuta 
nnı bizim locaya dolru çevirdikleri· Bu 8Uali benden hiç beklemedtfl , bunu niçin yaptınız? Hayatımı niçin Y

0::1· Bana karp tıkl gi bö7· bırl ~le Beyoğlunun, eline su bile dô- jım atee gibi yanıyordu. İsmail 
al gördüm. için ppladı Benim cüret ve ce • perip.n ettiniz T Bunu *8mnek f8. yo um. yap anm kemıyeceğiıı eıı güzel orospuaile bir 

İsmail Bey de çok Pfll'llllltı. Zira aaretim onu .l&llrtmıetı. öyle ya tim tiyorum. le bir lmıanl hl8le yapbfuıı zamıetU- hafta yqıyabiJirdim. Sana iltifat et- banak& blrmUthlıd~'~=~~uatu. 
J»eadeıı aall böyle bir mukabele bek· ı Kim ö.h...ttf bu llflan? yordum. Bu sahte eefkattn arkasm- dkse hata mı ettik? Şimdi de gebnie teY we--11 
lemiyordu: diye kadar hiçbir veye itiraz etml • - . ·~... 1&11& da canava"Ca, hayvanca hislerin sak· bana namus, inaanbk dersi veriyor· geçtim. 

- içki bqına vurdu plib&! diye yen, kendialne azami derec_ede. hattl ' Cllr'etim birdenbire, beni bile hay· h olduğunu ne bileyim? llWl. Budalabk bende ki sana bu iyi· Uyandıfım aman gUııdtıa olm 
mırıldandı. Sonra garsonu çaiınAıı: namusunu ve iffetini teslim edecek rete düşürecek derecede artmıttı. O da parladı: liğt Birak riyi silrt1Dsiln Bulunduğum yeri tamyamıyord 

- Bıru kolonya vana getiri Em-= :;!ı:::ı:~~':!~ = :ııı:~ ı:.a" o!:!: _Çok oluyorsun! Kıa wiDl ma. gtts~p::~dl defo~ı:'arşımdan! Beynim bili zonkluyordu. GUçl 
dul verdi. m• hil Jpz, nasıl oluyor da böyle bir mu&l ·bakar gibi pervasızca ve istikrahla halle kızıl Burada namuslu orospu Şimdi ayakta iki dlleman gibi yek· elimi ~ uzatarak butun. lcerlye 

Ben. ne yape.cağı ' nuıl hareket eoruyOldla. bakıyordum· rolll oyııamağa kalkma! Senin ne mal dlğerlmize bakıyorduk. Kavgamız ça kadın girdi: 
~ tcfünk:ı!~~~ ~e o da kendlsiııj topladı. Kqlanm _ KblMle ·*9tmedl T Ben aonır.>- olduğunu bümiJor muyum pnnedl- bucak etrafımıza çalgıcılardan ve gar - Nereat bun.m 1 cUye 

Birdenbire laman Beye d&ıdUm: çattı: rum. ıonw:ı 7 80nlardan mllrekkeb bır halka topla· Bir otel lamf söyledi. Yavt.1 J&ftf 
- Niçin hmimle fths &ek iateml- - Ne demek llltl)onun l'ethl1e T lsmaD Bey beni kol'katmak lctn o- 1lmail Beyden har IQ'I lmid ede- mıttL Bizi banettrmek tein aramıza ~ batuiadlm. 

pnwıu! ~· mordu. -- ............... lhl9rilM .... lllllr' " • : ... ...,. ...... .,.....,. • .. * llUJwlarcll. 
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TZlftl.&liA'W . 

Venedik 
mulakatından sonra 

... .. 

dtlernanlarımn manevi rehberler 
auutmm bn "aillhsız hale gel~ 
Bini,. ai8temJi bir surettet tatbike
der. Teeebb6alerini gizlemek ve 
1rurbanlanm uyutmak için irk ve 
renk farkı olmaksızın bUtUn insan
Jann müsavabndan bahsetmekten 
bir dakika half kalmaz. Aptal1ar o
mın sözlerine inanmağa başlarlar. 

Fakat nasıl bütün varlığı onun 
_eaıebJ olduğunu haber veren bir 
halden kurtulmağa muvaffak ola
mazsa ve bu yüzden halk kütlesi 
onun ağlanna kolayca kapılmak 

tehlikesinden kendisini vikaye ede-

bilirse matbuab vasıtasile hakkın
da edilen fikirleridir ki bu. takib 
~ttiği hedeflere faydah olmakla 
beraber. realiteye tekabül etmes. 

Bilhıı.ssa mizah gazetelerindedir 
ki Yahudiler zararsız kflçük bir k• 
vim gibi gösterilmeğe çalı§Jlır. Bu 
kavmin - sair bütün kavimler gt .. 
bl • kendisine has vasıflan vardır, 
fakat manzarası biraz garib olan 
ahlik ve ldatında bile belki bir 
gülümseme uyandırabilen bir ruh 
ifade eder. Fakat bu ruh esas iti
barile namusludur ve iyilik ne do
ludur. İşte umumiyetle Yahudiyi 

tehlikeli olmaktan ziyade ehemmi
yetsiz diye göstermeğe teşebbüs 
ederler. 

TeklmülilnUn bu safhasında o
nun en son gayesi demokrasin.in 
yahud bu kelime ile anladığı ee
yin zaferidir. Onun anladığı mAna 
parlamantarizınin hegemonyası

dır. Onun ihtiyaçlanııa en iyi bu 
uyar. Parlamantarizm p.hsiyetlerl 
ortadan kaldırarak yerlerine ap
talların, ehliyetsizlerin, kirkak ve 
alçaklarm ekseriyetini getirir. 

En aon netice monarşinin dött 
mesi olacaktır. Bu az çok çabuk 
bir surette behemehal vukua p
lerektir. 

J. - Muazzam iktıaadl tel4 • 
mW. kavmi tePil eden aosyal ta
bakalarda bir değişiklik tevHd e. 
&r. KUçttk aanatıer y&VBf yaVBIJ 
söndlljil ve neticede amele mO&taa 
kil bir hayata eripnek fırsatını 
gittikçe elden kaçırdığı için, 9U'-

~abuk bir proleter olur. O saman 
''fabrika amelesi,. ortaya çıkar. 
Bunun bqhca vutı hayabnm eo
nunda kendisine mUstaJdl bir vazı. 
yet yaratabllmefe gayet nadir mu
vaffak olabilmesidir. Bu amele, ke-
limenin bUtihı Jruvvetlle maim 
mUlksUz bir adamdır. İhtiyarlık 

onun için bir cehcnnemdJr. lhti • 
yarlaymca. kendisi için hayattadır 
clemeğe bile lmkln yoktur. 

Sosyal teklmUl daha evvel bu

na benzer bir VUiyet ihdaa •tmleti 
ld bir hal çaresine elddetli BUNtte 
lhtiya~ pt.erlyordu. Bu çare bu-
lunmqtu. Çiftçiler ve eanaflu m
mtma memurlar ve mftatahdemler 
ve bflhHH devlet hizmetinde )N. 

Junanlar. inzimam etmiflerdi. Bun
lar da kelhnenln hakild mlnlıııff• 
malsız mOlkstb kimselerdi. DeYlet 
lhtiyarhk gOnleri için bir tarafta 
hlr eey biriktlremlyen kendi mtıe
tahdemlerlnln malfetlııt t.emln et-
meyi tlatthıe alarak bu mahmara 
b1r care buldu: Tekalld maaemı 
Dıdaa etti. Yavae yavae, clıutge 

•yılan artan husust iller de bu mı 
8all taldb eylediler. O surette ki, 
bugün muntuam ve idari ftlif&. 
1er gören mn.talıdemlerin hemen 
Wfesl buluudukla.n Je, olcit-kga 
bir ehemmiyeti hah ise, bir tekatld 

maqı alırlar. Ancak devlet me -

murlanna verlleh bu emniyettir ki 
harbden evvel Alman memurlar 
heyetJnln en blrmcl meziyeti oı.. 
rak o meslek 111urunu tnklp.f et
tfrm1etir. 

1ote bu llUl"etle f8,bst mlllldyeı. 
ten mahrum kalmıı bUttııı bir •· 
nıf sosyal llefaletten alnlhca kur
tanldı n milli cemaatin bir &zuı 
oldu. 

~-·--ı 
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KEL Al C:O I~ Tokad ve Niksardaki 

tahribat fecidir LTANAI 
SERSERİ DUL 

yazan: Pterre Sandhal TarcUme eden: Suat Dervlf İhf İJar köylü kadın muttasıl: "kOŞUR, kO· Jet~:~~ ı..rın çağınyordu; ıt~ uzatmıyalım, Asmaaıtına ge 

1935 senesinde Londrada ben 8er-ıgün öğleden sonra nhtımı dolaşırken şun.,, diye bağırıyordu. Meğer köyünde nibay:e~=~el!. tikÖözıemecinin ismi Hüseyindi. 

seri Tole rastgeldim. !kayboldum. Fakat iyi oldu bu suretle kendı·sı·nden başka sag""' kı·mse kalmamış Fakat, bir yandan da pehlivana dö adam ulan Boyabadlı idi. Pehliv 
Ak§am oluyordu. Havada bir si- sizinle tanıgmak. fırsatını buldum. Bu nerek: t.amyordu. Ona. seslendi: 

&in yaklaştığı belli idi. Bu sarı ha • benim için büyük bir zevk oldu. _ Pehlivan ne yapacaksın leble- - A be l!it.3eyin ağ~, "'.'er bize 
va içinde bir insan gölgesi bana yak· - Bu zevk benim içindir. Tokat (Hususi Muhabirimizden) - O akşam cvlenn~ler. Ge.:e zelzele ol- biciyi? ' ltml§ parçacaz bakalım. 
Inştı. Ve gayet kuvvetli bir Fransız Gibi bir sözle n:mı:a.~le et~m. Ba· ı mş bU~ a~z ve soğukluğu ile hU- m~ş. lki b~htsız sevgili~ k~c~ ku • -Karnımız aç be!. Silivriye kadar Hepimizin gözleri faltaşı gibi 
telaffuzu ve eUmlcleri yanlış bir in· na Londrada gördUğU şeylorı anl~t- ı,üm sürmektedir. Şiddetli olmama~- : caga, hatta dudak dudaga ölü bul • ne yapacağız a be! mışt.t. Bu kadar leblebi, elli al 
gilizce ile sordu. mağa başladı. Anlatırken ncşelenı - ·la beraber her gün zelzele kaydedil· muşlar. . . . .. .. _ Gözleme alacağız ya.. parça gözleme yedikten sonra, na. 

- Mösyö, bu doklfırdan nasıl çı • yordu. . . . ! mektedir. Felaketzedelere ya~ı:ına~-\ ~{oca bır ev yı~l~ış. 4 kışı olmuş, _ A be, bir de eğlenme ıa.zım be! &ıl güreş tutacaktık. ~ 
kılır, bana gösterir misiniz'?. Üç sa- - Bolhomda bır aıle pa.nsıyonun- ta olan yardım \'e erzak naklı ışl.e~ı- 1 sag kalan baba, olu yavrusuna sa • _ Pehlivan, leblebi tıkar bizi be!. Hiçbir pehlivan güreşe çıkacagı 
ettir dolaşıyorum. Çıkamıyorum. Bir da oturuyorum. Londrada pek yalnız nin tam bir intizamla cereyanı ıçın rılmış: . . . o 18.f dinlemedi. Sakızlı da gelmiş- bu kadar yemek Y.er miydi? 
ecnebiyim fakat Londranın cenubU!l ve kimsesizim. Fa._k~t ben her yerde gereklı tedbirler alınmış, yiyecek v~ ı - Kızım.' Necmıye bır yenn acı- ti. Ruma sordu. Ne söylersek para etmezdi.Gö 
caki Balha.mda oturuyorum. Oraya yalnız ve kimsesızım .. her zaman .. giyecek tevziinin bir program ve esa- yor mu? dıye, soruyormuş. _ Kaç para ıenğer be! meleri de aldık .. Yola düzüldük. 
gıtmek istiyorum. evet ben çok sey:ılıat ederim. Mösyö sa rap~ı temin edilmiştir. 1 Niksar deres~ üsti.inde kahve var. Herif düşündü. Çünkil, lengerin bir aralık dayanamadım: 

Bu tesadüften hayret duyduğum o zamandan beri durmadan seyahate- Tokat . Reşadiye yolunun açılma. Z.clzele, kahveyı havnlandınp uçur- hepsini soruyordu. Nihayet Sakızlı - Pehlivan, vallahi bugün re%il 
için ona dikkatle ve tecessüsle bakı· diyol'llm. . .. 1 ve yapılmasına memur edılen .. Vali 1 muş. Ka?\'enin garsonu sipsivri or · cevab \'erdi: ıacağız ?. 
yordum. Elli ya§larında görilnilyor- Elile kolundaki matem ışaretını Salahaddin Üner, mezkur yol uze · ıtada, sag kalmış. ·-On kuruş pasam! - Neden Şevki be? .. 
du. Bıyıklan kır ve dU~ktU. Yfiziln· gösterdi. 1 rindcki Fadlı köprüsüne hareket et · Ya o, ölen sayısız inek, at, koyun, K w d .. illU k"'a""'İ _ Hep yenileceğiz .. 

· ed' · . • k b ·b· h 1 uşagının arasın an org ~ 
de ince buruşukluklar, tevekkül ve Onun zaten benı dakvekt. b ışın- miştir. Vali ~ekô.letıııe. Zı~c ~ayma - sıgır, mer e gı ı ~y\·an ar... tek ni çıkardı. Savurdu, döndürdü. Ağzını - Sebeb?. . 
snbnn çizdiği derin çizgiler vardı. A- deki sebcb de muha~~:ı. ı 'd~ ma- kamı Nami Ünal getirılmı.'jtı~.. Niks:ırda sağlam bına ol:ı.rak açtı. İçinden on kuruş bir arada gU- - Usta; hiç bu kadar lebleb~ 
lelade bir adamdı. Ne eişmandı, ne teminden bahsetmek ~ tıya~ı ı ı. Felükete uğnyan ka1..a, na 11ye ve bir tane yok. mü ara çıkararak verdi. gözleme yedikten sonra, insan 
zayıftı. Şapkacıdan alındığı gibi başa - Karımı kaybettım. lkı sene o- köylerden getirilen yaralıların teda · Hepsi ya yıkılmış. ya çatlamış ve ş p 

1 
•· k kl ldi şcbilir mi? 

. b be :ı-Und b' d''ık h h · d , k .. K'' 1 . Sakızlı cngeıı uca ayıp ge . . . k . .b. bU dümdüz oturtulmuş kahve rengı ir luyor. Goın tto avenlll\ e ır ~ - vilerine memleket ast:ı ıınesm ~ yahud da yıkılma uzcre... oy enn ' w beki" d - A be!. dılencı esesı gı ı 
Çok . l' .. bl dük . b l 1 J • • k ah' Ak Nereye boşaltacagını ıyor u. . be p hli~ eapkası, demode ve yüksek yakası kanım vardı. ış ıyen ıyı r • de\·nm edilmekte, şıfa u an an wn- vazıyetı ıse. daha ço v ım. ı • . . . . zillmUş mıdecazl:ınnız ! e 

kurÜ yaprak rengi kıravatı, kıravatı- klndı ... Sizi sıkmıyorum ya!,, di arzuları üzerine yerlerine gönde- betlerinden hala haber alınamıyan Alıço, bclmdekı koca kuşagmın a- dediğin bir çırpıda eritir onu be!. 
ıiın üstünde ortasında bir inci bulu- - Rica ederim, dedim. rilmektedir. I köyler \'ar. rasıw boşlıyarak: Diye :ılay ediyordu. Nihayet yi 
nan trefil bir kıra vat iğnesi vardı. - Yirmi sen~ ?1Uste~ck. ha vatı ." Kazazedeler arı:ısında bu afete :ın:ı, I Köprü üstünde ihtiyar kadın: - Olen dök buraya! ded~. yiye ~iştik. Çünkü, boyuna yeme 
Pardesüsünün altında siyah bir kos- mız oldu. Onu hala. sankı bııı hıç .. b.ı.r baba. kard~. karı ve kocalannı kur-. _ Ahan koşun! Ahan koşun! Lenger, .~hlivanın kuşa.gına. bo · için 7.orlayıp duruyordu. 
tiim giyi~ordu. Başaşağı yaşlı .bir i.n· ı;ey ayırmamış gibı ka:.ımdıı goru- ban verenler çoktur. Tok~ta .. 7 ki!o· l Diyor, saçlarını yoluyor, zavallı, şalınıştı. Hılifsız on .okka lebl~bı \'ar- . Daha nele~ y~~rnıyordu; Yoll 
san oldugunu gösteren kıyafeti y~tiş- y?nım. ~vet ~imdi sankı aramızda metre mesafedeki Vavru kö~u fela.: sızlanıyordu: dı. Başladı avuç, a~uç yem~g~.. bızi ~r~b~dn ındınyordu. Koşturu 
nıiyormuş gibi aynca koluna sıyah gıbl... Gilzel hır kadındı. Fakat f~z- l<etzedelerinden Tekpostal oglu Halıl _ Ahan koşun. ahan kO§Wl !.. Bize de avuç avuç vermege, uzun Ye yilriltilyordu. 
bir bazubend takmıştı. la Şİ§mandı. Zaten onu da bu öldur- gözyaşları arasıııda şunları anlatı- _ Söyle koşalım, diyoruz, fakat Hasan yememek is~yerek: . . Lebl?biler .. gözlemeler ha~alanıyoıl 

- Benimle geliniz, on dakika son- dU ya... yor: nereye? - Usta, so.n~a gUreşe~e!ız, d~. 
1 
m!d.~mız althstol~~·o~u. Bır yan 

ra buradan kurtulursunuz. Ona acıyarllk: Zel .. "le g,.,..,. .. 1· ha· mile bulunan ai • 0 .. t ..:ı · • 1 ·lcırı\.·or. Vay sen mısın bunu soylıyen, kil· ,da onU:nUze geldığfmız yerlerden · · · d d . "" """"'° • mu cma,ıı)en ıa) J • • •• 
Çok sevindi. Güldü. - Sızı herhalde c:ok mesu e ıyor- lem Fadik dogu-m amlan çekmekte Ah k füı·le k:mştk; bıre su ıçıyorduk. 

• o - an oı:ıun... d d·-· b" " 
- Ah ne iyi .. siz Fransız mısınız? du .. dedim. idi. Annem Şerife, 11 yaşında oğlum Sonra anıaclık ki Şadoğlu köyün- - A be: pehlivan e ıgın ır avuç O, bize bu eziyetleri yapıyor. o 
Diye sordu. Ve etraftaki sefaleti, - ~ayır.. .•. . . 1 Enver, 9 ya.şmda kızım Muammer ve ide kimseler kalma~ış, yalnız bu ih· leblebi ile güreşemez olur mu? . c!an sonra da kahkaha ile gülerek: f 

saçlarının diblerine kadar kirli çocuk Be~ hayret ettı~mı görün~e kız kardeşim .Nı.ı.zik dünyaya gelecek ı tiyar kadın kurtulmuş.. Diye ~ylendl. Ve, zorla he~ımlze _ A be!. şu pehlivancazlara ba1' 
ları ve insandan ~aşka her şeye ~n- ken~udnt tzakat vermege borclu hıs- nevzadl bekliyorduk. Evvela hafif ıı;on 1 Türk doktorlarının feragat ve fe· yedirm~e. başladı. ~emekle ~ıtecek 
zlyen yaşlan belirsiz kadınlan gor· eetti. . ra şiddetlı ve devamlı sarsıntı duy • daki.rlıih bu son felaket inmda mü- ı:,ey dcgıldı ki, kendJsı de ha bıre yt- - Tehey! .. Siz de pehlivan mıs 
ınemek için adeti koşarak ytlrtıyor- - ~ayır .. me11ud ~tmly~rdu. Fa- du.k. Evin çatısı gıcırtılar i~inde sal· I barek bir meşale olmuştur. Gelin ve yor~u.. . . . . be? .. 
c!uk. On dakika sonra doklardan çık kat gorUyor musunuz . .Meger.uadet landı. lmdat. ölüyoruz! .. demeğe kal- ı örün ki, onlar, en imkansız şartlar, Hıçbırımız yememezhk edemezdik. Diye alay ediyordu. Ben heps' 
mıştık. sadece mevcud olmıyan. şeymış. trı - madan feryadlar içinde ev çöktü. Be ~oksulluklar, müşküller içinde nasıl ! Bıçağı belinde bir adamdı. Derhal çı- daha boşboğaz olduğum için orta 

Daha geniş ve daha ışıklı yollara eanlar kaybolan şeylenn arkasın - ni enkaz aıundan kurtardılar. lki b' , ·r aşkı ile çab .. ıyorlar. kanr adnmın bir tarafını çizerdi. şöyle bir laf atmıştım. 
1 Do- ·· ı k ır \:azt e o:ır - • • Uretka b' çıktığımız zaman vatandaşım: dan ağlıyor ar. grusunu soy f>me canlı zavallı karım, masum çocuk . 1 K" d k" da wd d _ atlak Ben fevkalide tıtız ve c r ır _ Pehlivan bUyiik söyleme. 

rd' izını lirse be · .. 1 h l b 1 oy en oye, g an aga, c;: ğum h ld d - b ' 
- Size teşek'kUr etmek iste ım, l . ge . o nı oy e ırpa. aı:_, a: tarım, annem ve kız kardeşlerim öl - v ank ovalardan ovalara hayat i~san oldu a e ognısu u za. Memiş karşına çıkarsa eritir senin 

C!edl Benimle beraber' btT kadeh bir na öyle bır budala muamele~n ederdı diller e Y w ı hm adamdan korkardım. Korkudan 'd d k'I . 
· k ös ' ·11 kurtarmaga koşuyorlar.. . mı en e ı en. 

ICY içmez misiniz? ki.. trık11t onun başkalanna al'Ş1 g Ferid Acun.'Jal .. .. .. _ ziyade hürmet bes.lerdım. Vav sen misin bunu söyliyen ... 
Bu beklemedlğtm davete cevab ver terdiği nezaket ve terbiye bent ~ : Ölenler 0~~t~r ... sag kalanlan Ben de, takur tukur yemeğe baş- hal r~vabı yapıştırdı. 

nıek Uzere biraz terecHld göeterdtm. vindtrlr bana mildhit zevk venrdı. Nlksarda Vaziyet ku~rmak. ulkusu Tür~ doktonıntm ladım .. hepimiz de suratıDllZl aımıı.ş -Olen susak bu sizin mideniz 4' 
Muhatabımın dilştlk bıyıklı mllkedder Bana daima sert davranır ... "Sen ölU- Niksar - Hususi Muhabirimiz ya- kalbınde bır vatan ateşı olarak yan • yiyorduk. O, gUIUyordu. Ve btr yan- ğit s·1· . .d. '. k da h p 

ı 1 d ç·· k" be . aktadır , . ı ıvrıye gı ıncıye a r e 
yüztıne gaktım. Hayır, ben bu gece lerinle uğra., ... der 1. .un u nım zıyor: aı . - .. .. dan da: bir aey kalmaz bende be! 
bu yüzden başka bir ~y .. meseli ne· bir tabutçu dUkkanım vard~: Cena;.e - Anam anam, gatib anam.. Burada kar var. soguk var, olum - Bire pez ..... ler. görilyoraunuz Nihayet: yazın uzun ve sıcak 
teli bir film görmek latlyordum. Fa- alayları tertib etm~k mesle~di. Bu - Anam ~m, ah anam.. var. .. . .. . . . • • Sillvride yenilmeyi. . terinde on iki saat gittikten 
kat teceasüslim sinemaya gitmek ia- cok iyi bir iştir. Yırml sene ınsanlan - Anam, guzel anam.. Fakat, butun Türkıye .. gıbı, .reıa Diye alay ediyordu. Köprü açıl - Sillvriye geldik 
teğimi yendi. gömdUm. Hayatım çok güzeldi. Bel- - Anam. hangi derdime yanam ... ! ket mıntakaaında .da m~.~ıd ~lr mıştı. tlerlemcğe başladık. Derken a- . [Devamı 

- Peklll, dedhn. Çay mı, yoksa ki de karını beni için, için de severdi. Ölüsü başında ağlıyan şu genç ka- vahdet. gkaykret vc1·ış bırlıgkı var. kNı1':- rabayı durdurdu. Seslenmeğe başla- ·---·· .. ··---........ . 
bira ını ~· Herhalde bu aevgisinl gayetle iyi sak dına bakıyorum. sarı.? <:~ .. ıyn_ıet ı ~enç. a~a amı dı: 

- Çaydan vazgec:eltm .. bira da- ta.ınuıru biliyordıı.. Zavallı ~arie... - Anam.. 8 gundur uzerındckı .. elb~.seyı çıkar.-, - Bire, leblebci gel buraya ahret- Giresunda canavar 
ba iyi değil mi! Ne söyliyeceğiml bilmediğim için Diye, haykırıyor. mamıştır. ~ec~ v.e gun?uz daimi ~·r lik be!. kati) asıldı 

Bir b. blraban · ....... 1 kıl ak· O . . k .. kük' t ra.kl çalışma. dalmı bır vazıfe ve daımf 'k' . b' 1 bl a..:-· u eonra ır enm m-- eı ar . ç kışı, yıkı . ço op an . .. .. ded' EyvR.hlar olsun. ı ıncl ır e e1m.:ı· Giresun (Husust) _ Giresun 
başuıda yanyana otunıyorduk. Yeni - MUdhit bir şey, dedim. ı kazımağa çalışlyor. Bakıyorsunuz. ö-

1 

bır ~erJ~. ıçın ır. yi çağınyordu. Saluzb geldi. Ona da Parça köyünden canavar katil r)f1I' 
arkıd•11m bqmdan ppkuını çıkar- Gözleri yaşla dolmuştu. l~rü çekti tenlerin bacakları, kollan, kafalan . ~e~ böy~~ olmamı§ ~lsay~, Tok~t sordu: 1 sun Belediye meydanında idam 
ınıtt:L Saçtan kırdı, yandan ayni • birasını aonuna kadar ic;tl. çıkıyor. Sonra, sim&iyah olnnıa yii:z- ~layetinde olenler lO bın değıl, 20 bın - A be susak! .. Süyle kaç para o di. Bundan Uç sene evvel Dursun ~ 
~ ve barbden evwl moda olduğu - Evet bana dalma takılırdı. ls- 11er. Yuvalanndan dehşetle fırlamış 1 ın~ 01.~~u. . .. . W• _ lenger be! yünden gece bir eve girerek 5 ve 
gibi arkaya doğru biraz da kabartı· terseniz iiıanınız. Fakat ben ~gtln- korkunç gözler. dtueri yank ölüJ.er I ~a huk~~tı~ .gosterdi~ı .~·~"- Sakızlı d°'Unmeden cevab vermiş. yaşında iki erkek ve 12 yaşında 
larak taranmıfb. ktt halimden ancak on kilo şışman- görtıyonrunuz. Ya en büyu6Wllüzün, her ~rl~ ıstı • ti... kız obnak üzere masum üç yav 

Kendllerlınizf takdim ettik. Muha· dmı. O bana daima "şişko,, derdi. Yüreğim parça ~ aaabım bo • rahat şa~dan umk, ta Niksara - Yirmi kurue puam ! 6Jdilrerek çocukların babasından 
tamm bu takdim merasimini şöyle "Şişko IJUllU yap, şişko tunu y.ap. şiş- zuk, gözlerim )-aşlı.. kadar gelmesı, vatandqlann mane- - Bil'e susak!. On kurut!. suretle intikam almı.ştı. 
)'aptı: ko iatlridye getir bu akşam do8tum Tepedibi köyündeyiz. viyatları üzerinde bir iuir ve şifa - Olmaz pasam ! Dursuna milddeiumumi seh 

- tmıim Emst P'lokondur. Sekiz , Paul kimle bize gelecek? .. Halbuki Halil isimli bir zavallının evinde kaynağı olmuştur. - Baka! .. Atanm boyundurukca • altında idam karanru tefhim etti, 
gündür Londradayım. Hemen hemen· kendisi çok şişmandı. Ş~andı am- altı ölü var. Bu ölülerin arasında vi- Daha uzaklara, Niksar dağJanna 11 o, aıska boğazına haydi getir len- diyeceği olup olmadığını sordu. 
ller 19yi giSrdUm. Her yeri ziya~ et- ma kendi bunun farkında değildi. yak, viyak, ağlıyan iki aylık bir yav- çıkıyoruz. geri... bir şey demedi. Katil gayet sakin 
tim diyebilirim. Bugün Londra im • Bu aözleri söylerken, hep ayak nı da var. Hikmetinden sual edilmez O, genç tuenın gözyaşlan beni Saktzb Rum, boyunduruk Wım i- sinirlerine hikiın olarak masaya 
lesine gittim ... Oraaım tanıyor muau·ıkaplannın ucuna bakıyordu. Başını dedikleri şey bu. her halde.. ideli edecek gibidir. fitinee. derhal lengere tte)irttl. Ku • tı. ip takılınca kendini bıraktı, 
nuz! Rehberin anlattığına göre İn· kaldınnca benim gülünuıediğimi gör- Genç bir delikanlı askerden yeni -Anam, anam! Hangi bir derdime caklayıp getirdi. hal masa çekilerek boşta kaldı 
·,uızıer vaktile orada bir atlrtl krallar, ldQ: gelmiş. Hemen gözleri Yetil. saçlan 1 yanam ?.. Bu lenger de pehlivanın kuşağına öldü. Ertesi gün halk bu ibret Jef 
bir aUrft kraliçeler öldürmUşler. Bu- (Sonu 7 ncide) san bakışı ahu bir kızcağız bulmuş. 1 Cevdet Yakub dolmuştu. Yirmi okka leblebi olmuş- hasını hınç alarak seyretti. 

Muallim Erich ve diğer arkadq. mi muht.evi olan kartdöviziti, Erich kadar uzun siirecef1n1 kimse tahmin Uyor, ellerimJn kanlı manzarası 
başnım ucunda idiler. ismini hilA bil· zateıı çıkartml§, çantaları bop.ltmlf, etmiyordu. Sefalet, ıztırab kütleleri tiksindiriyor ve nihayet vicdan 
mediğim o arkadae elinde bir ıslak mühim eşyayı üçe bölerek birer pa • kemirirken, perde arkasından oyun- beni boğuyor. Ya Rabbi bıktım at 
havlu, mesamatıma kadar nüfuz e- ket yapmJŞtı: larla, etrafa riyaklrhk aerpiyorduk. tık. 
deıı kan izlerini ailiyordu. Derhal dışarı çıktlk. Ben bütün Bir gün benim de llubetlm, Havrada Muallim Erich güldü. 

_ Haydi, dedi .. kalk ... Yoksa ya- kuvvetimi toplamağa gayret ettim. aokakta öldürdllğtım, Lozanda otel- _ Harb çok uzadı ... Ne malfılll 
kalanacağız, bizi sonra burada çiy çiy Merdivenleri süratle indik. Kapıdan de ~çakladığunız lnaanlann lkibetl zhn de lkibetlmlzln bu olmıyacal 
yerler. evveli ben, sonra teker teker, Erich olabilirdi. Olabillrdt, değil muhakkak Ben ağlıyordum. 0 beni fazla 

Dirseklerimin üzerinde dayanarak ve diğer arkadaş çıktılar. Yüz met- olacaktı. Onlar da vatanperver fmıan· hiş etmek lst.emedi. 
kallrmağa yeltendim. Kendimde ki· re ötede bir otomobile bindik ve der- Btlyt}K CASUS ROMA.NJ '.refrika No. 54 lardı. Onlar da memleketleri için çar-
ti derecede kuvvet bulamadım. hal sürmeğe başladık. Treni bekle • • . - . . . . ., pıpyorlardı. nelim birahanemlzde kafa k 

- Oltlleri daJd ban o odasına meğe halimiz yoktu. Hududa çektik .. nın \'e esrara vakıf olmanın ugruna diyordu. Fransayı sevdıgım ıçuı mı. Yatakta fazla duramadım Kalktım ' çe 
taşıdık. Ve ~amalanyiçin llzım. • • • mahvo~~ştu. . ·- Babamw ~olmasından mı? O giyindbn. Otelin altındaki kahveye Hayı:;.lntr buhranı geçlrdik; 
gelen t.ertibab aldık. Artık Almanyada idik ... Ben rahat- Meslegımden bır kere daha ıgren· da ha~ ... Yıne Şulu.e mi T •• Onu aca- indiğim için Muallim Erlchl çay içer- So cebinden Frnhberg in ka 

_ Yanın saat daha dursak, ken· ça bir nefes aldım, ufak bir köy ote- dim: Holandada bitmez tükenmez, ba sevıyor muydum? Ona k':"'1 sev- ken görd~. albayın ceblerinde bulunan evrakl 
dime gelsem. linin odalarına yerleştik. Muallim E- bir aşk hayatı içinde çırpınan genç gim eski hararet ve kuvveti ile Y&§l· _ Nasılsın kardı ve beraberce tedkik etmeğe 

Muallim Erich bir ICY söylemedi. richin tedbirli hareketlerini bir türlU kız Lote elini kana boyamıştı. BenJn.ı yor muydu? Şu halde ona, onun ha· LoteT tadık. 
Yalnız ba§ıma ıslak bir havlu koy • unutamıyacağım. Bu vaziyetleri ön- bir gUn. insanlan boğazlıyacağım; bı· bra:'ına hu:ınet etmem lizı.mdı, hal- _ ~~~·yorgunsun? FrUhbergin evrakı arasında b. 
du, arkadaşlle beraber odada bir şey ceden tahmin etmiş gibi üzerinden, çaklıyacağım söylenseydi, muhakkak bukı ~ hiç ~e uslu. ot~ . sa bir .mektub çok mühimdi. Bu 
ler yapmağa koyuldular, besbelll her yeni vaziyete uygun çeşid çeşid gülerdim. Fakat işte, hayatında ka-. Daha ?un .. bogazladıgımız genç ıle, - Yorgun ... Belki azizim, fakat tubda göyle söyleniyordu: 
üçüz cinayetin eserlerini ortadmı an- evrak, pasaport çıkıyordu. Aqam nnca incitmekten çekinen ben şimdi, evvelkı gun sabaha kadar beraber klbuslar içinde yaşıyorum. DOn mu- "Marsilyada dok ameleleri 
nıeğe çalışıyorlardı. biraz çorba içebildim, uyumak için kızıl katillerin beceremiyecekleri iş- kalmıştım. hakk~k deli idim. da yedi ajanımız vardır. Bunlar 

Pencereleri açtırdım, biraz temiz de narkotik aldım. leri yapıyordum. Kafam çok dağınıktı. Macera ha- Erıcb gUldU. riki.ta bqladılar. Parlste 15 kişi 
hava, biraz rsUktuıet iyi gelmiltl. Çan tıicın tesirile derin bir uykuya dal- Niçin? Artık kendimi, hislerimi yatını artık sevmediğimi hissediy~ - Müdafaal nefis. •• Sen onlan öl- Iıeıyor. Maden ocakları mın 
bundan kordiyal e.tlesfni 18tettlm, ve 1DJ111D- tahlil edemiyordum. Beni bu yola ruın. dUmıiyeydin, onlar seni öldürecekler· fazla ehemmiyet vereceğiz. GeçeJI 
·ellerimde kollarımda kuvvet hissedin Ertesi sabah kalktığın zaman ken· Şultzenin intikamım almak h1ssi mi Bir kenara çekilmek, dinlenmek isti dl. .. takt grlzo lnfiWa tarafımızdan 
ce derhal ayağa kalktım. dimi çok daha iyi hissediyordum. sevketml§ti. Belki evet, fakat o in· yordum. Her geçen yeni gün. mane- - Peki sen niçin öldürmedin T mış, geııto bir damar ile yaramaJ 

Elbiselerfml odada iki erkeğin mev- Albaya hiç acmıamıttmı, fakat es- tikamı kat kat almıştım. Fransa.ya viyat.ımı yıkacak, ruhumu hırpalıya- - Garib bir hisse kapıldım, elim hale getir.Dmlştir. Parlate bir 
cudiyetine rağmen pervasız.ca. değie- mer Sylvanın hali gözUmUn önünden hizmet ml! DUşUnUyordum. Fransız cak kadar şiddetle bana hücum edi- kolum tutuldu. çıkarmak için llzmıgelm eı .... -.ıuP-. 
tirdim. Bavulumun Uzerindeki imıi· gitmiyordu. Zavallı odada bulwıma.- ı,..~bnP.&inde çalı9mam neye istinad e- yor, beni hırpalıyordu. Harbin bu - GözilmtlD. önüne onlarua hali ge- heD.Ua .Jıuırlıpm•dılr.(Denma ,_, 



G. Saray Macarlarla 
1-1 berabere kaldı 

'' Afrodit ,, muhakeme
sine dün devam edildi 

------·--- - -!_UyUk Röportaj No. t 9 
" Yıwm: FARUK Ktl'Ç'CK 

18keleden yelke~- bezine 
[88§ taralı 6 inci sayfamızda] gayet iyi anlaştılar. Fakat Budurinin ( Baştarafı 1 incide ) 1 yıtlı ve asliye birinci ceza mahkeme-

' 

kalesini yine karıştırdı. Topu biraz uütü çarpık gitti. Celse açılınca Semih Lutfinin ve-isinin temyizden tasdikli 29/ 6/ 937 gün 
tıf ama fazla çiğnemekle beraber Gündüze Haftaym bitmesine on dakika ka· kili ve baroya kaydından sonra. ilk ve 934-1608 sayılı katileşmiş ilam.ile 

f ı · . geçirdi. Gündüztln çektiği eUt dışarı l~ Macarların oyunu ço~ ~erl. bir ge- vekaleti alan romancı Es~~ Mahm~d ~akar~tten dolayı iki ay hapis ve 33 
Q imi yaparken çıktı. kil aldı. Muhakkak galibıye~ temin Karakurd vekfiletnamesını vermış, lira agır para cezasına mahkfun edil-

Size, ilk tar . . ~cl Haftaym etmek için <?aia~ay kal~me dolu· seçilecek ehlivukuf için üniversiteye diği ve cezanın da tecil edilmiş bu -
anlatmıştı imlere nasıl çıktığıroı Vakıa b tahta barak b' de Oyuna rilzgıır altında olarak Gala- yor, fakat ıçlerınde a~ak bır oyuncu gönderilen müzekkereye gelen cevab lunduğu tctkikatımı:da anlaşılmıştır. 
seniz itf ~· ~en, ~oğrusuzıu ister- U.st katı varudı ki b ~ yukır tasaray bqladı. Macarlar hemen sağ bulunmamasından netıce alamıyorlar okunmuştur. Bunda, ehlivukuf olarak Hem kendi hatıralarını tahrik ve 

' aıyecı taı;-ı . . urası aşagı an dan ---A b. akın tılarsa d Hr' . . b ki bahçede ik. d uuıerının sadece iki misli daha yüksekti B dan her ~' ır yap a ısto dı. .. .. gösterilmesı ıstenen zevat şu eş - he.m de mahkemeyi yanlış bir beyan-
tırnıannı kı ef~ koşmak, merdivene itfaiyesi atlıyamı d • ~~ ba- kesti. Bu arada Os~an ustusU: kurtarış- şi olarak gösterilmektedir: dan kurtarmak için şu malfunatı kı-
divenıe ka ve ~ihayet otoınatik merlzııan kabadayılıkyo~.~ 'b' üst Oyun çok sUratli oluyor. İkinci da Jar yaptı. Solaçıgın gllzet bır ortasını Edebiyat fakültesi ordinaryüs pro- saca izaha lüzum lıis~ediyorum. 
hiza.sın ~ bınalann Ust katları kata çıkarak W:: k dil ~ yel- kikada Cemil topla kaleye daldı. Top sağiç vole ile dışarıya attı. B~dan fesörlerinden Mustafa Şekib Tunç, l Bu keyfiyetin memuriyctimizdeD 
duğunu a adar. çıkmaktan ibaret ol- kenbezine tıor 1 dı en B~ ku _ Eşfaka, ondan da Buduriye geçti. Ne sonra Galatasarayın. ve daha zıy~?e profesör Sadreddin Celiil Antel, Ra- istilam edilmesini, 

. faiyele . ~~dıyordunı. Vakıa, it _ Dl.andan Ze~d yo: ar · j fis bir güt direği UstUnden sıyırdı. Macarların bir~aç güz~~ altınım gor- gıb özdem, doçent Ali Nihad Tarlan, 2 - Suç mahsulii olduğu imaen 
bahçel rıdn obn~den_ geçerken gözüme _ Af e . , en· . Kısa paslarla Macar sola"ıgın· a ge- dille Fakat vazıyet degışmeden oyun profesör Hilmi Ziya tngen. bildirilen rapor hakkındaki ihbara a· 

er e ır ev ıskel t' · h rın. ~ b't · k d kt "d 'd k " .. r · · b'lı eJ · tan köşk! . . . e ını at.lrla - Mükafatı 1 alı 1 dı çen topu Hristo kornerle kurtardı. ı ti. Bu cevab o un u an sonra mu - ı anuru tevessu ata gırışe ı 1.1 p ı· 
itfaiyecilee;u:ıı:~ıyor değildi. Hatta İçimden, ndur ~~::~ ~ıram gelsin Korner atışını yakalıyan sağaçık şan Maçın hasılfttı 700 lirayı bulmuş - deiumum~ ~kmet Onat s~z al.arak: ' ç~n bu c~ls~y~ kadar olan .z:bıtıame· 
lardan lk m_ sırasında bura - de ben d k d' · ·· t t afta y 1_ delledi fakat top kalenin üst direği- tur. . - Ehlihıbre hakkındakı mütalea- nın tasdıkli bırer suretlerının memu· 
atıadıkıa:ı~ enb~z.ınd?n. brandalara. l ke~ bezin: a.:1~ıBı: sU::ue k7ım~ ne vu;arak avta çılttı. Felaketz.edele~ ~enfaatıne İstan - mızı bilahara beyan et~ek ~ere bazı l riyetimize verHmesinl'.. . 
dunı. Fakat ~a ışıtmıştım, biliyor - danın takdirini kazanayım, diye dü- Macarlar hakimi eti tesis ettiler. bulda tertıb edılmış ?lan maçların 1 delillerimiz hakkındakı mutalea ve 3 -..- .suçlular, te:cumenm .ayn~n 
yaptık! . uradan atlayış talimi ş" .. d . . . . . Y mecmu hasılatı 3000 lıradır. Bu para müdafaaların cevabını vermek mec- ,ve harfıyen yapıldıgım memurıyeti -

Bir s:~ahnı h~ç görmemiştim. ~~~rye~~~rkes sı . dı y . Cezal çızfgıksı tıçınt~e k~sakplaslar yapı - dün akşam J{ızılaya teslim edilmiştir. buriyetindeyiz, demiştir. Cümhuriyet miz de yaptırdığı tetkikatla eserin 
~ yıne tali ıasını sav . e.- yor ar, a a. ne ıcesız a ıyor. • • d J . d "t . . . f 

tnanctan Zeki m yaparken ku- ken bezine atlamıy b' b kaldım 1 B d ·a tıkl b' h'' Vall Bölge mc rkezın e gazetesınde, geçen uruşmayı mu ea- aslından bır çok yerlennı tay ve a-
emır ve a· an ır en . u ara a sag an yap arı ır u- I . dikk ti · · t . A . 1 . d 

Atl r ı: Kumandan Zeki , C lAl k ttı K d V 1. doktor LOtfi Kırdar dün ak- kib çıkan bır yazı nazarı - a mızı sıl ilave edilmek, yazıların yer erı e-- anıa tal' . : lcumu e a ornere a . orner en a ı d ı •• . . •1 1 d b ka 
Birk ımı Yapılacak' H d' F . . 1 t ş . .· k t f k t 0 1 Taksimde Ayyıldız apartımanın- celbetti. Bu yazı, avamızın esas ve gıştirılmek suretı e as m an aş 

kucak! aç nefer içeriye koştul~r ve - ay ı aruk ! Sıra serun, dedı. ?,e .~n oplu a.11 ukşı tapdı, a a sman ıj dşamak. İstanbul böl<>'csi merkezine git - mesnedini teşkil eden rapor hakkın- bir şekle sokulmuş olduğunu iddia ve 
k" .. ka~~nda, etraflarına urg d Derhalaskercebirselamçaktımev l onuneçırnra< ur arı. . ı b k F 'd il. t' da bir suç ihbarı mahiyetini tazam- l müdafaaetraektebulunmamızabina-

uçu . kuçük halkalar merb t anb 1 an sözüm ona çevikliğimi göstermek içia Cemil ortadan ani bir akın yaptı. mış ve as aş an erı un e ıs ışare- ı tmekte idi. Bu isnad, kanuni en iddiamızın derecei sıhhatinin tes-
tıan bır Yelk . u u u - k k . . D" .. d"l ., l"h dd' . kt··· f . de bulunmugtur. mun e , en bezı getirdil oşa oşa merdıvenın başına kadar uşur u er. :Sa a a mm çe ıgı rı- t ızdan Türk Ceza kanunu· biti için izah eyledig-imiz yerlerin 

Ben b' er. . . . k' •. . K k 1 mevzua ım 
ır kenara çekilin· geldım. Merdıvenı tırmandım, tırman ıgı kalecı kolayca tuttu. ros oşu arı un 290 ıncı maddesi delaletile 286 Fransızca metniyle, Türkçe tercüme-

ee~;e:akıyordunı: ış, yapılan dım. Birinci kata vasıl oldum. Fakat 30 u~ .. eu. d~ldk~de C~~al çıktı, yeri- . . .. . :cı maddesine temas eden bir suç -j sinin lisana vakıf bir ehlihibre mari-

t nefer bu halkalardan b' . . orada durmadım. Öyle ya, bu çok ba- ne Bedıı gırdı. Bır dakı.ca sonra Ma- Beden Tcrbıyesı 1stanbul Bolgesı tur. Ehlivukuf raporunun bir suç fetile tetkik ettirilmesine ve eserin 
u. Yelkenb · ınnı tut s't t1 • af · k bil 1 1 - k ·-· k d · · I - d 1 tn ezı açılınca meyd ı a ayışı yapıp enn azana - : car so açıgınm çe tıgı orner en to· Atletizm AJa.n ıgm an~ ·mahsulü olarak verildiği bu suretle sanat eseri olup olmadığının tetkild 

.._ eBtre kadar kutrunda bir d ~na on mek için üst kata çıkmak lazımdı. 1- ı pu kapan santrhaf küçük Şaruşi ha- 1 _ Balkan hazırlık kros koşusu 1 haber alınmast üzerine makamımız hakkındaki teemmülün de, tercüme-
"'· unu o . aıre çık- k. . d' d anld K . .. A 
t k . ev ıstekeletine benzi ıncı mer ıvene es ım. uman- vadan bır şutle Macarların yegane 14/1/ 910 pazar sabahı saat 10 da ihareketc geçmiş ve geçen duruşma nin aslına mütabakat ve ademi mü -
a ulenuı d'b· Yen taı.ı dan Z k' b .. ün - d 1 1 .. ·· t nefer! 1 ıne götürdüler. Di- . e ı unu gor ce aşagı an ses- ı go unu yap ı. Şişli sırtlannda yapılacaktır. zabıtnamesini tetkik ettik. Diğer yev tabaka tinin anlaşılmasından sonraya 

YlUnu erf's~ra:~.ndılar. Tabii ben bge~ lendi: Bundan sonra Macar takımı daha Koşu mesafesi birinci sınıf atletler mi gazetelere de baktık. Bu şekilde bırakılmasına karar verilmesini rica· 
Ru:ıa~~zlıgınd:n. en sona düşt:r'.l. - Üst kata _çıkma! Orad~~ atla - 1 ç?-~ hızlaş~ı. ~?~.çin on adımdan çek- için 7000, di~:rleri için 3500 metredi~. bir ;;ı:abıt ve kayda tesadüf edemedik. dan ibaı ettir. . . . . . 

nin bir ~n z.ekı •. ıtfaiye neferler· _ yama.zsın. Aşagıdan atla, kafı ! ı tigı sıkı bır şutu Faruk karşılıyarak 2 - Dahılı pentatlon İstanbul bı- Evvelemirde bu fıkrayı okuyalım. ] Müddeiumumının bu yoldakı ıddi 
ıni ça~~r~r ı~tnıni çağırıyordu.~- .~llah, Allah, ona da ne oluyordu? k?rnere çıkardı. Atılan korner yine rinciliği 23 ikincikanun salı gününe ! "Burada zab~t katibi 20(12/ 939 ta- a:ın~ müteaki~ celse ta~~l edi:miş,A i 
divenı d tfaıye neferi hemen Dl Nıçın atlıyamazmışım? Bunu da ne- l bır korner oldu. Bu sefer Osman yum alınmıştır. rihli Cümhunyet gazetesmden bu da kıncı ct:lsede kıtabm tabu Semıh Lut
çıkıyo~~ en tahta iskelenin ortasın~ reden keşfetmiş? Bu kadar kolay bir rukla kurtardı. 3 - Dahili atlamalar İstanbul bi- vanm ilk celsesine aid yazının bir fık finin vekili muharrir ve avukat Esad 

- llau. Kumandan sıra ile: işi kim yapamaz? Adeta izzeti nefsi- Galatasaray seyrek olmakla bera - rinciliği 11 şubat pazar sabahı Be - rasını ckumuştur.,, Mahmud Karakurd söz almış, eserin 
- Dik~r ~l ! me dokunmuştu. Merdivene tırman- her tehlikeli alnnlar yapıyordu. Bun- yoğlu Halkevi jimnastik salonunda _ Bunun sıhhat veya ademi sıh- j edebi olduğunu uzun uzadıya delil ,-
Enıirıe ~t: mağa devam ederek cevab verdim: lardan birinde Salahaddin ile Eşfak yapılacaktır. ha tini tetkik mecburiyetini gördük. Ierle müdafaa ettikten sonra demiş· 

rını veriy ı d d b" 1 b ' · ~alıyordu. Düd" or . v~. düdüğünü - Üst kattan atlıyacağım ! Siz hiç Araştırdık. Gazete er e c ~y e ,.. ır tir kı: . . . a 

rnez, itfai uk sesı ışıtilir işitil _ ınerak etmeyin! TETKİKLER : şeye rastlıyamadık. Bay Semıh Lut- - Bu eser, yırmı senedır, Fran~a-
den f:.1lya aytel neferi adeta bir trapez Bunun .. . b' .. l a· fiden bu cihetin istizahını, bu sözleri da tiyatrolarda temsil ediliyor. a· . . ıyan bi . .. .. - uzerıne ır şey soy eme ı. . . b .. . 1 1 dı- _ 
ısını Yelkenbezin· r Yüzucu gibi ken- Yalnız kulağıma arkadaşlarımın gü- z 1 1 • t t 1 söylemişse delıllerıle beraber za ta l Tercumenın ~y~en ~ up oma ~. 

d.~· Tabii tepetaktn or~~ına atıyor- itişmeleri geldi. Buna da fena halde e ze e ve ınşaa arz arı gaçmesini isterim. . nın. ayr~ca tetkık~e.luzum yok;~ı. 
tü. ak degil ayak u .. a ı'çerled' I< d' k k kl kl t M:.ılıkeme bu talebi zat dava ıle a- ünıversıteden chh hıbre olarak a0s· ' .,- ım. en ı or a ı arına, a- . . . . ,. . . 

l3unun se . bansızlıklarına bakmadan benimle a- . .. .. . .. . lakadar görmediğinden bu ıstizaha terılen zevat bu ışde salah~y~ttar '\i~ 
karıd Y;ı Çok ho§ oluy d 

1 
. . (Ba~tarafı 4 uncu sayfada) ı ufak sekose bıle tahammül edemıye- h 1 lm d ;;. karar vermiş ve ehil kimseler olduk lan gıbı, hepRıı 

_ an a§agıya d.. . or u. Yu ay edıyorlardı. Dur hele bır atlaya- . . . A • ,,. 'k' dı ma a o a ınına . . .. 
sag salirn a a ~ u.~en ıtfaiyecilerin yım da örsünlerdi ' ıçın betone nısbetle ucuz olan kargır ce!:>1

• aşı ar r. . . . . ı tekrar mütaleası sorulan müddeıu - ana dillerı kadar fransızcayı c!a b~ır-
~e. bunun t Y ga kalktıklarını g.. .. g · binalar süratle revac buluyordu. Ve ı Bılhassa memleketımız gıbı zelze- ı • H'kmet Onat tekrar söz ala . ı ıer Onlara sorulursa, bu ciheti de 
li bir §ey lehl~kesiz, basit lıa++:: orun- Nihayet nefes nefese en üst kata: bu cins inşaatta ekseriyetle beton le mm takasında mevzi alan bir yerde ~~ ı dıya mesrudatta bulun- j sö):lerler. Bıı zevattan yeni bir heyet 

o dugun "l.d. zev.ıt çıktım B' d .. 1 . . - b h A dis 1 . .. ühul 1 f rıl.K uzun uza 
raYliksekr·· akararverdlın S . . · 1: e gozerımı aşagıya çe-ı\kuşaklar konuluyordu. Konulan bu u a eerın surat ve s ete a- ı . ·steklerini ı;öyle hülasa et - seçilerek eserin tetkik ettirilmeshıi 
adam b ıgı de ne idi sa.nk. ? lk .. ?.n vıreyım kı, aman Allahım ne göre - beton kuşakların kuvvet ve kndreti- cia kisvesine bürüneceği kuvvetle 

1 

m~ş. ve 
1 

• 1 isterim 
oyu, ı. ı uç yiın? ı . . lh d mıştır: . 1 · • 

- - _ · ne, yapıcılar o kadar emnıyet etmış- me uz ur. _ Şimdi yüksek mahkemeden di- ! Mahkeme, bundan sonra, eserı tet-
~I:~=;===::::::=:::::::=:_:::::::--. __ [Devamı var] lerdi ki eski tarz duvar işlerinde esas Umumi şu mütaleadan sonram~- leklerimi arzedeceğim: ·kL( etmek üzere Edebiyat Fakültesi 

olan taşların biribirine m~asib ~e leket:e sık ~1~ tekrar e~en bu h_a~ı: 1 _ Mahkeme zabıtnamesinin es- ordina:yüs profesörler~den M~· 
uygunluklarına dikkat edılmemege selerın kalbımızde açacagı ve tela.fısı tetkikinde suçlulardan Semih fa Şekıb Tunç, profesor Sadredd1n 

S • başlandı. Esasen kargir duvarl8:r ya- ço~ ~ü.~k~l olan. nüfu~. z~yi~b elem- ~~~i huzuru adaletle hüviyetinin t~s Cel~l, An~el ~e ·doçe~t Ali. Nihad T~ e r s e r 
1 

D I ni harçla yapılan inşaat asgan on lerın~n on.~ne ?eçılm.esı ıçın hır .taraf- 'biti sorulan sual Uzerine bir mahkii- lanın ehh hı.bre seçil~esıne. eserm U iki seneden evvel kendini muhafaza tan .Je~loJık bır harıt~ın tedk~. v_e miyeti olmadığını söylemiştir. rn~. gaze~esın~:.t~f'nka olarak n~· 
(Ba.., edemezler. Zira harcın taha.llülü ıaı:ı- ~rs~~e baıılanması lazııngeld~gı gı-1 Memuriyetimizin ilamat dairesi ce· re~ıl.~p .~lmedigınm gazete mesul 

- Sözl . . ~tarafı 6 ncıda.) H .. .. . . . mını yapması ve kireçle kumun bır bı dıger taraftan da mesken ınşaat asının 937/ 1545 sayısında ka- 1mudurlugunden sorulmasına, suçlı: • 
~. erım Bızi - - enuz mutereddıdım Finlandi- · . . . . za mas lm cu· 
gil mi! .. Evet 

0 
eglendiriyor de. yayı tedkik . · .- blok teşkil etmesi ancak 10-12 sene ışlerının memleketimıze uygun ve - lann sabıkalarının soru asına, m 

Onu gönıdu". 5 k t~haf bir kadındı ta ftan e~ı~orum. Fa~at. dı.g~r müruruna bağlı bir hadisedir. Bu za- ı sarsıntılardan kabil olduğu kadar az ması çatı ise bilakis gayet muntazam huriyet gazetesinae intişar eden yazı· 
B · gtin:ı gun k ... ra da Sıbırya pek zıhnımı ış- ı ı b'I k k'l 1- tik' ' · · d 1 "dd · ·li-· tal b" u ilk ağlad - ço aaiadı gal d' mandan evvel ise muntazam bir taş zarara çı m ı ece şe ı ve e as ı- muhkem, mukavim ve binaya ıyı mer dan o ayı mn eıumumı gın e ı 
Artık ben ıgım cenaze merasimi .meli. "!..re hıyor. yığını halinden pek farklı addedilme- ' yete ifrağı elzem bir vazife halinde- but olması. veçhile evvelki duruşma zaptının tas-
T mahvolınt b' ı · J.tıer ametle başımı sallıyarak · a· elik!' b' t• · Cilmh · t · d eseUi bakı ış ır insandım - B b" .. . . mek lazımdır. ı ır. 3 - Kiremid yerine çok kar ya - ı ır sure ının urıye mu -
insan.. nundan da mahvolmuş b' : mu"dh' ud u~uk keder hakıkaten Dig~ er taraftan memleketimiz bele- Her ııe kadar zelzele mıntakası O· ·ı - b yerlerde ot ile örtüye müsa- <'eiumumiliğine verilmesine karar 

11 JŞ, edını . k' gan azı . . . .. 
- Ya!. _ E . · . diye teşkilatında inşa maddeleri kon- Jan bazı memalikın bu hususta ı te- d a·ımesi yalnız yangından mulıa- v~-mış. 200 sahıfe tutan eserın teı.· 

· vet <ok korkunç bır şey Fa- ·· ··b·· d · t'f d d b'lm · dil a e e ı k'k' · ·hti ·· te · · _ Dü Ü . .. kat ben d· : . . . .. ... . trolü daha esaslı bir surette teessus caru un en ıs ı a e e e ı emız - faza için kireçlerle veya sair usullerin ı mın ?.amana ı yaç gos rmesmı 
rnünden § n.Unuz bir kere, onun T' Seyah· t' u~a sıze h~psını soylemedım. I edememiştir. ,şünülebilirse de mesela Japonyada t tb"k' de nazarı dikkate alarak muhakeme-
be sonra her 0 u- " ımın sebebı korkudur Evet b nl ra kar ı nisbi çareler bu a 1 ı. · 5 b t t · ·· .. t 16 

~~ ağlatıyor. T h cenn~e merasimi ınildhiş surette korkuyorum. S~yahat Binaenaleyh esasen iyi bağlanma-
1 

uda_ .. i bT d b .~ 4 _ Hususi mesakinin ahşab ola- yı . şu a. ~azar csı gwıu saa ya 
degıldi bu a amıntil edilir şey ederken k ·k d . . . mış laş ve iyi pişmemiş tuğlalarla ya un ugu soy ene 1 ırse e u gı k t k katlı bahçe içine inşa ettiril- talık etmtştır. 
alayı anlıyor musunu ? C 1 - · oı um an daha serı gıdebı- b' d k tr ls" f bi roemaliktcki iklim farkları oralar- ra . e • .......................................... . 

arı lertib ed b' z. enaze ccegımi ümid ediyorum pılan duvarlara ır e on o uz a- d k' 1 t . t 1 k t' . d mesi bunların odundan, geçme, blok h 
1 

b• k 
Sahibi için her en ır müessesenin - Ne kork us . . . 1 kir bir hare ilave ederseniz o bina- a 1

. ya~ı an_. esısa 1 mem e e. ıroız e 1 olarak ins:ısının tem ini vüsatinin bi- M o c u 1 r a m yon 
Yaşı d"kın cenaze alayında .. u dı) e sordum. b h . b' sarsıntıya verece~ tatbıka ımkan bırakmaz ve bınaena- . . bt .. 1 . . "rt" [ı ~ 
nıusun~~? enin ne olduğunu a lıgoz- Titredi. Bana eğildi ve bir nefeste ' nın ber . anhgı hırcet' yoktur o leyh teknik cihctile yüksek bir isti- nay~ gayet ıyı rfa lı uzer erıntın oll u b •ı r 'adamca 0 .. 1z1 

'U.o . Evet e 'd. n yor şu sözü 80 .. 1 d'. ceva ı ıza a a · f d . 1 . _ k .. tertıbatının zayı oması ve eme e-
onun .. 1.. ıı ını bitt' Ye ı. . h. 1 . . d b" 1 d am a emız o amıyacagına anıım. o uınüne ka ' . ım. Ben _ Öl" , .. Bu ış şe ır erımız e oy e ev . . rinin ağaca veya beton kazıkla yapıl-

11 
.. 

11 Çalıştım E dar daıma neş ·ı um korkusu ... Evet olmek - ed k k" 1 . 'zde alelade evler Bızde yapılacak ış ve alınacak ted- eze ra k o d ' 1 rd u 
kötü o-t~ 

1
' lbette mesleğimin iy~ 1 

a ten mUdhiş surP-tte korkuyorum. k er. en.
1 

oy er~mı kta biraz refahlı birler için ilk nazarda şöyle bir dü - ması. b • 
1 

k kA . . u 
,,, ... n eri olrn şt ı ve B', k . - ·erpıç ı e yapıma .. ,. ·a 1 bT 5 _ l\lcc urı o ara argır ınşa o- , ~ . ~ 

Yorsuntız Ya! .. • u u .. Fakat kavrı- ıı a~ dakık~. sonra Mösyö Ernst 1 evler ise taşla yapılmakta fakat ker- şunce \a;ı . o a ı ır. . . .. lunucak binalarda yıkılma hadisele- . ,J.aştar ~ ıc. sayf:'"m~m, • 
sonbaharın h .Fakat ılk bahar v Flocon bu· otobuse binmisti. Ertesi , p·ç yerine ekseriyetle topraklı harç- 1 - \ efıyat esbabının tedkıkı, ol- . . . k lm te . . . da bır adamcagıza , Edırne cıhetınden 
ln.balık get· . afıf soğukları bize ka e gUn ıçin reddcdemediğim ·bir ran· _ 1

1
· k' c . çok fakir bir harcl.ı dürmeğe ' 'e yaralamağa saik olan es - rınde ı~en ~ ı aına~:~yillı~ . mınıttı- gelen saman yüklü bir kamyon çar • 

Zilınde tek ı~ınce biz rnesudduk Yü • devu tesbit etmi"tik Fakat 
0 

gid. :r veia le~:~~ ~ babın dı..ha bilinmiyenleri olup olma- çin tcrtıba! a ın~a~; du t ınşaa : paru.k beygir üzerinden düşürmü~, 
li'akat Mar· u~şuk, tek çizgi ~oktu- ce rahat bir nef~s ~ldım Kendisi~~ asşa:' mkn 'kl: . ·t l yerler- dığının anlaşılması. k~bbe vett etmdel~kıı. ay asının esas zavallı düştülcten sonra da, kamyo -
A ıe gıdtnce h . d . · ogu ve ı ımı seı o an 2 B 1 h 1 1m . . bır sure e e n ı. k 1 • . b 
rtık l§irnJ er şey bit':1. a resımi vermemiştim ve randevu- d . t k .. till" 1 . sına - un arın usu~ ge emesının . ı nun te er egı aşından geçeı'ek ez • 

Yoktu. Mür:ri-e ı:neşguı olnıağa sabrıın ya da gı'tmı·'-·ecekt' H l e ıse ol pra kotr u bev ler dınşad b'r 1 temıni veya. hadise mikdannın azal- ı 6 - Memleketın her tarafında yan- miş ve ihtiyar, oracıkta derhal öl • 
ı ..... enleri · ,, ım. emen ı:apısı- devam o unma a ve un ar a a ı . . . . ydan vermi'-'ece1l' "artlar al- .. .. 
aştun ını? Belk tnın aileleriJe karşı- nın öniindeki afişte .k. t k hk h 1 t k.b 1 ktad ıtılm.ısı çarelerının taharrısı. gına me . J •• ~ muştur. Vak'ayı müteakıb, kamy<M:, 

hakikat hudur i'IC~a.nınazsınız, fnkat diye yazılı bir sin;mıasyaaa ta dda .. da usuB a ı tol utnma~a d ırşe. hı'r veya ! Bu vakte kadar görülen bilinenlere ı tında abşab ınşaata musaade olun - süratle İstanbul tarafına doğru gel-
lıy . r.ıUngtı ere u u sure e eessus e en f' tın .. .. k . · ması . k b 
. orduın. Beninı lei dr hüııgUr ağ- etmeden girdim. köylerimiz değil büyük bir sarfınb, nazaran ve ıya onune geçme ıçm · d dl . . tahdidi mış ve ay olmuştur. 
ınsan rnabvolm .rn e ağlıyan bi ' aşağıda yazılı bazı ilk tedbirler vaz'ı 7 - Kata e erı~m ve ~e- Bakırköy jandarma karakol ku • 
kat herkesin .. ;ş ~ır insandır. F r münasib görtilebilir. birlerde apartman ınşaatının bu ba- mandallıl Remzi onbaşı hadisede.n 
kadar para b~:u beni Yaşatac~- i - ı - Zelzele mıntakalarmda tek kat kımdan tedkik ve takyidata tabi tu- ! haberdar edilince, derhal vak'a ma _ 

tnu§tu. Ufak b' rm~e Bebeb ol - mlıisarlar lJ. Müdürlühündcn J . lı inşaat yapmayı mecbur tutmak. tulması. !halline giderek tahkikata başlaroı§, 
§eyi eattun F ırk servetizn vardı. lI a j Mekteb, kışla, resmi daireler, hepsi Memlekette bu arızaların taaddüd kamyonun numarasının 3475 oldu • 
ki · a at o z0 - er k .. .. b. b · 1 d .. tli 1 Para.ınıa b. Q.UJan hissettim tek katlı ve tam betonarme blok ha- ve te esı:.uru ıze u ış er e sura ğunu tesbit etmiştir. 
cesaret ve is~rw.başka İ§e başlıyaca.k - Cinsi Miktan Saati linde inşası ve temellerinin kazıklar ve faal olarak çalışmamızı 3.ınirdir. Facia kw-banının üzerinde hüviy~ 
ta Parisde y~m de ~almamış, hat- Me.til alkol 1750 K . 15 30 veyahud yekpare sümel halinde ya- Yukarıd.~ s~r~edile.~ ~~~lealar niha- tini tesbite medar olacak hiçbir ve-
O ~rnan geJir·::;ak da ısteıntyordunı Asıt sülfürü 12500 Ki. 16' pılması ve blokJa tam ittihadı, beton yet bugun ıçın duşunülen ve kabili sika bulunamadığından, hüviyetinin 

- Cok rn ı e seyahate başladım: I - Şartnameleri mucibince yukarda yazılı 2 kalem ecza pazarlıkla hesabatında seküslere mukavemete tatbik olacağını ümid ettiğim usuller l tf>~biti mümkün olam:ımı!]tır. C~ 
- l:sv· e?1Ieket geıdlniz mi? satın alınacaktır. az çok bir pay bırakılması. dir. Fecayii az çok karşılıya."ni ın '.l. o cıvarcla bulun11.n Vidos köyünün ih-

".l\uıUs ~~:.Y~, liolandayı, Norv yaatll b ~aza~lık 26/1/9~0 cuma günü Kabataşta Levazım ve Milba- 2 - Binalar üzerine inşa olunacak eminim. Tabii bunların da.ha iimi ve ltiyar heyetine teslim edilmiştir. <l 
- lngu~-ırı dolaGtırn. eci, fü1 ~ınşdertkı alım komısy~?un~.a .. yapılacaktır. . örtü ve kiremidlerin mümkün mer - daha frnni ve daha şümullü olarak 1 Hadise mahn.llhe giden tabibi adil 

:tr.ı k \.\:reden - . . . a nameler her aım sozu geçen şubeden parasız alınabıle • ,. . d ht üt h . . . . 
e lstiyore sonra nereye git- cegı gıbı Asit Sülfürü tüpleri de idare tarafından verilecektir. tebe hafif mesela arduvaz veya ar· ıra ı ~u erem m e assıslanmıza Salih Haşım ce..." 1m mu:ı.Jcncsındı;n 

unuz? .. IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7
1
5 duvaz taklidi, ezöit veya everit ve- terettüb eder. sonra ölüm sebebini t<.'sbit ederek 

guvenme paralarile birlikte mezkiır komisyona gelmeleri. "283,, saire gibi hafif maddelerden yapıl • İzmir; Dr. )1. S. defnine nıh . 'lt vcımi~tıı-. 
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SOLDA..~ SAGA: 

l - Tarihde mcşlı~ bir adam. 
2 .....:.... Muharrir- Yükselıııe. 
S - Arnbca bir harfin okunuşu -

Beş hissimizdcn biri. 
4 - Anarfoluda biı• dağ. 

5 - Raksedcr - Gitme. 
6 - Bir noL'l - Ayıklama. 

1 - Fransızca. "öğle,,. 

Ş - Hissiyatımı kapılau - Ummak. 
9 - Bandonuıı arııbcası. 

10 - Notıı - Bir hayvanla bcrnbcr. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Balkanlarda TürWerln kesif 
oldukları bir yer. 

2 - Tavır -Teessür. 
3 .- Sıj;rınılan kıyı - Inek yavrusu. 
4 - Sislın - Dişi papaz. 
5 - Cemi edatı • Bir rakam. 
6 - Bir ecza - Nefer - Zaman. 
V - Hused - Bir hastalık. 
8 - Tesadüf etmek. 
9 - Olmaktan emri hazır - Fran-

Bu gece saat 20.30 da 

HAYAT BİR 

RÜYADIR 
••• 

YENi SABAH 

l~OMA TİZMA, BAŞ, DIŞ, SİNİR ağrıları 
ve GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman kaşelerile derhal geçer. lcabıada güade 1- 3 kaşe alınır 

,ı .......... a ................................... ._ 

T. IS BANKASI 
-BOUflL-A 

11 lkine1.KM-·· .. - 1ft•A Al~-~ 

HUSnU ltaHan : ıo numara aldı~ 

- Sen d• benim gibi wap. Eu nevi vazifeleri 

ıwı wapmalt ldn fUNGSRAM ICRİPJON 
ampullarının bembe11az ve parlak 11111ına 

illtlwacın var • . 

~ae~ 
(,.. &>f OIJdcJ.M. 

fJ iff fi Df fi L f fl 
iSTANBUL 

ANKARA - ;zM:R., 

1940 küçük cari hesablar 
iKRAMiYE PLANI 

KeşideJer: l Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkiocitcşrl;ı 
tarihlerinde yapılacaktır. 1

. . . I' lstanbul Levazım Am;rli!i 
Satına ima Komisyonu il3nları K 1 zil ay 

Umumi 
Cemiyeti 

Merkezinden: Kumbaralı ve kumbarası.;: hesaplarmda en az elli lınıaı bulunanlar 
1'."tıraya dahil edileceklerdir. 

r-----~j 1940 iKRAMiYELERi ~--, 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 n 1000 u = 3000. - ,, 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 ,, 100 ,, = 40CO. -

" 75 n 50 n = 3750. - " 
210 

" 
25 

" = 5250. - " 

~-----------·--J 

5000 liralık katlar 90 santim geniş· 
liğindc tiilbent alınacaktır. Paza.rlık
la eksiltmesi 12/1/ 1940 cuma günü 
saat 15.30 da Tophanede Levazım a
mirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. tsteklilcrin nümune ve 
teminatlarilc beraber komisyona gel-
meleri ( 583) ( 199) 

••• 
13,200,000 Aleminyum çadır düğmesi 

4,000,000 Küçük kapsUl. 
S00,000 Büyük kapsül. 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zubur eden 
l~astnlıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında 
hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak 

Uzere tc:ıtanbulda Aksarayda kam 

Kızllay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

Ciönüllü Hastabakıcı 
800,000 Tel dilli çıkrıklı toka. 
200,000 4X8 perçin çivisi yetiştirmek için 15 kanunusani 940 dan itibaren ikinci kurs açılaca~. 
200,000 4X8 orta perçin pulu. tır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır; 
200,000 Köprülü sürgü. 
200,000 Köprüsüz sürgü. 1 - 20 ili 45 yaş arasında bulunmak. 
200,000 Kesme kanca 2 - En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak • 
400,000 Perçin çi\•isi ) Matra 
400

,
000 

Perçin pulu ) için. Kaydolunmak ve dersler hakkında malfunat almak istiyenler yu· 
l{L.;mında Türkiye tı Bankasına p~a yatırmakla yaltıı= para biriktirm~ 40(l,OOO Fermejüp. karıda adresi yazılı nıektebiınize müracaat etmelidir. Birinci devre 

Gece saa t 20,30 da olmaz, ayni zamarıda taliinizi de de?ıemiş olur3wıuz. (300,000 Madeni düğme. kurs h;in kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tekrar müracaatla 

lstildal C:ı.ddesinde Komedi 

SöZtiN ıu ASI Yuknrda yazılı on üç kalem çadır ka:,• dolunmaları. 
= =============== • ve saraciye malz-:mesi 12/ 1/ 910 cu •

1 

Şefik ruhlu, hnyırpervcr hemşirelerimizin bu insani i§e hevesle 
- ma giinü saat 14 de Tophanede Is --, - · · koşacaklarına kaniiz. 

Or H~fızCemal Istanbul Lcvazı~ A~irligvindcn· ı~~~=~~~~~;~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı ~I ı • sının tahmın bcdclı 81,272 lıra, ılk te· 
Lokman Hekim . Ey~ı~ D~ftcrdar!nda ~ numar:ı~ı Dikim!winin çorap atölyelerinde nıa- mina~ı 531~ lira 60 ~~~~~tur. Nü~u- Nafıa Vekaletinden: 

kineler ıçın ıhzar edılen bına dahılınde zati çorap makinelerile çalışmak n.elerı ~omısyonda ~or~lur. t_steklı~e-
Oahlllye Mütehassısı istiyenleıin Dcfterdarda ı numaralı Dikimevi Müdürlü•'füııe mu··r .... a ti rın ~Ilı saatte kar:ıunı vesıkalarıle Erzurum ile kilometre 18 + 500 civarında bulunan Uzun Ahmetler 

~ .. c. a erı. komısyona gelmelerı . ""66,, "90,, f · " Divanyolu 104 "l0:•)
44

.. .., arası dcmiryol inşaat ve ray erşıyatı işi talib çıkmadı&'"llldan yenide .. 
M~~e&aatleri pazar hariç -==============~=====~~~~~~~~~~~~ kapalı wrf ~uli~ ck~l~eye konulmu~~. 

hcrgun·· 2,5-E~ıw~mu~~ ~-·----------------~~-----'·Dr Feyzı'Ahme~onaran• 1 -~~~e 2Wl/MOta~~~~file~nc~a~~~~-
I
- ' ti beşte Vekaletimiz demiryolları inşaat dairesındeki arttırma, eksiltme ve 

sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara l Deniz Levazım s~tmalm l Komisyonu ilanları 1 CUd \'e zührevi hastalıklar ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 

li~~•b•u•l•o•~•u•r•.••••T•.•m••~~ ~---~---••••••••••••••n•••~ M~h~oo 2-~~p~wam~y~n~bmmm~~ili~~oo~Y~ elli bin liradır. 
Marmara tJssiibabri ve Kocaeli Mst. Mv. Komutanıığındaıı: Pazardan maada hergün sabah- 3 - Muvakkat teminatı 84.250 liradır. 

r Ankara Borsası 
10 İldncikinun MO 

FiyaUan 

... , .. 
Mllaıte 

Cenevre 
Am.terda• 
aırllR 

arUkMI 
Ati na 
lofya ,.,., 

t lterllıt 

100 Dolar 
100 f'rank 
100 Llr.t 
100 lwl9ro f'r, 
100 f'lof'I• 
100 Playtmark 
toc ••••• 
1C-J DrahMI 
t~ L9Ya 

Acılıl1• 

ftapaDJI 

5.21-
129.28 

2.95 
6.lJS 

29.105 
6:J.0525 

2L77'15 
0.965 
1.5925 

18.19 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık ~teri genel 
1 - Muhtelif birliklerde istihdam edilmek iizere muktedir elektrik tan akşama kadar. Ankara cad. şartnamesi, takeometre plan ve profili, fenn! eartnaınc, 91 B. num~ 

makinisti alınacaktır. ·di Ca.ğaloğlu yokuşu köşesi 43 No. malzeme tipi, telgraf hattı şartnamesi, ferşiyat talimatnamesi, valU 
2 - Taliblere 3661 sayılı askeri barem kanunu mucibince, imli _ kıyasi fiyat cedveli, çimento normundan mürekkeb bir takım mUnak~ 

Telefon: ı3899 ı wr 
handa kazandıkları derecelere göre yüksek ücret verilocektir. ~~~~~~~~~~~~~ evrakı elli lira bedelle Demiryollar nşaat dairesinden tedarik olunab ' 

3 - lmtihan fabrikada mütehassıs bir heyet huzurunda elektrik :: 5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler referans ve diğer vesikalllrıO' .a~~lli;ıt-.~~~~ bir istida.ya bağlıyarak eksiltme günUnden en az sekiz gün evvel VekaJe-
makinistliğine dair h~usattan yapılacaktır. 'il .- timiz.! vermek surctile bu iş için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu veS!; 

4 - Talihlerin aşağıdaki vesikalarla birlikte 1zmitte Üssübahri ~ n kayı münakasa komisyonuna vereceklerdir. Eksiltme tarihinden 19.al<"' 
komutanlığına müracaat etmeleri lazımdır. U Ankarada U sekiz gün evvel yapılmamış müracaatlar nazan dikkate alınmaz. 1 

A - Nüfus hüviyet cüzdam veya tasdikli bir örneği. P1 6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
1 

B - Mahalli Emniyet mütlilrlüğünce tasdikli hüsnühal kağıdı. A' K B A ~ ihale kanunu mucibmce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesika~ 
C - Tahsil derecesini gösterir şahadetname veya tasdikname. ~ ve beşinci maddede izah olunan ehliyet vesikalarilc muvakkat teınins.~; 
D _ Sıhhat raporu. larım ve fiyat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını yine mezl' ... , 

2490 numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifötı dairesiJlv 
E - lşe talib olduğuna dair istida. Kitapcvi _ Kaatçıhk _ Türkçe ~ hazırlıyarak 26/1/MO tarihinde saat dörde kadar numaralı makbuz IJl~ 
F - Evvelce çalı§tığı yerlerden aldığı bonservislerin asılları veya . ~ kabilinde Demiryollar İnşaat Arttırma ve Eksiltme İhale Konıisyoıı ıoo Çık Kor. 

100 Putta 
100 ZlotJ 
180 Pl"llgl 

tasdikli s~etlerini getirmeleri ilan olunur. "257,. ~ ve yabancı dıl gazete, mecmua, n başkanlığına teslim etmiş olmaları 18.zımdır. "265,, "122,, 
~~&J =-================================~==Uhl~~~~~~i~&~~~ ~ 
0•005 İstanbul mıntal;a liman reisliğinden : n pan bir yerdir. Erika ve İdeal ı ı ı ::~:::"'. :: ~o:., st~~g u yazı makineleri satıa yeridir. Devlet Demiryollan lanlan 

Arnavutköy voli mahallinde iki adet demirle 10 tona kadar zincir ~ •tokholıa 100 lıvet Kr. SO.S27J ..t. l d • b lık l Telefon: 3377 -

100 ı o 

Madrltl 
Vıl'fOV& 

audap .... 

eUkNt 

Moekova 
100 

"ublo ·IJU un ugu ve a çı arın avlamşlanna engel teşkil ettiği cihetle bunla· _ _.. ____ _,-_ 
HHAM VE TAHViLAT _. ruı sahih veya acenteleri tarihi ilfınd ... ı yedi gün zarfında müracaatla ~~mme~e:a:::::w~~ D. D. / 26 numaralı tarifenin II nci kısmının dolu ve boş madeni g 
Ergani lD.80 tasarruf ve aidiyetlerini isbat etmek 5artile bulundukları mahalden çı- mahfazaları nakliyatına müteallik "C,, fıkrası perakende nakliyatn 

15 
Uankası nama pcsha 

9 
__ •} karmadıklan takdirde 618 numaralı Lim:mlar kanununun muaddel ye- Sahibi : A. uenınlcdd.in Saraçoğlu tcsmil edilmiştir. .d 

dinel maddesine tevfikan muamele yapılacafl aakarlarlara ilan olunur. Nnc:.ri'-•at müdürü : l\lacid çı.'TlN Bu tarife zevli 15/1/ 1940 tarihinden itibaren nıer'idir. Fazla taısiJP 
"260,, ~ J J ~A Basıldığı yer : Matbaal Ebüzziya için istasyonlara müracaat edilmesi. "118 . "2U" • 

.. 

i' 
\' 


