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REiSiCUMHURUN 
BEYANNAMESi 

Zelzelenin 
Orduda . -...... -. ... ... - ___ , ı .. . .. -

Giresun. ve 
yaptığ_ı _tahribat 

- . ,.. - ·. 

'.'Milletimiz içind;ki bu beraberlik 
&ayesinde bugünlerin en az saraıntı 
ile biteceğine ve her .zorluktan mil
letimiz,in yeni bir kudretle cıkaca· 

Huausi aurette gönderdiğimiz muhabirimiz telsiz le bildiriy or: 

~ . 
gına saraılmaz imanım vardır,, 

Giresuıi Ve mülhakahnda 1600 ölü, 5000 yaralı 
Ordu ve mülhakatında 1000 ölü 3000 yaralı var 

O rduda 140fabrika harab oldu. Zarar 10 milyon lira tahmin ediliyor. 
Giresunda zelzele h~la devam ettiğinden halk evlerine giremiyor 

--·---
inönü 
Erzincan dan 
Ayrıldı 

Erzincan, 31 (A.A.) - "Gecik • 
miştir.,, 

Reisicümhurumuz bugün saat 16. 
80 da diğer zelzele mıntakalarına mü 
teveccihen şehrimizden hareket et • 
miştir. 

Milli Şefin Tetkikleri 
Tokad, 1 (A. A.) - Reisicümhur 

İsmet İnönü Tokaudan hareketle Hi
sar kazasına muvasalat buyurmuş • 

,,,;·"1!J~!~~ 4 il-' · bir •afta. e'"'el ie§rll ettikleri Enincanda lardır. Burada tetkikatta bulunduk • 
s ... M: t.etldklerde bulmıurlarken • • tan sonra tekrar Tokada mütevecci • 

T"u'rklye için ı · h:=~; ~~~: Ttir~~~:.- h~~~:;::~:=!~=!~i~:~~~ri 
ne hitaben Tokad'dan a§ağıdıL· Erzincan (Hususi) - Milli Şefi • 

~--) 

'uınluoınar va.purnuu.n dlin ilk l'ardJğı Ordunun görünüşü 

~·ımendı·ferlerı'n ~~c~~w~sun~~~~~~a~> ~~<s~ooo~s~~·n~~·s~~~~a>. - - ~ - Giresun, 1 Sonkanun, sa.at 20.30 - lDumlupı-

s·~ -±8·wNl~ .... mada ~·a nar va11ltrile sureti mabsusada Giresun ve havalisine 

vapurile sureti mahsusada Giresun ve ha.valisine göt 
derdiğimiz arkadaşımızdan telsizle) -- Dumlupınarl~ 

bugün öğleden sonra Orduya geldik. Yaptığım ilk 
tahkikat sonunda Ordu ve mülhakatında ölü mifaa

rının maalesef 1000, yaralı sayısııun da 3000 e var
dığını öğı·endim. Maddi zarar 10 milyon Türk lirnst 

raddC'sindedir. 1 :!O fabrika t:ırnamik Jıarab olmuş · 
tur. Halk sokaklarda dolaşıyor ve hiçbir kimı:e evine 

girme~e ı:csaret edemiyor. Muhabere tamamile ke -
silmiş olduğundan bazı kıızalardan bir haber alına -
mam:ıktadır. Fazla deniz olduğundan gemi hamule -
sini güçlükle çıkarabilmiştir. Felaketin azametine 
rağmen halk metanet ve · soğukkanlılığım muhttfaza 

.... I'; . le 
bil . er r olmasaydi 

•· ~ bu gerçek-
tıe;ı · "', ~hami& .aı ,. • o;ı<M_ 

ğ·~ °'\1il-ıc ,·· ve akim ka.Jma. 
· ' ~,~ 'bttu. çlı.nku bu mevsim 
dı• >ılb\t&;:; • . . · ·~:u ~ gidileınwıdl ve gt~ 
lllhıwı, l<atiU olsa bil ~•· h 

~Hl11o'- e aa.._ af~ 

Ehemmiyeti ~J·~ -D . .. a gönderdiğimiz arkadaşımızdan telsizi&) - Orcludan 

b 
hareket eden Dumlupınar vapu~u saat 19 da Giresu-üyük tahribat yaptı na vardı. Giresun ve havalisinde en fazla zarar gö-
ren yerler Giresun, Şebinkarahisar ve Alucradır. Ye-
di köy de tamamen harab olmuştu\ 1600 iilü ve 5000 

Bircok /ıövle ular altında. Gönen yaralı vardır. ~iresunda birçok evler harab olduğu 
· • J T S . halde fazla zayıat olmamıştı.r. Zelzele fasılalarla ve 

köoraaanii ele sel yıktı kuvvetli şekilde devam ettiğinden halk _gece gündüz 
evlere giremememekte, dışarıda yatıp kalkmaktadır. 

Abbas Pannaksızoğhı 

ORDUDA . ~~ cu '.:ır~ındık"Yuı sonra. eri§ -
~~kah() olurdur• 
~'. J.ı .... t- .f" 
~"'~......,. ... ,,., ... Ordu, 1 Sonkanun saat 15,30 - (Dumlupm:ır c>tmektedir. Abbas Parruaksızoğlu 

~'!Zan; !lUıleyin C&bld y ALÇIN 

c:::ıt inı.endtferlerin ınemleketimiz ~ 
~ çın haiz olduğu hayati kıy -
met zelzele f }.:\ ı. . .. 
tün ··, ~ ~ ~etı munasebetile bü-
duyd:ll__~•.n Köze ~a.rptı. Hergün yeni 
<iah fgumu~ tafsılalı ile bizi gittikçe 

a azla bir .. ce.s Ur 
de bırak· " 8 ve nıa.tenı için-
de"! . ~n hu tabiat faciasında kar

-l erırnıze .. k 
y.trdı . mum Un olduğu silratle 
nı~ a:1d.a t>ulunabiliyorsak bunu yal· 

t·ı ~ryollarımıza borçluyuz. Vak· ---
• e Erzınca · 

bir ., . ~ ve cıvarları adeta ayrı 1 

d' ulkl.'ı gıbı~ ıuerkezden uıak yerler-1 leylihdu zarar gören Bandırma; . 
ı. Daha dogrus bUt'• ı· 

rniz b:ı.-ıb·ı . r· u un geniş iilkı • Bandırma. l ·(Hususi) - Bo.ndır· ı Otobüslerle 8 aded sandal ve mik-. rı?le •7.ik v 1 dan yap:şıua ,·" e sosya b~~ım - ma. ve yalcın hinterlandına hemen 10 tarı klfi kayıkçı Bandırmadan Ka -
lıyordu. B"Ihmt, t.yn ps.rçalar gıbı ka- gUndenberi bili fasıla sürekli yağ • racabeye gönderilerek her tarafı su-

ı asaa kı~ rnev im.I · d .....____ ı · halk ~arlci Anad l s erın e mur Ve UIU4ll kar ye.ğınaktadır. SU- larll. gevrilmt~ olan köy erın ını 
kasabıtl~r 0 ~ ya!la~ın~& bazı köy ve 1 rekli düşen bu yağmurlarda.n bütün sandallarla kurtarmışlardır. Senevi 
ke:ıdi ba!Jİ atta büyUkQe şehirler!dereler ve ırmaklar taşmıgtır. Gönen 20000 ton zahire ve hububat istihsal 
ıame.ğa ın:~1;'1~· ınahsur bir halde ya- i çayı birçok yıllardanberi görülme - eden mUmbit Karacabey ovasındaki ı 
;enlerd~ t-riş < ~ı:iu~ar. Erılu-uma ge- ı rniş bir şekilde ta.şarak §ehrin ba~ kıghk zeredilen. mahsulA.tın bir çoğu 
>elkemiği ""İ~? ~?':ryolu kuvvetli bir aksamına kadar girmiş ve takriben suların basma.aile ınahvolmu§tur. 
ıu \ıi..yük ~ i:.

1 fOlll!~ka!e hakıraından 200 metre uzunluğundaki Gönen köp- Köylerde suların basmasile kurta-
lıa.Unde ~· a anı organık bir beclen rHsünü de yıknuştır. rılamıyan hayvanat ile suların bas -

ııır :vere l.Opl d ı 
rnecmı.ı.a, hl~ , h<l a .~ ve bir heyeti Bandırmaya yakın kasabalarla., m:ısından mahvolarak mahsulatı ar- , 

Buj;)'hn 1 •..• ·\ıa 1 
et ~ucucle getirdi. ı Karacabey kazasının ovasını ve o - ı ziyeden mühim miktarda zarar ve 

~ · · u :f.c le E' foliiket' b v d k" b' k k"" · · ne evvel vı.:kt:.a , . ı eş on _se-, . a . a ı ırço oylerı su basmıştır. zıyan vardır. j 
Yan!nrı h ı· gelseyrlı kazaya llg-rı- : - • A a&il!'oz .... == • a ,. . =--=cGJ 

n a.ı ne olurdu v b' 
cia karşıst'ld e ız bu fa-ı F• ı •d b •• •• k 
lebmr ki bö ~en~ :Vıtp~bi:ır~ik? 0.~ni- . ın er yenı en ·UYU 
n1ütbis b' , Y kıs mevsınundc böyle 

~ u zelzele b"t.. · 
ıstıı bir .. 1 . u un o ha\'alinin b • . f k d ı 
derdi. ç:k.~alıne gelmesini intaç c- ır za er azan ı ar 
ölmiycııler s~ .yıkılan b'nnlar altında l 
hk ve ser~ı t guktan, açlıktan, hasta-
kfım 1t l .. ~ ten mahvolmağa malı - R S / • b •• L • 

Yo1 ~~~~:r~ı. . oma, ovyet erın_ ÜyUf< zayıatı 
J. aıı bır memlekette d • L / • • •dd • d • . 1 

ll~Son.u.; inci sayfıuJ~ı) 'l Ver lR. erınl l lQ e lYOT 1 

usey~n Cahid YAI.('--iN j (Ya-:ısı S iincii sayfadı.ı) 

XX>OO:X~.-v>v'V'V"-'V'VVVV'VV'.AA.A/'o.~;ov...,"'-'V'VVVV'VV'</V'>Ar>rv-..AA~·~~~~·~~~~~~~~ 

Zelzele mıntakalarından 
haber bekliye_nlere 

''Yeni Sabah,, ın hizmeti 
Fel!ket sahasında, haber alamadıkları aileleri veya yakvıları bu

lunan muhterem okuyucularımıza naçiz bir hizmet olmak üzere, isti
yenlerin ,azetemiz muhabirlerine telgraf çekebileceklerini dün ilan 
etmiştik. Bu teşebbüslimüzün karıştırdığı tehacUm, bizi deruhde ettiği
miz vazifenin ehemmiyetine daha çok bağlamış bulunmaktadır. E17jn. 
cana giden muharrir arkadaşımız dünden itibaren orada ve karileri • 
ınizin arzularına amadedir. Adresi şudur : 

" F ARUK KtJÇt.)1{ 

ı Yeni Sabah Muhabiri 

E RZiNCAN,, 

Çekilecek telgraflara " ............ mahallesinde ........... oğlu ........... ve Rile· 
sinin sıhhati,, denilmeli, "Yeni Sabah,, im.zıı.sı konularak 5 -10 keliu..e 
cevab ücreti ilave edilmelidir. · 

Telgrafların "Yeni Sabah,, vasıtasile çekilmesini .esas koymamız· 
daki mücbir scbeb, oradaki arkadaşımızın muhtelif adreslere ayrı ayrı 
cevab vermek zaruretile vakit kaybederek halkımıza tahsis ettiği hiz· 
met müddetini kısaltmağa mecbur olmaması, ve gazete telgraflarının 
daha kolay alınması ihtimaline binaen merakhlara daha çabuk haber 
vermek imkanını kazanmamız düşüncesidir. 

GİRESUN VE TOKADDA . 
"Yeni Sabah,. ayrıca Giresuna, Şarki Karahisara, ve Tokada da 

birer arkadaş göndermiştir ki onların adreslerini de yarın verebilece
ğimizi kuvvetle ümid ediyoruz. 

"YENİ SABAH,, mutad gazetecilik hizmetlerine müvazi olarak 1 
böyle bir beşeri vazifeyi de ifa edebilir ve laakal beş on vatandaşın ız
tıra.'bım hafifletebilirse ço'k büyük bir vicdan huzuru ve manevi saadet 
duyacaktır. · · 

General Frankonun 
1 Bolşevizme hücumu l Roma 1 (Hususi) - Madridden bil 
diriliyor: Bu gtin General Franko 

•halka ,hitaben bir mesaj neşretmi!;J 
ve İspanyol halkını ittihada. da\ et 

etmiştir Müteaktben İspanyol hükiı -
1 meli reisi demiştir ki: "Halihazırdaki 
1 harbin neticesı ne olursa olsun nıe· 

deniyeti hazıra için bir felaket teşkil 
"ll'<'f'.~;n<le ~iiph,. yoktur. Zirn hıı 

har-bden bolşevizm istifaı.le ctlecck \'e 
1 bu da insanlık için bir atı>-: tılacdktw ... 

ı- ~~--

1 Gölge Mosabakaınız 
Abidelerimiz : No 12 

Bu nedir \"e nerode-.lirf 

Cevap: . . . . . . . . 
. . . ' . . . . 

r-ıı.. .... .---... ..-~~-~~ltoml--------= 
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OKUYUCU 'Halkın f eliketzedelere 

yardımı devam ediyor 

Japonya ve Almanya 

S O\'Jet Rusya Ue müzakereleri .. 
de bazı müşkülit ~ıkan Ja

ponyaıım, bazı A vnıpa memleketle-

il 
Yalancı Peygamber Esvedin Ye
mende katli haJiaesi naaıl oldu? 

-25-

-
DİYOR Ki 

Ve Esved, bu kadını aldı. dim için değildir, bütün Mfualümanlar Su nasıl haciz ? 
Halbuki başına gelecek felaket bu için istiyorum. Eğer bu hizmeti görür 26 kanunuevvel 1939 salı günU 

kadın yüzünden olacaktı.. sen Allah da. senin kabahatini affe • evime iki memur gelerek 1937 se-
• • • der. Çünkü sen de bu herife teslim ol- nesinden kazanç vergisi borcum 

Esved artık arzusuna nail olmuştu. makla büyük günah i§ledin. olduğundan bahisle haciz yapacak-
Yeni kurduğu teşkilatın idaresini Firuzun anaSlnın gözleri doldu. Iannı söylemişler. Refikam memur 

Dün akşam Karadenizden gelen 
vapur yolcuları Gireaun ve Ordu 

zelzele/erini anlatıyorlar maiyetinde olanlardan birine bıraktı. _Hakkın var oğlum, dedi. Ben ev- !ardan ertesi günü saat ona ka -
Kendisi evine çekildi. vela bu adamı Muhammed gibi doğru dar müsaade etmelerini rica ve bu -

- Bana vahi geliyor.. Geceleri sanıyordum. Şimdi anladım ki yalan- ı müddet zarfında borcumuz varsa Zeızeıı:. f elaketzedcleri için yapıl - sun da deniz gayet kuvvetli olduğu 
Allah ile görüşüyorum .. yakında size cının biri imiş .. yaptığım işe ben de ödeneceğini söylemişse de memur- makta olan yardımlar devam etmek- için yolcu alıp veremedik. Gemiye 
yeni bir kur'an vereceğim. Bu yeni nadimim. Söyle .. benden ne gibi bir 1 lar "ödemeye niyetiniz olsaydı iki 1 tedir .. Dün de yüzle.rce vatandaş Kı- gelen acente memurları. ~~hir.de nor
din kitabı sizin tam istediğiniz gibi hizmete talibsin? Vallahi .. ne istersen senedir öderdiniz. Binaenaleyh biz zılay İstanb~l şu~sın~. gere.k nakden mal hayatı~ ~evam ~ttıgı ve halkın 
olacak ... Onun için evimden dışarı çık yaparım. 

1 

eşyayı haciz yaparız,, diyerek içe- ve gerekse gıyecege muteıı.llık yardım hemen he~~ının ~vlerı~de yatıp k.a~k-
mıyorum... Firuz anasnın kulağına eğildi: riye girmek istemişler. Bu müka- larda bulunmuşlardır. tıklannı soylemışlerdir. Fakat vila -

Diye halkı avuturken öldürdüğü a- ' . . Dün Kızılaya 100 bin liradan 7j • yete tabi kazalarda ve nahiyelerle, 
B · ı be be l b ı k lemeyi duyan annem refikama "ka-

d k .1 b be .,,. ·şret için - enım e ra r o ·· ır P an u- yade nakdi teberrüde bulunulmuştur. köylerde zelzelenin büyük tahribat 
amın nnsı e era r 1~ı 1 • 1 b k"f" · h l"k d ı· b pıda kim var, kiminle konuşuyor-

d d .. 1 ·""' · e daldıgı· ra ım ve u a ın e a e e ım.. una Diğer taraftan memleketin muhte- yaptığını fakat sarsıntının bütün 
e emguzar 0 uyor, ı"'t"rsın 1 h · b ı al E sun,, diye sormuş. Refikam da "iki 

k . h .1 k ybedinceyc razı o ursan emen ışe aş ıy ım. - lif yerlerinde yaınlan son yardımlar telgraf hatlarını bozduğu için mu -zcv ın ırsı e şuurunu a w .. k .. memur gelm"ş d k" ec:yayı hacı·z 
k d . . b··t·· .. .. .. ge e ger razı olmazsan vallahı il once se-ı ı • ev e 1 ~ şunlardır: habere imkanının olmadığını ve bu 

a ar ıçıyor, u un gununu ve c - · .. lcl .. ·· ·· yapacaklarmış., demiş. Annem de 
sini böyle geçiriyordu. nı 0 uru. rum. .. .. . ' Çanakkaleden 2000, Uşaktan 2000, sebeblc zayiatın hakiki miktarının 

E edin k l zl "öyle herkese kapı açılmaz, mahal- b. ed'l 00· w • • • • l Kaderin kendisine yakın bir istik- sv arısı, og unun go erı a- Sarıkamış. Muğla, Alaşehir, Fethiye· tes ıt ı em ıginı ılave etmış er • 
t k .. led" W• b ··zl · k lenin muhtarı, memleketin polisi 1z d balde müUıiş bir akıbet hazırladığın- eş saçaI'R soy ıgı u so en or- den 1000 er lira, Bursa 10000, mit ir. 
k .. d dinled' var, ne bileyim o adamlar kimdir?,, 1 G' d dik dan gafildi. Bilhassa bu fı.kıbetin mü- , u ıçın e ı. 4000, Sivas 2300, Kırklareli 7000, z- ıresun an sonra Orduya gel . 

rlle olan münasebetleri de tetkik ,.e 
miltaıea.ya değer. Bu arada, bir za
manlar, Sovyet Rusyaya ka.rşı antl· 
komintem pakt ile birleten Alman" 
yanın halihazırda. Tokyo ite ne gibi 
bir münaeebette bulunduğu da, so• 
günlerin siyasi hidlseleri arasın~ 
kendisinl göstermektedir. 

Bn münasebetle, ilk nazarda, Al
man - Rus mukarenetinin, Alnıan,·a
nıo Japonyadan uzaklaşmasına )·ol 
~ğı ve hele Tokyonun antikomin'" 
tem paktı askeri bir pakt haline if • 
rağ t.alebinl reddetmesini ve dolayı
sile Rus - Alman ademi tecavüz pa.ll• 
tının akdini mütcakib, Alman - ,Ja
pon münasebetlerindeki samimiye·" 
tin oldukça azaldığını tebartiz ettir• 
mek ile hataya dü. mek ihtimali al· 
tında bulunulamaz. Bu babda. bit 
misal göstermek i~in Tokyodaki Al
man büyük elçisinin, orada ba.~rr 
madığı bazı i~ler dolayısile geri)'e 
çağınldığı <la. muhakkaktır. Her ne 
kadar bu haber Alman menabii hY 
rafından. tekzib ed.ilıni se de, Tok• 
yo meha.fili hiçbir harekette bulun· 

teınadiyen birlikte yaşadığı kadın 1 Kısa bir teredüdü müteakıb : demiş ve kapıyı kapamış. Dışarda- mir 20000, Çorum 25325, Bolu 2785, Zelzele burada daha kuvvetli oldu -
tarafından geleceğini', gelebileceğini - Peki .. dedi, sana nasıl istersen ki memurlar: "Biz dilenci değiliz, Sinob 2627, Akhisar 1500, Boyabad ğundan bazı fabrikalar ile birçok ev- manu~tır. /1 k d. k k t k Diğer taraftan, h~r iki memleke• 
aklına bile getirmiyordu... öyle yardım ederim. açın apıyı,, ıyere apıyı e me· 1218, Söke 400, Sultanhisar 270, Ö· leri tahrib etmiş ve yıkılan evleri say 

ı • b ı ı k k arasında iktisadi münasebetler de 
• • • _ Planı sen bulacaksın ve onu emege aş amış ar ve ırarız a- ı demiş 1400, Demirci 500, Elmalı 250, mak, sahilden 200-300 metre açıktan 

Evet .. (Şehher bin Bazan) ın guz·· el tatbı"k edecegı··z. Sen kadınsın. Esve- pıyı diye mahalle arasında avaz %onguldak maden mühendislerı 2500, bile mümkündü. Buraya güçlükle bir !"üşkiilita duçar olmuştur. Bunull 
- ba w k h ıı · ı 1 amili de, her iki hükumet merk~ 

kansını yanına aldıktan sonra bu di ""'" 0··ıdure·· mezsı·n .. Bı"z 0
··lau··rece • avaz gırara ma a eyı ve ve e- j maaşlarından tPberrüattan başka I kaç yolcu çıkarabildik. .......... · l b ·· · · ı da 1 1 b·ı nin derpi5 ettikleri iktisadi kombi-

kadının iki yetişmiş oğlunu da kendi ğiz. Ancak onun yattığı yere kadar ye vermış er, unun uzerıne annem Zonguldağın yardımı 60.000 lirayı bul Sahil mıntakaların ze ze e ı 
teşkilatına çekmek istedi. bizim gizlice girebilmemizi temin et pencereden memurlara "mahalle muştur. Kastamonu 9000, Anteb 6567 1 hassa Fatsa ve Ünye~:i yarı. ~arıya :::ı:azi~~~~~ :~:~~;ti'";!: 

(Firuz) ve (Za.zan) isimlerinde o- ve bunun ı'çı·n de ne yapmak ıa· zımsa muhtarı ve bir poli.ı; olmayınca size l Konya tüccarları 10000, .Sivas _ Er- ı denecek derecede tahrıb etmıştır. Bu 
kapı açmayı- d · M run bi d k. 1 T" "kt ı bikiyeyi haiz olarak görünmüyorlat• 

lan bu gençler kerhen ve mecburen yap.. z,, eınış. emu . , zuruın hattı inşaat mühendisliği 10 ra a .~ ya~a ı ve o u mı arı maa e - Bu memleketler iktisadi taahhüdle-
irtidad ettiler, dinlerinden çıktlar. Esvedin karısı: ri kapıda kalarak diğeri Üsküdar bin, Emlak Bankası yardım komitesi sef yuzlerı aşmaktadır, fırtına se -

Fakat bu onlara pek ağır geldi polis merkezine giderek bir komi- 3000, Yüksek Ziraat enstitüsü 150o lbcbile buralarda fazla kalamıyarak rini artık kar§llıklı olarak güçlükle 
~ · - Bu çok kolay, dedi, vakıa evin ser alıp evime girmişler, 0 esnada h k t t k b · t• d k 1 yerine getirecek bir mevkide bulu• 

~Esved) .. ın yalancı ve aldadıcı ol- dıQ tarafı gece gu'"ndüz hep askerle lira. are e e me mec unye m e a • 
augu- nu bılıyorlardı :t oradan geçmekte olan mahallemi- Kızılay umumi merkezine 30 ilkka- dık. Orduda hayat tabü şekilde de - nuyorlar. 

. · . .. ···a·· sanlmıQtır. Yalnız yol tarafında bir B ı..-bd dl İkı kara.,., başbaşa verıp dncım u :t zin mümessili Bay Yusuf tesadü- nun nkcıamına kadar vat.ırılan teber- vam etmektedir. Gerek Giresundan u seı~ en r ki, Japonya, şint .. 
~ ~~ • oda var ki burası biraz tenhadır ve ~ .J l' d h ad !er fen vak'a ıaahalline gelmiş ve me- rüler 300.000 lirayı bulmuştu. Bu mik 

1 
gerek Ordudan felaketzedelere yar • < ı a a zi~·· e garb demolu·asilerine 

.. .. b h 'f' yolda muhafaza askerleri pek azdır. murlardan hadiseyi sormuş. Benim ı dım yapılmaktadır Bu seh· lerle n ezcümle Birle5ik Amerikaya. te .. 
Yegane çare, bu duzen az erı ın Esved bu odada yatmaz. Ben ne ya- tar stanbuldan gönderilen ve diğeı· ' · ır 

vUcudünü ortadan kaldırmaktı. Fa- par yapar onu orada yatırmağa kan- ~e~~~~~eo~~~~~~r;::~:i7:vfı:l:!:~ şehirlerden de tekrar son iki gün zar 
1 muhabe~e 1im~5.n~~ın ;evc~d dolm~ - ;;e~:~il~~!:;ad~~i t:::'-.!~=n::~::t 

kat .nasıl?. . dırınm. Daha evvel de odanın yol ta- ! fında gönderilen tebcrrülerle 500.000 ması ze ze enın ırço yer er e te - ,, -r-
Finız kardeşı Zazana. halımı ölçerek kıymet biçeceklerini lirayı geçtiği tahmin edilmektedir. Bu graf tellerini harab etmiş olmasın • tan.ı Ye istikameti de hu lıususm;ta 

B , bak dcd' b . . k t . rafına olan duvamı delerek içeriden söylemişler . .Mümessil Bay Yusuf miktara memurl"nn maaşlaı·ın:;:ıan dan ileri gelmektedir. nıiihiın hir rol oynamaktadır. BunuJI - ana .. ı, u ış uvve ı- dcl"k .. b. kT .1 k tı ... u 
. d ··1 h"l h d' .. d. An ı yerını ır ı un ı e apa nm.. "bu evde haciz olmaz., diyerek ta- kl . .. d 5 b" d l t Ord da kaldıgwımı mu··ddet zaı·fın i~in de, Tokyo Almanya ile eski sa· ş~ e?'ı , ı ~ı u a .ış.ı ır. amız Hiç belli olmaz. Gece yarısından son _ verece en yuz e ve ecne ı ev e •

1 

u z -
famdı Esvedın zevcesıdır. Fakat o da ra kad 

1 1 
be be 

1
. leb olunan meblağı memurlara ver lerinin yardımları dahil değildir. da vilayetin alakadar makamlarla rnimiyetini i<lame etmemekle bf.'ra· 

• • w 1 sen ar aş ann a ra r ge ır- . t . ....;· .. k d 1 h be 1 . 1 · · ber, Sov'-·et Uusva ile de takarriib 
bu henfı~ ~alan.cı oldugu

1 
nu tan amış sin. Ben odada Esvedle beraber olu- mış ve er esı 6 ,ınu saat ona a ar Karadenlzden gelen yapı an_ m~ a re.erı_ v~pur te sızı " " 

ve yaptım ışe pıc:man o mus ur makbuz kesmemelerini rka etmiş. vasıtasıle ıcra edılmışlır. Ordudan ihtimallerini de biraz tevakkuf etti· 
• 0 • ~ "' • • rum ve herifi uyuturum. lşıgı~ da sön yolcuhır ne anlatıyorl ? lşı ona açalım ve onun yardrnı ıle . . .. Halbuki ben taleb ol4nan 1937 se· ar sonra Sinoba uğrıyarak Samsuna a- rip hadiseleri hckte.me~·i tercih et " 

E a· .. d.. .. k eder dilrUrum. Bundan başka yapacak nesinden olan bu parayı 10/ 10/ 938 B.üyük. zelzele felaketinden sonra id yolcuları burava çıkardık. Çünkü mektedir. Buna rağnıen Japon siya-
sve ın vucu unu yo ım.. çare yok. h ld k .J 

Bu ı;oi\ ınuvafk bir plandı. . • . tarih ve 70775 numaralı makbuz sa 1 e ı sarsıntı mıntakalanndan fırtına açık limanlaı·da her türlü setinin umumi seyri, garb demokra· 
Firuz Esvedin evine gitti. k Fıruz,banasın0ın pdlanını ço~ mil - mukabili Rulekapı Maliye Tahsil ilk olarak C~~huriyet vapuru lima- tahmil tahliyeye meydan vermiyecek sileri si~·asetine doğru bariz bir t~· 
Bu evin etrafı çok sıkı ve silahlı emmel uldu. ~~ ualar ettı ve: v şubesine vermiştim. Hemen ertesi nımıza gelmıştır. derecede kuvvetli idi. Orduya tah- mayiil göstermektedir. Zira BirleşiU 

bir muhafaza kuvveti ile çevrilmi6ti. - Hemen bugun duvarı delmege sabah Üsküdar maliyesine müra - 1 Vapur limnna gelmeden evvel rıh- lis ve~aiti ile erzak götürüldüğünü Amerika, İn~iltere \'e Fransa büyii1' 
Maamafih yalancı peygamberin evine başla... • . . caat ederek makbuzu gösterdim tıma keı;if bir halk kütlesi yığılmış şimdi öğrendiğimiz Dumlupınar vapu elçilerinin Tokyo hW<iimetile miiza
Firuz ile Zaı.anın her ne zaman is - Dedıkten sonra dogruca kardeşının ve parayı iade ettiler. l<'akat kom- ive Giresunla ~rdud:ı bulu~an akra- r~na b~z İnebolu ac;ıklarında. tesa • kereleri, <:ok samimi bir hava i~er· 
terlerse girmek haklan vardı. ve kardeşi ile beraber olan. birkaç ı şular arasındaki suizan ve şerefimi balarından malumat almak uzere bek- duf ettık, yoluna devam ediyordu. sinde r,ereyan etmektedir. 

Binaenaleyh Firuzun gelmesinden arkadaşının yanına koştu. Planı an • iade etmediler. Makbuz zayi olmuş leşrnişlerdir. Evvelki gün limanımı- Bugün sabahleyin Orduya varması Hulasa. olarak, bu yeni ternayiil 
muhafızlar hiç §Üpheye düşmediler. lattı. Onlar da bunu muvafık buldu- olsaydı ben bu parayı iki defa şe- za gelmesi icab eden Cümhuriyet 2 kuvvetle muhtemeldir... ,·e Bertin tarafmdan ,·erilen bazı ta" 

\'~r 

tin 
l :u 

Firuz, Esved ile anasını işret sofram lar. refimin ihlalile veımiş olacaktım. gün rötarla dün saat 17.50 de rıhtı-
1 

Diğer taraftan Ordudan limanımı- siyeler karşısında Japon matbuatı .. 
başında buldu. Yemende kerhen irtidad etmiş bir Ayni zamanda kazanç tarhedilen ma yanaşmış ve kalabalık bir halk za gelen bir yolcu da muharririmize nın aksülimelleri ile, Berlinln so• ini 

Esved, tamamen kendinden geçe _ çok kimse!er vardı. Onları da keyfi- ticarethanem elan tahtı işgalimde- kütlesi vapura adeta hücum ederek şunları söylemiştir: glinlerdt'ki \'aziyP.ti arMmdaki mil.. Jer 
cek kadar içmiş ve sarhoş olmuştu. yetten haberdar ettiler: dir ve maliyeye bir para bile bor- malumat almışlardır. "- Zelzele Ordunun bilhassa mül- na~het, Uzak~. rkda, .Jaı)()n \"e Al· l&a 

Firuz, gözucu ile anasına bir işaret - Biz bu gece Esvcdin işini biti - cum yoktur. Muhterem gazetenizin. Vapur, Giresun, Ordu, Fatsa ve : hakatında fazla tahribat yapmıştır. man lktısadi '"·"' siyasi bağlarının o 
yaptı. receğiz. Hazır olunuz.. dediler. tavassutile maliye müfettişlerinin -O:nyeyc uğramış faka~ fırtına .sebe- I Sarsıntı büyük bir giirültüden sonra eski kuvveti göstermediğini tt>barilf 

Bu ipretle: Artık her şey hazırlanmış, plan nazarı dikkatlerini celbetmenizi ve bıle ancak ordudan bırkaç yolcu a- başladı. Kıyamet kopuyor zannettik. ettirmektedir. 
- Biraz gizli görüşeceğim. Azıcık kurulmuş, Esvedin kansı duvarı del- bu gibi çirkin hallere sebebiyet ve- labilmiştir. Dün kendilerile görüş - Bütün şehrin uykuda olduğu bir za- Dr. Reşad SAGAl' 

dışarı gel.. miş, yalancı peygamberin vücudil -ı ren memurlar hakkında tahkikat tüğümüz gemi mürettebatı şunları manda tüyler ürpertici gürültü ve ~ 
. De~e~ ~~ti~ordu. Anası oğlunun n~n ortadan kalkması birkaç saatlik yapılmasını rica ederim... söylemişlerdir: çatırtılarla beraber hayvanların fer- tanbaşa dolmuştu. Soğuk ta oldukçS 
ı§aretını gordu ve odadan çıktı: bır mesele haline gelmişti... Vsküdar Çinar To~·gar Ham-ı ~"- Biz zelzeleden sonra Giresuna 1 yadları en soğukkanlı insanın bile şiddetli olduğu için sokakta bağı< ~ıı 

- Ne var? [Devamı var] za mahaJlesi, Tc~~~~ır J~amza ugradık. Burada ve g~zetele~~e i~:i·l~~lını başından alacak derecede feci ve titreşenlerin hali gayet feci idi. O 
Diye sordu. O zaman Firuz, bütün __ .................. -............ sokak :No. 8/ l F.~ref Çol §ar eden haberlerde bıraz mubalaga ıdı. gece hiç kimse evine girmeğe cesaret 

talakat kuvvetini toplıyarak söze baş- Mu·· tehassıs hırsız vardır. Sarsıntıları müteakib fabrika ve ev edemedi. Çünkü buyuk zeızeıedeJ1 
ladı: DENiZLERDE : Giresun vilayet merkezinde hasa- Ierin yıkılmasından mütevellid gü - sonra sarsıntılar muhtelif fasılaları~ 

- Ya ana .. sen biliyorsun ki bu Es- K d · d f rat çok azdır. Birkaç ev yıkılmış ve rültUler işitildi. Şehrin her tarafın - devam etti. Esasen bir gün sonra 1s· 
ved denilen herif babamı öldürdü ve "Çaldım diyor, çünkü ara enız e ırbna bir iki evin de duv:ıı· ve çatılan çat- dan yükselen fcryad ve bağrışmalar t:anbula hareket ettiğimiz için miil· 
bütün Yemen halkına pek çok zulmet- b I k .. .. Birkaç gündenberi !{arııdenizde l:ımı~tır. Nüfusça zayiat birkaç ölii arasında ben karım ve iki çocuğum hakattaki tahribatın derecesini bil -
ti. Bize de cefalar yaptı. Malımızı eli- U ÇUVa o_mur başlıyan şimal fırtınası bütün şidde- ve bırkaç yaralıdan ibarettir. Gire- 1 sokağa fırladık. Bütün sokaklar baş- [Soıııı 4 üııcüdcl 
mizden aldı. Bizi memleketimizden tutmaz kı ,, tile devam etmektedir. Birçok gemi - 1-eı 
attı. Ahalimizi dağıttı. Servetimizi Yıkılan eski hapishane binasının ar ler mahfuz limanlara sığınmışlardır. filllllfll!lllll!JllllJlflll!IJlllll lfüllillUOllllfllffilllllillllllllllJllilWUllll!lllUUllllllllllOllllllllllllllllllliUilllnllllflfıll!lll!IUUlllllllWUHlllillllUlllllllOIUlllDlllOllllllllilllRllllllllUfilllllJlllllllllllJll!JI//I tr'ı 
yağma ettirdi. Ben şimdi senden bir kasında, yıkık bir duvaqn yanına Dün ikinci Bartın postasını yapacak • ti 

~izmet isteıneğe geldim. Bunu ken : k~~mu? olan resmi ~ir. d~enin. kö - olan Antalya vapuru Boğaz haricine Ş E H 1 R H A Y A T 1 
-:::=:=====:::s:::=.:::....::...;::::;..:;__..:...: murlen yanında, Salıh ısmınde bır su. I kadar çıkmış, fakat fırtınanın şidde -

en i saba h ::::1::. ~:~!"!.:. ç~~~11~ufı::h: ! ~~:~n de y:::. ::::~şt::.·:~~~. mıuııımmumıııuııunınıuııuulllllııınınıınnmuıııuııınnuuıııınuıııııuıuıuıımııumuıııuıımnnııınnııınııınnıınıııın mıuııınınıınıı11Hıııııuıııuruıummıııııııııııııınınııınııııtuıııııı11 
me:ıı ~n~~ Sul~ Cez~ 7ah:1:~esıne vapuru Bartın seferini bugün yapa - Beraetmi etmişler? zamın "İstiklal,, ide matbuata ka- lktle•dl yUrUyUf 

ABONE Bl!."'DEU ven en a ı şun an soy emıg..u. : caktır. rışırken 121 lik liste neşrediyor!,, 
Mecmuasının ikinci sayısı ~ktı 

TUrklye !onelıl 

IENELIK 1400 Kurut 1700 Kurut 

S AYLIK 71i0 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK tliO • 100 • 

2 IKINCIKANUN 1940 S A L 1 

- Ben artık böyle işlerden elimi ".Xe verseler ana şakir '· 
"ektim. Sıkıc:mıcıtım ·, oraya, def'i ha- Marmarada bir motör N k 1 1 ~ .... ,11 
~ :t ~ .ı. e ·ı sa ar ana ;:ıou .,, 

cet etmek için girdim, beni yakaladı- parçalandı 
lar. Orada bir çuval bulup koluma Marmara ve Ege denizinde son gün 
kıstırdılar. Hırsızlık için girdim diye lerde hüküm süren fırtınanın sebeb 
bir temiz de dövdüler. Bunlardan da- olduğu kazalara aid haberler şehri -
vacıyım. Zaten, oradaki kömürler toz, mize gelmeğe başlamıştır. 

Bu mısralar; bizim Nizameddin 
Nazifin kalender matbuat hayatı e
mekdarlığına mizaç olan tcsamühü 
de izah edebiliyor. 

358 H.Zllkade22 j3S.S R. l.Kinu!l20 kol~m~ sıkışt~:d~kları çuvalw da d~lik İstanbuldan muhtelif eşya ile Ban
deşıkti. Ne komür çalınmaga deger, dırmaya gitmekte olan ve Bandırma 

Bu sebebledir ki ciddi kanaatleri
miz gibi onun kıymeti etrafında top 
lanan latifelerimizi de böyle açıkça 
konuşabiliyoruz. üstadın çıkmak ü
zero olan "İstiklal,, ini 121 arkada
§1 ile kurmakta olduğu malfı.mdur. 
nk afiş dağıtıldığı zaman bir arka
daş şaka etmişti: 

ne de çuval kömür tutar! . 
Iımanına mukayyed 50 tonluk çorap-

Şahidler dinlenildikten sonra, mah- Ah ed ·a H nk t•· ·· k çı m e aı arma aya mo oru 
, ..... Ojl• lktıuııı , ..... otıe lkldl eme, evvelce hırsızlıktan hapse ve ti "d B d b w •• • 

esrar kaçakçılığından para cezasına pı en an w ırma ogazını goremıye-
2 32 7 27 9 47 7 26 12 17 14 38 mahkum olan Salih baklandaki ka _ rek Kapıdagın Şahin Burgaz koyun

KHım ı 56 

rann infaz edilip edilmediğinin tah- da karaya dilşmüş ve motör parçalan 

iiOo 1 3 ı:ı 48j l6 S l l8 2 5 04 kiki için muhakemeyi başka güne ta- mıştır. '-----------------= llk etmiş, Salibin tevkifine karar ver- İçindeki 4 kişiden ibaret olan tay- lerarası manzumesine karışırken 

"- Cümhuıiyet hükfuneti millet 

mlştir. fası kurtulmustur. 150 llk liste uesre~ti. bizim Ni.-

Nizameddin ınutad tcsamühile bu 
na da gülmüş: "Aldırma anam, hoş Bıı ooyıda zengin piyasa habcr-
buluruz bize ilişmelerini !,, demişti. Zeri esnaf sahifelerinden lxı§ka 

Üstad §İmdi de arkadaşlarına bi- • profesör Şükrü Baban, profesör 

rer rncktub yollamış, yılbaşını teb- Hirs, profesör ômer Oclaı Sarç'ııı 
ıik etmiş ve gazetesinin de çıkm~k ilmi makaleleri, Mtt1ıidclin Birgen, 

üzere olduğunu bildirmiş... Lfıkin Te§kilatlandırnıa Umum Miidüril 

bu matbu mektub kağıdının kenar- Seroot Berkin, Raufi Manyas, ib
lannda yine o liste mensublannın 
isimleri varmış ... Meraklı az mı ya? 
Birisi saymış, 97 çıkmış .. Soruyor
du: 

- Neye 24 kişi eksik acaba? 
Geçen seferki arkada§ cevab ver

di : 

- Onlar beraet etmişler! 

rahim Kutlutan, Nevzad Ekrem, 
Server Somımcuoğlu, ve dalıa bir 
çok muharrirlerin dik7uıtc şaan 

yazılan, lyhab 1/tılüsinin hazır .. 

kıdığı nefis bir kapak ve daha bir 
çok yazılarla çıktı. 36 aahif e 20 
kıttU§. 
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<.., .. raf• ı iacicl& > Hı·ç yoktan bir buhran ha_vas_ ı faratma_ k A ~ t ·· k 
ki beyumameyl neşir buyur - . \ a ur 
m~~"'!:.' telAI••""· uğnyan istiyenlerin bu hareketlerı hır cınayattır Köprüsünün hali 
lllUltakalanmtzd.a.n. hötün Türk Y•z•n: z. Ber•I• D Hu akbma. Oömburiyet hay-
mllletlne yeul yd lçin yürekt4m. rammda parlak bh· mf'ca-
temeımJJerhni takdim ederJm. İstanbul beledıyesi ekmek fiyat.1011. diyeei wı fabrikeJarının esbab• mu- simle açWna t.öreal yap11an At.atii..rk 
Ye.lan ve moAk medeni mllletle- on para zam.mederek ekmek fiya.tını ı ~ibe _ola.rak il~ri 11tirdUkleri maddeler köprüslintı ziya.ret etmek gehll. O· 
rh1 ve lrulanlyet aleminin adı - on k~ çıkardı. Avrupa harbi baş.- uzerınde tedkika.t yapu:ıa~~ deva~ raya kadar Jit'üm. Yo.oJJeıı ,rapılnn 
mD tçtw gösterdiği sempa.ti:re ladığı güudenberi ekıneğe yapı!a.n 7.atn . ettiği gibi 'Nc·.aret Veldlimmn_umumı Meylt ~·oku~uou 7.evkle indikten son 
Türk mUlettnin yürekten teşek- yekunu yirmi paradır. Bu fark nor- l ~ya11atlan ıııır~ında. çuva.~ ~dhalatı .ra., köprü ile bu yokuşun arasında 
k:ürlerbıl lfadf' etmek isterim. mal zamanında bile arasıra vukua ge- rn~lesi hıtlledılırse U.ref~~ ıcab et- kalan 50 metre kadar çamurlu me
Follkc.-t mm takaı·nndaki Yatan - len zamları hatırlatacak kada.!' t.a!Jıt j tiren sebeblerin bir _kısmı zaıl olacağı .-ıde~i n.~m:ı.k için epe~·c" zahmet 
dft.olar memlt>kttiruizin her hl,- bir hal olduğu halde en ufak hat<':lre- dJl ümid edilmektcdır. çekmek icab eUJ. 

ra.fmdaıı g&.ıtt'rilen alftlcadan timizden btiyük manalar ı:ıkaıına.lc is- i Binaenıtl('yh memleketimizde ve _ Bu meydanın yapılmasının f.':Olc ~e 
mUh!hMRis va milteşekkirdir - tiyen ve hakkmuzda daimu fena fi - j bılha.."'-"la şehrimizde bir e~m~k. b~h- dktiğ'ini dtişiint"relı köprlinün yaya
ler. Vatanın mnht.elif ktı.ımları kirler besliyen ha.ınrıılannıız 'l'hdu - ranı mevzuu bahs olmadıgı gıbı böy- I~a mahswı tn-tua.nna varduu. 
arnsmda gö7ıe Çftrpan yal<m Ye yede eknıek buhranı varmış diye p:-o- le bir buhrana ihtimal vermek de Köprünün ya.n~IDa vardığım ze . .maıı 
sağlam t.eMnüd ne bir biiy!ik pagandaya ba~ladıl~r. Evvel~ ş~nu ı' memleket he>sabma bir cinayettir. orta tıırafm lnsie.arosızlığı nazarı 
milletin 88vlnç ve aeıdu 1tastl açıkça söyliyehm kı mem!eketı.: 112:de Ekmeğe on para zammetmek ve - dllıkattmi celbetU. Bir de ne göre
yekpare bir aHe ol~luğun~ ~ös- ne ekmek buhranı ve ne de b~ğd~y yahud ckmektPn on para indirmek ylm, köprünün orla tarafmdald Wı
termiş oluyoruz. T•!tlle~ttz tı;in- fıkdanı katiyen nıe\'zuu bahs degıldlr. O'ibi piy;-,.sıı tahavvüllerini, H.tısadi ta parkeler yer yer k~rıp beşer. 
deki bu berabcrlilt saye~mde bu 1 Bilakis buğday istihsalatımız o kad~r buhran şeklinde göstermek istiyenler onar metre kutrunda \'e birer, iki
sfuılerln en 1'2. ~I'ffmh ıle ~te- l göğsümüzü kabartacak . derer.ecedır 1 açlık çeken ve açlıktan avuı·dlan çö- şer metre irtüıunda ela.imler şeklin
ce~ne ve her zorluktan mılle- ki bu mahs_ulil~n~:tün ıhı-acına bil.a lken bedbahtlardıı'. de t~pecikter \'Ücade ,u.etlrmfmiş mi~ 
ttmtzhı yooi bir k~dN'tle ~ıka.- müsaade edilmıştır. Biz Harbi Umuminin en buhranlı Anlaşıla.o köpri\nün fera..~tli mü -
cağımı sarsılmu ımanım var- Ekmeğe on para zammı icab etti- l za.manında bile ekmek buhranı gör - hendlslt"Tl, yağmurdan tahta park-e
dır. Ferdleri. aras~_n'.111 ka.rş~hkh ren sebebler, un fabrikalarının. un 1 meilik \'e fa7.la oları:ı.k muharebenin lerin şlşebi&e.ceğini düşünmemişler 
,·azlfe hissi ve butün cemıyet- değirmenlerinin kırma fiyatını arttır- sonlarına doi'Yru kendimiz karıı ek - ve netieede bu feci manzara lıasıl 
te \'a~~ karşı fed~rl!k d~y- malarından vP. bu fabrikaların yedek 1· k 00.·Y· lz halde o günkU mütte~ olmuş. Kartaı- altuıda. hal'be elen .Fbı askerleri gu.~u sa.glam mil~timizin ıyi • d tı ·b· k - me Yv ıgım Köprüyü yapaa ecn~bi şirketin, 

• .. ği alat ve e eva gı ı, ayış ve t<as- ı fiklerimize beyaz ekmek yedirdik. Bu 
Roma., 1 (A.A.) - Ög~le za.ma:u Jbomba dü"mÜ'•• ve iki kitıi ölmuş·· tür. vhckgke_ı!~--gttnler gorooe . mu - nak gibi, elek gı. ·oi malzeme fiy.atlan- kara ...ı;~leri ha.tırlıyan o .zanıanki bukada.r basit bir meseleyi dilşünc-
k y v ':I a -·wr lm d l f tı 6 ...... miyecek kadar acem.J milhen,tisler ~ı e.n gu~er Kiantajarvi gölünün Bir çok evler mühim ha.sara uğra. • .. , RF..tstCtlMHUR nın yükse esın en ve çuva ıya a.- ' dostlarımız bizim ekmek buhranı çek- kullarum!ft olması dOd<atimizi çdune-

1 uzları Uzerindıe oereyan t"ıden mu - mıştır. iSMET 1NöNtJ rmın pahalılaşmasından dola)'l . un mediğimizi ve en birinci ekmeği y~ sl l...,..b eden bir had!Mdlr. 
ıarebe hakkında. f ı aıo. t . fiyatlarına zam yapmalar.ndan ılerl ....... 
. . mu usa m ma. Almıınya lt""inlan<Uya ıı_, Bir Tıea.ret . . diC.iınizi çok iyi bilirler fakat ne yap· İstanbul beled'Jyesinln buna nıirn '~rmektedırler. Bu muharebede 16 • • • • gelmıştır. · " . . . ' .. . 

lin kişid . . . Mua.hedesı Akdetmek istiyor Tü k ' ede bu -da fi atı kati en · smlar kı bıle bıle yruan soylemeyı ve koyması ve köprünün kat'i kabulü-
l':us f ken mti~e~eb <>lan 

16
3 Uncil Stoklıolın, ı (A.A.) - Finlandiya Zelzelt> Felft.!<etl Ve Yunan Ga.zeteleıi ı ilk rlmıy . t• ~Zg h~ ybo y tı- hakikati talırif ~erek ortalığı bula- nii ,,·aparken belediye mühendisle-ır a.11ı iiert Fın kayakçı müfre- .. .. y • • - · .. 1 . • _ G z t ler Ana- y se emış ır. a ıre rsasının . . . . " 

zl'leri taraf d .. 1 mcnabıınden ogrenıldıgıne gore, Al- ! Atına, 1 (A.A.) a e e • uma açık olan piyasa cedvelleri mey nık göste rtnr'Vl v:ı.zıfe edınırler. Yonı- rinin hiçbir şeye itimad etmiyerek ın un gafı avlanarak F' 1 d ' .1 b. · t d-1 --ı ı · ünasebetile kardeş m · . ..ı 1 dikk ti" tı ·pçusu ve lar.kl ·ı l . . manya ın an ıya ı e ır tıcare mu· . UIU ;r,e.ıZe esı m . . da dadır. Maamafih İstanbul bele· luncaya kada.r söyksınler. 1cöpri.inün her tarn.ıını ço..: a ı 
h! ile imha 1.1' . a.;: eF~ırlıktc tama- ahedesi akdi için tekrar müzakere - '1 V6 müttefilt: Türk mılletı hakkında n ' vvvvvvvvvv'""'' 'VV'V-..'V'V'V'-"V"./V'.~ VV'V'V'V'VVV' bir şekilde muayene etmeleri liızım 

f!" ı ouıur. •ınler muhate- - · . · al l kt devam ~"'·'~'V"',,,.V'VVV'V'V'." 
b- · l· · . lere başlamaga kSlrar vermışt1r. j hararetlı mak e er yazma a ~ gelir. Esaben birkaç ay evvel, bu 

l'ld .asınu[I pek çok mı' t d h b ·· l · 1 • • • • E · d funainıi e4<ll'! etm: lt!rdi/ a:. a. ar Fi~landiya ile Rusya arnsı~ıda h~rb edi~or v~ ~arab olan o guzel yer enn l D • t . li ınonü rzıncan an HÖ)lriiniln dubalarında da bazı in-
b·ı !n~harc~ . , .. ~ ... k .' ~azetele~ çıktıgı anlardn, Almanya Fınlaııdı - , reelınlerını basıyorlar. rQTlS e gız zala.r hasıl olduğu söylenmiı,tl. Bu 
§t kli.!1Ae < tYl OU)ll .bır Fın zaferı ya ile ticaret. müzakerwlerini kestiği ! Elefteron Vimo gazetesi diyor ki: R d . ayrıldı iki lıfldi&enin \W<UU, r.ihlnlerde oıc.-. 

-· t'l!> ernı•!kl.tdırler Heıs· k. . . . . • · · · k lAd .. ' ~sfaS)'O"U I ~ ~ 
dr:n alınan tdgrn.fiardan . . ın_ 1 g~bı ıh:-acatı durC:uı muş ve Fınlan · ı "Xardım ışle~ınm f~: -~ ~ ~ m~ş- Q J 0 ı , t I • dor iizendiğimiz At.afürk köprtisö -
tı :.: "'Öre R" 1 • • :ı-nla§ıldıgı- dıyadan ~etinniş oldl.ğu rnallat· in 

1kW ea.rtlara ragmen buyuk hır su - p · 1 (AA) _ Polis sulhcü ve ; q)7JllrP.J.(r.s Pli! l ırnı<t1s·ı:a) niin iıı~at:mda daha da hir takım .... ...s.ıu .vlhnnerheım hattın . . . 1 T" k arıs, . . . t t ! .. .. E . 
dt• bir g~ lik ~ . . . . - bedellerini de ödemez olmuJ$tu. ! ratle teınin edılebılmış oması, lll' . . J' rad 

0 
mız sme nonu rzıncana mu\'ıısa- fenni anzalar buhındu~·u !JUpheslni 

l'c'lc hu' c, . .' ö•,m,tk ıı:ın son bır gay- Önünı ·u· .,..l ·k· l ft ;ki mem'eket 'devlet teşkilatının ne kadar mükem- ı ?ozguncu neşrıyat yap.an gız ı y 1 lat etmi~lir. F elt.ket.zcdc halk Milli !taldı olarak .varatmııldadır. A.man ıu •• acnklar<lır Resm~ d • .u•~ 1 ıu a, · l 1 ~ k ıstasyonu aramaktadu. . . · .. " l b ' · ·' 
is ı.::.;;yon•· . . L ra yo arasında iktıs·ıdı" n1't'tnt' s cbet1crin tek· mel olduğunu isbat edeı·. Fela ete Şefın zıyaretıncle;. buyu c ır mem - di1.:k:ıt ederim! 

-.nun ordu hew·bı 1 ' "· ~ · · d - · · b' ır · u1 §fıj fa.brik::ı la1da . .. 1 •- na _ça ı- rar ba~lıyn.cağı haber a l ı:ım::ı.ktadır. l uğrıya.nlar için zanın_ ı~tıyaç m~ - 1 l'tere nemi alacak i nunıye:. ~e cşs~z ır tese ı ı::. muş - MURA'P SERTO(İLU 
ı:nakinc\ · k · IS.):an ar ~ıklıgı Ye 1 . . . delerinin mtibayaası ıçın Yunanıs - ng' lifi • ! ı tur. lnonil şehırde yaya olaıak do - j _ . -= 
ktndnk; chnnb 1a.8?en bozulduğu hak- R 1ngiHlleren~n ~1ıı1rııcadratl:l b·ı i, tanca verilen ou bin Türk lirasından Londra, 1 (A.A.) - Deniz mahfel- · !aşmış, felaketzede halkla görfuJerek lrland•d• çalınan ... · • a eı· ~rı tcey .. d u·-· .. oma ( ususıl - .on .., . an ı - ı 1 1 
kı ı\ .. •<lun nl· b' yu e ıgı 1

'fo..;- d " ·ıa · -· .. ! ·1 h"kf: t • ima.ada Yunan halkı arasında bunlar lerinde batan ticaret vapurlarının ye- kendilerine b~ sağlığında bulunrn~- cebhanaler 
rilm~f.•,,a:,r·ıııın ı r t elgrafta bildi - il m ıgıc;_e g?re 'A ngl ı tere ~ı ıme tı. için ia..,e toplanacaktır. Yunan Kı - rine başka Yapurların ikamesi mcse -j ıar ve elemlerine i ştirak etmişlerdir. 'ı D . ı · 1 (AA) Poıı·., Phonh ·•- . ZU)men •Jem1yet1 .:vama mu~·a··aa . . . b b 

1 
_ uo ı 'l, . - " · 

Leningrad ve cebhcde b' " dd .ederek Finlandiynya icab eden yar- ?J.l~ı. Kı7.ılaya hıımetlerını arzey- les ile meşgul olunmaktadır. Bitaraf ı Bu sırada analarını, a a anı:u , ç? · ı ·<aksir.clcP çalııı r ı.ı harlı m3lzeınesin-
k · ld kt ır mu et 1 lPmiştir . 1 " b cuklannı kaybeden bazı kım~e.cr . . - • . ~ 

1 
... an sonrcı. Moskovaya avde t ' dımı yarımakt:ı tcrabi etmiyec{+ğini · ·11

• • i , memleketlere aıd vapur ann mu a -
1 

.. .. . o- .. k " "' , c:: _ ol di- den ik! tonurıı! <! :ıha ıstırur\A.1 ctmış -
e ıen \.:r~peı1 Şefinin bu W!vahati Sov ı bildirmiştir. 1 l\fıuıul~ ı&da a.ne) Toı•Anla.uıd~' 0

1
r el 1 yaası derpiş edilmektedir. Fakat bu 1 nonkune kal-:.lı} arat d ::St:nB _ag d~· t~r. On !ki tml malzeıncrıirı daha isti::--

YEt m 1 -·b . • ~.J - Maı-sılya ı (A.A. - :J o u z .. . . yere va aşmış ar ır. u aıa ·~ ga- . • 
1 

kt li tı~~na ud:iırı '~e-ı: arasında isy~n çık - SoY)·et Ta~·yllreı~ri Norveç ızeıe f;H';k.,~zedt:lerine yardımda bu- vapu:ıar~n fiyatı m~hım m~kta~?~ 1 yet h~zin sahneler cereyan etrrd~- dad ed·~~hım~e mc eı r . -
etmektedir. erılen hab~rleıı h yid Topraklı_,nnda , !tınmak üzere hır iane komitesi açıl- • ar~tıgı soy.~enmekt: ' e ~azı ~ımato~ : tir. tnöoü burada bulunan Vttk1l - doğan, Vali ve maı.lyetlerl! .. halk_ ta-

S'ln• ,.1,. . Londra 1 thu.8usı) - Oslodaıı ha-ımıştır. ::ı.ıarsilyu komitesinde topla- ı lerın bu yuzden yuzde uç kar temın lere bazı direkti!1er verdiktMt sonra rafı:rıda.n ka.rşıluunUJla.r<lır. Vektl -
lielai~l:l ;ln Bomhardunuln.rı ı ber .verildiğme göre N?rveç hli.kü- nacnk olaıı iaııe l<>r Tiirk baş konso - ' ettiği ilave edilmektedrr. ı1 diğef' zelzele mıntakalar~nı ziyaret l ıer ba.ştanbaşa_ hır harabe ha.tini ala:ı 

releri du" '1 (A.A.) - Rus tayya- metı Sovyc-t lavvn4elen tara.tından ı ıosltıiYuı L t ·"'V• li ooilt•ccktir. -- '" - - etmek Ü7..er'! Enincandan aynlmıştır. şehri gezerek ıskAn ve yardım teşkt-
n ıcrnen hemen büC F . iN • • ~ "' " A ı~ da y lbactt · b l 

lanc1iyc. Aehirl"'ri . . un ın -! ut\·eç topra.ltlan.r.~ bomba auımuı M4'tal,-ın~uı Mesajı mer ı<A A T !Milli f;ef dll.a.l l7 de \.ıırc=>icet etmiş ve tatlarına. di~ekt.ırıerde ulunmu~ ar · 
ve bomb~ d - üze~ınde uçmuşle.r . olm&"Slndan dola.>·1 tahkikatta bulun- Atina. ı (A..A.) _ Yunan Başve- kı.ıYba ·darı fo!ake-tzedc b.&lls tarıı.fından gi>zyaş- dır. Yardım ve iaşe işleri bUyilk bir 

r ırnan et.mışlerdir H b 1 • tad ' - · · t ' · · et d t 
df nbori hiçbir ,.a . . . ,· ar • ı ı:r.1:1..1< ır. kili Metaksas Arıadolu ajansı vasıta- Roma, ı (Hususi) - Nevyorktan , ları arıın•ntla tıgurlarunı~t.ır. surat \'e ın ızam llflD e evam 0 • 

rt-oe ~iddetli b' kıt Sl\'tl hak bu de· ; Rus kıtnları ara.aında itaatsizlik sile Türk milletine a~ığıdaki mesajı bildirildiğine ·göre birkaç yüz kişi yıt- 1 · Vt.>l~Ulerw ltfıı' ..,.,lla.t. xekte \"e trenlerle gelen çadır, er -
m.unıştı. Rn~ı~~ ~rı-u:,a muuz k~~- · z~ur etmiş olduğu teeyyüd l't ·o.ekte- göndermektedir : başı yortularmı müfritane tesid ettik \'ekilleıin treni bt.ır.~ırr aa;ıt :i.2 de zak ve~ire felAk~tzedelere t.ev~ edil 
himaki, Luviq, •Po ~'P -te. A~o, Rıı- l rur. Sovyet askeri rüesası kendi kı - "- Mümtaz dostum Saracoğlunun Jniııden dolayı hayatlarını kaybetmiş Erzincana geldi. Vektlıer U1t:Aeyoncta 1 mektedır. Ö~eııle~ın sayısı $ bm1en 
ın isaa.ri , \'ii"' · ~~ •. ~tı, Tam- 11 talan.:ıa. karşı mitralyc:z istima.line ll Yunan milletine meı:;ajı bizi fevkalad~ !erdir. IGe-neral Kazım Orbay, Cc11N"al. A.lp-• ziyıı.de ta.hının edılmel:tedJr. _ 

rUM 'Ve Lıvmkıla Şeh . • ---- - ·-- - - --· -ledr..e yUzJe~e ho b ır- i mecbur kalmuıtrr. Bu ı:siddetli tedbir- ! mütehassis etmiştir. Türkiye, uğra · . 
llu ~'>n Şehir-le ~ıir a hatmışlardır.: lere r~en Sovyct ordusunda sükfı- rlığt fela ket içinde bile, Yunanistan ı 

ru:ıtahaneye net ve ıtaa.t te~ssüs edilmiş değildir. j ııakkında muhabbetli sözler buluyor 

I< . --- • ~ • t -• • • .. ve iki milletin müşterek istiklı..:..li hu-

an d ı • ı • • k ~susunda imanını muhafaza ediyor. 
~ a a ı ı rıııcı as er irli<,;ıbir felaket kar~ısında !jannlmıyan 

k 
1 i böyle milletlerin mukadderatı ancak 

f • ı • 1 • 1 d ! b:.iyo.l, olabilir. Enıininı ki, as il Türk a l es l ngı tere e İıa.l1!e~ Ont!ll ba riz vas: .. ol~n faaliy~ti 1 
anyeı:.ınde, hı.>.rabcler uzeı-ınde yenı -J " 1 

l - W.-n p .. rlak C3Crler yükseltecektir. 1 Fener adam :ır u .L,jondra, 1 (AA) K • - rl --
atının tam ~iı~tl~ an~aa. k~ta: j VPt edilenler 19 ile 28 ya.şiar ara~u- Y:ı.1·m ba~!!:.;a.;~k ot.3:~ ve k~vvet ı inlandiyada eert>yar. t"<if'n kalıranınnlık def)tn-
lt ıı.fil .:!.si d·· !n. . olara.K ıkıncı da bulunacaklardır. Şimdiye kıı..dat' ! otn1as:::-1 · krnennı cttıgım aynı sene ! F d .k . 11' · ı· b' loYna.m.aktadır. 

un &11terenın b hT 1 
, _ • • k . . t .h . k 1 nm a aranı{, mu um ar ro . i;clati~tir. KafllC>)•a bilh gar ~ 1 

me · 7~>0.?C-O kiei silô.h altloa alınnıı,Ur. 1~~ ıkt mı>mle C"t:mız arı ın• en- 1 Müste,·lileri mütema.di,·en iz'aç eden Fin kıtala-
Blz h:..rb gemisi ref'ak t ~a b~ Fran 11 enı kararlara iO.·re sene iOnını<ı ka- . rlil€11ne v~:-:fe kıldıgı s~l~ ve n:ede- ! nnın önlerini a.ydmlatmak için "Fmer a.da.mla.r,, h.ul-

Dominyonla.r n a F.d yo u. d:ır Rila.h altuıa alınmış olan AM..er 1 n.ıyc' t.~md., elde teşr-ıkı mesnı e - ' lamlmaktadtr. Bunlar, ölüme mı&ruz Fin '\Skerleridir. 
fileyi ka.rşılanı11 ~.zı1:r __ erıda bu ka - ,ynkU.nu 2.500.000 a hattA 2 .75ü.OOC 2. d~e.!rn1·. ,, - ' Eıt cesurları arasından seçiltn üç ~l - zira hu rn.zife 
'~ri k e ll41ıa kuv\·et- I baliğ ola kt Parti Yra..1\'oımnun l\fosaJı ;; 

1
• 

' 

. tııuaxı.danı general Ma. N • ca ır. l ~ . · ·. .1 p . .1 mühim ve şerem bir İ!jdir - göğüslerine takllnıış nU\'· 
t~·n ıl~ bıı •nünasebetıe nuı:kl augh- 1 Bır A1ıww Tayya.rMJ ı:li:;ürii.1.~i~ h•~ se~e m.U~~~betı ~.. trıs vetli birer elektrikli J>ro,jel•t.ör faşmıakta.dır. Diişma.n 
lı eyh nıi.şttr. ar tea.- , Loudra 1 (Hu~usiJ - fıugi'n ~i-1 ~_nncbll Tu~~ mtl.tri~r.e ve .um rnrre- göründüğü vakit, fener adam durarak nrka.du.şları 

rtU:tt~ffü llava Kov . ~al d"'~ı~zi.nde bir Alman tıı..yyaresi , lt(tı lrı,:.et lrıomıre bır mesa.ı neşret - ziya. hüzmesinin her iki tamrmdaki karanlıklara da-
Rir Akım vetlerınln b~ .r !rı~ılı~ k~kol gemisi t.ıu a.fm<la.n, m:.şt~t. . . . l~rak ellerindeki miithiş otom.atlk sil3.hlarla, pustıdıı 

Berr dtıetiıillmi.ltttür. A111'an tayya.:e!eri 1 Mılli :)efin ıntihıtbından bır sene b 1 R s k v-çetlerini bic,:mekt.cdirler. Fa.kat bu 
n .. ıllı b' ılnd '. ~ (A.A.) - Umumi karar-! (Şetland ) şa.rkında ln~ilb· hs..1'."b ge -1 g'1Çmiş olduğunu ve lsmet lnönünün ku unatnli u . kut .. ü " m.öinde ........ ı'-"&.P Fin '\.."Jkerinin 

• ı uıyor . il . , . . . f d . .1 uvve proJe or go"-- ~ ., · 
Ga.rb b . . . m erıne taarruz ctıni~lerse dd iı.ava ı t~~q ŞP.t .Atathrk tara ın an çızı - ı .__ l ·ı tt' ~· "i ad h def de, kaf'Q'lsmdah;i Rus silah-ce hef!md k d d ~1 t . t d . . 1 .1 .. l a.cŞ u e ıgı "' y ar e • ·.r h<i.w1e lın c ay a ıleğcr bir e-l. el'lıbatı ve sahil batr.rya1an cntş tta-ıkki yo un a aynı ırac e 1 e yu 

1
, t . d k rtulamamalrtadır 

aonru d~. aruı§tır. 31 ilkkfuıunda.n tru:af1ndan bu lıl!cum pli.skllrtillınUş-1 rflJ.Uğt\nU hatırlattıktan sonra, Türk an~~ lna eşıkn len u lık V"' fedaki.rbk başka şeydir 
'..lŞnı,nn {.at.-y . . 1 • • tt• Hi . 1n . . . r · . b hür ... a lZ a ıraman ., . . . tıizina Alın J ı;.ı e!crı şunal de- ır, ç hır giliz gemisin.:. W1" i. .lbv let1nın yenı şe ının mat uatm 

mag~ G an ~ahilleri l.V.enuden U"- iflabet ,.ıı.ki değildir. :rlretiM büyük bir kıymet atfetmek- X =~ X 
a ~ebbüs tm· 1 " ..._._ k k d "' \'alcunae .. . e 1Ş erse de bunla.e ı.~orna Gemisine Vıu'ıyed .Edndl ite o~ ilave etmiş, halkın her "Her es az ıgı 

8 . gorUlerok tarde<Iilı:u.işıerdir. Ronıa 1 (Radyo) - !.loate.-tder;ı • t:ıt.h'l.ke~nın ve ezcümle memleketin .., • • •• 
l1' Alınan 'l.'ran11at1anttti dan bildirillyor: Uruguay hllk.lbaeu ~~ o!..an Köylülerin yükseltilmesi, tuzaga kendısı duşer,, 

B l' lfau~bura.da 'rak:ıma nt.kliycsine vaz'ıyed &tolJt . · ·ftJa-dryollarının inşası için hükfunet • ki ay evvel Reich'in malik olduğu bir çok propa-
tonı~~ ın, 1 C.ı\.A.) -- •rakriben 17000 tir. 20 Uruguay bahriyelisi .U~ . :.a: e.rı.ninn sarfedilen mesaiyi işaret 1 ganda of~lerine bir yenisi da.ha ilAve edilmişti . 
Sa int LAln.ıan transa.tl:uıttk geralııi nal<liyesine Çtkan.k. gemi.~ idaı'*ri ' etmtı ve h~kfımetin sulh gayesine da Bu yeni ofis in ismi "yabancı memleketlerde yapıla ft 

• ouıs 'fi. b altı lm t 1 b 1l t t l · · llaıllb anı urga <rc!nı.i~tir na a. ış ardır. · . !'Ul":D ıre unun e e u u an eserınm ak 
1 

h b 
1 

f ' . 'eli Bu servise, Hariciye 
bvvÜl{ ur-g ~ .Aıneıika hattın~ beı:ıin-·; R - - --. .. --- ·- 1 i'w:'ıın.:ıır: - Türk - İngiliz itila!ı oldu- c k A ya adncı a etr erilhlmo. ısı,b, _ ı ~nı. .. ı~ tayin edllmie-

.. • genı1ei b w '"' um "'' ~ i Milli Ş f .1 T .. k er anın an gaye m ır ~ :1~ 'tonnıtıg oluy u sureUe menılekete l an va ~-.:w~ ~ . ~ ş ve e 1 e .. W: ,ti. Bu zat mlittefiklerin siniı"ler.i.n! çetin bir lıntlhruıa 
~'Üte or. B 1. • • ~lı1t} ·~ıet:ı ıehmde gayet methedıcı bır A • ' • • baldo Al 

• rede SillUı Altuı ~~ve•; ılının nufkiJ 1'11aaıı• , ~:tabesini bitirmiştir. i tabı tutacak ve bunlar neticede bıt.kln b1r -
. '-'

0
ndra .!. (Ilu .. ., i) d4 Buluıuuıw "~ t\ 

1 

~ ,. nıı: •• nıanların sulh şartlarını kabul mccburlyet.uıde lrala-
Jılt"rede --s - Bu sene Lı....... - -- 1 tıı.lı - 2.~.000 ld~ sllih - Londra, 1 (Husust) - .Ruman:;a lis tt. bt: nutuk irad etmiş ve ezcümle cakl:ırdı. 

nn:ı.ış bulunaca,Jcbı. fı.Ufl}ı altına B.aavekill Tatareeko bugün r.umaryn j-iı~i4tlr ki : "Ne Besarabya.yı, ne de Bu sistemli propagandanın ilk kurbanı At:ru.al&l· 
"· altına cb.- kraluwı da hazır bulundıtfu b1r mec- Bukovlna.'yı feda edemeyiz.,, olmuştur. 

, 1rn~tefikl• t~rcıfmclaıı· nr-~redilen ya!an~ı bir 
h abt·1· liMtfo'!l - i~ 'bl\1Uk mlilt.e.flk zırhlısıoın ve mli
ıMddı.1 \.Wntı:t.Jtı ~..ı!leriııi~ Gn.1 Von Speıe-'yi Mon
!evideo •~s..rtr" J:ı.,kj~ ı.~ndaki haber- Al -
man :nuk.e.idet'!Ltını el!~.ri.nd& ~t.u şahaiyetler gemi · 
nin bat.ırıJnıu.~ ~uiıı:.. va ,,1'er. ?.ununt. beraber 
<ira.f .:3pe6 111.tlcs.5eie)T'İ ka.bul etseydi, beUd h..sımla -
nnde.n ltaçı . .&k tıru.tım bı:hbtllrdl. 

P.n <ıebebdetı., ~-~ H• vectı..,n karar UzerinP, ~J
, m~,. vLlt.&. !UB l\C..:ltndeı• 3(M)O klk"lnetre mesat~rle 

ı:ıtt.ki.•ı bir ~urnl.i:e dol,~ .. ~ J:d ::ıUyüiı lngi~iz gemisine 
bir l:>c.t.ri muı.a.fie~yn vemı.to •llciu. 

,J R H 

ltaly~y~~-~~~l ~öni~ıorlar? 

A lma.nyMCta uru.' ı,to-mde ~~nft' lctn çağtn
lan lta.ıJnım ~J.ari ı r.ml:f .etlmne döon1ü~lcr

dir. KöyJerde blrlblıleı-ine ~.tkla.n mnuuı hep Je 
ayni wall sorDıAldal1ır: 

- Onda ne Llula.r kayoıllliO ,'t 

- lkt kilo ... 

Bir diğeri: 

- Alb kilo ••• 

zı.ra. bu ltçUer orac~.:. C(lti 111& btr ~j1me tJlbl oı
mnoiarW. Fillıakl.ka lb6İJ"i&D lfçıtsl ıUnde on sekiz saat 

çalışıyor ve ekseriya pata.la Ue IWıl'llreh de et ile ta.-
ayyii8 ediyordu. Y~ecek ve l~ ve yatacak yer 

ba.rlo, saatte btr 11.ret a.''l'oı.JM,t•, Va.kat Jstirahat ve 

f97Ja ko.ı.opıa.k ~· 

Bo işçllc~ AlmaayMb.n &JTlhrkm. ftal;7amıı ;\'U· 

lıu.-rnda bo~ı ca.ıılwı w!Wan Ahnanl:tr! 

"- İnşallah g{\riifij?"'ıb'. ! .. ., dmıiflerdir. 

# 



YENIBAB.&B - 2 

Erzincan Yolunda 
ihtiyar kadın ağlıyor: '' Bizim ev de yıkılmış, aslan 

gibi iki oğlum ölmilş. Daha· yeni askerliklerini 
bitirmişlerdi. Birini nifanlamııtım ,, 

( Hususi surette Erzincana giden arkadaşımız yazıyor ) 
- Erzincan& mı gidiyorsun evli-

dım? .. 
- Evet teyze ... 
- O halde ayağım öpeyim. Kızımı 

ara. Molla Ali mahaJlesinde 78 numa· 
rada oturuyordu. Bana telgraf çek. 

- Peki te~iğim.. 
- Amma unutma.. Al sana telgraf 

parası da .. 
- Hacet yok teyzeciğim .• 
- Amma unutma, çek e mi?. 
- Unutmam teyze. .. 

••• 
- 7.elzele yerinden yeni bir haber 

var mı? .. 
. - Yok... İki yıldınm çektim, bir 
cevab alamadım ... 
· - Ben de öyle, ı;iimdi hareket ede
ceğim .• Fakat acaba tren Sivastan ö
teye gider mi? .. 

- Bilmem. Bir Sivasa varalım Al· 

R A DYO 
PIUI~~ 

2/1/1940 SALI 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber-
leri. 

12.50 Türk müziği. 
Çalanlar : Vecihe, Cevdet Kozan, 

Rep.d Erer, Rugen Kam. 
1 _.Okuyan: Muzaffer tıkar. Radife 
Ertan. 

Fransadason beşsenelikAlman 
teşkilatı ve çalışmaları heyecanlı b 
film içinde canlandırılmak isteniy 

13.30/14.00 Müzik: Kanpk hafif Fransız sinema eirketlerinden bi- ; cinde dahi faaliyetlere giri§tiği 
müzik "Pi.,, ri "Gestapo,, adile yeni ve heyecan- bUtiln dünyayı Gestapo memu 

18.00 Program, ve memleket saat lı bir film yaratmağa uğraşmaktadır. le bir nevi örUmcek ağına çevi 
ayarı. "Bir nazi casusunun itirafları,, adlı de gösterilmektedir. 

18.05 Müzik: ~d "Pi.,, . filmin Okyanus ötesinde kazandığı Harbin ~lamasile Alman 
18.40 Konuşma Zıraat saati.,, eöhret ve uyandırdığı alaka ve beye- İngiltere ve Fransa için, Fransa 

1 

18.55 Serbest saat. candan cesaret alan şirket, "Gesta- fngilterede ise Almanya için, 
19.10 Meıiıleket saat .ayarı, ajans po,, filminde nazi Alınaııyada bir lıklı olarak \•e propaganda mahi 

ve meteoroloji habe__ı:Ien.. . . saat gibi işliyen bu gizli teşkilitın tinde birtakım iilmler yapmak 
19.30 Türk milzigı: Milziklı yurd bütün esrarını ortaya koymakta ve ti almış, yürümüştür. Bu gidişle 

panoraması. A Gestaponun eseri olduğunu iddia et- sene geçmeden, bütUn dünya şir 
Üç kemençe, iki tambur, lav1:~ ve tiği birçok cinai ve siyasi vak'aları leri yine ve yalnız propaganda 

saz refakatile. Ankara radyosu kuıne perde üzerinde yeni başdan canlan- lerinden başka bir şey veremiy 
ses heyeti. dırmaktadır. ler gibi görünmektedir. İddiaya 

idare eden: Mesud Cemil. . Senaryosunun bitmek üzere oldu- kılıJ'Ea Gestapo filmi bu seri iç 
20.15 Konuşma "ktısad saati.,, ğu b'ld"rı'len "Gestapo ür büyük" en meraldısın ıtegkil edecektir. 

. 'ği· Halk türkü"le- 1 ı "' ':.< 
. 20.30 Türk mUzi · . _ devreye aynlmıştır. Birinci devre ----=:a==---===----

n ve oyun havalan. Sadi Yaver Ata 13 temmuz 1934 devresidir ki Hitlc- H~ı.,ı~ fela'" katzedele 
man. rin nasyonal sosyalist saflanndaki - l\ :J (! 

20.50 Türk mUziği: Saz eserleri. bazı arkadaşlarını ortadan kaldır - yardımı davam edı·y 
İki kemençe, iki tambur. ması ile netice.lene meşhur ihtilal ha- li . 
Çalanlar: Fahire Fersan, Ruşen roketini tasvir etmektedir. (B<ı§ tarafı ! in . 

1ah kerim ... Kanı, Refik Fersan, İzzettin Ökte. k f 
••• 21.15 Konser takdimi: Halil Bedii lkinci devre, 20 eyliıl 1938 de tn- miyorum. Orduda bir ço 

giltere ve Fransanın Avrupayı harb I fabrikası ile balıkyağ imalathane Ah h d. k la beraber Yönetken. k ı tı - • a • ne ıye ızım' dehşetinden korumak için yaptıkları vu evler yı ı mış r. 
gitmedim.. Gitmedim de buralarda Müzik: Radyo orkestrası "Şef: Ha- H"tl t 1 il t tU 1 k 

Tokat Ziraat Bankasoua ulzeleden sonraki vaziyeti F •t Aln teşebbüslerin ve bunların ı er a- Bil" ngı Z u n t r 
kaldım ... Necdet zavallı yavrucağızım w .. • • sa.~2.l~nMeml:~t saat ayarı, ajans rafından na~ıl akamete mahkum e- fellk•lzedelere tOO 
acaba ne halde?~•• ihtiyar, kardeşim küçük ... Acaba şiın Dag, ova, koy, şehır, kasaba geçıyo- haberleri; ziraat esham _ tahvilat, dilişinin hikfıyesidir. aferlln gönder di 

_ Erzincan vagonlan nerede? di ne haldedirler? ruz... . kambiyo _ Nukut borsası. "Fiyat,,. ı Üçfuıcü devre ise Çek topra~ları - Merke?.i Londrada .~~luna~ ve 
• • • Erzıncaı;ıa yakl~~ça he~ecanımız 22.35 Müzik: Operetler "Pl.,, nın istilisile ba§hyan ve umumı har- yasamızda arasıra tutun muba 

- Önd.e amma yer w yo~... Uzun boylu, aslan gibi kıranta bir artıyor, tüylerimız diken diken olu - 23.00 Müzik: Cazband "Pl.,, be milncer olan vekayiin tasvirlerine 'yapan "Britişin Amerikan Tol 
- Pekı, ne yapacagız. t" yor . . . 1 .. .. · k · · Lo d a· ı.t · rl 

B"l B k d ı ı . uccar: ... ••• 23.25/ 23.30 Yarınki program ve hasredılmıştır. tutun şır etının n ra ıre.h u 
_ - . 

1 
mem.:. u ~ ar yo cu 

0 
aca - Ah, ah, diyor, bizim ev yıkıl- . . . . ka anı . Gestapo, filmde, bütün bu hadisa- memleketimizin maruf tütiin tiic 

gını hiç tahmın etmıyorduk... mış aslan gibı ıki evladım ölmüş... Bırazdan ılk yaralı ımdad tremle p ş tın gerisinde bütün gizli çarklarilE: tarından Ticaret Odası Mudilrü 
••• ' • •••D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

.. .. . . Daha yeni askerliklerini bitirmişler - karşıl~acagız.... . . ·en mühim mevkii i~gal etmekte ve Mitat Nemliye zclzele felaketzed 
A_nkara gan ana baba gunu. Kum di. .. Büyüğünü nişanlamıştım ... diye Erzınca_n~a ıse n~~l ~ır hazın man MAHKEMELERDE : esrarengiz bir ele tevdi edilmiş kader ne verilmek üzm c (100) İngiliz 

~r~ınca?a h~rek~t ~en i~k yolc~ tre- hüngür hüngür ağlıyor ... Koskoca bir zaranı~ bızı bekledigını tasavvur et- gihi dünyanın talihi Gest.apoyu ida- gtindermiştir. 
~ını geçı:rnege, kımı de Sınoba gıtme- adamın ağlaması insana öyle doku- ~~k ~ıle_ aklımı fena halde bozuyor, Posta ile tebligat re edenlerin kullandığı manivelaya Bııy Mitat Nemli bu h:ıyır 
ge gelmış.. nuyor ki... gozlenmı yaşartıyor... . .. başhyor bağlı görünm~ktcdir.. müessesenin tebcrrüünü Kızıla:, 

• • • ••• Faruk Küçük Adli tebli atın posta ile yapılması- Malum olduğu üzere Gestapo Al- kezine tevdi <'dccektir. 
Tren tenzilatlı bayram seferlerini - Ferdi Soyak kim. Ferdi Soyak POLi STE ı na bugünde! itibaren başlanacaktır. man gizli ve siya r,i l~i~tınm_ ~dı - ı Halka Bir Kolaylık 

andın yor .. Tıklım tıklım. Ayakta bl- kim? Kondüktör elinde bir yıldırım Tebligatı, posta idaresinin tebligat dır. Yukarıda da dccbgımı~ gı~ı bu EminiSnü Halkevinde:_n: 
le duracak yer yok... do1a.ınyor! . - Yumrukla adam ya- kursunda ı"htisas dersi gören meınur ' muazzam ve korkunç m:ı.kıne esasen . z.eızcıe reliketine ugrıyan k . Zabit, memur, tüccar, esnaf, vel- · b d tıi ta Al 
huıl zelzele mıntakasilfl' allkadar o - Şışman ır a amcagız: rahyan kahraman lan yapacaklardır. Bir kısım mUba- teknik kab~~iyetleri ku~~e. o ? . - lcrimizin yardımına konmak isti 

- Benim, diye telgrafı kapıyor. . . _ şı'rler de, bu kadroyu takviye edecek- manhmn eıınde saat gıbı ışler bı.r ı_n hamiyetli yurddaşlara bir kolaylı) .lan herkes yola <IUzUlmüştür. ı SU di ede Mekteb sokagında 6 ım t 
Elleri titriyerek mavi kağıdı açıyor, a Y · . _ lerdir. Açıkta kalan diğer mübaşirle-

1 
tizam ve mUkemm_e:iyete g~ ~ş ır. mak üzere Evimizin Cağaloğlun 

. . u• . yUzU gülüyor: numarada oturan Ha~.red~ınle Ka rin diğer viliyetler adliyelerine na _ Himmelcr Lu teşkılatm şefı, zı~e- merkez binasında bir "Eşya tcse 
Şımdıye kadar bu kadar kederlı, bu - Yarabbi, sana sok şülrür, di - ıımpa~da o~~r~ıı Yumnı arasında killeri de bugünlerde yapılacaktır. sidir Ye ba!llıca gayesi Atı;nan _mılle- bürosu,, açılmıştır. Her türlü 

)tadar hUzUnlü bir trene rastlamadım ye, telgrafı bana uzatıyor... ı Asri sınema ontinde çıkan kavgada j tinin sevgili reisi olan Hıtlerın ha- makbuz mukabili teslim alına 
dese_m cai~ ... _ • • • Yümni Hayreddini yum:U~la ~~zın- yatını suiknsdlere karşı muhafaza l "23340,, a tcl~on edildiği tak 
Kımsenın agzını bıçak açmıyor. Her l{ kk 1 . tas d Gar dan yaralamış, Hayreddının muda - TUr kln vapur u batmak keyfiyetidir. Onun için Hitlerin her bizzat adam gönderilmek suretilc 

ak ·· -· h · ın a e ıs yonun ayız... ı Yilm · d k l 1 hllk 1 1 dl 
.kes yarın şanı gorecegı azın man- r· 0 1 . . vatı yaptın mış, nı e ya a an· • ea geç r hangi bir şehri ziyareti yeya herhan- '-·al:ı.r evlerden de aldınlır. d"aU .. _ 1 . d 1 i şe ı srnan ses enıyor. t 1 • • • • h J 

z~ayı. ug nuyor, goz en ° uyor, Hulki Bey~. Hulki Bey kim?. mış ır. Limanımızla Tuna arasında sefer gi bir merasıme ıştırakı veya er Sanısumla Zclzr!le Tahribatı 
yuzlerı bulutlanıyor... ı Bu defa kah,·erengi elbi!'cli bir a- Bir duvar yıkal ıh yapmakta olan amıatör Mustafa Ak- 1 hangi bir nokta~a bey~natta bulun-

1 
Evvelki gün Güneysu 

•• • daın: Cihangirde Pürteliş sokağında başa aid Türkan şilepi son fırtınalar- ması gibı vek::.yı evvela Gt-staponun rilc Samsundan tstanbula 
İhtiyar bir kadın ağlıyor: __ Benim, diyor. Mehmedin evi önünde be!ediyeye a- da Karadenizde batmak tehlikesini ıtl:undan ge<;er ve hemen 1:1itlerin Beşiktaşta Screuccbey yokuş 
- Ah, yavrucuğıım, yavTucuğum .. ı Ayni titreyiş, ayni heyecan, ayni' id 8 metre yükseklikteki duvarın iki geçirmiş ve 6 günlük çetin bir yolcu- dolaşacağı mıntakrLl~rd~ tertibat ve müteahhid Bay Paşa Mehmcdin c 

daha bu sene ilk mektebi bitirmişti ... SC\ inç : metrelik kısmı, yağan yağmurlardan luktan sonra Rumanyaya gidebildiği tedbirler alınır, yanı Hımmelcr el~~- misafir gelen bir bayanın dedi 
Asker olacağım, asker olacağım diye _ Sağ'mı-Rlar... gevgiyerek birdenbire yıkılmış, o sı- dUn akşam gelen bir telgrafla haber hal bir tathir amc1iyesıne teşebbus göre Samsunda hiçbir ney yok 
se\1ne sevine mektebe gitmişti. Ben · ' · .... rada yoldan geçen kimse bulunma- alınmıştır. " eder. Yalnız bir \"h an ev yıkılmış ve 
şimdi onun cesedini mi bulacağım?... Bi·· genç, Hukukçu Sıtkı: dığı için nüfusça zayiat olmamıştır. ·•· Film Almanyanın son siyasi vuku· ' minarenin şc1«•feRi uçmuştur. tn 

••• _ Asıl kızdığım, diyor, Erzincan iki otomobil çarpıttı Bir •mele m•ngalll•n atına ve .bu esnada bilhassa Gest~po- c~ zayiat yoktu~. Hareket~ a:z 2 
· Genç bir mühendis: valisi, ne biçinı telgraf çekme bu.... Galatada Serçe sokağında 12 nÜ- tulaflU nun gizlı ~alışmalarmn hasre~ılcn nıy:- _a~,·a:n ctmış, deh~tl~. bı: u. 

- Cumartesi akşamı Erzincandan H kes "'ldU kumandanla ben sagı- m .. ' maralı evde oturan Necdetin idare- Ayvansarayda Civata fabrikamn- ekser kısımlarında eşhas ve hadısatı tu ışıtılmış ve s:c:ık bır nızgar -_ 
er 

0 
' d b" k'ld · · ayrıldım, diyor, kanını, yeni doğmu13 Sonra fellket sahasını terket, Du- aindeki 2118 numaralı taksi ile Tak- da amele 17 yaşında Akif dün sabah vesaike iatinad e er ır şe 1 e can- mıştır. 

Okta~ı bıraktım ... Niyeti~ lstan- manhya gel. .. Bu tıpkı vapur kaptanı- ı simJe Cümhuriyet cadd~inde ~şık fa~rikada man~al ~ı~da ıBlDlrken . landırm~ğa . ç~lı~mak~ ve ~vru~a. ............. ... İ·;:·A·,;-····-· 
bula kadar uzanmaktı. Keekı masraf nın şu şekilde telgraf çekmesine ben- , apartmanında oturan emlak komıs - yaglı bulunan ış elbısesı tutU§Dlu.ş, mUnekkıdlennın ıfadesı_ı_ıe g~re hır . . 
tan kaçınmasaydım da onları beraber 1 zer. Vapur battı, yolcular öldü, ben yoncusu Naminin idaresindeki 818 zavallı amele muhtelif yerlerinden r~mand~ ç?k ~aha mühe~yıç ha - Ta~sıldar B_a~ lbr~~m Bak 
götilrseydi.m... kaçtım ... Eğer her idare amiri böyle 1 numaralı hususi otomobil Maslak ağır ve tehlikeli surette yanmıetır. kıkatlerı eşsız hır ı:ıurette sınemalaş- ~' 1 ~/939 tarıhın~en ıtıbare.~ me 

••• 1 olursa yandık... yolunda çarpışmışlar, her ikiRi de Akif, ~ıhhf imdad ?tomobilile Balat tı~ktadı_r. 
1 

rı~et111den aynldıgını w ,.e ~uess-. 
Bir yüzbaşı: ı ••• hasara uğramış, nüfusça zayiatol - Musevı hastahanesme kaldınlmıı - F'ilmd~kı sena~~nun ya.nız Alm~n- mızle allkası kalmadıh"'lnı ılan ed 
- Babam yatalak, diyor, annem Tren, yürüyor, yürüyor, yürüyor ... , mamıştır. tır. ya dahilınde degıl, memleket harı - G. ,.e A. Baker Lf'Ai. 
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l

belimden .kavnyarak kendisine doğrulmanı intihab etti. Bu onlara karşı a- ı bir kad~n, başkasile .e~l~nmerniş ol- 1Bana doğ~. güli~msiy.erek gelen ka: run sizi ~atak odanıza götüreyim. 
çektiğini ve ağzımdan kuvvetle öptü- yıb olmıyacak mıydı? duğu müddetçe, kendısını daima sev- dının elinı opmege davrandım. Aynı yunun, yüdlnUzU yıkayın Ye yat• 

Faka~ anlı~?rwn ~ sö~lem~den ğünü hissettim. . İsmail Beyin evli olmadığını, an _ ~ği. a~mın addeder. tş~e ~imdi b~ zamanda sarhon nldu~u hiBRebne- rak rahat edin. 
rah~t ~emı~eeegım. Senın guzellığin, 1 Otomobil hiç tanımadığım bir a -1 nesi, teyzesi ve kız kardeşlerile be -1 ~ bag kopuyo~u. Çünkü tsmaıl 1 sinden fevkallde çekinıy~r.d~~· . Demek oluyor ki kadıncağız .. 
aemn gö~lenn~ senin ~kı~arın aklımı 1 partımanın ön Un de durdu. Beni, bi-1 raber oturduklarıru biliyordum. Hat- 1 Beyın karısı olmaga razı olmuştum. Fakat kadın ne bana ehnı optUrdü. , konuıamıyacak bir halde oldu 
aldı, benı perışan etti. Soyle, sen de 1 leğimden tutup çekerek otomobilden ti bir gün bir kız kardeşi fabrikaya İsmail Bey beni doğruca çok içi Ne de bulundıığum vaziyeti tekdir anlamıı ve .al:>a.hleyin salim bir 
~ni seviyor mllfiun ! Biraz. ols~ kal- indirdi. Ayakta duramadığım için ls- da gelmişti. Bana "İsmail Beyin kız döşenmiş bir odaya götürdü. Bir ka- veya tenkid edecek btr imada bulun- 1 ile görüşmemizi tercih etmişti. 
bın~ bana kartı bır &e\•gı, bır sem- maıl Beyın koluna adamakıllı yasla- kardeşi,. d ye göstermişlerdi. Her napenin üstüne bitab bir halde düş- du. Kadının ummadığım bu ııezaketf 'ı J'U8unu aöyHyoyim ki buna memD 
pati var mı? nıyordum. Biraz sonra kapı açıldı. halde bu evdeki kadınlar onlar ola. - tilm. Beni orada yalnız bıraktıktan ve uy81.llığı bende hayret uyandır - olmu§tum. Kendi kendime, y 
~ artık konuş~a~, c:e~~~. ver~ek Mermer basamaklardan çıktık. Şimdi caklardı. İ sonra dışarı çıktı. Ben bütün kuv- mııtı. Ne kadar iyi bir kaynanam 1 sabah, bu akp.mki vazfyetiındcn 

tktid.~~1 kaybetmiıtim. Butun vlicu- bir asansörde idik. Asansörün kaçın- Diğer taraftan İsmail Bey, beni vetimle kendimi tutmağa ve bulun- vardı? f ıayı özUr dilerim diye dUşUndilm. 
dllmu bır uyugukluk kaplamıştı. <'l katta durduğunu batırlıyamıyorum. sevdiğini söyler ve evlenmek ima - 1 duğum perişan vaziyeti belli e~me-- Kadıncağız biraz çetrefil bir diHe: 1 Kllltuktan ikinci defa k:ılkabilrn 

Bu sıra~a !0 caya. . garson gel~_rek Çıktıktan sonra bir kapının öniinde sında bulwıuı ken benim hiç itiraz ı meğe çalışıyordum. Müstakbel gP-lin- - Nasıl oldıınuY. kllçUk hanım? Ga için kaynanam bana yardım etm 
b~bı getirdı. İsmaıl Bey bunu öde- durduk. İsmail Bey kapıyı çaldı. Hiç etmemem ve kendisile birlikte evine lerini sarhoş bir halde görmeleri, Uba biraz fazla kaçırdınız amma, za- ,mecbur kalmıştı. Bu da beni dchş 
dıktcn ıonra. ayağa kalkarak. bana: tanımadığım bir kadın k~pıyı açtı. gitmem bu teklifini kabul ettiğim kaynana ve eltileri hiG te memnun et- rar yok. Çabuk geçer. diye beni tc - utandırmıştı. Kadıncağızın yUzil 

- Haydi gidellm ! dedi. İçeri girdik. İçeride daha birkaç ka- manasına geliyordu. Bunu da anlı- miyecekti. Kim bilir, belki de beni selli bile etti. Kaynanamın çetrefil bakamıyordum. o önde ben arka 
Ayağa kalktım. İ§te a1ıl 0 zaman 1 dın vardı. Bunları gorınek, içimde bir yordum. ahlaksız ve adi bir kadın sanacak - bir dllle konu~ması bende 1sma11 Bey- 1 odadan çıktık. Koridorda. demin g 

ııekadar ea.rhot ol~uğumu anladım fcralılık hasıl etınışti. Karmakarışık lşte 0 anda, bütün sarhoşluğuma lardı. Fakat ne yapabil~~im? BUtUn lerin İstanbullu . o~mayıp_ taş~lı ol - dUğlln kızlardan ildsine tekrar r 
ve yere düşmemek ıçiı:ı gayriihtiyari §uurumla : rağmen yine hatırıma sen geldin. Ve kabahat İsmail Beyde ıdı. dukları kanaatını tevlıd ettı. Her geldik. Şık kıyafetlerinden, bunl 
lam~ Beyin omuzuna yaslandım. - Herhalde beni evine götürdü, kalbimde gayri ihtiyari derin bir B~ sırada oda~a güler yüzlli, yaş- halde kadıncağızın dili bundan dolayı İsmail beyin hem~lrcleri oldu~ 
~w~ çıktığunm ve ?tomobile diye düşündüm. Beni annesine ve kız sızı duydum. Artık senden ebediyen lı bır kadın girdi. Bu her halde Is - sürçllyordu. kana.at getirdim. Başka bir oda 
bıncliğinıizf hayal meyal hatırlıyorum. karde§}erine takdim edecek. Fakat ayrılıyordum Hasan. Hoi daha ev - mail Beyin annesi olacaktı. Son bir Kaynanam devam ettı: da erkek kahkahaları duyuluyor 
l:alQız otomobilde İsmail Beyin beni niçin bukadar sarhoş olduium bir za- ı vel de ayrılmış sayılırdım ya. Fakat gayret sarfederek ayağa kalktım. - Böyle sıkılmayın Jamm. Buyu- [Devamı var] 
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H • ra, bütün münakalat durmak zaruı1 
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' 

• l'lirk§e19 enirea : llVSEYIN C.Udi> YALÇIN 

Hangi ırklar dünya medeniyetine 
hizmet etmişlerdir 

- aa -
Kavimler üzerinde haric! nllfuzla
nn tesir yapmalanmn tarzını dal
ma onlann umiml istidadlan ta
yin eder. Bazılannı açlıktan ölme
ğe muztar bırakan bir fCY diğerle
rini çetin çalıtmalara milstaid ha
le sokar. 
. Mazinin bilttln büyük medeniyet
leri sırf bidayette yaratıcı olan 
kavmin bir kan zehirlenmesinden 
ölmüş olması hasebile inhitata uğ
ramışlardır. 

Bu türlü lnhitatlann derin sebeb
leri daima medeniyetlerin ınsanla
ra değil her medeniyetin insanlara 
bağlı olduğu, prensipin unutul
ması olmuştur. Muayyen bir me
deniyeti muhafaza için onu yara
tan adamı muhafaza etmek lüzu
mu, gözlerimden kaçmıştır. Fakat 
bu mu haf aza keyfiyeti icab ve za
ruretin tunc; gibi sert kanununa ve 
~İı iyinin ve en kuvvetlinin zaf e
rine bağlıdır. 

BinaE'naleyh, yaşamak istiyen 
kavga eb:in! Kanunu mütemadi 
bir müı;adeleden ibaret olan bu 
dünyada mücadeleden imtina etlen 
yaşam:ığa layık değildir. 

Bu acı bir şey görünür, fakat 
böyledir! Maamafih tabiate galebe 
çaldığım zanneden ve hakikatte 
ona hakaret etmiş olan insanın mu
kaddcrntı d:ıh~ acıdır. 

Irk kanunlarını unutan ve istih
kar eden insnn erişeceğini muhak
kak zannettiği s:rndı•tten kendisini 
hakikaten mahnım "cier. 1JıstUn ır
kın muzaffrrane yürüyiişUne engel 
olur. bu yüzden her tiirlii iıı~nn te
rakkisinin tekaddüm şartını sek
teye uğı atır. İnsan hassasiyetinin 
yükü altında ezilel'f'k mahlt\kat 
merdi\·cni üwtinde yiikselmckten 
aciz hayvan se\·iyesine dU.·cr. .... 

Hangi ırkın yalmd hangi ırkla
rın en iptida insan medeniye• ini 
hamil bulunduklarını ve binaena -
leyh bcuct'::•c.:t kclimc~ile anladı!;
mız şeyi r,crçckt~ tesis c!.tHdcrlııi 
bilmek noktası üzerinde münakaşa 
etmek boş bir tc~cbbUstür. Mese
leyi hale tıınlliıl: cd::?n noktasınd~ 
vazetmek daha basittir. Eu nok· 
tada verilecek cl'vab d:ı k.,ı~y ve 
açıktır. BUtiln i::s:m md·~'liycti 

namına önilmUıde bulunan ~yle
rin kaffesi, güzel sanat, ilim ve 
teknik mahsulle· ir.!n klffe';>i, he • 
men hemen m:i:thamr:ın lrllcrin 
yaratıcı faaliyetlcrfnfn sem~ıesidir. 
Bu vakıa, onların y\Llcse~ inc:ıni~·e· 
tinin yegane mileıw;i3!eı-i olduğu 
hükmilnil haklı olarak vermeğe bi
zim için imkan temin eder. Eina
enalcyh, "insan,, adı altında anl-. 
dıi:ınuz iptidai tipi onlar temsil ey
lerler. İrsi beşeriyetin Promethre'
sidir. Dehanın ilAhi kıvılcımı eskl
dcnberi hep onun nurlıt alnından 
fırlamıştır. 

Musirrsne c!il:>iz ~ırlan ôrt.en ge
ceyi bilgi adı a llında tem.ir eden 
ateş daima o yeni baştan parlan
mış ve bu suretle insana bu dilny:ı 
üstünde yaşayan sair mahlükların 
hlkimi olmak i<:in tırmanması i· 
ce.b eden yolu göstenniştir. Eğer 
o ortadan kaldınlsaydı yer ytl.züne 
derin bir karanlık basacaktı. Bir 
kaç asır içinua. inaan med66&iyetl 
ölüp gfJecek , .• dünya bir pul ola
caktı. 

BE>.şeriy< t Uç nev'e takf.!m olun
saydı: medeniyeti y .. ratan, mt"de· 

niyetin vedJasım muhafaza eden 
ve medeniyeti tAhrib eden diye bir 
taksim yapılsaydı, birinci kısnıın 
mnmessile olarak yalnız lrllerden 

bahsedilebilirdi. BUtUn insan ya .. 
ratmalannm temellerini ve bUyüli 
ielerini o tesis etmiıttr. Onlann 
yalnız manzaralan ve aldıkluı 

reıık muhtelif kkvlmlerin hususi 
vasıflarınm tesiri altında kalmış • 
br. 

1nı:ıan terakkb~inin bütün bina
larının planını Ye munzzam kesme 
wlarını o tP-min etmıştir. Yalnız, 
icra. kt:; fı~ ~ ü 1 t'r ırkı:ı kcndisıne 
has ruhuna tek:ıbiil edişidir: .Mc. 

seli, bir kaç on seneye kadar, Ae
yamn terakki esaslı temeli bizdeki 
kadar Yunan, Rus ve Alman tek
niği olacak b!r medeniyete kencU 
medeniyetim diyebilecektir. Onun 
yalnız harici manzarası, hiç Olmas
sa kısmen, Asyaf ilham vasıflannı 
taşıyacaktır. Japonya, bazılannm 
zannettikleri gibi, medeniyetine 
Avrupa medeniyetini yalnız ili.ve 
etmiyor, bilikls Avrupa ilmi ve 
tekniği Japon medeniyetinin husu
si vasıflannı teşkil eden ee~ aa
mimf surette merbutturlar. Haya
bn esaslı temeli arbk orijinal Ja
pon medeniyeti değildir. Vakıa 

Japon medeniyeti bu hayata ken
disine mahsus bir renk veriyorsa 
da • yani esash farklıı.r sebebile Av
rupalılann gözüne çarpan o harici 
manzarayı temin ediyorsa da - ha
yat temeli A vrupanın ve Amerika
nın yani Ari kavimlerinin kudretli 
ilnıt ve teknik çalışmalandır. Bu 
çalışma sayesinde elde edilen ne
ticelere istinad etmek suretiledir 
ki Şark ta beşeriyetin umumi te . 
rakkisinin yürüyüşünü taldb ede
btlir. HergUnkU ekmek içil) mllca
dele bu çalışmanın temelini temin 
etmiş, icab eden sillh ve hareket
leri yaratmıştır. Japon karakteri
ne yalnız harici tekiller yavaş ya
vaş intıbak edeceklerdir. 

Eğer, bugünden itibaren, iri nil
fuzu Japonya Uzerinde tesir yap
maktan bili kalsaydı, Avrupa ile 
Amerikanın yıkılmaları temin olun
RBydı, Japonyanın teknikte ve i -
liınde yaptığı terakkiler bir müd
det devam edebilirdi. Fakat birkaç 
sene sonra, kaynak kuruyacaktı. 
J a ponlam his vasıflar tekrar mev
ki kazanacaklardı. Bugünkü mede
ni)·eti de taş kesilecek, yetmiş sene 
evvel Ari medeniyet dalgasının 
kendisini çekip çıkardığı uykunun 
içine t'!'knır gömWecektt. Buna ba .. 
kılarak denilebilir ki nasıl Japon
yanın bugünkü terakkisi ari nüfus 
ve tesirinden ileri gelmişse, gayet 
eski zamanlarda da ecnebi bir nü
fuz ve ecnebi bir ruh o eski devre 
Japon medeniyetini uyandırınıtfJr. 
Bu fikir ve mUta leayı teyid ed<>.n 
en iyi delil sonra angiloze olmaın 
ve tamamen taş gibi donup kalma
sıdır. 

Bu hidise bir ka\•imde ancak ılk 
yaratıcı hücre ortadan kalkbğı ya
hud hamleyi vermiı ve medeniyetin 
ilk inkişafa li.zım malzemeyi temin 
eylemiş olan harici nUluz ve tesir 
nihayet zail olduğu zaman vukua 
g<'lcbiJir. Bir kavmin medeniyeti
nin esaslı unsurlannı ecnebi ırklar· 
dan aldığı, onlan temsil ettiği vt 

harekete getirdiği, fakat sonra µ. 
zerindeki ecnebi tesir zail olunca 
uyuşup kaldığı sabit olursa bu ır
kın mdealyetla h&mlH olduğu söy
lenebilir, f:tkat medenlyr.tt ysratb
tı iddia olunamaz. 

Muhtelif kavinıler bu bakımdaJt 
tetkik olunurlarsa, görülUr ki fiili
yatta, hemen her tarafta, iptid&
dan medeniyeti tesis eden kavim
ler değil, hemen daima, medeniyeU 
bir vedia olarak başkalarından 
atmış kavimler mevzuu bahsolmak
tadır. 

~oların tekamülleri hakkında 
tahayyUl edilebi1ecek tekil şudur: 

Ari kavimler ·ki mevcudleri ha
kikaten gülünç telikki edilecek ka-

dar udır - ecnebi kavimleri itaat 
altına alıyorlar ve yeni kıtanın 
kendilerine arzettiil hayat oartıa
nnın tqvikile (mUmbitlik, lklfmm 
tabiati, ilh.) yahud aşağı ırka men· 

sub adaınlann temin ettikleri elişi

nin bolluğundan istifade suretile, 
onlar da uyuklar bir halde bul ı • 

nan ftkrf ve teeJcil4tçı melekeleri 
inkişaf ettiriyorlar. Birkaç bin se-

ne içinde, hatıl birkaç asır içinde, 
meydana öyle medeniyetler çıkarı-
yorlar ki lptidalan tamamen onla· 1 

nn hayat tarzlarına ve yukarıda 
b:ılısi geçen toprağın ve inkıy ... cf• 
altına aldıkları adamların rubun~ 
hususi hallerine tekabtil eden v 
sıflan haizdirler. ( De~aau var )J 
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Yazan: Feridun Osman 

llfl'lıtmd\a K4mitl~ Neba1ı"te: 

Albay Liotar beni çok ncvazişkar nızı unutun ... Ondan sonra karar ve
bir eda ile karşıladı. Sırtımı ok~adı, riniz. 'l'atilinizi nerede geçirmek isti
bcni hidematı vataniyenin Legion yorırnnuz'! 
D'hoııner nişanile taltif etmeleri i - - Annemin yanında .. 
çin Harbiye Nezaretine teklif yaptı- - Holandada mı? 
ğıııı d~ ilave etti. - Evel.. 

- Ottoyu seviyordunuz değil mi? - Pekala yarından itibtıren ser-
Lote, dei. bestiniz .. 

- İtiraf edeyim albayım, seviyor -
dum, fakat bu beni vazifemden alı -
koymadı. 

- Şüphesiz ... 
Albayın iyi bir zamanını yakala • 

mıştım. Bundan istifade ederek, ıu 
işi bitirmenin yolunu aramak wtedlm. 

- Artık fevkallde yoruldum .. de
dim. Bu işten af!edilmemi tsttyece -
tim. 

Albay Liotar gUldü. 

Liotarın yanından ayrıldım. Bu is· 
tırahat meselesinden fevkalade mem
nun olmuştum. Hakikat.en yorgun • 
dum ve sınirlerim bozuktu. Heyecan 
ve macera hayatından uzaklaşmak, 
sakin bir ev hayatı y~amak istiyor . 
dum. 

Ertesi günü Amsterdama hareket 
ettim. Ve doğruca annemin ikamet et
mekte olduğu çiftliğe gittinı. 

- Siz, dedi.. bu mesele hakkında • • • 
Valderekle göril§Uniiz... Şimdi hele Annemle uzun uzun öpüştük. Ba-
hir mezunen gidin. Gerçi sizi zorla. bam ile ağabeyin barışmışlardı .. ağa
tutmak istemeyiz. Fakat üo ay eöyle beyim olanı biteni anneme anlatmış
blr ainirlerlıılzl clinlendirln ... Acılan - tl. Zavallı, Fraruıadan Belçikaya gelin 

Alanya Mektubu: 

A.lanya - Konya Yolu
nun Açılma Faaliyeti 

BOYUK CASUS ROllANI Tefrika No. 4 5 

ciye kadar çok sıkıntı çekmişti. İki eli,lının sürükleneceği bir hayata ka -
yaralanmıştı. pılmışsın. 

Birkaç gün işlerimiı hakkında ağa- - Öyle değil miydim? Sen bizleri 
beyimle hiçbir şey konuşmadık. Bir bırakıp kaçtın, babamın halini bilir • 
pazardı, beraberce şehre inmiştik. Ak sin, onu da askere aldılar. İçtimai buh 
şam ü~tü biraz bira içtik. Masada la· ranın gürültüleri arasında ya kötü bir 
fı o açtı. kadın olacaktım. Ya bu mesleğe gi· 

- Fransaya. yine dönecek misin? recektim. Evlenip yuva kuramazdım. 
- Döneceğim.. Bir kere evlenmeğe kalktım. Genç 
- Ne zaman! bir müteııhhid ile seviştik, Almanlar 
- Üç ny sonra. onu kurşuna dizdiler. 
O zaman kızdı. Kafasından bir sualin ceYabıru bul-
- Lote, dedi. Sahibsiz bir orta ma- mt11 fibi ba.şıru salladı. 

2 ......... ı ... 

KEL All(:O İl 
LTAN AZ·. 

Noı sa 

-- Ha ... dedi.. Almanlara olan kinf 
Ye gayzını şimdi anlıyorum. 

- Ji1'ansız saflarında mücadeole et
mekliğimin mühim bir sebebi de bu
dur. Hiç şüphe etme. 

- Peki ni~in bu meslekte israr edi
yorsun... Herhalde intikamını aldın, 

birçok insanları tutulmalarına, kur
şuna dizilmelerine sebeb oldun... Az 
daha beni bile mahvedecektin ... 

- Vazifem öyle icab ettiriyordu. 
Benim biraz canım sıkılmıştı. Ağa

beyim, hakimane bir tavırla beni mu
ahazc cdiyoı·du. Halbuki o da be -
nim mesleğimi yapıyordu. 

- Peki, dedim. Sen niçin Alınan
ya hesabına çalışıyorsun .. 

- Ben Almanım da ond:ı.n. 

YAZAN : .M. Sami KARAYEL 

Şimdi, sorgu sırası bana gelmişti. 
- Peki, dedim. Bizim k:ırdeş oldu· 

ğumuzu, Alman istihbarat kafilesine 
kutılarak Fransaya gelen grupun i· 
çinde Benli Kadının da mevcud oldu· 
ğunu merkeze bildirdin mi? 

- Seninle görüşmeden herhangi 
bir karar vennek istemedim. 

- Berline hiç bir şey yazmadın 
mı? 

- Yazmadım. 

- Herhalde merkez merak için
dedir. 

-· Hepimizi kurşuna dizildi bili· 
yorlar. Daha doğrusu öyle tahmin e· 
diyorlar. 

- Sen Almanyaya dönecek misin? 
- Eloot döneceğim... Ben senin 

- İhtiyat zabitisiu. 
- Evet... 

-- Şu holde istihbaratta 
yı kendin arzu ettin. 

- Kendim ü:ıt.edio~ 

gibi aylıkla tutulı:ıuıı değilim ki. Va
zifemin başında mutlaka çalışmalı ve

çalışrna- ya ha.in olmayı kabul ederek Alman
ya ya bir dnha hiç girmemeliyim. 

(Devamı var] 
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Erzincandan gelen 
ilk yolcunun 
anlattıkları 

Alanya .. Konya Yolu
nun Açılma Faaliyeti 

Büyük Röportaj N o. t4 , fa.zan: FARUK KtlÇtm: 

r angına maruz binalar hakkınd~ 
Moskova, 1 (A.A.) - Tass ajan-

1 
Büyük zelzele felaketinden sonra 

sı bildiriyor: Erzincandan ilk yolcu dün şehrimize (Baştarafı 6 ncıda) ı kaç kuruş ise bu paha üzerinden p~ 
Bugün neşredilen vesikaların Ja - gelmiştir. Saat 11,50 de Haydarpaşa Yurddaşların rnenafö aliyesini ih - zar edilerek mal kabul e<li1mekte, sa 

ponya ile Sovyetler birliği arasında g~nna muvasalat eden treni karşıla- lal demek olan bu halin önüne geçil -1 tın alan, bu defa kendisinin bulduğt 
mevcud ihtilafların halli yolunda i - mak ve Erzincan ile diğer zelzele mm mesini, yüksek Ticaret Veki!imizin ! dal~. vereli kantar ile noksan tartmak. 
leriye doğru atılmış bir adım takalarından haber almak için kesif himmetlerinden rica etmekle bera - lsuretile yine köylünün zararına olaa 

Aşağı baktım.. . ısayılabileceğine dair Tass ajan- bir halk kütlesi istasyonu doldurmuş- ber, belediye.~in şe~ir gazhanesi ola- rak o malı arzu ettiği fiyat.6. satın all 

- Amaaaann .. keşke bakam _ Jdenıze kadar u~ttık.: Falla:t bu yan- s~ ~~.fından yapıl~ . tefsirle- t~. Bu trenle Erzincandan gelen ye- r_ak ~llandıgı ve üzeri a~ ~remi~- malttadı~.. .. . . 
laydıın., insanlar . . .. ~ .. 0 ı~na. su mu tesır ediyor kı... Nasıl rı butun gazeteler iktibas et- gane yolcu, şu malfunatı vermiştir: li, eskı tarzda yapılmış. lııçbır enını- Bu ışı duzeltmek ıçm basit. 

itfaiyecilerin •Öyledikl~ri 

yorlar. Midem buı:ıı:.~:J.:~uku ·, ilzerıne k~!onya serpildiğinin farkın- ~~k1:t'~ .. rler. Tarafeyn. arasında "- Felaket maalesef büyüktür. Şe yet ~ertfo~tı ~lmıyan ve 4X4.20 me- , ~kildeki bel~iyenin biı.limsi ma.!ıal" 
rardı, ayaklarım titredi. Merr;1 ka ı da olma.2.3c~, bu yangına.~ ~u bana-

1 
ikı ıtilafname. akte~il~ten sonra hirde ta~ ~ .. üst':lı1de kalmamıştır. sah~ sathıyesınde olan ga~ha.ne tam [imde s~tıln'.~g~. ~~lı~ı~~~ bil-.! el .~ı .' 

daha sıkı yapıştım.. vene mı~n .. d~~ıyordu.:. Verdıgımız ~" a- 'geçen son teşn~ ve ılk kanun ayla_- ~eni es~ bu tun bın~lar yıkılmış, Er- ~ehrın ca~ . da:-.1arını teşkıl_ eden ve , tında~. ı~ donduruI?~gu~den, koylil 
Aldı mı beni bir korku! .• y .. _ ~ı sonaurmek şoyle dursun, bıla. - nnda Mo.~o~.of ile Togo arasında bır zmcan bır enkaz yıgını halini alınış· ıskel~den ıt~baren çarş~ya gıden m<:m ı mesaı:,ı~ın se~ercsını goremez. Mak· 

sem, düşersem de kafam öz~uşer_ kı~ on~ ~~.a çok yanmasına tesır ~~ goruşmel~r. yap~ştır. Bu tır. Yalnız askeri kışlamn bir kısmı leketın. ~~ga~e caddesmm .132 inci ;sad. tcmın edılemez. _ 
ram parça ol g pa edıyor gıbı ıdı. . goruşmelere Harıcıye komıser mua- kalmıştır. Askeri kuvvetlerle yardıtn metresı uzerınde ve caddenın karşı- Kara yolu olmadıgından harice 

- Ne dur~~:~:: Çık ık Ateş o kadar dehşetli idi ~~ su _a· ı ~i Lozov~ki d~ .i~tirak e~iştir. Bu te~kilatı derhal_ faaliyete geçerek en- sındaki :vlere ar.ıcn 4.10 .sa~timet - ke~di vesaiti ile gö~ür~mecliğinden 
İlahi kumand ' ç sana.. . teşe temas eder etmez tahallul edı - gun akdedılen ıtılafnamelerın ehem- kazı temizlemege ve altında kalanları re a~ıklıgında bulun:;.n kargır bina daıma bu mmtakada ınhısarcı şah · 

di ... Aşağı bak an,dnasıl çıkayım§~ yor .. Ortadan ks.yholuyordu... miyeti halledilmiş olan meselelerin çıkarmağa devam etmektedirler. Ba· dahilinde muhafa7,.1 edilmelttedir. siyetlere mahkum vaziyette ka!an 
çıkardım. Çünk~: ru~ olsayd.~, bel~ C? ~~ce ı;abı:ı.lıa kadar, çalıştık, er- miktar ve mahiyeti ile ölçülebilir. zı yığınlar altında üç gün kalarak sağ I Şimdiye kadar müteaddid defalar bu ı kö~lüyü kurtarmak, bu zeki dimağla-
ğimin far.kınd d \ ~dar ~selaı- tası gun de akşama kadar birçok ar- çıkan vatandaşlara da tesadüf edil _ mahallede yangın!ar ç1ktığından şek- rı ışletmek, bunları refah döşeğim 
şimdi imkan ha . ':gıdım kı. Fakat kadaşlarımız yaralandılar .. Bu me • Çor luda yoksul mektep mektedir. Malatya ve Sivas belediye- ili ve mevkii itibarile büyük bir fela- ı kavuşturmak, memleket hesabıJ!a iyi 

Ölüyormu.: ~nb_cı. . yanda Receb de ağır yara.landı .. Ad- lal beie r lne hayırh lerinin derhal faaliyete geçmesi üze- ket doğurması ağlebi ihtinıalfıtı u -1 bir branş meydana getirmek zımnın-
.., gı ı cevab verdim· r b'tt· y m · - 1 b b . d b d h d · - İniyoru k . . · ıye ı ı. angıııda mahvoldu. y•rdımlar rine Erzincanda ekmek sıkıntısı ber- umıyeaen o an u ınunın şehir a um a er şey en ve ır.raattan 

lnmeğe ba: dı umandan, ınıyorum. Ondan sonra başladı bir dedi ko- Çorl (H s A) K . 1 ~ taraf edilmiştir. Yaralıların mühim planının ''Urudunu beklemeden ve mukaddem bir zahire piyasasınırı 
Elim ayag-ım atim:. amma nasıl iniş. du ... Yangının mes'ulünü aradılar lih Omu tku ushı. - lor~edneıa Ea- bir kısmı trenlerle Sivas YP Malatya- ! imar ta thikauna girisilmcden, yol I teşkili ve işe: baRlaması , bu sahada 

triye titriye kork 1t dıl · ·· ı ur an ımaye erın e ve - · ~ · · t l· 1 11 - · · k .. ı· · k Ik , ·· · korka .. "Heı· .. -· _ ' a 1 ara aı· ... Nıhayet kabak bir gece d"rn kt b .. d .... H.. · T ya nakledılmektedirler. Erzincanda ınşaa mc ,l. KU anılan. dınamıt ve oy 
11 

a ınmasının en muhım ve 
gele... ~ ge t: , çısının başına patladı .. Odasında muçinin reisliğindeki Çocuk Esir _ nüfmmn yüzde altmışı ölmtiştiir. Kur 1 ~psu_ ve arııt mısın~ mevaddı müş a: ı tıyaçı.a:ı~d.anclır. Enerjik ruhlıı an yuregJm agzıma. . 

1 

1 

bek . . . 1 ı e me e mu uru useyın e - ı k .. 1 b . . .. • il .h . 

Aşağı in;nce .. .. mangal yakmış, dışarı çıkmış .. sıç- geme Kurumu Çorlu ş be . rta tulanlarm ekserisini erkekler teşkil 1 taılenm muhafaza edılmekte olduğu! Zıraat Vekılimızın bu babda yükselt 
dimde bir tu. h· flı. kyehr~ ço~tum .. ken • i rıyan bir kıvılcım yangına sebebiyet ı·ık mekt ble dek· baku sı o h' ve etmektedir. Ölilleri daha ziyade ka- eski kale gibi hariç ile bir alaka ve 1 himınet ve llıtuflarını köylü dört göz. 

. '1 ıssedıyonnn. Gö · · - .e r 1 ıma mu ıaç b t l · l l be 1 lerıın karanyor. Midem bulanı z. vermış .. galıba adamcagız da malı - 100 çocuğun elbise ve emsali ih- dm ve çocuklar teşkil etmektedir. Bu ra ı ası. o ınıj:a.n bır mahalle ve der- e k er. 
deta bayılacağım. yor, a- kum oldu.. tiyaçlarmı temin eden başka etli ve nun sebebi de ilk sarsıntıyı müt~akıb hal şe~.11• .. harıcıne .. h~~1cn k~ldırılma- Hall<evi Ve Parti İşleri 

Kumandan: .. Halbuki yangının en büyük mes'u- sebzeli yemekler de dahil olduğu hal erkeklerin ne olduğunu anlamak ÜZP.· Isı bugunun h~r .t~rlu lehhkeierden Uzun bir zamandanberi sükfuı vtı 
- Ne oldun Faruk ı · , 

1 
lu yaugına k. arşı kafi tedbir alınma- de her gün öğle yemeği ve haftanın re sokağa fırlamaları ve ikinci bir sar '. tah~f~uz çarclerın.ı~ başında gelen sükUt içinde buluıı:ı!l Halkcvimizin 

d ? ' c ı)' or, ne o - ması ·d· İtf . tı 'J ı · kat'ı ıC'abhırdnıı bındir un··· 1 . ı ı. aıye beş altı kere adliye , muayyen günlerinde de muhallebi, sın ı e ev.erm yıkılmış olmasına t ' ' · er kollarının harek~tt: ge~mesi ve hiç 
- Vallahi kumanda ld _ j bı~esında yangın tehlikesi olduğuna sütlaç, aşure ve komposto muntaza- hamledil.meklcdir. Erzincandaki bü - Zahire Borası J{iişach olmazsa bir temsil vermek suretile 

ınun b~~- ~-e farkında :Cğ~~. ;:;:a; daır :apor Yermişti.. alci..rmadıia~ .. man verilmektedir. yiik devlet memurlarile askeri ku · Buı:anın .zahire ambarı olan Gazi- f~~liyet~i adımlar at~1ıası temen~i e-
başım donuyor .. bir şeyl l 1 ~~tta yanılmıyorı:ıam yangında..-ı bır 1 T E k i rd ğın-'a lsh an mandanlar tamamen kttrhılmuşlardır. paşa ıle saır köylerden birçok zahire 1 dilır. lkı senedenbcrı mı tamam ıske-

- Git yüzünü yıka .. e .. rlıo uyorum.

1 

~ evvel muharrir Va- Nunun ad· : f•al lyet 'ı in e-ıı '1 I Bunun da sebebi onların nisbeten da-
1
ve hububat bur::ı. yu gelmektedir. Bun- let bir vaziyette bulunan Halk Par -

Na .h . ..!iı rsm.. liyeye b' .. a·· .. . ' .. n n ı ce er h -ı b' ı d ' ti . b. . . . . sı ati tuttum falı at fil b ır ı~ı u~muş, her taratı ah- , Ç A • a sag am ına ar a oturmaları ve laı-ı şehre '-'::ırıı~ saa+ ı _ f d b. sı ınasının ıkmalı ııı~aatı ıçi!l sa -
şun h:lil .. . · na e, a- ı ~ab v . .. . .. .. · orlu (Hususı) - Tekırdağ iskan .1 · ·ık . . . . J .ı - nesa e e ır _,;_,. F . . a . donuyor İçimde b. ikl' & e ~augma musaıd gorunce "ad- .. d .... F h A _

1 
Ç e\ enn ı sarsıntıda ıçındekılerın takım hasis n1ul1t,,kirler kaı·şılı k ' yın V<liU.uıız, uad Baturaym Jıınune-

var .. ır ez ık liyede b" 
1 

. mu uru erru yog u orluya gel-ık a·1 · · d ı · • - · yara ı n 1000 ı· h · · .. . ır yaogın o ursa,, diye 
0 

za- . .. . . en ı erını ışarı atmalarıdır. I köylüniin saffet Ye ·a safivetind ı e ıra avalenm verıldiği du-
R:uroan<laıı· man çahştıg-: 2'azetede bir fıkra da mış ve goçmen toprak tavızatı vesaır Erzincan irinde bir çok büyu"'k top- . dl · -· } - en j yulmuştur. Türkün, mabedi ve ka"b,,,_ · ~· · 1 · · t tk"k ff b '< ı veya cn·anmc"" ff d · t" • d .,-

. - Ne o di:vor ne oldu . yazmıştı. : 1ş erını e ı ve te ışe aşlamış - rak çatlaklıkları olmuştm-. Bunlanr• k k .. 1. ; . ı,,,Jın en ıs ııa e ede- si olan parti binasının ikmali için bir 
ıtfaiy ·ı ~ · n .. sen galıba G . ıtır. . re re o u ... ıyııt a ya çok ucuz al- ı 1 . . . ecı tge yaramıyacaksı alıba bu yazı için muharrir Va • ı 

1 
A • • • •• arasında 3 mctrelık olanları bile var- k . .. . w • 'ı an e\"Ve gayrete gelinerek ışın başa-

Ceva.~ yetiştiriyorum: n. Nuyu bu işin tahkik komisyonu din- 1 .. skan daıre_sınde konuş~~gum mu- dır. Çatlaklıkların bazılarının arasın- ma ~ veya k~yl~ ı~f~l edilem~ği ı rılması aazımdır . 
. -: Bır şeyim yok. Fakat lenıişti .. Bugünkü adliyede de yangın 

1 
du~ bana şu ız~ha~ı ver~ı. " . . dan gazlar çıkmaktadır. takdnde 

0 
mahn çaışıaa satış fıyatı ı Muhitti;ı Nami Kamlemir 

galıba r;afram kabardı.. Yalnız tehlikesi mevcııddur. 1 . - Çorlu T~r~ıyede __ ı_sk~ ışlerı- Erzincana giden bir iki bUyük köp : 
- Haydi, lıaycr - N . l 1 ctı· ı nm en çok tekasuf ettıgı bır kaza - rünün yıkılması tren nakliyatını güç· I 350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer r. ..... ı" şanları·le 

sın ı aıraya gel açılır • ası o ur, a ıye postahanede dı C" h . t h··ı • t· b k . . . ı ·· değil m·? B . bild·- b . r. wn urıye , urnme ı u aza leştırmıştır. b .... k ~ç te _açılacak gibi değilim kargirdi~: enım ıgım u bına !dahilin~~ bir?ok çiftlikler ist~lak 1 Felaketzede şehirde bir sesaizlik uyu mÜkaf at, birincilikle diplomalar kazanan 
dan ~~lıba hastalandım K~~an . ederekkuzerl~lrıneı· 200 evden cksık ol- hüküm Rilrmektedir. Bazı kimseler L ı• o N ç • ç LE R ı• 

' musaade eders . .. • (Devar . ı var) mama şartı e p anlı mamureler kur- yıkılan ratısmın alt d l 1 - 1 
_ p . enız ~n gı·de · t ... < ın an çı tarc ıgı 

ekı yım.. muş ur... l ak .. .. yorganına sarı ar evınm enkazı ü-
• • • Asfalt yol boyunda~i .seğmen, Ma_r zerind<' yatmakta ve hazırlanan ça-

Jiemen yemekba maracı.k, U.laş, Karasın. ıt_ bunlara bı-jdırlara gitmiyerek enkaz altında ka- H A s A 
kö::.eye bü·~'ıa·· neye gittim, bir ld Ot b ı ı nuş gibi ~:~ıum .. Başım kopacak • ~ 4 '\ 6 7 8 9 1 O r~~· mı~ ır. .. ~mo ~ .1 e geçenler 11an çoluk çocuklarının yanında yat. 
merd' . uyor.. kendimi hfil" l - l Cüm.~~rı~~t .. hukumetının bu mamu- ı mak istemektedirler. Erzincan aslreri 
İkide1~trdue1 e~ ucu?da zannediyorum~ 1 İ 1 1 ı 1 1 i 1 l 'rdel~ıınıhgoru~lerk. ~azada çalışan ka- orta mektebinin son sınıf talebesi 

urperıyo ;ı 1 1 1 1 1•11 1 ı, 1 ı' as~ro eyetı is an heyeti fenniye - kurtulmuş diiYer iki smıftakı· no ta- K o L o N s laıın dedigvi "b· .rum .. kocakarı- ıı ·ı ' b ., YA 1N1 N civarlıyor Angı ı ga.lıba Azrail beni 3 1 1 llil 1 l l• l 1 ısı e_ teşriki mesai eder~k g~çmenl~re lebe birkaçı müstesna ölmüştür. Şe -
dime geleb.ild' cak öğleye doğru ken ~ 1 1 1 1gı - 1 1 1 1'11 ı ~er;len t~pr:kl~rı fe~nı~ekılde plan- hirdeki 17 polisten 4 kişi sağ kalmış-
Mebmed un ... Allah razı olsun 5 ı- -1 1 ı '• I I ı I aş ırmaga aş amış ar r.,, tır. Felaketzedelerin bir kısmı da zel- Benzerine .l'ı.vrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şif ayrılnıad~:vur .. §la Halid hiç yanımdan { I ı•ı' 1 Ilı İ Çorlu ort• me ktebinde zeleyi mütcakib çıkan yangınlarda ren, ~inirle~ teskin eden, ruhi ıztırabları azaltan bu m.şhur kolon~~~ 

• 1 1 1 1 1 l . lopl~nld o yanmışlardır.,, ~e~ıl~r bpe tapıyoı: .. Ha:yran ye meftun memleketlerine hediye olarak 

ke-sı·n tblka defa merdiv"ne çı'·an heı- 7 ımı 1 1 1 1•ıl'l!ll.! 1 ı· ç l (H .) ç l gönuerıyor..ır. Denebılir kı, İngıltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin şına bö 

1 
" l\ .. _ n1 ı~:ı ı or u ususı - or u orta mek- --~ kolouyalanna faiktir . 

beni teselli ettil Ye şeyler gelir diye 8 1 l• I 1 ! 1 lml 1 teb talebesi çay toplantılarının dör- K ısımpa,ad• yokaullera -~1";"':;1'--:-_..,.-.:-~-~----..-
e;-~ • 9 1 ! 1 IB I l llll• I düncüsünü de mekteb konferans sa- y•rdım faallyeU 

Yemekten lCJ 1 1 1 1 iMi 1 1 1 leonunda vermişlerdir. On üç seneyi mütecaviz zamandan· 

gı.. , sonra Yine kah . ~ nca toplandık. k ve oca - SOLDAN SAC . . Bu toplantıda ikinci sınıf talebe - beri Kasımpaşa muhitinde ~ 
kat benim akl fo~u§uyoruz .• Fa . • A · sınden Settare şair Tevfik Fikretin makta olan Kasımpaşa yoksull"" .... "& ım ık · 1 B . kl" b ... ...... - Ah bir ı:.ı:ı rı~ Yan?ında.. - ır u · .. . hayat ve eserleri hakkında bir konfe- yardım kurumu geçen yıl "10000,, 
etsem diye .. Y gın olsa. da ıştirak 1 2 - B~ı boş - Zamanı gosterır. rans vermiş talebeden Aziz ve Ke - kilo kömür dagı-ttıgı~ gı·bi bu yıl da 
F ıçunden d · 3 B ' · ü · 1 ' akat Allah d ua ediyorum. i - _ır_ ~evı toprak - zerınden mal de şairin eserlerinden seçilmiş her hafta "50,, yoksula erzak ver • 
ki uamı kabul etnı · gıdilır • Bir nota 1 k l d ... Yangın yok ıyor 4 . . .. parça ar o umuş ar ır. miş muhitin "300 k l 8000 

B ... - Dost bır memleket - Soz ve • ~ " yo su una. 
ardaktan bo · k·ı k.. ·· d - tm t F'-1

-: • yağ şarıırcaRına ya<r b. rış . Bi r doç~ntJ ·l tavzihi ı o omur agı ışır. aıurı pek 
mur başladı .. hayU:andın· ~an ır 5 - Bir otomobil markası - Çayır ı "G ~ . . d'· k.. .. çok olan Kasımpaşa muhitinde bu 

- Bu l ~ · 6 v • aze~enızın un u nushasında l ~ Şoför 1~'·a.da. yangın olmaz. · - D~da vardır - vardır • Ocak. bana atfen yazılan yazıyı düzeltil-! kuru.mun yaptıgı yardımlar sayesin-
I\:amıl cevab verd·. 7 - Bır hayvan - Bir spor. hta b 1 de bır çok yoksulların ihtiyaçları te-

- Yan ı. 8 1 . . . meye mu ç u unuyorum. . . . . . 
g1nn havası olm - çılır - Bır prensip • 1ranca Ü . . . _ mın edılmıştır. 

Bazı yangı 
1 

. az. • nefi edatı. 1 ·- nıversıtenın cografya ens- -·-· ... --
de kolnyce. :. 0d~r e~ rUzgarh gün- 1 9 _ İnsan _ Sual ed t : titüsünde "maalesef .. kaydı ile, Tür-
Y r on ureb~ı'"s1n. : a ı. l . . . ~ngın olur en yağın 

1 
.~z.. Bazı 10 - Yalvarmak _ Erkekler yapar kıyeye aıd rcsımleı bulunmadığını 

duremezsiniz. Meselan: u. ~unde sön- YUKARIDAN A . · söyl~~iş .. d.~ğili~; doğru olan şey 
- Ne, acliıye , dlıye yangını. ŞAGI · enstıtumuzun, bır gazetenin kullana-

dunıız mu? ~angınında ijuhın • 1 - Yardıma muhtaç kimse. cagı- neviden resimler bulundurma -
.. 2 ç . t . 

. - Yahut ben d V• .. •• - evıren - yı ut çalan. dığıdır. 
ciler hlllundu egıl.. butun itfaiye- 3 - Feryad - Gökde bulunur. ı 2 _ Vaktile bı·r 'k' b. . f ·· 

-- • · 4 _ Erk k • K d t ı ı ecnc ı pı o esor 
Şu Yangııu bana . 

1 
t 5 _ lnt .~ b ay e me. . tarafından "Türkiye vilayetlerine aid 

Meeut bir dojium 
Dr. General Suphi Yakarın kızı, 

Balıkesir hastahanesi röntgen müte
hassısı yill~başı Muhiddin Düzengilin 
eşi Selma Düzengilin bir kızları dün • 
yaya gelmiştir. Küçük yavruya uzun 
ömürler diler ve ebeveynini tebrik e
deriz. 

d - .Aylardan kfuıuıı: a 1

1
r ~~sın. 

6 
D ~da puslası • Valıde. resimler., çekilmiş olduğu ve bunlar 

C'll de bir pe vve , günler. - ag a vardır - uçak. . d ·k . . .. .. .. . 
ba ... Yeın I'§etrlbe gecesi idi gali. 7 ·- Hiçbir vakit • Tersi çift de • gı eı en .resımlerı goturduklerı fık- Baydan şoför 
da _ ekten sonraki de " ğildir rası tashıhe muhtaçtır. Son seneler- . .. .. . , 

n fü;:a geJın' ti . rs~ kuman-
8 

. · . de memleketimize eli re ·i lm Emınoııu taksısınde 1948 numara-
Recebi kaidıı·ctı·~u· s~~~· unutnıam. 9 - ~ır -~~rfın okunuş~. Yapmak. olan ecnebilerin işl!ri pile s :.b~ati~: lı taksiotomobili şoförü Sadeddin 

- Adliyede y ı soı-du: - arı e meşhur bır sefer. A dün birdenbire üzerine fenalık gele-
d("?ı su alırsın.. angın olw·sa, nere • 10 - Fransızca "devlet,, • Tekrar. ~a~amız olamaz; fakat_ enst~tüınüze rek düşüp bayılmış, tedavi i in Gill· Re~eb 

1 
karşılaşma. 

1 
ıı:tısab ederek sonra resımlerı de alıp ' hane hastahanes· k ldı ~ tıı'. 

.Yordu l . cevab vcnneğe ha.w·ı Evvelki .. n bul . gıden ecnebi profesörü yoktur. me a r ş • 
n tam yaııgn leh - anı · gwık macamıııa. ballı 3 11 A • men arnbal" ça .. biz he • 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
- mı eser yazanlar (muharrı- adını vermiştim ki, bu da gazeteye 

telefoncu: &.ra ko§tuk.. yukarıdan l ~~ 10 rin irad ettiği bir suale karşı bana yanlış olarak geçirilmiştir. 
- İkinci Az G l l 1R1E1 Ş, 1O1N lr!lK1 l gazetede sö~lettiği gibi)' şuradan Netice itibarile, gazetenizin mu • 

Ad~?e Yanıyor~b, lstanbula nöbete, A 1D1A1Pff; 1ZlA1R1 1 I_ bu~adan r~sm.1: t~.pla~a~ar; ~cab e- harriri, bir dakikalık bir konuşma-
.. l ... öprüden diye çağırıyordu. 3 R 1A1M1 E l T iD M 1 A 1 N ı A de~~ kendı. gorduklerını tesbıt eden dan kendi istediği şekilde bir yazı çı-
!Uınüze dökU~~~:~n kıvı~cımlar üs. A M A ili ITıil Z lftl! A 1 R onJınal resıml~r çekerler. kartrnış ve bu yazının başında: "Ba-
nn dakika dinlendik. ~atıhe g;'ldik, S B E Z E 1 N M[ El K İlli A . ~ ~ ~uha~~rle konuşmamız, ken- na ne cevab verdi beğenirsiniz?,, iba-
e ~:ı.nı~m Yru.ıgıu ~le~edık .Yi· E D 1 A. •ı A l•I D' 1 ~sıı.ıın ıstedı~ı resmin bulunmadığı resile süslemiştir. Keyfiyeti düzeltir ' 

sonı~ bız de adli : a:··. İki dakika 7 I · , 1 A~ R B ~~l~ırmekten ı~a~e~ kalmıştı. İstedi- ve bu mektubumun gazetenizin ilk 
01 ~k kıpkır Y e ıdik... .T E 1 N l•ı L 1 A l• I R ı•I U gın~ bulamadıgı ıçın epeyce müşkül çıkacak nüshasında ayni sütunda neş 

terletiyor.. nuzı... Ateş i~.nı N A 1 K A 1 R 1 A 1 T ı•I L vazıyette kalmış gibi görünen mu - ri ni saygılanmla dilerim. 
Aroı61J~ itliyor. M • IYIA N l A I R l.~M \ A h~rrire,. sırf b~· hizmet olsun diye, Üniversite

1

Coğrafya. 
·• Hortwnları ti 10 I 1 L ! 1 j K !I J p ! AI S ! f TN b?yle bır resmı nered: bula~ileceği- doçentlerinden 

- · . ~ nı hatırlatmı~, tanıdıgım bır zatın Besim Darkot 

O • Dö • Kinin HA~~N 
ve HASAN SAÇ SABUNU Ye SA)IPUANLARI 

~larm dökülmesine mini olur. Ayni :t.anııuıda. ~çlan 
kuvvetlendirerek fedmlide bir letafe1 Hrir. 

HASAN DEPOSU YE 1 ADRE~I : 
Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 



1 İstanbul l.evazım Amirliği 
et Satınalmd Ko ~isyonu ilanları 

30 ton kire,; kaym .. ğı alın&.ca.ktır. 
Pa.zarhkla eksiltmesi 5/ 1/940 cuma. 
g iinü sa ut 1'1130 cl:ı Tophanede? Lv. a· ı 
mi:liği satınalcıcı komisyonunda ya· 
pıiacak lır. i steklilerin tcminatlarile 
belli ~:ıatle komisyona gelmeleri. 

'' 53'.:ı ,, "10882,, 

YENIS:&:BA:B 

ANI TESiR 

2 .lkincilm.uun ı !! W 
- ,.... 

Felaketzede yurddqlaronıza nakden ve aynen yardım arzusunda 
bulunan muhterem ve kıymetli halkımıza. yardım kabul edilen nahi
ye şubelerimiz apğıda arz ve ilA.n olunur. 
Merkez n&b.lyfltl Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alem.da.r ,, Soğukçeşme Alay köşkünde Kızılay şubesi 
Beyazıd ,, VeznecUer mal<U ge.ziler bitişiğinde Kız1lay 

şubesi ve Kapalıçarşıda çarşı şubesi. 
Kumka.pı ,, 
Kii~ükpa.zıu: ,, 

Nieancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 
Unkapanı Zeyrek caddesi 24 Parti binasın
da Kızıla& şubesi. 50 ndet Zonguldak tiri soba müte· 

ahhid nam " e hesabına alın:ıcaktır. 
F.ua. lıkla eksiltmesi 511/ 910 cuma 
gümi 3aat lJ ~e Tophanede Lv. a · 
rnırliği satmaima komisyonunda ya -
pılacc.ktır. İsteklilerin tcminatlarile 
l::erabe ı · konıİ:,,.fon;, gelmeleri. 

BAŞ, DiŞ NEZLE GRiP, 
ROMA TiZMA, soGUK 
ALGJNLIGI, KIR/KLiK 

[ İstanbul Belediyesi Ilanlan 1 
"562,, "10884,, 

Ad~t 

500.000 Ker.ilk düğme (Eaka
lidj 

f ,000,0GO Madeni büyük düğme 1 
600,000 Elbise çengeli 

1,4.00,000 Madeni küçUk düğme 

Yukarda. vn.zılı dört kalem malze - ====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:::= 

ve bütün ağrılarını <Jerhal keser. 
LUzumunda gUnd• s kat•. allnablll~. 

ıHe ~/1/940. salı günü saat 14,30 d:ı. '-'?.!!.€ : 
ı m:ı.nbulda Levazım amirliği ı::atınal
t 1a komisyonunda pazarlıkla eksilt • 
ı 1~i yapılacaktır. Numuneleri komis
: vndn görUllir. !steklilerin teminat ve 
~ '.anuni veaikalarilc belli saatte komis-
yona gelnıeleri. "550,. ··1oss1,, 

- 1940 seııesbıe mahsu'! -11 l· ~························~ RADYO ~LMANAGt I \ 
M. Ragıp Uluf · Orhan Salih • a aba çe • 
Nur. Her radyosu olanın bilme- . • • • 

••• si elzem kıymetli :-.a.hisleri, ame- • • 

14 kalem ı:;por m&J.7.emesi alınacak· li bilgileri. bütün dlinya ista.s - • Tugv la Fabrikası • 
•. ıı·. Pazarlıkla eksiltmesi 9/ 1/ 940 sah yonlarının tuiU mevçlcrini ve . • · . • 

, ::::li~~;~a:;~io~i~~~~e;:-;~ ~~~::ı:r;~u':~~~~a.:~00:Xkv~ 1 1 
ı·ılacaktır. Nümuncleri komisyonda 

1 mştır. Ayrıca resimli mufassal '" . FAkidenberi büyük' bir to"'hret.I olan bu mıw miiM&eee Ud wıe- • 
. ·örlUür. İsteklilerin tcmina.tlarile bel- bir RADYO LÜGATİ ile lamba 
li s~tte komisyona gelmeleri. • denberl yeni ellerde ~hrlınlzba en .sağlam ve en revaçta prese ve • 

"561., "10883,, :;~ cedveli~i ve dünya saat fark - - · · ~erplç tuğ~ imal etmekt.edlr. Her nevi in.pat için gok elv&- • 
... larıru gösterir mtikemmel bh.· 1 B . rl&ll ,,., lnnlunz sağlam tuğlayı .-u: • 

20 ha.rit~ ilave eeilrvıiştir. 939 nüs- 1 il • ton sade.;;ağı beğenilmek sureti· , . 

.,ı4~~~~;~ıı~1:~b~v~f!:r®\~5t!~ ~:;Ks:t~~l~~:n~~~~: \ ı · Paşa bahçe Tug~ la Fabrikasından ı 
ma. komısyonun~a pazarhkl. d. satın 

1 
... de ıstical ed.ilmesı tavsıye olu· • • 

ın:ıcaktır. lstc;klilerın tc·minatlarile nur. Fiyatı 60 kuruştur. J · .. ' ' Tedarik edebll.lrsin.lz Tu"la almak t ti ı ......... t sahibi rinln • 
• ili saatte komısyonı.ı. &elmeleri. KANAAT KİT ,.,. Pli • & 

9 yen ~ e 
"558,, "10880,, • - &le d w;2E'\ ı 

1 
• blr karar vermeden evvel bir kere de Pqa.bahçe tuğla fabrikası • 

=====:::::::==============================~·=~ • ı:namulihnı görmeleri menfaatleri iktızasındanclır. Tuğlaları • 
• yerinde görmeğe vakitleri olmıyan isteklilere, vt\l'eOOkleri a.dJ'e88 • J . D } ~ 'Ç') • }} ıı A J • nUmune de gönderilebilir. • 

ı CV et L."'Cffilryo an an an W Telefon: (30) dan (68 ) i arayınız.. • 1 

~'W7!11Mii 1 -- ····••a• Dl ..... ... •• : ~h~l2.1'1~'"::ı ix~~li 1940 lirn olan {10.000) kilo göztaşı 5/ 1/ 19-10 ıı;;:J • lllB•••••9" 
ı s.ırıt {_10.30) on bu~ukta Haydarpaşada Gar binası dah ilinde- I - - - ~ ı 

· · • • tarf!fın? i.11 açık.eksiltnıo u.sulile salın alma~aktır. I Tepebaşı d ra m k ısn ır d~ı , .. : ........................................ .. 
ı.>u tŞc gL..rnek ıetiyenle ·m 1415 11ra 50 kuruşluk muvakkat teminat 1 c- ı · · c · -

Şişli Ebekm aokağile Samanyolu sokağında yeni Granit parke kal
dırım inşas~ kapalı urf eksiltmesine konulmuştur. Tahmin bedeli 11,724. 

_ lira. 57 lçunış ve ilk tem.inat mılrtan · 879 lira 35 kuru!itur. İhe.le 4/ 1/ 910 
perşembe günü aaat 15 de Da1nit Enctimende yapılacaktır. Şartname Za-
bıt ve MuaınelA.t Müdürlüğü kaleminde görillebilir. Talihlerin tık teminat 
makbuz veya mektubla.rlle ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri mlldürlUğUne 
müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ile ve 2490 numaralı ka· 
nuna. göre ha.zırlıyacakları kapalı zarflarını ihale gtinti sa.at 14 de kadar 

. Daimi Encümene vermeleri. * * * "10459,, 
Ha.staha.nelerln 939 yılı ihtiyacı için se.de ve tereyağı kapalı zad: ~k· 

siltmeaine konulmuıtur. Muhammen bedeli 12699 lira 20 kuruş ve ilk te
minat miktarı 952 lira •4 kuruştur. İhale 4/ 1/ 940 tarihli perşembe giinü. 
saat 15 de Da.imt Encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muamelat 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile ve 2490 numaralı k11,.11u.na göre hazırlıya.cakları kapalı 1.ıırf • 
Janru ihale gUnll saat H de kadar Dalaıi Encümene v"rmeleri. "10498,. 

tık · Muhamm.en * * ,. . 
tMı.lnat beclflli 

46,88 625,00 Kadıköyünde yaptınlaea.k yollar için 250 metre mi .· 
k!b bunun ıatın alınması. 

154,23 2056,40 MahallAt itfa ekipleri lçin yaptırılan .tulumbalara hltl 
afıslık deveboynu vesaire. 

97,73 1303,00 Nip.ntqı T.,şvfkiyede Şakayik aralığı sokağı kaldı· 
rı.m in.psı. . 

195,00 2600,00 Karaağaç müeueaatı için lüzumu olan 2 t onluk 
kamyon. · . . · . 

391,01 5214:,17 Çubuklu gaz depolarında ihata duvarı inaası. 
161,23 2150,00 Ayaspaşa. Dolmahahçe yoluna dikilmek tll.ere alına -

cak ağaç v~ fidanların mUbayaru:n. . ~ · 
106,58 1421,00 Hastahaneler ve Eyüp dispanseri için lilzumu olan. 7 

adet PolmUvantilatör dô prof hederer cihazıııın sn • 
tın alınması . 

184,11 2-154,79 Abbasağa Çocuk cahçesinde yaptırılacak hhçıvan 
odası ile h~laların f:ışası. 

79,17 1055,50 Cerrahpaşa hastahanesi Tıb Fakültesi serid yatlart 
içhi lüzumu olan 8 kalem tıbbi ecza. 

30,1,49 4.059,80 Hrıseld hastahanesi için mübayaa edilecek 122 kalem 
~zayı tıbbiye. 

184,68 2462,35 Bah~cı.cr müdürliiğü için liizumu oları demir borular· 
la teferrüatının satın alınmnsı. 

!19.26 1323,40 Körrülere konuln:!ak i.~aret lcvh~fa.rı. 

\'\\ k.aıııınun t_ı;ı.yin ettiği v_csaikle birlikte eksiltme güni.i -sı:ı.atine kadar ,. .\~. , .Bu gece. saat 20.30 da "'a n~ı : A . .. . e~n.~leddm .Sara{'oglu 
komısyo~a muracaatla.n lazımdır.. .. 1 ı • HAYAT BİR Neı-;rıyat mudlıru: .Macıd ÇETİN 1 

Bu ·~e a!d ~artnameler kom.ısyondan parasız olarak dagıtılmakta. .. . ' . r Basıldığı yer : Matbaai Ebüzziya 1 

dır. ''1053611 • RÜYADIR ............ 4 • ••• •••- -••••••••••••••••••• 

İlk teminat miktarla•ı ile t uh!liin bedelleri yukarda y:ızıh i~lcr ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. !hal~ 8 '1 1940 pazrırtt.,Si günü saat 14 
de Daimi H:ncünıende yapılac'1lktır. Şartn:nncler Zabıt YO ·Muamelat UU· 
dürlliğü l·.alemi:-ıd0 ~C.ı-lilcbilir. Talll:>ler.ıı iu:1ant . t amirat \'O imalô.ta ::ı.id 
işlerin Fen t~!~i Müdüttl.iğfüıden ihalec!cıı 8 gün evvel mliracaatla u.ln· 
cakları fenni ehliyet vesikaları ile ve 939 yılı Ticaret Odası ve-Jikn.sını v~ 
ilk teminat makbuz vcy.ı mektubları ile ihale gUnü muayyen saatt e Da· 
imi EncUmendu bulunmaları. 111061711 1 


