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Erzinca 4PSAR~i\ ardı 
Milli Şefimiz şehri dolaşarak felaketzedeleri bizzat 

fecidir teselli etti. Erzin canın • • 
vazıyetı pek 
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Almanyadan 1 

Gelen Sesler BÜYÜK YARDIM FAALiYETi 
r-

.ııerliıı ra.<lyosu, Anndoluda zel- Yurdun her yerinde hararetle ianeler top
ııelcd<'n ölen on binllirce insan için 
bir t~es-~ür kelimesini bile fazla. 
gördüğii halde ~kler~n l~lne ni
fak sokmak. milli hirllğhnizi boz-

nınl< ePl•Ulc talırildltta devam ·~ı 
durdu. 

/anmaktadır 
ribat 

- Dün yeni bir zayiat ve tah
lis t esi neşroluudu 

~'rt~ .r . 
liiii.' nun ;rü çe ~· 

0'~1ri giht dinıeaıYıe zan1.#"· ,. . 
dolu (3,ja.nsını~ R!rlin , 
fıncl~ı hangi .. sııatte..~j> 
uztı . kl~ın~aı: ya t çe 

·
1 

ta jpır c; sab n e 
neşr ~~, 
verıni 1t".'~~:~ , &Ak 
AJnı:UlY '!les!Jii Jl.e , e~ t&-
dinı. ~ille ~~lq;j a-
dar olllll ve !}.!f'~. karak-
t ıeri Iıa.kkıuda~kayese yap. 
er ı nıera.k ed~cek olaıı vatandaşla.~ 

ma) .. b . 
uı ııeılriının u yeru :ne5riyatı beş 

rırn f 1 ·ı b'" ı 
d'iıJdka ası a ı e oy e takib etmlş 

en k · t d" 
1 .. ,.ını co ıs er ım. 

01111 3 ..... 
tnciliz radyosunun kibar ve mfun-

k .. :; ~ıauğu k d r ob ektif lisanı gil
n~;1 h::ı.va~slerinı verdi, bazı gazete

. ncı;rıyatından bahsetti ve Türk 
lcrıu .. -

tıı.Jllnı mateme bogan felllket hak-
VD ~a Ingillz hUkilmdarının ve İngiliz FelA.lr"t saha.sımla,.-. ahmm ilk resim, ve Samsunda Hacı Hatun oomilnin yıkılan minaresi 
kın..- .. 1 . 

·ııetlnin teessur ennt anlattı. Lon-

:n::;;.;::iı~~::~· o~a:e:~: - Karilerimize Bir Kolaylık -, 1 n ö n ü m O h i m 
ınur-ı:dar Ftin.ig:elf geldiJd : ki Al· 
mıın .. ~ ~ ~ nasy -: sya- Felaket sahasında bulunan, yakınlarından • • • 
u~~ -~:~ar B~~~ :a . e :~: haber alamayanlar gazetemizden oraya D 1 re k t 1 f 1 e r ve r d 1 
çdc ıetlkk! edildikleri _bir varmış bulunan muharririmizin adresini 
P~~ daiıs nüfuz ettim. dyo. k 1 f k ·; · 
ke b<l dinlerken, ke.ndimi o] et- ..._ ____ a_ıa_rl_a __ ı_e ..... g._r_a __ ç_e_e_b_ı -· r_ı_e_r __ _ 
:Mı.- anlkıırda~ hiddet 
alc~na ~?JJ.t • , akat, der-. 

~ş.l ~-lı~ · sizliğin, ka-~ 
ba~ğuı bu kadar oyu koyu tezahUıil 

rŞısında ı.,adamlann, ancak merw :a ınete lAyık biçarelerden ibaret ol
a ;;,ına hlikmetmek suretile stlküne

dU&
ttıni ınuhafa.:ıa edebiliyordum. 

1J$lin radynıru. Anadoluda zelzele-
ölen on binlerce insan için bir te

den ur kelimesini bile fazla gördüğü 
ess "kl' ı· f ıde Tür enn çıne ni ak sokmak, 
}ıs li - · i · b k · ·ııi bir gım zı ozma emelıle tah-
~atta devam etti durdu. Hiçbir ha
r diS vermedi. Y alruz Türkleri budala va 
yerine koyarak onları çocuk gibi al-
da.tuıağa. uğra§tı. Berlin radyosu bize 
btr makale okuyordu ve bu makale 
ıfiirklyenln garb demokrasileriJe itti. 
fa.le etmek yUzlinden yaptığı hataları, 
~ınan dostluğunu istihfaf etmek ile 
dt\ştüğü hıJcsızlıkları izah ediyor, Mil
U hareketin ilk dakikalarındanberi 

Rmdarın yardımlarına ve dostlukla-

Şehrimizde dün evleri dolaşarak hamiyetli Türk kadınlarından 
eşya tophy&n Kızılay heyetleri 

Lli'elaket sahasına giden muhl.Wir arkada§mızın yazısı 4 üncü sayfadadır] 

• 
rına gösterdiğimiz nankörlilklere ima. ve 
da bulunuyor, lnglUzlerin Umumi 
aıı.rbde, mütarekede ve mUtarekeden 

Ege bölgesi, iz mit 
Bursada ra ballandıra anlatmağa uğraşıyordu. T ~ 

----------------------------------------------. 

Erzincanda tek sağlam bina yok> 
şehirde ölüler gömDlii.yor yaralılar 
· yakın vilayetlere gönderiliyor 

Şefimiz Türk köylttstt ve Türk gocuklan arasında 

Maden, 31 ·(A.A.) - Geceyi Erga- dan hareketle saat 9 da. Maden'i ş&
ni istasyonunda, hususi trenlerinde refienclirmi§lerdir. İstasyonda. ken· 

geçiren Milli Şefimiz sabahleyin ora.· ( Sonu S üncü sayfada ) 
sonı'8. yaptıkları fenalıkları ballandı- reyezan 
Arada gf1ya gizlcmeğe çal).§tığı teh- • 

ı~ -
j 

Yeni seneye 
girerken 

1 1 
Türk milleti yeni yıla hüyUk bır 

felaketin ve geniş ıztırab1ann için
de giriyor. Doğu vilayetlerimizde 
çok büyilk .zayiata ve tahribata 

mal olan zelzele felaketi millE>timi
zi pek derin surette yaralamışt.lr. 

Lakin ııecib bir hamiyet ve şef -
katle harekete geçen bilyUk mil
letin kısa .zamanda, sade~e, kor

kunç musibete kurban giden za
vallı kardeşlerimizin acısnı hatı

ra bırakacak bir kalkınma ham
lesile, milli ıztırabı izah'I edeceğine 
ve Şarkda yeni mamur~Jer yarata 
cağına eminiz. 

Hazin bir hava içinde idrak et
tiğimiz 1940 senesinin aziz yur -
dumuz ve milletimiz hakkına~ ha
yrlı olmasını temenni ederiz. 

Yeni Sabah 
koşusu yapıldı 

Yazısı 5 inci, res;mte
ri 8 nci sayf amızdadcr 

( 

Kıymetli Üstadımız 
REŞAT NURi' nin 

En aon t•h•••rl bugUn 
netle eurette çıkan 

• H 

v~!.L!!~~'f~~~•-1 
yor. Buaun bUiUn rrU-

-
nevverler glhi siz de ı 

bir YadlgUn ahnı~ 

Gölge Müsabakamız 
Abidelerimiz : No ı ı' 

~~e~a:ıa~:;~:!:n~:~:~~c~: Seller köyleri istila etti, 
1 

Yılbaşı pıyangosu 
fını habrla.tarak bu seter başıtnı.-:a -----------

::::~~~:i::~::'?t.; evler yı~ı~~~~-- zayiat yok 11325 numara 600 000
1 

Ça.lıı;lin radyosuJ evvela, Umumf lzıni:, 3: (A.A:) - Birkaç ~~"l -ı B)!erci köprUsünü sular istila etmiş - ' 
fiarbde Türk mflletinln çektiği ıztı • denberı yagan yagmurlar Ege bolg. j r. l • k d 
rabla.nı. gfıya acıyor gibi göı UııUyor. sindeki nehir ve ırnıaklan kabartnıı,. Tepeköyünde bir, Çaybaşı köyün· l r a a z a n l 
l'aka.t onlara sormalı ki bizi Um ıımi br. Torbalı mm takasına. yağan yağ -1 de iki ev sellerin tazyikile yıkılmış, 

(Sonu 5 lnel sıı.yfada) nıurıar Fertek çayını taşırmış, Tepe-ıtehlikeye maruz görülen 15 kadar ev Dl§er numaraları 4 UncU ••yfamızda bulacaksınız. 
Bii8eyln Oahld y ALÇmr köy mahallesini, Çaybaşı kCıyünü ve (Sonu 6 ncıda) •• zw: 

;,..--------------------~ 

Bu nedir n nerodf'di.r? 
Oeoop: • • • • • ı ı 

• • • • • 1 .. • • • • • 



Süde: t YEN I S A BAJI ... W"liS' • ,.--

Peygamberden aonra başlıyan Haftalık piyasa 
------

fikir ihtilaflarının menşei Muhtelif mallarımızın 
-24- satışları, fazla taleb 

Eshab, mademki insandırlar, in • [şıları olan reisleri idare ederlerdi. sebebile hararetlidir 
sanlıklan icabı beşerin düştüğü ha- Bu reisler, keneli menfaatleri için Son bir hafta zarfında ihrn.cat ve 
talara onlar da düşebilirler. ie!am olmuşt ve kabilelerini de ken- ithalat piyasalarile dahildeki ticari 

Nitekim hazreti Ebu Bekirin, ken- dilerile beraber sürüklemişlerdi. Fa - faaliyet hararetli geçmiştir. Muh • 
disine biatten biraz sonra mescidde cat müslümanlığın esasları onların telif gıda maddelerile ham madde -
mimbere çıkarak söylediği ilk hut- menf aatlerlne dokununca feryadı bas- lere aid son bir haftalık piyaaa. va-
be iddiamızı nekadar kuvvetle teyid tırdılar. ziyetini neşrediyoruz. 
ediyorsa eshabda kudsi kuvvet gö - Bilhassa kabilelerinin verdikleri Buğday 
ren ve görmek istiyen kimselerin fi- "zekat,, ın kendi ellerine geçmeden Bu hafta dahi buğday satışları 
kirlerini de o derece tekzib etmekte- hususi .olarn~ gönderil~n tahsild3:la r normal fiyatlarla olmuştur. Hilldi _ 
dir. vasıtasıle dogrudan dogruya Medıne- metimizin hububat ihracatını serbest 

"Ey oos .. ben insanım .. beninı de ye gönderildiğini görmeleri bunları bırakması bilhassa sert buğdaylara 
'birçok kuStırl.arım tabiidir ki vardır büsbütün çileden çıkarmağa kafi gel- tesir. etmil}tir. İhracat için sert mal· 

Elemli Yılbaşı 

Dün akşam şehir, dur-
gun bir gece geçirdi 

\ Dün akşam yılbaşı, uğradığımız 
!bUyük feiaketin tabii bir neticesi o
larak çok sakin, neşesiz ve elemli 

!
geçmiştir. Türk muhitleri ve Türk -
lerin devam etikleri yerler tenha, ha· 
reketsizdi. 

Yılbaşı münasebetile her sene ya
pılmakta olan tarife harici seferler 
l vapur, tren, tramvay ve otobüs ida
relerince kaldırılmıştır. Büyük fe • 
Iaket ve matemimiz dolu.yısile esa -
sen eğlence yerleri de muayyen saat
lerinde tatili faaliyet. edc·ceklerinden 1 

• 

Romadııki Lİyaretler 

S on g'J.ııI<4·.lı:l Romada birfüiri
ni talıl.i'-> eden bazı :zi~·u.retler 

na.zan dikkati celbebnekte<l!r. Fil
hakika, İtalyan kral ve kraliçesi va,.. 

tikanda Papayı ziyaret etmiş ve 
PaıJa da bu ziyareti iade etmiştir. 
Bu çifte ziyatet halihazır si~ asi ha
diseleri arasında hususi bir ehem -
miyeti haizdir. Bilhassa Noel müna
scbctile Papalık makamının cihan 
efkanomumiyesine gönderdiği be -
yannamenin her tttrlü kuvvet teza
hürtinii kat'i olarak mah.k.fıın etmiş, 
hürriyet ve beynelmllel camia ka
nunlarının emrettiği veçhile de\.·amlı 
bir sulh akdini istemiş olduğu bir sı
rada İtalya devlet reisi ile Papanın 
buluşması sarf beynelmilel bir neza
ket eseri olmayıp siyasi bir vasfı ta
t;ama.kta<l rr. 

ve olacaktır. Siz eğer beni tamamen di... ıar aranmaktadır. 
Hazreti Peygamberin mc8lcğinde gö- . -. Muha.m.med

11

bu işe tek başına_ gi Ça\'dar lfal<lkatcn, Roma siyaseti, miitc -
·· M 7 d 'b' t t ti I d b b vvv~ VVV'V~ mııdi;(en fa.~jist matbuatın nkislerin-rur ve u ı.ammc gı ı u arsanız rış . {en ısıne en peygam erım,, Avrupanın muhtelif yerlerinden 

ilave vapur· ve trE:n sefoı lcrine ihtiyaç 1 
kaunamştır. 

yanılmmıız. Çünkü ben ona muktedir diyerek bir çok tarafdar buldu. Biz . • MAHKEMELERDE : den de gi)riilcliiğii üzere, <,';('lik pakt 

d 
.b. h k d k 1 k çavdarlarımza talebler gelmışse J .•c&hane fabı-lkasm ,falıi ,·:ıngıl'.. nrlrn<la Al. "a ı·· t 1 deyilim. Eğer bel}er olmaklığın iti - e onun gı ı are et e e-ce o ursa ih ta . 

1 
. .. d w " E . · Şl ı.ıaıı.. mn c. or a,r < an -

,J~ ff 1 racat cırerı stoklar vucu ege- sön<liiriilmege ~alıı;ıılr:ror roın ayı"nı· yapar ii~ r he>ri fakih ettig·i si.vnsctten hosJnn_ 
barile fazla hatam zulmr ederse <=ı • onun kadar mu va ak o uru;-;.. tirnıek üzere silolar t emin edeme _ 1 , · 11

..., - - ...... 

1 l • ··yl · · · b de ,, D w b ı d 1 t t b tl F h k k 1 d ı manıakt:ıclır. A'\-,ıshır~·nnın Almun-
U'I oana 80 eyınız ve ıca e rse y .,- . em. ege a~.a. ı ar .. ş,e,. u. sure c- diklerinden mubauaatta bulunama - es ane Gn ya a an ı.ar 

...;.,.,,L> dnl.- az Yıatas 0 1- t . .,... ız·~ d k b d ilk rt d d J yaya illıekı, Çelwslovak ciimhuri,·e -
' ... ~ ... ıu.ı ,, ı ıunı gc ı • • n .,, ır 1 a:a ın .1.çın c. 1 1 a • cm- maktadırlar. Çavdar fiyatları ancak Emniyet kaçakçılık bürosu memur- " 
Aczın ve beşeri hatalann bu çok marclen ba~(J"ostcrdı F b • k tinin te~lrici iı;;~ati ve nihayet Polon· 

b • ihracat tacirleri tarafından müba . a r~ ası a ları, "eni bir usulle yaılll an bir eroin açık ı'tirafı hı·ç b"r k"t H retı· E v b 1 ·tt·k t k J :ra seferi, ve im seferi h:ızırlı,·an 1 va 1 az • ,, e u emmarc er g.ı_ 1 çç ar ara yanta baQlanması üzerine artacagı- satıcıhg7"Inı keşfedcr0k sabıkıh ve a- " 
bu• B k' b" · ts" l 'k tf tm 1 be 1 - di -s " • Rııs - Alman mukarPncti nomanın, e ıre ır mezıyc ız ı a e ez. ya ancı pcygnm r ,. ıge :evaç ver . zannedı"lmektedir. • • 111 k ı 1 - uy . ya n g n zı ı eroin satıcı arından ikisini yaka- l t ı . . d ı l ı b•t Ve yine, gerek onun gerekse diğerle- Bunların arasında, hatta kadın pey U 1 mu ıasama ıarıcın e \a ara c 1 :ı-

A lamağa muvaffak olmuştur. Üskü - fl ı t '""~ ·1 b. · rinin kusurlarını tarjh sayfalarında gambcrler! .. bile vardı. Bu irtidad ha rpa ra 1 ~ an l.umrunı c a)'rı ır vazıyet 
ıhra,.atı seı·best b k ı bu mad --+. · darda. Dog'i·ancılarda oturan sabıkalı ol · ı 'b' -· •t"'-'h 1 araştırarak bulmak ve görmek, bil- reketleri islam tarihini tetkik edecek- .. '"' . ıra ı ~n .. • Ah k d 

20 
un gayrınıu ıarı ilgı 1 •l.t az ey e • 

d g inl d f ı t 1 b eroin satıcılarından mavnacı Kadri · A ·ı ' tu yu .. klüklerine aala bir nakise vermez. ı · · k d"kk t aklı emızın son t er e aza a e yu- şap ısım yan,.. ı, mesınc aım o muş r. 
er ıçın ço ı a e şayan ve mer ·· d · tı s·ı ile Eftadın, Kadrinin evinde eroin 

Çünkü, hepsi de insandır ve dünyada safhalar ar~eder. zun en pıyasa:ı canlanmış r. ı 0 çorap ve 26 trikotaj· Yüksek Fa§ist meclisi tarafından 
hata İ"'lemı'yen ı'nsan olmaz.. E H t• Eb" B k' . b'"tü buhranı sebebıle bu metaımıza da müptelalarını toplıyarak evde eroin iki kere teyid edilen bu "R'-'rimuha-

:.- sasen azre 1 " u e ırın u n . . . k" • d · · dikl · h b ı l k '"' " 
• • • hil!fet üdd ti asında yega e ıhracat tacırlen tarafından fazla ma ınesı yan 1 ıçır. en a er a ınmış, ~apı an sı ı rihlik, ~üphesiz, Romanın umumi va-

İRlam tarihinin, Hazretı· Peygab- eg 1 lmd • e esnl f b irt"dnd alaka gösterildiği halde mübayaatı Du··n s t be . k D f takıblerden sonra, evvelkı gece, me- ziyetin inkif'• .. 'mda lil•a"cl .kaldıgı~ m gu o uuu mese e sır u ı a k 
1 

ktad aa on şı çeyre geçe, e - 1 K d . . . . b h d :1'""- J 
I"> mur ar, a rının evııun a çe uva-

berin irtihallerinden sonra başhyan hadiaelerile uğraşmak. meseletıi ol • gev~e 0 ma ır. terdarda Sümerbanka aid Feshane d' k k . . . manasını ifa.ele etmiyo1·. Fakat 1tal-
ve Yezid devrini hazırlıyan nifak ve mu§tur. Susam :fabrikasının sabun imaUl.thanesinden rıı.ı~ m~ ~venb. uı_:~rab ı~erıye gır - yan siyasetinin son seyri ,.e alınan 
tikak hareketlerini anlamak, Ha.zre. Biz burada irtidadın tarihini yaza. Tebeddülitsız fiyatlarla satı§lar ol- kazandan sıçrıyan kıvılcımlardan yan mı§ er, ır en ıre mr as ın yapmış- haberler, Romanın daha zlya<le dip
ti Muhammedin rahatsızlıkları za • cak değiliz. Ancak bu faslın içinde bir maktadır' Sene sonu mUnasebetile gm çıkmı§tır. Yangın derhal çuval a- la~dır. . lomasi faaliyetlerine doğru tevec • 
manından iptidar eden fikir ihtiliı.f- roman mevzuundan daha zengin me- ihracatçılar tarafından ehemmiyetli tölyesine de sirayet emi§, fabrikn.nın . Evde, Ahmed, Neş_et, .Fıkret, Ha.y: cülı ettiğini gösteriyor. 
1 ' ikta d ı l k dedi! · . rı Enver ve Adnan ısmınde altı kışı t arını ve post kavgalarını, çevrilen raklı vnkalar ol1uğu içln bir misal ol- m r a muame e er ay memış- ah~a.p kısmı kAmılen yandıktan son. ' . şt.e bu sebebdendir .ki Vatikan ilt 
entrikaları hakkile tetkik edebilmek mak üzere bazı numunelerini bulAsa- tir. ra, saat on altı buçukta itfaiye tara- dBe e1roıdn çebkerkken

30
yakkalanmk ıdşlardır. Roma httkfuneti arasındaki ziyaret. 

i · ı · d t la- d. i · Anı. Piri f d .. dil film' H..+" z . un ar an a§ a, pa et a ar ero- 1 çın evve emır e s tun ın nın - tan anlatac·ağız. nç ın an son r '-'5' .. ur. arar ve zı- . 1 f . . er bu sebebden ehemmiyet kesbe. 
bistandaki derecei §ilmullinU bilmek Mesela; Yeme-n irtidadı meselesi. Piyasada isteksizlik ve durgunluk yan miktarı on bin liradan fuzla tah- ~nle, ~~on, eroı~ çekılen ~ul~şı.k ça- diyor. Zira herhangi bir menfaatte· 
lazımdır. 1 1~ · · a b 1 b ·ık •rt1d d hüküm sUrmektedir Geçici olan bu min olun.maktadır 1 ar unup müsadere edılmıştır. Bu minini kuvvet.e dayanarak ve be-r • 

e anı ıçın e aş ıyan u ı ı a : d rgunl ğ . · 
1 

. · .. s~kiz kişi, yarın adliyeye verilecekler- " 
Hiç şüphe edilmez ki Hazreti Mu- hareketinin bn.şı "Esved,, isminde bi- 1 u u un yem sene ba~ında açı- mal cdılmckte olan dort ton sabun dl nelmilel camianın küçük olı;;un, bü. 

hammedin kurduğu din esagları o ridir. ııacağı ve bilhassa taahhtidler için tamamen, ii<~üncü katta bulunan on r. yük olsun azalarının müstakil ya~ 
devrin bütün ihtiyaçlarına kar§ı ge- Herif, içkiye, sefahete, kadına çok geniş mikyasda muameleler olacağı bin çuval da kısmen yapmıştır. 20 Bir Vagonll kondöktörU- ma.k hakkını kabul etmiyerek h:ıre-
lecek içtimaf, ahlaki, siyasi ve idari diişkün bir serseri ... Halbuki islam di- tahmin edilmektedir. Makineli Tos- çorap ve 20 trikotap makinesi de ya - nUn Uzerlnde çıkan kette bulunmak zllıniyeti aleyhinde 
ahkamı ihtiva ediyordu. ni bunları men ve nebyediyor. yalar 28.5 • 29, Mersinler 24 - 26, Or- ıııp harab olmuştur. Bina eigortaııcur. pa ralar bulunan Papanın, bugünlerdeki faa-
Eğer böyle olmasa idi "Arab,, ı, i- Kendi kabilesi efradı da zorla mUs- hangazi mallan da 34, 36 kunış ara- Tahkikata devam edilmektedir. 863 numaralı Vag nli k dük. t·· .. Uyetl İtalyanın müstakbel slvn.J ha-

dadı V'>l".'VVVVVVVVVV'V'VVVV'VV'V'VVV'VVVV o on oru .7 -

çinde bocaladığı cE!halet uçurumunun tuman olduklan için, bilhassa namaz sın r. POLiSTE 
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Yugoslav tebaasından Yuvan Mişle • yatı noktasından kat'i bir netice çı-
bo§luğıında kendisine cezbOOemet, ve 1..eklttan mU§teki... Tiftik noviçin hal ve hareketleri şüpheli gö- karmağa henüz imkan vermemekle 
daha •vvelki dinlerin yapanıadığı ıs- Fırsat bu fırsattır diye "Esved,, he Yılbaşı ve bilanço gibi meşguliyet- Üçüncü katlan rülmüş, memurlar tarafından takibe- beraber, umumi siyaset noktasından 
}ah kuvvetini gösteremezdi. men ayaklamyor1.. ler yüzünden ehemmiyetli ve canlı dilmiş, Beyoğlunda ecnebi parası boz- mühim bir rol oynamağa namzed 

Burası muhakkak olmakla beraber - Ben artık peygamber oldum. satşlar kıaydedilmemiştir. Bununla düşen amele durduğu görülmüş, yakalanarak üze- görünüyor. 
lslam dini de muayyen tere.it talı • Bana da gökten melekler ayetler geti- beraber yeni sene iptidasnda muh • Ömer Abid hanında ameleden Ab- ri aranmış, takriben 2000 liraya ya- Bu noktadan, İtalya Başvekilinin 
tında ve muayyen vazifeleri blr anda riyor ... B~da.n &0nra hep ~nl dinli· telif mahreçlerden is~ekli ~aleblerinin dullah oğlu Halil Huraiılı hanın üçün- kın muhtelif ecnebi paraları bulun • de, Latran görUşmelerlndenberi ikin. 
tayin suretile teeuila et.mit değil • yeceksıruz. Muho.mmedin sözle~ y~ - vuku bulacağı tahmin ~ilmektedir. cü katından zemin katına düşerek muştur. Yuvan yakalanmıştır. Yarın, el defa olarak VatJkanı ziyaret ede
dir. la~ ve si~in aley~i~izdedir. B~n~m söz Son bir haft:a zarfında 600 balye mlk- muhtelif yerlerinden ağır surette ya- TUrk p~rasının kıymetini koruma ka- ceğl haberi de aynca bir ehemmiyet 

Ha.ıreti Peyıamberio hemen son lenm. dogru ve mzın me:nfaatımzedir. tarında tlftık satılmıştır. ralanmıştır. Halil, ifade veremiyecek nunu htikmilnce adliyeye verilecektir. lktlsab ettiğinden yakında Roma.nın 
ıünlerine kadar devam eden iyeUer Diye ortaya atılıyor. 
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. .._ bir halde Beyoğlu Belediye hastaha • KUfUr ellen yolcu 8 gUn daha değişik bir vaziyet ittihaz et • 

.:ı-ı- ni b' lhti kabW Bu sureUe ilk yalancı peygamber er ı a rı a anınızın Mersm, ı.ı;· · k ld lm tı meslne lmkln verdiriyor. 
uca.uua ye ır yaca te et • etrafına çok mühim bir kuvvette top mir, ve orta Anadoluda mal miiba - nesıne a ın ış r. h•pla yatacak 
oıiı, iduede, liyaaette, ahllkta hldi- ladı. • yaatında bulundukları haber a.Iın • Yaralanan Aziz M hm d · Dr. Retad SAGAY 
eelerle görWen noksanlar bu devam e-

1 

e e ısminde bir marangoz ev- -=======-:-=:-=:=======-==--
den ayetlerle tamamıanmııtır. Metıele, hakikaten korkulacak bir mıştır. Son günlerde yeni bazı ibra- haat ' hanede IHdU velki akşam sarhoş olarak Tepeba • Bir kalpazan mahkOm 

dereceyi bulmuftq. cat finnalannın piyasada görünmem İki Uç gün evvel FeriköyUnde bi. şından tramvaya binınif, biletçi Hti· 
Ancak isllmnı yavq yavaş kuvvet Hazreti Peygamber, daha 0 zaman fiyattan tutlrunlaştırmıştır. Bu mild- hadise olmuş, ayni evde oturan me • seyine bet kuruş vererek bir bilet is· Oldu 

bulması karşısında bir kısım halk hayatta idi. Bunu haber alıp derhal det içinde gerek yerli fabrikaların zarcı- Azizle bisküvi fabrikası amele- temiştir. Hil.aeyln de, EminönUne ka- MUteaddid sabıkaları olan Mehıned 
Hazreti Muha.mmed'in din esaslarını .. k diğ fi ı ··ba dil San'a., valisi olan "Şehher bin BA- gere ae ~r rma arın mu yaatı sinden Klmil arasında alacak yüzün dar~ · ebllecek üç kuru§ on parahk isminde birisi, geçen akşam, Şakir&.• 
derhal kabul ettikleri halde "Urban,, zan,, a emir verdi. 1400 balyeyı bulmu~tur. den çıkan kavgada KAmil Azizi bı • bir bılet kesmiştir. Eminönilne gelin- dında b. köylilye Çatşık d alt 
BadiyetWarabda ve göçebe halinde - Derhal Eeved'in üzerine var ve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv·vvv çakla karnından ağır Sllrette yarala- ce de, Mehmedi tramvaydan indir - ır ' . . a~~ a,. ın 
yaşayan cahil arab güruhları kerhen onu kabfiesile beraber tarumar et. DENiZLERDE 1 nııştı. Aziz, kaldırıldığı Şişli Çocuk mek istemiş, Mehmed Belediye dura- su~n~ bat~ş e~kı bır ~~~ çey 
değilse bile ahkamını bilmeden, anla- Emir mükemmeldi. Şehher Eavedin hRstahanesinde dUn ölmUetür. Katil ğına kadar gideeeğini iddia etmiş, a- regı al1.ın dıye satarKen Şakır ışın far 
::!~ hazmetmeden isl!m olnnı~ • üzerine vardı .. vardı amma ... Onu ta· Vapurlar fı rt.nadan Kamil bugün adliyeye verilecektir. ralannda çıkan ihtillfa o sırada tram kına varmış, bağırmış, Mehm~d kaç-

ı:ımar edeceğine kendi kuvvetleri ken . ~~Ç gel~i . . Blçakl• yaraladı vaya binen kontr~l Y~şar da kanş - mak isterken yaka.lanm~hr. 
Sırf kuvvet karşısında mUslUman dıslle beraber tarumar oldu. Evvelkı gun Karadenızde hafifli - .. .. 

1 
nuş, Mehmed; Hüseyıne de, Yaşara Mehmed dün Asliye Birinci C.eza 

CJlmuş bu güruh, daima serazad ya • Yalancı peygamber galib gelmi§ti. yen fırtına dünden itibuen tekrar Sutlucede mrahor caddesinde 46 dn küfretmiştir. mahkemesine verHmiı:: sahfdler din· 
tamağa alışını§, çöl hayatının serbest Hak .. kuvvet önünde mağl(ib dile .l§iddetli bir hal almıştır. Şimal istika- numarada ot~ran çoban Mehmed Mehmed dUn adliyeye verilmiş, Sul lenil ·. t.etk'k !ii ' k eli 
yaşayış tarzı ile ülfet etmiş bedevi· mi.lştU. metinden gelen fırtına bir çok vapur Gençle R_~raag~ç ~addesinJe 60 nu • t .muhmed Biripci Sulh Ceza mahke - .. ~ış, ~para ~ 1 0 un~uş, ~n • 
ler pek tabiidir ki esaslarını kavrıya. Esved, artık vıuiyete tamamen hl- seferlerinde aksaklığa sebeb olmuş - marada hcmalıyelı mana~ H~ü a- nıesinde yapılan muhakemesi sonun . sın~n mkarın~ ragrııen cUrııın sabıt ol· 
madıklan islam dini aleyhinde hare- kim olmuı, ve bUtUn Yemeni istilaya tur. rruıı~da çıkan kavgada Hüsnü Meh. da, 5 gUn hapse, 6 lira para cezasına dugundan dört buçuk ay hapse ve 75 
kete geçmek için en ufak bir fırsat baelamıştı. ı Bazı vapurlar Amasra, Sinob, ve me?ı bıçı:ı.kla. yn.r~amış, yakalanarak ve mahkeme masrafını ödemeğe mah lira para cezasına. mahkCını edilmiş, 
kolluyorlardı. İlk hedefi tabii "San'a,. oldu. Bu • Zonguldak limanlarına sığınmı§lardır. adliyeye verılmıştır. l~iım edilmiştir. dt>rhal tevltif olunmuştur. 

Çöl kabtleJerini, "Urban,, ın e'eba- rayı da ele geçirdi. Şehirdeki mallar Ordu ve Giresundaki kazazedelere==:.:,:.:::-.==.=-::.:-=:.:-=--.-.-,----.-----------------------------
yağma edildi. Kadınlar, çadırlar pay-
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imdad heyetleri getirmekte olan Dum- llllllllllll~llııllılılflllllllll!iJUlll!lffiınlllIDffiUllffflllJlnılllllllilUllllDllllllUIUIUllllUlllllllHlffiffinılllllllDUllffilllUllllllllll80111lllllllmlllllllllllllllllll01HIOll!IRmlHlülllHllUIIlllllllllJllllllllllll 

r_ "\ !aşıldı. lupınar vapurunun yoluna devam et- • 

i, pek genç olmamakla beraber çok Dıger taraftan Ege denizinde de HA YATI Yeni Sabah k Bunların arasında bir kadın vardı tiği .~lakadarlardan öğrenilmiştir. ş E H 1 R 
güzel, çok ca.zibdi. fırtına devam etmektedir. 

ADO~ELI Esved, bu kadının cazibesine der • Mersinden ~~lenen Anafarta va • llllHHllllllllUllllllllilllllllDOHnııııuuııııııııu lflilUlliUllDllllHHlll!IJ/lff llllllllHlllllHRllHHlmmmuınııııınııııııUU1m1111nmuıınıııııı11ıınnnıı:ımıııırnnımnımınmıııınuıının101111~Blllllllll 
TUrklye lonelııl hal kapıldı. puru gelmemıştır. 1940 k 1 k 

B"'tü U d"' d h . Ayvalıktan beklenen Saadet vapu- 1 arşı ar CD: 
&ENELIK 1400 Kuruı noo Kurııı u n v cu un e ansane arzula- .. . 
e AYLIK 710 • 1410 • nn ateşlendiğini hissetti. r~ da bugun limanımıza gelebılecek. 
3 AVLIK 400 • IOO • - Bu kadın kimdir?.. tır. 
1 AYLIK 110 • ıoo • . Trenler De Rötarla Gelmektedir 

1 Dıye sordu. Cevab verdiler: Diğer taraftan Avrupa ve bilhassa 
1 KiNCtKANUN 1940 Pazarteai a· · ı h be d - ızım e mu are e en ve harb Balkanlarda şiddetli kar fırtınaları 
358H.Zilkade211355'1. J.Kinun19 meydanında ölen San'a valjsi Ş~hher hüküm sürmekte olduğu haber alın • 
GD•' ı AJ ı ı Kuım ı SS bin B~':n karısıdır. mıştır. Bu sebeble şehrimize gelmekte 

Esvedin dudakları vah3f bir tebes-1 olan trenler dört beş saat rötarla mu 
E.scıd Seel V .. etl Seci sUm.lc kıvrıldı ve sırıtarak §U emri vasalat edebilmektedir. Gerek Bul . 

ııın .. öt•• lklıı•ı 11Uııtt öt•• lkhı•i verdi: garisbn ve gerekse Yunanistanda a-

-

2 ~6 7 27 9 47 1'26ıı2 17 14 37 
d - Onu bana bırakınız. Harb mey- mele taburları tren hattını temizle -
anında tepelediğim adamın manan mek için uğrasmaktaclırlar. 

Aıc,.. Yat.ı lmuk .4.k... v ... , ı,_.k nasıl benimse kansı da benim demek- Dlinkil ekspres ancak saat 14 de 

ITTo 1 3812 4911'50' 18 28 5 40 tir.. ve Konvansiyonel ise saat 7 de ge-
(Devamı var) lebilmiştir. 

1938 de Ebedi Şef Atatiirkü ka
yıb felaketine uğrıyan biiyiik Türk 
milleti, bütiin dünya için şe&Jnetler 
kaydeden 1939 da llata.y'ı kazan
mak gibi bir zafer, Erzurum hattı
m ve Kara.biik fabrikalarım açmak 
gibi muva.ffakiyetlere erişti. LB.kin 
bula1'jık bir lıast.alığın müteaffin ha
vıısı gibi ill.keden ülkeye uğursuı: -
hıkla.r, felaketler taşıyan yıl, nilıa
yet gidemy:ık Türk vatanına da 
şeamctl .. rin belki en büyüklerinden 
birisini getirdi ve haşin tabiatl 
Şarktald meş'um silkini~i bi.Jılcrce 

vatandaşımızın öfünıiine ve güzel §e 

hMeriınizin, kasaba ve köylerimizin 
barabislno sebcb oldu. Dört gündür 
bu milli felaketin ızhrabları içinde 
yaşıyor ""e hayatta kalan bedbaht 
ka.rdetjlerlınlzin imdadına yetişmek 
arzu ve azmi ile çalkanıyor .• 

DUn a.kş.a.m yılbaşıydı ve ili.ve o
larak ta milli piyanko ~yordu. 
Lakin günlerdenberi halkın kalbi.ne 
çöken üzüntü ve elem, eflemne is
teğini esa.cıen berta.ra.t ettiği gibi, 
istikhale ald ümidlerinl dahi huzur 
ile diişünemiyeook kadar uzakla.~ • 
tırnuştı. Milli piyankonun ~kilcllği 
salon, biraz meraklı toplıyabildL 
Lakin hmmn haıiclnde her taraf, 

yılbaşı, tatil ve pa.za.ı· ı:ıolmMına rağ-
men sakin, eğlence yerleri tenha vo 
neşesizdi. 

FelAketi 1939 da geçirdik. Yeııl 
yıla onun baklyyelerl, harabeleri ve 
acılarile glrlyonız. En bUyilk tir.al
dlmJz ve en ı:evkll emellmlz 1'liphc .. 
siz §arkta.ıd feli.ketzede Türk ço
cnklannın yardımına. ko~ on
ları yoksulluktan kurbmp yıkılan 
yurd parçala.nııı yenide..ıı imar et .. 
mekfir ••• 

Bunu bapracağunıza on ~ık ve 
on kuvvetli misal üç gündür mille
tin gösterdiği ütllıara li.yık t.esa .. 
nlicl ve yiiksek hami)'ettir. 
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1939 - 194·0· ·ı:111 
~~~~~~~~~~~.~. 1 Veni yda yeni 

Cieçen sene Avrupada kopan ıht~l3f!ar ümitlerle giriyoruz 
Ordusu Tehlikede nihayet harbe müncer olmuş ve nı~~).!~t B ·~ıı.:"··~~~:ı!~ 

.. 1 . d · ı ı ı· ·ız buyuk ıwzda. b!.r3.kn.rak yenı bir )'La. gir-. yılın son gun erın e mı e ım mi§ buJnnuyoruz. Bugiin dünya nü-

Fınler muvasala yolunu üç yerden bir felaketle karşllaşmıştlr :';;.o;.:ı:::.::,:u;:~~~ 
ke t ·ı B• R ı· • h d•ıd· harbe iştirak edip et.mlyecel.derl d8 

S 1 er, lf US lVaSl im a C 1 19 . ürl jd ım' i · ha\/Jltma .. ehirlerimi.zin denizinde Manş denizinde ve Okya. • tamornlle m~ul bulounuıld.~.dır. Btt Dün akşam mazıye, teess er ve ee zın J - ' ,. • • 

Ccphcl d k ? h 1 .. (. hatta nefretle devrettiğimiz 1939 yı- yıkılmastna ve on binlerce ki§inin nusta. vakit vakit korsan ~bt ol - .tülwi& eğfll' n~ ~bl'8ll, 1~19 er C an.I arp er 0 UYllT - ö lemek l8.zmı.ge- yu.Vasına,perişımk&lmasnascbebol- maktadır. Almanyanın !ngıltere sa.- yıhdilnya.vebt".şerlyotıçlnço1cu~u 
lından, dogrusunu s y . . d""kt"' -·· k tı lı ynler bl 1 ı--.... .........ı.,~ . _ lirse biz k te ikiyetçi değildik. mU§tur. Büyük felaketimizin tam bi- hillerınc o. ~gu mı ~a · s ma su.z r yı o ıı.sı.A :; .. ~ur. 

Rıga, 31 (A.A.) - Hclsinklden a- Suvanto bölgesinde vara.bilmişlerdir. ı Türk .11 ı; y 1 ~üyük ~i !nönU- JAııçosunu henüz alamadığımız şu epeyce gemı zıya.ına eeoeb olmuş, bu- Bu meşwn yıl. glderaya.k yurdu-
lınan bir habere göre Fin kıtala.rı Sovyetlerin son hücumlarını bu böl· ı mı e ı 0 1 

a, ~ ık 1 dakika. Türk milleti, muztarib bed - rada İngilizlerin bir dritnotu ile b1r muzda. da feot bfr batım. bıraktı. GtJ.. 
Lenin ....... ~ . nün devre devre zaferler, ve s sı t ' · · Alın ı atı d 

b•<IM - Mourmansk şımendlfel' geye tevcih ettikleri mt.lfmıdur. ' . deden yüksek i- baht çocuklannın imdadına yetişmek tayyare gemısı an ar nar n an rUlmcmi' slddette bir zelz~le, Er -
hattını ilç noktadan keameğe muva!- ıc'inlerin İntihu Dovrlyeleri 1 muv~fakıyetler kay refahla ve is- için seferber olm~ ve milletin kalı- batırılmış, Alm::ı.nlarm cenub Okya - zincandnn &r:ıdenize kadar olun 
f~k olmuşlardır. Sovyet kıtaları şim.- Hclsinki, 31 (A.A.)- Finlandiya.- ı daresı .~tında., .huzurl:u üJ i.imidlerle rama.u. ba§buğu İsmet lnönü yardım nusunda. korsan harbine çıkaı:mk - lıa.vıt.llde feci t.W1rlbat ya.ptı. Bu fe-
dı pek tehlikeli bir vaziyete düşmüş. lılar "tntihar deniyeleri,, ismi veri-

1 
ti.kb~ ıçın h~l~ika.ten y ~ bu faaliyetini bizzat idare etmek üzere lan Graf Spee ceb zırhlısı da. Üç ~- lt1ket yalnız yurdumuzdn deı;n, bü-

lerdJr.. len hı..ısusi kayak devriyeleri ihdas 1 gırd~. ~urd ~çı~de s~adet . yor, bu aa.tırlan yazdığımız dakikada. Er- ıfif İngiliz kruvazör~ tarafı~dan §l~- tün medeni ditnynda. biiyt\k bir acı 
Bır Rus Livası İttıha Edlldl etmiştir. demır ıradelı sıyasetın lıan~i cebhesi ızincana varını~ bulunuyor. Yeni yıla. l detli bir deniz ha.rbmde maglö.b edil- ve teesstir uvımdırdı. 

l:Iel.sinki, 31 (A.A.) - Sıılmijervi· Bu milfrerelere mensub olanlar de-
1 

milletler manz~esinde bugunden ~~~ adımımızı böyle acıklı gartlarla. ab.-1miş ve zırhlı kendi kendini batırmış- 19ıo seneslnde ne omcak'? Bu sım 
nin Finler tarafından dinamitle dol· miryollarııun rayla.ruu koparmakta ı nna. .~n~~adıy~ kuvvetlenen rdu yoruz. Lak.in büyük milletin bu fela- tır. . . . çözmek insanlar l~in imki\nsız blc 
durulınu~ olan boğazlardan geçen ve Sovyet kıtaatının taarruzuna ma-1 prestiJle. ~tibar, ı~ı~ad ~azanıyo. . keti de kendine has kudret ve birlik-! Bu ~arb ~~vacehesınde, AlmanJa· şeydir. Maa.ltsef liör talihin cllvelc-
Sovyet lıvası berhava oluıu~tur. ruz kalınca intihar etmektedir. Va - Mart ıçınde ~ımı yenılenen Millet le atlatacağna şarkta. yeni mamu - nın müttefıki olan İtalya evvelA. bl- rl b yti d . .,i;.., ta!r'·'·uk edeco-

B r , ıf .. ı ı . • Alm nl , uan z e .;ı-- ~ 
. u ~vayı tef}kil eden 2.000 kişiden züeleri mümkUn olduğu kadar fazla Meclisi, memleketin h~r sın tan gu- reler yarata.cağına imanımız vardır ~ k~lmış, bıla.hare _ a arın ği umulın !ıidisele:rio tamami!e a _ 

hıç birı kurtulamamıştır. yol bozmaktadır. ızidelerini toplıyarak hi.lkCımete da.ha ve dalına kuvvetlidir. IBlltikomıntern pakta ı:a.gmen ~o- ki 
1 

rl.o.i UYıal u .. &ebeb oluveri-
Umumi Vaziyet Bu gece intihar kaya.kclarının L&- kavi bir mesned hazırlan:u9tı. Avru - ... lmünist Rusya ile anla.~ast üzerme . s e n ITA::I 1l;u:e ·~/b· feıaket, 

Helsinki, 31 (A.A.) - Bir ay mu· ningrad - Munnans hattım üç nok - pada. politika. cereyanları karanlık ih- 1939 da Avrupa büyük buhranlar-1Berline karşı barid bir cebhe almış, lor. Bu ze- 6 ~•-e · gı. 1 ır •~ı 
lıarebed . . 'k tl d"" 1 k b'l R B Ik 1 en ınesud yuviloMJ.rı, en ıııam.ux '"' -en sonra Ruslar ya.lnu Fın - tadan bozmaya ve dizi halinde va - timaller gösteren ıstı ame ere o - la ,.al.kandı nihayet korkulanlar oldu, !buna mu a ı wıyanın a an ara . . 1 ·~-·· -~: landiy k b ç .. mh · t h .. ku lf ' • • 'h . al' · ·· 1 · · b" · delerı blr a.nJa )erle ye~ ~vor • . _ a ~r cc hemni blıi Petsamo- gonlan tahrib etmeye mu va.ff ak. ol - nerken :Milli Şef ve Cu urıye u harb koptu. Mart içinde bila sebeb . ınmesı ı tım ını oo eyıcı ır sıya. - . . •. 
da digerı de Salla.da. olmak Uzere iki dukları öğrenilmiştir. Bu yüzden 1 meti Türkiyeyi btit~ şere~, hayat ve Çekoslovakyayı işgal eden Alman -1 set takib ederek Macari~, Ruınan- En emin su~h ~en.-lerini bır s!ni~ 
noktada. ani bir hUcumla delmeye M:urma.nsda iaşe vaziyeti ciddi su - tstiklAlile herhangi bır tehlikeden ma 

1 
ya Danziği baha.ne ederek Polonyaya . ya., Yugoslavya, Yunanıst.ruıla yeni buhrıuunın 'eh eleler) gibi hi~ bok 

nıuva.ffak olmuşlardır. rette zorlaşmıştır. sun bulundurmak gayesini taltib edi· ı k~ı;ıı da hasma.ne bir hareket tarzı aılanlaşmalar yapmış ve Türkiye ile lenUıniyen ha.rblt:r t:ıldb edebiliyor. 
Lad~ga. gölliniln 18 kilometre ka- '.l.'rakyGıda. futma yordu. İngiltere ve Fransa ile başlı - mıstı. Devletler Çek istilasını tanı ~ ı mUnasebatını sıkla.ştırm~tıı·. • Türldyen!n uğradığı felftllet ~-

dar §ımalindeki Lieeka bölgesine İki gündenberi başlıyan karla ka.- yan mtizakereler bir ha:rb halinin Ak ma'"dıla.r. Fazla olarak İngiltere ve Almanya Rusya ile mecburen an -1 hesiz, maruf tabirilP. tc{>eden inme 
d~)ğr:1 ilerliyen Rus kıtale.rı Sovyet 1 nşık fırtına yurdun bütün bölgelerin • deniz ve Balkanlar çevresini sannast Frans:ı, aralarındaki tesanüdü kuvJlaştıktan sonra Sovyetleri Baltık ve o!du. 1kJ saniye i(indo Şarki Aiıa. -
aA~ısindcki Repola istikametinde de devam etmektedir. Bilhassa Trak takdirinde, bu mıntakada Türkiye i- J vetlcndirdi. Ayni zamanda Rusya ile şimal siyasetinde serbest bırakmak 

1 
d•>lunmı bir ç-0k şehri harobe halin" 

~.:)l'l ~kilmeye mecbur kıılmışleardır. yada fırtına ile beraber gelen kar dal- le iki devletin elbirliği şartlarını der-

1

1 de mUzakerelere giriştiler. Ancak zaruretinde kaldı. M':-3lrnva h~Unı~ 1 ge!di, binlere.o, belki on binlerce 
ıı bolge~e halen muharebe devam galan yollan kapamı§ ve büyük sel- piş ediyordu. Cenubu şarki Avrupa - sonradaıı 1ngiltereniıı ifşa ettiği veç- ti Lctonya, Estonya ıle a.demı teca. - Türle çocu~lt yıkılan yınahrı altın-
et:k~. ler de bazı köprUlcri ta.hrib ederek smda vaziyetin birdenbire vahimleş - . .!, Sovyctler demokrasilerle anlaş- : vtiz pa~tlan im:~. ede~e_k. bu mem. - da ~'tn yenil. Şlmrli açılifu, a~ ve 
~il~ladan h~reket ederek Ladoga nıünakalatı kesmiştir. • me!;i müzakereleri tesri etti ve mayıs mak için Baltık dc:\'letleı·inin üslerini leketle~ın asker~ usler.ını ~gal etm~ muhL<tÇ bekll~·en, on binlerce ka.r<fe.. 

gL un. lOO kiloı:r.etre şimalindeki DUn !stanbuldan Kırklareli ve E- ı '"inde Uç hükumet te kendi par lamen ü:urali .,,,,.t kostug-undan bir itilafa va ' ve aynı paktı li"inlandiyaya da teklif Qimlzin ''artbruına lıoş·makla. nıcş -
onantsı n-- · d ""' ~ ,...... "' 1 • • L~k· · tikı·ıı · d 1 · ':S ., 

11 'rle <U.t:rm en cenuba doğru 1 dinıeye hareket eden bazı kamyonlar tolannda yaptığl deklarasyonlarla. rla.mad.ı. Nisan ayında. da İtalya Ar- eylemıştır. ~ ın ıs a erın .en ı.ıç guluz. 
'F:nıa:e!e çalşan Rus kuvvetleri yolda bUyük tehlike ve ka7.alar ge - Büyük Britanya - Fransa - Türkiye - navudluğu himayesine aldğını ilan bir. fedakfi~lıga r~~ olmayan~ mıl- Fakat hiz ~miniz kit yaradılışı -
kımıl diyo. tarafından yerlerinden çirmiş ve ekserisi Çatalcaya kadar nin tecavüze karşı müdafaa taa.lı.hüd· ve kısa süren bir lıarbden sonra mem l letı, ad~ı ~~uz muahedesı namı mııdakl sonsuz enerji ile bn fellke
K!Za~r:anıaya mecb~r ~ilmişl~ı:11r. lgidemiyerek geri dönıneğe m~bur lerini ihtiva eden prensipler llzerinde leketi i.'}gal etmişti. l a~tında bır tılbılik ve ~opr~.: fera~- tin tahribatını ınsa zamw:ulıt. tamir 
y t ve Lad:ann .. ~a:~Jaı:ıd~n Kitıla- olmuşlardır. Bunlardan bir tanesı dev mutabık kaldıklarını ilan ettiler. Ağıuıtos ayında Leh-Alman müna- tıne muvaf~at .etm~ı, mltzak~--elar edeceğl:r. ,.

0 
yahu.z kııybetti~imlz za

u~anan 90 g~ golünun şırnalme k~dar rilmiş ve yolcuları güç hal kurtarıl- Fra.n.aa ile hususi bUrette d~vam e- sebetleri had bir safhaya girdi. Dan- bu sebeble ~ıç bır netıce veı;me<li. Nl ,.a.llı v:ıta.nd.q.şlıı.ra ynn:ı.ra.k, Ş:t:rkta. 
de d d kılometre cebhe ilzermde mıştır. Bunun üzerine bu yolda. sey- d k uşmalann mu''hı'm bir safhası ziğ ve Koridor meselesinden çıkan hayet Sovıet Rusya da bır hudud yenı· bı .. nıamure vn, -~~.o-.7. 

ur uruldukl b'l i · en on .. 'lı ·· ·ı · U k "ç k ldan ""' J ...... ~-~~ . an ı d rılmektedlr. rilsefer durdurulmuştur. Zaten şo - add tın taallilk edi - anlaşamamazlığn müzakere yolile tccavuzı. ıu ı erı s rere u o "'fCroAD $"".RTOGLU lCareiı cepheaind R Hatayın muk era a 3 5 ·ı l l kti ük F' ' d' · c.r ın •. , ~ h · e, uslar Mann_.. senin Çatalcadan ötesi ka.ıia kapalı- d l':"..... "l büyük' ekseriyeti halli için İngiltere, Fransa, hatta A- · mı yon u c ç: mıan ıyaya n.ını hattına Yalnız T · ı · k' yor u .. ın.ı:ı.nsız nr -· · ldı d.ı Fakat Turani asıldan olan ••••••·•-0•••••••••••••H•aıa .......... _. 
npa eJo ıde ve dır. Türk olan bu eski vilayetimizi Türk merıKa ve İtalya gayret sarfettilerse sa r · ., . . v k ı· • • • •-t • • • t t k•.,k' - de nasyonal - Sosvalizm hükfımet, bu kahraman mulet cıhan:ı pa.ı-.ı.a.k J-larJ•CI•ye e J• 1 • anavatanındnn ayrı u ma ~ ı ma J rla b' •ı k a· · i "da 1 1 

1 m• •• 1111• h 111 nasızlık kadar Türk milletinin sarih !Polon.yadaki Alma.uların zulüm gör - ısı n. 
3
1r
0 

şe<'~-. e :dn ıbsın. dmu. -n O n U m 1 m . k b il dı;,;.ü ve Lehlilerin hududda taarruz- faa ettı. teşrınısaııı en erı evam b ·ı hakkını da takdir edere urasının 1 "'6 b ""dd t' R l b'" "k Yenı· yıl ınjinase etı e . .. lar yaptğı bahanesile ı eylwde bu eden har mu e ınce .us ara uyu :...& 

• bakını kabul ettiler. 23 Temmuz gu- .. •. . zayiatlar verdirtti, taarruzları ptis - d t El ·ıı t• b. d kt. f 1 d . nü bu güzel yurd parçası vatan coğ - memlekete h~~um et:::ı. tngıltere ve k:ilrttil. os en mı e ıne ır 1 re 1 er ver 1 rafyasına katılmış bultmuyordu. Fr~sa da~a once bu memle~ete ~a- Bugün yalnız şimalde Petsamo hitabede bulundu 
· · · K bük' d ran ti vermısler ve ona teca vuz etli - . , . Yıne aynı tarıhlerde ara . e - 1 • ~ • mıntakasında bır miktar askeri tutu- Ankara, 31 (A.A.) - Harıciye Ve-

mir ve çelilt fabrikalarımız faaliyete lırse mihanıkl surette harbe gırecek- nabilen Rmı ordusu merkez ve cenub ,.. . S ğl , · 
1 

ilna.· 
dilenn· Elft. ... CBa~t~rafa l incide) illŞefmuztaribhalkınteselliveren.söz geçti. BUyUk lnönilnün vatan taali .lıerini ilan etmişlerdi. Almanya buna cebhelerinde ricate mecbur olmuş - kili Ş.ukril ara~o ~ yenı .yı m_ 
bnu ı E zıg :valısı, Maden kayma. lerle maneviyatını takviye ettiler. sinde muvaffakiyet sembolü olarak 1 ihtimal vermediği için hiçbir tekleifi tur. Finlandiyanın kuhra.m.anlığl dev sebetile Elen n11lletıne Atina aJansl 
rti ka:ıa:!:11 

::.k; m_e.denl müdU- Hususi trenlerine avdet eden Milll milli faaliyete öncü yaptığı demıryol dinlemedi. rin destanıdır. Ve bu asil memleket6 vasJtasile aşağıdaki hitabede bulun -
biUerle maden a.r ca.kı eıh&J. 0~0 

- Şef Erzlııcandan hareket za;·.ıanına larının Erzurunıa ulaştı. Harbe tekaddüm eden günlerde de İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya nıu.5tur: . . . . . . • 
tahrika.suıa h ok t ~ v~ ızabe ı._ ol ul r.. • 1 1 .... tül. Eyl111 i"inde Rus hükumetinin da - dünya için büyük bir sürpriz teşkil e-

1 
ve !skandiııav mebleketleri m2.lıeme "İnsanıyet tanhını şınıdıye kadar 

U are e edilıni§tir Mil- ıua.uar mes .mır er e goruş er. ~ d b' il ·ı a·· bil • .. .. . . dm b d Seflıxıiz bakın h . · . . . .. .. vcti üzerine Hariciye Vekilimiz Şükrü en ır ger eme ı e, can uşmam - ve hatta gonullil göndererek yar ölmez e~erlerle dolduran ve un an 
t . u cev er h.a.lınde ıs--ı Zelzele tahribatı btiyuktur Şehirde · v R ·1 1 ... H b h 1. d · ıhsalinden külç kli · a.1.ııı • Saraçoğlu Moskovaya gitti. Sovyet • eliği usya 1 e an aş\o.l. ar a m en etmektedırler. böyle de dolduracak. olan ve ayni za.-
dar geçirdiği bü~tf:. ~ı cıya ka- barınacak bina kalmamıştır. İstasyon lerle aramızda mevcud 1921 muahe- dört gün sonra da !ngiltere ve Fran- Uzak.şarkta Çln - Japon harbi din- manda kardeşlik hissiyatlarının bü -
birer tetkik eb:nişıerliiveh=:=: daki yeni binalar dahi büyük tamir- desinin yeni bir Karadeniz paktı ile sa Almanyaya ilıiru harbettiler. le~e dinlene .devam etmektedir. ~mıt ti.L.'l sahaetnda Akdenizin kıyılarındıı 
~an bu hususta uzun izahat lıit&- ,lerden sonra beliti kullanılabilir blr takviyesi mevzuubahisti. Ancak da - Muazzam bir kuvvetle Lehistana Ç10 devlet~ın baş kumandanı Ma. - kuvvetle vtikselen Elen ve Türk ço _ 
mışlerdir. Tetkiklerini sa.at l3 k haldedir. Halk çadırlarında ve bara- ha evvel Almanlarla anlaşarak şarkt hücum eden Alman orduları - mem- reşal Çan Ray Şek, sonuna kadar kl · •

1 
kd 

1 
"nin k" 

dar de e a- milli mUdafaaya azmetmiş bulunmak cu armm a ıen ar ses en a ıs-
d h vam ettiren Milli Şetim.iz ma.- kalanndadır. Ölüler gömtilmekte ve Polonyayı istila eden Rusya, bizden leket dahilinde vaktile kuvvetli casus dı S gtinl d ll 1 il leri, yeni sene başınd:ı da çınlamakta,. 
..,en alkının alkşları arasında ista&- ağır yaralılar yakın ve uzak ~ehirlere ı esas prensiplerimize ve umumi siya- teşkilatı yaptıkları için- yirmi gün gi ta. r. on er. e ~~ar~şa e r~g ~ 
laona avdet ve saat 13.20 de de Ma • ...:{ d rilm kte 1..-fff lıl . setimize tamamen muhalif ağır şart- bi kısa bir zamanda Polonya ordusu- tere arasında yenı muza ereler aş dır. Yeni 11enenin iki memleket ço • 

tyaya d...c;..... e.vn e e , uu yara ar ıse ma- . 111 • 1 1 1 . lanuştır. kl · i d t ti · ı biltun 
,_ -ı:.4 .... yollarna devanı 0+......ı .. _ hall. ıar dermeyan ettiklerinden müzake. nu inhLı:ı.1 ettırere t mem e cetın yarı- . • . . . . cu .an ıı: n saa e ge rmsıen 
~rdlr. ·~ ınde bakılmaktadır . . f t i A ·rtık L b Şımalı Amerıka Cümhux reıslen, k lbı 1 d'J ..ı · reler akim kaldı ve Ha.ricıye Vekili • smdan azlasıru zap ett . ..t1.1. e . .. a .m e ı eıım .. , 

llalatyada Ve Hareket Da.biliye ve Sıhhiye Vekilleri yar - mizin avdet etti<'>-i gün Ankarada B~ 1 mukavemetin.in kırıldığını gören Rus - Avrupa ?arbı. k~rşsında ~e~~kraırl ~ne:ra.l l\l('t.a.l!l!la<Jın C~Yabı 
lial t dı k · · t:> Alın 1 bık 1_ 1 rak devl('tlerıne bUytik sempati g-oater -

• a Ya. 31 ·(A.A.) _ Reisic';~ _ •m ve oruma teekilatına tesıs ve vekil Refik Saydamla !ngillz ve Fran- ya da., anlar a muta ,a a i B · i h-
1 

:1 ın· Atina, 31 (A.A.) - Başvekil Me-
urn hlnı.u b ·uıu lk . . . .. . . a ki p 1 u , .. d d. mekted r. u ınsan ıs ere en m -ı. ulunan tren dUn saat mal ıçın çalıı:;malarına burada de- sız sefirlcn arasında uç taraflı ıttifak ~ar 0 onyayıı. or uıannı gon er 1 h 1 k ·ıaı, u · k tak3:ıs, Ttlrkiye Hariciye \"ekili Şük-

11.9.55 de Malatya. is•n-yonun .... ~~• ve yardım mı'sakı ı·mzalandı. Bu mua.- ve P..umanya, Macaristan hududuna em o ara sı har zerıne .~nu -
oldu Millt .._ ~ Ycıw:til vnm edeceklerdir. . . . , . lan a.'llbargo knldrılnuş ve mutte - rü Saraçoğlunun Elen milletine olan nı.achıtıarn...:ı~ mera.sım arzu buyur. Hava fazla. soiuk değilr. Yağmur hede ile Akde~, Balkanla~ ve"! a.kı_:ı- k!lı:lır ulan hııvalıyı ılhak etu. . tiklere mühimmat gönderilmeğe ba.,_ hitabe::;lne mukabele olmak Uzere 
Ö 1 '4d.ll istuyonda vali Fahri yağmaktadır. şarkta tahaddus edecek bır musellhlı Alınan - Fransız hududundakı mu· lanmışbr T"' k ili t' b. h'tab d bul k 
iz. zehn kabul ederek Yarım saat kadar - ihtillf halinde İngiltere ve Fr&nsa i- harebe Maginot ve Siegfried hatla . Hüla~ etmek laZJm l>"elirse ~r ~1 e ı~e ır 1 e .e. unara 

a. at aldıktan 20 R · · · · - t hhlid ed.i ~-ki k ı 1 rln d ·· l · t:> asıl Türk mılletinin, kendisme his fa-tink:ı.yıı is sonra .30 da Çe • v • 1. le ışbırlıği ya.pa.ca~mızı a~ - rınu..ı. a e.e arasın a :ı.vcı mu •11939 Avrupa için pek meş'um geç _ . . . . . 
~rnı.1~l~etinde hareket bu - umanyanın azıya 1 yor ve Rumanya ıle Yunanıalan:ı ga- eadeınclerine inhisar etti ve dört ay miştir. Yeni yılın .bu umumi ıztıraba aı:~etı sayesinde, har~~eler Uz:nnde 

· ranti veriyorduk. Misaka bağlı bir bu suretle devam etti. İngiltere ve son verecek medeni tezahUrlerle ~ mukcmmel başarılar yukseltmege mu hı!I~l:.~tya, r.ı (A.A..) - Rcisicürn - Dost memleket, hu- protokol Rusyaya karşı diğer 9.kidlcr- Fransa., bUtUn denizlerde Almr.nyaya 1 şeriyete faydalı olmasını temeıtnl \'affak olacağına kani bulunduğunu 
Cliln g::t lnönUyO. h8.mU husus! tren d Ud la rı n I bir ihtilafa dUşerlerse biz biı· vecibe karşı abluka ilan ettiklerinden şimal 1 ederiz. bildirmiştir. 
ın1g v kı saa.t.

2
0.30 dv. eehrl..mize gel- müdafaaya altına girmiyorduk. Biribiri arkasına ..=::=...:...:....::::::::::=========== 

Erzin e so. ~.ır tevakkuftan sonra azmettiğini birdaha milletlerin istiklalleri çiğnendiği sı - ı 
lem.ie:ıana nıutevcccihen hareket ey- •

1
.... . rada Türkiyenin demokrasi ve sulh 1 

r. 1 an edıyor ccbhesini teşkil eden devletir yanın-
1\lilli 661 Erzincanda Blıkreş, 81 (A.A.) - Reuter bildi- da yer alması medeni alemde itiba-

b. Erzincan, 31 (.A..A.) _ Reisi .. riyor: rımızı daha çok takviye eden bir ha-
ur lsınet İnö 11 b cu.m • · · A- 11 1m t eçe . . n..., ugfuı aaa.t 13 ü 5 Balkon antanti konseyinin yakın- dise, bır ö.Uu o uş ur. 
~ dı §eh.runıze muvasaıat buYllnnuş.. da. Belgradda toplanacağına. dair bazı Son zamanlrrda Bulgaristanla. a -
~ Alnı an ve ecnebi ğazeteleri tarafın _ rnı:uzda beliren b~ anlaşamamazlık 

Şefin Tetldk.leri ve §ehrbı dan verilen haberler resmi Rumen me ta izale edilerek iki taraflı hududlar-
Er Fecı Va.ziyeU hafHince tekzib edilmektedir. dald askerler geri alınmış ve İtalya. Rhin ve Almanlar 

z'1..ncun, 31 (A..A ) - Saat 14 Filhakılta R . . hükfuneti Türk milletine hulus ve dü- A lman askeri ve endüstri .,Jt .. ..: Rhiıı nehrinin ~dı:ı.r h · e umanyanın vazıyeti son -=•-4-l-inl "sterm k Uz Oniki d ~a 
c tısust trenlerde Dahili haftaıann hAdis tı · s Fi CW:IWJ!I go e ere a ar ı ahlllnd nn~· • tif-·1 Ierde bulnnııesk ..:ııhJıtye Vekille . . . ye ve . t4 a yanı ovyet - n- larda bulunan takviye kıtalarnı çek- so s en ne c• .. ı ıs ııue-
hıi Müie++•ft nOrdve DördUnoü Umu- landiya ihtilfifı neticesinde katiyen de _, ... ,.. tanın hiç saklrumımıjlardır. 

- .. ~ve u MUfett' i 'CI- ~--:- d -·ıa· ~ ....... . 
ıtı.ncan ve bır7.1•-·- 1§ ve .c.ıı .... b'9ü~ egı ır. Runıaııya icabında. bu 1.,,,. b i dı . t' . . ,,._ n-L- 181r,;; '1yana muahedesi eaıı.asmda GneiS&-
ı:n· ~ -- «u.ı valilerile lzel d dlarını . !l"e u ç ve ş sıyuse ımızın m"'- ı.w.ua ., .-

ki~ta.k~ UOıunı.i vaziyetini zetet ~ ~af bir ::;:afaayıı. hazırdır .. ve b~ - tanet ve muvaffnkiyctile harb tehli- n.a.u, Prusya ordusu i~ln Rlı.in ile lloselle :ırasında 
l'e ~-M.illt Şef lllezkür saatte a .. l. tak a.n bloku te§ekkfil ettiği kesinden UZ!lk yaşar lten yılın SOll gün ba..,Iıca. temcrkilz Ü5 vazlfesiol görmek için bu sol sa.-

Ç~lardır, ~ . dirde bu, allkadar her memleketin !erinde '(27 ikinci kanun) ~ark vilıl-
8 lstasyondan harab beledi . b:~ğını koruyacak katiyen ted,a.. yetlerimlzi sarsan müthiş zelzele bi- hlll ta1eb ediyordu. 
ıııa kadar ;y:&ya olarak -ui~~ hına • füt bil" an]aema mahiyetinde olacak _ z1 milli bir felaketle karş~tırdı. 1908 de General Von Fallıenhanı;eıı de, "De.r 

~ - -y_eu MU- tir.. _ 1'.orkuno hareketi. arz binlerce kar • Orosse Krleg des Ictıtzeıt.,, .ishnll eserinde ''Bhba 

l l köprfüerinc scltib olarak Alma.ııya lıarbi, hasım top
raklarında başarablJir,, diye yazıyordlL 

Anılral 1·00 Tirpi~, 1917 te§rlnisa.nlsindc de aşa.
ğı yukan ayni şeyleri söylUyord.n. 1917 kanunnM"'\·e

linde, Alman çelilc \'e demir endüstri esbabı da; "Eğer 

Almanya lıa.rbi idare edobllmlş ise bunun sebebi 

Fransız demlrlnl ft.n1 bir bUcom Ue eJde cfmesfne med-
yundur,, diye beyan ediyordu. 

Filhakika Almanya 1815 do Sar havali.sinin ki>

nıiirünilt 1870 de Loren eyaletinl.n demlrlnl ve 19U: 

de de PrleY. IDMeaJedııl e1cl8 elMmek lstemJıtL 



Rahlte : 1 YENfSABAH 1 İldncikinon 1940 

ERZİNCAN YOLUNDAN iLK MEKTUB 
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AD VO Yal başı piyangosu 
14~~ .__ __ 

Kimsesiz kalmış çocukları ~~l~=p==t saat 1132~ numara 600,000 

evlatlık isteyen d ı 1~.35 Ajans vemeteoroloji haber- l ı r a k a Z a n dl vatan aş ar 12.50 Tttrk müziği ''PL,, 
18.30/ 14.00 Müzik: Karışık hafif Milli piyango idaresinin tertib et- 10084 11079 10335 11241 113:)() 

müzik '/'Pi.,, tiği yılbaşı piyangm."U dlln akşam Be- 12308 12743 13024 14766 15262 
18.00 Program ve memleket saat üoğlunda saat 20 ile 21 arasında çe- 16274: 17187 20402 24132 24935 Karilerimize Bir Hizmet "\ ayan. kilmig ve altı yüz bin, Uç yüz blıı, iki 25083 25536 26533 28668 28841 

1 
18.05 Müzik: Radyocu orkestrası. yüz bin, yüz bin liralık lkramiycler- 129058 29494 80256 80661 31{)24 

Zelzele yerindeki ailesinden haber almak istiyenler "Yeni Sabah" 18.40 Komışm.a "Fuzull hakkın .. le diğer mükafatlar aşağıdaki nu - 82441 82870 36157 37435 37548 

... dan arkadaşımızın adresini öğrenerek telgraf çekebilirler da18.55 Serbest saat. mar

6
aıaraoçıkmıoştıro: 

00 
1000 Lira kazanan ' 

Kayseri [Sureti mahsusada zelze-l Nihayet saat 4. de balonun Alman} Bizim gazeteci olduğumuzu anlı - 19.10 Mem~~ket saat. ayan, ajans 14.6 290 502 611 1104 
le mıntakasına giden arkadaşımız - Avusturya hududunu geçtiğini öğ- yan vagon restoranın metr doteli ve meteor~lOJı ~a~::ıerı. . 1548 2144 ~403 2615 2894 
dan] - Trende Er7facana giden (6) ' rendim. Sonra balonun gittiği istika- Adem Hıfzı yanıma yaklaşıyor; 19.3~ Türk milzıgı : Kadın ge<;ıt 3012 3017 3115 · 3144 3'(57 
kişiyiz .. dört ecnebi muhabiri, sinir-lmetteki köylere telefon ederek pro - _ Bay Faruk, diyor, karınca ka- konserı. . Lira kazanan 4201 4394 4842 4970 5101 
den tırnaklarını yiyen her rastladı - '!esörü takibe başladım. Fakat gece rannca ben de felaketzedelere yardım Çalanlar: Vecıhe, R~M: Er3r, 11 3 2 5 5350 5736 539i 5903 6025 
ğına zelzeleden mnHimat soran b&.- olunca balonun izi kayboldu. Artık etmek istiyorum ... Beş çocuğum var.. Cevdet K~zan, Kemal Nıya:u Sey - 6511 6621 666.J: 7164 7241 
ba, ana, karde§lcrinde..>ı haber alama- rastgele her şehre telefon ediyor - Annesiz bnbasz kalmış iki çocuğu da hun, İzzettın Ökte. Bu numaranın son r akamile niha- 6774 7650 7787 8023 8157 
iığı için yola çıkan inhisar memur- dum. resmen evlad etmek istiyorum. Lut- 20.15 l{~nuşm~ .. -· . yet bulan numaralardan onda bir 9060 0337 91.153 9600 10142 
.arından Erzincanlı Seyfi Alnbak ve Şehirler arası telefoncusu bayan fen gazetenize yazınız .. Birçok arka- 20.30 Tur~. ı_nUzıgı = .. ~asıl heyeti. biletler, 5, 20 de bir biletler iki bu- 1024.4 10555 10650 10732 l()(J05 
ben merak atnıiQ d d b k f"l . ı· ak edi 1 21.15 Muzık: Kuçut orke'3tra 112.31 11713 12179 12482 12516 

••• - :1· ışarı a u a ı e ış ır yor ar . .,~ f . çuk lira amorti alırlar. 
Felaket yalnız TUrkiyede değil, - Bu kadar çok telefon etmemin lşte e\·l!idlık istiyenlerin listesi: !:ıı'e : Necıb Aşkın.,, . 12518 12611 12648 12692 13040 

bütün dünyada müthiş heyecan uyan sebebini sordu· . .. . 22.15 Memleket saat ayan, AJans 300 000 13616 13644 13724 13751 13951 · · Nacı Atil.y, Muhilrdar Rızapaşa h b l · z· E h T h ·ı·t 
dırmış ... Avnıparun birinci sınıf ga- Gazeteciliği karıştırmadan: No. H. 1 çocuk istiyor. Ka e~.erı, Nı~akt,t ~ am - .. ~ •vıt a • 13980 14019 14102 14162 14241 
ıetecilerj... Nevyork, Avusturya, - Matmazel dedim. Amcam pro - . . _ .. A am ıyo - u u orsası ya .,, 11342 14420 14494 14566 14793 
Parit;, Lo:ıdraya zelzelenin tahribat fesör Cousin balonla göklere çıkmış- . HamclıR~şıt oglu, K~dı~oy Hale 22.30 Müzik: Bir senfoni "Pl.,, Lira kazanan 14!lS4 15016 15338 15539 1628i 
b.l.. b"ldi k . . l d'' tı B b' h l el . d k k smeması eıvnrı Hacı Şııkril sokak 23 00 Müzik. Cazband "Pi 170~3 17680 17774 11-189 ı7003 ı ançosunu ı rme ıçın yo a u- . aşına lI" ::. g mcsın en or u- . . · · .,, ~ oo 
ıülmü.slcr.. yorum.. No. 25. 1 ç:okuk ıstıyor. 23.25/23.30 Yarınki program ve 2 8 2 2 6 17939 18409 18649 18709 19053 

Deyli Herald muhabiri Monre son İyi kalbli memure: Ziya Görnii, Osmanbey Hacı Man- kapanış. , 19[;77 19649 19793 20495 20755 
Polonya muharebesinde bulunmu.~ ve - Siz merak etmeyin dedi... Mu- sur sokak ~a~nryadis apartman No. ... ..... u ......... - . .............. ____ Bu numaranın son rakamile niha- \20761 20821 21167 21266 21336 
Ruslara esir düşmüş, başına gelen - habere açıldıkça ben her şehre söyle- 3· 1 çocuk ıstıyor. · Uruguay bir Alman ge- yet bulan numaralardan onda bir bi- 21524 21607 2H60 21777 21908 
leri §Öyle anlatıyor: rim ... Böyle bir balon nerede görür- . Adem Hıfaı, Kadıköy Ycldeğirme- mi ine dah yol veriyoı# Jetler 5, 20 de bir biletler iki buçuk 22038 22663 22824 22929 22942 

Kızılordwıun harekatını takib et- lerse, oradaki memur sizin hesabını- nı Lcfter apartmanı No. 4. 2 çocuk Montcvideo, 31 (A.A.} - Uruguay lira amorti alırlar. 23143 23236 23255 23713 23738 
mek için Polonyanın şimal ccphesin- za tdefonu nçı:.r. Nasıl işinize geli - istiyor. Hariciye Nazırı Guani, Ha\·as muhıı- . 23874 24039 24048 24205 2..1499 
de bulunuyordum ... Vaziyeti yakın - yor mu?.. Bu cocukların 5 - 7 ya.j arası olma- bitine yaptığı beyanatta bugün bir 20 o o 2 l517 2464.2 2-1817 24905 25293 
dan görmek için ileri hatlara b.dar Te3ekkür ettim.. sı şayanı ar~mdur. Biz bunları kanun emirname neşredilerek Tacoma. adın- 25606 25740 25900 25914 26064 
dOkuldum. Sağımdan solU!lldan kur- Meğer profesör a~aw saat 8 de huzurunda resmen cvladlığa kabul daki Alman vapurunun Alman donan 26234 26267 26416 26537 27·t30 
~lar vızır, vızır işliyordu. Nasıl ol- Yugoslavyada küçUk bir kasabaya. 1cdeccğiz diyorlar. masma aid bir muallim gemi olarak i- Lira kazanan 27769 27906 28054: 28331 28852 
du bilmiyorum. Kendimi Rus asker- inmiş .. Telefon etmek istemiş, o ka- lştc sevgili okuyucular bir kaç sa- lfm edileceğini bildirmiştir. 

2 9 2 2 
2$!>36 29125 29180 29238 29481 

teri tarafından sanlmış gördüm .. sabada geceleri telt-fon muhaberesi trl:ı size takdim ettiğim dört arka- Binaenaleyh bu gemi kaptanına • 29007 29918 30025 30615 30'188 
Yakaladıkları gibi beni Zale.seskiye olmadığı için cclcmcmiş .. Ertesi sa - daşla Erzincana doğru gidiyorum. Montevidcodan hareket etmesi için 30881 31066 3J 197 31394 31631 
götürdüler: 'bah erkenden postahancye telefon Size en seri vasıta ile en doğru, en oh· mühlet verilecektir. Aksi takdır- 1 o oo 81724: 32385 32647 32775 32793 

- Etmeyin, eylemeyin, ben Ame- için baş vunnu.cı, memur: y1?t1i, en alakabahş Jınvadisleri v~re- de gerek bu geminin mürettebatı ge- 82954 33249 33589 3406·1 34262 
rilmn gazetecisiyim, beni bırakın de- Muhabere p:ı.rasmı pe.~in istemiş .. ceğim. rck Gı-af Spccyi batıran dört Alınan j Lira kazanan 31486 35058 35164 3:5670 36091 
di isem de para etmedi. Profesöl'ün üzerinde ba"ka para. ol- Oradaki aileniz. akrabanızın haki- bahriye askerile Alman elçiliğinde o- 36176 36749 36986 37061 37091 

- Moskovadnn emir gelinceye ma<lğı için sterling Yermiş .. telcfonıkl vaziyetlerini bil!liııncnin çaresine turan diğer Alınan sübayları mevkuf 3 Q 7 2 5 37209 37497 37644: 37742 38282 
kadar bırakamayız elediler. memuru almamış .. Profesör ısmr c- bakacağım. tutulac:aktır. 38319 38666 38865 38894 39412 
v, Baktı~ Moskovadan emir _gelece- dince telefonla merkeze bildirmiş ... ı Gazetemle her giin muhaberede Alm~ny - Hol~nda 00 89125 39626 39999 
gı yok. Bır gece usulctle yattıgım ev- Merkezdeki matmazel bana haber bulunacağım için zelzele yerindeki tlc ret ı . ..._ G;n;r~ .. Me•t;k:a·a,•n• .. 
den çıktım ... Çırıl çıplnk soyundum verdi ... Hemen profesörle telefonda 1aucsindcn haber almak istiycnler an.aşm 8

' L" k ananı Q 

kendimi Dinyester nehrine attım. Yü- bir mi.ilnkat yaptm. . IYENİ SABAH'dan benim adresimi A~n.stcrdaın, 3~ (A.A.) - ~ol~nda ıra az ar mlilete bey•nnameıl 
ıe yüze karşı sahile geçtim.. Yugoslavya lıi.ikı1metinden altı mvjsoru.p telgraf çcbinlcr .. Emi1ı olun Hl c.ndcıye Nezdaretı, Almd anlya.Jle ıfo • 11711 45847 Atina, 31 (A.A.) - Yeni sene mü-

Ka tıgıw ı d 1 kl k' . . . . . &n a arasm O. me\CU C eorırO' mua-
Ç m uymuş 0 aca ar 1• at C\"\'el gazeteme profesörün Yugos- en scrı vasıta 1la oovab twnv St.ZleN . . '"b . nasebctile Başvekil M:etaksas Yunan 

arkamdan kı''amet kopuyo d Bı'r v w heôc.sınm bir sene müddetle temdıd 30 000 
J r u. lavyada oldugunu haber verdim .. ve meraktan 1..:urtaracagım. . •. . • . ·ıı t· be b' 

miiddet çallann rasmda gizlendim. ..
1
• k t tt" d' .. .. edıldigını bııdırmektedir. mı e ıne hita n ır beyanname neş -

Sonra öyle çını çıplak vola revan ol- muua atını n~rc 1:: ınıTü·· .• k .
1 

Faruk Kuçuk MUttaflll ordu!mr lllz ım- Lira kazananlar rederek 1940 senesi için şerefli bir 
.. J nu am o gun r parası e ...... ........................... ,.!19......... sulh temenni ctıniştir. 

dum;;.u:~::e altı saat kadar aç su- (2750) [Mürettib hatası yok iki bin Cenaz evln e dö,ems BUZ taarruz gir- l0119 3l602 35339 Metaksas, ayni zamanda, orduya 
suz ··: • yedi yüz eJli] lira telefon parası ver- çöktU miyecDkler 20 OQQ da hilkılmetin selfunlarını bild.irmi§ • 

Artık ~kntım k~lmam~ştı kı ar - dim. .. .. Paris, 31 < A.A.) - lntransigeant 
kamda bır otomobıl scsı duydum. p . S . h b" . G"" <l Arnavutkoyundc Sarraf burnunda t . . tt"~. b. h b .. tir. 
Döndüm, baktın: 1 ~rıs - oır mu a u·ı unyon a tramvay cnddesindc J5 numaralı ev- gaze esınm ~cşre_ ıgı ~1~ a ere go- L" k Çek komitesinin dünyaya 

Be . k d 1 d Y•ı '? ı 'Bcrhndcn, Romadan dı:ıan çıkarıl - d t k h . ~·k . . f t d re General Gamelın. !ngılız unıwni ka ıra azananlar 
nı anyan ar rı. aş ar cgı mı ... • b. . . . . . e o urnn a vecı ı• ı rınm ve a ı o- . . bev•nnameal 

D lf .. il k ti' el 
1
. t .

1 
ı· ı mı~.. ır senedır TUrkıyede ımış.. 1 .1 t 1 kl .1 . t . rargfihım zıyaret ettıkten sonra beya- 7734 9102 132r::3 19138 229r;;9 ı o us n a ın e sosya ıs ı 1 ı - n· . ayısı.e, anıc ı arı. aı esme azıyeye . · 0> v 

ı -ı· d A t d . . 'L" k t h ı - ıkkat et dedım, buradan da 1 . 1 b" .• d. t k 1 b natt11 bulunarak hareket saa.tı gelme- 24.503 29563 33448 Londra, 31 (A.A.) - Ahiren te • a ın e vus urya. a ımış. ~ n .a a- k d • ..:ı·ı . gc mış er, ır mu ue sonra, a a a- 1n • 
tı h 1 ı b 

apı ı§arı cıuı mlyesın.. 1 1 t t d 1 1 1 d.. . den evvel Fransız ve giliz orduları- şekkül eden Çek Millt Komitesinin re.-
ya nın en eyecan ı nıacera an un- .. ı ~ n.n, o ur u ' arı oc anın oşemesı .. . . . o o o o l' 
lar değil. Gulerek: çökmUş, ziyaretçiler arasında bulu - ruz: ıı:zumsuz -~~r .t~lıkey? ~ırmeme- 1 1 ra kazananlar isi B. Beneş yeni sene mUnasebetile 
Bakın nasıl anlatıyor: - Türk hükumeti ne faşist, ne de nnn 60 yaşlarında Fntına muhtelif len lazımE;cldıg1m soylemıştır. dllnyaya hitaben bir mesaj neşrede -
Profesör Pikann muavini Cousius nasyonal sosyalist hlikumettir .. Tiirk yerlcrinnen ağır surette yaralanmıs- Bir demlryoSu kiiza ının l9D7 3ıo3 52fı~ 5403 14021 rek, 1940 senesinin müttefiklerin za. 

1934 senesinde Stratosfere çıkacak _ h~kfım~ti do~ sö~d~n korkm~ tır. Yaralı kadın Beyoğlu Beledi;e kurbanları l40·10 
14098 14330 33061 35273 ferine göstereceğini, nazi zimamdar-

tı.. ~rk hükfımetının gızl: kapaklı bır 1'ha~tahnnesine kaldırılmış, tahkikntıı Londrn, 31 (A.A.) -Terra Annun 5000 11 k 1 !arının harbi kaybettiklerini şimdiden 
United Pres bu hareketi takibe be- ~şı yo~l\.~r·:· Onlar Doguyu yazdı - başl&nrnı§tır. ziatadı:ı vulmbula~ demiryolu kaza • ra aza nan ar anlamış oldukln.rıru, barış tekliflerini 

ni memur etti.. ?1:'11• gı~ı ıııleri mey?~na vurcluğum sında 14 kişinin öldüğü 40 kişinin ya- 262 588 3414 5456 6492 kabul ettirmek için bu yıl da her ça-
Prof esör saat 3 de Brükselden yilk- ~~;orbenı hudud hıı.rıcıne çkardılar.. hd otomohll çarpıfh ralandığı biidirilmektc<lir. I 7848 9385 11211 14104 17167 reye başvuracaklarını fakat bu tek -

selmlşti ... Saat 3.5 ela 2500 metre · Şi~li tarafından gelmekte olan şo- lt•lya"• gtirUlmomlf kış 18125 21768 22196 24849 26266 liilerin kabul edilmiyeceğini, nuile -
ytikseklilı:te bulunduğunu radyo ile S X för Haannın idaresindeki 2376 numa- Rcıma, 31 (A.A.) _ R-:uter: 30278 35196 36180 371fi6 rin hezimeti A.şikar ve saklanılması 
bildirdi, fakat sonra havadisler ke • Yola çıktığımızdanberi mtıhıwere- ralı taksi otomobilile Bedrosun idare- Roma kalın bir kar tabakası altın- • imkansız bulunduğunu ve müttefik 
sildi ... Her tarafa telefon ederek ba- mizin mevzuu zelzele. sindeki 754 numaralı hususi otomobil dadır. Meteoroloji en.stitUsli 96 yıldan 2000 Lıra kazananlar memleketlerde bulunan bUtlln Çekle-
lonu görUp görmediklerini sonıyo~ Yo, felaketlerin en bilyüğii diyor .. çarpışmışlar, ikisi d~ hasara uğramış beri Romada. böyle bir kışın görülme- ~21 1012 1329 1440 4464 rin adaletin fenalığa karşı zaferi içlıı 
dum. Sanfransisko zelzelesini de geçti... la.rd!r. diğini bildirnıektedir. :S249 5348 6745 7766 9997 hizmet edeceklerini bildirmiştir. 

- - 25 -=---ı BJ~ ara, eller~i okşa~~ _ol~ j tırt!bla müSahede etmi§ bulunuyor - lamakla ınc11guldüm. Ne diyebilirdim? hayaller, bana o dakikada, çok yakın - Buradan gidelim Fethiye! -dedi. 
lsmail Bey bir kahkaha ttı. •

1
-!,sm?-11 Beyin, egllerek sol elımı öptU-ı dum. Beni içkili bir gazinoya götü - Ben İsmail Beye, o güne kadar sade- görünmUştil. . Gidelim .. fakat nereye gidecektik' 

_ B" 1 k lr •1 ..,.··zı a. · .. . gUn_U ~issettlm. O zamana kadar, de- ren, ban~ zorla diyebileceğim bir ıs- ce iyi, insaniyetll bir baba, sert ve Fakat ona "Peki!,, cevabını nasıl Bizim eve mi karakola nu? Yoksa 
dili!ü oy e or u 1 e bo crm .. büyü- runı hır mücadele halinde bulunan~rnrln içki icirten ve nihayet şimdi a- asabi bir patron gözile bakmıştım. O- verebilirdim? Sevmek, bir koca, blr 1 . ., 

1 
° z:ın;a~. bilsen nckndar guzel 0 • hislerim, birdenbire değieti. I\:endl vu~lar-mda ısrarla ezdii!i ellerimi ö - nu öyle tanıyordum. Günün birinde sevgili gibi sevmek ı;-Oyle dursun, an- başka bir yere mı· 

uyo~s~ · . ıç me~ak ~~~! Ben .?nu kendime itiraf edemediğim bir endi - pen bu adamın bruın karsı beslediği bana evlenmek teklüinde bulun:ı.cağı- eak korku ve hürmet bcslediğl..m bu Ellerimi, mkı sıkı tnttuğu avuçla· 

l~ .dilşUns· ~ilin. P~Iıs ~Ud~e soy • eernln tahakkuk etınirı olduğunu an - hl!ılerin b<tbalık hududum; herhalde nı benim kocam olmak istiyece<Yini adamın evlenmolt talebini :0..1.bul et - nnda daha kuvvetli sıktı. YU.zilnü yii· 
cuım. ızın evin.ize bır sıvil memur la.:.'lım ' • • . 0

• • • 
vo""nderecek Ann b k . . · aşmış olduğu muhakkaktı. hatır ve hayalimden bile geçırmemış- mek, ne kadar zor bır şeydi. zfune dAh:ı ziyade yaklaff.Jrdı: 
• • eno u gece ço • lf}ın B 1sm .1 Qlduğu icin fabrikada kalaca - en, aı. Beyınv? zamana kadar Sarho~m1 ba~m dönüyordu. Fa- tim. Sanki bana hakikaten aklımdan Reel de edemezdim. Evvela ona k&r - Fethiye, dedi. SA.na bir ~Y söy-
yarın erkenden eve döneceğini ~önı: bana kruı1ı göste~&"J: uefkat,. OJ~- kat muhakememi kaybetmemiştim. geçirmekte olduğum suali sormuş gi- §1 şimdiye kadar hiçbir itirazda bu· !emek mtiyorum. . 
liyccek. Gördlln ya be h • y )~, babaca bir s~vgı, ıyı kalbli :engm Bular...ılı:. gözlo.rimi İsmail Beye çevir - bi kendimi gnıib bir heyecana kap - lunmamıştını. Onun herha.ngi bir b-- :f~c, tahminim çı.kıyoıuu. Demek 

1 n er §Cyı dll- bır adamın fnkir ve ruı.muslu bır kız- dinı O eli h t b. tırmı~·-· N d" b"l' •· ? N b l b" · redd tmek b · i i imk" ~Undünı. Dur, seninle biraz daha i • • . . . . -· $. • nn en ae, a.yre ve ıraz da :;-ı.ıw. e ıye ı ırcum. e ceva e mı e cnım ç n un - ki hislerim beni wdatmamı§t.ı. Ba~m 
lim. Çoktandır !aten başımı aldı 5c. cagı~ korumak ıç~ izhar ~ttigı. :-Mıa- korku ile uzun uzun baktım. Bu sı • verebilirdim? sız bir §eydi. Fa.kat nasıl olurdu? Na- çok dönUyor, kulaklarım uğulduyor· 
Yoktu. gun ni bır duygu §eklinde tef sır cdıyor - radı:ı. aklımdan şu sual geçiyordu. Onunla evlenmek! Bu benim için sıl onun karısı olabilirdim? Bu hana du tn.s· 1., bır" ha k ti 1t • . . ıJ 

du V k Ö ı · lı b 1~•n Gs.l'b .-_ ri . . b lbi ~'- . ıya.u re e e e .e.mıı ÇC!\! 
1ö t k .. b' m. a uı, g z enme ısrar n~ • ı a A..1:1ınall Bey beni seviyor. Ba- çok başka çok mWıiııı bir§ey olurdu e şılmesı nıuhııl ir şey g guı uııll- . . 

raz e me uzere ır harekette r -ı k al b d k . . . ' · mek ıstcdun. Fakat o kadar sıkı tu· 
bulunmal . t d' F 1 t . . arı, çcne•1u o §am arı en e zaman na 8.l'§l hıslen, bır babaıun kızına Derhal aklıma sinemalarda gördil • yordu. 1 • • 

llemedi b~~s ~:r~~·n m 0 hıç ~n - z:ıman bu temiz hissi sarsmıyor de- karuı besllycceği hislerden çok farklı. ğüın saray gibi evler IUks otomobil- Sonra onu hiçbir zaman bir :;e\'gili tuyorau ki muvaffak olamadım. 
mk venid~ . ki garlsodınu çagıra- ğıldi. Fnkat şüphelerimi kendim bile Şimdi ya bana evlenmemizi teklif e- lcr erkeklerin daim; fırak kadınla- gibi sevemiyeccğiml, ona usc:vgilim, Devam etti: 

J ıç ısmar a · ayıblıyor bunla dili .. d"ğlim" d d ? ' ' ı · · !ki bardak daha bira. i · • ' n ~un u en erse nn en mulıtc.:ıeın bıvaletlerle arzı en- canım,, gibi kelimelerle nslA h!ta.b e- - Fethiye. Ben scnı aevıyorum. 
ra iyice b~ dönmeğeç~=~ dolayı kendi kendime ım:1yord~. Evot, ~ ~eceksinl Fakat o dam ettikleri balola ·,eğlenceler, kUrk demiyeceğimi do dUşündiluı. İlk gördllğüm gUndenberi sana.~ • 
Kendi L:cndinıe "sarhoşluk h haldel~alto.~ ~e hatı.:nna ~ile ?etirmek Anda emın ol ki, aklıma. bu toyca ve mantolar geldi. Bu hayatın içinde şa- Ben böyle çocukça şeyler d~ünür- kını. Bunu sana ıJÖylenıek istG'miyor .. 
bu olacak, diye dli§ijnü d or emedığinı..~u ~phenın, bır ha.ki - çocukça sualdeYJ ba.ska bir şey gelme- hane bir ömür sürerek yaşadığımı dil- ken İsmail Bey bana do~ biraz da- cium. 

' y_or um. kat oluverdiğini aımdi b~ :bil! u- :miaU. ~"n<li ~ cevabı Uısar-- aiindımı. İtiraf ederim Jd. bu çocuk~a ha. Y,~tı .ı LVcııamı oorl 
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B" im~ı Türkr.eye çevıren: HtlSEYtN CAlrtı> YALÇIN 

ar un so u . ıze ş u.l acıyor • _ 

gibi görüneceklerine o zaman gerçek- LJ k •k • h 
ten acıyıp ta biraz nefes almaları e- na l atte ınsan enüz tabiati hic 
melile yüz binlerce Türk gencinin ka- b • k • 

Sabah Koşusu 
Dün yapılan koşumuzda Rıza Maksud ekibi 56 takım 

nma girmeselerdi ve bizi entrika ilo ır no ta ela mağlup etınemiştir 
zorla harbe sokmasalardı daha iyi et-
mış olmazlar mıydı? O zaman tstan
bulda Alman sefiri bulunan Wangen
heim. bile TUrkleri harbe sokmıyalım 
diye Bertin nezdinde ısrar ettiği hal
de Almanya hükümeti bize kıymakta 
tereddüd etmedi. Şimdi acıyor ve bizl 
de buna inanacak zannediyor, öyle 

-e7-
Tarih ho.kkmda. bildiğimiz şeyler 

bu kanunun hadsiz besabsız delil
lerini bize arzederler. Tarih mUd
hiş bir bedahatle isbat ediyor ki 
Ari kendi kanını aşağı kavimlerin 
kanı ile karıştırdığı zaman, bu me
lezliğin ııeticesi medeniyet getirici 
kavmin harabisi şeklinde kendisini 
göster~tir. Fazlası, büyük ekse
riyeti itibarile, renkli ırklara men
sub a.şağı kavimlerle ancak pek 
az karışmış Cermen unsurlarından 
terek!<lib eden Şimali Amerika Or
ta Amerika ile Cenubi Amerikaya 
nisbet!e b~ka bir beı-eriyet ile 
bütün bütün başka bir medeniyet 
arzeder. Merkezde ve cenubcla ek
seriyeti itibarHe anasll Latin olan 
muhacirler hazan yerlilerle kuvvet
li Rttrctte karışmışlardır. Yalııız bu 
misal ırklann ilıtil5.tından husule 
gelecek neticeyi vazıh surette tak
dir etmek imkanını verir. Halis 
ırk olarak, ilıtilats1z bir halde )~al
mış Cermen Amerika lutasının 
hakimi kesi!miı:;tir. f'ek yakın ak
raba nrasmdaki zina kabilinden bir 
bulaşıklığa kendisini terketme<lik
çc bu halde kalacaktır da. 

m~a. bu dünyada insan f;kirlrn 
de yoktur. Binaenaleyh, fikir, fikir 
olm3.k sıfatile, daima insanların 

ınevcucliyeüne, binaenaleyh. bu 
mevcudiyetin ilk §8.rtı olan kanun
ların varlığı.na bağhdır. 

arasmda birinci, Eğitmen kursu 2 nci geldi 
Beden T erbiycsi Genel Direktörü müsabakamızı 

bizzat takip etti, mükafatları elile dağıttı 

.,, 
mı. 

Acımaktan vazgeçtik; Almanyaya 
yaptığımız iyilikler ve göze aldığunız 'ı 
fedakarlıklar için bir dostluk ve te
şekkür hissinden de vazgeçtik. Fakat 
bizzat Hitler bizi harbde Almanya i
çin bir "sülük,, diye tavsif etmedi mi? 
Acınmak istemeyiz. Fakat biraz ne -
zaket ve insaf istemek hakkımızdır. 

Kupamızı en çok ta
kımla giren ve en iyi 

derece ile bitiren 
İzmitliler kazandı 

56 takım 
Koşuyor! 
Yeni Sabahın sporcu gençliğin be

den terbiyesine samimi bir hizmette 
bulunmak gayesile tertib ve haftalar 
danberi ilan ettiği büyük sokak ko
şusu, dün, memleketimizin en tanın
mış klüplerinin ve en değerli atletle
rinin iştirakile ve azami bir intizam 
v_e mükemmeliyet içinde icra edilmiş
tır. Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
sayın Cemil Tanerin koşumuzu biY.zat 
gelerek takib ve mükafatlarını tevzi 
e:01ck suretile gösterdikleri al.ika ve 
h~~aye müsabakamızın sportif değe
rını daha ziyade arttırmış ve yine sa
yı~ Generalin müsabaka neticesinde 
nıukafatları tevzi ederken irad ettiği 
nutukta müsabakayı tertib ed -zet . . . en ga 

e~ızın ~etini tebrike şayan gör 
mcsı de bızi mütehassis etmiı:ıtir 

"Yeni Sabah tl tizm ~ · 
'tt"f " ' a e erkanının 
ı ı akla senenin en iti tertib dilın.i 
ve c~. muvaffak olmuş koşusu :ldu - ~ 
nıı sovlenıekte •tt"f gu 

•• v 
1 ı ak ettikleri dünkü 

rnusabakasında aldı- . 
gı neticelerden 

sonra, her fırsat zuhurunda u-
hadim olacak bu gibi ve da:enç ~e 
spor hamlelerine lu a genış 

z vermekten ve 
sporcu_ gençliği teşvik hareket ve hiz-
metterınden geri kalnııyacakt 

ır. 

R R 

, 
~.I 

Alman radyosu İngilizlerin milta -
r ekcden sonra İstnnhulda yaptıkları 
muameleleri hatırlatıyor, hat.ta hak· 
sız yere Maltaya gönderilen vatan • 
daşlarımızdan bahsediyor. Biz 1ngi!iz· 
lere karşı harbetmiştik. Müdahale
mizle harbi bir iki sene uzatmağa se
beb olarak İngiliz ve Fransızlara pek ı 
büyük zararlar verdik; Rus Çarlığı • 
nın yıkılmasına sebeb olduk Binaen-, 
aleyh, müttefiklerin aleyhimizde his
siyat bPslemelerini pekala izah edebi· ı 
liriz. Fakat Almanya hükumetinin 1 

Türklere yani müttefiklerine karşı ı 
yaptığı alçaklığın misli var mıdır? 

Bir taı-afıan bize do~t görünürken, j 
bize silah arkadaşlığı ederken Rus
yaya gizlice !stanbulu Ye Boğazları 

[
teklif ederek münferid sulh yapma

~ ğa teşebbüs etmemi!:$ midir? Bu sui-

Beden terbiyesi genel direktöru"nu" re !~:1~~~~ :~~:~e:ı~~~~: gi~:~nt~~j;~~ 81 kuvn'tlcrınm taşkınlıkları çok chem-

m Ü kAf at tevz ı· ı· n de b ,. r h ,. ta bo si ·7~~~;~,!~~r. Maltaya gönderdikleri 
Ou Turkler arasında ben de vardım. Mal-

taya haksız yere götüri.ilmek beni 
maddi ve manevi pek büyük zararla-! 
rau ğrattı. Gördüğümüz muanv'lcler ·ı 
den hatıralarımda pervasızca şikayet 
ettim. Fakat bunlar bizim için şahsi\ 
meselelerdir. Bugün vatanımın men
faatlerini İngiltercnin menfaatlerile 
mtittehid gördüğüm için kalbimdeki 
her türiü fena. hatıralar tamamile si-' 
bnmiştir. Tarihte bi.dbirlerile bazanl 
doı:;t, hazan cüşman olmamış milletler 1 

H:ı.~ılı, her türlü ırk tes::ı.lübiinün 
neticesi şudur: 

a) YUksek ırkın seviyesinin düş-
mcsi; 

h) Fizik ve fıtri hir tedenni, ve, 
binaeııaleyh, terakkisi bati fakat 
ictinabı imkan~ız bir nevi eriyip 
gitrr.eııin meydana çıkması. 

Böyle bir ameliyeye badi olma·k 
Halikimiz olan Cenabı Lemyezclin 
iradesine karşı günah işlemektir. 

Fakat bu hareket günahın bıüh
knk peyda ettirdiği cezayı gör
mektedir. 

!nsan, tabiatın biaınnn mantı°"ı-::o 
na Jrnr§l isyana teşebbüs etmekle, 
insan mfatile var olmflı::ını medyun 
bnlunduğ·u prensiplerle m ücadelcye 
girmiç olur. İ§te höyle tabiatın 
arzusu hilafmda hareket etmek 
surctiledir ki kendi 1:ı.rabisiııi ha
zırlar. 

Daha fazlası var'. Muayyen fi
kirler ba7,l adamların mevcudiyeti
ne bağlıdlrlıır. Bu bilhassa kökleri 
ilmt ve müşahhas bir hakikatte de-

ğil de hissiyat dünyasmdadı.r ya
hud, gayet vaZLlı ve gayet gü
zel, mfü:;tmncl bir tabir kuilanmı:ık 
için, "samimi bir tecrübeyi,, inikas 
ettiren şeydedir. Huddü:atında dil
şünü!en bfuid m:ınuk ile biç bir 
münasebeti bulcnmıyan ve srrf his
siyatın, o.hm.ki telfı.kldleıin tc~.a

bürJcrini temsil eden bütiin bu fi
kirler insanların varhğın-: merbut
turlur. Onları insanların muhayyi
leleri ve yaratıcı melekeleri doğur
muşlar<lır. Fakat o ~mman da bu 

fikirl.eri t:ısa\·vur eden insanların 
ve ırkların bekası bn fikirleıin da
imiliği için elzem bir şarttır. Me-
sela, yer yü?ünde sulhcü fikrin ga
lebesini samimı surette temenni e
den kimse dünyanın Almanlar ta
rafındnn fethedilmesi için her şe
yi yapmalıdır. Çünkü aksi takdir
de. son sulhcünün son Alman ile 
ölmesi kabildir. Çünkü dünyamn 
sair inı:;anları tabiata \'C akla mu
gayir olan bu saçmamn tuz.ağma 
maattees."'üf b:zim kavımmizin 

yaptığı gibi, kendiler.ini knptırnıa
nıı..c:Iardır. Binaenaleyh1 ister iste-

mez, sulhçülük devresine eriı;.ınck 
için, a~iınli sıırette harbe ka.rnr 
vermek mecburiyeti varılır. Aıne
rikadan gc!miş lrntaskarın, Wils
son'un, haldki planı bu idi; yahud, 
hiç değilse, bizim bülyaperver 
Alnıanlar böyle zannediyorlardı. 

Bu suretle gaye elde edildi. 

. ~aftalardanberi gerek tertib heye
tının gerek atletlerin hazırlıklarilo ı, 
nıeşgul oldukları yılbaşı sokak k ... mu d.. oşu-

z un sabah saat 11 de Galatas 
k~ü~ü ile Ernin~nü Halkevi arasU:Z 
gıdıp gclnıe sekiz kilometrelik bir tne
Baf e üzerinde Spor Eğitmen Kursu 

-.. 
~etlen Terbiyesi Gentıi JY..ı~fôrtt General Cemn 'l'ahtr Taner dün Yeni 
Sabah koşusundan sonra Galatasaray klübünde mükafatları tevzi ederken 

var mıdır? Napoleon muharebelerin- Vakıa, burada bilhassa !brani o-
·~ İııgilizler Fransızların can düşma·· lan, ahmakça okluğu kadar da. · 

.... , degil miydiler? Milletler mazinin ih aptrılcn. bir itiraz, modern sulhcii· 
tiraslarına, mtinaferctlerine ebediyen lüğün itirazı, söze karışır: "İnsan 
bağlı kalamazlar. Siyasi hayatın şart- tabiata galebe çalmalıdıı !,, derler. 

Hakikatte, ~ulhçii ve insanıvct· 
çi fikri üstün adam, dünyayı. bli 
Kürenin ycga11c hakimi olac.;..k de
ı eceJe geniş bir nisbet clahilindt\ 
fethedip itaat allına aldığ1 zaman 
gayet affı. bir ŞPY olabilir. Bu fi. 
kir, ameli tatbikatı ıor ,.e niha
yet imkansız hale girdiği nisbe
tinde 1.ararlı neticeler tcvlid ede· 
bilir. Binaenaleyh, en evvel, kav· 
ga, ::ıonrn sulhçüliik. Yoksa, be
şeriyet tekamülün en yüksek nok· 
tasmı atlayıp geçmiştir. Son had 
herhangi ahlaki bir fikrin hakimi
yeti değildir, barbarlığın, sonrn 

~alatasaray, Fenerbahçe ,Kurtuluş: 
v op~~pı, Mwavi Kırmızı, Kale, Arna-
~lkoy, Doguspor, Fatih Halkevi, Bü 
~~ada, Beyoğlu Halkevi, Kasımpaşa 
~up ve teşekküllerinden 56 ve İzmit 

lgesinden de 2 takımın iştirakile 
Yapıldı. 

Saat 10 da Galatasaray klübünde 
topla ~ · d ııınaga başlıyan atletlerin 10 30 
~~Yoklamaları ya.pıldı, m.:maraları

1

da 
61 dı ve saat tam 11 de iki kişilik ta
~lardan tek numarayı taşıyan at
;tier Galatasaray klübünden hare • 

etle Taksim abidesi, İstiklal caddesi 
Yollle Em· ·· ·· 
b 

ınonu Halkevine koşmağa 
aşladılar. 

Bu esnada seyın Cemil Tahir Ta
ner Tal·-· 

h
' ASını 6.bidcsinin bulunduğu 

rna alde k 
ketinde h o~umuzun başlama hare . 
tak'b azır bulunma~ta ve yarışı 

1 etmekte idil er. 

. lzm1tmer önde 
Koşunun ba ı 

ınitliler eski 1~~B.Eıiie öne geçen İz. 
Sirkeciye kadar b.r~kordmeni Receb, · 

ırınclliği haf ı 
ettiyse de askeri vazif . nıu aza ı 
hazırlanmnm1a olm esınden pek iyi 

~ ası neti . 
arkadaşları tarafından . cesı genç 

. A. gcçıldi. Bu se-
ne Halkevı, Janlık ve Atatu 
larile çok iyi hazırlanan Osnı~ 1h;:· 
Mafyos güzel bir koşu yaptılar: k 

ilk d vre,ı bHl~enıer 
Galatasaraydan Eminönü Halke\rf. 

ae varan ilk 20 atlet §U sıra ile ya~ı 
•itirdiler: 

1 - Fakidis "Kurtuluş, 
2 - Galib "Kocaeli,, 
8 - lzak "Galatasaray,, 
4 - Osman "Galatasaray,, 
6 - Receb "Kocaeli,, 
6 - Ahmed ·'A. T.,, 

{Sonu 6 ncıda.) 

Beden Terbl·yesı· Gene1 Dı·rhı~~ .. h · t· ları dei?'.ı"şı·nce aralarındaki mun·· ase • Yahudiler.den ç1kma bu sa~mayı 
" ., m.1ru urıye ı emanet etti. Atatürkün yo ~ - -

dün mı.ı.ı:.~atl t il ~- ı d betle'" de de.;; .. 1·r. milyonlarca insan hiç düı::ünme,ıen 
UAil..I. arın :evz esnasınuu. un an, izinden ve onun takib et _ • ı:>·!:'l 'J • " ~tletlerimize şu hitabede bulun- tiği yoldan gidilmek suretile hede- Osmanlı imparatorluğunun tasfiye- tekrar edip dururlar ve nihayet 

rnuştur : fe erişilecektir. sinden sonra, Türklerle İngilizler ve tabiale karşı bir nevi zaferi te-
"Burada iki koşunun mükafa- Gelecek 27 kanunuevvel Ata _ Fransızlar arasında ihlilafı nnıcib hiç şah hns ettirdiklel'i hülyasına dü-

tını verdik. Atatürk, Yeni Sabah türk koı;ıus\llla iştirak edenlerin ı bir scbeb kalmaımştır. Bilakis müşte- şerler. Fakat delil olarak ortaya 
koşulan ... Atatürk koşusu hak • sayılan bu senelilerin 

2
• 

4 
misli rek düşmanlara karşı beraber göğüs boş bir fikirden başka bir şey çı-

kınd · · lın ı b germemız· Tu··rıy vatanının selaın4 eti na- karmazlar. Bundan başka, -bu fi. 
a sızı tenvir etmek isterim. o_ . a ı, u koşuya binlerce gen" ~ At t·· k k t k ':t 1 mına bizim için bir "azı"fe haline gı·r- kir 0 kadar manasızdır ki, dogru-sn, 

a ur oşusu Ankarada, 27 ka- ış ıra etmelidir. Bir müsabakayı 1 • 
nunuevvelde, Atatürkün İsliklal kazanmak noktai nazarından de _ imiştir. İşte bundan dolayıdır ki ya.kın bundan bir dünya telakkisi çıkar-
H 

"" ·ı bü mazinin nahoş hatları üzerinden mağa imkan yo'•tur. 
arbinde ilk defa. Ankara.ya gir- gı ' 'tün gençlerin Atatürk izin-diği gUn An.karanın ilk görtindiiğU den yürümesi itibadle bu nokta sünger geçirerek bugiiııün ve ıstikba- Hakikatte, insan henü:ı tabiatı 

noktadan başlar, hükfunet kona • kıymetlidir. l lin menfaati namına !ngiliı. ve Fran- hiçbiı' noktada maı;lub etmemiştir. 
ğınd bit y · Sabahı t sızlarla dost oluyoruz. Olsa olsa, tabiat111 kendi serairin• 

a er. 3 senedenberi Anka- enı n ertib ettiği müsa- '• 
rada yapılan Atati.lrk koşusu bu 1ı bakaya gelince: İngiliz ve Fransızlar Osnıaulı İm- ebedi sırliı.rını. örttüğü büyük,. mu-
seneden itibaren bUtün bölgelerde Atlet arkadaşlar, belki de di- paratorluğunun bazı j:>arçalannı biz- az.zam örtünün ancak küçücük bir 
yapılmağa başlanmıştır. ğer bazı spor şubeleri kadar alkış den aldılar. Fakat Atatürkün yarat- ı ucunu idrak etmiş ve kaldırmağa 

karma karışıklığın haklıniJ etidir. 
Bu söylediğim sözler okuyucular
dan bazılarının güldürebilir. Faknt 
bizim seyyaremiz milyonlarca. se
nedir esir içinde dola.ştığı halde 
üzerinde insanlar gürülmemişt.ir. 

Eğer insanlar maucıı hirlrnç ı<ie
oloğun neşrettikleri fikirleri dinli· 
yerek değil, ta.biatin tunç gibi sert 
kanunlarını ta.nımayı ve bınlara 

sıkı surette, rin.yet etmeyi öğn>n
mck suretile yliksek bir se\iy<.ye 
varabileceklerini unuturlarsa bir 
glln Küremizin ayni şartlar dahi~ 
llnde yoluna devam etmesi kabil
dtr. 

Bu koşunun iki değeri vardır: toplamazlar. Atlet a.rkadaşlann tığı milli hilktlmet kendisine çizdiği teşehbils eylemiştir. lnsruı hiçbir 
Atletik değeri, manevi: değeri. :Ma- diğer bazı spor şubeleri kadar ga- "Misakı Milli,, hududları içine yalnız zaman bir §ey icad etmemiştir, yal
nevi değeri ~udur: Bu koşu ile zetelerde isimleri geçmez. Bunun Türk topraklal'lnı aldı, Arab unsurile nız bildiğini keafetmiştir. İnsan 
Türk gençliği Atatürkün yolundan ıçin ilziilmemelidirler. Çünkü on- meskOn topraklar üzerinde biz bir ha- tabiate hfiltim değildir. Yalnız, ba-
onun gösterdiği hedeflere doğru lardır ki, hakiki sportmenler • kimiyet hakla dava etmiyoruz ki ora- zı kanuıılara. ve münferid tabii se- Bugün bu yer yilzilnde hayran 
koşuypr demektir. dir. Onlar sporun alkış için yap- larda bugün İngiliz ve Fransız man- raire vukuf sayesinde bu vukufun- kaldığımız eelyerin kaffesi - ilim, 

Atatürk ölmeden evvel mem- mazlar. Kendi vücurllerinin zin _ dalannın bulunması biz.im kendileri- dıın mahrum zevilhayatın hftkiml güzel sanatlar, teknik ve icadltı.r -
leket için olan gayelerini Türk deleşmesi için, memlekete kuvvet- ne karşı bir dilşman olmamızı icabet- olabilmiştir. Bütün bunlar bir ta· pek az mikdarda birtakım kavim· 
gençliğine emanet etti. Onun e • lf vücudler vermek ve hakiki sport sin · rafa bırakılırsa, b!r fikir beşeriye- leıin, bruki de en iptidııda. tek bir 
manetini, onwı koştuğu yoldan, men ruhunu kazanmak için apar- Berlin radyosu bu topraklarda İn- tin hayatı ve istikbali için konmuş ırkın yaratıcı faaliyetinin mahsu-
onun hedefine götürecek olan Türk lar. Atletizmle iştigal eden, spo • gilizlerin ve Fransızların yaptıkları şartlara. galebe çalar. Çünkü fikrin llidUr. Her medeniyetin temadisi 
gençliği onun timsali olan koşuyu ~n esasile meşgul oluyor demek- zulilmden bahsederek anlan mua.ha - kendisi de insana tabidir. İnsan ol- bu kavimlere tabidir. Onlar mağ-
yapmak suretile vazifesini filen ve tır. Futbol, eskrimden evvel at- zeye kalkıyor. Faka~ Çek(lslovakyada, ================== lub olurlarsa dünyanın güzclliğinl 
temsili olarak yapmış olmakta- letizm lazımdır. Atletizmle neşvü- Lehistanda okadar masumu kurşuna . . vilcude getiren şey kendllerilc bc-
dır. nema bulm::.yo.n spor inkişaf et • dizenlerin, hapsedenlerin bu gibi ba- gı~ız v_e Fransızlaı:la .. ittifak yapmakla ra.ber mezara inecektir. 

Bir emanet yalnız sözle muha .. nıez. hislerde ağız açmağa hakları yoktur. mıll?tı felakete sürükleyeceği fikıinl 
Lehistan ve Çeltoslovalcya kurbanl ...... ı telkın e~lemek. ve memleket içinde bır' Mesela topral: insanlar üzerinde 

faza edilmez. Sizin kar"'ınızda bu·· - Sizin bulunduğunuz spor ı:ıube- ~ k · ne k d t ·rı h · ı ·N ':I İngı'liz ve Fransızların zalimane den1·- nrgasalık, itımadsızhk, kimbilir bel- a ar esı aız o ursa o?sun, 
tün Tilrk r-ençligwini görerek hitab si takdire layık olanıdır. Hepinizi k' d b. bu nur· + . • • o len idaresine bugün kav.ıssalar saa- ı e ır isyan çıkarmak! uz ve ~sı:·ııı nctıceleri dai .. 
ediyorum: Vücudce, maddeten, böyle bir sporla iştigal ettiğiniz • ~ m 1 ,_la d d 1 ~ t detlerinden secdeve kapanırlaı·. Nazı· .Almanya. ecnebi radyo havnrı:-ı~...ı. a on ara ra.a.nız ır.ıı. ra göre muh· 
manen çok kuvvetli olınak lazım- en o""yı teiJrik ederim. Sizin sıh J ........ ı.:m.;u t lif 

h t
. · mı k · idare.oinin biZZ1t Almanyada, b; ...... ,,t m.· din_ • Uyen Almanları bın· bı·r ceznUQ e surette tecelli eJ {!~klen. ir • . 

d1r. Bu emaneti muhafaza etmek a. ınız me e etın kuvvetlenme- .uu. .... v u;r- B' 
S

. b .. yük. ~ Almanlara tııthik ettiS!i zuıum·· bu'' tun·· ta.b_ı tutuyor. Demek ki harı·ç~·,.,_n uapı- ır ırkın üzerındo yaşadığı :'..opra-
istiyen gcnrlik sporla vücudünil ıne en u &mil olacaktır. ~ ..... ~ ,, ~ Bu k t t"b be§eriyctin vicdanına dokunuyor. Bu labılccek telkinatın dahilde f"na tesı- ğın s.z mümbitliği onun irin. kud· 
Yilkseltirse emaneti zorla almak oşuyu C:L' ı edeıek atle-- "' il"' :ı '-t· 

1 
tiznı sporUe iştı'gal d 

1 
manzaralar maydanda iken Alman lcri olacağını biliyor. o halde ken~=-sı retli bir teşvik igny esi teı:ıkil edebi· u:ı 1Yen ere kuvvetli vücudlerile e en, genç e • w: ı.ı ka k re yangmak imkfuıını veren atle- r~~yosunuıı. r_iyakara.ne ta.zallümle- ııi·ç· in Tü.·.·r~dero giıya dost ge"indiği lir ve kendisini büyük §eyler yap-

rşı oyar, emaneti muhafaza. k tihfafl k T k h - :t eder Atatürk.. t . . . ri tizmin gençlik ara.,ına yayılması . rını anca ıs n. arşılıyabiliriz. ur ükumeti alevhindc bövle telki- mağa sevkedebilir. Başka bir ırk 
ne ~etirmiş 0~:. avsıyesını ye • nat ~zı:ıedt ebden "Yeni Sabah,. ga- B.u ::ıözleri bize ı::öylemekte maksadlnatta bulunuyor? Bıına. san;:!e neza- için, toprağın çoraklığı bir sefalot 

Atat' ze csmı e u teşebbüsden dolayı nedır? Muhakkak ki Tiirkiyeye fena- ketsi7lik, kalabalık ve hamakat mi dl- ve nihayet, büttin neticclerile, biraz 
urk gençlig-e istikiali, Cilm· tebrı'k edenm· lık etmek Tur·· k tand I Tür" -· 'l ~---~~=~===~=~~·=~~==~···~-----~Jı · n q~a k~P ı-~ili~~riw&~~~~ hUk.ftmetinin fena hareket ettiği, ln- UliMyln Oahid YALÇIN [Deı.-amJ var] 
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56 takım koşuyor ZELZELE SAHASINDAN SON MALUMAT 
[Bcıt &enlJ 5 inei uyfamtzda] 

7 - Jmıaeyin "Kurtulut,, 
8 - Takfor "Kale,. 
9 - Paallaö "Anamtkc"Sy,, 

10 - 'Maiımed "Doğuspor., 

11 - Ferid 'TaUh Halkevi,, 
12 - Cevııd "A. T.,, 
13 - Mehmed "Doğuspor,. 
H - Turan "Topkapı,, 
15 - Reşad ".A. T.,, 
ıs - Hilmi "ılt~atih Halkevi., 
17 - Kenan "Topkr.pı,, 
ıs - Ala ''Kale Spor., 
19 -- YorS(> "Kale Spor,, 
~ - lamaU "'A. T.,, 

~ınlnilrtUn-

ı
"A. T.,, Hüaleyin "FaWı Halkevi,, fa. 
met 'Tatlh Halke\ri,, Necati ''Kale • 

Sıvas, 31 (A. A.) -- Bugün sa.at hendis F.şref, mtnıendis Meclt, rcseam Bursa komitesinin kabul ettiği F JAk ı· • b f ııpor,, Turgud .. A. T.,,. 1 ~" da '&...1- u e e ımız u Un ,..., ._- lllU'mlb ve bir saniye s • Hasan ve çocuğu, kısım şefi Hayri· teberrllat 10.000, İzmit komittıllıiııin 
TakHu blrlnclHll rea blr zelzele daha oJmuetur. nin oğlu, başkatib Fehmi ve kızı, Sür 4000, Sivas komitesinin 2350, Klrk- d d • 

Koşunun takım birinciliğin! Pener: c.....rte.i ~ Ka.dar Zayiat veyan Nuri, ail~i ve çotuk.lan, mü- l lareli komite.linin 7000, 1znıir ko - ı' Dnya a gen' ş 
bahçeden Rta .?ı.faksud - hak çittı Ve Tahribat Bilin~ hendis David, aile9i ve çocukları, Sürfmiteısinin 20.000, Çonım komitesinin 
kazanmış, Hüseyin - Osman Eğitınen Aııkara, 31 {A. A.) - 30 '12/ 939 veyan Nuri ailesinden sekiz kişi, Sür\2532, Bolu komitesinin 2785, Sinob)teessür uyandırdı 
Rursu ekipi ikinci. Kocaeli ekipi 3 tin· cuı:na.rteai aat 12 ye kadar relzelc mm veyan Tolip ailesinden 3kişi Silreyvan .komitesinin 2627 lirayı geçmiştir. 
'~ dördüncü, Kurtuluş ekipi bcıµnci ıtakwıı..'ld.a resmi makamlar~a t~bit Mahmud ve üç çocuğu, ~för Dursun, 1 Akhisar ka.zamnda komitenin ilk ı H · t -t-: 1 
olmuştur. edilen zayiat ve hasar miktarı vila - Sün·eyan BilaHn iki çOClı~. Süi·ve- 1 toplantısında 1500 lira, Boyab:ı.t J21S, arıç en aztye er '18 

Eminönüne ilk g:*'!en 5 atletle Tak- yetJcre nazaran ş5yfcdir: yan E..'tcmin ailesinden üç kişi, Zai -ıSöke 400, Sultanhisar 270, Ödemiş, feberr üler dsvnm 
sıme ilk varan 5 atlete Beden Terbi· Enurum: Vilfıyet ve mülhakattajmin ailesi ve üç çocuğu, odacı Rece· Demirci 500, Elmalı 250 lira, Gemlik ed" 
yeni genel dfrcktörll Tünıgcııeral Ce- nüfusca r.ayiat yoktur. 1\'.opdağ şı-..rk,bin ailesi ve ı:;ocu&tı, Puvant.ör Şerifin kazasının Armudlu, Kayalı, Kıtıklı ıyor 
mil 'l'aner hu afınd m bir<:l' Yenı S:ı· cteklerhııle buluna•1 Pmark:ıpan köyü 1 hem~ire::;i, i>'limlilli memuru Arifin köyleri halkı 500 lira teberrii eyle - ---·-
balı madnly3Sl, b:rinci, ikinci, Uç:fo- ilk ulunııu s.-vnsının oolt:.llmesinde.n kayınbinı.cl.,ri, aile i vn çocuğu, şoföı· miş ve bu paralar KıZllay emrine v~ lngllf~re hUkOmetl •• tn 
cillüğü aian takıtıı a.zalo.rma birer at· başka viliyet mıntakRSmda. hiçbir ha- Sıtkmın iki l 1eıı.ğu, t.lmirattan yirmi rilmiştir. Türk m•H•11nG mssiı:J~ 

~GrJ Tak~lme let fanilası ve pantolonu verihuıştir. sar .. !oktur. . 
4 

•• iki ar.1~1~. _ii·: ç:.l\·. ~ tel_ ~~vı.: ıı 1kh - 1 .. Eı.\re~d .ko~itesi m~~~e. f~~rika- Yeni sene mUnasebetile İngiltere 
Arka.dıı§laruıdan bayrak.lan alan Takımları birıbirine yakın derece G.resun: Vılayet merkez ve mulha- mcd, !i.ıldı ve ! ı "' cn:;•ı, ·ımhar mc· toı Se7 .. u bın lıra verdigı gı~ı Zon · ı lıükuıncti dun akşam radyoda Türk 

~ift numara taşıyan atletler büyük ile bitiren \"e bu e~tcb!c yarışa. g,frcn h....;.atı.'lda 30 12 039 cun1artcs..i saat mnru P.c<' ·i •n k Lyu· n:ıs:, çocuiu, gnldakU\ da mad('ici İsmail .Erginer milletine ve türkı;e şu mesajı neşret
bir hızla Tıbbı Adll, Sirkeci tramvay takı:ıılar aru.~.ı!da en iyi teknik ı~cli· lı:! :·~ l·adar :!iın. n ı-e~mi malumata Siiı ı· y·ın S·~hnın n uı"si, Fcrh:ı.dıı: Efesbank müdürü Şefik Efes, maden. miştir. 
j•olunu takiben Taksim Abidesine doğ ceyi elde eden t:r:ı.it tru.ı:r.iarın:ı da.• na.z-..ı.r.~n 12SS ö~;i ·w-. 63 .varnlı vnrd1r. iki " ·<·u~ •. H·fzmm :ın11 ::;i nlrcln. ci Süleyman Sırrı, tüccaıdı.!n Mehmed 1 "1D3~ felaket yılı oldu, ve Türkiye 
ru ilerlemef:e ba§ladJlar. yılbaşı kur:ımız \ eriluıi.'jli:·. 1 Alucra Ye ~-·r1..-.B.·!!"a.lıb5"'nfa ya:-n.lı Ağır :; r lı o.' n' ~ r:u.ır.da uıü - Çdik, Ali Barlı, Abdullah Konya ile· görülınemiı, bir felakete düştil. Zel-
Bayrağı ü~üılcü \•aziyette al&n Rıza' Mükafatlar mü. a.b:ı.t nm hıtamm JmikLart Jı_n.:::: b.!'!l .. milc tc-bit re.Jle - hen i.:; • a·m. s·· 1 'M -hm •Ali, 'l'aşçı Oh"Ulla.rı defateu yüz, madend zcle feliketine uğradı. Müttefikler 

lfa~ud'. Sirkeciyt: va:znada.ıı b.ütün da Galatasaray l;!~"hünde Hl'Jcn T0r-/mem· tir. R ·~rıı:. ı~rn~i· ?'ıj n dnı:.Jü :\! ı. ~"~,o 1 ~ F.. .b. ı:~nı~·e, Fcy- Ali y~ırat c.ia 600 lira. veı·mişl:rdir.. Türk milletinin kederine bütün kalb
rakiblcrıni geçerek bırlncl vazıyete biyesi Genel DircktorU Ccncutl Cemil tama.m.c;n ve yınn•Mı kıs...-ncn hasara zı. Ah, 1 

1 
' ı.. mıin h kımı Ha$:t.t? ı ıne Zonguldak madl?D muhendis- lerile iştirak ederler. Bu sene lngil

geÇ"J. Tahir 'l'aner tarafından ~eni edilıni.')· 'ğra.ını t.Jr. H "'!.Sİ binalardan Z:'.3 Ü F(•lımi. au 'l':.ı.h n, ha.k!:n mu~vini leri ücrctlennin yü~e dördlinü f~- tere istemiyerek Iıarbe ginni~tir. Bu 
Bayrağı dördüncü vaziyette alan tir. . rırm::m n \-C U ; i d • kıınncn hnrab Mür;ı .,,..et v .rdır. lif.ket?4'\ie kardeşlerimize vermiı;ler ve . saa.te kadar adamdan fazla para sar-

Spor F.ğitmcn Kursundan Ataürk ko-j Bu münasebetle saym Geııeralin ı olmuşlıa-. 1 Müstantik Adem enkazdan ağır ya taahlıü<l ettikleri ayrıca aralarında fe<lilmiştir. Fakat asıl hıı.rb dah:ı 
iUSU birincisi HUseyin Albayrakdar söylediğı nutuk lusmı rnahsusumuz -ı Sivas: Vılılyet mcrker.inde insanca ralı bir halel çıkanlmıştır. Çocukl:ın topl~kiarı 2500 lir.t.yı da komite ba.şlamamıı;ılır. Bi.z en çeti:ı fod:ıkar-
da önündeki atletleri geçerek Rıza dadır. zavut • ·•kt.ur. 5~ ev kı:in~:ı, iki ev ölmüştür. cmrıne yatınnı5lardır. lığa. haZ!rız. Fazla ümide kapılmıyo· 
Maksudu kovalamağa ba.,ladı. y nf S:: a '"a ~'ın rl ta:ı.:.mwn hıu"llb olmu.7tur. K:ızs. M..'\btyaya GÖlltl~ril~ Y&r:\lılar .. Zonguldak bu son yardımlarile bu ruz. Harbi adalet ve hak için yaptı-

Yarışr tnızananfar ~ ---- 'merkezl"'smde 7..ara'd.a bir. :Su.-:e.tırin- Mal:ıtya, 31 (A.A.) - Dün saat gune lrndar muavenette ileri gitn1iş ğımıza inanıyoruz. Müttefiklerimizirı 
Geride kalan atletler arasında da !...!j_ O k t> U r- C de 150, KoyluhiP.. 1 da 350 ki ceman 11.50 de Erzinca:ıdan ikinci yara ~t olan viliiyetlerin başında yer almak · dostluklarından eminiz. Blitl1n mcdl!'-

heyecanlı çekişmele· oluyor. Koşu sil- Yeni Sabah koşumuzun tertib ve 50 ... ölü vardır. Z rnda bir Şarkışla- treni gelmiştir. tadır. Fllhakıka bugüne kadar Zon ni dünyanın barbarlığın ortadan kalk 
ratini kaybetmeden Fcncrbahçeden icrasında yardım ve gayretlen görü- da il,i yaralı vırrdJr. Diğer knzahırda- 'I'ren geldikten sonr.t yaralılar va- guldak vilayetinin yapmış olduğu yor ması mücadelesinde bize mür.aheret 
Rıza :Maksudun birincillği, Spor Eğit- len lstanbul Atletl.Lm Ajanlığı!'.!!., ki y::rnlı nıikbm henüz tesbit edile - linin nezareti altında l-fa!atyanın bü- dım 60 bin liraya baliğ olmaktadır. cdcceJine kaniiz. Atatürkün. lnöoü
men Kursundan Hüseyin Albayrnk- klüp atletizm kaptanlanııa, Gal:ıtasa- ı•l m·~br. Kaza m•·rkezlerindcn Z:ıra· tün otomobillerilc ha->tıtlı:ınelere nak- hınir l:omitesınin kabul ettıği te · ııUn yarattığı TUrkiycnin felakete 
darın 2 inciliği, !brahimin 3 ü.ncUlliğti ray kliibi1ne ve Beyoğlu !iulkevi spor da bir l!:"kteb tamamen yıkılmı~, as- ledilmiıılcı dıı·. lı:ıtfi.3yonrl:ı. yara!ıfa.ra berrüa.L miktarı dün 21J bin lir:ı.y1 bul göğüs gereceği muhakkaktır. 
Kemalin dördüııcUIUğii, Kurtuluştan kuruluna te~eltkürlerin• •• ayı bir kcrlik şubcQi. hi.ikCm:ct konajı, bele - be1c:diy namına ;:abıta .:!.miri tara- muştur. Tlirk milleti:u-~ yeni ~ene len sandet 
Patriyanoısun bEŞnciliği i!e T"ksim i.- vazıfe addeder. rliye, postnhnıl<!, adliye binası ye ha- fından sıcak ı:oı-b:ı ve çay verilmi.cıtir. Kastomonu evvelki gündenbari 4 muvaffakiyefür diler felaketi ko-
bidcsinde soııa erdi. Atat{~rk ks"'" uc-:u · ane h:ı.c;:ıra uğramı§br. Diin selır-im!7e ı;elen 279 yar.ı.lıdan bin lır ya ılavcten diin de Kızılay U- Inyc:ı. teları ctm~Icnni candan tclnen 

20 nciye kadar diğer aUetler şu sı- mU r 1 J tl~rı a e ğtZdı Koyluhisarda hiikilınct konağı, jan 43 il ağır :;-aralı.ıım müdavatı yapıla- mumi merkezine 5000 lira gôndermiş ni ederiz.,, 
ra ile yan§ı bitirdiler· ,.._ 

1
... .,_ k. dc.rm:ı dairesi. ::sl(i•rlik ş;.tbesi kısmen rak \"C iaseJeri temin cdilcr\.'k bir tir. Anka.Ya, 31 (Husıısi) - Amerika. 

· ~nera ..ı.aner çarşanı"a o ·amı ya . d 1 t ·ı.· '·-- bak f k · AI - · · · 4 
• • •• Veli Demir "Kırmızı Mavi sure~ ılan At r· k k ., :.f U. lıa:mra uğramıctı.r. Koylulııs:ı.rda ya- o: or ve 1 .ı ~t ıcı re a atın- yon ev\elee gonderdık!erıne ıla- Reısıcumhuru, Fransa Reisicfımhuru, 

,, P a ur oşusu m ~ ... a ~mı 1 · h'"k" k - d rr ., · t • 16!• t d d ·> 18 ı:c - d · ti .. _ ·1 ! l R "Kale Nubar "Kale Todon· "AT d a·· d tm k d .. rd' ı !!.ı:!ı!;:ta o :ın yem u. nmet onagı "" ı~· t :ı-a g :r.ı nımffi lr. J v en un - ura gon crmış r. lllg"t tere, ta ya, umanya, Yunanitt-
" ,, • .,, a un ı ış "e o:,m a ı..e ı \o:e . 1 ~ ~ 1 :la d ı t , ı · · · Hebib "Topkapı Sulhi "Doğu por takı b' . ru·-· ı,.,,..,, 1.-,ıy·l :ınıu"l tamam n yıl ılmıştır. yara ı ..• utyru mcvcu ıı.ı:ı amı. · zmır Bnı...>tıyct meınurli.1.rı yardım tan, Bulgaristan, Hıcaz, Efgan kul-

" s ,, m ırınc bın\ ..,........n ..:..ı;.ı r en 1 . . -• 1 · k 1. h · • · · Lakaris "Arnavutköy Nedı'm "Doğu K • ~ .. ,,,
11 

. A·~·· ·k 
1
_. - Ifof.ık k:ıZaf;· un pstle n:ıhıye nıcr- nt:ıere ya.tnı mış, g"rı ·aıan a(ıf sruıdıgn ın senelik lahakkuJ~u olan tan, Macarıstan, Yugoslavya kral nu· 

,, urs:.ı --.t.o.• e:ın.e w.ı.uı ı.xı~ nu;ını . . lıl d ··a t 1.Jık• <v.),,. · f ·k A .- - • • • •• ! 
spar,, Koço, Hüseyin ''Topkapı,, izı:et vermiştir. K :mı? 2~3 .~v yı~1?1ış ve b•r kara- ynıra ar a ~~ ;a ynpıw ·~a.n ~t lir~yı. ela e~~euel. re t"berru et- ıblen .P.eıı;ieumhurumuza, ngı1tere. =================-==1============:; J:ol ç ıkmuştur. Vılayet köylerinde sonra arzuhırı uzcrıne akraba ve ta- mışlcrdır. En·clkı ıane ıle beraber yar Fransa:, Rum:ınya, Yugoslavya. Mts!r• 

1C ölli ve 281: y:ıralı tesoit edilebil- nıdık1annııı yanlarına gönderilmiş· rıdımları 2650 lirayı bulmuştur. Yun:ınistan başvddlleriı ba$vckilimiz• 
ıuişt:fr. Yılol , c!:ı:ı.hr çok ISl! de cins tir. Anteb kn.zast komitesi ilk içtimaı telgraflar rPkerek zebele feliketint 

V?~ " 
......,. YC miktarı henüz ka.tiyc:tle tesbit e- Ma.l:ıtya l•a1 kı Er7.inc:rndaki kim- akabinde I\:ı~ılay Umumi Merkczıne taziye elmL~erdir. 

lc]Ucmı?ı:ıicti.r. \ 'ilnyct mınt.akasında sesiz , .e fakir kalan büyük \'C küçük- 65Gi lira göndermi. tir. Abnau Salihiahnıerinin \"n.rdmıli 

l ~ir.ı.d.ye kad:ır teslıit edilen ölü ye . !:r<lf'n .2 b"n. kiş.:yı evl~ruıdı~ ~Iı·ınk J~onya tüccarlarıı1'n bir kırımı dün Ve RM)•anın Ta.siyesi 
h~nu munLkkat rakkam 1113 dür.. uzere ıstcmı lcrılır. Dun Erzıncıu1a ar.alarmd.!1 10 bin lira taahhiid eyle - Ankara, 31 (A.A.) - Alnı:uı bliyüll 

' 

l{ yulltiSar ve uşchri ka.z"' m.er _ 350 çift çorab, 100 ad d elbi e ve mi !er ve bunu komiteye bildirmişle- elçisi Von Pnperı, Alman Hariciye Na 
. . l·czkri h:ıriç. bunlura bavh nahiye ve. battaniye, 4000 kilo b~tlgur, J2J.5 ki- <lir. zırı Von fl.ibbeotrop ve kendi nanuna: 

(~~f~fı .ı ~ncı s: . ..,l;,m~, van tcl~o.tııuıı ~a "'Ukua geldiği. ı:a- köy nı ntakalarl!lda ve Zara ka.wsı. l~ k~vu_rma, :J3P2 kilo .ekmek ve tü- Nakd<:n ve deıhal y ... pılnıış olan bu taziyetlerini Hariciye Vekiline bitdir-

Ege Bölgesi f7 ~ 
Bursada feyez 

4e tahlıye edı.mi§tır. Nüfus zayıatı her ~erılmekt.edır. llu arada ka5ıd Ill!l b:ızi kö•·' indeki zayiat ve hasar tlin ınhısarından 240 kılo sig ra. "00 teberr~ tın ynmnda avnen yapılmış miş, .Aima.n Sa.libiahmerinin vardıma 
yo~:urllo .. .. ; . _ La~nka.sınııı dat .ba~. kısımlaıını .s.:1- miktarı yo~ann karlı ve tipili olma- ~şc kon~·ak g.önde:ilmiştir. Yarın da oian yardını d.ı. mühim.bir yekfm ifa- h.a:m- olduğunu söyliycrek ne 

0

gihi yar 
·anır n gun once au ist.l.isuı& ugıı- let basmış ve Necaı.ıbey mektebı~ın sı d~a.yısilc muvasnle imkanı olınıca- erza:~ gonden!ın ıne devam edile - de eylemektedir. dtmda bulunabileeeğin.i sörmu ur. 
~ ~e ~en mmtakasuıda sular ~ ~~m. katında s1ı kaynaması r:o - va l\ndar kat'i değildir. cektır. Ajansunızın bugün almış olduğu ~ovyct büyük elçisi Treııticf hüktl-
im~g: =3tır. Buna m~a~ rülmuştilr. Sul~r bu~da ıo.sa hır za. • • laJatya~ Yi!ayet mmtakasında ölii . 3 ~ncii Y:ırahb.r T-:reni telgraflarda. bir günde nıulıtelif ko . meti \•e kendisi namına Haricıyc \'e. 

O le . ~ M .. ;al ov~ ~Uer ~b manda. .2! santım .. yukselm1Ş'. ve der- v yanlı yoktur. Yalnız Arapkir ka. Sıvas, 31 (A.A.) - Erzir-Qtndan miteler tar.:ı.fm<lan kabul e~iılen gıyc- l,rll~tine taziyetlcdni bildirmiştir. 
ey ~ır. . ı:ıı ı:alesı ~esılen. ko~l~ hal ~etirilen aıa.zozlcrle t~h!ıyc ame- z .1 tni!ıkezinde orta ,.e ilk mckteb hareket eden ü~üncii ya.-:tlılar treni cek, ihtünccek gibi §eylerin Rayısı on ı Pctl6t')-:t Kolonisinin Cinnmıor,m;;t 
~:~~~~erek vazı.ye~ı ~etkık liyesıne batJannu~~r. Su kayn,ama- bi~::.lan.::ıdn çatlakllk vnkubulmuş ve saat :2.~0 da Sivasa gelmiştiı-. binlerle ifade olunmaktstdır. !sta:.bul, 31 (A.A.) - Zelzele fe • 

.. te ~olunmuştur. Hiçbır yer sı devam etmektedir. Bo~ıtılnmkta tedriıu.t tetil edilmiştir l Nurı Druüı•ıığı:a. l°:lrdımları Bılliin bunlardan başka hemen ek- li\keti dolavısile İstanbuldaki Polonya 
de nufus aayıab yoktur olan su sa.atte dört tonu b ili 1 taJ . s· ' "'O (AA ) • Akh" arda hm" · . l ma.,t ır. Yozgııt: Vilayet merkezinde ölii ve .... l\as, v . · · - Bu aksamdan seri \ilfı.yet ve kaza. memur ve mü.s- kon~oloı"tı Woicicch Rychlcwie7., tsta.rı 
len bir ıs r. da ır ~le~~e ıe- tne"ölde yuralı yoktur. Sorgun ka.z::ı.c;ınm Ta- ıtıhlı:rerı ~rz_ıncana gel~c~ .imdad t:ıhı.Icınlcri yüzde iki ile on ~ş ara . bul vali ve belediye rehrl f.utft fürdıı-
.Aklıiaar telgraf :: , yuzUndeıı İnegöl, 31 (A .• \ .) _ Ak~a.mdaube- bıır..a köyünde üç- ölü ,-ardır. Akdağ trenmdP-kı ~aralılara .z::>ivnk ısta~ - smda. tehalüf eden niı;bctler dahilin- ra taziyc!mni beyıın et:nf~fr. Ayni 
düıı ece o:asğaı: a.ıh... rlar ~ış ~e ri devam eden yağmurlardan dcrclec m:ıdeni kazası Jrüylerinde üç, Boğaz· yon~da çay, <:orbıı, yıyecek verı~e- de ikincikdnıın aylıkl:ırmdan bir kıs- zamanda harb mültecilerini oorın<.fu• ... 

de 
~A.:ı: l k~ ..... ~=~ lD liddetiıı ta§nıış bütUn arazivi su ba:mıu•tır uyan kazası C.ındır köyünde beş ki cektırl · Pansuman ta?.elern!cek tedbır- nıını da yine felaketzede kardeşlerine malı mechu..-iyetindc bulunan !stıtn _ 

n l~ ev yı ı ... ~. . ' ., - · . . ler a ınnııştır. b 1._ şl rdır ld k" · • • · Zenyat vehasar yoktur~ ceman sekız hafif yaralı vardır. Pe- . . _ • ıra:'\.Jııı a · bu a ı Polonya kolonısı SQnde bulun 
Bmseda yik nahiyP müdürli4,';.\i hina3ı kısmen Ay~°d Nurı ~ırag, sıhhı mal- lsts ... ~uiü yardım doğu milşldH vniyete ragmen 1.'elttt. 

Bursa, 31 (A. A.) - Kemalpa§& hasara uğramıştır. Maden ka7.ası Can z~ b okıor ~Y_ıt re.fa~at~ndc bir Zelzele felakctzede~rine yardım i- !ı·likc~t·!edelffinfl yard1m komft~ 
kaauıaa Mğh Ada ve Çeltik köyle- Eski Harbiye Nazırı kurtaran jnndarnı:ı kam.kolu tama e ıpı: ~ ~~ sad_ıç~n Drvrık ıata.c;yo- çin sar:-fedilen f.aalivet ve gavrete d .. bir miktar para teberrü etmek imki-
rile civar köylerden bazılarmm r.u General z· K t ak men haral> oimuı;tur. Dört köy cami- nuıı . .,,,. t~~ştır. Yaralılardan de devam edilmiıştk • ı:anı btıl!nuştur. 
baskınına ""-dı1'.. ha'--- lın ....,_ ıya U D ·ı d" rt k.. . k ı 1... h her hangı dahılı hastalıklaria ihti- . ı,.,....,.,. T-ı......--''-'• V ,.,, i-:a. -s•ca 6' ..._.. a ml9w.... SJ e, o O\ o >U.!U ıu.cmıen asar • s . B' ua.· . f brik t.. . .... Ol~TUY e ~ee• .... 
Mahsur kalaıtlarm Jmrtanlınası için vefat etti görmUştür. Bundan başka bir köy O· l~t r:~enl~~~in kazada ilk ~edbir maı:O~:Cı: ;::d: a<;~ı0~:;~ '"l'1;ıhrıın, sı (A.A.) - Pars ajansı 
kifi derec9d• kayıkla diğer vesait gö ı kulu da ot uru ı · cak hal ı · 0 a ya 1 hastahancyı ha- bildi,..iyor · 

. . . n 1 Osmanlı devletinin aon Harbiye. . .tamıya .. e ge mı§'- zırlamayı Nuri Demirda - deruhde listesine. bütün sanayicilerimiz iştira.le .. · . 
derilmi~. Alan köyünün de sular. Nazın olan general Ziya Kutnak' tir. Hususı bınalardsn koylerde 247 tm kted" g . ctmektedir.lcr Kızıl Aslan ve Güneş., cemiy~ta 
~ndan istilaya uğradığı haber ve-1 dün gece l().30 da 70 ya.ıında olaca~ e".' tamamen yıkılmış; 182 ev de kıs- c }~ı-zin~ G"d S 1 h" • . 0 .. . lt'k ·f br"k la k. ~ Tlirkiyedeld zelzele fel.iketzedelcrl t-
rUdigwden buraya da icab eden ve - vefat etti~ tee • I men ve aynca 80 ev dec hafif surette . a ı en 1 

• 
1 Ekıpler on.~~ .1 

a .. ı a rı yar~ •1 
çin 50 bin riyal ıöndenniştir. 

ll&it gönderilmiştir Bir t kı zahire b• s_silr e haber alın - hasar .. üştfir 1 Sıva.s, 31 (A.A.) - Burada emre ne yetıştırılmek uzere 3 ton pırmç ha 1 Bütün g tel bütiln lnuwı ka 
ba larile · a m mı§tır. General Zıya, Milli mücadele- gorm · intizar eden 2 Ye 3 sıhhi ekipfer sıh- Zlrlamışlardır. Bundan başka yağ fab · . a.ze _er. . . :~ 

: ~ bm ~lıklar yılnlını§, su- esn&8ltlda Kuvayi milliyeye bayük Tokat: Vil!yet meı lfezinde, Uç rcs- hat Vekilliğinden aldıkları en. tt "kaJaril lb t . lith 1 . ~~ mılletin deruı acısına 13t:irak. etti~ 
. kılodan fule. ~ p hizmetler etmi§ bir vatan rver oldu- mt ve 150 hususi bina yıkılmı~tır. Beş zerine Erzin ı~r . - . r: eme ~sa. ıma ane en ye- gıni kaydetmektedirler. 
~~· bMa!usur kalanlardan 200 iu için İstiklal madalya~"lln hilmill ölil, altı yaralı vardır. Vil!yet mer - Ankara<ı:s-;:.;~.:tyc:ıştir. 1 ~ y~clım ~:ı haz~lama~ı;ıı;. - bak 12 Bla Lira VenR 

oyun :ı. ç? anlan kurtanlm11tır. İn· idi. Hicu valisi mlişür Osman paşa- kez kazası nahiye ve köylerinde beş 1 Ankara atı (Hususi) ~ .~" ka :.r.de ann 1 :.ı: t "~ t 1 a:y 
11

." 
1 

- Bağdad, 31 (A.A.) - Irak hllkfW.-
aaoca zayıat yoktw. nın oğlu ve terellman Mfinirpaşarun rcsmt ve 638 hususi bina yıkılmıştır. nw1 R""'··-ına: kadar Kzıl u1 

-t gınrta!~;' ac d odap abun 1
1 

a a ay~ıyab t rne:i 'l.'Urkiyedeki zelz:ele fettketz.-.a.,_ 
damadı r:15 '"lU 

11 
""'l lı ~ av mum vas . yar ım unmıyan rtt • 1 . . . 

hmttte olan merhum,· bütün haya _ v o e ~11 yara vardır. Niksar merkezine yahrılan iane 29otJ57 1 . _ • • . ~rı JÇLD yardım o?rnak- Uzı:•re 12 ofa 
İzmit, 81 (A.A.) _ Birkaç gilnde.ıı tında httan!l abli.kile, nezaketile u,. kazasi!e nahiye ve köylerde Uç resmi rayı bulmurtur eI r:ka ve ımalAthane sahiblenuden na~- Türk lirası vermiştir. Bimdnn 'ba~ks 

beri v v ,,n. ~-ü 
700 

h i b. · di pa.-a yardımı alınacaktır. 'I'cberril I k Kı 1 C . . " 
yagan yagmurlardan sonra dUn maJ'"' ....... ~ • usus ına yıkılmış olup 590 ölü MJ&Wtin Riiviil\ fi< . • . C . . . ra zı ay emıyeti 't"ıır:ı.fındau d~ 

İzmit ovasına akan dereler tqaru General ~y& Kutn:ık muha.-rir ar- ile ~100 yar:lı v.ardJr. Erbaa kazası Ankara, 31 (A . .A.) ~~:d~!u a- =di~cceı.. paranın ~O bı~ hruyı b~aca- bir deftr R.çtlmıştır. 
bü~ ova eıılar altında kalmıştır. kadqımız Osman MUnir Kut.n3kın 1 nahiye ve koylennde 1659 husnsf bi- jansı harekt-ti arz felaket d 1 . gı Kuvvetle tahmı.n edılmektedir. Bu. lngith Vapur Kwnp&ayalarmua 
Demır yolunda görülen bazı lnzalar pederidir. Elemclide allesıne taziyet na yıkılmıştır. 881 ölil ve 553 yaralı ya.rd:m için teşekkül etm· z\ elcnne lfi'.n ve yarın F..rzınr.ana şehrimiz~eıa '.IhcrrUU 
derhal tamir edilmif lee de ooee ve di- ederiz. v:ırdır. Zile kazası ile nahive -ve köy- milli komı"telerın· dun·· kü. fı§ ~ 1·u uuna.~ külliyetli miktarda gıda. madckai ve 

1 
• o"ldra 31 (A A ' \"a • ver 

11 
bü . . • aı.uıye en .. · 1 ~ • • ....... " - purı!lrı 

~tın: ann yUk bir kısmı 8\llar Cenazesi yarınki salı günU Şehza- lerd&l .115 ~lü ve Z'l. yaralı vaı:aır. Mü- ve bu komitelere vaki teberrüat et- 1 mefüı~sat gonderilecektirı. İ T~rkiye ile s.eyrtiscrer yapan iaiml ı-1 
ki .. bulunduğundan bu Yollarda· debaamda Mahmudlye çeamesi soka- te~d köyler harabdır. Mıktannın rafında hususi muhabirlerincleıı alilı· Dtr l'ürk Radı• Ye Erl<eğile Bir lnpıia l e.§ll~IJa ya.zılı kumpanyalar T .. lci··e
rlilm~a;rueıer du:ınU§tur. ~ k~ ğındaki 20 numaralı evinden ısaat tesbitıne çalışılmaktadır. ğı ve bUyük felaket karşısında Türk 1 füı.dınınm Yüksek Hamiyeti 1 de vukubula.n zelzele ku!"b:ınlıı.nna 
;:1:-uı e ~:!° zannediliyor. O- 11.80 da kaldırılarak namazı Bevazıd 

1 

Artova kazasile nahiye ve ki1ylerin milletinin şefkat ve tesanildiln'tn ay- ı Kadıköy MiW Yardıro Konılt.eslıı - j !a.r:dlm olmak Uzeıe Adl"yc Vekili ~ 
~~-- ar a h kalan mahsullerin r.anıiinde k.ılına'!aktır • de ild resmr bina tamnmen 71 hususi n ay:n birer tezahürü ifade eden hı.- den: , ki l..ondra bUyUk cl~si Fe • Qk..-
w.wa.men ma volduğu ve bazı ha • bi!l k bir h • b b 1 ri .. .,.;ıı.. ka d · .., ro l Y.. •- A 

4 
u::ı:t a ısmen ve us.usı ina dn. er e a>IC"6zya • Y ederler. Bugün komitemize zelzele felil.ket7_. I V:tS!tasıle 2550 lira gündenni!)lı>rciir. 

: 1 tumamen ~ılmıstır. İki ölU ve bir 1 Çanakkale 2000 liralık ilk ya..-dı • delerine yardım ma.ks&dile bayan Ali. j ı•a.payan! 510, Ellcrnun 510, Ell~:·-

ı t b 1 D ft d 
v ralı vardır ua t a·· d K:ı S an U e er arlığın<fan : · . . ı:una ve~ un e. zılaya 2000 ye Ali Moralı ve Mehmed Aktar 10ı.10 ! ınarma Wilson 510, Westcott L u • 

Dosya No. 
3 

l555S Re ·:ıdıve kst7.asında. zelzeleyi mutc- l!ra daha gondermiştir. er lira, Bayan Edwin Witta 500 lira rRn~ :no, Olivior 510. 
69 lira muhammen kıyıııet tizeıind ~kıb yangın ç•kmış ve l 50 haneden Uşak komitesi ilk günde hıılkdaa tcberril etmişlerdir. Bu yüksek yurd- ıe::::z -r ag 

konulan Galata Kem.ank Kara en satılmak fizere açık arttırmaya ıbnret olan krıza tamamen yanmış, 1000 lira teberrüat kabul etnı' tir. sevof:llğl.nden dolayı kendilerine t k Lar açan Erzincan zelzele.ısinde annsıa 
c ddcsiııde eski 42 yeni 3 sa h d~tata ~ mahallesinin Ii'e.meraltı yalnız ü ev kaımıf tu·. 2.:>6 öliı, 52 ya-ıŞeker fabrikası da k .t . 

18 
1tUr olunur. eşe babasız kalmış yav:rula.rdac 10 t:ıne ~ 

kı \e yeni 1 num-~'· m;:-'-edimYl. ba~~-m2u7 5eırul &yz:ıdc sokn;F,nda es- .. ılı , .... -1 ır omı e~e 1000 sın· ~ li T -1.1..ı ,,_ı-.._1..1 
<Mu.u ~ ... =u.ı, tr -o· • ..... .... " . . lira \"ermiştir. -.zısu Te.raldd Mektebi 10 Jroli\ke4-~- . ı ,;;;ı.§ era.o.A.l --"""n ım:Ak siner 

nı I yetine fkincı mföayededc istcklın· ,1. · d 1!2 ° m~abb:u arsasının 1.r7.ınc·ı:ı.n l'urroı:Jan S k 1 ,, ~ ~ v Oku'---•- ~ sıne kabul ederek pan.sız ~tmavı 
a r b'l" ny ~inde pazar!:.kla ihaı~ · t~~- '1;! 1t'1Ildan 25 1 9'10 tarih.ine arı amı.ş, .nLugla Alüşhir Fthi .a:ı:vnıyu ~ • 

.. arı.e . "~ - ı rr .... r ctm! t!r. Pa- ·}ık.laf :un lı':ı::ınc.uıd f ..:.k t.e uı?rıyanlannjye kaza komiteleri ı·lk' dı , 1 - Ç uk E • K .deruhde etm.i§tir. 
u ..,...'\,,_ , __ Perscınbe gunleri 153.!tt 14 de ; ı-ı cm!cik mü 1 , ..• , . . ilk li t - d ya.r m o a.ra.ıt oc sırgeme urumu Umum M ktcb . .ı. ~ a..ut:ll. nda ya:oılır. lırll!va:'kht t .1 "' G c ur.~..,ı~~~ ıçtı- Jı ooı § "· .r· Kızılay emrine biner lira. - denn.il . • c ıdare heyetine J\l ttsll ıca._.._ 

• · r::•nı.: ıul ol.ı.'!l!~r ar ·ında mü - bu1unuyol'l.a.r gon llfırMsiade_a· . . nnda.n dolayı alem t.eşckkUrQ 1'oı-Q 
• 811tlliı milletin ka.lbınde derin yara- bi.Uri.. 
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Terkibinde : ve GLiSERO FOSFAT vardır 
Kansızlığa ve Vereme istidadı olanlara ve inir hastalıklarına karşı kullanılır. 

HASAN Deposu Yeni Adresi: BAHÇEKAPI Beyoğlu Tramvay OuraQı Karsısında 

iYOD, TANEN 

( EŞKiNOZLU 

SABAH, ÔGLE ve AKŞAM her 
yemekten sonra günde 3 defa dişleri

nizi fırçalayınız. 

AL·ı HAL.D H&kimliğindt .. o: 
1 Davacı Ma.kbu.!e tarafından İst. Sir 

-~ Sult.anahmed 8 iiocö Sulh Hukuk 

S - kcci Hocapaşa mahallesi 34 No. lu ha-
aym yogurd müşterilerinin yeni senelerini kutlular her 
zaman olduğu gibi bu sene dahi halis koyun sfü.ti.n1.cn nede mukim Necib varisi oğlu Halil 

M YQG aleyhine 939/2182 No. lu d06ya ile 
amQI URDU Getirmeğe açılan izalei ıüyu davasının yapılmak-

A 11• beHııamall§tılri. dA.ziz müşYterouerımğ· izuin rsadtıcılua"n,dann U ta olan muhakemesinde muddeney -hin ikametgahının meçhul olmasına 

binaen 15 gün mUddetle ilAnen tebll-

istemelerini rica eyler. --------• gat icrasına ve muhakemenin de 
==::=======~~~~~~~:;::;::;::;::;:::~~ 19/1/940 tarihine mtisadif cuma gU-

A N 1 TESiR 

BAŞ, DiŞ, NEZL~, GRiP, ROMATiZMA 
S O G U K ,~ L G I N L 1 G I 

ve Bütün Ağrıları · 
Derhal Keser 

Lüzumunda Günde 3 Kaşe ahnabilir. 
Acı bir kayıp Sultanahmed 8 öncü Sulh Hukuk n~ sa.at 14. de tali_kına mahkemece ka-

nıt.acı Sa.l•bMJdln YJtl ö llildmUğinden: rarverllmi§oldugundanyevmvevak- ~~~~~§§§§§~§~§j:i=:iiii===========:====:=:;=:-.! 
MUlga Maarif Nezareıo:~tı Davacı Horaaancıyan hanında Sa - ti mezkftrda bizzat veya bil~eklle dirde gıy~ben ~~-akemeye .~evam ve ----- ' 

taliye birinci IUbe mUın yyizliğin deddin Sönmez Siglas ve f{lrekim kol- mahkemede hazır bulunulmadıgı tak- karar verilecegı ilinen teblig olunur. DEVLET DENiZ YOLLARI İŞLETME 
~~ billbara kütüphanelere mUfetti:~ lektif şirketi vekilleri avukat Milti - UMUM MÜDÜRLO(;Q iLANLARI 
guıde, Muallim mektebi, İstanbul yadi ve Nikolaki tarafından İst. Emin ~-----------------••••••' •••••1111111•••••••••-•••••••• .. ~Bezrnwem - Erenköy) kız liseleri Sinan mahallesi Yeniçeriler caddesi 
p avutp~ga, Üsküdar, Galatasaray v~ 39 No. lu dUkklnda berber Hüseyin 

Şeıi evkatı en doğru gösteren, Hicri ve Rumt kısımlan ile, hava 
deği§Illelerini, güzel fıkralan, bayrnm, yıldöniiınü gibi mühim gün
leri ve her aayf anın arkasında yeni bir yemek tarifini ihtiva eden: 

RESiMLi AYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
ertevniyal liae1eri tUrkçe ve edebi • oğlu Neıet aleyhine 39/ 1933 No. lu 

yat muallimliğinden teka.Ud olduktan dosya Ue açılan 40 lira alacak dava. 
sonra 10 senedir Hayriye Lisesi türk- sının yapılmakta olan muhakemesin
çe, ve edebiyat mualllmliğini yapmak- de müddeialeyhin ikametglhının meç 
~ iken (Sarkom) hutaıığıııdan Gu- bul olmasına binaen 15 gtın mtlddetle Bitmek üzeredir. Derhal sipariş ediniz: 
t&ı: ~tahıneatnde vefat eden Oe - ll&nen tebligat icrasına mahkemece B"yük 'boy"/aJ' (Tabloau w pulu ile) toptaft 15 Kr. 

. (Sal_haddin. Yliitotlu) nun eena- karar verilmJt ve muhakeme de Orta ,, ( " ,, " ,, ) " l!.6 Kr. 
~/SKO ı>azarte.i günU kaldın- 16/1/940 tarihine müsadif ealı günü KG9'1k ,, ( ,, ,, ,, ,, ) ,, 10 Kr. 

0 · saat 10 a bırakılmıt olduğundan yevm dree: Realmll Ay Matb•••• T. L. Şlrket1-lat1111bul 
seneı at.ad (Sallhaddbı Yiğitoğlu) ve vakti mezkftrda bizzat veya bil - ============================== 
re ~enberi hayatını maarife has- veklle mahkemede hazır bulunulma - A 

ça~ blıılerce talebe yetiftirmit ve dığı takdirde gıyaben muhakemeye Jstanbul Levazım Amirliğinden: 
lın~da her suretle muvaffak devam ve karar verileceği ilinen te~ 

0 lll değerli bir mealekdaa+ •• Arabi llğ olunur. EyUp Defterdannda 1 numaralı Dikim.evinin çorap atölyelerinde ma-
ve fartst ıı ~"'" · kineler için ihzar edilen bina dahUfnde zati çorap makinelerile çalışmak 
\resanlannda Yedituli sahibi===========-=-=--==== 
01 
~k edebiyatına bihakkın vikıf Sultanahmed S thıctl Sulh Hukuk istiyenlerin Defterdarda 1 numaralı Dikimevi J.fiidürlüğilne m~~s!:~· 

bu':tt S:!!11~din Yiğotoğlo) nun gay Hiklmllğinden: ================================== 
tUn 

1 
diaini tanıyan ve seven bU- Davacı İst. Sultanhamam caddesi 

çok ın~:!!&§lan_nı ve talebelerini ~ No. da mukim Kamıl oğullan, Be
sinde l/l/94() ebniettr. Hal?1.~e lise- kir ve Mehmed Kumaşçı tarafından Üsküdar Paşa kapısında birinci orta okul binası bahçesinde maili 
9.50 de to Pazartee1 gllnu saat Ankarada Bankalar caddesinde Ke _ inhidam Tonoz bina enkazı 20 lira muhammen kıymet iızerlnden açık art
haatah Planııarak Çapada Gureba mal Millz mağazasında terzi Hu!wd tırma ile satılacaktır. Sabş bedeli nakden ve peşindir. Müzayede 18/1/94.0 

naze ınanesıne gidilecek ve orada ce- Bizden ve Bekir Sn.mi aleyhlerine per§embe gUnU saat 14 de Milli emlak müdlirlUğünde mUteşekkil komis-

lstanbul Defterdarlığından : 

erasioıi yonda yapılacaktır. 
naze nam yapıldıktan sonra ce- 939/1943 No. lu dosya ile açıJan 250 Muvakkat teminat bir buçuk liradır. "10866,, 

Jına.raı.: : <Merekezetendi) de kı. lira alacak davasının yapılmakta olan ·-----------------------ne defu:ı a hazırlan:.ı.n makberesı- muhakemesinde mliddeialeyhlerden 
Eminönü Kazası Milli Yardım ruıııı, taıeı:::r. Meslek arkadaşla- Hulfisinin ikametgi.hınm meçhul ol • 

zede hazır bul ve doetıarının cena- masına binaen illnen arzuhal ve da
Haynye liaealn 11DDıak bere saat. 9 da ve~lye göndermemiş olduğundan mild 

lunur. Cenaba ~ buluııma1an nca o- deıaleyhlere berayi lstiktab mahke . Felaketzede yurddaşlanmıza nakden . ·e aynen yardım arzusunda 
sabırlar Uıaaıı allel kederdidesine meye gelmelerine ve gelmiyecek olur- bulunan muhterem ve kıymetli halkımıza yardım kabul edilen nahi-

Komitesi Reisliğinden: 

t:::: etabı. sa istiktaptan çekinmi§ addilc ibrazı ye şubelerimiz aşağıda arz ve 1lAıı olunur. 
= olunan taahhUdname ve senetlerin Merkez nahiyesi Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 

kendisine aidiyetine karar verileceği Alemdar ,, &ğukçeşmc Alay köşkünde Kızılay şubesi 
hususunun ihtan suretile muameleli Beyazıd ,, Vezneciler malfil gaziler bitişiğinde Kızılay 
gıyab karannın tebliğine ve muha • §Ubesi ve Kapalıçarşıda çarşı şubesi. 
kemenin de 19111940 tarihine müsa- Kumkap1 ,, Ni§ancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 
dif cuma gUnU saat 14 de talikine ve Küçökpamr,, ~:= =f caddesi 24 Parti binasın-
mUddeti nAnuı da 15 gün olmasına •-----.. •-•iıııi--llllİİll __________ _ 

mahkemece karar verfhnfg olduğun - =====-====================== 
dan müddeti kanuniyesi zarfında iti-
raz edilmediği takdirde gıyaben mu
hakemeye devam ve karar verileceği 
illnen tebliğ olunur. 

Sahlbl: A. Oemaleddfn Saraçoğlu 
N epiyat mlldürtt : Mac1d ÇET.lN 

•ııJdljı yer : llatllul Ebtia17a 

İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. 51029 - 371. 
1.<'cncrde Tahtaminare mahallesinde Yıldırım caddesinde yeni 77 nu

maralı ınünhedim ev enkazı 100 lira mulrnmınen bedel ii;:eı :nd('n açık art
tırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakdcıı ve peşindir. Müza)'cdc 18/1/940 
Perşembe günü saat on dörtte Milli em.lak 1rlüdlırlüğünde mUte§ekkil ko
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin 7.5 liralık mqva.kkat teminatla muq-
yen gUn ve saatte komisyona müracaatleri. "10001,, 

1 lkincıtanundan 8 lkinciKinuna kadar muhtelif hatlara kalkacak 
tapurlann isimleri, lalkıı gDn fi saatleri H kaıtacıklan rdrtllalar 
Karadeniz hattma - Salı 12 de (Güneysu), Pertembe 12 de (COm· 

hurlyet) ve Pazar 16 da (lzmir). Galata 

Beı1lll hattın• 
nhtımından. 

- Sah 18 de ctJl&en)' Cumart.i 18 de (Aatal
)'&). Sirkeci rıhtımından, 

- Sah, pel'leDlbe ve pazar 9.30 da (Upr). Top
hane nhtımmdan. 

Kudaap bsttma - Puarteel, Salı ve Pazar 9.50 de Çarpmb&, 
Peqembe ve Cuma 1'5 de (Sua). eumart.l 
aynca 13.30 da (Trak). Galata nhtunmdan. 

Budll'ma haUma - Pazarte8i 8.H5 de (Mart.kaz), Careamba ve 
Cuma 8.115 de (Trak). Galata nhtımından. 
Aynca Çartamba 20 de (Buna), Cumarteal 
20 de (Ulgen). Tophane nhtımmdan. 

Kan.bip hattma - Salt ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nh
tımından. 

İmroz hattana 
Ayvalık hattına 

- Pazar 9 da (Bursa). Tophane nhtımından. 
- Çareamba 1~ de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Mersin). Sirkeci rıhtımından. · 
lzm.ir siira.t hattına - Pazar 11 de (Kadq). Galata rıhtımından. 
Mersin hathna - Salı 10 da (Tırhan), Cuma 10 da (Anafar

ta). Sirkeci nhbmmdan. 
NOT - Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda 

teleiOii'"'ii"umaralRn yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baş Acenteliği - Galata nhtımı, Limanlar Umum 

Galata eube .. 
Sirkeci ,, " 

MüdUrlilğü binası altında 
- Galata nhtımı, Mıntakn Liman 

Reisliği binası altında. 
- Sirkeci, Yolcu Salonu 

42362 

401SS 
22740 

"10890,, 

inhisarlar U. Müdürlüjiinden ı 
Obuıi Mllrtan 

Demir boru v. s. 16 kalem 
-Celik saç muh. 
eb'atta 7780 kgr. Pazarlık 115,80 
Buhar kazam 2 adet 1750 00 131 25 Pazarlık 16 

I - Şarbıame, nUmune ve çelik saç eb'at lisetai mucibince yukarda 
yazılı Uç kalem e§Ya pazarlıkla satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleri, muvllkkAt temiııRtlaıı, J>av.arh'k R&atlerl 
hizalarında yazılıdır. 

m - Pazarlık 11/1/940 perşer. t 
MUbayaat vubeeindeki alım tomlsyonund!t 

u. l 1 na ve 

IV - Şartname ve müfredat lh.t<!k.. ı lh ); 
parasız alınabilir. 

V - ı.teklilerin pazarlık igln ta.yin ed• saatlerde ,. 7,6 
güvenme parRJariyle blrlikt. mezkO.r komievu ın .w.. .... erl, "10748,, 
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Dünkü maçta Macarlar 
1- 3 Galip geldiler 

«Şaroşi»nin Cumartesi günkü maç 
hakkında gazetemize söyledikleri 

Dünktt futbol maçuıdaa resimler 

Macar futbol takımı Ferenz Varoş zel başladı. Fakat ne yazık ki neti· 
Je tsbuıbul muhtelitini~ y:ıp~ğ. i· cede bütün muvaffnkiyetimiz bu ilk 
tinci maç, diln, Taksim stadyomun- golden ibaret kaldı. . 
da, birkaç bin ki~ilik bir seyirci ka- Zira, bu golU yedikten sonra Ma • 
labalığı kat"B: ınsa oynandı. tcarlar illin şakaya tahammülü olma-
Havanın kariı, soğuk olmasına !dığını anlamı§ olacaklardır ki bir iki 

ı ağmen. Macarlnnn ve Türk takımı-Jhıirsız hamlesile kendiler.ine geldiler 
nın cumartesi c;ünlru gtizcl oyuqla - 1 ve İstanbul muhtelitini sıkıştırmağa 
ı ıııdan zevk dolan futbol meraklılarn giriştiler. Bu sıkıştırmaların birinde 
dan mürckkeb bir kalabalık. trfüün-lidi ki Macar sol içi sağ açıklanndan 
leri ve balkonu doldurmuş ve ciihu- gelen bir pası iyi kullanarak ti ka -
liyc tarafında da yer yer seyirci kü- lenin önüne kadar geldi ve oradan 
meleri toplanmıştı. sağ kö~eye attığı sıkı ve plasa bir 

Maça saat iki buçukt.-ı, hakem Re- şiltle beraberlik sayısnı temin etti. 
fik Osnıamn idaresinde başlandı. !s- Bu beraberlik sayısı bizim çocuk
trmb ıl muhtclitıni, pazartc>si oynruıa- Jara ikinci birgol hevesi vermekle be
cak ~on maça daha canlı ve dinlen - rnbcr muhacimler Macar müdafaası
n rn bir takımla çıkmak mülahazasi- nı kolay geçemediler ve geçtikleri 
k. cum rtcsi guniı oynayan futbol- z.'lman da müessiriyet göstermedi -
cülcı d n ayn bir kadro dahilinde jler. Birkaç skı akın bu suretledir ki 
tesbıt etmişlerdi. .Macarlar da, bir avuta gitmek, direk üstünden kaç -
kaç mi.ıhim oyuncularını pazartesiye, mak veya uzaktan atılmak sebcble
saklamışlar ve maahnza yine kuv - rile akim kaldılar. 
vctli bir takımla ortaya çıkmışlar - Fakat Macarlar bu akim akınlara 
dı. Şnroşinin ayağile ikinci ve biraz 

İstanbul takımı şu suretle teşekkül sonra yine Şaroşinin ayağile tiçüncü 
etmişti: golü atmak suretile mukabele ettiler. 

Mchmed Ali; Hristo, Vlastardı; Ve birinci devre, lapa iflpa yağan 

Dthıldl futbol matuu1an resimler 

t ~ıaı, Nubar, Hüseyin; Dlran, Cihad, !karlar altında ve bu suretle 3 -1 Ma-
11 rahim, Culafi. Filip... car takımının galib vaziyeti altında 

İsimlerden de anlaşılıyor ki dün· hitam bulmu§ old1.1ı. 
k .ı İstanbul muhtelitinde hristiyan • • 
)' Jrli takımlann sivrilmi3 eporcula • .. .. . . . . 
r na da bir ecnebi takımla oynamak Dunku maçın ikıncı devresını bey-
iınkanı vermek fırsatı fevtedilme- hude bir didinme olarak tasvir etmek 
nıişti. kabildir. Maçın bu ikinci kısmında 

Bizim bu muhtelit kadromuza rağ- Macarlar Saroşn başda ola (ık bir i
Jt en Macarlar şu şekilde ortaya çık- kinci oyuncularını değiştirdi~r ve ga
tJ !ar: liba onlara bugünkü maç için ~inlen

Polikaş; Dayko, Vlaclimir; Yek, me im.kam vermek istemekte idiler. 
P LŞce, Polzar; Getvey, lskuy, Şaro- Buna rağmen Macar takımının bir 
i . Sahay... kaç gol daha atacağı !ffiıid ediliyor 

Bu takımın isimlerini bilmemeni • ve bekleniordu. 

• idare Yeri 

1 
-Nuruosmanlye No. M İstanbul 
-Telgraf: 1'ENl SABAH İstanbul 

Telefoaı 20795 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Her Yerde 5 Kuruş 
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DÜNKÜ KOŞUMUZA AlD 1NTIB.ALAR : TAKSİMDEN EMlNöNü HALKEVİNE KOŞARKEN BlRlNCl VARAN MAFlDlS, UÇONCO: 
VARAN lZAK, 1K1Nct VARAN fZMlTLt GALİB KÖPRÜ ÜZERİNDE KOŞARLARKEN ... 

EmJnönU. Halkevl 6ntlnde takım ~nn.ı bekllyen 
'tletlerden bir grup 

---------
Dün Taksim ile 
Cağaloğlu hal
kavi arasında 

yapıhp spor me
rakhlarile hal-
kımız tarafından 

diltkatle seyre
ve atletle-dilen 

rimizin muvaf· 
fakiyetile netice· 
le nen Yeni Sa· 
hah koşumuzun 
intibalarını bu 
seh i f e m i z d ek i 
resimlerde takip 
edebilirsiniz. 

General Cemil Tablr Taner Eminönli Hlllkevl ön0n4e atletlerln 
bayrak detiştirmelerlnl t.a.kib ediyor 

-----

J rağmen, Macar milll takımının şa- Fakat buna imkan eh•ermedi ve 

ı u gibi en iyi unsurlarını içinde her iki takım her iki dev - L_. ------------~----_j 
t ıdığı iddia edilnıektedlr, reyi kaçınlmı~ fırsatlar, dik-

>yuna saat iki buçukta başlandık- katsizlikler içinde bitirdi. Hava Dünkü ko§uınuza giren atletler ~ıkıfl hareketlerinde \ 'e lzmiW k03ucu Y&l"Jll bitirirken 
t bir dakika sonra yenilmesi bek- çok soğuktu, kar yağı yordu ve galiba !!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I !!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!~ 
1 ~ ~lnn~~be .zayıf lstanbul .m.uh - ~ıı:ıu~1:a0;runun tadsızlığında biraz pa kupasının kazanılmasında bilhas- galibiyet kazandı. Neticeyi inkar ve-ilan da düşünmeli ve bütün kuvveti-! Ankara Şild _Maçı Şampiyonluğunu 
t ti bır surpnz yaptı. Daha ikı da- Y • . <:! • •1 .... tük . ni sarfetmemelidir Demirspor Kazandı 
J a geçmemişti ki muhtelitten mer- Netice: ~ünk.ü ı_naç 3 -1 Macnrla- sa am:ı olan ~aru§ı ı_ e ~oruş ve ya tevil edemeyız. Ancak şunu da •• •11 •• Ankara, 31 (A.A.) - "19 Mayıs 
J. muhacim İbrahim, geriden aldığı nn galebesile bıtti. kendisınden cumartesı günkü mağ • gözönüne almak gerektir: Bugunku nıaç Stadı,, nın antrenman sahasında de-

h pa,aı sıkı bir şiltle Ma~ların ağ- Şaroşi gazetemize 10.biyetlerinin sebebini sorduk. Şu kı- Bir profesyonel takım bir amatör BugUnkü ~ne:. son maç olac~~ ~c vam olunan bugünkü şild maçları 
60
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ı na talanaz mı? İşte dünkü maç • sa ve şayanı dikkat cevabı verdi: w Macar takımıle İstanbul muhtelıtinın nunda Harbiyeyi .mağlfıb eden De· 
h m muhtel.itin bu golilnden doğan ne dedı ? - Takımınız amatör bir takımın takımla oynadıgı zaman ynlnız 0 ma- en kuvvetli şckillc l'i ara.~da oyna- mirspor bu seneki şild şampiyonluğu-
n nnuniyet ve hayret arasında gü - Dün maçtan sonra merkezi Avru- bUtün enerjisini sarfederek haklı bir çı değil, ondan sonra yapacağı maç- nacaktr. nu 7. 2 kazandı . 

• 


