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Dün de muhtelif yerlerde zarar yapmıyan şiddetli zelzeleler 
oldu· istanbula getirilen 173 feliketzede yerleştirildi 
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MUth'ş tahribata uörayan Ordu ve Giresundan Uç hazin manzara 
===~============================================================~ 

iN KAYBI 6083 KiSi Yeni Türk· Fransız itilafı 
da 

Yeni Cereyanlar 
Giresun da 
Güçlüğü 

Yardım 
Artıyor 

Paris ticaret müzakereleri bitti, 
r - yakında muahede imzalanacak 

J. • • b • k k., 1 Ankara, 6 (A.A.) - Haber aldığınµza göre, ticaret müzakerelerinden balısedcn gazeteler, bu-y ollar kapanaığı ıçın ırço OY--1 Parisde Numan Menemeoc1oğlu ta.rafından yapıl- günkU §artlar dahilinde iki memleket arasındaki lİ· 
l d • J • • l makta olan müzakerat muvaffakiyetle bitmiştir. lm- caret münasebetlerinin takviyesi lıcr zamandan zi· 
ere im at gtaemtyor lQne er zanın birkaç gün zarfında teati edilmesi bUyUk bir yade arzu edilir bir şey olduğunu bildim.ekte \'e 

b . .1 1. f • ihtimal dah1lindedir. . . _ . 
,,. mf yon ırayı geç f i Türk _ l:'unıuı l\lü:t.al.t•releri bu inkışnfı~ı .~vrup~. harbimn _sebeb ~ldu<~u zı:anı 

----·.-··-· _ Atina, 6 (A.A.) -· Atina ajansı bildiriyor: kısmen telafı ıçln ıJcı memleketın ne[ ıne oldu~nu 
Sivas, 6 (A.A.) _ Şimdiye kadarımuştur. Zayiat ve hasarat yoktur. f Ankarada başlamak Uzere olan Türk • Yunan aynca kaydeylemcktcdirler. 

alınan neticelere göre, 27/12/939 dan Glrcsunun Kaybı Arbyor ~~'vvvvvvvvvvvvv·vvvvvvv";COO()(X "VVVVvv~~ 
4/1/940 tarihine kadar Sivas vilAye- Giresun, 6 (Sureti hurmslyede r,<m- ?) hk• • . . 
yi mıntakasmda. tesbit edilen muvak- Jerdiğimiz arkadaşımızdan) - l!!:ı- ~JaSarabya ta ımatl /ngiliz kabıneaınde iatif al ar 

,__ __ ___. kat rakamlara göre hareketi arz fe- kaz kaldı.-ı.ldıkça ö1U sayısı artmak· 
11 

• 

M r . :YALÇIN laketi yüzünden ölenlerin mikdarı tadır. Şimdiye .kadar ~an.mai~e.- ve krahn zıyaretı 
a~.~c ıkllsadi 1 • meseleleri 6084. dür. ~göre Karahısarda olu mıkdarı ıkt --·-+-·~-

. \'e 'P . UZa.~ı;e e çin Lond Gircsunda. Zelzele Oldu bın beş yüz, Alucrada ise 1000 kadar 
'ıhtn ~ı~e gitipis ol man 11 ra Giresun, 6 (A.A.) _ Gece saat dır. Yaralı sayısı daha fazladır. l.§ Kral Karol hududları-

cıogluııun nı ene- y dı • L •• t tt• kçn '\! ~ e avdet eder.ı2~.45 de §ehrimizde iki saniye süren köy harab olmuştur. a~ m vıley~- mıza y·••rme e ırece-

Harbiye ve istihbarat 
Nazırları çekildiler d:ı. birn •et UZerlne, Sofya.ıbu· harekctiıırz daha olmuştur. Ha · 1tl karların kapamış oldugu E~T.)cıi Z diyor ı 

haber v ını Anadolu Ajansı sar yoktur. aşamadı. Nakliyat katırlarla yapıla • .. ::1: ' 
mernn ı:rdt ~u haberin bizde b" Yozgadda. Yeni Zelzeleler caktır. Açıkta kalmış Zellketze • ~uk~eş, 6 (A.A.) - Kral Karol, •• k •• l ·ı · d . k 
lemeğ~Yethıssitevlidctliğinisö;r Yozgat,"() (A.A.) -'BugUnsaat-15 delerarasmdahastalıkdagörUlm\lş·ıEpıfanı yortusunu Besarabyad~ ~s- Bugun u ngı ız OT usunu urmuş 
kiyenin acet görmeyiz. Çünkü T:iir: ''e 11.50 de Yozgatta. 15 saniye süren tür. kerl kıtal~rın. ~rasında ?eçirm~ "· • h . 
kib etr~a~anlarda ötedenberi ta iki zelzele ısiddetli yer :sarsıntısı ol . [Sonu 7 incide'\ ,yapılan dıni ayın \" cgeçıd r~sn:ınd- olan Hore Belıa anın bır kumanda 
. . ıgı sıya.setin en b" . . • J'. 1 den sonra kral, kolordu mer ezın e 

sıpl:n nrasındn Bul _ınncı. pr~n: milli hükfunct memurları ile Rus ve / • d k ·ı d • ., • •• / • 
g~çınmek ve Bu1gaıi::~~tan ıle ıyı ... Erz·ıncanda Alman ckalliyetlerinin mümessille. meae esın en çe l ıgı soy en ıyor 
~ılletıer arasında gö ek memnun r rini kabul etmiştir. llein'a hitaben bir mektub y.azarak 

ahildir. nn emeli de ı Kralın N utku ba?.ı tcbeddülatı müteakib te§kil cdi· 

.Bulgar Ba§vekili K.. . K t 1 1 b . el llstesl Bükreş, 6 (A.A.) - Kral Karol, lccck olan yeni kabinede Buşvckıl ta-~ıb ettiği mutedil ve ~~:~va~ofun ~- ur u an arın eşın Rumanya hududlarında yaptığı ziya rafından kendisine teklif edilen mii. 
corn§u arasuıdaki .. sıyaset ıki rctlere devam ederek Besarabyanın him vazifeyi kabul etmek imkamnı 
tını takviyeye hizm~~r~ti mutabaka- merkezi olup Sovyet topraklarından _ ( Sonu 3 iıncü sayfada ) 

~a harb içinde Tilrki e : Avrupa- Arkadaşımız telgrafla bildiriyor birkaç kilometre beride bulunan 
tı__dudlarında almak ~;mın Trakya Chisinan §ehrinde ortodoks bayramı 

d:gı bazı askeri tedbirlır~nda kal- "Yeni Sabahn ın Erzinoona sureti mahsusada göndermiş olduğu şenliklerine iştirak etmiş ve Sovyet 
t-ıstana ktır§ı hiçbir gayeı:ıdn Bulga- muhabirini orada akrabaları bulunan okuyıwulannın emrine vermesi hududundaki kıtaatı tefti§ eylemiş -
mele delô.Iet . n ostane e- çok büyUk bir alaka uya~ıdırmt§tır. Bunu matbaamıza vuk-ubıılan bii· t• 

etmıyece ~. ik. ... ır. 
tnakla beraber B 1 . gı a§ ar ol- yilk tch-0cümden anlıyoruz. Ancak okuyucularımıza, akıbetlerini ög - ! Bu münasebetle söylediği bir nu _ 
dikltati celbedebi~r~rı~tanda az çok remnck istedikleri akrabaları için "Farıık Küçük - Yeni Sabah muha· : tukta Ruınanyanın kendi mukadde -
nnt:ı.ııma ile bunun d. .. a:eılıklı bir biri ·Erzincan,, adresine telgrafla müracaat etmelerini yazmt§tık. T~l- ratına imanı olduğunu ve bütün hu -
a.~~daki itirnnclın sa a onu alındı \'e graf hatlarının fazla meşguliyeti ve devam etmekte olan zelzelelerı.n dudlarına hürmet ettireceğini azim -
fıılı~at _ne isbat ed.::;;mamış olduğu her an hatlarda yeni arızalar yapması ihtimaline binaen ayni adrese kar bir lisanla beyan etmiştir. 
S Şımdı Numan M:en~rne . _ ·mcktubla müracaat edilmesi daha ziyade tavsiyeye şayandır. Bu tak· Rumanyalla Maneviyat Yükseldi 
ofy:ı.da kalması ve B 1 ncıoglunun dirde me1ctnb1ara 6 şar kuru§luk birer pttl da ilave edilmelidir. Daha geçenlerde Rumanya genel 

eahsi temaslarda bul u gar ricali ile BEŞiNCi LiSTE kurmayı Dinester boyunca yc:ni tah-t u iy· h unması aradaı · 
• 

1 avayı bütün bütUn k •1 jkimat yapmış ve oradaki kuvvetlerin 
~~rmck gibi bir iyi neticed uvvbetlcn- Kaşaı, Alunede cevab: Elbiseci Hasan Ali sağ, mevcudunu artırmıştı. 
ır §ey hasıl ed. en aeka Osman Pamir a ilesi sağ, 

J?r ki teı f :rnez. Bundan dolayı. Kondüktör Nermin, Gar dö fren Mazhar ,.e eşi, kondilkt.ör Hüsnü ve ~,~ 
t'nıiz ha~ aJanslarından öğrendi. e~i ı;ağ, 
iyi karşıla ~ ~ memleketimizde pek Gar dö fren Muzaffer, Gar dö fren Ali Dönmez ve e~i, çocuğu, 
llliGtik. n ıgını Yuharıda söyle- baldızı sağ, 

\"'al 
ta nız, son zarna 1 Gar dö fren Ali Yüksel, eşi ve çoeuğu sağ, 
h.n

1
aa kendisini g~ :rda Bulgaris- Memur namzedi, IDkmet, K adri, A\·ni, Ekrem, ambar muhasibi E-

:. el1e:- ve Zihni s eren bazı ruhi m.in sağ, 
ıncm1(;oketin h !'etler karşısında, iki Gar dö freıı llUseyin, kısım §efi Nacı eşi \'O ~ocuğu sağ, 

akıkl menfaati namın Kısım ljefi Kemal eşi ve ~ocuklan sağ, 
(Sonu 5 inci sayfa.da)a, Gardiyan Hüseyin Dilanen ve eşi. kondüktör Kadl'lnln e&l. kı~ını ~ 

Orduya ilk yardım 
ve kurbanlar 

Bugün 4 üncU sayfamızda 

latan ula gele ı tell k•t
zed~l•rl tı anlathkları 

7 ncl sa.yf amızda. 

Yn.ıı 
,r.l"A BAI. 

htifa eden lngiliz Harbiye Nazırı 
llore &lislıa 

Londra, 6 (A.A.) - Stefani: 
Harbiye nazın Hore Bellsha ile is

tihbarat nazırı Lord Mac Mil.lan lstl
fa etmişlerdir. Ticaret nazın Stanley 
harbiye nezaretine, Walshain ıstlh -
barat nezaretine, Sir Duncan ticaret 
nezaretine getlıilnıi§lerdlr. 

Gölge Müsabakamız 
Muharrirlerimiz : N o 2 : 

Bo kimdir~ 
_,.... 

CC1.'Clp: • . . . . . . . 
Böee71a OahJ4 1'4LÇJN fl Mahmudun esl Rukiye, tamirat şefi Adna.n \18 eşi sağ. .,.. .... ~.,,...,..._~~~vv..AA"""'-vv'VVvv-~ Hore Bellsha Ba~ekil Chamber • ._ ____ • _ . - ·- ·-·---·-·_. 
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• 
lngilterenin son günler 

İ11lamiyeti tehlikelerden kurtaran Çok CU!etli h.ir 
kumandan Halid bin Velid olmustu sahtekar adlıyede 

J ltalynn ve Mısır/ Muallime rüşvet ::~rı!!':~~~=!i .... ııı 
k l • • • · t kl•f f • 1 B birlikte askeri hazır))Jdi\rt' o anısının e 1 e mış. na çok daha. fazla bir lıız vermiştit· 

d l 
Dün, asliye dördüncü ceza malı _ Harbin ba§lam:ısından enet, Aımao: , 

-30- Başvekil dayım diyerek yar ım arı kemesinde bir karne tahrifi ve riiş- yanın Londranın harbe kadar nerı gtı 
Fakat halkın ekserisinin _içerisinde lidin emrile kafası kesilen kabile rei- arşiv dairesini teftiş vet teklifi davasına bakılmıştır. tddi- miyeceği, Avnıpanın vaziyeti ıcııbl 

1sl~iyetin yüksek ve m~evi ku~~ si~ 11~alik bin .Nüveyre,,. dır. Ve bu etmiş Her iki hükumetin aya ve dava evrakına göre hadise şöy herhangi bir askeri ittifak ald.cJe-
vetı yer b~bnu~tu. B~ar ilk !ırsat~ had~se Hazretı ~ft Bek1: za~~da Asliye yedinci ceza mahkemesinde konsolosu dün valiyı" le olmuştur: Beyoğlunda 38 inci ilk mlyeceği \·e kil~iik devletlere liııı1 
ve Hazreti Ebu Bekırın tenkıl, tedib dedikoduları mucıb oldugu gıbı Haz- gayet garib bir sahtekarlık davasına. mektebin beşinci sınıfında okuyan t.aahlıüdlere girişemiyeceği ,.e nilıli' 
kuvvetleri yeti§tiği vakit derhal ha- reti Ömer ile (Halid bin Velid) in başlanmıştır. Bu sahtekarlığın maz- zi_varet etti Hasanın annesi Ferişteh bir gün mek yet dominyonların .harbe, ana.':~ 
kiki refah yolunu tercihde ve yalan- aralannın açılmasına da sebeb ol • nunu Mecdi Emin Sayman isminde Şehrimizdeki İtalyan konsolosu tebe giderek başmuallime bir zarf u- t~ yanıbaşında gırmek lst.em~~:ıı . • · · · ceğı hususund dilştüğü. h ta bl'yw-cı Peygamberlen yalııız bırakmakta muştur. birisidir ve hadise şöyle olmuştur: dün sabah valiyi ziyaret ederek Tu- zatmış ve demıştır kı: . a .. .. a , ı. . 
gecikmediler. .Maamafih, devre kuşbakışı bir na Dava evrakına göre Mecdi Emin ring klüp vasıtasile İtalyan kolonisi - Bunu, geçen sene mektebinizden Bntanyanın tere~duclsuz Al~an~'lli 

Bu sebebledir ki Resulü Ekrem ir- zar atfedecek olursak Hazreti Mu • Sayman, Tefeyyüz kütUphanesi ma- namına 11 bin lira teberrüde bulun- meztın olan Mustafa gönderdi. Şimdi ya ~~1 
harbe .gmncsi ''e .mhnY~. 

tihalelrini müteakib Arabistanda baş hammedin vefatlanndan sonra baş rifetile "Gebelik, emziklilik ve ço _ duğunu söylemiş ve beyanı taziyet kendisi Erzincandadır. Kendisine bu ıst?mmetteki faa.liy~tlerıne nı~i 
gösteren ve geniş salgın halinde bU- ! kaldıran tehlikelerden İslamiyeti kur cuk hastalıkları, namında bir kitab etmiştir. Bay konsolos ayriyeten t- mektcbdc gösterdiğiniz iyi muame - t.emadıyen hız vennesıle de sab• 
tün Arabistana yayılmış görünen 1 taran değerli zatın yine bu "Halid ueşretmiş, üzeri~e de, doktor olma- tal yan hastahanesinin komite emrine leye ve yaptığınız iyiliklere karşılık olnıu~tur. 
"İrtidad,, vakalannı bütUn Arab bal- bin Velid,, olduğunu göriirüz. dığı halde doktor Unvanını kullan _ hazır bulunduğunu da ilave etmiştir. olmak ilzere, ilk aylığından otuz U- Zaten tarihin seyrinde, lngllte~ 
kının can ve gönülden iştirak ettiği • • • mıştır. Bu cihetten hakkında tahki-ı li 81 rnsını size gönderiyor. Lfıtfen kabul ~. ıı.~P ayni slynseti fakih etti~I 
umumi bir irtidad telakki etmemek Hazreti Eblı Bekir devrinde 1sHl.- kat ve takibata başlandığı sırada da, edin. . gorülur. Buglin nyııi siyaset, nı~ 
icab eder. • • • miye~ t:e11~id eden. teh~ke~~al~z Ba Başvekalet Arşiv dairesine gider.!k I Mıeır konaoloaunun Bn{'}muallimin bu parayı ks.bul e _ de~ teknik n ~rensiplere nyarn~ 

diyenın irtidad tehlıkesı degıldı. Arab kendisine arşiv müfettişi ve zly ratl derniyeccğini ve bir ihtiyaç 8.nında. mlimasfl esas \6 prensiplere tl 

"İrtidad,, eden Arap camiasının ba ların b~ribirlerine d~leri ~u ~ - ı İzmir Sıhhiye müfettişi süsü Mısır baş konsolosu da dün Vali kendileıi.nin sarf etmelerini söyleme.ili yanmaktadır. 
şına geçenler arMında yalnız erkek- 1'.1da Bızans ~ ke?di menfa.a~ne .ıs- vererek teftişler yapmış, ba • Lfıtfi Kırdarı ziyaret ederek sefa _ üzerine de tekrar §unları söylemiş • 1940 scnesl!ıde Almanya ' 
ler yo~u. ~~dınlar da vardı. t~a~e e~ek ıstedi. Ve Şam uzerıne zı zabıtlar tutmuş, bı..1ru1.m, Baş _ rethane namına şimdilik 300 lira te- tir: nm, bU)ilk bir darbe ile, bilhass' 

. ü~tu:ıde i_kı ka~n pey~bm.er ken· yurllm~ge hazırlandı. ~ekil ı:efik ~aydanun yeğeni oldu - berrlide bulunmuş ve beyanı taziyet - Biz Ha.sanı Darüeşafakaya yaz- llkhahıırdn., iktısadi ve i~timai )·11· 

dı cınsı cazıbelerini en ~üdhış sillh Tehlıke bu cebhede daha korkunç- gunu söylemış, Arşiv dairesini kapat- ederek Mısır kolonisinin geniş bir su- dıracaktık. Karnede silinti olduğunu şayı~ına biiyUk bir sekte vuran, ,·c 
olarak kullanmak. ~~u·eti!e. or:a~a a- tu. . . . . . A tıracağından bahsetmi§, bazı kimse- rette yardım etmek için faaliyete geç- söylediler ve kabul etmediler. Karne- nefes alacak l<apılıırını olduli':ı 
tı_ldılar. Bunlar, çöl un s?~Ulennı A ken . Bı:r1~ ıçındir ~ı. H~~etı Ebu .. ~- lcr hakkında tahkikat yapmış, bazı tiklerini bildirmiştir. yi Mnarif MUdilrlUğüne götürdüm. kuvvetli bir surette luııH;nı.n abloli!l 
dı etraflarına toplamak ıçın hatta ırz kır, ırti~adı ~kılı mutcakıb b.ut~w~ kimselerin kadroya .alınmasını iste - ı ~ Tasdik için size gelecektir. Lfıtf en rejbnini ortadan kaldırmak, hiç clf' 
larına varıncıya kadar verdiler. İslam bil~klen ile beraber elbırlı~ı miştir. Bu suretle de, buraya birkaç lngİIİZ dil alimı" tasdik ediniz. ğilse bazı yarıklar ~nl< istiyecc· 

· rdi • . f · e mu va a a ceva ı ı an son· ~ Bu "irtidad,, bahsi başlıbaşma he· yaparak Bızans bel§.sını karşılamaga. ı defalar gitmiş. nihayet şüphe üzeri- V f k t b ald kt ği timld olunmaktadır. 
yecanlı ve meraklı bır mevzudur. Öy· karar ve · • ne hadısc polise haber verilmiş, 'Mec- Ş9r9 ine verı"len ~ .. Upheslz hu keyfi"·et, matbuıı• ra da çıkıp gitmiştir. ,, 
le garib sahnelere tesadüf edilir ki, Fakat, neticeyi görmemesi mukad- di Emin Sayman, bu suçlardan yaka- • f f ınünn.lmşa.larmdn.n da belli olduğll' 
mese a irı erke , digeri kadın ıkL e ı. lanarak adliyeye verilmiştir. Tahki- na göre, muht.clif noktalardan af' l

A b . k w . · ı d rd" 1 z9ya e Bir müddet sonra karne mektebe 

1 b ln k d
. ·· çu· k.. ·· d hil" k 1ngi!terenin Anknra elçiligıw· kon _ gelmiş ve üzerindeki silinti ve tahri· 

ya ancı peygam er, ya ız en ı u- n u uzun S\lren yoıııcu a ı at arasında, bazı gazete ve mecmua- .w. . . . • . . . rı a;\TI \'eyahud muhtelif noktalıı!' 
zerlerine sevkedilen Müslüman kuv-

1 
harbler ve idare hayatı ihtiyar olan lara d:ı doktor ünvanile makaleler seylıgı~e t~yın edıl~n m.eşhur İngil~z fc a~d m~l~mat ıstenmıştır. Ko.rn~ dan ayni zamanda. orlaya. ~ıka.bİ' 

vetleri ile değil, kendi aralarında d:ı Hazreti Ebfl Bekiri adamakıllı sars- yazdığı anlaşılmıştır. Tıbbı Adliye Şark dıHez: profesorlerınden Denıs letkık edılınce, bunun, m~k~eb~e- Iecek wyahud da başl'a yerlt-.rtl 
döviişüyoılardı. mı§tı. !scvkcdilip müşahede altına alınan Ro~ şerefıne dün İngiliz sefirinin gec;e~ sene mezun .olan İs~aıl JSmın- doğru ihtilaf salıasını lmyı.lırnıııl' 

Nihayet barı§tılar. Ve bu sarsıntının neticesi de onu M:eı..:di hakkında, Tıbbı Adli, dejenere refıkası Lad~ ~atchbull tarafından de hır talebeye, aı~ olüu~ anl~ıl - ihtimalleri <le görünecektir. 
- Kuvvetlerimizi birleştirelim. bir daha kalkamıyacağı hasta döşe- psikopat (ruhi dalalete müptela) teş- Parkot~lde bır zıyafet verilmiştir. mıştır. y~.pılan ~~temmım tahkıkat 'Fakat ne de olsa, ister Garb ccb· 

Kendimiz de birleşelim.. l ğine yatırmak oldu.. hisile bir rapor \'enniştir. Mahkeme Bu. z.ıyafette şe~ri~izdeki İngiliz ta şu~u gostermı~~ır: . besinde, ister Avrupa wya As;raJlııJ 
Dediler. Erkek peygamber ile ka - ~ Hastalık, gün geçtikçe şiddetini de bu rapor da okunmuş, Mecdiye, kolonısı ve gaze~ıle~ı hazır .. bulun- . Iı~enşteh, lsmaılm annesı ve bab~: b:.ı.şluı yerlerinde vulmbulan, Garb 

dm peygamberin çiftleşmeleri c;ok ga- artırıyor ve Halife Hazreti Ebfı Be- ne diyeceği sorulmuştur. Maznun, ~u~lardır. Profesor bırkaç gun ~eh- sıle .. tanışmaktadır. Onlara, 1s~aıll 
rib hadiselere yol açtı. kiri bitabiye süriiklüyordu. şunları söylemiştir: ~mızde .kaldıktan sonra Aııkaraya Daruşşafakaya yazdırmayı teklıf et- demokra~Ueri, n~ya Nazi rejimini• 

Bunlar, kendi (Ümmet! .. ) !erine iz- Hazreti Ebu Bekir, hastalığının ö- ·•-Ben, Atina Tıb fal<ültesinin son gıdecektır. miş, çocuğu, karnesini ve hüviyet bu faaliyetleri knr~ısında sürpri:ıt 
dh·açlarının hediyesi olarak hol kese- lüm ile neticelenecek bir hastalık ol- sınıfında 5058 numnruyla kayıdlı _ 

1 
Profesör ken~~sile ~örü.şen 1sUın- c~zd~nı.nı bera~~r alarak n:ektebe düşmemek kabil dej:;>ildir. 

den vii.dlerde bulundular. duğunu anlamakta gecikmedi. yım. Nasıl olsa doktor çıkacağım. bul .ma~bu~.t m~messıllenne gayet gıtmıştır. 1smaılı babası oldugundan Rugiin İn~ltf're a.5ıığı ~·nkarı 7()4.l 
Mesela, erkek peygamber ( ! ) na- - Çok şükür, dedi. (Badiye) yi üstelik doktora. da. Yereceğim. Bil . t~":1ız hır turkçe ıle şunları söylemiş· ~ola~·ı m~k~cbe al~amışlar, bu~un bin~ ~·akın askeri silah allına al· 

maz vaktini beşten dörde Indirmişti. mürtcdlcrden mehmac>.mken temiz - hassa bit ve kel hakkında geniş tıb- tı~; .. . . uzerıne. dönU~ ~:ı.~n:c, e~eve~ı~~. nuştır. Bu al;kerlcr, 1939 senesiniJI 
J{adın peygamber ( ! ) ondan aşağı kul ledim. tslam yolunda nekadar kabil- bi etüdlerim de var. Binaenaleyh, . .- Turkıyeye bu s~~ahatım ikin- karneyı dUşurdu~nU . söylemıştı~. 1 teşrinienel n ı knnunue'"·el tıı· 
mak istemedi. sc çalıştım. Aıtık ölsem de gam ye- doktor Unvanını kullannıakhğımda ~ıdır. İlk olarak Ataturk berhayat ~u~d~n .s.onra da, uzerınden lsmaıl rlhlerindeki J<ararnarnelt"rle alınııt•' 

- Benim hatırım için bir vakit mem.. beis ve mahzur yoktur. l ı~:~. Dol~abalıçe sara~ı~da açı~an ısmı~.11 sılıp Hasan yazmıştır. idi. 
daha indir. ümmetim naMazı günclt MUsterihti... 1 Arşiv dairesi bahsine gelince, bu buyuk dil .. kunıltayına ıştırak ettım. Dun mahkemede sorulduğu zaman Şimdi, iki ü~ gUn evvel, kra]lı1' 
üç defa namaz kılsın. 1 Hiltl.fete çıktığı gündcnberi üzeri- daire müdürii Halid Aftanın arkada- Burada Türk-İngiliz kültür münase- Ferişteh, mektebe böyle bir para gö-l b u · · d h makamından sadır olan yeni bit 
D~i. Cahiller sürüsü ise böyle saç ~e aldığı vazifeyi. ifa ettiğine emin ş~yım. Bir iki defa onu ziyarete git- !. ~ erınm ~ a zi~ad~ arttırı~~a.~ı tilrmcdiğin! ve ~yle ~ir. teklif de de 

ma vadlerle bu yeni ,dine sözde bağ- , ınsanların kalb, vıcdan huzuruna sa- tım. Onunla beraber dairede gezdim. 1:,~~n ça~~şa~.agım. Turkıyedcn:. goruu- bulunmadıgını soyle~ıştır. karar ile 
19 

ile 28 ya..~lan arasında· 
)anıyorlar ve iptidai silahlarla. Haz- ı hibdi. ı Teftiş, tahkik gibi işler yapmadım. gum husnu kabulden çok mutehas - Bundan sonra, 38 mci ilk mekteb k1 gençler de nsl<eri kadroya alın&· 
reti Ebfı Bekirin Üzerlerine sevket • ı Yalnız bir nokta .. tek bir nokta onu İzmir sıhhiye mUfettişiyim de deme- ~~.,, başmuallimile muallimlerden Neri - caklıı.rdır. Bu suretle İngilt.erenitı 
tiği ordularla çarpışıyorlardı. teessüre sevkediyordu. dim. Başvekil Refik Saydam, uzak- MÜTEFERRiK 

1 
man ve bir kaç talebe şahir olar.ık a.~keri kun:eti bir sene h:erisındtı 

Bu ordunun başında, evvelce de Eshabın, ensarın. ve hatta muha- tan akrabamdır. J{endisine dayı di - dinlenilmiştir. üç milyona yaklaşan bir asker küt-
t;Öylediğimiz gibi, münevver lalam ku cirinin hilafet makamında gözleri ol- yebilirim. Bir defa da, dayıcığım hi- Meni israf at kanu- Diğer şahidlerin çağınlması için lesine sahih olacaktır. 
mandanlanndan Halid bin Velid var l duğunu Hazreti Muhammedin irti- tabile mektub yazdım.,, muhakeme başka güne bırukılmıştır. 

d t d 
· ı - Bu d<ı Avrupa.da sulh, hakkın ts: 

dı. halinden sonraki hadiselerle adam Bundan ~onrH, aq~iv tasnif heydi nUn a a 1 af nwmasına. ve her millet.in kendi btl' 
(Seyfi sarimi iliı.hi) olarak Haz - akıllı anlamıştı. §eflerinden Fethi Umaı·, Naki, heyet Haber aldığımıza göre meni isra • Kurt köpekleri leablt 

reti Peygamberi~ ta.vsifine mazhar 1 Şimdi ise, ken~si öldükten sonr:t aza~ından .sab~i, ~iğ~r Sabri ve bazı fat kanununda bazı tadilat yapılmış- edlllyor dudla.rında yaşamak !1erbestisine 
olmuş olan ~Halıd hın Velid), kah - b.u post k~vgası yme başhyacak, İs- ~.ıdler d~nlenı~mı~tır. Bunlar, Mec- tır. Bu tadilata göre düğünlerde bir İstanbul vilayeti kazalarında kurd sahih olmasına, rahat bir sureti' 
har kılıcı ıle Badiyedeki irtidadı lam ordusu Şam. hududunda Bizans dırım, Arşıv daıresıne gelerek ken • gün olmak üzere çalgı çalınmasına köpeklerinin tesbif bı><•la ştı milli iııhl~fınuı t.evsllne ~alışuı~ 

r d. ' ı d.. ·1 bo d · · R' t• ümh ıne '-:1 nmı r. 
l1l ıtema ı~en te~liyordu. ı ~şman ı e _çarpışırken ş. kalan ısını . ıya~ ıc . u~ \'e Başveka - ve merasim yapılmasına müsaade e- Köpek sahibleri hayvanlarını Fen imk§.nla.rının elde edilmesine kadııf• 
Maamafıh tarıh bu ~amdar ku - ~:edınede belkL de ~nsar ken~ı lehle- let ~rşıv ~aırel~.rı ~J~nı oldu~nu, ?i~m:ktedir. Bundan başka merasim Tatbikat okulunda açılacak olan kö- garbd~ de,·am eden silahlı mücadB" 

nıan?nnın bazı beşer zaflanna di.i.se- rıne. f_ınldaklar ç:v~recekl~rdi. lzmır sı~hı~e ~ufettişı ~ulundugunu, ıçm 1stenildiği kadar otomobil ve pek müessesesine teberrü etmek is _ lenin dernm edeceğini gösteriyor. 
rck ılıtan mucib hareketi.er yaptığı- Hıliifet Meselcsının hallıni, ya Haz alınan bır şıkayetname üzerine dayı- araba kullanmak ta kabil olacaktır. temektedirler. Dr. keşad SAOAl" 
nı da kaydediyor. reti Peygamberin yaptığı gibi mu - sı Başvekil Refik Saydam tarafından :::;:;::::;;::::::;::;:=:::::-:::=::=:::::::=:=:==:=-----------------·---_:..::=.=-::==_.. 

Çölün kızgın harareti altınaa, da - kaddcrata t.erketmek veyahud Re - tahkikata memur edildiğini söyliye- llllllllllllıl!llllillllRllllllllllilUllllllUOllllllllllllllllllllllllllllUllURl!illlllllOllllllll!lllllllllllllllllWıl!IU ııınıııııınııııııııummııııuııııııııııomııııııınuıınıııınınmınıuııııııııııunıınııııııııııımıııııılll 
marlarında taşıdığı erkeklik ihtira- sülü Ekremin yapmadığı şeyi yap - rek bazı kimı;elerin şüahen ifadele-
sının kaynastığını duyan Halid bin mak, kendisinden sonraki halifeyi rini aldığını söylemişlerdir. ş E H ı• R H A y A T 1 
Velid, rastgeldiği ve tedibine memur evvelden tayin etmek.. Şahidlerden Kuleli Askeri Li~esi 
edildiği kabileler içinde gözüne rast- İşte Hazreti Ebu Bekir bu iki mec- coğrafya muallimi ve "Bilgi Yurdu,, . 
gelen güzel kadınlara karşı hiç te buriyet ile karşılaştı. (İslam) ara - mecmuası sahibi Niyazi de demiştir OllllllllllfillllUllllUlllllllllllflllillllUO!lllllllil.lllfillllallllllllllfillllllflllll;ll!llllllUllllllllllllnlllffillflOllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllilU!llllllllUllllllllllll!Rllllffilllııllllll11lfilll11lJllll"fill'ııılllllill~ 
lftkayd kalmıyordu. sına tefrika düşürecek herhangi bir ki: . !I ıı ıı 

Hatta bundan önce irtidad etmiş- hareketten tevakki lüzumunu da ta- - Bir gün, Tefeyyüz kütüphane - Sembolizme ne lı nilktclerle doluydu! Bir Jules 
Henard varmış, onun hatıraların
tlan vecizeler almış ... J..r..ı üstünde 
olan bu Frenk tilkisi, bilmeı.L bir 
sevkitabii ile ,mi, !ıep hayvanlarla, 
bilhassa kümes muhlfıkatile uğraş
mış, ölçülerini, nisbetlPrini hep on
lardan seçmiş ... 

MEKTEBLER AÇILIYOR -
Bir hafta sömestr tatili yapaı:ı 
orta mekteb ve liseler yarındaıı 

itibaren tekrar tedrisata baıılıyn. -
caklardır. 

kcn sonradan, kılıç zoru ile tekrar ts- mamen anlamıştı. sinde bununla beraber Osman ismin-
lamiyete girmiş bir kabile reısının Hasta döşeğinde marazı mevt ile de birisile tanıştırdılar. Bunun dok
başını kestirmiş ve güzel karısını pençeleşirken arkadaşı (Abdürrah - tor, diğerinin eski yazılar mütehas -
nikahlamıştı. man bin Avf) l çağırttı. sısı olduğunu söylediler. Mecdi, mec-

tsıa.m tarihinde bu vak'a meşhur _ . - B~n.' dedi, öleceğim. Bunu ya - mua:na ~azı yazmak arzusunu gös _ 
dur. Söylediğimiz gibi Halid bin Ve- kınen ~ılıyoııım. Fakat ölmezden ev- ter?ı .. Bıt ve. kel hakkında iki yazı 

·sabah 
ABONE BEDELİ 

TOrklyı l!onıltl 

SENELiK 1400 Kuruı f700 Kuruı 
8 AYLIK 760 • 1480 > 
8 AYLIK 400 • 800 » 
1 AYLIK 1IO » 100 it 

_!_ IKİNCıKANUN 1940 Pazar 

vel yerıme geçecek olanı tayin etmek getırdı. Üzerıne "Doktor Mecdi E . 
istiyorum. Bunu yapmıyacak olur - min Sayman,, imzasını koymuştu. 
sam lslfun arasına yine nüak kanşa- Bazı gazetelerdeki inızh.lannı da gfü;
cak. Söyle .. yerime kimi intihab ede- terdi. Bu Unvanla, bu makaleleri neş-
yim? rettim. 

Abdürrahman bin Avf sükut etti. Maznun, yalnız bu ifadeye itiraz 
Halifenin asıl maksadının ne ol • etmemiş, diğer şahidleriıı sözleri için, 

duğumı anlamamıştı. 1 bazı asabi ve marazi jesfler ve mi _ 
- Falanı intihab et!.. miklerle "Yalandır! Yalan söylü-
Demek surctile bir isim verecek yor,, demiştir. 

olursa belki hatalı bir harekette bulu- ı Gelmiyen şahid Tefeyyüz kütüpha
nacağından çekinmişti. nesi sahibi Parsih Keşişyanla diğer 

Hazreti Ebu Bekir tekrar sordu: bazı §3.hidlerin dinlenilmeleri için 
- Ne dersin ... Bu hll8.feti ömere muhakeme başka güne bırakılmıştır. 

liizum var? 

B ilgisinin genişliği kadar 
talihi kıt, cilfı::;ıııa sürtün

düklerinin antipatisi kıymetinden 
daha zengin bir mütefekkirimiz 
var: Nrullah Ataç ... Vicdanını ko
nuştursa hased ederler, irfanını şa
hid tutsa tarafgirliğine verirler .. 

Apaçık samimiyeti ile tok sözlü 
hüsnüniyeti sinsilik sayılır, med
hetti mi riyadır, tenkidi niza; na-
file nama7..ı gibi ne Allahı memnun 
eder, ne mü'm.ini!.. Bereket imanı 

pazısı kadar kuvvetli de, bir mu
vazene sopası gibi kalemi elinden 
bu·akmıyor ! 

Üstad zaman zaman, garb fikir 
hayatından haberler verir, nümu-

S.S8H.Zllkade27 SSi. l.KAn"-25 - vereyim mi?. V'V'VV DENiZLERDE 
1 

neler getirir; bu asıl övülecek hiz-
Nihayet cevab vermek mecburiye- metlerinden biridir amma davul GDnı 7 AJI l KHUD ı 61 

tindekalkanm~Abd~.ahmanbinAvf): Denizlerde fırt.na zırıltısına alışr-ı kulaklar flüt se-
C<> Unasi~ ~a ~bft Bekir, Ankara rasad istasyonundan bil - sini hep yadlt ~ar da hizmetinin 

dedi. y ~~ Ömerın gonlU dar, mi - dirildiğine göre Kara denizde karayel hasılızarbı yine hazrete kusur çı-
:.~ :aımeı:e!id~~~:· ~~:::rt- ve Marmara ile Ege denizinde de lo- kar! ... 
bö le tabiatı d . . . ~ dos fırtınası çıkması muhtemeldir. 

.! . er e olan kimseler ıyi 1§ Vaziyet alakadar den.izcilere bil -
ıortbilirler mi 7 ( Devamı va.r ) 4iriJ.miotir. 

Vc..tt Sacı 

Aıq.. Yatet l11t•k Aq.. Yn.ı 1.__ 

12 to ı 3 12 ıa 32 5To Halbuki dünkü yazısında derle-

diği nakiller ne kadar hususi mana-

Mesela "Pazarda s·~tılmamış bir 
öküz kadar lakayd ... ,, diyor. H-;1-
buki adam: alışsa da, ..... bir insan 
kadar .... ., dese ue rnhat, ue yerin
de kullanılmış espri olurdu! 

Sonra (Fırıldak dile gelse "rtiz
gar bana uyuyor,, der) vecizesinin 
medlfılünü masum fırıldağa kadar 
bırakacak ne var? Bu hakikati biz 
insanlar her gün söyleyip durma· 
yor muyuz? 

"Kafam bir kümes gibidir: Ne 
zaman tavuk fikirlere yem vermek 
istesem hindi fikirler, kaz fikirler 
koşar, gelir,, sözündeki "kafa,, 

matbuat yapılıp alt tarafındaki ft~ 
kirler tayyedilse, dikkat edin, ne 
§ık oluyor! 

İlahi Ataç usta; "bazı dostlar, 
kalblerinin içini bildiğimizi sanıyor-

nı uş gibi bizden çekinir,, lerken, sen 
bu kadar sembolik değildin! 

De 3 
YEŞlLAY GENÇLİK ŞUBESI 

TOPLANTISI - Ye§ilay Genç -
lik şubesi 9W heyeti idare faali -
yet yılının ilk toplantısını dÜ1' 
Prof. F.ahreddin Kerim Göl.;,ay'11ı 

riyasetinde yapmıştLr. Yillcsel~ 
tahsil gençlerinden tcrel.:küb cclcıı 

idare heyeti içlimam açılmasını 

mütcakıb biiyiik bir Jıassasiyet vo 
heyecanla Erzincan ve miWıal;cıt ı 
felcikctzedcleri,ıi amm~lardır. 

Bundan soııra idare heyetitıdô 
vazife taksimi yapılmıştır •. Ba.ş -

kanlığa Prof. Dr. F. Kerim GökaYı 
asba.şkanlığa Suphi Aydıner, umu· 
mi katibliğe Tarılc Dal, muavinlik• 
lere Eşref Otar ve Ahmed Ya'!/J 
vezned.arlığa Kemal Vçkan ve meo 
nm.a rwüdürlüğiine de Şeref o~ 
turk Beçilmi§'UJrdir. 

Yeşilay Gen.çltk Şubesinden: Bt( 
setıe ~2/1/940 tarihinde vereceğv 
mtz çayı yurdda-§Uırımızın ıztırab• 
lolayısile tehir ettfğimUl '1.Jle'leri -J 

mize l>ildirlrU. 



rll.Wll.t.&Aa lüll• : • 

lngiliz kabinesinde istif al ar Çukurova ve Mersi-
v --- Maddi yardımdan sonra Harbiye ve istihbarat nin kurtuluş bayramı 
n..ont Csaky-KontCiano "1'•:= !:!.mmını. Dün Adana veMersin-"l Ak kasında ~,arl muhabirinden SOR nazırları çekildı·ıer de muazzam merasim mu a tr Ju" n b l J. gelen yıJdırını-telgra.fmda. yeni Er- • yapıldı " Ui aş aaı zincanm ID51alar tarafında kurula-

G 
cağı ha.beri de var. ( Bq tarafı 1 a..ocide ) ı Belishanın istifası hakkında Unitet Adana, 6 (A.A.) - Çukurov:ının 

ı•Orna e d' t ı• ' Demek ld b:ıh~u: '"ehrin enkul göremediğinden dolayı istifa ettiğini Press'in bir haberini ne§retmektedlr. 18 inci kurtuluş bayramı dün Adana-a la ' om·· nı·zm Bal- ;• ... erı·nde ~·angın ~uma:ıt nıan ııena-~ ~ u .... bHdirmiştir. Bu habere göre Hore Bclisha. İngi- da geçen yıllardruı çok ilı:tiln bir te-
~anJara Sark ag"" aka tüterken fe!.lil<et ka~ısında birle- Lord M.llan ise Başvekile yazdığı liz hava kuvvetlerine ait bir ihtilif i'ahUrat içinde kutlandı. Sabahın er -
~ ışırsa, faşizm, şen Ye yardnna ko~an Türk mille- mektubda Chamberlein'in istihbarat yilzünden istifa etmiştir. Hore Be - kcn saatlerinden itibaren yollara dö-
zımg ll ta Z tinin gayreti ve Cümhnriyet Hü- nezaretini bir mebusa tevdi etmek is- lisha Fraıısada bulunan bUtün İngiliz killen 10000 lerce saat 9 da Adana -a mu abe t ""• kfmıetinln cezri ve realist faaliyeti tediğini, bu mebusun Avam kamara- hava kuvvetlerinin İngiliz kumandanı run tarihi bayrağını elleri üstilude be 

b 
C megJ eski Erzincanın harabeleri üzerin- sıııda. lıükCunet namına söz söyliyc- Lord Gortun emrine verilmesini is - kdiyedcn, snat kulesi meydanıııa ge-ilece t cır d• de yiilmel.-..ce.k yeni Emncanın lm- ccğini, halbuki Lordlar kamarası aza- temiştir. tirere.'I\ askeri törenle kuleye çekti. 

'' 1 yor rulrnasıruı doğru ilk adımına~ sına bu hakkın \'erilmediğini kayde - Bu suretle mezkur kuvvetler hava Müteakiben mckteblilcr, halkevlilcr, 
. Venea.ık, 3 ."A.) _ 1 . sı imkanını vermiştir. derek muvafık bulmadığı bu tayin nezaretinin emrinden çıkmış olacak- Epor gençliği, asker ıı.ı.ıfil milcadclede 

cıye Nazırı .Kont Ci Ro talya Harı-ı Timcs İtalyan Siyasetinin Topluluğun ve cemıyet halinde dolayısile istifa ettiğini bildirmiştir. tı .Fakat bu tnleb kabul edilmemiş- ~alışan Çukurova kar.ramanları, çift 
ray&. gelmiş ve Ma:: H ~a?an bu- İstikranın Methedivol' yardımın bir mucizesi diycbileOPğl· Londrad~ lUulıtelit Tefsirler tir. çiler, izçi ve traktör mangaları, Cfün-
zırı Kont Csa'"Y':;.i sel~ncıye ~a- ı:ondra, 6 (A.A.) - Ti~es gaze - miz bu ô.ni slUdnme ve kalkınma- Londra, 6 (A.A.) - Reuter ajan- Sabık :N'~tnn Beyannamcısi huriyet meydanına gelerek yerlerini 
61Yasi tnWlkatını Yarak ılk tesı Macar hariciye nazırı Kont Csa- nm son zelzelenin dog-:urdugfu fell- l!!tnın parlamento muhabiri yazıyor; Londra, 6 (A.A.) - İstifa eden almışlar ve Atntürk anıtına, gençli -

Yapmıştır k' · 1 
Glol'llale d'ltnU , • ının talyaya yaptığı ziyareti baş - ketlerin hiç olmazsa madtll tarafı- Harbiye Nazırı Hore Belishanın harbiye nazırı Hore Belisha bugün ğin, çelenkler koyma töreninden son-
Rorna, 6 n nııı l\IUtaıealnn makalesinde mevzuu bahsederek di- nı telılfl edeceği dilşün<'.esi mü.ste- istifasını mucib olan hadisat hakkile Devonport'daki mUntehiblerine httu- ra nutuklar !'löylenıniş, bundan son-

. (A . .A.) - Stefani · yor ki: rek hUzün ve eJt>nıbnizl kısmen t.ah- bütün mehafili meşgul etmektedir. ben bir beyanname neşretmiştir. ra büyilk resmigeçit başlamıştır. Bu Gıornaıe d' ltaıı · B . 
dıkte R:o . . a ~tesi, vene _ 1 • u zıy~ret, Macar ve İtalyan hti • fif edeblJir. Resmi mehafilher ttirlü tefsirden Bu beyannamede diyor ki: giln öğleden sonra Adana halk evi 
sınd nt Cıano ıle Kont Csaky ara.- kumetlerı arasındaki samimi mtina· Mtiba.rek yurdun btr köşesiniJI ictinab etmekte ve bu meselenin ta- "!fayı vazifeye davet edildiğim dört gençliği halka müsamereler vermiştir. 

a Yapılan gö ·· sebetl · 1taı nıufassa.ı l"Uşrneler hakkında enn, yanın merkezi ve ceo- maatteessüf dfitar olduğu teli.ket mamile tavazzuhunu beklemektedir. nezarette biltün azmimle çalıştım. Bu Saat 9 da da milli mücadele kahra • 
lif . Inalünıat verrnekte ve husu- nubu şarki Avrupasında. mütemadi - kar,ısmda biitün bir millet gözle. İngiliz ordusu erklnı ile Harbiye nezaretlerin sonuncusu olan Harbiye manian şerefine yeni otelde 300 ki
ı-u:~~:~--~lt.n bu göril§melerin Y~ artan nüfuzunun ve nihayet Ma- ri yaşh mnavenete seyirtfrken bat- Nezareti mensubları ise vazifeleri i- Nezaretinde İngiliz ordu:sunun esa~ın §ilik bir ziyafet verilmiştir. Öğleden 
ı,;.,. ~havasını aydınlatın carıstanı Yugoslavyaya ve hatta Ro t.a utz Milli Şefimh bulunmak c.o.r- cabı olarak hiçbir eey söylemiyorlar. dan tensik ve harbo hazırlamak za- sonra belediyede bir re::;mi kabul ol-
e .. Yardırn tt·~- a- ..,... 
dir. e ı6ıui kaydeylernekte _ manya~a. yakınlaştırmak hususunda tile \'~lı:illerimiz, mebusJarımız teh· Gazetelerin !lütaleala.n ruretini duydum. muş ve milli günün hatıraları anıl -

. ~lussolını ve Cianonun beslediği ar - llke mmta.kamna. koştular. Eıı btt- Loudra, 6 (A.A.) - Sabah gazete- Orduda birçok esaslı değişiklikler mıştır. 
~ıorna\Q d'ltalia diyor ki: zunun bir delilldir. ) yüğiinıUzdf'n en l<ü~iiğümüze ka,.. !eri, kabinede yapılan değişikliği, bü- icab eyledi. Ordunun her zaman va - MEr.STh'DE 

. ~talya abluka fikrine ta Bu memleketlerin kendi araların- dar her Titrle ,•atanda.,mm el .,. yilk başlıklar altında, harbin başlnn- zifesini şerefle, milmtaz bir surette Mersin, 6 (A.A.) - Mersin dün 
f,ıI?ır. Fakat Tuna ve Balk raftar de- da _ve Türkiye ve İtalya ile te.sanUd - kalb blrU~i ed{'!rek gayretlerini ay- gıcındanberi vukubulan en dikkate ifa edeceğine J:aniim. kurtuluşunun on seki~incl yıldönilmU-
lerı .~sında bir yakınlık h: ~evlet- ~cnni kuvvetlendirecek her siyası ol ga~·e etrafmda teksif etme~ sa- ~ayan hadise §eklinde göstermekte- Orduya iştirak etmek imtiyazına u- nU coşkun tezahüratla kutlamıatır. 
1 'es.ını arzu etmektedi u e gel- .1lreket Avrupa istikranna hizmet ey yeslnde ve ıl6k az bir zamanda dırler. zun müddet nail ettirildiğimden ve Şehir bu münasebetle baştanbaşa sUs-

Bu gazete M · r . ., lıyeccktir. harab Erzincaoın yerinde yeni bir Gazeteler, Hore Belishanın istifa- onun bugünkü şekline ve zihniyetine lenmişti. Merasime b:ı§larken kurtu-
~ a ile iyi ın'Un:a:ıBtan1:11 Yugoslav- . Mussolininin takib ettiği Avrup1. nıamn~nin ytikscleceğindo şüphe sınd:ı.n mütevellid derin hayretlerini yaramış olduğumdan dolayı iftihar luş gilnil temsilen milli mlifrezenin 
tini kaydettikt etler ıdarne etti - 6_1Yaseti zahiren gösterdiği değişik - etrniye!irn. mklamakta ve mumaileyh in eseri, ediyorum. fiehre gfrişleri cok parlak olmuştur. 
tın Rornanya ilen. Bonra Macariata - liklere rağmen, diğer bir çok bitaraf nu ha.direde terkihayat eden sev- ces&reti, enerji ve ferasetinden sita - Bana tevdi olunabilecek her vazife- Bunu hUkfimet konağında bayrak çek 
mas etmek 

8 ın~asebetleıine te- rn~leketlerin siyasetlerinden dahıt. gili .),ırd ve ırk kerde lerimize ge- yişkA.r bir lisanla bahseylemektedir- yi ayni azimle ifaya amadeyim. An- mc merasimi takib Pylemiş, stadyom 
t 'hinln rnU~kve .lıalıhazırda harb ta. ~u::;takardır. Mussolininin bolşevik- UnC6 en bUyiik maddi fedakarlık- Jcr. cak şimdilik hnrbi kazanmamızdan da isgal ve kurtulmı mevzuu etrafın
lıJi esasına ~bıl emniyet ve iş bir- 1~ aleyhindeki hattı hareketi şimdi- lo.r onlar(lu.n biriciğine olsun Jıay~ Gazeteler, şu noktayı suale şayan b:ı.~ka bir düşUncem yolttur.,, da hitabeler irad edilmiştir. Bu vesile 
Eebet sist ~~tenid Yeni bir :rnlln'l· ln İtalyan siyasetinin en bariz vae;;- tını iade OOfllllCZ. 1'1\!mt onlann ar- bulmal:tadırlar: Parlamentonun iti- .......................................... ile büylik kurtarıcı Ebedi Şef Ata -
ilci.ve eyı cını l~dasını emrettiği i !ı~r. lt._a.Iyanların Sovyetlere karşı kabrıud~ yetim ve ökstiz bıraktık- rnadını kaz~nan ve yaptığı birçok ~s- Londrada kur ulan türkün aziz hatırasına hlirmeten de 
rı anyan~m~ttcdır.:, Macartstanla R~- ~~landı!'a ordusuna gönüllü kayde- lan ailt·lcri ''" yanulan asiJ mil- l:ıhatı tenkıcle manız kalmıyan bır bir dakika ayakta süklıt edilmiş, as-
lunınaıarı :ilk~Ya ıle heınhudud bu - ~~~~lerı thususunda _verilen mtisaade letlninc terkettilderi birer lnulıt ndrun niçin feda edildi? Avusturya kon1·1ıes·ı ker ve milli milfrezcler ve mektebll-
n1Uater reş ile Bud . . ıyase e taı:nanııle uygun dcğH \'t'dl:tdır. Harbiye Nezaretine Stanleyin ta- lerin iştirnkile büyi.ik bir geçit resmi 
.... ~ ek ernni'-'etl ..... i . apeşteyt rnıdir?. t ournağa .J .... . nı nazan •t·b şte bir taraftan yeni yeni ma- yini, sureti umumiyetle tenkid edil - • yapılmıştır. Belediye tarafından bu-

Neti ecvketıncktedir.,, ı. 1 
ara v =t Cia.no'nuıı Beyanatı murder kurarak mnddi :ıa.ra.nn te- mektedir. Bununla beraber sabah ga- lngiliz ve Fransız hü- gUnUn şerefine tUccar klüblinde bU-

{16 1 ce olarak Gio 1 en • 6 (A.A.) - Kont Ciano ıanslne uğraşırken öksüz ,.e yetim- zeteleri yeni nnzırlnr hakkında kat'i kfimetleri tarafından yUk bir ziyafet vennl11 ve bu ziyafet-
~ •• · e demektedir·. rna e d' Itaıta ile Kont Csakinin ı"kincı· m·u·ıa· katı ı..ı·r '·-ledl · · M. ·ı .. 1 ıı lcrin mmldi ihtiyıı<;larmı tatmin ve bir mütalea. dermeyan etmemekte ve t d te IJ".: ve reısı ıtat Torog u soy e-

ve i~lya, sadece rnedeniyeti . ea;t 15 ~~-~ka silrmtiştür. istikbt\.ll~rini temin işlf"rin!n ele ay- irraatlarına göre bunlar hakkında anı~ l d!ği hey~canlı bir hib\bedf'. Tilrk mil 
k ruPanın seI!nı tini ' nızarru u mu a attan sonra gazetecilerin ui hn.<.;sa~hkJa başnn!ması mevzuu bir hüküm verilebileceğini kaydeyle- . Londra'.. 6. (Husus!.>.- Dur~~a Na- Jetlnfn Milli Şef ismet lnlinilnlln et:ra-
i~~lizrn Yayılmas~n ~did eden stmuallerine cevab veren Ciano teknr IJahlstfr. mektedirlcr. zl ~Ye komumsller ~us~~na ~Ut.ün ~s- 1 fınd:ı çok kuvvetli bir klitle halinde 
... "'-=lllcktedir. a Dı.ı.uıi olı:nak e iştir ki.· • n Avusturya partılerınm ıctirakıle 

Ff'filkflfin vukııı1n''·an "'oııra ı'<l"'- D ·ı w.' •• J[" J • ~ toplu bulunduı'hınu bilhassa tebarüz P. ,. M .~ " :u y c.xpro.<;~ ın ucum arı t kk .. l .. •ftkil A t o 
. ~usy11, huduaı .. - . . ~ - acar hariciye nazırile yap - h l 1 1 k . . , ı eşe u el ı mus...... vus urya ettlrmic•tir 

" .. 0 -~ dahilin tı k re ancm ze w ztı e urb:ınln.rmın Londra, 6 (A.A.) - Daıly F.xpress .. h . t' 1 .l . 1 .1. Fr ., · 
.,._ıyabilir. Fakat k . de ralıa• .... a . ?'1 onuşmalar en derin samimiyet U 1 ri . . , . . cum urıyc ı ronu esı ugı ız ve an ...................................................... " 
" oınUn· -... l"ınd ye m e nl r\'li<l ,l(Jinnwk J<;trycn- gazetcsı, Hore Belısha nın ıstıfası hilk" tl . t raf d t R B I f" t 
.-il ve !taıy ızrn Avnı - ~ e cereyan etmekte ve mevznu ı~rtn ~t>rek şlf:ı.hcn, t~~ ek m.-f<tuh- hak' la diyor ki: , ~nz ume en a ın R.n anmmış- US· U gar ıcare 
takaın ... -a adnoı~ hayau ınenfaat nıın- b.a~is bütün mese ... ıeıer_le.~k.i memle • 1 k d k I tır. h d • • -~ """'· keH- - a o ·a ar Ç() · mİİrua.'ltine şalıid "- Hore &lisha hiç şüphesiz en Komı"te Kont 'l'.:IanL• Huyu ı·1e Dr. mua e esı ımzalandı 
c..ıc olu-.. fb• ."' earkmaga· kalkıcı . wıı ınutıak gorilş bırlıgı teyid e - ld ı s:: • .., 
d . ._, 11§1%In ıs,.,__ ~a- dılm.ektedir o u < ki mcrha.m<'tll Türl< milleti- muktedir nazırlarımızda.n biri idi. O- Schuller ve sosyalist mebus Heinrlch 1 Moskova, 6 (A.A.) - Havas: 

a ltlukabeıe etın . -'U'öelen tarz. Ya ba. nbı hu milli davada paraf4ım oldu- nun yerine Stanlcyin getirilmiş olma- Al'.ı'na ''e dı·g·er Avusturvalı n·cal ta- Diln k M'k 
esıni bilecektir nn sa h yeni bir mülakat ya- ı .. , __ _._ .J a şam ı oyan ve Bogilof 

~,,...""""'·- . " pılacaktır. b"l• .._r şefkatini de <>slrgf'mt\di- sı ise t~ssüf edilecek bir hadisedir . ., rafından kurulmuştur. arasında Uç senelik bir ticaret m -

F • ğin~ bir da.fa lrnan ettik. Bu gazete, Stanleyin siyasi hayatı- 1n!!iltcre efkarıumumiyesi komite- hedesi akdedilmiştir. ua 

lnler S 
El\'erlr ld derbsJ harekete geç- nı şidd:~i bir lisanla tenkid ettikten ye s~mpati göstermekte ve Çekler, Bu muahede mucibince her iki t!ı-

allay. l lQı l mest lföıım~elen htr teıjekkill :var- sonra şoyle yazıyor: Polonyalılar gibi Avusturyalılu da raf en ziyade muh u d d 

a dun tenunı hmnrsunda olduguw ·gı'bi "S ı h' b' b' · arı m saa e ev-
ı ,nr tan ey ıç ır zaman ır ınsan bizimle beraberdir, nihru zafere bera- Iet muamelesinden i tit d. ed k 

R \)& ı;efkat tev:t.il nıt'!Selesinde de rch- k ·· tı · · k ·d d k b" 1 
8 a e ece -u esım sev ve ı are e ece ır ca ber gideceğiz, demektedir. tir. Ticari milna.sebctl d il 

Us t k 
berlik etsin ,.e -un~---- b. b·ı· t .. t · . 0 .. er e m savat Opra larında ... ..........uı ır prog- ı ıyc gos ercmemıştır. , yuksck A\,ı~tu~·a SJo\·cıılcri Al'Muıcla esası kabul edilmiştir. 1940 si 

l kanlı h b ra.mla ('"...ıhşısm. ~akamlara otomatik olarak yuiesde- Gn.leynn için mübadele yekilnu 920 mily:n:~ 
er oldug" u H ı . k• mu are e-.~EJ!ALBDDIN SARACOGL_l!_ bılcn sınıftandı.r.... . . Pa.ris, 6 (Hususi) -Avusturya hu va olarak tesbit edilmiştir. Bulgar'ı • 

c sın ıd b ·ıd. ·ı ' Buna mukabıl yıne bu gazete ıstıh- dudunda.ıı vapılım işarata göre A - tan So ti b" ı· W• •• en 1 1 • . . d "dd ı· b t . l . . . .J , vye er ır ıgıne tuz, pırın( 
ffelsinki, 6 Irl ıyor ızmır a ŞI et 1 ara neza~ctı~c ge en Reıt~ ve tica- vusturya Kar:intiyasında oturan Slo- tiltUn, deri vesaire verecektir. 80\' : 

Zl"lnın CA.A.) _ Fi~:-kı------ ret neznretıne belen Duncan ı hararet venler arasında Almanya hUkftmeti tl bi ·~ 
, orta FinJ . n tala -ı t h f t .... r k 1 aktad ye er rlı0 • ise Bulgaristana zira t 

balonu lilldiyanı.n rniid a rib etmiştir B ır ına ve yagmur 1 arşı am ır. tarafından dilleri hakkında alınan ted . . 
birini ~da? en rtıülıiııı n Jct.aı afaası l~urea.'laare hav . r undan b~ka Daily Mail gazetesi de Hore Belis- birler ytizünden şiddetli bir heyecan makinelerı, demır, petrol, besi yenıi 
len b'l ~~ıl eden Saltayı . o ~ıı bir Sovyet mut a ı~anında buluna:ı I -- hayı methediyor ve diyor ki : hükümfermadır. vesaire verecektir. 

ı dtrıJın.,kt . ışgaı ettik • bir ı;ı:_ • rezesı alçaktan uçan "G ıı il 1 d H - • • ... 
,. edir 4· uı filosu taraf K l d 2000 k .. l.. cnera er e an aşamıyor u. ar E\•velce dini tedrisat için öğretilme Af 

luttal'ebeler D •• _. surette bornb ından müessir bır ema paşa a oy u biye nezaretinden çekilmesi bunun i- . .. d d"lm: l Sl d" manya yeniden mıkn•-
·~ Toprakla.ruı archman edilm" t• b k ki d·ıd· sıne musan e e ı ı§ o an oven ı- 1 1 I dö 

Oluyor da Anıeri.kada Rus . 1§ ır. aş "'a yere na e ı ı çindir.:, . . . . linin mekteblcrde tedrisi elyevm me _ 18 1 mayn er kUyor 
~Londra, 6 (A A) K Emtıasına İzmir, 6 (A.A.) - Bu sabah bu- Yem tnyınJerı, vcreccklerı neticeye nedilmiştir. Halk tarafından protes - Londra, 6 (A.A.) - Almanyanın 
.. Lıland· • • - Lond d ar.ııı Boykotaj - h k cd -· ıs . ıya elçiliği, Fi ra a.kl Nevyork (~ lutlu ve yağmurlu olarak ba:~llyan ha- gore mu .a eme ecegız . ., tolar yapılmış olduğundan Alınan giı: fasılalı bir surette ve fakat daha az 
leı .. nı.ıı Sovyct topraJcla: d ~arının Birleş·k A . sızca Istanbul) - ı \·a, saat on bire doğru sokaklan se1. 1 Amstcr<lam, 6 (A.A.) - Holanda li zabıta tarafından milteaddid klm • mikdarda olarak manyetik maynlcı· 
ır ı~ı ~o bir kaç gün~:C ~ ilerlediic . ı rnerikanın en kudretli bir lerle kaplıyan çok şiddetli bir yağ • matbuatı, İngiliz harbiye nazırı llore sdcr tevkif olunmuştur. dökmekte olduğu anla ılm ktad 
•t nzısuıde kaıııı ınubar beı1"1 Sovy(:t send~a te.sekkillil olan ·Amerikan lmura çevrilmiştir. Gölr gürültüleri -- ş a ır. 
• llıekto olduğunu bild~ er ce~ya.n rn.esaı federasyonu Rusya tarafırdan \·e saikalar biribirini takib etmekte 

Ru.:3Iar l'nlıkbnat ;nektedir. D'inl~diyaya karşı yapılan taarruzu ve şiddetli ccnub rüzgarı esmektedir. 
Iiı'lsinki, 6 {.A " apıyorlar takbıh etmiş ve Rus ernti Kenıalpaşada Kurtarma Ameliyeleri 

felleı . -4.) - Aakert ta· asını boyko B 6 (A A ) 1 k uı lranaatin l:I lllah. J yapılması Hlzım l . 1 unıa, . . - M. Kemalpa.şaı 
uınandıınııgı M 0 g re,. Sovyct; ba~ lesine dahil etrni t· ge en mal!llr lıs- ovalarını istila etmiş olan sular gün-

~ek Yakıncin bir ::crheırn hattına ~ ~en gilne çekilmekte ''e Apolyond gö- ıs~~~~illbJ~~~~~~~~~ 
l acaı.~r. ~ a. 1 TUzda. bulunrnı • Ruaya Al m de tabu seviye.sine inmektedir. Su- ~iif~iiiill 
de ınudııı.aa için yarında daha ziya. m 11 lara petrol lar tarafından çevrilmiş olan kum - lııi 
&nla.sılınaI..1.ndır tuhkirnnt yapılacağı p . vermiyor kadı, Ormnnkadı ve Voyvoda köyle- • • 

Finı . · arıs, 6 (Hususi) _ Budap t rinde açlıüa maruz bulunan 2000 ki-' lngıltcre hava akını 
ll'' eruı l' enı nı den "?\ eş e - . . b ' 

ınler halen tank r İcadı ;ıı • -~~·s Krouikl., gazetesine bil _ şının civar köylere ~akillerine çalı -'G raf von Spee'nin i.kibetinden ve kumandanı-
calc 1\"ınl.• ve nıotö l · •.urildigıne "'Ö R ı:.ılına.ktadır B · i · B d _-..uuyette elektrik r erını boza ı:ı re uslar Almanlara "' · u ış çın an ırma ve nın intih:ı.rından sonra Almanyada artık 
~1bat kullanmakta le işler huaust hatta Lehlilerdcn zaptedilip R 1 Apolyonddnn gönderilen motörlerle l !kinci Giyonıun "lstikbalimiz d~nizlerdedir sözün~ 
:atın teferruatı gl:ıar. Bu ter .. lehinde Alınanlar tarafından t~~~ askeri tombazlarda~ istifade olun - 1 yerine, Alman ricalinin ağzında dolaşan ,~ir etimle 

. tutuın1akta .. ye edilnıiş olan Leh to makta ve ~o.hsur köyler halkı bu va- eudur: "lstikbalimiz h alard dır 
l!'iııı k bil . . i)raklanna mu sıtalarla cıvardaki daha yüksek köy- ı av a .. , 

6r' lli.r Rus Ussu ~ le~e vbır ın~füat olnıak Ü?.ere nazi- lere getirilmektedir. Sulnnn tahrib . Alman devlet reisi mukabele! bil.misil olarak 
~ EtWer erllecegı vadedilmiş olan ku • ettiği bendlerln tamiri ve ileride böyle Parıs ve Londra Uzerinde büyük hava akınları ya-

ld ~ 6 CA.A.) - Estony rııa.nn petrolleri de dahil olduğu hal- bir tehlikeyi önlemek için icabedea. ı pılmasını istiyordu. Fakat Alman ha.va kuvvetleri 
tiıJ ü ba an ndaaındakt Sovy tayha a- dir~ 

1
1>etrol vennekten imtina etmekte- tedbirler alınmış bulunmaktadır. ~areşali, bu arzuya mümanaat etmia ve şunlan 

oeıer ~ e ava er. soylemiştir: 
ııa:;:1ğ.I teeYl'lid 0~~eti " set Rusya hUkfuneti eimdi Finlandiya Bolçlka lmanyayı "- Paris ve Londra üzerine, kat'f mücadele fuu 

~U§ 6ah !arın bUyijk bir 1 • v er:l için bu petrole ihtiyacı oldu • prote to etti hari0t bombardıman akınları yapılmasına nıUsaade 
~arcıer :nda. bulunan b~~i~ U· gunu ileri sürn:ekte zira asıl Rus B~üksel, 6 .. <A.A.) - Belçikanm edeınern. Alman halkının sinirleri, eehirlerimiz ~ 
lnı.ı. bir rab olınurrtur. Fin Y· petroı kuYfilarL1ın Finlandi ·a. har • Berli.n~eki bü~ elçisi Alman tayya- rinde ınilttefik hava akınlarının vukubulmasına ta-

hava da.fil bato-. bonıb~ klt f3ahaeına . v .> e relerının Belçıka. üzerinden uçmasını hammül edemez.,, 
-.r,atmu da uza..c oldııgunu iddia Alnı hlikfuneti · . - eylcn:ıektedir. an . . Wlıdinde t;ııddetlc Buna rağmen gösterilen musır arzuyu teskin 

"U"otesto etmıştir. 'lllaksadile MareeaI ile ha.va i'enerall ikincikanun or-

taları.na doğru müttefik devletlerin hinterlandınd~ 
bir bombardıman plhu hazırlamışlardır. Hatta bu 
plil.nın lngilterenin bazı mahallerine paraşütle inme 
teşebbüslerini de ihtiva eylediği rivayet eclilmektdir. 

=t R ~ 

Chamberiain' in bir 
yılbaşı telgrafı 

• :ı:_ 

1 ngııa BD.§veldU B. Nevillo Chamlıcrlain, aza. 
sından bulunduğu 'ıulldla.rids,, balıkçılık kfü .. 

bü reisine Yoni sene nıUnasebetlle bir tel!?Taf çek· 
nrlştir • Ba.şvekil bu telgrafta diyor ki: 

0 

"B&§lıyan yeni sene içerisinde balık tutmak için 
vakit bulamıyacağımdan korkuyorum. Fakat kllip 
azası bUtUn arkadaşlara en en.mimi tebriklerimi yoı-j 
larke~ sevdiğimiz bu spora devam edebilmek im-j 
k!nlarmı bulabileceklerini ümid ederim. ' 



Salilre ·: ··4" -YENISABAR · 

!_(arc_ıdeniz mınt~kas_~1_1dan röportai ';1~~. 

____ , ORDUYA iLK YARDIM 7/1/940 PAZAR 
12.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber

leri. 
12.50 Türk müziği: D\lğllıı adet • 

!erine aid türkiller. 1 

Kadınla.r küme heyeti ve Sadi Ya-ı 
ver Ataman. 

13.10 Tilrk milzfği. 

Dünyanın her tarafından kudretine ba.~ eğilen 
en yüla;ek Frans~ y:ıldızı: 

EDWiQE FEUiLLERE 
Ca.zibesl bütün gönülleri mir edon: 

GEORGES RIGAUD • ••• 
Fransa sa.nayllne en büyük bir eser yarattılar: 

YIKILAN MABET 
BUGÜN LALE SINEMASINDA 

1Wıt bir R§k. .. Derin bir inkisar... NlhayetBiz bir ümidsizllğln büyiiJı 

istanbuldan giden heyet ve eşya 
heyecanla karşılandı. Kederli halk fela

ketten bahsetmek bile istemiyor romanıdır. 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, R&- tıAveten: METRO JURNAL en son harb hava.dlslerl ve renkli Mtld 
Ordu, 1 (Sureti mahsusa.da giden delenmi§ ve yüzde 50 si mecburen ğını söylemiş, memur valiyi görüp de f~=~rı Mefharet Sa.ğna.k Rar WALT DİSNEY 

arkadaşımızdan) - "Dumlupınar,, boşaltılı:nıştır. kabilse parayı getirmek ilzere eehre dif ~ ' ---• Bugün saat ıı -ve ı de tcnzlUl.tlı halk matineleri. 
vapurunun kaptan köprüsünden yeşil Vilayetin kazalarla ve İstanbul, d~n~üğü zaman da vapur kalkıp git- 1;.3011~30 MUzik: Küçük orkes-
ormanlarla sanlan Orduya bakı!o. - Ankarayla telgraf v~ te~e~on muha • mıştir. tra "Şef_ Necib Aşkın,,. # •• • 
x:ırn· ~zaktan bu mın_tak~~a. .. mut~ış ıx::a~ı t~~eı: kesilmiştir. Orduda :Millibirfelaketkarşısınd~ ~.irTürk 18.00 Program ve memleket saat 1 Bugun s A R A y Sıneması da 
bır_ fe~~e.t ve sefal~tin h~um sur- muhım b_ır ticarı hareket yarat.an fın vapuru. süvarisinin şu du~.unce ve ayan. l n 
dUgUnu kimse tahmın ~demı~or. O~- dık fabrikal~ı tamamen harab ol· hareketimuhittederinteessuruyan- lS.OSMüzik:Rad ocazorkestrası. MAURICE CHEVALIER 
du beyaz ta.jla;rdan bınalarıle yeşıl muştur. Şehırde hayat durmuştur. dırmıştır. ~ 
ormanlar arasında nefis bir İsviçre Halit her geçtiğimiz yerde bizi lstanbolun Yardımı Giresunda. 18.30 Çocuk saatı. 
eehri gibidir. 36 saattenberi bizi hiç hararetle karşıladı. Büyük bir ıztırab Sevgile Karşıla.ndı 18.55 Serbest saat. 
durmadan sarsan ve sallıyan deniz içinde "Her şeyden evvel çadır!., di- a· 2 (H A} İstanbul 19.10 Memleket saat ayarı, ajans 
· di af "b' h k ts' di inli 1 K d kl b 1 d ıresun, ususı - un ·· h b 1 · 1 şım Çar§ gı ı ve are e ız r. ye yor ar. ur u an ez er en bizl dımı hitimizd biiyük ve meteoroloJı a er erı. 

Sanki bu felaket mıntakasmda. o da yapılma çadır taklidi şeyler, ufak bir e~e yar uh bmbeutl k e .. ,1 dı 19.30 Türk müziği. 
b
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_ _ • sevgı ve m a e ar~an . 

ı~ erce ınsanın ıztıra ına ış a ruzgar a uçuyor ve sogugun, yagmu: 1111940 gtinü saat 19 da gelen la- Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Re- ı 
ediyor. run altında. çırçıplak kalıyorlar. Vııli tanbul dım he eti beraberlerinde §ad Erer, lzzeddin Ökte. ' 

Ifaptana: bana derhal kazalara hareket edece · . . yaz: Y .. tı k : · z ed burada Uh' v. • •• 1 di K eli . Kır hir 1 1 getirdıklerı eşyalarla bugun felaket Okuyanlar: Muzaffer kar, Mele - :.ıann ersem m mı gım soy e . en sı şe ze ze e- . T k .. 
b. tah ·b k d dim . d K h" d \.. 1 mıntakasına hareket ettiler. o goz. 
ır rı at yo , e . sı esnasın a ırşe ır e ı.;U unuyor - . 

MARH~ DEA - ERi() v. STROllEIM ve PİERRE RENOIR 

i f' 1 '"raber çevirdiği ve emsalsiz güzelliği ve mükemıneliyetile 
iYitün şehir halkı tarafından alkışlanmağa layik 

TUZAK 
Filminde şarkı söylüyor ve zaferden zafere koşuyor. 

tıavet.en: FOX JURNAL enson ha.rb ve diinya havadisleri ve 
GRAF von SPEE Hadisesi. Bana dlirblni uzattı ve 0 zaman muş. Bu itibarla bu işi biraz tecril- Gıresun halkının yardımları can- 20.15 Konuşma "Tarihten sahife-

biraz evvel gözlerimde nefis bir man- beli, soğukkanlılıkla ve mümkün ol - ~n verimler!~ d:v~m edi~or. ~ fa- ler,, · .. ·-· türkü- Bugün saat 11ve1 de tenzilatlı matineler. 
~abb~~~~~~n~~~lı~~~~re~ ~a-~~~~~~.~~~~~~ ~W~k~~= H~ ~-n••••••••••••~••••••••••~ 
bir facia halinde bulunduğunu gör- nize ediyor. Bana şunları söyledi: bır_ tanesı~ı fehtkete ugrıyan kardeş- lerı. 
düın. Sahilde yan yatmış, çatıları "- Mesudiye kazası müstesna ol- lerıne venyor. İnebolulu San Receb. 
fırlamış muazzam binalar, yarısı ta- mak üzere halkın iaşe noktasından vvvv 20.45 Türk müziği: Fasıl heyeti. 
mamen uçmuş minareler ve kurul- ı mi.işkülatı mtihim dei!ildir. Esasen MAHKEMELERDE 1 21.15 Müzik: Weber - Büyük Duo 

muş mahruti çadırlar etrafında ko- zelzele en bilyük tahribatını bu nok- Bir döviz kaçakçısı "Op. 48,, ".~ax:net ve ~iY?-11° i?~n,, · 

.:.. • ... ...... ... ..... ............ - .· .. • ' . - . < f- .... ; . · · -. .. • ) "'.:" .., -

BUGÜN 

MELE K 
Sinemasında 

ı saat l<a bkaha ile gülmel' 

tığlenrnek ve zevk sürmel' 

istiyenlerin filmi 

şuşan bedbaht insanlar gördüm. Zel- tada yapmıştır. !Stanbuldan gelen yar 21.45 Muzık · Neşelı müzik Pl.,, 
zelenin şehire nasıl bir felaket getir-Jdım eşyasının mühim bir kısmını der daha yakalandı 22.15 ~en:ııeket saat &.yarı, A~a.ns 1 ZORLA 
eliği bütün vuzuhile belli oluyordu. hal oraya sevkedeceğim. Bütün vila- Emniyet memurları dün de yeni haber~en; Zıraat, Esham - .':~hvılat, ı GÜZEl~LİK OLMAZ 
Şehrin küçtik iskelesinde bekleşen bir yet dahilinde ölenler 1000 kadar tah- bir döviz kaçakçısını cürmü meşhud Kambıyo ~ Nukut Bor83:81• Fiyat.,, 
kalabalık nazarı dikkatimi celbetti. min olunuyor. Ordu içinde 10 ölü ve halinde yakalamışlardır. Bu, Balık - 22·30 A~~~s spor servı~!· 
Sonradan öğrendik ki 1stanbuldan 24 yaralı vardır. Vilayetin umuınl pazarında Hava hanında yazıhanesi 22.40 Muzık: Cazb~d Pl.,, 
bizim geleceğimizi radyo vaaıtasile zarar ve ziyanı 10 milyon J!.ra talı- bulunan ve eskiden sarraflık, şimdi 23.25/23.30 Yarınkı program ve 
öğrenmişler. min edilebilir.,, de zahire ticareti yapan Aleksidir. kapanış. 

İskelede bizi Ordu valisi Mltat Say- ö ı,, E N L E R Aleksi, tertib edilen cürmü meşhud- ~0..-::::N=l=V.=E=R=S=l=T='E=D=E:::ıı.=. -=-= 
lam ve heyecanlı bir halk kütlesi kar- 0 d d 0 d b -ı k la, Aleksi, Arnavudluğa gitmek üzere . r u a ve r uya ag ı mer ez 
şıladı. Felaketten sonra bu onlara ılk kö 1 . <l öl nl 1 dır pasaport almış olan Ahmed isminde · . t Y erın e c er f.ı un ar . 
uzanan yardım elıydı. skeleden, çıı.t· 0 d d . , 1 1 Züh' tü ş k" ls- birinden, Arnavudlukta tediye edil-
lı · dair . "d k r u a. ı.ı.. ucra ı , ev ı, 

yan belediye esıne gı er en çar 1 d .... h d Al' ,,.. h d K mek üzere 200 drahmi alırken yaka-ik Yıkılmı b. k dillt ten er, .ı..ue mc , ı, .ne me , a-

Edebiyat FaküJtasinde .. 
lisanslar 

Fraastzea. sözfö. Baş rollerde: 

LOREITA YOUNG - WARNER BAXTER 

Filme ilave olarak: FOKS DÜNYA HAVADlSLERt 

GRAF von SPTIB Alman zırhlısının Montevideoya yaralı olaralı 

gelişi ve kumandanın önünde ) ıpılan cenaze töreni. 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matine vardır. 

#$NP ew '** •mm 

BUGÜN şı~an geçt · yan ır te rahlsarlı Ahmed Vonalı Kazım Şar- lanmJ§tır. Bu cürmU meşlıuddan son- Edebiyat Fakültesine aid talimat 
kan yo~tu. Halk, taş ve enkaz arasın- kiye mahallesinden Fa tına. ' ra suçunu itiraf eden Aleksi yarın name deği.~t.irilerek lisans usulü l •• p E K T o R K ç E s o" z L o 
da yagmura rağmen ~alışıyor, ta~ B h ddin k .. ·ı el F tın E adliyeye verilecektir kabul edilmistir. Buna göre lisansa 
1 k ldın . k · li , Kü n ae oyı n en a a r - . . ~ . 
arı a ;yor, en azı temız )Or. - l T li ı··· .n. d F t T"" k- Döviz kaçakçısı maznun- aıd şubeler tarıh, felsefe, coğrafya, Sinemao;ımla 

çük, bü~.§ehir içindeki bütUn mey:;· :O:e k~~~~~~~: H:;~e ~:y. ları eerbest bırakılCı ı Arab, İran, Türk ve yabancı diller , ŞERLOK HOl MES 
cianlarda ınli ufaklı çadırlar ~n:ı · r::ı.ic Kıranyağmur köyünden Sami n·· . k k l ~ ' .1 b k filolojileri, klasik dillerdir. ~ 
muş. Bunlara çadır demek ımkanı . ' . . .. .. ovız aça çı ıgı suçı e, an er lı . . t • 

eh b
.
1 

h k • ..ı d Güner, Nıyazl Gilner> Durak koyun- Yahni biraderlerden Aafael Hanri Lisans diploması a nması ıçın şar 
var mı r, ı mem; er ea ev,n en d H m1d D -. T 1 D ~ u . . ~ • ' ' biri tezli olmak üzere döıt sertüika- (BASKElı Vİl,LER'in KÖPEÖİ) 
t. dı- f' h 1 · 1 k di en a .e ag, eme ag, rıay- Moız ve Mordo ıle Kanzuk eczaha -
aşı gı ÇaI'3a , a ı vesaırey e en - . D ğ S . K Al" K ya malik olmaktır. AŞK HEYECA1N DEHŞET BU""'rl'K 'J.,f' A "'ERAL An F'" ·" 

lerine göre barınacak y~rler yapmıştı. nye. a ' .. • ~nıye T epez, 1 ep~z, nesi sahibi Muhiddin, kardeşi Meh - . . b . . - • ~ ve ' ı u .1>'~1.,; · =ıı. .LLM> 

Manzara hakikaten yilrelder parça , Senaı~~ k~yUnden ıdan Yalın ,Dehk- med ve anneleri Lutfiyenin nezaret Se~_ıka s~r .est ve tedı·ıs lısanlan Baf rollerde: RİCHARD GRENNE-BAZİL RABTON-WENY BARlll 

1 k k d f 4 •• dh. ti kaya ~öyunden İsmet Şenyuva, Mch altına alındıklarını dün yazn:uş ya- olmak uzere ıkıye ayrılmaktadır. ı Filme ilave olarak: FOKS DÜNYA HAV.AD!SLERİ ve GRAF SPE:Bl 
ıyaca a ar ecı ve mu ış r. d T k Fı dk 1 .... d H • . . .. J M t 'd li 1 1 d Cü 1 ttd b 1 ;;. ğm d _ me op ııya, n ı toyun en a- pılan cUrmü nı. eşhuda aid etraflı ma- Yenı vazıyete gore bazı sınıflar I zırhlısının yaııılı olara t on evı eoya ge ş ve mmandanın önUn e 

_ne .. en er ya:::ıan ya ur 0 san Çetinkaya, Liitfullah Top, Çatal- . . .. öğleden sonra da. fakültelerinde ders yapılan cenaze merasimi. 
layısıle toprak balçıklaamış çamur ha. 1 1 .. il d T lAt D ~1 k .. .. d IOmat vermıştık. Dun, bunlann hep- 1 . d t k b . ti d Buo-iin ı>a.at J 1 , .e 1 de kıuiUltltı matine vardır. Dig'"er .......... •--
!indedir. Bu çamur denizi içinde çıp- T~ td~Jf. nGen az~ ' Gog u oyun en si, kefaletle serbest bırakılmışlardır. kerlmıne 

1 
e,dı,am e me mec urıye n e 1 e· .,...,.,.....,uu,· 
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e enç, ıya enç. :a~iıiş~airir~. ·····-~=~~~~~~~~~~~2~.3~0~-~ıl~.3~0~-~6~.3~0~l"~e~9ida.iiiiiiii: ak ayaklı ve elbıse namına gayet ha- Abba P k vl Yarın evrak ye suclular asliye be-. . . s arnuı ·sı~og u • ' - --
fıf §eyler gıymlş halk sefılanc dola- . . . . şinci ceza mahkemesine verilecek - 20 yaşının bütiln tazeliği ve sevimliliği ile 
şıyor. Hele çocuklar, morarmış elle- İzmir Shvarlsinın Hareketı tir. 
rile, üşUmUş ayaklarını biribirine sür T.oosstir Uyandırdı 2cvalh kmdın düşerek 
terek ısıtmağa çalışıyorlar. Ellerinde Ciresun, 1 (Hususi) - Zelzele fela- IHmUt 
kuru, sert ve bayat birer ekmek par- keti esnasında t,ıehrimizin Ankara ve A • • •• 

Çtısı var. Çadır kuramıyanlar gecele- bütün mülhakat ile telgraf irtibatı __ Lalelı~e Rasımbcy ,~partmanıy o -
r1 sabaha kadar sokaklarda dolaşı - kesildiğinden o esnada limanımızda nun~~ b!r kadın cc~aı bulund~nu 
yorlarmış. bulunmakta ola.n İzmir vapurunun ve Şukrıye adında bır kadına aıd ol-

DEANNA DUR BİN 
ve iki kız kardeşi, bu baftı:ı. görUlmemiş bir rauvaffakiyetle 

SÜ MER Sinemasında 
[ gö~terilmekte olan 

3 K ı z.1 a r Bü y üdü l e r 
filmlnde s~yircilerl eğlendiriyor ve g1l5yediyorlar. 

Bu film DEANNNA DÜRBİN'in en mükemmel ve en güzel filmidir. 

Zetzelenin dehşeti, 8.,.c;apları üzerin- telsizinden istifade etmek dUşünUl • duğunun anlaşıldığını, fakat, ölüm 
de müdhiş bir tesir yapmış ... Fela - milştür. Vilayet, felaketini bildiren sebebinin anlaşılamadığını dün yaz
keti anlatmağa bJie cesaret edem:yor- bir telgraf yazarak memuru mahsus- mıştık. Morgda yapılan otopside, 
lar. Zelzele Ordu merkezinde büyUk I:ı. vapura. göndeımişse de gemi sil • Şi.ikriyenin sukut neticesinde öldüğü 
tahribat yapmasına rağmen insan varisi beher kelimesi 50 kuruştan 40 tesbit edilmiştir. Şükriyenin, oturdu
tayiatı vermemiı;ıtir. küsur lira. verilirEe telsizi çekeceğini, ğu Rasimbey apartmanının altıncı 

naveten: EKLER JURNAL ve (}l'af von Spce ile İngiliz kruvazörleri arasında deniz muh1rebesi. 
BugUn sa.at 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

Fakat bUtün binalar bilaistisna ze- aksi takdirde hiçbir şey y:ı.pamıyaca- ka.tında düştüğü anlaşılmaktadır. 

_ 31 _ 1 - O geçmiş olsun! !hasebe odasının kapısında onun göl· biiiken ve koyulaşan şilphe va tered· I gözlerini daha bliyilk ve daha. gürel !sına.il Beyin benimle evlenmenıe611 

- Safa geldiniz! gcsini gördüm. Hemen gözlerimi ö- dUdleri da.ğıtmağa kafi gelmişti. Göz gösteriyor. Dudaklarının kırmızılı - beni böyle perigan bir halde 'bl' 
Ne ise, bunları geçelim. On be§ Diye karşıladılar. Yalnız 0 hiç bir nüme eğdim. Kapıda ancak birkaç lcrimi gözlerine diktim: ğmı ve canlılığını daha çok belirti ~ ra.kması, çok feci bir ~ey o • 

gün çok çabuk geçti. Ne tuhaf, o sa- harekette bulunmadı. Beni gördüğü saniye kaldı. Sonra kayboldu. Birazı - Teşekkür ederim, iyiyim diyo yor. 1 turdu. Bu fena ihtimu.li ak]J.J}lıı. 
bah fabrikaya giderken, sa.nkl yine halde görmemezlikten geldi. Llliyd sonra hademesi bizim odaya girdi. ' cevab verdim. Ne yapacağımı bilmiyordumı. Ve geUrdlğlm için bile kendi kell' 
birinci defa gidiyormuş gibi heye • bir tavırla. i§ine devam etti. Güç hal- Benim önUme kadar ilerledi ve: İsmail Bey beni. hemen göğsüne doğrusunu istersen kendlmi ondan dlme kızıyordum. İsmail Beyit! 
cnn duy:ıyor~~m. ~apıcı beni ~ö:t111- le bir Ud te~eltkilr kelimesi mınldan- - Müdür bey sizi istiyor! dedi. doğru çekti ve gayri lhtiya.rt mtlma- çekmiyordum. Nasıl olsa kocam de - asla böyle bir niyet besliyemiY": 
ce, .sankı_ bUyuk bır memur ım_ışlm dım. Ve yerime oturdum. Hiç kimse- Aman Allahını, nasıl içeriye gi - naatıma rağmen beni ağ-zımdan öp • mek değil mi idi? ceği meydanda idi Nitekim son olil, 
glbı ayaga kalktı. Beni sUzen gözle- nin yüzüne bakmağa cesaret edemi - recek, onunla nasıl karşılaşacaktım! tU: !smail Bey devam etti: rak 2öyledJği 0 sana mühim söyliye ·i 
rine dlkk~tle baktım. Bu bakı~lar~a yordum. Onlar da blr ~ey konuşmu - Bu bana büyük bir heyecan veriyor- _ Senin için çok tlzüldüm Fethi • _ Haydi §imdi işinin ba~uuı. git, ceklerlm var,, cUmleaini başka tilflı 
acı bir istihzanın ışıklannı sezer gı~l yorlardı. Yalnız arasıra herhangi du. Ayaklarım biribirine dolanır gi- y~iğim dedi. Hiç uğramak yok mu? çalı~. Akşam ttstU daireden geç çık. nasıl izah kabildi? . 
oldum. Bu anda kapıcının, .~aıl birisile kaçamaktan gözlerimiz kar- bi oluyordu. Güç hallo muhasebe o - Ha ·di hasta idin uğrıyamadın dl - Tramvay liıtasy~nunda seni otoma • O gün yalnız Necla ile biraz kon\! 
B_cyle ar~mızda geçen her cıeyı bıldi- şılaştığı uman bana merhamet ve dasından çıkarak müdür beyin oda- yelim fakat in~an iki satır bir bilimle bekliyece.fim. Sana mi.\him ~a.bildim. Çok mütecessis ve dedil!O' 
~me yemm edebilirdim Gayri ihtiya.- · tih il bakbkl ö ·· d ·tt· B · kt bekli d ' t:ı bl t alik ld .., ııt' _ • . lf • za ~ annı g ruyor um. sına gı un. enı aya a yor u. ~ey yazQ.1' veyahud telefon ederek söyliyeceklerim varı ducu bir ta a e m o ugunu 
ri ytlzümün kızardı~~ hıssettfm ve İçimde ayni kuvvetli ses: İçeri girer girmez bana doğru birkaç sıhhatini bildirir. Bak seni böyle iyi, Muhasebe odasına dönerken, tsma- ladığım Neclft, bütün gayretine rnğ· 
hızlı adımlarla ytlrUdUnı. . - Bunlar her §eyi biliyorlar diye adım attı. İki omuzumdan tutarak sıhhatli gördüğümden dolayı ne ka- il Beyle aramızda gq:en bu kısa. gö- men sabredememiş ve merakını te.t 

Muha~ebe odasına glrdlğım za- tekrar edip duruyordu. Aradan bir beni ~6?-di.sine ~o&rru. çe~ti. !üzü- dar sevindim. rUşmeyi dOşft?ıUyordl:m. Ben, doğru· nıin etmek için yanıma ty:ıklaşarıı..1< 

- Hasta i<fun. 

man gözlime ilk çarpan eey, Na~ saat kadar va.kit geçtikten sonra me, gozıeıune dikkatlı dikkatlı bak- CevP.b vermeme imkan bırakmadan sunu lster~eu lsmail Beyin bana, be- sormuştu: 
~yerinde oturduğu ve çalı§tıgı korldorlardnki gürültiıden lsmall tıı beni bir daha uzun uzun öptü: "J.imlc derhal cvlen~eg1nl söylemesini -Kuzum, neyin vardı Fethiye 
oldu. Beyin geldiğini anladım. Bu zamana. - Nasılsın Fethiye? Nasıl oldun - Doğrusunu söyliyeyinı mi Fe~ bekliyCC'dum. Fakat o evlenmek keli· 

Bu manzara. teni o kadar eaşırt - kadar soğuk ko.nlılığımı elde etmi.Ş, yavrum? diye şefkat dolu bir sesle hiye! Sen bugün çok güzelsfn. Hcrlmesini ağzına bile almamıştı. Yoksa 
rııı~tı ki, düşmemek için kendimi zor bulunciuğum. halde yeniden kalbim sordu. zamankinden daha güzelsin. Yitzünü böyle bir niyet beslemiyor mu lill? - Hastalığın ne idi? . 

( Devamı va.r >' tuttum. Arkadaela.r beni ıörUnceı çarpmağa ba.~ladı. Biraz sonra mu - Karşıla§tığım bu vaziyet, içimde biraz esmerleştiren solgun~u~. . Bu ihtimal o kadar ! '.Orkll:lç lul ki 



i'ENİSAB:&R 

Yardım m'Cıcları , _ başladı 

Sahife : b 

Tü.rk~ye (:eviren ~ HOSEYlN CAHİD YALÇIN 

İdealizm, Yahudi icin mechul 
• • 

bir meziyettir 
-93-

0 surette ki sair insanlar kendile
rini bir artist karşısında zanne
derler. Halbuki hakikatte adi ve 
değersiz biri mevzuu bahsolmak
tadır. 

Hayırı Yahudide bir medeniyet 
yaratmak hususunda ufacık bir 
kabiliyet yoktur. Çünkü insanı 

yükseltecek her tekamülün en bi
rinci şartı okn idealizm Yahudi 
için meçhul bir şeydir ve daima 
böyle olmuştur. Zekası hiçbir za
man ona yapmak hususunda hiz
met etmiyecektir, yıkılmağa yarı
yacaktır. 

Son derecede nadir hallerde, 
olsa olsa, bir teşvik iğnesi hiz
metini görebilir. Fakat o zaman da 
"daima şer istiyen fakat daima 
hayır yaratan kuvvet,, tipini vücu
de getirecektir. Beşeriyetin bütün 
terakkisi, Yahudi ile değil, Yabu
diye rağ'm<'n vukua gelir. 

Yahudi hiçbir zaman muayyen 
hududlurı hai:ı: bir krallık tesis et
mediği ve binaenaleyh hiçbir za
man kcnclisine has bir medeniyete 
malik olmadığı için. Bedeviler a -
ra.sına sokulmasını icab eden bir 
b.vim mevzuu bahsolduğu zanne
dildi. Bu tehlikeli olduğu kadar 
da derin bir hatadır. Bcdeviyetin 
pekala güzelce tahdid edilmiş ara
zisi vard1r ki orada yaşar. Yalnızı 
bu ar:ıziyi hazcri bir çiftçi gibi e
kip biçer; malikanesi içinde hep 
bir arada dolaştığı sürülerinin 
mahsulü ile yaşar. Bu hayat tar
zının sebebi toprağın bir noktads 
ycrleşmcğe inıkfın bırakmıyan az 
rnetinliğidir. Fakat hakikt sebeb 
bir devrin yahud bir kavmin tek
nik medeniyeti ile bir havaJinin ta
bu fukaralığı arasında mevcud nis-
1:.e~i ıliktir. Bazı memleketler var
dır ki orada Ariler, bin seneden 
fazla bir zaman zarfında tnillleş

tirdik ler itekniklerin sayesinde, 
sabit milesscseler kurmağa ve 
geniş bir araziye sahih ol -
m:ığ'a muı;;aff :ık olmuBlardır. Ha
yata Jaz1m olan şeylerin kaffesini 
bıt r:rnziden çıkarmaktadırlar. Bu 
tclrnik olmnsaydı, ya bu ha.valiyi 
tnkrtmck yahud orada fü'ı~mi su
rette yer değiştiren Bedevilerin 
sefil hayatını sürmek ıztırarında 

kı.lnc aklnr\lı. Binlerce senedenberi 
almış ol<luğu tf>rbiyenin ve hazeri 
Jı:ı.ynt iUyadmın böyle bir hayatı 

I-cm!ilcri için tahammül edilmez 
Lir hale sokmamış olması da Hi.-
7.ımdı. Şur:ı.mın hatırlamak icab 
cıier ki Amerika kıtası kolonlara 
~t·ıldığı zaman. birı;ok Ariler tuzak
ç~. avcı, ilh. s~f:ıtile hayatlarım bin 
zahmetle kazandılar; çoluk, çocuk, 
biiytik tcrcddiicrle ~ok kere scr
ı; ·riyane dolaştılar. O surette ki 
hayatlarım tamamen Bedevilerin 
ha;.·ntınn hcnılyordu. Fakat sayı
ları artar a1imaz, daha mebzul 
membalar toprağı açmalarına ve 
yerlilere muJ.avcmct göstermele
rion imkAn verir vermez, sabit 
surctta yerleşmeleri çoğaldı. 

Ar1lco, bUyük bir ihtimale göre, 
iptida B~devt idiler. Ancak zaman 
ile hazeri hale geld:Icr. iı'akat böy
le ohL'.JU kendilerinin Yahudi olma
malanndandır! Hayır, Yahudi bir 
bedevi değildir. Çünkü bedevi "ça.
lışnvı.,, hakkında bir mefhum sa
hibiuir; icab eden miltekaddi.m 

fikri şartlar tahakkuk ederse bun
dan sonra bir tekamül çıkabilir. 
Onda bedevinin, gayet hafif ol
makla beraber bir idealizm teme
li vardır. Onun için, fıtratı iri ka· 
vimlere garib görünebilir, fakat 
antipatik olmaz. Yahudi için böyle 
bir mefhum ve telakki me<;hııldür. 
Ondan dola;\'1, Yahudiler hiçbir za
man bedevi olmamışlardır. Onlar 
daima b~ka kavimlerin yolları fi. 
zerinde tüfeyli yaşamışlardır. Ba
zau, o ana kadar ya~adıklan lıa
valiyi terketmişlerse de bu ihtiya
ri surette vukua gelmemiştir. Ken
dilerine bahşedilen misafirperver
liği siliistimal etmelerinden bıkmış 
olan yavimler tarafından mlitead
did vakalarda tardohmdnkları için 

bunu yapmışlardır. Yahudi kav· 
minin dalına daha uzaklara yapıl· 
m:ık yolunda tabi olduğu iidet tu
feylilerin mümeyyiz vasıflarındnn 
biridir. Yahudi keneli ırkı için dai .. 
ma sütnınelik edecek yeni bir 
toprak arar. 

Fakat bunun bedevilik ile hiç
bir münasebeti yoktur. Çünkü Ya
hudi bulunduğu memleketi terket
mcyi hiçbir zaman aklına getirmez. 
Yerleşmiş olduğu mevkide kalır 

ve oraya o kadar yapışır ki ken
disini ancak zorlukla, hatta ccbrü 
şiddete müracaat ederek, koğmak 
kabil olur. Yeni memleketlerde ya
yılması ancak hayatı için elzem 
şartlar temin edildiği zaman vukua 
gelir. Bunun için, bedevilerin 
yaptıkları gibi, ikamet yerini de· 
ğiştirmez. Yahudi tam tüfeyli ti
pidir ve böyle kalacaktır. Besleyici 
bir toprak kendisini davet edince, 
seferber basil gibi, daima da.ha u .. 
zaklara intişar eder. Onun vü· 
cudü yüzünden hasıl olan te
sirler tuf eyll nebatların tesir-
lerinin aynidir. Yahudi nere • 
de yerleşirse, kendisini ka -
bul etmiş olan kavmin az çok u
zun bir zaman sonra sönüp gider. 

İşte Yahudi her zaman başka 
kavimlerin devletleri içinde bu su
retle yaşamıştır. O keneli devletini 
teşkil ediyordu ve bu devlet, ahval 
ve şerait onu hakiki mahiyetini 
tamamen izhar etmeğe mecbur bı
rakmadığı mU.ddetçe, kendisini "di· 
ni cemaat,, maskesi altında giz1i
yordu. Fakat bu kıyafet tcbdilin
den vazgeçebilecek kadar kendin
de kuvvet hissettiği gün, örtüyü 
atıyor ve evvelce birçoklarmm i· 
nanmak, görmek istedikleri şey ol
duğunu birdenbire meydana vuru
yordu: O Yahudi ifil. 

Yahudinin tufeyli sıfatile baeka 
milletlerin ve devletlerin yedinde 
silrdüğü hayat hususi bir vasfa 
maliktir ki Schakespeare'e yuka
rıda bahsettiğimiz hükmü vermiş
tir. O Yahudin.in "ynlnncıW{ i§inde 
büyük üstad11 olduğunu söyler. Ha
yat tarzı Yahudiyi yalan söyleme
ğe, daima yalan söylemeğc scvke
der. İklimin şi.ınalli bir kimseyi :;ı
cak esvablar giymeğe seYketmesi 
gibi. 

Ba~ka kavimlerin ~"ğsünde Ya
hudinin hayatı ancak ir kavim !,ri
bi telakki edilmeyip ususi cins
ten bir "dini cemaat,. gibi telılkki 
edilmek lazınıgeleceği kanaatini 
vermeğe muvaffak olduğu takdis·· 
de devam edilir. 

Fakat bu onun büyük :yalanla~ 
rından biridir. 

Yahudi, kavimler tufeylisi sıfa
tile yaşıyabilmek için, nevinde te
melli ve hususi olarak mevcud o
lan şeyi inkar ctmcğe mecburdur. 
Bir Y ahudinin zekası ne kadar bü
yük olursa bu hilekArlık o kadar 
muvaffakiyet temin eder. Bu oka
dar ileri gidebilir ki onlara miEa
firperverJiklerini bahşeden kav
min büyilk bir kısmı nihayet ken
dilerinin başka bi" .. • mezhebe men
sub olmakla beraber gerçekten 
Fransız, İngiliz, Alman yahud 1-
Wyan olduklarına inlnırlar. HnJ
buki tarih f elsef esl kırıntıların.dan 
mülhem gibi zannolunan mildeb
bir sınıflı:ı.r bu habis iğfale bilhas
sa kurban olmaktadlrlar. Bu mu
hitlerde kendi kafasne dtişUnm& 
kudsf terakkiye karşı lrtikft.b edil
miş bir gtinah gibi görünür. O eu
ı·ette ki mesela Bavyerada bir dev
let nazırının bugün bile Yahudi· 
lerin bir mezheb mcnsubl8.l'l olma
yıp bir kavim tebaası olmalarını 
zerro kadar farketmemiş olmasm.n 
hayret edilmek 18.zınıdır. Halbuki 
bu vakıanın en kahillyetslz mü
fekkirelere bile ycrlc§lllesi için 
Yahudiliğin malı olan matbuat §.. 

lemine bir g6z gezdirmek klfi
Clir. VA.lna Echo Jnlf henüz resmi 
bir gazete deği.ldir. Onun için dev
letin yüksek makamlarına ~ıkmış 
bh zat nn.zarında hi~bir ehemmi
yeti haiz olamıyor. 

[Devamt oo.r] 
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Yazan : Oiuz Peltek be' K .. - Buna güreg demezler ... o- - Tehey ı. Hepsini kırarım be! 

f 
çek oyunu bel .• 

S ümbülzade camilnin kırk yıllık ten su i§lememesi lizımdı; a.kat ne - • • • • • · · • • 
- Sus diyorum!. Bin bir müşkill!ttan sonra, Halil, 

imamı Ha.ful Numan efendi, yapsın, fakirlik onun belini bUküyor· _ Abe! .. Ne susacakmışım bel ... Allçoyu teskin edebilmişti. 
cilbbe bozması pardesUsUnün içinde du. Mangalın başında ellerini, ayak- Milli Şefimiz de koştu geldi, yardım genişledi. Kim susturabilir beni be?. laf anlatmak !!Uçtu. Aliçoya 

tirtir titriyerek yUrüyordu. Hiç ha. - lannı ısıtmağa. çalışırken yoksulluk Fakat fecaat okadar dehşetli ki ...• Nihe.yet; gUçbelô. seryaver Aliço- Aliço· gUre:ten dipdiri çıkmıştı. 
bersiz gelip çatan soğuklar, onu ve darlık içinde geçen zavallı ömrü, yu susturabilmişti. Bin müşkülatla F 1 t. 'M k h' de b .. 

1 
d 

d - birçokları gibi gafil avladı Ev· parça parça gözünün önünde canla- . . . a ta • a arnacı 19 oy e o -
d: odun k.. Ur h~ getire ;ı,.,: .. ıda nıyordu. lllc'genrlig·i ve gençligıw. med- Niksar, 2 (Husus!) - Zileyi geç. Akıd takdirde soğuktan donup öl&- ~alil pehlivan Alıço~ meyd:W ye - ğUd.J. Üç buçuk saatlik güreş ona 

' om .. ~ . ı:ı: tikten k.. h beler! kl B.. 1 b. adır bulmak bilse- rmden yalvararak bm bir rıcalarla fazl d ku tu ateş pahasına. belediye şu kömür i- resede geçmişti. Ayni camiln imamı sonra yer yer, oy ara ce er. oy e ır ç . .. . aca o umuş . 
· · b" hal ·· 1 k acakmış diyor- olan babası ölünce kendisi imamlığa ba§lıyor. Turhaldan Tokata kadar niz ııe büyük bahtiyarlık! gıyl~e odasına .gotürmüştU. Makarnacının, Aliçoyu zorla ta~ı-

f~~~ ır a yo a oy geçivermişti. İyi günler görmemiş de- bu manza:a, insana ye~ ve ~üntU ... Köylerdeki. dehşet~nglz fel!ket1 .Alıço;. hem ~yini~or ~ebe~ de ?ığı gör~lmUştil. Zavallı ~fak~rnacı, 
Hani öyle bir aey olsa.Numan efen ~ldi. Bir vakitler fıtra muska veren şekılde devam ediyor. Niksar ogrenmek, ölilleri tesbıt etmek henUz Hinco oglu Hallide söylcnıyordu. ıkl Uç gUn yattığı yeri bilmedı. Her 

... 6' , , to ki gi 1 •• tin eha . kA ö ı k" l ki "kib " - üıen susak ağızlılara baka be!. '-~ f zilmi ti . di, bunları düşünerek tamir edildiği- nefes .. paraları sağdan soldan yağı- p~a arına ~er.ten, vazı~e. v . mı. ansız. Ye oy er var "' ev ' ...... ra ı e § • 

ni dünya gözile görmiyeceğine çok _ yordu. Fakat zam.an bunların çanına metı, fecaati biltün açıklıgı ıle bellı lerınden malumat alınamamış. Ne ol· - · · · · · • · · • • Makarnacının korktuğu vardı. Ya, 
1 H A k ·ı k 1 k"yle d kl b0 lin · H gUn · n1 - Hepten, sırmalı pehlivan bun- Sult A ı be gU k tan inandığı bozuk yolun sayısız su ot tıkıyalıberl az buçuk maaşile kıt 0 uyor. u 1 e ye san o muş 0 · u arı ı mıyor. er yenı ye an z z, on ş n sonra te rar 

birikintileri ilzerinden, uzun yıllann kanaat, yeni gün yeni rızk diyerek rin hc.r .tarafı küme k.~ı:?e, insan ce- facia h~bcrlcr_i geli.r?.r. ~kaz altın- la~~!'. • . . . • • • • Aliço ile bir gilreş yapm::ı.sını irade 
verdiği bir alı§kanlıkla atlıya atlıya geçinmeğe çalışıvordu. sedlerı ile dolu .. beş olu şurada, on dan mtitemadıyen olu çıkarılıyor. ı ··t . k eylerce ne yapacaktı? 

' • beş ölü ötede k·rk ölü daha ileride Biribirlerine sarmaş dolaş olarak - Tehey! .. Yarından ° esı yo çe-- Bereket versin, bu sırada Silivride 
e\'İne doğru yol alıyordu. Bir defa şu Artık son yıllarına ya.klaşan ömrü, S _ k 

1 1
' · .. 

1 
'· ~· .. 

1 
"ftl .k. k 

1 
k t kip gidelim. memleketimize be!. 

softnlar ç\kmnzına kendisini atabilse bir kili kedisi gı'bi mangal başında ag a an ar, goz yaş arı "urumu~, o en ç1 er, ı ı yavrusuna o ana B - bilyilk düğlin gllreşlerl vardı. Pelıll-
, f 1:.1. • · k k b.. k . 1 1 d" - Aman usta sus!.. urası saray 1 ek .. dondurucu düzgarm kamçısından kur pineklemekle geçecekti. Yaşamak mı e CLAetın a.zametıne .~~ı s.a~ış .. ıı açara ~ nmyassı o muş anne er, .un dır.. vau arın sensı oraya gilreşe gide.· 

tuldu demektir. Fakat yanı sıra iler- idi bu? Hiç çocuüu olmamıştı. Tekir· halde, çukurlar kazıb olulerı ust us- yasına doyamadan mahvolınuş gelın- ı 1 ceklerdf. 
0 t ·· il 1 ü :.:.... k ısı l'k k 1 d lik 11 An - Baka ... Saray, maray tanımam s·1· i 1 ·u l Uh. bi h liycn iki ld§lnin oldukça meraklı bul· le birlikte Uç nüfusluk bir aileye ba- e gom .. yora!'-. ç ç~~u~:-'· ar ' ı . ~ a:., genç e an 1 ar var. • ben be!. ı ıvr o va o er m ım r pe • 

dugu· konuc::malarına kulak verince kıyordu. Tekir, gerçekten bu ailenin baldızı olen bır adam gordunı. nesı olmuş, babası kurtulmuş, yahud 

1 
1 . kl 1 S . . 1 • lİ"V'Rn merkezi idi. Orada çok iyi peh-

v B · · - k ld All hım b b öl ·· · k rtulm - şıtece er usta... onra ıyı 0 1. l b ı d ytiriifjünün hızını kesti. bir ferdi olmuştu. Kan koca, bir ara.- - en nıçın sag a ım a · a ası muş, annesı u uş yav- ıvan ar u unur u. 
_ Şans işi.. Allah der bileti çe· lık bir evlıidlık almayı di.işilndüler. Bana garezin neydi? diye, bıçkın • rular var. Evleri yıkıldığı, enkaz al-

1 
maz.. '-~ 1 0 "<li edi be? Pehlivanlar Silivri güreşine hazır· 

' d tında kaldıkla h lde s pasa<Tlam in - Auu... ' yaver mı r n r ·· lanıyorlardı. Fakat; ba• pehlivanla· kersin. Sonra belli ~ebebler yüzünden bu fi- yor .u. . 
1 

? rı a a 0 : 1 Pehlivan mı 0 da be!. ~ 
_ Fakat bu düpedüz kumar azi- kirlerinden vazg~tiler. Fakat roma- Nıksara geliyorum. Dekor aynı. san ar var. Kansı, çocukları, yengesı P 

11
., • d h d . ,. b. rın çekindiği tek bir klşl vardı. O da, 

' 1200 li ·ı k ·bN.k b. ··ı ·· t k k t 1 d - cııva.l ır.. em e I)ı ır Ali 'di 
zim, Allahı ne diye ağzına alıyor - tizması kendisini konuya komşuya . ev 1.Ye§ı ve ço c:ızı 1 ı sar ır 0 m~ş e ayna.nası uı· umuş a • pehlivandır usta ~!. ~o ı · 
sun? bile gitmekten alıkoyacak kadar şid- vırane, bır harabe halinde... mad.ar var. _ Dolduracaktım, onun sırmalı Sultan Azizin baş pehlivanları, 

Birincisi, kahve bilgiçlerinde vergi detlenen Habibe hanımın ev<le, yalnız Sağlam denilen evlerin ya çatısı, 
1 

Bir adamı yar~lı. olarak ku~ar. · göğsilne bir çaprazcaz be!. böyle yerlerde soyunup meydana çık 
bir ağız kalabalığile hemen karşılık kaldığı zamanlarda pek canı sıkılı- ya duvarı çatlamış veyahucl da da~- ı mışlar. Bu arada ıkı çuval da çil .. ç~~· mazlardı. HattA bu, güreşlere git • 
verdi: • yordu. Nihayet tekiri, henUz minimini hırı uçmu§ .. neredeyıoe yıkılmak u- altınları meydana ~ıkmış. Adam olu- Haİil. ~i.1~ ·~1i ·Ali~oyu soyup giy· mezlerdl. 

_ Amma ,.,·aptın ha!. Şansı sana iken aldılar. Ne cici, ne yaramaz şey- zere... . _ . 1 yor da altınlarını harcamak istemi- k k H H.. Aliço: Silivri güre~ini işitince, " ş k b y d k 1 dirui.. ve, önüne atara acı u • Halil pehlivana hitaben: 
veren kim? Allah değil mi? Hem bun- di haspa .. iki ihtiyarın glinden güne Genç kaymakam e ı ur a u yor. seyin bağındaki pehlivanlar dairesine 
da kaybeden bile kazanıyor denilebi· at·tsn sevgi ve alakalarmı üzerindP. saç ~akal ~iribiriııe karışmış, müte- . . . . . . . . .. • . . 1 etirdi. - Halil, biz de gidelim Silivriye be. 
lir. Öyle ya, verilen paralar vatan mü- toplıyarak gittikçe bUyüyor, büyii • madiyen saga sola koşuyor. Aç kala~ p Erb1adan alınan ha~~~er m~dhış. ,· g Aliço; habire söyleniyordu. Sultan ·a Us~a; snrayda olduğumuz için 
dafaası 1 d dUkçe ~imanyor ve cYdeki otorite- lara, çıplaklara, yaralılara yardım ı- 1 Yalnız Erbaada 1200 olu tetibıt et- Az' . b 1 d h be . kt 0 gı emeyız .. 

yo un a... · B .. "k Ş r· b · l A dı S f ç d F'di ıp ızın, un ar an a n yo u. ' - Baka! ... Makarnacı ve Kara İ· 
Yolları ayrıldığı için, Numan efen- sini arttırıyordu. 1 çın. ~ı:pııuyo_r. uyu . e ın ur~~a nu§ ~er. ): 11' 0

p 

0 • an. 1~' ~ .' ~a güreşi ayırınız dedikten sonra; mev- b 
di, piyango müdafiinin son sözlerini - Hanım, bu gece tuhaf bir rüya gel~şı ıs~, felak~tze~e Nıksar1:_lar ıçın ra.1.g:~?· Zılhur, huş~f \'e ısmım bıl- kiini terkedcrek .Uccidiye köşküne o da gitmiyecek mi bu giltt.şe be?. 
işitememişti. Fakat bu sözün gelişin- gördüm. 1 tarıf edılmez . bır ş~fa kaynagı oldu. 1 medıgım _10 kadar koy .tamamen bat- girmişti. - Gidemezler .. gitseler de gUreşe· 
aen anlaşılan ve herkesçe bilinen bir - Hayırdır inşallah efendi. 1 Üç adımlık bır ~e~aket mıntakasm.a, m~. Yerınde yeller esıyormuş. Seryaver Halil Bey, çok üzülmilş- mc7.ler .. 
şeydi. Yalnız, her bilet alan, böyle - Tekirle ikimiz mangalın başın- o ~nta~anın valısı koşmıyor da, mıl- ~ Reşadıyed.~n gel~n ~uber de şu: tü. Aliçoyu çok kaba ve hırçın bir - Neden be? 
bir maksadı değil, kendisine düşece- ı~a oturuyoruz. Dışarısı zifiri karan- ı letin_Şefı, ondan ev'\'el koşuyor. Derd i - Don gomlrklı hır adam yorg~- ndam bulmuştu. İşittiginden daha - Efendimizin iradesi olmayınca 
ğini umduğu aslan payını gözönünde lık .. birden odanın tavanı açılıyor. ortagı oluyor. n~na s_arılmış, .~n kayma.kamım. ~h· fazla kaba. bir adamdı. böyle yerlerde güreş tutamazlar .. 
tutardı. Numan efendi, i§ittlği sözle- Kadirgecesinde gök kapısının a.çıl1şq Kızılay bir şefkat mehabeti füı ~:~. Nıksara hızı kurtarsınlar ... dıyc Fakat; Aliço ı~addi zatında. haklı -Abe,Kırkpınardatutuyorlaryal 
rin tesirile olacak, hem yürüyor, hem herhalde buna benzer bir şey olacak. kiiyden köye, ovadan ovaya, dağdan onuile gele.ne ynlvarıyo:nıuş. Bı~ ka- iıli. Mademki, güreş yapıyordu. Mu- - Orada imparatorluk baş pehli· 
taUı tatlı kuruntulara dalıyordu. Kö- Her taraf ışıklı. ay aydın gündilz gi- dağa koşuyor. Doktor, ilaç, yiyc<:ek, za merkezı olun Reşadiyed~ sag ka- saraayı sonuna kadar götürmek is • Yanlık müsabakaları yapılıyor da on· 
§ebaşındaki piyango o.fişini bu defa bi.. gökten nur yağıyor sanki.. bir _I çadır yetiştiriyor. Turhal şeker fab- lanlar 4~ .. - 50 l:adarmış. ı angın da terdi. dan. 

• • 1 çıl ı· 1 1 - Tehey! .. Desene bu, herifcazla-alıcı gözile uzun uzun sUzdil. Resim, den Uzerimizc yığın yığm kağıd para- , rikası da en geniş bir teşkılal a yar-1 muş. >u 0 muş. . Öyle üç buruk saat icinde bir gU-
. l' d Rec:ınd '"·cue so E baa ·a gıtmek • " · rı saraydan hariç bir yerde sıkıştıra.-dörtbir yanına bolkeeeden kucakla lnı· dtişmcğe ba.şladı. Ben, mangala duna koşmuş. Ncyı varsa, e ın en ne . .~ 'r" ıJ J , nra '..r )' rcşi b"rabere bıraktırmak do!!ru d<?- mıyacağız be! 

para dağıtan ve ağzını kulaklanna dUşUp yan~asın diye ild elimle ve ,geliyorsa yapıyor. ı ısti~o~m. . . . . • . ğildi. Kıran kırana. güre~ oMuktan ö 
vardıran aşırı ve yapmacık gülUşUnü var kuvvetımle paralan etrafa atı - ı Hep ediyorlar. Fakat fecaat o ka- Yol Jok: ız ~ok, 'csaıt )Ok ..• Bır at sonra, sonuna kadar gitmesi lazım- - yle usta!.. 
1hab Hult1sinin fırçasına borçlu olan yorum. Fakat bu para yağmuru bit- dnr dehşetli ki yapılan yardım kafi tutt.u~ .. Şımdi yola çıkıyorum. Çatlı- dı. - Kırkpl.llarda da kaçamazlar yat. 
bir adamı gösteriyordu. İnsana ina- 1 mek tlikenmck bilmiyor ki.. sağa so- 1 de

0
<Yil. Valandaı;lar, kunı, keskin ve rın ıçt bırden karıştı. Zelzele var. · b • d k. h -- Or:ıc.la da saray baş pehll\•anla-

1 - Ali<:o; IIacıhüseyın agın a 1 pc · n biriblrlerile karşı karşıya geJmez-
nılmıyacak bir şey gibi geliyor am- 1 Jn çırpınmaktan bitkin bir hale gel- 1.alim bir soğuk altındalar. Kar, yağ- ' Tek~ar sallanıyoruz. livan dairesine geldikten sonra; top- ler. Meğer, hasımlarını yend.Jkten 
ma, piyangonun birçoklarının yaşa • dim. Elimde kalan son kağıda dik- mur altındalar. Çul, çabut, kilim, tah Yerımden korkuyla fırlıyorum. lanmağa ba..~ladı. Halil pehlivan yal- sonra, başa kalmış olsunlar. 
yışlannı, huylarını teme:.ııden değiş- katle baktım: Bu para değil, bir yıl- ta parçalarını biribirlne ekliycrek Tanrı kullarına acısm!.. • varıyordu: _Olsun, biz Silivriye gidelim .. 
tiriliği bir hakikatti. İmam efendi, b~ı piyango bileti idi. Sonra gözle • mesken, yuva yapmıya çalışıyorlar. ~~\'det l:AI~UB _ Usta; iradei seniye ile buraya. _ Gidebiliriz ... Yalnız, izin almak 
bunların kaç tanesini görmUştU. Ya- ı-im açılıverdi. Her şeyden evvel bunları kurt.ar- geldin. !radei semiye olmadıkça bir llzım .. 
va.ş yavaş bir sonradan görmeler sı- ı' - ~e olur, bu y1l bir bilet alalım rnak lazım. Lazım, zira ~ağ kalanlar Hamiyet yarışı yere gidemezsin? _Ne iziui be?. 
nıfı ortaya çıkıyordu. Onların yaptı- e.fendı. da hasta olup ölecekler. _ Bre, kim kıırışabilir benim gt- _ Sillvriye gidiyoruz C:lye!. 
ğmı kendisi gibi gün görmUş bir a·ı Hafız Numan kendi aklından geçen Mıntakasında 3000 insan 23 sani- -- ·• dip gelmeme!. _ Abe, kime söyli~eceğiz bunu 
dam aklına bile getirmezdi. Ona pi· bir ~y~n kansının böyle ~a?1dan dü· yede iildüğü, bir o kadarınm da kor- Paınukovada hır salkım - Olmaz usta!. be!. 
yango vursa ne yapardı acaba? öm-' §tr gtbı ortaya atıvcrmesını nedense kunç şekilde yaralandığı Niksnrda 70 .. .. 22 r 20 k _ Abc, işte ben gidiyorum, göre- _ Kara !boya söyleriz .. 
rünUn son yıllarını biraz rahat g~i- 1 hafiflik saydı ve kaşlanııı çatarak: I çadır ne iş görür ki.. f uzum ıra uruşa yim, hangi babayiğit beni önliyecek - Söyle o, o.hreWğe bel. 
rirdi, o kadar .. kendisi gibi giinden (Sonu yarın) Kaymakamlık dairesi çadırda, jan- satıldı b , Halil pehlivan, Sultan Azizin tam· 
gilne kamburlaşan babadan kalma H••••-•••••••··--··•-••••••H••;··· .. darma, mahkeme, banka, bütün dc- 1 Pamukova, (Hususi) _ Pamuko- c~. . . . . . • . • rumcısı ve baş pehlivanlarından olaıa 
ahpb evini iyice tamir ettirirdi. Yok Çorlud• fellk•fzeda.er vair birer çadır içinde kurulmuş.. vanın Cedid mnha.llcai ahalisinden Kara !boya söylemişti. lbo, Halile ıu 
yok, evin elle tutar yeri kalm~mışt:. için l•n• YO teberrUler İnhisarlar idaresi ise bütün biltün, Lutfi Bo:;tancı bağında muhafa- yünden Abdurrahim Argat, bununlnasihati vermişti: 
artık. İyisi mi, ba§ka ı..·r eve ç.ıkar- 1 Çorlu, (Hususi) - Kaymakam yol Ü7.erinde ve açıkta.. za ettiği bir salkun üzümü 4/1/940 bir misli olnn on altı lirayı, yine - Halil, bu, herifi idare eti. 
dı, yahud bir apartmana .. şimdi u- 1 .Muzaffer Güvenin reisliğinde teşek- lnhisarlar umum mUdürlüğü Nik- ak~amı C. H. Partisi ıalonuna geti- Ahmcdin Gilrevin \'ererek üzüm Uze- - Elimden geldiği kadar etmeğe 
cuzca, kutu gibi apartmanlar varmış. kül eden milli yardım komitesi faa-ı sardaki felaketten haberdar değil mi rerek bu üzümün orta Anadolu zel- rinde kalmış bu suretle Ahmed GU- çalı~ıyorwn usta! 
Biraz pahalı olsa bile ne çıkar, para liy.•te geçmiş ve H>OO liralık ilk nak- 1 acaba? .... Ya,. p~sta. d:ıi.rc~i ?. O, ~ir zelesi felaketzedeleri hesabına mü - revin 21 lira toptm ve beşer onar - Sakın orada soyunub meydana 
olduktan sonra.. amma en tyfst, ken-

1 
di yardımı derhal mahalline yolla - 1 tavuk kumesını daıre ıltıhaz etmı~, z:ıyc<leye konmasını teklif etmiştir. kuru~ olarak da 12J kunış ki ceman çıkmasın! [Devamı var] 

disl bir ev yaptırmalı idi. Yalnız bu mıştır. ı tek bir memur, sabahtan _akşa~a, 1 Buııun üzerine miizayedeye vazedilen 22 lira. 20 kuruş vermiş bulunuyor. ••-•• ................. ·--···• ......... . 
zamanda ~~a~a~ yapbrnıak daha 1 Aynca halkın teberrüa~nı para ve ak.şamdan sabah~ kadar yıgın yıgm bir salkım üzüm 20 lira yetmiş ku- Bu hamiyetli arkada.~lara teşekkilr e- lzmlrde t lr k•za 
çıkarlı degıl mıydı? Tam apartma- eşya olarak kabul eden hızılay Çor-ıtel~raf kabul ediyor. l ruıJn kadar beşeı· onar kuruş ile arttı deriz. Manisa, ;. (.A A.) - lzmire git-
nın plinmı çizeceği sırada ayağı bir ht şubesi de 2i0 liralık ilk yardımı .~{al:~ evl:rin hiçbirinde oturmak 

1 rılrruş ve bundan sonra misli misline Bundan evvel zelzele felaketini ha- nıckte olan marşcındlz treni dlin gece 
su çukuruna gömUldü: Hayal dünya- kaydetmiştir. Bundan ha.'lka köylerde mumkun değil. arttırılması teklif edilmiştir. Bu da. ber alır almRz nahiyede te~kkUl c- Muradiye l"tasyonundakl vago'!llara 
sından hakikat dünyasına geçmiş ve muhtarlık heyetleri tarafından faa-1 Esasen hiçbir evde oturan da yok. kabul edilerek Ahmed GUrevin bir den komite faall)rete geçerek ilk çnrprrıış ve bu yüzde .ı 'bir hamal öl • 
gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bere- Uyet ba.,cılamış ve kazanın Türkgücü Dün akşamı bir çadırda geçirdim. lira, iki lirayı, köyde misafir bulunan y:ırdım olarak 350 lira göndermiş ve mtiş. şef treni bağ .. j '1lemuru ağır 
ket versin, yere düşmedi. Yalnı:t: snğ kl>yii milli y::ırdım komitesi 80 lira. 1 Bir çadırın İı]ine sığınmış dört aile p:ımuk tikcan HUsnii, misli bulu • faaliyet devam ednek her va- surette yara\.ııun'1}tır ve Maniba 
ayağının mesti çamura batmış, çorabı 1 J.ıarn ve 60 parç~ eşyayı kaza komi-j arasında bir sığıntı da ben oldum. ' nan dört lirayı Ahmed GUrevin, yi- tandaşırı ıztırabı teskine çalışılmak- memlekE"t hastahanesine kaldırılmış· 
ıslanmı~1:ı. Asıl şartı nranıroa, mest- 1 tesine teslim etmiştir. Çadıra soba kunılur mu? kunnuşlnr ... 1 

ne misli olan sekı:r. lirayı Çardak kö- 1 tadır. tr. 

Çabk almlı ve her zaman halindeıı - Ünivcı sitede ne tahsil ediyor - Şimdi sizin i~lnizdrn bahsede Üçüne~ tavsiyem d'! şudur: ~!Uca• 
ga)'Timemnun gibi duran adamın yti· dunuz? lim, dedi. dele ederken korkmayın, elbet başt 
zU.,de bir parılb oldu. Ağzımı aramak istiyordu. Ona Ona müş~Uliirrtl anlamın. İlk suali ruza felfıket gelecektir. Elhet tzüle • 

- Hangi cemiyet? öyle bir şey söylemeliydim ki, mallı- şu oldu: cckı:ıiniz, işkencelere uğrıya-caksııu?" 
- Üniversite talP.besiyim. Dünya- matımı biraz kazınca mahiyetim mey - Matbaanız var mı? Fa.kat ltorlanayın... tnsan dürıy'ld• 

nın gidişinden şıkayetçilerden biri - dana çıkmasın. 'ricarethanelerde ça- - Yok. bir kere ölür. ve ideal uğrunda öl-
yim. Hayat beni, düşündUğüm davaya lışmışbm. - Evvela keıxttnize ufak bir pedal mck de öllimlcrin en şereffüıidir. 
benden evvel atılan arkada.~lada kar- - Üniversite değil, dedim. Yüksek makinesi tedarik edin. Burada be - _ Sizden yapacağımız işin tekni· 
şıla.şbrdı. Azası yirmi beşi gcçmiyen Ticaret mektebinde... yannameler basın ve gizlice, cephede ği bakımından bazı dtrcktifler i~i:r-e· 
bir cemiyet kurduk. "Mcntschen - Sizi Adam Smithin fikirlerile BOYOK CJASUS ROMA?lıı~ Tdrika No. 50 dövüşen askerlere götürün... Yine 
Frciheit - Partei,. (Beşeri hürriyet doldurdular, tuhaf ... Nasıl oluyor da, ıbu beyannameleri gizlice fabrikalar-
fırknsı) ve sizin yolunuzda yürüme· Marks sistemini hoş görüyorsunuz. verdiği heyecan zail olmağa başlıyor- ı durduğıınuz yerde dünya kadar ser- daki amelelerin adreslerine yollayın. 
ğc l~arar verdik. Felsefeci olsaydınız haklı idiniz. du. Bunda Ulyanof ıh bana yardım vet sahibi olabilirsiniz ... Yalnız ça.Iış- Bu beyanname usu.lüne bir müddet 

Evvela azamızın mikdannı arttır· Anladım .. Beni isticvab etmek isti- etmişti. mamayı kabul edin ... Niçin mücade- devam edin ... Yalnız yakalruıınamağa 
~ak .için Berlinde amele muhitinde yordu ... B~;vık v~ sivri skalının ~r~ • -: ~akat, dedi .. B.akı~.g~n?_Siniz, gU le ediyorsunuz.. niçin bu odada vasat da dikkat edin ... Semeresini çok çabuk - B~ alb tane ... 
bır bırahane açtık. Blr buçuk aydır, sında ortulen ngzının uçlarında ıstilı- zelsımz ... Hayat sızın yuzunuzc daha k aşağı b. b göııU.rsUntız... - İşte bunlardan ıatlfade edebmr· 
cesaret bularak amelelerden hiçbiri- za belirmişti. gülebilir, böyle bir gaye uğrunda bed- tan i Fikrinizin ır aı::t. y:yorsu • Size ikinci tavsiye edeceğim eey ... siniz. Gayet zay-..t ve dclz bir vaziyet· 
ııe açılamadık bile. Hiçbiri, dUnyayı - Üstadım, dedin1, vaktinizi boş binane uğraşmağa, didinmeğe hiç de nuz • ~ . esı, vanızın Sizi seven bir fikir arkada.şınızla ev- te ça.Iıeıyorsunuz. Onların her biri, 
bu~-U va.ziy<.~ndEM kurtaracak o- yere i9gal etmek istemiyorum. Yoksa zaruret yok... muzaff~ olması ~ 4eğil mi? 1şto ıenmektlr. Kan koca ayni dava uğ • sovıt yoli1e bir erkek Uterinde mU· 
lan yeni bir nizamı aramıyor. Bflakfs size hayatımı anlatır ve Ticaret mek- Kızmış gibi göründüm. ben de oyle._ runda elele verirlerse lklslnln kuv- ~ olmağa çalışabilirler. 
hepsi koyu bir mllHyetpervcrlik kl • tebinden evvel, ha.yat mektebinin içi.zı- - Siz de kudretlisiniz. Milcadele- Benim a.te§l1 bir fnlrılibcı gibi ko- vett, ''1 +ı,, olmaktan

1

çok fazla olur. Ben Len.inin Almanyadaki te§kilA• 
busu içinde ÇI?pm.1D c!uruyor. de yaşadığımı izah ederdim. clsiniz. Bugün Çarlık Rusyanın aley n~, mOstakbel 1-o~vik U.. Bunu ben nefsimde teerUbe ebn1 • tmdall latltadGY.f dtlallnllyordum. 

tJlY.anof gtilbö.. Biraz açılmıştım. tık görüşmenm hinde Y.a.lnız çalışmamak suretne derinin hoşuna g1tmfltL dlr, · { DeftlDI var). ı 

rum .. 

- J{adın arkadaşlarınız var mı? 
- Var. 

- Kaç tane .. 

• 
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Dün istanbula 173 sPoR , 'E · h· l''- kl d.l. Macartakımıçarşan- TZlncan a Rlna e l lYOT 
feliketzede geldi baya felaketzedeler Giresımım~=.11:.':~o1ıol=~~~~~ • • ki lira&ır Abbas Pannaksıırıotln 4600 llra;yl p_;mil, aynca her kasa-V t d l . . . ıçın oynıyaca ar ~candan Aabrl Talebe Ve bada Oll binlerce eaY& ·.;e eıda mad-
a an QŞ QT derhal yerlefflrtldıleT Şelııfmlzde üç mao yaptıkt.aD. son- Sttbayla.r .Koayaya Göuderllcli deleri topJamn1fbr. 

- ra. dün ve bug\in Ankarada iki mil- Konya, 6 (A.A.) - Eninoan uke- A•tebde l'>k&a Jlazırbğı Bi t "· • J sa.baka yap;m M~ Fre.nşvarot ta- ri orta okulwıda 200 talebe lle arilbay G. Anteb, fS (AA.) - Yer 8&l'Sll1· 

f CgffiCllJD 8 0 attığı hazin hika· kımı, ~ha günü Taksim stadm- --o--- --= 

Yeler E k 1 d k 4 da bugünkü Galatasaray-Fener maçı ... n az a tın an çı an ya- galibi ile bir müsabaka yapacaktır. 
şındaki yavrunun ilk sözü , .. :~e:::!:~ıu;:~: ~~n 

Bugün Macar taJmniJe kar§ı1aşmak 
hakkını kazanacak takımın dlğer 

klüblerden bazı oyuncuJa.r alarak 
kuvvetli bir şekilde oynıyacağı tah
min edilmektedir. 

Macarlar Muhafızgiiçünü 
6-4 yendiler 

Ankara, 6 (A.A.) - lki maç yap
mak üzere §ehrimize gelen Macaris- i 

~ tanın Ferençvaroş futbol ekibi, karlı 
bir havada ve karlı bir saha üstünde 'ı 
takviyeli Muhafızgücü ile yaptığı bu- Ordu ye Giresundnn iki manzara Yeortnclıı dün gelenlerden bir grup dalıa 
günkü ilk ka.rşıla.:ımasını 6/4 kazan-

1 dı. nsı felaketzedelerinden şehrimize yer !Anadolu ahalisine bu yardımından 

Binlerce seyircinin hazır bulundu· ! le~iril~ek .olan . 1200 hleinin ~skan 1 dolayı ~ckkür etmiştir. 
ğu "19 Mayıs Stadı,, nın şeref tribü· ve.ıa~e ~lerıne aıd hazırlıklar ıkmal Kızılaya Teberrüler 
nUnde Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa- edılmıştir. • • 
racoğlu ile Macar elçisi ve elçilik er- Tunceli 1nşaat Şirketi Bir 600,000 lırayı geçb 
kbile birçok tanınmış zevat göze Hastahane Teberru Etti Ankara, 6 (A.A.) - 5/ 1/1940 ak-
çarpmakta idi. ~e öerretınenlerine aid 5o kişilik bir 1 Ela7..ığ, 6 ~A.A.) - Tunceli yol ve şan1ına kadar mevduatı gösterir Kı -

A.kerl mekt.pler bok. .1 kt> f'l • . h . ., 1 ."' askeri kışlalarınm ınşaatını yapmakta olan l zılay listesi aşağıdadır: 
:!l e a ı esı §e rımıze ge mı"}, 1n .. k L" · ed · k ı · · Elfı. 

k l -1 d · ı cıti"rı·ı ı;aat Tür ıııııt· şu· e ının - Norveç mnslii.hatgu""zarı M Ditlet 

'
amp,vonaaı orta o u 1 e or u evıne yer eti - .. . . 

ı \ d" zıg burosu kendı kadrosunda kullan· Konudsen tarafından 100 lira, 1rak 
Ask " kt bl · l"k b k mı~ıer ır. d - • 1 ·1· ı h t-'- · · erı me e erın sene ı o s l\lalatya Ve Adanaya Gönderilen ıgı mun.azam tcş o atı as ı.ı.uanc· hükumeti tarafından 12.000 lıra, Mıl-

şampiyonası dün Beyoğlu Halkevin· • • sini 478 pnrçadan ibaret bi.ıtün kar- li Müdafaa \'ekaleti Askerlik Adliye 
~ de yapılmış ve Kuleli lisesi boksörle· Felakc•tzedcler. . yola, ya~. elbise, ve bütün levazıma- şubesi memurları 43 lira 45 kuruş, 

ErıinC-iWdaa cltbıkti rinin galibiyetile bitmiştir. Ma~~tya. 6 (A.A.) - ~ ... r~ıncandan 1 tı sıhhiyesini eksiksiz olarak hare - Bahçelievler ilk okul talebeleri tara-
saflr trenle gelenlerden bazıları ,.e Haydarpa.sada mi- Şampiyonlar şunlardır: 3 Uncu knf~e olarak şeh~m.ıze 230 ya j keUarz fcl:tkctzcdelcrı emri:ıt milli fından ıo lira, Paşakay ailesi namına 

_ edilen feJ.iketzedelere yemek veriliyor. ralı ve felak(el.7.edc gelm. ıştir. Yaralı- komiteye tebcrrü etnfr->tir. luc:aat şir vekı" l KamA uran Sarguttan 100 lira. 
Dogu vilayetlerinde V"'~· Sinek siklet - Kuleliden Osman. 1 rd ltn t b 11 1 derhal ,, "" 

Yük zelzele felaketi d u.ıu.ıb.ula.n bU- yan Nezahat, Kurşunlu mahallesin- Horoz siklet - Kuleliden Bürhan. a an ~ Hşı 0 omo_ 1 ere. ıketınin bu güzel hareketi burada bü Hayıı·sever bir B. tarafından 5 lira, 
Buz kalarak sağ 

8 
n. e yersız, yurd- den akrabnlann~an 32 kişi ile bir ço- Tüy siklet - Şefik Kuleliden. bez fabrıkasın~ ve ~ogum evın~ yatı- yiik bir takdir ve nıenımmiyctle kar Maden mühendisi B. Mazlüru Kıır 

tandaşlarıınızdan h~ ku~tulan va- cuğunu kaybeden Mevllıd, yarbay Ce Hafif siklet - Şaban '.Kuleliden. rılmıştır. 12S 1 de ıstasyond~ ız~z e- ~ılannıa.ktadır. Osman tarafından 50 lira, Milli Mu -
netine muhtac 

1 
• fınıetin muave- mal Akıncının ailesi !fakat ve kızı Yan orta • Halid Kuleliden. dildikten ve icab eden tedavılerı ya- llo3t İng'iltc.rcnin l'cni Tcberrüleri dnfna Vekô.leti wnum sihhiye deposu 

dlın şehrimize 0 ı;n .il~ büyük kafil~ Feriha, Mollagüzer mahallesinden Orta siklet - Muzaffer Kuleliden. pıld~ktan sonra Diyarbakır ve Adana- Ankara. 6 (.A.A.) - lngiltere bü- sübay ve askeri memuru tarafınd•ın 
ağır Yaralıl d g~ mıştır. Aralarında eşi Zehrayı kaybeden Dursurt ve ço· Yan nğırda _ Cezmi Kuleliden. yn gönderilmişlerdir. yük elçh;i lngiltere hükiımeti tara · 61 lira 53 kuruş, Reji Jeneral dö Şi-
zedeler §eh~ .~ u~unan bu felaket- cuğu, Hasancfendi mahallesinden üç __ · - Geri kalanlar Kızılay tarafından i- fmclar. felaketzedelere 25.000 İngiliz mendöfer o. Tr.ı.v. Püblıkden 600 li· 
nıakıann nld:n1klanekı ~akada.r ma •

1
ç. ocuğunu kaybeden Yusu. f, Erz .. :incan MUhencia Vahid in cesedi aşe edilmek üzere ar . .:ularilc tanıdık· liracıı tf>lıcrrU euikliğini ve lngiliz kı· ra, Bn. Prenses Şivekar tarafından 

genış tert b t 1 tas f" N t ,.. d larınm yanlarına yerleşmişlerdir. zılhaç <-cmiyetinin de 1.000 İngiliz 11• tcberrü edılcn 4799 lira 98 kurnş Yesinde dün k . ı a sa- ıs yonu §e l eşe ' eşı nı.ueyye , morga ktıldı llch 
tellere yerle<>t~ ~lrnu.~ hastahnnt ve o-ıSabripaşa mahallesinden bütün se • V h"d . . d b" . t ""h P.u~ün Şehrimize 100 Kişi rnı;ı dalın tcbcl'ri.i etmiş olduğunu 616/7 /8 sterling tutarı, Alfı Hazreti 

':.' ırı ışlerdir . . . - . a ı 1smın e ır ınşaa mu en - l>:ı.ha Geliyor !bundan ba.c;ku İngiltere hiikumetinin Hümayun Şcllinşahı Jran Rıza Peh -
Saat 17 de 0 d · 1 kenesınden yalnız ıkı çocugu ıle kur- dı"sı·nı·n Fransız hastahaıı"'sindc bir • ,,~ay arpafia ga · t 1 - 1 R k" • · ~ • Ka'-•seri 6 (Hususi muhabirimiz . felaketin hliyüklüğü karşısında ayrı- levi Hazretleri namına büyük clçilc-

Vıısalat eden Eı· . . . ı ına mu u maga muvaffak o an u ıye, ve kaza neticesinde patlıyan tabanca - J - , b • - zıncnn trenıı d"" iti · . 1 . • • d·-· . 150 den) _ 100 ki~ilik bır felaketzede ca eşya, ilaç vesaıre yardımında u- ri Ekselfı.ns Bakır Han Kazemı tars.-
agır Yaralı olı k .. ... e on ı ısım erını tesbıt edeme ıgımız sından çıkan kurşunla yaralanarak "' 
g lın. na uzere 1,3 vatanı ld f 1 k d "hti ukl kafı' l"sı· llazar :ilinti Hnvdarpaşaya lunacağmı Hari<•iye Vekfıletine bil • fındı:ın 10.000 lira, Gümrük Vekaleti e ıştir. Yar 1ıI uaş en az 8 a ın, 1 yar ve çoc ar. öldüğünü dün yazmıştık. Vahidin " ~ J 

den alıııarnk ~t ar s.cd .. derle tren- Gelenlerin söylediklerine nazaran cesedi kafasındaki kurşumın "ika • muvasalat edecektir. dirmişlir. mUmcyyizlerinden Şakir Olgaç ve 
"a"a NU omobıllcrlc Hayd::ıı· IEı·zin '"n 1,1 f' engı"nlerinden Hı- ' " y . 1, . Yeri Dost Frım!O:uun Tehcrriilcri Maliye Yt:kii.leti kontrolü Osman 0\-
,. " munc h talı · ' - • • c ... ın · aru z nlması için <lün morga kaldırılmış <·nı !..r~ıocanın A) Fr al"d ı · Em" Ol tar 
mışlar, ""'hn'mı··!s anesıne kaldJnl şır Ntıl"İ. inhisar memı.ru, tekmil aile- ve otopsı· yapılmı::ıtır . h d Ankara. 6 (A. . - ansanın gaç ve \" ı e erı mc gaç a -~ c.ue kr b Erzincan, 6 (Suretı ma su~ a Ankara Bu"""..ıık El,..ı"sı· haı·eketı·ar" fe- f d 20 l" D Ral h Gelim' s Hıf 
bulunan bir kı a a a ve aileleri sile· birlikte topraklar altında kay- · · ..dU tU .t"' "' .. ır. 8.!I ıra, r. P • • §tlıyanl 

1 
. ~ da kendilerini knr- bolmuştur. Kamyon :1~ n ıu Ş. g~ön~erdi~miz ark.a~aşımızd.an) _- laketzedeleri için hükümeti.nin beş zıssıhl:.a mektebi fahri müdürü 30 

1 ara bırlıkte gitn · l rd Bal ·ftr-· d c · k ı enı Erzıncan şehrinı~ kıela) a dogru milyon frank tahsis ettiğini, Fran - lira, Riyaseticümhur Umumi Katibi 
~l~~7:c~ birçok fcrdlcriıı~:Y:deı~~ F~takctz<'delerin Anlattı~lan ğında :~:~~ ~W:fıı:d~nd~;r~oy:lt: olan sa~ada .. yapıl~cagı a~l~§ılma~ · jsaııın şarki Akdeniz orduları kuman- sayın B. l\:emal Gedeleç ve ailesi ef-

ebn Yardımına muhta" l Erzıııcanın Dana mahallesınde otu- lü bir kamyondan düşerek muhtelif tadır. Bır muhend~~ heyetı ıle Er.zın· danlığının yine felaketzedeler için 300 radı tarafından, Milli komite emrine 
vnbtandnşlar Kadıköy kavın·tk ~ oCan rnn ve felaket günü buradan Erzin· yerlerinden yaralanmış hastahaneve can me .. busları bugun buraya g~ld.ıle:. •Mıdır He 5000 battaniye teberrü ey?e- 400 lirn, B. Nuri Kastamonulu, tara· 
ııa Aksu J ' amı 0 • h k d .. tt - z k" ' J B k ltı d anlı ıkı kı p•~ • nun riyasetindeki 1 ali cana are et c en us egmen e 1 kaldırılmıştır. . ugun en az a n an c - diğini ve Fransanın Suriye fevkalade fından 5 lira, Ankara sayla'\'1 mcr -
~tardım komitesile Kızılay rn~a 1 

•
1
. Gökmenek bir muharririmize şunları - şı daha kurtarılmıştır. !komiserinin de Halebden sabn alı - hum Mustafa e§i Bn. Behiye Beynan 

smail Cenı . umessılı 1 ,. "\ 
t alın nezareti altı d 1 au atmıştır: K l . 

1 

Hatay 3000 .Felaket7R.de Yerleştirecek nacak battaniyeler için 200.000 frank tarafından milli komite emrine 150 
nsyon bUf · n a B· lZl ayın rtCaSI vesaire . esınde çorba, çay, biskUvi "- Erzincanda bulunan hemşire- Ankara, 6 (Hususi) Hatayd:ı tahsis etmiş olduğunu Hariciye Ve- lira, Müteahhid Tahsin Bayrakdar 

Yıyeceklerle doyuruldultta lerim, annem ve eniştemin imdadına Kızılay 1\liimebsilliğiııden : A· 3000 Erzincanlı felaketzede iskan et· kalctine bildirmiştir. 1..a!"afından 5 lira, hayırsever bir Bu. 
~nrn eşyaları toplanarak istas n yetişmek üzere zelzele günü akşamı nadolu zelzelesi münasebetile te- mek üzere hazırlıklar yapılmıştır. An· Şahlnşahıo la.nesi ve Ja.ponla.nıı ta.rafından ~ lira, B. Mehmed Ertem 
d~ ~uhafaza altına alınmış v ~on- İstanbuldan hareket ettim. İki gün berrü edilecek para ve eşyaya tnkyada teberrüat 18 bin, Çanakka- Tt-berrfüi) tarafu~dan 2 lira 50 kuruş, Emlak ve 
~ ~n de biri. erkeklere, diğ~i ~ ~n: sonra Erzincandaydım. Erzincanı iyi mukabil Kızılay alametini havi lede 8 bin, Trabzonda 5 bin, Bursada Ankar a, 6 (A.A.) - lıM l::st:ftlk Eytam Bıuıka.sından 2000 ve 523 lira 
t'li nUa~a tahsıs edilen hamamlar e ~ bilirdim. Felaketten sonra şehre gi - makbuz alınması rica olunur. 28 bin be.'.jyüz, Çankındn 4500, lzmir 1 Elçiliği Ş2hinşah hazretleri tan.tın · 50 kuruş, Askeri Fabrikalar Kırık • 
tar lt:rek Ylkandıktan sonra k a ~: rerken ilk intibamı çok elimdir. Ko· de 7 bin, Konyada ycnirlcn 18 bin, Is- dan yapılmış olan tcberrl!ar. tevdi 1 kale top mühimmat fabrikası men -

1:~fından dağılan temiz çam omı ca şehir bugü11 bir tepeden başka _ _ _ _ edilmiş olduğunu Hariciy• VekAleti- 1 subl .. rından 229 lira,, Askeri Fabri· 
:n~~el~r gi.ydirilerek Hnyd:~r av= bi~ şe~ değil. Mahalle, ev, sol:ak ve- rabel~r altında_yaşıyan bu .yav~?c~ğu ıt~hir~e~i ce~.cdlcre .s~.ı~ınna~ıal~rı. i· ne bildirmiştir. . kalu eKmkkale 2 numaralı işletme 
1 . esındekı otellere ye 1 ti .1 P. ş saıreyı ayırmak mümkün olmıyan kucagıma aldıgım zaman ı lk sozU şu çın butun kopcklerı ı.Jfı.f cllırmıştır. Diğer taraftnn Japon maslahat • mensublarl tnrafıııdaıı 30 lira 55 ku-
erdır r eş rı mış - b" - T . . E . .ı ooo k" . ·ı · ır yıgın harabe ... Ancak. yer yer tü· oldu: renımız rzıncanuan ;,ı ı5ı ı .) gtizarı da Türkiyedeki Japon kolo - nı§, Aakeri :b"abrikalar top mühim • 

l'.aral 1 ten dumanlar ve baştanbaşa her ta- "- Baba! Çay.. hareket etti ve bazı istasyonlarla An nisi de Japon bUyiik elçiliği namına mat fabrikası sübayları 46 lira 26 
Hasta.han , k 

1 
ar _ rafı kaplıyan insan ve hayvan cesed· Hava soğuk olduğu için bir bat· karada kazazedelerin bir kısmı kaldı. felıiketzedelere bir yardım olmak 'i· kuruş, Msdmazel Potrik Poz tarafın-

lılar rillnlar~~ 1 aldı~lan agır Yara- leri.. birkaç gün evvel burada da bir tnniyeye sararak istasyona götür • Erzincan tümen topçu alayı komu· zere bin lira gönderildiğinden Hnri· dan 10 lira, Madmazel .Rirlnn tara • 
Yin, Salih kı~ · V br~hım oğlu Hüse- hayat mevcud olduğunu anlatıyor. tllim. Sıcak bir çay içerek henüz ken· tanı da belinden ve ayaklarından ağır ciye Vekaletini haberdar eylemiştir. fmdan 10 lira, Milli Piyango müdür-
Nuriye, !am .1 1.ahide: Hasan kızı Şehte adımımı atar atmaz yardım dine gelmişti ki, yaralılar içinden ye.ralı olduğu halde Ankarada kal - Tahranda Teher:rlilur lüğilnden Cümhuriyet Merkez Ban • 

· k aı .ızı Firuzandır Tre · · lik ı · ı tan - t B ı · .. t eli- · ru arşıiaınak için .. 
1 

. : • ekiplerile beraber faaliyete başladım. genç bır de an ı_ og unu ımış, a~· rc·ş ır; u cesur as {erı~ gos .er gı Ankara, 6 (A. A.) ·- Tahrandan knsile teberrüde bulunan 50.000 lira. 
Erzincanda ak b oğ eden ıtibaren Saatlerce aradığım halde evin yerini Iıya ağlıya kucagımdan alarak bag- f,dakarlık çok şayanı dıkkattır. Fe· verilen malUmata göre, hareketlarz Ye.kun 8l227 lira 67 kuruş. 
da birikmisle ra ~ raıbulunan gar- bir türlU tayin etmek mümkün olma- rına bastı. Sonradan öğrendim ki za· H!ket gecesi çöken evinin enkazı al· felaketzedelerine bir yardım olarak 7 ııunıaralı liste yekfum 519164 li· 
kadar beklem~ş~e d' eyecanl~ ak§alna clı. Akşama kadar ç lı§bktan vallı çocuğun annesi kurbanlar ara· tında çocuk ve ailesini bırakmış ve !ran başvekfıleti hariciye nezar-.t.i ra 56 kuruş. 
geldikten sonrn erl ır. Tren ıstasyona eniatemin kardeş·ını· a. ed" . soknra sında imiş .. Yardım ekipi harabeler- yığından gUçltikle kurtularak ağır !memurları aralarında tebeni.iat kay 
ta a ınan bUtün tertib 'i n ces mı çı ar- k d 1 altı 1 b" h ld k 1 k d .. 1stıuıbuldaki Dünkü Teberriiler 

rağmen b" k a- dun. Az sonra da enişte . h .. ..1• den duman çı an yer en en mz n- yara ı ır a c ış aya a ar guç deylemeye başlamışlardJr. 
gUnlerce bekt :Yitaşmn olrnu§ ve mcnıiş bir vnziyett k .;:ırd enuz ~ da kalan bir manda çıkarmışlar. Bu hal giderek askeri vaıdfe başına gön- Diğer taraftan Tahran bUyük eı • lstruıbul, 6 (A.A.) - Bugün öğlc
lcrint görenı eme .. te oldukları ta.kin- belind w kı e 

1
u a ımsa _o. yavrucukta hayatını besledikleri o dı..'rclikten sonra kendinden geçmi§tlr. çiliğimizde açılan defterlerde §im· ye ka.dar Kızılay vezneleıine 73.250 

demiyerek ;r igozyaşlarını .zapte - ağır y:~ı tes" ~~ ~~ndan alclıgı mandaya borçludur. Ne kadar garib rdlesi ve çocukları maalesef ölm~lor- diye kadar 14.000 riyal iane toplan- Ura yaurılmıştır. Bu meblağ dilnkü 
ll'U§lar ve Ylnen n pencerelerine aw. öldü A ın e . t ~at_ sonra değil mi? Erzincan felaketinde buna dır. mıştır. umumi yektlnu teşkil eden 465.020 

' e vnkinlennı· · gö · nncm ve hem§ırenu agır ya- k D" gti D · .. 1h liraya iP1 ve edili"nce İs"--buldnki te-ve sıhhati . J""" remıyen al b" . . . benzer vaknlar ço tur. ort n en· unıhıpınar Bngtln G<>üJ°Or Dind Miislüıruw!annm Tnzlyeleri u uı.u 
mat alanııerı hakkında hiçbir malO.- ~ ~ ır ~azıyette k~rtarmııılar ... ıkisı kaz altında kalan hamile bir kadın Karadeniz kıyılarındaki zelzele mın Ankara, 6 (A. A.) _ Hareketfan berriller yek(ınu 538.270 lirayı bul • 
lerine akı~ar da gözyaşlarını İÇ· d? 

1 
karnda Cebccı hastahancsınde- kurtulduktan bir gün sonra turp gibi takasından İstanbula yaralılar getir&- fellketi dolayısile KalkUta merke?'l me.ktadır: 

llU§lardı iataeyondan uzaklaş. ır er. Ze~ele felaketinden dört gün bir oğlan çocuğu doğuımuş! cek olan Dumlupınar vapunı buglln MUslllman cemiyeti reisi AbdUlha· Yedek Silbay Okulu sUbaylan 526, 
Felfık r. t sonra Erzinca?da bir enkaz altından Felaketi müteakib askeri kıtalar limanunıza gelecektir. Yaralıların kim Kzngi Captcvn Kızı!lly cemiyeti Avukat Abdullah 3.000, Sandonim Si 

Vt:sik etzed~ere Erziııcandan birer beş ya§lllda hır çocuk kurtardım. derhal yardıma başlamışlar. Hô.la kur hastahanelere nakli için her tUrlU kA.tibi Fahulhassan, Dooband Da.rm- gorta kunıpaııyası 500, Alber Giyon 
Yilnd a ~eril.mi§ olduğundan Kadıkö _ Yardım ekibile çalı§ırken bir ha- tnrma ameliyesi devam etmektedir. tedbir alınmıştır. ulfun reisi M.elııned Tayyip, Bombav ve biraderi cam tüccarı 3000, Altın 
ra .~ Yardım komitesi bu Vesika} rabenin albnda boğulmak üzere olan Sağ kalanlar arasında her mahalle - Ayriyeten bugtin trenle de zelzele belediye reisi a!}a#J Tn&ı..-,,da İallr.ı yıldız boya mUesaesesl Yorgi Mavro 

l gorc 173 felft.ketzedelerin isiınl .a bir be§ik sesine müşabih bir sesle ha den seçilen mtimessil ile 15 kişilik as- mıntakalanndan yaralılar gelecektir. cemaati reisi, Haydarabadda Novab 500, Şal.om biraderler 2.000, nyas Ka-:a te&bit ve tescu ettikten erı- rabeler arasından kesik kesik yUk • li:eri yardım kafileleri ve doktor, sıh- Kızılayuı Faaliyeti Kanalyar Jung, Bethal lsllm blrlt!l rako biraderi 1750, Suad Kerl~"8.1' ti-
ağır~ın. Ceııab Aksu tarab. sorıra len bir duman gördüm. Derhal 

0 
:e_ hjye memurlarının nezareti altında Kızılaya merkezden verilen bir e- ile Madam Pittarddan Relatcümb.ur carethanesi 750, Ali Asgar mahdum-

a.tıını§br. ndan rafa koşarak bütUn kuvvetimle t h:a faaliyete devam edilmektedir. Fakat mirde gıda maddelerinden ba.§ka yar İSinet lnönUye taziye ve teemtr tel- lan Ltd. Şirketi 1500, Panyo fstav-
FeJAketıer Arasında Bulunanla ve toprakları açmağa ba§ladnn. ~a- koca şehirde hfUA. enkaz altında bulu- d.un eşya.sının 4 de lkisinln Tokat tev gra.fla.:1 gelmfsilr. ropulo mahdumları 750, Ford motör 
bUn gelenler ar . r ha henüz üç tahta kaldırmamı§bm nanlar vardır. zı ambarına dörtte blrlnfn Giresuna Fllistindoo Bir Heyet Geliyor Jrumpaııyf 2000, M. Çeçe ve m~hdum· 

Mouaaıı ınalıan-ı.:18dında Erzıncanın ki elim san bir 8 d tin nı ... tı Cesedler §im.dilik istasyon binasın- ve mütebaldshıin de Orduya gönde- KudUs, 6 (A.A.) - Sıhht levazımı lan 500 Fen tatbikat okulu sübay 
tüm wuı.ı e oturan tl"tin U aç eme e ~ · d - hallnd t.o 1 , esi blldirilm1..+-f.. f-1 1ı. 1- tzedel " en koınutanı Gen • e Toprak ve tahtalar kaldırdıkta a yıgın e P anıyor. rliln &jil...U.. ve WAJ\.e ere yanyacak sair me ve memurla.rı 835, DeğirmencHik ~e-
bnın e§i B eraı Sadık Aldo- ra me dana _ ı . . n son Hastalık ve taaffüne meydan ve • Tahrlb Milfrczesl Bugün Gidiyor vaddı beraber göttirecek ol"lll mUhlm bat Türk Anonim şirketi 500, tstan· 
tUınen emJr ayan Senihe ile çocukları be Y 

1 
soğuktan buz gıbı olmuş rilmemek için gömUlmclerlne başlan· 1 Şehrimizden 8 kiafllk bir tahrib he· bir sıhhiye kolu bugtlnlerde TUrkfye- bul kltlbü ve auları 600, Gülhane 

stlbayı Recaının eai Ba: bı: :ğ':n arında _san saçlı,. t.op~~ gibi mışt:Ir. Belediye reisi Hakkı fe18.ke • yeti bugün lzmJr vapurile telAket ye doğru harelrnt edecektir. ba~kft.tibliğindcn göndeı ılcn 1027, Sal 
çocugu çıktı. Dört gun ha- tin ertesi cUnU isabetli bir kararla mıııt.akasına ~ rürldye Baricf1e :Veklli Filiatinln ti ve FrnnkodHıı 700 liı a. 
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SOLDAN SAÜA: 

1 - Yardıma şitab et. 
2 - O taraftan. 

Askerlik işleri J 
1 LAN 

Yerli Eminönü Askerlik şubesi 

Başkanlığından: 

Yedek hekim asteğmen ·(36058) 
uicıl numaralı Bahaeddin oğlu 1310 lu 
Mustafa Şevki Gülbayın '(.Kıbrıs) §U

bemize müracaatı ilin olunur. 

••• 
F:ıtik Askerlik §ubesinden: 

Şimdiye kadar hiç askerlik etme
mi~ 316 - 33-1 '(dahil) doğumlu cezalı, 
cezasız ve geçen celbde namlarına da
vetiye gônderilen (335) doğumlu 

YENİSABAB 

Kızllay Cemiy~ti 
Umumi Merkezinden : 

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

üzere lstanbulda Aksarayda kain 

Kızllay Hastabakıcı ~emşireler Mektebi 
dahilinde 

Qönüllü Hastabakıcı 
yetiştirmek için 15 kanunusani 940 dan itibaren ikinci kurs açılacak-

(T ) f b t k tır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 3 - Zararı çıkarmak - Bir emri opçu sını ına mensu era sev e-
hazır. dileceklerinden hemen şubeye müra- 1 - 20 ili 45 yaş arasında bulunmak. 

4 - Mahkeme hükmü elde etmek. r.aatları. 2 - En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. 
5 - Suriycde bir şehir - İşlenmesi =================== Kaydolunmak ve dersler hakkında malümat almak istiyenler yu-

caiz T karıda adresi ya.zıh mektebimize müracaat etmelidir. Birinci devre 
6 - Kuy~uklu ve zehirli bir haşe- epebaşı dram kısmında kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tekrar müracaatla 

7 İkinciki.nua 1~0 

ADEMİ İKTİDAR 
v e BltLClltVŞ lt KLiGiNE -

HORMOBIN 
Tabletl eri her ecza ne de bulun ur 

!Posta kutuau 1255) Galata, f, tanbul 

iki bakteriyolog aranıyor 
Şark zelzeie mıntakaınnda vazife görmek 

Uı:era iki Bakterlyolog'a ihtiyaç vardır. Harcı
rahl•rı il• iaşe ve ibate masrafları cemiyeti
mize ald olmak Uzere kendllerlna •1"a 2so 
llra Ucrat verllecektlr. Tallblerln lhtlaaa vealka
larlle blrllkt• hemen 

Kızılay Satış üeposu DirektörlüöUne 
MUracaatları llln olunur re - Arabca eu. 1 Bugün 15.30 da kaydolunmaları. 

7 - Bir nota - Almanca kadın is- ;1r .1~ Bu gece saat 20.30 da Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle 

mi - Erkek. 
1

~· l HAYAT BİR koşacaklarına kaniiz. •••••••••••••••••••-••••• 

8 - Bir erkek adı. • · RÜYADIR .. ------------~---••••••••llil ,.. 9 - Hindistanın cenubunda bir • • • 
memleket ve bir İngiliz zırh- • •• • • 
!ısının ismi • Işık veren va- İstiklal Caddesinde Komedi ~··· •• •• •• •• • •• •• •• • ......... 
sıtalardan. Kısmında ~ .,.. 

10 - ~;:ı~da bir vilayetimiz - Bu- Gündüz saat 15.30 da ve .= paşa bahçe . •• 
YUKARIDAN AŞAGI : Gece saat 20,30 da 

'1 - Vefat - Arabca su. SöZO.S KISASI • T ' v 1 F b 'k. 1 
i = :~~ ~:a:~~i~ ~=~r. = ug a . a rı ası • 1 
4 - Taharri etmek - Seher vakti. rı = 1 
5 - ~:~e - Eski hıristiyan tebaa- Dr 1 Haf iZ Cemal • Eskldenbeci büyük bir ıtöhrett olaıı bu milli müeeseee lkt sene- • 

• denberi yeni ellerde ~b.rlmlzbı en sağlam ve en revaçta prese ve .• 
'6 - Adaletli Allah. J.okmaıı Hekim • kerpit tuğlalaruu lıiıal etmektedir. Her nevi l.qaat lçbı çok elvo- • 
7 - Bir harfin okunuşu - Haram Oahlllya MUlahaaaıaı • rltll ve kınkaaz aa.ğlam tuğh 1 aacak: • 

değil. Divanyolu 104 • • 
8 - Bir rakam - lrani dilinde su - M tı · p b h T "" I F b • k d 
9 - ~:~ne koymak - Gudde ~işli- ~~.~~~ ~i~:~::ıE i aşa a çe ug a a rı asrn an i 

ği. kabul olunur. T. 22398 • Ttıdarik edeblllrslniz. Tuğla almak latiyen inşaat sahlblerlnln • 
10 - Zaman · Soyguncu. • bir karar vermeden evvel bir kere de Pa,abahçe tuğla fabrikası • 
Evvelki gOakQ bulmaca•ıııa halli · • mamul&tım görmeleri menfaatleri iktıza5ındandır. Toğlalan • 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 r~a.:t:a'.~k+"#kt#~~ • yerinde görmeğe vakitleri olmıyıuı iateldilere, vereoekleri adreae • 

l E 1R1 i1 f ~ N C t.~ J N •i' K 1' ~ W atimnne de gönderilebilir. • 
~ A k J ~ Telefon : (30) dan (68) i arayuus. ~ 

RIEIE . E ••• A :R ~ n araua n ~ •••••••••••••••••••••••• ~ 
Bl f ILIAl V ı A S! I i T IA ~ ~ 

AISI f I l ı i lK •
1
LIAIV 1'i A K B A ft 

A~li L A l• I• Si I IL IA ~ ~ 
•ı S 1A1 İ 1K1!11 A İK1 E 1 T ~ Kitapevi - Kia~ılık - Türkçe ~ 
S I A 1Nl1\1' AI• Rı• TIR ~ ve yabancı dil gazete, mecmua, n 
E 1B1E111.R IJl

1 
~tz l• I N /j kitap siparişlerini en doğru ya- ~ 

A 

Istanbul Levazım Amirliğinden: 
Eyüp Defterdannda 1 numaralı Dikimevinin çorap atölyelerinde ma

kineler için ihzar edilen bina dahilinde zati çorap makinelerile çalışmak 

istiyenlerin Defterdaı:da 1 numaralı Dikimevi Müdürlüğüne müracaatlerı. 
"108944,. B i U • F IAı A t. • ~ E ~I p:ın bir yerdir. Erika ve İdeal ft 

1 6~BARL! I I K!ÖY ıi~um~incl~i~üş~ri~~ ~ ~~~================~~===== 
~ Telefon : 3377 ~ 6A----------------------•, 

Ankara Borsası --, 1-~~~:ı::r-z~~~ Eminönü Kazası Yardım 

Dr. Feyzi Ahmed Onaran ., 
Cild Ye ziihrevi hrustalıklar 

Mütehassısı 

Pazardan' maada hergün sabah
tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 :No. 

Telefon: 23899 

Komitesi Reisliğinden: 
Felaketzede yurddnşlarımız:ı nakden \'e aynen yardım arzusun

da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yardım kabul edilen 
nahiye şubelerimiz aşağıda arz ve ilan olunur. 
Mcrke:ı nahiyesi : Liman hanı birinci kat Kızılo.y merkezi 
Alemdar ,, Soğukçeşme Alay köşkünde Kızılay şubesi 
Beyazıt ,. Vezneciler Mn1ülgaziler bitişiğinde Kızılay şubesi 

ve Kapalıçnrşıda Çarşı şubesi. 
Kwnkapı 

" 
Kii!':iikpaza.r ,, 

Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 
Unkapanı Zeyrek caddesi 21, Parti binasında 

Kızılay şubesi. 
~ .............................. ~ ............................. . 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

Deniz Levazım Satınaıma Komisyonu ilanları 

[ .. _ıs_t_a .. n_h_u_ı _B_c_ıc_d_i.y1e_s_i_ı_ıa_n_ıa_r_ı _I 
İlk Tahmin 

teminat bedeli 

1.35 18.00 Aksaray yangın yerinde 5 • üncü ad:ıda 7.87 metre mu-
rabbaı arsa satışı. 

22.50 300.00 Hocapaşa Tramvay caddesi Mehme<.lp:ışa sebilinin ve 
odalarının kirası. 

5.40 

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesablar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrlıı 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ııe kumbarası::; hesaplarında en az elli li1'11.t1 bulunanlar 
ku.raya dahil edilecekZ..,,.d;r, 

,. ~ 194.0 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 ,, = 3000. - " 
6 " 500 ,, = 3000. - ,, 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 " = 4000. - " 
75 " 50 " = 3750. - ,, 

210 " 25 " = 5250. - " 

Türkiye iş Ba>ıkasuıa para yatırmak!a yalnız para biriktirmil 
olmaz, ayni zamanda talfüıizi de denemiş olur~mıız. 72.00 Arnavudköy Lütfiye mahallesi Elçi sokak 61/32 nu-

maralı evin kirası. ill•••••••--•••••••••-------
1 - Tahmin edilen bedeli (91.542) lira olan (963.600) kilo ekmeğL'1 tık teminat mikdarları ile tahmin bedelleri yukarıda yazılı emlak ~~~iiiii~~ii~~~~~~~ii~ii~~~~~~- ~ 

23 1kincikanun 1940 tarihine rastlıyan salı gtinil saat 11 de kapalı zarfla ayrı ayrı arttırmaya konulmuştur. İhale 24/ 1/910 tarihli Çarşamba gü- ! 

1
,.. 

mUnakasası yapılacaktır. nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve mua- 1 Devlet Demı·ryollan İla" nlan 
melat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz 

2 - tık teminatı (5827) Hra (10) kuruş olup şartnamesi veya mektubları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun-

her gün Kasımpaşadıı. bulunan komisyondan (458) kuruş bedel mukabi- maları. "l85,, iıl•••••-------------------linde alınabilir. İşletme ihtiyacı için (100 adet yolcu vagonu yan pencere cih • 
zı zembereği 36 m/m. ü. yolcu) pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı!< 

3-h~~i~rin~OO~yilikM~untarifutıdahilin~bnrim~~ ,~---••••••••••••1~-------~ 1Wl/1MO~magü~sutll~S~k~hle9~ctmebinMmday~tlr 
ceklerl kapalı teklif mektublannı en geç belli gun'" ve saatten bı"r cı"at C"- Askeri Fabrikalar Satın A'.ma Komisyonu i lanları 1 caktır. Talihlerin ayni gün ve saatte tşletme A. E. komi~yomına ıniı· 

...... • racaatleri. "157,, 
veline kadar komisyon ba§kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (4.7) iıll•••••••••••••••••••-•••••• ======:::::=;:::::==============================.;::::. 

••• 
· 1 - •rahmin edilen bedcli (8760) lira olan (87.600) kilo ekmeğin 

l?3 İkincilcinun 1940 tarihine rastlıyan saıı günü saat 11.30 da kapalı 
zarfla münakasası yapılacaktır. 

2 - tık teminatı (657) lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
f8J'881Z olarak alınabil!..•. 

• S - İsteklilerin 2490 er.yılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
-=eklerl kapalı teklif mektublannı en geç belli &ün ve saatten bir saat ev

\rellııe kad:ır KasımP,lıi&.da bulUDa.n komisyon ba§'knnhğına vermeleri. 
"48,, 

Dsill~gü~Wllii~m~n~~kilo~~&~~~&~ ~---••••••••••••••••••••-~ 
fabrikası muhafız bölük kilerinde teslim §aI'tile 12/1/1910 cuma günü 

saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Tahmin edilen bedeli 3705 liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 277.88 lirayı herhangi bir mal mü

dürlüğüne yatırarak alacakları makbuzla birlikte mezklır gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. Şartname her gün komisyonda görülebilir. "162,, 

Sahibi: Ahmet Cemalcddin SARAÇOGLU 

Neşriyat müdüri.\: Macit ÇET!N Basıld?~t yer: Mntbaai EbUzziya 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bo.sta.ncıd:ı. Ç:ıtalç:eşme karşısında deniz kenarında önil kumluk 

arsa satılıktır. Bostancı'nın en gilzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarlan ve nhbmı ve kayıkhanesi ya -

pılmış bir halde bulunan e.rsanıu 21 metre cephesi ve takr!ben bir 
dönUm murabbaı mesahası vardır. İsteklilerin her gUn sabahlan (10) 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. 

• 


