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it&lyada da şiddetli 
zelzeleler oldu 

__ _ !!! 

Evler yıkıldı, ölü ve yaralılar var ·. 

1Almanya, Holanda 
ve Belçikayı istila 
niyetinde mi ? 

Erzincan zelzelesi felaketzedelerine •~~ 
Berlin, bu havadisin Londra tara
fından kasten çıharı(dığını söyliyo1 

Yapılan yardım güzel neticeler veriyor 
St.alln 
. . 

Sovyet Rusya f 
İsveç ve Norveçl . f, · 
Protesto etti 

isveç ve Norveç pro· 
testoyu red, Finlan
diyay~ silah ve gö
nüllü sevkiyatlnı dur
duramıyacak 1 arını 

bildirdiler 

1 , 

' ·- -
İngillz Başvekili Majlno lınttuıda. t.etkikatı esnasında 

Sovyet tayyareleri 
Esası ....... "" .. · Norveç arazisi 

. Londra, 15 (A.A.) - Daily Mail/ kani bulunmaktadırlar. 
gazetesinin Stokholm muhabiri, ya· Ayni muhabir ilave ediyor: _ 
zıyor: 'ı Stokholmda beyan edildiğine gör~ 

Ecnebi müşahidler, Almanların pek eski Holanda başvekili Colljn, geçen 
yakında Holandnyı istila edeceklerine [Sonu S ancü sayfada] 
~ ~= 

~~~====:===:===:s=::~yardım goren zelzele mmtakalaı-ındaa Ordunun çarşısı üstünde uçtular 
Hakikati "Örmek Zelzele mıntakalarına yeni sıhhat Moskova,15-Sovyetlerbirliğl-Ankara radyosunun 

M heyetleri gidiyor :~k~=~~:u~o;,eç~:ı:;;~":~;!!ı-:.! lngı·ıı·zce neşrı·yatI 
k O r 1/ U s u ' ·-• (Sonu S uncu sayfa.da) 1\ Sınob, 15 (Hususi surette gönder· neysu vapuru Sinoba getirmi§tir. Si- ...................................................... .. 

di~miz arkadaşımızdan) _Erzincan nob valisi Fehmi, bu felaketzedeleri Milli iklısadı 
Oört •t,.,ı .... , __ • ---1- felaketzedelerinden yedi kişiyi Gü • (Sonu 1 inci sahifede] 

ti .. • ",uwıutırı bu iki mı k K 
n sürdü~·>- .~d ıne e e- oruma 

"'•~. naıı;,ı:'\:ır": . dene- B • f • ti 
;:::;;;~~~ir ~· •·;: enzın ve gaz ıya arı Kanunu 

.. ~~-~\in,:, •a . b• k k ld Ankara, 15 (A.A.) -B. M. Meclisi 

Dün başlıyan emisyon kasdi bir 
ecnebi müdahalesi neticeainde 

lngilterede iyi işitilemedi 
~~· e \Wdll~fi· • t •• • bugün Refet Canıtezin başkanlığın- Ankara, 15 (A.A.) - Ankara. ra.dyosu, §imdiye kadar Frnnsw.:a, 

. 11' ;•YQ~at. 'naı\ıe h ır mı ar yu se l da yaptığı toplantıda celsenin açılma- Elence, lranca ve Bulgarca o~ yabancı dlllerle .yaph~ı-haberler .n~ş-
ı . .:. ... ~\e~nk "J\en .. k.b .. 

1 
B kil d k ritanya bugtlnden itibaren lngıllzce haberler ser\'isınl de ıln.vc eyJcmı~tir. 

11.ll .. t ,"'r it-Hıf smı mutea ı soz a an aşve o • L~' \:" :-:." a U [Sonu S üncü sayfada] 
""t<ür. ıa.ı~ ı.. e mnenıiş Ankara 15 (AA ) T' t V günkü h 1 d 1 .1 tor Refik Saydam milli korunma ka- = Si&! ::si --: • 

gaUbg~ u~ı~. • • Almanya kft.letinde~ tebliğ 'eci·ı --:-- t' ıcare e- l k tl ~ vyUa k o 7y~sı e lmenşe mb~ • nunu layihasının hükumet tarafından ~A - • k• d b • • h • 1 ı 
hud bir :neı,.k . olanda '-"a- ı mış ır: e e er e se mış o masma ma· . . . . b .. t k a a ır t 
kalacak n .,.111a tçm lıaya.t ha.kın . Petrol müştakları fiyatlarının bu· ( Sonu 3 üncü sayfa.da ) B. M. Meclisı rıy:ı:se~ıne ugun a - me rı 1 ı a 

nudır~ ( Sonn 3 uncü sayfamtzda) 

. ~Ylaoa1ı1dYALÇ1N- Yugoslav Kral Naibi Ecza;.1lasan hareketi ortaya çıktı 
.-.. kııfasınhak~katlerin bile insan p p 1 z bd iflas etti 

~~~~~~~u . h:~~reb~~:~;;~ar rens o agre e Holants bank Üni taraf.mdan ~ ihtilalciler Amerikada diktatörlük 
den Ütni zekaaında.n ve kabili ~a, zacı Hasan Hassan aleyhıne aslıye 
rurer b d kesmek ve yeise d" yetın- p ikinci ticaret mahkemesinde 1600 ll- tesis etmek is t; yor la r nı ıı 
h_ista~ı ~l~ _oluyor. Alrna.n.::n.U:kLeza: rens Pol gelecek hafta şonunda ralık bir alacak~ dola~ dava açıl· -ııı:>•· tılaya ka.lkm. h d mış, bu dava neticelenmış ve eczacı -- . .. ... , • . •· . 

'> l ve Koridor' ası, ele Dan- a R K ı ·ı .. .. k . ifla k ilmiştir Nev-York, 15 (A. A.) - Federal nın nuxumclı de\:ırmek Ye dıkta -
!e_ca~ nihay:tzaptet~kten sonra Umen TQ f e goruşece mzf HasanınH sınba karar dver +~· zabıta direktörü B. Hoover, "Chris- törlilk tesis etmek maksadile bir ih-
~hısta R vernuyerek k Eczacı asan u aran uyunca l.Ç" • • .. • neııniı nı usya ile payı.... oca. ..-€; essürllnden düşüp bayılmıştır. 1 tian Front,, azasından on sekız kişi- [Somı S wıcü sayfada) 

b· el mUnasebetı 149ması bey. ...,,...,..__.,, 
ır Vaziyet Yaratın er sahasında öyle 

~a.rnak için dirn.a ~ ıştı ki bunu anla.· 
~kcnıe kabili glar lnantık ve mu

rnış otnıa.k ik~tinl sahiden kaybet-

~-... Onuncu 
l~~~~~~ L i s t e ~ı-.... Gölge Müsabakamız 

ÇUnkU n ederdi. 
\'ar kUç''k asyona.ı • sosyali~-: · 
b 

u ka'7l-ı &UqJ.n cı .. a 't •uuer n_ • .. sı ' hususi bir ~erıne taşması 

====================== 
Erzincanda hayat ve mematları 

sorulan kimselerin akıbetleri 
O - Tıbbiye S üncü sınıfta, 12. bölükte Musta.~: 
Bayan Afife yaralı, kızı Beşire sağ. 
O - Eczacı Kemal, Ankara. : 

1 Muharrirlerimiz: No 11 

Yuk bir heyeti hadise değildi. BU
~1srnı idi. Lebis nıecm~anın küçük bir 1 
lŞte bütün heye~ ıatııa hldisesini 
muğlak ve girift h~~ınuasııe, bütUıı 
de tutnıak ve mtna,;eu ile gözönün
l'Jmdı. Bize Alman ını anla.ınak la
tnesleğini bizznt Yanın dli§Uncesini 
tıe.r· . -.. tıasyonaı • 

Binbaşı Asım sağ, refikası Saliha sağ, kızları sağ. 
( Sonu S üncU sa.y!ada ) ' 

kenıdı~~h etmişti. Yegane R: !~~a.lizm 
ısınin kitab . ----uuu ı:ıözU 

Yapacağını ından ıha.rettir. N 
tabında b' ve nasıl yapacağını bu 1.:e 
dile ırer birer anı t 1'.t• 

lerini de bu . a mıştır \1e de. 
aynen tntb:1. güne kadar birer bır' e 

Bin 14 etmiştir r . 
aenaıeyh Le . t1in dUııya 

1 
. ' histanın zaptını bU Prens Pol bir seyahate çıkarken 

Yere inh.ls çın Yeni bir şey 1 ~ z ar edecek bir f u. ' o dugu agreb, 15 (A. A.) - Prens Pol Senmark kılisesinde Zagreb Başpis • 
eıa.ket telAk ve Prenses 01 dün t 15 (Sonu 5 inci • ga sa de Zag- koposu Trepinok tarafından kabul e-

... ,.. c.Jdd ;Ylada) rebe varmışlar ve halk ta.rafından dilmiştir. 
ALCıM hararetle alkıalanımalardır. Prens . . [Sonu 1 inci sayfada] 

'-------------------~--

Bu kimdir'? - --. .. · 
Oooop: • • • • • 1 • . . . . . . ,. . . 



• IWılfe : 1 

•• 
Hazreti Omer geceleri dolaşır ve 
tebeasının ahvalini tedkik ederdi 

-38-

- YİINt8ABAR 

Satie davası 
: ı,._ _____ ....,. 

OKUYUCU 
Dün de bazı şahidlerin 

if ad el eri dinlenildi 
--

DİYOR Ki 
Hazreti ömerin ehemmiyet verdi- tahsisatın doğdukları günden itiba- Salıpazarmdald Satie binasının yol 

ği mesailden biri herkesin ~ayetini ren itaSllll emretmiBtı. suz satışı t§inden çıkan davaya ıs - Neşriyat.mız nazarı d'kkate alındı 
kemali serbesti ile kendisine söyle • Hazreti Ömerin kölesi (Eslem) ~bul Birinci Ağır Ceza mahkeme- V8 SUÇIU ffi8ffiU fa f ' 3ıl ' jd1' 
mcsi idi. Bunun için Hazreti Ömer, der ki: sınde dün devam edilmiştir. r r 8CZIY8 ul 

l 
Gazetenizin 2/1/940 tarih ve 600 

Fırtına durdu 
Tırhan vapurunun kur· 
tarılmasına çalışılıyor 
Bir milddettenbcri denizlerde de -

vam eden fırtınalar durmuş olduğun
dan Ege, Marmara ve Karadenizdeki 
vapurlar yollarına devam etmeğe baş 
lamışlardır. namaz ardan sonra camim avlusun- B' giln H t" öm Medineden Mahkemede, Yusuf Ziya Öniş, Ta-

da oturur ve şikayet sahibi olanları 1 il ı~l esaf::e ı 1 ~- aha1le bir Kevkeb, mllhendis Neşet Kasım- numaralı nüshasının ikinci sayfa-
dinlerdi. Şayed bir şikayetçi yoksa ~tmm_ı m ·ı eU o an klır mmuhat o gil, İsmail İsa, Sadun Galib, Malik sında "Bu nasıl haciz,, başlığı al- Alanya civarında karaya oturan 
H . ö . gı ış, ag ıyan ç çocu a - tında intişar eden yazı münasebe- Tırhan vapuru için Erzurum vapuri-

azreti mer başka ışlerle meşgul lan bir kadının bir şey pişirmekte ol- Kevkeb, Hamdi Emin Çap, Refi Ba- tile yaptırılan tahkikatta: Kuleka- le gönderilen tahlisiye mütehassisla-

Avrupalı bir ~;ok diplomasi~ 
rirleri Almanyanın içinde ~ 
ğu çıkmazdan kurtulma1< içlO 
kım hareketlerde buhınmak 
riyeti halinde olduğunu bcY8' 
rek, bu yakınlarda Berlloi' 4' 
kat'i faaliyet kararları \'01'~1 
feri sünnüşlerdir. Hatta~ 

olurdu. . . duğunu görmüştü. Ömer, kadına yak yar, Atıf Ödül, Mateos, Ziya Taner, pı Maliye Şubesi çevresinde Arap- rile levazımat mahalline ulaşmıştır. 
Hazretı Ömer gecelerı dola§Ir ve te- 1 k ki . . a.g·ıadıgı· nı Cemal Şahingiray Sedad Erolla ve-baasının ahvalini tetkik ederdi. Ömer aşadra Kçocd u annkl nıçı~k. gun·· den killeri bulunmuşl~dır camii Tayçıkmazı 13/1 numaralı Fırtınanın da durması üzerine tah-

d 
1 

k .. . -· sor u. a ın çocu ara ı ı - • mahalde köfteci~ik yapan Eşref 1 
lis işine süratle başlanmıştır. Alaka-

0 nşır en tesadüf cttıgı yolculardan ber" ·k ed" - · · tencereye su Celse açılınca Türk Ticaret Ban - ç d ı 
o derece ileri götümıüşlcrdir lıl 
landanın bu ayın yirmisine d~ 
tnaya uğrıyacağı Iıaberi bile 

nıeml k tl . . . . . ı yeme verm ıgını, • ölün 937 senesine aid kazanç ve ar ara nazaran vapurun bu hafta 
la e e erının ahv~ın~ sorardı. Vı-1 koyarak un kaynatmakla çocukları kası Hukuk İşleri Servisinde memur buhran vergisi borcunu kanuni içinde kurtulması muhtemeldir. 

yetl_er:tcn gelen ~ılen uzun uza - aldattığını söyledi. Hazreti Ömer, Sadık Taşlıca dinlenilmiş, demiştir müddetinde tediye eylemediği ve VV'VV.-vvvvwvvvvvvVV'V'VVVVVVVV 

dıya ısticvab ederdi. Bundan başka d h . d"" k - ki· /KTISAD iŞLERi 
h k

'k ti 
1 

k . . . 1 ~ tlerd er al Medineye onere un, yag, · bu sebeble borcun kendisinden hac : 
a ı a an ama ıçm vı aye en "k A ö .. 

heyetler davet eder ve onlarla görü- 1hu~a alarak. bunlard~' ar~asıntü aEslyu - .-:- . t·ıf·a· a
8
ul, b~kamızın .hukuk 2.en tahsiline teşebbüs edildiği, ti- E f. I k 

Urd"' enmış ve aynı yere onmuş . em muşavırı ı ı. azan, ışleri takıb et - carethancsinde haczi caiz malı bu- .t ıyat an yü seldi 
9 B u. w Hazret" öm . yükü kaldırmak istemiş, Ömer bu tek mesi için bazı dosyaları alıp Atıfın lunmadığından da evrakı hacziye- Kurban bayramı münasebetile A-

una ragmen ı er, valı- lif" edde 1 h d -
!erinin halka icab eden ehemmiyeti ı r tm fi, .. .. . .. .. yazı a~es~?e. ~d.erdim. ~ine b~r ~u- nin Osküdardaki ikametgahı şube- na oludan kurbanlık koyunlar gel-

. vermediklerini çünkü halkın kamil 1 - Kıyamet gunu benım yüküme n_ıartesı gunü ıdı, bu şekılde gıtmış- sine yollandığı ve mükellefin bu a- ı meğe başlamıştır. tık olarak Çay, 
gelip kendisin~ arzı şikiy t ed . en iştirak edecek değilsin, onun için bı- tım. Orada, Said Riza, Ekrem !lhami rada borcunu getirip Kulekapı şu- Bulvadin, ~kşehir ve Konyadan ge-
ceklcrini söylerdi. BUllı: Hemıy~ rak ta yUkU kendim taşıyayım! de - ve daha bazı kimseler vardı. Sonra- ' besine yatırdığı anlaşılmış: !enler satıhga çıkarılmıştır. 
Ömer, bizzat Suriye, KUfe, ~:~ mişti. dan Foı:n1k Dereli de g~l~ .. orada, A- Ve yapılan bu tediyenin evrakı Fiyatlar şimdilik 14 ile 24 arasın-
Cezireye giderek bunların her birin-! Hazreti Ömer taşıdığı levazımı ka- ~ıf Öcıul,. Y.a:ı1 almış gıbı bır makbuz ha_cziye ile irtibatı temin olunma-ı dadır. Yakında diğer vilayetlerden 
de ikişer ay kalmağa niyet etmişti. dına teslim etmiş, o da çocukların ~mza ~ttıgı~ı, hnlbuki p.arayı almadı- dıgından mükellefin ikametgahın- de mevrudat başhyacağından fiyat
Fakat Hazreti ömerln anı irtihali bu gıdasını hazırlamağa başlamışb. Hu gını'. ış adlıyeye aksedınce, elyevm da da hacze teşebbüs edilmiş ise lnrın düşmesi muhtemeldir. 
fikrin tahakkukuna mani oldu. Ma- reti Ömer, ateşi bizzat kendisi yak - 1\~a_lık K~vkebde bulunan paranın ken de borcun tamamen ödendiği öğ - Diğer taraftan şehrimizde et fi • 
amafih Hazreti Ömer, Suriyeye vu- mış, çocuklar yemeklerini yedikten d'.sıne bır an e~eı_ vcril~csi i~i~ ar- renilmesi üzerine keyfiyet tashih yatları geçen aylara nazaran yüzde 
kubulan son seyahatinde halkın şi _ sonra oynamağa başlamışlar, kadın kas~ndan_ koşup ıstıcal ctt1klerını, hal olunmuş ve bu hadisede dikkatsiz- 50 derecesinden fazla yükselmiştir. 
klyetlerinl dinliyerek arzu1annı is'at da şu yolda teşekkür etmişti: bukı, ndlıyede İ§in hakikatini, yani, likleri sabit olan memurlar da tec- Şehirdeki kasablarda koyun etleri 65 
etmişti. Bu seyahat esnasında şu ha-I - Cenabı Hak sa.na milkAfatmı pa~ayı almadığını söyliyeceğini söy- ı ziye edilmişlerdir. kuruşa kadar Sötılmaktadır. Her se
dise vukubuJmuştu: ihsan etsin. ömerin işgh.l ettiği ma - Jedı. Bundan sonra, Malik Kevkebin Gazetenizin ayni sayfasının ayni ne bu mevsimde ucuzlıyan etler bu 

Hazreti Ömer, Medineye avdet e- kama o değil, sen layıksın! b~ parayı ~krem İlhami ye vermesini sütununa keyfiyetin yaz.ılması rica ı scne aksine olarak pahalılaşmakta -
diyorken çölde tek başına bir çadır Bir defa Hazreti Ömer yine böyle ~yleme~ ilze~e ~ni Malik_ ~evkcbe olunur. 1 dır. 
görmüştü. Ömer, çadıra yaklaşmış, devir ve teftiş ile meşgul iken çadı- g~nde~dı. Malık 1"cvkebe gıdıp bunu 1 Defterdar Dün mezbahada canlı koyunların 

d · · d · . .. . . ~ . soyledım. O da odacı Abdullah "n-ve ça ınn ıçın e ihtiyar bır kadın nn onUnde duran bır arabıye tcsa - vu . .. ' ., . " YENt SABAH _ Maliye Vekil- kilosu 34 kuruş ilzerinden muamele 
gönnüştti. Hazreti Ömer sordu. ''Ö- düf etmişti. Ömer de bedevinin ya - d şaA.b 

1
Zarfll h yanmda .. Evmı ·•.• dıyc _sor- Jetile Defterdarlık makamının bu görmüştür. Buna nazaran et fiyatla-

mer hakkında ne dUş"" ·· ., u. cıu a çavuş: '... et 1 dcdı· e- d h · d d bekl Kadın. unuyorsun ·" nında oturmuş ve onunla konuşmağa !ini cebine attı. Bu sır~d:'ı. d~ ben' dı- haksız. muamele hak_kında azami nnm a a zıya e artması a e-
All· h ö . . . başlamıştı. Tam bu ımada çadırın şnrı çıktım. hassasıyet gösterecegi tabii idi. Bu ncbilir. Fiyatlann bu şekilde artma-

b"" - .a ~en.~ be!asını versın, içinde bir çığlık kopmuş, Ömer bu- C 
1 

. . hassasiyeti takdir ve şükranla kay sı, cenubdruı ve şarkdan yapılan kUl-
utUrı rıyasetı muddetınde beş para nun sebebini sormuş ve bedevinin zev . ,cçrn celse< c şahıd olarak dınle- dederken vatandaşların izzeti ne- liyctli hayvan ihracile son zelzelenin 

alamadım. dedi. - . j w - nılcn Abdullah "ılVU~ Sadık'ın Mali!< r· 1 . . . . hııstıln rrct·ırdı"gı-· zayı"attan ı"Jerı" gel " ceımıın ' ogurdugunıı anlamıştı. Haz-
1
• k b" .,.. "'' ıs crını rencıdc eden bu gıbi nii.- ' ~c "' -

Sen böyle uzak b" \.C\' "(' ın oda.sına rr· · " d k' kt d" • - ve ayrı ır yer- reti Ömer derhal evine dönmüs, Haz- < hırıncc sen e 1 hoş yanlışlıklara meydan verilme- mc c ır. 
de yaşıyorken Ömer seni nereden ti M h ed" to 1 .. :z:ırfı Bkrcm llhamiyc vereceksin.,, mesini de vergı tahsil şubeleri . YUrk - Hol.anda ticaret 
bulsun? re u anım ın runu 0 an zevce- dediğini söylemişti Bu ku d k' "h- -· me 

Be 
. b 1 ak . . d si Ommü Gülsümü alıp getirmiş ve ı tiliifın lıaıı· ·ç· od. Anobd all ahı ı murlanndnn temennı cdeccgız. mu•hedealnln müddeti 

- nı u amıyac sa nıçın ev- • • • . . .. • ı ı ın acı u a ça - -------------~ 
lelin başına geldi? Bu sözler Hazreti h~ıley~ y~rdım ~-tm~sı .. 'çın _m~saa- vuş çai:.rırıbp Sadıkla yüzleştirilmiş- BE.LE.DiYEDE, bitti 
Ömeri o kadar müteessir etti ki göz- de ıstemışti: Ommu Gu.lsum hamıleye !erdir. Ahdullah çnvuş demiştir ki: Holuııda de aramızda nıevcud olan 
leri yaşardı. yarclım etmış, kadın hır erkek çocuk - Ben Malik Kcvkebin odasında Kumlu kömür rn mart 937 tarihli anlaşma ile 27 

Hazreti Ömer tebaasına karşı ne d~~.~uştu. B.unun üzerine Ommü ik~1 Sadık içeri girip evvela Ma1iği safı ıyormuş şubat 937 tarihli tediye anlaşması • 
kadar hayırhah olduğunu göstermek Gulsum Hazrctı Ömere: selamladı. Sonra da bana bit.abla Şehrimizdeki bazı kömür dcp ı nın müddeti hitam bulmw-•tur. Mev-
. . b. k h~di 1" b h o ann ,.. ı~ın ır aç a "sc daha rivayet ede- - Ey EmirUlmUminin, arkadaşına zaı tan a setti. . da kumlu kömür satıldığı hakkında.ki zuu bahis anlaşmanın feshedildiğini 
hm:. . . . müj~e v_er, All~hın k~r~mile dünya. l~i tar~f dn bu ifadclerinc1e ısrar şikayetler üzerine tahkikata geçil . j lı_ükfırnc~imiz Holandaya bildirmiş -

_Bır keı c ~edın~ye bır kervan gel- ya bır oglu geldı, clemıştı. ctrııışlerdır. miştir. Bu keyfiyet ani kontrollerle tır. Yl•nı ticaret mü:ı.akcrelcrine ye -
mış ve şehnn harıclnde konaklamıg- Arabi, kiminle konuştuğunu anla- Ilımdan sonra, Atıf Ödüliin eski or- bazı yerlerde lcsbit olunmuştur. Bu- nidcn başlanacaktır. 
tı.H . ö . lyınca vaz'ı ihtiram almış, fakat ö . ta~ı avukat Ekrem İlhami dinlenil - nıın iizerine cliiıı Belediye Reisliği ta Hat•y tic ret mUdUrlU§U 
h f a.zı:etı mer, bızzat kervanın mu- mer ertesi gün ·gelip çocuğun tahsi- miştir. Ekrem şunları anlatmıştır: rafından Beyoğlu semtinde halkı bu H . • . . 

b~ ızlıgı~ı deru~de etmiş, geceleyin satını almasını tenbih etmişti! - Atına o gün aramıı.da bu bahis suretle aldat:ı.n bir depo hakkında tah l~rd~tal~ __ _vııahyetı . Mıt~taktia ~ca~et 
ır çocugun agladığını duymuştu . · k"k t b 1 d u ur ugu e emmıyc ı canycsıne 

Hazreti Ömer . ld... . · (Abdürrahman bin A vf) der ki: g~tı. Almadığı bir para için bir mak 1 a a aş ~nmış ve eJ>O sahibi mah binaen Antakyadan İskendenına ak 
miş annesini ':esın- ged ıgı "'yere gıt- "Bir gün Hazreti Ömer evime gel- huz imzaladığıru, tahkikat sırasında kemeye v:rıl~rc.~ depo da kapatılmış lcdilmi§tir. Mıntaka Ticaret Mü;~ 

• n ucagın a mt:me emen . t" N" . ben. - t zah 1 üf . tır. Tckııııl kom ur depolan b J bir yavrunun ağladı- .. .. ı·· mış ı. ıçın 1 ç.agır mayıp met m ettişlcre ve baroya parayı komis- . • u surete Sami badema lskenderunda vazife _ 
Hazreti ömer kadı gını ~ormbu~ u. ettiğini sorunca şu cevabı verdi: yon olarak aldığını söylediğini, fakat. anı surette koııtroJ edilecektir. sine devam edecektir. 

• na çocugunu ıraz "Med" b. kA eı· . d . Mod ~ rn ek .... f eg-ıendinnesini söylem·" , 'tm" ti ıneye ır arvan g ıp şehrın a lıycye işin hakikatini itiraf edece- me,. ırınl•n 1..-1 C .._1 A lk 
ı~ \le gı ış . h .. d k ki d v 1 1 -· . .,,. e111uv mer aya zevMn 

Ömer ikinci defa dolaşırken ayni ye- arıcın e . ~na a __ ı._ ı ~ cu ar yorgun gıı~ı. ?tt .~ara~ı nlm~dığını beyan ~de- M~~m ek~ek_ fabrikalan tesis et- , .. 
re gelmiı, zavallı çocuğun hi.IA ağ _ ,olduklan ıçın t~bı~ ıs~ırahate muh - r.eglnı soyleih. O gün, Milli Rea.c;sü . mek ıçın ~e.hrımı7.e gelerek tetkikler ya~ı lhr~ç etUyorJz 
Jadığını işitmişti. Ömer, çocuğun ağ- taçtırlar. Hay~ı gıdelım ~e ~ervanı ran~ ~a:ı~ı Abdullah ~avuş bir zarf yar:ın lngılı7 firmnsı mfünessili dün Cenubı ~me~ık~ya külliyetli milc-
lamasından müteessir olarak kadına muhafaza edelım. Bunun uzenne be- getırrlı . lçınde ne oldug-unu sordum. ! lngıltereyc a\·ılct etmiştir. Mütchas tarda zeytınyagı ıhraç eden Brezil _ 
tu sözleri söyledi: raber ve sabaha kadar kervanı bek- "Bilmem .. Atıf bey gönderdi.,, dedi. sıs 6 haftaya kadar belediyeye bir ıya kahve şirketi son zamanlarda fı-

- Çocuğunuza acımıyor m , ledik.,. "At1f gönderdi ne demek?., diye so- proje gönderecektir. çı buhranı yiizündcn nakliyatını güç-
usunuz . b. • .. ·1 • ••-•••••••• • r· ki b akt d Evv t Niçin susturmuyorsunuz? Ara ıstan kıtlıgı esnasında Hnz • runca, gozı e odamda bulunan bir :• ••••••••••• ................ -.. u c aşarm a ır. elce tal • 

Kadın cevab verdi· reti Ömer, et, balık, yağ yememiş ve müşteriyi ihsas etti. Bunun sivil me- S BAYRAM NMIAZJ i yadan alınan demir fıçılardan bazıla-
u k'k . . : daima şu yolda tazarrııatta bulun • mur olduğunu zannettiğini ihsas cdi- i : n Alman mamulfıtından olduğu için 

- .cıa ı atı bılsenız beni muahaze d Be d · 1 Saat Dakik ~ .. 

ç1kmhı5tır. ~ 
Yalnız herhangi bir askeri 

ketin, hele hem sisnsi ve_ il~ 
scvkulceysi halmndan bu ~, 
hemmiyctli bir meselenin b()yle .J. 
surett.e, erkoılıarbiyelere _ ~i 
mehafil tarafından bildiri~ 
istili keyfiyetinin \'UkubnbJll1"" : 
ğım da gösterebilir. _J. 

Fakat, böyle haberler, ~ 
nın aşağı yukarı siyaset ve _,J 
bakunından ~k sıkışık bir b..., 
duğunu ve Rus yardımından 
ğo netJceyl aJamadığmdan 

garb cebhesine bir §eyler 1".11\ 
zaruretinde olduğunu gösteJ10I""" l 
dJr. ~ 

Bunun i~ndlrJdaJik~ 
rib ve bitaraf devletler, ~~ 
da olan her şeyi tamız keytır;S 
tanl. m&kll&dlle yapmışlar ve 1'·· 
faa t.e.rtJbatmı lıazı.rlamıştardd'' 

Avnıpuwı diğer bir~ 
.. baftMlllda ve Balkan......,... 
taraf devletler de, herhangi t# i. 
cavtb fikrinin kaUyet kesbe.,..! 
olmasına rağmen böyle bir te -
dalma vukubulacağını nazardl 
tarak, hu mmtak&lardakl bi 
ğın \'f' sulh hnlinJn müdaf,..
Balkanlann niza mevzuu halto' ~ 
rnesine mani olmak için laz~ ~ 
fikir ve ishJrliğinin elde edi~ 
çln, oldukça uzun bir ~ 
sonra t.ekrar faaliyete g~~ 
Bunun için de Tuna lıa\~ 
Balkanlarda son günlerde ~ 
diplomasi hareketin :ıııaııa.91 

Rn faaliyet önUmUzdeJd şubat 
da nihai ve kat'i netice_o;ılnl v 
tir. 

Şimdiki halde A '\.TUpadald ti' 
rafludaa prb cehlıeslnde o 
ini bir turrnz \"&Ziyetine kari' 
zarlanutlıea. eP.nnbu şarki nıdl:J 
smda huhma.nlar da harb tehi""• 
Din boralara. inmMine, elbtd 
karşı koymak ve bltaraflıklard' 
hafa.za. ~yeslle faallyetlertııe 
baştan glrlpnişlerdir. 

Balkanlardaki bu faaJiyet, ~ 
pamn büyük bir harb irine iP" .ri 
mesi i~ln Ji'71mgelen en esasi• ,; 
bet bir ilmildlr. ,J 

Onun için Belgrad t.oplantı91t ~ 
kanlardaki sulh elemanlan 91e ı/ 

yıslle A \'rupamn mukadderat' ' 
biiyük bir ehemmiyeti haiz bit' 
ya.4'i ve kat'i olarak kendislıd 
tA".rece k tI.r. 

etmezdiniz H t" ö . muştu: "Yarabbi benim günahlarım yo~ u. ~ c ışaretle memur olma- • , . _ a ~ lngıhzler tarafından Maltaya götü . 
çocuklara ~h a.:zret 1 • mer, ~ık!~ yiızündcn ümmeti Muhammedi mah- dıgını temın ettim. Ondan sonra, zar- : FJ7.anı_: 3 1 ~ riilmüştür. Brezılya şirketi taahhü • '!!!!!~~~~~~!'!!' ___ .-

nasib g"rdü 081~.zdverılme~esını mu vetme!,, fı Malık Kcvkcbin gönderdiğini söy- : 7~\'ah : 8 l : datını yerine getirmek üzere yerli 
0 • Y1.J en çocurumu do- ledi Zarfı açıp b kt 1 · • f b "kal d b' · ı b yuramıyorurn' Ömer bu ~ bd (Eslem) in şu sözlerinden Ömerin • a Jm. çınde para •............... .................... .: a ıı arımız :ın ırı e muta ık kal- tinyağı Ct!nubi Amerikaya ~ 

sarsılmıa ve k d" k, d" ~;öma an kıtlık zamanında gösterdiği endişe vardı A~dullah çavuşin }){'raber say- ...... mışt1r. Burada ımnl e<.liJecek fıçılar- dileccl<tir. / 
.., en ı en me er' dık· Sehz ta e b ·· r ~" demişti. Kimbilir senin bu h ek & anlaşılabilir: · ' • ( n eş yuz ırnlıktı . llllllilllOüllilllllllfii111ll'lli iUl!lllUllllDUillilll'ijffil""'"'nıınnıııınrı ~ 

yüzünden kaç ç~uk öldü,, 
0 
~~en, "Kıtlığın .şiddeti azalmamış olsay- .Abdulla·h· ç~vuş ~ına da itiraz et-

111 .ı lı ~ıınwııw ııUilllllil!llffilUlllJfillilJlfffiiDJllUlllWflll!llfllUUJll!llllllllllllınlllHllllllllJIWllllUIOllllWlllOIUllllllWfilllUlllUllJIJI" 
itibaren Hazreti Ömer, çocuklara aid dı Ömer, fakirlerin halinden duydu-ı~'~· kcnc~ısının. Mnlık T<cvkC'bin tı:>n- ş E H 

1
. 

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:== ğu teessürden mutlaka ölürdü.,, b~hı .~eçh~~~· yaln~z Attfın gönderdiği- R H A y A T 1 
' Bi H t" ö , 1 nı soyledıgı bahsınde ısrar etmiştir , V: '\ r gece azre ı mer ao aşıyor - . · 

1
.1 en l Sah h ken bir kadının şu melde bh beyit Ekrem İlh:ımıden sonra, binanın ıııııınıınnıınnımuıııııınııoımuııııuuıınııu n nını .~ 

ABONE BEDE~a inşad ettiğini işitti: "Gece uzuyor 'sat~ş .işine tavasst~t eden Jerans Şir- • w 1 DfillillllffiUflJUl!ID~llllDllDHlnıllllBIDililllilfilllllllllmlllmlDUlllllllffi:llmllllR:lllllmmmllllllOIOllU!lllnJllllllllO~il'llllm~ 
. . ' ketinın İdare mechsi azasından Artin Körp• _ t z• • ba t · 

1 
• ..h 

ve ~ararıyor, yanımda ıse bır dost dinlenilmiştir. Artin şunları söylemiş- ya görecekler, şimdiki kara listeyi çı- BEYOCLU HALKEVlNDE .,., 
yok.,, . . . tir : edebiyat mUnak şaaı karanlar olacaktır. Zira bun.la.r, he- TAB SERG1St - Beyoğlu p,1 

8ENELIK 

1 AYLIK 
1 AYLIK 

TGrklye 

1400 Kuruı 
7IO a 
400 • 

Hazretı Ömer evıne gıderek Pey - - Satış ve tavassut İAı"nd t-" DÜZ rüyalarında gördükleri parlak evinde nazı..-..: . t .~ 
be . . . . .. ,.. en 11,;.ler- G azeteıenle bir maarif hava- mevkilere kunılanuMlan bu Uçüncll IK"VJ 'lle§nya '· 'V6 ffll',,. 

2700 Kuruı gam ~ımızın zevcelennden olan ruati1e haberdar değilim. Bir gün, disl gördük, ödümüz pat.Ja.. zümre tarafllldan. "Artık ihtJ telif kütüphanelerin · tirakiJe 
1480 • Hazreti Hafasaya bir kadının kaç ay şirket müdürü Tamel, Malik Kevkeb dı. Maarif Vckileü mekteblenleld laduuz, bm•allww .. ~ havdl ~klyarlln- kitab sergisi a z ( 8 .,,t İ 

lonüı 

800 • yal kalab'l -· · Atıf Ödül be · tahri d J • eh ~ ~ lf"· çı mı§ ır. er:r 
1IO • IOO • nız ı ecegını sormuş, o da ve nım yazıhaneme gel- r ers erıne enur.ıiyet veril - meydanı edebiyattan?,, diye kovu- gün nf'fk du..,.""kt 

-:":"-::-~~---,_,;;,;;.._:_.J dört ay demicti. Bunun Uzen'ne ö- diler, konuşuldu. Bizim mUdtir denız" _ mesini bir tamimle alikadarlara lacaklar. ~· '""""" ır. 
16 hdncilciaun 1940 SALI '6 :=;:~~~::====:r=====~;;=' mer, her hangi bir askerin · evinden den dolma mahal hakkında bir for- bildjrmiş. Şimdi iste.r misiniz ba • • 

1 AYLIK 

358 H. Zilhicce 6 1355 ~. IJ.Kinu-;; ve ailesinden dört aydan fazla uzak mtild~n ba~~tti .. Ben, bu i§dcn anla- günkü taze - bayat edebiyat mü - • • KONFERANS _ Bugün ~ 
eun: 16 A71 1 KHım ı 70 kalmamasını emretmiuti. madıg?mı soyledım. Onlar gittikten nakaşasıru gazetelerden heoollyen l f 11 • • nlz lnanırmıeınız ? Dem'ber tarafından "'T<ibiatt' 

E S Eshabdan (Saad) go··zı .... ını· • zayi yarım saat kadar sonra lsmail !sn ili< mcktcb talebeleri yana t.alırir ı• brablm ıı~•-•· K alının 1.:1 .,, 
zc11f •at v ••• ıı Sa-at ,... , b }-" derslerine bi-az 1 . &UU\I ony Pe- f6n;vlerin teşekkülü ve bunlat1 ~ 

=---r=:::--7:"."-:--11--~~-=::::....J ettiği için camie gelemiyordu. Haz - ana te ıı:ıon ederek bulunan formill A • • e ıemnııyet verilin- yami Sa.fa ile öpil§ilp kok- il' ı ~ ~ iki••• ooıı.. öi•• ık•••• reti Ömer Saa.dın ni in hakkında bazı sualler sordu. Anlama cc bir ihtilal de onlar çıka.rsınlarf laşuğını, aule getiren kuvvetler,, mevz1'lt6 
2 19 7 18 9 4ti 723 t2 23~ zına iBtirak etmedi~~°:: dığımı söyl~im. Bilfıhara, alınan yüz Bugün al' listede isimJeri çıkanJan Naci Sadullah ile Necib Fazılın konfcran8 tJerikcektfr. 

;:;;;:- - - - de beş komısyondan yüzde iki bu u- bu sefer de "ilıtiyarladılar, yerle - ka.l'§ılık1ı ~, ........ p safa eu=•·•--S-•, R H v.-. 'ı,.. .. k o\k ... v • ._, yolu bu1madıgını anlayınca kendisini ğunu Atıf Ödül' Un aldı- T ç rini bize terketmelidirler,, diye ka- ~~u• "~ ,, uooı- - ı gım amelden li t 1 Vil-Nft ile Gavsi <nansoyun be- KONSER - BugUn saat t1 
ı 37 n 34 17 05 18 41 5 camie getirmeğe memur bir adam duydum. ra s e ere ge~irsiııler. Bu su.retle zlk tJ .r •-----.:..ıı..;.;;;;;.;;;..,;;~~~.;:,..:l ta · meycla b" k"" oynadığım, nyon Fransezde, genr. Leh 11Jfl' 

ym etmfltl. Muhak tahkika .. na ır orpe - taze - ba"'&t v r ; eme, tın tevsıı jl'in d"b" t .. J .-aruk Kü~ükle Etem İzzet.in kol woınas7.a ta f da 
,{Devomt ııar] baaka güne talik . W4"4 e c. •l n muna.ka§ ı ~ıkarsınJar. kola gudikJorlnl. -~· rı ra ın n Po'J.O"~J. 

edilmlşt:h\ _ ı.... Bızce bu takdirde t.a ~k mrar mültecll.er menfaatine bir k0""7" 
İl't8eıılz, lıuuur nmunızf veriklcektir. 



9ld •] ~ ,-,~! ~-?J ~· Milli ikhsadı 
S 

2 - - _ ~ koruma kanunu 
o vyet R I [Bof tıaN/11 mcı eay/ada] 

On~~~>liste l ıım 
Zelzelede yıkllan 
betonarme binalar N . usya sveç ve :;::,::::::~:::: ~ra:k~:"t.1::'~ • .,_ 

orveçı protesto ettı• encümenlerden mUrekkeb bir muvak- ~~~·~~l~r~: 
kat encümende milzakeresini heyeti C - AhdüıTU.hmaıı Altındağ : 

Taas . [Baş tarafı 1 inci 80.y/ada] ı ti celilenizden istirham ediyorum. Ka - Ziraat Bankası veznedarı Musta.fs sağ. odacı Ahmed ölü. kansı aağ. 
Beler ~81 cereyan eden bazı hftdl- c: mu~ib. olacak hiç bir sebeb meo- bul buyurursanı:ı, bu suretle, kanun c _ Ziraat Bankası Nwi, Ankara: 
'Norveç ne Sovyet hUkümetini , d değıldir. daha kısa bir zamanda çıkmış ola - Ziraat Bankası memurlarından Süleyman sağ. Sivasta.. 
sillerinı ~e 1:8veç nezdindeki mllines ~ Sovy~tı7r Birliğine verdiğimiz ce - cakbr.,, 1 C - Komisyoncu Fetlıl Rıza Allkınm: 
liebbü u ıki hUkfımet nezdinde ı&, I vabda, ıstıycn Norveçlilerin Finlan - Reis, hlikumct tarafından yapılmış : Necmi Şar sağ, ailesi sağ. 
ğinf b~:a hulunmağa memur etti - ı diyaya Y~~ım edebildiklerini, zira olan bu teklifi esas itibarile reye ko- c _ Dokror Ali Osman ıtıı.ya : 
ketin ~u:mektedir. Bu iki memle _ ~em~eketimızde matbuat ve söz hilr- yacağını bildirmiş ve meclis konmma Meroleltct hastahanesi operatörü Suad sağ. 
buat Utnctlerine yakın olan mat- nyeti me\•cud olduğunu bildirdik.,, kanunu layihasının teşkil edilecek bir c _ ş~li Atuned thsa.rı : 
İsveç ~~~arile bazı resmi kimseler ~!nnnerlıetm Hattını Ziyaret muvakkat encUmen tarafu~dan tetki- Muhiddin Ulusoy sağ, veteriner Nuri ynralı. 
S"""ah orveç makamlarının mu" ondra. 15 (A. A.) - Reuter!n kini ve bu muvakkat encllmenin ka- o - ç-~1-- hUkilıııet caddesi D""'"1'8 48 Tahire 

....... a ve Uz • Finl d" AIJAll.I ....,.... e:lerek S ın ahe.retinden istifade an ıya. ordusu nezdindeki husu- nun layihası ahkamı ile allı.kadar Ad- Kısım 19 amele çavuşu Çankınh Abdullah sağ. 
tıi§ bir ~:'Yeller bırliğine karşı ge ~f muhabin beş saat Mannerheim liye, BUtçe, tktısad, Maliye, Millt MU- C - Edirne öğretmen Ziya Ulugören: 
hk siya:ı;adele.açmı§lar ve bitaraf: ~ttının muhtelif kısımlarını gea- dafaa ve Ziraat encümenlerinden ay- öğretmen Bedri ölU. 
ketlerde tile telıf edilmiyecek hare- mıştlr. nlncak dörder azadan teşkilini kabul O - Nuri AD Uzunova : 

Tasa a ~unınu61ardır. Bu hattın hususiyeti §udur: Ma - eylemi§tfto. Hüseyin Kadri aın. retika.sı ağrr yaralı, çocuklan sağ. 
ve bilha~:nsının tebliğinde Norveç ~ ha1:tı. fi.rızalı ol~ak arazi ile o Reis. divahl riyasetin lAyihanın o - AbdWkadlr Ceylfuıt, Kuledibl, İstanbul: 
cevablann İsveç t:uııfmdan verilen r:ar iyı ım~ç ettirmeye muvaf : müstacellyetle müzakeresini temin 1- Posta müvezzii Dursun sağ. 
Laıış add . ~a.tnile memnuniyc.. olmuştur kı, hattı yakından dahi çln alA.kadar encUmenleıiıı heyeti u- O - Lütfi, Devlet Demlryollan tkiııci İşletmede: 
tedir. Bu ~~lmıyeceği kaydedilmek: ~~~meye .~mk~ yoktur. Ağaçlar llo mumiye toplanbsını taklbeıı içtima Ahmed sağ, karım, çocukları ölt1. 
Ya.setin· k Ukfltnetıer, bitarnfhk si em yilkseklıkte kesilmiştir ve ederek bu muvakkat encümene ayn- o - Belı.lo Eren, 1staııbul ı 
edildiği: i eneli taraflarından ibl~ muazzam kU~kler Rus tankla.nnın lacak aza.lan intfhab eylemelerini rl- Ziraat Bankası muha.eebeclsi Faik sağ. 
tnile ink" abat eden hadiseleri tama ileri h~eketıni tamamen tevkif et - ca eylemekte olduğunu bildirerek it- o - MUtekald kayma.ham Abdullah Arası 
hUk ar etrnern kted' mektedır ti nfha uınetın e ırler. Her iki : ma.a Jet vermiştir. Sil.leyman oğlu Ahmed Müştak ve ailesi sa#. 
ÇUnkU bu bu vaziyeti tehlikelidir ~uhab~re refakat eden albay st~ Meclte çarşamba gftn.U toplanacak- O - Beyoğlu Sıl'8861viler, Nari Asım : 
lsveç \' ,,}al rnezkur hUkum tl . · leJi~ vazıyctl tam bir açıklıkla izah tır. Nuri oırrıu E~ sağ, kansı yaralı, çocukları öllı. 
l e •'lorv-· (.'.<_ e enn . etmıştir· 

6 

·tarşı bir h ....,ı Q<JVyetler birliğine 1 
11 

• • Parti Mt'Cli8 Gn1punuıı İçtimaı O - Komalıh Halil Ağuşmaıı : 
ı..'<len devlet~r~ BUrllklemeğe gayret - Finlerın hesabına göre takri- Ankara, 1~ (A.A.) - C. H. Par- Uncu oğullanndan :Mustafa sağ. (Devamı var) 
~~~:~~hn.r~~~~ ·:~b~&s~~~mh~ilil~~~~~g~~h~~---~--------~-----------~~I 
Tllediklerini ~.atıyetıe mukabele et • yunca Fi~ kıtal~nle temasdadır. pılan davet Uzerine bugtlnkil 1~/1/940 A k d 
ılir .\lına.n ~~s~ermektedir. ~:~~ve şımalde ıse ;aziyet fark· f<;timaını eaat 10 da reis ve~iU Hasan n ara ra yosunun 

a~assutu Mev-ıuubab. unlarda sarih bır hat yoktur. Sakanın dynsetinde ak.detti. 
Bern, 

15 
Değil ıs k Albay, hattın i~ba.h~da dahi mu- Millt lkbsadı koruma kanunu pro- 1 • 1 • • 

ehten,, (A.A:) - "Basler Nach- ~v:ı~t cdeceğlnı temın etmektedir. jesini tetkik etmek ilzere bir hafta ngı ızce neşrıyatı 
· ne gö gazctesınin Berlin muh b" . Uhlm mesele Rus tayyarecile - evvelki grup umumt heyeti lçtimaın.-
ı re, salah· t a ı- nnin bombardıın ı tekr .Uert So ıyc tar Alrnan mah· an an ar etme- da teşkill kararlaşan komisyonun ha· 
''l herhnn ~~lr· Finlıuıdiya harbin- ~eclir. Ruslar henüz bütün kuv - zırlndığı rapor, müzakere mevzuunu [Ba.ş tarafı 1 inci sayfada] surette öğrenmenizi ve bu hadise -
l lnca~'lnı ~at•• Ahna.n tavassutu ya.- : e;ıı;ı kullanmaktadırlar. Çünkü teşk~ etmekte ldl. Hergün kıen dalga Ankara istas • l~rin seyrini takib edebilmenizi milin 
e \'e Alnıan 1 BU~t~e tekzib etmek· i 0

1 
h:adır. Mlizakereye başlanmazdan evvel yonu ile Türkiye saa.tile sa.at H,15 ki.in kılar.aktır. 

~ lPtı{;'l ınuıea:çlaınıı;ı B. Molotofa ee Y d alar yakl.aşmaktadır ve be~ söz alan Başvekil Dr. Refik Saydam, de ve 21,15 de yapılacak olan bu ser- Ankaramn ingili.zce haberler ncş • 
• >vyet iktis di dld zıya.retlerin eırf v y h ıearıdan yenı avcı ~yyarel~ ~p umum! heyetinin şimdiki mliza· vis, bugün s:ı:ıt 14,15 de açılm!ştıı-. riyatı teşebbUsünUn bUtün Britanya 
l ~lik olana .mUn~betleriııe mU- ;ekl~~ dafl ~plan tedank edebıl • keresile proje hakkında müsbet bir Evvela Bayan Nermin Menemenci- Common Wealthında bilyük bir ali· 
1 'nda.n ileri ~~~~~~~ı ~tkik maksa.· ize baglıdır.,, prensip kara.rı~a varıldığ~ t~.dirde oğlu ,t~giliz~e ~ab~rler servisi~.in ba~- ka ile karşılanacağından eminim ve 

400 Rus l'a ~ını ~ylemektedir. Am •k J ~tilden evve~ m.~acını ~emın ıçın lft.- l hyacagmı bıldırmış, ~u~u .~uteakıb Ankaranın ingllizce neşriyatın& en 
Stokholın ır.:~'l&roslııin Uı;:usu er l Q aQ yıhanın, bugUnku meclıs umumi he- Posta. ve Telgraf U. Mildilru B. Mus- hararetli ve samimi kabulil göster • 

J adaki bUtfut ·> (A.A.) - Finlandi- bir "ht ·ı "J yetinde a.H\kalı encUmenlerden mürek luoğlu kısa bir hitabe irad eylemiş ve mcnizi istemeği lüzumsuz görüyo _ 

1

\00 Rus ta gaze~ muhabirleri, dUn l l Q keb bir muvakkat encümende müza- nihayet İngilterenin Ankara Büyük nım. 
a~diya Qeh~::~ınin muhtelif Fin _ ( Ba! taraft 1 inci sayfada J keresini t~ edeceğini bey~n etti. Elçisi İngiliz milletine bir hita~e Sözlerimi bitirmeden evvel bu ve-
tuış oldUkla~ ı bombardıman et. tilfil çıkarmaga matuf tahrikatta bu· Bunu muteakib raporun muzakere- bulunmuştur. Bundan sonra İngiliz aileden istifade ederek Türkiyede i
~er. Rus tayını be~da müttefiktir. l~uş olmak ithamı,, ile tevkif edil- sine geçilerek bir çok hatibler tara- ve Türk milli marşları çalınmış ve kamet eden bütün lngiİiz tebaası na· 
·~ki ve Rihf:~r~, Borga üzerine, mış oldu~lannı beyan etmiştir. fından dermeyan edilen miltalealarla haberlere geçilmiatir. mına sevgili hükümdarımız kral 
"~ Rapnmn.ki ~ hzerine 100 kadar Munıaıleyh, zabıtanın Nev-Yorkta sorulan suallere Baş\'ekil ve komis- İngiliz BüyUk Elçisi Ekselans Sir JorJe en hUrmetkir ve halisane ta • 

1~ 150, Abo ye 
2 

00 den fazla, Ka • fesadcı1ara aid ufak bir imalathane yon reisi cevab verdikten sonra Baş- Highes Knatchbull-Hugcssen, radyo- ! zimatımızı vo en hararetli temenni • 
''lt. Vasaı şe~ 00 bomba atmışlar. mey~ana çıkarmış olduğunu ilave et- vekilin teklifi veçhile prensip krı rarı muzda İngilizce servisleri açarken a- !erimizi ve Türkiycnln çok yükS('..k 
; arnı§ ve sivil a:U~Uk hasarata uğ- mfştır. riyaset tarafından reye konularak tideki hitabeyi irad etmiştir: ReisicUmhuru Ekselans tsmet lnil • 
~l~ olmuştu B'alidcn bir çok kişi B. Hoover, yapılan tahkikatın fe . mUttefikan kabul olundu ve saat "- Ankaradan her gün radyo ile oilye en hararetli temenni ve sellm-
11ala.~, ianıaı:n~· hır çok küçük ka.ıa. 88.dcılann polis mUdUriyeti binasına 11,30 da celseye nihayet verildi. yapılacak olan İngilizce haber servis- !arımızı arzetmek istediğimi Ulve 
•&ndiya dahili ed arab olmuştur. Fin· bombalar atmak tasavvurunda bulun !erini açarken, Türk ve İngiliz millet- eylerim. 
lleıniryollan ~e tele.ton ha.tlan ve duklarııu ve "ambargonun kaldırıl • Benzin ve gaz lerini biribirine takdime muhakkak Nesrh•atı Bozan Ka.sdi Müdahale 

11 
~arbiıı başlan ara Uiramı~tır. ması kanunu lehinde rey vermiş ol - ki ihtiyaç yoktur. Biz. samimi dost- ı:..o"'nd

0

ra, 15 (A.A.} - Reuter ajansı 
\ l~ nıaııa kgıcındanberj Finlaı:ı • dukl~dan dolayı kongre azasından fı·yatları bı·r larız ve böyle bir formaliteden müs- bildiriyor: 
t efı boınbardun:!ıDlli olduğu eı:ı gid- 12 kişı~ ortadan kaldırarak diğer a- tağni kalabiliriz. .. Ankara radyosunun bugün saat 

sveç gaze+--' • budr. &aya bır ders vermek husu~ ·ınu mil- •kt .. k ld' Londra ve Ankara bundan boyle, 1215 d 1 .lk . .1. . Yaya l \oQen Fin1 · ruııc . mı ar yu se 1 . . e yapt an ı ıngı ızce neşn • ta ~1'§1 harb ed andıya.Y'.ı, Ruaaşa etmış olduklarım meydan& karşılıklı kendi lısanları ile her gtln yat parazitten miltevellid olmıyan 
d q.olduğu bUtUu ebllmesi için ıxıuh- çıkarmış olduğunu söylemiştir. [Ba.ş tarofı 1 ind .<;atı/ada] haberler teati edebileceklerdir. Bu su ı ri~ik bir müdahale yüzilnden İngll-
8 Clrihnesı lilıuın tayyarelerin gön • ~esadcılar, "diktatör,, diyo tavsif be . w • · tı f' retle, bütün bir kıtayı aşarak, sokak· ! terede işitilememiştir 

B lr )'tınlr, okuduğuma göre 
7.el7.ele~ • on fıWa muka.ve

ruet edt!n ~ tıını. demh· potMll 
betonarme b!nruıı.rmı<ı. Hatta AmA
rlkada )'etJnt~ seksen katlı binalar 
bu usulle luŞ!l ~llldlklcrl iç.in her 
türlii zoll..eleye karşı azami şekilde 
mukınim ınıı,ıer. Betonarme in~.a
tın riichalliyetine eıı bllyUk bir se
beb de bu lmlş. 

Mimar oiınndığım js_i.ıı bu iddia ~ 
nın ne dercooyo lta.d:ır doğru oldu· 
ğuııu bllmlyo.runı. Fakat :nırdumu
zuo uf;-nıdığı son zelzele f cli'ı.l,etine 
nld reslmlerl tetkllt ederken ya bu 
bllglmln tnmamile yanlış. y:ıhud da 
blzde betonarme ol.arok ynpıl:ıu in
şaatuı ~k fena olduğu neticesine 
\'ardım, 

Mesel& Tolıat Zirm\t B:u?kası, 

Jlalke\1 binası iktŞtır kat betona nne 
yap.ılnr olcluf;'U halde zelzeleyi ruü
teskib tarnamlle yılchnı11hır, yerle 
yekss.u obnuşln.rdı. 

Diğer bir ~.ok beton binahmn, 
bükümet koruıklnrıntn da. ç.ntılnn 

toprak 86\iyesfne inmi~ bulunuyor
du. 

11.aJbnki bu binaların turnıımile 

yıkıldıkları yerlerde, atı•:•ab evler 
müstesna, nisbeten ıu hasara. uğ~ 
ıwş kArgir binala.r bile nıcvc.nddur. 
Bu itibarla knbahutln bir lusmmın 
muhtelif mütca.hlıldlere yaptanhııı 

bn blnalann betonunda ve in~ mn.J
zcmosinde olıunsı ihtimııll ~ok kuv
\·etlidlr. t 

llaya.tmıd.a müt.roJıhidlik yapma· 
dun. Bu işin Wlell tara.O:ıxımn olup 
olmadığını bilmem. Bu ltil.ıarla h~ 

bir mUt.e.ahhidl itham etmek istemi
yorum. Yalnız ortada herl•c:-;çe bili
nen bir hakikat var. Hemen hemen 
her taahhUd işinde mütealıhidler 
0kıymeti ıhuhı.uumone,, .ıılıı ~ok dll
nunda. teklifler yaparak i::>i ilzcrlerl
no aldıklo.ı'ı lıaldo hHunetl Jıüda, ınl
sallerl meydamla yine dehşetli pa· 
ra kazawyorlnr, milyoner oluyorlar. 

Eğer bu ka.zanıl:w fahiş :paralnr. 
çimeoto)·a fazla kum katmak, de . 
mir potreUcri inceltmek \'eya hu· 
fetmek, temelleri kilfi derecede sağ
lam yapmamaktan müte,·cllid L~ 
- ld hiç temcnnl etmem - bu takdirde 
bu ad&nılıır mcmJckete çok büyük 
fenalıklar yapıyorlar demektir. 

Bö)·le çerdeu ~öpten yaınlıı.n bi· 
oa.lann zelzele ile değil, öksürlik ile 
blle yerle yeksan olmaları işden de· 
ğlldir. 

Alikads.r Dl!lkamla.rın na.zarı dik
katini C)elbederim. YenJ yaptll'ıbuı 

binalar teselliim edilirken çok dik
katli davrawlmaı;ı. \'e hile.o zelule 
mıntakasında yıkılmı~ olan bl.nAlanıı 
\'a.zlyetl de bu cihetten sıkı bir mu· 
ayeoeden geçirilmelidir. 

MURAD SERTOOLU 
anıta ilert aU,.._ unku ~Ue&E;ir blr li • ettikl:" .Hitler diktatörlüğüne ben - en,tl nzın artve tıgaılmzyagı azamı sat· hş ı-1 ta karşılaşan iki dost gibi, biribirimi· Yeni servis Ank~aclaki İn T 

S'V- ~ •ı.ı..ıe tedırler zer bır hUku t U d ya annın r ası zarure ı ası ı . 1. 1 b'l •.. gı ız 
S 

"l.' uıerin... • me v cu e getirmek ta- lın w d lı r· tl 1 zı se am ıya 1 eccgız. büyük elçisinin bir nutldle açılmıı:ısa 
lokh •oç Atıta.a. B ı...t... savvurunda b l . 0 uş ve aşagı a yazı ıya ar tes- B ·· 1 · ı oo b"tün B 'tan !il 

},f • otın. 15 (.A om._r u unuyoılardı. bit edilerek 15 ikincikanun 1940 tari· ugun, ngı tere e, u n. .. da, elçinin sesi zorlukla duyulmakta. Not: 
illıyeti rneçh .A.) - Havas: B. Hoover, bu teşkili.tın binlerce h' d it'b ,. ı· ya Common Wealth'ında ve btitun ' idi •eçı• flİlnalind uı tal'Yarecileriıı 1a- azası olduğunu beyan etmiş ise de m en ı aren mer ıyete konmuştur. dünyada. ilk dilşilııcemlzi, son zaman ı . . . . Ermonl ve Yahudi mel<tebleri hak 

•t~nrı bomb o Luıcanıu cenubuna rakkam aöylemektcn imtina ey !emiş. 1 - Beıızin vo gazyağuun lstan - da uğradığı bliyük fcliikettcn dolayı ı · lngıhzoc. scrvıstcn_ •."'.'•11? neariyat kında ynzdığtm yazı Uıerlne birkaç 
llııg ve bu a ı>atçnlan tetkik edil- tir. bul, İzmir ve lskenderunda depo fi - Türk mi!letine karşı duyduğumuz ıse çok vazıh olarak ışı~lmiştlr. tane şayana dikl;;at mel<tub aldım. 
te}n .. • Parçaı~- n __ • T kif ed·ım· yatları· . . h' . •. i Anadolu Ajansının Notu · Bunların ıneallı ı k ı ıı it -ın lılıııe .d ...- """'nde tayya- ev ı lfi olan 18 kişi, muta- · sempati ve kcndımızdc ıssettigım z ·. • 

1 

ve mu a • .. ,.,.. 
UsÇa y~ıa:ıbuoldufunu gösteren savver ihtilll için insanlara antren- Benzin dökme litresi: 14.35 kuruş. derin keder teşkıl eylemektedir. Ye - . Reutc~dn hbu telgrafında §ikayet e- bımı yarın nc~redeceğlm Jf. S. 

luıunum-ur man yaptırmakta Am · · Benzin "llt büyu"k teneke· 556 54 ' • r ı:- ke'.,. Jelert·n ı""· . dılen mil a ale maalesef Anka.rada ............ ___ ......... - ... ·-·-· 
İs !il" • ve enka hüku- " . . gane arzumuz, e .ı ...,.e ~""' be gü d be . U h Al H 1 SlokJıobu, vegı,, O.vııı. metine a!d '?lihları çalmakta ihtisas kuruş. • .. . rablannın c~ çab_uk surette :uaıması, , ~~t ed~lmc~ı:ir. rı m şa ede ve tes- manya 0 lan dayı 

k.ünıeu, li'inı lt5. (A.A.) - İsveç htı- , kesbelmi§ gızli bir teşekkül olan bir Ga.zyagı dokme kılosu: 14.69 ku - hasarın tamır edılmcsı ve Turkıyenın . . . . • • ,. aı haklondalt llndıyaya Yanlım mesele- "Spor klübU,. ne mensub bulunmak- ııış. 1 öo üne geçilmez cesa reli ile uğradığı .• S.ynelmdel radyo dı'.lleyonu. bır- 1$tı1 a m 1 edecek 
"erdiği cev 1 So\-yeı protestoeun ta idiler. Gazyağı çift büyük teneke: 498.39 fcliıiccte rağmen, teraklii ve refah yo . lıgmın teknık bUros~ bır ecnebı pos-
lAI RUsy abda, bUtün lsveç· "lh a B. Hoover'e göre fesadcılar bütün 1 kuruş. lunda süratle yürümeğc devam eyle- ! tanın Ankara ncşrıyatını. yabancı ( Baş tarafı l .ncide ) 
ini har:ının da rnuvatak : ti- yahudlleri ortadan k ldı k, Ga.zyağı tek küçUk teneke: 77.75 mcsidir. memleketlere yayılmasına mA.ni ol- hafta Romada bulunduğu sırada Mas. 
Yaya k en aoııra doğan alı':~1~U· mt binaları elektrik a nna kumu • ı kuruş. Bu retin imtihanında dostlarunı · ı mak için, bozmakta olduğunu bildir- sollni kendisine Almanynrun Holan. 
t llllt tev ,, .... &U.lö.lldi· ' ' gaz, su um • "" ' · ti da · tili ' ey.d etrnckte eccttb ve nıuhabbetini Panyalannı, tramvaylan ve bUtUn l 2 - Benzin ve gazyağının Ankara, za, diğer milletlerle beraber müzahe· ı· mış wr. .• . . .. yı ıs . . eu_ne:c tasavvurunda oldu .. 

Flnland dir. bakll vasıtalarını ele geçirmek ta -1 lstanbul ve 1zmire dökme olarak a- ret eylemiş olduğumuzdan dolayı Ogreııdıgımıze gore Ankara rad • ğunu bıldırmıfJtır. 
hrak ge~:.a a.id eşyanın transit O· savvurunda bulunuyorlardı. Fesad- zamt satış fiyatları: müftehiriz. ı yosu lda:csi dostane olm.ı~an bu ha· .Berlinin Nokta Na.zarı 
leç hUkfhneu1 tneaelesine gelince İs- cılar, Jewsh Daily Horward gazetesi Benzin Ga.zyağı 1 Türkiyeye gelince, en fakirlere ka- rekcto .. nıhayet vermek ıçın §iddetli Berlm, 15. (A. A.) - ·Neşredilen 
ınemıekuue 

1 
• lsveçın bUtUn yab' bllrolanna bombalar koymak güm • litresi kilosu dar bütün sınıf halkın bu münase · teşebbus1erde bulunacaktır. yan resmi bır tebliğde deniliyor ki: 

cl~Unde i~aenı 0 la.n ticaretini u:a.cı ~ binalannı, Nevyork pos~hane • kuruş kuruş 1 
betle gösterdiği ~yanı takdir feda - ............................................ Holanda hükO.mcti muayyen zaman 

~aen Finlandi;e Ç~tıtuu. bunn lermi, ~erikanın federal bankaları· karlık ve ulUvvUcen:ıba bizzat ben şa Japonyada mu··thı·ş !arda Yerilen bütün mezuniyetleri mu 
ltirltı eoyayı 'hn·aya ihtiyacı olan h a nı ve milli nıuhafızlarm kışlalarını • Ankara 19.- - hidim. Büyük fedakarlık pahasına vakkaten ilgaya karar \'cnni§tir. 
twcg transı·· e ~ten itı. 11 veyaJı: zaptPt~ek niyetinde idiler. lstanbul 16.60 15.90 kendilerinin giymesi için alınmış el - bir yangın Bu hususta Amstcrdamın ve Brük-
tunı V4:1'diğiru , e ~:k etı:nek hnk&. . _T~ •kıf edileı'.~cr arasın~ bulunan lzmir 16.65 16.05 b~lerini f el~k~t~ uğrıyan kardeşle- . selin iyi malfımnt alan meh:ıfili ~unu 
:ndllu tlcaı·et kaide~ hUkfıınetinin :• l~d:rden biri John Ca.rridey. diğur 3 _ Ankara, İstanbul, lzmir. Sam- ı rıne verenlerı bılıyorum. Tokio, 15 (A.A.) - Bugün Toki<r beyan etmekte mütt~fiktir ki İngiliz 
db. U. tabdid niyetind nı hltbfr Bu· _ Vıllıam • Hcrald Dislıop'dur. Cas - sun, Meı'Sin ve lskendcrunda tene - Londranın tUrkçe haber neşriyatı, nun 100 mil u"8ğındaki Şjzuoruıda bir ve Fransız hUkfınıctlcri Amsterdam 
~ 'Dlektedir. e olmadığını bil. ~dey'e taraftarları Fil~1rer diyorlar- keli benzin ve gazyaj;rı azami satış fi- Türkiyede gittikçe artan büyük bir yangın zuhur etmi§tir. Yangın hususi ve Briikı;elde Holanda ve Belçika. hU· 

0 rvcç llariclye N . · z:ıbıta, bombalar. bırçok tüfokler yatları: alaka ile karşılanmaktadır. bir evden çıkmış, rüzgar sebeblle der- kO.ıuetlerint yukarıda zikredilen ted .. 
l!ğ?•lo: 15 CA.A..) ~nın lleyllllatı ~ bınlerce kursun ınUsadere etmiş- Çift büyük Çift büyük Tek kUçUk BugUn Ankarada başlıyan ingillz- ~al büyiimüşl'.11'- ~ostano, gar ve dl - birleri ıılınr.ğa sevketmck maksadllo 
taı~e :Norveç arasında o~etl~ Bir- B, .· ~ . te~eke ten:_ke tene~e ce gündelik neşriyat, Türkiye ~ü~ft- ger .b~ resm.t daıreler ~e yanmıştır. btr ta.kur. haberler yaymışlardır. 
~ r hakkında Norvc teati :~len no bir Hoo~e~, bu tcşkılatı? ecnebı benzm gazyagı gazyagı met merkezinde alınan haberlen sız- Şımdı~e k.adar 150 ölü ve yaralı Mevcud intıha BUdur lti bazı meha .. 
ba~·.l{oht Norv~ a .;nllarıcı~e Na. buıu:~~~~e~ıe mU~n:ıcb?.tı bulwıup kuruş kuruş kuru~ lcre bildireceği gibi. Türkiyede vu - vardır. Şımdıden 1000 kadar bina. ya.n fil ta.to:ıfından yapılan tazyik ll.zcrine 
tir ki llne beyana~ b J l sırun hır nıu. imt' t g·şt· esel~s.nı muııakaşadan -- - - - ı kua gelen .mühim hadiseleri en çabuk nuş bulunmaktadır. Fransızlar tarafında daha §iddelli bir 

" : u unarak deıniı1. ol ın~ ·e. ını ır. B!shop, 39 yaşında Ankara 695 64-0 97 1 harb faaliyeti yolunda temayüller t& 
r - Norve~ bita do~· ~)~ad;O dogmuştur. Berfüıde ' lstanbul 615 530 83 lan, yukanda 1 numara altında gös- - zahilr etmektedir. 
~er h "niyetini raf knlınnkıa be _ her • ~:: ydaşında. Cfa.us - Gunt. 11mıir 615 540 86 terilen depo fiyatlarına, nakliyenin 1 Kurbllll Bayramı, Uo milli e&-1 Fakat Maginot h tb .. .. . d cld 

111 
Ur ve 

8 
°'.U~afaza etmek is- Amerika ord e a ~odak! fosad':' da 1 Samsun 625 555 87 mahalli resimlerin ve listesi Veklllete mi yetin gayelerine yıı.rdmı 1ç1a en dl bir faaliyette bula :mı.:ı.:..., · °"<eı: bitar~~otler Birli,."inia olup Alman.~ ";;..~ cdilnllıt 

1
Mersin 635 580 88 tevdi edilen yerlerde ise satıcı ko • uygun fı,.ntlıı.rdan biridir. lığı scbebtlo ıne::kilr unm elıafil . ; akkında §iki;;:e. llDdan idi. er Btmd'ı aza - 11sk~derun 585. 5!-5 ~O misyou~annın ilavesi suretila t.ayin1 --ıA.lnla.nynyı Belçika ve :Oıandad:m1tali 

Oıgcr Y.crlcrdclti azamı satı~ fıyat- ve tesbıt olunur. tik etmek arzusunu göstermektedir, 



YENtSABAB 

Dünyada petrol davası AADVO 
p~~ 

M d f 1 
16/1/1940 SALI 

evcu sar iyat i e yarım asır sonra &,!~0 Program ve memleket saat 

Tramvay ücretlerinde 
tadilat yapılıyor 

Küsurat kc.ldırılacak, bir mınttl~ 
dnha ihdas edilecek 

dünyada petrol kalmıyacak, ciddi !eri:: ::·~:::teoroloji h•be .. 
Çala?llM: Vecihe, RU§elJ Kam, tz. 

tedbirler almak lizım -:::=:=f=nkar,Radife İstanbul~v~ytarifelerindem~-, Birinci mıntnka ücretle~ 
Erten. hlm bazı deği§ik.likler yapılm~ içın on paralık biletler Uç kuruf8t ti 

13.30/U.OO Müzik: K&rı§ık hafif tetkikler yapılmakta ve bir proJe ha- mevkiler de 5 kuruşa indi~ 
müzik "Pl,. zır~~:1 b·ı il İhdas edilecek UçüncU uılll ~}. 

18.00 Program ve memleket saat retlu . edgıki9~ ere .n~an 1.eb~ k.~- için ikinci mevki ücreti 6 v~e ıır:. 
enn e on ve yırmı para gı ı u-

ayan. " . . . . suratın ortadan kaldınlınası ve bu mevki Ucreti de 8 kuruşa. çık 
18.40 Konuşma Çi.ftcmm saati.,, bebl h · .. .. . tır 
18 55 Se be t t se e usule gelen muşküllerm or- · · ~ 

19.lO Mem.lr sksaat • t . tadan kaldırılması gayesi gözöntinde Tenzilatta talebe ve sübay "r;/. . e e saa. ayan, &Jans 
teo l .. h be 1 . bulundurulmaktadır. Yapılan tetkik - de ayni esaslar dahilinde 1< ve me ro 03ı a r en. . . 

19.30 Türk müziği: Klasik prog • ler neticcsınd.e r. tramv~y id~resi~ va kaldınlarak düzeltilecektir. . ,,J, 
ram ıidatı bu tadilattan hu; muteessır ol- Diğer taraftan ileride aynı ._,.: 

Ahkara radyosu kilme ses ve saz mıyacaktır. En uzun seferler için ih· muhtelif hatlarda seyahat ede~ 
heyeti. . ~~ t;1ilocek ıltiçünkcü birl mdıntnkda' .bi- Uzere bir de aktarmalı seyahat .J 

idare eden· Mesud Cemil. e erme yap acn zam ar an ıger . . . . .. . .. ~; 
. · .. . •. biletlerdeki tenzilat miktarı U?lfıfi e- len ihdas edilmesı duşilnuırne~- j 

20.30 Türk muzıgı. dil ek . Pr . b ledi . i taraf daJJ ti" 
Ç la la K al N N . . S ec tir. 03e e ye reıs ın a n r: em . ıyazı ey - ~ 

hun, Cevdet Kozan, Cevdet Çağla, . ~~~a.~ idar&.ince belediyeye tek edil.diği ~kdirde Nafıa Vekale 
İzzettin Ökte. lüı du3ıınulen esaslar §unlardır: zedilecektir. 

Okuyan: Müzeyyen Sena.r. ~ vvvvvvvvvvvv,,, 

21.00 Türk müziği: Halk türktilcri. MÜTEFERRiK ı MAARıFTE: 

Oyun ve kaşık havn.lan. I"' • t ··d •• ·· M ıı· J • d ı,ıl 
Sadi Yaver Ataman. Ali Erbaş. ~eşrıya mu uru ua ım erın yar ı~ 

... ~1.15 Konser takdimi: Halil Bedii lstanbulda Üniv~site ve orta t~drisnt_ ~.# 
'Yon:~cn. " Mami f Vekfilctl, Neşriyat Umum resetcrınde zelzele fcla.ketzcd' 1 

Muzık: Radyo orkestrası Şef: Ha m··a·· .. Faile R "d 0 t "f 0 yardım devam etmektedir. AJ« F 'd Al u W'U eşı na , mnan ne~ 1l!S". 
san en nar . ., . riyatı ile alakadar bazı meselelerin Muallimler şimdiye kadar 

22.15 Memleket 63at ayan, AJnns tetkik' · · h · · leli ı a, 149 parça esya, talebeler 81~ _.. 
haberleri, Ziraat, Esham • Tnhvil!t, 1 Z 

1 ıçın lşed r:n
1
uze gek,;_ iJ ! 876 parça eşya teberru etınil11d"" 

v-mb· N k t n . "Fi t ongu 2 " an um r ,ı 
ALI ıyo - u .u .1oF..ası • ya .,, Güzel sanatlar ak•·_, 

22.35 Müzik: Mozart - KUçUk bil' geimlyG b3şi11dı "-
gece musikisi "Pi.,, KömUrsüzlüJ< yüzünden bir kaç ınealnde •timestr M 

Petrol ocaklarınmumurni görünüşü Gtiz 1 s tı AkademiSiocr 
22.55 Müzik: Cazband "Pi.,, günden beri kapalı durmakta olan ha- c ana ar .,. 

azıma "bir damla benzin bir J Bureau of Foreig and Domesticjsahib olduğu kuyulardan ve Arnavut 23.25/ 23.30 Yarınki program ve zı belediye kömllr depolan tekrar a.- rrtinlilk. sömestr diin baş]~§ e) 
darnln. kana muadildir., yahud .Commerce tarafından ne~rcdilen bir luktan ithal ettiği ham petrolü mem- kapanış. çılmıştır. lebelerın ~erlerinden milıek1< 

" ha.l'bdc db!riılccck kan kadar benzi- istatistik 1930- 31 senesinde yalnız leket dahilinde tasfiye eder. Tasfiye .................................. -....... Diln iki motörle Zonguldaktan 200 resim sergisi nçılmı§br. ·" 
ne de sahib olmak lazımdır., gibi ar- Amerika Birlegik Devletlerinde 640 bakiyelerini ve Sicilyada. Ragoza ci- Ö 1 Ü m kUsur ton kömUr getirilebilmiştir. Bu YUkaek ticaret meldP': 
tı l: hayidele.-;mi!} sözlerle değil, rak- milyon, diğer 59 memlekette de 220 varında bulunan asfaltların taktirin- 9., . b 1 d N .:J. gtin do 5 motör daha gelecektir. 

_ .. .., senesı me us ann an, .ı.. arwL ,._... d . d ki f tı 1 yü 
kc."l'llarla bn.şlıyacagım. F..sasen m:ı.y11 milyon ki cemaıı 880 milyon hekto - den çıkan ham yağı hidrojene ederek ,... af d b k s· b t ıf I !1..ara enız e son ır na ar • 

h k . b ' h b . e:ır ın an es a ıno mu a.sarr ı U 1 d lmı t B' k'" ma ru at meı::elcsı yalnız ır ar Jıtrc "takriben 65 milyon ton,, benzin benzin yapar. Mczkür asfalt damarı h ö Ş k' p hd z men mevru at aza ş ır. ır o-
l . d ~il d h . lh mcr ıtm mer ev ı aşa ma umu U b h ı.n,, .. te 1 1 mcsc csı cg , a a zıy:ı.dc su za- sarfedildiğini gösteriyor; ya.l.nız Bil- senede 200.000 ton yağ almak şartile B'l 'k b f •. 1 m r u ı·anımn U""9 gos rmemes • 

d .. aflı d'" .. "l k b' . . ve ı ecı me usu pro esor genera 1 h tteki st ki t b"t 1 ınanın a eı.r en uşunu ece ~ ır yük Brltanya adasının scnelilc ihtlya- yUz seneden fazla dnyanabilecek kuv D B . ö . Ak 1 A ıı.h ö- 1 ç n er sem o ar es ı o un· 

nln 57 ncl yalı J 
Yüksek iktısad ve ticaret ~~1 

lerlnin kuruluşunun 57 ncl yıJıJJJ 
ı naksadile bugün mektebde, -,; 
ele mernsinı yapılacaktır. 

d. ·ı k' b' "h b ı . . r. esım meı a ın ve ga kta i t dbl l al kta ır.csele ır. N te mı ız ar uıncı,, cı, normal zamanlarda, beş milyon vettcdir. Ak lı M "d T kt"°' bU ı m:ı ve yen e r er ınma • 
~ mer a nve. acı e e·-sın - ~-" 

oldu<>., ımuz halde hududlanmızdruı t ona yakındır. 1034 senesinde cihan Comitato tecnico Corporation peri, yük biraderleri sabık Prcveze mebu- dır. . . . . . Ç 1 k l&fr 
'<:ok uzakta ba~~yan muharebe mcm- petrol istihsalltı 206 milyon tondur. Combustföili Jiquidi tarafından Mus- ı au Bursa valiliğinden ıniltekaid Azm l Ma~ilı 6ciınmıztle kAfi m1ktar- aycı arın uraca 
\ckc:tto bir mayii mahrukat sıkıntım Bu rakknmlar gözönUnc nlınacak solininin direktifleri dalıilinde tanzim ö Ak 1 lrt'h 1 tı . t• ,.._ da Karabük koku mevcud olduğu an- flrkel • . . . . . . . mer a ın 1 a e nış ır. '-A:'na· 1 lnı . . . . _ .. -ııa.tl 
dogurdu; ~otorin f~yatları yük~eldi. "~ ~~~b .hnlınde 240 kışlli~ bır piy~dc edıJe-n program ltnlyada mebzulen ı ZCRI yarınki çarşamba günü saat on- aşı . ıştıı. . Çaycılar limited 5ırketi ~ ;,ı 
Bunu belkı de benzın ve guyagı fi. bölligı\mln seferi teçhizatile 120 kılo- bulunan tabii gazlardan istifade: ga- d K- .:ı k.. .. 1 M-.:ı-.1 10 N 1 Dığer taraftan muhtelıf yerlerde klb edlleeek 'fa3.liyet hakkında FJ 
' tl "k 1 · k.b ed k · · .. ıı. ıı.uı oyum e uwı.ua o. u 1 kst n-ı · l h lı tan · ..... ~11 } a nrırun yu se mesı ta ı ece - metreye nnklı içın 14.000 litro, bir hu- zojenkr fçin sulb mahrukat temin v<• Ay be k • dak' . d k ldı • mang:ı umw- enn pa a ya sa kararlar vermek ilzere dUn ~ 

Ur. Neft Sendikat İzmir, Mersin §U- ıcum arabaaı için günde 80 litre, 120 bcn7falere karıştırılması kanunen : fa : S~ k a~n' 1 ~v~nl c~ a akil kömilrcUler hakkında şiddetle takibat Ticaret MUdUı'lUğündo bir to ' 
helerinin tatili faaliyet etmesilc ala- kilometro kateden bir motörlil kıta m""•b • ol lk IUn . t'l li 1 t ı rı aBra ırd ccı \.~pdur -~~le es nen kı yapılması için alakadarlara tebligat yapmışlardır. Çaycılara Vek&l~ f 

· ... ~ un ao a o ıs ı ısa n ez • ve eyazı camım e og e namazı • --"w 
metler belirmiş bulunuyor. için 300 ton benzin 19.zıın olduğu dU- yid için pancar v. s . gibi ispirto çı _ lındıktan sonra Merkezefondideki aile ynpılmı~tır. rafından tenslb edilen akTcu> 

Benzin sarfiyatının tahdidi düşi.inü- P.UnUlecek olursa dllnya petrollerinin karmağa yar.yan maddelerin ziraati.l makbcrcsine defnedilecektir. Mer • Denizde hoftulma vakası çılmıştır. ., A 
itiyor: yerine Jconacak bir şey bulu- yrırım asır bile dayanamıyacağı hak- ni tevsi gavclerini istihdaf etmekte • 1 huma Alla.helan rahmetler diler ke· Şil 1 AI· k'" Un<l ö li· Ayriyeten 1000 ton çivi~ 

w • • kı d nikb" ~ 1 vı "~-' el " ' en n .ça oy en mer po -'-- ı i d namadıgı takdirde bu tahdıd ancak n a en ın J"'o og ar l,.tU cuın an dir. derelide ailesine sabııfor temenni e- . tl . 1 ind m~us te thall için e a.k .~ 
• b d dil . f"k . ti k t so murııcaa o. geç"n ayın yırm s e ıldı- h kkı ~ ır 

hususı ara alarn benzin vermemek, crmeya.n e en ı re ış ra · e me · Al d kö .. b ld b'lh deriz ş·ı lin k dlı 19 to 1 k ö ç gı a nda ahı.kadarlaı-a . .. , manya a ınur o ur ; ı as - · ı c uuıma ayı n u z -
tren ve tramvay işliyen mıntakalar- mek mlimkun oınıaz. sa lıı'droJ'ene e<l' lmes' k la 1 . • ~ tU k tö_,,_ b 1 k .. nı,.ı · k Bul gat yapılmıştır. . . . B · t k d tr 1 Us ı ı o Y o an ı~, -~ ----.. -~ r mo ı-WJe a ı ., ...n ıyere • 
dan otobüs seferlerıni kaldırmak gıbi ~ .vazıyc arşısın a pc o m - cins linyitler çok derinde olmadığın· car, melas, patates, odun hamuru v. arlstaııın Bur aı llmaruna ötUr - ___ , .. __ .,,. 
muvakkat ve halka rahatsızlık verici tal ısıli olan memleketler bile, bu kıy· d afl k 1 b"lm kt d' s den elde edilen 200 ooo tonu milte g g g f Halkavlarlnde yardi"' . .. . tt dd . . af d'l . . an az masr a çı an a ı e e ır. · · · mek Uzere yola çıktıklarını, yolda ır 
tedbırlere munhasır kalır. Asıl tedbır me ar ma enın ısr e ı memesı ı- v cnviz ispirto da katılarak sarfiyatın ı BUtil H Lk l l d ızeıe fi 
memleket dahilinde benzin yerine il ::ı.- çin onun yerine ikame edilecek ba.~kn Diger tnrnftan "surpoduc~on,, halin- ilzd r . . d hild te . tm ~,. tınaya tutulup bir limana sığındıkla- n . a ov er n e ze tjll-

. . . . b kl - b"lh A . . de bulunnn kokların hepsıne hariçte Y c <> mı a en mın e eg., r .. . k kctzeclelenno yardım devam e 
me edilebılocck bır karbilran bulmak- ma ru ar aramaga, ı assa vı u - . y muvaffakiyel hasıl olmuştu Reich bn rnu, ırtına arbnca motorti ter et · di 

. da.k' bUyUk d 1 u . · t1 rln mUcten bulunamn.dıgından bunlar da · .. ~ . . . . te r. 
tır. Bu yazılarda muhtelif memleket- p:ı ı eve er 'liaztye e c Fis .. h lil b . h .1 edi . k nisbeti yüzde yUze iblağ etmek Uzero mck uzcre kayıga bındiklerını, ka)'ı· .. .. . . diY' 
lerin karbüran meselesi hakkında al- göre hususi bir kal'bUran slya~eti ta- c er usu c .enzıne ta vı lrne iken p:ıtlıyan lıarb her şeyi altüst et- ğuı dalgaların te.sirile devrildiğini ,.e Emfnonu Halk~vmde ı:uıı ~ 
dıklan tedbirler tetkik ve benzin ye- kibin başlanuşlnrdır. te olup muhtelıf fab:ikalarda sıın'f t • B c-Un b. h b 1 .:ı Alın b . d ş;ı 1 f'_, k" .n d •- . dar 300 bayan fiıll yardımda 

ı.h • . tih I(ı•· A,1 b" .1 ı. u,, ır ar sencs n•ıe an- u sua :ı •• en n .usa oyu.n en o.u~- mtt"tur 
· k 11 nıl dd ı ı f 'd . Al d pet 1 "Uı- •= b ıJ\;nzın ıs sa tunın sen.:ue ır mı - . · y • rıne u a an ma e er n aı e \ e rennya a, ro ı ıuıne mec ur . . yada petrol sarfiyatının 12,5 mılyo ı fa 35 yaşında Rif atm boğulduğunu • . 1J 

mahzurları mukayese edilmeğe ~nlı- olmamak gayesi, !ngiltercde ise ma- yon tona yaklaştığı tah.m.in e~ıhyor. tonu bulacağı ,.e bunun seki2 milyı • bildJrmi§tir. ~ Beyoglu Halkevmde çalı§aJllÔ • 
şılacaktır: den kômtirilnUn fstikbelini temin et_ Havagazının d~benzo?e edilmesı men· nu için komşularına muhtaG olaca 1 kip tarafından 197 çuval es 
Kırk sene evvel dünyada sarfedi- mek ve könıUr amelesini işsiz bırak~ buıiyetl saye;;ıııdo 1934 de 200.000 tahmin edilmektedir. M•rangozlar kooperatifi toplanarak m.zıJaya teslim ediJıP! 

len enerjinin yilzde 91 i kömUrden mamak endişesile sentetik benzin ~onda., iba~et olan benzol fstihsalatı Fransada Umumi Harbi nıüteal\ i> Bir mUddet evvel teşkil edHen, fa· 5 çuval ve 134 paıça eşya da 4' 
elde edildiği halde bu nisbet 1937 de fabrikaları tes's edilml11 ve bu en • ıki senede ıkf kat edilmiş, memleket ithal~.t limanları civaıında büyük r t kat bir faaliyette bulunn.mıyan "Ma- rek gönderilmiştir. 
yüzde 70 e dügmliş, petrolden alınan dUstrl bi.lhassa Almanya<la pek zt • dahilinde mev~ud olan petrol ku~la- rol tasfiye fabrikaları tesis edilmiş a rangozlar kooperatifi,, fiili çalıema- Koro heyetine mensub biı· ~ 
enerji ise ayni müddet zarfında yUz- yade inkı§af etmiştir. rının l§lenmesı ısla.h edilerek lstihsa.- bu ~e 5. 6 milyar frank yatınlr. i sına başladı. Bu suretle 2000 kadar zelzele fcliketzedelerine verllell 
de -i den ylizde 20 ye çıkmıştır. İtalya kömilrsUzdUr; Rumanya. da lat .. 00.000 tona çıkarılmış, buna pan [Sonu 7 inci tKıhifede sanatkAr himaye edilmiş olacaktır. teli! konserlere l§tjrak et:nUgtit• 

. - I 
_ 40 _ hakaret \"e yaralamayı sabit buluyor.· Sonra otobüs hareket etti. Ben de 1 Yalnız bu kadar değil, hapiahan&-1 besliyorlar ve onu asli unutmuyor • temlyordum. Hem yalnız ann~ ~ 

fakat taammUd görmUyordu. Neti • içeri girdim. de fect bir şey daha öğrenmiştiıi ıar. ğil, hiçbir tanıdıkla görtıameınc:D· 
Biri ~~d~ usturaY? ç1~a.nr - cede beni iblr ay ha.pse ve 200 lira pa- fşte yıldınm stiratile hapishaneye 

1 
Gebe oldu~.ınrn •. evet, karnımda lı;- Ba.zılan benden evvel müddetlerini rar vcrmletlm. .J 

*en gördilğunU aöyledl. Diğen de o. ra ceza.sınlL mahküm ediyordu. dUşmü!} btılunuyordum. Burada. ge - mail Beyd~ bir de piç ~ıyordum. !bitirerek çıktılar. Bazılan bendeiı Bu kalın duvarlar aanki ~ 
nu teyid etti BUtUn bunlar bana. bir rUya gibi çlrdiğim korkunç bir ay hakkında Beni bapısbanede evvela yaclırga· ı sonra gelerek bize katıldılar. Ben, bUtUn tanıdıklanm arasına ç' 
~un üzerine hakim bana dön • geliyordu. Bu kabusda...'l uyanmamı sana uzun 6eyler anlatacak değilim. dı!a.r: Bana kUfrettiler, eziyet ettll~r, 

1
hemen hepslle arkada3 oldum. Hepnl bir duvardı. t 

dtt. Bır diyeceğim olup olmadığını bekliyordum. Fakat ooyle olmadı. Yalnız fiU kadar eöyliyeyim ki bir ay dov~iller. Ben b:r oeye tevekkUl göa· 'bana macera dolu hayatlar1111 anlat- Annem bir daha gelmedi. y~ ~ 
sordu: Yruııında iki sllngillü jandarma belir- sonra bu bina.dan çıkan Fethiye ile ter~. Sonra nı~.~yet acıdılar. Helo ' tılar. Ben de hepsine sırlanmı söy - çUncü hafta kendisin! tanı~ 'I 

- Yok 1 cm•abını verdim. Sıra ' di. Beni kollanmdan tutarak salon • bir ay evvel ayni binaya giren Fet· hazın nıa.ce:a~ .ogrcnlnce bu mer • ! ledlm. Bir çoklan hapishaneden çıl.- adam benim i in be lira ara~iJI 
:znllddeiumumiye gelince ayağa kalk· dan çıkardılar. Merdivenlerden ir h" da k büyük f kl hametleri hilsbUtUn kabardı. O zaman 1l tıktan sonra bulm::mamızı teklif et- ç 3 p 

. . . . ıye arasın ço ar ar var- anı ştı ki h t d _. raz yiyecek birakmış Aklıma. ·-,J 
tı. Beni fena halde itham eden bir sarho~ gıbl indim. Kepının önilndcld dı Evveli\ mUkemmel surette küfret- amı . m , mer ame uygusu, tiler. Bana iyi :fil er btılacakla.rmı, • !" .. 
•dd' d tti M - b d~ biıyük' otobüs girdim. İçeride ben- · . . . en fena ınsa.nları, en katı kalblerl bt- 1 nl tab· 1 il .. li im b d Sedad geldi. Herhalde bunu o ~ 
t uwame ser e . eger en a 1 mesını ve hiçbir §eyden utruunamayı . . ıo arın ır er o soy yey , en o .. 
blr k k kadı i j • ,, ·r h d"n bn~ka birçok serseri kılıklı kor- le yumu~tan bır hassaya mıılıktir. b .. ilik k k k olacaktı. Fakat nıçın ismini bJ so a nı m §ım__.~azı o a- • ;- . ' öğrenmiştim. . . . . u guze var en ço para azann.· ., 
ka t k a· . . k til kstı.dil 1 kunç tiplı ndamlar oturuyorlardı. Ba-

1 
. . Hıç çekınmeden, hıç tereddUd et- bileceğimi söylediler Bana yardun mı§tı. Bunu anlamıyordum. _ ~J r:;:. . en ~~ıtür~ h :alı ~ ,na çirkin çirkin bakıyorlar ve açık kıncı 01~ saçsaça başba.ş~ kav- med n bana çok dangalak ve çok bu vadinde bulundular.· Nihnyet bir ay oldu. Hap~4 

ce: e ı§ım. ır a .~ .yama saçık §eyler konuşuyorlardı. Arası- ga etmek, dövmek ve dayak .. yemek dala bir kadın olduğumu söylediler. . ·- . . mUdürU beni çn21rarnk evvcltL IJ" 
dıgun ve ho.yatımd1. görmedıgım us- ra bana da sualler soruyorlardı. Fa. ne demektir anlamıştım. ÜçuncU O· Ben de onlara hak verelim. İsmail Be- Hapse gırdiğimin ikıncı haftasın· . . b st t1 

t da ddi delili · 't~· da b" · t .. Und d' k bır nasıhat verdi Sonra serbe 
~ bunun ma . lm~ ~m kat ben hiç bir şeye aldırmıyordum. lnro.k her nevi fuhuş, her nevi hır • yi öldUrmek hn!tlondakl karanını da. ır 2:1y~rc gun ~ gar ı~an . ~. • y .. • : 

ü;mde t:ıammUd fi§ikfirmış. Otobüs hareket etti. Beş on dnki • sızlık, dolandıncılık hak.kında geni11 beğendiler ve bana muhtelif yollar 1 dın benı bır katlının gormek ıstedigı· dugumu soyled_i Day~adıJll 0iP' 
Hfık~ yine blr .diyeceğim olup ka sonra bir taş binanın önünde dur- malümat sahibi olmuştum. Bwıdnn öğrettil · O zaman dikkat ettim, f• nl söyledl. Tarifi~den ~nnem olduğu- .. - Bana mUtemadiy~n bit gJJ'lıJ' 

olmadıgını sordu. Yınc: duk. Jandarma evvela beni çağırdı. ba.,ka eroin denilen bey~ zehirle U1- na yola dilşmü.~ olan bu zavallı ka • jnu anladım ve gıtruedim. Bu 6kıbcte böyle i~ler yapma! Hayatını J1 t1-s' 
- Yokl cevabını verdim. Bmıun tl- Otobüsten indim. Beni kapıda~i gar- fet peyda. etmi~t.iJ:Jı. Birçok a.clreslerldııılcnn hepsi, kendilerini ilk iğfal sUrüklcnmemin manevi meaullerinden sunla ka.zan! dıye na.<Jihat edlJ;_,J 

ll&l'ilw &aıvw tetlUm etti. hiMliieda f .ana iıxı.za. muk.abilındQ ~ .W. öjNIWliftim. eden adama karaı deh.jetli l>ir ldA J biri ola.u annemle artık ıörtl.,mek is- nus. . [Devaırı9 
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Reichtag intihabatında, Marksçı 
reylerin artması harici yıkılmaya 
sebeb olar.ak dahili yıkılmanın mü
temadi surette yaklaştığını işaret 
ediyordu. Burjuva parti denilen 
teşki1fı.tın bUtUn zaferleri loymet· 
~izdiler. 

Bu da yalnız bütün intiha· 
bat muvnf fakiyetlerine rn.ğmcn 

Marksçı dalganın adcdcc artması
na mani olamadıklarından dolayı 

değil, kendi içlerinde tefessüh to
humlan tnşıdıklanndan dolayıdır 

da. Burjuva alemi, farkına varma
dan, Mnrksçı tclftkkilcrin "Pto • 
maine,, !eri tarafından batımm tel
vis edilmişlerdi. Mukavemeti çok 
kere nihayete kadar mücadeleye 
azmetmiş muanzlann bir prensip 
muhalefetinden ziyade harisiçah 
§eflerin biribirlerinc karşı rekabet
lerinden neşet ediyordu. Bu uzun 
seneler esnasında, sarsılmaz sebat 
ile yalnız bir kişi mlicadele etti. Bu 
da Yahudidir. Kavmimizin beka i
radesi zayıfladıkça, onun Davud 
yıldızı fe1.ada gittikçe yükselmek
te devam etti. 

İşte 1914 ağustosunda mubare
bo meydanına bUcuma azmetmiş 

bir kavim ko~adı. Bu ancak 
Marksçı sulhperver mezheblerin 
kavmimizi tehdid eden felç ilerle· 
mclcrine karşı mili beka sevkitabi
!sinin son bir çırpınınası idi. Mu· 
kndderat.Jmızm lmrcrla.~llğı o gUn· 
lcrde bi1c dahili düşmanın kim ol
duğu farkedilemediği için, harice 
karşı her türlii muknvemet beyhu
de hlr şeydi. Lfıtfü ilahi galib kı
lınca ücretini bahşetmedi. O, her 
kn.b:ılmtin cezası çekilmesini isti • 
yen ebedi kanunıı itaat e~ti. 

Bu mülihnzalar yeni hareketin 
mUdebl.iir prensiplerlni ve tema. • 
yUllcrini ilham edeceklerdi. Biz e
miniz ki Alman knvrninin yalnız in· 
hitatını durdurmnğ:ı değil bir dev
letin bir giln ~erine !stinad ede
bileceği granit temeli yaratrnağa. 
ancak bu mUlfi.hazalar lmdirairler. 
Öyle bir devlet ki kavminıize ya -
banr.ı bir mekanizme halinde ka • 
la.rak iktısadi lhtiynç ve menfaat
lerin hlınıctine glrmiyecek, kavmin 
kendisinden neşet etmiş bir ur.vi
veti Alnıan millotinln Cernıanik . . 
bir de' lcti olncald.:ır. 

ON !KlNCl BAB 

insanm derin temennilerine teka· 
bül ediyor dcınckt i. 

Mil~ onlarca insamn, kalblerinin 
dcrinliklerinJc, o sıradaki bayat 

~arın:n tamamen dcği~esi j. 

çin bir arzu beslemeleri keyfiyeti 
onların derin ve elim memnuniyet
sizliklerini ishat eder. Bu memnu~ 
niyetsizlik bin muhtelif !;Ckildo 
kendisini göstt•rir: Ba4tlarınd :l. O~ 
midsizlik ve cesaretsizlik; bazıla· 
rmda nefret, hiddet ve isyan : ha· 
zıla.rındn lfıkaydlik, bazılanndn. 
mildahulc i çin azgın bir arın ile, 
Gayrimemnunlar arns' nda, kimisi 
intihabatta mUstenkif davranırlar: 
kimisi, daha çokları, en sol taraf 
bruillnn ile birlikte rey verirl<.'r. 

Bizim gene; lıarckc>tlmiz iptidn. 
işte bunlara doğru temayül göste-

recekti; çünkU mc>mnun ve kann· 
lan tıka basa doymuş kimseler.hı 
teşkilatına meyletmemesi tahıi idi. 
O, ıztırabın işkt>.ncclerini çeken, a· 
zab içinde, bedbaht ve gayrimem· 
nun kimseleri toplıyacaktı. Her 
§eyden evvel, sosyn.1 bedenin sathın 

da yüzüp gitmiyecek, halk kUtle
sinin dcrifl!iklerinc kök salıvere. 
cekti. 

••• 
Siyaset bakımından i~tc 1918 de 

vn.ziyet eu idi: İki parçaya ayrıl
mış bir kavim. Birinci ~a, ki 
adcdce ~ok daha knlnbahktı, el ile 
çalı§an meslekler mUstcsna olmak 
üzere, milletin nıUnevvcr tab:ıha· 
Jarını ihtiva ediyordu. Bu sathl o
larak "millf,, idi. Bu kelime ile b.s
dedilcn mnnn " rfovlct menfaatleri,, 
elenilen fakal claho. ziyade hanedan 
menfaatleri ile ayni şey halino ge
len menfaatleri mUhim surette 
temsil ediyor demektir. 

Bu kl31m, tesirleri sathi olduğu 
kadar nabı.mam olan ve, l amıın 
ilnf ve eiddeti ha.sebile, barlz bir 
a§ağıhkta kalrm mnncvi silfilılar 

sayesinde idealini fiile çıkarm.nğa 
ve hedeflerine erlşmcğe çalışıyor • 
du. 

Daha biraz evvel mildir sınıf o
lan bu sınıf, §iddctli bir darbe ile, 
tek bir darbe ile, yere serildi. Kor
kudan titreye titreye, insafsız ga
libiyetin t.nhmil ettiı':'i hacaletl~re 
katlandı. 

Bu sınıfın karşısında el ile {;ah
şan ameleler nUfusunun btiyUk kut
lcsl mevki nlır. Bu kütle az çok 
mUfrit Marks~.ı temaylilleri haiz 
hareketler halinde birleşmi§tir ve 
fikri mahiyetteki biltUn mukave
metleri kuvvetle kırmağa azmet -
miştir. 

Milli olmak arzusunda değildir. 
Milli menfaatlere müzaheret et • 
mektcn bile bile lçtinab eder. Bila-

kis, blltün ecnebi tahakküm tema
yüllerine müzaheret gösterir. Sayı 
bakımından, halkın en büyült kıs· 
mını temsil eder. Fakat bilhassa 
mllletin öyle bnzı unsurlarını muh· 
tevidir ki milli bir yükselme onlar 
olmndan ne dUf;tinUlebilir, ne fille 
çıkarılabilir. 

ÇUnkU, l 918 tarihinden itibaren 
§Ur asını anlamak icab ederdi: AJ-

n1an kavminin her yeni yükselişi 
Almanya. üzerindeki ecnebi ta7.yi-

klni11 daha elddet kesbetmor.hı.l in
taç eyler. Maamafih bunun ~a
rı, bizim burjuva "devlet adamla
rının,, söylemeyi itiyad ettiklerl 

ve<:hile, maddi sPihk.r değildir. 
irade kuvvetleridir. Almanlar muh
tat olduklarından faila silfilllara 

maliktiler. Hilrriyetlerlni temin yo
lunu bulamanıışlarsn sebebi beka 
s~vkitnbiisinin ve yaşamak irade-

sinin verdiği enerjiden mahrum 

elmaları idi En iyi sılab, onu fa· 
aliyete b-etirmeı'!e hr.zır, Heyyal, 
a9metmiş ruh olmadı~•ça, can-

61z vo kıymetsiz bir mııddeden iba
ret kalır. Almanya müdafw..sıı 

ltald. !öe bunun nobcbi silahsız bu
lunması dc~füli. Bunda kavminin 
müöfaa::ı iç!n ~hlarını muha.f&
ı.ı dmek irMestııin eksikliği idi. 

[DCL'ı7mı var] 
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SıVasta zelzele için 
tedkikat yapılıyor 

KELAL ~Ol~ 
LTAN A1. ., KATIL Ki M ? No: es YAZAN: M. Sami KARAYB' 

İ11tanbul rasadhane11i mildC.rmua- Cazgır, aleluaul bağırıyordu: do Aliçonun alaylan kalbim• iııl~ -3-
TercUmeeden : M . T. şım,eh n..... gür ekler meydana. i"!n hi,.. olmazsa öcUmü almak iır vini Kemal Erk menin beyanatı =&::elli~: var.... ·•• :na. ru: ild söz söylemeğe karar ver 

Tom bu söze bayağı içerlemişti. mek doğru değil. Allah beliisını ver- Elli altın sırmalı bir çevreye bağ- dinı. Kazan dibine yollanacağı sırJ" 
- Serseriler diye homurdandı. sin. Ayağımın biri tahta olma"'.aydı. Sivas (Husust} - Zelzele mınta.ka- lı kazan başında dikili bit direkte ar da . 

"Ayda,, 1000 dolara mı Uç mislini ve- Ben bu kanlı işlere girmezdim! Bu smda tetkikatta bulunan İstanbul sılı duruyordu. ~ Usta; leblebileri sıkı tut!. de· 
rin bakalım satan var mı? tnhta ayakla çobanlık edemem, hay- Kandilli raımdhanesi mildUr muavini Baktım, Kel Memi~ bizim bulwıdu- c!inı. ..ıt 

Bir saattir yUrUyorlardı. Nihayet vana binemem mecburum. Kt>mal Erkmen ile rasadhnne memu· ğumuz tarafa geliyordu. Tam karşı· Hiç istifini bozmada.n ve yine ala)~ 
nehrin gittikçe daraldığı bir yerinde - Sen de nankör adamsın. Sab:ıh· ru Süreyya buraya gelerek bir kaç mıza geldi durdu. Ve selft.m verdik - bir tavırla: ~ 
sürüyü sol sahile çıkardılar. Küçük tan akşama. kadar yatıy rsun. Mis- ' gün şehrimizde de tetkikatta bu- ten sonra., Aliçoya şunları tıöyled\: _ üıen susak ağızlı, bende l< 
bir yok~şa sn~~lar. Aşağı yukan 4.0 te~ JelTi se~in hakkını fnzl~ile ö • ı ıundular. Sivasta büyük bir tela@, _ Aliço ba.~a alacağın parnd&n Memişe erittirecek leblebi kalıiladlı 
metre yükseklığindc, elle yapılmış gı- dUyor. Sankı çobanlık ctscydın daha korku ve heyecan yaratan son zel- bana. da pay çıkar. 0, di. · . 
bi dümdüz bir kayanın önünde dur- fazla mı kazanacaktın. Haydi çek bir I 1 h kk da K 1 Erkm şunları Vay sen misin bunu söyliyen ? .. Ol- Aliro hışımla kazan dibine geJnlİI 
d l H d dl rdan b. . k di zc e a ın ema en "" z1Jl'" 
b ~ :· b. ay ~ 1 ı: klın tı ayÇö~ın ld: yudum daha aldırma. söylemiştir. Aynen bu kıymetli ma- duğu yerd<>.n bağırır gibi: ti. Elile işaret ederek davulları, 
ın e ır çn ı ıga ya a§ · me ı, Viski matrası elden ele dolaştı. 1r. .. b"ld" · . . _ ülen susak ağızlı sen benim pa nalan susturdu. Ahallyo knr§ı: ·"" 

b. k · ·· ı d d S bil uma .. ı ı ını orum. t;9" ır .aç sanıye oy o ur u. onra • Tom sabahı beklemeğe karar \•er- rama ortak mısın 1 - A be çocuklar, nğnlar ... GUr 
tün ku ·ı b kt' V a·· "BiHyorsunuz ki memleketimizin w 

vveti e ir şey çe 1
• e um- di. Havvanlann markaları değişme- _ E! .. Ne olacak? •. Her vakit ge- kimse karı amasın! .. Hepten kıran ... 

d · k l - d b d bl .. · · J her tarafı tezelzillidir. Her sene mem "' 
11

• 
Uz ·aya ıgın i in e r suvannın den bir kaçının markası bozulmadan lip baş kesiyorsun, bize para kalını- rana ve çivi vuknndır, dedi. Yağla 

be · ·ı f ah f h b'l -· k leketimizde bir kaç zelzele kaydet· " ygın e er er&. geçe ı ecegı ·a iBe karışmak istemiyordu. Tuı·an . 
1 

kUrdU yor 1.. magu başl::ıdı. . • 
dar geniş bir delik açıldı. Hayvanla- çiftliğine aid bir sürünün burada bu- mek icab edıyor. Şayanı teşe ~ 1 - A be, ben öldükten sonra mi- Kel Memi§, ne de olsa dUşUnceliY 
n sıra ile içeri soktular. Arkaların· lunması hırsızlık için kafi bir isbat ki bu zelzelelerin ekserisini çok hafif rasıma konarsınıı? di, Rengi uçnıuştu. Fakat. Memi~ ıc•· 
dan kapak tekrar kapandı. Tom şim· ise de d::ung.ının Turan H olması Mis- bazan hiç hasar ve telefat vermeden _ Senelerce bu, böyle mi gidecek1 rannı vennlş bulanuyordu. 
di çalınan hayvnnlann neden bJlu · ter Pien-enin inkarına mani olacak- geçiştiriyoruz. Bizdeki zelzeleleriu _ A be! İşte meyda.nt Çıkar alır- Nitoklm; güre§e çıkar çıkmaz ~· 
na:nadığını daha iyi anlıyordu. Bu b. karakteri tektoniktir. Bunun manas. sınız! . ladım ki; MemJş kararını vernıi~ 
dümdüz duv~~n dibine hangi polis Tom. gitgide haydudlnnn şeytan ~ 1 arzımızm sulb olan kışrınrlaki muht~ ').: _ Ben fazla bir şey istemıyorum. Ya, çarçabuk hasuun.ı nınğlub edeee 
gel~ bu gcçıdı ke~:<:<1emez, hat~ lığını anlıyordu. öyle ya (l) ıearetl- 1 

lif dahili depnrtnıanlarm müvazene · • Ben de ba.şpehlivanım, hiç olmaz&& veyahut çarçabuk yenilecekti. 
dagların ortasında böy ıe otomatik bır . . H k k blit'" . . . k b al - 11· l .. ·~dan on tanesi Çilnk .. Ali h nıl hl bır' ., •• k k bul d - akl t • zdi nin yenne bır ( ) oyma un sının l., C1zulrnnsı ıle meydana çı ·an 

1 
'9:ı ~a acagın e ı a ı.Ali • u: ço ası arını ç . _ı .. I 

Tapa b" ı: k':!:· ına g~ı;:ne d · tehlikt.leri, biitün şüpheleri ortad:ın enerji merkezlerinden intiı;ar ede:; ni bana ver. . kit çabuk yenmezdi. Eze, eze ıeo;; 
om . ıraz e ı, ~onra .? . ~~ u- kaldırmnğa yetiyordu. I mevcelerin tevlid ettiği sarsıntılar de· 

1 '°11 zelzele feliiketinden hir inhba - Bire eusak, zırnık verme'll .. ı§- çıkaıır ve bir daha güreşemf\Z b ~ 
dun bıraz evvel öniuıde çomeldıgı ça- . . . 1 · i 1 ı · k rdl B u ÇO 
lılığa yakla~ı. Elin uza' tı. Uzatır u- Sürünerek gen dondlı. Kayaların 1 mektir. Bunların ~id<letlerine ve bu için bilhassa Japonya, şm gibi mem- te meydan! .. Hepsın a .. . . ge.tırd.1 ten sonra yene . un. e'f. 

tm kl b. · · d d" dibine sık oUar içine uzandı. Çok yo- merkezden olan uz:ıklığına göre ha-
1 
leketlerde zelzelelere çok alıaık olan Kel Memig fena halde içerlemıştı. lyı bilen Memlş, işi çabuk blttrıt1 ZP. az parma arı ır zıncıre ey ı. ~ . 

1 
ti d 

Çekti. Kayadaki kapak sessi:r.ce açıl- rulmşutu. Tabancalarını yanına .. ko- fif veya şiddetli hissederiz. Geçen n· 
1 
halk bu sarsıntılara hiç ehemmiyet Asabiyetinden rengı ~psarı olın~ - s yor ~- • . . . ,gtt 

dı. Tom yavaş yavaş deliğe yaklaş- yarak derin bir uykuya dald•. G07.te- yın 27 sinde Sivasta duyulan zelzele lvennez. Bizde ise mesele hnUz böylo tu. Aliçonun son sözlerıne cevab ver- Allço, yaglanruasını bıtirdı. Ca rP 
b. Tabancalarını çıkardı. Horozlarını rini açtığı zaman güneş epeyce yUk- bu mahiyette bir hadisedir. Bu zclze- değil<llr. Halkımız zelzelenin bu ka · di: duasını yaptı. ~am,hmeydan: çt:dıı0 
kaldırdı. Parmaklarını tetiklere da- selmişti. Otların . arasından ku!Ubcye lenin mevccleri Brzincan ve Kelkit rakterine Rhc:ımnrlığ1 için siniı'lerinl u- - Çık be meydana.!.. . . ları sırada Alıço, asmını 0 u 
yıyarak hiç tereddüd etmeden gizli doı;ru bir baktı. Ses sa.cin. işitilmiyor- vadisini takib ederek yüzlerce kilo • zun mliddet gergin tutar. Ve en ufak Diye böbürlendi. Aliço, bu sözU ı~ı- tutarak: . . . ,, 

ld T kr ·· ·· ilrün k 1 .. be ' • .. . . · · · - Gö.rdtin mil kesccazı McmılJ · geçidin zifiri karanlığına gfrdJ SU - u. e ar surune s e u u ~ e ı metre me."a felcre kadar uzaynn bir sarsıntılarda bUyuk bır tchlıkenln tır, ışıtmez. 
rünün uzaktan uzağa sUrilnen. ayak yaklaştı. Klü~ bo§tu İGCri girdi. sahn. U:r.ednrleki bir çok kıymetli köy korku ve telA§ı altında yaşnr. B11 kor- - Ülen öldtirüı1im seni. - · · · • · · • · • 
sesleri duyuluyordu Buras tabii bir J Karnı deh§eth acıkmı§tı. Masa.:un ._ . ku çok bcvhudeclir Slvasta bugU:ı _ Çık be!.. Ne olacaksa. olaun bol - Haydi, göreyim seni, al par' 

· ı Us Und d k ki ~ rd ve kasabalarımızı haraııeuı.rn çcvırcn - · cazları!. dedi. 
tüneldi. Tom gürültü etmemeğe ça· t e uran e me e yogu u ye- enerji reefesi Sivasa gelmiştir. en çok nazarı di.kkatimi celb~<l~~1-~t>Y - . . . . . . . . daıt' 
lışarak sesleri takib etti 15 dakika di. Pencereden dı§arıya baktı. Üç ı . . .. hlikn ötede berıdc kurulu gorcıüğilm - Hepten meydanı kestirecek mi- Menı.iş, cevab vermedi. Mey ti' 

. h d d - d sil uy·· kapattıklan Ynptıg-.mız tetkıkata gorc u 7.aınan .. . . . yı· ·. sana be? yürUdU ve çırpınmağa bqladı. J\]l sonra tünelin öte ucuna çıkmış bulu- ay u ıu;agı a r u . . • l çn<lırlardır. Her tarafın karla ortulti " .. . . 
nuyorclu. Burası alabildiğine gcnia ağılın kenarında kocaman bir ateş <lanberı Sıvasuı rlu~Jnn b~itU·ı~ sn~- olduğu bir mııhitte ve harnretin sı. Diye se-Hlendi. Aliço, bana donerek : 1da, bır iki çırpınıp ~r:v yaptı: tJ 
bir ova. idi. 'l'ünelin kapısı hafif bir yakmı~lardı. Hayvanların damgasını , sıntı1nr ~ıep o mın~k:ıd:u! ıntııar c- fırdan a§ağı :.!7 dereceye düştüi{ii bir - Şevki, ver şn kil"bcti be! Ben, cazgırın yanında ıdlm. lhtı)'ı • 
yok\J,fWI Ustiinı.le olduğundan Tom 

1 d~tinnek için kullandıkları demir- den . :U11 recfelc~d~r. Bız buı~ı~:a 1 şehirde bıı noktayı chcmmiycUe te- Dedikten sonra, soyunmağa başla- cazgı: yaman bir pehll\•andı. Ça~ti· 
yerinden kımıldamadan haydutları lerı kızdırıyorlardı. Tom kayalardan 

1 
Hoplıg namını verınz. Ve her büyuk harüz ettirmPk isterim. Çünkü asıl dı. Bir kısım seyirciler. münakaşaya ~lı ı_\.~b~ İbrahim d.~ıerdi. E~i • 

görebiliyordu. Sfuil etrafı direklerle kayalara geçerek, çalılardan çalılara ~zcledc bunların asıl zelıı:cl~~~n. son- zelzele mıntaknsı istikrara doğru iier şahid olmuşlardı. Ahali olduğu yerde ru gökyUzUne açmış, şoyle dua. 
T b' 1 ti ·ıdi A d -_ saklanarak, haydudlarn yakalştı. ru bazan aylarca devam cltıgmı tcs- lenuştir. 1 dııruvor<lu. yordu: . . ;,. 

çevrı ı ır fere yer eş rı • y og IBekl a· b' ttik 1 ~ Ali Allah1m eu gaddar herıfı plili!' 
mu11tu. Yüz metre kadar ilel'ide bir e ı. \ ıt c • Bn mıntakaılan 80 - !10 kilometre rıavullar, zurnalar çalıyordu. • - ' 
kul'.lbe vardı. Penceresinden ışık gö- Üçtincü hayvanın damgalanması Kl~chir ve Dıkili zel:r.clelerin<le de mesafede bulıınnn SivaM tehlikeli dur ' çonun, hiddetli hiddetli iJOylenip 80· U\b eyle!. . . 
riinüyordu. Tom sürüne silrUne kulil- beniiz bitmemişti ki birdenbire ayağa. böyle olmuştur. Bu zelzcle<lt• böyle bcleı·in gelmrei melhuz deı;rfldir. Her- y -. duğunu herkes görmi.iştU. Ve ban~ da hıtaben. rifiO 
be~·e yaklaşb. İçeride üç kifli idiler. kalktı. Tabancaları elindeydi. 1 olma.8ı tabiidir. kesi•ı sinirleı ine hakim olmakla ça - Kel ~lcmiş de kazan dibine gidip --:- ~~~~1'. s~kın kızına ... Bu he 
İhtiyar, çatlak bir ses: - E~ler yukarı diye bağırdı. Kı - Bu tA'lli 7..<'l?.elc arası.ıula ili~ ~:ırbc Jışmnsı ve son zelzeleden c\·vclki tabif kigbctini düzc_ltiyor. Paçabağlarını yenıld;fed~~s::~ım. 

_ Deıaek bu akşam da birini te- rruld~rsaruz yakarım .. Hnydutıa.r .ne- kada.r veyııhud ona yakın ycnı bır tc· hale a\·dct etmeyi bir va?.ıfc telakki tazeliyordu. Alıçonun soyunması çok Ned 
1 

k , p hl' , ıard' 
mizlediniz diyordu. ye ugradıklarını şaşırdılar. Bırısı e- ı kcrrliriin vukuu görülmemiştir. Onun etmesi Hi.zımdır. si\rmcdi. Hemen kisbctini giydi. Sır- h - k len dıoGeacaJdi.b etıkı,.adan L"itl' ' ı· · tab ··t·· k ld • evcs a ma aşı ı. ı:• - Ne a arsın? 1 mı ancasına go urC<".e 0 u. · == _ _.'" ,..,,....,,. . ,.. .. tından gömleğini attı, meydan yerine . · vst' 

y p · Tonı silahını at<><>ledi Kuraun a··ık- . d l Hır Dostlııl. Nuıııımf'~'iı . ...n ( 
1
.. se başa gürc~mez oldu. Hiç bu 

t · d Y•ı · • d -·ı "-:1 • ":# "" Her halde mahkenıcue tcsır c er. - . vuı .•t u. . , 
- -YI egı' 1Y1 egı · göz herifin şapkasını yere düşürUnce . . . . . . y t ~tanbul Amerikan hast11h :mesı · ken pehlivan yetlşır mi be? 
- Canım Bil amca sen de hep böy- U U birden karşılarındaki 

0

adamın ainı bıtırın?0'. t><:ygı~l:rın uagh ol~u- başdoktoru ~cpcrt yanında ikisi krı- Bi tün scyırci~er: heyecandan nefes- Sustum ve cevab vermedlm. OoP 
!esindir. Yahu adam olmadan gitti ç • ğu ahıra gıttı. Sevgılı Aytlası sahı - d 1 , .1• . 3 . ·t· il, bera r.• .. lrnlnııştı. lyı bır cUnıbUş, hem de söylilycırdu Pehlivanlarda hevce kar 

.. , . . . . . va.kaya gelmez takımından oldııgunıı . .. . " . . . iti o nıa.c l zer c :ıs•s anı t! ' - • • rr"' • 1 ' ktı . . ""'' 
Sar.a yuz kere söyledik. İşımıze bur- nlad la Ça . 11 . . k ld 1 1 hinı gorilncc nc.:ıclı ncşelı kışncdı. be celırinlizc rrclmiş cok samimi bir l.l""ttn kırana bır bnrcı? o aca · mamıştı. Ben bile büvUk ortnya r a ı r. resıı e erını a ın ı ar. . . r .. - b • • · , • J 

0 nunu sokanın ceracı budur. ITom gülerek: Tom onım yclemnı okşıya.rnk : surette knrt" l :ınmu;lnrdır. Zelzele mın Jfrn, do~usunu sö~lemck lnzımge- reşen bir pehlivan olduğum halde , 
- İyi etmiyoruz siirü çalmayı an- 1 - Görüyorswıuz ya ahbablar dedi. . - lşle yine kavu~tuk ~c;ki ~~st ~c- tnkası olan ı:ı11~<·hri yolunda çok fnz- li:-:.c, i<:imdeıı <lun e~ıyordum: . . . \'arken kfü;Uk ortaya müsabaka >" 

Jarım amma, adam öldürmek kötu. Reis iyi atamıyor. Sonra bir bac:ığı dı. I~a.yvanlurıııı cgcrlcdı. Dıger üç l:.ı. icar. t ı pi, soğuk dcvarıı clnıcktcuır. Alı: Kel Mcmı§, şu herı!a bır pıyordum. • 
- Şimdi bunu geç. Yann sabah tahta olan ihtiyara dönerek: bcy~rle be:Ubt!r haydu~ann yanına Uıuııı duyan Amerikalı kadın asıs- hatal:ı.sa. . . Sonra, hiçbir kimse, başpehliV"eı 

erken kalkmak la_zım. Soo ~emirleri I _ Babai.ık dedi. sen uslu bir ada- geldı. Ellen ayakları ba.glı olan ınah t.anlnrdan birisi: Eh, .. ol.a.bili·n·li ~a. .. ~~r ~raft~n bo- nım diyemiyordu. Çünkü; Allı..'<>; t 

ha.zırlamalısın. Bız de ateşı yaka- ma benziyorsun. Kemerini yavaş1.:ıı p~sları. birer saman çuv~lı ~ibi ~t.lan.ı 1 _ Y!lğan Jmr ne kad:ır fcı~lıı olur- zuk duşürebılırdı. Ç_uııku, Alıçonu~ baeına başpehllvandı. • 
nz. Turhan I damgası Turhan H çöz, tabancanla beraber yere bırak. ylıkledı. Üç lıayvaııın dızgınler mı e • s:ı o bun bu Türk köylih;ünün başma herhalde nıidcsınde bır lenger leblcbı Uzatmıyalım ; ik.i pehlivan enso "". 
olacak, hayvanları bir bir dağla -ı İhtiyar bu sözü iki ettirmedi. line alarak atına bindi. Atını <lolu - vcyahud sırtınn dfü~cn hilyiik bir ta~ varrlı. ıeye geldiler ve sıkı bir güreş baş 
mak li?Jm. Bll işi iki günde, .llister - Şimdi şu kabadayıların beUeı'ini dizgin ı:ıarp yollardan şehirc Kürdü. vcyuhud çöken evinin enkuındaıı da- Kel Mcmış, hasmının midesinde bir la.dı. Aliço; ilk hamlede içli dışlı t": 
Ham istedikleri kadar ara.smlar. gevşet. Bir dakika sonra üç tabanca Şehirc geiince hemen girmedi. Hay- ha mı ağırdır? Biz il.zerimize bir va- alay leblebi ve gözleme olduğunu bil- ps nlarla harekete ~"ti Bu gösteri 

- Ben i12imi bilirim yalıuz dua e- lle fişekler Tomun ayakları dibinde duttan hayvanın üzerinden indirerek zife aldık. Ne pahasına olursa ol.sun mi.ş olsaydı , nıuh;ıkkak müdafaa gil- yord u ki hasmını czrnoğe karar vcf" 
delim ki Amerika.da polis ha!iyelerine duruyordu. çalıların ara~mıa sakladı. Ağızlarını TUrk vntandu~ının sızlıyan yaralarını re.şine çekilerek musaraayı uzatır ve m.lşti. 
birer tayyare vermiyorlar. Yoksa - Şimdi şunları ayrı ayrı sıkıca sımsıkı b:tğladı . Üç beygiri de bir sar.ırık ve bunun için de yııya dahi bu surotlc Aliçoyu şişirerek bir şey- Kel Memiş, dalıcı idi. BUtUn pe?ıl~ 
foyamız 15 dakikada meydana çıkar- bağla bakalım. ağaca b:ığlndıktan sonra şehire gir- olsa gitmeğe ha7.tnz. 1 dklt.r yııpabilrdi. vunlar araımda onun çift pı..ça dııl. 
dı. Bil amca bu emri sadakatle yerine di. Geniş kenarlı şapkasını burnuna Dost Amerikan doktorlarımn bu Vallıı.hi, elimden gelse, Kel Memi- ması meşhurdu. Hemen ekseri bil 

- Çenen tutulsun ihtiyar yahu, sen getirdi. ko.dar indinnişti. Boynundaki kır • derin sempatiRi ne büyük ve cıuılı bir şin ~unına gidip leblebi ve gözl~c- sımlannı çift paça dalarak mağii\b ~ 
hiç bayırlı, iyi şeyler bilmez misin?. - Aferin ihtiyar diyordu. Bu ııs- 1 mızı mendili dişi ağrıyor gibi yüzü- do~tluk ifadesi deği l mJdir'! lcri söyleyecektim. derdi. 

- Ne derseniz deyin adam öldUr- lu harekethıi muhtara söyliycccğlm. ne sarmıştı. (Sonu yann) Nf'~t Nafiz h kat; hem mağtô.hiyetim, ve hem [Devamı "'"''] 
t - ~ 
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(Ba, tarafı 4 ıincü sayfamızda] Tokyo, 15 (A.A.) - Amiral Yonai 
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1 italyada şiddetli 
zelzele er olu 

.5!!1 

or olduğundan mezkfır sermayeyi koy- teni kabineyi kat'i olarak teşkil et -
~yük Röportaj No. 23 y FAR t!çOI muş olan şirketlerin meşru menfaat- miştir. . . ·------

y azan: UK K !erini haleldar etmemek ve bütçe mü- Dahiliye, Ticaret ve sanayi nazır- (Baş tar?~' ı 1ncı sayf<ıd.a] latanb~lun ya~dımı _ 
Uk k A vazenesini sarsmamak için sun'i ben- 1 h .. taa .. tmemiştir. karşılamış, her bınle ayrı ayrı meş- Zelzele felakctzedelerıne yuroım 

arıya c, 1 tım. fag., 1 baktım, an enuz yyun e ı l k. t" h ti .. t . t . f r ti d k d' ş .. zin imalatını haddinden fazla tevsi Çekilen kabinede harbiye nazırı o- gua·o·a~·ad ı~ ıkr~ a e:ını, kemın e kmlış aa ı~e evnm etme te ır. ehrlllllz: 

atlama vaziyetı• aldım... etmek cihetine gidilemiyor. Filhaki- lan Hata ve bahriye nazırı olan Yo- y.e .ısını . e ı~~n. ctlırere yeme e- de.:u~. ~kşam~A kad;~9~iıl~n nakbdi 
ka raffinaj sanayii ile petrol müştek- şida yeni kabinede de mevkilerini rınEı t~mın c s·ışt~d· .·· . . b' tl:_ rrl un ın ye unu , 4 ıraya a 
katı istihsal eden sanayi 1934 sene - h f d ı ;rzmcana ıno an yuz yırmı ın ıg o muştur. 

mu a aza e ıyorar. k.l b -d ·· d ·1 · t• v·ı~ t Y ·d f lak tal ·· 
sinde Fransa bütçesine 4,5 milyar Hariciye ne1.aretini Arita kabul ı oh·ı· ug Vayk?lon. edrı mış ır. d ıl aye d . el nı ke~. c ilet mhınh caks~nb~ gonk:l 
frank vergı· vermişlerdir. Yalnız yarı . t• Adı· K ra maliyeye Da ı ıye e a etin en, yar ım arını erı me uzere ç sı at c ı ı teş ı 

etmış ır. ıyeye ımu , 1 - t ed·ı . . H k. h tah · 
tecrübe ''arı t eknik mahi'-'ette iki Sk . , D . ı:; Nezaretine de ne suret c yapacagını sormuş ur. ı mıştir. nsc ı as anesı opera-

, J J urauşı \ e enızn:..ırı d k' f ı· k d l . . ... G l.b o~ı ·1· . F 'd 
sun'i benzin fabrikası kurulmuş olup 1 ,, . ta · d'l ·şterdir Ordu a ı e a etze e enn ısınma · toru a ı , c.uıı ıye asıstanı erı un genera .ı.uoıso yın e ı mı . . . . . f d k ·ı .. 1 . 
bunların günlilk istihsalatı yüz tonu -···- ları ı~ın, ~ırcs~nd~n. bın çuval ın ı l' ~.uç ıastabakıcı. \'C bır hadcın~en 
bile bulmamaktadır. Yugo&lavy;ının bir kabugu gonderılnııştır. Bu fındık ka- n~urekk~b olan ckıb yarın Suşehrıne 

Fransada benzine ispirto katmak te• zl ~ I b_uklnrı , yakacak~ m~hru,?1 olan fe- gıd~c~ktir. 
mecburidir· kamyonlarda gazoJ·en , .. a y 1 laketzcdclere tevzı edılmege başlan- Şışlı Çocuk hastahanesi doktorla-

, J Belgrad 15 (A A.) - ugos av d ·· ı 1 b ı "k" · k"b d hud kom rime havagazı kullanılması .. . . . . . zisindcn ınıştır. rın an mure < ce o an ı ıncı e ı e 
için orm~n ve sular idaresi, turinCT huku~etının Yugoslav ~ra , _ lt'ırtına yüzünden hasara uğrıyan Sivasa, Haydarpaşa Nümune hasta
klüb ha~agazı şirketleri gibi resmi ecnebı kı~~~arınm geçmes~ne mu\la köylere Sinob vilayetinden çivi ve hanesinden operatör Hakkı, dahiliye 
eh, • ··esse eler büyilk gayret !fakat ettı~ıne dnır ecn.ebı mem~a a- kerc,,te yollanmıştır. asistanı Fahir ile 3 hastabakıcı ve 

ı~r s~:~:::e~tedi;. Şimalde ve Pas de rınd~n verilen ha~rlerı Avala aJansı Abbas Parmaksızoğlu hademelerden müteşekkil olan üçün-
tekzıb eylemektedir. ·· d Koyulhisara hareket e-Calais havalisinde mebzulen çıkan v~ VVVVV'.... ~ ttılyada Şichletli Zelzeleler çu grup a 

gaz istihsalinden başka bir işe yara- MARKEMELERDE ı Roma, 15 (A.A.) - Bugün öğle- decekler?ır. . . . 
mıyan kömürleri yarım karbonizas- • • den soma Palermo ve Sicilynda zel- Bu ekıbler gıt~ıklerı yerler~e 8;hhi 
yon usulü ile işliyerek benzol, primer Üsküdar hapishanesın- zele olmuştur. İki ölü \'C bir kaç ya- hastahaneler tesıs ed~ek~erdır. ~arlı 
k ·· ·k k ld t k B' k b"' ··k b" 1 mıntakalnrda bu ekiplenn nakliyatı 

Faruk Küçük b d tla k atran ve somı o e e e me sure- d kaçanlar :lan Şileli ralı vardır. ır ço uyu ına ar ve 
Kunıandan ran aya a r en tile mayi ve sulb mahrukat meselesi- en kiliseler yıkılmıştır. kızaklarla ya~ılacaktır. d . 
- Peki ı 1 Fakat anlanmıız a atladığım falan nin birlikte ıslahı düşlinülmektedir. tbrah m yakalandı Zelzele Merkezi Komisyonu Ayr~ca bugun kalk~cak Kara ~ruz 

le Patlayı~ısor bakalım. Burada böy- yok. Yerimde olduğum gibi duruyo - İngilizler Billingham'da tesis ettik- fki ay evvel, bayram hazırlıkların· Ankara, 15 (A.A.) - Zelzele mın- postası~e de Ordu ve Gıresuna~nı en 
bunun için ruieyle~ kullanıyorlarmış, ruın. leri fabrikada senevi 150.000 ton ben dan istifade ederek, Üsküdar hapis- takasına taallük eden mütenevvi iş- muhteli~ yardımlar ~apılaca · 
lisin, belediy ~tiye almışlar mı, po- Murad Sertoğlu aşağıdan alay edi- zin yapmaktadırlar. Bu, BilyUk Bri-

1 
hanesinden, katilden 18 sene hapse ferin temerkiiz ettirilmesi için Başve- .. Dun 6.el~n Feliı.~etzedeler ka 

.Adanıa ku:ın haberi var mı? yor: tanya hazari ihtiyacının otuzda biri-
1 
mahkum Şileli İbrahim ile gasbdan kalct müsteşarının riyaseti altında, Dun §eh~ı:nıze Erzın~. mı~ta lki 

tekrar ettiın indanın söylediklerini - Amma da korkak itfaiyeci imiş dir. Kalanı dışarıdan gelir. Sun'i ben- 17 seneye mahkum Hulusi ismınde iki Dahiliye, Sıhhat ve lçtimai Muavenet, 81.?dan ~1 ~ış: d~ha .?e~~·f~::vved 
- Bilrn· · şte aldığım cevab: ha!... zinin maliyet fiyatı tabii benzinin kişi kaçmışlardı. Bir zamanlar bun- Nafıa Vekıiletleri müsteşarlarından gun ge en e7 ~. u~n u e a e~. eU-

IYotunı Artık b k d fazl . ti ef A r 1 t r . f" tın . "ki . h . ed"l . .. T d .. kk b terden 70 kışilik bır grup Eıninon 
- Nasıl bilın~ni 

7 
• d k u a arıd _ a ızze n . - d vnıpak ~m~n ~.~~a 

3 
es ı~~ ı~~ te- ların Şileye gıtt:ıa e~ ~ mın ı ~ış, ve Kızılay • mum~ssı ın en k7u~lm~ civarında tutulan ve elektrikli soba-

tak
- Bilıniyoruın ~:·· b sıme .. o

1 
ub~uyor ogrusu. Ke~di - .an ço raflaz a • -damıs ık,, ,yükı.. k- Şile ormanla~ın azı daramŞ~l~~ bir merkezı komısyon teş ı e ış- larla teshin olunan evlere iskan edil· 

larva · ını aşka or - me §OY e ır gayret, kuvvet venyor, sısat mas arının ço se yapılmıştı. Nıhayet, bunlar an ı e ı tir. . . 
O sıra:· . . atlamaya hazırlanıyordum. ! olması, sun't benzin fabrikalannın lbrahim, Galatadan geçerken, elle- Bu komisyon, iskan işleri, zelzele mış~er~. hri . lenle . 

ffanıdi ilea .:aıye ınüdUr muavini 1 İmkanı yok atlıyamıyacağım ... Fa- tayyareler için mükemmel bir hedef rinde fotoğrafı bulunan zabıta me- mıntakasının muhtelif ihtiyaçları, mu Şım ;r; :t~ar :Cali-m: ge ı:um 
H:uınandan Ze ~alar komiseri geldi. kat ııe var .•. Biraz havada sallanıyor teşkil etmesi, başka fabrika yapılma- murlan tarafından teşhis edilerek vakkat inşaat ve tamirat işleri gibi sayısı ~ye g 0 

. =ha n 
Bordu: kı bu defa da komisere sonra ne olduğunu anlamadan çarşa- ı aına mi.ni olmuş ve harb zamanı için yakalanmıştır. meselelerle meşgul olacaktır. lardan 397 kı§i burada~u . 

303 
~~ 

_ B b' fın üstüne düşüyorum. memleketin muhtelif yerlerinde her Zabıta, diğer firari Hulfısinin de tranda Toplaoaa Para yakınlannın y~a gıtmiş, etil ~ 
edildiği u d tnada böyle eeylerin imal Kendi kendime atlıyamıyacağımı ı birisi 20.000 ton esans alabilecek 250 peşindedir. Onun da bugünlerde ya- Ankara, 15 (A.A.) - Verilen ma- f~ ta. ev~=lanmak sur e ıs--a: en tnalfunatımz var mı?. l anlı yan Haydar bir itişte beni aşağı stokaj parkı vUcude getirmek en eh- kalanacağı tahmin olunmaktadır. ıtımata göre, hareketi arz felaketzede- k8; ~ · 

9 40 9 52 
d 1. 

_ N yır. ıyuvarlamış.. ven çare görülmüştür. Şileli İbrahim dün adliyeye geti - ]eri için Tahran büyük elçiliğimize t~ aku ilsa 
2 
saat ' v~ ' hae ~ 

ınıntak aml olur? Burası fabrika . . 1 Bizi seyreden herken gülüyor .• bun- Hiç petrolü olmıyanların hariçten rilmiş, hakkında tanzim edilen ev • berrü edilmiş olan eşyalardan bir kıs- ~ d zebre felt:eknle Erzd 1 ıncandah v 1 • anızda b' f ımış, 1-- •. d f 1 ah ah tr 1 1 k b . ti d b l O .. da .. d ·ı . E .. sın en azı a etze e er a ge e-zin h be _ . ır abrika olur da ._ 14l"ln ıçın e en aza k k a savura· 1pe o ama mec urıye n e u un • rakla mevcuden sku ra gon en - mı Karaköse yolu ıle rzuruma gon- k . B n1a .• d ilk d f la· 
_ a . rınız olmaz mı? sı nı Murad Sertoğlu. öyle içerliyorum ldukları anlaşılıyor. Fakat yine hiç - miştir. derilmiştir. ce tir.. u rın ıçkın e d e ~~ 

Bız bel eli ki M k.. · lüm" h · lb· · · b 1 ba k lla .... k 1 .1.•. - 1 rak Nıksar ve To attan a ge r _ e ye polisi değT , .. ev ıımı, ro u er şeyı unu • ı ınsı unu ya nz şına u nmıya - Kaç•k kuma,ıa yakalandı Tahran buyu e çı ıgımıze yapı - dı 
""'l' . Faruk git karakola ıbeızledi··· tup : rak memleket mahsullerinden biri ile _ .d K 

1 
k _ d t makta olan para teberrüatı ise 110 va~ .• rK. ymak vıu:. ~- ,.._, ..... 

t'V Uilnden .. w ye M . k Lileh e uru tay so agın a o u - w uu a am w..)'e"'!l4' A•Hu 
içind .. sor, ogren bakalım Şeh. - urad Bey, dıyorum, atlamak anştırıyor. M h d Ar . . d k k ku- bin liruya balig olmuştur. Olu du 
"""' e böyle bir imalithan · ki: hiç te göründüğü kadar kalay değil. Biz de, petrolü memlekette bulun-, ran ed ~e h bının e1vın e ba.çad b" tmrnlı Mahkiıınlan Da Hareket F lik tzedel . n akil . 1.~_ 1_ 
· "'ısat verm. eye M rad . . k d d . 1 maş ol ugu a er a ınmış, ır en ı- ' • e e enn n ve lSAAUJ.&• 

ııı.. u gillerek. caya a ar, ışandan getirmekte de- 1 b" d d 77 t Etüler d li ·· d". ı·· ail · .. 
Başını - _ y k eli ed W• • f k t 'th ıatı lre yapı an ır arama a, ev e op . k ld nn a gece gun uzu mes en go • 

ı... zı agntnııyayı o canım yor. vam ecegız, a a ı a • mızı a- k k k b 1 t ıı..c- h ed lzmıt, 15 (AA) - Enkaz a ır- rül. i . k . .1.w d'"kmed ... uYucul m sevgili 0 • U . 1 zait k . . b" 1 k aça umaş u unmuş ur. -e m · · .. en ve şı ırtasıyecı ıge o en 
Ga ar. Aradım ta dun - zaktan davulun sesı hoş ge - ma ıçın ona ır §CY er arıştır- Al. akal k 1 1 b be ma işlerinde çalışmak uzere zelzele ·a . al"h" tl .. k llan ak 

lata .... k • ra .. Ne di v. 'b· w da esaf akı .. v al al Avni y k lı wı 

1 

ı y anmış, umaş ar a era r resen ı an s a ıye erını u m 
k l ... er ezi, ne .Banka.ıar . gı gı ı aşagı n m e y n go- maga ç ışm ıyız. a a og u dr ·ım·şt· mıntakasına gitmekte olan 65 mah. til üh" hi.zm ti rd bul 

o u, ne Galatasa.ra m . ~ara - züküyor, fakat yukarı çıkınca mese· vvvv a ıyeye verı ı ır. kum d~n tmralı adasından lzmite gel sure .~ m ıın e e e un:uı 
handa böyı b' . Y erkezının bu le tam ·ı kl" . d -· t• . POLiSTE ı &- klcillk afvoncular . . Kadıkoy kaymakamı Cenab Aksu ile 
dan . . e ır ıınaıathane ld v ' amı e şe ını egış ırıyor. 1 - T " m~tir. Fatih ka akaını Rebii Karatekln 
dildi~: ıçınde patlayıcı §eyle;:~ - Yapma ~mm.. Zorla güzellik olur mu? klUbU Bunlar tmralıda bulunan 40 mab- sicillerine>: geçmek üzere dün vila-

'r gı~ıden haberleri yoktu. e 1 - Madem kı atlamak bu ka~ar ko- Fatihte tskenderpaşa mahallesinde ' Galatada kahveci Ne§Ctin esrar kfun tarafından f ~l~etzede kardeşi~- yetçe takdirnamelerle taltif olunmuş-
tı abıi raporlanın aymış buyurun atlayın, hodrı mey • . . !içtiğinden zabıtaca kapatılan kahvesi rimize tcberrü edılmış bulunan 15 bın ı d 

k.. ızı ona göre yap- dan. =e:ıye tıcad~md~ ;
1 num;;alı üzerindeki odada 50 • 60 yersiz yurd- kilo 1mrah sovanile 172 çadırı mahal- 1;e~etzedelere Tevzi Edilen Para 

l!:rt . ••• Hiç bir şey söylemeden Murad pal- taf ve ~ya P. t· an o umac~.-~~- suz adamı yatırdığı ve bunlara afyon line sevkedilmek Uzere lzmit yardım Vilayetteki büyUk yardım komltest 

1 esı gilııij iki kötü b ber tosunu çıkarıyor, yukarı fırlıyor ve . ayı, ızını ~s ıyen ve verme ıgı ı- satarak yutturduğu haber alınmış komitesine teslim etmişlerdir. felaketzedelere büyük" lere 30 kü..nı.. 
- O gilnd a aldım §ayanı ha t ta •tf · · 1 · çın kızan aynı caddede 9 numarada ' T 1 f • .,.ua 

Pund en itibaren Fatih .. k yre en us ı aıyecıye en d ku B . b kl k • d lburada yapılan aramada 8 kişinin Kral Zogonun e gra ı lere de 20 şer kuruştan olmak üzere 

l'aaın~ ~~~tını ... Tahkikatgr~: ;.~a~~cak bir çeviklikle kendini Y~~:~~tır~~~aı:ç~u:taf:~ı~a~~ l ustUnde afyo~ bulunm~ş, ~1a.: ya- .~~ara, 15 <.A: _A.) - ı!aşm~~ niifus başına yevmiye hesabile fimdl· 
llaındi 1 goren mUdür m . _ gı tıypr... hastah . kaldınlm B . kalanarak adhyeye verılmişlerdır. Bınncı Zogu Reısıcümhur et 0 lik birer aylık para yardımmda bu • 
dil .... atıyen benden . . navını ••• paşa anesın.e ış, asn nü'ye gönderdiği bir telgrafta hare- lunm 
.._~ne hUk . çok Istifade e- Kumandanlığın tezkeresi elimde er- yakalanarak tabkıkata başlanmıştır. Bir mU•tehcenllk dava- k ti felaketi dolayısile taziyede U§tur. 
-.qı rru nıetnu3 ve beni lstan . - .. .... d h b k 1 yor e arz lagUtmeden Yapduı Yardım 

2 Puna istemişti.. • tesı gunu karşısına çıktığım İstanbul ",""•fl"I ~~rrrıf 81na .... a a . a 1 .ı . . bulunmu1tur. İngilterede teaekkill eden komite 
hıdaı ise da.ha grupu kumandanı İsmail: Elektrik idaresmın 174 numa- Ha.şet kütüphanesı sa.bıbi Piyer ş. KaraJılsarda Soğuklar f li.k tzedele - d eği ~ 

ta~ Sertoğı f~ idi.. - Faruk, dedi, Beyoğlunda yazı- ralı malzeme kamyoneti Malte · •Larison aleyhine, Avrupanın muhte- ş. Karahisar, 15 (A.A.) - Pazar ~ ~ ekB re g?n ~ ::ıecek 
1 .~ lalim e~Otoğrafçı ile be - cıI.ık yapıyormupun, burada da ayni pede Yeoikariye şimendifer köp- lif yerlerinde çıkan ve açık saçık re- akşamı burada hafif bir zelz.ele ol • hwn.!ı°:· ::e h v~ . kadar 

Çiftl oğteden aonra da resim almak işi göreceksin. Haydi Bahaeddinin ya- :rüst1 altından geçerken kam • simleri ihtiva eden Das Magaizn ve- muştur. Hasar yoktur. Barakalarda ır ki ~ti tew.~. . 
k tt'aiYede te . gelecekti.. nına git... yonetin Ur.erinde bulunan ameleden saire gibi mecmuaları memlekete bulunan bUtün felaketzedeler 4: gün- ~ec~anen na e r::gını da ıd ır::-
UJnandanlıktan tkikat · yapmak için - Başüstüne kumandan Musa Yılmaz, başını köprüye çarpa - soktuğu için müstehcen neşriyatı denberi emsali kaydedilmiyen soğuk r. ı?'"C::. p~ra ~ad mın W• a 

1 
U· 

l>iin auJl ...... ft nıusaacıe almıştı Daha kapıdan çıkarken ort&.ca boy- rak düşmüş, başından ağır surette memlek ?te sokmak su çile dava açıl - ıara maruz bulunuyorlar. Bunların n~ .~kml ırdenın 1~on erecl egı teşhily~ Aaratm 
lllıotı -- taliınini .. 1 . la tı y 1 1 H d p· La . sr e birinci gumru e e azım ge en es • t ın .. Btıgiin Yarım bırak- u, şışman ve kır saçlı bir itfaiye IO· yara nmış r. ara ı ame e ay ar- mıştı. ıyer rıson, a ıy korunması için köylere 300, mahal - .. t ·ım ... d t . edilmişt' 
u. ~aresı2 au artık kurtuluş yok. förü yanınıa yaklaşıyor: paşa Nümune hastahanesine kaldı- ceza mahkemesinde yapıl~ ~u~ - lA.ta 100 battaniye dağıtıldığı gibi gos en~~ ır. 

ıyacaktık.. - Merhaba, sen galiba, Beyoğlun- rılmıştır. kemesi sonwıda beraet etm~~· M~d- iaşe mevcudüne göre, köylere makar- y ı K ı 
Korktuğum • • • daki yazıcı Faruksun? Sarnıçt• bo§ulmu' deiumumilik tarafı~dan temyız ~ı • na, fasulye, nohut, şeker ve ekmek UQOS avya ra 

~n:a Murad baş~nıa geldi. Neden - Evet. Bebekte 1nkılab caddesinde 15 nu- len bu ~a~a Temyız mah_kemesmce tevzi edilmiştir. N .h. Ze e t 
g?ZUktUler.. Serto~lu ile foto Cemal . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [Devamı var] maralı evde Rasimin manevi evladı nak_zedılmış ve davaya yemden ba~.ıl- Ege Mıntakasında ~heleler aı 1 gr p e 
bira.z oturduk~VVela kumandanlıkta - - - - - - - - ·--- - - ---- - - ------- 14 yaşmda Feride taşlıktaki ağzı a- maga ~lanmıştır. __ Muhakeme, mu - 1zmir, 15 (A. A.) - Bütün Ege (Baş tarafı 1 inci sayfada] 
Zekı, kuınana an sonra kumandan ÜNiVERSiTEDE: çık sarnıca düşerek boğulmuştur. Bir dafaa ıçın başka gune bırakılmıştır. bölgesinde fasılalı ve muhtelif şid - Piskopos Prens Pol'e Hırvatlanı 
kulllandan ın an .~ua~ni Haydar ve y • · t I müddet ortada görünmeyen Feride et Çaldı§ı pirincin heaabını dette zelzeleler olmaktadır. Evvelki şiddet ifade eden her şeyden müte. 
geI<Iü r. uavını Rıza ile yanımıza . ~Dl a~JS an ar _ rafta ar~nmuı, nihayet, sarnıcın için- verememiş g~ce v.e ~~ şe~i:de iki hafif sarsıntı neffir olduklarını söylemiştir. Vali 
. Ruınand Ünıversıted~ münhal bulunan asıs- de cesedı bulunmuş ve çıkarılmıştır. B° h fta el Sultanahmedde bir hıssedildıgı gıbı Çeşmede oldukça sarayında prens ve prenses vali ile 
1Yecıteriıı taanb.~UaVini Haydar .tf ~nhkl.~ tayınler devam etmekte - Dün akşam cesedi muayene eden ta-

1

1r ~. 1evv k 1 an ve bunun şiddetli iki, Alaçatıda hafifçe bir, Fa. köylü mebus Daburiç tarafından kar 
lfa d ırıle .. ' ı a- dir Dıge ta afta f .. ı··kı . hs t çuva pırınç e ya a an d .dd li Y ar ZCıh' Söyliyeyiın B"be . · r r n pro esor u er ı- bibi adil Salih Haşim, defnine ru a . . .. t ediği için çada gece yarısın an sonra şı et - şılanmıştır. 
tetecileti b' ır 7..Ctnberck Baydar 

1 
r çın de Avrupadaki profesörlerle mü- vermiştir. ~e~ı:; 7en~cını b~~ e~tf· dün Sul ce ve saat 1.30 da hafif olmak ilzcre Daburiç, Sırb, Hırvat ve Slovenler 

Tabu ııe takdim etti. ga- zakereler cereyan etmektedir. Kalp •eklealnde, öldü t ev ~ o~n:~ _sa. l~ c~z: mahke : iki zelzele hissedilmiştir. arasındaki kardeşçe elbirliği siyase-
ben birib~e. 'M.uraa, ne Cem 1 TedaVi kliniğine Sabahaddin Ağlar Pangnltıda Tay sokağında 6 nu - nn~ md ırlıncı s\ kemesi sonun- Tirede evvelki gece 22.25 ve 22.28 tinden dolayı prense teşekkür etmiş-
r lriınizi a' ne de ca marazi t h" · t 1 - d mesın e yapı an mu a ·· ·· t 'k" "dd tl" 1 1 l enk 'Vn- tanıdıP.. ..... _ft . , eş ıs asıs an ıgına a marndn oturan Yunan tebasından 64 ..J- d'·rt .. h ahkfım edilmiş de üstus e ı ı §1 e ı ze ze e o muş- tir. 
l'l'o-:_-&&&edik bil co~ daır Bedreddin P t · d'ld·ı Uil 

0 gun apse m ' z lzel ltı d "'..:n •• ·1 -~iz ÇekQ e. Bizim birkaç ars ayın e ı ı er. yaşlarında Kostantin Beyoğlunda mahkeme pirincin de müsaderesine tur. e e yer a n an gUı-wtu ı e Prens Pol, dahilde vifak, hariçte 
Yine atıarn di. . poz F~klr talebeye yardım Cümhuriyet caddesinden geçerken karar vermiştir. kan§lk olarak başlamış ve halk kor- sulh remzini daima dUstur ittihaz e-

herkes atladı a talbnıeti başladı y· VOnıversite hukuk fakültesi dekan- birdenbire düşüp bayılmış, kaldırıl - R k I I t I kusundan sokakl~ fırlamıştır. Ti • deceğini söylemiştir. Prens bundan 
çıkznağa korku 81ra. bana geldi. y ıne hğı hukuk fakUltesinde tahsilde bu- dığı Beyoğlu hastahanesinde ölmüş - a 1 ~arasın • ey nca red~ zelz:le fasıla ıle ~a~aba ~~ar sonra Hırvat meclis seçimlerine dair 
korktuğu Yo~, fakat arır...:aft~arı Iunan fakir ve kimsesiz bazı talebe. tür. Kostantinin kalb sektesinden öl- Evvelkı akşam, hamurkar Abdul· hafif hafif devam etmıştır. Dıkilıde olan kararnameyi imzalamıştır. 
durn . .Anlmu bellı etnıek ~a lere yardım talimatnamesi ahklmına düğü anlaşılmıştır. lah Uzunça.rşıda içki ve tiltün bayii de evvelki gece 23.45 de dört saniye Prens Pol Rumen Kralı ne 

Cama arsınız a YiğitliJı: ~o~ • göre para vermek suretile nakdi yar Y•ngın Yusufun dükkanına gitmiş, bir duble süren bir zelzele olmu§ ve bunu 6 Göriişecek Mlf 
~~Yeti ~ı~ ~. A.~ dun~~rda bulunmuştur. Kadıköyünde Muvakkithane cadde ş~rab içip . on ku~ ver~i~ten sonra s~ni~e devam ed~ orta .§İ~dette ikin- Bükre:1, 15 (A.A.) - Kral Karoltln 
Yine obnı .. &§agı ba.kt:ını. Dıger taraftan fakir talebeler için sinde ressam Vecihinin 31 numaralı bır de 22 lık rakı ıstemıştir. Yusuf cı bır zelzele takıb etmiştir. gelecek hafta sonunda Yugoslavya 

14tıa\'iııY~.. .Aalı açılması arzu edilen yurdların para- evinde kiracı Bahriyenin odasındaki Abdullalıın evvelden rakı borcu _ol • Yeni Zeluleler .. naibi prens Paul ile görUşeceği ha.k-
lı.nu aıılaınışaydar benim tabansızıı. 81zlık sebebile bu yıl da açılamıyaca- sobadan yangın çıkmış, itfaiye tara - duğunu ha~rlatı~. p~ra~ı ve:meyınce Ankara, 15 (A. A.). -. Dun saat kında Bilkreşte yeniden rivayetler 
~ fırladı ~Inıaıı ki bir adı ğı anlaşılmaktadır. fından derhal söndtirillmilştür. rakı veremıyecegını soyley~nce Ab- 21,5 de Anknrada hafıf bır yer sar- dola~ma!<tadır. Bu rivayetlere naza.-

- lfaydi, d · !anıma geldi. ın.da .~yva~sara.y~a Avcıbaşı sokağında dull~ b~r su~~.ı ç.~ çekmiş, Yusu- sın~sı ol~uştur. r'ln. mülakitt, .. Rumanya kralının da-
- l>eki, ~·Atla.. . - mutekaıd Anfın sahib ve Mustafanın fwı uzerıne yurumuş, ~sırada orada Yıne dün Amasrada v _saat 20 \'C vetlı bulundugu bir av esnasında ce-
- ll{ey ı>ekı aınına biraz d Sulh ve siikftn l~de bir bay- kiracı olduğu 7 numaralı evin mutfa- bulunan mahalle bekçısi Abdullahı 20.10 arasında Uç. Ereglide sant 21 reyan edecek ''e bu av Yugoslavya 

tuın.. e duraca.ktnıtsuı atla~ nmıa erlştiğimize sevinerek, kur- ğından, kirar.ılardan Hnfizenin yaktı- yakalamıştır. Abdullah dün Sultan- de bir ~efa ~~a~ üzere yer sarsın- hududu yakınındaki bir Rumanya 
- PeJti a yo- banla.nmızı havalanmızın konın- ğı mangaldan yangın çıkmış, itfaiye ahmed üçüncü sulh ceza mahkeme- tılan hıssedılmıştır. BugUn de saat villyetinde yapılac·ıktıı. i\laamafih, 

tlıyoruın.. masma bağııJbyalmı. tarafından mutfak yandığı halde sön sine verilmiş, muhakemesi sonunda 6.5 ve 6.1" '"cıında Bayburdda Oç mfilakat hakkında şimdiye kadar 
._ __________ L..' -.J dürUlmüştUr. beş gün hapse mahkum edilmiştir. hafif zelzele <luyulmuf'}tur. rPsmi h . b:r Yn yapılmamıştır. 



8&blf e : 1 

ii!LWA<AlJ 
1 2 ' • s 6 7 8 9 10 

ırrı ı ı ı ı ı ı~• 21--b: !Ilı 1 1 1 1 1 1 
' !l&I 1 1 1 1 ı•ı•ı 
• ı ı ımı ı ı ı ı ı• 
5 ı-ı-ı-ı ı•ı ı•ı•ı 
., ı•ı 1 ı•ı 1 1 

7 1 ı•ı ı•ı ı•ı 1 
g 1 1 1 1 1 1 1 1 

, ı•ı, ı U' ,. 
1 ı•ı 1 111 
SOLDAN SACA : 

1 - Rir kaza ismi. 
2 - Ekmek yapılır, devıilmek. 
3 - Bir nakil vasıtası. 
4 -- Yere inen bult, bir rakkam. 
5 - Akıllı kadın, bir zamir. 

Y EN J S ABAB 

A NI TESİR 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMA TiZMA, 50GUK 

ALGINLJGI 
ve bütün ağnlarını derhal keser. 

LUzumund• 

,.. .... ______________________ .... 
DENiZ YOLLARI iŞLETME 
MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

DEVLET 
UMUM 

İdaremizde münhal bulunan 150 lira maaşlı gernt ta bibliklerine 
doktor :ılınacnktır. 

Şeraiti öğrenmek üzere evrakı resmiyelerile birlikte Umum .Mil· 
dürlüğünıüz Zat !şleri MildUrlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilfıll 
olunur. "324,, 

===============================================~ 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur edell 
hastalıklarla ya11ılacak mUcadelede ve bilhassa seferberlik esnasmcı. 
hastahnnelerde Kızılay esas hemıirelerine yardımcı sıfatlle çalışmak 

üzere İstanbulda Aksarayda klln 

6 - Memleket, işaret edatı, nida. 
7 - Fena değil, bir renk. 

~ 
gUnlle 

ll kat• 
•hnablllr. 

Kızday Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

8 - Muvaffakiyet kazanma. 
9 - Bırakılan eser, büyükler. 
10 - Odun çıkarır, memnu. 

Atına 

lofya 
10I Drah•I 
100 Leva 

~,.. 100 Ç•lıc k• .. 
Medrlf 100 ~ .... 
Varteva 1IO Zloti 

auılap.... 1M ~••ti 
Hlıcret 100 L., 
•••oratl 10t Dinar 
YekehaMa 100 Yea 
atoı.hı• , .. lav .. Kr. 
Maekevı tOI ""lale 

13.36 

23.5525 
0.965 
3.1575 

30.915 
30.8275 

&8HAM VE Tf'HVILAT 

Sivu • Erzurum I 19.02 
Sivu • Enu.-um m 19.22 

Ciönüllü Hasta bakıcı 
yetiştirmek için 15 kanunusani 9!0 dan itibaren ikinci kurs açılnııt· 

tır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 
1 - 20 illi 45 yaş :ırasında bulunmak. 
2 - · En az ilk mektcb tahsili 'görmüş olmak. ""' 

Kaydolunmak ve dersler hakkında malOmat almalı istiycnler yu· 
karıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. Birinci devre 
kurs iÇin kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tekrar müracaatla 
kaydolunm::ılan. 

Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin 
koşacaklarına kaniiz. 

1 . İnhisarlar U. Müdürlüğlindcn ı 
'---~-~ 

Cinsi Mikt.a.n 
Muhammen B. 3 7,5 teminat Eksil~ 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli 
~~~~~~~~-~~~~- ~-----
Nişasta kola 20.000 Kg. 3330. - 249 . 75 Açık ek. 14,!# 
Anidrit sülfürü 1.000 382. 50 28 . 68 Pazarlık 15 

1 - Şartnamesi mucibince 1000 Kg. asit sillfürü müteahhid naınıo' 
ve yine şartnamesi mucibince miktarı yukarda yazılı nişasta kola hiza!•• 
nnda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
· kualarında yazılıdır. 

il! - Eksiltme 16/ 1/ 940 cuma günü Kabataşta Levazım ve Mili>'• 
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte S"o 7,5 gÜ' 

venme par:ılarilc birlikte mezkur komisyona gelmeleri. "64,, 

Eminönü Kazası Yardım 
Komitesi Reisliğinden: 

Felaketzede yurddaşlanmıza nakden ve aynen yardım arzusun· 
da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yardım kabul edilen 
nahiye şubelerimiz aşağıda arz ve ilan olunur. 
Merkez nahiyesi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alcmtlar .. Soğukçeşme Alay köşkünde Kızılay şubc:.;i 

Beyanı ,, \'ezncciler Mali.ılgaziler bitişiğinde Kızılay şubeGİ 
ve Kapalı~arşıda Çarşı şubesi. 

ilini arı 

Tahmin 
temiİı:ı.t bedeli 

82,50 

54,00 

-1100,00 Belediye hesab işleri mUdürlUğUne bağlı daire ~ 
şubeler için IUzumu olan 11 aded şef ve 40 ad.
memur masasının yaptınlması. 

720,00 İtfaiye mUdüriyeti için lüzumu olan 450 aded Y'" 
tak yüzü ile 450 aded yastık yUzU "nümunesi v.,ç• 
hile., · 

. İlk teminat miktarlan ile tahmin bedelleri yukarda yazılı işler nY.rt
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat ?J~ 
dürlüğü kaleminde görillccektir. İhale 31/1/940 çarşamba günil saat l, 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin hizalarında yazılı ilk te~r 

Darülllcezcde hir hustabakıcdık nat makbuz veya mcktublan ve 940 yılı Tictıret Odası vesikasını ve y~· 
200 sırlı tencere münhaldlr. Evsafı lfızmıeyi ha.- nız masalar için atölye sahibi olduklarına dair alacakla:-ı vesikayı hiJ111" 

500 ,, süt kabı iz olanların , ·esikalarilc beraber len ihale günü muayyen saatt:ı Daimi Encilmcnde bulunmaları. "434,, 
1000 ,, ~ydanlık Da~ınc~e Müdüriyetine mil· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

500 ,, ördek raca:ıt etmeleri ilan olunur.

1 
! .. ••••••••••••••--••-••••1111 

11 kalem zis kamyon parçası. 500 ,, su kov~sı •---------• Askeri Fabrikalar Satm A'.ma Komisyonu ilaJları 
34 kalem motosiklet parçası 1000 ,, oturak -••••• •••m••••••-'!" 
27 kalem mengane, anahtar ve- 500 ,, oturak sUrmeli 1 Tahmin edilen bedeli 7800 lira olan Ordu tipi 600 aded battaniye il• 

saire. 500 cam ördek o r Haf 1 z c em a 1 600 kilim "beylik,, 'fophane Salıp:ızarında Askeri Fabrikalar yollamasıP' 
Yukarıda yazılı 78 kalem malzeme Yukraıda yazılı 8 kalem sırlı ve cam ı . daki Satınalma komisyonunca 26/ 1/ 1910 cuma gürı.il saat 14 de pazarlı1'· 

nin pazarlıkla eksiltmesi 24/ 1/ 940 malzeme mUteahhid nam ve hesabına Lokman llekım la ihale edi:cccktir. İsteklilerin nıuv akkat teminatı ol:w 585 lirayı bet 
ça.I'§amba günü saat 15 de Tophane- 31/ 1/ 940 çarşamba ~il .~t 14 de Qahlllye Mütehassısı hangi bir Malmüdilrlilğüne yatırarak alacakları makbuzla birlikte ı:neı· 
de Lv. amirliği satınnlma komisyo - Tophanede levazım anıırlıgı. satın~l- Divanyolu 104 kCır gün ve saatte komisyonda bulunmalaıı. Nümuneler her l,'Ün koıııi'· 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin belli ma komisyonunda açık e~sıltme .110 Muayene &aatleri pazar hariç yonda görülebilir. "414,, 
~~~m~~u~k~~M~-alm~u~T~m~~~e~l~ ~~~-E~lı~c~a~i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
meleri. "426,, "595,, ilk teminatı 339 Ura 3,7 kuruştur. sabahlan 9 - 11 huiki fıkara 

• • • 3artname ve nUmunelen komisyonda kabul olunur. T. 22398 

Ylrml dört blA kilo keçi kıh mtl . &örfiltlr. "598,, .. 429,. ı•----------• 
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