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Her Yerde 5 Kuruş OONLO K SiYASI HALK GAZETESi 

Erzincan Kurbanları 12,500 Ü Geçiyor 
Kurtulan halk civar viliyetıere taşınıyor, İdareyi ordu ele 
aldı, Koyulhisarl~ Suşehrinin henüz imdadına koşulamadı 

Milli Şef Tokat ve Niksar f eliiketzedeleri arasında 
___ ... __ 

Dikkate Şayan 
Bazı Alametler TAYYARE FiLOLARİLE YARDIM Reisicümhur 

Dün Turhaldan 
Amasyaya geldi Suşehri havalisine bugün havcldan erzak 

atılacak - Karahisarda 1416 ölü var Milli Şef, Niksarda 
yeniden direktifler 

verdi 

Son.,' . tolik kilisesinin 
• en ~efi ile İtalya htı-

kumeti arasında vukua gelen banşma. 
ve anlaşma hareketi beynelmilel si
Y~et ~akımından şliphesiz ki pek bU
y ük hır hadise teşkil eder u 1 . 
haddiza . • ıu.ese enın 
ten b tinde haiz olduğu ehemmiyet-
{). aeka, cereyan etmekte olan harb 
olayısue de ayrı bir milnası oluyor. 

Gerek Alman gazeteleri, gerek İngiliz 
~e Fransız gazeteleri Papa ile İtalya 
b~alının karşılıklı ziyaretlerini esaslı 
~ surette tefsir etmektedirler T • 

bfııdi_ı- ki iki taraf da bunu kendi ~e:. 
natine hizmet ed b" 
nıak ·· en ır hldise ol-

uzcre tasvir ediyor. 

Amasya, 2 ( A.A. ) - Dün saat 
13,30 da Turhala muvasalat eden Mil
li Şefimiz otomobille Tokada harekC't 
etmişler ve 14,45 de şehrin nıedhalin 
de bütün Tokad halkı tarafından mu 
habbet ve şükran tezahürlerile istik -
bal olunmuşlardır. 

Son zelzeleden harab olan Tokadın 
Halle Partisi ve Halkevi, sinema ve 
Ziraat Bankası gibi binalarını tetkik 
eden Milli Şefimiz yine otomobille 70 
kilometre ilerideki Niksara gitmişlf'r 
ve bura.da felaketzedeleri ziyaret ede 
rek habrlannı almışlar, ittihazı ienb 
den yardım ve korunma tedbirleri 
hakkında vali, kaymakam ve beledı'I. 
reisi ile görüşmüşlerdir. 

Milli Şef saat 20 de Turhala dön -
müşler ve Amasyaya doğru yola çık· 
mışlardır. 

Cünıhurr"isimiziıı bulundukları hu 
susi tren saat 24 de Amasya istasyo
nuna varmıştır. 
~ 

300 
. ~~u ~d görüş!~ ~rasında, hakiki 
~~~r~ acaba n~,'ilıretıe kabul ede
be z · Bu ba~~akememize reh

. r olfı.bileook~~- e.saslar ;i· e ed bılniek · • 'L '~~ e-
tel . 1~iif'Unu.:~b tarafla gaze- Felaket hakkında mukayeseli bir resim: Tokad Halk Partisi zelzeleden evvel ve sonra 

yataklı 
hastahane dün enndeıt" ~et· 1 an ~ . 

flin ~fsiıM'a'• y. ~ıtelerı-
ha . .. ,~~ ... _.,aı .adar ol da-
. mün~;~l~ğı kanaati yiz. 

ltaıyan. '}&· . , 
r" l> .Mı' :ıt;nnm tel~kisine gi> 
"' ·van.,ı . ~ . 

Karadenizden yeni tafsilat Erzincana vardı 
Sivas, 2 (Sureti mahsusada gıden 

arkadaşımızdan) - Erzincana 300 
yataklı seyyar hastahane geldi. ve der 

hal tedavilere başlandı. Tahliye de -
vam ediyor. 1500 kişi Divrik ve ~la .. 
latyaya gönderilmiştir. 

likeı:iine uVolmak teh. 
kıym~~~· takım inc-ıtl 
biı·u- a etmek ic;in el-
kr 1~e çalışacaklardır. Papalık ile 
'Ve~ ... esıtsiı ~oktalarda anlnsmışlnr 

. 
1 
UŞ~rek bır cebhe vfkude aetir _ 

Dün Yozgadda da ı 
Zelzele oldu, birçok jr 

1 Karahisarda 1416 
~ Erzincanda ~...--.., Alucarda 195 kişi 
Kurtulanl a rı A Uk listesi ı KUrhan gitti rn~ erdır Anl <>+ k b 1 d . · a.~..ı la.rı noktalar me. Evler yıkıldı · 

enıyettn hiristiyanlık temeline isti-
nad et · -- 1 le mesı keyfiyctile milli kıymet- K h. . k 

re, beynetmiıeı düz('ne istimtd edi- uyu ısarın bı rço A k-d . te.'g raf1a bildiriyor 
Y-<>~u k köylerinden hala bir . . r 1şım1z 

ıymetlerin neler olduğu İt.al_ h b l d [ Yeni Sabah okuyucularına bir hizmet olmak üzere Erzincana hu-
~~ ~tc~erinde tasrih edilmediği . a er a ınama 1 ~usi surette gönderdiği muhabirini, onların ~mrine amade kılmıştır. 
~ 1 

ce henm kime karşı olduğundan Sıvas 2 (Sureti ~ahsu.sada gid~ 
1 

Eğer Erzincanda bir tanıdığın17 varsa \'\; akıbetinden endişe ediyor, 
a hic babsolunmıyor. Fakat bu ··. arkadı:LŞınıız<lan tdefonla) - Şimdı malümat alamıyorsanız "Fııruk Küçük - Yeni Sabah muhabiri - Erzin-

lerden çık A soz-1 E . el 
v .. .. ~n mana Avrupanın siyaset • rzuıca:\ an gelerek buradan ::;ize can,. adresiie arkadaşımıza telgraf çekebilir, yahud mektub yazabilir-
le:ıkul~u.re aid tekô.mülünü azıcık bi- 1 telefon oiliyorum. siniz. Olmadığı takdirde idarchanemize kendi adresinizle, sıhhatini me-
ayr~ı;;~ ok~da: lı.siknrdır ki ayn Erzincan nııntaka:;ııılttl vaziyet rak ettiğiniz yakınınızın ı:ıı1rPsini bırakabilirsiniz. Faruk Küçük, Er-
' . nr: h edılmıyerek sadec<' işaret ı şudtU': , zincanda hayat ve mcmatından cndise rrl.ilen kimseler hakkında tah-

su.~etılc bunlnrda.n bahsoluııma:;ı nıak 1 Şehir luhliye edihnckte<lir, lıükfı-l kik at yaparak \ e neticeleri her akşa.m ~clgrafla gazetemize bildire
sa Ç~ n:. ol~~ğunu anlatmağa kafidir. ~eti~ _emri veçhile kasaba dahil;ncte ' 1:ektit·. 
tini tınku ı~uştcrek Avrupa medeniye 1 eımdılik hiç kimse kalmıyacalltır. ı Bugün ilk listE>yi neşrediyoruz:. 

n §1.indıye kadar kabul ed·ıı · k Yalnız bu sabah 5 tren buradan hli -
ıne'l · ı mış ıy- 1 BiRiNCi Ll0 S TE 

Yaralı Ve Yardım Trenleri 

Giresunun maddi za- Sivas, 2 (Sureti mahsusada gidet. 
"( ı· arkadaşımızdan) -4 Uncil yaralı 

rarı 12 ffil yon ı rayı treni bugün Kayseriye geçti. Burada 
buluyor " '°h .. yaralı ile yoldn iile?ı tı·r 1dı;;iyi 

Şebinkarahisar, 2 (Sureti malısu . ı ç~kaı·dı. ~ar~lım, gıda Ye eşya t.r<!nlc:·i 
sada gönderdiğimiz arkn.d:ı~ımız Gi- Erzıncana gıtmckte devam cJıyur. 

1 resuııdan \.·apur telsizile bildiriliyor ) Faruk Iiti<.:iU• 

Bugün Karahi.ı-ıara geldim. Umumi za 
yiat 1416 ölü \'e 489 yarahdır. Aluc-

rada 145 öfü, 200 yaralı ,·ardır. Yal'

dun faaliyeti p;eni~lemi!oitir. Fakat fc- 1 
lfıketi miite::ı.kih do!ctorların Kara.hl -1 
sardan Alucraya gitmedikleri ~ıl
nıı-, ve Sıtma. Mücadele dol.toru der-

Gölge Müsabakan11z 
Abidelerimiz: No 13 

~ enn bazı hareketler hakikat reket C<l~rek yaralıları ve ailelerini 
aarsmışla ed ' en 'T· .. .. 

h r, r ve inkar etmişler ve ı go urmuştur. Mecruhlar ve felaket-
:.~ vetmek tehlikesini göstermişler _ zedeleı: Divriği, Sivas ve Malatyaya 

Erzincana hususi surette gönderdiğimiz arkadaşımız Faruk Kü- 1 hal a.zlt-dilmi~tir. 
Giresun vilihetinin ta.hrfüattan za

rarı 12,000,000 lira tahmin edilmeli -
tedir. 

ıı. Bu hareketlerin en mül . . 1 nakledılmcklctlir. 1 
mUn· d' ıımmı XO-
. ızm ır. Fakat nnsyonal Manzara ve ahalinin hali uiirekler 

lız · d b < - sr,sva- . . J 
mı e u bakımdan ondan · dayanır gıbı cteg-ildir. Koca memle -

ğ · A avu·ma- · 11 ımkan yoktur. Hatta ko -.. . ket başlan aşağı yaugın yeri ve kor-
tıs nas al muuızm k . 

Yon - sosyalizm bir'b' . . ·unç bır harabedir, demekte müba-
tıddı d w.1 . ı ırınm lfi. -
h eaı., .bıribirini tamnmhyan ik. . ga ~oktur. 
,~ekct gıbı t('lakki edilmek te Y 1 ı . Erzıncanda askeri lisede ölenlerin 

Ounaz 1\. •. i an IŞ 'kt a·· 1 5 . · omun zm bir sosyete iç' d nu arı ıuı 1 ı bulmuşLur. 
g_llya iktısadi ve sosyal müsava~nt ~ _ Vilayetin beş nahiyesinin halkı ta- 1 
sıs etmek c ı· d e m ··ı ·· t•· k . . me m edir. Dünya tek bi ame:ı o muş ur. ı 
~trılinıst sosyete3i hnllne k&lbe4-m ~ · Erzıncanın 17000 küsür halkından 1 

bu~r. N'asyonal - eosyalizm ise d~vı:t 12.500 kişinin maalesef kaybedildiği 
Udları içinde mlilkiyet hakkına anla~ılmı§tır .. 

(Sonu 5 inci r d "Yaralı mık tarı 1000 den faz-
Bü.seyln Oa saya a) lııdır. Şehiı·de kaza ve nahiyelerde 

hid l."AI.çIN 
1 

(Sonu 7 ncide) 

çük bildiriyor: 
Baytar bin başıı::ı Ratib ve ailesi yaralı. 
Talebe Hüsameddin Akoğuz yaralı. 
Ilapishn.ne İnşaat Müdürü Abdülkadir Ulusoy sıhhatte. 
Erzincanlı Elif yaralı. Kocası ve Uç çocuğu ölü. 
Erzincanlı Emnıllah Ziya ~ahlıattc. Karısı ve kızı yaralı. 
Mchme<l kızı Hanım, Ahmed Yeşil, Mustafa oğlu Rıza, MevlUcl 

oğlu Fahri, Ali oğlu Nud, Salih oğlu Rıza, Mehmed kızı Şehriye, Arif 
kızı Aliye, Arif oğlu Ali, Dursun oğlu Hüseyin, Mustafa kızı Makbule, 
Mustafa kızı Vesile, Çuhadar S.ıl!h, Bilfil oğlu Fazlı, Hüseyin kızı Be
sime, Ahmed oğlu Nuri, Şükrü oğlu Cemil, Abdullah oğlu Ziya, Hüse
yin !şmcn. Mehmed Turan sıhh:ıtteilirlcr. Bunların bazılan ufak tefek 
bereler almışlarsa da haizi ehemmiyet değildir. 

Ali oğlu Hüseyin ağırca yaralıdır. 
Sivaslı Hayn Töre Ye oğl~ Derviş yaralı. 
Vehbi Yıldırım yaralı, karısı akıbeti meçhulduı·. 

Ahhas Pamıaksızoğln 

[Somı 7 incide] 

"Burası eskiden Er
zincan şehriydi, şim

di harabedir,, 

Arkaua~ımız Faruk'un bu tü)lcı· 
irı•~rtici manzaraya a.id röportajım 
l iincii sayfada bulacaksınız. 

Bu ııedlr ve nerededir f 
Cevap: • • • . . . . .. . . . . . . . 



&hHe: .! • f'ENl8~B~B ,, 

Kanada dominyonunuıı 
l()n dört aydaki faaliyeti 

Katilin itirafı 1 Galib Ef gani A navaron ue birlikte AJnı.:ı" 
Firuzun anaaı, yalancı Peygam- OKUYUCU nac1.,sr1~;..ı::ı:;:::,.:=; 

ld ., • J .,türd'/1 «Aziz beni vuracakh, -- -- · ~ Dünkü muhakemede demokrasUerhıe Avrupadaki oıiict 
beri, Ö ürecegı oaaya go - bıçağını alıp bir yerin- DİYOR K/ dolandıncılık suçundan deıe .... .,.ını1a., yapabilecekleri nııı6 

-
2
6- den dürttüm .. )) Adliy.e ~ V~kAletimizin beraet etti ~;; b'::1:ı:a;:~:=.; 

Ge"'e olmuştu.. Y~r~~larını ııktı. . . Birkaç gti.n evvel Feriköyünde bir Perapalas oteli sahibi Misbah ta- ya.rdımuı esaslı bir mahiyet kes~ 
(San'a) nın sem3.J5ını korkunç ka- Dışlerım gıcırd&.tarak mırıldandı. hı:..;ı: lm b'sku··vı· fabrikasında dikkat nazar_ına !rafından ;reyyah Galib Efgani aley - ttg-i bazı İn2:iliz gazet.elerinin neŞret· - ~ lın. ek l 1"$a ö.U.!Se o uş, ı ~ 

ranlk kapl~ştı. Yalnız yalancı pey- - Eger o~l~ benge kıye~ başo ~ma amele 20 yaşlannda Sivaslı K6.mil, Adli tebligatın posta ile yapıl _ hine açılan dolandırıcılık davasına tllderl istatistiklere nazaran an.tıı' 
gamber Esved.in evi etrafında mu - onun yap~~~gı ışı en aralarında çıkan bir kavgada, ayni masına dünden itibaren bqlan _ asliye sekizinci ceza mahkemesinde şılnı.:ıktadır. 
haf aza vazifesi gören müsella.h as • da yapabılirim. . . evde oturduğu ev sahibi Aziz Süley- dı. Bu şekil değişikliği dolayısile dün devam edilmiş ve krn bağlan- Filhakika Kanada dominyonunol 
kerlerden başka b\ltUn San'a derin Firuzun anası bu düşüncesının de- ma.nı bıçakla karnından yaralamış, adliyenin 78 mübra.şiri açıkta kal- mıştır. ba.şbca gayesini harb teşkil etmero~ 
bir uykuya dalmıştı... rinliklerine dalmadan duvara vurulan Aziz h talı ed ··lm·· tü Katil Ka- dı. Vekaletimizin bu emektar va-

1 

Celse açılınca müddeiumuılıi iddi- le beraber, eylôl ayındanberi be;;et 
Esved, yine berroutad işret sofra- iki darbe ile silkindi ve akabinde de ·ı d'~s s:tan::ınei birinci sulh tandaşlann mukadderatile yakın- asını serdetmiş, muhakeme safahatı- faaliyetin muhtelif sahala.rmda bll' 

ı:ıı başına çökmüştü. duvarın deliğinin sokak tarııfmdan a· :~ =hkemesine verilm.iş, sorgusu dan al8.kadar bulunduğunu biliyo- nı hulasa ettikten sonra, Galib Ef ~ yük işlet' göJ'D!tlŞ ve istikbalde, aııl' 
Firuzun anası, yalancı Peyga~be~ yak sesleri duyul~u. _ yapılmıştır. Kamil demiştir ki: ruz. Lakin bunların arasından dün ganinin ceza kanununun 503 üncü va.tana diğer dominyonlar gibi JJJıl' 

rin hırsına esir olan bu kadın bıraz Hemen oturdugu yatagın kenarın· - Ben Azizin evinde kiracı idim. bize gelen dört beş sabık mübaşir )1 maddesi hükmüne göre cezalandırıl- a.zzam yardımlarda bulunabileeeğiıt 
sonra kendi vasıta.sile son nefesini dan ~ıçradı, pencereye koştu. Gece - Orada Merzuka adında bir kızla ev- ?unu anlattı: masını istemiştir. \'e bunnn da kat'i surette imkan d" 
verecek olan adamı büsbütün kendin- nin. zi~iri k~~anlığı.na rağmen sokak- ı' lendi~. Bir müddet sonra Azizle a- "- Biz, senelerdir hizmet et • 1 Bundan sonra emniyet ikinci şube hilincle olduğunu müşahede ettir . 
den geçirtecek hnreketlerde ~ul~~- takı sıyah g~l?ele~ı t~dı. k d l ramız açıldı. Evden beni çıkarmak tik, şimdi açıkta kaldık. Devletin müdürlüğü fezlekesi, Efganinin ilk m~tf.r. b 
yor, o gUne kadar göstermedıği ılti- Gelenler ikı og u ı e ar a aş art istedi. Yataklanroı ve ec.yamı alıp ifadesı' ve Mı'sbahın c.ı'kaAyetnamesi Hakikaten, Kanada birinci har 

"' yaptığı şekil tebeddülüne bir di - "' t fatları, yapmadığı işveleri bu gece idiler.. çıkacaktım. Azizin karısı mani oldu. yeceğimiz olamaz. Ancak mağdur okunmuştur. Misbahın avukatı Suad yılı için 325 milyon kredi kabul t.' 
yapıyordu. Esvedi öldürmeğed glielm~şlerdi. ak Bu vak'adan bir gün evveldi. O ak- olacağımızı anlıyoruz. Çünkü he- Ziya müddeiumuminin roütaleasına tikt.en ve kendi t.opraklarını enııı; 

Nihayet Esved, artık güçl~l: söz Dı.ıvann içe~den . e ·nmış ve ~c şanı eve g(:ldim. Beni içeri almadı - pimizin birer memuriyete yerleş - iştirak ederek Efganiden 3890 lira- yet altına. aldıktan sonra anavats 
söyliycbilecek bir dereceye dl.i.ştu. sokak tarafı ınr.e bır kısım halinde lar. Odamı boc.~ıtroıcılardı. t,..,,ri at - l nın tahsı"lı"nı· ı"stemı'ştı"r. esaslı snrett.e yardım işlerine giri'' · · k :ıl"" ~ -s~ tirileceğimiz vadedildi. Halbuki 

Beyni, içtiği şarabın tesiri içinde bırakılmış olan bölmesmı boc~ınınd maları için ısrar edince, Aziz bir so- 78 mübaşirden 34 üne taşrada 1 Galib Efganinin vekili Hamdi Ü- miştir. Bn maksadlıı: .:ıı 
ya_ tarken_ go.·zıe_ri hırsından kıpkır- in_t.ika .. mın .. ı almak istiyen u a ı.n ı1 pa ile dışarı fırladı. Ben korkup kac d 1) Kendi gemilerite nakleyled•!!i· 

- memuriyet verildi. Fakat harcirah ge, tecziyeleri istenen 503 üncü ma Jı mızı kesılmıetı. busb~tun .açtı. . . ı tım. O geceyi, Pire Mehmed isminde verilmediği için zannederiz bun - denin hileden bahsettiğini, halbuki 1 ilk Kanada kıt.alarmı tam teçhizat 
Firuzun anası, hareket zamanının !kı rlakıka sonra delıkten Firuzun 'bir ıtrkadaşımm evinde geçirdim. olarak ve kuvvetli bir tayyare filO' 

1 !arın hiçbirisi gidemiyecek. İçi - I Galib Efganinin hile yapmadığını, ,ııı geldiğini anladı. başı uzandı. . .. -· .. Vak'a akşamı yine eve gittim. Karını - hk su iJe birlikte göndermiştir. Bu i.ı 
- d ı ! mizde bu akşam ekmek parası ol - hadisenin ceza degil hukuk ma e ~ _ :ııı Yalancı Peygamberin koluna gir- Yalancı Peygamben doşegın e o. - la eşyamı istedim. Aziz çıkıp, karı • ~ 

1 
. kafileyi ta.kib eden ikinci bir Kansu 

k Es di mıyan aile reisleri var. Hükiime - mesile alakadar oldugunu söy emış, 
di. Güçlükle ayağa kaldırdı. dürece~ ola~ ~i:uz artı ve n mı da, eşyamı da vermiyeceğini söy- timizin bizi himaye edeceğıne ve beraet talebinde bulunmuştur. Diğer kuvveti de ge!,)enlerde İngiliz liJnall' 

Türlü işve hareketleri yaparak kol- maktelıne gırmıştı. ledi. Elinde uçlan zincirli bir saka J lQ.rından birine ~ıkanlmış n doınill' 
b. hal lıni • • • iş vereceğine imanımız kuvvetli; vekil Şerif de ayni şeyleri tekrar et- taraf da bu ları arasında §Uursuz ır e ge ş . . k sırığı He üzerime hücum etti. Kafa - lakin o zamana kadar aç ve sefil miş Galib Efgani, yaptıkları mas - yonlar nazın B. Eden m n 

Esvedi maktel vazifesini görecek o- Fıruz, delikten dışarı uzana.ra ar- ma vurdu. Dövüş arasında, Aziz, oğ- ı rafla kendilerine gösterilen fatura kômet namına sel8.mlanmıştır. 
daya scvketti. kadaşla_rına hafif s. esle: . . lu ~.ı2 yacı•nda Orhana seslendi. Bir bı kalmıyalım. Bizim mübaşir taki- · f k 2) Büyiik Britanya, Avustral,.. 

~ bat u··c ti ·1e h lktan topla yekfınu arasında 850 liralık bır ar Bu oda .. Her gece yattıkları oda - Bıraz beklcyın, de<lı, ben_ vazı- çak istedi. Biraz sonra Orhan bıçagı- re namı a • ' ve Yeni Zela.nda Ue yapılan bir s.JJ' 
· 1 nıp ta 4 senedir tevzı· edilmiyen !oldug-unu söylemiştir. _11 değildi. yeti göru_·P anlıyayım. Sonra sızı yar- getirdi; babasına verdi. Azizin bi - laşma mucibince, Kanada, 57 meP' 

40 küsur bin lira paramız var ki Mahkeme, Galib Efganinin dolan- .1.ı F....sved, sarhoşluğu arasında bunun dıma çagırınm._. . . leg-ini büküp bıçagı- elinden aldım, bir teb ve altmış tayyare meydantnlJ" 
muhak·m ve· esinde duruyor Bu dıncılık suçunalt.n beraetine karar J farkında oldu. _Am~er kabu~, mı~k kokular~ ıl': yerine dürttüm amma, neresine dürt- 1 zn · - senede (25000) pilot. yetiştirmek ' 

- Buraya değil .. buraya değil... agır bır hava ıçındekı odada şımdı tümimü bilmiyorum. Ondan sonra da nu şimdi bize dağıtmaktan daha vermiştir. ~in hazırlanan geniş bir plinın ıat• 
c.,. tabii daha hayırlı hangi ı·ş ol Misbah, isterse, alacağından do-Diye mınldandı. Fakat kurnaz ka· Firuz ve anası karşı karşıya gelmiş- kaçtım.,, ' a - bikine geçmiştir. 

1 d" bilir? Pek rica ederiz, halimizi ve layı, aid olduğu hukuk mahkemesin- miJt. dın, ölüme sevkettiği adam için inti- er ı. Hakim Reşid, Kamilin tevkifine de dava. ikame edecektir. S) l\luhrlbleri ve muavin ge 
hah ettiği bu odayı öyle ince bir ka- Firuz, gözlerinden kin ve intikam karar vermiştir. endişelerimizi büyüklerimize bil - v vvv.... rUe, Büyük Brltanyaya giden yi~:ı 
dın ruhu ile hazırlamıştı ki, içeriye ateşleri saçarak anasına sordu: vvvv :liriniz.,, IKTISAD lŞLERI 

1 
cek maddeleri ile gıda. mad.delerw 

giren Esved, bu odanın havasını dol- - Uyuyor değil mi? ONlVERSITEDE: Dünkü Yardım Faaliyeti hllınil ticaret gemileri kafilelerltt6 

duran ve gümüş buhurdandan duman - Evet .. hatta sızdı bile... Dün gelen ithalat refakat lşlne de giı·l~miştir. 
saçarak yükselen amber kabuğu, miı:ı Firuz yatağa baktı. yeni a~ İ :tanlar Zelzele felaketzedelerine yapılan 4) Cehhane ve harb malzemesi i9' 
kokularını ciğerlerine kadar çekince Orada, Uzeri kalm bir yorganla ta- Üniversitede münhal bulunan a - yardım teberrüü dün de devam et - eşyaları tiJısali fçlıı harb endüstrisinin ıu.Jd· 
derin bir ooh ... salıverdi. Ve soyun- mamen örtülmUş bir insan şekli var- sistaııhklara yapılan tayinler tasdik ' ~işt~r. Sanayi !3irli~n fabrika v_e Dün muhtelif ecnebi vapurlarile şa.f çarelerini de nazarda. tutmuştıı1'• 
madan, köşede hazırlanmış yumşa.k dı. Bu insan şeklinin ne yüzü, ne de edilmiştir. Bunların 12 si fizik, kim-

1 
ımalat.~ane sahıblerı ~as~~a aç~~ külliyetli miktarda ithalat eşyası gel- Bu muht,ellf faaliyetlerin en bil· 

sedirin üzerine kendisini attı. ayakları, hiçbir tarafı gözükmüyordu. ya, tabiiye. biri iktısada aiddir. ı teberr~ata . d~v~m edı1.mıştir. D~n miştir. Amerikan bandıralı Eksfla - ~ında. da. mUttef'ıklerin emrine adeti 
İki dakika sonra ise bütün Ye - Firuz, gUrültU olmasın diye kılı- İhsan Özdoğan tecrübi fizik. Sa - 1300 kılo bıskuvı, 1400 lıra kıymetin- rer vapurile madeni yağ, oto aksa - bitip tükenmez gibi görünen muaı' 

meni lrtidad ettinnie olan yalan- cını yanına almamış, delinen duvarın IS.haddin Okay hayvanat, Tevfik de pamuklu mensucat, 2000 parça- mı, pamuk mensucat, demir eşya, zam tabü servet membala.rıru da -ret 
cı peygamber horul horul uyuyordu. sokak tarafında bekliyen arkadaşla- Baykara ikinci dahiliye, Ekrem fi- dan ziyade kazak, 262 çift kundura kimyevi ecza, boya, vernik, diş ma.- miştlr. Bu arada, cihan nikel tstilt' 

Firuzun anası da soyunmamıştı. rına bırakmıştı. ziko terapi, Saffet Suray matema • 196 ~ift lastik, 150 kilo koton ~drofil, cunu, röntgen ve foto filmi ve camı, sa.Jatmın yüzde 80 nlnl kontrol C()eıl 
Odanın kapısını arkadan sürme- - Bu herifin başı ne tarafta? Yor tik enstitüsü, Sadi umum Ye tecrUbijnakdi yardımda bulunan fabrika vı:ı radyotron, elektrik malzemesi, oto· Kanada, bu maden ile blrlikt.e, bil' 

ledl. ganın altında belli olmıyor. Söyle de emraz, Zeki Butur ikinci hariciye, imalathane sahibl.e~inin bir listes~. ya mobil lastiği, sinema filmi, makine tün bakır istihsatn.tını da ga.rb de · 
Gtindüıdcn deldiği duvarın önüne gidip kılıcı~ı alayım ve bir vuruşta Hamdi dişçi okulu, Celal Ket mara-!pılmıştır. Bunun ıçın çarşamba günll ve aksamı, ensulit tahtası, yazı ma- mokra.siletinln ih1iya.çlanoa hasret· 

örttüğü kilimi kaldırdı. Ocakta ya- kafasını koparayım. zi teşrih, Sabri iktisad ~e sosyoloji bir toplantı yapılacakbr. kinesi, Sovyet bandıralı Zvanetya va- miştir. 
nan ateşin alevlerini, odaya pek fazla Dedi. Esvedin karısı yalancı pey- enstitüsü, Baha birinci hariciye, Se- ·•·.. purile kimyevi ecza, vıı.zelin gelm\~- Bu suretle, İngiltere ile FranSllı 
ışık vermemesi için söndürdü. gamberin baş tarafını gösterdi. Cina- 18.mi 2 inci iç hastalıkları asistanlık- Galat• ) O CU ••lonunun tir. domfnyonla.rdan azami surette tstf· 

Ve kendi elile ölüme sevkettiği a· yeti işliyecek el artık huırdı. larına tayin edilmişlerdir. tefrlş•ll Rumen bandıralı Transllva.nya va- fade lınkinlarına sahih lca.lnıakf:Sr 
damın yatağının eyakucumı otura - Firuz duvar deliğine yaklaştı. VV"VV-~ M tta b"'t·· . t tam purile de külliyetli miktarda boş çu- ve muazzam harb ma.srnflan11& çl 

1 di DENiZLERDE ar u un ınşaa ı aınlana - . . bl · d ,.,. rak beklemeğe başladı. Arkadaşlarına ses en ' : : . • val gelmıştır. Bu sebe e pıyasa a ilk maddeler istihlii.klne Jca.rşı fktV; ... 
v bir H h ı· · cak olan Galatadakı asrı yolcu salo- bı'r müddettenberı· hı"ssedı'lme1·te o - di 4--.:ıblrl 1 L- her b _ __,, ___ ._,... Cinayeti işliyecek ogullarının - er şey azır .. ge ınız.. F t sefer- H IK,U ere ""ra ;o yuı-ulllm»-

an evvel gelmesini bekliyordu. Ayni anda da yalancı peygamberin ır ın~ ~apur nunun tefrişatı ve mobilyeleri bugün lan çuval buhranının önüne kısmen da mukabele eylemekt.edlr. 
Saatler geçti... yattığı yatak tarafında da 'l:Sir gıcır· lerlOI 8kSatb münakasaya konulacaktır. geçilmiş olacaktır. Dr. Reşad SAGA1' 
Dışarıda, iki adım ötede, ince bir tı duyuldu. Son fırtına sebebile Karadenizde-

duvann hail olduğu sokakta dol~ Sızmış. kendinden geçmiş zannedi- ki vapurlar limanlara rötarla muva-ı' llllllllllllllllllllllll~llllllllllllUUllllOOlnıUlffillllUJlllilllllllBIUJWIUlllWOllllllllllllllllllllllllllllllllll;llllUIJmOllUlllW[lllllUIWOilDDllBOllllDIJfifilDlllllftUllIDHnıllllllınffiHlllJlllJ!ıntlJfililfllll 
tek tük ayale sesleri vardı. . len Esved, odadaki fısıltıları işitmiş, salat etmektedirler. • 

Bunlar, yalancı peygamberin evini üzerindeki yorganı atarak yatağına Evvelki gün Bartına seferini y"a, - ş E H ı R H A y A T ı 
bekliyt!h muhafızlardı. Biraz sonra oturmuştu. parnıyan Antalya Yapuru dün akşam 
bu ayak sesleri de kesildi. Karanlığa rağmen kanpsmda Firu- hareket etmiştir. Anaf arta vapuru 

is~~~!i!~; ;~~~:ı:~~~ eVin öbür zt_\foö::l~.~:-~::;:rı.ı: tırlıyacakmış gi- ~::::ıiz!'e;~~:!e~:~r i:fe::~ !UIUllllllOllllllllllllllllllllllllllllllll~!Ullll!UllllllUmlDlllll111111111UJlllllllllllllllllllllllllllllllJllllllDlınUllllllllRllllUlllUIUllDllllDllllDllllllllllllfillll:lllllllllff~llllllflHıDmmmımıunmnınıııııun-b ld B k b l Karışık Istanbuı Ne derseniz dey, in, diş sızısı, yü- yapmayı huy edinenlerden birisi Firuzun anasının kalbi şiddetl3 ı açı ı. ogu ır sese: tir. Halen Karadenizde bulunan Ege, • 
rarpmag-a b11Qlad1.. - Ne var .. ne oluyor?. Dumlupınar, Aksu vapurları da birer reklt>.r acısı nev'inden bir tesir ya- haberi duyunca lıemen atıldı: 
"":J "" Muhtelif tren, ekleme mahalle, b ... •t ı Be k t •- B "-d f--1 - rtık d k -Vakit geçiyor, Firuz hala gözUk- Diye bağırdı. gun·· rötar yapacaklardır. Karadeniz- pıyor u -r• ... re e vers1.11 - u nıı. an ıw.u1o a; ·; o 

mahlut yag-, bozuk sicil, nıag-şuş ta'··- t "' A • b t .k"' 4--r se v t ar dol•- _ _.__n" mlyordu. Bu sırada Firuz bir saniyelik kısa de fırtına devam etmekte olduğundan H.Wı, maça manasını ıs a a Qdl" "' r e yap , hur apn.ıı.u~ 
Acaba gelmiyecek miydi? bir tereddüd geçirdi. Esved uyanmış- bu vapW'ların daha ziyade gecikme- para, katkılı un, yamalı bohça, tür- kışmadı ! .. yapar, doktora büyüle ikramiye çı-

lü güveç, aınbarastrik ve karışık kar 
Acaba oğlu büyilk bir tehlikeye mi tı. Çok geçmeden muhakkak surette 1eri de muhtemeldir. Mersinden bek- ismi fail eskiden de vardı. Bir ara- · 

maruz kalmıştı? f kendisini tehdid eden ölüm tehlikesi- lenen Erzurum vapunı 4 gun·· rötar Bir eğlence yerinin iç kapısına Daha c.levam edeeekti, arkadaşıJXJ 
hk muhteU mahkemeler çıktı, dev- k ad b' tu sözünü kestl · Yoksa maksadı ke"'~" mi edilınış" ti: rıi anlıyacak, imdadına çağıracakb. yaparak bugu··n gelecektir. ya ın mas a ır genç o ruyor, • 

:iU rini bitirdi. Muhtelit mekteblerin k d · "k ık ti tl öt.el · · ddi d d "za.f" ti Bu düşUnce ve bu ihtimal içinde O zaman ise her şey mahvolacakb. Llm•nda bir ka ık apı an gıren a.rış ,, ar s et o- -- u ı an a a ıye 
Y türemsi ' 'enidir. Muhtelit bayat "k ık' dil! ı bo ı ı b .. ah , kadının gözlerinde vahşi bir şule çak- [Devamı var] I d ,, na ayrı ayrı arış .,, ere n- umum ye.,, var amma, umuş e 

G Parça an ı muht.elif ihtUatlarla Rus salatası suvar di'"·orJar. Yanındaki sırıttı: den büsbütün malfıJ. .. Doh-t.or HfüW tı. özlerini hala horul horul uyuyan .............................. .............. ,J 

sızmış Esvcdin üzerine dikti. İtalya' ı•Je Limanımızın 250 numarasına ka - oldu. Ç-e~nici insan, buna hem ba- - Yahu, sen bonsuvar vestiyeri yin Suada, ikranıiyc, doktor oldU-
yıdJı bir kayık dün Galata köprüsü - yıhr, hem de -mahrum olduğu za- misin AJlah a.5kınn.? ğu i~in çıkmadı ki! 

- manlar- burun kıvırır .•. Rulı ile et - Ya neden? ,_ ______ ._ _____ , M •• k nün iç tarafına çarparak hasara uğ- Karışık günlerde yaşıyoruz veJ-
V: • s b ' uza ere ramış ve fazla miktarda su almağa ve işkembe muhteliti değil mi yaf!. basil! - Şairimiz dokt-0r dcğüdir de 
1. en ı a ah başladığından batmak tehlikesi ge- Şimdi, tabiri yerlUeştireceğiz eli- ondan! 

ABONE BEDELİ 

IENILLIK 

8 AYLIK 
8 AYL.IK 
1 AYLIK 

TUrtdye Ecnebi 

1400 Kımıı 1!700 Kuruı 
1GO • 14110 :t 

400 • 800 • 
1110 • 100 :t 

Bir ticaret heyetimiz çirnıiştir. Hadise mahalline yetişen ye tersyüzü edip ortaya bir karışık == K 
limanın 11 numaralı romorkörü ka- koyuverdiler... Talih iyi teş-

bu gün Romaya yığı kurtarmıştır. Bunların ne çeşidlerine rastla • 

gidiyor Ege llmanl•rına zuhurat madık? Bir lokanta listesinin 
. !talya. i~e. ~icar~. ~Una~e~etler~i- postaları Fransızca kısmında şu ismi gör -

zın tanzımı ıçın hukumetımız bugiln- 1h t . i .. bet"l müştüm: 
ttal b. h t .. d k raca mevsım munase ı e Ege Oadin Gcubcgui an Qnaimaque yaya ır eye gon eıece • d .. 1. 1 d b. ·1.-: 

1 

his koydu! 

. . . . 1 enızı ıman arın a ın.ruıuş o an [K kl kadı "beğl d k · tir. Bu heyetımızın talyanlarla Ro- t· A 1 1 ta bul t· k ayma ı n go eme ıs-
3 IKiNCıKANUN 1940Çarşamba d ~ U 1 1 d T'" k ıcarı eşyayı a ıp s n a ge ırme ter!] ma a yapacagı m za cere er e ur . . . . 
=====-111!:;:;::ıp1z=::=======I h t' R B"' '"k El . . H'. U:r.ere Denızyolları ıdaresı Samsun Yuh L>"ker gı'bi ortalama bir Fran 

Lirik şairim.iz Hüseyin Suad Yal
çına yılbaşı piyankosundan 00.000 
lira çıkmış... Piyanko taUinl idare 
eden melek mi, ilahe mJ her ne ise, 
-şu bizim Noel babamız yani!- buse
fer isabetli bir t.eı:ı;Jüs koymuş ... Bu
nu edib doktorun mükR.fattan 5000 

5S8H.Zilkade23 355 ~. l.Kinua21 eye ıne oma uyu çımız u • k" -1 t V . ~ 
seyin Ragıb başkanlık edecektir. He- vapu:unu ırc.ı.ıamış ır: . apur dün sızca edatla kancalanan bu karışık-

cauaı 3 Ayı t K.uım ı· 51' tin di- za1 1 d .. Mersıne hııreket etmıştır. Samsun .__ nefsi can sagrlıgı- ., karısık dil ye ger a an şun ar an mu- E , · · 'kJ . uw.s -
E.sıırıl Sc•t Vc•ctt s •• ı lrekkebdir. Dış Ticaret İkinci Reisi vapu:U. 

1 
gc ~.enızme 1 ncı zuhurat konıpostosu gibi bJr şey!.. liı'asını <lerhal Erzincan :fcliilıet:ıe -

C l Z. K b' M"dürü B'" acferıo.ı yapmaktadır. G k biz' l delerine vennesi ve "Kızılırmak,, 1u,. 91 Oil• li!l••t ,..... ötl• llcl••i ema ıya, am ıyo u u • eçcn a §am, ',tm meş ıur Be~ 
ı lend, Hariciyeden Kemal Nejad. He- Denlzyollarına bir tayin sim Koşa1ay1a konuşuyoruz. Birisi faciası kurbanJarmın ailelerine de 

2 34 726 ' ~1 -1 26 ı ·~ 18 -1,. 39 1 1 k 1 . h edi .. ~ .. •yetimiz bu t.\l§amki trenle İtalyaya Devlet Limaniar Umum MUdilr • Besime sonıyor: - !·:ırc ını ayırması o ayca ıza • 
hareket edecektir. Romadaki lta.1van IUğü memurin müdürü Cevad Deniz- - Bugi.in Macarlarla kim oyna- yor. 
heyetine Senato Cacininin rfy'aset e- yolları Seferbtlrlik müdürlüğüne ta - dı f Zt~ka "'e bilgi emeğinin mulı~ 
deceği haber alınlDl§tıı:.. yin edilmiştir. 1 - lst.anbul karışığı!,, 1 lalan i.izerinde insafsızca demagoji 

---Alqtı. Y•taı lınMk AktL Yat.ı l._lıı 

iiöO 1 38 12 4711, 5218 29 S4ö 

Fatih IIıılkcvinde Yardım 
Kabul Bürosu 

Fatih Halli.evinden: Zelzele fela· 
ketine uğrıyan kardeşlerimizin yaı:• 
dınuna koşmak istiyen yurdda.şl:ı.· 
rın yapacakları her türlü yardınıl 
memnuniyetle kabul etmek üzere 
Evimizde bir bilro kurulmuştur. 
Gi.inün her saatinde yapılacak yar
dımlnr kabul, tasnif ve ambc.tlaj .. 
dan sonra hemen sevkedilecektit• 
Telefon numarası 22824 dür, tele .. 
fonla müracaat vukuunda derhal 
bir memur gönderilecek, yardıı:nlat 
mahalBnde teselli!m edilecektir. Ks.• 
yıd, tasnif ve ambalaj işlerinde ça"' 
~mak istiyen yurddaşların bu ar• 
zulattna şimdiden mUteeekkiriz. 



• 

s ., #' zıtll ~••W•&8 
------ -- -

Hitler Musolinid--;n sulh 
tavassutu istedi ı 

Fuhrer Rusyamn mağlObiyelinden korkuyor 
Duçe, .mütt~~k~er Polonya ve Çek
yanın ıadesını ıstiycceklerinden bu 

teklifi reddetti 

Parti Grupunda 
Bqveldlimiz alınan 

tedbirleri izah etti 
Ankara, 2 (A.A..) - C. H. Par

tisi BUyUk :M"ıllet Meclisi Grupu bu 
gi1n "2/ 1/MO.., saat 15 de rel8 ye. 

kili Hasan Sakanm riyuetlndı 
toplandı. 

llk defa 8Ölı &la.u Baivekil Dl'. 
Rerık Saydam memleketia "Vbi bir 
sahasımn uğramıı olduğu zebele 
tela.keti karşısında bugüne kadar 
alıDllUI olan tedbirleri ve !el&~ 
zedelere yapılan imdad ve yardım 
muamelelerini izah etti. 

Bu meV%\la dair sorulan sualler. 
icab eden cevabları verdikten son· 

Londra, 2 (A..A) y ksh" - ra Hariciye Vekilimizin Umuml He 
vening Ncws ~ -:- or ıre ~- Havada iki tarafın faaliyeti ~ok yete beyanatta bulunacağını ifade 
muharriri &'. ~inin diplomabk mahdud olmuştur. Almanlar doğu etti. 

Hitıer ~)lor · bölgesi ve Patis bölgesi üzerine ia - Kürs\iye ıelen Hariciye Vekili 
birliv· d ' m~yruun Sovyctler tik§af tayyare.si göndennişlenlir. A· Şükrü Saracoğlu son iki hafta sar- ' 

olll en beklıyeblleceği yardı 1 . . . . 
yaya bild · . m arm ışaretı verılınemıştir. f ında cereyan eden siyasi hidise-
h ırmış ve bir Rus muvaffa- ş· 1 d · · d · f · b" d · · ~ akkındald ha.yal ink. 

1 
una enmn ckı aıılıyet ıraz ler Ye müzakerelere aır ~t 

kiyctsizliğlnin tevr d 1:n~ ~l • da.hıt ehemmiyetli olmu!iJtur. Şinıı>.l verdi. 
neticelerden kork ı k e:e . cıdôl denizi ilmrinde u~ao iki Almen tay- Bu izahat reye konularak müt-
ban§ ·· ~ mutte.fıklerle ya.resinden biri dUşüriUmüştür tefikan Umumi Heyetçe kabul o · 

muzakeresıne girişilm . . · 
Mussoliniden rica etmi tir esınr ~Jğ':1' ~af~, İngiliz devriyeleri iundu. 

Mezk{\r gazeteye .. ş · . denız üzennde ıkl lieinkel bombar - Bundan sonra bugünkü ruzna -

Kemalpaşada seylib
dan 19 vatandaş öldü 
Adapazarında da feyezan 
Ege mıntakasında sular 

oldu, 
• • 
ınıyor 

Dtln Nbah btanbulda başhya.n k~ı·, akşam beri darmu,tur. ~imde 
karlı sokaklardan bir manzara görliyorsunuz. 

müttefiklerin Polonygor~, ~ssohnı dıman tayyaresi görnıtişler ve der - menin birinci mali maddesini teş
vak-ıruun tahliyesini ~stee cl .0810 • hal muharebeye girl.,mişlcrdir. !ki l kil eden ve geçen haftaki Umumi Aadapazarı, 2 (A.A.) - Devamlılyağan yağmurla.rı mUteakib Sakarya 
tem~ .olduğu için bu ~ekl~l ;~dmu~ 1 ~~m~~ .. ~Y?'a.retıinden en ar; bi":11in I Heyet içtimaında Parti İdare He- otarak yağan yağmur dolayısile nehrinin de taşarak Adapuan ve 
lemiştır. ey duştugu ıtiraz kabul etıuez şekilde yetine tetJkili kara"Flaştırılan ko • Sakarya nehri yükselmeğe başlamış Geyve ovalarile Geyve istaayonunun 

Almanya ·eter v~ d d 
1 

• sabit bulunmuştur. misyon tarafından esaslarının tet· ve bütün tedbirlere rağmen kazanın sular altında kalmış olduğu anlaşılı. 
P . a e ece anı~! k "k k b 1 ed"l . l ~rıs 2 - Almanya tarnfınd Londra, 2 (A.A.) - 54>77 tonluk ı olunma8t a u ı mış o an merkez köylerinden Taşlık, Karaköy, yor. 

Yenı bir?ulh taarruzu yapılac:ı~. ı-: 1:-giliz Boschill vapuru Şimal deni - Milli 1ktısadı Koruma kanunu pro- Rüstemler, Süleymanbey, Kömiirlük, tcab edt.'n tedbirleri atmak üzere 
kında nvayetler deveran elil"ekt _ zınde bir infillk neticesinde batmı3 - ı jesi ü~rinde milzakcre açıldı. Poyrazlar, Trabzonlar, Adalıköy, Do· dün akşam valimiz beraberinde lstan 
~r .. "Pctit Parisicn,, gazetesine ~ö- tır. 32 ki§ilik mürettebattan 12 si Komisyonca hazırlanmış olan la- muztepe ve Söğütlü nahiyesi köyle- bul ve l\:ocaeli emniyet müdürleri ol
ı e ilkbaharda sulh lehir.da yen· b" kurtarılmıştır. Diğerlerinin öldüğü yiha projesi üzerinde bir çok ha· rindcn Büyük, Kiiçiik Söğiltlii ltöyleri, ~uğu halde Geyveye gitmişlerdir. Bu 
:~~ manevraları beklem••k laızı~~ zannediliyor. tibler söz alarak mülalealar lıcyan Beylik I<ışla köyü tamamen sular al· arada lıınit ve İstanbul itfaiyelerin-

. u manevralar şu &ek tlıfo o."ta lıoland:ıda l"can Ta~y~reler ettiler. tındadır. den müteşekkil bir gn.ıp ta Geyveye 
Ukabileco\tir; ya Amsterdam, 2 (A.A.) - Dün bir Saat J9,30 a kadar devam eden Sakarya suları Mudurnu çayı su- gitmiştir. !Bundan maada Geyveye on 

RiUeı: irnpa.ratoriuk: reiaı· 0 ..., . çok ecnebi tayyareleri Holandanın bu mü?.akerelerden sonra rncvzuun ı ıarile birl~rek hu k_ öylerin bütün. sandal f"Ö;vlcıilmi.ı:ıtir. 
E ansöl ., ' t..;..nng . .. . . b. .. k o " 

Ye olacak,. Himmler Göbb 
1 

şımal mıntakası ilr..erinrlc uçmuştur. mustacclıyctınc ınaen muza ere· mezruatını harab ctmı!'I ve ova bır ~I. Kf'maJ Pa ada 7~a:viıtt Yekunu 
'e ~y azledileceklcrdir ' e 8

• Bu UÇU"lar bilhassa J."'rise ve <>imal nin Lir an evvel intacını temin için ··ı h ı· · ı t:.ı ş ı · · · · :ı "' go a ını a mış r . c ırın ıçme suyu B ., (AA ) B 
Hariciye nezareU mesl. ckt sahilleri boyunca uzanan adalar Uzo.. ayın dördtincü per§ mbc günii U· r s ·T k d - ursu, - · · - ursanın Mus-

t ,.,me bl . en ye • . o an apanca go u analı n t.aştıgın· taf ı~ 1 p k .~ k b 
...., r d 1 nnde , k b l t ıı l d h rnumt Heyetin tekrar içti.mama · ·· a \ema aşa azw.ınua vu u U· 

l 
. .1..

1 
ıp omata ve belki de Re. •u u umuş ur. o un a ava dan Aralık, Yaşlık ve I"arakamı~ kov 1 ,. d .. .. . 1 t 

.. il Rom bUyU ' dafi to ı t t ı dair olan teklif reye konularak ka- · · · an ıeyezan an uc yuz evın su ar a-b a k elçisi Von M • P arı a ~ 115.mış ve nyyare ~ lennı de su basmu-ıtır. Adapazarının f d U .. kl a·-· ın k" . ln b 
Ol!ICJıe tevdi edll--ektlr ac aarb ve alın ı is tikametinde uzak • bul edildi ve celseye nihayet veril- T k ı 'p - ı h ll · d k 1 ra ın an s ru en ıgı, v ışın o-

'

'on Sclı ....... . iq• :ı1 e e er ve .ı ag~r mn a esı e ·ıs • • ld _ h b .1 ekted. 
acht t kr mıstır di. -ı d d S , cdl . gu ugu a er \'erı m ır. e ar ekonomi ıo • , .._ ____________ _. men su u.ıtın a ır. aKarya s erın· \ T 

1
. . k h 

11
. d t ct•b 

1 ::aretlne gelecektir. na- I>llu Elr lfılva H1trbi l>slıa Oldu !· · ı,· k h" a 1 \'a a m 3 ın e e ı ata 

Ankar,.ya ı·ik yaralılar dcz: ~an suların ır ısmı §Cır me· ı mcşgulclür . • Rusynya kar§l muay b" . Londra, 2 (A.A.) - Hava ne7,a • "' zarııgma dayanmı~tır. I .. .. 
sı U"'ft '1 ·ı yen ır sıya- ret· b ·· ·1 t- ·ı· · · C..' 1 1 b t ~ aştna gösterilecekti l, ugun , l ç uıgı iZ tuyyarf!:!lllln Su altında kalan köylerin hııyva • nego u su ar as ı ... 

.. KuçüJnıÜfl bir Polonya r. Çe Almanya sahili civarında MeSBCrsch- d u" n OP. I d ı· natı ve a halis i ch·ar yüksek ~öyl~re lncgöl, 2 (Hususi) - lki gilnden-
Vucude getirilecektir. ve kya mid tipi 12 Alman tayynresilc çar - U ~I ... kaldırılmı ve su baskını tehlikesınc beri yağmakta olnn yağmur bu gece 

940 ın tik Gr .. M pıştıklarını bildinnektedir. --- maruz bir kısım koyler de tahliye e- snbaha karşı son derece şiddet kes-
Paris, 2 (AA l~U uharcbeler Bir Mcnsserschmidt dUşürillmüş". Memleketimizin her- dilmiştir. betmiş ve şehrin birçok evlerini SU· 

yet : · · - Askeri vazi • tür. Almanların dig~ eı· dört tay)•are S 1 d b ı b k .. 1 ı h 
k

•· . d h I • u a bn a u unan u oy er c a- Jar basmuıtır . 
. 1940 yılının ilk .. .. daha ~aybettikleri muhtemeldir. 0~9Sln .e U~ma 1 riçlcn get~ilen _bir kaç kayıkl~ m~- Sabaha karşı olan bu hadise üzcri-

kuı f;eçınlştir. Yaı!:'ııu <:bh~e sa- lngıli.7; tnyyarelerlnden de birisi bır faahy~tle ıane vas::ıla tcmın. cdılmckte ve ncl~r.ın. b_ır ne uyandır!ı zaman odasını su basm•c 
~:elerile devriyelen·n z k~if müft. e -. düş.ürülmüştiir. Dı~er biri kayıptır. l l d ı - kl k - ... , ı- mutad f l -it & t lanı Or yarma sur_c _ı e mccra.s.ın .n c egışı. ı görenler de pek çoktur. Z:ırann mik-
IYiY~ilmı·ştı·r aa ıyeti uçilncüsU salimen ils..<rtlne dönmü• • Op Y l dl hk 1 k ~ .. .. o maması ıçın se er ta ım 0 unma tarı henüz tc.cıbit edilememh~tir. Dere 

-·-----;..~~..._.-tür. Ankara, 2_ (A.:6'·~ - Bugunkü tren ~a.dır: :c~likeli sızıntı!an kapamak kenarlarnıdnki köylerde :zararın fazla 

F 
1 

1 
4 

• • - ••..,.•~•-•------- le de şchrinuze Erzıncandan 3 yaralı ıçın ıkı bınden fazln. çımento torbası oldu!;'U tahmin edilmektedir. Bilhassa 

in andl'ya harbı•nde mu"şku" ller gelmiştir. Bunlardan dörJii Ankara kullanılmıştır. S;ıkarya ı;imciiki halde Yenice köyün[n kıf;mı azamı su al
Nümune hastahanesine nakledılrniş normal \'aziyetinden altı metre ka- tında kalmıştır. Halkevi in§aatı sular 
tir. Diğer yaralılardan 17 si Haydar· dar yi.iksclmiştir. Nehrin bir yerden bast..ıfundan dolayı durmuştur. 

Rusya Alma - d --. paşaya, dördü Bilecik'e, 13 ü Eski· patlak \'erip :jehiıde \re civar köyler- j 
0 

.. ·k•t s ti t 

mezse h b 
nya an 200,000 teknı"syen verı"I- ~elıire gönderilmiştir. Yaralılar An. de tuhribat yapmaması için ~alışıl · ı Şc\ c ~e e . . ...................................... _ .. 

ar 8 devam ed icara garıuda Belediye ve Kızılay mü maktadır. Bütün alakalı memurin teh • 
- emiyece~ini bildirmiş ın~illcri tarafmdım karşılanmış vc ı likcyi (inlemc~e cah.şıyorlar. Tehlike ıtalya ve Balkanlarda 

Kopenhag, 2 (A. A.) _ Politik-·- i?.az edilmişlerdir. fazla olduğundan büliin nakil Ya::ııta- ı • 

~lesinin Berlin nıuhabhi bildir~~ı H Ş~~:- Müthit1 Soğuklu . Mineü.n Yük.ı;ek Ha.oıiydi tarının Ada - Ikndek ~oscsindcn geç- 80IŞ0Vlk fehlikesı· 
Yo • . elsınkı, .. (A.A.) - Ur.ak şımal- Ankara, 2 (.A.A.) - Ilareketiarz mclcri meıı~<.lilmiştır. 

. Staıın Alman hükiımeti d 2 de soğuk çok ıiddetlidir. Termometre felaketzedelerine yardım i"in bütün İ;.ınir H:avaJisinde Roma, 2 (A.A.) - Havas: 
bin fen · ·· n en 00 sıfıruı alt d ..ııo ıu ·· ·· .. "0 ı · · l t ti al . cı, nıühcndis ve nıu~ h . ın a ::a a <: ~muştur ve mu- Türk milletinın en küçü·'ünden en bü tzmir, !! ( A.A.) - Menemen, Bcr-1 ı.c nzıonı n crna on e,. mecmu-

,,,, ı• 
Sinıdilik . , . 

Bukada1·· 

Bu vatandaşları 
Erzincana 
gönderelim 
D la matbaaaua Enlaeauıa 

Dacirek köyti.aden. Sadık 
Azat, Caferli köyüadf>.n l\lehmed oğ
la Halil Irmak, yine ayni höydea 
GWlibl oğlu Mebml!d Akgil• gele
rek p mü.racaatte bulundular: 

"- Son zelzele f eliketi Erziocae
la beraber blzim kö.) luimi7.i de alt
üat etti. Oralarda bulunan karılan· 
mu; çocuklar.muz, ana \e babalan· 
mızdan hiçbir haber alamtyonı-ı. 

Hem bu meralnnuzı gidermek, all~
mlz efraduad.uı sal kalanlan bula -
nk yaıdımlanna kotmal<, hem dtı 
l'lran olan köyUmlizU yeniden kur • 
mak lcfn. F..rzhıea:m g\tmcı.:: i tiyo • 
ruz. ADAh hlikUınettea razı olaua, 
okudul?umuza gönı Enincan n k&
::alanna her ta.raftan amele \'fi yar
dun ekipleri gönderJliyonnuş. :Fakat 
bunlar Df) bblm köyleri bilirler, ne 
de bizim kadal' canla ~ ~IL..abl
llrler. Biz, burada işçı1ik, :ren~perlik 
yaparak ancak hayabmm kazn:ıa -
hildiğlml7.do.a oraya ka.dar glde<'~k 
paramn yok. Onun için hUkUmetiD 
bize Erdncana kadar par:ısl7. yahud 
da ucuz bir tarife ile gitmem11.e de
Wet etmesini istlyoro7~., 

Bence Erzincanlı işçilerin bu mü -
rncaatleri ~k yerludcdlr. fılhaJdka. 
kendi a.Uelerinin yaşadıktan köyler
de ,.e lc:ımla.nla, bu rnmtakalan ta
uıyan kinıselerln r.aJışınalan, diğer 

yardım ekiplerinin çalı:pnalanndu 

yüz kat daha semereli neticeler v11-
:recekür. Köylerde sağ kalanlar ela, 
keııdf aknı.balanru görünce başka 

bir ~il htılaca.klar n yerle yek
san olan bi~k köylerin biran e\' • 
'el kunılması ancak bu sayede b
lıil ola.calitır. 

HükfJmet, bu nt.Jıdaşlann taleb
Jerini, hem de katiyen \•akit geçir -
meden h 'af tıtmell, İstanbul, Anka
ra, hmir gibi iş mıntaknlanııa da
ğılmış olan zelule felikctlne uğra -
mı, yerlf".r lıaliL,n<lan istiyeıılerl p:&· 

rasız olara!t oralara göndermelidir. 
Hem yalnız gönde.rmelde de kalnıa
malı, onlara köylerini yeniden kur
mak lmkfuımı \ "enrtek için madd• 
ya.rdnnda da bulu:ımalıdır. Kazma, 
ldin•k gibi, yiyeook giyecek gibi, pa
ra ;;ibi ~.) ler de 'e.rerek faaUy~Ue
rini stlratıe ml\smir kıla<'.ak tcdbir
lP.r almalıdır. 

}~rzincıuı \'e ch•arwı ycnitlen ca• 
landıracak, ocalda.n sönen köy~ 
yeniden hayat ve~k olanlar bu &

Jcmaııla.rdır. BUtiin yordun \'e hat; 
ta biitün dünyanın yaptığı maddi 
y&nbmlar da aacak dirileri himaye, 
o yerleri yealden şenlendirmek ga
yesini ~ittiiğline göre bu vaziftıyl 
aml yapa<'.ak ola..a imanlara bu im· 
kiinlann \'erilmesi, katlyen nklt 
ka)·betmedeo yapılacak en hlrinel 
,·a.zifedir. temıştir. Bunlaı· Sovyet ek<.e ass~ ~: harebe Yallll7. devriye mlisadcmclerine yugun· · -·· e kadnr göstermiş

0 

oldug~ u t ~ha· gama Dikili ve Ödemiş havalisindc nsı siya.qi vaziyet hakkında n~relti~i 
ve bllh onomısını ·· h c ' b. k Jed d" · assa nakliyat işlerftıi tnnzi ınun naır kalmaktadır. lük yer yer fedakarlık ve büyük kalb ı-:eylabın getirdiği sular halü çekilme· ır ma n e ıyor kı: ınm.AD SERTOOLU 
rncmur edileceklerdir. me Petsıı.nıo<la ceblıe hattı Saladakin· !iliğin bir çok tezulıtırlerine vesile ol- ı miştir. Razı k<>ylerle muvasala ka • Kızılordu l{arpatlara dayandı. Fıı-

R 
Derhal, nıilteh&aau;lar gelmedik" den daha vazıhtır ve Norveç hududu- maktadır. Verecek bir tek mekteb gö yıklarln temin cdihncktcd:r. Seyh"tb- kat, İtalya K11.ılordunun cenuba doğ- yete alakasız kalam 1.,_1 t~ ; 
usya Fiııl d. :ıı• na kad k ilf · ı ·ı l · ·· d · az. \.C..ya, ....,pan-. • an ıya harbini ida.ıne ... d nr uzama tadır. ğüı;lüğünden başka bir şev bulan;ııvan da n us zayıat1 o m:ımışsa da mah - ru 1 er emesıne musaa e etmıyecek- Bnlk 

hlıyecektir ""' e t · · 1 ~ l •. l .. .::.:: lı .. .. k .. tl Öted b · b 1ş ·k 1 bta . ya ve an yarımadaları ınukad • So · ngilt~re Ve Fm \' nt ve Yardım Komitesine bunu kabul et· su a m gortıui;;u zarar uyu · tW'. r. en crı o evı a ey rı sı-
f k vyetıer Birliğine gitmeğe m • Arttırıv n:a a um tirmek için gözyaşları döken mini _ Dün kesilen yağmur bu gece nisbc- yascte sn<lık bulunan İtalya, bolşevik derat birijğl ile biribirine bağlıdır. 

1
8 a~ ~ecek olan Alman mUtch uva _ Londra 

2 
(A A.) or: ar . . mini mektcbli sıcak bir çatı albndn ten hafif olarak tekrar başlamıştır. tehlikesi nerede kendini gösterdi Eğer bu takım adalıı.rdan birinde 

an ıyı t\!U 1ac assıs • . . - Stefaru a3an- c· l b•th ,. . ·ıa h 1 d }A bol~ev·krk ' 1 • k ı Akd . ı--E.a aklarvetamaaı·h· aından· yavrusunuvckendisinibarmdırabile- ıvartepeerve ı ::ı.s.c;a ıamanlaı· ısc,orayamt a ae casatereddild :a ı ı )ere~"'cc·oursa • enız 
YPtlc ia gö ekl a 1• • - • k d.. ·· ·· n ·· d h t · ti tehlikeye girecekti B · · d. w rec erdir. S . . ceğini söyliyerek kucağındaki vavru- dagına ar uşmuştur. ugun e a- ~ memış r. r. unun ıçın ır 

Alma So on haberlere göre 1ngı1t re hüku- • 1 b l tl - · t"d dl d 1 ı Fi ı d. k . ı~,~1 b"'yük. f · · · n • vyet teşriki m . . . meti M"U tl . . . . sunun hırkasını ve sırhnclaki paltoyu va u u u ve yagmura ıs ı a ı ır. {usya, n an ıyada uzun bir har- ı, 1.(6 yan u nşıst meclısı, Tu-
do\·~ Stalin tarafından Al esaısım nın icabe't ~ e kerFrCemıyct~~ın d~vctı.n_e veren anneyi bu şefknt ve semahatin Gediz İniyor be girişmiş bulunuyo~ Fakat, cenu- na havzasında \'e Balkanlarda vuku • 
dan ıste ·1 nnya • IC'\,Oere ansa hukumtde bılı- 1 + __ • 2 (AA) Ged. h · a·· b ~,,· A · b 1 k h h"d" · 1 nı en yardımın derh 

1 
tl tilaf Fi 

1 
.• . vanşında varlıklı kardeşlerimizle yan• .ıwur, · . - ız ne n un u şa,.,...ı vrupasında bolşcvık pro- :.ı aca er a ısenın talyayı ali -

mnsına mUteva1'kıfbr Ancaak Ayal P • da b 
1 

n an~ı_y•a}'Q esaslı hır yardım • ~ana görtiyoruz. 13.30 dan itibaren tedrici bir surette pagandıısının ısrar göstermesi Moa- kadar ettiğini 1039 kfınunucvvelin _ 
bu k dar · mnn u mmıacra karar vermiştir Maa • 1 lı ~ b 1 ~ · ' • · 
( l 

~ nıUhim bir feııcı· ka mafih '-' 1 o k d . : • . Ög-ıeye kadar aldıghmız haberler a ça naga aş arnıştır. kova planlarının Tuna havzasını ve <le ilan eyledi. ÇilııkU P...rnn\ utlu:fun 
1 esını b ·· k.. • ~arı nca Y'T ımın mUhımmat lzmit, 2 (A A ) Ad B ıı anı · tihd f 

0 

8'.>V} eU • Ugt~ . ~ tartlar içinde ayırıp ve harb Ir'nlzemesi , .. Ti.Imesi kr d bilyük felaket karşısında bu milli te- • · · - ap~~arı ve _ a t • an ıs . a eylemekte oldu- , ilhakı ile İtalyanın kara ve deniz hu-

d
. ? <:r Bırlıgıue gönderebileeek . yapılac - ı.. • şe ın e sanüd harcJ·eti hakl·ında bize şu ra r..c,,:veclf'n g<.'len haberlere gore son gunu ılısas cdıyor. İtalya, bu vazi • dudlan genişlemiştir 
ır. mı agı Yt Mr.•r g-öndermck su. . '. • . · .,, 

M . • retJle yardımdn bulunma.nıft mevzuu knmlnrı bıldırmektcdır: 
liclcı k" nJilenn Zaferleri bahsolınatlığı eöylcnmektedir. Edremid kazıısı ve nahiyeleri 17500 

bildiriy~r~' 2 {A.A.) - Havas ajansı ........................................................ Adapazarı 2000, l{a.s 700, Enıirdağ 
Finlnncll, Bulg r şve!.\Ul~ln 711. Senirkent 1057, Ayvalık 4000, 

Ulndıkl llı;;:Uı.rın SuomllSalmi'de ka bir hl abo 1 Susığırlık 580, Bürhaniyc 1537, Mnn· 
kerl m: z ter, bu mıntakadaki as- Sofya, (A.A.) _ Jföheiv!!.nof rad- yas 500, Edincik 413, Tarsus 1200, 

Garip beyannameler: 

zırlanını ~a ta.rafından çok iyi ha- Yoda biı· nutulc söy!iycrek, kruın eli- Balya 582, Safranbolu 5000, Akçadağ 
landiyab~rır :~~ın ntahsulüdUr. Fin :rektiflerl.nl vı milleJ !n arzugu muci- 150, Salihli 2038, Söke 5150, Darende 
nıazına. ~ arın Kantajervı çık. hince Bulgarlstanın hu harbdo bita- 500, O:ınıaniye 500, Uluborlu 500, 
urruza gcçm·~lni .beklemie, sonra tn- raf olduğunu teyid eylcnti!), sulhll Dörtyol 7310, Mersin 25000, Afyon 
geri '1Sun ış ~ır. Sovyet kıtaatnıın muhafazaya ve uı1ak ''"11un bUtUn 5500, Malatya 3300, Kırşehir 1000, 
Rus :mUf lıırını önceden bozmusıar ~ milletlerle :iyi gecinn~ck. azminde bu- Tekirdağı 4500, Kastamonu 19000, F inlandiyada bulunan bir zat §nbid olduğu bir 
kcsnıt§Jer~:ıerı arasındaki irtibatı lunduğunu beyan ctmi,;;tir. İzmit 4700, lira toplamışlardır. Her vakayı §Öyle anlalmo.ktadır: 
ç i.l'J>ısnı.ıgtır · Sovy?t kıtaatı Uç gUn tarafta teberrüler sel halinde devam "I"inlandiya körfezinde " Şımal Cebelütta -
dlYalıların ~ DôrdilncU gilıı Finlan- Aml,.Z!I Börd Kutba etmektedir. Paradan başka bütün vi- rık'ı. , tesmiye edilen Koivisto'da bulunuyordum. U-
Binlerce 'Kızı eri talıakıruk etmiştir gf!ll lAyet, kaza ve nahiye merkezlerinde .. .. . .. 
btr ÇO l asker blmtı, ve dl~ . yor eşya, gıda maddeleri toplanarak fe. ~~~k~. b~;uk bir Sov~et bombardıman t.ayy~resı go-
Bunlar h onnanda kaybolmUft;ur Dwıediıı. 2 (A. A.) - Amerikalı liket sahasına sevkolunmaktadır. Bu ı undu. yaklaştı. Sahilden nlb veya yedi kilometrd 
'fl&fı~ 'kayaJclı Flnla.rıdlya kollan~ ~tub la\§iti ~ By1'd bugUn meyanda yakın vilayetlerin ekmek, mesafeye gelince, umumt bir hayret önünde, bomb.ı 

taldb ~ W\~~~tar vapurile buracı. kutub un, şeker, et. giyecek yardımları mU- hnmulesini denize bo§alttı. Sonra &e}ırln UstUne doğ-
......_tAuuo harekat at-t..-ı . ---.wr. b.im yek(llı tutma.J.."tadır. nı alçaldı. Tayyare defi toplan ateş etmediler, zi. 

• 

ra hasara uğramıe gibi 
ineceği anlaşılmıştı. 

görünen tayyarenin yen 

Fakat tayyare yere inmedi. Semada blrltaç ceve

lan yaptıktan sonra şark istikametinde uzaklaştı. 

Yalnız daha. evvel tayyareden bir beynnnamı 
yağmuru boşanmLıtJ. 

Fin lisanlle ya;ı]an bu ye.zılarda eu cUmleler 
bulunuyordu: 

"Finliler! Mukavemet edi..UZ! Bir ay içierislnd.9 
birçok değiBlkllkler olacak:.. 
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Felaket Sahasmdan · ilk Röportaj A A D V O General Ziya Kutnak dün defnedildi 
p~~ 

eskiden Erzincan 
S/1/940 ÇARŞAMBA 

12.30 Program ve saat ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber· 

leri. 
12.50 Türk mUziği "Pi .. , • 

h • d • • d • h b d • 13.30/14.00 Müzik • KtıçUk orkes· 

Şe rıy· ı, şım 1 ara e ır tr~ "Şe~;h~:~.~~ mar~ . 
2 - Max SchonhelT. Alp k8ylü· 

----·-------,-... lerinin dans havala.rı. 
V.. ki f k k B""f"" ·ı . . k b d" 

1 

3 - Josef Lanner. Balo dansları. Ur8 er parça ıyan Or UnÇ manzara • . U Un aı 8Slnl ay 9 ip 18.00 Program ve memleket saat 
çıldıranlar - birbirinden korkunç akıbetler - Affet beni Nejad- ayarı. 

Su bir yudum su ! diye çorak sahraları inleten f P-ryatıar . 18·05 Türk ~üzi~. Caianlar: ve-._ ____ , __ _.___ · cihe, Kemal Nıyazı Seyhun, Cevdet 

Sivas 2 [Sureti mahsusada Erzin· en büyük memurlarından biriken iki Cereyan eden faciadan bihaber Çağlar, İzzettin ôkte. Okuya-' - · 
efh ta.f ç Vefatını teessürle haber verdiğimiz esbak Osmanlı Harbiye Na?..ırl 

cana giden arkadaşımız Faruk Kü • çocuk, bir ana, çok sevgili bir e§ini küçücük Oktayına gözyaşlarını zap- M aret Sağnak, Mus a Q"' • .ır, Ziya Paşanın cenazesi merasimle kaldırılarak aile makberesine defnedil ~ 
çük telefonla bildiriyor:] topraklar altında bırakan, sonra çıl- tederek ninni söylüyor ve "su, su!,, Safiye Tokay. 

18 55 S b miştir. Merhuma rahmet diler, kederli ailesine tekrar taziyetlerimizi suna· 
Şimdi Erzincandan geliyorum.. dıran bir şahsiyettir. İşte sakallı bir 

1 
diye haykıran, yaralılar... · er est saat. Res . 

Erzincanda anası, babası, kardeşi, karış, öteye beriye aptal aptal ağlıya ı Tren kapkanaalık elektriksiz, 19.10 Memleket saat ayarı, ajans ~~~e merasiminden bir safhayı göstermektedir. 

eulştcs!, çoluğu, çocuğu, hısımı ve ağlıya dolaşan cer mHdür muavinilbirknç mumun ianesile ilerliyor, ç~ ve meteoı·oloji haberleri. Dr. Profesör Şemsed- Kitabcı Semih Lu"'tfı· 
)kra.bası bulunanlar; gece geç vakit Ahmed .. zavallı Ahmedin başına ge- rak sahralara su, su! Bir yudum su 19.30 Türk mUziği - Fasıl heyeti. 
Erzincana vıtrırsa.nız istasyonun ar- len faciayı dinleyin: Ahmedin çok sesleri aksediyor... 20.15 Konuşma "Dış politika hll. • din Ateş defnedildi aleyhine bir şikayet 
kcsına gidln. Aradığınız ya orad:ı. sevdiği bir oğlu vardır. Her gece ba- Fa.nık Küçük diselfri.,. Vefatını dün teessilrle haber ver- Sühulet ve Semih Lutfi kütüpha.· 
kara. vagonlarda. soğuk, tipi, kederle basının kolunda uyur, o ak6nm ne - H .=.klm'e imi s e adi! 20.30 Temsil - Bir dans meselesi. diğimiz Gülha.ne Askeri hastahanesi neleri sahibi Semih Lfıtfi hakkında, 
müc:ı.dcle etmekte, yahud da çadı!' • dense çocuk babasının yanında yat- cıı • r Zın Y .. Yazan • Saada Sait. 
Ia.rda başlarına gelen felaketi dü • mak istem~. kendi karyolasında yat Y ..J memurlarının loiA- 21.00 Serbest saat. • sabık profesörlerinden emeklei dok- Maarif Vekaletince, İstanbul Müddei~ 
eünmcktedir. ma.k için ısrar eder, baba yalvarır, katzedOIQr8 teberrUU 21.10 Konuşma • Haftalık posfa tor yarbay Şemseddinin cenazesi dün umumiliğine bir şikayetname gönde-

Bt•rada yok~a.rsa mutlaka yaralı tatlı söyler, çikolata vadeder, çocuk Hakim ve müddeiumumi muavinle· kutusu. saat 11 de Gülhane hastahanesinden rilmiştir. Bu şikayetnamede, Semih 
trenile · Malatya.ya, Sivn.::m, Kayseri yatmak istemez. Ağlar, bağırır, tc- rile adliye memurları da toplu bir bal- 21.30 Müzik· Riy~seticümb1 ••• '~-ı.n- merasimle kaldırılmıştır. GUlhanede Ltı.tfinin bastırıp vilayetlere gönder· 
ye gi:nıişlerdir. Salon ha, gitme~in, pin~r: .b~ba nihayet kızar, ciğerpa • de İstanbul adliyesi namına, Erzin • dosu "Şef - İhsan K_Unçer,,. ·en Askeri Tıb talebesi, aske diği sirkülerlerde Maarif Vekaleti 
ar~ lıgımzı orada bulmanı:ıa da ım· resını dover, sonra kohına yatırır ... can zelzele felaketzedelerine verilıneic 1 - Andre Messıer - Marş. 1 , ••. wı.ıat memurları bir askert kıta . . .~. . ~ 
kan yoktur. Esasen gidemeısiniz de .. O gece fclukct' gecesidir, uğursuz üzere nakdi teberrün.tta bulunmağa 2 - A. Sellenick - A.. vcılar şenliği.! cenazenin iki tarafı~da ve arkasın- neş~yatı ~u~ıye bayiligını aldıgı· 
Çünkü her an yıkılmış ~~hrln bir gecedir, zelzele olur. Ev yıkılır. İlk karar vrmi3lerdir. Bunlardan yüz lira 3 - E. Charbrier - Gwendolline 1 .. .. . . nı zıkrettieı soylenmekte, hakkındı\ 
d k .. k d 1 1 b lıkl t·· .. da yuruyorlardı. Cenazede, Giillıane tık"b t lm . kt eli uvun altında kalır, ya açılmış ye- alas babauın koluna duşer, Ahmed ya a nr maa~ a an ar u ay arının operasının uver ·.ıru. . . ı a yapı ası ıstenme e r. 
rin çukurları içine düşer ve açlıktan kalası kaldırmağa c;:ıb!llar, imkan yüzde be!'ıini, yüz Jirad:ı.n ih:i yüz lira- 4 - P. Lincke - Aşk, Periler diya- hastah~~esı bash_ekuni doktor Ge • Müddeiumumilik bu s;ikft.yetnameyl 
ccsed parçalamak için şehre inmiş yok ... Tahta ağır, çok ağırdır. Her ya kadar alanlar yüzde yedi buçıığımu rından gelmiştir "Kornet sonatı,, . neral Sureyya. HıdayeUe doktor Ge- t· .. tkik t kt di 
kurdhrın hücumuna uğrar, yahud an ta..-yiki artınr. bütün tazyikine iki yüz J.iracfan fa:?.ln.•al:ınl:ı.r da yiiz- 5 - H. Fevrier - Japon krokilerin neral Tevfik Sağ!am ve Gtiliıane pro- ~ e me · e r. 
kuduran köpekler tarafından parça- rağmen kalası lmldırma.ğa uğraşan 'ı de onunu tebcrrü etmekkdirkr. Bazı den bir parça. fesörleri, Muzaffer ve emekli askeri Semih Lfıtfi hakkında tahkikat a: 
tanırsınız. Bugün ortada bir Erzin - A!une~i~ kolu ni:ıayet diişer ve~?tiin 

1 
adliye mcnsublan bn nisbc~eri az bu· 22.15 Memleket saat ayarı, ajans ve sivil doktorlardan bir çoğu, emek çılma.sına karar verilirse, suç, Tica· 

c~n y~ktur. Bir barab~ v~rın:, Ta- a.prlıgı ıle çocu6Un ha!'}m:ı. çokcr. j larak daha fazla da teb:_nude bulun· haberleri, ziraat, esham - tahvilat, li Amiral M:ehmed Ah ve merhumun ret kanununun 59, 64 ve 6~ inci m::ıd· 
tif edilmesi yazılması mlimkun ol - Çocuk: 

1 

maktadırlar. Bıt tcberrmı.t, Defter · kambiyo - nukut borsası "Fiyat,, • .1 . ka . ta, "b eli _ delerine temas ettiğinden bu madde 
1.t1ayan bir harabe .. sinemalarda, en "Baba, baba! Boğuluyorum, bo;:1u· darlık muhasebesinde toplann1rıkta • 2?.35 'Müzik _ Oda müziği "Pl.,, 1aı csıd e.t' nı cenazeyı ;cı e yor 

1
,., "b" Ti 'hk 

1 
. 

rh··th· f · .riı 1 · d .. dü~·· Uz , d. f d d .1 •• ,.. .1 B .. 1 ..ı r. 1 .1 1 t' ar ı. ..,r mucı mce, caret ma eme eıın· u ış acııı .ı. m erın e ~or gun yorum.,, ıyc crya c c euc oııır .. uır. ugun crue J\.lZl nya vcrı ece { .ır. 23.00 Milr:ik - Cazband "Pl.,, .. 1 . 
facia fümlerinden dah:ı feci, da.ha . Ertesi gün Ahmed ımrtarıldığt - ..______ 23.25 • 23.30 Yarınki program, ve Namazı Beyazıd camıınde kılın~k- den birınde davaya bakılacaktır. 
müthiş bir harabe.. zaman ne ile karşıln.c:;mış bilir mısı- Nişanhsının yUzUnü ke- :rnp:ını~. tan sonra cenaze, Topkapıdan Şehıd-. - - - - . 
· Manzara öyle feci ki ne niz? Çocuğun yatmak istediği yer aen dellk~nh lkrsr et!lyos- -=~· - = -x·--* liğe nakledilmiş ve orada Gülhane ldırılmasmda en btiyük ihtimam gös-
kadar aniatılsa müba.18.ğa sayılmaz. sapsağlamdır. Şimdi babadaki vicdan Ekreı_n isminde bi:i~i bir k~ç gün Doct!ln U q e: E O llr aanr ı Askeri hastahanesi mensubları içjn teren doktor profesör General SU -
Hayatımda ilk defa mlibalağanın az azabını düşünün 1. ı evvel bır gece Beyo~lunda, nışanlısı Aıllp kat çan kadl • ayrılmış olan kısma defnolunmuş • rllyya Hidayetle doktor proferör Ni· 
geldiği bir manzara görüyorum, mu ı DönUş ~reni başka bir facia .. işte Harikliya.~ı ~a~ka_ ~ır erkekle k~nu- Bwsacla Silleyman isminde birisile tur. ya.zl. İsmete en derin §ilkranlarımızJ 
bal~ğa kelimesi küçUk geliyor bana ... Paldze, ag!ıyarak askeri mektebin şurken gormilş, smırlenerek, ccbm - nikahsız ol:ırnk oturan Na.zire iddi- Tefekkür rzed •. 
İçinizde en katı yürekliler sakın önünden geçerken haykırıyor: den çıkardığı bir jiletle ylizünü bir arn oörP- ~ül<'ymanın 550 lira' para B b ail . l Jt- ,, __ la T!~zlıı. H:ıJ-J-J a l. T --1· 

. .. . ' · A!! t b . N · .. 1 1 S l{ k c · <l 1• 'şti ~ ' b ,, " " - a amız ve emız er t(1,Jjmw:ı.u 1 .a...ı arı: ~ wa cır u1~t, 
gUndüzün şehre inmeyııı, manzara 1 - e • em .ı. C'J.ıu · en oııya :ı · yorın en "esnıı r. sıle bazı eşva.c:ıııı alıp lstanbula gel - d kt f ·· ş edd" Ate · 
feci... Fed kelimesile tarif edilmiye- ll askerf okuluna gitmek istemiştin, Ekrem di.in SultP.!mhmed Birinci mistir. Hadise, nımrn.dan tstanbula 0 or pro e~or. ems. ııı §ın Maiıelet vs i}emsa Ateg. 

C
"'k ka..ı~- r..,..· t~te k" b 1 diy elimde iken ben mani oldum.,, !şte Sulh Ceıa mahkemesine verilerek . , · d'l . N . k 

1 
k dU cenaze merasımıne iştırak etmek ve I Refikası: Natıka Ate§, 'baoonağt 

.., w.ı.c ....... ı... .ı.g , es ı e e e _ . . . . . . ~ tş ar c ı mı3, a~~1re ya a amı.ra n b' . . 1 k Jl>.tf d b 1 arkasında bir askeri müfreze kazı ogJunu, gclımnı, kansını, tki toru - j sorguya çckılmıştır. .F_,krem suçunu ~ it h '-'d B' . . S lh C h- ızı taziye ey eme u un a u un8.l1 ı Abidin Daver, damadı Şalclt 
k b d. al k - d .. 'k ı~ k· "B .1 t tt" .. u ana m" ırıncı u ezama 1 . ek 

yapıyor. Kamyon köşede cesedler nunud a1b. e ıp y nı1: ukca1gın 8a5 1
uç ·ı ı rar e~ ~r<le. . 

3
una_ ıt~aneH.~. ı, ~{e - kemcsine verilmiştir. Nazire, Süley- azız dostlarımıza ve hassaten ger Turalı. 

top,~-·yor Topragı-n altında anne yaşm a. ır yavrusu ıle a an • lk za~ını 'er ım.,, uemış ır. a.nm ı e- ı b b t d kl tedavisinde gerek cenazesinin lcal • Og-ıu :Süha .. ıitA.<z. 
l41il • • • • • ı' . . . \. . m::ın.a ,era er o ur u ar1nı, son za- 1 vy 

~~e~n~şillm~m~~ooillilib~R~fil.. ~.~~Doobrar~mı~~ medaSU~m~n~~~~~==~·~===========~===========~ 
siluyor. Daha ileride yanyana. yatan, !tıp ommla yn.cıamağa ba~lndığını, ken 
ahrette bile ayrılmak istememiş gibi disinin de, kendine aid olan para ile 
biribirine sarılmış bir karı koca... 1 YARIN m:ıtinelord~n IUbarr.n Ulinyanm en m~hur ı· ~~yııyt alıp ı~tanbula geldiğini, on • 

İşte: "Ne olursunuz?, oğlumun, İPEK Sineımır.mda Polis ha.fiy«si dan ayrıldığmı söyiemiştir. Mahke • 
kocl\.Dlm, unnemin ceoo<llerini çıka - mc, Nrııil'l'nin mevcuden Bursaya gön 
nn !.. dıye yalvaran bir kadın .. işte Ş E R L Q K H O l M E S dcrilm~sine karar vcrrniştir. 
"cesedini gördünüz mü? Ne güzeldi . ?c~t:a ile! d, i tebllgat 
değil mi? Bana manto alacaktı. Siz ( BASKER VILLER'in KÖPEGİ) basladı 
hasedinizden patlıyacaksımzl,, diye • 
kahkaha savuran saçı ba~ı dağınık Başt:mba.5a ıu~y"can \'o nıorak yaratan bir me\·zu - Mfülıiş Adli tebligatın postn. ile yapılr.aası· 
gözleri kanlı; baba, an::ı., koca, ve iki ıM.ncler - Mul\.Z'l .. 'lm bir mm. mı dünden itibaren baGlanmıştır. A-

çocuğunu enkaz aıtında bıraktıktan .. so·· ZL u" çıkta knıan 1s mübaşirden ottızdan 
sonra çıldıran kadın ... İşte "su, bir TUR K Ç E fozla.~ı, yfüı.yetlcrde açık bulunan mli l 
yudum su!,, diye bağıran yaralı.... DİKKAT: Bugün matinelerde son defa olarak saat 1.30 da Kii~iik başirUklere talib olmuşlardır. Bunla-
İşte kafasına kadar toprağa :ömü - Prenses, 3.10 da ~ SeYdalın1, 4:.50 de Kii~ük Prenses, ı·ın bir kısmı da, posta idaresinin teb- 1 
lü, kulağınızı parçalıyacak kadar ki§· 6.30 da Cezair Sevdllları. ligat servisine ge<;cc<>klerdir. Bunlar 
niyen iki at.. işte, serseri kılıklı: "Bir BU AKŞAM SAA'l' 9 DA ZELZELFl FEÜKETZEJJBIJE&t İÇİN haricinde açıkta kalan mübaşirlerin 
t;igaranız var mı? Annemi gördünüz TAN GAZETESll..E !tÜŞTEREKE:N TlmTiB EDILl~N iki ay müdddle tam olarak açık ma-
ınü ?,. diye sırıtarak yanımıza soku- KONSER ve SİNEMA aşı almaları icab etmektedir. Halbu· 
lan yamalı pantalonlu, pijamasının KONSER: KIYMETLİ SA.ı.~ATltA.l..IMIZ BAYAN S A F 1 Y E ki, bu lmdar zaman bekletilmiycrek, 
Ustüne yırtık bir askeri ceket geçir - S!NEMA: S.Al\TFRANS!ZKO Filmi, JANETTE Mac DONALD - nihayet I5 gün içinde bunlara da sa· 

ÇEMBERLIT AŞ Sinemasında 
Bugi.in matinelerden itıhn.ren 2 B°OYt)K FİLl\-l 

KAL 
• Françoise Rosay 

1 P!erre Renoir 
Sylvis Bataifüı 

Dünyanın en büyi.ik muharrirlerinden GEORGES OHNET'in 
(SERGE PANlNE) isimli romanından alınmış 

HlSSI, !ÇT1MAT, AHLAKI bir film 

2 A T- M c A ( CHARLES BOYER) 
• P!ERRE R RlCHARD WİLLM 
Aşk, sefahat, kumar arasında güzeran eden ibret~iz bUyük • 

sinema romanı - Ha.yatı hakikiyenin en eeı bir ıztırabı 

Gelerek prog?"am fevlutlll.de Gala haftası ola...."'3.k 
SA~11M1 ANLAŞMA (1NGlL1Z - FRANSIZ 1T1LAFI) 
VlCTOR FRANCEN, GABY MORLAY, PİERRE RİCHARD 

WİLLM ve 4.0 büyük sanatkarın iştirakile Fransız ve !ngillz 
hllkUınetlcrlnin maddl mlizalıeretlerfle filme çekilen 

SENENİN EN MUllT"}E)l ŞAHESERİ . miş ad&ın ... Bu kılıksız adam, ser - CLARK GABLE ir vilayetlerde yer bulunarak yerleş. 

seri değildir, düne kadar memleketin ** Q *K** u 1 Mwe+ W tlrileccklcrdir. ---------zıallilm•mm•1mım•-------.. -

_ 27 vaziyetimin hakikaten glllün~ oldu - lıklı. Sadece karyolanın yanıbaşın • j Ayni anda sıcak bir nefesin yilzU- dckilerin henü:.a uykuya yatma.dıkla- vaş yavaş kendime geldim. ~um& 
ğı.ınu biliyordum. dak.i etajer Uzerlndekl küçük masaımü okşadığını hissettim ve kul&tı • nm açıkça gösteriyordu. çarpan ağır bir rakı kokusu, ilk defi 

Bunlar her ... halde er~tek ~isafirler o- Thtiyar kad1ncağıs, beni çok muh· llmbnsı hafif bir kırmızı ışık n~re- 1 mın ta dibinde, onun yalvaran sesini tema.il Beyin hareketleri gitgide olarak bana dün geceyi hatırlattı. İ<y 
lacaktı. Meger !smaıl beyın evi neka.- teaem bir ıekilde döşenmia bir ;yatak dJyordu. Bu ı~ıkta, yanımdaki yor •

1 
yeniden duydum. cUr'etlni ılrtırıyordu. Ben, tımidsiz bir ~ğim, sarh?f olduğum batınına gel· 

dar k~labalıkmış. odasına gBtUrdU: ganııı altında hareket eden bilyük j - Fethiye! Ni~in benden çekini • şekilde çırpınıyordum. Bir ara hAll di. Blrdenbıre dehQetle yanıma bak· 
Korıdordald kızlar, bana tecessüs - Burada rahat rahat uyursun bir kabarıklığı hemen farkettim. Ay· yorsun! Seni nekadar çok sevdJtlml raln kokan ağzının, ağmna. yapıştı- tım. Hayır, kimse yoktu. Yatalrt&., "':'' 

ile bakıyorlardı. Bu hal benl çok u- kUçUk hanım dedJ. Saf taraftaki kar ni zama.nda sıcak bir elin belimin tl- bilmiyor musun? ğını hissettim. Sonsuz bir nefret his· nızdım. Şimdi bende bir tereddüd 
tandı~ı!)tı. ~bilir, ağabeylerinin pının arkasında banyo dairesi de l1 

zerinden beni sardığını ve hafif ha.~ Aklıma bağırmak geldi. Fakat se- sile kendimi kurtarmak için son bir bııalamıatı. :A-ca.ba, hatınmda. parça. 
gctirdigi bu gelın onları nekadar kız- var. Yatmadan evvel bir ılık duş a.- flf sıklığını duydum. . kı d dişlerlm gayretle kıvrandım. Fakat bu da parça kalan feci salmeler hakikat wJ 
dırmı§tı. Maamafih kızmalarına da Iırsan fena etme~in. Ben gidiyorum. Yatakta biri vardı. &Un • sılmıştı. Heyecan a~ . beyhude oldu. Artık benim için ya _ leli, yoksa. korkun~ bir kabus mu gör· 
hnk vermiyor değildim. Tam yanla· Herhangi bir ihtiyacın olursa, zile Bir yabancının böyle gece vakti blribirlne kınl~cakmı~ g~bı ~rpı - ı pacak hiç bir §ey yoktu. Bu muvak- nıü3 idim? 
rından seçeı-ken başımla hafif bir re- tas! yatağunm içinde bulunması bende yordu. Bu vazıyette bagırma.ga ve kat mukavemetim, kuvvetimi ve ne. İçimden: 
vcrans yaparak ikiaini de sei;Amla,.. Kadıncağız, te§ekktir etmeme bile bilyük bir korku ve heyecan uyan • lmdacl istemeğe imkan yoktu. fcsiml bUsbUtUn tUketmleti. Bitab b1r - İnşallah rüya.dır diyordum. Fa" 
dım. Fakat onlar, se15.nnma. muka. • meydan vermeden odadan çıkıp git;.. 1 dırmı~tı. Kısılan sesimle sordum: Buna rağmen hala mukavemet et· halele kendimi kaybettim. kat bu takdirde buraya nasıl gel " 
l>elc ctmeili!er. Yüzle~de, manasını ti. Gilçllikle soyundum. Banyo dai • - Kim o? meğe ça._Iışıy?r~um. Faka! bu !11u • Ertesi glln uyandığım zaman, va- miştim? Nlçi: kendi evimde, kendJ 
anlı~aı~adıgım tuhaf ı§mizazlar bo- resine giderek, biraz açılmak ~in _ Ben, benim Fethiye! kavenıetin, ~ıtgıde azaldıgını ~sse • kit ög1o olm.UfJtu. Kulab'lma. bir silrU yatağımda. degildinı? 
lirJ.L Bırkaç adım uzakl~tıktan son· yüzümU yıkadım. Sonra geniş karyo- Bu onun sesi idi. İsmail Beyin se- ~yordun~ .. B:1' ta~tan d~ İsmail Be- tramv.ay ve otomobil sesleri geliyor- Artık iyice kendıme gelmiı:Jtim. 1" 
ra da:. arkaı::dan hafif bır kahkaha· lamın ipek kaplı yorganını ~arak eL. 0 anda hissettiğim korkudan kal· yın kondi evınde böyle bır §eye nasıl du. Evvela bulunduğum vaziyeti ya.- çimdeki korkunç endi§e, bülUn sar~ 
nın ~scldiglni ~uydum. içine girdim. Derhal kendimden geç.. bimin nasıl kopmadığına hayrot e • cesaret ettiğini, annesile, kız kar • dırg3.dım. Nerede idlı.ıı? Buraya na- boşluğumu da.ğıtnuş, başımın ağrı " 

ts:ımden, İsmail Beyin kız kardeş~ tiğimi hissettim. derim. Kendimi kurtarmak istedim. deelerinln nasıl olup da bunun far ; sıl gelmiştim? Ba~da ve vUcudtl • sını dindinni~ti. Ya.tağ1mdan kallt " 
leri benimle eğleniyorlar, diye dti§ün- Aradan nekadar zaman geçtiğini Fakat muvaffak olamadım. lsnıail kında olmadıklarını dii§Unüyordum. mün her tarafında bUyük bir ağırlık mak istedim. ~a asıl o zammı lıet 
ilim. Diğer taraftan, kendilerine bilmiyorum. Birdenbire derin uykum· Bey beni o kadar sıkı kavramıştı ve ÇiinkU karşıdaki odadan zaman za.- vardı. Zihnim o kadar pqan idi ki eeyi anlaclıın. 
\ak vermiyoz- da deifidlm.. Çibıkll dan Ülll.ereı;k uyandım. Oda kar~· ben oka.dar halsiz ve bitkin idim kl. man akseden hafif kahkaha.la.ı-, ev .. hlo 'bir eeY. hatırhyamıyordum. Yli.· (Devamı var> 

• 
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Dikkate Şayan 
Bazı Alametler 

Spor Yardım Turnuvası 

Uludağda kayak~ı sığıııaldarından biri 

Dağ~ılık Federasyonunun hazır- Dağcılık Ajanbğım1an: 
ladığı mevsim Jnş sporları faaliyet 1 - 1910 senesi ikincikanumx -
proğramının tatbikine bu lıartad:ı.n mm 23 üncü giluüno "Bayramın ti
itibaren yıırdun her bölgesinde çüncü günü,, mudağda İstanbul 
b:ı..~lanı~ or. Bölgesi Kayakçı!arı arasında ya-

Bölgclerden gelecek kayak rch- rışlar yapılacaktır. 

lliyebilirlerdi. Fakat nnsyonal - sosya
ı 

llizm ile Avrupa medeniyetinin anlaş-

i
malarına imkan yoktur. Dil ayrıdır, 
ruh ayrıdır. İkisinden btrinin vücudü 
kalkmadıkça sulh \·e sükunet yoktur. 
Bunlar arasında musalaha olamaz, 
yalıuz mütareke yapılabilir. 

1 Hüuyhı Cahid YALÇIN 
............ .................... ~········· 

As keri liseler 
şampiyonası bcrleri ile Spor Eğitmen Kursu 2 - Bu yarışlar teşvik ve p. _,

mezul'llan 2 hafta sUrecek kayak pağando. mahiyetinde olncağ· 1d::!n 
kuı·su g6rmck üzere yarın sabah Türk teb'ası olmak §nrtile İstanbul - ---
uı da- h ' Kuleli, l\IaJt.epo, D~niz Harb OL.-ulu 

u ga areket ediyor. Bölgesinden ter kayakçı iştirak e-
tnudağda Bursa, Ankara ve yur debilir. Ve lisesi Arasrndaki Boks ~ta-

"dun diğer bölgelerinden gelecek 3 - Yarı~lar: !niş, slalem ve nıın Du Raftı. Başla.nıyor 
kayakçılar arasında muhtelif fer- mukavemet olarak üq türlU yapıla- Kuleli, Maltepe, B'\,lrsa, Deniz Harb 
di mü.sabakal ı ğı b kt Okulu ve Liseleri arasında 3 aydan-ar yapı aca , u spo ca ır. 

run bütün yurda esaslı bir şek.ilde 4 _ Bayanhır arasında da yal- beri yapılmakta olan Askeri Lisder 
yayılması için tedbirler alınmakta. nız iru§ yarışı olacn.ktır. şamptyonası maçtan bu hafta başlı-
oldugun-u memnu ı tl ö.ıı..+ dik yacnk olan boks maçlarlle nihayet bu n ye c ö .. en • 5 - Yarışlnrda birinci, ikinci 

Blz de 2 hafta sürecek kayak ve ilçlincU gelenlere sureti mahsu- lacaktır. 
kursu faaliyetini takib ve yapılacak sada getirtilen bilyük nıadalyalar Diln toplanan Askeri liseler spor 
:rnUsabakalan tafsilatile bildirmek veriler.ektir. işleri teknik heyeti maçların Beyoğlu 
11zere spor yazıcını.ııı Uludağa gön Halkevinde yapılmasına karar vermiş 
dercccğ!z. 6 - Mezkfır yarışlara iştirak ve hakemllğe Beyoğlu Halkevi Spor 

1 etmek istiyen bölge kayakçılarının 
" atan bul Da§cıllk a)an... S/i/910 tarihinden 20111940 tıi.ri- kolundan Muhsin A.kytlrek ile E~ref 
hlının tertip ettl1'ıl leş- Şefiki seçmi~tlr. » 'ine kadar tnudağda Kayak.;vinde 

S 
vlk mUsabaka•ı Cumartesi gilnU yapılacak karşı • 

al ti 
.. bulunacak olan Dağcılık Ajanı Hik on a et•ızm Bedan Terbiyesi lı;tanbul Böl~si 'lıet Üstlindağa mU.raeaatleri. la§malara saat 15 de, pazat' gtinkil 

F 
. . maçlara da ·13 do ~aşlanacaktır. 

aahyetı Atletizm, futbol, henQbOl, basket-sru:t 9,30 .~a yapılacak, 4 katagori ü-ı moral bakımından yükselmesine yar· bol birinciliğini kazanan Kulelililerln, 
Bu p zar zer": :lo iki. ve ~k elle gülle atma bi- dım eden Beyoğlu Halkcvi bu defa da bokau da kazanarak Askeıi Liseler 
Uzerlnd ldört k•taaorı ~:10~;u1 ~ec:ktir. . . YUksek Mühendis Mektebinin müra - milfettişliği kupasını almaları lruv • 
~ima hl ~ •I nbul .DUiia kayd;dllen !all:evınd.e Naıli Mor~a caati ilzerine bütün yüksek mektt-b vetle muhtemeldir. Muvaffak.iyetler 
Atlef.t~ r nclllil yapılıyor rak edeb l ekrtıi ... es müsabakaya !§ti. ve fakülteler arasında Erzincan fela- dileriz. . 

.. ...,m federaay lece r. 1 dığı aenellk t onunun hazırla. • Beyog~ 1 U H Ik I · rntzedelcri menfaatine yapılacak olan Bölge, Maea.r l\laı;lan Hasılatını 
dUk'l2e. l>UyUk aa.Uyet programında ol- a 8V yar- voleybol turnuvasını himayesine al- Felaketzedelere Veriyor 
&a.beoaaıanna y~~ i§gal eden Balon mil dım VOieyboi mı§ olduğundan programın tesbitl İ- Bölge Macarlarla ys.pılan 3 maç-
Bey~ı~ llalkevtn:aftadan itibaren . turnovası çin her fakülte ve yliksek mektebdenıtan his.sesine dü§Cll 600 Ura ile An-

lık nıtıaa.bnka e ba.~ıı.nacaktır. Sporun biltün b . tam salfilıiyetli ikişer murahhasm cu kara seyahatinden kalan 400 liranın 
pazar gilnü saba.hı kalar tertib d"' 6~ c!en:-ıcl? milsaba- martcsi günü saat 15 de Beyoğlu H::ıl-,zelzclo felA.ketzedelerino verilmeslıı.e 

e ere ıen~lcrm f1ıilt ve kevi ba§kanlı~nda.n rica. edilme!rtedh·. karar v~. 

Sahife : ö 

'Iilrk~ye ~eviren: HVSEYlN CAHlD YALÇIN ---
'.'Dehanın meydana çıkması 

bir sadame lazımdır,, 

• • 
ıcın • 

-89-
Fakat nihayet fatihler kanla.."!· 

mn temizliğini muhafaza etmele
rine imkan veren ve iptidalan ah
kamına riayet olunan prensipe sa· 
dakatlerini kaybediyorlar. Tebaa· 
tarı yerlilerle birleşmeğe başlıyor
lar ve bu suretle kendi hayatlarına 
hatime çekiyorlar. Çünkü cennette 
irtikab edilen ilk gilnah daima suç· 
lularm tardı neticesini vermiştir. 

Bin sene ve daha fazla bir müd
det sonra, eski hakimler kavmin
den görUJebilen son iz çok kere 
kanının inkıyad altındaki ırka bı

raktığı açık renkte ve vaktile ya
ratmış olduğu medeniyetin taş gi
bi donmuş halinde müşahede edi
lebilir. Çünkü fatihin hakiki ve 
manevi kam hakimiyet altındaki 
kavimlerin kanı içindfl kaybolduğu 
gibi, insan medeniyetinin Heri yü
rüyüşünü aydınlatan meşnlenin te· 
rekküb ettiği yanar madde de kay
bolmu~tur ! Nasıl eski hakimlerin 
kanı karının renginde kendisinin 
hatırasını temdid eden hafif bir 
"ııunnre., bırakmışsa, kültür haya
tını boğnn kimı::e de vaktile nuru 
getirmiş olanların hala yaşıyabilen 
lbdnlarmm neşrettiği hnfif lem'a
larla daha az karanlık hale sokul
muçhır. Bunlanıı inşlalan avdet et
miı:ı bir yarık arasından parlarlar 
ve çok kere sathi müşahedelere ön
lerinde ~imdiki kavmin hayali bu
lunduğı.1 zannını verirler. Halbuki 
bn hayali o mii~ahid ancak mazi
nin aynasınria görmektedir. 

Böyle bir kavmin, tarihi yürüyU
şii esnasında, ikinci defa olarak, 
yahud dn.h:ı fazla defalarla, vakti
Ie krndisine medeniyet getirmiş O• 

lanların ırldarilc temasa girmesi 
ve e\'\'clki lt>.sadüflerin hatıra.sının 
hafıza !anlan kaçmış bulunması ka
bildir. 
Bu k:winıdc eski hakimlerden kal
mı11 kan, gayrimeş'ur surette, tek· 
rar bu kliltür tezhirine avdet e • 
d<.>rcklir. Bidayette ancak icbar yo
lile milmldin olnhilmi~ şey şimdi 

tn.m ar?.11 ile \'ukua gelebilir. Yeni 
bir medeniyet devresi peyda olur 
ve müc:ıhi<ller ecnebi kfl\'imlerln 
ka.nlarile pi<;lctıinciye kaclar payi
dar k:ılır. 

Mcueniy<.>tin mli:;;takbel, cilıan

şüınul tarihi için araştırmalarını 

bıı istikamete tcYcih etmek ve, bi
zim şimdiki tarih ilmimizde maale
sef c:;ok fazla vukua gelcHği üze
re, harici yRJ<alann tadadı içinde 
boğulmamak bir vazife olacaktır. 

Mcd<'niyctin hamili ol~n kavim
lerin uğrndıkları bu tekAmiil hak
kındaki ·mtL1ıtasar malfımat yer 
yüzünde medeniyeti hakikaten te
sis etmiş olanların, arilerin lnki • 
ş:ıflarını, tesirlerinin ortadan ka1k· 
malarma aid tabloyu da tersim et
mi~ sayılabilir. 

Her gilnkü hayatta olduğu gıöl, 

deha denilen şey meydana çıkabil

mek içiıı nasıl bilhassa mü.said bir 
fırsata, hatta hakiki bir ha.mleyıa 
muhtac ise, deha ile muttaaıf ırk 
hakkında da böyledir. Her gllııldl 
hayatın yeknnsaklığı içinde, hattl 
birinci derecede kıymetli adamlar 
bile, manasız görünebilirler ve et
raflarındaklnden pek az slvrlllP, 
yukarı çıkabillrler. F akat diğerle
rtnı hayrette bırakan yahud §&

oırtan bir vaziyet 1çhıde bulunur 
bulıınma.z, a.lelft.de gibi g<Srfuıen bu 
adamda, çok kere o ana kadar 
kendisini sivil hayatın adt çerçeve• 
si içinde görmüş olanlan f evkal&
de hayrete bırakacak bir surette, 
dahiyane mevhibeler nüm.ayan o
lurlar. Bunun içindir ki bir pey. 
gamber kendi memleketinde na.dl· 
ren otoriteye maliktir. Bu hadise· 
yl müşahede için harbden iyi bir 
fırsat hiçbir zaman ele geçmez. 
Zahiren hiç §eytan görilnmiyen 
delikanlılarda vahim saatlerde, 
diğerlerinin cesaretlerinl kaybet· 
tikleri anlarda, birdenbire birer 
knhrarua.n ruhu kendisini gösterir. 
Bunların mtidh!g enerjil~rl ölfüne 
meydan okur. Bu ada'nbr lıuz gibl 
bir soğııkkanlılıkla. fa hes::ı.b etıne
aini bairter. Eı?er bu imtihan natf 

çalmamış olsa idi hiç kimse bu be
yinsiz genç çocuğun genç bir kah· 
raman ruhu sakladığım farketmi· 
yecekti. Dehanın meydana çıkma
sı için :iaima bir sademe lazımdll'. 
Mukadderatın bazılarını yere seren 
topuz darbesi başkalarına birden
bire çelik sertliği verir ve her 
günkU hayatının zarını arçalıya-

rnk hayretler içinde kalmış dünya
nın gözleri önüne ihtiva ettiği ma
budeyi arzeder. Bunun Uzerine, 
hnlk inad eder, e"~'elce kendisine 
benzer gibi gördüğii adamın bir
denbire başka bir tohumdan olma
sına inanmak istemez: Her kıy. 
metli adamın zuhurunda bu ameıt
ye tekerrür eder. 

Mesela, bir mucid şöhretini an
cak icadının tanındığı gUn tesis 
ederse de, dehanın o adamda an
cak o anda parlamış olduğuna i
nanmak hatadır. Deha kıvtlcunı 

yaratıcılık melekesile açıktan mut
tasıf adamın alnında doğduğu da
kikadan itibaren parlar. Hakiki de
ha fıtridir, hiçbir zaman terbiyenin 
yahud tahsilin mahsulü değildir. 

Ferd mevzuu bahı::olduğu zaman 
gösterdiğimiz gibi, bu eğer doğru 
ise, ırk mevzuu bahso!duğu vakit 
de öyledir. Yaratıcı bir faaliyet iz
har eden kavimler, tA başlangıç!a.
rında.ııberi, yaratmak mevhibcsine 
maliktirler. Hatta bu mevhibe sa.t
h1 mUşahidlerin gözlerinden ka~
sa bHe. BuraJa da dihi bir kav.im 
şöhreti onun· tarafından ifa edil
miş ef'al ve harekatın netice.sidir. 
ÇUnkU dilnyanın mütebaki kısmı 
haddizatında dehayı tanımaktan 
Acizdir. Onlar dehanın ancak lead-
Jar, keşifler, binalar, hayaller, ilh. 
şekli altında el ile tutulabilir ha.le 
gelmiş tezahürlerini görebilirler . 
Fakat burada da, dUnyanm deh:ı.
yı tanıyabilir hale g~lmesl için bir
çok zamana lhtiynç v:ırdır. Nal!!ıl 
bilyUk bir Jnymeti haiz ferd.de de
ha mevhibeleri yahud hiç dcğllse 
harikulade mevhibeler, hususf t.eş
vik, diğerlerinin tesiri altında, fil. 
llyata çıkmağa çalışırlarsa, ka· 
vimlerin hayatında da bilkuvve 
mevcud yaratıcı melekclerlıı ve 
müessir kuvvetlerin ancak muay
yen bir takım şartlar kendilerini 
davet ettikleri zaman meydana 
çıkmaları kabildir. 

Bu vakıanın en milsbet misalini 
bize insan medeniyetinin fnk1şa. 
fını bir vedia olarak elinde tutan 
ırk yani irller gösteriler. Mu • 
ka~derat onları husust ahval ve §e· 
raıt muvacehesinde bulundunı1' 
bulUBdurma.z, kendilerinde mev
cud melekeleri gittikçe dalıa hızlı 
bir nazm ile inkişaf ~ttirmeğe ve 
bunları el He tutulur birer §(!killer 
veren kalıblar içine dökmeğe ba§
ıı:rıar. Bu gibi · ahvalde tesis et
tıklcrl medeniyet hemen dalına 
toprağın, iklimin \•e itaat altına. 
aldıkları adamların huımsfyetlerlne 
tA~idir. Bu son unsur ea katı \Te 
mtiesslr olanıdır. Bir medeniyetin 
tezahUrtinün tAbi olduğu te~ 
~ı:tıe.r ne kadar iptidai iseler, teş. 
kilata bağlanarak istifade edince 
maldnclerin yerini tutacak bir in· 
san çalışma kuvvetinin mevcudi
yeti okadar elzem olur . .Arller 8.§a· 
lı ırk adamlannı kullanmak fnı .. 
kA.nıı:ı.ı bulmanıış olsalardı kendilo
r!ni medeıı:tyete sevkedcn yol üze
rinde hiçbir zanıq.n ilk adımı ata
mazlardı. Bunun gibi ehlUe§tlr· 
:rneğe muvaffak olduklm bazı uy. 
gun hayvanların Yardımı olmasa 
idi bugilıı o hayvanlardan müstağ~ 
~ w kalmağa lıııkAn veren bir tefr. 
mge de sahib olama.ziardı. "Arap 
(Maure) mecbur olduğu şeyi yap. 

mı~tır. Arap artık gidebmr,, dar-. 
bınıesell maatteessüf çok derin blı 
mA.nayı h '1.zd!r. Binlerce sene, bey .. 
gf.r .lruwıa llJzmet ettl, i§lerind.t 
yardım etti bu suretle <iyie bil 
terakkinhı .. wvıeUnf kurdu kJ oto. 
~oblll · le getirmekle bey~ 
lilzumsu . .. t!e soktu. Blrkag sent 
i~lnde 8.l'tı k beygir her tnrltt .fw 
liY,etteıı halt kalac&ktu\ i 

ı~ ... ı : 



• 

1 ,. : • l ., 'i 

Memlekette iane seferberllgl 
Adanada ço/l büyük 

KEL Al C:O i~ 
LTAN AZ OGLU ~ 

sarf ediliyor 
MANEVİ 

Noı 53 l'AZ.4.N: M . .S.<d KARA.YML 
[Harp Hikayeleri] 

Yuan: ftol.ıe.ri Dieadoue Çc•iren: SllAD DEKVIŞ gayret Çiinkü; Aliçonun a.p.ğılan çok çc- Hasmır.ın ense.inden yapıştı. Za. • 
tindi. Ve, öyle kolay kolay paça np- vallı Makarnacının ~özleri görmliyor-

Eve girdiği r.am.an EWte Pedeloog la.rı su·ada hizmetçi kız içeri girerek: tıraca k bir adam değildi. 1 du. Aliçoyu ellerile iterek: 

kocasına muzaffer bir eda ile: - Ma<lamın manevf oğlu geldi. Halk dı•gv er na'kd"'ı yardımlarından Hele; Makarnacının kollarını bu. - Dur be! .. GörmUyorum. 
-Bir manevi oğlum var! Diye haber verince Charlea ayağa dayarak bir anda kendini kurt.a.r&.n - I~çm:ı. beriye! .. 
Diye bildirdi. 1 kalktı, vakur bir ses!e: •• J • k Aljçoyu da takdir etmişti. Sultan A%izin huzunında böyle Çiğ· 
Charles omuzlannı İtilktf ve: ! - !çeri girsin. başka bir gun Cf VC tat 1 yemıyere Padi~ah huzuru olduğu için hiç kim likier olamazdı. Koca bir padişahın 
- Seni tebrik ederim. Dedi. Fakat tecessüsü ka.çma.- se hiribirile laf edemiyordu. Yoksa, [ karşısında abuk babuk konuşmak a-
Cevabını verdJ. Oldukça yaşlı bir sına galebe çaldığı için. kapıdan tçe- paT3Sl01 felaketzedelere gönderecek -.eyirci başpehliıranlann konuşacak ·1yıbdı. Bu scbeble, Makarnacının sesi 

ins:ındı. HenUz genq olan karısında. ri girinceye kadar ayakta bekledi. ,,n çok şeyler vardı. 1 çıkmıyordu. 
göroüğü yeni hareltet o:ıu endişeye Bu manevi cvWi urun boylu ve iri bir Adana, (I:lusus.i) - Erzincan ve İhtiyar J{avasoğlu, Kara lbo ile bir Fakat; Aliço, oralarda değildi. O 
ciüşUrdü. I köylü delikanlısı idi. Yüzü heyecan- ha valisi zelzelesi felaketzedelerin& ta.rafa çekilmiş sessiz sadasız güreşi nun pndişaiı, madişalı t.ı:~ladığı yok· 

Genç lw.dın çantasından çıkardığı dan lw:armıştı. Bu kadar mükellef Ada.nadan yapılacak yardı:mm daha. seyrediyorlardı. . tu. Ha:;;mmı ıncyda:ı yer·r..tlen bır:ıi~ • 
1cünyeyi okudu. bir a~auda yürümeğe adeta te - oeniş bir şekilde olması ve bütün A· Bir aralık, fırsat bularak biribirle- mıyordıı. . 

- Bclier-Jean ...... 'alay ....... ·~cü rcddüd ediyordu. ŞaŞalamış ve :ınah- danalıla.nn bu fedakarlığa iştirakini · rile şöyle fısılda(ltılar: Nihayet; Sultan .Aziz, olduğu yer 
bölük \"e ilh... 

1
cub vaziyetle idi. Kendi kandini tak· temin i<;in şehrimizde münteşir "Türk - Usta; ne dersin bu ~e?.. den seslendi: 

- Acaba manevi oğlun .sivil iken dlm etti. !sörll,, gazetesi bir fikir ortaya ko • Kavasoğlu. kısaca cevab verdi: - Pehlivan, hırak gözlerini silsin? 
ne iş tutarmış? ı -B~lier, Jean!. lyaı-ak Adana halkının bir gün et. - Makarnacının harcı değil bu iş!. Aliço; pndiş:ı.ha dönerek: 

- Ne bileyim ben! .. Kendisine he- , Ye oda<lakilel"i selamladı. Keııclini ı tntJı ve meyva yemiyerek bunlarm. - Ne olacak der3in ?. - Padi~;ahım, gürc.1 pomak güre!jl 
men mektub yazacağım. 

1

1 en evvf!'l tophyan Charles Pedelong ı' para.'!ını felaketzede vatan~aı,lan· - ·Eğer, Makarnacı kel!dini koru - değil mi? 
Sekiz gün sonra güzel bir el yazısi- oldu : mıza Yerilmesini teklü etmiştir. Bu yabilirse belki, berabere kalırlar.. - Evet. 

le ya2!1lmı~ iyi fislfiblu bir mektub 1 - Buyurwıuz, olunınuz oğlum. teklifi yerinde bula.n Adana halkevi - Koruyabilecek mi?.. - Öyleyse kıran kmımıdı• 
aldı. Safa geidiniz. biraz kahve .. bir par- derhal bir toplantı yaparak bu fikri - Alttan tek paça ka!?cışına bakı- - Evet. 

"Madam ve sevgili anneliğim, ça likör ister mi::s.iniz'l tahakkuk ettirmek tı.zere tedbirleı lırsa koruyacağa benziyor.. - N'e<lcn bırakıyor muşum ha..sr.u~ 
Diye. bql:ya.n bu mektub pek htlr- • Ve iki~ konu.ş.ma~a başladılar. almış ve 3 kanunusani 940 çarşamba . . . . • . . nıı meydan yerinden:'. 

nıetkfu-dı. Fakat mlifrit bir mmnet - Sologne köylerinin birinde ı·ençperlik gununu "Felaketzedelere yardım - Sonra; efendimiz güreşi fazh Deyince: Sultruı Aziz, ses çıkarma. 
tarlık ta ifade ettiği yoktu. eden Jean Belier evli ve iki çocuk günü,, olarak tesbit etmiştir. sürdürmez. dı. Fa.kat; Aliçoya da bak verdi. 

Genç kadın mektubu koeasına doğ- babası idi. 1 Bu iş ic;in beyannameler bas?-n · - Ne kadar dersin! Çünkü; pomak greşüinde göz sil · 
ru umttı : . . · . , ?llia.ı: diııley.~p, hiç konuşmayan Jarak evlere dağıtılacak ve o.~ ha • } - Mak~rnacı, üç saat dayansa a· mek, suy:ı. gitmek, yağ tazelemek 

- Al b:ık, dedi. ıyi yazılmış bır El.ise nıhayet ~ze kıi.nştı: ! yırse\'Cr bayanlarnnız~ muteşek A.dan3lfa iane işlerinde biıyük ltizmctl yınr .. ded~. . _ .. me~udu. . . . . A •• 

mektub!.. ı - Bana o guzcl rnektubları ya - kil sekiı: on kol ev, ev dolaşarak o örülen Halkevi Kei~i Nenat Giivea Kavasoglu l{oca İbrahun dognı soy Alıço, haklı ıdL, PadLşab, bır an Lçııı 
M:ektnbu. okuyan kocaaı ademi te- zan demek sizsiniJI!? günkü et, tatlı ve meyva masrafla.n- g lüyordu. lfakarnacının yenilmemee1

1 

cevab verememişti. Şaka değil; Ali .. 
nenülle iade etti. 1 .Köy deükaıılıaı biraz sıkıldı. ~a- ı ru tophyaraktır. . . merenin bütün hasılatı olduğu gıl>i için güre'i üç, liç buçuk sa.at ıwnra, ço, pa~a.hn. karşı dikine cevab ver-' 

- Si\•il iken ne la gördüğilnti sana kat ter~dild etmeden cevab verdı: Halkeyinde elli bayanımızın ışti - felaketzede vatanda.~lanmıza gön- beretbe~ b1raktınrd1. mişti. Hiç bir kul kişi padişaha böyle 
bildirmemiş. ı - Ben mektub yazmasını pek be- rakile ikinci ve daha geniş bir top • derilecektir. Bu biiyük ve hayırlı Ali<;o ;çalışıyordu. Miitemadiyen mukabele edebilr miydJ ~ 

Onun için en mUhim oey bu idi. ceremem. Bunu bir, silah arka<la.,ım Jantı yapıl~rak kollar ayrılıruş ve ·t bb .. 1 . d d 1 ı Halk vim· _ hi.icıım ediyordu. Makarnacının yapb· Sultan Aziz, biraz düşündükten 
u -- 1• . . . . "k k b . . . . Ha . t eşe us erın en o a} e ı . 
~ıaı.: ·,,raruyor. -..cndısı sıvıl ı eıı me te vazifeler tak~ıın edılnuştır. mıye . . . ul . g-1 ı>lcn5'e ve tırpandı. sonra·, Alı,..ova hitaben: r- . . . . . . . zın gayyur reısı m 1arrır ve gaze - - · _ ..,. -

- Ne iş yapmışsa yapmıa, ba.n:-ı. muallımı muş .. .Maksad benden haber perveı· Ad~nalıların; Halkevırnwn : . .. _ A!iro da: bununa ıformadan elen-ı - Oglum, salıvermemek hakkın • 
1 aımA1. d -·ı ·., ı dı- .. .. . .• k · tecı Nevzad Guven'e teşekkur ve say- s • •• ne. - egı mı. Bana yol a gın1z kuçuk bır feı·aga.t ve fedakarlı ıs- · se ve tırpanlarla mukabele edıyordn. dır. Fakat; kor olarak ını hasmını 
Cev-~ rd1 hedi el . 1. t··· . . . . '·u1 k . ··· d gı duygularımız sonsuzdur. tk· .. . • . _b 1 . . 1 d di .ı..utnı ve . Y enn c une geç ıgmı \'C sızc tiyen bl? ~ıne "' a '\:erccegın en, .. . . . ı d vcusse pehlıvanın vurdugu elen- maglu etme< ıstıyorsun. e . 

• • • ne kadar te9e.~k\ir cltiğimi onun va- eUphe edilemez. ı Aynca tuC'car Ye halı vaktı yer~n- selor \'C tu·paıılar hamam tokmağı Bu söz Aliçonun gururuna dokun· 
Bütün Fransız kadınlan gibi ceb _ s.ı~e bi~diriyon~m. Şi~di size söy- Gene Halkevi tarafıntl~ Ad:ctna ~ d~ vatandaşlarımız tarafın~r~n da~ glimhUrti.bi\ gibi ortalığı öttüı·üyor. mu~tu. Derhal, el;ençe divan rlura ~ 

hede kendine bir ma.:n~ evlM edin- lıycyım kı yo1la.iligınız kıubla.rı o o- mn kurt.ulu~ günU olan 5 kanunuı:;a.nı , diye kadar yapılan teberruun mık - du. rak: 
roi1J olan Elbe Pedelong bu askeri kuyor, ben yiyecekleri ve sigaraları 940 bayrammda da. Asri sinem(\tla tan 50 bin liraya yaklaşmakta.dır. Giircş :ı.yakta <>lmak iizere tam bir _ Padişahım; bir pehlivana böyle 
hediyelerle şımartıp duruyordu. Ona I alıyorum. hir. miisamcre vcrile<;ck ve bu müıın- [ l' usu/ A.yhan sa ;ı t sürdü. 1fa kn.nıacı, tamamile mü l şey yakışmaz.. . 
en iyi cinsden lüks sigaralar yollu - Utanmasa. C~arles onu .ö~cekti. " · -v , vvv .... •N ,,..,,,v-vvvvv~vvv·;;;;;;;;~~"';;~ . ~ "~wv-~... da faadn bulunuycru". Hasmına, ken- - İşte~ ben de, onu sana yakıştır-
yor, yiyecek içecek hiç bir ~eyi on. Guya cebhcd~kı ı..skerl~re ıyılılc et- GÜMRÜKLERDE: dini kaptırmıırnnk it;in elinden gelen madığım için iziıı ver demek istcdım .. 
d · · 0 bü' ün mele bahanemle romanlık maceralar l K . I k · , • İ h • l • d · f J Ak l c:ra•·retı· "apı~'ordu - İrade padioahurundır an cm.rgemıyor. nun t arzu- .. . omrsyoncu u ım~ı- n ısar ar 1 arcq e a e ~ b -' .~ ·' • :.ı • 
larını, isteklerini ke§fettiğini zanne.. a.rıyan şu zuppc k:ıdmlara, hele ken-1 • , ,:, • Şaka değil, Mak:ırnacı da sayılı, a- Diye mukabele etti. Aliço: :Makar· 
diyor ve. ona kendisini alakadar eden dl züppe karısına ~ı~.içerliy?r~u. hanında ka .... ar·an~ar ı zc~e}ere l,000,~011ıgara zılı ve u~t:ı. pehliv:ınlarcfandı. 11akar· nacıru.: yanından uzaklaştı. Hüseyin 
kitablnrı da gönderiyordu. j - Sologn.~ye mı . gıd~ceksınız? Geçen ay ı. tanl>ul Gümrilkleı· &ş ılc kcn 1 k gonderdı nacının yalnız yağlı l~iııbetinin otuz pehııvan da başpehlivanların oturdu· 

Manevi oğlu da ona gördüğü bu - E\·ct, u~ trenıle .gıdlyorum. O- müdiirlüğüııde ynpıiau komisyoncu İnhisarlar i<lan~.::i zelzele fel3.ketze· okka geldiğini si)ylericr.. ğu yere giderek Kara İbvdan bir yaz· 
alakadan çok müteha.ss'" old - nu k.a~rnuık ıst.cmem... ve mai'-·et memuru iınlihanlarmda delerine yardım olmak üzere zeı7.eıe Ayağlnıt otuz okkalık lsisbet giyen ma mendil aldı ve gözlerini sildi. 

,... ugunu, Ayaga kalktı .J b' hl' d ed ·· k··ı G" t k 1·t b 1 h 
bu kadar U!Jd ve gen~ bir anneliğe Ji~ise· · 4 komisyoncu ve 3 de maiyet ıne.mu- mınlakasına 1 milyon sigara ve 2240 ır ~e ıva.run ne erec eA muş u r ı~reş ~· ~.r ~~a~ a as: a~ş, pe · 
düştüğü için kendini çok bahtiyar ' : 

1 
• • • . , ru ka?JUtmıştır. Ko:nLc;vo~culuk imti- şişe ıwnyak göndermiRtir. oldugı.mn tasavvur etmek kafidir. ıvan a.r, ırı ır:nı e ense YC !:pan • 

hlsscttiii'ini yazıyordu. - Bır ela.tıka ~klcyınız diyerek ha ı ı kazananlar :1u~lardır: Ccv:ı.d Diü-er taraftan memur ve iş~ilerin Aliço: ne dcrcce'lc zorlu bir pehli- larl:ı. ezıncğc koyulınu§tu. . 
• 

0 d~<utrı çıktı ve odasından 50 franklık ' n 
11 

• • ~ - • • • h d d ed t• Fakat· güre ... uz.ac!ık"a Ma.karnacı-Elıae mane"i oğlunu iri yap1lı, ze- . , . . Çiçin, Muıaffer Yenen, Srrrı Enıılsı- yapneagı yardımın yekununun 10 bın -vnn ıse, :ısmı :ı 0 erec e çe ın ve .. • ~ _ ~ • 
ki, sportif ve tatlı ahlaklı bir deli - hır_ ba.nkn:ot al-:ı-r~~ geL•.rdı". Onun el- li, Rı7,a Akbay maiyet memurluğu lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 'yenir yutulur şeylerden değildi. nm m~dnfaada ~ldu~~. ~~e nefes • 
kanlı olarak tasavvur ediyordu. len boş gıtn~c:-ını ıstcm1yoıd~. Char- imtihanını Ekrem Işıl, Mua.mnıer ve __ ........,......,........., ., • GUreşin. tadı, tuzu kalmamışt1. !ki lenm~~e b~?ludıgı g~rul~yordu. -

les de ceblerını karı§tırarak bır b:\nk- . r-.umrUk ko 1 1 hasım biribir1crini tırn..uı ve elense- Alıço· hucum vazıyetmde oldu"'U 
• • • t ık d . 1 Fchmı kazanmışlardır. 1 ..:: . m a yor; cu ·- ' · L~ ' • • •• • • • 

0
• 

. . .. . . no ç: ar 1 • . k . . lede dt.ivüp duruyorlardı. halde bilalrn; gureşe yem gırmış gl· 

t~~ kbır mudde~tenberi ge~ mek , .. - Bu da eşiniz \'e çocuklarınız 1 GUmrUk[e~d ki Alman 1 rm.ın . ef~~e~ yok.lamaları ı Güreş bir buçuk saati bulmuştu. l.ıiydi. İkide birde, llakarnacıya tıı·: 
ocasma göstermem.ege bq- ıçın.. I ,,~alları Bır kamınusanıden bır şubataka- B. :tl 1 1.f..-k .. 1 . pan Ç"ktikrc narayı snllıvordu: 

lamı.5tJ. Fakat günün birinde man&- - Çok teşekkür ederim Bu para dar gümrük komisyoncularının ke - 1~ ka:ı.r tıı:c.,.., .. 
1

- .nr~~cının Idgoz erme Havk; · 
vi -ı · · .. ı........ '~ ~ · Gümrüklerde bulunan Alman mal f ı k yag <; • \ii>Z erı gmr.ıez o ll. - .ı ••• 

og unun ızın A.U.l.Ujij oa.ı.ugunu ve onların çok işiue yarıyacak, hayat .. ~ a et yo ·lamaları yapılacaktır. Bu Ze ·t· • - b' k nşık 1 .. Aliçonun bu gelişi güzel nara~nn~ 
izinli olduğu bir gün gelip kendisini şimdi öyle güç ki diye mukabele eden tarının çıkarılm~na. mur~caat vaki müddet zarfınrla İstanbul gümrükle- l . : m~ :d ıra~ a N"~k~rsa ~oz meydanda bulunanlar hep birden ga· 
göreceğini ona söylemeğ& mecbur asker Elise ile ko~ısının k~disiDe o~d~kça devam edılı~cktcdır. 19 Te~- rine müracaat edecek olan komis • :an etı~ bu ~ r:e ar. ~ .;:;,: ha- rib "w·üyorl:ı.r. .. Hatta yruı gözle p!!.· 
oldu. Manevi oğlu kendiaine samimi verdlkleri paraları hakika.tcn kendi nnıevvelden evvel lımanımıza. gehp yoncuların 1000 liralık kefaletleri 1 rn~;. ,. . , ~· tnh~; ra;· tr a- dişahlarına b:ı.karak ~nun bu nara.· 
blr dosta haber verilir gibi bir iki ana ve baba.<iından alır vibi tabü bir te manifestosunu verdilrten sonra y~nilendirilecektir. I e Agl~. 1

: h azı) e 
1 ~ •• 

1 
~ kı- 1 ı. aı- 1 __ yUzun·· den ... :nirlnnip a:nı'rleıun"di· 

aö ' el w. • bild; ...... ı..+ı ... 1 B 1 . tan ·de ~ ı~o. :ı11mmın goz en apan "lnl .IJ.L ·~ ~ , ,_ t: 
Z!e g ecegmı "6~· • tavırla aldı. . dw·ma~ıp u.garıs. a .gı n .~·apur- GUmrUkk.rüekl 5ahlbafz ~örUn<'e gUreşi biru:lirmeğe başl:dL ğini •t:ılamak istiyorlardı. 
Charles Pedelong aksi bir ta.vır . • • • lla.rda.kt eşyaların ıthalıne musaade a s:::.y.al:ar K•zıl"'Y""' v rlll~~ r H.. . hli h ..J._ ç·· ı·u· -.1· ah lı da ııe 

ı b k din. w •T • • .. .. ... ,._. useyın pe van aımıın.U&.IL aynlch un, . pi&.U~ uzurun · se · 
a .u gen_? .~e en 1 beğenıniı mıı- Asker &ider gitmez Cb.arles açık - edilmiştir. Bu eşyalar limanımızla Gümrüklerde bir müddeLlenbeıi 'v~ pehlh·anlann olduğu yere doğnı mehü~elam nara salıvermek ayıbdı. 
h&n~le ~unçten b~ hi!}bir llÖale ça: jBulguist.Rn arasında sefer yapnıak- birikmiş olan 2\10 kalemden ziyade yürU.meğe batla<lı O "Üne kııdar buııu ancak Aliço ya-
~vs•f edilemiyec:k hır ~lqmada - Çok iyi bir çocuk, dedi. Sen ha-

1 
ta olan Alman vapurları tara.fıııdan eşyanın Ktzılaya. verilmesi kararla§- Makarnacının .maksadı f:'jzlerini pıy~rdu. 

azır bulunmak ıstemediğini s(Syledi. kfka.t.en sahici bir manevi evl3.d bul- limanımıza getirilmektedir. j tırılmıştır. silmekti. Bunu görünce Alİço· peşin - Halbuki· Sultan Az.iz, asabileşere· 
Yemekten sonra hemen dışarıya rnll§.Sun j ·B k ı mı · ' ' 

ı:tlmıağa karar vermi.jti · . w --- u a e er ara~da .knrun, er • den koştu. Hasmının kisbetinin arka ğine aksine olarak keyif duyuyordu. 
Fakat . .. .. B~a Elıse sert bir sesle cevab gı mektubları başkasına yazdırmış lcek, ve ~ocuklara aıd gıyecek qya lcasnatrından tutar.ık: meyda.na çekti Ha.tti; kendisinin bile şevkle nara a· 

1 d sofra~~ ~alkıp kuçilk la - verdi. diye ben halii kendi kendime soru - mevcud olduğu gibi muhtelif gıda ve 'hn~ .. dı · tacagı- geliyordu 
Oll a kahvelennı ıçıneğe başladık • Ev t fak t . . b . UGf>U • < • 

- e ·· a nıçın ana yolladı- 1 yorum. maddE'len de vardır. _ f'T6z silmek yok, bıt! 
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( Bııştarafı 1 incide ) 

. Erzincan Felaketi Karadenizden yeni taf Sili 
enkaz arasından cesedlerin çıkarıl - ( Başta.rafı 1 incide ) r "\ Görelede 
masma devam edilmektedir. Yalnız Giresunda ve Miilhaka.tuada. fstanbulun felaket.. Bu kaza hakkında yolcular şunları 
dün Erzincanda 500 cesed çıkanl • Dün Karadenizden limanımıza ge • A söylemişlerdir: 

· ~üyük Röportaj No. t& Yazan: FABUK KVçVK mıştır. len İzmir vapurile zelzele mıntaka • zedelere nakdi "Görele kazasında 35 ev yıkılmış· 
"1\T ı...•·~• Ordu müfettişi Orgeneral Kizım sından bir çok yolcu gelmiştir. Bu yardımı ~r. Bundan başka 9 ~mühim ol~~ 

J l erelerde tehlik J. •ır . Or~ay hava~nu:ı um~i ~ı:resine yolcular sahildeki vilayet merkezlerile Şehrimizde zelzele fela.ketzedele-- uzere 35 ev hasara ugramıştır. Koy-e varaır VI!. l Ta vazıyed etmıştı:. Felaket bilinço. - kaza ve köylerinde zelzelenin yaptığı terde biri hafif diğeri ağır olmak Ü· • h • • d !aşıldı- Erz ri için halkımızın yaptığı nakdi .,__, ry e angı•ı . . . k ., sun an an gına nazaran m· tahribata aid tam malumat vermişler- zere iki çocuk yaralanm1~tır. uci ço-
0 nı rapor etmem ıştır ı.,, candaki zabitan kadrom~ % 90 1 dir. yardım yekfuıu gittıltçe kabarmak cuğun da öldüğü tesbit edilmiştir. 

ve memurlarınıızın. % . 7~ ı .maalesef Giresundan gelen avukat İhsan Ali tadır. Pazar akşamına kadar te- Bulancık 
----: Evet, evet anıma. .. Postahanenin ceb HaJi.:t b f.. "17~-n 1.-1an z.alzeleye kurban gıtmıştir. şunları söylemiştir: berrüat 133 bin lira idi. Hamiyetli Bulancıklı yolculardan birinin an-

en iist çatı k t · · ' ~ en, şo or AAlllilı .n..ı:;.ı ' & · h alid ardı f - . ~ · 4:2.363 lir • .: 
ran . a 1 adlıyenın hem ma - Fevzi yola düzeliyoruz. Tabii kemer . .zıncana av en Y m ~ "- Giresun vılayet merkezınde halkımız pazartesi günü a le.ttıgına gore, zelzele Bulancıkta da 
dır gozhanesı, h~m de dosya odası- belde tas kafada. liyetı ~ıştır. Ma~a~a bez fabr~ - resmi ve hususi binalarm mühim bir ve dün 57,575 lira teberrü etmiş- mühim tahribat yapmıştır. Bir çok 
di ·· K~akl.ar yıne tahta gözlerde - Bardaktan boşanırcasına yağmur kası b~tün amelelenn.~ kurtarın.:" hız- kısmı hasara uğramışsa da yıkılma- tir. Bu suretle umumi yekfin binalar hükumet konağı. jA.ndarma 
ba~ı afı mıktar.da da yangın terti - yağıyor. 1 metl~.rınde ~al~mak uzere Erzı~c:ı. - mıştır. Zelzele Giresunun bilhassa ka 232,938 lirayı bulmuştur. karakolu, inhisarlar dairesi, ilk okul 

yoktur ... İşın kötü ta.rafı kaza- Çan. " ' Kal d b-- na gondermıştir. Ayrıca 500 kişilık za ve köylerinde mühim tahribat yap binası hasara uğrıyanlru· arasında -
ra çatı k tı d · ~an .. çan.... yoncu a u b' el tr · d s· E · ·· .. d al kilim. 1 rd a n a bir yangın çıkacak tun" su·· t' . l ·1 li İlik1 . 1 ı:r am e enı e ıvastan rzın - m1ı:ıtır lar ustun e p as ve e en yap· dır. Bir köyde bir çocuk ölmüş ve bir olursa ra ımız e ı er yoruz. .ı.en- h . . ":/ . • .. .. dır 

su verecek yer de yoktur Çün mize k d 1 B' . .. cana areket etmıştır. Karahisarda son rakkamlar tesbit tıgı ortuler altında oturmakta • köyde de bir çocuk yaralanmıştır. kü po tah . .. · a ar ıs anıyoruz. ızı goren· s· . k R . . . k 
s a.nenm on tarafının kar _ ler b. 'b' 1 . la . ıvasta Koyulhisar ve To at e · ed'l ·ş ve kazada 1200 ölü yuz-lerce Şebınkarahisar - Gıresun yolu ar- Keşap 

eısında .. k k ırı ır erme soruyor r. d' . h ı t l mı l G' d h' b. 
yu se bina yoktur .. Su yal- N d · ? şa ıyesı tamamen ma vo muş ur. lı olduğu anlaşılmıştır larla kapanmıştır. ıresun an ıç ır Merkeze bağlı Keşab nahiyesinin 

oız arka taraftan verilebilir Mer - N crede yangın var~ \Koyulhisarın 6 Köyünde Ölen 101 Kişi yaAlra radaki tahribat ta ~yni şekil yardım yapılamamaktadır. Yarahlar bir köyünde bir çoeuk ve bir kadın 
diven d ··· - - ere e yangın var · s· 2 · h d ·a uc - · · b' h ld kal . . ayanır derseniz .. İstanbul it- • • • ıvas, (Suretı ma susa a gı en ded. . Görele Tirebolu Bulanık ka _ karlar ıçınde yardımsız ır a e - ölmüştür. Zelzele mühim tahribat 
faıye~ınde bir tek uzun 26 metrelik: Ziba d h il' k 1 b 1 k M h t 1 arkadaşımızdan) - Koyulhisarda zal~;~nda zeb.ele nisbeten hafif geç- mışlardır. Şimdiye kadar Giresundan yapmamıştır. Giresunun Kıı.yadibi 
rnerdıven vardır .. bir tek merdiven- rin kadı el şe 1 aka~ a ı d ... k~lu .. elv e zelzele tahribatı çok fecidir. Yollar . t' Buralarda zayiat yoktur Gi· hareket ettiğini öğrendiğim sıhhi he- köyünde de 30 ev yıkılmış, insanca 
le de bu. . ... lın narı so aga o umuş er. ..km.. k tı K mış ır. · . kezin ul tı-

ış goru ez. Her kafadan b' ı · ço uş, bazı tepeler aymış r. 0 • resun vilayetinin zayiatı cumartesi yetlerın kaza mer e aş gını zayiat yoktur. 
- Peki İtfaiye müdürlüğü bu hu- -Vire evirr:r s:~l çıdcıylodr. yulhisann yalnız 6 köyünde 101 ölü, gÜ.nüne kadar 1300 den fazla oldug-u tahmin ediyorum.,, tTnyede 

susda adl'y ·· ' 1 e 0 u.. 191 --•· dır D' - 39 k" 1 h Y ·•~- Yardımlar 
· . 

1 eye muracaat etmemiş - Ah kale hindilerim d b - 1m yarö.U var · ıger oy e e· tesbit edilmiştir. apllilıU Vapurdaki Ünyeli yolcular ara -
nııdır? e ogu U§. .. , la kt . . . - af d.. h . . I . . . 

_ E - Sasparo kalo itfaiyeci başı şu nuz m~vasa yo ur. Diğer bir yolcu da Gıresundaki zel- _Dıger tar tan un şc rımıze ge en sında Ünyedekı fındık bahçelenm 
rapor v1:1e7: o~ur mu?. Kim.bilir kaç suyu boşalt. , Suşehrıne Tayyareden Gıda Atılacak zele felaketini şöyle anlatmıştır: Gıresun yolcularından avukat İhsan teftişe giden Eminönünde Nur am -

_ p r:rııştır.. Sadık, komiseri Naci kom·ser mua.l Yollar kapalı olduğu için Suşehri "- Zelzele salı günü gece yarısın· Ali bu kazalara yapılan yardım.hak- ban sahibi Nuri de vardır. Muma -
ue t t·ekı bu raporlar üzerine adli-ı vini NeJ'ad taharr· T' vfik ık . ive havalisine yarın askeri tayyareler dan sonra oldu. Sarsıntıyı müteakib kında §unları söylemiştir: ileyh şunları söylemiştiı': 
~ er ıbat almaz m ? ' ı e ' omıser . . kl d S " G' al' . il al8.k d 

_ !... ı. 0 ·•phi.. hepsi oradalar. yıye~ek ve gıyecek at:ca ar ır. u- elektrik fabrikasının hasara uğrama- - ıresun v ısı . e a ar "Ünye zelzeleden mühim hasaı 
- N' . 1<:umandan Rıza: şehn yollarını açmak uzere asker ve sı yüzünden şehir karanlıklar içinde makamlar derhal faaliyete geçerek görmüştiir. Fakat ölü ve yaralı yok-
- Nıye .. s~stu~ ?. - Evvela şu kal b lı. d - tı amele gönderildi. Fakat çok şiddetli kalmış ve heyecanı arttırmıştır. Halk bilhassa Şebinkarahisar ve Alucra tur. Ünyede yalnız 3 ev tamamen 

e soylıyeyım 1stanb lda .. a a gı agı n, f k b' - k l sıhh t .. d" ·· Cemil Ş le yan . . ·· ıı böy- diyor. ırtınaya tutulara ır yere sıgınma- sokaklara dökülmüş, yıkılan bacala- aza arına a mu uru en yıkılmış, fakat bütün evler hasara uğ 
bina vgın tBehlikesı~~ maruz binlerce Ahali gu··ç belaA d - tılı , ğa mecbur oldular. Faruk Küçük rın çallıyan duvarların devrilen ve 1 canın riyaseti altında heyetler gön - ramıştır. Hasara tın temellerde oluşu ar.. unlar u~ın .. tead . agı yoı. , . ' d . . . . 
porlar verilmiştir, mu did ra- !{umandan önde, Halid, Nuri ben Erzunımdn Zelmle Durdu . . çöken ?ınaların k~ısı:ıda ~orkul~r 1 ermıştı~. b~ e~lerı oturulamıyacak hale getır: 

Mesela D .. arkada eve dalıyoruz. Erzurum, 2 (A.A.) - Son yırmı 1 geçirmış ve neye ugradıgını bı1memış-j Heyetıerle beraber bu kazalara mıştır. Halk meydanlarda ke<;e ve kı-
da 400 çoc ~rtışşafakann çatı katın- ı Ev birinci kata kadar su dolu. dört saat zarfında vilAyet mıntakala- 1 tir. Bu felaket karşısında resmi ma - yiyecek, içecek, çadır ve kazma kü- !imden yaptığı çadırlar j~inde otu-
diveni var~ı'. y:r:;.· bu~ 2 mer- ı lskerule, masa, havlu, peşkir yü- rında zelzele olınamıştır. Bugün saat kamlar derhal faaliyete geçerek sa -ırek ~öndcrilmişlir .. ~~.ci yardım rup ~atm~ktadır. ~yi~ Ali ve Sala
çıkacak olursa bu ~1:11 bır yangın züyor. Kumandan göz açılıp kapanın- 16,30 da gelen katarla Erzurumda 62 baha kadar halkı teskine çalışmışlar heyetı de cuma~es~ gunu bu kaza - h.addın. Donme~'e aıd_ bır f~ndık fab· 
bile dumandan bo- ç cuk Yanmasa CJya kadar hortumları yerleştiriyor, yaralı gelmiş, bunl~r .derhal h~stah~- I ve intizamı temin etmişlerdir. ı lara ~areket ~tmıştı~. r~ası ı~e İbra~ım oglu Ali Rızanın 

Hayretten ağzı~:k· makineyi işletiyoruz. ne~er~ yatınlara~ ı.s~ahatlerı temın Sarsıntı yüzünden Belediye bin~ı Şebınk_:ır~h~sara gıden ~~n:r ha - diger bır fabrı~a tama.men yı~ılmı~-
dı .. sordum· 8.rJ.§ açık kal- Fakat s · 1.1• tti-· b' edılmış ve tedavilerıne başlanmıştır. otunıfamıyacak derecede hasara ug-ırab oldugu ıçın perşembe gunune ka- tır. Mustafa Kalenıenm yerme aıd 

. uyun ıs ı a e gı ev ır . . . . . . . d h. b' h be alı ~-·..+· Cu f f brik h - Bu tehlik . / değil' ki il altı t . , b Yaralılar ıçm tertıbat alınmıştır. 100 ramıştır. Çınarlı camiı tehlikelı bır ar ıç ır a r nama.llll9.... - ındık a ası da kısmen asam 
eyı mekteb ıdar . bil .. sıra e ane evı su as- •. .. 1 h b 1 h . . . • 

nıiyor mu? esı - mış. yatak hazırdır. Bu miktar arttırıla - hal aldığından kapatılmıştır. Memle - ma gunu gç en a er er epımızın ugramıştır. 

- Bilm~ l Ralirl· caktır. ketin muazzam bir binası olan jandar- tüylerini ürpertecek kadar müellimdi. Çarşı içinde 15 kadar mağaza ve 
- Peki ~d mu?. Dün Zelzele Olan Yerler ma mektebinin en üsl tarafının önün· Şube önündeki mezarlık heyel8.n ede- dükkan tamamen yıkılmıştır. 30 ka. 
- Onu ~ana de .. _. ··• ouradan ayrılma, ben tele- Yozgad, 2 (A.A.) - Bugun·· saat den ve arkasından tehlikeH rahneler 

1 
rek aşağı mahalleyi kamilen toprak dar mağaza ve dükkan da çatlıyarak 

egıl Git kt b fon edeyim, deyip gidiyor: ı d b k s - k ı ı d mildüriine sor · me e 14-,45 de vukubulan zelzeleden Maden açılmıştır. Orta okul, Gazi Paşa, ts-ı• tın a ıra nuştır. ag a an ann a hasara uğramıştır. Evlerin hepsinin 
-İU'aiye b. . . Ben kumandanla kalıyorum. kazası Peynik nahiyesine bag·lı Ce - met Paşa ilk okulu znrarh hasara uğ- açıkta karlar üzerinde olduğu öğre- bacaları yıkılmıştır. 

urası ıçın de r D" t · ·1 ·· "kt.. B 1 k d ' · · · tnııı mıdır?.. apor yap- or sıvı gozu u... un ar 0 a-
1
sur Mahmudlu, Karapınar, Kanberli, ramıştır. nılmıştir. Civar köylerde mıihabere kesilıni§· 

- Neresi ı· · manlardan olmalı ki polisler hemen 'ı KÜ•'ük Çalag-ıl Koşumlu Hozok De- Zeytinlik mahallesinde bazı evler Alucra KaU\Slllda tir. Yalnız Yavi köyünde bir evin ba· k. çın rapor yap ., l ~ . ,. ' ' , ~ . • . . . 
ı .. Burasıı için maınıştır .,e am verdıler. Gelenler kumandan ı def akılı köylerinde 97 hane ve ahır hurdahaş olmuş, digeı· mahallelerde Zelzele Gır~una baglı Alucra ka • cası ıçmde uyuyan bır adamın baca· 
Beyazıd daire$:.i yBapma~ .... mesela Rızaya yakl~tılar. yıkılmış 67 ev ve ahır da ehemmi - de çatlıyan ve kısmen harab olan ev- zasında da mühim tahribat yapmış- nın yılulmasile öldüğii haber alın· rn. .. .. .. .. . unun ustünd E ' 

m?nu kaymakamı t e - ( ne,·amı var ) j yetli hasara uğramıştır. ler vardır. l tır. mıştır. 
ta bır Yangın sıkars: 7 ... Bu kat- · insan zayiatı kaydedilmemiştir. Fındık pa7.arınd:ı Emin Salim lnan- Giresundan şehrimize gelP.n Na - Gelen malümata göre Fatsa zelze. 
Yoktur .. lçerdeJı:iler k a~ia~a~ yer l Açıkta kalanların zelzeleden müte - cm büyük f-:brikasının en üst katının mık isminde biri bu kazaya aid şu leden çok zarar görmüştür. Fakat mil 
eereden aşağı at.ınak ensurıeti~rınıl P':!: cssir olmıyan köylere nakline başlan- taş duvarları yıkılmıştır. Diğer fın- tafsilatı vermiştir: temmim malumat alamadık.,, 
~ıarı e an"cwı. " Al k t~b· k .. 1 nı kurtarabilirl . ~ ınıştır. dık fabrikalarında da inhidamlar ol. - ucra azasına a ı oy er • Tra.bzonda 
Yangı eı... Sonra en d rte · ·· ·· k ~ '>00 k' 
1 na müsaid bina!arınd b' . Amasyada muştur. Hasa.ratın mühim bir kısmı e cuma sı gunune a .a.r ... 1 ~ İzmir vapurile gelen bir başk& 
stanbul be . an ın de 1 . k J k "l 1 . . 'kt • 

b. ledıyesidir. Burada d Amasya 2 (A.A.) - Bugün Ezine Kuınyah mahallesinde olmuştur. Bu şıye ya ın o ara 0 en etın mı arı yolcu da zelzele hakkmda şu malu . 
ır Yan · a ' te b't d'lm' t' kal < gın zuhur ederse, ne dos 2 nahiyesinde saat 8,30 da ve Amasya mahalledeki evlerin hemen kiiffesi s 1 e 1 .ış ır. matı vermiştir: 

oı ır, ne evrak .. Her şey yanar ~ 3 şehrinde saat 5,30 da hafif zelzeleler çökmüş bir haldedir. Burada bir evin Yıkılan bınalarla yal'alananla~ ve "- Trabzonda bir çok evlerin te· 
~~ mahvolur .. gider.. ' ı•r 'olmuştur. Hasarat yoktur. Amasya -ıaltında kalan 9 kişi bir mucize kabi· enkaz altın.da kalan ~ayv~arla m - melleri çatlayarak duvarları yıkıl -

ı şrıp kal.n:ıştım doın..,.,. s dan gönderilen yı'yecek maddeleri ve linden hiçbir taraflarına bir şey ol - sanların mıktan hen.uz kat 1 olarak mu:ıtır. Konak camiinin minaresi yı. 
b~tanbulda ne de çok ya°u;:; mi:;da 1 1 1giyecek eşya felaketzedeler tvzi olun imadan kurtulmuşlardır. tesbit edilememiştir, Kaza dahilin- -tır. Kale duvarlarının 5 5 metre 
ına vannış D 1 1 d k h b im b' ' kında ·· emek bunların hak _ ·muştur. Şehirde vuku bulan ikinci zelzelede e az veya ço var~ 0 amış ma den ziyade bir kısmı yıkılmıştır. İn· 

tib rapor da Verilnıi§ te naza.n · _ 1 Turhal Şeker Fabrika.sının Meşkôr büyük binalardan bazıları daha ha- kalmamıştır· Sogugun ve sarsıntı • hisarlar binasının bir kısmı çatlamış, 
rn: alıı~i·· İnsan hiç te in~- l 1 Hizmeti sara uğramıştır. ~~ şiddetine binae~n mevcut nüfu.c;un bina tahliye edilmiştir. Şehirde insan 
anıa~~~r, 1~ ~unları bana l• I Ankara, 2 (A.A.) - Haber aldığı- Hükfımet konağı, fındık istasyon yüzde doksanı aleli.de yapılmış bara-: ca zayiat olmam.ıştır. 

Sonra hi 1: .tfaı~eli. 1 1 mıza göre, Turhal şeker fabrikası zet başmüdürlüğü binası hasara uğraı:rtış ~ar<J_a bulunmaktadır. K~ ~erke! Yomra kazası ile köylerinde bina· 
btniyeti 0~ )'ala~ soylemeğe de :mec- zele felaketini müteakib evveıa Tur- ve tahliye edilmiştir. Şehirdeki tehli - zmde ilaç ve fırın namına hıç hır şey 

1 
ca hasaratın mühim olduğunu duy . 

bir alı~y · ;eıti 0 halde neden ted- SOLDAN SAGA: h al kasabasının sonra da civarın im- keli binaların etrafı tellel'le çevrilmiş- kalmamıştır. Gerek ~öylerde ve ge · duk. Henüz hakiki malfıma.t gelme . 
mak için b;r {"ia;abeden tedbiri al- 1 - Memleketimizde vuku bulan dadına koşarak yaralıları hastahane tir. rekse. kasaba merk~zınde gıdama? - miştir. Suva, Zangarya, Duranos, Ki· 
l~niyor? .. Nasr:ı .et olması mı bek- bir fellket - Sual edatı. sine ve açıkta kalanlan da paviyon- Elektrik cereyanı perşembe akşa- delerı enkaz altında kalmıştır. Ra - sama, Mesariye, Karlık köylerinde 
hikayesi rnar ~hocanın meşhur 2 - Bir göz rengi - İşsiz. larına almış, sıcak yemek vermiş ve mmdan itibaren tekrar yanmağa baş- kımı l~~O metre olan. ~aza mm~a-, 60 kadar· e\· :vıkılmt~, insanca da Du· 
rnadan d0ver ~ı. Og~u~u desti kırıl- 3 - Zelzeleden çok zarar gören giydirmiştir. lamıştır. 51nı:1 dıge~ k~z~ ve .vılayetle muna · ı ranasta bir kadm ve bir çocuk ölr.ıU~ 
dıküln sonra~·~·· ~ız ıse desti kını- bir kaza. Şirket 28 kanunuevvelde Eskişehiı Cuma günü saat 13,32 de üçüncü kalatı kesılmıştır. Gırcsund~ bu k~-. tür. Kisarnıı<la bir kadın yaralanmış, 
~-·İlk giinler ~~r ~1~ §~Y .. Y~~mıyo - 4: _ Tabancanın çıkardığı ses • ve Uşak fabrikalarındaki doktor, has şiddetli bir zelzele daha olmuş ve bir zaya ac~le ~nr~ı1:11 ~ap~mak, ~zere bır : Kavaladn bir katlın cnbız altmd.1. kal 
8lıkut... ıkı gUrultü .. sonra Dua ta.bakıcı ve sıhhat memurlarını da çok binalar yeniden çatlamıştu;. Bu heyet gıtmış, ıkıncı bır he) et de cu- ı mıstır. 

lşte adli 5 _ Genı:ı:. d -·ı M J'k 1 kili malzeme ile Turhal civarına gön- meyanda Ticaret Odası da tahlive e- martcsi güııü hareket etmiştir. Gi - ~ 
Ye Yangını Hi ~ egı - a ı o unur. - d k' • k 1 Al Buralarda inı;:an Ye hayvan zayiat Kızılırmak . • sar, Aksu, 6 _ D • dermiştir. Sıhhat memurlarından mü dilmiştir. resun a ı resmı ma am (il' ucra 
facıalan. egnek - Halk. kk b iki h t T hal Zil A .. .. . . ve Şebinkarahisar yollarım açarak olmadLğı öğrenilmi~t: • ı-cmramrı 

Fclaketlerd 7 - Bir rüzgar - Nida re e eye ur ' e ve . Buyük zelzele esnasınaa denizde . .. .. Kokali kbvünde 4 l~a\ ıl~da " 'Ma . 
geJrniıı hatta e:kders alm~. zamanı 8 - Asayiş. • masya ci~.arın?aki k~y!e:e ~e fab.ri- mühim bir çalkantı olmuş ve sular y~ralıl:ı.rı kurtarma.k ıçın buyük fa- suncibaliıd::ı l olm~k ~izcn ~ ~~:yıkıl· 

İtfa· ç tan geçınıştır 9 ka operatörlennden bınnın nyasetin- birdenbire çekilerek sahildeki mav . ahyct sarfetm.ektedırler. ld - .. • .1 . d·- 1 .. 1 kaz ed;yef nihayet müesseseı~ri i· 
10 

- B~: ~sayfiy.e yeri - Eklenmiş. deki heyet te büyük felaket gören nalar kum üzerinde kalmıştır. Bu sı- Vapura binerken Şebinkarahisar -ı dmış ho bugn:ılog:enı mıı:;~ ı.,<'r '°Y r· 
r, akat cebi ·ı . - Külah - Bır uzuv . . . . . ·a 30 . en a er ınumarr: 1, :ır. 

tedbirler· ldı r ı e ıcab e<len · Reşadıyeye gıtmıştir. Fabrika mev . rada Trabzondan gelen Güneysu va· da yem en 1 ve Alucranın Zıl V kf k b'rd B .1 n·· . b' 1 a rınaz YUKAR . .. .. . . . ~ .. .. -.. a ı e ı c )t<;J ~ ı uzcrn.ıc ır e\ 
1tfmyey . ·-· ~··· IDAN AŞACI : cud hastabanesınden maada 40 ya- puru suların birdenbire geri çekilme- koyunde 9 kışının soguktan oldugu · yıkılarak 4 cocuk ~·ı!·w. r·l!.ı.ıda ı·aı. 

nala Yan eıngırdıgımın üçüncü günü .. ı 1 - Bir meyva - Bir hayvan. taklı ikinci bir hastahane daha tesis sile devrilmek tehlikesi geçirmiş ve nü i~ittim. Alucr·ada taş taş üstüne 
g Yok Artık 1 mrn, 3 ii kurtulmuı:;, bıı i ölmUşt ür .. , 

Vatmağa alı§tım .. B . . pantaıonla. 2 - Uncu yapar - Tavru hareket etmiş bulunuyor. vapur içindekiler fcryad etmiş1erdir. kalmadığından buradaki felaket ve - _. .... -- .. _ .......... ._ ___ -. -~ 
Cur UyUyonun T . al gıbı. pofur po. 3 - Çok konuşmak. Şeker Fabrikaları Şirketi şimdilik Bilahara tekrar büyiik bır dalga ha- yaralıların sayısı çoktur. Giresunda Kamyonl ~ husasi 

0 0
• 

Yorum ... M d: alını~ere ıştirıık edi- 4 - Rakıda vardır. Turhal civarındaki felaketzedeler için linde hücum eden sular mavnaları 10 c;alışmakt.a olan Alucralı işçiJeı· 
Artık er ıvene hl!' dalı ık 5 '15 b. r · .. · · · .. · obil ç · 3 } · · eski ba d.. . a ç tun. - Bir isim. l ın ıra vermış ve ayrıca muesse- metre sahile atmıştır. partı partı yaya olarak koylerıne m pı 1 i nşı 
bladı. Biraz 1' onmesınden eser kal- 6 - Mel'un _ Süs se memur ve işçileri de 29 kanunuev- Şebinkaralıisarda gitmektedirler. Alucradaki ağır ya .1 J 1 

. geçerse çakı g·bi 'tf . ( ld y d K 't . lar lıl d C" . .. ı yara Q".1 1 cı olacnğun... ı ı aiye- 7 - Günler _ Gö'k. rve e ar. ım. omı es.ın. e maaş ın- Giresun yolcuları arasında Şebin- ra. ar me. ~.·anın a umhurıyet mud-
d 10 •· 1 t b d b ı d d b 1 k Şoför SaJfct o_::ıu < \ rnulin ıd.ı . t! co Günleri-1 .. , talim 8 - Bir kadın ismı· - At ya~,..., ....... ı an uın ıra e erru e u unmuş- karahisarlı Hasan isminde biri de eıumumısı e u unma tadır. 

"
1

" d 'u"""'"' ı dı T. 1 1 1 sindeki 997 numaralı kamyon :~i~)i 
~akla g<'ciyor. ' ers, çene Çal- 9 - Su - Eğlence - Bir nota. ar r. Karahisara aid şu malumatı vermiş- ıre >o uca 

10 Ç'ft H ti Tireboludan gelen yolculardan bi- yolundan Daıiihic·r·.ze::c clo~ı ıı gi• le!'-
• • - ı - ocalar sarar. R R r: k k t r ı "'"~' 1 • ri şunları söylemiştir: en, arşı araı.l!ln t,P en _m.:.ıı. •ec 

- Zibada evleri su b~ Düakö bulmacamızıa halli Erzincanlı İşçiler Yurdla.nna "- Kasaba ve köylerde insan ve "- Zelzele Tireboluda büvük tah- oğlu ~refiı; İlİaIC..:iinde!d S5:? mım:ı· 
- Zibada evleri su bas ... 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 Gitmek İstiyorlar hayvan zayiatı pek çoktur. Cumarte- ribat yapmamı~ttr. Kaza .m;rkezindc rah husuFJ otoıroti•ıc çaı pıı-:rm ur. = lil-Iay~ arab gidiyor. Dllş... l F 1 E 1 N E R 1 B A H i Ç j E Şehrimizde bulunan Erzincanlı a • si gününe kadar kaza merkezinde 115 ikisi ağır olmak üzere 8 kişi yara - Müsad.e:.ı.e. ııeticc.c;ind her ıki~ı d .. c-

aydi arab gı'di meleler dün vilayete müracaat ederek ölü, çok harab olan 7 köyde 900 ölü he \ u ·~ h 
Halid yor. 2 .' 1 VI Al RI E ı-ı S ıı ."I A ı1 T lanmış, beşikte bir <orıık ölmüştür mmı~·e 1 l'ut~t ~ ' asara ugra .. u.;. seslc.nıyor: ... ~ "'- kendilerinin buraya gündelikle ha - tesbit edildi. Hakiki miktar henüz an- 3 tanesi otuı ulamıyacak derecede 

01
: kamyond,•. bıı~.ıuan Halmoğluıı<l t o-

- l:laydi araba . di K 1 l L 1•1Y1 O L !•i L 1 A yatlarını kazanmak için gelmiş bu - ]aşılamamıştır. Çünkü yolların büyük mal: üzere 59 ev ha.!.:.'!l'a uğramıştır. turan Kadiı· cl.in.in fü:;ti~nden, koı~trol 
- .'Nerey ., gı yor. f R A N'fllV I • lundukları, ı;ıimdi ise çoguı-ıun köy - bir kısmı hasnra ugr· amış, köprüler s 1 b ~--e. .. A, D 5 k" d 90 h _ memuru muavıı:ı up u a.şın•uu.ı ya-
- GörUrsUııı... 5 R, E N O 1 A l•I K I I I R leri ve evleri yıkıldığını, binaenaleyh yıkılmış, bu yüzden münakalat ta güç oy e ev asara ugr~ış ve l ralaıınıııılnr, tcd.,,·il· · ,.-ır-ılmıştır. 
- Ya bi.. 01_,_ hükumet vesaitile felaket sahasına !esmiştir. kısmen de olurulmıyacak btr hale . · , . 

~ y IU1en t INl•lrlA YIY'AIRIE ~ gelmiştir. Yıııt.: ... ı .ı,Cıll•lıt hfütııı m a.1,,ı H. c -
- Arkada§lar Yangın olursa.?. 'R!I I ~öndcrilmclerini iı;lemişlerdir. Bun - !{azada hasara uğramıyan bir tek y.ıı l .... :, .. ı \,.. ,1,1l .ı elıcmreıyet~ . 
- YUıcı?., giderler.. 8 ~ı l~IAiNIA lll•I \iV lar yapılaı, lcb..!rrülcr ve diğer dev- ev yoktur. Maddi zarar milyonları Espiye Nahiyesi Ji s.urP •. yaı, . 11 nı 11 . ~anun t'fllr 0ı .. 
- .Baha gid U L IAI i iKi. NIA let Yül'<.lımbıilc harab yurdlanm i ~ mütecavizdir. Resmi ve hu'lusi bina- Bu nahiyede iıükfıınet binası otu- duğundaıı !$ışlı 1 ~ıı;:. ı ısta.hane .. 
K1UXıaııdwi er.. AIDIAIMl•:N!E 111:• N mara çalı~mak arzusundadırlar. Vi - ların yüzde 90 ı oturulamıyacak de- rulınıyactl. f'Ckı\le lıa~ uğta.ı:nış- sine kalc"l nlıııı.tır. 

ınua.Vini ~deli Re. 1 f z T fRTA~ lfı.yet vaziyeti Ankaraya bildirmi§ -[recede yıkılmıştır. Köylerin bir çoğu tır. Kö~rl1>rrlen pc•yde;ıl)ey haberleri Şoförler \:.;.kil.la.nacak ;t&hkika-™ tir. !tamamen harab olmu~tur. Halk kar- gclmektı••lir. bfl1enm1p. 
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HASAN M EYVA ö z O· 
-

lnkıbazı defeder, . iştahsızlık, · ha~ımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 

karsı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatll kaşığı yanm bardak . su içinde köpürterek alınabilir. 

Sişe 30 iki misli 50 dört misli 80 kr. HASAN ismine ve markasına dikkat .. 
HASAN DepOsu Yeni Adresi: BAHÇEKAPI · Beyoğlu tramvay durağı karşısında 
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BAŞ 
DiŞ 

NEZLE 
Romatizma 

Nevralji 
Kırıklık 

Kızday Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, mühaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında 
hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak 

üzere !stanbulda Aksarayda kain 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dıiliilinde 

Ciönüllü Hasta bakıcı 
yetıştirmek için 15 kanunusani 940 dan itibaren ikinci kurs açılacak

tır. l\tcccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlıu· alınır: 

1 - 20 ilft 15 yaş arasında bulunmak. 

2 - En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. 

Kaydolunmak \'e dersler hakkında malumat almak istiycnlcr yu
karıda adresi yazılı mcktebimize müracaat etmelidir. Birinci devre 
kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tekr:ir müracaatla 
kaydolunmaları. 

Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizir. bu insani işe hevesle 

N 

ve bütün 
ağrılarınızı 

derhal 
keser 

lüzumunda 

günde 3 ka-
şe alınabilir. 

(Tepe başı dram kısmında 
1 il! Bu gece saat 20.30 da 

' 1 

~H· HAYAT BİR 
ub:!i"' ROYADm 

••• 
İstiklil Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Gündüz saat 14 de 

ÇOCUK OYU:SU 

Gece saat 20,30 da 

SÖZVN KISASI 

İstanbu l Levazım Am:rliği ı 
Satınarma Konisyonu Ha~rarı 

20 ton sadeyağı beğenilmek sureti
Ie 4/1/940 perşembe günü saat 15.30 
da Tophanede İst. Lv. amirliği satın
alına komisyonunda pazarlıkla satın 

1 alınacaktır. İsteklilerin teminatlarilc 
belli saatte komisyona gelıneleri. 

"558,, "10880,, 
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- Rekabet Kabul etm ez fiat : Taks itle 135 Ura 
- Gayet kolay istas yon Bulma tertibat. 
- Antiparazit s üzgeçlf, dahili husu~i anten 
- Yüzelliden fazla istasyon isimleri yazıh bü· 
- yük kadran 

itiraz kabul etmez üstünlüğü hakkında kanaa t hasıl 
etmek için M üessesemizi te~rifle bi r kere görmeni· 
zl tavsiye ederiz. 

SAHiBiNiN SESi 
VE ACENTELEAiNDE. 

jo2 eSTiKLAL.00 
BEVOGLU 

koşacaklarına kaniiz. ~-----··-------------------................. _.._. .................. .... lstanbul Levazım Amirliğinden: 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 • .;._ç!k eksiltme ile 8906 kilo pirinç ~.ıınacaktıl'. 
2 - Muhammen bedeli 3117 lira 23 kuruştur. Muvakkat teminatı 

233 lira 79 kuruştur. 
3 - Eksiltme 5/1/940 cuma günü saat 15 de İstanbul Galat a. Veli 

Alemdar han ikinci kat satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekli olanların eksiltme gününde teminat makbuzlarını ve 

kanunen istenilen belgeleri komisyona getirmiş bulunmaları. 
5 - Şartname, evsaf ve nüınunelerini görmek istiyenlerin her gün 

komisyona müracaatları. "10507,. 

~ İstanbul Belediyesi Ilinlan 
Yangınlarda itfaiye santrallarının mühim olan vazifelerine mani olma

nak üzere yangının nerede olduğunu öğrenmek için Beyazıt veyahut Ga-
ata. yangın kulesine telefon edilmesi rica olunur. "43,, 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tedris ~şleri kalemine 50 lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Orta 

1ekteb mezunu olmak ve daktilo ile çabuk yazı yazmak bilenlerin müra-
caatları. "25,, 

Nafia V ckaletindcn: 
Eksiltmeye konulan i5 : 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekesile sınai imalatı ve 

tme binaları in§aatı keşif bedeli "2 400 000,, liradır. 
2 - Eksiltme 26/1/940 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 

I' 'ıa Vekaleti Su İşleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında ka-
rı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
ışleı,i genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukal.Jillnde 
S11 f leri Reisliğinden alabilirler. 

~ - Eksiltmeye gircbilınek için isteklilerin 85.750 liralık muYakkat 
t1..· ~ınat vermesl ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev\·cl 
el crindo bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nr.fıa Vekftletine 
nrnracaat ederek bu işe ma1ısus olmak üzere vesika almaiarı YC hu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde \'esika talebinde bulunrnıyan 
1ar elrnıı. meye iştirak edemezler. 

.5 - .t eklilerin teklif mektubla.nnı ikinci nuı.dci,.)de ya;:ılı saatten 
bir saat cvv~· ııe kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde verme
leri lizımdır. 

Postada ~lan gecikmeler kabul .edilmez. "6606,, "10691,, 

Eminönü Kazası Milli Yardım 
Komitesi Reisliğinden: 

Felaketzede yurddaşlanmıza nakden ve aynen yardım arzusunda 
bulunan muhterem ve kıymetli halkımıza yardım kabul edilen nahi· 
ye şubelerimiz aşağıda arz ve ilin olunur. 
Merkez nalıiyesi Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemdar ,, Soğukçeşme Alay köşkünde Kızılay şubesi 
Beyazıd " Vezneciler malO.l gaziler bitişiğinde Kızılay 

şubesi ve Kapalıçarşıda çarşı şubesi. 
Ku.mkapı ,, Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 
Kü~ükpazar ,, Unkapanı Zeyrek caddesi 24 Parti binasın

da Kızıla şubesi. ...... ___ _ 
inhisarlar U. Müdürlüiündcn ı 

Eyüp Defterdannda 1 numaralı Dikimevinin çorap atölyelerinde mıı· 
kineler için ihzar edilen b ina dahilinde zati çorap makinelerile çalışmnl< 
istiyenlerin Defterdarda 1 numaralı Dikimevi Müdürlüı,üne mtiracaatlerı. 

"1089·11., 
=========================-=:ı::::=====================--:::::: . ........................ . 
.~ . .. . 
-! Paşabahçe i 
! Tugıa Fabrikası i 
= = • Eskidenberi büyük bir tölıreti olan bu milli müessese iki sene- • 
• denberl yenl ellerde şeJırimlzia en sağlam ve en revaçta prese Vfl • 

• kerplc tuğlalarııu im.al etmektedir. Her nevi inşaat için QOk elve- • 

Muha.inmenB. 3 7,5 teminatı E ksiltmenin • rlşll "'6 kırıksız sağlam tuğlayı ancak: •• 
Lira. Kr Lira Kr Şekli saati • F 

:-\~-~~t-:!-~r-~~-'iıs-.. -77-::-::-:m--4-0030. 30 020 
::::: ~:.30 E Paşabahçe Tuğla abrikasrndan ; 

Cinsi Miktarı 

Buhar kazanı 2 adet 1750 00 131 25 Pazarlık 16 • Tedarik ed.ebilirsinlz. Tuğla a.l.ma.k lstlyen inpat 88.hlblerin.in • 
I - Şartname, nümune ve çelik saç eb'at listesi mucibince yukarda • bir karar vermeden evvel bir kere de Paşabahçe tuğla fabrikası • 

yazılı Uç kalem eşya pazarlıkla satın alınacaktır. • mamuıatmı görmeleri menfaatleri iktızasmdandır. Tuğlaları • 
il r- Muhammen bedeller i, muvakkat teminatları, pazarlık saatleri m yerinde görmeğe vakitleri olmıyan isteklilere. verecekleri adrese il 

hizalarında yazılıdır. W oömn.ne de gönderilebilir. • 
m - Pazarlık 11/1/940 perşembe günü Kabataşta Levazım ve ~ Telefon: (30) dan (68) i arayınız. -!il 

Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ~- •• lll~ 

N-~rtM~W~fr~tl~~~~g~~~~~nş~~n==·=·=·=·=·=·=·=·=·===·=·=·=·=·=·=·~·=·=·=·=·~~=~~ parasız alınabilir. . 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralnriyle birlikl'-' mezkür komisyona gelmeleri. "10748,. 

Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem , 

lt.li:!l::ım Hakkı Katran Pastilleri de vardır --il 
--~ ===========:_=:=====:==================== 
Devlet Meteor~' o) iş:eri Umum l\1üdürlüğünden: 

Vılayetler te~kilatı memurlukları için ·1/ 1/ 94.0 da yapılacağı ilan edi-

l len rniisabaka imtih;ınının görülen lü;u.m üzerine 31/ 1/940 tarihine lııra-
kılclığı ilan oh.mur. "26,, 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Talibi çıkmıyan 17 ton manganez pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (4930) muvakkat teminat (369,75) lira oluP 

pazarlık 25 lkincikanun 940 perşembe günü saat 16 da Ankarada :(1'. 'f. 
'l.'. Umum Müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu il6 
kanuni vesikalarını hamilen mezkQr gün ·ıe saatte o komisyona, şartlaı1 
öğrenmek için de her gün Ankarada P. T. T. Levazım, tstanbulda Kınll
cıyan hanında P. T. T. Levazım Ayniyat §Ube müdürlüklerine müracallt 
edeceklerdir. "6626,, "10726,. 

Sallibl : Ahmet Cemale ddin SARAÇOGLU. 
Neşriyat müdüri\: Macil ÇETİN Basıldığ"J yer: Matbaai E bü.zziya 


