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lstanbulun . para yardımı 
4 yüz bin lirayı geçmiştir 

Papallğrn Sulh Halk 100 bin parça 

----~~~~~~~~~~-

AMASYA DA TİPi VE FEYEZA LAR 
Civardan imdad istendi, askeri 
müfreze/ar gönderilerek ahali 
sağlam binalara yerleştiriliypr ,...___Şartlan dan fazla eş ya verdi 

' · 
Bugün 
giyecek 

------------
vapurla yeniden 

göndeı iliyor -
tren v~ 

ve erzak ------

zaferleri 

Fia. müfrezelerinin Bus kıtalarma bJr basJnnım tasvir eden resim 
[Yazm 3 füıcü tJayfamızdfl'J 

Enkaz haline gelen güzel şehirlerim.izin bugtlnktt feci ma.nza.raJarı.ndan ... 

Amasya, 4 (Sureti mahsusada gi-ı gaddan imdad istendi. Her tarafa as· 
den arkadaşımızdan) - Ters akan keri imdad heyetleri gönderiliyor. 
çayı ta§arak 500 kilometre sahayı is- Vali hiç bir kimsenin açıkta bırakıl -
tila etti. l:Iacıbayram • Havza arasın mamasını ve sağlam kalan yerlere 
Ja hat bozulduğundan tren aktarma icab ederse cebren halkın yerleştiril
gidiyor. Samsunda dehşetli tipi var- mesi emrini verdi. Mıntakasmda ba· 
dıı-. Tipi ve soğuk vaziyetin vahame- kımsızlıktan ölen memur bulunursa 
tini arttırmaKtadır. Çorum ve Yoz- (Sonu 7 inci sayfada) 

Roosevelt 
diktatörlere çatlı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ''Dünyanınyenidenku-

_ ... .,_ Er-zı·ncanda .. -...--, ruıuşunu ve saadetini r ancak demokrasiler : 

Kurtulanların üçüncü listesi v.şm:=::ı4i~A~~er;_ Roose-
velt 76 ncı kongrenin 3 üncü içtima 

Arkadaşımız telgrafla bildiriyor 
"Yeni Sabah,, ın Erzincana sııreti mahS'lısada görıdermi§ olduyu 

muhabirini orada akrabaları bulunan okuyuculannın emrine vermesi 
çok büyii.k bir alaka uyandırmıştır. Bunu matba.amıza vulculnılan bü
yük tehacümden anlıyoruz. Ancak okuyucularımıza) akıbetlerini öğ -
renmek istedikleri akrabaları için "Faruk Küçük - Yeni Sabah muha
biri - Erzincan,, adresine telgrafla müracaat etmel.erini yazmu;ttk. Tel· 
gra/ hatlarının fazla, meşguliyeti ve dev:ım_ etr:ıekt~ olan zeı:eıelerin 
her an hatlarda yeni arızalar yapması ıhtnnalıne binaen aynı adrese 
mekwbıa müracaat edilmesi daha ziyade tavsiyeye şayandır. Bu tak
dirde mektubl<:ıra 6 şar 1mru.şlıık birer pul da ilave edilmelidir. 

nç•lNcn LiSTE 
Tüm kumandam Sadık Aldoğao \'e ailesi, 
Tüm kumandanı Fuad Çal~ın \'e eşi, 
Alay kumandam Cevad, 
Kondüktör Sadık Gören ve eşi, iki çocuğu ve hemşireleri, 
Şef tren İhsan, eşi, iki ~ocuğu, kayım·aldesl ve baldızı, 
Şef tren IIüsamettin ve eşi, iki ~ocuğu, bir hemşiresi, bir yeğeni, 
Alp istasyonu mt-munınun ailesi l'lelahat \'e rocuğu (Kocası ma-

alesef ölmüştür), 
Şef tren Alınıed Kılı~, e~i ,·c çocuktan, 
Kondüktör En,·er, 
Kondüktör Hazım, 
Kondiikt-Or J1icri, 
Gar dö fren Emin, 

- Gar dö fren Ilısan, 
Gar dö fren Reşad sağ ve sıhhattedir. 

1 

devresinde irad ettiği nutukta ez -
cümle demiştir ki: 

" Yabanc ı memlekotıe!'deki ::;oc:;-
( Sonu ::> lınc.i !-.a) famızda ) 

Gölge Müsabakamız 
Abidelerimiz : No 15 

r 

il
i 

Cevap: . . . . . . . . . . 
~--------------------~ 

Bu nOO.i.r ve nerededirf 
• 1 • . . 

. 



. 
' 
• 
1 

r 

Sahife : 1 'YENtSABAR 5 Jklnclkhun 194<t 

• 
11Eit!f 

B. Roosevelt'in kon- · 

l - -1 " gredeki nutku 

Ebiıbekirı·n red cevabı üzerine Bitaraf rOKUYUCU 'ııUaküd.ır iskele B'rıeşi.k Amerika. neisıcüm . 
l l 

~ d horu Rooscvelt, kongrcnla 

IJU••tu .. n kabı"leler ı·rtı• Jat ettı.ler iman arda kc --- mey anının açrhı;ı münwıebetile mühim bir nu• 
a~ D j y O R K j tuk söylemiştir. Anıeril<:ın milleti • 

lsliiıniyelteu. mmıfaatlerir.e :~8 1ıı büyildü ve o dereceyi buldu iri A lman malları M. Kem. alpaşalılar n.a. -ı t,::~y:'~i:~;.-14 bin :: 2=::.:;;:f;S; 
kunduğu için memnun olmıyanların bütün Arabistan içinde ve yalnız Me- 16 milyon değerindeki b k kk yabancı memMtetlcrde rn gercl•se 
gönderdikleri elçiler hazreti Euiı Be- dineden ba§ka yerde Müslüman kal- malfar memfeketimize mına ır açı teşe Ur liraya Sabn Amerikan kıt.asıuda. ~idtlctli müna-
kirden red cevabı alınca bu sefer haz matlı. ":M. Kemal paşayı ansızın su a 11nd1 kaşalar olur ve tefsirler ortaya ~ı-
reti ömere müracaat ettiler. Hazreti Ebü Bekirin Medinedeki getiriliyor bastı. Üç gündür memleket kıs- Üsküdar iskelesi meydanının açıl - karken, salahiyettar lıir nınlmmıllf 

_ Ya ömer dediler halifeye git vaziyeti tehlikeye düşmeğe başla • Harbi müteakib memleketimize aid men su altında kalarak harap ol- ması işi süratle ilerlemektedir. Bu ağzından çıkan sözler tiÜplıesiz her 
rica et, zekatı' üzcri~en kaldırın~ ımıştı.. olan malları Alman vapurlarının Tir- du, evler, dül{kanlar ve mağaza • meydanın açılabilmesi için yıkılması tarafta <lerin bir dikkatl ç~::eceJdj, 
ıreyahud bir ilrl sene zekat alınmasın. Üsamenlıı §al11dan dönüşünü bek- yeatc, Varna ve Sivastopol limanları- tarın zararı p:k çoktur. icab eden büyük itfaiye binasının is· Nitekim Roose'"clt'in ırntlmnds 
Ta ki kabileler Müslüman dinine ya-lleyinciye kadar asiler Medineye bas- na boşalttıkları malfundur. 14: milyon .. Bu esn_ada ınsar_ıl~ kurtarmak timlak işi bitirilmiş ve bina 14 bin en ziyado nazara çarp311 bir nokta 
vaş yavaş ve alışa alışa tekrar gir • jkın edC:ek~.er ve bur~da bulun~n bir lira değeı:in?e bul~n_an ?u malların ıçın emnıyet komısen Bay Cev • liraya satın alınmıştır. Yapı derhal görlilmcktt"dir. Amerikan P..eisicüm
sinler. Yoksa Peygamberlik davası ,avuç MUslumanı gafil avlıyabılecck- memleketimıze getırılmesıne başlan - detle aziz Cümhuriyetimızin ma- yık;lacak ve başka hiçbir istimlak jai hnru herhangi bir devlet ismi zik-

h ır .. dd · · · b - k :ıı güdeceklerin haddi hesabı olınıya - lerdi. . . .. . mıştır. 'ı;ryestede . bulunanla~ eks - a ı mu cıumumısı ogaza a- olmadı<Tı cihetle Üsküdar iskelesi rctmc<lcn ve umumi mahiyette oL'\-
caktır. ve her kabile l"Em)i "peygnm- Hazreti Muhammedin buyük eserı presle, \ arna ve Sıvastopol limanla- dar su içine girmekle cansipera- meydn~ı süratle tanzim edilecektir. rak ntl'Şru '·eyu ~nyrimcşru hir hak 
berlm,, diye ortaya atılacaktır .. dedi - tehlikeye maruzdu. nndaki mallar da vapw·la nakledil - ne vatani ve insani hizmetlerini vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv kın elde edilmesi için kın'\ ete nıii-
ğimiz gibi aradnn bir iki 6Cıle geç- Hazreti Ebu Bekir işte bunu dil- mektedir. Mevzuubahis Alman eşya- yaptJla:- ve felaketten harayı ve MAHKEMELERDE ı ra.ca:ıt edilm i pren "pini t<atiyetle 
sin .. ondan sonra isterseniz zekatı tek şündü ve gafil avlanmamak için ted- larının memleketimize getirilmesi i - Ifaracııb<?yi haberdar eden asker- maJıkfını ederkt'n, münhasıran Jm\'-
rar ikame edersiniz. • bir almak lüzumunu hissetti. çin Almanlarla bir anlaşma hasıl ol- lik şubesi reisi binbaşı beyin ulaş- Operatör Orhanın mu- vete dayanan, ve kunctin idare ct-

Hazreti ömer bu teklifi muvafık Medincnin Badiyeye açılan Uç kapı- muştur. tırdığı bir rapor neticesinde im- hakemesi karar kaldı üği bir &ıenıde, mlistalibel nesille· 
buldu: ' sı vardı. Halife her şeyden evvel bu dadımıza ilk evvel Karacabey ve rin böyle bir felakete uğraması tuk· 

V . ta t azif . . g··rmek ü- katları sağlam surette muhafaza et- BELEDIY EDE ı Hara yetişmiştir. Bu zevatı muh- İdare ettiği hususi otomobilile Fa- dirinde BirleEtik Anıeriknmn siya.'li 
zere eiıa.:e8:~; ~n ° nezdine mek lfizınıgeldilğni anladı. M I k .. .. I . , teremiri vatani hizmetleri şayanı tihte Sıdıka isminde bir kadıncağıza müesseselerinin de tebliheye manU 

K 1 dan birine Hazr ti Ar . anga omur eri takdirdir. Vatan bu gibi vatan • çarparak ölümüne sebeb olmaktan kalacağım da tebarüz ettirmekt-0 • 
gitti. Elçilerin söyledikleri sözleri ay- apı ar e ıyı, • • t · f perver amirlerle ne kadar iftihar suçlu operatör Orhnnın muhakeme-
nen anlattı ve: i~ci~ine Hazreti Zübcyiri, üçüncü- IÇln arı 9 etse yeri vardır. sine asliye dördüncü ceza mahkeme- dir. 

- Bana kalırsa, dedi. Bu işi böyle sune e Hazı:eti T~ayı . memu: etU. Kış mevsimi ilerl~eğe b~l:d~_kçn Valimiz Refik Koral tan da al- sinde devam edilmiştir. Sıdıkanın Diğer taraftan Roo@evelt, Birle .. 
Bunların maıyetlenne bırcr mikdar k de 1 k gal k ~ik Amerika.um snllıc tamfı.JarhğuıJ, 

~tmek gerektir. Aradan bir iki sene . pcra en ° arQ man omuru sa dıgı- serı· tedbı·rıerle. bı"r"ok çadır- veresesi vekili Cevdet Ferid tevsii i asker verd f r· ı ·· k ı - b ~ tekrar tc;dd etmlı;, f n.ka1 hunun, Li 
geçsin .. ondan sonra yavaş yavaş din ı. tan esna ıyal an yu ·se tmege aş· IarJa ve mevaddı gıdaiue ne fela- tahkikat talebinde bulunmuş, suçlu 

1 
Med. · · ı ıh f ed ı ... B ·u·b ı J tün milletlerin, bazı e~aslı Jırf'nsipJe· ahk8.mını tatbika başlarız. Şimdi ma- - ıneyı sız er mı a u.a e- amışur. unu nazarı 1 ara a an ketzedelerin imdadına ''CticTni<> • ''ckilleri buna lüzum olmadığını, 

le • • Gec ·· d.. bu k ılardn Belecr ·htik" dan ek .J :r·· :.- ri tanımal:ırı ı;,:ırtile mulrnyye<l ol· 
demki ''Arap bu ahkimın yalnız bir c~sınız. e gun uz ap n ıyc ı ar:ı mey vermem tir. Kendilerı'ne alenen tcşekku-rle- müddeiumuminin iddiasına iştirak d -

,, ırak im b ral rd h · · hali ı d • llh"llllU da he) an etmistir. kısmından müştekidir, onu muvak - o ayın ve u a an şe re ge- ıçın rna e ara nnn a ve umumı rimizin iblağına. tavassutunuzu cderC:k b<•raet etmelerjni istediklerini 
katen kaldınverelim.. lecek tecavüz tehli~elerini önleyin.. yerlerdeki kömürcü dükkanlarına tas 1 rica ederiz. söylemi~lenlir. Bu suretle de göriiliiyor ki Rirle· 

Ddi dikli birer tarife ve etiket asılmasını ~m: Amerika Reisiciinılmnı J;rarh de· 
Hazreti Ebu Bekir muvafakat et- . . • ..J. Kemaln!lcıa okuyucularınız 1 • 11.ralı_k.cm. e tahkik.atın geniş_ıe.tilme-

Medin k ı.aı tırmı b B f tlar harı ı' ~ ı mokrasilerile n111nc\'İ s:ıhnc'la hir te-medi. eye yakin bulunan kabileler~ :ırar ş S r. u ıya. · dan Süleyman Sırrı I<:rsek . sı ıstegını redde~ış, karar ıçın mu-
. öm • den ikisi, İslamiyetin merkezini bas- cınde satış yapan esnaf şıdd~tle ce • _ hakeme başka gune bırakılmıştır. saniid birliğini teyid ecliyor. Zinı, 

Hazreti er. mak üzere kendilerine tabi bir kuv- zalandınlacakbr. H• J f h 1 e . olncl daha g:ırb demokrasileri de. Rooseveıt'in 
- Neden mu':afık görmer.<rlıı.. di- vetle yola çıktılar. Kuı t köp fil besi mek IÇ uğru_1a ö üın. Y•k•landı mahkum eıti~i bir D3.7.nriycyi, ynııi 

ye sordu. Hazreti Peygamber buyur- . _ . . - . kuvYetin A vrup:ıya ,.e cihana ha .. 
mamqt mıdır ki halk ile "Lailaheillal· ~~ede asker olma~ıgını bı~dik- memnu - --:---. Ku~knpıda oturan ~kçı And~ı- kim olmaması ic:in miicadcle ettik. 
lah,, deyinclye kadar cenk etmek ge- len JÇ~.pek çabuk şehrı ele geçıre - Belediye, aparbmanlarda kurt kö- "Meml~ketlr.e_gıts ne,, ko dun Ku~kapıda bır .pake~ e:~ın lcri rn lıunu ort.1.dan lmldmncaya 
rektir. Eğer hallt bunu derlerse hem ceklennı uıtıınu~dı. . . . pekleri ve bu cinsten hayvanların 1 d. c h . . ı ~tarken .yarı:alanmış, elındekı dıger' ka.clar da harbden dönmiyecekleriıd 
canlarını hem de mallarını ku-"--· Bunların teveccüh ettiklen Medine beslenmemesi için bir karar venni=. ayen m_y an ... CIYI bır paketi de yere atmış, yapılana -

n.u.rnuŞ ·ı iliin etmislerdi. 
olurlar. Şimdi zekat vermek istemi_ ~pısı, Hazreti Alinin beklediği kapı ve alakadarlara tebligat yapmıştır. çakı ifa öldürmüş r~ad~ ~zerinde yedi ~ ka~~': 
Yen! rln h · d "Kelim..,.; .... .,:a.. det, ıdı. Apar tımnn ve bu gibi umumi mahal· S . .t . y 

1 
croın ouıunnmştıır. Andrıko verdıgı Bu schehden dolayıdır ki, bu nu• 

e epsı c ~a ' eyyar sımı çı ugos avya muhu- . . tuk İngiliz ve Fr:ınsız matbuatında 
getirmiş kimselerdir. Şu halde bayat- Hazreti Ebu Bekir de mürtedlerin lerde yalnız fino cinsinden ufak hay- oirlcrmdcn Mehmed, geçenlerde Yük- üadecle,_ hır ~afta ~vvel yakalaı~n g:ı.yet miisai.d bir ~ckildc ko.rşıfan • 
lan ile beraeb mallannı d kurtar 

1bu baskınını haber almış yanına top- vanlar beslenebilecektir kk 1 1 d ,... . . h . ve tevkıf cdı!cn croın satıcısı Laz 
r a - _ ' · se a < ırım a moı7.m mev anesınde . . . . . · mı" \'c tefs·ırlcro me\'Z\I olmuştt• .. 

TYUQ ,._, __ -tt l . rd k t- ladığı halk kuvveti ile Hazreti Ali- NokGilR ekn ekler in . k" . ·k u . • . . Halım\ Levkıfhruıede zıyarcte gıttı - ~ .... 
·~ sayıı.u-w.ı-. uzer erme o u sev e ' ıç ı ıçcı en moızın. v • • H 1. · k d · · ·· 1 · Fransız matbuatının nmumi kana. .. 
mele doğru bir hareket olmasa ge· nin yardımına koşmuştu. kontrolü - Sen muhacir bir adam.sın! Bu- gınkı'1• a ıkmınd cnJ 1ısınde uç 

1
1ra ~ere- ati, Birleşik Amerikanın, medeniye-

rek MUrtedlcr ile ilk çarpışma işte bu .. . .. re \.Um npı a rn e uvnr arı uze -
.. ek'ld ld Bakkal, aJiÇt ve lokantalarda ya- ralnrda ne surünup duruyorsun? rinde hir kovuk tarif edip orada ero- tin her faaliyet sa.hasmın yılnlnıa:k 

Hazreti Ebu Bekir, Hazreti ömerin ş 1 
e 

0 
u. pılacak kontrollerde noksan zuhur Memleketine gidip rahatına baksa - in bulacağını söylcdigı-·ni ve bundan tehdidine maruz olduğu bir sıraib 

b - .. ~---...: M h edin ""'" ( Devwııı var) cd ek k ki beled. f d na' demesi ü e . · t 1 k il d ·· ff l -u sozune .u.wcu ıı amm uog- ı. • • • • • • • _ • • • • • ec <: me er ıy'e tara: m an ' ·. . z rınc sus a ı ça ı e bir kısmını kendine getirmesini is _ mesu ve mure c ı yaşıyamıyW!ngı • 
ka bir sözü ile mukabele etti: POLiSTE 1 milsadcıe edilecek ve satış yerlerine Moızı Y=:rala.mış, Moiz, kaldırıldığı tediğini. bu yedi gram eroini teneke nı idrnl< ederek umumi şekı1de, Jıar· 

- Hakhsm ya Ömer amma .. d.cdi, .. ceza kesilmeyip ekmeğin satın alın- Sen. J?r~ ha!itnha~esinde ölmüştü. bir kutu içinde orada bulduğunu söy- be kadar gitmem~kfo beraber deniı 
yine Resfılü Ekrem buyurmuştur Yer e duşerak yarala- dığı iınn mesul tutulacakbr. Beledi- ! ~uı_ııtç~ Mehmcdın muhakem~inc !emiştir. Filhakika Uız Haliaı de a.')m diyarlarcla vnkua gelen r.ıüca· 
ki ''U.lliheillallah,, diye her ne ka- na k d "" ld .. ye bu kontrolleri daha ziyade sıklaş- 1kıncı Agır Ceza mahkemesinde dün bir hafta evvel yakn1andığı zaman deleye, kendi nmk:ıdderatı icabı da 
dar canını ve malını kurtanrsa da n a I n 0 U tıracakbr. mevkuf olarak başlanmıştır. Mehmed bu eroinleri Kumkapıda kale duvıı.n olarak, alikadar olmak mecbnriye-
Allanıh hakkını vermesi mutlaka la- . Saide adınd~ yaşlı~a bir kadın F~- Otu~ Ua sof erleri sorgusun.da şunla.:.1 söy~emiştir:. üzC'rindc bir delikte sakladığını ve tini hissedeceği merkezindedir. 
zımgelir. Zekat ise cenabı hakkın hak tihde yol~ gı~erken _ buzda ayagı yan!llarr. ıyacak mı? -: Moı~ ~ana bö~Ie hır ~ey soyle - sandalyeci Koçodan aldığını söyle • İşte, bu sebebdendir ki Birleşih 
kıdır. Ancak onu verincedir ki malla- kayarak duşmU.s, ayagı kınlıruş, muh _ ~ . medı. Moızı ben elınde hır sopa He rniqtir. Amerika, mümkün mertebe müca.. 
nnı ve canlannı kurtarmış olurlar. telif yerlerinden de yaralanarak Gu- Bey~gl~ · ~tanbul arasında ışli • gördüm, korktum. Cebimdeki çakıyı Dün, sandalyeci Koço da. Kumka- dcfoye girişmemeyi arzu Ye anane,1' 
Yoksa aslll!.. Şunu bil ki ya ömer, reba hastahanesine kaldırılmış, has- yen. o.obuslcı:ı~ _Dolmab:ıhçe yolun~ çıkardım. Elimde oynuyordum. Son- pıda bir kahvede bir paket eroin sa.- fnfiradcı siyasetini ta.kib etmelde 
Tanrı hakkı i"in eg-er Arabı ~-- tahanede ··ımüşt· ·· =~ ..... ~ı. • takıb etmclcn ıçın konulan mecbun- ra ne olduğunu bilmiyorum t k kal kala - beraber istiks.-1 ı·,.m· , kendi muı-- ..1. ~ , .ua .. u~- ı o :ur. .ua.ol.ö.Uanenın t 'd b. 

1 
_ • . . . . • : ar en ya anmış, ya nacagı sı- ..- .., w.u 

tı. Muhammede verdigı-· zekAt hiss verdigıw· rapor n ..... ~.. ~~.:1: • •• ye yem en ır mese e dogurmuştur. Hadısenın şahıdı olan ıkı mahalle d 1. d b 1 d. - b. k t d t d" .. Hk d • cı c - ~J.Ue ~"\.ünın go - Ark .. .. _ . . . . . , ra a e ın e u unan ıger ır pa e cra. ın ı uşnnınemez e em.ıyor, 
sinden bir devenin diz bağını bana mülmesine i'zin verilmiştir. . a ndar otobusçuler yolun uzadıgı bekçısı de dınlenılmış, bunlar, Moizi eroini de yere atmıştır. Kahvede ası- garb demokrasflerlle maneli bir t& 
eksilt verse bir tek diz bağı i . S U f k 1 nısbctte yolcuların ve kazançlarının hastahaneye götürürlerken kendile 1 d palt bl • d sanlid gösteriyor. 
larla cenk eden·m çın on- ~yr ~~ ~r ~Z ~rı azaldığını '\"e bu yüzden otobüs işle-ırine: "Beni Mehmed vurd~. Ölece ~ ı urancd. oksutnun ~ deahn bule ara ·_ 

· Şoför Zekının ıdaresındekı 1836 t . k . t d"şt"'kl ... 1 . -· nınca. Y ı pa e croın a un Bu istikamette olarak, RosscwJt· 
Hazreti ömerin Hazreti Eb~ Beki aral '--'· · · · .. :mıyece vaz:ıye e ~- u erını 1 en gım. Aileme söyleyin, Mehmedden da muştur. Anclriko da. sandalyeci Ko- in nutku son gUnlerdekl siyasi hi.· 

u r num ı 1.öASl otomobıh, dun gece sur~rek Beledıyeyc muracaatte b ı ı d · · · 
nezdinde yaptığı bu son teşebbüsün Şişlide tramvay durağında Şişı: de-

1 1 1 
Ot b" .. 

1
' . b t kur- vacı 0 masın ar.,, edı, demışlerdır. ço da, yakalanan, eroinlerle beraber dis~Jcr a.ra.~mda ehemmiyetli bit 

de akim kaldığını gören elçiler hem . ' • ~nmu~ an ı_r. 0 ı:>çu crııı u e ı- Muhakeme, diğer şahitlerin celbi için asliye beşinci cc:za. mahkemesine ve- mevki alıyor. 
meyus hem de hiddetli bir halde ka- posu.na gı~elc~ olan vatman Yaşa· fı tetkık edilmcktcdır. ba.şka güne bırnlulmıştır. rilmişlerdir. Dr. Recıad SAGA 'f 
b'l 1 . .. . rın ıdaresındekı 120 numaralı Mac;:-ı Coz~iandu ıl n s:.oförler ~ 

ı e enne donerek mescleyı anlattılar. ka - Beyazıd tramvayına binclirmi - ı T n·!lillJffi"llJ'jllliJfil lll!illl. ı · ı " r ' 
B.u sefer bütün Badiye ve bütün tir. Bu çarpma neticesinde otomo ş- Beled_iye Reis ?Ju~vini ~utfi Ak- 1 a 1 • 1 ' lllI!:ilınfllfilfıJıfl~lllilJ!ffiWüJlfılDilillillJffillilUIIIJllllllillHlllnnınııffiııumtlJI IHl11illll!llıınınfi!JlfiffiUmfi1filffifilifilll10ffl!lill~ill!lllUmffilfifil!ll]UifilU!l/lllf 

kabıleler, hemen hemen istisnasız ts- bil. .. ol kı tam soy şclıırde yapbgı bır teftiş esnasın- • 
IAmiyetten ayrıldılar, irtidnd ettiler. .. . , a scyr s~ er nızamnamesı arıcınde A ın on s smı amen parça • d il f . . h . . H 1 R HAYATI Ve irtidall edenler de biıibirleri ne lanmışbr. Şofor ~ekı, v~k .. adan son- hareket eden 7 !)oförü cezalnndırmış
anlaşblar, küçük kuvvetlerini birleş- ra kaçmıştır. Polıs, §oforu aramak- tır. Bu şoförlerin ekserisi yanlış gü-

tirdiler hem zekatıanm vermediler, tadır. • • ı~~~ fillIDlln:m nımnan. nrn ffi'' rJI , fiil · 11 'llilt~illfilIU 'IUl'Lll flW. ll ınınınınıTI!~1:l ! Il" L1IB illfıIJillll]iC filllllım:l:.nlilll!hll1lllilllllmillm~ı1ırıfı!illl~ 
hem de 1süunın b b .. yUk il ı aşına u . ga e er Beyoğlundan Sirkeciye gelmekte /KTISAD lŞLERl: Vazifemiz büyüktür ve ana milletten sahabet gören va· Çalınacak bir çok milli ve kla-
çıknrdılar. ~tti bazı kabıleler ara- olan 2775 numaralı vatman idare - tandaşlar huzurile yarınki hayata sik eserler meyanında Sadeddin 
mnda ve hen uz d~ha İslamiyetle ala- sindeki tramvay arabası köprü üze.. T Ürk - v nan ti c ret İstanbul heınşerilerinin, Şark - hazırlanmalarını temin etmek eme- Kaynağın "Unutma Er~incanı,, e-
kala~ k~emış .oıan.lann ~afet rinde, şoför Abdullahm fdnrcsindeki •• k • taki bedbaht kardeşlerine nakdi limiz, vazifemizdir ... Bunda mu • seri vardır. 
melerı:c~me gonderdıklerı zekat his- 2381 numaralı otomobile çarparak muza relerı yardımı 400.000 lirayı buldu. Bu vaffakiyete gideceğimize eminiz. Konserden sonra "CH.ARLES 

çevirdiler. 
s erını taşıyan kervanları bile yoldan hasara u - atmıştır. Türk - Yunan ticari münasebetle- yekfuıu, verilen eşyanın tutarile BOYER,, in "Atmaca,, §alıeser fil-

gr ' · · k' f tt' k ·ı Ank beraber ı.v.. .. alb yuz·· bin lira ola- li 
Dil. rek v la---•-- nnı ın ışa e ınne gayesı e a - .,~ mi gösterilece,{tir. ;;;_ -r.. .... 

1 
eni Sabah 

ABONE BEDELt -TDrklye !onelıl 

IEN!LIK 1400 Kuruı 1700 Kurwı 
1 AYLIK 750 lt 1460 :1 
1 AYLIK 400 :1 800 lt 
1 AYLIK 150 lt 100 :1 

5 İKlNCIKANlJN 1940 CUMA 

358 H.Zilkade25 355 ~. l.Kiııua22 
CIDııı 5 A7 I 1 KHun ı 59 

Es.111 S••t v ••• 11 s •• , ...... ot•• lkf•'I ıaıı .. öt•• lkJ•lfi 

2 33 7 25 ' 47 
-7 26 12 19 14 41 

Akfe_, v .... 1-..k Akfe. v .... ,.__ 
ll 'io 1 38 1246 -1, S4 1130 s 40 

ı>e ... a.ra .lli.U1ULI- d d k ·· ı rak hesablamak mümkündür. Bü- 1 
Ç ra a cereyan e ece muza <erelerdc nanç Yalnız bir dühuliye ile görülme· 
apa~ tramvay du:~ğında tııı.m- bulunmak üzere dün ekspresle Yuna- yük rakam, minnete layık bir ha- miş bir yeniliği havi bir konser 

vaya bın~ Şehremınınde Karaca nistandan bir heyet gelmiştir. Heyet mi yet eseri ... Lakin kendisi de bir Bu isimde aylık bir san'at ve dinlenecek ve güzel bir filim sey·. 
çeşme sokagında 21 numaralı evde istasyonda Yunan başkonsolosu ile çok cihetlerden hakikaten büyük fikir mecmuası intişara ba§lamış- redilccektir. 1 0 :u:sn 16 yaşında Cemal müvazene- şehrimizdeki alakadarlar tarafından olan İstanbulun nüfusuna nisbet br. İçinde genç ve değerli kaJem-1 
sını kaybederek d~şmüş, yi.izünden kar§llanmıştır. Yunan heyeti dün ak- edersek, yardımımızın henüz adam lerin pek çok, dikkate şayan yazı-

: 

l 

:~~lanmı§, tedavı altına alınmış • şam Ankaraya hareket etmiştir. başına 1 lirayı dahi bulmamış ol- lan vardır. Tavsiye ederi. 

• • • Zahire ihracatı muayyen duğunu görürüz ... Yardım faaliy& x = 
Altınbakkalda Kemer sokagın-da llJ atla rdan •falı 1 ti, ilk günkü hızile devam edi • SAF1YEN1N BÜYÜK KONSE-

1 Yor Yakın zamanda bu ma.+--- Rt - KtZı'lııy Alemdar nahiye.sin· oturan Dimitri oğlu Yorgi Ortaköy- yapı mıyacak ·· .lAWU"uı 
den tramvayla Dolmabahçeye eoe- Zahire fiyatlarını tesbit etmek ve §Üphesiz milyonu dn aştığına §ahid den: Zelz.e:le feliketzedeleri için 

" la - Azi ·· fik ili · · kıymetli san'atki.rımız Safiye 51. lirken tramvaydan atlamış, yere düş harice müsaid fiyatlarla ihracat ya- 0 cagız. z ve muş m etinu-
müş, ba§Indan yaralanmı§, Beyoğlu pılmak gayesi.le dün Toprak Mahsul- zin yüksek semahatini gördükçe 1/940 cuma günU ak§amı saat 21 
hastahanesinde tedavi altına alın • leri Ofisinde bir toplantı yapılmıştır. korkunç badireden arta kalan kar- de Çemberlitaş sinemasında bü • 
mıştır. Bu toplantıda hububat ihracat birliği deşlerimizin hesabına duyduğumuz yUk bir konser verecektir. Bu kon· 

• • • fı.zaları da hazır bulunmuşlardır. Top derin elemin hafiflediğini hissedi.. serde musikide uayanı dikkat bir 
Zincirlikuyuda ana lô.ğunı kaz- lantı neticesinde arpa fiyatlan 5.515 yonız. yenilik eseri olarak meşhur "La-

makta olan ameleden Mehmed, çö - ve çavdar fiyatları da 5,5- 5,30 para Müthiş kayıbımızdan sonra, danyi,, kadın Macar orkestrası ile 
ken bir toprak yığını altında kalını§, olarak tesbit edilmi3tir. Badema ih- yalnız onların kurtulduğuna,onlan 
sağ ayağından yarnlanmış, Beyoğlu racat için yapılacak tekliflerin bu fi- bari kazandığımıza şükrediyoruz. 
Belediye hastahanesine kaldırılm~ - yatlardan aşağı olmamasına dikkat Şimdi harab yuvalarını yeniden 
tır. edilecektir kurmak, y~rnlannı iyice sarmak 

kıymetli sa.n'atkarlan ihtiva eden 
alaturka saz birJeş.ik olarak çala-

caklar ve kıymetli san'atkanmıza 
refakat edeceklerdir. 

Biletler sinema gişesinde satıl· 

maktadır. 

~ ~ 

FELAKETZEDELER lÇ!N 
Temsil - Üsküdar Halkevi Ba.!i -
kanlığından ; Erzincan havalisin
de vukua gelen feci zelzele felaket
.zedelerine yardım rnaksadile evi • 
miz temsil kolu 6/1/040 cumarte
si günU akşamı saat 21 de Üskü -
dar Halk tiyatrosunda. hasılatı mil
li yardım komitesi Üslı:Udar ~ubc
si elile Kızılaya verilmek üzere 
Celiil Mü.sahiboğlunun (Fermanll 
Deli Hazretleri) isimli üç perdelik 
komedisini ~msil edcccl:tir. 

Davetiyeler: O gece tiyatro gi
ıesinde satılacaktır .• 
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ı-.{•1~1-if3:l§!I,.~ c;~~:~~::~i.~~~~~~ Bütün insanllk ~ - ._. • • -- ~ -1• ~ Bır kahrama<Jın olumu • 

·Polonya Başvekili eski .. :~~e~~ydı~gunız-~.t:;~= !m.~ada '!,OŞ,!J[C!~ g~\e~:::~~ 
u..ı.e• ..... u.... • ""' .,, • fi!!!I rzincan fclilkctzedel~r1?-e y~r • • • t kb • h • dön toprağa verdik. Em dun etmek il.zere, buifuı wtl· reıımı a ı ettı Sadık ba.ba ti B:ılkan Harbinden Kardeş lstam memleketlerinde teberrüler !etin seferber olıruısı, lıorkosiu lrod
başlayıp tstiklaı savaşının mesud ne- • • d. D t e rett ntsl.Jetınde canıa. b:ı~ıa yardnu 
ti<~iJe sona eren uzun ve sürekli art.yor-Çın 50 bın dolar ver 1 - os sen .. işine koyulması, milletimizin ha.iz 

Pilsudaki sistemini takip eden 
eaki hükumet erkanı muhakeme 

olunarak tecziye edilecek 

mücr..tlcıe . yı11armaa ııa.yatını belld bilerin şahsi yardımları da başladı - Bel- olduğu yıilisek karakteri göstermek 
binlerce defa tchıikeye atarak ynr- ı .k Holandada listeler açıldı mbarf1e ıftaıara aeier bir m!lllZa-
duna .milletine sayısız ve feWı.kara- Ç 1 8 V9 r.ı.dır. Bu amd!ı, uğradı~ımı.z :u!l fo-
ne hizmetler ifa etmiş bir kahra- \. llketl pnyla~mak üzcro bize m2Den 

mandı. . .. 1 Ankara, 4 (A.A.) - Efganistan Yugosl.a''l~tnın Yardımı . \'e maddeten va.rdım.Iarını enirgemi-
.. Ncrede,., t~lılil~eh, ba.~ı muş: kr:ı.lı ha..smetlu Zahir han hareketiarz Ankara, 4 .<A.A.). - Hareketiarz yen e<'nebi d~\•letlere de t~~kkür 

liül, l).aW..t. ımlmns:z gonınen vatani f Fk tzedeleri için 2000 İngiliz lirası feliketzedeler)Ile bır yardım olarak etmeyi bir bor9 biliriz. İngiliz, Frnn 
Patis, 4 (A.A.) - Stefani ajan=da.n: bir \ 'azife mc\'zuu balısolınuşsa ''Bul- ı ~b:r;ü buyurmuşlardır. Yugoslavya hükumeti 50 bin dinar sız, Mısır, İran, lmk, Efg::ı.n.istnn, 

~ste~~~0?Y~ B~veki~ Gene~ Sikorski, Pilsudski rejiminin adamları ye ıgnr Sadık,, behem~l~al ?r.Mla.
1 
b:ıımı- Efganistan Kızılmihrab cemiyeti teberrü eylemiştir. Ywuın, Rumen, Bulgar, Yugosb.v. 

nın u~ a ey
1
hin._de §ıd~etu. bır nutuk söylemiştir. :Mumaileyh, Polonya- muş, çabalamış, didinmiş, belki Y~- de 3000 1nmliz lirası teberrü eyle - Avustralya Ve Mısır Kumaş Amerika \'e Sovyet Rusya bükfı -

neşet etm·ış 0 d~gu hezıınetın bu rejim taraftarlannın ehliyetsizliğinden ı ra.b.nmış f:ıkat mutlaka mbu\'haftifaJ.d· miştir. 0 

Veriyorlar nıetlı."rin1n gösterdikleri bu nezaket 
Ge ış oldugunu beyan etmiştir. yetli bir netice elde etmek a yar- Irak llükôrnet Ve Milletinin Ankara, 4 (A.A.) - Kanada Kı - ve yakınh.li, kıılbinıizde obedlyen 

Polony:e~ ~u adamların yalmz tarih tarafından değil, ayni zamanda lığına. ermi' bir va.tan feda.isi idi. Hamiyeti zılhaçı fe!ılketzedelere beş bin dolar hakkcdilıntş ola.ı:nk yaşıyacaktır. 
ınün Veri1{11 :~ı taı:atından muhakeme edilerek haklarında. icabeden hük- Mal.'cra ve sergmeştleri efsanevi Bağdad, 4 (A.A.) - "Havas ajan- teberrü eylemiştir. Diğer taraftan D~ğer taraftan '·atanda.5larm yar 

ecegıni ila.ve etmiştir. birer feda.karlık ve feragat menkıbe- sı bildiriyor,, Avustralya hükı1meti felaketzedele - dımb.rının da. b>ittikçe daha. şuurlu 

Finlilerin. 
4 • t. t • • • si teşkil eden merhum ~~- baba, Bağdad hükll.metinin verdiği 12000 re yardım için ne gibi şe~lere ihtiyaç bir mahiyet aldığmı görmek t.e blıi • f evvelki giln Sıunatya.dakı mntevan Türk lirasından maada, Irak Kızılay bulunduğu hususunda al8.kadar ma - memnun ediyor. F..zcümle Halluwle-

yenı Za erleri• k. ira C\inde büyiik ruhunu Alla.hın~ Cemiyeti l500 lira da.ha göndermiş kamlar nezdinde istimzaçta bulı:n - rlnin :fa.nllyeti gitgide dalıa. müsmir 
teslim ettiği zaman tecWz ve teldi- ve Anadolunun zelzeleden hasar gö- muş ve verilen cevabda. çadır bezı ve olmaktadır. Bu cümleden olmak ü -
nine mukt.azi beş on llradan dahi ren mıntakalan için halkı iane derci- koyu renkli ylinlü elbise kumaııı gön- zere Eminönü Halkevlııln, Ya.kla.lı -

J9ı / L'L' ma.hnım balu.ııacalc derecede yurd ne davet etmiştir. derilmesi rica edilmi.jtir. Mısır hü.kU· makta ol!Ul kurban bayramı için gU 
ayyare er mUVQTTakiyetli akınlar hizmetlle hasis menfaati blıiblrinden Suriye Ve Lübruının Yardım Ve m?ti tarafından .. ayni s~tte .. vaki zel bir program haztrladığmı öğren-

l . • ayırmayı bilmiş metin ve feragatli HüL.;Jmeti.mizin Teşekkürü ~Urac~ata da ~un bat~~e. gonde - dlm. B:ıyr.ıın gUnleri ll:ılkeTinin 
yaptı ar - 2 Rua Fırkası çevrıldı bir insan oldu~nu isbat etti. Berut, 4 (A.A.) - Ana.dolu fela. rilmesı arzusu izhar edilmiştir. bahçesinde bUyUk kazanlar lm.ynı-

İşt.e her şeyini \•atanına. vakfetmJş 1 . dı . . Tür' k h'' Lahey ve Brüksehle ya.rdım yacal' \'e va.t:ı.nd:ışlardan lstlycnler S • ğuk ketzede erme yar m ıçın u • ki 1 kurbanlan llnlk le • tokhoım .• 4 (A.A.) - Havas aJ·an- llll2 Ta . . . aJd olan bu Sadık baba, belki de 80 - ki\- tinin emrine verilen 300 çadır Komiteleri keseee. er ·ev nne 
f:;J. bildir' .... m yyarecilennm Hova.ff yeti tan titri ı betk· de sıcak bir ~r wı.ıe Ank 4 (AA) B vereceklerdir. Bu koynnlarm etle -ıyor: H ı · ki 4 . B' !tal yere<, 1 

· • - ve 5000 battaniye hususi vasıtalarla 1 ara, · · - uraya ge-
Social Demokraten gazetesinin Fin gön~:ün·.. (~.A.) 'd ır .. Y~n bayı . t.edarJkten bile il.ciz hır b&lde gönderilecektir. jlen malUnıata göre Lahey ve Brü.laıel rindcn felilteb:edeler içbı ka\'lll'1Ill1 

L.'ndiyadaki muhabiri iki R f k Finl d" un ıda.resın. e ve ıçms e gözlerln.i bu fini diinyaya yumduk- Fr nsız fevkalade komiseri Puaux de hareketiarz felaketzedel~rine te - yapılacak, deri ve banıa.kfarı da es-
.. A ' us ır a- an ıya tayyareci.len bulunan a- +~- te hiz v t.ekfini işi a ' .. b 1 k üze b" ki teamül mucibince Tayyare Ce -• nın glajaervi mıntaka ı d kuşa. . ti . b' . . . wuı sonra. onlm c e - L"bnail ve Suriye hUkfunetlerile mu- berruat ka u etme re ırer yar-
tıttnak Uzere bulunduğun::: • ~: ır Fı.nla.n<l!ya tayyaresı, ni deruhde eden veıfab bir a.rkada.~ı 'ta~ k kalarak müşterek paradan iki dun komitesi teşekkül etmiştir. mJGyeı·ttzi~led~~riUnt~~ı:tiriia. .• olan bu hare-
n ektedir. Bu muhabire a a er ;er- il . yaUgarb~nde_ld .~ovyet tayya- hıçku:ıkl:ınnı zor zaptederelc dedi ki: ı .. ~ıı frank ayırarak kamp levazı· Cenubi Afrik~nın Taziyesi "' <&s> ~ 
le rın bu mınta'-~-1..: n z~. us- rec enne B vazıfesı goren Estoııya.- - Mehnıma son hfümetin üası yuzt d 'k' t h . tm'..+' Bu ıe-I Ankara 4 (A.A.) - İngiliz büyük ketin vahnd:ı.~lar a.ra.sında. ~ak 

. ~w:wu vazıyeti çok nın Oesel adası üstünde"bir uçuş yap- t ed . mı e arı ıne a sıs e ıs> ... ır. , J 1 kar l ~lll!I. em.inim Diğer 
n: ~tir. Zira iaşe merkezlerll lan tı i~in Belediyeye mlira.c'aa cyıın, 1 va.zlm imal olur olunmaz Türkiyeye 'elçisi Hariciye Vekilimize hareketi - Y şı :ına · 
i:tıbatıan kesilmiş bulunu e ~ ~~- di 11 0 1 fuıs"' .. bo _ dedim .. bana.: A sevkolunacaktır. arz felaketi dolayısile Cenubi Mri - tar:ıftan bu fildr biraz da.ha. umn -
tı n cebhe üzerindeki Ru:or. . • b rdı an . ya ı. ar d~se So unu h m - l\faballeden bir faknhal n1az- ı Ankaradaki Fransız büyük elçisi ka hUklımctinin taziyelerini bildirmiş mile~tirilP.biliT ve mutl:ıkıı biltlln bir 
ı·')k bü ük' .. zayıatı a man etmışler ır. vyet ava .__ ... _ ._ da dım 6'1el·ım . ko"un d .. ,;.;ı kestigı~· lı.."Ul"bıının. etin.~ ~ · . y tur. Finlandiya ta are ' dafi batar aları harekete mi ise rn.'-'!sı ya.punn yar . V' •• Massigli Türk hükfunetinin hararet· tır. ·' ',.,. ' · 
len gıttikçe daha fazla. fa.ali yyet •• - de Fi l d~ t . ~eçb tş ' cevabını \'erdiler. Şaştım. Bır Bulgar ili tecıekkürlerini Puauxe bildirmiş - Sovyet1er Birli~ 10 Bin Dolar den bir mikt:ı.r getiren vatandaşla.-
ternıekte k y gos- nan ıya ayyaresıne ısa e '\!a- s-~ıı 'ı d"a"ın .lir de onu dHenci ye- "" T l .. Etti nn bu etleri de ff'l~t:zed~lere gön-:M · ve ayakçı efradla birlikte ki olmamıştır ' au ' u..,1 • ı . . . . • tir. e •erru 

ll'lllansk mıntakaaını tahr"be K Fin1 . d. ta 1 . M rine koyan kartaRıye zihniyefuıi... Mısır Ricalinin Taziyeleri :Moskova, 4 (A. A.) - Sovyetler derilecek kavurmalann içine katı* 
lı~ınaktadır. Bundan ba.şk 1 

Fuf' - m e~~ b .. yila~ kı~~ f Y~~ret er~.st ur: Kapıyı vurup ~ıldun... A 
1 4 

(AA) _ Hn.reketiar:ı: birliği halk komiserleri meclisi, Tür- la.hlllr. 
dıya. tayyareleri Leni da. . an· ~ıs a u n~ ~ye go er * n '~ra, ·1· M. V fd p t' . kiycdeki zelzele felii.h:etzedeleri için Eminönü Ha.lkevin.in ba teşebbii . 
lr•t'ca be ngra a mılyon- mış er ve Kızılların muhımmat depo- felılketı dolayısı e ısır e ar ısı b' d 

1 
dı d bul t stinü takdir etmeyi bir vazife bili· 

11 ya~name atmıştır. larını ta.hrib etmişlerdir. Iiati kırtasiyecilil• zihniyeti mer- reisi Mustafa Elna.hhas Paşa ile Hi- on ~n . 0 ~r yar. ~ a , ~~uş ur. rlm. 
Bı.n Rus Askeri Nasıl Finlandiya tayyarecileri Uhtupta huın Saddc babaya bir dilenci mua- mayei İslam Cemiyeti kitobeti tara- Elçderumz, Ha1?cJye. 'ekale~ Me- MURAD SERTOGLU 

lI 1 . . İhına Edilmiş? Ruslara taarruz etmişler ve Sovyet- melesinl revn. görebilir. Lakin onun fından Büyük ı.rnıet Meclisi reisi Ab- murl:ı.rı 30 Bın Lıra. Ve~~ıler ........................... c .. ,.. ........ _ 

tav e ~ınkı: 4 (A.A.) - Finlandiya krin Uhtupla Suomosalmiyi biribi'ri- t.enüz nıhmıun son dakik!Mla şad ol- dillhalik Rencfaya t~s!';ür. ve. ~ziyet ... A~ara, ... 4 (A.A.) - !'1~r.1cıye ~e-. ç· M ff k• t• 
bı. • Yaıele:1'. uzak §inıalde, So et kı- ne bağlamak için inşa ettikleri de _ duğu mulın.kka.kbr. bildiren telgraflar gonderılmistır. kal~tı ~r~an ve memurını ile harıç- 1 n uva a 1 ye 1 
u~:~ gserısınde mü~ sureie faa.- mir yolunu tahrib et.:nişlerilir. Sov - Zir~ kadirşinas ja.n~~a ln1!11an- Civanmerd Çinin Hamiy~ti 1 tein c!çılıkler ve .!ton:oıos~uklar a~a- __ 
lf>() arfetınektedirler. Düşürülen yetler, Suomosalmide harabeden kı- danbgı merhumu etıedl ıstiratg--~hına Ankara, 4 (A.A.) - Chunkıng'den sında zelz~le felaketı milnasebet~:e Kanton'a saldıran 
e· . ~et tayyaresinden en az 50 taata takviye kıtaatı göndermek im- bir bölillı l'ttehrne<lcikle te-şyi ettirdi bildirild;ğine göre, Çin Yardım Ko - toplan:ın ıanc ve yapıl:ın taahhud d h• . 
• ~~~·· ~andiya hava kuvvetleri dU- kam bulamadıklanndan, alelade Fin- ve Sadık baba. kabrine tesadüfen o- misyonu harekctiarz fcliketz~ele~i- , mi~ta~ı_:ıın ?O~~ lira raddesinde ol- Or ~ ŞS. fr Civarını 

tiştür. landiya mUfrezeleri bunları püskürt- rada bulunan Tiirlt mcltt.ebli ya.vnıla· ne bir yardım olmak üzere ellın bın dugu ogrenılmışt.ır. şımdıden ele 
ın Sovy~t esirlerinin. ifadeleri Suo _ meğe muvaffak olmuştur. Bütün Sov nrun masum ellı-rlnde havalanarak Çin doları tcberrü eylemiştir. A vustraly:ı.nın T:ıziy~i .. ge Ç İ rd İ 
ti ~akklıni muzafferiyetinin ehemnny _ yet askeri kantinlel'i tahrib edilmiş· incll. Bin Sterling Veren Bir Ermeni Ankara, 4. (A.A.) - İngiltere bu- H k k 

4 
(A A) _ Kan-

""'a· ın~a bir fikir verebilnı ktedire tir. Merhum Sadlk haba.nın temiz ru- Dostumuz Ve İngiliz Centilmenleri yük elçiliği hareketiarz felaketi do. - ongh ~n '., d. ·Hs. fink .r,sır edil b' e . . 1 .1 A tr 1 1 ü.k' ~ t ' . t ton 3C rı en arın a ıa ve . . en ır Sovyet aıa'tn• ..... k Norv~in Yardımı Jıuna bu mazhariyet kıfa.yet eder. Ankara 4 (A.A.) _ Pariste bu- ayısı c vus aya ı ume ınm e- . ah 
11 

. d bul J _ trııserı Rusı J.......uJ. o- J ö 1• • .. t . 1 . i "bl" y Şetsm m a erın c unan a il ' '. arın, hududu bir fırk Oslo 4 (A.A.) - Norv""' gönüllü- A. CEMALEDD N SAR.lt.00 L lunmakta olan B. Gillbenkyan hare- ı essur ve a.zıye erın ı aga memur k tl . b' k def Çin · Yanı 17 000 a ' ~..., • ed·ıa··· . H . . V k"l ti bildi pon uvve erı ır aç a lii'ıylerniştir. R neferle geçtiklerini le~dcn mtirekkeb ilk. kafile yarın •""••••• ................ : ......... .,. •• _ ........ ketiarz feliiketzedeler!ne yarfüm ol - .1 .ıgını arıcıye e a e ne r- kıtaatının taarruzuna uğramak-
t:. suıda s . us kı~tı. nihayet nok- Finlandiyaya hareket edecektir. Ro os eve it' 1 n Nutku mak üzere Adliye vekili Fethi Okyar mıştır. . . tadır. Çinliler, tayyare kuvvetlerinin. 
lo.netre uu:::::ıos~de .buıu:ıan 40 ki Oslo,. 4 (A:A.) - 20 Norvc , dok· . de.~iU.eti!e 1000 İngiliz lir~sı gönder - Beynelmılel ~l~.le~ Dıvannwı de mlizaheretile Japon hatlarına bile 
g jlünün ik. t ugundaki . !_Uantajervi toru Fınlandıya ordusuna yazılmış • ( :8aş ta.rafı 1 .ncule ) ır..ıştn-. Bundan başka :M:ıster Ernc!lt, Te~'isunı girmeye muvaffak olmuşlardır. Düş-
linde ilerl ı a~afından, .iki grup ha_ tır. yal ve ekonomık hayat o kadar fena Oriver, Mister Ellcrm'.mn Vilson Li- \ Ankara, 4 (A.A.) - La Haye dai- mana çok ağır zayiat verdirmişlerdir. 
dir. Rasabern~e t~bbtls etınişl.er _ Norveçin, 100 hasta bakıcı gönde- tarzda yürümüştür ki bundan niha· na, Mister Papayani Lina, Mister mi adalet divanı reisi Gen·cro Hari- Kantou şehrinin bütün civarı şimdi 
ftndan zap~v!et ıaşe kıtaatı tara- rilmesi hakkında Finlandiya tara • yet ihtilaller ve diktatörlükler doğ - \\'esteat Lina tarafından yine Adli:;~ ciye Vekili Şükrü Saracoğluna gön- Çinlileıin elinde bulunmakdadır. 
Yalılar S dik~n sonra Finıa.ndi- fından yapılan talebi pek yakında muştur. Amerikada biz ayni ş~rtları Vekili Fethi Okyar delaletile beşyüz derdiği bir telgrafla, hareketiarz fe- Koyu istikametinde ilerliyen Çin 
geri hatıa:ıvyet ıaşe kollaruu ve is'af edeceği ümid edil.nıektedir. müsalemetpcrver bir şekilde halle ça onar Türk lirası tc~rrii edilmiştir. 1 

lli.keti dolayısile daimi adalet diva - kuvvetleri şehrin duvarlan içine gir-
eonra şimaı~~ağa başlamışlar, Amerika Tayyare Ve Pilot lışıy~ruz... .. . Yunanlı Do<;;tlarımız Bir Uast.ahane m~ı~ teessür ve taziyelerini bildir - meye muvaffak olmuşlar ve dilşman-
lerd.lr. Bunu .. P yolunu kesmiş _ Gönderiyor Dıktatorlukler ve kuvvet psıkolo· Gömlennek tsWiler , nuştir. la şiddetli bir muharebeye tutuşmuş· 
ted nıuteakıb kiliseyı· J·ıs· ı· hemen bütün hallerde demokra- · 1 ••........................................... J ı dalı · d'd v en Fiııl di zap • Kopenhağ 4ı {A.A.) B' ı 'k A ' Ankara 4 (AA) - Bize verılen !ardır. apon ar a şım ı en agu cıknıaz içın· adn bY8.lılar, Rusları bir nıerikanuı Ri ' el il.v-:- ırk"'eşı .J-~ıtik hareket şu veya bu sebebdcn do- maili.mata' naza.r~n· Yunan hükfuneti Londrııda ipini kcp11ren zayiata uğramış bulunuyorlar. 

e 1ra.kmışlar ta · ga ç ıgı er anınwu.ı ı d · bl t k bili ed 
r.uza geçerek adım adım. il ve :ır - bıri, Fiulandiyaya. kô.nunusııni nilıa.· ayı mo ~~ ıca ara e ~. e~ez hareketiarz feliketi dolayısile bir bE- lon ?' evi yıktı i•pany•d• feyezan 
'~ Sovyet fırkasını kamil e~l~ler yetine doğru kırk tayyare ile, ayni hale g~l~gı. zaman dahıli ~artlann yardım olmak üzere heyetle birlikte ! Londra, 4 (A.A.) - Londradaki Madrid, 4 (A.A.) _İspanyanın ce 
rnışlerdit. en ımha et- miktarda Amerikalı pilot verileceği- ıslahı ıçın şı~detle hareket lazım ol - bir seyyar hastahane göndermek :ır- tayyare dafii sabit balonlarından bi- nubundaki feyezanlar bir felaket 

ni söylemiştir. masınd~n dogmu~~~: . zusunu izhar eylemiş ise de, dost ri, palamarını koparmıştır. Balonun mahiyetini almaktadır. Bir feyezanm 
• Amerıka gençlıgını bır .~ere d~a memleketin bu güzel jestinden dolayt teli, Londranın varoşlarından birin- bu kadar vahim olduğu asla görUI -ıngiltere - Rusya r Avrupa toprak!a.nna ?~nde.r~egc teşekkür edilmiş ve şimdilik buna lü- de 7 evi hasara uğratmıştır. Balon, memiştir. Şiddetli yağmurlar devam 

1 
°' muv~a.kat etmiyecekle~ bılcliren zum olmadığı bildirilmiştir. iki kilometre mesafede yere inmiştir. edi"·or. ~ f" - M•/lA •kt d Amenkalılara hak vernuyorum, fa- J 

ile ırin avdeti1;1den l l l ıaa 1 kat kimse böyle bir tasavvurda bu- ================:-=======-==================-================================ 
conr ' k k lnnmarruş, kimse onlardan böyle bir d.' a lllünasebabn orama an unu teşebbüse muvafakat etmelerini iste-
evamı zorlaşaca~a p t• nıemiştir.,, 

benziyor ~ ar 1 grupu, bir ko- Reisicümhur, dünya sulhünün ye-
misyonda tetkikine niden ve sağlam bir surette kurula-Loı dra 4 (H l l 

tn ı. ' Uı3usl) - Buraya d" karar Verdt" bilmesi, ihtilafüı.rın konferans ara 
e"te olan Lt ilte on 1ha1li prensipinin tesisi ve serb~ ti-

l1i'c el . . g renin .M:oakova. bü. Ankara, 4 (A.A.) _ Cümhuri- k" 
. Çısı tekrar Va.zifes· b .. yet Halit p . . . caretin temini sayesinde müm un o-

n-ııyecektır Ar 1 aşına don- . " n.rtisı Meclis Grupu bu Iacağını ve milyarlarca insanın an - Ş k 
zar idame .edeun~:batı nıaslahatgü. = ~/1_1940,, .saat. 15 d~ reis ve- cak demokrasi sayesinde hür ve mü- İmşe grip ( [ 
fa. Rusya lince r. Biiyük Britan. landı~lmı Uranın nyasetınde top· l r~ffeh Y~~yabileceğini söyliyerek L ondrada.n bildirildiğine göre İngilterede yeni 
t d' nı asebatı k.-•ı- ş 1 d atir 
e ır. Ancak İngiltere h .~~ek - Buna. tekaddüm ed lsed 1 oy e enu!>' : bir harb hastahğı başlamıştır. Bu hastalığın 
~et matbuatı üklln:ıeti Sov müzakere.si ikın 1 ed'l en ~e 1 e • t "- İnsanları kendilerini hak ve ~mi şimşek griptir. Hn.stahğa bu ismin verilmesi se
neeriya+>-·- bunve Moskova radyosu ınilli iktı.sadı k a ı:emış 0 

an I' teşebbüslerinden, meşru faaliyetle - beblne gelince hastalığın ürperme ile kanşlk !JİddetJl 
"4A.U!l u sadece n--.. 1. oruı:na. anunu pr<>- · d · tifad imkA alnız de 

~0.Bebetıeri U4! • ~et nıti jest üzerinde cereyan eden mtiza· 1 rm en, . ıs e. anını Y . . . • bir ateşle başlaması ve a.nca.k 48 saat devam etmesi-
Öe.hi oı'l,.l<>cri-: klindiğide devanı ettirme~ kere sonunda p · · 'd mokrasıler teının eder. İşte şımdi.kin dil". İn.,.ilteredo binlerce ı,.;.,; bu hastalıktan musab 

(:> """W"l - .r~ ro;yenın, grup 1 are d dalı .. b. a·· n .......... 
giltere ~-ıar Jta.naattndedir. ln- heyetince yneiden teşkil edilecek l 1 en a ıyı ır unya manzarasını bulunmaktadır. 

.1..• uı ndiya 30 ki ilik b ancak bu suretle tasavvur edebiliriz. 
tir. Ya Yardın:ı edecek. · ş ir parti komisyonunda 1 ~ De 3 

ı~aıy,,.. . . tetkiki kararlaştırılarak saat l9,SO Yeni yıl ile, beşeriyetin tanıdığı en L .d 
ld ......... sef.ırınin de Maska da celseye nihayet verildi iyi bükfunet sisteminin demokrasi o- Mennerhaim ve aı ener 
ı.. aYtı.i ZaJXıazıa rastgAh .... ~~...:~ayı ter- ltaıv a ki Al larak sabit olacağı yeni bir devrenin F inlandiy.un ın bu''yük' bir kıılırarns.nlıkla, müdnı-
ura, diğer de .._...,;ıı.&C, Lon - .... a manlar açılmasını dilerim.,, ...... 
'.ı:l& Yaknıd vl~er nıUnıessillerinin Ronıa, 4 (A.A.) - Yukan Adicde Reisictim.hur kongreye teklif ettiği faa<.;ım idare eden Ma.reşnl Man:nerheim'in 
thı<iedir a &YJıl liizunıu duyacağı fik ~anı.et eden 185.365 .Alınanın reyle- bütçe ile milli müdafaa tahsisaiuı , · .'..i..lrn füıs ~~=~>a), Ye general olarak Çar ll ncl Ni-• = Ainı:m~ya gibook için kullan- .400 milyon dolar zam ve yeni rfümnı .. o. ·mu ~:.ıwri hahınduğu maIDmdo:r. :Est.onyalı ar-

._ an bıldirılmekted.ir. l tarhını istemektedir. 1 !;:aJ.ı..".:'ı, General T.aidner de, eskiden Çarlık ordu .. 

sunda. süba.ydı. Fa.kat Mareşal lrlanu.erlıelın kadar 
değil. Filhaldka Baron Ma.nnerheim imparat.orlu!c 
mulıa.fız alaylarından en mükemmclleriııc!en biriııa 
mensub iken, ziraat işçilerinden birinin çocuğu ol:m 

Laidner, neticede bir piyade alayında. yüzbaşı iili. 
Bu suretle General La.idner, kendisinden daha ~·~!~it 
ola.u. Baron Mannerheimiıı kendlslne daima ekselii.ı~ 
Baron dediğini (&lamı.erhelm 70, halbuki Laidnor 55 

Y3§llldadır) büyük bir htinnet ve rfa.yet göst.ermeMe 
olduğunu söylemektedir. 

Bir gün Finlandlyaya yaptığı resmi bir ziyareti 
mUt.ea.kib, Laidner maiyetindekilerden birisine ~yle 
demişti: 

...:..... M~ lınna ekselins dediği zaman öyle tu• 
haf oluyorum ki.. her zamaıı, onun naza.rında ufaW 1 

rütbeli bir sübaydaıı ~b b1r tel olmadığımı .._ 
myorum .. 



YENlS.A.BAR 
5 tkincik&nun ·1MO 

&blf• ı' 

Haftalık 
• 

-SiY ASI 
• 
iCMAL 

YAZAN: -
ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiii-t Hüseyin Cahid YAL ÇIN 

Rusya, Fir.landiyada galip g~lse ·de ..• 

12.50 Türk müziği "PL,, • 
13.30/14.00 Müzik - Karışık hafif 

müzik "Pl.,.. 
18.00 Program ve memleket saat 

ayan. 

Avrupa ithalatını bertaraf etmek 
icin Holivudun harpten istifade 

• • . h b" ""dd t ı..: • d ak 1805 Türk müziği. Çalanlar: Ve· Finlandiya tecrübesının Sovyetlere da a ır mu e Sal\ın ~rm cihe,· Ruşen Kam, lzzeddin Ökte. 0- etmesi mümkiJndilr, fak at •. • 
lüzumunu anlatmış olacağı ümit edilebilir- Faşizmle Papahgın an. kuyanlar: Melek Tokgöz, Mustl.fa 

'aşması ne semere ver bilir?- Abluka tabiileşti- Finlandiyaya yardım Çağlar, Radife Erten. 
19.00 Serbest saat. 

~ · .. · l h ld b tar Mi · ·ıan tmi 10.10 Memleket saat ayarı, ajans 

d 
Finlandiya. harbi zama - ncvı sılahla.rla da olsa, dunya ış erı a e unun z ve şc • nı ı e · .. . 

f ınlan ıya nın en mühim meselesi üzerinde tesir göstermek arzusunda- yeceklerini bildirmi~lcrdir. Bunun metcorolo~.ı ha~r1.:ı:ı· . 
tıafbl olmakta devam ediyor. dır. Harbe mfı.ni olmak için te§ebbüs- bir ihtiyat tedbiri olduğundan şüphe 19.25 Türk müzıgı •. Faaıl heyeti. 

Bu harbin ehemmiyeti bUyük, mo- !erden geri kalmadı. Bu tavassut ha- yoktur. tsveçin, Norveçin, Danimar· 20.00 ~onu~ma. "Milli kahraman-
dern, her türlü silahlarla mlicehbe?. reketleri içinde kendi noktai nazarını kanın Finlandiynya yapabilecekleri lık menkıbele~,,. • 
zannedilen Rus kuvvetlerinin kıyas ta bildirdi. Halbuki Papalığın hiris- yardım insan bakımından pek malı- 20.15 Temsil - Faust.- Yazan.~ 
t.abul etmiyecek kadar kUçUk Finlnn· tiyan fılcınine telkin ettiği fikirler dud kalacağı aşikardır. Bitaraflar, the, tercüme eden: Seniha Bedri Gök· 
diya ordusunu mağlfıb etmeğe bir nasyonal - sosyalizmin şiddetli biı Finlandiyaya gayet bol silah, cebha- nil. 
tiirlü muvaffak olamamasından ileri tenkid ve takbihi manasını haizdir - ne, parn yetiştirseler, hastabakıcı ve 21.15 Serbest saat. . 
geliyor. Rus ordusu galebe ç.alm~k lcr. Faşizmin tam bu su·ada, Papalık doktor yollasalar bile asker sıfntile 21.1? Müzik • Ri~~eticümhur fil. 
şöyle dursun, Rus toprakl.aı:ım. bı~e ile b:ırışması ve Avrupa medeniyeti- harbedecck insanlar bakımından ih a~onık orkestrası Şef • Dr. Prae-
Finlandiya. hafif kuvvetlennın ıstı - nin esaslarını kurtarmak hususunda tiyacını temin etmezlerse günden gi.1- torıus,, · . 
!asından muhafaza imkflnını bulamı- müttehid bulunduklannın ilfm edil - ne Finlandiya multavcmetinin erime- 1 - G. Bizet • Roma, UçUncü or
yor. Fin kayakçıları Rus toprakların· mcsi İtalyanın açıktan açığa komü _ si zaruridir. Sovyetler biiyük zayiatı kcstra siütl. 
da Rus ordusunun. gerilerine ah~nlar nizme karşı vn.ziyet almasından baş- göze alabilirler. Her dilşen askerin 2 - Joh. Strauss • Sphanges v~. 
yapıyorlar ve demıryollarını kesıyor- ı b' ~-ıı 'f d t A . za- yerine dF•erini ikame etmeleri milm- 22.15 Memleket saat ayan, a3ans 

. . . .1 nl k k" ilk ta ır mı.uı11.yı ı a e e mcz. ynı . o . • ·-"' •-"" 'l!t, 
lar. Finliler, bırkaç nu yo u uç d İtal B li mihver'ne de 1 Jdindür. Fakat Finlandiy:ının arka • haberlen, ziraat, P.ı:uıaın • loU.llVl 

. Lehlil .b. man n., ynnın er n ı \ . k b "Fi t bir kavun olmayıp ta . c~ gı ı ?· . , . . , ~. . _ sında. bu yedek hazine yol:tur. Bunun kambıyo - nu ut orsası ya " • 
tuz otuz beş milyonluk bır kütle vü- pek fazla ıtimad ıe kuv .etle dnJan .. d' ki • .:ı .. ,. l b'l 22 35 '\!"· 'k O ra aryalan "Pi. 

- - -

' clıw .. t · ç ·· k" 1 Un' 1 l ıçın ır yaruımın muessır on ı e- . • uzı - pe • ,, 
cude getirselerdi vaziyet ne olacak- mn gını. ~os ~rır. . l.!n .u wm ~zn ceğindcn bahsetmek ancak muharib 23.00 M:Uzik - Cazband "Pl.,, • 
tı? ~vı:upn.wıçın b:r ,tehlil~c ısc on~ ~ım- sıfntile gönderilecek kuvvetlerin mik 23.25 '23.30 Yarınki program, ve Aınerikan sinemacılığına reka.bet.e hazırlanan Fransız artistleri 

Herhalde, Sovyet kuvvetlerinin Fin dikı sağdıcı Hıtl~r<lıı·:. !{omunız.me tnnna bağlıdır. kapanış. • ,pmdi cebhede ·nskerdir 
landiya hududlannda aciz kalmaları sed çekmek da\'~ıle huk~~tc ~elen ~ A~WWW , • •' bir nn da Charles Boyer'in yaptığı gt• 
bütün dün'-·a politikasında tesir ya. nasyonal - sosyalizm, komun11.ın1 Av- Holivudun, ha.yatın hanemde . . d 1 kleri Umid edil • 

J • E k · h d 1 S d k kaptan k h an ·· de getiren bir bı Holivu a. gc ece pabilecek bir .mahiyet almı.~tır. Rus- nıpanın göbeğine sokmuştur. Şimdı Vra im asın an 8 1 . ta ım ay er vucu _ Am 'kted' 
lar bu lıa.rbe girmeden evvel Avrupa ltalyanlar yalnız Papa ile barışmak maznun mübaşir dün defnedildi fabrika. olmasına ragmen b_u. de- meCha ~~ Chaplin "Diktatör,, adlı 

b' kil · üm · · · . 1 B ın a rkan mıntakası ne de olsa dilnya anı r ' politikasından ba§ka ır mev en 11 • ayışını yapı:yoı .a.r. u ya ız n - Vazifesini ihmal ve kaydi,yclcri a· Vefatım dün tcessilrle haber ver - . . . d -ildir Orada fani in- filmine bilyUk bir esrar perdesi altın· 
vardı. zanyatta kalacak bır davn mıdır, yok lıkoyup dosyaya konulmak üzere kil- difümiz, İstiklal harbi mlicahidierin- elini çek.mi! eg '. .. ' d ve yav<>a yavaş çalışmaktadır. 

· F" ı di 1 t> sanların muı;ıterek hıslennı taşıyan a ._ 
\Şimdi bunu kaybettiler. ın an • sa talyanın Balkanlara vukubulacak tibc verilmesi l&.zımgclen 13 f>arça den Sadık Babanın cenazesi dün öğle- .ki. nl şamak Harb dolayısile husule gelen tak· 

yada lıarbi kazansalar bile bu kaybet bir Rus tecnvUzUnc lakayc1 kalmıya- \'esikayı imhaya te:]ebbüs suçundan yin Samatyndaki evinden kaldırılmış ve payla§an h:~ :a ı:;r y~olivud yidat Holivudda oldukça bariz ne
tikleıini tekrar elde. edemezler. ÇUn- cağım ve fiilen müdahale edeceğini mevkuf olan dokuzuncu hukuk malı- ve namazı SümbUl Efendide lulındık- ta~:ı ~u 6~ ~ ~unr k~dın olsun, ticeler doğurmuştur. Mesela Al nail 
kü Finlandiyayn neticede galebe ede- gösteren bir delil midir? İtalyanın kemesi mUb,.u:iri RHı;;tü Sui,.,mezin tan sonra Mcrkczefendide makbeıa- Asa erdı ke~ he boden 'sarsılmışlardır. miliağinin kullanılması meselesi ol ~ 
cekl · d kims • ~ hesi yoktur """' Ut> ::ı vrup:ı a 1 ar · · · 1 h lini lı:nıŞ enn en ~ P . · bugünkü niyetini kimse kestiremez. muhakemesine dün ikinci ağır cczu. sine defnedilmiştir. H"tt§. bu sahadaki aksUlamel biraz dukça müşkül bır mese e a ~- . 
Mesele galebedo değil, galcbenın tar- An ak - . Balk la b. t vU . . .. . . · Almanyada bulunan ve muellif 

d dır "B~ . S tl . ta- c • egcı nn r ır eca. ze malıkcmesinde ba.cılanmışhr. RUşdU Cenaze mera.sımınclc, merhumun ~iddetli bile olmuştur. Zıra HıUer ve ı zıra, . uh bere 
ınn \ 'aı "": ıı:n ~vye enn uğraı'S~ ltnlyamn kollnn bağlı seyir- demiştir k1: sava.5 arkadaşı ve kumandanlarından INnziler aleyhinde bir cereyan var- ıhak~a maille. kimselerle ~ a b' 
mamR ı 0

1 
ey tl erlçhakkıı~ ıdr. beslenen ci kalabilmesi Jhtimnli pek zayıftır. B 

1 
sek". . h ,1 k Bilecik mebusu İbrahim Çolak ve ar- 1 dır ... Daha dobrrusu Holivud Aıneri- ve müzakere unkanlan ço zor 

1
r 

us ruvve e n a. • • • • . - en, ıem ızıncı, em uo u - I . y 'b' h ket keyfiyet olmuştur. 
fikrin fiiliyat ile tcl>'.zib edilmesi Av- Kendisıne ne vad edılebılır kı bun:ı ıuncu hukuk mahkemelerine bakı _ kada.slo.n ile, Sadığı tanıyanlar ve kanın dıgcr mmtakalan gı 1 are 1 n·- ta a!t harb uzadığı tak _ 

Pa siyasetinde ne aksi tesirler ya- razı olsnn? yordum ı'jim coktu Bu neviden ve- EevP.nier, bir polis ve ja.ndarnuı. müf-1 etmiştir. Orada herkes ambargonun . ıgeHr lir dan t .lak bir m&-
ru ~ G b bh · d h b · · ' · · b 1 t S dıl B b l l h' d ·a· Bu i" bittik dirde, 0 vu gaye mug pacnktır? Burasını tiimdilik Bcrinleş- Garbda h"rp ~:ır . ce . e.sın ~ ar sikaları hakim i§aret eder. Bana ve- rczcsı u unmur; ur. a ' a anın kuldırı ma:;~ e ın e 1 ı. "'.. n ö~ seleyi hal mecburiyetinde kaJ.mıebt. 
tlrm~den evvel, deriz ~i, bizim fikri- 9 ab'Uka ımi~mın bır va.zıyct,:e; rir, sonr:ı dosyayn konur. O aralık vatanunı~ ~izm?tlcı:ini bi~en i_Jkmek- ~ sonra, ış, ve <;alışma yenıde Orta.dan çekilen ecnebi artistlerin 
mizce, bu küçUk tecrübe en hay:ırlı . snkı? ve lıc~ccnrı.s:u l3ler fazla oldu wuııdan mahkemeden tcb muallımı Arıf güzel bır hıtabedo pltuu almıştır. .. . .. yerleri nasıl doldurulacaktır? BirkaC} 
wirini Mosko\ıı Uzerindc göstere • devam cdıyor. Dcnızlerde tayyare hu-

1 1 1 g 0 _ • ,~. w 1 Lulunmuştur. Daha başka muteaddıd tılroler ve d beri Holivudda İngiliz vt 
ı k k ik l 1n ayn arnıyoı'f um. oenım c;ııu1gım . ,, N , T af sene en 

cektir Moskovanın hayal sukutuna. cum arı az ~o e s 0 muyor ve • ı Mcşı utiyetten evvel \'e sonra Bnl- ezctimlc Bir az. casusunun ı ır • F nsız artistlerinin haiz oldukları 
w • • .. b' . k :nb tt ·ı · bl k d ~.:ı: B b y,amruı da vezne kapalı bulwıuyordu. . . . .. ' la '-n- d ki filmler Uzerinde çalı- ra 

tıgraınası Ye henuz ilyü • n.., e e gı ı?. a u ası cvam 'l,"Ulyor. u a - ı B .. 1 b' 1 ~· 'k eı· d bi 'k kan komıtecıleııle 'l'urkiye hesabına n,, l4.1,..ın a , parlak mevki hatırlardadır. BuolaY', 
k k da l k ak't .. d k t•• b' ı oy ece, ır taç .csı a ım e rı - lın kt dl tecavüz! hareketlere geçece n r u anın az v ı ıçın e a ı ır ne-ı . . ~ . . mücadele eden, pek çok hizmetlerden şı a. a r. birtakım yeni fikirler, ve değişik 

hn.zirlıklnrın ikmal edilmcciş, icab c- tice temin etmiyeccği zaten malum l tı. Son~ :vde ~lbıs.c dcğiştı!'cıru. Bu sonra Milli Mücahede esnasında da Holivudda. en büyük muvaffakiyet. tarzla getirmişlerdi. 
den şartlann temin ~lunma.mış oldu· olduğu için, ablukadan bahsolundub'll cvra~, obu~ elb.sc ıl~ e\•de kaldı. Bu 1 meşkur vazifolcr ifa eden Sadık Ba- Gretn Garbonnn oynadığı Nin_otc?ka Birkaç senedenberl Fransız filmle
ğunu anlaması onu aalıa bilyilk mn- zııman, daha ziyade, beynelmilel si. cvraKın evımde yapı.~ ara~ada bu ba C"mekli bir TUrk vntandnşı ve ha- filmidir. Burada Garbo yeni b1:. sıma 1 rine alışan Amerikalılar, gittikçe mü9 
ceralara. atJlmaJdan muhafaza. ede • yasct bakımından doğuracağı netice· lunması dK, suçsuzlugumu ısbat e • I kiki bir milslliman olarak ölmUfjtUr. ı nJbnda görUlmektcdir. Bu bUyuk ar- killpesend olmağa başlamışlardır. 
cektir: Rus ordusu Finlandiya. kuv • ler merak edilebilirdi. İlk günlerde bi der. ~~U, bunları ben pckiıld imha Allahtan rahmet diler, ke<lerJi :\ile. tist trajediden _kon_ıik. tarza. hiç .~ah- Bu sebebden iki ihtimal göri.iıııne'k· 
vctlenle ç~ışmayı~ ~ tar::-zn Al - taraflar ~.rnsında epeyce nıcmnuni- edebılırdım. sine . taziyetlerimizi beyan ederiı. met çek?1eclen ım:ıı§_tır._ Yenı rolundo tedir: 
man ordularıle boy ölçUı,scydı hal ne tsizl"'" 'f 1 d t d b Bundan sonra, dokuzuncu hukuk - - Greta Garbo seyırcılen daha mute· Ya sinema Anupa imalatım ber-
olacakb? ybel 1~ ıgırtvıle· \~b3: anbi davcd ~b?ntu u hnkirni Suphi, katibi MHıribaıı ve j Kundacı çır k 5 sene dil bir hava içcl'isinde yattntmakta- t'ıraf etmek 'için HJ14 • 18 harbinin 

i'.. • bari Finl d' t .. a u ,a a • '-U ıı r er gı ı . h f t k 
~te bu iti a, an ıya ecru- h U1 dili hal 'rd' B' . . müddeiumuminin sabık kft.tiblcrin •

1

. ap 8 3f ac dır. yaptığı gibi, bu seferki mUcadeleden 
besinin Sovyetler birliğinde da.ha bir nmm.. e. r e gı ı. ızı bırta· den Tahir ~ahit olarak dinlenilrnişlcr Dimitri ndında bir bakkal çırağı Diğer taraftan, Amcrikadaki if· istifade edecektir. Veyabud da. bu it 

··dd t ki ah t d k ıu kını surpnzlcr knrşısında bırakmadı. ' v w .. • ' • k h b · 'd b' f'lm de İn . mu e sa n ver a urma zu- . hAd·scd · h k d' .. cd.kl . . Beyoglunda çalıştıgı dukkanın ka89.- tira mu :ırc esme aı ır ı • Fransa ve gılterede devam edece'Jf .. 
nıunu anlntmağa hizmet etmiş ola - f "landı·ya Fmlancliyaya yardım a ıtm ~ıımiht~ aı·s .ı gçonkn ldı :rını, ı eından bir gece 28 lira rnldıktan son muvaffak olmufj eserler arasındadır. tir . 

. ı: Ccn cd b..... ·ı unu a., ıma mm o o ugunu, ... 
cağı ümid edilebilir. ya yardım evr c u~un mı - U kl\ f 1 ik 1 1 ·k" • •v • ra dükkana da ateş vermiş ve yak • Başka bir ~aheser de Notre dame de Burada, nazan dikkati celbeden 

F , · ·r Boynelmilel siya.eet ba- lctler tarafındnn kabul ç •. n '. azn_m tarc.a (. 1 ı~tiglnı ı mı§tıı· Mevkuf olarak birinci ağır Paris rnmenından çıkarılmı~tır. Bu- bir nokta da Madeleine Canroll ta• 
8$ llffi 1.0 kımından ~emmiycti ?lundı~~ ~halde bu vi_din ne suretle soylemışlerdır. .. .. .. . 1 ceza ~alıkemesinde muhakeme altına rada Charl~ Langhton Kasimoodo rafından Gar'b uemokrasileri lehinde 
Papalığın haiz olan bır v~a Pa- ifa ~dil~glne dair sarih ve muf~:ıl . ~~ahlteme,_ Ruşdunuıı t8;1~lıye la~e- alınwı Dimitrinin suçu sabit göıül- rolünlt oynaınuktadır. gösterilen faaliyettir. Bu artist, Fran 
a'lf asma Si P~k makamı ılo fa • nıalumat olınamıyo~. tngilte~ ılc hını r~ddettikten sonrn, dıger eahıd- I diiğündeıı, yaşının küç:üklüğii göz ö- Holivuddaki bayat değiı;mcmiştir. sız bUyük: elçiliğine miiracaat eden>Jt 

şızm arasında husule Fransa esaslı ve mUhını yardım ıcra.- leıin çağırılmaları için muhakemeyi 1 nünde tutularak, beş aene altı ay \Yalnız Fransız ve İngiliz aktörlerinin yapabileceği her türHi yardım ve~ 
geıen mukarencttir. Yeni Papa, ma • mna karar \·erdiklerini söyledikleri ı bn§ku. güne tıılik etmi5tir. hapse m:ıhkum edilmiştir. yokluğu görülmektedir. Fakat onla- ınetl esirgemiyeeeğini bildirmiştir. 

- 29 - miş, bcı·hal~ _buna kaı·ar veı~iş ~- lnsiyaki bir hareketle troınvay yo - ı dum. Ayağımı İstanbul tarafına at-ıma.ktnn gözleri §i5mi§ti. Vakıa bir '\ona. k~ bil' sevgi duymuyors""am da 
tık .. lacak. Onun ı~ın tc1U9 ct.mcğe hıg lu- lunu takiben yürUmeğd başladım. 1 maktan korkuyordum. Runki derhal adam akııam Ustü gelmiş ve ben1ın onunla evlenmeğe, hele bu vaziyetten 

Mektubu açtım. gozUme çarpan zum yok, dcdı. Bin bir ey di.lşünerck . ve hiç bir bUtiln tanıdıklnnmın kareıma çıka- geceleyin gelmiyeceğimt, fabrikada sonra çoktan razı idim. Zaten kadın-
§ey, iki tane elli lir~ık old?. Parala- Bu .sırada odaya. dün gece göı'dü· ı t;ey dUşlinemiyerek nekadar yUrUdU- cağını ve dün gece yaşadığım kor- kalacağımı söylemişti. Fakat bu on- lar arasında., hakikaten sevdiği er -
~ ~anlı olduğu kagıdn göz &czdir • ğUnı boyalı kadınlardan biri daha ı ğUmU bilmiyordum. Bir ara cadde- kunç macerayı bileceklerini zanne - ları tatmin etmemifjti. ÇünkU &imdi- keğe varabilen nekadar bahtiyar 
ilim· girdi. Ev sahibilo nımca bir [ieyler nln çok kalabalıklaştığını hissettim. diyordum. ye kadar bir gecemi bile evimin dı- vardı? Bu bizim cinsimizin bir baht-

''l'~thi~·e: diJ·~rdıı, Snna on konu:1tular. Ondan sonra bana mer- o zaman etr'8.fımn. balonca l{arakö· Tekraı· geriye döndUm. Tekral' 5ında geçirmemi§tim. I sızlığı değil mi idi? 
beş gUn ızm veny.orum. Ayrıca hanıetle baktı ve: yo gelmiş olduğumu anladım. Az ile. tramvny yolunu takiben, Beyoğlwıa Beni görünce çok sevindiler. An • ı İkinci ihtimal, İsınail Beyin fenaı 
b,? parayı_ da hediye eillyonun. - İsterseniz sizinle beraber bira~ ride köpıil ve deniz görUnUyordu. Yi- kadar çıktım. Benim bu serserlyo.ne nem ne için gelmediğimi sordu. Ta· ı blr insan olduğu idi. Benim saflığım· 
Ke.ndlne lizıın ola.n şeyleri u.hr- do~alım ! dedJ. ne aklıma intihar etmek geldi. Köp- dolaamahı.rım esnasında vakit de bit onlara hakikati anlatamazdım. dan, tecrilbcsizliğimden, kimsesiz .. 
ın. On OOB gUn sonra l)ioo Is- Falw.t ben her şeyi reddettim. Bir rliye doğru yUrUdüm. Denizin rengi durmadan geçiyordu. Bacaklarımın Yalan söyledim ve doğruca odama liğimden ve fakirliğimden bir cana• 

tinı.hat ettikten sonra. gel, fub- defa olıın olmu§tu. TecrUbcsi?Jiğlm. o giln sapsan idi. Havamn bulutlu yorgunluktan titrediğini ve karnı - çıktım, soyundum, kendi mütevazi 1 var t,ıibi istifade ctmeslni bilmiş ve 
ri.kada. beni gör.,, ve saflığım yUzUnden bir defa tuzağa ve yerlerin de ya~ olduğuna bakarak mın da. müthiş acıktığını hisaediyor- ve temiz yatağıma girdim. 

1
beni bu feci vaziyete dUşUrmU§tü. 

Ev sahibi olan madam -çünkü nrtık dli§müştilm. Burada daha fazla kal- gecenin yağmurlu geçmie olduğunu dum. Scvkitabii ile bir lokantaya gir Vaziyeti yeniden muhakeme et • Kendi kendimi birinci ihtimalin lıs 
~nun Türk olmadığım ve dilinin de bulmak, bana azabdan başka bir §ey anladım. Nnsıl olmll§ ta bunun far.idim. Yemek yiyordum. Bu müddet tim ve iki neticeye vardım: klkat olduğuna inandırmağa çalışı· 
Jri.izden sürçtüğünü öğrenmi§tiın- ha.-' vermiyecektl. Birdenbire karar ver- kına varmamış bulunuyordum. z rfında biraz dinlenmiştim. Dışarı 1 İsmail Bey, fabrikadakilerin bütün yordum. öyle ya, eğer İsmail Bey 
fif bir teuııı içindeydi. Anlaşılan be • dim ve bütün ısrarlarına ~"men ka- Şimdi k6prüniln tam ortasında. i- çıkınca yine hedefsiz olıırak bir saat .iddialan hilfifında fena bir adam de- fena bir adam olsa idi sabahleyin 
sılın karakola. filan milracaat etmem- pıya doğru yüıilyerek dı§arı çıkb.m. diın. Fakat nasıl aşağıya atlıyacak- kadar dolaetım. Nihayet karar ver- 1 ğildir. Beni de hakikaten sevmiş bu- giderken bana ne mektub, ne de pars 
ilen korkuyordu. Bana: Şimdi sokaktaydım. Tanımadığım tun? Köprünün üstü o kadar kala - elim. Bir tramvaya. nthynrak eve lunuyor. Dün gece fazla içtiği 'içki bırakırdı. Sonra dUn gece hayalımı 

- • Kızım, istet'sen bugiln do evine bir sokakta. İki tarafımda biribirin- balık idi ki, ben parmaklıklara tır - döndllm. yUzUnden kendisini kaybederek bana ı da kurtnrmı§tı. O olmasaydı Nn.zif 
ptme. Burada kal. Bizim kızlarla si- den büyiik, biribirinden yüksek a - manıncaya kadar, mutlaka beni tu- Ev annemi vo dadınu sonsuz bir bu fena oyunu oynadı. Şimdi vaziyeti 1 mu~;ına .. b~i öldürecekti. Gözlcr~m: 
)emaya gidersin. Hem madem ki 1s- pa.rtmanlar sıralı idi. Nereye gide - tarlardı. Çaresiz yoluma. devam et- merak içinde buldum. İkisi de bUtiln \trunir etmek için beniınlo derhal ev-lıe gormu6tUm. Bu da hayal dcğildı 
JWıil BeY. seninle evleneceğiııi .söy_le- ceğimi. ne ;v.apr.cağunı bilmiyordum. tim. Eminö:a.tme gelince yeniden dur iCCe uyumamıelardı. Annemin ağla- ı lenccektir. Ben her nekadar i'limde 1 f&? . ( Devamı n.r) 



• l'ENl8ABAR 

Türk güreşçiliğinin tarihde 
değişmiyen an'anesi 

Bugün pf of esyonel güreşlerde 
gördüğümüz disiplin ve büyüğe 
itaat meziyetleri nereden geliyor? 
Bundan yedi sekiz sene evvel gü-

1:ş sporunun en f aaı ve ehemmiyet
li safhalan bile gazete sütunlarına bir r 
iki satırcıkla geçerken bugUn bUtUn t 
memleket gazetelerinde bu millt Türk l 
sporu hakkında sütunlarla yazılar 
v: lneraklı sahnelerle dolu tefrikalar 
gormekteyiz. ~ 

. Bu son seneler zarfında amatör 
~e.3 f aaliyetiınizde o kadar büyük 
bır ~lerleme hele profesyonel güreş- )\;!'~ .... fi!! 
tc hıc;bir ciddi faaliyet görUlınediği ~ 
halde matbuat hayatında bu bahse t 

taall(ik. eden ilk neşriyatın tabii bir 
neticesı olduğuna şüphe etm di-. . 
b .. k" e gımız 

ugun u hassasiyet ve allka cidden 
§ayanı §likran ve gUreşin istikbali 
::una kazanılm.ı§ hakild bir zafer-

· -et-
Eğeı· bunlardan başka bir 

ka.ynaklan olmasa idi ancak birer 
tahribk&.r sıfatile hareket edebilir
lerdi, hiç bir zaman teşkilatçı o
lamazlardı. Çünkü, her teşkilatın 
esaslı şartı ferdin gerek şahsi fi
kir ve mütaleasını gerek hususi 

menfaatlerini her şeye takaddüm 
ettirmekten vazgeçmesi ve bunları 
cemaat lehine feda etmesidir. L~e 
umumi hayır ve menfaat lehine 
kendi kendisini feda etmek gibi 
dolambaçlı bir yol iledir ki bu 
menfaatten hiss~inı nlır. Mesela, 
doğrudan doğruya kendisi için ça
lışmaz. Fakat heyeti mecmuanın 
kadrosu içinde, &a}ısi istifadesi için 
değil, umumun hayır ve ncf'i için 
hnrekcttc bulunur. Onun en sc\"di
ği tabir, "i~,, bu ruhi istikrarı pek 
mükcmıncl surette tenvir eder. 
Onun bu kelimeden anladığı mana 
sırf kendi lıayat.ıııı muhafazaya 
Iıir.rnet eden bir fanliyet c1cği1dir, 
in33.lllar cemaatinin menfaatlerilc 

merbut bir faaliyettir. Aksi tak
dirde, hodgfun, yalnız baka sevki
tabiisine hizmet eder, dünyanın 

mütebaki Jnsmına ehemmiyet ver4 

mcz bir faaliyete hırsızlık, müra.
baha, lıayduclltık, gnsb ve ticaret 
adını verir. 

Ferdin menfatiııi cemaatin ida
mcsi lehinde ikinci plftna ntwı bu 
ruhi istidad hakiki bir insan mc-

dcniyctinin en birinci nıütckaddim 
şartıdır. Müessislerinin nndiren 
mUkfı.fut gördiikleri, fakat ah1flfm 

mebzul nimetlere nail o!mnk için 
bir ka:tn:ık gibi istif:::.dc ettikleri 
bi\yilk insan işleri :meal: bıı şa.rt 

sayesinde doğn.bilirlcr. Birçok in
sanın, nnmus1{ar olmaktan u1..aklag
maaan, kendilcı;ui fukarahğa ve 
adili~c mahkum cd n, falmt cema
ate hayatının temcllcriui derin, se
fil bir hayata nasıl tahummill etlik
leri yalnız bu şart ile iznh oluna
bilir. Kcnılisi saadet \"C rc.fnha e
rişmeden i~lihsalde hulunarak ça.lt-
~ırl.ı!ıı :ı.clam. cift~i, mucid, mcmuı·, 
illı. h:u·cl:et tarzının derin ınfuı:ı
sııu hi~bir zn.maıı idralc etmese de, 
hu nccib fikrin bir miimcsailidir. 

I•~nkat insnn hayatının ve iusan 
tcrakki~inin iclamcsi iç:in esaslı bir 
temel gibi tclfıkki edilen ça lırıma
clan bahsolunduğu zaman doğru o
lan bu ııcylcr insanın ve mcdeuiye
tinin muhafazası mevzuu balısol-

du'hı zaman bütiln biitiin doğru-l:> 

durlar. Cernn.n.tin hayntmı muha-
faza için kendi hayatını vern:ek 
fedakarlık ruhunun en yiiks<'k nok
tasıdır. Çünkii ancak böyle yap
mnkladlr ki insanlnrııı elilc viicude 
getirilmiş olan binanın fos:ınlar e· 
lile yohud tabiat tarafmdan t.ah
rib edilmesine scd çekilebilir. 

· Bizim nlmancamız bu ruh tara
fmdan ilham edilen harckeUPri ga
yet gt.izcl ımrette ifndc eden bir 

kelimeye maliktir. Vazifesini ifa 
etmek, yani yalnız kendi kendisinin 
ihtiyaçlarını tatmin ile kalmamak, 
fakat cemaate hizmet etmek. 

Bu tarz bir faaliyetin kaynağı o
lan esaslı I'Uhi istidada, kendisini 
hodkilmlıktan nyırmn.k için, idea
lizm adını veıiyoruz. Bununla an-
ladığımız mann ferdin cemant uğ
runda, hemcinsleri uğrunda ken
disini feda etmesi kabilinden lba -
rettir. 

İdealimizin hissiyatın ihmali ka
bil bir tezahürü olmayıp bilakis, 
hakikatte, insan medeniyeti dedi
ğimiz şeyin nıtitekaddinı şartı ol
duğuna ve daima böyle kalacağına, 

hattn. "insan,, mefhumunu yalnız 
onun yuratbğına kanaat getirmek 
biıfacı derecede elzem bir keyfiyet
tir. Ariler dlinyadaki mevkilerini 

ve dünya insanlara malik olınaıt 
mazhariyetini ancak ruhun bu sa .. 
mimi i&tid'ldına borçludurlar. Çün .. 

kil yalnız bu istidaddır ki halis fik .. 
ı·in içmden yaratıcı 1..-uvveti çekip 
çıl:armıştır. Bu yaratıcı kU\· •et de, 
.\endi ~ J.e&lno lıir l.Whad 

8ahlf e : 1 

olmak üzere, yumruğun anif kuv
vetini dehanın zekisına yerleştire. 
rek insan medeniyetinin abidelerini 
vücude getirmiştir. 

İdealizm olınasa idi, müfekkire· 
nln bütün melekeleri, hatta en gc" 
knınaştıncı olanları bile, haddi za-
tında mUfekkireden başka bir şey 
olamazlardı. Yani derin bir kıyme-
ti bulunınıyan, hiçbir zaman yara
tıcı bir kuvvet haline gelemiyen 
harici bir zevahirden ibaret kahr
lardı. 

Fakat, idealizm ferdin menfaat-
lcrinin ve hayatının cemaatin men
faat ve bayabna t.8.biiyetinden ~

ka bir şey olınadığı ve bu da her · 
türlü tc."Jkilatlı şeylerin doğabil-

mcsinin mütekaddlın şartını vücu
de getirdi&'i için, idealizm, en son 

tecellide, t.abiatın istediği gayete. 
re tekabül eder. İnsani kuvvetin 
ve enerjinin imtiyazlarını ihtiyari 
surette truıımıya yalnız o sevk ey

. lcr ve insa.nı bütün kainata kuvvet 

·ve> man?.arnsım derin düzenin as
gnr namütenahi derecede kUc;Uk 
mısurlarından biri yapar. 

En hniis idealizm, !arkına var
madan, tam ve tekmil vukuf ile 
ayni şey olur. 

Bu dilstur ne dereceye kadar 
doğrudur, hakiki idealizmi yolunu 
sapıtmı§ bir nmhayyilenin bo§ fa-

aliyetlcrile karıştırmaktan ne ka
dnr ictinab etmek Jizımdır? Eğer 

. müfckkircsi fesada uğrrunam.ış bir 
gence, selim bir çocuğa tamamen 
hür surette bir hüküm vermek 
miisadesi gösterilirse bunu ça.rça
buk anlamnk kabil olur. "İdealist,, 
bir sulhçilnün uzun uzun hikAye
leıini nnlrunnktan ve kabul etmek-

ten istinkil eden bir genç kavmi
nin idenli uğnında hayatını feda 
ya hazırdır. 

Sm•kfüı bil, gnyrime3'ur surette, 
burada bize nev'i, foab edince fer
din 1..ıırarına da olsa, muhafaza et
mek lUzumunu tahmil eden derin. 
zıırurct m1:'1hum\ma. itaat eder ve 

hakikatte, kıyafetlerini ne kadar 
dcğiatirirlcrse deği~tirsinler, tektl
mlil kanunlruınn kar§ı isyan halin
de birer korkak, hodgamlar olan 
geveze sulhçülerin hlilyalarma. 
kn 11)1 protesto eyler. 

ÇilnJ...'il tckfunUlUn üzerinde tesir 
yapan !'JCY ferdin mnumiyet lehin
dehi ihtiynri fedakarlık nıhudur, 

tabiatı daha iyi tanımak iddiasına 
kalkmıa korkakların marazi te
lakkileı i değildir. 

İdealizmin ortadan kalkmak teb-
didini arzcttiği dcvı·elerdedir ki, 
binnetico ''e derhal, cemaati vUcu
<le getiren ve medeniyetin mfile. 
kaddim şartı olan lmV\·ctin zayıf
ladığını müşahede cdeıiz. Hodgdm
lık bir kavim üzerinde hii.kimi}"('ıti· 
ni tesis eder etmez, diizen rabıta-
ları gevşer. 1nznnlar kendi- 3filısi 
sarıdetlerini takib ederken cennet-
ten c<.'he.'lnemc düşerler. 

Ahlaf yalnız kendi menfaatlenn· 
den b:ıl}.1<a bir ı.cy dilı;Unr.1cmifJ 1n· 
sanları unut ur \1e şahsi saadetle
rinden \'azgeçmiş olaulnrı medhe
der. 

Yahudi Ali ile en bariz tezadı 
VÜl'ude gHirir. DUny<lda belki ba~
ka hiçbir nevi.yo-:rtur ki onda ba
ka sevkitabiisl gilzidc denilen ka
vimde olduğu kadar inkit:nf etmiş 
olsun. Btınun en iyi delili bu ırkın 
zamanımıza ka<lnr payjdar kalmış 

olmasıdır. Son iki bin sene içinde, 
samimi istidadlnmıd:ı.. koı·aktcrın
de ilh .. Yahudi kavmi kadar az de
ğişikliğe maruz kulmı11 bir kavim. 
var mıdır? Yahudiler kadar han
gi kavim büyük büyük inkılablara 

karı§mı~? Böyle olınnkla bera
ber, beşeriyeti zararlara uğratan 
muazzr?m felll.ketlerdcn onlar yine 
ayni halde çıkmışlardır. Bu vakı
alar ne büyük ve namütenahi de· 
rccedo muannid bir yaşama ira
tlesine, nev'i idamede ne bUyilk bir 
l8bata deWet ediyorlar! 

[Devam• _.J 
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iane KEL Al C:O i~ 
Halk felaketzedelere varını yo· LTAN Al# 

Istanbulun para yardımı 
400,000 lirayı geçmiştir 

., . koşuyor Noı '55 YAZAN: Jf. Sami KARA.YEL 
(Raştara.fı 1 inci sa.yfamızdr 1m&.kse.dile 'SC6 san'alkarlat·ınuzda:ı gUnlt vermtye 1 Az. kalsın bu mahirane hareket kar - Bakalım ne olacak? dedi. 

olar&k yapılan yardımlara bUyUk bir MUnir Nureddin salı gUnü vilayet 
tehalükle devom edilmektedir. Yalnız mllll yardım komitesi namına. Saray •· - • d--,t kın ıkıldı 1200 bi- §.ısında Aliço mıığlCıb oluyordu. Bere- Aliço tehlike atlattığının farkında 

Nıgdc, (Hususı) - Yur umuzun amamcn ve men Y · k t · t fk d randı Hasmının idi Şn.kapa.zıı.n yeniliverecekti Has· 
evvelki gün Kızılay veznelerine 79 sinemasında bir konser verecektir. mühim bir bölgesinde vukua gelen na vo ev he.sara uğradı. İnsanca za- ö eti ver;.

1.1:.t e ~ dU~~ü · ~ kurtkapanı oyunu icabı· fazla· 
bin 123 lira. yatırılmıştır. Bu suretle 'l'nhrib Sen•isleri zelzefo felaketi muhitimizde btiyilk bir yiat yoktur. ln.sruı zayiatının olmu - n ne 

0 
c ':1 • •• •• d.. ;ı ... ca lizerine hinm.iı:ı bulunuyordu Ufak 

·ır ardım k 'tesi tarafından bu . 1 1 . . . Makarnacı hıısmını onune uşmu;;ı l ~ · mı ı Y omı Zelzele mıntakasındakı yangın arı teessilrle karşılanmı.~tıı. masındaki sebeb ılk olan sarsıntıda .. .. ' .. " .· ull dı Al- bir hareketle mağlClbiyete gide-
.. _..ıııe kadar 36S 607 ıı.ra· Kınlay vez tam .. d" k .. Al l'k ı · b'ı . . . l .. .. d . bul d gorunce hemen u .... cıuıe ç an . 
'ı..w 1 

• • amcn son u:rne ve ""'l ı e ı - Azız kardeşlcrmın şu nş gunun o halk evlerınden çıkmış unuyor u. lı b t k . ted' cekti 
nelenne yntınlmış bulunmaktadır. naları yıkmak için An"Jrn.ra ve İstan- ansızın uğradıklan feci ii.kibeti gö -

1
Belediye, orta jandarma Gazip~a ! tına .. a P. as ır~ıı ıs . ı. Makarnacı, üç saati geçen güreş es· 

Bunda.n başka yalnız bu~ yapılan buldan istenilen tahrib servisleri he- zünde canlandırn~ Nigde halkı bütün mekteblcri ağır hasara uğradılar ve 1 Huseyın P~hllv~ Aliçoya çullanır nasında kapalı güreşirken son kılçılc 
• bınhhüd mikdnn 30.100 liradır. Ay- Uz 1 k tı ttf · e rnüdü- . _ • . . . . . . . çullanmak kısbctinın arka kasna -. . n yo a çı mamış r. nıy ınsanlıgı ve malı kudrctı dahılınde a- ı tahlıye odıldıler. Ycııı yapılın has - _ · 1 oyunundan sonra. biraz cesarete gclc-
ııca sayısı 100.000 ı g~n muhtelıf ...:ı b ·sı · 'bt' kısm•na aid A • • gından tuttu. Bu suretle hasmını o· .. . .. 

1. u. u scrvı erm 1 ısas • zamı yardıma k~maktadır. tahane ve 10 dersaneh ılk okul da ha· _ _ - rek açılmıştı. Mudafaa gürcşını b1ra-
esya da. toplanmış ve zelzele mınta - ld - 1 tanb lda htemel bir 1 . 1 dugu yerde bagla.nıaga uğraştı. Ma- . d 
k:. 1 .. d rilm - başianı,-·ııa- 0 u_gı1 ve 8 u . mu Milli yardım lmmitesi mesaisino sara uğradılar. Halk gcceyı meydan· k h k tle .· do?!rusu karak hasmına salıyordu. Nefesı e 

a arına gon e ege .w ~ tchlıke zamanında daıma hazır bu _ . . . .arnacınm son are c ı ı ,, 
tı M.'lr , dun k •t · çalışma _ . .•. . geceli gündlizlü devam etmektedir. larda geçırdı. ah . d' açılmı§tı. 
la~na ı ~ti~: eden o::a~t Cüntlıu - lbelunmd~ı ı.cabettigıned' kıkşaret· ~ e~::k Dün ilk hamlede yıılnı.z halktan 2000 Denizde cezir hfıdiscsl de çok kor- ş F:~:t ~liço bir hamlede havalandı. Sultan Azizin gözünden bir §ey k:ı.Ç 

e ıyenın nazarı ı a ını c - k "d' B ' ı b d · t met ' mıyordu Güreşin tekmil olarak iç 
riyet Halk Partisi idare heyeti reisi miştir Vilayet bunun üzerine Nafia· lira toplanmı~tır. Daha memur ve ev- unç 1 1• ll"t. en ıre enız 0 

U7.: - • Dönerek hnsmının elini kasnaktan .. .. : . ğu i . Mak . 
aayın Bay Fikret Sılay ve Ticaret y mUracant etmiştir. Bugiln bir ka.- lcrden gelen ~yniyat bu yekuna da- re geri ~eltildi. Limanda bulunan me- budadı. yuzune ı,:ak~ old~ .. ~ın b a~a. 
Odası reisi Mithat Nemli ile memur r:r verilmesi muhtemeldir. hil değildir. rakibi bahriye snylar ve kumlar üze- Makarnacı, bu hareket karşısında ~ın!~ tia~~g~m \e, ~';eş So ta Y:: 
arkadnşlanmdnn ve bu işde seve seve 

0
, .. 
10 

,,...,..1 .. 0 
Yarnlılar Eurarln yr.rdıın ve hayırseven mü- rinde kaldı. Üç metre yUkseklikle ge- derhal avnğıı kalktı. Ve iki pehlivan degış r .. gilıııbı' s~lm§ ı._ b ~:1:. tı 

nl.... Ü ı kı tı' "" •c d' 'kl . d . . .. . kili • . kta b' 'bl 1 ·ı uran yuz ıraz gu ege aşw.ıuıŞ . ç~an t ccar anmızın yme ı me- ncvver bayanl:ır J:en ılı • errn en len demz salııle hucum ettı ve çe bu suretle tekrar aya ırı ren c y d b 1 B hri N rı 
. Ü Dün akşaınki trenlr de Erzincan . anın 8. u unan n. ye azı 

saile~inden çok memnun ve m te . fellketzedelerinden on bir ağır ynra- mahallelere çıkanık don, ~öml:k: ço- bulunan snndaUarı sn.hile çarparak karşı karşıya gelmiş oldular. Kayserli Ahmed Paşaya dönerek: 
?a:w1.sim. ~l1tUn vatand~lanmızın lı gelmiştir. Bunların hepsi Haydar _ rap, pantalon, paJlo vcsaıre gıbı ev- 1 parçaladı. Aliço, bu kurtuluştan memnun ve _ Ahmed, bu deniz işlerine ben· 
ıstisnasız hır şeldl~e bu milll yardı- rutı::JI NUmune hastahanesine yatırı!- lerdcn eşya toplnmağa ba.5lamıştır. Civar köylerde mektcb, cami ve ev mağrur olarak serbestçe narasını sal- zemiyor .. dedi. 
ma ko§tuklanru mUsahede eden ko- t'~ • •• k' b b. . zd B lan ı ur • • . 1 bek mıalar ve tedavi altımı. alınmışlardır. Halkevı, bayanlardan mure :.te ır zayıatı çoktur. l{azalarımı a u - n · Ahmed paşa da: 
mıte netlceyı emnıyet ve gurur a - ~ - . H d Hü · ı 

. Vapurla Gclec~k Yar.ılıl.a.r toplantı yapmağa \'e her mahalleye cık ve Tireboluda ~ıddetlt olmuştur.! - ay a, scyın.. - Padi~ım, deniz işi olmuş ol· 
l~k~ı:t bul halk h Sahildeki zelzele mıntakalarındaki komite halinde memur bayanlar yol-

1
öm ve yaralı vardır. Alucradan kısa- Güre§, elenseler ve tırpanlarla. aya~ sa idi .. bu müsaraa şimdiye kadar bit 

ıd !'111 .b.abn . lınınet ertesanzamanU-1 yaralı vatandaşlnrdan bazılarını şeh- lanıağa karar \'ermiştir. ca Gilmü.şhs.ne yolu ile alınan bir tel- ta devnma başlamıştı. Sultan Aziz mişti, dedi. 
0 ugu gı 1 u samım Y ve ·· 1 1 b hl· h kctlerinden s · ed b sôl imtihanında muzaffer c;ıkacaklanna rimize getirecek olan Ege vapuru Dün birçok hnlk hah Ye don, go - graf da insan zayiatı ve hasar bliyilk ı:.şpe ıvamnın son . are. . . ul~ Azız: ~m- paşanın u. 

· · ş· d' d Ukranlarımı bil _ Karadenizdeki fırtına münasebetile 2 lek, çorap gibi eşyalar getiN'rek ko- olduğu anlaşılmL5tlr. Şebinkarahisar- memnun kalmıştı. Altço, gıbı bir peh- lerıne ıçerlemışti. Kaşlarını çatarakı 
edmınımi ~." b'ımboı çen ş ım.. gUn rötarla cumartesi sabahı lima • miteye teslim etmif}lerdfr. d h .. b' lAmat alınmadı Ha- livanın altından ve kurtka.panından - Senin deniz işin çok kolay bir 
rmegı ır r sayar ,, an enuz ır mv. u · 1 k k t 1 ak ve hattı hıuı .. .. . 

Dünkü Teberriiler tıımlza ge1ccektil'. Limanımızdan ilk Diğer taraftan şehrimizde bulunan her alınmak için uğraşılıyor. Ve ha _ kı çık ~tara . ~r um _ musaraa oyle ıs:... 
1 

••• 

.. . • . . .. yardım sefurini yapan Dumlupınar ilk orta okullıır biitün O'ayretlerile j ld - t h · ed'lmektedir Bu ınını bır an ıçın umulmadık tehlike - Hayır Padışahım · Bılakıs ço1' 
Dun vilayetteki komıteye mura - ' " sar 0 ugu a mm 1 

• ı k k f ·I F d hirane bir D · k d t k t' h' ı..::'I . \Tapuru da pazartesi günü şehrimiz - ·iane dercine baslamış bulunmaktadır- · d ere so m:ı. c~ m '1 e ma zor... enız u re ve ·uvve ı ıç ıJU 
caat ederek yeniden teberrüde bu - . " ı ya~ımı yaznrken ~arsmtı yme cvam hareket olduğunu bildi yordu. le oyunlara gelir mi?. 
lunan tüccarlardan bir kısmı şunlar- de bulunacaktır. . v larş. h . . D 

1 
·ık k 1 ·ık ediyordu. Bu geceyi de hal~ meyd_a~- Bn ~ihi harokctlerde laf söylemeyi Deyince padişah kahkahayı Ralı "' 

dır· Fadh Halkevlıun Tovladıgı E5ya e rımız um upınar 1 0 u u 1 l lartla çndır Jmrarak geçırmek ıçın f 1 - 1 s ltan di 
·. . . ,, . . ,· · . hamlede 62 lira toplamrntır. . . seven ve, az aca magrur o an u ver ve: 
Mihaıl Çekvn.şuil 2.200, Evlıyaza- Fatih Halkeo,ııuden . _ . . .. . . .. hazırlanıyordu. Elektrık fabnkas1 Aziz, biraz e\rvelki bedbinliğini unu- - Ya, horoz ve koç dövüşlerine 

de Nureddin 200, Karabet Kuyum - Erzincanda. felakete ugrıyan yurd-
1 

F1~1alıkyet blituhn. ehemmk~?·e1t ~e. §dU· ciddi surette hasara uğradı. Merrıle- tarak: benziyor mu?. 
cuyan 300, H. V. Jah.mi 500, Yordan daşlara yapılacak yardımları kabu mu 1 e . aza, mı ıyc ve oy enmız. e ket ışıksız kaldı. Tamidne büyük bir - Halil, bu ne iş?. - Padişahım, benim karW h<>" 
Ayanoğlu 500 .lstanbul Lbtik fab· etmek Uzcre Evimizde teşkil edilen de aynı hararetle devanı etmektedır. • ti - lı, . . b im Isa d . d' kadar Ali· 
rikaaı 60() H' B Kari s ooo Madeni komite dlin de Ev merkezinde faali- Glresund:ın ilk fckbıb ga) re e ugraşı } or. - Efcndımız j>chlivanlıktır du .. ğn roz 0 kuş 0 U Y 1

' gım ıye k 
, • • · • V'VV'V'>."'"/V'VV'.A.""vvvv v vvvvvvvv·vv _ Aferin JIUseyin Paşaya e ı çonun ana annı, gagasmı opar • 

Yağlar Türk Limited şirketi 1.000, yette bulunmuştur. Giresun, (Hususi Muhabirimiz- ON!t'ERSITEDE: .. , mış, gırtlaklaınıştı onu .. dedi. 
Ş_alom biraderler S.150 takasçı Leo- Halkımızın seve seve yaptığı yar- den) - Şehrimizde ilk zel::cle mı~ Pnuişahım, Makarnacı kulunuz Bu laflar edilirken iki pchlivaJJ 
zıyo 350, sabuncu ömer Muharrem dımlarla yalnız dlin toplanan e.wa 27/ 12/ 939 günü saat 2 de beş deflı.. yeni Asistanlar pehlivandır. biribirlerine hücum ediyorlardı. ÇÜO 
400 Anadolu İnkişaf sirketi 1500 mikdadı 4492 adcd olup bu eşyalar kaydedildi. Heı)Si de şiddetli idi. Bil- k" 'I k d Ali 'b' hU a ' - ' . .. d h 1. d -11• 1 't O · · __ , ·· 1 1 b 1 h - Hnkikaten pehlivan. u n a amacı a ço gı ı cunı 
Cibali sihir yağı fabrikası 500, Ford 60 bilyuk enk a m e mı 1 rnmı e hassa son defa iki dakika devam c- nıvcısıtL"Ue mun ıa u unan mu t·-· · · il ı , t ıar· 

• . k J'l . . Ü .. k" f geç ıgı ıçın g reş e ense \e ırpan 
müessesesi 5.000 ve ayrıca 5.000 lira e~rı~~ ~c~ e 1 ~ıştı:. 1~ gt~ 

1~ a- den ımrnıntı çok şiddetli geçti. Gece- telif asistıınlıklaru. tayinler devam _ Bu kurtkap::ınından kurtulun - dan kurtulmu!jtu. Şimdi, her iki ta· 
kıymetinde iki yeni ve komple kam- a ye ımızın ne ıcesı en ve nin karanlığında afet şeklindeki sar- etmektedit. d d ğ'l ·., raf da biri birlerinden oyun kapmağa 

M · Sami Ab f "iV\ 1ı Ka- 9191 parra muhtelif cins eşvadır. ~ N d t maz 1 c 1 mı.. · yon, oız, uo ~, yas ı.. • suıtı, gur" ültU ve bağrışmalar insana Türkoloji asistanlıgına ec e G.. ·.1: a· h çalışı.yordu 
k 2000 B M htarK hn 500 Derleme tasnif ve ambalaJ· isl"ri- . - - Tuççe ıw pa ışa ım. · 

ra 0 1 acı u e emu · • . . ' . . . " ~ muhakkak dünyanın yıkılmasının bir Mansuroğlu ve arkeoloji asıstanlıgı- _ N k ı ktı ., Bir aralık Makarnacı hasmına do· 
Abdülvs.lıid Sa. -lam 250 Salti Fran- ne evımızcc teşkıl cdılcn ekıpler tn- .ı. e 1 çı 0 

• •• . • • 
g • A. ..:ı- d ed"l kt' başlangıcı olduğu zehabını veriyordu. na da Sabahat Altan vekaleten tayin _ Fevkalade mahirane idi padi- lu dızgm hır arka çaprazı nldı. Bu d• 

ko 2.000, camcı Siyon 3.000, Ali Asaf rnunı.ldn evnm ı ece lr. Çok ha.sarat oldu. 117 bina ve ev edilmişlerdir. ' tuhaf bir mukabele ile eline geç .-
limited şirketi 1500, Aris 1nceciyan Sayın yurddaşlanınızın yapacak- şahım!.. . ti 

d 1 k · ı ·· t - Hi.iseyin, şimdi gözüme girdi. mış . 500, Yunanistanda mukim eski İs- ları yar ım arı omıtece ıer gun saa 

~:o~lls~g~~~!a~2~::ö Acenitis :u~a~~~:~:ı~:e:~~!~~ ~~: N'ı.ll"ı Şefim'ız b~basının mezarınd lı = D~~~k. zora gelince, yaka.~ını tu~!::::~.~~::~:=-~~~!ı~ı~~~; 
Sabık IUdivin Yardımı ğer bir vasıta ile haber verildiğinde fi E . O . r. "lıyırabiliyor. ya..."llar yaıılamaz Uzerine çullamı.rak 

Sabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi derhal memurlarımız· teberru edile- ıırkadan çapraza girmi~. 
Paşa milli yardım komitesine 4.000 cek eşyaları mahallerinde tesellüm - Halil, şimdi nasıl görüyorsun Vaziyet o k~ar tehlikeli doğildf. 
lira teberrüde bulunmuştur. edecektir. : güreşi?.. Olsa, olsa Aliço, altn diişebilirdi. Mn· 

Ka.ıııdenlz Vapurile Giden Eşya Kurban Bay1"D.Dlında I•'Plikf!tz~1Plere - Padi~hım, Aliço, kolay kolay karnacı, arka çapra?.tn:l girince, h:ıs· 
Diğer taraftan diln Trabzon hattı- ifa.vurma Yapılacak yenemiyecck Makarnacıyı.. mını olduğu yerde ln:ıınkhtdı \'C, ötl 

na hareket eden Karadeniz vapurile Milli yardım komitesi bugün ver- 1 - Bana da bu kanat geldi. çengeli ile altına alm:ığR çalıştı. 
sahildeki zelzele mıntakalarına. kül - diği kararda vatandaşların Kurban - · · · · · · Fakat <;ok kuvvet.H pençelere sahi1' 
liyetli miktarda eşya ve gıda mad _ bayramında kesecekleri kurbanların - Hüseyin sırasında çok inadcıdır. olan Aliço, hasmının bilcklerinrien -ç" 
desi gönderilmiştir. Bu ayniyat ara- etlerini Eminönü Halkevinde hazır- - Padişahım, hem usta ve hem de kiUeıımiş olan penı;elcrinden yapış.-ı .-
sınrla şunlar vardır: lanan mutfağa. göndermelerini karar kavidir. rak çaprazı söktli. İleri doğru atıhP 

4 büyük balye giyecek, 6 sandık a- laştırmıştır. ·Bu etler orada kavurma .~ - Evet... Hem de çetindir. kaçtı. 
yakkabı, 83 teneke taban helvası, 100 yapılarak felaketzede kardeşlerimize - • · • • · · Bu kurtuluş fevknlfıde Ertizeldi. A.· 
çadır, 500 battaniye, 2 bidon gaz, 2-0 gönderilecektir. - Fakat Aliçonun kılçıktan kurtu- liçonun ar.ı kuvvetini gösteriyordu. 
sandık ~ivi. aoıı:.~ - -- = == --=--==-- luau da şaheser değil mi? 7.r.>rlu pehlivan bu kurtuluşun ~ 

Trenle Gönderilileu Eşya MOTEFERRlK ı J -Bu bir harika padişahım. refine ve ha!'fmını hiçe ~aydığına mu~ 
Ayriyeten Siva.~ hareket eden f - Herhangimiz olsa bu, kılçıktan kabele olmak Uıere kıı.hn sesile bir il<İ 

trenle yUnlU eşya, ayak.kabı, battani- stiklal gazetesi kurtulamazdık.. çırpındıktan sonra nnrasını attı .. 
ye ve balyelerl~ giyecek gönderilmiş- Gazeteci ve muharrir arkadaşımız _..... -"'--- # - Muhakkak padişahım! Kuvvetli - Hayda, Hiiscyin he!. 
liyat ambarı ücretsiz olarak yapmak Nizameddin Nıızif tarafından tesis ve yerlnde bir kılçıktı. Makarnacı, hasmının kendisinden 
tir. Bil.tün bu nakliyatı Antalya nak- edilen "lstiklA.1,, gazetesi dün sabatr- ~:eçenlcrde lfalatyayı şereflendiren Milli Şeflıniı İsmet İnönü'nün - Ah, az kahau yenik düşüyordu fazla olduğunu hissediyordu. Birco1' 
tadır. tan itibaren intişara başlamıştır. merhum baba1armm. kabrini ziyaret ettlklerlnl haber vermiştik. Allço.. yerlerde Aliçonun çok tehlikeli oldu· 

Münir Nureddin.in Konseri Tebrik eder ve muvaffakiyetler di- Besminlh J(eisieümhuru merkadde, Uıtiram vakf«W esrıasmda - Yil.zde yüz... ğunun farkıııda idi. 
Zelzele feliketzedclerine yardım leriz. göstermektedir. ( Denımı \'ar) 

Onun için kısa bir müddet de kala- ı zırlandığını öğrenmeğe çalı.~ıyorum. sermayeyi ben vereceğim. Erich ve Kııips Almanya dahilin· 
cak olsam, mutlaka, kendime yer o- İtiraf edeyim ki, bunlar çok müdhiş _ Knips ellerini oğuşturdu. de kısa bir seyahat yaptılar. A,·dct-
la.cak bir iş seçmeliydim. Gördilğüın ,insanlar, dünyayı dU.5Undiircn frengi - Azizim., dedi, pek gü.zcl ..• Yalnız !erinde §U kararı \'Crdiler. 
hizmetlerden sonra, bu zorlu işleri hastalığının bu •yegane ilacını yalnız biliyorsun ki, beni yine gayet tehli- ".Memleket baştan başa tarassud aJ. 
başaracağım hakkında amirlerimin Almanlar, onların da bir tek fabrika- keli bir jşe sokuyorsun ... Bunun mü- tında. Yine en rahat çalışılacak yet 
itimadını kazanınıııbm. Onun için, ö- sı yapıyor. İlacın formülü elimizde, e· kfı.f atı da ekstra olmalı... Birahane Bcrlin.,, 
nlime daha gcnif} bir proje koymu§- sasen onlar bunu gizlemiyorlar. Fa- kazanırsa tnhukkukunu ben isterim. Biz de gittik, Bcrlinin kuytu nıa • 
lıır ve if}teki mesaimi tahdid etmiye- kat j§ ilacı yapm:ığa gelince, vaziyet Muallim Ericlı güldü. hallelerinin birinde, 400 tane anıeıcst 
rek initaslif kısmını tamamen bana değişiyor. Elde mevcud formüle rağ- - Öyle şey olmnz ıw1ca, dedi. Ka· olan ve Harbiye Nezareti hesabına iŞ 
bırakmı§lardı. men maddeyi vücude getiremiyoruz. B'ÜY'ÜK CASUS ROllA ... ~I Tefrika No. 48 rı UçUmUz müsavaten bölilı;ıeceğiz. yapan bir fabrikanın yaııında bir bi-

Evvela Muallim Erich'i buldum. Bu 1 Biliyorsun, bir çok işler yaptık, fakat 1 Ben de Muallim Erich'e hak verin- rahane açtık ... Sıcak bir nı:'U.Stos gil-
ada.mı çok takdir ediyordum. Muhte- hayatımda bu iş kadar çetinine rast- [.'1 bir muhite sokulman lazım. imek istiyordum. Bu fikrimi söyle- ce Knips boynunu bUktü vo kabul etti. nil idi; birahanenin ismini "Geliniz. 
lif işler içinde kendisini zerre kadar gelmedim. Hemen bir senedir bu işin - Alman olnııyanlara iş vermiyor yinco muallim Erich biraz düşündl!. Ben sordum: içiniz!,, koymuştuk. Ve ilk gün de 
ifşa etmeden binbir kılığa girerek ça.- üzerinde olduğum halde ufak bl.r i~ lar ki. Ben Holanda pasaportu ile gel- - Rusyada ne yapacaksın, dedi. - Alınanyada halkın en ziyade her içeri giren kimseye bir duble bi· 
lı§mağa muvaffak oluyordu. ucu dahi bulamadım. dinı.. jOnlar da bizim için çalışıyorlar. Tür- bayat darlığı çektiği yer neresidir? rayı meccanen veriyorduk. 

O da benim iyi bir casus olduğuma !kinci vazifem Almanların harb - Kolay ... Sana burada bir Alman kiye daha enteresan bir saha .•. Fakat Knipa gürülLUIU bir eda ile konu- Birahane fevkalade iyi çalışıyordUı 
kanaat getirınlştl, onun için, beni kudretini bcsablam:ık. Çıl:arabilecek- hüviyet varakası tedarik ederim. dur hele ... Biraz bekle. ~yordu. ben bUtiln mü~rilerc giller yüz gös-
mesai odasına kabul etti. leri asker, onların it..'Clıiza.tı ve fahri- - ~ alırken, tahkikat yapmıyor- Muallim Erich tecrübeli bir adam- - Freulein neresi değil... Artık termekle beraber hiç binle fazla sıı.-
Almanlıpın eilphesi Uzeıine, Paris- kalarının randımanı, bunu peyderpey hır mı! dı. Onun ta\'siyelerine, riayet etme- millet harbden bıktı. Halkın en ziya- mlmt olmuyordum, uzaktan uzağa dl\ 

le muhabereyi kesml§ti. Kendislle u- yaptım, ve elline mallı.mat geçtikçe - :Curada Alman ajanlarımız var. ğe karar verdim. de memnun olmadığı havnlide dahıı mtişterimlc de alakadar oluyor, heP-
zun boylu görtl§tüm. Alınanyada bu- de merkeze bi!diriyorum. Soni bunlardan birinin kızı yaparız. Ertesi günü, Erich'in evinde amca ziyade muvaffakiyet gösteririz. sinin husust hallerini tcdkik ediyor • 
lunan ve benim tanımadığım diğer a- Üçüncü vazife, Almanyanın baleti - 15te o zrunan iyi olur. Knips denilen bir adam lle tanıştım. -A1manyada böyle yer yok ... Bak dum. Birahane benim ylizilmdcn fe'/• 
janlarıınız da ondan talimat alıyor- ruhiyesini tedkik ederek, merkezi va- - Daha doğrusu, amele muhiti ci- Şişman, zeki kılıklı, açıkgöz bir adam cenubda Bavyeralılar, Prusyalılardan kalAde iyi işliyordu. Ekserisi nme16 
lardı. O ak§a.m beraber yemeğe çık- zlyetten haberdar etmek.. varında blr birahane açalım. Sen o- aslan Alman, ayda 5 bin franga §ikdyetçl. Berlindekl devlet rUesası ve talebe olan mUşterielr de benimle 
tık. Sofrada; DördilncUsU de .. onu sen do bili- rada tezgahtarlık et, millet senin elin- Fransa istihbaratına çalı§lyor. AlelA.- blrlbirlerini, suçlu saymakla me~gul. aUl.kadar oluyorlardı . 

.:..... Azizim, dedim, Bis eimdi §U sı· yorsun ... İçerde Marksist hareketi u· den içsin, bunların azılıları ile ahbab ilde b:ısit ldıklı bir burjuva tipi. Kayzer1 :--e yapacafını bilmiyor? Va- Genç çocukların, Amerikan Barııı 
rnlarda ne ile meııgulsUnUz. yandırmak. Bu son vazifeyi yeni al- olursun, bu suretle işe baelarız. Erich onu bana takdim ederken. ziyet herhalde iyi değil. üzerinde beni uzun tuun seyrcdebil -

- Birçok Vazifelerim vaı·, dedi. dım ve seni bekledim. Muallim Erich'in tavsiyeleri ~ok - Lote, dedi. Birahaneyi amca. - Amelesi en kesü olan yerde aça- mek için biralannı yudumla aldıkls.ı1 
Enre!a Almanların meşhur Neosal - - Bımu nnsıl yapacağıü? yerinde idi. Fakat ben evvela buradaıKnips açacak. Sen de onun tezg8.hın-llım bu birahaneyi. .. Mutlaka birinde Anlar gö.zllmiln önUne geldikçe, ııA1& 
varsan frengi llD.cuım na tekilde ha- - Bence, senin amelelerin çalıştı- tohumu ekmek, sonra, Rusya.ya glt- da millete §:ırab sunacaksın. Tabll eart değil... Ulle<:eitm tutar. ( Devamı \'&r ). • 
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Nihayet bir pazar giinii ilk yan· 
gına gitmek naaip oldu 
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ı_.is•t•an•b•u•l-V•akı-fl•ar-•Dir•·-ekt-ö•rl•ü•ğ•ü-İl•a•nl•a•n-• 
Kıymeti Pey puua 
Lira Kr. Lira Kr. 

F eliket sahasında 
yeni zelzeleler oldu 

336 00 25 20 Beyazıt, Bey-_sıt mahallesi Bacı Memiş soka• 
ğında Alipqa ham içinde eskı ve yeni 5 No. lı 

, -att.arafı ı laclde) ltanbuldan kimyager Cemil Tuna ve oda tamamı 
çok şiddetli surette tecziye edilecek· eczacı Hikmet Güney birer çocuğun 313 88 23 53 Divanyolu lıılolla Fenari mahallesi Vezirhan 
tir. Üniversiteyi ikmal edinceye kadar ikinci katta 4 No. b oda tamamı, '°' M 30 ~ Aksaray Baba Hasan Alemi Meçhul Asker so-Amasyada. yıkılmaml§ olan binala- yetişmelerini üzerlerine alacaklanm kağında 17 No. h ara& tamamı. 
ra hiikfımet, yersiz halkı oturtmak Çocuk Esirgeme Kurumuna temha et Z1 20 19 29 Beyazıt, Beyazıt mabaJJeei Hacı Memi§ sokak 
UF.ere vu'ıyed etti. Kızılay 300 çadır mişlerdir. Alipaoa han içi eski ve yeni 29 No. 1ı oda ta • 

··nderdi EIA.zlğa Gelen Yaralılar mamı. 
go ~ Zelzele Olda Elizığ, 4 (A.A.) - KülliyeW mlk· 213 68 16 03 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Valde han 

· k Erzi ·· deril avlusunda 13 No. b dtlk.kln tamamı. 
Amasya, 4: (A.A.) - Dün akşam tarda yı~~e. ncana g?n - ı - Yukarıda yazılı mahlfil emlikin satılmak üzere mUzayedeleri 

saat 21 de oldukça şiddetli, bugün miştir. Dunkü . trenle Eı:zmcandan 10 gün temdid edilmiştir. 
saat 15,15 de hafif olmak üzere iki bir yaralı gelmiş ve tedavı altına a- 2 - lbalesi 13/1/940 cumartesi günü saat 12 de icra edilecektir. 
Suluova nahiyesinde 16.40 da hafif lınmıştır. 3 - Taliblerin Çcmberlitaşta. Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlfilit kar 
bir sarsıntı olmuştur. Hasar ve za- Tokadın Kayıbı lemine müracaatları. ..98,, 
yiat yoktur. Felaketzedelere tevzi e· Tokat, 4 ~A.A.) - Enkaz kaldır- • • • 
dilmek üzere yiyecek gönderilmiştir. nıa ameliyesıne dC\·am olunmaktadır. Kıymeti Pey parası 

Samsunda Gökdere nahiyesinde 168 ölü, 90 ya- Lira Kr. Lira Kr. 

Samsun, 4: (A.A.) - Bu gece saat ralı vardır. Bir mekt~b ve 129 bina 120 78 9 05 Şehremini Ereğli mahallesinde eski Odabaşı ye-
2.55 de dört saniye devam eden yer yıkılmıştır. Tokat- Nıksar yolu açıl- n i Saraymeydanı Günaydın sokağında 18 No. lı 
sarsıntısı olmuştur. Zayiat ve hasar mıştır. tamamı 65 metre murabbaında bulunan arsa ve 

kt Samsun ve l\lülhakatmm Kayıbları baraka - 6032 
yo ur. 939 1955 73 147 00 Çemberlitaşta Molla Fenari mahallesinin Atik 

Yozgadda Samsun, 4 tA. A.) - 301121_ Medrese sokağında eski ~. 1 yeni 9, 11 No. lı 
Yozgad, 4 (A.A.) - Arasıra ha-jc~maı:esi öğleye kadar olan vazıyet tamamı 75,50 - metre murabbaındaki arsanın ta-

füçe sarsıntı olmaktadır. İnsanca za şoyledır: .. . . ma.nıı - 7046 
Faruk Kü~Uk bir yangında itfaiye müdürü Bay İhsanın ya.nmda yiat ve hasar yoktur. Samsun merkezıle koylennde bıı· 425 50 32 14 Zeyrek Kasab Demirhun mahallesinde eski Piıi 

Giresunda. ölü, dört yaralı vardır. Hayvanca za- Mehmcd yeni Çeşme sokağında 8 kapı sayılı Beyoğlu k ak 3 harab hanenin tamamı - 6017 ıe 1 • aym amı mühendisler- - Var.. Giresun, 4 (A.A.) - Görele kaza- yiat yoktur. 63 ev tamamen, 9 ev 225 20 16 89 Dayahatun mahallesinde Valde hanı ikinci ke • 
ge mış, evlerin maili inhidam olup - Konuşacağım. sında saat 20 de ve 5 de birer saniy2 de esaslı tamire muhtaç vaziyette mer üst katta 42 ~ To. lı odanın tamamı - 4926 oıı;ad~ğını tedkik edecekmiş· -Kilitli!. süren iki hafif zelzele hissedilmiştir. harab olmuştur. 210 26 15 77 Çemberlitaş Molla :F'enari mahallesinde Vezir 

.. çerı girmeğe bile lUzum görmeden - Anahtarı ver. Trabzondan vapurla gönderilen yi • Çarşamba merkez ve köylerinde 43 han üst katta 13 No. 1ı odanın tamamı - 6067 
§Ol ~le Uzaktan bir baktılar. Sonra i"- _ Bizde yok. Y"'""k ve gı·yecek gelmiştir. ölü, 12 si ağır olmak üzere 129 yaralı 58 25 4 30 Çarşı Beyazıt mahallesinde Hacı Memiş sokağın-
ennden birisi.. !< """' d. kA h"kA da 12 No. h yarım mermer dükkanın tamamı -

B Muhaveremize kulak veren ku • 1:. .. .ıri Karahisarda 7,e17,ele Ve Fırtına. vardır. 539w ev ve. iık an. ve. u u • 
5963 -. aştan iki ev, 81, 83 numaralar ~... t d ta 

tahl ed mandan: Şarki Karahisar, 4 (A.A.) - Bu met konagı, emnıy~ aıresı, pos ' 73 42 5 51 Çarşı, Çarşı mahallesinde Bedesten sokağında 
. ıye ilsin. Tehlike var. Öbürle - Kilidi kır, diyor. sabah saat 3 de burada hafif bir zel- telgraf. mezbaha bınaları tamamen 131 No. lı dolabın tamamı - 3195 

nnde bir şey yok.. kt b k 50 5 89 d Ç Anahtar olmadığını söyliyen kadın zele olmuştur. Dünkü kar fırtınası yıkılmış, 939 bina ile iki me c ıs- 78 Unkapanı Yavuzersinan mahallesin e eşme 
Bundan sonra çekilip gittiler. Doğ- 'lihikmetühüda anahtarı buluyor. He neticesi her taraf 75 santim karla ör- men hasara uğramıştır. sokağında eski 18 No. lı 7 ,25 metre. murabbaın-

ruliksu şaşı~p kaldım .. ilk iki evde teh- T 1 E- k k" 1 · d biı: da bulunan arsanın tamamı - 6048 
e ld - nen 446H telefonu açıyorum. e e- tülü bulunuyor. Yine bu yüzden g- Terme mer ez ve oy enn e 138 30 10 38 Gureba Hüseyın' aga- mahallesinde eski Horhor 
' 

0 
ugunu öbürlerinde olmadıfr.·ıı f d H lid k F 1~ 1• tzed · l" b lı d B havvan dn neroo 5.u on a a onuşuyor: ribel dağı kapanmıştır. e <U\e e- 6 u, eş yara var ır. e~ ,, yeni Mehmed Lütfi sokağında eski 26 yeni 21 .ı.~ en anl811ll§lardı? Dayanama - - Abanoz sokağı 78 numara Ri- ler için Giresundan gönderilen ia~e telef olmuştur. 147 ev, dükkan, am- No. lı 44 metre murabbaında bulunan arsanın 

o.um. Kumandan Rıza.ya sordum·. f b' 
fatın sahib, Dilsazın kiracı olduğu 3 ve giyecek levazımı yolda kalmıştır. bar tamamen yıkılmış, muhtcli ına· tamamı - 6050 

lk'- Kumandanım, mühendis bey katlı, çatı ve merdivenleri ahşab si- Şarki Karahisar, 4 (A.A.) _ İki hasara uğramıştır. 206 84 15 52 Çarşı mahallesinde Divrik sokağında 16 No. h 
ı evde tehlike olduğunu dig-e.rl . ' k k k'" 1 • dükkanın tamamı - 4636 

de olrn dı- , erm· gortasız evin merdivenleri. gündenberi yağmurla kanşık olara Havza, Kavak mer ez ve oy erın- 204 56 15 35 Ça.nu mahallesinde Hasan Basmacılar sokağında ,! gını bakınca anladı.. Ya Rabbi, Halid, evin sahibini nu- yağmakta olan kar dün sabah altı - de nüfus ve hayvan ır.ayiatı yoktur. 25 No. ıı dükkanın tamamı _ 105 - .ı.uuayene etmiatir. v 
-~ marasını, sigortasız olduğunu nere · dan itibaren şiddetli bir kar fırtına- Beş ev, üç samanlık yıkılmıştır. e- 110 26 8 Tl Çarşı mahallesinde Kazazlar sokağında 34 No. lı b~ Ne Vakit nıuayene etti. Yoksa den ve ne çabuk öğrendi. sına çevrilmiştir. :zirköprü merkez. ve köylerinde nü- dükkanın tamamı - 4182 

e; evvel buraya gelmişler miydi? Kumandan yine emir veriyor: Açıkta bulunan halkın yerleştiril- fusça zayiat yoktur. Hükumet kona- 67 10 :5 04 Unkapanı Yavuzsinan mahallesinde Çeşme so -
- annetmem.. - Su verelim.. mesine çalışılmaktadır. g-ı, J'andarma dairesi, belediye binası kağında 16 No. lı 7 metre murabbaında bulunan 
- O halde?. arsanın tamamı - 6047 

S Kadın söyleniyor: Felaketzedelere ilk yardım olarak ,.e bir mektebin duvarları çatlamış - y k d 
1 

V kıf 
1
-k tılm k .. be .. ildd tI 

- en suaı sornıa da Halidi b 1 A .. d'' . k ek b u an a yazı ı a em a sa a uzere on ş gun m e c 
b&.kalını ne yapmış? u - mma yangın son u. Gıresundan e m • un, sa un Ye pa- tır. açık arttırmaya çıkarılmıştır. lhalei kat'iyesi 12/1/1940 tarihine müsa-

Anlars · - Ne olur, ne olmaz .. belki kıvıl- ra gönderilmiştir. Ladik merkez ve köylerinde insan- dif cuma günU saat 15 de icra edileceğinden isteklilerin pey akçesile be-
remedn ı~ı~ a suallerime cevab ve· cım filan vardır. Rcr~ama Ve J>lkillde Zelzele ca zayiat olmamıstır. ·"""- r-..cmberlitaşta Vakıflar BaşmUdüriyeti .MahltllAt kalemine müra -
dan sa~ çın kumandan beni başın • Sonra bize dönerek yavaşça: lzmir, 4 (A. A.) - Evvelki gün Hükumet konağı tehlikeli bir su - caatlan. "10720,, 
H-~· -&~~~~~~~~~reda&~am~ft~~ahre~~~~~~~~n~~n============================ 

de rastı~akinin kahvesi önünde Hali. Hiç olın~ sayemizde ev gusiil ab· saat 3.30 da Dikilide yeniden birer da duvarları çatlamışur. 
- Ray~nı;:· . desti almış olur. zelrele daha olmuştur. Nüfus zayiatı Bafra merkez ve köylerinde bh lnhıs· arlar lJ. Mu-du-rıu·· "'u··ndcn 1 

riiz. Araı: di'" ruk diyor, biz dönüyo- Arkadaşların hakkı varmış. Ku - yoktur. yaralı vardır. Üç ev tamamen yıkıl- ~ 
k~~~b~~~~b~am~an~m~~~da~~ış ~~~iliE~~ m~.~ı~~p~~~&ndan~~.--••••m••----•••••••n•••••• 

oşa!~c;.aıt··· ha!... Samsun, 4 (A.A.) - Sıhhat Veki- ka 14 ev hasara uğramıştır. Rüku· Muhammen B. %7.5 teminatı Eksiltmenin 
Yine gec . (Deva.mı var) li doktor liulUsi Alataş ve refakatin- met konai;'l, dispanser ve üç mekte · Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Yet pazar ~e yangın yok. ... Niha- ·-............. ...-.. ,.-.... ·- deki zevat dün akşam 21 de bin duvarları çatlamıştır. . -- --
Allah nasib edi ilk yan~~a gıtmeyı Seyl ap sona erdi Samsuna gelmişlerdir. Sıhhiye Ve - Sh'a--.tu Ft>Jaket Bilan~u g:~r boru '};s. 16 kalem 400 30 30 02 Pazarlık 14 
lar bunu size d:;:r ... Sevgili okuyucu- kili.miz Erbaadaki felaketzedelere Sivas, 4 C A.A.) - Merkez ve mül- 1 b' ~~ç mu · 

7780 
Kgr. _ _ 

15 30 • ! :vveı anlabnıştım. .. ( -~5tııra~ı 1 incide ) yapılan yardımları mahallinde tetkik hakatta bugüne kadar tesbit edilmiş B~~ k~ı 2 Adet ı 750 00 131 25 :: 1610 

Artık rnesudd sına u~yan koyle~de ınsan ve hay- etmek üzere bugün Erbaaya gitmiş- ölü miktarı 2472, yaralı 540 dır. 1183 ı _ Şartname, nUmune ve çelilc saç eb'at listesi mucibince yukarda 
İfrtirak et:nıi§tim~ihayet Yan~a va.n zayıatı o~a?ıgını. ve ~ç~ta k~l- tir. Hulusi Alataş Erbaadan Li.dik bina yıkılmış, 173 bina da hasara uğ- yazılı üç kalem eşya pazarlıkl3; satın alınacaktı:. . 
tediğim gib' 1 t b~ Yangın ıs- mış olanların ıskan ve ıaşesının temın tarikile Sivasa dönecektir. ramıştır. II - Muhammen bedelleri, muvakkat temınatlan, pazarlık saat1en 
le gelmem~ ~i~amı§tı ki .. gitınenıiz edildiğini, ovayı kaplamış olan sula- Zilede Yardım Vaziyeti Ama"yıunn Ka~,bı hizalarında yazılıdır. .. .. 
Rabve ocağın olmuştu. Avdette nn da azalmakta olduğunu söylemiş· . .. Amasya, 4 (A.A.) _Vilayet mer- m - Paza:Iık ~1/1/940 P«:l'§embe gunu Kabatqta Levazım ve 

_ Eh F da.ki ~daşlar: tir. Refik Koraltan seyli.b esnasında. . Zıle, 4 (A.A.} .- ~~ız koyle - kezinde ve millhakatta 629 ölü, 136 Mübayaat şubesındeki alım komısyonunda yapılacaktır. 
d rnli anık, dediler .. uğurlu k Karacabe . Akhis k"yü halk rınden zelzele felaketı yüzunden yer- O A b' kıl iV - Şartname ve müfredat listeleri her gUn sözü geçen şubeden 
e olsun ... Artık §eytanm ' a- yın ~ .. 0 ın • siz yurdsuz kalmış olan kardeşleri - yara.lı vardır. 1 resmı ına yı mı§, parasız alınabilir. 

kınldı ısmarla bak hın ayağı dan Cemal adında bırının 12 ı;aat su- . . k k . ak'l 1 53 bına da hasara uğramııtır. 936 ev V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde Dl_ 1 ô a kahveleri ıar · · d kal rak k rtarm .. d mızı aza mer E'.zıne n ı ve yer eş· k 
1 

- 7U , 
- Kahveci y ben · ıçm e a u a ışın e t' . 1 . "kına! 1 t tamamen, 960 ev de kısmen yı ı • güvenme pnralarile birlikte mezkiir komisyona gelmeleri. "10748,, 
- Peki ap den 6 kahve. göstermiş olduğu yararlığı takdirle ırme ış erı ı 0 ~uş ur. . mıştır. 
l{ ... işaretveAkh· k .. yü halk . . Kızılay tarafından gıyecek elbıse =============== I 

ma ~~~~:~.Cemalin ayağı da am- de bulundwd::; ~orkunç ı~::: ve çamaşır verildiği_ gibi muntaza - t~arml çalan Stefo stanbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden: 
~ içıneden .. ımış ha! .. Daha kahvemi- ~en yurdun diğer kö~lerindeki man sıcak yemek

7 
da~t~l~ak.t:adır. mahkOm oldu 1 - Yeşilköy Hava Aktarma Ambarile Hava mlifrezesi eratı ihti-

T' felaketzede kardeşlerini unutnıamış Ankarada \ e \ ıla) etlerde tak yacı için 1600 :kilo sı~r eti alınacaktır. ır, Yine bir koa . ld k .,., 1 ti ·ı k v 1 Kasımpasada memnu mın aya . . . .. 
de beraber ,..UŞma.,, Tabii ben ° u larını ve bunlar .için Kızılaya ıt'r C§ rı ece ıavnı ar . b ~ th ed tıl . 2 - Pa7.arlıkla eksıltmesı 8/1/ 940 pazartesı gunü saat 14 de Ye-
kendiın· tas başta, kenıe.r belde .. 80 lira teberru ettiklerini şükranla Ankara, 4 (A.A.) - Çocuk Esir- gıren ve aru an en a an mermı şilköy Hava Aktarma Ambarı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 1 

bu defa 31 arazözde buldum kaydeylemiştir. geme Kurumundan: parçalarını . ç~lı~ kwaçarken yakala - 3 - İsteklilerin şartnameyi görmek Uzere her gün ve pazarlığa gi-B ~e var, nereye gidiyoruz? · 8 k , İni Ankara Nümune hastahanesine gt nan Stefo bırıncı agır ceza mahkeme- receklerin 50 lira muvakkat teminatlnrile mezkur günde komisyona mü-
alid cevab yetiŞti di · a arJa yor, Adapazan d k' sinde yapılan muhakemesi sonunda. racaatlan. "80 

- Aban . r : Tehlikeden Kurtuldu len ilk felaketzedeler arasın a ı ço - 20 gün hapse mahkCım edilmiştir. " 
gın var. oza. .. Dilsazın evinde yan- Adapazarı, 4 (A.A.) _ Sakarya cuklara, dün Ço_cuk ~sirg.:nıe K~r:' - _. _ 

Abanoz sok - .. suları düşmelite devam etmektedir. mu çok yakın bır alaka gostcrmıştır. OekUriı:ırda luılanan 1 O . l S f ' K ; 'IA 1 1 
Şer., iğne a agını go~meyin ... Malı- Sular dündenberi on santim daha Diğer tnraftan Erzincandan ilk k:ı. ... y 0nlZ 8V8Zlffi a ln3 ffia Offi,SyORU 1 an art 
~.~~~~~~~~oo~v~~~~~Ş~rimizi~~lib~ı~~rak1W~~hl~~rM~~ ... bı. ı~ar . 1-•~·~ammm•••••••~••••••••••••••~i 
Dinliyen kiın dudügunu Çalıyoruz. olmuştur. Su altında kalan mahaller- zede grupu Ankara.ya hareket et - .1!skudarda beş yerden .~uhtehf 11 2. ıdnun 940 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 ve 14,30 
Röşeb d .. den üçünün suları çekilmiştir. On mek üzeredir. gıyım ve ev eşyası çalan ıkı . ~~rsız da kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacağı 25 ve 30/1. Kfınun/939 tarihli 

ruz .K aşın a arazozü durduruyo - mahalle ve 15 köy sular altında ol - Zelzele olan yerlere yakın mınta yakalanmıştır. Zabıta, elde ettıgı de- gazetelerle ilan olunan et mlinakasaları görülen lüzuma binae:ı durdurul-
la kaıa':ııandan Halid, ben dört na- maltla beraber endişeyi mucip bir kalardaki Çocuk Esirgeme Kurumu lillerle, gü~d~zleri çalışıp gecel~? .~v muştur. "46,, 
Merdive~e;arıp eve dalıyoruz. hal yoktur. merkezleri yavruların muvakkat yer s~yan bu ıkı. kurnaz ~ırsızı, buyük • • •• • • .., •• 

Rızıar ciyak ~en k db~an çıkıyor. Deva.ınıı yağı§lar olmazsa. on gü leşıne işlerile mesgul olmaktadırlar. bır muvaffnkıyetşescr~ olardaak Nbul - Ünıversıte Rektorlugunden: 
a .. ı..,bi ıya agırıyorlar -c.... ne kadar sul tam k 'lm . n·· d M 1 t 30 y d 67 k muştur. Bunlar, emsıpaşa em-
oa.ıu olduğunu ru;....,. .. ·-· • ~v arın amen çe ı esı un e a aya • ozga ız r d t"t" d d 1 N" Tedris işleri kalemine 50 lira ücretle bir daktilo alınacaktır Orta §İ§Inan bir kadı ~&""diğİıniz ihtiyar umulmaktadır. Adapazarı - Hendek ve 33 erkek minimini için yer hazır· ıza. e u ukn d eposounfl a öça ~~ öı - mekteb mezunu olmak ve daktilo ile çabuk yazı yazmak bilonleru; mUra-

1 n. yolu üz · d S - · d. · · yazı ve ar a aşı u mçıuır. -- lahi Ninıet .. .. .. erın e ve akaryanın yakı • ladıgını bil ırmıştır. 
1 

N' . eld k' d rıı k _ caatları. "2.5., 
bunlar hep Benin u ~ozun kor olsun, nında §osedeki ahşab köprülerin ta- Felaketzede yn vruları evlid edin - merde ıylazı, 't~ ıf etmı ·crı arş~ 
kere gunnızıuğun Kaçlhanımuı vaziyeU · lüm 1 dı • sın a suç annı ı ıra e ı§ er, ça • I b l hh 
dedinı sa!a yalan Yere Yeınin ~tme, ğından kamyon ~:ıyük~a boalma - m~k için Çocudk EsırgemekKeduı:umtsuna dıkları eşyanın mühim bir kısmı da stan U Sl l müesseseler arttırma ve ek• 

. .naç kere şu kah ara arının muracaatler evam etme t ır. - da ık 
1 

t • • 
ile alay etme diye tenı~e ~Utsüsü j geçmel~rine henüz müsaade edilme - _ ~ mey na ç arı mı§ ır. sıltme komısyonundan : 

Şişman, halinden An d ettiuı. mektedir. Bu yüzden yolcu nakliya- tır. Necatibey mektebinin bodrum • • J • l Leyli Tıb Talebe Yurdunun 2600 metre elbiselik kuma§l kapalı 
ğu anlaşılan bir ad . a oıuıu oldu- tı -~~a su:etiı~ . yapılmaktadır. katında kaynıyan suyun bo3altılma- l Askerlık şlerı zaı'fla eksiltmeye konulmuştur. 

- Teyze di or aı:1: ~?Prillerın vazıyetını tetkik etmek sına devam edilmektedir. - 1 - Eksiltme 6/ 1/ 9·10 cumartesi günU saat 11,30 da Cağaloğlunda 
olacak? ' Y ' hızım Paralar ne ı~ın vali Tekeli Nafia müdürü ile bir Kemalpaşa Zayiatının Bllin~u iLAN Sıhhat ve lçtimıU Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 

- Sus Ben de Iİmdi ilkte Hendeğe gittiler. M Kemalpaşa 4: (Hususi} - Poli- Beşiktaı Askerllk Şubesinden: yapılacaktır. h . 81 lnı?.. ı>ararun mra- lzmıt Ba\"alislnin Vaziyeti sin ~erdiği maltlmata göre ölenlerin Harb sanayi sınıfına ayrılmış o- 2 - Mu ammen fı~at: Beher. me~i 485 kuruştur. 
ıu.!ı~ tedkıkat yapıyor Te!ı . ~ara, -i (A.A.) - İzmit ovasmı sayısı 21 dir. Suyun götürdüğü ve lan 335 doğumlu eratla §imdiye ka- ! = =~::t ı:;n•t ~4~ ;:ra ~k~~ı-. tUrbeol k da 
tuşnıue, :ey Yok ... Merdiven bU:az ıu: :ı~ ~~ ~~~ sular çekilmiştir. yıkb~ evler ~ dir. Şe~rin iç~ ha. - dar ~kere çağınlm~~ veya ça~11- Leyli Tıb Taleb~ Y::ıu =r~::Ud: alabılirl:r. pa§a ar§lSlD 

Öğr ~rbaı yıkıyoruz. zarar~ ~?-°den ~§lık mezruat rab ve.çar~ı perışan ~azı!'e~tcdır. ta- r~ldıgı halde herhangı bır ~beble ge- 5 _ lc;tekliler Ticaret Odası vasl.kasile 2~90 sayılı kanunda yazıb 
_ ~Ya &aruyoruın: ~rm~§tur. hnut - Adapazarı şe vazıyeti yoluna gınnıştır. Sular rı kalmış ve şubeye gelmiyerek ba- vesikalar ve hu işe yeter muvnkkat teminat makbuz veya ba..'1ka mnk • 
ır :efon var mı?.. ve t • Gö~~Uk goseleri Urerinde kısmen çekilmiş, hayat normal va - kayada kalmış diğer doğumlu erat tubu ile birlikte teklifi havi zarflanm ihale saatinden bir saat evveline ka- / 
ır dın cevab Veriyor: bulunan ild kop~Un ~kıldığı ve do- ziyete avdet etmiştir. Yalnıa odun sevk edilecektir. Derhal &ubeye mü- dar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. "10624,, 

kus DWıdanıa boğulduğu anıqıım11- ve kömür buhranı vardır. .raca.atlan ilin olunur. 

. r. . • 1 .... • • • . . • • . • . . . . 
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İstanbul 
Satma ima 

levazım Amirliği ı VA.KT NAK.TT·Rt 
Komisyonu ilanları 1 , 1 1 •••o 

5 ponsiyonluk bir komı>riıne ile (Su rn :ıteştcn gayri Jıariçten hiçbir 
madde ilave etmeyi dil~ünmeksizin) 15 1'-uruş mukahllindo ı:; dakika Adet 

500,000 Kemik düğme (Baka · 
lid) 

5,000,000 Madeni büyük düğme 
600,000 Elbise çengeli 

1,400,000 Madeni küçük düğme 
Yukarda yazılı dört kalem malze

me 9/ 1/ 910 sah günii saat 14,30 da 
İstanbulda Levazım amirliği satın · 
alma komisyonunda pazarlıkla ek -
siltmesi yapılacaktır. Nü.muneleri ko
misyonda görülür. İsteklilerin temi· 
nat ve kanuni vesikalarile belli ~a
atte komisyona gelmeleri. 

••• 
"559,, "10881,, 1 

14 kalem spor malzemesi alınacak· 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 9/ 1/ 940 
salı günü saat 15 de Tophan~e Le
vazım amirliği satınahna komısyo • 
nunda yapılacaktır. Nümuneleri ko
misyonda görülür. İsteklilerin temi
natlarile belli saatte komisyona gel-

gibi kı!-ta bir ~.amanda zengin \'e iştilıah bir sofra haıırlıyahilirsiniz. 
Maruf ve meşhur lok:ı.ntalarımızd:.ı. dahi bu derece nef'ıs bir çorbayı 

her zaman bulamazsınız. 

Unutmamalı ı c ı n mendilime bir düğüm 

wapmaırıım. 

meleri. "561,, "10883,, 
••c 

10 bin adet demir üç köşe halka 1 
11/ 1/ 940 perşembe günü saat 14,30

1 da Tophanede Lv. amirliği satınal- 1 
ma Ko. da pazarlıkla :ılınacaktır. f 
Tahmin bedeli 240 lira, teminatı 36 
liradır. Nümuncsi Ko. da görülür. 

Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze konıpriınclerimi
zin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine eahid olacaksınız. . 

ÇAPAMARKA 801 ve idareli bir ışığa ltavusmalt ldn evime 

niltavet r UN G s R AH IC A ı P r ON ampulla

rını aımaıııım. •• 
"56711 "91,, 

MERC.blEK, BEZELYE, NOHUD vesair Jıububat bCbzc ve ~orbalık 
komprbnelerini lcilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

2000 adet tevhit semeri iskeleti a· 
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/ 
1/940 cuma günü saat 1'1 de Top •

1 

hanede Lv. amirliği satınalma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedel[ 8000 lira, ilk teminatı 600 lira
dır. Şartnamesi ve nümuncsi komis· 
yonda görülür. "571,, "95,. 

100 düzine destereli ve 100 dü:tlne 
desteresiz şakuli makine kesim bıça· 
ğı 11/ 1/ 940 perşembe günü saat 15 

Yeaek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 

ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakknllarınızdan 50 
gramlık bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi l 5 kurufjtan 
alabilirsiniz. 

BEŞİKTAŞ : ÇAP Al\IARKA 1.'arihi te~iı;.i : 1915 ........................ 
de Tophanede Lv. amirliği sntınalma ==========================:.;===.:============== 
komisyonunda pa~~kln alın~ak - -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tır. Nümuneleri komisyonda görü - 1 • -k - k . 

1 Iür. 1steklilerin tcminatlarilc kornis- Dl 1 İ ba terıyo og a anıyor 
yona gelmeleri. "572., "96,, 

••• 

tiOtlHL-R fl i-R~ DEfl Lffl iSTANBUL 
ANKARA - ;zM R 

24,000 kilo keçi kılı pazarlıkla 
9/ 1/ 94.0 salı günü saat 14 de Topha· 
nede 1st. Lv. amirliği satınalma Ko. 
da müte:ıhhid nam ve hesabına alına
caktır. Tahmin bedeli 16800 lira, ilk 
teminatı 1260 liradır. Şartname ve 
nümuncsi Ko. dn görüliir. lsteldilerin 
knnuni vesikalarile beraber belli sa
atte Ko. na gelmeleri. 

Şark zelzele mıntak•aında vazife gö r mek 
ü zere e 1 Bakteriyolog'• ihtiyaç vardır. H rcı
s-chları ile iaşe v e lbat masrafları c emiyeti
mize ld olm k Uz re ken Herine ayda :?50 

Plra Ucret v rrllec ktlr. llpl rl Ehtl a vesi a
rarlle blrlikt h men 

u "' 
umı Mer ezind n: 

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

Uzere !stanbulda Aksarayda kilin 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

Gönüllü Hastabakıcı 
yeti&tirmek için 1!> kanunusani 940 dan itibaren ikinci kurs açılacak· 

tır. Meccani olan bu kuraa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 
1 - 20 ilü 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malfımat almak istiyenler yu

karıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. Birinci devre 
kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tekrar müracaatla 

· kaydolunmnlan. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle 

ko~acaklaruıa knniiz. 

=========================================== 
lstanbul Levazım .Amirliğinden: 

Eyüp Dcfterdarında 1 numaralı Dikimevinin çorap atölyelerinde ma
J.· ineler için ihzar edilen bina dahilinde zati qorap makinelerile çalışmak 

i~~iyenlerin Defterdarda 1 numaralı Dikimevi Müdürlüğüne müracaatlen . 
"108944,, 

Eminönü Kazası Yardım 
Komitesi Reisliğinden: 

Felaketzede yurdda§larım1za nakden ve aynen yardım arzusun
da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yardım kabul edilen 
nahiye §Ubelcrimiz a.şnh'lda arz ve ilan olunur. 
Merkez nabl~·e l: l..iman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemdar ,, Soğukçeşme Alay kö§klinde Kızılay §Ubesi 
Beyazıt ,, Vezneciler MaJOlgaziler bitişiğinde Kızılay ~besi 

: J\unıkapı •• 
l\üçühpazar ,, 

ve Kapalıçarı:n la Çar§ı §ubesi. 
Nişancı caddL·~i Parti binasında Kızılay §ubesi 
Unkapnnı Zcyıek caddesi 24, Parti binasında 
Kızılay şubesi. 

İstanbul Hava Aktarma An barı Direktörlüğünden: 
l - Hava aktarma ambarilc hava müfrezesi eratı ihtiyacı için 

18225 kilo ekriıek pazarlıkla satın alınacaktır. 
• 2 - lbalesı 8/1/ 940 pazartesi gJnil saat 14,30 da Yc3ilköy Hava 

!Aktarma Ambarı eatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
8 - İsteklilerin şartnameyi gbrmek üzere her gün ve pat.arlığa gi

receklerin 150 lira muvakkat temi.na.Ua:r'i..le mezkflr ~de komisyona •ü.rac••''"' "'l9 .. 

1 1 ı•ı 1 1 
!111!1111 1 1 . 1 
1 ,. 1 1 1 

1 ı•ı ı•ı 1 ı• 
ı•ı 1 1 ,. ,. 
1 1 1 

"565,, "89,, ızıla Satış eposu Direktörlüğüne 
8 kalem spor malzemesi nhnacnk- nı--llilll .. • M Urac aatl rı ilan olu u r 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 9/ 1/ 940 ========================================== 
salı günü saat 15 de Tophanede Lv. 
amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. NUmuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin t eminatlarile bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

"570,. "91,, 
• • 

13,200,000 ~~eminyum çadır düğme- Baş, diş , romatizma, siyatik ve kulunc 
Ağrılarını geçirir. Gribe ve soğuk alüınlığına karşı iyi bir ilaçtır. 

4,000,000 Küçük kapsül 
800,000 Büyük kapsül 
800,000 Tek dilli çıkrıklı toka 

Soldan !'Jağa: 200,000 4X8 perçin çivisi 
1 - Felikete uğrıyan bir vilayeti- 200,000 4X8 orta perçin pulu N E O K U•• R • N Bayanlann aybaşı sancılarını keser 

1 ve Adeti kolaylaştırır. 
miz. 

2 - Ciğer, edeb. 
3 - Doğrudan doğruya. 

200,000 Köprülü sürgü 
200,000 Köprüsüz sürgü 
200,000 Kesme kanca 

~ 400,000 Perçin çivisi )Matra 
N E O K U•• R • N Kalbi ve böbrekleri yormaz ve mi -

1 deyi bozmaz. 

4 - Haydudluk. Yanardağlardan 
400,000 Perçin pulu ) için 
800,000 Fermejüp Günde 2·3 aded alınır. Sıhhat 

çıkar. 600,000 Madeni düğme f•k • T f"k K d 
5 _ Bir nota, doğuş yeri. Yukarda yazılı on üç kalem çadır 1 rı ev 1 ar 8Ş 

b b be be t ve saraciye malzemesi 12/ 1/ 940 cu- Otoma1'11 ve Maklnlstokulu 
6 - Se e ; m yaz e · ma günü saat 14 de Tophanede Lv. i 

12 7 - Zannetme. amirliği satınalrna komisyoııunda pa- . ~O~RLER: Y~ ders devres. 
· 1 k k d ğtl zarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmın ikıncıkanun 1940 ta açılacaktır. Mild· 

8 - Bır mes c ' ço e · bedeli 81,272 lira, ilk teminatı 5313 ,deti 3 aydır. Motör, otomobil ve mon-
9 - İşaret eda~~ çalışk~n. . . lira 60 ~_u:_ı.ı?.tur. NUn:ıun:leri lr:omis- taj derslerile çift idareli otomobil -

:tO - Avcıların ıtıbar ettıklen cı • yonda gon~lur. ~cıteklı.lerın bel!ı sa - lerde verilen direksiyon talimleri 50 
var bir köy atte kanunı vesıkalarıle komısyona 

1
. dı 

· gelmeleri "566 "90 ıra r. 
Yukarıdan aşağıya: · •u " " Anadoludan gelenlerin devreyi bi-
l - Zelzele felaketine uğnyan bir 30 ton kuru fasulye rnüteahhid tirinceye kadar yapaca~ları masraf, 

kasaba, tarihte meşhur bir n~. ve hesabına 8/ 1/ 940 pazartesi okul ücretile beraber 120 lirayı geç
şehir. gunu. sa;at.t_5,45 de Tophane~e Leva- mez. Kayıd muamelesine başlanmış-

zım amırlıgı satınalma komısyonun- . . . 
2 - Baş, her evde kullanılır. da pazarlıkla satın alıncakatır. Nü- tır. ı:ogram ısteyınız. Müracaat sa· 

Ve kal etinin ruhsatım haizdir. 

3 - Alçakçasına. munesi komisyonda görülür. İstekli- atlen: 14 • 18. 
lerin teminat ve kanuni vesikalarile AMATÖRLER : Her zaman kabul olunur. T .. ~fM 

·i - Alametler, bir nota. _ ,,.... beraber belli saatte komisyona gel - Tel. 80259. 
• STADYOM 

5 - Ciruı, hüküm. melerı· "568 "92 . " " 6 - Beyaz, bir renk. • •• 
7 - Tehlikeli bir hastalığa mUp • 

tela. 

Yoğurt Kilo 

5,890 Sur harici için 
23,340 Sur dahili için 

29,230 

1 İstanbul Belediyesi llanlan 
Temin.at Tahmin 

1 
13,28 177,00 

425,00 

İstanbul ı inci yatı okulu için un ve makarna mü· 
bayaası. 
İstanbul 1 inci yatı okulu için süt ve yoğurt mü· 
bayaası. 

1 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamli 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

31,88 

17,40 232,00 İstanbul 1 inci yatı okulu için beyaz ve ka§ar pey· 
niıi mübayaası. 

13,43 179,00 İstanbul 1 inci yatı okulu için sabun ve soda mU • 
bnynası. · . 

20,70 276,00 Konscrvatuar yab losmı için beyaz ve kaşar peyniri 
mübaya.ası. 

llit teminat miktarları ile tahmin bedelleri yukarda yazılı mcvad 
2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine göre ayrı ayrı tcmdiden ek· 
silbneye konulmuştur. İhale 15/ 1/ 940 pazartesi günü sa.nt 14 de Da~ 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat mUdürlUğil 
kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 
ihale günü muayyen sn.atta Daimi Encümende bulurunalan. "40,, 

SaWbi : Ahmet Cemaleddin S.r\RAÇOGLU 
Ntıpi1at müdliri.\: Macit ÇEl'tN Baslldığı ıer : MatbllJl.i Ebü.zzlya 


