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ikinci Yıl - No. 602 
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idare Yeri 1 

Naraomıanlye Xo. M İstanbul 

Telgraf: YE..lÜ SABAH İstanbul 

TELEFON : 20i95 

OONLO K SiYASi HALK BAZETESI Her Yerde 5 Kuru~ 

Milli ~ef felaketzedelere 10,000 lira verdi 
Yardım faaliyeti inkişaf ediyor. Dün de Sivas ve Amasyada 

hafif zelzeleler oldu. Erzincan boşaltıllyor 
... 

' ~'- t ERZINOANDAN SELEN iLK RESiMLER ) 
Mr .......,._ Evi yıkılan, kendisi de güç dalle kurtulan yaralı bir vatandaf, Enlooanm r.ekele neticesinde ·Jlkdaa bir mahal'!'-"'de .al" kalaa Erzbacu.blan ekmek ve yiyecek cJabtdıJor 

Ac .~Al~ıilliı~as====ı Sıhhiye Vekilinin''Yeni /Stanbulluların yardımı 
Lazım Tedbirler · Sabah,, a heyanah 300~000 liı·aya yaklaştı 

Dan de muhtelif yerlerde zelzele .. 
ler oldu. Felaket için beynelmilel Erzincandan gelen yolcular tüyler 

bir yardıma ihtiyacımız }'Ok ' } } J 
Erzincan, 3 (Hususi suı·-et-te-g-ön~·~i-şi-nin-p-ansımanlan yapıldı. 800 ki· Ürpertici vak a ar an atıyor ar 

derdiğimiz arkadaşımız bildiriyor) - şilik amele kuvvetile araştırmalara ~------------... 
Erzincanda teessüs eden 300 yataklı devam edildi. İkisi sağ, 250 si ölii fe-
Kızılay hastahanesi faaliyete geçmiş- Hikctzede enkaz altından çıkarıldı. 

~. ---.-J tir. Bu büyük yardım, felakctzcdcle . Hastahaneye 32 vatandaş yatırıldı. 
:!~~~~~=bı~();ahJ~d~Y~A~LÇ~IN~::: rin yüreğine kuvvet verdi. Bugiin 127 (Sonu 7 ncidc) 
r• ~o/VVVVVVVV ~ 
~~~rgiln, meçhul okuyu. 

acsleri . n telaşlı ve heyecanlı "" ____ ., E rz ·ı n,. a n d a 
y tcleıonda birkaç kere aksccli r 'V 
d~·ınHc~si zelzele kurbanlarıuın inı: 

:::·:=T:~~-~~~::ı~;,1~: Kurt ulanlarm ikinci listesi 
dil . . ınesını, daha acele e-

nıesıuı v~ bilh . . . 
Yeni n:ı ıuısa, ıane ıçın yeni 
la.r. .. enıbalar bulu:ımnsını 1stiyor- ı 

Vatnnduı 1 
ha~ ~ arll.;tızın bu candan ve 

ltlet +A~~a ve teessUrlerini hUr. 
.. ve -.-.dirle kat§lladığımız kadar 

~osterdilr:leri sabırsızlığa da Aşina ~ı-1 
rl yonız ve kendilerine kısmen hak ve 

Yoruz "Kıs · · men,, diyişlmizin sebeb · 
;~r. Ç~nkU fel!kete uğrıyan Vt. pe~ 
d ş8{1 bır halde kurtulabilen vatan-
aş :lrıınızın imdadına b · 
kc~mak i i . ır an evvel 
L • ç n, ınsan elinden &e "'cli-.n 
ncpıı. Y'\pt' k e. • °"'' 
li"al t-lt; "1Ila ta ve azami surette is-
ta8ını b ıunk adktadır. Bundan daha faz-

u a ar kısa 1 ts. iınk" b ~manda. yıı.pma-
h. l an ulunmadıgını düşünerek ı 
ıç o rnnzsa. vicdanen istirah 

biliriz. Şarkt at duya-
d l • •• Anadoluda bu mevsim- ! c.u munakaıt'I zo 1 • 
likctin eamil old~~gunu bil~ler, fe
yı hayallerinde tasa ÇOk genı~ saha
hilkiınıctin bir gav-ro vvtur edebılcnler, 
h .; ·"' ve fc'Clllk.a." rlık arnlesi için h 'k 1 ğunu g·· Url an a ar yapnıı§ oldu-

or er ve :iftihar ederler A . 
gayret ayni harart!tı d . . yrµ 
ve eimdi h e cvanı edıyor 
durd er geçen giln bir gözya§ln· 
r l uı"Inağa ve foJakı.:lin onulmaz Ya• 
a arım biraz d h -
edi~or. a a sannağn hizmet 

Yalnız, vukubulan · . 
~kh!ğu ile . mUracaatlenn 
daalarunızd sabıt olduğu Uzcre, vatan-

a daha fazla Ya!'dunda 
(Soııu 5 inci Na:rfa.da) 1 

.... ,.. Oalıld y~ 

Ark ::tdaşımız telgrafla bildiriyor 
"Yemi Sahcıh,, ın Rrzincana b'1&rP.ti mah..msııda göndermiş olduğu 

muhabirini oradıJ akralxıları lmlurıau olmyucularımn emrine vermesi 
çok büyük bir aMl.-a uytındırmışttr. Buntt mat1xuımıza tmkubulan bii
!JÜk tc1ıac,iimitc?ı ıınltyorll::. Ancak ok.,ıyuculmımıza, akıbetlerini öğ • 
renmek ~tetlil\lcri akrob<ılan için "Farul~ Küçük - Yeni Sabah muha
biri - Er::üıcan,, u.drı.;sitıe telgrafla mürooaat cttncl~ni yazmıştık. Tel
graf hu!lcırımn f u::.la 1'WŞ!/1tliycti w dewm etmekte olan ze"lzele"lerin 
her Ull hat/arda !Jt:11i Urı"!alar ya7mtıa.M ihtimaline binaen aynt adrese 
mcktııl;7u miir<uxıal t·dilmcsi daha ::iyade fm.ısiycye şayandır. Bt1. tak
dirde rııektııbl<ıru ı; ·'}aı- kımı.~luk birer pul da ilrivc edilmelidir. 

iKiNCi LIST~ 
llugün Er.t.incamlan ıddı~ıml7. ikinci listeyi n~rediyoruz: 
Kunnay Albay Nuri sıhhatte. 
Kurmay llinhu~ı Çobanoğlu sıhhııUc. 
Kumıay yüzba.~ı Enver Pola~u !ilhlı.ı.tte. 
Topçu mütelıa.ı.ı!i1!'41 t.opçu Albay Hayri Sunar sıhhatte. 
İstihkam müleha..'isısı Yarbay llotonlu sıhhatte. 
Muhabere mütt!haı;sısı Te\·fil< Ozsu sıhhatte. 
Daire nıiidürii l'üzhaşı t:!nıin Şiieaaıldin \'e piyade mülhak Bin

ba.51 Mchmed Vnlü sıhhatte. 
ls.t.as:ıon m~Jiirü Nr~t. eşi, kızı, oğlu \'0 teyzesi sahhatte. 
Yine lstasyoıı şefi Hasa.o, hareket memuru Ahmed \'C dayızadesi 

Naim, hareket memuru Jw.j.ıt.d \'e eşi, iki çocuğu \'C annesi sıhhatte. 
Şeftren Muhiddin sıhhatte, rultısl maalesef ölü. 
Telgrafçı Ka<lri ı;ıhhatte. 
Şcftrcn Den İ.'jİn eşi Zclıra, ÇO('Uğu Necla sılılıattcdirler. Kendisi 

ınaalcsef ölü. 

Gar dö fren Nedimin nunesi sıhhatte. Kendisi maalesef ölü. 
Müddeiumumi İzzet sıhhatte. 
İhtiyat istasyon şefi Jlas:ın Fehmi ve ~ocuğu Sevim, hareket me

muru Rcmzl, eşi, iki çocut;ro \'e vald~l sıhhatte. 

Reisicümhur 
An karada 

Ankara, 3 (A.A.) - Reist
cümhur ismet lnönü bugün sa
at 13.30 da §Chrimize dönmil§
tür. 

Milli Şef, Kayaş istasyonun.. 
da Başvekil Doktor Refik Say
dam ile Vali Nevzad Tandoğan 

tarajcnctan karşılanmt§ 1J6 A~ 
kara istasyonunda başta B. M. 
Meclisi Reisi Abdül.halik Renda 
olmak üzere Vekiller heyeti, me
buskır, Vekaletler ileri gelen - , 
Zeri tarafından sel&nlanmt§ttr. 

Milli Şefin 
T ebcrrüleri 

Dön Erzlııc.andan gelea yaralı cleml.rcl Ahmed treınde' 
hutabuıeye nakledllirken 

Doğu viliyetlerinde vukubulan bU-ı ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
yük zelzelede yersiz yurdsuz kalan .::: -

Ankara, 3 (A.A.) - Reiaı
cüm1ıur i smet / nÖ'nÜ zelze"le f e
Uiketi do"layasile milli yardım 

bazı ailelerle Erzincanda yaralanan G ·· ı MÜ b k 
bazı vatandaşlarımızın treıı!c şehrimi o ge sa a amız 
ze gelmektedir. Dün sabah saat 11.30 
da gelen trende ayaklarından yarıı.lı ... 
olan Erzincanlı demirci Ahmed is - Abidelerimiz : No 14 

komite8i emrine on bin lira te
beniwe bulKnmuştur. 

minde biri ile Erzincandaki zelzelede 
(Sonu 7 de) 

Seylib f elik eti hakkın
da gelen yeni maliimat 
Su &etlerinin mukavemeti onbinler
ce vatandaşın hayatını kıırtardı 
Mustafa Kemalpaşa, 3 (A.A.) - en verimli kazası olan Mus .\. : .i.ll 

Anadolu ajansının hadise mahallin • paşanın yedi mahallesi b. o 
de bulunan hususi muhabirinden: enkaz yığını haline gelını lt -

Seylab mıntakası olan M. K. Pa - yor. Feyzided.e,, Şevkiye, Ht.unzabey., 
şadayım. Vilayetimizin en mamur ve <Sonu 7 nclde) 

Bu nedir ve nerededir! 
Cevap: • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 

.. 



SahJfe : ! YENISABAB - 4 .Ddnclktlnnn .ısıo 

1940 senesinde .•. 

D ört aylık bir nıiıro.f.l.elecle.o 

K ·ı •• ı } U" } b•ı t sonra muharilı devletler. 
YalancıPevgamberEsveddeniha- aza ı e o en er OKUYUCU 1 gur u t e dörtgaudent>tıriyenibirsenelegir· 

J mi.5 hnlımma.kfadırlar. l\iütckabll 

Yet la"yık oldug., u a"kıb·te Lavuştu Bir genç kız yanhş- Çekişe çekişe kopar- kunet dr.ncm~leri , . ., ~.ı.klt düşfük· 
~ R. hkla tuzruhu içerek DİYOR K/ dılar sonra mahke- : ~!~ ~!1 v~:C1::~:r:P;;;:: 

- 21 - can verdı· e· . meye gidip • • • faal bir vJ.Ziyet göst~rirlten geçen 
Evin haricinde nöbet bekliyen si· selcri daha kendilerine celbettiler. . ~ ır işçinin iş daıre- Evvelki gün Ku.mkapı istasyonun· dört aylılc h.ırb, henüz vüsa.t ve c-

19.hlı muhafızlar yalancı peygamberin Ve ertesi sabah Sun'a halkı yalan· Beynzıdda Yahnıkap~ sokagında Sinden dileği da geçen ve misli göri.Umemiş derc-

1 

bPmml:;ctini gösreı·me .. mlo;tir. Şüi,. 
imdadına koşacaklar, netice ise hem cı Esvedin akibetini haber aldığı za. 

12 num~da ?~'~ra? _Zckı kızı 20 ~a- ı fş veren nezdinde heyeti ur.:u _ cede garib bir hadise dün adliyeye lıcsizdir Jtl, muluırib dcvletl('rde ol· 
kendileri hem anaları Jçin çok feci O· man korkudan sindiler ve Yemen ka· şında Guzın, ılaç ıçıyo:uzn. ~l.e, intikal etmiştir. Bu hii.dise ~dur: duC."\I gibi, cilınn iktis..'\cli;rntile Ye iç· 

lslA yanlıalıkla tuz ruhu aı~sını dikıp miye işçilerin bir arzusunu iş ve· ~· 
lacaktı. hileleri de yavaş yavaş tekrar a· . =--. . . ~ ._ . Yeşilköyde oturan belediye mUhen - ti.ıru-l hnr<',kctlerile bağlı dif.nr mcnı· 

bır mıkdar ı"mış fazla tuzruhu ıç rene arzetmek işçi mümessili için 
BUtUn bu kötü ihtimalleri bir an miycte avdet etmeğe başladılar. . •. " • .. .. • dislerindcn Beşirin hemşiresi Neıi - Jeiıctler de, bilhassa fütisad salıa-

tigınden kurtarm k mumkun olama bir kabahat midir? Bir limon sı-
irinde dilı::ünen Fıruz derhal kararını "Esved,, in isyanı ve öldürülmesi .. 

1 
Uşt'· Aadl" d , t En- man evvelki gün Kumkapı istasyo - sıncla derin n.ksülamelcre uğramış -ıt tt mıc: o n1 ur ıye oı< oru kıp kabugun· u kaldırıp atar gı"bi 

ver,"li. adeta hayali bir romana benzer. Biz !.'• • • • - nunda tren beklerken. evvelce tanı- Iardır. Fakat ne de olsa. harb deni· ver K 0 ...,n dün ......... ~..:ıı muayene et - on yedi senelik bir emektarı bu -
Esvedin ağzından başka bir kelime bu irtidad hadisesinin ancak ehem- . ........ ..._...-u • . dığı istasyon memuru vekili Raufun len facia daha haı;.lumnmıştır. • . u· .. d .. - .. .. k 1 ı an mış, defnıne ruhsat vermıştir. lunduğum işimden derhal uzak • od ak U . 'şt· Bu rıkma.sına meydan vermeden yatagm mıye ı gor ugumuz ısım arın - asına ısının zere gırmı ır. Niklı.im tn"füzlcr hu hususta, Jrnn 

" laştınldım. Bu şikayetimi lfıtfen c 
1;rerjne sıçradı. ln.ttık. Yazdıklarımızın hakikate u ·ı Kömürden Zelıirlcmli sırada. elinde birkaç bilet ve önünde dilerine has lıir soı!uldmnlılıld:ı ha • . gazetenize dere ile iş kanununun . . c 

Herifi boğazından yakaladı. zn.k olduğu zannı hn.sıl olursa. "Tarı- Küçüksu plajı bekçisi 19 yaşların- tatbikatı ile alakadar olan maka- yılbaşı piyango ikramiyeleri lıstesı reket ctmekt.edirlcr. Oıılnr, Almnn· 
Dizlerini göğsüne bütün şiddetile hülümem velmilllık,. ün 3 üncü cild da Eyüp odasına. yanmamı~ kömür 1 • • • • • ile meııgul olan Raufla aralarında ya ile giriştikleri müc3,(1elcnin neti· 

bastırdı. 10-14 üncü sayfalarına müra.caat ,koyarak yatmış, dün sabah ölü ola- matın nazarı d~ık~atını çekmenızı ikramiye bahsi açılmış, Neriman bir cesi hakkında trunamile niltl..ıin ol-
Kuvvetll adaleleri, asabi parmakla- olunabilir. rak bulunmuştur. Cesedi muayene e-1 saygılarımla. ı erım. . numara farklı olan bilete ikramiye duldarım gösteriyorlar. Nihai z::ıfcr· 

n arasında ve bir hamlede yalancı Esvedin irtidadı Hazreti Peygambe- den belediye doktoru defnine ruhsat lstanb~ ~ımanı .. ecan~b v~pur- çıkıp kendi biletine ikramiye çıkma· den emindirler. l'ulnız gclcccktelii 
peygamberin ba§J.Dı ensesine doğru rin sağlıklnnnda vukubulmuştu. Ve vermiştir. lan ışçıler. m.~'""~c::c::ıllenndcn dığını söylemiş, Rauf numarayı sor- mücadelelerin yeni b:ı.shy:ı.n A,·ru· 
bUktU, kıvırdı. bu .. irtidadın ilk hareketini teşkil Dondu Alı Turköziı muş, 13253 olduğunu öğrenince lis • pa harbinin 1939 senesine nid dört 

Haşin, tüyler ürperdicl bir ses .. bir eder. Bursanın Bilecik kazasından scy- -. teye bakıp ikramiye çıktığını söyle- ayındaki gibi olmıy~'"lm da ve 
kemik sesi .. kınlan bir kemik sesi o- Bir rivayete göre F.J5vedin katli yar kitab satıcısı 38 yaşında Müslim Kesilen para cezak r. mi~. Nerinıandan bakmak üz.ere bile- btınun ·~in lazmıgelen t.ccllJirlerin it· 
danın içinde duyuldu.. Rcsulil E~~m d~ha ~ayatta i_kcn ol- Küçüklangada bir hakveniıı duvarı Evamir "e niza.matı belediyeye r i- t~ istemi§, N~ .ve:nıenıış, beş t.ihaz edilmiş oh\uğunu ve le.ah eden 

F.sved .. ağzından kanlar ~narak mu~ur. Dı~er bır rıvay~tt~ ı~ ı:...s- dibinde, gece, baygın bir halde bu- ayet etmediklerinden dolayı Beyoğ- lı~!1ı~ ?l~ bıleti bın tıır tarafmdan, f edal,arhJdann ~ınılmac'lan y:ıpı • 
sırtüstü yuvarlanmışb. Bogazında a- ved Hazreti Pe~g~~rın ırtihalin- lunmuş, donduğu anlP~larak ısıtıl - ıu belediyesince otuz üç esnaftan g5 d~gerı _öbur tamfından. tutarak ç~. - l:ı.ca~ını da ayni SOb'llkkn.nlılılda. i· 
çılan kırmızı yaradan, odadan dı§a.n· den sonrn katledilmıştir. mak üzere kahveye sokulmuş, ısınır- leira ceza. parası alınmış ve mugayir kışmege başlam:şıar, nıhnyet •. bUyu~ fı.ıdo ediyorlar. 
ya ve hatta sokağa kadar akseden •• • 1 ken ölmüştür. Cesedi muayene eden hareketlerinin tekerrürü halinde bu kısmı Rauf un clınde kalmak üzere b1 Şüphesiz, ıı.blulm., ne de olsa, Al .. 
sızılb.lar çıkıyordu. Yalancı Peygamberin ölümü ve Ye- belediye doktoru alkol tesirile düşüp cezaların teşdid edileceği kendileri- let ikiye ayrılmış, Rauf da bu kısmı ı manya.yı kat'i surette mağliib etmez. 

Firuzun kardeşi ve arkada5ları menlilcrin tekrar İsliima avdet etme- , donmak suretile öldilğünü tesbit et- ,ne tebliğ olunmuştur. kendi biletlerile be.raber par - Yalnız ilctisadi ve moral v:ıziyettcD 
derhal delikten odaya girdiler ve Es- leri Mcdinede büyük bir svinçle kar- miş, defnine ruhsat vermiştir. ı "'""w çalıyarak hattın Uzcrın~ atmıştır. h\iyiik hir zata duçar edebilir. nu 
vedin kafasını keserek sızılWanna şılandı. 1 Esnaf cerr lyzller:nın yeni Sonra dışarı çıkıp aramışlar, bileti alı'··l ·:ı sistemine '\'e iktisadi tazyik 
nihayet verdiler. Bu zafer 1sın.mın elde ettiği mühim ONiVERSITEDE: 11 blldcafer bulamamışl~, Neriman poli.:'° nıü - j _ 'una inzirruı.m edecek askeri 

'Oç ay bütün Yemende hükümran bir zaferdir. F ] ..... k d 1 • • Es _ y . t1 
940 

. . t racaat etmış, sıcak su dokillerek A 

1 1 
_ b 

Olmu0 , halkı yeni bir din yoluna sev- Fakat "Esved,, in bu akibeti cahil e a etze eıer ıçın ~~1 cemıye en ,~T ... n:sı 
1
°b0_ - karlar eritildiktmı sonra, bilet par - ı ' ·clcutm d:ı vu rubu ac:ı•~ını gar 

:i A k b"l 1 · .. . d tl"b tc çelermı hazırlamışlardır. ~em yı ut 1 b 1 şt B b'J te flha demohra.sileri de muhtelif vesilelerle kedeceı:,'iim diye tam Uç ay oyala • .~P a ı e erı uzenn e ma u - nıaaşlarda yapılacak çelerinde geçen seneye nazaran 5000 lç~kan 20u00unomı~· ul rk .. ku ı: '. ı be~ bcynn etmektedirler. 
mı§ olan yalancı peygamber artık ha- sın yapmadı. k"f . . _ .. . cı a, . ıra ı ı ramıye ısa 
yata \'eda etmişti. Tekrar ve yeni yeni yalancı pey - tev 1 at lıralık _bır fazlalık goruln:ekt~dır. Bu etmiştir ki, hissesine 1000 lira dUş- tşt.P. bu miicadele ne val<it baş 1.''a· 

Dışarıda nöbet bekliyen muhafız. gaınbcrler &\'edin akibetinden derd Üniversıtede zelzele felaketzedele- f~a~gın e:'nafa yardım ışlerıne ~h- mcktedir. cnk? Bunu erkanıha.rbiyelndcn baş· 
· . d d · rd f ı· ti d tmek sıs edılmesı kararlaştırılmıştır. Dıgcr ı t b d h~a· dl" 0 kası bilem~z. Fakat bunun, herhal· lar Esvedin son hırıltılarını duymuş- almadan ısyan ettiler, baş kal ır ı- nne ya ım an ıye evam e ·- " . . ş e un an sonra ö. ıse a ıycy 

1 d la tedir.Maarif Vekii.letince kabul ed· - taraftan esnaf hastahancsının yatak intikal etmi~ Sultanahmcd üçüncü llo, ıımharih tarafların lien<lilerine, al" ı. r.. ı d d ' . k d' . ,. l ·ı· 1 V• • d 
l ·· 1 100 .1· a e mı arttırma ve ıger no.hsan a- Ih hk · 1 R f en mlinasih c ii!'e.· cc,•ı bır 7.a.man a Peygamber! .. lerini herhangi bir Yemenden sonra "Badiye,. halkı dn en esasa gore, m::a.ş arı ııraya . . su ceza ma emcsınc e au mu - ~ 

tehlik · tchd'd tti·· · h" d k · ti·1 d tm' a· · d k t kadar olanlardan r o' 5 2on ıı·raya rmı ıkmal etmek maksadıle esnaf ta- hakeme edildikten sonrn haclis ... de yapıla<'a~ı mulmklmktır. enın ı e gını ısse ere ır ua e ış, ının en çı mış ı. , ' ., f d .
1
• t .. ti k" ' 

derhal kapıya koştular ve kapıyı yum · İslamiyetten memnun olmıyan hu kadar olmadan % 7,5 \'C daha yüksek ra ın an vı .. a~e e ~uracaa er va ~1 SUG anasırı bulunamamış, beractine Müfomadiyen deği~cn amillerin 
ruklamağa başladılar. ı kabileler, halife Hazreti Ebfı Bckire maaşa ma lik bulunanla rdan da 5'010 olmuş ve butun ccmıyet m~n~~bla_rı- kanır verilmiştir. \'e mütelıav\'ll hadiselerin seyrjn • 

Firuz, Zazan ve arkadaşları, Esve· haber gönderdiler. kesilerek, zelzele felaketzedelerine le. ~naftan para toplanm.ası ıstenıl • den, herhangi bir ilıtinuıliLtta bulun· 
din kesik başım bir beze sanp du -1 - Biz şimdiye kadar müslüman • yardım edilmiş olunacaktır. ~ıştir~.Bu su~etle ~0.000 h~ toplana- DENiZLERDE ' mak mıkfıru bu snrctfo mevzuu hah· 
ard . . dk b d d · M .. 1.. vvvvvvvvv 'V'~ bılecegı tahmın edılmektedır. Bu ı>a- C'olamaı. Yalnı .. 1910 ._cncsin·1e nıu· v akl delikten sıvışırlarken Fını .

1 
ı , wı an sonra a yıne us uman h .· f 

1 
. h Karadenizdeki fırt.na "' · ... · u 

zun anası da evin kapısının önünde kalabiliriz. Fakat bir şartla .. zekat MÜTEFERRiK ı r:uıı~ 
1 
e~e:ı~eps~t~sna ıasta ane- hakkak olan hir ~ey varsa, o da, Al· 

sabırsızlıkla cevab bekliyen muh:ı • meselesini ortadnn kaldırınız. Modelcilik sıne a ısıs ı ece ır. durdu manyamn, Polonyadnld seri mu • 
fızlara ·. Bu müracaatlere Hazreti· Ebü Be- E og-...:ian balı~ç•nnı 1 d 1. d · d h"k"' \'affa.kiyetini mütea.kih, ayni neti~ Son gün er e \ ara enız e u ·um 

- Ne istiyorsunuz gece vakti.. kir şu cevabı verdi: müsaba)#ôSI ces fil ~ulu - dJ Riirmckle olan Şimal fırtınası hafifle- Jeri ha.5ka braftarcla nlamnmas1 ve 
böyle neden gürültü ediyorsunuz .. di- . - H<~zreti Peygamberin kurdu~ Pazar günü, hava müsaid ol<lug u Dün Haliçte Atatürk köprüsü du- miş olduğundan bütiin merakib yol· bilhassa harb ll!llindc hulumluğU 
ye sordu. Muhafızlar: dm ahvkamını ben bozamam. Zekatı takdirde, Türklrnşu modelcilik şu - baları yanında bir cesed görülerek Jarmn devam etmeğe başlamıştır. garh drımoln·a.c;iforine kend1sinl ka. • 

B . • d d · benzi \e b rnda.-ı ayıran .Magfnot hattına. her· . - ır ~·· .ım a sesıne yen · ı:nege ~ec .ursunuz. . . besinin tertib ettiği mükafatlı mo- kenara çıkanlmış yapılan tahkikat· ı Dün limanımıza gelmesi icab eden 
bır hırıltı ı§lttik ... Ne oldu? Peygam. 'Yalnız Badıye,, halkı ve kabıJclen delcilik müsabakası, Hürdycti ebedi- la, bunun, on beş gün ewel fırtınalı Denizyollarmın Ege ,·apııru bugün hangi müessir bir harnkett.e bulan, 
berimizi merak ettik. Hemen §imdi değil, bütün Arabistan tekrar halife. ye tepesinde icra edilecektir. Bu teş- bir· gecede İtalya sefaretine aid bir limanınıwla bulunacalttır. mnmnsı vey:ı.hud da bulnruı.rnama • 
göreceğiz .. dediler. Kadın müşkül bir ye mebuslar, heyetler gönderdiler. vik mahiyctinclı> olacak olan müsa- lmotörün çarparak batırdığı Süley - K d I h l'I rl ~e sıdır. 
mevkide kaldı. Medincde ne asker vardı, ne de her ı bakuya ynlnız amatörler ir;tirak ede- , manın kaığında bulunan ve boğulan 11ra en 'Z Sil 1 

• n Bu suretle, muha.rib devletler nez. 
Şimdi ne .!~pacaktı? . . hangi bir htiüum karşısında şehri mü lceklerdir. 50 _ 60~ modelin müsaba _ iki kişiden Mita: oğlu balıkçı Mııs • • b~f~ 'l«?R C889.~ dinde nlRbi siikuna rağmen, her od 
Derhal butün zeka kuvvetını top· dafaa edecek halk kalmıştı. kaya dahil olacagı anlaşılmıştır. ıtafaya aid oldugu anlaşılmıştır. Mu- Karadeıuzın Seyrek mevkıınde dal- tarar da, müstahkem me\·Jdfori 1ıfl" 

Jadı. . Herk':5, ?~e ordusu ile beraber Türkkuşu reisliği müteakıben A- ayene eden belediye doktoru ölüm gaların bir kadın cesedini sahile attı- kasında. ham.retle hazırlanma.J.rta.dır, 
Sesine ciddiyet verdi. Şama gıtmi§ti. dana, Bursa ve b:ınirde de bu şekil- arazını meşkfık görmüş, ikinci defa ğı görülmiiştür. Sahil muhafızları va- Şiipbesi7. ki, bıı umazzam telmilf 
- Bilmez misiniz ki, dedi, peygam- •. O~m.eden gelen ha~ler. f~ de- de modelcilik müsabakaları yapmayı muayene eden tabibi adil Enwr Ka- ziyettcn müddeiumumiliği haberdar \'e moral ~arpısmasıncJ:ı. ili ha.zırla-

beriniz hak peygamberidir. Nice gün- ğildi:. Bınaenaleyh vuıyeti ı.;ınıdilik düşünmektedir. ran, ölüm sebebinin tesbiti için mor- Ptmişlerdir. Bu cesedin geçenlerde nan fen için ha.rbettfğlnl bilen taraf 
dilr1 nice gecedir hep Allahtan gel~.: oldugu _mah~de.ve old~ğu şekilde bı- Oamlr akır ve kala ga kaldırılmasına lüzum göstermiş- batm~ış olan .Rum.en vapu.nına aid ga.lib gelecektir. 
cck vahye munt.azırdı. İşte bekledigı rakmak, ordu avdet ettikten sonradır I k tı' I U""'U ıu.x.u Y .tir. Ccsed morga kaldırılmıı-Jtır. Joldugı.ı tahmm edılmektedır. Dl'. ~ad SAGAY 
vahy bu gece geldi. Bunun ağırlığın- ki yeni irtidadlann önüne geçmeyi ti r 8 er m u r !t il& 

d:ı-ndır ki inliyor. Merak edecek hiç d~ünmek ~fıl ~ir ha~~et olabilir- N ~c' T" r ~ ç. t. '11 n ed ~ 1d1 j;ımmınıınıııııır.ıııımıınummıınıınııııummınıırnıımııııınıııııııımııııınıııııııınınuıııınııııın mnınmmı111111ll'llllllllWllllUllllDOllllllllHllllBIHIBDlımtflO~llllnımmıuınmımııınının• 
bır ey yok.. d!:.lst: halli: _Ebu Bekınn tak.ib et- Tıearet Vekiıletı tarafından ıtha - • 

Muhafızlar bu cevab üzerine hem tigı plan bu ıdi. latı tanzim etmek üzere kurulmakta E H ı H A y A T ı 
mUsten1ı, hem de memnun olarak çe- iDevamı uar] olan ithalfı.t limited şirketlerinden 
kildiler. • ........... - .......... - .... - .......... demir, bakır ve kalay şirketlerinin 

Pek az sonra .•. Gecenin geç ve ilcr· Bir gaz gemı·sı· tesisi muamelesi tekemmül etmiştir. 
lemiş vaktine r3ğmen bi.ltUn sun'a i· Bu Şirketlerin reis ve murahhas aza.-

Çine s vinçli bir §8,yia yayılıyordu. Bog""'azı·çinde ıan. heyeti umumiyclerj tarafından 
- Peygamberimiz Esvede bu gece dün intihab edilmiştir. 

nihayet va.hyiilli.hi gclmeğe başlamış. Karaya oturdu 
Bu şayialar ortada deveran eder- Ticaret Vekfı.leti tarafından sabık 

ken yalancı peygamberin kesik başı Köstenceden gaz y\jkile limanımıza İzmir kasaba ve şimdi Demiryolları 

Her üç şirketin müdürlüğüne de 

k?ltuklarınm albnda olduğu halde, gelmekte olan İngiliz bandıralı' Umum Müdür .Muaviııi kıymetli ve 
Firuz, Znzan ve arkndaşla.n doğruca Sangrilo vapuru dün Kandilli ile A- gUzide idarecilerimizden Naci Turaç 
kendi tarnftarlnnnın yanlarına gitti- nadoluhisan arasında karaya otur - tayin edilmiştir. 
ler. Mes7le~ nnlat~l.ar.. . . mu~r. Vapur 4~07 to~l~k ve yüklü Şimdiye kada r başında bulunduğu 

Zorla ırtidad ettirilmi bırçok kim- oldugundan ke:ı~ -vesaıtn; kurt~la- her işde müstesna bir iktidar ve ka
============== ı:ıamı~. ve tahlısıyc vesaiti istemış - biliyet göstermiş ve kendisini maiye

eniSab 
' tır. Dun geç vakte kadar do.lgıçlann 1 tine candan sevdirmek ve saydırmak 

1 

da çalışmasından sonra kurtularak affak' t· . ld tm• ı N 
1 a d tm. ti muv ıye mı e e e ış o an a-

yo un evaın e ış r. . k d · ·r 
cı Turaç ar ·a aşımıza yenı vazı e-

Bu 1 gar Sadık sinde mcmleke~ nef'~e hayırlı ,ha -
• §arılar temennı ederız. 

vefat ettı Türk Hava kurumunun 
Teessürle haber aldığımıza göre bir t vzrttl 

Bulgar Sadık namile maruf Sadık B h 1 Tü' k H K 
B b ·ki ·· d '-~-· d d azı §a ıs arın r ava uru-

a a, ı uç ay anl.,/\;lı evam e en f tin tak · k bil' d • . . mu men aa e, vım mu a ın e 
hastalıgı sonunda dün rahmetı rah - t b "d bul 1 i · b" ta 

k t e enıı e unu ması çın ır -mana avuşmuş ur. ~ . . 
Balk H b. d U ~ H bd kım muesseselerı dolaşarak ıane top 

an ar ın e, mumı ar e d ki 1 lm ~. Tür' k H 
lstiklıa harb" d hizın t la ı arı an aşı ışı.ır . ava ve c:u ın e sayısız e - . . . 

leri bulunan ve maceraları efsanele _ Kurumu reısı bır arknda§ımıza de-
şen Sadık Babanın vefatı, kendisini miştir ki: 

ABONE BEDELİ 

TOrklyo Ecnebi 

SENELiK !400 Kuruı UOO Kuruı 

760 • 1460 • 
400 • 800 • 

il AYLIK 
8 AVLIK 

1 AVLIK 150 » aoo • 

4 IKlNC KANUN 1940 Perşembe 

358 H .Zilltade2• 1355 ~. l.Kinua22 
QUıı: 4 Ay: ] Kuım ı SH 
EzC1al Sut v ••• tı s •• , 

--:---..---11--~----ı 1 tanıyanları çok müteessir etmiştir. "- Filhakika biz, bir kısım kopa-
, Un .. <>ti• lklııııll ~Uneı otl• iki•~• l A 

- -- Merhumun cenazesi bugün Samatya rılarak zarfın içine koyu an hususı 
2 34 1 2 9 .. 7 7 26 :l 18 1440 şimendüer istasyonu kar§lSlllda, İç • kfi.ğıdlarla muhtelif müesseselerden 

Akfe. Yattı , ,,. .. k Ak... Yatlı ı .. k kalpakçı sokağında 17 numaralı ev. teberrli topluyoruz. Fakat bu tak -
'iiO(; ı 38 !2 47 1, 53 'ii2S 5 0 )den kaldırılarak Merkezefendi kabris- vimle alfı.kadnr değildir. Halkımızın 
-=-=----------~.4..: tanına defnedilecektir. Merhuma Tan bu hususa dikkat etmesini rica ede-

ndan mağfiret dileriz. y; .. 

u m:ııı ır.aııı:ııım ı: ı IU ıı~ııııuıııııııuı!:!umuı ~ ıııımuınmlii~~ ;ı ıııı nııu 111111 ı ı ııı ıııımı mı ıtmnmııııuı ıııuııııını ıııo ıımınıın u ı ıuııımaıııııııın ııııııııııııııınııııu ıııınırıııı 1ı!iiü •• ;ii m if uı ,ı ı.ı J 
Bunu olsun anlasalar 

7,,elzelc afeti duyulur du~ olmaz 
sahibi Türk o!mıyan bir fabrika i
daresi 200 lira \:f•nnek ha • 
miyctini gösterdi, ifahrilm i~ilt"ri 
ele hoğa.zlarıııda..n kestil,lcri ııa.ra • 
larla 100 lira toplayıp fclı1kctwcle 
l•a.rclc ·ıerine sundular. Vu.tnnd~s 
Andon 'eya Yordan'm .İni ani iıısi
yalila harekete ge~n vicdan atıfe
tine miiteşckkir olmamak nasıl im 
J1iınsı:r.sa fakir Tiirli amelesinin, za~ 
ten kifayet.siz olan nafaka.smdan 
be!l on lokma daha keserek bea -
baht Tiirlc çocuklnıımı yollamasını 

ela kardc. in kardeşe el uzatması 
ncv'indcn, tamamen tabii bir teza,.. 
hiir sayıp geçmek lmbil değildir. 

Türk oğlunun ilm hissinde de, 
hnrniyctimle \'e \'İcdan sesimle de, 
o bilinmiş, alışılmış ölçiilcri, nis -
betleri geçen bir "insanhk ötesi,, 
bir ma\erai kıymet vnnlır. 

İşte misali; dört giin evvel, an
lat.tığımız ~ldldc 100 lir.ı toplayıp 
Erzincan felaketzedelerine yollı:ran 
fabrika amelesi bu sefer de, se~·liıb 

ile yanan kardeşlerimizin ncı ını 

kalbinde duymuş, yine ekmeğinclen 
kesmiş, gıdasım eksiltmiş, 90 llm 
daha derleyerek t.eberrü etmJş. .. 

Ana\'atanm g~nnekte olduğu 

~u fclikl~tli h:icliselcı· ynlm:ı Türk
hık miky~ında mi.itnlr.a.clan ileri 
gt·~rnesi tazım hl'şcri bir ifade t.ı.
şıJor .. nııgfüı.kii mf.dcui im;aııhğın 
hir mesnedi olmak kıymetini; kanı, 
namusu \'C paha biçilmez düriistlü
ğii sayesinde, .ıerrcsine kadar hak 
Pderek Jm.znruın lrnca hir insanlık 
ldit lc i, musibet içlııcledir. Bu lı:ıl

leye: münlın.sıran kurbnıtı Türk ol
cln;'.;'u için ffılmyıl lcafaıılar bulundu· 
ğunu bilmez değiliz. Ci\'anmcrdlik 
uc<•ib l'ürltiiu uzviyet may:ısıclır, 
bir c•lile yarasını bastırıp ötckile yi
ne onların u:'.;rzına lolrnıa tutarken 
eminiz l\İ en çok yandığı, karşısın
<lııkiJcrlıı bunu olsun n.nl:ınıamala -
rulır. 

= ;: 
HALKEVLERlNDE İANE -

Fatih llalkc'Vi, Fatih kazası mın
takasından te bcrrü edilen eşyala
nn zelzele mıntakasına sevkin6 
ba§lamıştır. Şimdiye kadar 1B bal,. 

y<ı eşya hazırüınmış vo gönderil • 
mi§tir. Tesnif edilmemi§ 30 balya 
eşya daha vardtr. 2700 kilo pirinç, 
500 kg. makarna da yapılan yar -
dım arasındadır. 

Şi§li Halkevilıde de muhtelif su
f'etlcr'l6 yardıma d6vam edilmek
tedir ve /a<iliyet aaJıası çok gena,. 
tiı' 

Askeri k mus 

Uzun za.manlarm derin tetebbü· 
lcriıd irfan hamule i içinde yaşa
tan hu eser, a lrnri edebiyatımız· 
da yüriimnemiş bir vadiyi ayduı· 
latmaktn ve lccndisini takib ede· 
ccl\ler için yepyeni hir çığır a~·m:ı.lc· 
tadır. En mümtaz zümresine lmclar 
biitün askerlik alcmirü nlUlmdar 
eden bu kitabın, sivil münener ta· 
bakaya c1a çolc bUyUk istifadeler 
temin edecek mahiyette buhınllu· 
ğunu anfa.malc İ(.'in lıirkaç sayfa
sını ÇC\.irmek l>fLfidir. Ji'azla olarak 
hiitün tübirlcrin karıntannda al-
manca, fransızea \'C bazılarına tla 
in~rilizcc, ifalyanca \ ' e rusç:ılarmın 
lconutmuş olması tercüme yapn
caldar i~ln büyiil{ kol::ıylıldıır te· 
min edccehtir. Ancal< bu c er saye
sindedir ki harbe alil yruılı · fübir· 
ler lmllanmnmak n t :ıdiif edi· 
len tabirlerin medlOllerinl lmvra
mak mlimkiin olacaktır. 

g =c 
'ON1VERS1TE KÜTUPH.ANE

st VE GENÇLER - Oniversite 
7clltllphane8inin yalnız üniversite· 
li gençlerin istifadesi jçin açık b1'9' 
lunm<ıM llniver.site haricindeki 
gençleri milteees.sir etmektedir. On 
laf' da bu amı kaynaktan utı/a .. 
de etmek WUyorlar. 



rJCNISABAB 

kaçaktan 

Y urd bttytlk bir fel&ket geçirdi. 
Henüz bu felB.keti atla.itik 

T• • • d& diyemeyiz. Çü.nkU Erzincan ve ba-

ICare t V ekılı yeni bugw day koruma valisinin m1Jırak teş1w ettiği r.elzele 
• a.tetinin kurbaıılarmm hak1ki sayısını 

kanunu hakkında izahat verdi Iayıkile öğreneme~, bulunurken 
Yozgudda. da ytınl biJ' yer depreşme--

Ankara. a (A.A.. _ . .. .. • . sinin, Ege mıntakasıoda se~~b .. fa~~ 
lisinin bugün Re ) B. ~ Mec • kiy~at muşkülatı ~dı=. Bınaenaleyh asının yeniclen ha.niima.nlar son<lurdu. 
kanlı w da. fet Canıtezin baş_· bugdaylarımız genı§ bır taleb karşı • ğünü haber alıyoruz. 

8ülh ı. 

Bir " Maarif Mütehassısı,, na 

Bir Maarif çinin Cevabı 
Peyami Saf anın verdiği vakıalar yanlış, 

•akat ve maka
doludur. Deva : Sük ut ! 

hiikümleri tefsirleri fena, 
leleri ilmi hatalarl~ gın yapılan toplantısıncıa. smda bulunmak üzeredir. Buna bina- ı Bir milletin büyülJüğü, olgunluğu 

· ~amede bulunan buğday koruma en memleket dahilindeki alıg fiyatı engin sevin9 ve bilhassa derin acı au- Yazan: Z~KI ORCAN 
h:ıcu::~ bazı maddel.~rinin ta~~~ 6-6,5 kuruşa yaklaşacaktır. Mem - 1 ıarında. belli olur, derler. ·- · . . . . . 
nasebeti~ı -~unun. muzaker6'.31 mu- leket içinde Toprak Ofisiin teşkilatı Türk milkıti de hu feci ıziırab da- "Maarif :Mutehassısı,, . - I'~ • n: vermedigı tezfıten muallimler ıçı~ Bozuk Teşhisleri. ~e 

e ~oz alan _Ticaret Vekili Naz ve ambarları bulunmaması dola.yısile kikalarmda bol' sözler, kof t.azallfun· yami Sa.fa son makalelerınd.e hıd- bır hak olarak tanımış ve bun~ a.ç~ l\levbwn Çarelen. 
~ ~o~çuoglu aşagıdaki izahatı ver- kati mUbayaatta. bulunamaml§ olsa lerl, faydasız feryııdları bir ta.rafa hl· det ve gayzını arttırarak ana ça il~ e~iştir. Me~teblere ~onden· Bu kadar gürliltülti tenkid ve hll • 
Dl1ştir • dahi mahsul ki.fi derecede kendiliğin- rakını§, var kuvvetile feW.keti t.aııdl- meselelerden büsbütün uzaklaşın~- len bır ~~ımde v~~de ver~e~yen cumlardan. sonra mütehassısdan esa,s.. 
lu On beş gUn evve~ lstanbulda bu den himaye edilmiş olacaktır. Bundan de, feli\ketzedeyl teskin ve terfl.he uğ- ta. ve feci hatalara düşmektedir. zamlar .ıç"':1 tees~ur ~har edilmış ve lı bir teşhıs ve çare beklemek hak 
ve~d~~ sın:da bugdayı koruma sonra elimizdeki ~uğdayları müsaid raşıyor. Mütehassıs eda.aile ortaya atılan bu bu terfılerı? _Ya~ bırA zamanda ta • kımızdı. Fakat her ~~· her ye~ 
Jl ~ sı k~ılıgı kanununa ek kanun fiyatlara çıkarmak imkinına malik K . b. ili t tek bir vücud ve gazeteci Tiirk maarifine yanılmaz hakkuk ettirilecegı vadolwımuş~. konuşulan, yazılan fıkirlerden fazla 
:ası müzakere edilirken Ziya olursak daha ziyade kuvvetimizi am- kalbo~:ıı 1~ mbil~n varlığa ile biricik zannettiği teşhislerini koyarken ba- Fakat maalesef az z~an sonra ~fuı· bir şey söylemedi. Hele çare denllebl· 
ha vher Etili ~.rkaJaşun., asıl k8:11un bar. ve silo ~aatına ve~ek suretile bir a e : :efslnl vakfetmiş, elinden kı?ll2 ne yanlış haber ve tefsirlere, ne ya ~arbi p~~~· Sıyaset ilemın~e Ieeek müsbet ~içbir şey g~ermedl 
~da bazı sualler irad etmişler Dende köylUyU himayeyı ıınk&.n dahi- 1~J ~ .. Un yettiği kadar akan . ~lız bir muhakemeye, ve n• sakat mühim degışiklikler oldu. ~vletin 3/ 12/ 1939 tarilıU 11CUmhurıyet,, ga· 

ve eya.uatla.nnı da gördUm. En e • line sokmak istiyoruz. g~ :::ıtmok yükselen ya.ra1ı bir bilgiye istinad ediyor: bütün kudretini memleket müdafaa- zetesinde "Maarif Vekilliği, Büyük 
tsaslı. ~ ettikleri nokta bu kanu- lam.et Eker "Çorum,, - Biz harice ~~~~·. dlndl ek uğurunda didi· Kabe 1 sı için toplamak zaruretinde bul~du· Millet Meclisinde altı ay evvel beliren 
nun. ıstih.daf ettiği gayenin tamamen buğday M.tıYoruz diye işitmiştik. rıru rm Yanlış r er: . . ğu nazik bir anda Maarif Vekilinin isteklerin tam tersine, muallimlriD 
tetrun edilmemiş olması ve yapılan fe Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu niyor. . . "Son za~aı>:1~ ımtihan numara· muallim terfii meselesini bir dava ya zaten periea,n vaziyetlerini bUsbUtün 
d~klrlıkla nıUtenaeib niabette mahsu ., Aydın,, - Hayır, Filistin buğday 'Kızılay merlcez ve ~belennın önü sistemi de~~ .tam ~umara 10 pa.rak BUyUk Millet MecliBi karşısına vahimleştiren yanlış tedbirler almış
lUn k~ru.nmamış bulunmasıdır. tonuna 8.~ İngiliz lirası verdi. Biz para vermek, eşya. hediye etmek su- ken beşe ındinlmiştir.,. diyo~. Yan· çıkması bir kahramanlık. değil, bir tır. Çünkü bir kemmiyet ve keyfiyet 
d Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu buğ· fob esası tızerinden 10 İngiliz lirası retile ırk kardeşlerinin imdadına ko- lış! Bu haber resmen tekzib edil- idraksizlik olurdu. Çok eminim, mu- muvazenesinden mahrumdur.,, diyor. 
n ay fi~tlan 1491 numaralı ka· istedik. şan vatandaş kesafetUe dolup taş. miştir. . . 

11 
•• allim.ler, Vekillerinin gösterdiği bu Evet .. tevazUnsUzlükten evvelce yaz. 

6 
unun ikinci maddesinin "a,, fıkra- lsnıet Eker "Çorum,, - Şimdi buğ ma.ktaibr. . 2/12~1939 ,. .. t:~mhli Cüm~url~et,, teenni ve basiretten mıilftehirdirler. dığıın bir makalede kendinı de şikA • 
ındakt ahklm dahilinde tesblt olun· dayın harice satılması serbest hıra· Yalnız yar~m U~t.elennde ihtikir gazetesınde ogle~e.n sonraki muta· Fakat İstanbul sokaklarında ' 1Mual- yet ettim; ve bunu Maarif Vekaleti·. 

~aktadır. O da Heyeti Vekile kara. kılmış mıdır! list.elerinde görmeg~ alıştı~ bazı lea saati zamanı ıçın. doktor. ~~or.u limlerin hali berbad!,, feryadile yay- nin daha başta dtJ.ştUğU hatalardan 
e tesbit olunmu§tur. Bu da yüzde Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu isimlere hiUi tesad~ edemedlğb:nlzi bir buçuk saat, M~arif Vekilllgı üç gara koparan bu gazeteci yalnız mu· birisi olarak gösterdim. Fakat şura-

~ z~:dar çavdarlı ve 75 libre olmak "Aydın,, - Evet, serbesttir. tcessUfle kaydedooeglz. saat ayır:nıştı:,, diyor. Y~~ış! ~ek· allimlere değil devlete karşı da say- sını itiraf etmelidir ki bu vaziyet, dev 
c~k beş Inıı:u~ur. Eğer mahlflt ola- İsmet Eker 0 Çorum,, _ Bu ser - Auupada. ha.rhin başlaınasım ha~ teblere gond~nlen A, B,. tıp~dekı v~· gısızlıkta bulunduğunu idrak edemi • Jetin umumt memleket içi siyasetin-
fı ve libresı bır dereceye kadar ha· bestiyet bundan sonra da. devam e - hamı, ederek st.ok mahna sayısız yüz- k.~t cedvellen bu:1:1 tekzıb edıy~r. Bu· yor. Acaba bu muharrir muallimleri de güddUğil halkçılık prensiplerinin 
z f ol~c.ak olursa fiyatı bir miktar ten. decek midi.rf deler zam suretile iki ciroda yüz bin· tun cedvellerde ogleden sonraki çalış· kendi haklarını müdafaa edemiyecek zaruri bir neticesi olmuştur. ~mie 
b·l _edilır,. Fakat bu tenzilin azamisi Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu ler kıvıran ~ıkgözlerin yardım liste- ma bir buçuk saattir. kadar !ciz mi görüyor? Yoksa mual- uzun senelerin doğurduğu bu teva • 
cı:gday !1yatını 4 kuruş 18 santim. "Aydın,, - Şimdiki halde devam e- sini gömwmezlikt.en gelmek suretile Kötü Tefsirler: !imlerin hasis düşilncelere kapılarak zünsüzlüğün mesuliyetini son vekile 
~ a~~ dUşUrmez. decektir, efendim. ikinci bil' ~ıkgözlillüğün.e nasıl mü· 3/ l2/ 939 tarihli "Cümhuriyet,, kendi peşine takılacaklarını ve onun yüklemek haksızlık değil midir? 

1 ad:~~ ~aşlangıcı .ol~ eylül ayma . Ziya Gev~~ ~ili '.'Çanakkale,, - s..-ınde edebiliriz! . • .. .. gazetesinde muallimlerden aldığı şahsi g.arazlanna alet olacaklarını mı · Muharririn, yeni ~ş~is etilin, de~i-
~? pi aç ~ene~ fıyatlan dün- Ticaret Vekilımızın bılhassa son ola· Zafer b:ı;Tamlo.rını, mılli yıldonmn- mektubları neşrediyor. Bu mektub- zannedıyor? ği maraz her muallimın, her maarif-
li ıu/~~ı ta_kıb e~~diği takdirde gö- rak söz silo ve ambarların genişleti- Ierinl tes'id ederken alış verişe büs- ların bir kısmında "1702,. numaralı Sakat Hiikümlerl: çinin bildiği pek malfım ve aşikar bir 
P'ırada ı ~if fıyat ıtıbarile tutan 100 lerek, bunun üzerinde işlenerek gele- bütün hararet vermek i~in Türklük- iilk ve orta tedrisat kanununun de • "M .f V k ~ l ti gib" dedüksiyon· vakıadır. Yeni disiplin ve imtihan ta-
s; l Bahn . eri geçmiyor. Sif İngiltere cek senelerde buğday fiyatının mlis· ten, camiadan, birlikten ve ka.rdeşlik- j ötştirilmesinden ve otomatik zamla-

1 
d ~~lrı . t·ek a e .1 dı U linecegım-. limatnamelerl vesair tedbirlerle Ha-

rısefid Umanı ' tah ·ı ]eh. 1 k tutul t l ı d ll b a egı ıs ı rar ı e ş ., % u •• • ll if 
dan nakli anna ytlz para· . sı . ıne o ara me.smın e- t.cn ha.hseden yur<l<la.5 ar yar mı s- rın kaldırılmasından şikayet ediliyor. d' , S k. d düksiyon sakat bir san au Yucel'ın bu enge maar yo-
clursa .hrYe ına.sraflan çıkartılacak mm edilmesi yolwıdaki beyanatın • teleriude sizlerin isimlerinize de t.e- Filhakika evvelce bir muallimin sicili d~~~.r. an ık ~ . . r BilılAkis lundan kaldımuı.ğa esaslı bir surette 

• ı acat ıskel · d dan k tın . 1 V hed f' . "h 1 ~~Mıı uşunce me anızması ımış. .•. .. . . k b b~Iki iki k . esın e fob fiyat ço mu aın m. e e muz :ındüf bize ne zaman nası o a-ca.n.' ınüsaid oldukça tiç senede bir otoma- b' b k d h k m de yeafme teşebbüs ettigı gortilüyor. Fa. at u 
uruş bıle t tm de esasen b d n·ğ .h tt fi üriil .. tii ır a ım an mu a e e n ti • ttiği 'bl buğdayı k u az. Halbuki, u ur. ı er cı e en - Bu iş ~rmuta.d g ye, muga- tik bir surette terfi etmek hakkı i- . b t 1 d H tta istikra tecrübe vaziyeti muharrırln zanne gı 

bUtUn oruma kanunu mucibince yatın yükselme,qi esasen benim tezi. 11 ııua.ya. geUrilmeğe tahamırıiilü olnn· ken bu h:ı.k elinden alınm1ş ve dV·er 15 ha yodu taurh.k.ka. ti ' kk t altı ay evvel önlemek kabil miydi?. 
memleket dahil· mi k tl d' k be ttan b • . .. .. rsv.'-k l :::. sa asın a ı ıs yen muva a ~ b. ınUbaya t . ınde yapıJan :ıvve en ırece yana aş :rncal< kadar mühimdır. Çünku .un devlet memurları gibi büdce müsaid b. d dUk . d B oktalar üze· Değil altı ay evvel altı sene sonra ı · 

nıahlut al mahal~ınde beş kuruş, eğer ka bU: şey olmamL~tır. Sayın Vekili- kara. &riini.inde hendisile birlil<te iizill· bulundukça kıdem sırasile terfi et . ~r e . sıyon u:. ~. n dı- le bu tevazUnü yerine getirebilecek 
ğı takdi~:P da libresi bunu tutmaclı. miz ~yorlar ki, fiyat bugün yüksel- mek, ağhunali ve kesesinin ağzım a.ç- ı mesi esası kabul edilmiştir. Bu hal şi· rı.~de ısrarın. yerı d~fil. ~la. ~ bir vekili şimdiden tebrik etmeyi bir 
time dü i.\ e fiyatlar 4 kuruş 18 'san- ı lnlştır. A1:J>a ve çavdar beş buçuktur. mak lstem.iyenlerl affetmlyecek ka· ı ka.yeti mucib olabilir. Fakat muhar- ı gore ~uhar~r Maan Vek~ ~tını s:: borç bilirim. Vakıalar ancak ilmi ted 
iRkel 1 ri~ yor. Bunların depoya, ihraç Elbette kı buğday dana fazladır. İş- dar olgunlaşmıştır. ririn zannetti:!i gibi bir M:a:ı.rif Ve- , ~ece. Syl~~~sme,, safsa~~ ıçın~e Vb birlerle yenilebilir, muhayyile ile de· 

e e ne na.killeri • te benim asıl derdim· t kil ed k t1 ı gulmuş gonlyor. Fakat Maarıf e- - . 
rniHeri hesab . ve vapura tah- ,,. 1 eş en no Felli.ketimlıde içten gözyaşı döken· ı kilinin muallimleri bu haktan kasden • . .. . . .. . ğil! .. 
6,7 k edilecek olursa fiyatlar ~· Eger valrtile Toprak Ofisi ver- lerl de görilyonn, IAka.yd ve bigane mahrum etmesi.ne yahud Btlyük Mil· kaletı deduksıyonla ~üşunil!or~, de- İlm1 Hata.lan: 
d . UlUşa kadar çıkıyor D ek . dığimi2 sermayeyi iyi kullanmış ol· d . . .. . mek, olsa olsa., Ma.anf Vekaleti tec· 

ünya piya.ııas • em ki sa dı b h..... • . k.-ılanlan a.... let Mechsınde mudafaa etnıemesu:e 'b• h. ld tti-· b t Günlerce süren makaleler ve s~y. 
d uıa nazaran bir ınisliıı Y u """9 ku~ köylUnUn kese • . . . ka tas ed'l bT . ? B' rı ı ru ıyatın e e e gı azı umum 
?n fazla. himaye ed..ilı:niş . • sine girecekti. Sa Vekilimiz bun- Bu me.mleke~ her fırsattan ıstifa.- un n a~ ~ e ı.~r m~~. U: : hükümlerden ve pedagojik prensipler· falar dolduran demagoji arasında mu 

dır. Memleket dahilind vıwyette • dan sonrası i . ~u vldedi orlar. deyi. biforell milyonlar kn.ı.ananla.r çok doğru .g?ren.ıe:m so~ledıgı gıbı den ıkardı ~ neticeleri vakıaları göz- haITir yalnız bir defa ilmi konuşur 
best Olmakla beraber e~ satı~ ser - Alacakları :sisatla bunu : acak- mllh bir fel!Umt l\arı;ısınds. hu lrnzanç- 1 bu. gazetecınıu ş:~ay~tlerı mua~llm • öntin~e tut~aksızın tatbik etmek is- gibi olnmstur. O da iki satırlık. O iki 
bırsasında ve g ek ı:ek İs::.anbuI lardır Kö lUnUn lind 2 K: lanndan bl:r Jnınnm feda etmeyi de'lerın halinden degıl, bızzat kendı şah· V• .d. ? B tar saf satır da serapa hata! 29/11/ 1939 t.a
d1 şimdiye k~r .. .ır borsasın- çıktıktan Y he h engi b-. tüuruşa bi}ooı>...k kam dCirendJş olmalıdırlar. si endişe ve garazlarından doğmak- yor, der:ı.ek degıl mı bı~. uld z ~, .. - rihll "CUmhuriyet,, gazetesindg bakı-
d fi gosttrıyor ki buğ sonra er an ır cca- ,'lj tad sata degıl en maktll ır yo ur. -...\.U,&· . , . 
:ıy ıyaUarı 4,5 ve 5 k w. rın bunu beş kuruşa satması :)eni a· A. CEMALEDDIN B_ARACOvLU ır. k' k h. t ·ım· tecribi eda O· ruz ne diyor: 'Eskı Roma ve Yunan 
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' P g. mitlerinde aile ve aileye aid ah-
il enıı 1• t ·emiştir. Demek ki e ez. Asil gaye koylUnUn M H . . tı~ to t'k terf. 1 .. M rif Ve Jl ıse tatbıkı bırer ilim olarak teesslis 1 A 1• 1n uk dd 'tl arılı 

. e!\.e dahiUnd ıl ellnde iken beş ku blm dır acar arıcıya a ma ı l mese esını aa - . . . . 1 . d ttığı llU!o. esas m a es n ere 8 
at dünya piyasaseınınyap d~ ın~~~Ya- Bu suretteki vadlA::::?eateşsa kküasıed · · - kaletinden değil büdce işlerini bilen e~ıiştır. B~ 11~ henn mem.ly aknat a bir halde tannla.rdan kuvvet alırdı; 
I'"~ uşilkluğiln "" ...... .u e r &- • . 1 •1 . Onları kat prensıp en er me e e maa· . . ah}Al~- " •• 
""fimen memleket l"lndekl . e riın. Benim sualim e0 .,....., bu ı..--u· R d • J Maliyecılerden tahKı t ettım. n ıl .f. tb·ı- t • b rd M _ Yahudilikte ~ evamın a.şer&-

de d tes• 'S alış verış ~... AlU1 zırı oma a sıyas . .. .k d ·ı t n 1 ta 1 ~ e mege mec u ur. ese . taraf .. d ..... n .... ;.,+.ı e irini göste ...... ı .. tir y · nun eeasına taallfilc ed~ bir ,_yeli " ızahlnrına gor, otomatı enı en er· 1A "drakl . "S .J.ti b" tarzda. sı,, Allah mdan gon .. u.ı..u~w; 
lnrı bi d ·~ · ani fiyat · Y". ' f. hl b. l - d a 1 enn ync~ que,, ır Hı l-ti İslA il~hi t da ah 

• 1· ereceye kad ileride bu husustaki mUhim lt.anun t ı k ı esasen ç ır enge e ugrama an kk .. l u-.;· . ö .. bl tec .• ru:ı yan ve am u. ya m . 
tir. BugUııe kadar 57 ar ~eltmiş. gelecektir Orada tekrar görüslilrnek emas ar yapaca mihaniki ve zanırl iş!iyen bir sistem ~~e hiu ~ ıbını. ne. s;en ~ pedn lAk kaidelflrin.in kıymeti Allah sevgi· 
bayaa Yapılmakta idi. mBer eme ınil • Uzere k~tınun dig-er madd~trinln Budıı.~.._te 3 (A.A.) - Tm:es .,..._ değildir. ı ~k teyadrina.zantydesın ken Ylm tır· a- sinden ve Allah korkusundan aldığı 
fıııd 7 u seııe zar r.....,. • e~ • goJı s me o u çı an 1§ • ilh . betin ö t . dilir 

a tane ınUbayaa Yeri ı .... ~· mUzakere&ne geçilmesine ben de ta- zetesinln Budapeşte muhabiri yozı _ Bildce kanununun husust bir mad· H fl k lim 
1 

kl h anım nıs e g re ayın e -
tır. Billyorsunuı ark d 1 açılolill9'" raftanm yor· desi mucibince terfiler, otomatik ol- ar er ve e e er çocu ara e- di. Fakat lAik memleketlerde ve 
baya i 1 

8 ~ar, bu mü • B · · . .. celeterek değil terkibf bir yol ta.kib ktebl d -ı..1A1~- d k ll k a § nde en btlyUk ""'kUl u m\izakereden sonra kanun 0 ...... H · i N C aky sun olmasın; daıma budcP.ve mevzu . .. _ . ' . . . me er e u.ı..LULAw payan ası o e 
11.lnbar nı"9 A.tun.ı!l k • .oo.acar ane ye azın c , ' . . . · . .. . edilerek oğrtılmelidir. Bu pdagojik tif . d d 

. ve depo meselesidir M unmuş ve tasvib edilmiştir. R ada ttaı •an devlet adamlarile maaş ta.hsısatıle tahdid edilmıştır. . vıc ana ayanır.,, 
ttn ıçinde pek çok ye 1 rd · ı:m1eke- Meclisin bugilnkU toplı:uıtısında .?~ el > aktı Bu .. .. Kanunun otomatik hükmil bUdceye usuliln, şartlar ve vasıtalar ne olursa BiHUds, ahlak ritlere sanlı bu!µn· 
etliğinıiz buğd l r e e mübayaa damga resmi kanun ba htı ~oruşm ~ yapac r. g?ruş • konan tahsisata göre muteberdir olsun, bUtUn dilnya memleketlerinde duğu ve Tanrılardan kuvvet aldığı 
ınU~rde, mesci~erdy ~bbılird ~ ca • kilınlerinin değie~e':e ai~ U.:ımSoelr•rotle blılhMassa. ~~rb dolayıdasile b~e Yani zaml~, tahsisat oldukça o~ çocuklar Uzerinde tatbiki zaruridir. zamanlarda en zfye.de kollektif vic-
"eıd h ' t ugum.uz her 1 vvc ere • acar-... arasın ır v:. 1• l ·· ·· ilnd tutmak h tilr Ahl .. " e atta. kale b ı . ııun da. ınilzak~ ve kabul edilıniştii- • ., . me.tik sistem cari olmasa da verile- IU\.ıa an gozon e , er dana mayanmıştır. akın 15.ikl~-
hafaza edUmektedi~ ~rın~ d~ mu- . Meclis cuma. gUnU toplanacaktır · ı hudud hasıl olm8:81 munase~t.ıle t - bilir. Tahsisat yoksa otomatik siste- lü şart ve vasıtalara körültörilne uy. mesi, ferdileşmesi demektir. Ah!ıik, 
fi takdirde, ambar da b~ce gı~edJ. · Wyan • Macar milnase~::,~ a.ı:r- mi.n işlemesi kanuni bir zaruret de - mak demek değildir. !Imin insan oğlu· dini devirlerde ancak ";edan istiklali 
?.a.znanıaraa nıUbayua~adıgınuz Fin ı ·ı • zctUği veçhe mevzuu ac • ğildir. Binaenaleyh bu sistemin kalk na bahşettiği en bUyUk kudret, ona ve ferdi şuur safhalarından geçerek 
tlaha ileriye götilrmck inıkA.nı bundan ı erın • . • ma.sile kalması arasında hiç bir fark ha.m vakıaları ve engel olan şartları ferdileşmeğe başladıktan sonra laik-
YOi', Biliyorsunuz ki b ;da _olmu - Ş • l' J k • RuzvoH diktatörlere yoktur. Elverir ki büdcede kafi maaş kendi ideal ve gayesine göre değiş - leşiyor. Tam mlnasile laik bir ahla.k 
k:ıııu ·ıunda anıbarıa:g yı ~oruma ima ae l hücum ediyor tahsisatı bulunsun. Nitekim otomatik tirmek imkanım vermesidir. Eğer artık ilk nlivesl olan maşeri hayatı 
~~pılı .ıa n1e~ele~i de m:Vı~ :~a: M r.L' k. . .Londra, 3 ~~~su~t) - C~urre. sistem .~~ri iken terfilerin tahsisat- Maarif .Y~kaleti, ~cribi ruhiya~n ve aşıyor ~e akıl ışığını~ yayıldığı cihan-
Hıırço~ ehenuniyetU bir me'nl!dur. uvaı Ta ıye tı im Roo~velt UÇ~CU kon~~ açıl. sızlık ~uzUnde~ aylarca hatta seneler- pedagOJIDlD buldugu kat'ı: ~a~anyele- ş~ullük s~ha..cmıda. c..y~ınl~~yor. Bu 
~ b il~ındanberı yalnız b ğd · Helsinki 3 (AA) _ ş· al bh ması mUnasebetile diktatorlUk ve ta- ce verılemedigi çok vaki olmuştur. re ve metodlara memleketimızde tat- fıkır lçtimaıyatın nltıı!>esıdır. Bari 1 

o.ldfün.u.m .k:ahire tiya~ ~de- sinde, Fin' orduıs~ ~ :ın: erruz hareketlerini şiddetle tenkid e- Hakikat bu iken muallimlerin, oto- bik sahası verıneğe çalışıyorsa bu muharri,. yukarıda naklettiğim sözle-
ıniki ittir. Bir haftadanberi bili sel- Namsti'den Pet.eam:nya ~ dcen N • den bir nutuk söylemiş ve bu yüzden matik terfi tabirile kendilerini avut· hareketi 11dedilksiyonla düşünüyor,, 7tnde~ bıraz sonra "Durlrheim .. ln 

' yulaf nııı-•~ yorsunuz a ar or .. .. . . "bi mi b' ·r d il t '·=d l ısmlni zikretmeeivdi da «<1~na olmak Uzere buy. veçle heınhudud olan bütilit mınta· tehlikeye duşen Amerikanın emnıye- malarına ne lüzum var? Evet. Her gı ace ır ı a e e .. en.ıu ~ye- .J • 

Y. arpa, çavdar ve mahlfttun fhra-g kayı istirdnd ettiği teyid edilmekte- tini takviye içi.n 272 milyon dolarlık sene vaktinde veya teehhürle verilen tenmek, asıl safsataya duşmektir. Teşhis v& DeYa.: 
CUu serbest bıraktık dir b .. · · il Gel r "M ·r Müt h · Ti.irk li · Bugün bütün · yeni tahsisat istemiştir. Roosevelt zamların u ser.e elan ne ıçın ver • . . e ıın aan w. • ~ ~ısı,, nın, Teşhı.s, bu ke.daı· yanlış lıal'erlcr 
IU'p t• nıanlarında fob olınak üzer Sovyet Rusyada Seferberlik nutkunu demokrasiyi methetmekle mediği sorulabilir. Fakat gaztecinin iftiharla il!n ettigı, ıstikraı tarzına: kötU tefsirler, sakat hükilmler ve il 
da:r ~ 5 lr-tlan 5 • 5.5 &rasından, çav~ Londra, 3 (A.A.) _ Alman rad • bitirmiştir. dediği ~ibi bu teehhUrU, acaba Ma.a· Amca~~ kanaat v? .mü~ealann - mt hatalarla dC'llu makaleler yazan 
tnaktad~ :o Para ilzerındtın ea.tıı. Y~unun bi!dirdiğine göre Sovyetler rif Vekilinin ihmaline ve beceriksiz - dan hükümle~, kendısıne .gondeliren bir m~harrir lbtisas hast.asıdır. De-
hnnuş k ugday Uzerinde hen.ta a.- Bırliği yenı sınıflan ve bilhassa mü- Sovyet tayyarelerinin miktarı da 150 liğlne atfetmek doğru mudur? Eğer mektublardaki indi tefsırlerden ve va: Sukntl. .. 
kuru§ 30 arı: yokt~. Fakat ça\Tdar 5 tehassıslan silAh altına çağırmıştır. dir. Maarif Vekili muallimlerin terfi ve şahsi şik~y~tlerden-~eticeler çıkarı : !!~+~~~~~!!~~!!=:~ 
ın.in buy p a oldugllna nazaran tab.. Rusl.amı Kaybettikleri Tank Ve Petsa.mo Rus Tazyikinden Kurtuldu terfihinJ düşUnmiyen ve fstemiyen yor. Bu, ıstikra degıl, mukaddemlerı • • 
kutııştan uruıu: ki, buğday fiyatları 6 Tayyare M1ktnn Pa.m, 3 (A.A.) _ Fransız askeri bir adam olsaydı bu kadar muallime farazi ve ihtimali bozuk bir köhne 6 ncı sahıfemızde 
~lıa. ileri ~ olmıyacak \Te haıu, Londra, 3 (A . .A.) - Röyter ajan- !lrd.hfellerinde dün ak§alll hasıl olan terfi b.akkını vererek kendisini müş- mantık kıyasıdır. Bundan başka, yal. 
fid huvzas~~C:tlr. Cünkü Ba.brise- :Un Viborg m lhabirine göre, ~an 'lta.n.ıı.n.te yöre Fin mu.kabil taarruzu kül vaziyete dilşilrlir mUydU? nız Maarifte değil herhangi bir devlet 
ihraç edecek emen hemen buğday y: ~bi b~Iıyal~ l~beri 400 Sav- Mti"4'1.Sin.le ilet.samcı ~ll'.anı Sovyet Bu sene 0 725,, orta okul ve lise mu· müessesesinde bu neviden birçok fer
Bu!gar ve Ru Dlemleket k~. lu 0 ki, tahrıb ~ştl_r. Demelr .. bta!ıuının tazyikinden kurtulmuştur. oJliminin terfi ettiğini öğrendik. Bun di şikayetleri dinlemek kabildir ve ta
l'n.ç etnı.elerin~alıların buğday fh. ~~ola ~vyetler BırHği _her harta Etu ~anın her türlü mıılıemenin Fin lıırdan "500,, il za.m.lannı alınış, yal- bildir. Hele muharririn yaptığı gıbi, 
'1aıın b~ b~ Y0ktu.r. Macar. dir. r lOO tank zayı -t:m.lBler- !Bndiyıı.ya gönderilmesi için Fransa. Dl2 "225., i terfileri kabul edildiği hal muallimlerin haklarını müdafaa eder 

la.rı vana da sev- A;yni üdd ve tngfüere ~mdan derhal kulla. ... de tahsisatsızlık yüzünden zamları- görünerek tahrikki.r yazılar yazılır. 
m et .D.rfı.nda dliifhiil111& nJlacağı söylelllJM!ktediJ!.. m alamamJQla.rdır. Vekillik tahsisatı· aa.- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Giresun. Tirebolu ve Toknd hu~ 
sasi mnhabfrlerim.izi.n bu mınfa.. 
kalard:ı.ld zelzele felaketi baklan
da ~diye kadar blllıımiyen mH 
hlın mallllnatı veren mufassal 
mcıktulılım 6 DCI sa.yfaıımdadır, 
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'11/940 PERŞEMBE 
12.80 Program ve memleket saat 

ayan. 

4 lldnclkinan 194tr 

İmkansızlığı yenen bir Leh 
denizaltısının destanı 

12.85 Ajans ve meteoroloji ha· 
beri eri. 

12.50 Türk müziği - Seçilmiş şarkı
lar. Çalanlar - Kemal Niyazi Seyhun, 
Ce\.·det Çağlar, İzzeddin l'kte, ZUhttl 
Bardakoğlu. Okuyanlar • Azize Tö • 
zem, Sadi Hoşses. 

Meşhur komik asker arkadaşlarını 
eğlendirmek için geliyor 

Alman filosunu atlatarak Gydnia limanından ka
çan Orzel; Estonyalıları _da şaşırtarak T a~int-len 

fırladı ve bir buçu k ay sonra lngiliz 
sahillerine ulastı 

• 

Blnblr macera geçiren Pola.nyahlamı • tiı"l.e! :z J(ar'w{\1,, tkuh.aJtJ f:""''llö: 

13.30 Konuşma "Kadın saati,,. 

13.45/14.00 Müzik • Kan§ık hafif 
müzik "Pi.,, • 

18.00 Program ve memleket saat 
ayan. 

18.05 Müzik - Radyo caz orkestrası 

18.40 Konuşrua "Sıhhat saati,. • 

18.55 Serbest saat. 

19.10 Meinleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

1 19.30 Türk müziği - Fasıl heyeti. 
' 20.15 Konuşma "Bibliyografya,, . 

20.30 Türk müziği. Çalanlar - Fa
hire Fersan, Refik Fersnn, Cevdet 
Çağlar, Ha.san Gür. Okuyanlar - Nec- • 
mi Rıza Ahıskan, Milzeyycn Senar. t 

21.15 Müzik - Küçilk orkestra • 
"Şef - Necib Aşkın,,. 

22.15 Memleket saat ayarı, aja.ruı 

haberleri, ziraat, esham - tahvilit, 
kambiyo - nukut borsası "fiyat,, • 

~ 

1 
. , 

1 11 
22.30 Miizik - Bir konserto "PL,, • 

L ehistanın yeni Başvekili Ge-\ manma girerek nhtıma baglad.ı. Ya- yöz yaylım ateşı altınoıa '\)ftt ., - . . .. 

neral Sikorski 1939 ikinci 1 nında bir Estonya muhribi yatıyor - manının medhaline doğru sUzüldü ve 23.00 Müzik - Cazband Pi.,, · 
teşrininde Londrayı ziyaret ettiği du. Estonyalı memurlar gemi ku - limandan ç_1ktı. 23.25/23.30 Ynrınld program ve 
zaman lngiltereye iltica etmiş olan mandanının karaya çıkmasına mU - Artık "017..el,, için tehlikelerle do- kapanış. 
"Orzel,, ismindeki Polonya denizaltı saade ettiler amma o akşam liman - lu bir macera başlamıştı. Eston - ====:-=:aı:::=====x=-=-: 
gemisi zabitlerinden mlil&.zim Gud - dan bir Alman ticaret gemisi hareket yalı memurlar geminin top kamala- nk r d l 8 '.ti hl otel 
zinski ile mürettebata nişanlar da- etmekte olduğunu ve şayed Leh do- rından 6 hafif silahlarından ve (10) Ankaradan yazılıyor: 
ğıttı. nizaltısına denize açılmaya müsaade torpidosundan başka haritalarını da I Gi!ndcn güne mnmur olau, nüfusu 

O zamarilar bu mesele etrafında edecek olurlarsa. bu mUsandenin Al - almışlardı. Buna rağmen cesur ve i- artan Ankara, mevcud modern ve te-
derin bir sUkfit muhafaza edilmişti. manlar tarafından fena tefsir ede .1 no.dcı Leh denizcileri haftalarca se- miz otellerine rağmen bütiln ihtiyaç- ..f'emıuıctelln zırh l~nde yeııf bir pozu 
Lakin artık "Orzel,, in yal]adğı kah- ceklerini ileri sürdiller. Hasta. süvari yir suretile Baltıktan Şimal denizine ları ktı.r§ılıyabilecek müessese1erden . . rti ti . .. . d ki sal nl da v yah d da ce"° 

bes. ı k karildıktan · in . . . .. . ef • "C" al Bırçok sınema a s en ve ezcum- nn e o ar e u , ram.anlık ve yavuzluk menki m araya çı sonra gen:ıın . geçcbıldiler. Gemi muteaddid d a- mahrumdu. Yenı açılan ihanp as,, 
1 

Fran . ti . uhtelif şekil- he gerisindeki büyük §ehirlerd<')l 
if§a edilebilir. kumandasını millii.zim Grudzınskı lar karo.ya. oturarak sakatlandı. Ha- oteli bu ihtiyacı tatmin yolunun yeni e sız lartk ıtsı e~ı'. m .. daf ında toplantı mahallenn· de birçok ask4111 

d hd tm. ti ad v d k .. ·· k.. b. d k·ı t ektedir lerde, mern e e erının mu aas , 
Eylfil başlangıcında Almanlar ı.e.. eru e c I§ • rlta mevcud o~ 1~ anv oru o·- ır a mı teş ·ı em · ve harb işlerinde çalışmaktadır. arkada.~lan ile birlikte earkıfar si.>1 

hlstanı işgale başladıklan ve Leh şe- "Orzel,, Estonya memurhı.nnın bu rUne seyrin dogurabıleceği mUtead- Cihanpalas, her türm konforu ile . . . h . tl . lemekte ufak piyesler oynamaktadlt• 
hi 1----"'al il tesh· t ı · teV• i ı tlrd.11 ~=a tehl.k ı ·ar ve hasarla O""- • • edi B .. ün •--=-1·~· Bunlardan her bınsı, ususıye erı • ' _, r ve ~ ann sıra c ır e ıs ı;ın yer ne ge er amma er - '" ı e er az zaı t>~ dikkati cclb yor. ut ~ı.u.ııgı ı . .. uhtelif anHnH..r• ............... ;a ......... c,..••• 
tikleri zaman "Kartal,, manasına ge- test gllnU de yine ayni memurların: çlştirildi. ive servisinin mükemmeliyeti ile be- ne, istida.dlanna gore m . as • Eroinci talabanln muh.-
len "Orzel,, tahtelbahiri Gydnia li • - Denizalb muayyen mUddeti znr-1 Fakat yava§ yavaş gemide erzak raber banyolu odalaıımn çokluğu ve kerl sahalarda ~a~maktadır. ~ır kıs-, kemesi ba~hyor 
morunda malı.sur kalmıştı. tında denize açılmllDll§br. Binaena • ve mayi mahnlk ta tUkcnJyordu. billıassa fiyatın gcrtekten ehven ol- mı, eark havalısınde topçu, bır kıs- Birkaç gün evvel, Beşiktaşta TUi 

"Orzcl,, in (60) avaran cesed, mü- leyh harb esirisiniz! emrlle karşı - "Orzel,, telsizi vasıtasile a.nc:ı.k Al -, mnsı Ankara için çok memnuniyet ve- mı a\•cı veya bomb?1'dıman tayyare- baba caddesinde, Kabataş lisesi tal4' 
rettebatı Almanlara esir düşmeyi la.5tllnr. nıa.n mcmbalanndan \'Qrilen haber • ricl bir yenilik teşkil etmektedir. Ye- clsi, bir kısmı da pıyade efradı veya besinden 19 yaşlarında Şadi ile til
bir tUrlü kabul edemiyorlardı BilyUk Yapılacak bir şey yoktu. DUşmn.n leri öğrenebiliyordu. Birlbirini tn.kib ni otelin gördüğü rağbetin sırrı bun- sUbayı olarak çalışmaktadır. Bu a- tün §..irketi ustabaşılarından İbrahi.Jf 
bir talihsizlik eseri olarak tabtelba- istilAsına uğramıııs ana vatandan bir eden kötil ve yeis verici haberler kar dadır. rada, herkesin tanıdığı, ve hele as - tarafından işletilen bir eroin imaIAt-
hirin kumandanı basta idi. Buna yardım beklenemezdi. l.ster istemez '1lsındıı "Or-lel,, mürettebatının kuv- -· - kcrl vodvillerde bUyilk muvaffaki - hanesinin basıldığını, her ik!sinin dl 
rağmen cesur "Orzel,, Alman kara- bu karakuşi emre boyun eğen mlilft.- vei m:ı.neviyesi kırılmıyordu ve bu Topçu tış t !imi rl yetler gösteren Franmz sinema ar - yo.k~landığmı. ya:mıştı_~· Ş~di ve~ 
kol gemilerinin teyakkuzuna rağmen zim Gnıdzinski ayni zamanda ne ya-lya\'\ra denizciler bir taraftan açlık- Bakırköy ile Kazlıçeşme önünde tist Fenıandel de bulunmaktadır. r~hımle kendılerıne mu§ten ~ 
limandan denize açıldı. pıp yapıp kaçmayı da zihnine yerlecr lln, diğer ta.raftan mevsimin boraları 31 kanunusani 940 sabahı saat 8 den Asıl isıni Constnntin olan ve her- k.ın~e yardım eden~ Ş~b~ı:.asliye !"" 

· -ı ·1 00 v b v h k •- dı- b şıncı ceza sorgu hakımlıgıne veril~ Açık Denlzde tirm~ti. ve fırtını:uarı e guşa oguşa arc- akşama kadar topçu atış tecrübeleri keRin Femandcl olanı. l.4D1 gı u . 
1 

. . . . ı .. 
· · · · · · rt" t• d mışler, brahım Şadı tevkıf edilm~ "Orzel,, denize açıldıktan sonra bir Estonyalı memurlar "Orzel,, m ik.t ketlennden hır buçuk ay sonra ılk yapılacağından merakibln mUteyak- meşhur Franmz sınc.9Jla n ıs ı e, Ş b b t b k 

1 
tı Mub&-

efrndın il ~ hı . d 1n ·ı· ul ~~ . . .1 a an ser es ıra ı mış r. hafta arkadaşı diğer bir Leh tahtel- topunun kamasını, B a nı tcşrinın 14 Un e gı ız s arına \MV" kız olmaları tnn1im cdılmiştlr. Fransadald seferbcrlık dolayısı e as- k 
1 

. kınd b 
1 

ktır 
· ( 5) ·ıd 1 . . erdil v t eme enne ya a aş anaca • bahirini aradı. Bu gemi tehlike işa.- aldılar. Gemideki 1 torpı en on bil olarak eu te sızı v er: kerl vazifesini ynpmagn koşmuş ur. 

r~ti ~~ie ve yardım istediğini bil- tanesini de çılıardılaz: .. Tu.htelbahirdo "Haritamız uc me.saha aıet"lerimiz Ô L Ü M Evveli, bir. sıhhi teşekktile verile~, Bir kız l~~r-~a (9 vaaı 
dinnışti. kalmış olan beB torpılın çıkanlması, olmadığından ltıgiliz sulamıda bu - sonra nakliyeye g~en Fernandel nı - Ç t 

1 
d Kı 

1 
ar , •. deO 

"Orzcl,, in kumandnnmın bıısta. • ertesi gUno kalmıştı. O gece cesur lıınduğmnu ... "'"U ancak tahmini bir su- Deniz }"Üzbaşısı Reşad Erkal ve C. hayet Marsilyada muavin sınıflarda F tm~ a ;ab~ ~ c~ ; k"ı b .uıkıt:lı 
hğı gittikçe ziyadeleşiyordu. O ka- "Orzcl,, hı mürettebatı gemide ve r<Jttc kcstircbilıyoru:s. Kılavuz gö-n - H. P. İstanbul Vilayet Merkez katibi çalışmağa başlamıştır. k~ ~ a d akr ıdsmın 

1
c 1 ırt p • 

. . , oy cıvarın a ır a çn ı çırpı o 
dar ki ?.avallı periskopa kadar ~u. - nhtımda nöbet bekliyen iki. Eston - denr.<ın~zi .rica ederiz. Gemide erza.1' Mithat Erkal ın bab~a:rı Van 33 ~- Bu eekildeki faaliyeti sırasında larken omuzlanna alıp kaçırmağt 
cakta taşıruy~r ve .inlıyerek g~ırun yalı asherl k~dırarak genııye aldı- ffikcnmiştır. Orzel)J . eli :ırka kumandanlıgındaıı mlltek~d meşhur komik, sıhhatinin bozulması teşebbüs eden ve jandarma onba.ŞlSI 
rotasını ~ ~ıyordu. Bvir mUd • lar, sıms~ ba.gladılnr ve rıhtımdan Bu telsizi alan İngiliz deniz istnn- Tugba~ İbrı:11im ~ Erkal kısa bır üzerine geri sınıflanı. alınmış ve ordu Ali ile Halil tarafından yakalanaJ> 
det sonra bıçarenın hastalıgı o ka • avn.ra ettiler. yonlan derhal cesur Leh denizaltısını hastalıgı m~teakib d~ vefat e~ tiyatı-osu programlnnnın tanzimi ve ayni köyden Mustafa oğlu Musta!• 
dar buhranlı Lir şekil aldı ki kendi- Tehlikeli Bir Den.iz Ma.oe.rası karşılamak üzere destroyerler ve ka- tir. een:ızesı yarınki .. ctıma ~il sa- tatbiki hususunda harbiye nezareti- ve arkadaşı Halidin muhakcmcleriıl' 
sini kara.ya çıkarmak icabetti. "Orzel, daha limandan hareketin- rakol gem.ileri gönde..'"tiiler .• Biraz at ?n bır buçukta Gulhane luı,:,taha- . . d kalını tır. İstanbul ikinci ağır ceza mahkemesi' 

B · t karşı da "O 1 in ' nesınden kaldırılacaktır Namazı Be- nm emrm e ş .. . 
. u vazıy~ ~ r~" den evvel civardal-i Estonya torpido· sonra dn. "Orzcl,, İngiliz deniz efra- t .. d kılınmkt E- Şimdi Femandel celıhenin muhtelif de dun başlanmıştır. Fatma h8.di_. 

bıta:81 bir liman oln 'Tallnn,, limanı- lan ve karakol gemileri projektör - d.ının candan ve samimt tezahürleri ~azı kcamısmhi~ . def ~o~ takalannda harbeden askerlerin nin nasıl olduğunu anlatmış, Must&' 
ıı.a ıltica ederek hastanın oraya ti - Ierini yakmışlar uorzeı,. i ıaığa boğ- arasında bir İngiliz limanına giriyor rne apı ~. . ğine . n ec · m~ ' . ' fa, Fatmayı kaçırmak şöyle dursuJ' 
karılması kara.rlaştınldı. muşlardı. ve arkadaşı diğer Leh denizaltısının Kederdide a.ı.l~ ne taziyet ~er,. mer- istırahat zamanların~, .onlara bıraz ellerini bile silrmediklerini söylenıit 

Estooya Llmamııda Gerek bu teknelerden, gerekse ka- kendinden evvel ayni Umana sağ ve huma Allahtan rahmetler dileru.. neş'c ve zevk vermek ıçın dolaşmak- tir. Muhakeme, şahidierin celbi içJIJ 
' 'Orzel,, Estonyru:u.ıı ''Talinn,. li- radnn açılan 3lddclli tüfek ve mitral- salim gelmiş olduğunu Oğreniyordu. ta, ve hatta M~ginot hattının içle • başka güne bırakılmıştır. 

_ 28 _ kız gireli. Yılışık bir tavırla yüzüme l~ap1SU1da beni kar§Iladı. Gayet tatlı !attım. Beni sona kadar dinledi Son- leıi.nl anlamıyorduysam., o da benim lattı. O zaman herşcyi, başıma gel~ 
b:ıka.ra.kt bir sesle: ra müteessir bir sesle: sözlerimi anlıy:ımıyordu: feW:keti ve İsmail Beyin bana oyııa-

Taaavvur ~tmekten bile sonsuz bir - Sabah eerifler hayrolsun kU - _ Nasıbu:ı kızım 7 diye sordu. - Vah, vah k17.ım., dedi. Fakat ben - Evimizin mUştcrisL dığı oyunu anladım. İsmail Bey tır 
korku duyduğum hldiso uı.a.a.lesefjçll.k hanımı Nasıl rahat ettiniz mi B k da ğukkanliliv 11 tsmru1 Beyin annesi değilim ki.. Yine bir gey anlamamıştım. Kadın· nim saflığımdan, tecrUbcsizliğimd~ 
bir hakikatti. Deli gibı fırla.dı.m. Şlıntbari? diye sordu. ul :;ama: bi~mi~:: ş· eli kgım· Kulaklarım yanlılJ duydu sandım. cağız biraz daha. izahat verdi: cehaletimden istifade etmiş ve })eıd 
dl ne yapacaktım? lsmaıl Bey nere-j Hizmetçinin suratına. her halde m d' azh a : .. n. tl b kanım hi~~b Kadıncağız ne demek istiyordu: - Burası hususi bir randevu evi- mahvetmişti. Böylece kafeste yetiŞti .. 
d id., AnnA-ı '··- kard 1 . ered şım a ana ~ ..... a c a ve !Al • •• ril . ilk ,.ı,...,.: ... b JlJ• 

e ı · cw.a, AU. eş en n A pek fena bakmış olacağım ki 19.Ubali ed bir lraduı .. rl. k dimi k - Anl3mnd.ım, diye mınlda'ldım. dir. Amma çok kib.ı.r bır ev. Muşterl- mcmm acı cezasını ç~ u 
idiler? Evvela elimi çalmak için zile tavır ve hareketini derhal terkettir- enerdi h .. ggüro. ınhc:? ~n v 1 __ ~ - Yanlış söylemiş sana. Een o- !erimizin h"psi yüY.sek tab:ı.kn.ya men lnuyordum. 

So · yuv m ve un ungur aglAU.L(V - . . . v 

ıızattım. nra bu hareketten va.z di: v b 1 dım. 77_~ v • nun annesi değilim. sub kibar ve zengin beylerdir. İsmaıl Şımdi ne yapacaktım? Ugradı~ 
tim.. B J d - . . ti ga aş a n.u.umcagız. r ıı. b . •-'' 

geç u un ugum penşan va.zıye B. . . i , . , . - Akrabası rru? Bey de onlardan biridir. l lelaket ana oka.dar acı gelmişti )\il 

l Ö ek ;;...., .di - ır emrını.z m var· - Kızım ne oldun., Neyın var di- .___ k ·· ·· dsJ. 
on ara g sterm a&uma Cl yor - H ef di . .. ek isti . . . · 

1 
· - Hayır, ha.yır .. Ben .u;mnil Beyin Yine iyice anlamamışbm. Bu hu- artı gozumde hayatın zerre ka 

du. Bütün hfı.diselerl soğuk kanlılık- - anım en yı gorm Y~ Y? b.enı t;,cselli ediyor, goz!~ arımı ne annesiyim, ne de akrabamyım. susta ok~dar acem· idim ki, ne r.ı.n- 1 1nymet: ve ehemmiyet• kalmrunıştl' 
la nıüh ttim. N ticed b - dum. Acaba kalkblar mı 1 dindirmege çalışıyordu. Benı bır kol- b kı1 ... kl · tih tmek idi pl~ m aı.a e e o agınp • + • • Tavan aşıma yı dı sandım: devu evinin ne demek olduğunu, ne ıne a una ın ar c ge . 
çağırmanın, ağlayıp dövilnmenin hiç - Çoktan. . tuga oturLu. YUzüm~ kolo~~a serp- - Peki İsJnail Bey sizi nereden ta- de bu işlerin hakikl mahiyetlerini bi- ğer taraftan, içimde çocukça bir bil 
bir faydası olaınıyacağı kanaatine - LO.tfen kendisine haber venr ti. Ya;aş yavaş ken~me ge.dı~ .. ~a- nıyor? Sizin neniz oluyor? liyordum. Valoa kulağıma birkaç de. ide belirmişti. Herhalde İsmail BeYı 
vardım. Giyinmeli ve vaziyeti mils- misiniz? dmcagız o zaman dikkatle yuzu e - :bmail Bey bizim mil§terimlz - fa "randevu evi,, tabi i çalınmıştı. !fazla sarhoş olduğu için yapbğı bıl 
tak bel kaynanam lsmail Beyin an - - Başi.istUne! bakarak sordu: dir. Fakat bunun hakiki manasını kati yen fena işi t.nmir etmek i~in benimle sil' 
ncsıne ıntilıi.yım bir §Ckilde anlatuuı.- Hizmetçi kız adadan çıktıktan be~ - Neyin varY Niçin ağlıyorsun? - Müşteriniz mi!. bilmiyordum. Kadıncağız benim sa - ratlc evlenir diye dilşilndUm. 
1ı idim. dakika sonra avdet etti: Na.mı anlatabilirdim? Oğlunun ge- - Ellet... mimi olduğumu anladıktan sonra lJa- Bu sırada kadıncağız cebinden (;S• 

Evvelfl bir banyo aldım. Saçlanmı - Buyurunuz! ce bana oynadığı feci oyunu nası! söy- Hiçbir şey anlamıyordum.~ na acıdı: kardığı bir mektubu bana u1.attı: 

taradım. Periş:ı.n kılık kıyafetimi dil- O önde, ben arkada odadan çıktık. liyebillrdim? Fakat söylememek te - Ne mUşterisi? - Sen çok saf bir kıza benziyor - - Bu mektubu da sabahleyin ls • 
Jr,elttim. Sonra zili çaldım. Kaynanam olacak kadın eve ilk geldi- ohnnzdı. Yavaş yavaş, hıçkınklanmı Kadınr.ağız da henim ytlzilme garıü sun, dedi Sonra baua bu işlerin ba-

1
mall Bey sana verilmek üzere bıraıctıt 

lscri.f.e bcyııs önlUklU bir hlzmetçilii.mız zam.an beni &idılı:lan aalo.u~ıtutma,&& c.a!Jia,rak ou. hcı- ~ m• . ~ordu. Ben AaS1l owm sö.;. Jdk1 cebhcsızıi bUUlıı çıplaklığila a.u-ıdıadJ. ( Dev&m.1 yar) 
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KAY AKÇILIGIN TARİHİ 
ilk defa Türkler tarafından yapılan 

hu spor dünyaya nasıl yayıldı? 
Spor Eğitmen Kursu 
Mezunları bugun 
Uludağa gidiyor 
Kar dUnya kurulalıdanberi bitftn 

insanıan teslıi 
du - dan r etmıe bir madde ol-
11 gun tarihin de çok eski olma-

.lizımgelir. Birçok kitablar tetkik 
edilecek olursa kayak aporile ilk uğ-
~ milletin Asya.da dünyanın en 
~ d~vletini kuran Türkler oldu

fu hürriyetlerini mahsur bırakma -
mak, avlanmak 
için b . ' Wkeler f ethebnek 

ö .. ~ aponı ilerletmeğe ça.l.ıştık1an 
g nılür. Tarihçi profesörlerimiz 
bu kanaattedirler. de 

Ski kelimesi bUtiln dUnyada ta • 
Yakçılığın J.amidi 
k lim r · Ski Mogolca bir 

e e olup karla alAkas 
sına gelmektedir. ı var mana.-

Kayakçı h ft ı n dDn-
yaya yayılm•eı 

. ~rkler dUnyanın her tarafına bÜ
~ akınlar yaparlarken Avru 
ıunaı kısımlarına da paıwı 
nıaı memJek tl gitmişlerdi. Şi
ve kı e eri ikliınl kayakçılık 
"'-·- 1 sporlarına çok mUsaid old 
5uııdan • u -
bu senenın 9 ayı karla örtilltt 

memleketlerde; TUrklertn hUrrl 
Jetleri mnı .. ~1 -

lporu 'zad ~eri için yaptıklan bu 
lam egln ll1D1fı yapmağa bq • 

ıştı. Kayak yapan] 
dediJirlerdi ar aaılzade ad-

~•Y•kçıll l ı n 
C!_rdur• girift 

Asırlar geçtikten 
nesinde Norv ka aonra 1770 ae
rek OrdUSUn eç yakçılığı ilerlete .. 
dusu Norv~ soktu ve ilk kayak or
Yesinde lav kuruldu. Bu ordu ea
lercıen N eçle yaptığı muharebe-

orveç muzatfer ... ı... 
(Bugün F" 1 . -ra~ 

ki muvaffak~ e;;n ~uslar karşısında 
leri oimaı~: en kayakçılıkta l

andır.) 

~k k•rakçıhk kllibO 
. 1868 senesinde Finlanfil 

tiyenya) da ilk k ya (Kırla-
ruldu. Telem~akçılık klübU ku
nub daği da Avrupanın ce
fa ba§ladıa::ıa kayakçılık yapına -

Merkezi Avru 
bU de 1891 sen ~d ilk kayak klll
de kuruıd esın e Milnib eebrin -

u. Bu auretıe k 
rupa halkı da ka mer ezt Av .. 
Dıağa b!l .. J dıl Yak 8POrile uğraş • 

~ a ar. Kayak"ılı -
P&ya Norv,.,.uı '6 gı Avnı. 

~ er Y&YID.lllardır. 

·-. - _ ____.._ 

Yurdda Arar ürk Koşulan 
lnegölde yapllan koşular çok heyecanlı old r 

Acele Alınması 
Lazım Tedbirler 

(Başmakalooen dev---m) 
bulunmak için, çok derin bir arzu var
dır ve bu arzu kabil olan fedakirlık
larm azami dereceal yapılmıyormuş 

gibi yüreklere bir üzüntü vermekte • 
dir. 

FUJıakika, bu hUBUSta biraz daha 
acele etmek ve arkada kalanların kalb 
lerindekl yardım ve şefkat ihtiyacını 
daha kuvvetle tatmin eylemek milin· 
tnu görUnilyor. Hergün gelen haber
ler tela.ketin maddi zaran da çok bU
yük olduğunu isbat ediyor. Gerek 
memleketten, gerek ecnebi dostlar -
dan toplanacak iane yekfuıu ne ka -
dar büyük olursa olsun, bu müthiş 
zarar karşısında pek ehemmiyetsiz 
kalacağı muhakkaktır. Onun için da
ha esaslı mali tedbirler almak Ui .... "11· 

munda hiç tereddild etmemelidir. 
Muhakkak ki maddi zararların de • 

recesi hilkfunetçe tesbit edilerek, bU
yUk Milli Şefin dediği gibi bu hara
be içinden inkılab rejimine ve vata
na layık bir mamure yaratmak işine 
ameli surette teşebbüs sırası geldiği 
zaman, hükumetçe esaslı tedbirler ve 
çareler aranacaktır. Fakat ona inti· 
zaren, bütün halkın pek samimi ve 
hürmete şayan isteklerini karşılıya -
cak surette bazı tedbirler ittihaz et
mek için vakit kaybetmemelidir. 

Bize telefon eden vatandaşların ak· 
lına gelen bazı varidat membalan 
şunlardır: 

- İstanbul içinde nakliye vasıta
larına muvakkat bir müddet için ufak 
bir şey zammı. Mesela birinci mevki 
tramvay ücretlerine yirmi, ikincilere 
on para, vapur Ucretlerine de bu nis
bette bir zam. 

- Mektublara fazla bir pul §eklin
de yirmi para, 

- Rakı §işe.lerine ilci, üç kuru~, 
bira §l§elerine kırk para zam. • 

- Şimendifer ve vapur seyahat 
biletlerine ufak bir zam. 

- Sigara paketlerine ufak bir zam. 
- Sinemalara bir zam, ilh. 
Alelide zamanlarda halkın memnu

niyetsizlikle karaılıyacağı bu zamlaI" 
bugün halkın kendi isteği ve ısrarı ile 
yapıl:ıbilceektir. Tam psikolojik bir 
zamanda bulunuyoruz. Bunu kaçır
mak hem halkımızın çok muhterem 
ve samimi hislerini rencide eder, hem 
!eli.kete uğramış kardeşlerimizi bir 
yardımdan malınım bırakır. 

Maamafih, dediğimiz gibi, biz bu 
yardımların kafi geleceğine kani de
ğiliz. Zelzele felaketine feyezan derdi 
de inzimam etti. Başka bir zamanda 
olsaydı yalnız bu facia bütün me:nle
keU heyer...m vermeğe kafi gelirdi. 
Fakat 7.elzcle lifeti ile kanı;ması dil
de doln§ması:ıa mani oluyor. Fakat 
kalbler sularla sürüklenip giden, yurcl 
lan mahvolan, ocaklaıı sönen zaval· 
lılar için de matem tutuyor. 

Onun için 'l'ürk vatanı çok mlllıim 
ve muazzam bir vazife ile k~aş -
maktadır. Hiçb!r zorluktan yılmıyan, 
billkis zorlukların bilyUklilğU kar§! · 

M ernlekeU. KO§llda hlrbıcf Ddncl tt~tıncll gelen tletle , sında daha çelik gibi bir irade ile mU-
rnlza g lrl 1 ' a r cehhez hale gelen Türkler için vazi-

Modern ka ak f Havanın yağmurlu olmasına rağ -1 Baetan sona kadar alika ile Wcıb f enin bUyüklüğU ancak bır teşvik iğ-
1914 &enesin~ çılık _m~e.ketimtr.e men Ebedi Şef Atamızın Ankar:ıya edilen koşunun birinci vo ikinciliğini nesi tesirini yapabilir. Bu vazifenin 
lerimiz taraf ~ Vakitkı müttefik • ilk ayak bastığı gUne tesadüf eden Yenidoğan JdUbU atletleri aldı. td • muvaffakiyetle başarılması için en bi
kaa cebheain: k .80~\lltur. Kat ç:~mb~ gUnU Halkevinin tertib et- man Yurdundan Fikret üçüncü geldi. rlnci garanti blltün vatandaşlardaki 
)'aklarne ~v kıt al~ ka- tlgı. Atatürk koşusu bölgede mevcud Birinci, ilcinci ve ilçilncUye Halkevi hassasiyet ve tesanUd ruhudur. • 
karvı bUytlk 

1 
ler .. bi kıt alarına bUtUn klUplerin atletlerinin i§tirakile tarafından kıymetli hediyeler veril _ Fakat bu çareler uzun düşünıncğe 

Ha.rbt Um § id gonnil§lerdir. yapıldı. mifl'tir ve esaslı tetkiklere ihtiyaç gösterirler. 
...... um en sonra b" te - · B n1ar hn k .. w devresi geç. ır vak- • • • 1 _ t • • • u yapı caya adar geçecek 

~vı;.:, 2;!:~~; Spor Egv•ıtmenle rinı·n atlefı'zm =:d:~:.~1ıeb~:e!tt:ıç~1!: 
tirakile Galatasara ark~~ların 1§- ra toplamak 19.zımdır. İstenen zamla· 
bi!' iki profesö 

1 
Y ~ualliınlerindcn k b 1 nn hepsinin yahut bir kısmının tat-

tl'enörü Her A~: atletizm an - a ı 11 y e f 1 e r 1 o" 1 ç u.. I u" y o r ~i~ için ic_a~ ~en teşebbüsün geclk-
Yeniden ihyl!ya b 

1 
n çalı§masue tirılmemesım nca ederls. 

Seneler reçtikç; ~ış!1r· lllheyfn Cahid YALÇIN 
Ankanuun Elına ~a:adan sonra Altı aylık bir çalı§ma devresind~n ( 5 - Reşad Erte 10.50 
bu spora elveri§U bölgeleri~d .. )'Urdun :nra ~artesi ~ü diplomaları 6 - Turgud özdoğan ıı.~ ltalyaya giden ticaret 
merkezıer1 kuruım w kayak vzi edılen Spor Egıtmen Kursu me- 7 - Mufahham Elmen 11.09 h f • 
bugtınku hale get: . k~yak BPoru zunlannın vücud kabiliyetlerini ge - 8 - İsmail Dikmen ll 32 eye 1 m iZ 
memleketimizde 

0 
d ilmıştir. Bugi\ıı lccek s~neleı kabiliyetleri ile muka • 9 _ Kcn A ll.M İtalya ile aramızdaki ticari müna-

riç 1500 kayaçkı :a:w ka.Yakçı!an ha- Yese. edi!ebilmesini temin maksadile 10 _ Sal: ıırf°1 sebetlcrin inkişafı için Romada mü -
Dağcılık federas r. atl~tizmin muhtelif numaralan u • ll - lbrah' Sc . ll.38 zakerelerde bulunmak üzere dün ak-

tehberlcrini yetiştiryonu bu sponm zerınde derecelerinin tesbitine b~ 12 Fikr ~ ~58 şam bir heyetimiz ltaıyaya hareket 
.tiyadele§tizılmu;i b~rek bu mikt.arın l mıştır. 13 = Needı t ~k 1115 etmiştir. 
talnanda :,-urda yay:run en sert 100, 3000, gülle, disk cirid tek 14 - Halfi~ Helcan •' I . 12 27 Bu heyetimize Roma büyük elçi • 
h ha?.ırııı lara başladı _ ası için esas- adım, üç adım, yüksek v~ bombadan 15 - Bek" Ek ~o'i2u~3 . ıniz Hüseyin Ragıb başkanlık ede. 
)'etle hab...r aldık. gını ıneınnuni. Ge:'lel Direktörlükçe ıstenilen vakit· 16 _ Rcb~ T:r:: 12 35" cektir. Elçimiz halen Romada bulun· 
~u cU nleden olınak ilzc jten tutnıağa mecbur olan kurs me- 17 _Hazım" ö 1·2 46 maktadır. Buradan gıden hE'yetimize 

lcsı gU ·ı re cuınar ı ymcn . D L'.j 'f" t İki . R . . C al ' . 
tir nt Spor Eğitmen Kurs· : 1 zunlan dünkü 3000 metre mtisaba - 18 - Kadri Eı-ciyes 12.58 . ~care .. .. n.7

1 
.• eısı . em zıya. 

R.a en 3~ beden terbiyesi eğıtın un~ ~ı- kasında lıepsi koşulması mecburi o- 19 - Harun Cemşid 13. 05 Kamoıyo Mudunı Bulend ıle H~rıcıye 
k 

Yserı, Bolu, Kocaeı· b.. e~ ıle lan 13 dakikadE: n evvel k lar 20 _ İbralı' S lJ.22 ve Mm•kez Bankasından alakadar 
ayak h ı oıgel,,-ınden oşmuş ve ım ungur b' 'd·· . . ' tın k d ' re beri yetişti .

1 
-~ şu sıra ile yarışı bitirmişle ctiır· 21 M ırcr mu ur ı~tirruc e e te ır. 

geı~ gençler b rı mel: Uzcre 
1 

. r • - uvaffn.k Elkoyan 13,37 ,. • 
deraBYonu ,,_.,_,~~nn~ dağcılık fe- 2 : HZıya Atlet 9.55 22 - Şevket Yörük 13.40 Sovyet Rueyad• &ansur 

~-w Latif Osman akla Erte 10.07 23 - Ata Ba.şkazancı 13 47 
(Soau ı ilk;i ve 3 - Rıfat Vurgun 1012 ·- , · Mosko,·a, 3 (A.A.) - So\'yet hü-

•.ffada) 4: _ Yusuf B _ · Dıger derece.er de Uludağdan av- kfuneti hariçten gelen bütün mek • 
ozoglu 10.36 deUerinde tesbıt edilecektir. l tublar için sansilr koY,muştur. ı 

-1lülfe ı 1 
1 

~kçeye cevirm : IWSEYtN CAllİD YALÇIN 
______________________________ _.;;;.,_. 

Terakki nihayetsiz bir merdiven 
üzerinde bir yl1kselmeJir 

-eo-
Fakat onun eski mesai bir

her t ürlU faaliyetten hali kala
caktır. Fakat onun eski mesai bir
liği ol.masa idi insan bugün bu
lunduğu noktaya erişmekte thti· 
malki çok zahmet çekecekti. 

İşte bu suretledir ki aşağı ırk a
damlarının mevcudiyeti yüksek 
medeniyetlerin teşekkülü için en 
iptidai ve esaslı bir şart olmuştur. 

Onlar maddi menabi kıtlığını t elafi 
ediyorlardı. Bu maddi menabi ol -
m~dan da bir terakki imkanı ta
savvur olunamaz. Muhakkaktır ki 
ilk insan medeniyeti ehlileştirilmiş 
hayvandan 7Jyade aşağı ırka men· 
sub adamların istihdamı üzerine 
istinad etmiştir. 

Ancak mağ!Cıb ırklann köle ha· 
line sokulmalarından sonradır ki 
buna benzer bir mukadderat hay
vanların da başına geldi. Bazıları
nın zannedebi ~ekleri gibi, bunun 
aksi cereyan etmemiştir. Çünkü 
snpanın önüne iptida mağlUb ko
euldu, beygir ancak sonradan gel
di. Bu vakıayı hısanlık bakımından 
bir su~ut tclii.kki edebilmek için 
deli bir sülhcü olmak lfı.zımctr. Bu 
adamlar §imdi bu havarilerin o 
şarlatanca tekerlemelerini savur
mak hususunda istifade ettikler! 
medeniyet derecesine erişmek için 
böyle bir tekamülün vukua gelmiş 
olması elzem bulunduğunu anlamı· 
yorlnr. 

Beşeriyetin terakkileri nihayet· 
siz bir merdiven üzerinde bir yük
selmedir. Aşağı basamaklar çıkıl· 
madan yukarı varılmaz. Binaena
leyh, ari realitenin kendisine işaret 
ettiği yolu katetmek mecburiyetin
de bulunmuştur, modern bir mü
savatçının muhayyilesinin tehay· 
yül ettiği yolu değil. Hakiki yol 
sarp ve zahmetlidir. Fakat, haki • 
kalte, onlıırın hayalleri kendilerini 
bu gacye yaklaştırmaktan ziyade 
uza.ltlaştınr. 

Arilerin aşağı kavimlere tesadüf 
ettikleri, onlan teshir eyledikleri 
ve iradelerine tfi.bi bir hale soktuk· 
ları yerlerde ilk medeniyetlerin 
doğmuş olmaları tcsadlifi bir şey 
değildir. Bu aşağı kavimler doğ
mak üzere bulunan bir medeniyetin 
hizmetinde ilk teknik alet olmuş· 
lardır. 

Sonralan, Arflerin takib ede
ceideri yol sarih surette çizilmis
~· Fatih Ariler, aşağı ırka mensub 
adanılan inkiyad altına aldılar ve 
emirleri altında onların ameli fa
aliyetlerine bir intizam verdiler. 
Bu kendi iradelerine ve gayel~rine 
göre vukua geldi. Fakat, onlara 
zahmetli olmakla beraber faydalı 
bir faaliyet tahmil etmelerine rağ
men, yalnız tebaJannın hayatlarını 
masun tutmuş oln adılar; onlara 
belki de eski "hürriyet,, leri adını 
verclikleri §eyden milstefid oldu.k
lan zamaıı naslb olan mukadderat
tan daha iyi bir mukadderat da 
temin ettiler. Ariler hlkiın vasfını 
kat'i surette muhafaza ettikleri 
müddetçe, yalnız hakim gibi kal· 
mıyarak inkişaf ettirmekte devam 
ettikleri medeniyetin de muhafız .. 
lan oldular. Çünkü bu medeniyet 
münhasıran Arilerin ehliyet ve ka.
billyetine ve kendi hüviyetlerini 
aynen ınuhaf87.a etmeleri esasına 
istinad ediyordu. Tebalar yUk:seI .. 
meğe başladıkça ve, muhtemel ol· 
duğu üzere, lisan bakımından fa
tihlere yaklaştıkça, efendi ile u .. 
§ağı ayıran perde ortadan kulktı. 
Ariler kanlarının temizli!;<inden vaz 
geçtiler ve yaratmı3 olduklan cen
nette yaşamak hakkım bu suretle 
kaybettiler. Ariler ırkların ihti!atı 
hasebile z!llete dilştüler, medeni
yet ynpıcı melekelerini gittikçe el· 
den kaçırdılRr. Nihayet yalnız fik .. 
ri bakımdan değil, fizik itibarile 
de tcbalanna ve yerliJere benzer 
hale geldiler: ecdadlannın onlar 
Uzerindeki UstüniUklerini kaybey .. 
lcdiler. Bir müddet, medeniyetin 
biri irm.iş olduğu ihtiyat malze.. 
me ile Y~Lşıyabildiler. Sonra taş 
kesilme hareketi yapacağı tesiri 

yaptı ve medeniyet unutulma çu .. 
kuruna düştü. 

İşte medeniyetler ve imparator
luklar bu suretle çökerek yeni te
&ekküllere meydan açarlar. 

Kanların karışması ve bunun 
zaruri neticesi olmak Uzere ırkla
rın seviyesinin alçalması eski me
deniyetlerin ölmelerinin yegane 
sebebleridir. Çünkü kavimlerin 
mahvolmalannı harblerin kaybedil
mesi intac etmemiştir; halis bir 
kanın münhasır hassası olan mu· 
kavemet kuvvetinin zail olması bu
na meydan açmıştır. 

Bu dünyada halis ırk olmıyan 
her şey rüzgann sürükleyip gö
türdüğü bir saman çöpünden iba~ 
rettir. 

Fakat tarihi vukuatların kaffe
si, iyi manada olduğu gibi fena 
manada da, ırkın beka sevkitabii
sinin bir tezahüründen ibarettir. 

Ariliğin hakim ve faik ehemmi• 
yetinin derin sebebleri neler olduA 
ğu sorulacak olursa, bu ehemmfye• 
tin Arilerde bu sevkita?:ıiinin haiz 
olduğu kuvvet ve şiddetten ziya• 
de tezahür ebncsinin şeklinden i· 
baret olduğu yolunda bir cevab 
verilebilir. Yaşamak arzusu, süb
jektif bakımdan, bütün insanlar
da müsavi surette kuvvetli telakki 
edilmektedir. Bu ancak tatbikatta 
tahakkuk etmesinin şekli ile bir 
fark arzeder. En iptidai hayat tar• 
zında, beka sevkitabiisi ferdin ken
di benliği hakkında beslediği me. 
rak ve endişeden daha ileri git • 
mez, bu marazi istidadı ünde et· 
mek için kullandığımız kelime ile, 
hodgamlık o kndar mükelleftir ki 
imtidad keyfiyetini de muhtevi bu
lunur. O surette ki §fmdiki devJr 
her şeye kendisi mnlik olmak ve 
gelecek zamanlara bir şey bırak· 
mamak iddiasına kc.lkar. Bu ynl
nız kendis için yaşıyan, ne zaman 
arokırsa o zaman gıda anyan ve 
ancak kendi hayatını mfictafaa f .. 
çin kavga eden hayvanın halidir. 
Beka oovkitabiisi yalnız bu tarzda 
tecelli ettiği müddetçe, ailenin en 
iptidai §eklile olsa bile, bir cemaat 
te~ için ortada bir temel yol[ 
demektir. E~keklerin ve dişilerin 
mU.'.}tcrck bir hayatı bile sadece biİ
çlftle§Ineden fazla bir şeydir, ba
ka sevkitabiisinin genişlemesine 
ihtiyaç göstermektedir. ÇünkU fer
din kendi benliğine karşı göster
diği itina ve onu müdafaa için gi
riştiği kavgalar şimdi çifti teşkil 
eden diğer unsuru da gözönünde 
tutmaktadır. Erkek bazan dişisi 
için de gıda arar. Çok kere, ikisi 
birden, bu gıdayı yavnılan için 
nrarlan. Birisi dahna diğerini mU. 
dafaay l§tirak eder. O surette ki, 
son derece iptidai ve nakıs olmak· 
la beraber, f edaklrlık ruhunun ilk 
tezahUrleri göıillUr. Bu ruhun dar 
aile hududlarından ötelere intişar 
etmesi niıbetinde, daha gem, ~ 
earllklerfn ve nihayet hakild devle. 
tin doğmasına imkin verecek ilJl 
ve 01Jaslı şart doğar. 

Bu belki en aşağı neviden insan 
ırklannda pek az inkişaf etmiştir. 
O surette ki bu neviler çok kere 
aile hayatı merhalesinde kalırlar. 
lıısanlar şahsi menfaatlerini ikinci 
plAna atmağa ne kadar meyyal 
iseler genJş cemaatler tesis etmeli 
kabiliyetleri de o kadar bilyUkttır. 

İnsanı şa.hst mesaisini ve fcab e. 
derse, hayatını hemcinslerinin 
nef'ine faaliyete getir meğe sevke
den bu fedakarlık istidadı Arllerde 
bilhasaa inkişaf etmf ir. ArllerhJ 
büyüklüğUnU temin eden şey fik.rf 
melekelerinin zenginliği değildir, 
bütUn melekelerini cemaat hizme
tine arzetmeğe ternaylılleridir. Ba
ka sevkitabüsi onlarda en neclli 
eckli almıştır. Arller kendi benlik
lerini cemaatin hayatına "htiyarf 
surette tabi tutarlar ve ahval ve 
eercit icab ettiği zaman bu benlik· 
!erini feda ederler. 

Arllerin medeniyet verlcl ve ya.. 
pıcı melekelerinin kaynağı kendi· 
!erinin fikri mevhibelcrinde dei;il· 
dire .(DeVIYDI ftl') 
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Hususi muhabirlerimiz şimdiye kadar bi- H d boğu rdu 
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• • • • • AUço; Makarnacının yavat yavaşı em e yo . "'6 o e s-
hnmıyen dikkate şayan tafsılat Varıyorlar kesildiğini, nefeslendiğinl hissetmiutL mının boynuna bir ökUz boyunduru-

"Ktlçilk Gündelik,, gazetesinin ta- 1 Birden dUşUndU: "Amma aptalım, Makarnacı, ym kırk okkalık gövde- ğu talan1§b. Bu ters ve akıllı boyun-
nınmı~ mUnekkidl llösyo Emil mademki bunlarda ithaf yok, beıı ~ Jr&dar en.kaz altında can yermesine sile bir manda gibi soluyup duruyor· duruk :Makam.acıyı eziyordu. 

sebeb olanlardan besab sorulmuı }i'ranket her giln öğleden sonra saat haflanm ... Zor bir vey ueğil ki, bir du. Sultan Aziz, başpehlivanının bir ço-
bekleniyor. • d ikiden dörde kadar uzun bir &ezin - kaç satır ve bir d~ müellifin imzaaı. Bir aralık, Makarnacı her ne ense cuk gibi, hasmının elinde inlediğini 

tiy~ çıkar, ya.ya olarak Parlsl dola.- Onu da atmak güç bir iş değil.. Şu ih F. A. hasmına. tek çapraz girdi. Bu oyunu görmek istemiyordu. Elinden gelse 
prdı. tiyar kitabçı bütün muharrirlerin 6l OlresnndanŞeblııka.ra.hi.sara Yardım boş bırakarak Aliço kendisi verm.iş- ı derhal kendi soyunup meydana çıka-

DUn de, henüz kapıyı kapayıp so • yazılarını tanıyacak değil ya. Heyetleri Gitti ti. caktı. 

kağa çıkmıştı ki, oda upğı Jozef Bir posta.ha.neye girdi, kaleme a- Giresun ~(Husu~ Muhabi~~~ • Makarnacı, tek çaprazla hasmının Padişah söylenmeğe başladı: 
yavaşça kütüphane odasına girdi. rılarak dilşilndtl. den) - ~la.kete ugnyan ~": • boş bulduğu koltuk altına girdi ve bu- _ Bak hele bu herif hiç de çalış-

Gürültü etmeksizin Jozet kUtUp - Birden kapakları çevirdi. Birinciye lan.mıza. 6.cil ve karakışta. kendilerıni dayarak düşürmek istedi. 
1~-~--bil k rdıml ıl mıyor .. haneyi açtı. İlk sırada duran dört su satıdan yazdı: Aw~--. ece ya . ~nn yap ma- Fakat; kurnaz Aliço, lıMmının o- _ BilsbUtUn kalplaatı. 

kitabı aldı. "Sevgili dostum Frankete, a içın yardım komıtesı kuruldu:. lık yuna girdiğini görilnce derhal bir kol Yanında duran paşalar susuyordu. 
Ve doğru bir kitapçıya gitti, gu - Bu Uç perdeyi göndermekle eevinC} yarc;ınn ola:a1'• en çok 7'Al'8.l' goren tuk alb budama.aile olduğu yerde Ma Hiç cevab vermiyorlardı. Sultan Aziz 

rorla kitapları gösterdi: duyarım., Şebmkarahısar ve Alucra kaza.la • kamacıyı alta düşürdü. hl ' lan H lil p . 
nna Sıhhat Müdürü Ba Cemil Şen- w pe ıvan ° a aşaya · - 1~e dedi bu dört kitabı satmak Bir adım geriliyerek yaptığı işi . W• •••• Y . . Makarııncı; ne oldugunu şaşırdı. _ Ho.Ul ördün mü Hüse ·nin ha.-

istiyorum. Alır mısınız? keyifle seyretti, mırıldandı: canın reislıgınde buyük bır kafıle ÇUnkü; koltukaltı hamlesi karşısında. . . g yı 
Kitapçı gözlüklerini takara.k kitab- 1 - Yaman adamım v~sselim. Şiın- Gin'r.'tım me~itupçnso Aziz Aytekin Y~larında ilaç, e~e~, çadır ve mukabil bir müdafaa bulamamıştı. lini .. 

lan teker teker gözden geçirdi: dl de muharririn ismini yapıştıra • . . . diger malzemele:ı~ _bı~lı~te hareket Aliço, has~ alta alır almaz der- - • ' • ' · ' 
_ Henri Bernstein'nin "Le Vo • lım. . Tokat (Hususi Muhabirimizden)- etti. Bulancıkta ışını bıtiren doktor- hal oyuna geçti ve umulmadık bir ha· - Hiç güreş yapmadı bugiln. .• 

leur,, U ... Vay, bir de ithaf var ..• MU- ' Kapağa bir göz attı. Sonra tekrar 26/12/939 salı gecesi Tokat ve ha • !ardan milteşekkil bir heyet derhal rekete geçti. - .•.•.• 
kemmel. Miguel Zamacisin "Les kaleme yapışarak ıu imzayı attı: valisinde vukua. gelen ye: sarsıntı : hareke.te geçi:~erek felaket m.ıntak&- Yani; Ma.karnacıyı, kurd kapanına .- B~e tllttuğu uman hiç de 
Bouffons,, u.. Al bir ithaf daha. .. Bu Sofucle. Biraz sonra diğer kitablara j sının elim ve acıklı tafsılabnı verl sına gıtmek ıçın hazırlıklara başla M aldı. Makarnacıya, kurd kapanı vur • böyle değıl .. 
da ne ·~Que Suzannen'en Sache Ri • da şu satırları yazdı. yorwn: . dı. mak kolay değildi Fazlaca sallı olan - • • • · · · . 
en,, Pierre Veber'in.. Bunun da it;.. I Emil Franket için; Takriben 56 sanıye dev:wı eden Şebinkarayisar kazamızda 1015 ö- övdeaini herhan ·. bir hasım uzata· - Halli, Hüseyini yıldırmış Alıço, 
hafı var 1 Bu "Cid aldı eserimi takdim ede- zelzele insan, hayvan ve bınaca çok lU ve çok miktarda yaralı ve Alucra g ama.zl1 _ ..... . 

"La C~urse de Flambeu,, Paul rim. " mUhirn zarar ve h~a sebeb 011:1~- ka.zamızda 117 ölü, çok yaralı var - maz ve yas. . ." . . _ Anlaşılan Kırkpınar güre.,indı 
HervieUn'ün. Amma bunun itha.fı Pierre Comeille tur. Vilayet merkezı~de Halkevı Zı- dır. Kara.hisarın c;arşısı tamamen ve Fak~t. Aliço gıbı zehir kuvvetli bır dersini fazlasile vermiş. 
yok... Diğerine şunu yazdı: roat Bankası, P_:ırti. ve sin~a bina.- evleri yüzde seksen olarak yıkılmış adam ıçın ~akarnacı~ bas~~ .v~ _ •••... 

Zaran yok .. diğerlerinde var. Çok Frankete, lan tamamen çokm~, adedi say~a- 1 ve geri kalanlar da otunılmıyacak uzatmanın hiç de zor 0 madıgı görUl - Sen de bu gilreşten anlarsın 
güzel, çok gUzcl... En saminıt ka.rdeqlik hislerimle mıya.c:1' kada: resmı, hususi dair~· ı hale gelmiştir. Alucra da tamamen dU. . . Halil, hiç Makarnacı böyle mi güreş 

Ellerini uvuşturarak ilave etti: X. Şahakespeare lerle asan atıkadan mad~d ce~ı~ jhara.b olmuştur. Kaymakamlar ba - Hatta bıda_yet~ b~ kurtkapanı ~- tutar?. 
Hepsi için yedi frank veririm. Her Emil Franket müze, köp~, medrese ve tür~ gıbı ı raka içlerinde vazifelerine devam yununa Sultan Azız bıle hayret etmış _ Hayır Padişahım ... Kulunuz da 

ithaflı kitaba iki, ithafsıza da bir Size hayranlıklarımla, bu kitabı binalann bır kısmı !1kılmış, bır kıs- ediyorlar. ti. O, Makarnacının muhakkak su • hayret ediyorum. 
frank .• Kitabcı paralan kasadan al- sunarım. mı da telılik~~i şe~ılde çatlamıştır. Giresunda sarsıntı fasılalı olarak rette kurtkapanını sökerek doğrula- - Herif, bırakırsak leşini yenecek 
nıaya gittiği ı.ama.n Jozef bu ithaf - ı · Moliere Zelzele<len muteessır olmıyan ev he- hafif ve şiddetli devam ediyor. 28/ cağına emin idi. değil mi? .. 
!arın ne biçim şey olduklarını öğ • Acaba klt.abcı bu satırları oku - men hemen kalmamıştır. Halkın ek-

1
12/ 939 günil dört hafif bir de 5.30 Lakin çok geçmeden Aliçonun Ma· - Belli olmaz padişahım. 

renmek için kit.ablann kapaklarını 1 YJ.Ulca ne yaptı? Merak edilecek bir serisi çadırlarda ve barakalarda 0 
• da oldukça şiddetli bir sarsıntı oldu. kamacıyı yamyassı uzatıp ilstUne bir • - Nasıl Belli olmaz?. Görnıityor 

kaldırdı. şey. turn:aktaclır. .. Bunda da tekrar bir çok binalar ha- horoz gibi çullandığını görUnce şaşa- musun yavaş, yava.~ Hüseyin kesil • 
Oç kitabuı baş sayfalarında birkaQ vvvv . Diln alınan haberlere .. go~e, Reşa- rab oldu. İnsanca :ayiat yoktur. !adı . meğe başladı. 

satırlık yazı vardı. N. I .. t .. dıye kazaın ~amen çokmi.lş kay • Halk esasen gecelerı çadırlarda ge • Şimdi :Makarnacı bir fok balığı gi· _ ...... • 
Birinci kitabdaki: IŞ8n ISlnl 90 Urene makamla Uç dort memurdan ba.şka 1

1 çiriyor. 29/ 12/ 939gUnUsaat13.32de b. yağlı g"vdesini ;ere uzatmış avcı· - Neye cevab vermiyorsun? Öyle 
Dostum Emil Fran.keteı tokat afta V9 mahkum kimse kalm~mışlır. . iki sarsıntı oldu, biri şiddetli idi. Bu s:nın elin:e pohlayıp duruyordu. değil mi? .. 
Size §U Uç perdeyi göndermekle Erbaa, Nıksar kaza merkezlerıle sarsıntıdan dn bir\ok binalar yeniden . . . - Evet padişahım, kesildi .. 

ıevk duyanın 'ı oldu buralara bağlı nahiye ve köylerdeki çatladı ve harab oldu. Halk ve me • . ~ultan Azız, hıddetlenmış,üçok sev· - E !.. Magwlub olmasa bile Aliço, 
· · · .. · a· öı·· · al . . . dıO'i Makarnacıya kızmıştı. ç sııate . Eski dostun: Henry Bernstein. On dokuz yaşında Hakkı ısm.ındo hasar çok muhım ır. u \e yar. ı- mur ışlennde gayrı muntazam çalı- 0 • .. • • • iki saat daha böyle gıtreş tutarsa ne 

!kin · 1 'tabela. bir gençle birkaç aydır beraber otu- j larla yarı canlı, enkaz altında ım- şıyor. Şehrin iş yerleri kapalıdır. yakın bır gureş ıçınde bır kere olsun olur? 
Emi~ı~~ket fçin.. ra.n on altı yaşlarında nişanlısı Bed dad ~e yardımcı bekliycn yurddaş Mektebler tatil edildi. hasmı.nı ~e bastırabilmişti, ve ne do _ · . . . 
Pek ya.kında elinizi sıkmak 10.t _ riye iki gUn evvel evden kaçmış, ken 1 adedı sayılamıyacak kadar çok ve Giresun merkezinde 7.arar şimdilik boınbılmıf;tf. _ Leşini yener vessel!m ~ 

tına mazhar olacağımı tlmid ede- eli yaşında bfr kız arkadaşile gezer- tahminlerin fevkindedir. Turhal na- 700 bin lira olarak tahmin ediliyor· Aliço Makarrrn.cıyı gırtlakladı. Yan _ ... . . . 
rim. ken sokakta Ekrem isminde bir mil- hiye merkezile Z~l~ kazası~a bağlı sa da daha kabaracağı anlaşılıyor. tarafa doğru çevirmeğe başladı. Ma- _ Bak sana söyliyeyim .. e~er, Ma 

Miguel Zamacois rettible tanışmış, hep beraber sine· birçok köylerdckı ınsan za~ıatı da ~ Köylerde hasar biiyüktür. Yeniden ka.rnacı zorlıyordu. Kapanı sökmek kamacı mağlf'tb olmadan kurtkapa _ 
Nihayet üçilncU kitab: maya gitmişlerdir. Nişanlısını ara - yısızdır. Al~us, Vavnı, ?ıpr~k, Gö- resmi daireler tahliye edildi. Elek • için camm dişine takmıştı. nındnn yakasını kurtarırsa ve, bira

21 
Em.il Frankete, makta olan Hakkı da sinemaya gidip zekse, Çerç~. V~azlar, Bı~en, Om~- trik fabrikası acil olarak tamir edi- Fakat Aliço domuzuna tutuyordu. da ayakta dayanırsa gUreşl berabere 
En samimi karde3lik hislerimle.. !Bedriyeyi Ekremle beraber yakala • la, Yelp~, Bısken~.' Mamu .v~ daha bır 

1
lerek şehir, zulmeti ge<;en karan- ... _ _ _ _ _ bırakmalıdır. 

Pierre Veber mış, Bedriyeye bir tokat vurmuş, çok nahıye ve koylerdekı afet kur • lık gecelerden kurtulmuştur. Her varı yıkılarak 6 kişinin yaralanması- _ trarle padişahındır. • 
Jo7.ef kendi kendine düşilndll: IEkreme de: banla~ı pek çokt~r. .. ·. • !yerde olduğu .gibi Giresunumuzda da na ve bir çocuğun da ölmesine sebeb _ Sen benim dediğim gibi yopl. 
_ Tuhaf şey, birkaç satır ve bir _ Seninle dışarıda görtişürilz! di- Halıhazır tahmınlere gore vılayct telgraf tellerı bozulmuş, muhabere olmuştur. Yar-.ılılarm ilk muayenele- _ Ba.şüstUne padisahım! dedi. 

tm.za kitabların fiyatını iki misline yip u.zakl~ıştır. hudutlu içinde (G.000) ölü ve mühim kesilmiştir. ri hükfunet hekimliğince yapılarak . ,
1 

k ;yı:..b. lm k . in 
l ld - dilm k "'T ,. k'l' 'I kt be B Azi A • ı J.• a amacı, mat> ı.ı o ama ıç cıka.nyor.. Ne tuhaf.. Amma bana Hepsi sinemayı seyretmişler, dı • sc.y.ıda yara ı o ugu zanne e - ~.an ve ı ı • .!lo e u u ay z. Y- Belediyece de Gireımn hastahanesinei kıvranıyordu. Çünkü, Aliçonun zoru 

ne .. Ben parayı alayım da. oanya çıkınca da, Hakkı, birkaç ar- tcdir. tekın wbu felaket anlan~ı~a felah.o- hemen sevkedilmişlerdir. Bu zelzele - !gittikçe fazlalaşıyordu. 
• • • • kadaşile beraber Ekrem ve nişanlı • Vilayetimizdeki ha.sar ve felaketin te ugrıyan kardeşlcrımıze derhal den miltevellid 3 metre med ve cezir . . 

· · • · · 1 rdı ı lm · · . ·r ba. . . Bır arlık, her na.Htltia Aliçonun gırt; Gezi.ntıd:zı döndUğU zaman Em.ll I sının etrafını sarmış: gönderıl~n ra~orlara naz:ıran bu. de- ya a: ar y~pı .. a;~. ~?.ın vaz\ e • olmuş. halk heyecan ıçersınde ~ece- lak lamada bulunan elleri çözüldU. 
J'ranket kütüphanesini birçok . defa· _ Kızlan bize teslim et! demiş _ rece fecı oldu~nu ta~ımın edemı.~en şKınt'i g:C

1
e ı. b~ın1 ~ u . adi~ mıyor. leyin dışarılara fır~ıyarak geceyı so- Bundan istifade eden Makarnacı. 

lar karıştırdıysa da bu dört kıtabın tir Ekrem buna yanaşmayınca su • Kızılay merkezı Erzıncan ve dıger a cmır erı ız en sevıu rıyor. kakta ge<;irmişlerdır. . · 
· . ' w · r · N · La in 1 derhal hasmının sol kolunu dırse • 

eksik olduğunu göremedi. ı ratma. bir tokat vurmuş, arkadaşla- yerlere yaptı.51 şekıld: yardım e ını . a.cı ~ 27 çarşamba günü 2, akşamı 8, cu ğinden kaparak kıçile dikilerek do#-
J ozef ayni şeyi ertesi gün de yap- rile beraber, k.ızlan yanına alıp yü _ u~t~.ıyor, sıcak kuc~ı açmıyor. Ze.Jufonın Tiret~luda Yaptığı ma gecesi 2 ve cuma günU 1 hafif yerl ruldu. 

mak istedi. rümüştür. Ekremin polise şikayeti Çünku; hasarat ve zayıatın dehşet Ta.lırıbnt sarsıntıları olmuştur. Halk çok he- Ali bu · t k • 
S kJ. b ukta . d'"rt k l f t' b"ldi ·ı . tir - . bol (H • uh b' . . d ) çonun oyunu vazıye arşı aat f uç yıne o a ın üzerine, Hakla, hakkında bir zabıt ve ecaa ı ı rı mernış . Tire u ususı m a ırımız en j . rs'nde olduklarından bahçe d· .. ül .. tU. y . akl bo 

.J1dll k1 b ' ki \..-•:..•- ' • ' ' C' ' •ı• T ti rd • dı ' •te 27 b d yecan ıçe l 1 ı:;ın a çoz muş anı, ay an • ~ ta ı yU.klenmıa tal..l\allUl tutularak diln Sultanahmed üçüncü ıvar vı &) e e en :>ar m ıs • - 261 çarşam a geceyarısın an .. 'd d hkl rda çadır içer· : lm tı 'I kar b tesadüfte 
ı · · · · · 'ld·-· hald ·· . . d . d tah . ve musaı mey an a l şa ış . ._. a nacı, u n yo unu tutmuştur. sulh ceza mahkemesine verilmiştir. nılmesı ıçm emu· ven ıgı e goz- sonra saat ıkı ra delenn e mınen ı . . . kte 

1 
k . tif d tm · . b.ld' D hal h 

Yolda yürUrken birden dtıoüııdü: Mahkemede, tokatı nişanlısına vu _ le görülür bir şey yoktur. Pekfila 2 - 3 Ciakika devam eden çok şiddetlı sınde vakıt ge<;ırmle . d ve kmemb e 
1 
e- , ıs a ke e tcsı· mı 1 1•• derb. kasl k. 

ln"I....- • • • ı · ı tin müteaddid yer erın e ur an ar nuna uvve ı ve yerın e ır ı çı - uw- bakalım bunlarda ithat var 1 rurken Ekreme rastladığını söyle • mlimkünken ~~aket yer er.me m~~ e- yer sarsıntısından 62 ev duvarlarının . attı. 
mı?,,. ı mişse de, mahkeme suçu sabit gör • sef daha bugwı esaslı şekılde gıdıl - bazıları tamamen ve bazılarının da kesılm~kted.lr.. . . . w 

Bir yerde durdu. Dört kitabın ka.- m;ı... Hakkıyı 25 ııra· P"..... mcktedir. kısmen hasara uZr•"Y'I'"' ve halen üç Hamıyetli Tirebolulular bu sarsıntı Alıço ıkı ayagı arsındnn. apış ar-
"'9• ..... ... cezasına c ~ • d 1 . . dın d • k 1 - . h 1 dı 

pa.klaruu kaldırdı. Baktı. Vay canı- j mahkfun etmiş, 21 yaşını doldurma- Hü.kCımet merkezimizin gösterdiği hane kabili iskan bir halde değildir. arasında Erzincan fclıiketze e erını a ogru ı çıgı .. Y~!ınce ava o.n .. 
na bir tek ipıa.f bile yoktu: "Vay ca- dığından, altıda biri tenzil edilerek yakın alaka ve w.attığı yardım eli - Yeniköy mahallesinde bir arsa içer- unutmıyarak binlerce elbise, ayakkabı iv~ Maka:nac~n ust.unden aşarak o-
ıuna diye mırıldandı dört frank kay- 12080 kuruş para cezaslna mahkum nin memleketimizde tesirsiz kalma - sinde hamallar tarafından yapılmış o- vesaire yollamışlardır. nlıne dogru dort ellı dUştU. 
bediyorum.,, olmuştur. maması ve binlerce yurddaşın bugüne lan küçük barakalar üzerine arsa du Ahmed Kesal (Devamı var) • 

- Yalnız mıyız albayım. - Artık bu vaziyet üzerine Tötin- ların da yardımını istiycbilirdim. j nıel, çiln.kü orada ecnebi olduğun için 
- Tamamile. • ger memlekete dönemiyecek Holan- Türkiye ile Almanyanm arasındaki derhal meydana çıkabilirsin ... 
- Öyle ise itiraf edeyim. Holanda- dada kalacak, tehlikeli bir casusdan münasebetleri de Rusya.ya giderken, j VaJderek bendeki projeleri beğoai• 

6a Tötinger ile beraber üç ay yaşa- kurtulm~ olduk. Size daha bir şey gelirken tedkik etmek mümkün olur· yor. 
dım, ve onu buradan kaçırdım. Siz de söyliyeyim. Beni de A.lmanyaya bil • sa ihmal etmemeliydim.,. ~ Lote, tarihe intikal edecek ma• 
haklı olarak hakkımda bir tevkif mü- dirmedi, Şimdi Alman istihbarat ser- Parisde bir hafta on gün kaldım. cerala.ra atılıyorsun, diyordu. 
zekkeresi kesmişginiz. visinde benim de kurşuna dizilmiş ol- Keyfimin istediği gibi gezdim, ve eğ- • • • 

- Memlekete hiyanet Eıdenlerin duğumu zannediyorlar. Bu suretle tek lendim. On~an s~~~ Par~ A:5keri o senenin temmuzunun içinde Ber· 
ağrıyacaklan Wbcte çarpılacaksın. rar Almanyada çalışmaklığını.ı mürn- hastahanesınde yuzumdeki benı çı • tine Holandalı bir bar artisti olarak 

- Bu sözU Valderek de bana söy- kün kıldı. Daha ne yapabilirdim. Fa- BtlYOK CASUS ROUA.ı.~I Te.frika No. 47 karttım. On gün kadar da Y~.~ sa- gittİm. Almanya, klsa zamanda fü. 
ledi. yalnız hlya.netim ne ile sabit? kat her şeye rağmen henüz teşebbüs . . . •. nlı gezdim. nk defa olarak şırurJl es- nmmıyacak kadar değişmişti. Fevka· 

- Bir casus k&.Çll'dın. mevkiine bile girmem.iş olan kardeşi- - özür dileyorunı. Rusya üzerinden gıdecegım ve amele tetik mütehassuıları iz bırakmadan lAd km k ık tısı çekili. d Sl· 
uh · · kul - Alın d a e e e s ın :yor u. 

- Casusluk yap:mış mıydı y mi bana kendi elimle öldürtmek isti- Hiç ses çıkarmadım... mk ~~etli~~ . ak~agafım: . alıanya a b~r . ameliyat yaptılar. ~f~k bir çiz-
1 
gara yoktu, sili!.h tutnc:ık bütün kol-

- Yapmak için gel.miştl. yor idiseniz .. hayır ... Bu olamıya - - Sc~ ~bay görmek istiyor. _ omunıs gın _ın ış ı ıçın ç şaca - gıyı d~ pudra ve kr~n;1 ortUyor~u. lar cebheye gittiğinden, birtakım ftm. 
- Biraz sakin olun albayım. Tö- caktı.. - Gelirım. gım ... Yapa.cagım propagandanın ba- Ha.7.ıranın ortası ıdi. Hava nıilkem !me hi?.metlerine kadınlar geçirilmiş· 

tingcr benim öz kardeşimdir. Albay dinledi... - Beraber gidelim. Ve kabul eder- şında şu vardır: mel ve sıcaktı. Bir mtiddet dıı.h.n. Pa- ti. Halk lngilizlere ve bilhassa Fran• 
Albayın gözleri bUyUdU. _ Peki, dedi, siz gidiniz otelden sen bu alcşa.m da beraber çıkalım. "Biz sermayedarlar için harbediyo- riste kaldım. Ve Rusyaya Türkıye U- sızlara. karşı dü.smanhğını her fırsat· 
- Öz kardeşimcllr. ayrılmayın. Ben sizi yarın çağırtaca· - . • . . . . . . ruz. :Askc: tüfe~ini ~tsın ve çekilsin, zerinden gitmeğe karar verd im. ta izhar etmekle beraber, harbden 
Ve ona oturdum. Nasıl aramızdan ğım. SilkO.tuma kızmıştı. budalaca olmenın manası yok.. Bir müddet lstanbulda kaldıktan memnun olmadığını da anlatır tarzda 

ayrıldığını Alma.oyada. ne yaptığını Yeni vazife - Neye susuyorsun?.. Bu propaganda ile Almanya biln- sonra, imkan bulursam, Kars, GümrU, h::ı.rcket ediyordu. 
anlattım. - Sana dargınım da ondan. yesini içerden çın:utmeğe çalışa~- Tiflis üzerinden Petrooburga gidecek Barların çof;'U kapanmıştı, çoğunda. 

_ Kardeşimdi, ve onun Fransa a- Ertesi gün Valderek otele geleli. _ Bu ak.~am banşır:z. . tık .. Bu hus.ust_a .lazımgelen tahsısat ve oradan Almanyaya dönecektim. da iş yoktu. Bir mUddet Almanyada 
leyhine herhangi bir suç işlemesine - Lota, dedi albaya söylediğin - Hele bır albayı goreyım de. em.nme verilmi~. İstihbarat bürosunda. çalışan bir kalmak ve oralarda amele muhitine 
:rnUsaade etmemek benim vazifemdi, şeyl~ dııha evvel bana neye söyle- Beraber yo~a ?ıktJk. Beraber alba- Alman~ad~ !s~b~~~ heyeti, -~o~ teğmen arkadaşa bu .tikriml açtığım sokulmak istiyordum. Büyük sanayi 
o, bunu yapamadan kaçtı. Kaçmağa medin... yın yanına gırdık ve beraberce §U ~uv~~akiye~lik yuzunden d?gışti· zaman: fabrikaları zorla işliyordu. Ekserisl 
ınecbur oldu. hem kardeşimi kurtar-- - Ben hakkımda böyle bir şüphe emri aldık. rilmişti. Yenı heyet şahsen benı tanı- - Ateş çemberinin içinden geçe- askeri kumanda. altına verilmişlcrd14 
dım. hem memlekete hizmet ettiın. ayaklanınca, herkesten evvel senin "Ameliyatla yU.zümdeki beni çıkar- mıyordu. Muallim Erich Berlindcki ceksin, dedi. Zannedersem projeni ta- Çalışmadan yaşamak, üzerime şüphe--

Ben ağlıyordum Albay Liota.r hay- beni müdafaa etmeni beklerdim. Üs- tacağım. Bu suretle Benli kadın tari- faali:,•ctin başında çalışıyordu, kendi- ha.k.kuk ettiremiyeceksin. Bir kere terin toplanmasını mucib olabilirdi. 
t"etle diııliyofda. ~de~ sa.vurdun. he karışmış bulunacak. Almanya.ya sile temasa geçerek diğer arkadaş- Türkiyde. yakalanmak çok muh~ • (Deva.mı var}. JI 
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S hh• v k•ı• • ''Y •SPOR ' ·PoLISTEı 
ı ıye e ı ının enı Spor Eğitmen Kursu! çocuk d~_şu.~en 
S b h b kadın oldu a a ,,a eyana tı Mezunları Bugün ıtammpa.şada Çatmamescid soka-

ğında 3 ımmaralı evde oturan Halid 

Sahife : 1 

lstanbulluların yardımı 
300 bin liraya yaklaştı 

UI d w •d• kızı Sabahat bir çocuk düşürdükten -+-
2 • ~~. 1 ~ci~) lle.-ı nakid ve kUlliyeUi miktarda yi- U aga gı ıyor sonra iltihabı rahim hastalığı A.ra - _ - . (~~fı 1 mci~e.) l lstanbulun Ya.rdnnı 300,000 

OO ~ele de yardım 1çm Dıvri.kten yecek ve giyecek, feliketzedelere [Bq tarafı 5 inci sayfamızda] zile Haseki kadın hastahanesine ya,. sag kalan bır subay aıl.esi feb.riınjz.e Lira.ya YaJdaştı 
gelmıştir. tevzi olunmuştur. İstanbul dağcılık ajanı Hikmet Üs - tıp tedavi altına alınmış, fakat, dün gelmiştir. Milli Yardım Komitesi dün de 

Telgrafhane hususi, fakat kısa tel- Prenses Şivekarm Tobcı'rüleri tündağ olduğu halde 2 hafta sUrecek hastahanede ölmüştUr. Cesedi mua - Akşam saat 7,40 da Haydarpaşa - değerli mesaisine devam ederek, akın 
grafları kabule ba.jl~tır. Posta da Ankara, 3 (A.A.) - Haber aldığı·) kayakçılık kursu görmek üzere Be- 1 yene eden tabibi adil Enver Karan, da bulunması icab eden Diyarbakır • akm müracaat eden vatandaşlarmu • 
yar~ baş:~yacak:ır. Bugi.i.nden füba- mıza göre Prenses Şivekar, Hariciye l den Terbiyesi Genel Direktörlüğü 1 ha.st.ahanede cesede otopsi ameliyesi 1 Ankara - l:ata.nbul treni 3 saatten faz zın yüksek teberrülerini kabul etmiş-
~: :" rumuzu.ıl~ a~ılacak olan fe- Vekilimize gönderdiği bir telgrafla . tarafından Uludağa gönderilmek - 1 yapılmasına lüzum göstermiştir. 'la rötar yaparak Ha.ydarp8§8.ya an- tir. 
U c ~de trenlerının bırincisi 332 kişi bat"eketiarz felaketi karşısında duy- tedirler. Diğer taraftan, bu çocuk düşürme eak sa.at 11 de gelmiştir. Pazartesi günü akşamına kadar İs
: ~o a çıkarılmıştır. Yarınki posta duğu teessür ve teessüfleri bildirmiş Bugün saat 3 de Tophane rıhtı - hadiscsile alakası olan iki ebe hak - Bu trenle de Erzincandaki büyi1k tanbulda Kızılaya yatırılan mebaliğin 
enıyle de Ankara istikametine yol- ve felaketzede1ere bir yardım olmak mından kalkacak Sus vapurile Mu - kında da tahkikata başlanmıştır. zelzelede yaralanan 23 vat.andaş ile mecmuu 175.398 lira idi. Evvelki gün 

cu var~r. Bu.şekildeki nakliyata de- üzere 600 Mısır lirası teberru ~tmi.ş- danyaya hareket edecek gençleriırJzı Arkadatfollll vur-du bir mühendis ailesi ve diğer bir kaç Kızılay §Ubelcri veznelerine teslime-
~ e.dilecektir. tir. orada haz!r bulunacak otobüslerle d t d ., 1 Erzincan yolcusu gelmiştir. dilen 114.114 lira 82 kuruşla bu meb-

rzıncarun şehir ve köy: ha.llnnın Ecnebi Memleketlerin Taziyetleri Uludağ eteklerioe kadar çıkacaklar, . Kasır.aŞepaşk~ a -
0

1 
urAla~ be~ızk~~: - Yaralılar çektikleri maddi ve ma- la.ğ, 289.512 lira 82 kuruşa baliğ ol· 

tnuhtelif vil8.uetı klin b Ank 1 . 1 ıınıden v ı og u ı, ı.r u:IA4.Uç. rd·-· 1 kla t 
nuştır. Bu .. .J .ere na e a.§1~: . ar~, 3 (A.A.} - talya, ~ır.~- kay~larile otele gide:ek geceyi U - lık hA.disesinden arası açık olan ar • 1 nevi ız~ıra~ın ~e ıgı yorgunu muş ur. 
k . gun Sı~as ve Malatya ısti- şık Amerika, Yunan, Yugoslav buyuk ludagda geçireceklerdır. k da K sımpaşalı Yakubla Kasab- mecalsız bır vazıyette garda hazır - VATANDASLARI YABDIMA a;1

e.Ucnne tnhrık edilecek iki tren elçilerile M::ıcar elçisi, İsveç, Belçika, Kursu görecek gençlerle birlilrtcı 
1 

a şık ~ da ka.rşılaşınış araların- lanan yaraım teşkilatı tarafından te- ~AVET 
se ~n ~apılacaktır.. . Japonya, i spanya, Çin maslahatgü - Ulunağa giden arkadaşımızın gön - dar.::. agınbaşlamış ve Afi bıçağını davi edilmek üze~e Haydarpaşa Nü- Eminönü Ilatkevinden: 
""'-- ugun yolculuk ıçın vesika alan ve zarları Hariciye Vekili Şiikrü Sara· dereceg·i resim ve yazılan her gün bu ak vkgay k b 'k' . d munc bastahanesme kaldınlmışlar -
J:.rzuruma gidecek la . - . . , . lçe ere a u u ı ı yenn en yara • Felaketzede yurddaşlarımıza a.zami 
15 . . .• o nların miktarı coglunu zıyn.ret ederek hareketiarz stitunlarda bulacaksınız. 1 · tı Yaralı Yakub tedavi altına dır. ll ·ı dım t · · · · , ... 

11
A y 

~b~ k~ıye balig olmuştur. Yann ve felaketi dolayısile hiikumetleri ve şa. .. uı alamış r.Al. b - ·ı kal· ştır Sabah trenile gelen yolculardan ve ~cı yar ın emım ıçın n.tı 1 ar-
o ur gun d 'ki 0 o ınmıc ı ıçagı e ya anmı • dım Komitesi Evimiz kolu, Ca,ı'!alo,ı'!-e ı tren yerine 3 veya 4 hısları adına teessür ve taziyetlerini .d k k k ~' Yarbay Vefik Onayın ailesi Bayan .. ., 
trenin kalknıası ihtimali vardır. bildirmişlerdir. Kayserı e aya çılı ~linl ma. •rı ey.e kaptırd Süreyya müthiş fel8.keti şöyle anlat- !undaki binamızda kurduğu (Eşya 

Bu akş h k l d h-·,·at tesellüm. bürosu) ndan başka bir de . anı ususi bir felaketzede Ankara, 3 (A.A.) _ Hareketiarz Kasımpaşa ıs e esın e ma rnri ı mıştır: 
trenı_M~latyaya hareket etti. Bu tren feliketi dolayısile Japonya lmpara - .... --·· deposunda amele~ makine ile o- "- Ben, kocam ve annemle iki ço (eşya ~kim atöly~i) açmı~tır. 1?e~-
de Dıvnk, Malatya, Adana, Diyarba- toru ile İsveç veliahdi P!"ens Ado1f ve E r eh; Crllı An dolunun dun keserken sol elını kaptırarak ya- cuğum büyük felaketi arızasız geçir· h.aı faaliyete geçmış o~an ato~yemız ı-
kıra gidecek yolcular vardır. zevcesi Luise, Irak naibi kralisi Ab - kayak merkezi ol cak ralanmış, Beyoğlu hastahanesine dik. Zelzde gece.si evimizde misafil' çın yurdd~şlarırnıza hıta? edıyoruz: 

Sıhhiye Vek:t:_._ Be dülilah ve Sur.iye Başvekili Behic Ha· Memleketimizde kayak merkezleri kaldırılmıştır. oldug-u için geç vukte kadar uyumıya· Sayın :uc~arla~z; .. bıze çamaşır· 
lu.nın yana.tı . . . .. .. h ı· t· ·1 Ul dagr Ank ., - h .1g .. .. . . . ık ve elbıselik her turlu kumaşlarııuz Amasya 3 c-c:ı tif Reısıcumhur İsmet 1nönü'ye gon- J. a ıne ge ırı en u ve ar.... Buzlu llVllZa • şen rak oturmuştuk. Butun aılemızın ku• .. .. .. A 

~· ususi) muhabirimiz- . . Elm d - da Ka irun . . . . 1 lan yun ve yuniu mamulatınızdan den) - Sıhh' . . derdıklen telgraflarla tees.sür ve ta- nm a agın n sonra yser ya t·u tulmasına en bırıncı saik de bu o · .' . . . . . . . ... 
E ıye Vekılı 'furhaldan · . . . . . , E · d - d d ıı t · t yapı . . ·ermız .Bunlar Evımızdc dıkılıp, oru-
Trb~aay~ ·hareket etti. Amasya valisi zıyetlerını bıldırmışlerdır. l· rcıkyes tagıAn ad la esuans ih~syısacınıa te- Taksimde Sırascrv.ıler ~desın~e muştur.. . . . üp kardeslcrimize gönderilecektir. 

alat önceı y a b Yurdun Yardımı ara or a na 0 un 22 numarada kahvecı Zekerıyanın uç :Misafırlerımız arasında Erzıncar "' nnın a ana §U beya • . · · k k zi vU d · · · · · S b la · E · · d'k · natta bulundu: Ankara. 3 (A.A.) - Hareketıarz mı~ ~dece~ bır kaya ı:ıer e Cll .e yaşındaki oğlu Yılmaz bavuzun buz askeri hastahanesı başhekımı ılc aıle· ay~~ . aya.n . rıınız.. vı°:1~ . 1 1n: 
"- Tokat hav l' · d felaketzedelerine yardım için gerek getırılmesıne çalL~ıldıgını memnum- tutan suları üzerinde aezerken buz si de vardı. 1kisi de kurtulan bu dost· ıanesı ıçın dıkış makınelermızı verı-

a ısın e zelzeleden .. v ·k .. ~. - . . .. ·· · s· · d d · G li -en çok Niksar, El'baa Reşadi e mü- nakden, gerelc erzak ve eşya olarak yetle ogrendı · . Innlarak havuza duşmuş, bogulmak Iarımıı saat bırde evlerme donmuş 1~z. ız_e ~ynen ıa .e e. ~nz .. ~ P ma 
tcessir olmucıt N .k' y yap!lmakta olan teberrüat etrafında Bursada kayak sporunu ıhya eden üzere iken kurtanlmıştır. lerdi o gece Ankara Nümune hasta- nnelerımızde ve bıçkı ışlerımızde ça-

"' ur. 1 sarda herkes k. B · dik. K · li · · ' ·· ·· ·· ·· H t·· r· h. et yıkılan evler· · ·· .. bugün aldığımız haberlere nazaran, es ı ursa, şını 1 ayserı va sı ı ~ hanesi başhekim muavini doktor Ha- ışınız, yun orunuz. er uru ızm -
barakalar yam yekrlıne küçük .. tahta Konya.da nakden yapılan teberrüat ı Şefik Soyer bu asil sporun Kayseri- • ·ı· f • • lid z·yanm karısı Refika ile çoktan· :erinizi minnet ve şiikranla karşıla -

. pma a meşguıcıur. Fı- .. . d b. • ı tam· · · · · beden 1 gı iZ e ırı 1 
• • • hn ışlemeğe başladı. Çarşı ıktır dun akşam 10 bin, Adanada 30 bın, e ı: an e~ve ıını ıç~ ıca • n beri göri.'ışememı::ıtık. Ertesı sabah ta rız. 

Merkez ve mülhak tt k' aç · Aydında 6939 Boluda 3500 Çanak- tekınıl tertibatı almış Tekir yaylada d Aokaraya dönccciinden biraz daha Sayın yurddaşlar; Dikilmiş ve ö • 
rafa çıkarılnu~ oı:n ~:ı:t:~~lı!:a:~ kalede 5000, Muğlada 2600, 'Sinobda Uludağda ~l~ufu: ~ibi bir ka~ak evi os OV( d:an ayrll 1 konuşmak üzere ;atmadık. Çocukla- rülmiiş eşya, kumaş, bez, para, ne 
heyetleri tarafından topl ılı 1912, Anl::ı'kyada yalnız vilayet mer- Y~~ılması ı~ın gırılen teşebbusattan . nmızı yatırmıştık. Kocam da odasına 1yırdınız ise makbuz mukabili Evimi-
lı Pansumanları yapıldık~ p esas- kezinde 15000 lirayi bulmuştu. musbet nctıce alınmış bulunulmak • Mo~kova, .3 (A.A.) - H~~as · çekilmişti. Saat 2 sıralarında birden- ~c teslim ediniz. "23340,, a telefon e· 
Tokat hastahanesine a sonra Kazalardan Sökede ise, para teber· tadır. . . 

1 
•• tngılterenm Moskova sefın Seeds, bire ~iddetli bir sarsınb başladı. An- diniz. Gelir bizzat alırız. Yalnız her 

Niksarda b. . y tınlıyor. rüatı dün akşama kadar 2414 Akşe- İstlnılen tahsısat alınmış bu.un • dun saat 22,30 da hareket eden tren- f ad etmeg-e b,._,ladı Refika ne §ekilde olursa olsun istical edelim. 
k .. ırı merkezde ikincis· • d - d k k · · in ·· l M k d 1 tı S fir ya nem ery ..-,, · 
•
0 Yleri gezmek üzere iki ' 1 hirde 300, Nazillide 500, Kozanda ~g~~ an. aya evının şasına 0 - e 05 ova an ayrı mış_ r. e ' - ile yerimizden fırlıyarak şaşkm bir Her geçen dakikanın kıymeti büyük-

Jıyettedir. heyet faa- 1500, Ayvalıkta 6500, Fethiyede 1000 n~uz~e~ı baharda başla~aca~ır: nında Lady Seeds o1dugu halde R:u- vaziyette koşuşmağa başladık ve tek tür ve kardeşlerimizin ıztırabını art-
Gönderdiğimiz d liraya varmıştır Şımdıhk kayak rehberı yetışttr - ]manya, Yugoslavya ve İtalya yolıle katlı olan evimizden suursuz bir su - tınr. 

lerden bı·rı· R y~r ımcı hekim- Anteb mcl{tebl·ı·ıerı· ..ıoo Kayse .. ı· mu mek üzere Uludağa gönderileCP.k Londraya dönecektir. , k - f 1 clık'" Fakat sokagva 
h.. e§adıyeye gı·derek ~ • ~, 1 . 1 1 1 b l İ d F r· . N ia rette so aı;a ıra . Ermeni Vatandatila.rın YarrlmıJan 

ukfunet tabibine · · . . allim ve talebeleri de 1200 küsur lira genç erın evazım arı a ınmı~ u spo- stasyon a rans~ se ın .. ogg .. r ıkar ıkmaz bü ük bir gürültü ile Yılbaşı müııasebetile Ermeni Patri· 
Heyelan dolay .1 iltıhak . etmiştır. tebe....:~..:ııe bulunmuslardır run meraklılanna halkevlennde ka- namına sefaret erkanı, !ngılız sefın- çın· . ç, .. th ' Yb. arsıntı daha ol-
k ısı e Reşadıye 'Y l 0~ _ • ak dersl . ilm • b l tı . _ l tı T" k' r· . H y mcı ~e mu ış ır s ği Başpiı::kopos Mesrob Ermenice ga· 
apalı olduğunda 0 

u Edirne vilayeti Hansa köyü halkı Y erı ver ege aş anmış r. nı ugur amış r. ur ıye se ın a • d B 'T' şehrin her tarafmdan fer- zetelerde neşrettiği davetiye ile mem· 
Yapılmaktadır N~--yardım d~velerle da 1000 lira vermictir Kayak sporunun bir millete ne dere- dar da sefiri teşyi etmek üzere ista.s- ·ud. ı u u~k r d Bu sarsıntı ile leketin bir kısmında zuhur ederek 
ra • u-.ısar, Reşadıye a _ "' · 1.. 1 b' ld - h' t eı . f )la ar yu sc ıyor u. 

Slnda Fazlı k.. ·· ·· Eşya ve erzak tebenüatına gelin- ce uzumu ır spor 0 ugunu ısse - yona g mış ır. k kt ld ~ . u halde vere dü~- her vatandaşı son derece müteessir 
bUtün levazun tıoprusunde çadır ve ce . miş, Uludağda bir eser yaratmış olan Diğer cihetten hükumeti ta.rafın - s~ a a _ 0 ~g:.ıb~ zük. ld -· lali 

a mhhiyesile b. h · . . . . . . . . . tük Fclakctın uy o ugunu an - eden felaketten dolayı cemaatin her 
Yet Ça.lışınaktadı B ır e- Ko d.. k f l ~ k t h l Şefık Soyerın hımmetıle pek yakın ·ıdan mezunıyetinı kullanması ıçın ta- ~ G .. l .. kl ·mrlen kalkarak sınıfını vazifei vataniyenin ifasile ge-
lerden alı r. uraya Yakın yer nya un a şa~ ~ a e sa a a- da Kayserinin de orta Anadolunım limat alan İtalya sefiri Rosse de ya- mış m. uç u e yen . 
tı nan Yarnlılann ilk müdava rına 30 ton muhtelif cıns gıda mad - b' k k k . h 1. 1 -· ,.

1 
k d h k t ed ktir çocuklarımı ve kocamı kurtarmak ı- rek elbise ve gerek nakden muavene· 

Yaptıktan . ,J • A • ır aya mer ezı a ıne ge ecegıne rm .L• os ova an are e ece . . . M" .. ~· 
kata .. sonra Niksar yolile To- uesı, ~dana 1440 parçası yem olmak uhakk k .1 bak bT . • • çin evin ıçme koştum. ısw.ır ve an- te yetişmeğe davet etmiştir. Bay 
tah go.nderilmektedir. Tokat has _ üzere 3140 parça giyecek eşya ve m 

5 
a ;a;n e a 

1 ~ız.H Hitlerle Mussolını ara· nem de yanımda idi. İçeri girdiğimi2: patrik kendisi de Kızılay merkezine 
ikiş:~esı ~~~r~dan tertib ettiğimiz 1954 kilo erzak göndermiştir. .. e d ....... ız3 V ~ - 3 J sın da telgraflar zaman kocamın duvar ve ka~~ ~~- gönderdiği bir mektubla böyle bir sı-
lniştir tabıblı ıkı heyetle takviye edil Erbaaya Gidecek Hastahane G~~~~ ~~ubu?.de~: . . . . . . 

1 
da kaldığını anlıyarak her uçumuz rada biçaregana imdada yetişmek hu 

tabib' · Erbaada belediye hUkfunet Ankara 3 (AA ) _ 200 ·-atakiı Klubumuz muessıslermden reısımız ~rlın. ~- (A.A.) .- D:N. ~· a.Jamı birden kapıyı zorlukla açarak dışarı susunda gösterilen fedakarlıktan do· 
ta ile Samsundan gelen üç h ki 1 bir Kızıl • h ~h . . T k rn E Sedad Rızayı 2/1/940 gecesi kaybet- yeııı yıl munasebetıle Hıtler ıle Mus- çıkardık Bu sırada çocuklarımdan layı beyanı tesekkürle kendisi de la· 

lınarafından lazımgelen müdav t m baa k ay asha kantesıtm ok~ hr- tik. Cenazesi 4/ 1/940 perşembe gü. solini arasında teati edilen telgraf - Günaör .uyanmış ağlıyordu. Onu an- neye iştirak c~ştir 
pı ktadır N"k a ya- azasına re e e e uzere a .. t 11 d Er nk.. t lan b'ldirmektedir ı o - , . 
da ol ' 1 sarla Erbaa arasın- zırlığını bitirmektedir nu saa. e e oy sana. oryomun . ı . : .. . ~. nem dışarı çıkardı . Ben de diger ço- Pazar günü bazı semtlerde Ermeni 
ka~ ço~ ~urlu olduğundan To - Bu hastanede lstanbuldaki Ameri dan kaldınlacaktır. Hıtler, ~~ussol~ıye go~rdi~ tel cuğumu kucakladım. 1ki üç adJm u- kadınlar ve kızlar dolaşarak ahalinin 
halr g?ndenlen eşyalar haa ına- kan h tahan . . h ti sıhhi . .Memlekete ve memleket sporpna grafta yenı ~neyı tebrik ettikten zaklaşmamıştık. Tavan bütün heye- teberrüabnı kabul eylemişlerdir 

ıne vasıl olmamıştır Erbaa v . as.. es_mın eye yesı büyük hizmetleri dokunan merhuma sonra diyor ki: tile avrumun karyola.sının bulundu- .. . · 
=un S~unda.n yapılı.yor. Evl y~ 1 azıfe gorecektir. . son vazifeyi yapmak üzere arkadaş- Nasyo:ıaı _sosyalist Alm.a~yanı~ ğu :Cre çökt'.!. Sokağa çıktığımız za- Pas.~a·l·y~ ~ı::_sebedtile gıe:~ pa~ 
~ tı tnış köylüıeri başka kö lere en Sıunsunwı Za.yıatı !arın Köprüden Kadıköyüne hare - müttefikı faşıst İtalyanın mılli v~- man evimiz bütün cam ve çerçeveleri- zar ~mu ~ n ~e e vu u ~ aca 
~ ~~ruz. İaşelerini temin ~ o:- Samsun, 3 (A.A.) - Son 24. saat ket edecek 10.30 Göztepe vapuru ile fesini muvaffakiyetle başarmasını le beraber yere iniyordu. Hava müt- tebrık r:smı kabulu memleketin du-
y~ Tokat Valisi biu.at .ae:adi . zarfında zelzele kaydedilmemiştir. Erenköy sanatoryomuna gelmeleri temenni ederim. ı h· soğuk oldu(tundan lıepimiz titri- çar old~ !elAketten dolayı vukubul 
. ~unun açılınası Mn yan,lan ye Çarşamba kaza merkezinde evvelca rica olunur. Mussolini şu cevabı vermiştir: ış d k Bu sır~da kom~umuz Şefi - mıyacagı ılan olunmuştur. 
ı.nın başına · :ır r• ınesa- b'ldi~1-~" N al ar t Al yor u . T .. k. 'l'u . .Klüb .... Be" 1m· gıtn:ıiırtir. kı .. alUL<uq olan 21 ölüden başka en • -~ . asyon 'dsobsyl ıs mantk!aya aly- kanın evinden feryadlar geliyordu. ur ıyB~ Tnn~b .... unun 

.,'ile ilci Bir Yarciınıa . az tından daha 4 ölü çıkarılmış. y lb f b ·kı • nı temennı e u uııurum. ı meme- kları annemin yaLına bıraktık ır C-Şeı• usu 
. ~°:1'ara, 3 CA.A.) _ ~tiyaç ~ok tır. ~~kaza merkezinde 12 si ağır ol- 1 aşı e fi 9rf ~e:imizin ~~defle~ine varmal~n~ ~e ta~:nra kocamla imdada koştuk. . Türkiye Tu~ng ve Otomobil I?ü· 
Salıbıahınerler Komitesi ~~el ~ uzere 87 yaralı vardır. Kaza köy Ankara, 3 (A. A.) _ Yeni sene ıst~kballcrını temın eylemelerını dı · ı saatterce uğraştıktan sonra Şefik1t~'l bilne beynelmılel ve ecnebi tunzm 
~:?evredeki Beynelmilel v; B~gı ı~e lennde e:,~~lce bildirilen 14 ölüden münasebetilc Reisicümhur İnönü ile lerım. bir çocuğile beraber sağ olarak kur· teşkilatından ve klüblerden Anadolu 
ı:fı ~rafından vaki olan y!~ Bır ~aşka,. 4 olu daha çıkarılmıştır. Köy- Elen kralı haşmetlu Jorj, Bulgaris- panya devlet reisi general Franku tarchk. felaketi münasebetile taziyet telgraf
tü e~ne ~~kkür edilerek esas1: t~~: 1~~de~ı yaralıların miktarı 46 ya ~a- tan kralı haşmetlu Boris, Yugoslav- arasında karşılıklı tebrik telgrafları · Kadıncağız deliye dönmüş "Am9.n ları gelmeklı."<iir. 
gönt ~st dunya milletleri tarafın d u 1

1
g. 

0 ~u.ştur. Bu yaralıların tedavı · ya hükumet naibi prens Pol ve İs - teati edilmiştir. öteki çocuklarımı kurtarın,, diye ağ- Türkiye Turing :ve Otomobil klübü 
d s erı~en Yilksek ~laka ve n an 1 en~e ıtına olunmaktadır. Kaza mer lıyordu. Türkiyedcki azası arasında Anadolu 
,,01adYlsıle ayrıca bir Millet!Yardım kezınd:_ 168 

ev yıkılmış, 138 ev de ha · s 1 A. b F ı A k • Hep beraber çocukların yattığı ta- feJaketzedeleri için bir iane defteri 
Jar ım harek tin. erarası sara. ugramıştır Kazanın köyl · d ey a e a etı · f · d b' k . . Ya k _ e ı ııyandırrnağ iht· k 1 . · erın e rafa atı1c.lık. Evm o tara ı tamamıle açmış ve aza an ır ısını şımd den 
~a~ al~adıgı Kızılay tarafına: ı- Yl_ 

1 
an evlerın mecmuu 371, hasara yıkılmış olduğundan tuğlaları, tahta- bu ianeye istira kc müsaraat etmiştir. 

~n .b.ıldiı-ilmiştir. n ce- u~~anlaı~ın adedi 786 dir. Vilayet . farı ar arak çoc ukların yattığı karyo- l'ardın1 F.rnJiycU 
Dahılıye ,.0 SıJıhiye \r ki dahıhndek1 telgraf yolları tamir edil- ( n as ·•r 1'1 l incide ) J sular kısmen tahrıbat yapmıştır. 1 yı bulduk Erzın· cau ferk •--.:ı 

1 
. rdım 

• e Derinin miştir G 1 , d 1 • .. .. . . . . a · a e~e ~rıne ya 
Toka Tetkilderi delere.t e ~n :-1ar ım ann felaketze . Şehmuf:u. _A~r·c, d. re ve ortama- • Bursa Valısı Rcfık Koraltan, sey~ Zavallı yavrul ar karyolalarında ko- maksadile 5ehrimizde teberrüatta 

li ,.,, , t, 3 (A.A.) _ Dahiliy V . evzııne devam olunmaktadır. hallelen kamılen suıar tarafından lab sahasını ve har:ıb olan mahallen koyuna vatıyorlardı. Fakat ne bulunan bir lnsun fabrikatör ve ima· 
4'aık Öztrak b e ekl- Si· K J J z ·· .. ki · "C "l ·· t" Enkaz yun • 

laket..z d . u mıntakadaki f • . 'as aza arın< a a~;at suru enıp go uru muş ur. gezerek icabedcn tedbirleri almakta- vazık ki kendilerini kucakladığımız liithane sahibleri arasında Sanayi 
rini tae ~lenn Yardım ve iskan iı:.~ Sıvas, 3 (A.A.) - f{oyulhisar ile halindeki binalar da. yıkılmaktadır. dır. Kurtarma i şlerinde polis komi - ~aman her ikisinin de ölmüş olduğunu birlig-ind<> dün biı· tonlantı yaı)liarak 

1lZitn için "' e - yapılan telefon muh be · t' · · '' ' · · v 1 
maktadır gereken tertibatı al- de ö- enil .•. .. a resı ne ıces1?- Su baskınına uğrıyan on köyden bır seri Cevdet, pek büyük yararlıklar anladık. bir liste hazırlanmıştır. Bu listeye 

Sıhhiy~ V k'li de 3fo ölü d~:e gore, ka~.a .~erkezm kısmı ile muhabere temin edilmiştir. göstererek halktn imdadına koşmak Zc lzeleden sonra ertesi gün müthiş göre ayniyrıt s1u-etile yardım etmi a 

dakf tcrtiba~ hı. Alataş da Niksa,r. Aşagı~ Kal' k :ırı !{ale ~oyund_e 2~~· Bu arada A1..alt.ı köyünden de haber için üç defa boğulmak tehlikesine bir fırtına ve kar başladı. Diğer ta - yen sanayicilerden 50.000 lira.dan 
ızzat alınak•~ .l._ e aryesıne baglı sekız koy . • . . . k gm1ar f ıA f ı . ·d temin edilecek · Sivasta y n1 '41.Ur, den yukarı "Küred k .... d 8 .. 1.. gclınıştır. haza merkezınde şımdiye maruz kalmıştır. Civar köyler halkı raftan yer yer çı an yan em - aza Jaı un ·tır. 

s· 3 c Zolzelele e,, oyun e 1 0 u, k da u· k ' · · · ·ıa .. ... te b't edil k tz d E . lı lk btisb .. t.. n· - ta f L. l ıvas, (A.A,.) . r ve 30 yaralı. aş:ı,<7 K .. ed k'" .. d a r c ı ışının o ugu s ı • kadın, erkek, hay\'an ve arabalarla e l' e rzıncan a ını u uu ıger ra tan ıman ar Umum 
saat 14 55 d ·· - Bugün Siva""- 32 ··ı·· 3 °

1 
ur e oyı.uı e · · s ·· ··kl · "t·· d '' v.. ı.ztır b · · e attı Şebi d ·· 1 ail 1 ıır.u·durıugu-·· ...... killlıtına bar'Vlı m·· . · e uç Bani _,\4 o u. 5 Yaralı, Kova.na kö ·· d 14 mıştır. uyun suru eyıp go ur ugu birlikte seylab mıntakasına koşmuş- :ı. ıçın . r e oy e e er ~uı • ~ ... 0 ues -

hafıf Ye Zara kaza.sın~c devanı ede.n ölü, 6 yaralı, Sukuıı köy" d~9 \.. insan ve hayvan mikdarı henüz tes - lar ve yardım etmişlerdir. ' vardır ki 12 niifusdan hiç kimse seselerdekı memur ve işçiler mMş 
n~ hafif olmak üzere a ~defa yi- 8 yaralı, Tatar köyündeu~4e 'T 

0 ;ı bit edilememiştir. Su gece yansından ! B d 1 .. y b. k _ , kurtulamamıştır. ve ücretlerinin yüzde beşini Kızılaya 
dılıniştir. ze~ıe kayda- Yaralı, Karaağaç kö'.\-iinde 49 ° ö~U 5 sonra yükselmiş, sabaha karşı aza- _ursa an ~er gu.n ı ışe~ ın e Şehir baştan başa üstünde duman- teberrü etmişlerdir. Toplanan para 

l / 1;940 •~ . 1 s· · • . mekle muhtelif zahıre ve yıyecek gc- .. b. h b h 1. d d. B 5000 1. . t• A . t 
1
. nı-·ı ' <-«nhine kadar s· yara ı, ıvasne köylinde 219 ölü 41 mi haddıni bulmuştur. 1500 den faz- 1 • • v lar tutım ır ara e a ın e ır. u ırayı geçmLS ır. ynye en ı -

Y u lıak:ıtı.nda ceman 1170 .. 
1

1vuas ve yaralı, .Arpacı köyünde 92 ölü 39
1

ya- ila ev yıkılmıştır. Bazı adalar teşkil ı t~:ııerek halka dagıtılmaktadır. Bu- rulmıştır. man kara nmel~i de kendi aralarm-
araıı 1214: o , 311 alı ·L • •• ' . gun Mustafa Kemal Paşada halkın . . .. 

sara ' v Yikılnuu ev ve ıo2 ha r. • .ı..nbat köyund8 19 ölU, 7 yaralı eden kısırularclaki halkın kurtarıl - . . . şehınie kurtulanlar hayatlanru bir da topladıkl&n 1.000 lırayı dun Kı -
ugral'lll§ ev kaydedilm.i§tir. " ki bu mıntakada ceman 1607 ölü ve 1 masına. devam olunmaktadır. Mus - kuı.tanlınasına ~~zz:t nezaret edan mucizeye yormalıdırlar. Biz giinler- zılay cemiyet~ne yatırmışlardır. la -

" J\nınsynda Zolzeıeı 191 yaralı vardır. jl ta.fa Kemal Paşada yapılmış olan ı vah, Koralt.auı gordum. Bana şunları ce treıı vagonları içinde barındıktan tanbul Gümrükler Ve' ~uhafaza baş ~rnasya 3 (A er .. led' 
Anıaaya r:ı .A..) - Sl.at 7.36 da. . ........... _.,••••••••• .. ••-.. •·--· sedler, suların e.zgınca savletine sa- so:, 1: .. . . .. •• conra Ank~~ya ve oradan da lstan- müdürlüklerinde de teberrüat de\ am 
de ve bi .. erk ... -zile Ezine nahiyes· _ .. . 1T1ZAR atlerce muka,emct etmiş bu sayede - Muslerihım, çünku oodler ol- bula gelcbıldik. etmekt€<tir. Bu da ircı rdcki meım.ı.r-
ha kar rısı gece yarısı, diı'~cri b

41 1'lundencatunıZ1n çoklnğwıdan §ehrin ve halkın büyük bir felaket - masa idi ve bu kadar zaman suıa.-:ı Bchirde bulunanlara her taraftan lar da ına:JPlarınm yüzde 5. ıo nunu 
§1 olJnaıc Uzer o sa a- "Yanguı V Rö t . • 

ıoinde iki zeAr.e e Snln nahiye _ ar,, por ltJtnllzı ko. ten masun k:ılnıası mümkün olabil - 1nu:.~··c:'!ld etmese idi, fclt. l:ct p~!: yc~meğe başhyan imdad kuV\·etleri Kızılaya teherrü etmışleroır. Şimdiye 
:var YVdına k le kaydedilnı.iftir. Ci. ;::adale. OJru.vııcula.nmızdaa ö • Jmiştir. ,müthiş o.acak ve kayıbımız belki de 1 ta.rafından ya.rdını edilmeğe başla- kadar Kızılay için toplana yardımın 

ODutelerfnden c&ıd~. dileriz. Fakat. ııllıa.yet sedler yıkılmış velon bini bulacaktır.,, lnı1mı1tır. yek\ınu ~.000 iiray.ı geçnlliUr. 



Sahife : 1 4 İkincikiinun rn ıo 

M *'9' 
Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak isti yenlere 

360 albn madalya ve nişanlarle dünyada eşina.tesadilf edilmiyan büyük mevkiler. kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

HASAN GLüTEN MAMULATI 
az&lliil ve nefaseti ve aan•at eahaeındakl mevkllnl bllh•••• glDten mlldarının tazlallljı aabeblle bOIDn piyasada ne kadar ecnebi gJUten mamullll ver•• 

sJllp •UpUrmU"tUr. Me,hur Franaız ve Yunan marka glUten mamullh TOrklyeJe gelemez olmutlar. Hasan glUten makarnası, ••hrlyeel, blekUvH, un v<:. 
ealr bUtUn mUtterller seve ••v• kullanmakta ve her f&J'• r•Am•n mutlak• Hasan marka•ını tercih etmektedirler 

HA SA N Depoıu : Yeni Adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 1 

Qskerlik İşleri 
Aakere davet 

Fatih askerlik şubesinden: 

] 

Kısa hizmet hakkını haiz gayri 
islfun erler sevke tabi olduğundan 
~uberoize mensup mükelleflerin Dil· 
fus cüzdanı ve tahsil vesikalarile be
raber 10/2/ 940 kanun çarşamba gU
nü şubeye gelmeleri ilan olunur. 

••• 
Fatih' askerlik şubesinden: 
1 - Şimdiye kadar hiç askerlik 

etmemiş 316 - 335 "dahil., doğumlu 
cezalı cezasız "harp sanayi,, sınıfı

na mensup erat hemen askere sevke
dileceklcrdir. 

2 - Şubede içtima günü 5 kanu· 
nusani 940 cuma saat 9 dur. 

3 - Bu celpte bedE>l kabul e
dilmez. 

4 - Taşrada bulunanların bulun- ! 
dukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmeleri lazımdır, tayin o
lunan günde ~ubemize mensup mU

#• Or. tHSA.N SAMI 
BAKTERİYOLO jl 

LABORATUARI 
Umumi kan tahlilatı, frengi 

noktai nazarından V asserman ve 
Kahn teamülleri, kan küreyva-
tı sayılm3.Sı. Tifo ve sıtma hasta
lıkları teşhisi, idrar, balgam, ce
rahat, kazurat ve su tahtilatı, 
ültra mikroskopi, hususi aşılar 
istihzarı. Kanda üre, şeker, Klo
rür, Kollestcrin miktarlarının ta
yini, Divanyolu No. 113, Tel: 
ZUl1ö1. 

kelleflerin gelmeleri ilan olunur. •••-----••mı•llllıi 
••• 

E · ·· ·· Asl lik ş bes' d l<it. Asliye tlçüncü Hukuk Hikim-mmonu · .er u ın en: li W• d 
. . . gın en: 

1 - Şımdiyc kadar askerlik yap- Nuhin vekili Avukat İhsan Mukbil 
mamış cezalı ve cezasız "Harp sana- .. 
yi., sınıfından "316 • ita 335,, dahil tarafından Tepebaşı 1ngıliz sarayı kar 
doğuma kadar erat sevkolunacaklar- şısında 47 No. da Hayim apartmanı 
dır. Şubede toplanma günü 5/1/940 kapıcısı nezdinde mukim iken haliha
cuma günü saat "9,, dadır. zır ikametgahının meçhul bulunduğu 

2 - Nakliye ve muhabere sınıfın- taayyün eden Nişan aleyhine malı -
dan olan "316 - ila 334,, dahil do- kemeııin 39/ 1371 No. lu dosyası ile 
ğuma kadar askerlik yapmamış v~ ikame olunan boşanma davasının mu 
sevk olmamış eratın da behemehal hakemesinin muayyen olduğu gün i-
şııbeye müracaatleri. çin ilanen tebligat yapıldığı halde 

• • • müddeialeyhin gelmemesi hasebile 

ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SİNİR ağrılan 
ve GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 
Derman kaıe1.rile derhal geçer. icabında güade 1· 3 kışe alınır 

POKER Tıraş bıçakları 
Dünyanın en iyi tıraş bıçaklarıdır. 

BAT.ERIE iLE RADYOLARINI iSTiMAL 
ED~NLERIN NAZARI DiKKATiNE: 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 

z 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan sahş yeri : T ahtakale N o. 51 

Fethiye Malmüdürlüğünden : 
Fethiye Göcek iskelesinde bulunan 300 ton mağnazit madenine ihale 

günü olan 6/ 12/939 tarihinde talib zuhur etmediğinden 24.90 sayılı kanu
nun 43 Uncü maddesi mucibince 6/12/939 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pazarlığa bırakılmıştır. 

Beher tonunun muhammen bedeli 3 lira 50 kuruştur. Talihlerin 
% 7,5 teminatlarile birlikte Fethiye Maliye dairesinde müteşekkil bulu · 
nan satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. "51,, -

Milli Saraylar Müdürlüğünden 

d 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şobesin • hakkınbdli~w?1yap kararı i~tih:ızk ve hila- Traş B1ça' lara ge'di. Her yerde bulunur, 111arkasına dilck:at edirıiı. 

oo: ~te ~M~arw~re ~·=~======================~== 
Harb sanayi sınıfından 335 doğum- keme 14/2/ 940saat15 e talik edilmiş 1 

Münhal bulunan seksen lira ücreti şehriyeli inşaat sürvcyanlı
ğına aşağıda.ki şartları haiz ola.nlardan en milnMibi tayin otuna -
caktır. 

lu "dahil,. şimdiye kadar • askerlik olduğundan müddeialeyh Nişanın 

İnhisarlar lJ. Müdürliiğ-iinden 1 

Talib olanların 12/1/94-0 tarihine kadar, istenilen vesikalarilc 
beraber Milli Saraylar mimarhğma müracaatlan. 

yapmamış olanlar 5/ II. kanıın/940 mezkür gün ve saatte mahkemede bu
da sevkedileceklerinden mezkur gün lunmadığı veya vekil göndermediği 

s~9~h~~tc~~~le~~~~ilie~~m~muha~~ye~ ------~-----------~------~• müracaatları ılan olunur. l\fulıammen B. 3 7,5 teminat Eksiltme 

1 - Orta derecedeki fen n sanat mektebleriniıı inşaat kıs • 
nundan mezun ohnak. 

======================== vam olunarak bir daha celseye alın- Cinsi l\fikta.n Lira Kr. Lira. Kr. Şekli S~ti j 
Tepe başı dram kısmında mıyacağı hususu ilan olunur. Nişasta kola 20.000 Kg. 3330. - 2·19. 75 Açık ek. 14,30 

2 - Askerlik vazifesini yapmış hulunmak. 

3 - lstihdanıını mani mahkümiyeti sabıkası bulwınıamak. 

Bu gece saat 20.30 dal!!!!---------=---
HAYAT Bm İstanbul Levazım Am:rliği ı 

RÜYADIR Satına ima· Ko]is1onu ilanları 
••• 

İstiklal Caddesinde Komedi 

msmında 

Gece saat 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

30 ton kireç kaymağı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 5/ 1/940 cuma 
günü saat 11,30 da Tophanede Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. lc:ıteklilerin teminatlarile 

Anidrit sülfürü 1.000 382. 50 28 . 68 Pazarlık 15 
I - Şartnamesi mucibince 1000 Kg. asit sülfürü müteahhid namına 

ve yine şartnamesi mucibince miktarı yukarda yazılı nişasta kola hizala
rında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

HI - Eksiltme 16/ 1/ 940 cuma· günü Kabataşu Levazım ve Müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Devlet dairelerinin veya hususi müesseselerhı inşaat ve 
tamirat işlerinde ~lışıp bu hususta meleke ve mümarese sahibi ol
muş bulunmak. 

5 - Nerelerde ve ne kadar müddet çalışmış olduğunu vesaik· 
le isbat eylemek. "10753,, 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V-~~w~~~~ık~~t~~~n~waille%7~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
venme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. "64., !I 

Deniz Levazım Satma'm1 Komisyonu ilanları 

ı . : .. t' • • • :A. .'\+; ·.'· .•. ·. • . J - ~~ · ' 

~~~~~~~~~~~~~ belli saatte komisyona gelmeleri 
~ .... _ "560.. "10882,, H 

o r 1 Haf 1 z c em a 1 50 adet Zongu;;:ıc tipi soba müte· ı 
Şen cvkatı en doğru gösteren, Hicri ve Rumi kısımlan ile, hava 

değişmelerini, güzel fıkraları, bayram, yıldönümü gibi mühim gün
leri ve her sayfanın arkasında yeni bir yemek tarüini ihtiva eden: 

................ ................... ... 
11/ 2. Kanun/ 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 ve 14,30 

da kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacağı 25 ve 30/ 1. Kanun/940 tarihli 
gazetelerle ilan olunan et münakasalan görülen lüzuma binaen durdnrul· Lokman Hekim ahhid nam ve hesabına alınacaktır. 

O Pazarlıkla eksiltmesi 5/ 1/940 cuma 
ahlllye MUtehassu11 günü saat 15 de Tophanede Lv. amir-

Divanyolu 104 
Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - f salı ve cumartesi 
eabi.\hları 9 - 11 hakiki fıkara 

liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İsteklilerin teminatlarile be -
raber komisyona gelmeleri. 

"562., "10884., 
••• 

RES!Mli AYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
Bitmek üzeredir. Derhal sipariş ediniz: 
Büyük boylar (TabloS'U. ve pulu ile) toptan 15 Kr. 

Orta ,, ( " " ,, ı.1 ) ,, 12.5 Kr. 

Küçük ,, ( ,, ,, n ,, ) ,, 10 Kr. 

-Adres: R•almll Ay Matb•••• T. L. Ş lrk•tl-lstan bul-

muştur. "46u 
• • • 

3 kollu 3 burgatalık Lif Halat 

KUosu 

650 
8700 

470 
6 

~luhammen 

bedeli 

520 
7395 
1410 

16 
~=ka=b~u;l:o:lun=nr=. ===:T:.:2:2:3:98:: 40 ton pirinç · alınacaktır. Pazar-
r:I lıkla eksiltmesi 8/1/940 paza .. tesl 

Zührevi ve cilt hastalıklan günü 15.30 da Tophanede Levazım ======================================== 
D H O.. 8.mirliği satınaıma komisyonunda t ta bul Emniyet Sandıg" ı 

3 kollu 1.1/4 burga.talık Lif Halat 
2.3 m/m kutrunda beyaz gırcala 
3 kollu kendir ispavlo 

9841 

r. ayri mer yapılacaktır. Nümunesi komisyonda. S 0 
Ö görülür. İsteklilenn· temına· tlaril"' d 

Mü- 1 - Yukarda yazılı dört kalem malzemenin pazarlık eksiltmes~ 
6/2. Kinun/940 tarihine rastlıyan cumnrtesi gilni.i saat 11 de yapllıl. • 
caktır. ğleden sonra Beyoğlu Ağacamti "' d •• } •• " •• 

karşısında No. 33 Telefon 41358 belli saatte komisyona gelmeleri. Ur UgUfl en ! 2 - İşbu dört kalem malzemenin kat'i teminatı "1401., lira "15,, 
Emniyet Sandığı borçlularından Dimitri mirasçılarına iJarı yui.!tı kuruştur. Şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün ve ele· ~~~~~~~~~============~<~(60~)=== 

Eminönü Kazası Yardım 
Komitesi Reisliğind.en: 

Felaketzede yurddaşlarımıza nakden ve aynen yardım arzusun
da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yardım kabul edilen 
nahiye şubelerimiz aşağıda arz .11e ilan olunur. 
Merkez nnh.iycsi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemdar ,, Soğukçeşme Alay köşkünde Kızılay şubesi 
Beyazıt ,, : Vezneciler Malülgaziler bitişiğinde Kızılay şubesi 

ve Kapalıçarşıda Çarşı şubesi. 
Kun.kapı ,, ı Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 
Kü~ükpu · 1'" ,, Unkapa.nı Zeyrek caddesi 24, Parti binasında 

Kızıl:ıy şubesi. 

son tebliğ : siltmeye iştirak edecek isteklilerin de ~lli gün ve saatte Kasımpaşada bu· 
Murisiniz 15015 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 1050 liraya lunan komisyona müracaatları. "49,, 

karşı Fenerde Abdisubaşı mahallesinin Fener caddesinde eski 322 yeni ı ===========================================-==;:;: 
288, 288/1 halen ,rıkılarak arsa h:ıline gelen tapu kaydında fabrika ve • 
ikraz senedinde mağazayı birinci derecede ipotek etmiş idi. Vadesinde ~~~~J!bt11~~ l ,. Or. Feyzı Ahme~ Onaran -
ödenmediğinden 25/7/938 tarihinde borç miktarı 1744 lira 85 kuruşa A k d t 
varmıştır. Bu sebeble 3202 No. lu kanun mucibince yapılan takib ve açık n QTQ Q ~ Oild ve zührevi hastalıklar 
arttırma neticesinde mezkur gayrimenkul 2705 lira bedelle talibine muw ~ Müt.ehassısı 

vakkaten ihale edilmiştir. A K B A 
İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 38/ 1493 No. ile Sandığı - · Pazardan maada bcrgün sabah-

mıza müracaatle borcu ödemediğiniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek 1 ~ tan akşama kadar. Ankara cad. 
üzere dosyanın icra hakimliğine tevdi olunacağı son ihbarname maka - ~ 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. "66,. Kitapevi _ KB.atçılık • Türkçe ~ Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

ve yabancı dil gazete, mecmua, ~ Telefon: 23899 
İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : n kitap siparişlerini en doğru ya- ~ 

U pan bir yerdir. Erika ve İdeal ~ 
Riyaset için müceddeden yaptırılacak iiç motorbotun münakasasının ak.in 1 • tı · dir ~ Sahibi : A. Cemaleddin Saraçoğlcı 

5/1/940 perşembe olarak ilan edildiği görülmüştür. Tarih 5/1/ 940 olup ~ yazı m e en sa ş yerı • 
günün cuma olduğu va wüna.kasanın ayni liLIL'\tte yapıl»t,:ağı tavzihan i18.ı:ı ~ Telefon: 3377 Ne~riya.t müdürü : Macid ÇETİS 
olunur. "68,, d.~mmmmııll Ba.stl<hğı yer : Matbaai Ebüzziy•..; 


