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Vekiller arasında " 
Tebeddülat yok 

Ankara, 8 ( A. A.) - Baza 
ve1~illcrfo ç..c'lı.ilcceği ve yer~ 
rine başkalarmm gelereği hak· 
'kındaki haberlerin kat'iyen a
sılsız olduğunu beyana Ana -
dolu ajansı mezımdur. 

Moskovadaki Bulgar 
heyeti dönüyor 
Moskova, 8 (A.A.) - D. N. B. a-ı 

jansı bildiriyor: 
Bulgar Hariciye nazırı Bojiloj ri -

yasetinde bulunan Bulgar ckononıı 

idare Yari 
.NaruO!lm&Dl;re No. Si btubul 

Telgraf: l'L.~l S • .\BAH htaııbnJ 

TELEFON : 207!>5 

Her Yerde 5 Kuru} 

Seylap felaketi 

Simav çayı yeniden 
kabarmıya başladı 

M. Kemalpafada halk su baskınına 
uğrt1mamak için nöbetleıe uyuya·· 

Kayt_~l~n rırhan .. punıııma eıt Etni~ 

heyeti müzakereleri muvaffakiyctlc üenizyollannın 3500 tonluk Mersin bcrlero göre Vl\pur tıon günlerde Ege
bitirdikten sonra Moskovadan ayrıl- tipl vapurlarından Tırhanın lskende· de kar tipisı il" karışık bır .sur~lte 
mıştır. Bundan maada şimdiye kadar runa giderken Alanyaya 12 mil ma. başlıyan şıddctli f~rtına yüzilndcn .,a. 
Bulgaristanın Moskova elçisi bulunan safede karayn oturduğunu yazmış • at 19 sıralarında karaya oturmu'j· 
B. Antonef Stokholm elçiliğine tayin bk. tur. Kaza, vapunın oldukça süratli 
edilmiştir. 1 Diln allik&dr.ı·lara gelen yeni ha - ıı.eyrettiği bir sırada vukua geldiği i

Dün g_ece Akbıyıkta 
büyük bir yangin oldu 

--···~--

çlrı gNDlnln bllhatlSa b~ tarafı ıle 
( Sonu S üncü say1n.mmla ) 

Gölge Mn~~h~•,,,~"·~ 
. \ 

Muharrirlerimtz: ı~o 4 

Bu kimdir! 
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Sııı.hlfe : ı TENISAB:A:H 
m 

Hazreti Ebubekir ke~disine halef İtalya ile ticari ·ır OKUYUCU 
. o·· . . . mübaJelatımız - . 

olarak Hazretı merı seçmıştı artıyor DİYOR Ki 
-31-

"1 Afrodit 
kitabının 
muhakemesi 

.. . . . .. İtalyanın büyük elektrik rnah.-eme- B" ••t il" • d"legv ı· 
Abdürr:ıhman bin Avfin bu sozlen bayD" morad etüm. Herkes, ameliııi~ si fabrikalarından birinin mu.mes.sili IY mu eve 1010 1 

söylemekte ve böyle düşünmekte cczasmı bulur ve zulmedenler, kari- 1 M paım· . . sminde bir zat Sayın gazetenizin biz yardıma 
al . . ft lacakla.ruıı ken o an . ıyerı ı eli - . k 

hakkı vardı . . ~n ?e ~- e gm ar o - tetkikatta bulunmak üzere dün sa _ muhtaç kimselere göster gı o-
Hilafet maka~ı a~ı ~anda hem dilerı b~ler.,: . . bahki Semplon ekspresile şehrimize !aylıklardan kuvvet alarak bu mek "Afrodit,, isimli tarihi roman müd-

idari, hem de ~yası bır makamd~. Hazreti Ebu Bekır, bu vasıyetna- gelmiştir. Mümessil Türkiyenin ihti- ı tubu yazıyorum. deiumumilikçe toplanmış ve asliye 

Malatya mebusu Nasuhi Baydar 
tarafından fra.nsızcadan dilimize çev

\ rilen ve Sühület kütübhanesi sahibi 
Se..ınih Lutfi tarafından bastırılan 

Bu makamı ışgal edcnlerın asabı- meyi yazdırdıktan sonra başını pen- . . . Ben, yegane medarı maişeti Ev- yedinci ceza mahkemesinde Semih 
. . . k ln ı d t 1 yac olan elektrik malzemesı ıçın ma- d aldı -yctlcrıne, hıddctlcrıne apı ıama arı cereden çıkarıp dışarı a op anmış o- . b k kaftan sene en seneye gımız Lutfinin muhakemesine başlanmış-

1• dı An ak bu suretledir ki ada- 1 h ba· nıfatura ve harb eşyasından aş a ı b' B mütevelliyı'm 
azım . c an es a . bütün ihti a ları temin etmek üzere para o an ır ayan . tı. Bu davaya yarın devam oluna -

!etten ayrılınmamış olwlUrC.u. _ Size bir halife seçtim, razı mı- A ~ ç . A ! Her sene kış gelmeden eylfilde al- caktır. Dünkü bir sabah gazetesinde 
Hazreti Ebu Bekir bu haklı itira- sınız? diye sordu. tam salahıyetle buradakı alakadar • dığımız bir kaç kuruşla kışlık le- bu davanın çok kalabalık olacağı 

zı şu sözlerle cerhetti: ~arla temaslarda bulunacaktır. 11:8'1y~ vazımatı zaruriyeden olan, odun, tahmin edildiğinden mahkemede 
- Ömerin hiddet ve asabiyeti bu- Hep~yız cevabını verdiler. ıle . Romad~ yapılmakta . ol~~ t~car:r kömür ve sair hususatı temin e- hu::>usi tertibat alınacağı yazılmak -

gün içindir. Kendisi şimdiki halife ol ' . r d . müzakereler gayet müsaıd ı~ ava derdik. Zaten gayet az olan bu 1 ta idi. Dün müddeiumumilikten öğren 
madığından istediği gib serbest ha- Bu suale Hazreti A 

1 
e · içinde cereyan etmekte oldugundan 1 meblağlarla ben ve benim gibi bir l diğimize göre bu haberin aslı yoktur. 

reket etmektedir. Fakat bir kere bu - Ömerden başkasına. razı olma- İtalya ticari mehafilinden de piyasa- çok kazancı olmıyan ve olması da Mahkeme, Üniversiteden, bu işde 
mevkii •Qgal etsin. Göreceksiniz ki yız, dedi. ya bir,..ok yeni teklifler gelmektefür · · · · · · ı b k j ehlı' vul{ttf "l"rak rey verebilecek 

..,. '!i sınnımızın geçl!lış o ması a urun- ... 
onun çok gördüğünüz hiddet ve asa- Hazreti Ebti Bekir: Ticari mübadelatın tediye şekil- dan gayri mümkün olan bizler ya- kimselerin isimlerini istemişti. 
biyetlerinden eser kalınıyacak, 0 da - Seçtiğim halife Ömerdir. dedi leri Roma müzakerelerinin neticelen- k kA b 1 d k F k t ı ögr· endibO.imize göre, Üniversi -la aktı şama im anını u uyor u . a a ı 
benim gibi hallın ve seliın ° c r. ve vasiyetnamesini kölesine verip dı- mesinden sonra anlaşılacaktır. dd . d I tenin gönderdi>'Ti listede, profesör · · paraların verilme mü etı ört a · o 

. Yalnız sen benim bu sözl~im_ı şun- şanya gönderdi. Vasiyetname yük - Balık İhracatı yı geçtiği halde verilmediği gibi Mustafa Şekib, profesör Ali Nihad, 
dilik kimseye söyleme ... T. a kı bu.ıu 

1 

sek sesle okundu. Herkesten evvel 0 . v taraftan ltal a a a ılmak ! Ahmed Hamdi Tanpınar, Hilmi Ziya 
ed ıger y y y P hiç verileceğe de benzemiyor. 

diğer arkadaşlarla da müşavere e- Hazreti Ali, Hazreti Ömere yaklaştı ta 1 b 1 k .h t ·· 1 d vesair bazı doçentlerin isimleri zik -
yim. Eğer onlar da benim fikrime iş ve : o ~ a ı ı raca ı son gun er e Bu hususun gazetenizin yüksek redilmektedir. 
tirak ederlerse 0 zaman işi zahir & . . . d 1 k kim fevkalade artmıştır. Balıklarımızı 1- de1fıletile alakadar makamların dik V'V'/V'-"/'VV''VV''VV'"VV"""""'""'""'""''"""'"""' 
deriz - Bu ışın ~desın_ en :_::ced ~: talyaya götürmekte olan İtalyan ba- kat nazarlarının celbedilmesini en POLiSTE 

1 .... .. se işte şu kavı ve emın zaLu.ı.. e"'. . . . . • . . 
Hatta diğer bir rivayete gore Haz- Artık H ti Ebu Bekirin halefi hkçı gemılerı ıhtıyaca kafı gelnıedı- derin saygılar1mla rica ederim. 

b. azre - kl' b' kı k 1 S "" kt reti Ebu Bekir "Abdürrabman ın taayyün etmiş demekti ve Cenabt giuden na ıyatm ır smı e spres- Bir müt.evel i ogu an 
A~f,, in itirazma şöyle mukabele et- Peygamberden sonra lslamın birinci le yapılmaktadır. G ÜMROKLERDE: - Fatihte Destereciler sokağında 7 
mış: . halifesi olan Hazreti Sıddık müsteri- BELEDiYEDE 1 numaralı evin önünde 65 yaşlarında 

- ömer'in §iddeti, benim rikkati- hnıkaıb olarak bu raru dünyaya ve- Külliyetli miktarda ma- bir aaa.mın düşüp kendinden geçtiği 
mi tadil içindir. lş, kendi başına ka- da edebilirdi... Otobüscü (erin görülmüştür. Vaka yerine celbedilen 
lınca hiddet ve ljiddet gibi hallerden . ••• dileklsri zot geldi doktor, bu adamın soğuk tesirile don 
vazgeçer. Ben, ona di.~~at ettim: Ben Bu işler tamam olduktan sonra es- .. . .. . İtalyan bandıralı Agoriya vapuru maya yüz tuttuğunu tesbit etmiş, 
bir adama gazab ettıgımde o, nkkat h bd s ı F" · i ·ı sahabeden Otobus koınısyonu dun Beledıyede ile dün 7.500 ton mazot gelmiştir. 01- yapılan tahkikatta da., Fatihte şe • . . .. a an emaru ans ıe . . . L" r· Ak . u-· 
ve mülayemet gösterir ve ~ınne ~-u- bir iki zat Hazreti Ebu Bekirin yanı- Reıs muavını ut ı soyun reıs gı dukça mühim miktarda olan mevru- kerci hanında 20 gündenberi yatıp 
layemet gösterdiğimde o, §ıddet gos- - d'l altında toplanmıştır. dat ihtiyacı bir müddet için kars.ı - kalkan 1290 doğumlu Halil olduğu an na gır ı er ve: 

donuyordu 

') lkincildnuıı. !:!!t 

Venedik konusmala~ 

V enetlikte İtalyan lhıf~ 
Nazırı ile Macar H<Jr 

Nazın arasında.ki siyasi konUŞf'~ 
hitam bulmuş ve bn münase 
bir de resmi tebliğ ncşreclilnl~ 
Bu tebliğe göre, görüşüJen ~~ 
lerde ve A vrupada.ki umnmı sı1~ 
vaziyette, her ik1 mem1elu~tin il. 

müşterek kanaat ve fikirleri ı,e# 
eliği de tebarüz ettirilmiştir. . 

Bu izahat iıiin resmi ifadesiılit· 
Halbuld bu kontı5malarm a.J 

mufassal tetkiki, ortaya bn ın& 
ferin neler olabileceğini göst.c# 
te \'e matbuatın tefsirlerile tet!llı' 
etmektedir. 

Venedikt.e ·gör ii~Uten mcs"1eıct. 
ı·asmda. ~m ba..4:-h olaıılu.rı ~uJll:J< 
dır: 

1 - Tuna luıvza~ın<la ve nail• 
"t •ill lard:ı Rus ve Alınan tck:.ırı·u ,. 

al<is1eri. 
2 - A \TUpa ha.rbincle Tıına tıD . \ 

zasının ve Ralkımlann ommnı 
ziyeti ve bitaraflığın muhataııtJ 

S - Ha.rb sonu de\Tecıl malt-~ 
}erinden olup ta harbe kadar g~ 
cek bir seyir gösteren eka.IliYf 
me~lesi. 

Birinci meselede ynni AlmaJJl9 

tekarrüb siya.~ti takib eden ~ 

;;::t:~::~::uı!{:1:m;:: ~1 
fiyetinde. Umumi Harbi rnHt.e!llitl 

· komünlstli~in \'Ücude getirdiJ,ti t ~ 
likelerle mticade1ede bulunan l\f~ 
rlstanla İtalya.. ayni nokta! nııc;ri' 
malik olduklannı ve ayni siya." 
yü:rüdüklerbıl tebarüz ettinn.işıııl 
du. Keza, Tuna ha\ zasmı ve iV 
kanlan Avrop!ının garbirtıl' 
barbden de masun bulundtırıı' 
hususunda, tabiri diğerle bitıırıı{ll 
ğın devam ettirilmesi cibetindr.JI ı 
mUmasil noktai nazarda. bulundtl terir... B' ih tt b 1 d Bu toplantıda şoförlerin bazı di · lıyabilecek vaziyettedir. laşılmış, tedavi için Cerrahpaşa has-

• A k' H t' Ö - ıze nas a e u unun a o .. . B -ı 
Hazretı :ın>u Be ır, . a~r~ : _me- ·nasihatler mucibince amel edelim. leklcri, bilhassa otobuslerın eyog ~- ·•· tahanesinc gönderilmiştir. larını mii5alıcde etmişlerdir. i 

rin hilafeti hakkında fıkrını ıstım - . na gitmek için takib etmek mecbun - lafimJAk e .. llecek e lr kadın yanıkta 1 öldU Yalnız ekalliyetler b:ı.hsinclc~~ ·' 
• V· "Abd" alım b' Avf ı dedıler. · ak kik .. t eli~'., 

zaç cttigı urr an . U:, " Hazreti Ebü Bekir karşısındaki es- yetinde oldukları güzergah hakkında a~t eı:ol r Bir hafta evvel, 55 yaşlarında Ba- yetin hıraz 53. 1 gos er ııttl 
yolladıktan sonra Ha.zretı sınana habı bir müddet mahzunane temaşa görüşülmüştür. Scyriscfor müdürlü- 1, 1 k· . . kırköyünde oturan Eleni isminde bir laşılmaktn.dır. 1\faca.ristan, mtı ,,ı 
haber yolladı. •.. . .. · Galata yo cu sa onu aışı - tefsirlere nazaran, Rnmanyadll""J/ 

Esasen etliye sütlüye karışmaz bir ettikten sonra: - .. .. ~ Ba~kalar ca~~eı:;rnden_ otobusler~ sında bulunmakta olan yük ambar - kadın mangal~ .d.üşcrek kollarından kalli:retler ba.lummdan, i;;ha:r r~' 
b. l H t' O H et· Yakında dedi sıze pek buyük gcçme;ıne muatız oldugundan vali larının belediyeye terkedilmesi etra yanmı~. tedavı ıçın Balıklı Rum has - . t fi# ta ıatta o an azre ı sınan azr ı - ' • . . - k . d b d - . . .. mekten geri lınlmadıjb talel> c .ııı 

Eb• B k' · ta 'b tt' rızk kapılan açılacak. Birkaç günlük tensıb cttıgı ta dır e uu a ısrar 0 - fında evvelce Limanlar Umum Mü • tahanesınc kaldırılmıştı. Elem dun tc" 
u e ırı svı e ı. 1 1 - .. 1 kt er 1 , h 1 d b ki t . . 1 .. 1 den vaz~eçmiş J!:ÖZiikmf>mek ·· · f k fani ömüre aldanıp ta yarın Cenabı unac:ıgı ı:;oy enınc e ır. dürliiğü ile belediye arasında bir mu- a!-'ta ıane e u yanı ar esın e o - ,,,.1~ - Çok munasıb.. çok muva ı .. V'JVV~/vvvvv·vvvvvvvvvvvvvvv . . r · Fakat bun:ı rağmen bu l5in "' ,,1 Ömer bu makama içimizde senden Hakkın huzurunda mahcup ~lmayın. O J /· E E. kavele yapılmıştı. Limanlar Umum muş ur. ve cchirlc olrna~,p, sulhçü tedbİfl' 

sonra en Hiyik olandır. lyi düşün _ Size vereceğim en büyük nasıhat bu- N VERS T D · ,, 1 Mi.idürlüğü b'"lediyc~c terkcdeceği bu Vlfcau!U yandı le halledilmesi yolunu götmelrtı'...I 
müşsün. o, hepimizden hem cüretli .. dur... . . . . Talebe birli~ j antrepolara mukabıl başka arsalar Asmalımescidcle Sünbül sokağında bunun için de Rom:ının yardf11"' 
hem de cesurdur dedi. 1 Sonra Hazreti Ebfı Bekır, Haz~~tı . . Ü . . . alacaklı. Fakat aradan uzun bir müd Ali Said apartımanı altında aşçı Su- iswmekteclir. Hfıdiselerin sef'.. 

Ha reti Ebu' Bekir Hazreti Os- Ömeri yanın~ davet etti ve kendısı - . Bırkaç ~-y eV\c~ uıversıte~eı~~~e det geçtiği halde şiddetle hissedi'f'n avinin yanında çalışan 8 yaşında Ali "O" re. h..l\rus"'lf'rdcn istifacle evi~ 
z • aıd olmak uzerc bır "Talebe Bırlıgı,, b h d · .. "' ' p· 

manın bu cevabından memnun oldu. ne : . .. . . . . antrepo u ram karşısın a Lırnanlar dun sabah saat altı buçukta maltız imkanlan gibi bir ihtimal karsısı 
Sonra "Said bin Zeyd,. le ve ensa- - Ben -~anncdiyor~ kı bugun v~- ~s.ısı mev~u ~ah~ı1~ı.ştı. Bu hu - U~um Müdürlüğü b~ a~ıtrepoyu be- 1 üzerinde kaynayan fasulye te~cere- bulunabilmek vaziyefüıde de tıo ...ı 

uh · - · b"yük' ı · d b" fat edecegım Çok balsız ve mecalsı- susda henuz bır netıceye varılama - lcdiyeye devredcmemıştir sini indirirken maltızdan gömleai tu- ı r 
rın ve m acınnın u enn en ır · · 0 Budapeştf>nln ma.nız kn.labi c • .ır 
kaç zatla daha müşavere etti. Hemen zim. Sen halkı lr~ üzerine _açıla~ ~- · İstanbul belediy~si. b~ m1~tak.a~a 

1 

tuşnıuş, ctraf~an ~et~_şilip söm.1?1"ülün tehlikeleri teşrih etmi!3 görilnnleıı· 
hepsi Hazreti Ömerin lehinde rey ver harbe davet et. Benım hastalıgım sı- J yapılmakta olan ıstımlak ışlerının ceye kadar vucudtinun muhtelü yer- dir. ., 
diler. zi hiç meşgul etmesin. H_azreti Mu - MA AR FTE: geri kalmaması için Limanlar Umum terinden yanmıştır. Yaralı Ali, tedavi k · ı;ı 

h Bu oo tadan, Romanın, sıvn· .n 
Yalnız Talha: hammed'.i?. v~a~n~ benım n~ıl .a- Erkek lisasi yardirek- Müdü~lüğü~e bi.r müddet vermiştir. için Beyoğlu Nünıune hastahanesine diselerin ehemmiyetine hin:ı.cıı ~ 
_ Sen ömer'i veliahd mi ettin · reket ettigımı gordun. Halbukı benım •• •• • • • 1 Bu muddetın hıtamında antrepolar kaldırıhnı.ştır. caristanı mümkün mertebe uıl~ 

Daha sen bayatta iken onun halka vefabmla o bUyük felAket arasında toru ısbfa etti belediye tarafından istimlak edilerek Yarali?ma net bir siya.ctet takibine sevl{C ııf 
nasıl muamele ettiğini gördün. Yal - hiçbir münasebet yo~tur. Bir de Ce- İstanbul Erkek lisesi yardirektörü derhal .. yıktı:ııacak .~e burada. do~ BeyoğJunda Bostanbaşında Kıvrın- ii.,ınir olarak müşahede edilJtl' 
mz kalınca ne yapmaz? Allahın hu- nabı Hak İran sefennde Şam. ask~ - Tahir Ne ·ad istifa etmiştir. Münhal Karakoye gıtmek uzere genış bır ! tılı sokakta 14 numarada oturan \'e umumi mahlvette olarak, ~ili' 

dı- da T · halkı rine zafer ihsan edecek olursa. 'Halid J cadde açılacaktır. . . . tfV, 
zuruna var gın anrı sen • . . . .1 Ş 'tmi 1 Irak bulunan yardirektörlüğe dört sene Mehmed Barışın evıne, ev sahıbı olan ve Balkanlardaki ~iya..cıetin ~ ,. ı.ı 
den sorar ... dedi. Bu mütalea karşı- ıbın ~e~d., 1 

e _ama gı Onlarş 0 
an evvelki yardirektör Lfıtfi Tarhanın B .l zı kaptanlaruı terfU Talat Turanla kardeşi Mehmed Tu- sıla ve müşterek bir siyaset ~ 

~- H ti Eb"" Bekir. askennı Iraka ıade et. ' oranın • k ld k ' . - tm k h d ki kan ti rf•I' 
SlDu.ö. azre u • ehlidir eli . t tti hi tin tayini muhtemeldir. ga:-- ı a ı ran ıra ıstemege gelmişler, arala - e e nsusun a aa e- ~':a:ıt 

- Beni kaldırınız! dedi ve kendi- .. 'u ~ vasıy~ ~ah ve ere vvvvvvv Almanyad~ inşaatları biten 5300 r nnda kavga çıkmış, iki kardeş bir o- hafaza eylemekte devam edece"' 
sini kaldırıp oturttuklannda Talha-

13 
unc_ .. ckealmazıylıe ınn:111aksonu- DENiZLERDE , tonluk Karadeni~ tipi üç vapurun larak, Mehmedi, taşla başından yara- de gözükmektedir. f 

Ya Ce abe . na sekız gun a sa gecesı şamı 1 l d M h d ' 'ktı t ' ü D .... ,_ d S,A.G~~ v n. d 63 da ld - b 1 tesellümü şimdilik geriye kalmıs ol- amış ar ır. e me ın şı cı.ye ı ze - r. ın.o::şa ~ 
- Rabbime mülaki olub da benden yatsı arasın .a yaşın ° ugu a - Vazife almak İsti.ven dug-undan bu vapurlara tayın· . 

1
·1e"'ter· rine iki kardeş yakalanmışlardır. =--=-·-:::id-·-=·- ·=-===,,.·- ·=:=.- -· 

1 k. 1 . "Y R bb'' K 11 de vefat etti. p l l k . l . Man arlna Ç"'lmıŞ 
sua va ı o unca. a a ı. . u a- . . 2 3 o onya ı te nısyen er fi ettirilecek bazı kaptanların terfi Çacuk k31vgası Hakin adında bir sabıkA1ı , Jiler/J nnın Umurunu anların en hayırlısına Hazretı Ebu Bekır sene, ay v~ . . . cu 

. . . · 10 gu"n İslamlara başbug-luk ettikten Polonya harbinden sonra memlek<}- vazıyetı gerıye kalmıştır. Bekfı.r sokağında 1~ numaralı Vi- halinden bir sandık mandarin:ı havale ettım.,, dıye cevab venrun. de· .. . E ı EO. ta · d'I s ı:ı 
. . - sonra· "Yarabbi ı Müslüman olduihım timize gelen Leh multecilerinden bazı vve ce bemene yın e ı en a- yolet apartımanında oturan Vasi! is- mış hAJden çıkarırken yakalarılXl dıkten sonra Hazretı Osmanı çagır • · · b . . . . . . t .. , · · s -d k ~A Sli' 

. . . halde ruhumu kabzet ve beni salihle- teknısyenler vazıfc almak ıçın Lı - varona y,t mm SU\ arısı aı apw.n mindeki çoc.uğu, arkadaşı 11 yaşında tır. Dün Suıtanahmed birinci 
1 tarak şu vasıyetnameyı yazdırdı· 1 .. d" 1 .. - .. .. da bu vapurun tesıı ·m alınmaması A k ı d ı ı ı · ' ' l 

" • A • re kat!,, diyerek ruhunu hülikına tes man ar umum mu ur ugunc muraca- gop, <;a ı ı e omuzun an yara amış- ceza ma 1 ccmesıne verilen Hale" r 
v ~n, l~~lıfe Ebu Bekır,_ A Ba~b lim etmişti. atta bulunmuşlardır. karşısında Aksuya tayin edilmiştir. br. Agop yakalanmıştır. ldf edilmiştir. ~ 

~ı~~ ö:t~. b:.~::.::-h~~~ıa? Hamti Ebft ~~r vefat ettiği za. m;'.;:~~~: i~ ~:.:.":' .:~:r~~!.ı!~ ııınuıııu~ıııuııumıımıııJJllllJllWaııııuımuuııınııııııııııııııınınııııııııııuıuıınoıımıınıınıııııını ıııuıııınnııuııunqmnıımmmuıınnıııııııımııııııınıımııımımııııımıummnıımıımıı 
e ıdn: aE)~ arasb. nna d 1 t url e • man babası "Ebu Kahhafe,, sağdı ve branşları tetkik etmektedir. Bu tet- ş E H ı• R 
mbce . ımtasd. '.g

1
rer trna· ır ,ve asa ~ tetey be~ili Mekkede bulunuyordu. Halifenin ve- kikler neticelendikten sonra vaziyet 

ru 1 < e ıs 0 ur. • a~e w f h b · 'I kk · · h ı· b' 1\1" kaı · V kAI t ' d 'l k 
1 k d d 1 •. :.kı· b atı a eı:ı u· e eye enşınce a a ı ı- una at e a e ınc arze ı ece -

mes c e er e zu me ru.u şırsa en 'b' . . . (EbA K hh f ) t ' v kAl t b " lte ·ı · al 

gaybi bilmem. Mazurum. Ben, ancak rı _:ır;u ~=:~şalık uned~r? ~i:e: sor- ı~:;nı et:u:b :t~~ ta~~~~e çp;io~a~ llllllllllliHJlliJllfOUllllllllllRllffllllll01111IIJIU IJlililJınlilillJllffillllllllllllfıllllllllUlfflllllllll!lllllllltqUljillllllllJlllllflilmlllllllfil!llll/flllUlllllUfülf!lll!ll/llllITllUOll8 1l!lllfffiOlllll!ffiffiii!m·~ 
r.. ' muş. yalı mültecilerden bazıları~ın vazi ~ Hangisi doğru ? Ju olabilir. Fa.l{at bu takdirde na.zi bu 121 kişinin Tilrkiyenin en rl 

1 

V: • s b h 1 - Oğlun vefat etti. cevabını ver- felere alınması muhtemeldir. olmasına imkan yoktur. nevver, en liyal,atli insanları oJJ 
.1 en ı a a mişler. Pek ihtiyar olan (EbO Kah- Karadeniz ve Egede Fransız gazete ve mecmua- Kıymetli dostumuz Nizameddin ğona inanmak kabil dc~ğildir. ; 

hafe) : fırtına ları her vesileden istifa.de Nazifin mevkil intişara. vazettiği Eğer Türklyenin en mtiJJe~' ~ 
_ Bir büyük' musibet, dedikte.a Karadeniz ve Ege denizinde fırtı- ederek na:ıizme -:,atmayı bir adet gaz .. et.enin dün birincJ .sa. ytasil_·. e .se- insanlan toplanıp böyle bir gıa",1'11 

hükmüne getirmişlerdir. Dün bir kizinci • .., ı d ... ı 1 b sonra: na devam etmektedir. Evvelki gün • • s:ı: .. ası yer cnnı egıştir • -,;umr~ş arl)8.. onların sayı .• :t 
y · kim ti? di Karadenize hareket eden lzmir va - freıık gazet:esinde bunan ideal bir mışti. Dıger taraftan dostumuz, 121 değil, 1 bile olması şüpbel.i'I 

- enne. geç . ye sormuş. puru Boğazdan dışarı çıkamamış ve misaline rastladım. Gazete §Öyle gazetesinin rekHi.nıla.rını yaparken Eğer Türkiyenin hakikat:eJl._j 
-~ Hazreti ömerr. Cevabını ver- bir gece Kavaklarda kaldıktan sonra diyordu: bir de 121 kişilik bir liste neşret- münevver ve liyakatli 121 riiYı 

mış er. yoluna devam etmiştir. Fırtına ytt • Nazizmde, namuslu olmak ve mki mişti. Memleketin belli başlı mu· foplanıp bir eser vücnde gcti';I 
-. A;kada.şı ve hemdemidir. demiş zünden vapur seferlerinde teahhur- olmak vasıflarının bir araya gel- harrir, mütefekkir, §3.ir, 8.llm, res- istemişlerse bu gazete değiJı!lt· ~ 

ve sil.kuta varmış. lar olmuştur. Pazar günü liınammız- mesine imkan yoktur. Bu vasıfla- sam \'e gazetecisinin isimlerini ih- Acaba bu Uç ihtimalden bfllJg 
... da bulunması icab eden Aksu vapu- rın vakla ikisi birleşebilir. Fakat tiva eden bu liste için üstad "Mem- doğru'! 

Hazreti Ebft Bekir hilafeti zama - ru iki gün rötarla salıya gelecektir. ü9üncii vasfın da bunlara iltihaln Jeketin bu 121 kıymetli rüknü bir- R 
3 

nında mali miriden yanında bir köle Pazartesi günü Ege denizinden gayrikabildlr. !eşerek bir ga.zet,e 9ıkara.caklardır,, FATİH HALKEVINDEN _ p 
ile bir deve vardı ve kendisine bey - gelmesi icab eden Etrüsk vapuru Meseıa. bir insan hem na.zi, hem diye reklamlar yapmı§tı. Nevcivan t 'h 

8 
lke i l sfJJ 

tillmalden bir de kaftan verilmişti. Tırhan yolcularını almak için gecik- de namuslu olabilir. Fakat bu takı- gazetenin dünkü niishasını görün- t. ~ h v ~arı arasında ~ 
Vefatında en küçük bir meblağa b:ıe miş ve bu sebeble limanımıza ancak dirde zeki değildir. ce, aklıma yuJmrıda. zikrettiğim mıyetın usulune yardım olrııtt J 
maille değildi. Öleceğini anlayınca kı- yarın gelecektir. Bir insan hem nazi, hem ?.eki • Fransız fıkrasının §U muaddel şek- . gere her on beş gü_nde bir ol'·v 
zı Hazreti A.yeeyi yanına çağırmış Erzurum vapuru da cumartesi gü- labilir. Fakat bu takdirde namuslu Ii geldi: üzere toplantl.ar tertıb etme/ete& 
ve : nü yerine 4 gün rötarla. pel'§embe olamaz. Eğer 121 ~i birleşerek meyda- Ayrıca bir 002 kolu UJtkil eJil 

(Devam• 1.W"] günü limanımızda bulunacaktu-. Bir insan hem zeki, hem namus- na böyJe bir gazet.e çlkarmışla.rsa mi.ştir. 

HAYATI 

ABONE BEDELİ -TUrklye Eonılııl 

SENILIK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 

1 AYLIK no • 1450 • 
1 AYLIK 400 • aoo • 
1 AYLIK 150 • 100 • 

9 IKINC KANUN 1940 SALI 
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t·=:~~~~~~~~: ] B. Millet Meclisinde! Tırhan_vapu~u~dan 
Bu işin mesullerl kimdir? ' . Umıt keslldı 

1 • 1 • ''Denhbu' taıthe karıftl un- ( Baftanla 1 lneide ) Bununla beraber fUDU da an.ede - ( Bq tarafı 1 mdde ) ngl iz B k•ı• b •• lr bbl lira fazlasfle satua ldl vaziyet karşısında buğday, arpa yiın 1?• bugün ~hire ih~tı bir~- muhtelif noktalarında bllyilk rahneler 
aşve ı 1 ugun ma b ~ "S ti bln . da~ ve çav. dann ihracına. mUsaa.de edil - ler elıne geçmiştir,,. Bu bırllkler şım açılını3 "'° dahiline sular hücum et -

b • =~= :ırıu. m:u:b sw::.ı lkU· mJf olmasııwı memleket menfaatine ~ye k_ad~r yaptığımız diğer birlikler mi§tir. Ambarlar, makine daireleri 

1 t k •• ı • k " uygun olup olmadığı hususunda Berç gıbi bır ıstatü ve nizamname ile ha- klmllen sularla dolduğu için İsken • r nu u soy ıyece sab edemiyen mahud ~k,:~ Tllrker 0 Afyon tarafından vaki su- zırlanmış birlikler değildir. Daha zi- d M . "tm kt 1 kill 

:Paris, 8 (A.A. ) 

punınun dedlkodu!:AI biUa s._.._. ale Ticaret Veklli tarafından verilen yide manevidir. Fiyat kontroll1 için lieruntli mlvek~A~~ntie gı~ c eho an ,;. 
gitmektedir k betl f" t1 +~N ye '-U.l un. can eşya emen .. ~ • . . cevabda itWl kesbeylemiştir. ve aralrında re a e ıya arın l.NU" il h 

1 
b.ı 

askeri vaziyet h · - Havas ajansı ve cllğcr bazı gazetelere göre, sansür 
veriyor: akkında ~ maICimatı §efi Apral Usborne' de istifa etmesi 

" Vakla heF iade olduğa gtbl b1l Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu- yit edilmemesi için manevi bir bir - m en ma vo muş r. .. 
Denizba.nk,, ma-0erasmda da: nun verdiği cevabda şöyle demiştir: tik halindedirler. Binaenaleyh bunlar rı:ırhanın yolcularından b~ş~a su. 

Hava • rica edilıni§ ve bu istifa kabul edil w • 

ve hava~~enalıgı dolayısile kar3 mi§tir. Press Association'a yaptıgı 
yare ha~fı ıye~eri olmamıştır. Tay- beyanatta istifa tasavvurunda ~ldu -
Fransan tı bır Alınan tayyaresinin ğunu ne teyid, ne de tekzib etmiş, fa
uçınas dın §a:k mıntakası üzerinde kat bu hususta bugün bir beyanat 

Bilen söyler, bilmiyen söyler.. "-Afyon mebusu arpa ve çavdar her ihracatı bize haber vermektedir- varı ve m~rettebatı da gcmıyı tcr~e-
denileblllrse do "Tırha.n_, Yapuru- ihracatını serbest bırakmaldığımız ler. Esasen Gümrük ve !nhisarlcar derek AHhyeye çıkmışlardır. Mersıne 
nun bu defa Alruıya. layı~nıla dolayısile bir sual irad ediyorlar. Vekaleti de ihracatı mun~an gidecek yolcular da kfunilen AIAi~~ye 
kn.rn.ya oturur oturmaz s:ınki te- Harb halinde dilnya zahire ambar • bize bildirmektedir. Bu suretle ibra - çık:rnışlnrdır. Mersine gidecek dıgcr 
nekcden mamulmüş gibi bir kaç lan olan cenubi Amcrikadan, yahud catı yakından takib ediyoruz. Bina - bir vapurla yollarına devam edecek -
yerinden dclincrek kullanılnmıı.z Avustralyndan, Kanadadan, veyahud cnalcyh fazla miktarda. ihracat teh- Icrdir. ın an ıbaret knl- - - 1 "aH K.. . <4U.!11ştır. yapılacagmı soy emı~ .... r . 

lıkI uçUk Vosgesler garbindcki ağaç- Winston Ohurchill Garb Cebbcsinde 
~n mın~k~a iki Alman keşif kolu Londrn, 8 (A.A.) - Rcuter Fran: 
dar sız ilen mevzileri yakınma k _ sade. bulunan İngiliz hava kuvvetlerı 
kürt~~~lmuşl~r ve kolaylıkla püs a_ nezdindekl muhabiri bildiriyor: . 

U mi.işlerdir. B~hr;ye nazın Wintı:ıoıı Chu1'<~ı!l 

bir .hale ?ellve.nnesi, hele bu yep- yakın memleketler olan Rumanya .ve tikesi görd.üğ_üm~ zaman derhal dur Tırhan vapuru eşi olan Etrüsk ve 
yenı gemınln sıgorta edilmede~ se- Bulgaristan memleketlerinden zahıre durmak elımızdedır. Fakat bu suret- Kadcş vapurlarile birlikte Almanya. 
f~re ~ıkanlmı' bulu~ası ycnıdeıı getirmek imkansızlığı karşısında bu le köylü elinde buğdny, .. arpa. :csa~!" nın Blom Woss tezgahlarında inşa & 

hır ç,ok t;efslrlere, mtltaka.tlara., be- mahsullerimizin ihracına müsaade fazla ola.ral: kalmn.sı koylU ıktisadı- d"lm" • t1 kıs b.ttiktcn 
w d ü h · [lir k . da . . b" ı ıg ve ın§aa arı men ı yanam yer aça.cn.gı a 6 ı• esızr • etmekle memleketin hayati menfa • yatımız 110 taı nazarın n ıyı ır şeı . · dil" t 

rnın:.~mt sevkulceyş vaziyeti bakı _ halen doğu eebhesinde İngiliz kıtal~· 
nizine k Ronstazıs gölünden Şimal do rını ziyaret e~e~ir. . N~r sı.s 

• • • Tü' k 1i . . · d wild" B" b b"" l 1 ı sonra yemden hazırlanan bir tn a 1'.ıymeti bır milyon r rn&ını atlerile bu hareket kabili telıf mı dı- eg ır. ız unu oy e yapma. { a . • .. . . •. . 
11 

rl d h
. adar Yayıl.an Alman m zil yüzünden bUtün bırhklen zıyaret ,e-

• · . • f dalı b" · ptı w k · · proJesıne gore ıkmal edılerek uçüncu bulan yem bir vapurun sıgorta o- ye bir sual soruyorlar. Hükumet bu ay ır l§ ya gımı?.a nnıız. b" k illi. tm k til u ti 

n c ıcbi d ev e-
. · n.-.. 1 d"lml . . "D ~ l · c:: da ~~-.:ı yı ır azaıı ve e e sure e s ra dılmesl keyfiyetinin uuıua. e ı ' ihraç müsaadesinı verdıkten sonra . ogru ~~ e_rı,, ~unu ll.l~e ~ . . . 

tir. r eğlşiklik kaydedilmemiş. dememiştir. . olabileceğine biz l<endi hesabunıu kendi tctkikatlan acaba memleketin kı prensıpımız şudur: Memleketın :f 4 mıle kadar yükselmiştir. 
ihtimal voremJyoruz. Nasıl verelim 1 içerisinde memleket ihtiyacına kafi yaşaması için icabttiği zaman ihti - Tır~an ve eşleri 1 milyon 200 ıer t . Keza yapılması mukarrer olan bır 

f Yı haber alan Frans ask • hava hücumu manevrası da havan1n 

boellerinı.Ie söylendiğine ı~ hendmah- muhalefeti sebebile yapılamamıştır. 
ki, normal zamanlarda bile ç.ıvşaf miktarda buğday, arpa ve çavd:ır yacımız olan. mevad~ zaten daha. ev- bin lıraya yaptırılını§br. 
gibi bir göl nıa.marası an.ederken l bulunmadığı neticesine vasıl oldular ~elden tedarık edenz. "?st . tarafını Gemi limanımıza 6 ay kadar evvel 
birdenbire coşup köpliren umnuuı- da onun için mi bu suali irnd ediyor· serbest bırakmak suretile fıyatlann gelmiş ve Mersin seferlerine ba§laDUş 
!arda gezip dolaşhb ve bu itlbaria tar bilmiyorum. Yani bir tctkikl~i normal bir seviyede kal.masmı. ~ tır. Almnnyadan buraya gelirken si
dalmi bir tehlike i~inde buJunduğu var, mikdsannı tesbit etmişler de öy- etmeye çalışıyoruz. Bu ılk vazıfemırr gorla. ettirilmiş, fakat limanımıza 
için her transatlantik, posta ,.atlUnı le bir tehlike görmUşler midir, bunu dlr. . . cıuvasalat ettikten sonra sigorta et
ve ı;;llep behemehal sigorta edilir- bilmiyorum. . Topçpuoğlu ızahabnı §U suretle bı- tirilmemiş, yalnız Denizyollan idare
kcn n.a.<itıl olur da "Tırhan,, gibi Ticaret Vekili bundan sonra istih- tirmiştir: . . . . sinin kendi bütçesinden ayırdığı a -
füks bir ~ime hergiln bir kaç va- ~li.t ve ihracatımızın 1936 dan iti • . -:- Verdtaığim izahlanat =dededıyonund mortisman kabilinden dahili bir sl -

Yllnca ~:_,1 g re u udlar . ,.,T tuk 
. ~ mi§ olan Alman kıtalan Chamberlain Bugün Bır .ı:~ u · 

teknik bakımından 
0 

. Söyliyecek 
~an zarfında harek;~ kısa bır za • Londra, 8 (A.A.) - Daily Tele -
terdir. geçebilecek • graph gazcte.<ıine göre, Chamberlnin-
İngiliz Sansur fl . in Mansion Hause'de söyliyeceği nu-
Londra, 8 (A Şe De İstifa lfüi tuk çok mUhim olacaktır. Nutuk 45 

_ .A..) - · Daily Herald~ dakika stlrecektir. . 

Venedik ·;;;üiikatının 
yaptığı akisler 

haren olan vaziyetini izah eylemi§ ki ıhraca yapı m en o · . 
punın torpile, mayne ~rparak ba- . ve 193S istihsalatının 4 milyon 608 layı memleketin bir tehUkeye maruz gortaya bağlanmıştır. tdare~ın va. 
tıp ~it.1.i~i şu harb ~r. mmıte ?a teh- bin ton olduğunu işaret ederek demiş kalmadığı göstermeğe kafidir. Bu pur kazalarına karşı ayırdı~ p~ra 
like 7.aıtıanında sıgorta edılme7.'? tir ki: Bu istihsal şimdiye kadar ya- izahat kafi görlilmliştüf. ancak 200,000 lfra kadnr oldugu ıçtn 
Bu ih~imall aı:ıı ve mantığın )•11.hul pılan istihsaUerin fevkindedir. Bunıı Meclis çarşamba günU toplanacak- T·rhan v?purunun uğr.:ı~ığı kaza hti
ctnıc~ıne imki\n yol<tıır. mukabil ancak 23 bin ton ihracatımız tır. kfımetimıze bir milyon lıraya mal ol· 

Fakat her türlü alul \'e mantık olmuştur. Bugün Toprak Ofisinin e- ..__._... • • • • --- • • • • mnktadır. 
kaidefori hilafına ~ayet ''llrhnn.,ıa leinde 260 bin ton stokumuz vardır. D / d • b • Geçen sene ayni tarihlerde Sadık-

Berne, 8 )AA ( sigorta oollmesi lıal<ikııten ilunal Bu stokun ehemmiyet derecesini ay· Q Q leT lT zade vapuru da bu civarda karaya O· 

ticbten gu ~· · - Basler Nach · caristanın, komünizm veya Balkan ve olunmu1"'sa ,.e bu <'.anını geminin nca zikretmeğe lUzum yoktur. k f/ f tur.mu~ ve kurtulması mUmkün olma-hahı-'~de el :nın Yugoslavya mu- Tuna havzasını tchdid edecek bir QZQ Q Q f l 
"'4ın n a dı:?J. nıalfun t ö k . tl . .. mukadd~.rah talih \'C te...'iatlllfe t.er- Ticar·et Vekili elde meveud buğday dJğı için bilapanı. parçalanmasına ka-

"edik konuımıalarında "At a g re Ve kuvvetin yolunu kesme. nıye en u- kf'dllett.k sefere çıkma.sına müsa- mjkdarının çok olduğunu \"C Topr:ık Paris, 8 (A.A.) - Bnşvek5.let tara.- ıv.r verilmi~tir. 
' oslav devlet ad 1 acar ve Yu- zerinde ısrar etmcktedır. ade oluwuu:;sa mosullerinin ddden Ofisinin ye.'1i mübayaa mcrkc-ıleri a- fından aşağıdaki tebliğ ncşrcdilmilJ - Tırhan vapurunun da vaziyeti he-ınüıakat Y lnı am an arasında bir ııoskovıwın Hiddeti ~d 
l apı ası es · "b emsaline nıliessir bir ihrd teşkil çurak kifi miktarda bug ay alm:ı.SJ tir: men hemen bu şekildedir. Mnddt :r.a-«u-rur et-ı-u as ıti arile ta . Bem, 8 (A.A.) - Havas ajanın 

1
.. .. . ... 

~ .. uo r ooc<'.ok ağır bir 001..11ya çıı.rphrıla-- ve buğday alma usu unun tesrıı ıçın Daladier dün öğleden sonra küçilk rardan başka şiddetle hissedilmekte Bu Dl\UAk t · bildiriyor: u 1 akta ld -
ı-naında y kıa Balkan devletleri a • Bol§OVik matbuatı Venedik milli.- oaldnrı şilpheısizdir. müracaa ar yapı m 0 ugunu bir kazaya uğramıştır. Şu bbbi teş - <ihın vapur ihtiyacı bu kayıbln daha 
feranstan a nda. akdolunacak kon • katını ve İtalyan matbuatının bu mti Duh:ı ge~.enlerde bir ldifüphane halk elinde mühim miktarda buğday his konulmuştur: Ayaktaki kınklık ziyade fazlalaşmış olacaktır. 

lloına h~~~ ~ubu.lacaktır. · lakntı tefsir tarzını hiddetli bir lisan memun.ı, ihmali yiizünden fl~ki ve ve hntta bu sene toprak altındn gö - memnuniyet verici bir tarzda tedavi Evvelki gUn hi.dise maha.lline git-
ıavya, ve Ma uuı.elinin ltalya, Yugos- ile mtitalea etmektedir. kıymetli bir kitabın cildinin bozul- mülm~ş ka~mış harma~la~ın bile bu- edilmiştir. mek üzere hareket etmiş olan Atem-
dnfUt Pakt carıstan arasında bir te- Corriere Delteino gazetesinin al - ınasma sehehiyet veriUğinden llo- lul~dug~ın~ ışnretlte .d~d~ kıs, sho~lbahaı Ayaktaki kırığın teda\•isinden son- dar tahlisiyesi anrlık buglin ak~ma 
. Yapılın e nplcrımız gaye ıyı ır. a ı mını. ra Dalndier Harbi'-·e Ne7.arctine gı"de- d - k mah-n· ·d b·ı ekt" soyieniI.ınekt,,.~ı asını istediği de dığı haberlere göre, Moskovada hü - layı, ''in htr · Mrguya Çt"kftmiı;; \'e nln h .b tı J ogru aza <.UJ.tne gı c ı cc ır. 
eğer ""•n "''\.Ur, Bu Pakt mucı"bm" ce, küın s"-n kanaat Sovyetler bı·rligı·· h .... .A lm -•- idd tr h" ı takalar su baskı rının tn rı .ı rck işlcrile mesgul olmağa başlaml§· .• d d tm kt 

J;)ı .. <:arist.aıı uı~ aB.u yanı ıyor.ial' s e ı ır 1 istisna edilirse yayla kısmı gayet i· tır. Fa kat Ege dcnızın e .evam e e e 
laoırsa ltaı Rus tchdidile karşı- ile İtalya arasındaki gerginliğin bu ce'l'.aya da çarptınlnu~fl. yidir ve zaten 

0 
kısımlnrda da buğ- __ _ olan lodos fırtınası yUzünden tahlis 

decek~•-. Ya Macanst.ana ya-.:ıım ...... konc-"'rnnsta.n dolayı arttıgıw ve tam n i hU ı· t d" · kl d 
w.r ıu ..... 

1"4~ ıt manı \'e e ye ıne e\' ı e- dny ve zahire ekimi, çok ehemmiyet- • • , •t . isinin gecikeceği ve gUçlil e evanı 
ltaınn M t bir inkita ihtimali mevcud bulundu - dilmiş hlr Amme malının ihmali yii- li bir şey değildir. Kahı re ünıversı esın- cdC<.'t-ği muhakkaktır. 

Ilonıa 8 a huabnın Neşriyatı ğu merkezindedir. zUndm bonılmu.smıı, kaybotma.<itı - Ticaret Vekili 1936 dan itibaren de Türkçe kürsüsü Tayyar Da. Ka.ru.ya Oturdu 
eyan ~en 1<A.A.) - Venedikte ,,,._ Türk - İtalyan NoktaJ Nazar rdan 

-.u tal VQ"" na nıil.~e edt>n lılr nrnmtı olan arpa istihsal ve ihrncatını da Kahire, 8 (A.A.) - Egyttien ~fail Tırhan vapurundan sonra Deniz .. ~eri hakk Yan - Macar ınlizake- Yakmlığı l 
ında sıkı bir hosah sorulması ~yet ta.- rakamlara daya.narak. iı.ah elmiş ve ım. zetesi, __ Kah. ire.. u.·niversitesinde . _b.fr yolları idaresinin Tayyar vapuru da taın ınatb nc.,rolunan tebliğiw. ı. Londra 8 )A.A.( - Evening Stan o- _ 

'2lekteo.ır. Guatı teterruatıle tahlil et- dard gazetesi, Ciano . Csaky mü- biidlr ,.e bu i.1lerde ne dereee has- bu arada rcsmıtahmınlere . nazaran türkçe kursilsuniln tesis edildiğin! evvelki gece karaya oturmU§tur. 
rln azeteleı b ııas davmmrsak neticcd~ o kad:ır l l?39 arpa is~hsalinin 2 mılyon ~5 yazıyor. ~eza bir mUdde.tt.en~ri üui- Tayyar vapuru lınroza gitmek Uzo. 

ka.t•t hiçbir ·, u nıtlzakerele • llkab hakkında yazdığı bugünkü baş kirh çıl,mı§ oluruz. bın ton oldugunu be bundan 67 bın lversitede ıranca da tedns edılmekte- re pazar gilnti saat 9 da rıhtımdan t.ç eyı-.. .:u . ~aziyet alınmasını in- makalesinde diyor ki: ı·ı · b ı d 
~•.o..ı,.~ğiru k .:ı-.2 Artık hu memlck"'tt'! d~ti:i Jr..!- ton arpanın ihraç e< ı mış u un u - dir . . Giornaı-. d1 ay\,lC\,liyorlar. "BugünkU harb, hayat .-.;1hasına w k ded k b k mlan da · hareket etmış ve Gelibolu cıvannda 

•- "' talia. d bu ra.ııla Ruya trideınlıı Wfblr 7.amaıı gunu ay ere u ra a n ~ k . . . ...n .. u- t 
"

1nda. Gayda di a meseıe he.k- geniş surette sahib olan devldlerle bu "" 1. .zd .h . . k~f· 'kta .~A ar k fırtına ve ar tipw 3 ...... uuden saa 
Yor ki bir olaın1'-'iU\A.cn ve pvet aslı va.na, e ımı e 1 raç ıçm a 1 mı rwı. • Du·· n gece İ yangın 2 d k t ''lrfuht--ıır : sahadan mahrum olanlar arasında o1--e· ., d ld .;, M · h e ·araya o urmuştur. 

~ de ı t 1 blr m.llyou lira kıyrnetfnd~ bir ~e- pa mevcu o u0 unu ve ersm av:ı.-ilınaıarı i 1_ ve lerln kat'i vaziyet oereyan ediyor, diyen talyan matbu- lisinde a">alamm: ve alelUmum sahil ( Ba.~t.arafı 1 iıldde ) Gemi kendisini kurtarmak için sa-
c; ...... A~u h tı b 1 · af w k miyi sigorlastz sefere ~ıkararak · ı E'tirsıtdır F ·~ pa eııUz çok ka- a nın u son tir ma ragmen, ço arpaları uzun müddet kaldığı takdir- Ev sahibinin bulunduğu kısımdan baha kadar uğraşmışsa da muvaffak 

bir §ey v. akat bilinınesı lhımgelen bUyUk ehemmiyeti hafa telikl-:i edile- bu kadar mühim bir paranın :ıi;>·aı- de bozulmağa mahkümdur. Bu sc•:e pek az eşya kurtarılabilmiştir. Yan- olamamıştır. Bu sebcble Saroz ta:hlt-
doğrudan ~da İtalya ve Fransayı blllr Zira harbin Balkanlara kadar na sebeb oJandaa behemehal hir mart ve nisan aylarına kadar bun - gın, gece ilçe kadar devam etmiş, it- siyesi dUn hldlse mahalline gönderil
tUn nıeselel~ Ya altkadar eden bU- yaylhnasma mani olmayı Roma git - hesab sonılaca~ zihinlerde ~~in- ıar elden çıkanlmıya('ak olursa mı..- fı:ı.iye etrafa yayılmasına imkan ver- miştir. Vapurun tehlikeli vaziyette ot 
Avı-upa. va.zı; t~akkında olduğu gibi gide daha fazla ister görünmektedir. lenmNldfr. hafııza olmaları faydadnn ziyade zu- miyecek bütün tedbirleri almı§br. Ev madığı söylenmektedir. Gemi yolcu· 
ın.eseıeter hak~ lnden çıkmaın melhua Esasen milttefikimiz TUrkiyenin ar- Dünyanın hf'r tarafında kazalar rar verecektir. Çünkü mahvolacak - Jer sigortasızdır. Tahkikata başlan - lan Saadet vapuru tarafından alın • 
llğtnin \7enedık:da. ~ bir görüş bir zusu da bu merkezdedir. olabilir, hf'r mt-nıt~ket bayra.ğ1nı tır. mıştır. mıştır. 
hdur ... te~ahUr etnıiş oldu- Bu itibarla, Macaristanla Ruman - taşıyan bir tekne ~u \ 'eya bu :-.ahil-

ltaıya nıatbua.tı, 1 ıya arasında bir anlaşma hiç şüphesiz de kayahğa hlndirebillr. Bunlar te-
taıynnın ve t.Ia - çok faydalı olacaktır.,, es.'>iife şayan olnuıkla bcraher ni-

Fi nler b" R ha.yet birer ka:r.M1ırhtr. 
~r us fırkası.! Seylap Fa.kat bir milyon liraya mal olan 

nı daha 1 h bir vapunı sigorta ebncyi ihmal m a etmişler felaketi oderok onun göz göre 7jya1na se-

. lielsinki, 8 (ABaşta.rafı l incide ) ( n:ı.,tarafı ı incide ) beb olmayı tandf i9in kazadan QOk 
llvarında Re.a~ :;:> - Suomusalmi lerle irtibatı gesmiGt,ir. kuvveW hlr kelime bnhnak icab Almanyanın emelleri l j 
b~lıya.n bUyilk :1 etro.fmda dUn Kasabanın su altında kalan ma - eder. Bir lngiliz gazetesinin diplomasi muharriri Hit-
Fı.n,andiyeJılar ,: . &rebede bugUn ' halleleıi tahliye edilmektedir. Kızıl- ''Tırha.u., kamsının asıl üzerinde ıerin şimdilik bir "Yıldırım harbi,, fikrini 
l'UnlUnUe inıb ~tı Rus fırka~ru ı aydan gelen 15.000 lira aç kalan hal- durulması la:ı.ımgclen ııokta da i;;te tcrketliğini bildirmektedir. 
iazıa esir ~1:!:ri§ler ve biudeıı ~ ~d .. sını temin mnks~~uı:a hasre- bu }hm21 ve "~n sen a~ bnna Halihazırda Almanyanın yegane emeli, Rusya-

l!'.inlanuıyalılaru : dilnuetır. Seylab 4100 kı.şıyı tama - ne.,, ıJtmlyetldir. yı kaybetmeksizin ltalyanın fiili yardımını knzan-
t~-rne arasında ll elin~ geçen ınal- mile ~çıkta bırakmı§tır. ~unların A. CEMALEDDIN SARACOÖLU maktır. Hitler, Rusyayı, civanndaki bazı devletlere 

op, 42 lank nıuhtelıf çaı>ta. 100 2000 l akraba ve komşu evlerıne yer- .. - tnarrw: ettirerek bir sergüzeşte atmak fikrini henüz 
traktör 16 • 10 Zlrhlı otumobil, 20 leştir ilmiştir. 2100 ki§i tama.mile vukua getirdiği zarar miktan_ henu:: bırakmnrnış gibi görünmektedir. 
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hava da.fii tertibatını muhtacı muavenettir. Sulann daha tcsbit edilmemiştir. Yalnız Tire, ö- İtalyaya gelince, askeri bir yardım da olmasa, 
otomatik tUf 'here 278 otomobil, 46 fazla kabarmasından korkuluyor. dem~. Bayındır, Torbalı ve Manisada Naziler Romadan ablukayı teairsiz bırakacak iktı-
l!eyyar ınutr ek, 1170 beygir ve 47 Karadenizde Fırtına bir çok arazinin sular altında kaldığı sa.di bir yardım veyahud da Akdenizde ve Uzak 
harb Sahası ak vardır. Finlandiyalılar İnebolu ,8 (A..A.) - Bir haftadır bildirilmektedir. Bayındırın Kabaa - Şarkta müttefiklere muhalif bir propaganda veya 
rrıcuenn t ;ın temtrliğine Ye gani • oldukça kuvvetle devam eden fırtına ğaç ve Kızil Keçili köyleri ha\kındaı.ı hareketle Alplerde ve Tununta Fransayı bliyilk as-

lavecı \\adına devnın ediyorlar ~ug\lıı denizde şiddetini arttırmış, ya- iki kadın Bayındır ovasında zeytin keıi kuvvetler bulundunnağa sevkeylemek istemck
St kh ~-- ornüniznııe MUcruıeıe . gan k~ da tipiye çevi~tir. 1stan- toplarken sel hücumuna uğnı.mışlar· tedirler. 

.l'\lnf 0
1.Ul, 8 (A A ) 1s bula gıtmekte olan Aksu ve Ankara . . _ . . . K 

1 . ~lert aleyhi · · - veç ko • vapurlarile İstanbuldan elen İzmir dır. Bunlardaµ birı kurtulmu~ digerı- Nıhayct Hitler, Sovyf't Rusyayı, Çnng - ay · 
a gıtgfde d h ndekt mnlt\m ilhanı vapuru U g k ni de seller sürükleyerek boğmuştur. Şcki bu·akarak Uzak Şarktaki Japon nlza.mını tanı-
~ lr a a vuzuh k b manımıza yanaşamıyara li 
h · 'l'idnltıgen . es etnıek • yollarına devam mccb r:iyetinde kal- Yağmur Burnovada da hay .zarar mak ve sonra da Japonya ile Rusyanm arasını bu-
~ln'~e.ki hususi guzetesınin Stok • mışlardır. Bu yüzden ugünlerdenberi vermi§tir. Bir kısım duvarları yıkılan larak "İngiliz emperyalizmine karıµ,, birlikte hare. 
nıis;a l'~ nıak:~hn~lıi bu hu - vapur bekllyen yolcularla sevke a. . 6 ev blr kaza vukuuna meydan ver • ket ettirmek siyasetini de kuvveden fille çıkarmak 
lsv,:e IDıli bir teısı~r la temas et - made mevya, kendir tiftik, gibi kr1. memek için tamamen tahliye edilmi§- istemektedir. 

-" ltı•ft-h 7 
stasyonun li ' ti th İn · · fi•·..:- ·· Hitl · "fak h -a."4 iarafınd tm. yetti mlktardh ihracat eşyası sevke- r. A&te, giliz gazetesinin A.lw.e gore erın .Y': 

ıe bU ~b. nıuntaza, an yapılan en dllememietir. Turanda bir eve yıldırım isabet e- ni emelleri bunlardır. Faknt bunun tahakkuk eltirıl-
~ Yolunda c:,a~ SovyeU,e.. Fırimanın tm."rdeld Ta.Jı.rlhatı dcrek elektrik tesisatını bozmuştur. mesl gayet güç ve belld de tmklnsız bir oyun oldu-

aac ~ lanır. 8 (A.A.) - Son ya.ğruurun Nüfus zayiatı yoktur. h da aıtik!rdır. 

Kitabsız mukaddeme 

G eçıen.lerde lmzal:uıan Rus - Japon itilafı haki
katte bir mukıMldemeden ba~lın bir şey de

ğildir. Bu da, eısas eserin ne ola.cağını tahmin etme
ğo nıUsaid bir zemin gösrerm.iyor. 

Bu n.nlaşma, her iki memleketi alakada.r eaeıı baş
lıca meselelere müt.callik Wı.t'i ,.e nihai itilafın gele
cek a.yta.rdn. aktedllooeği.nl bildiriyor ve dolayısU., de, 
bu müstakbel anlaşınalaıuı mahiyeti de ideta iste. 
ncrelt m~hul bir vaziyetta bırakılıyor. Bunu mtt:Ja
hedo eden blr Fransız put.esi de, muka.ddemeniıı 
lmzalaııdığuıı \'O fakı:.t kltabm henüz yazılmamış oJ. 
doğunu beyan ediyor. 

= == == 
Vezüv Yanardağından istifade 

I• talyan gazetelerinden alınan maHimata göro. 
foŞat memleketinde büyük bir proje hazırlan. 

m.ıştır. Bu projeye nazaran, Vezüv yanardağının ate-. 

~den muazzam bir elekbik santralı membaı olıı.ralı 
istifade edilecektir. Volkanın eteklerinde aç•lacah 
yüz metrelik galerilerden !Wlkanlıp santrale sevkedi· 
lecek gazler ianeslle suyun buhar haline getirilmesine 

çalı~ılacak ve diğer teçhizat sayesinde bUyUk bir e
lektrik enerjisi elde edilecektir. 



YENISABAH 

Alman fil osu intihar 
• • 

etmıye mı hazırlanıyor? 

IAADVO 
p~~ 

9/1/1940 SALI 
12.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
12.a!S Ajans ve meteoroloji haror

leri. 
12.50 TUrk müziği. 
Çalanlar : Cevdet Kozan, Reşad 

Erer, Ruşen Kam, lzzettin Ökte. 
Okuyanlc:ır: Semahat Özdenses. 
13.30/14.00 Müzik : Karışık hahif 

Juls Verne ve harb 
Maruf muharrir bugünkü moderfl 
harbi evvelden tahmin etmişmiydı? 

müzik "Pl.., ı.us Verne'den çok bahsedilmiş..! lanmış ve içerisinde 72 atmosfer n •· 

B 
11 k11 Al d 1 k ti , ,~ 'it ka ŞI ganİŞ 1800 Program ve memleket saat .. tir.Buheyecanlıvefenrubu- , yiasidkarbonikbuJunanhavaiobiil' u gu n u m an em z uvve er ngı e reye r a~Ô5 Milzik: Cazband "Pi.,. ~~:~:=~~:~:~~i:~~:lar;.::~ I ~;ı::li~~i~d:ıİiy~:~ .::~;: 

b 
1 h 11 k 1 k k k d t k 1 f tt d v • ı d 1 r 1 er 18·4° Konuşma "Ziraat saati,, bir çok düşünceleri fiiliyat saha.sına. sid, gıız haline inkılab eyliyordu. JJll: r Ucuma 3 lşaca U re Ve 1 aye e eg ı 1 18.55 Serbest saat. . sokmağa çalışan bu muharrire bir nun neticesi şu oluyordu: Sıfırm al 

v/~!~::;~~k~;~;~::.y~, aJnns 1 ;:~~~n::i:~~ri h;:t!:1~~e;~~;~urları ~~~:t~~ ::e ~:a:~~~ '~i:::~ 

Acaba hücum tayyarelerle mi yapılacak? 
19.30 Türk müzıgi: Klisık prog • Hnli hazırda, biz bile, farkına. var-'. karhonik gazı. 

ram. madan Juls Veme'nin zihniyetile · Obüsün infilak ettiği yerden So 
Ankara radyosu kiline ses ve saz başbaşa bulunuyoru:ı:. İ belki de 100 metre dniresındc bulll' 

"Sundan Dispatch,, gazetesinin heyeti. llim ve fen, bugün de gördüğümüz nan bilcümle canlı mahlUknt zchitU 
verdiği bir habere göre Alman do- idare eden: Mesud Cemil. ~ibi daima iyilik tarafına dönmemiş- gn.zden boğuluyor ve buz gibi doııu· 
narunası başkumandanı amiral Rea-- 20.15 Konuşma "İktısad ,· sa.ati .. , tir. Halihazır harbi, bombardımanın- yorJu. Burada, yaralı mevzuu bahtı; 
der İngiliz gemileri tarafından La 20.30 Türk müziği: Kaıışık prog- rı, zcl1irli gazlcri, dcnızaltı gemileri, değildi. Yalnız ölen kiuıseleı· vard•· 
PW.ta önünde sıkıştırılıp kendi kcn- ram.,, devasfL topları, ile. bütün bu tcrak · Bu nokta çok dikkate şayandır· 
dini batırmaya mecbur edilen "(ha,/ 21.15 Opera gecesi. ~olict: Semiha kiyatı tasavvur etmiş olan Juls Ver· Fakat unutmamalıdır ki modem r.ıU· 
Von Spce,, ceb zırhlısının intikamını Cenab Berksoy "Soprano Dranıatik,. ne'iıı eserlerinde gözükmektedir. hendisler, romancının muhayyelcsiJJ1 

almak için 1ngiltereye karşı büyük Orkestra: Radyo orkestrası. ş.-;: Bii)iik Top!:ır... boğucu gazleri, zehirli, goz yaşa ~r 
mikyasta bir deniz taarruzu hazırla- Hasan Ferid Alnar. lşte ncgum'un 1000 mılyonu :ıdın- cı, vesaire gnzleri ile fersah ferıısb 
makta imiş. Program: ı _ Webcr: Obreon U- <laki ~~er: geçmişlerdir. 

Bu haber şayed uazi Almanyasının vertürU. Milyader Hindli bu· prenses, bu iri< Mü<',ailclesi 
mutad edindiği yüksekten atma blöf- 2 _ Weber: FrcischUtz'dt n A -ıg~ıki' fr~ıı~ ile, 5 milyar fr~nldı_Iı: JUI Vernin bu kitnbındaki AJnı~Jl 
lerden biri değil de hakikaten Alman gathe'nin Aryası. blr ... eı-..·ctı bır Fransız doktoru ıle bır - ismi Hcrr Schniltze idi- bazı proje' 
donanması İngiliz deniz kuvvetlerile 3 W .. Tı·· t . lsold • Almru.:ı veriyor. Hay:ıli seven ve mu 1 riııden de balıseder : ''Hak, iyili1'1 

- ngneı . ıs an 'o e . 1 k . . b .k. e 
ciddi bir boy ölçüşmeye kalkışacak d n-ı··d k .. lilmil azıam Jr.er yaprnn mtıycn u ı ı n- fenalık tanıaınile izafi bir şeydi· "' en c n: u ve aş o . . . b .1 B. b_r 
olursa bu Uınidsiz teşebbüse Alman dam, 1 "klenıhnıycn u servet ı c ır- t \mamile uydurmadır. Büyült ta ıı 
filosunun intihara ha%1rlanmasında.n 4 - Mascagni : Cavnlleria Rusti - !eşik Amerikanın hcniız serbı..,st olan ı ammların h:ıricindc mutlak bir bil' 
başka bir mruıa verilemez. canadan Snntuzzanın aryası. mınt.Lta.hırındn iki ~chir bina eder - 1 iknt yoktur. Hayattaki rekabet Jın· 

1914 Cihan Harbinde de o zaman- 5 - Puccini: l..n Toscatfan dua. lcr. Fransı:r.m l·urduju ~chir Hipyen ı unu, tıpkı diğer fizikt kauunlar gl· 
ki Alman açık deniz donanması Bü- 6 - Puccini : Ma.dnme ButterfJy. wı ı-o'l!'or mnhnlli, ~içckler arasın<l.ı 1 tidfr. Bundan kurtulmak, düşüne< sl• 
yük Britanyanın deniz kuvvetlerile dan arya. . ynşamanın zevki tat ılan hir yerdir.\ tlr hareket olur.,, 
Jutland'da boy ölçü.şmeğe kalkışmış Konseri tal~dinı edim: Halil Bedii 

1 Hıı.lbuki bu şehrin 10 fe .. ~~h ötc1'in- Görülilyor ki Juls Venıe ırk harb-
ve iki filo arasındaki fark bugünkü Yönetlccn. deki Almruıın kurdu;;tı y<.'r isı>, ölüm I l ıriniıı vulma geleceğini dilşünnıt'i 
kadar büyük olmamakla. beraber Al- 22.15 Memleket san.ta yarı, ajans \'ıtsıtalRnnm \'Ücudc t=rtirildi~i ve b!l 'e "hayat sahnlan,, hakkında enıel· 
man donanması tamamile mahvol - haberleri; Ziraat, Esham - Tahvililt. cala.r<lnn tiitcıı d1 ımanlarının semayı 1 •rin ortaya çıkacağını da. 1aıın1iıl 
maktan yakasını güç belA kurtara • Kambiyo - Nukut Boı ansı ''Fiyat.,, kapladığı bir sanayi diyarıdır. f vlemişti. 

bilmişti. 22.35 Müzik: Opera aryaları "Pl .. , Al~~lı bir genç ıniiheııdis, Alma- Bu romanın akıbeti de mor: le uY • 
Almanlar o harbde cidden takdire 23.00 Müzik: cn~band "Pl.., nın Şl'hriııe giderek or:ıd.ı en ylike:ck ruııdur. Bu murur.zrun topu fru la dol· 

eayan bir cesaret ve fedaklrlıkla 23.25123.30 Yarınki program ve hiyerarşiye yük ·eliyot V<-' bu Almn- ourultluğu için çatlar ve saniycd1 

barbctmi3 ve düşmanın faik kuvve~ kapanış. 1 mn yo.ptıruığt toplar lıa.l loudn du - 11000 metra süratle giden obüs, FrııJl 
terine ağır zayiat verdirmekle bera· . dak bfiktiiğ'Uncfcn bu 7.at !tızar3k ona sızın kunluğu ~clırin Uzeıinden geÇ0' 

ber neticede büsbütün hurdehaş ol- Dr. 6211b Hmt\~ınul 'l~a.bes,.rini gösteriyor. rck havııl:.ırda yUkselir ve boğu. u o-
mamak için alelacele Us harekesine Bu tPp, ınun.,..,:ım bır muha ara to- bllslı>rin hirle.~ik kurbanı olan A101ntı 
dönmeğe mecbur kalmı§tı. ölUmUnUn ytldönUm~ pudur. J<'Jn a~ğı 300.000 kilogram ınlihendisı de kaskatı ke!iilerek ölfıf· 

Bugünkü Alınan deniz kuvvetlerile To~~pı Fık~·.apervcr hayır milE'.s- sikletindc görünür, geriden dolduru- Df'.nw.altıuda. Yirmi Bin l"ersab 
İngiliz filoları arasındaki fark o kaı- sesesmı kura~ Sınob sayla~'l ?hmet- !ıır ve rıamlmuı 3ğzı l,50 metro gc- Okuyucularımızın hemen ekserisi 
dar bilyük, İngiltere donanmasının aft 11 doktor Gabb Hnkkı Üstilniln cu - nfşliğfndc bulunuyordu. Çclfü bir göv dcnizaltuıcla yirmi bin mil Eeynhat ~ 
faikiyeti o derece ezicidir ki "Bun - Almanlarm. lntlha;r eden Graf Von Spee ceb knıvaz6rtl m~~~cs~. ~nü vefatının ~.ç~c~ yıl- do ii.zcrlne ycrleııtiıilen bu topu bir onun kahramanı kaptan Nemoyu bB" 
ooy Dispatchı, gazetesinin verdiği bu 1 . . .. _ dönumu~ilr'. Bu acı !ıldonu~il her c:ocuk bile id3re erlebilirdi. tırlarlar vo Nautilis'in, bugUnkU dt' 
habere inanmak ve Alınan amirali ''on Bpee'nin hafıf 1ngtlız kruva-lve Gnayzenav,, zırhlıları kalıyor ki sene Galı? Hakkının nıü~~~eseıRıDo ka- Şlipbesiz 1,50 çapı bir hl\yalden ıili:nltıları arasında nasıl biı· mevki a· 
Reader'in talihini tecrübeye kalkışa.- ! zörüne karşı nasıl mağlUb ve peri · bunlann da dokuz tane (28) santi - yıdlı fnkırlerden her b~rın~ yekilnu bu,ka bir şeydir. BugUıı hatn hu.riç, labileceğini de düşünebilirler. Her • 
cağına ihtimal vermek Bafderunluk 1 şan olduğunu La Plata deniz cengi metrelik topla mücehhez olduklarına on kiloyu geçen muhtelı! cms erzak Fransızların en biiylik <;apı 520m/m halde oldukça iyi bir mevkie sa.bil' 
olur. Meğer ki Alman amiralinin daha geçenJerde Jsbat etmiş oldu. D~ göre dil,man gemilerinin karşısında vermek surctilc hatırlanmakta ve clir ve Juls Vcnıe'in 800 tonluk topu olabilir. Juls Veme'in tasavvur ettli 
Uruguay sularında Alınan denız- mek oluyor ki (10.000) tonluk Al - olsa olsa şerefle batmaktan başka doktora rahmet .oku~aktadır. Bu da bugiln hakikidir. Be.rtha 200 ton Nautilus'un 70 metı-e uzunluğu ve f· 
cilik şerefine hiç te layık olmayan man ceb zırhlıları altıuar tane (~ bir §CY yapmalarına intizar edile - sene de 250 fakır nılcye on kalem~ 1 ağırlığında idi ve 210 ııı/m bir çap metre genişliği vardı. Dalma haund, 
bir surette mağlfıb olan ve intihar 

1 
santimetrel~ top ~ımala.nna rag- mez. . • y~ı~. yiyecek da~tılacak .ve aynı için diğer to.ferrUaUIP. 700 ton siklet 1500 ton ve suyun sathında da 135 1 

eden "Graf Von Spee,, gibi eldeki men bir denız harbınde hattı harb Vakıa AlmnnJar beben (35000) gün cumartesi gfuıU., iklndı nam~- geliyordu. ton siklctindo idi. Bu denizaltı, 60 > 

Alman harb gemilerini göz göre göre gemileri karşısında mevki alarak dö- ton:1uk ve sekizer tane (~) santimet ~~dan sonra mcr.~umun tazizl ruhu Diğer taraftan Juls v~mc'in bu Al tonluk sahil denizaltıları ile 1500 toı 
ölilme sevke karar verecek kadar vüşecek evsaftan kWllyen mahrum relık topla mUcebhez iki zırhlı ile ır.ın Topkapı camıınde mev:Uld oku ~ man mınat adamına 20 kilometre me- luk bUyUk denizaltılar arasında. bi 
gözü kararmış olsun. bulunmaktadırlar. Böyle olmasaydı (Sonu 7 nclde) nacaktır. ecucdcn bir metro kalınlıkta bir çclH nıevki nlnbilir ... 

Elde mevcud istatistiklere ve sal· "Gro/ Von Spee,, en kabadayısı <20> tabaJtayı, bir tereyağı ekmeği deler lnls Vernc v., Elektrik 

namelere göre bugünkü Alman do • • san~ime~_top taşıyan Uç dllşman Bu akşam :~~! SARAY sinemasında ~ gibi parçalatıyordu. Bundan ba§l~n. JulR VemeNautilis'ielektriklese'I· 
nanmasında hattı harb gemisi olarak 1 haf ıf kruv_azorünUn ka~ısında mağ- bu eserde bir şehri belki yilzlcrco ııok kcltirrncktedir. Jfukat burada bP 
beheri (10.000) tonluk iki tane ceb ı 10.? ve perışan Montevideo ltmaruna. M Ü N j R NUR E D D j N 1 tasında söndUrUlmcsi imkanı olmıymı müşkülle karşıla~ır. Bu eserin n~ 
zırhlısile beheri (26.000) tonluk iki 

1 
sıgınmazdı. 1 yangın çıkaracak muA.7.zam obüsler 7..cuolu Franıme'in ihtiraından evvel 

zırhlıdan ba§ka iıışaatı hitama ermiş Bu euretle (10.000) tonluk "DMJÇ- ve a r kadat lart J de mevzuu bahsediliyordu. Bu da, di. o vakit elektrikli moWr bir haytı 
vahidi harb yoktur. Zand,, ve "Amiral Şer,, ceb zırhlılan- Bütün hasılatı zelzele felaketzedeleri menfaatine olarak \ meehur Elektron bombalarının ced - eseri telakki ediliyordu. Bunun içiJt 

(10.000) tonluk ceb zırhlılarma nı bir tarafa bırakacak olureak Al- B Ü Y Ü K K O N S E R lerl halinde ar"ı mevki ediyordu. dlr ki ı·omancı, hususi tertibatla 010· 
hattı barb gemisi ismini vermek bi- manlann bug11ıı İngiliz donanmasına 1 Boğucu Gazlcr... cehbea, büyiik hacimde elektromaıı· 
lemeyiz ne dereceye kadar doğru o- mutasavver baskını yapmak üzere Biletler SARAY ahıemaaı gifS6lerinde satılmaktadır. ı Juls Verne zehirli gazleri de mey- larla bu denizaltı gemisini sevketti' 
lur? Zira bu sınıf gemilerden Gm/ lellerinde (26.000) tonluk "Şarnost,, Fiyatlar: 150 • 73 - 100 - 150 ! dana çıkarıyor. Meşe ağacından kap- (Sonu 5 in<'.ide) 

33 ca bir locaya girdik. Vakit erken ol- kadar kat'iyetle cevab istiyordu ki, neler düşünmU;jtilm. Heyecan.la ağ- Garsonu çağırarak hesabı gördü. Be- dum. Bir taraftan da ağlıyasım g~ 
.. duğu için ortalık çok tenha idi. ı. gayri ihtiyari ona sıntarak dişlcıi- mıdan çıkacak aözlerl bekliyordum. raberce locadan çıktık. Kapıya doğ- mi.iti. Kendimi güçlUkle tutuyor~ 

BUtun bunlan öğrenebilmek lmkA- mail Bey yine içki ısmarladı. m1 gö.stenneğe mecbur oluyordum. İsmail Bey: nı giderken köşe masalarından bl - Nihayet otomobil durunca derlt' 
nını el~e etmiş olduğum halde mı\- Ben, kat'J eurette lçmcmeğe karar Bir taraftan da korkuyordum: - Her geyden evvel birer kadeh rinde gibi göreyim? Seda:dı· Yalmıs bir nefe11 aldım. Şoför kapıyı ~ 
nasız bır asabiyet yüzünden fırsatı venni~tim. O biraz içsin de fırsat Lu· - Ya bana kızar d& evvelce karar daha içelim dedi. Ve kadehine sarıl-, başına oturuyordu. Gözlerimi2 biri- Çıktık. Burası filvaki bir gazino idi
kaçırmıştım. . larak vaziyeti kendisine açayım dl- veruıi§ olduğu halde benimle evlen· dı. Mecburen ben de kendisini taklid birine takıldığı zaman o, hafif su - Yalnıs bizd başka da u rl o1'• 

Bunları dllşünürken tramvay 18 - ye dilşUnilyordum. Fakat içkiler ge- mekten vazgeçerse T ettim. içkiye alışkın oamadığım için rette gWi.\msedi ve bn.şmı b~ka. ta- t Bia içeri en girin ;' ~ ~· 
tasyonuna varmış bulunuyordum. İs- lince o kadar ısrar etti ki kendlqinJ !:ite İsmail Beyin gitgide azarı ancak birkaç kc.dch içmiş olduğum ı rafa çevirdi. u. ce yer e e u 
mail Beyin hususi otomobili bir ke- kıramıyarak ben de mecburen bir cUr'eti karşısında beni hareketsiz ve halde yine başım dönmeğe başlamış- İsmail Bey kalabalık arasında ken :;;an ~lgıcı~ sa.zlnnnı ~llerin;;~ 
narda. duruyordu. Oraya doğru ilet'- kadeh aldım. mUsamahakir bırakan dilşllnce bu tı. Fakat geçen seferki glbi sarhoe 1 disini gönnemiuti. Biraz scnra oto • ar. arso koşu.5t ar. 
ledim. ~apı derhal açıldı. Ve fçerl İspirto, aradaki soğukluğu çabu • idi. değildim. mobllin içinde yalnız kalmıştık. o _ masanın U~lne lç~i kade:ıleıi '1~ 
girer gırmez hareket etti. cak dağıtmıştı. İsmail Bey bana İsmail Bey bir a.ra ciddil~. Bana 1smai1 Bey birdenbire karar ver • toınobll süratinl gittikçe artırarak mezeler dizıldl ve bız lç..mege başlS. 

İsmail Beyin ilk hareketi elimi tut- karaı aamiıniyetinl yeniden artırmış- biraz daha sokuldu ve: di: uçuyordu. dık. Evet.. ben de içmege başladınl· 
mak ve: tı. Yeniden elimi tutarak sıkmağn ve - Fethiye! San.a bazı mühim söy- - Buram çok güriiltUIU ve kalaba- Otomobilde yalnız kalınca yine Çllnkü İsmail Bey ısrarını son had· 

-:- ~eredey~? Neden bu ka~ öpmeğe başlamıştı. Bu arada çenesi llyeceklerim olduğunu fiöylemi~ lık. Sana söyllyeceğim mühim söz • ı ben! belimden kavradı. Göğsilne doğ- de ~etinaifitl. l!en ~e dediğim giül 
gecıktm? sualini sormak oldu. de hiç durmadan işliyordu: değil mi? diye söze ba§ adı. lerl böyle bir yerde söyliyemem. Sen 1 ru çclctl. Vo rakı kokan ağzile uzun aynı zamanda kendısini kızdırmakt8tı 
Kısa bir cevab verdim. O da fazla - Fethiye! Sen tanıdığım kadın- lcıte, Umidim tahakkuk ediyordu. de iyi anlıyamazsın. Gel sellinle ten- U7.UD öpttl. Ben yine itiraz edemiyor- korkuyordum. . 

konuşmadı. Otomobil doğruca Beyoğ- tarın en güzeli, en cana yakin isin! rsn;all Bey bana her lıalde evlenme ha bir yere gidelim. Eüyilkderede dum. Beyoğlundan Bilyilkdcrcye ka- Nihayet yalnız kalmıştık. tsmıı11 
lunn çıkmıştı. Yine büyük bir çalgı· Seni benim anlatamıyacağım ve senin teklifinde bulunacaktJ. Ben de bittabi gUzel bir gazino var. Orada rahat 1 dar olan yol, bana o geco ıztırabla. Bcyr 
lı gazinonun önUnde durdu: anlıya.mıyacağın kadar çok seviyo • kabul edecektim. Bu csnac oııun rahat konuşabiliriz. dolu bir hayat kadar uzun gelmişti. - Hele şUkUr, kalabalıkt:ın kur r 

- İnelim de biraz mUzlk dinliye- rum. Sen de beni binı.2 seviyor mu- hakkında beslediğim fona fikırlcrden Nami itiraz edebilirdim. Razı ol • İsmail Bey otomobilde durmadan aç tulduk, diye söylendi. Sonra elleriJJ11 
Um!. dedi. sun? Söyle! dolayı kendi kendimi muahaıe ettim. masam bana kI?.acak ve yapacağı bir kurd gibi bana saldırıyordu. Ben, tuta.rakı . 

İtiraz etmeden indim. Yine cloğnı- O kadar ıan.r ediyor ve benden 0 1 Haksıa yere adamcağız alqlii.ııdtt lldiv~ teklifinden Vl\Z(~eceJtti. beyhude yere mukavemete ~ar- rpw,nnı ı.ıurl 
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Tiir~ye çeviren : HVSEYtN CAHİD YALÇIN 

-95-
B. - Yavaş yavaş, Yahudi ikb

sadi hayata sokulur. Fakat müs
tahsil sıfatile değil, mutavassıt sı
fatile. Binlerce sene zarfında tec
rübe ile inkişaf etmiş olan ticari 
mehareti ona henilz pek az yontul
muş bir halde bulunan, hududsuz 
bir namuskarlığı haiz olan irilere 
karşı büyük bir üstünlük verir. O 
suretle ki a.z vakit içinde ticaret o
nun inhisarı ol.mağa başlar. iptida 
para ikraz eder ve, her zaman ol
duğu gibi, mürabahacı faizi alır. 
Fiiliyatta memlekete faizle parayı 
sunan odur. Bu yeniliğin teşkil et
tiği tehlike iptida farkedilmez. 
Hatta arzettiği muvakkat muhas
senattan dolayı memnuniyetle ka
bul olunur. 

C. - Yahudi artık tamamen ha
zari hale gelmi~tir. Yani, şehirler
de ve kasabalarda hususi bir ma· 
halle işgal eder ve gittikçe kuvve
ti artmak üzere, devlet içinde bir 
deJlet vUcude getirir. Ticareti ve 
para işlerini kendisine aid bir im
tiyaz gibi telakki eder ve bun Tarı 
insafsızca istismar eyJer. 

D. -- Para işlerj ve ticaret çok 
ker~ Yahudinin kat'i bir inhisarı 
haline girmi§lir. İşbirliği, müra
balıncı faizleri nihayet bir muka~ 
vemet uyandırmağa başlar. Yabu
dinin tabii küstahlığı, şiddet kes
bedince, nefret tcviid eder ve zen
ginliği kıskançlık doğurur. Yahudi 
toprağı 'e ara?.ıyi de kendi tica
ret mevzuları atnsına sokunca ve 
bunları satılır ve pazarlığa tabi tu
tulur bir meta halinde tezlil edin
ce' talmmmül taşar. Yahudi hiGbir 
zaman toprağı kenc1i::ıi ekip biç -
mcdiği ve onu gelir temL11 eden bir 
mal addetmediği ve yeni sahibinin 
en ytizsüzce talebleıine boyun eğ
mek ~artilc üzerinde köylünün o • 
turmasıncl:ı. beis görmediği için, 
tahrik ettiği antipati açı1it.'Ul açı

ğa bezgin oluncaya kadar ziyadele
şir. lstibdaılı ve hırsı ve ta.mat o 
derece tuhammtil edilmez bir şekil 
alır ki kanları emilmiş olan km.·· 
hanları kendisine karşı fiili teca
vüze kalkarlar. Bu yabancıya da
ha vakındon bakılınağa baş.larur. 

Ke~disinde gittikçe daha iğreng 
vasıflar ve hal ve tavırlar farke
dfür. Nihayet Yahudi ile ev sahib
leri arasında aşılmaz bir uçurum 
vücud bulr. 

Büyük scf alet devrelerinde, is -
tismar edilenlerin galeyan ve şid
deti nihnyet Yahudi aleyhinde pat
lak verir. Yağmaya uğramış ve 
mahvil harab olmuş halk kütleleri 
bu Allahın belasına karşı nefisle
rini müdafaa için adalet ahkamını 
kendileri tatbike kalkarlar. Birkaç 
asırltk bir müddet içinde bu bela. 
nın ne olduğunu öğrenmeğe mu
vaffak oı.muşlar dır. Onun sadece 
mevcudiyetini bile veba kadar 
müthiş bir tehlike telakki ederler. 

E. - Fakat o zaman, Yahudi 
hakiki karakterini meydana vur
mağa başlar. Hükumetleri bulantı 
verici müdahenelerle muhasara e· 
der; parasını çalıştırır ve bu su· 
retle kurbanlarını yağma etmesine 
milsaade eden evrak istihsal etme. 
ğe muvaffak olur. Baza.n halkın 
Oiddet ve gazabı bu mllebbed sUlilk 
aleyhinde parlarsa da bu, Yahudi· 
nin terkettiği noktada bir kaç se· 
ne ı;onra tekrar meydana çıkma
sına. ve eski hayat tarzını tekrar 
ele almasına bir mani teşkil ede
mez. Yahudiye başka insanları is
tismar etmek adetini unutturacak, 
onu kat'i surette kovabilecek hig 
bir zulüm ve teaddi yoktur. Bu 
zulüm ve teaddilerln hepsinden 
sonra, bir milddct geçince, o, yine 
g~lir ve ayni hali muhafaza eo.er. 

Hiç olmaı:sa daha f enasına mi
ni olmak için toprağı, tefecilerin 
elinden masun tutmağa öalöarlar 
ve onun topr:ık almasım kanunen 
menederler. 

F. - I-Iükümdnrın kudret ve 
şevketi çoğaldıkça Yahudi onun 
etrafını daha çok al!r. "Mu:ıfiyet
nanıeler11 ve "i.ntiyazl:ır,, dilenir. 
Maliye bakımından dalına sıkıntı 

içinde bulunan sinyorlar para mu· 
kabilinde ona memnuniyetle bun
ları bahsederler. Bu vesikalar Ya· 
hudiye ne kadar pahalıya mal olsa 
da birkaç sene içinde o sarfet.miş 
olduğu miktarı faizile ve faizinin 
faizile tekrar elde eder. Yahudi 
hakiki bir sülüktür ki zavallı bal
kın bedenine yapışır. Onu oradan 
ayırıp koparmak kabil de•>-i!dir. 
Nihayet, hükUmd:ı.rlar paraya ih
tiyaç duyarak Yahudinin eL.1diği 

kanı mübarek ellerile ona kustu .. 
rurlar. 

Bu sahne muttasıl teceddüd e
der. Bunda "Alman prensleri,, de
nen kimselerin oynadıkları rol, 
bizzat Yahudilerin rolil kadar mü· 
essif bir şeydir. Bu büyük sinyor· 
Jar hakikaten Allahtan kavimleri 
için bir ceza olarak gönderilmiş 
mablfiklardı. Bunların muadiUeri 
ancak zamanımızdaki bazı nazırlar 
olabilirler. 

Eğer Alınan milleti Yahudi teh· 
likesinden hala tamamen masun 
kalamamış ise kabahat Alman 
pre.nslerindcdir. Maatteessüf, son· 
raları da ahval ayni şekilde kaldı. 
O suretle ki prensler kavimleri 
haklnnda irtikab ettikleri günrı.h
lardan dolııyı bin defa müstahak 
oldukları ücreti Yahudilerdeu al
mışlardır. Bu prensler ş~ytan ila 
ittifak etmişlerdi. Hayatlarını ce
hennemde nihayete erdirdiler. 

G. - Prensler Yahudilerin ağ
larına düşmekle kendi harabilerini 
hazırladılar. Nevilerinin arasında. 
işgal ettikleri mevki, tebaalarının 
menfaatlerini müdafaadan vazgeç
meleri ve onların istismarcıları ol
maları nisbetin<le, ağır ağıl', :!'.akut 
mulınkka.k surette zayıflıyor, kö
künden yıkılıyordu. Yahudi onla
rın saltanatlarının nihayete er<lJ
<"ini pekAJA. bilir ve bunu müm1.1.in 
o - lı olduğu kadar tacil etmege ça §lr. 

Onları hakiki vazifelerinden uzak
laşt.ırarn.k, ""n ft.di ve en kötü mU
dahenclerlc şersem ederek, sefaha
te teşvik eyllyerck ve bu suretle 
kendilerini bütiln bütün elzem ba
le sokarak o ebedi para ihtiyacı 
içine daldıran bizzat Yahudilerdir. 
Y a.hudinin mebarcti, yahud dalın 
doğrusu, para işlerinde ahlak mü
lahazalarından mahrumiyeti dai
ma kurba.-ılannı sıkarak, hattA de
rilerini yi.17.erck 'yeni kdr memba· 
lan bulmasını daima bilir. O lrn· 
dar ki onların hayatlarının vasa. 
tisi daima daha kısa bir hal ahr. 
Her sarayın bir "saray Yahudisi,. 
vardır. Zavallı halkı işkenceye ta· 
bi tutan ve ilmidsizliğe sevkeden 
ve diğer taraf tan da prenslere her 
zaman yeniden yeniye servetler 
arzeyllyen canavarlara. bu isim ve
rilir. İnsan ırkının bu süslerinin 
harici temeyyilz alıimetlerile süs
lenmelerinden, irsi esalet payesine 
çıkarılmalarından ve bu suretle bu 
milesseseyl yalnız gülünç etmeğe 
değil telvis etmeğe de yardım et
melerinden artık hayret olunabilir 
mi? 

İşte o zamandır ki Yahudi da
ha. yükseklere çıkmak için vazı~ 
tinden hakikaten istifade edebilir. 

Artık onun yaptığı şey memle
ket evlAdlannın mUstefid oldu.klan 
bütün haklara. ve ehliyetlere ma
lik olmak için kendisini vaftiz et
tirmekten ibaret kalır. Bu işi ~<>H 
kere kiliseyi pek memnun cdece1C 
bir surette neticelendirir. Kilise 
yeni bir evlA.d kazandım diye müf~ 
tehirdir, İsrail de bukadar muvaf. 
fa.kiyet vermiş bir hilekarlık gör
mekten bahtiyardır. 

H. - Bu anda, Yahudilikte bir 
istihale vukua. gelir. Onlar o za-

mana kadar yalnız Yahudi idiler: 
başka türlü göriinıneğe çalışmıyor
lardı. Fakat karı;ı kar§ıya bulu-

nan iki ırln biribirlerinden ayıran 
mümeyyiz vasıflar dolayısile böy

le bir şey zordu. BüyUk Frederio 
devriDde, Yahudileri "yabancı,. 
bir kavimden ba§kn bir şey gör
mek ltimsenln aklına gelmezdi, 

-UJm.vım~ uuJ 
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İtfaiyecilerin en çok şikayet 
ettikleri şey talimdir 

YENİSABAB 
::a 

F eliketzedelere 
Almanyanın yurdımı 

M. Kemalpaşadaki 
$eylab hAdisesi 

(Baştarafı 1 inci sayfamızda· AJmanyadan Tlbbl Malzeme Ge~dl - (Baştarafı 6 ncula) lup olmadığı ancak hükftmetin yap-
ın, Görele, Keşab ve Esbiyenin 92 Dün akşam, Almanyadan, Enin • bulunan= (Lilaşahin, Zuf erbey, Or- tıra.cağı tahkikat neticesinde belli o-
köyünde 900 ev yıkılmışbr. 500 ölü can ve havalisi felaketzedeleri ihti - ta, Dere, Yeni) mahalleler ve hükii - lacaktır. 
vardır. Ayrıca 15,000 hayvan da telef yacı için yardım olmak üzere, bir met, daireler, postahane, eczahane, Me\ıdmaiz ve zamansız olarak ta
olmuştur. Yüksek yerlerde hararetin tayyare ile, bir buçuk ton tıbbi ecza Halk Fırkası, çarşı ve dükkinlar ilh .. şan bu çayın asıl marifeti mart ve 
sıfırın altında 20 derece olması yar- ve levazım gelmiştir. Tayyare saat muhafazası bakımından lhımdır. nisanda göstereceği kuvvelle tahmin 
dı.m faaliyetini güçleştirmektedir. on yediye on kala Y eşilköy hava mey Bunu düşünmek M. J{emalpaı:ıanın olunmaktadır. Halle böyle söylemek· 

Gircsunda enkazın temizlenmesi i- danına inmiş, getirilen ecza ve leva· hayatta kalan kısımları noktai naza- tedir. 
eine faaliyetle devam edilmektledir. zım, Kızılay memurları tarafından nndan lılzımdır. Burada milhendis Hayri Kayadelen 
Maili inhidam binalar dinamitle yıkıl ıtese~l~ ~ilmişti~. . . . Polisin dün de telgrafla bildirdiğim ve şürekasının yapmakta olduğu sed-
makt.adır. Dıger b:r tayyare ıle yıne bu mık- gibi tesbit ettiği ölü miktan 21 dir. ler ve kanal işi tamamile harab ol • 

Abbas Parmaksızoğlo !tarda tıbbı ec:~ ve le~~rn da, yarın Halk rakkamııı daha fazla olduğu id- muştur. 
Amasya.da Zelzele . Y.ahud öbür gun şehrımıze gelecek • diasındadır. Henüz kumlar içinden 

1 
J{öpr~ün iki ~rafı~~a çayı orta-

Amasya, 8 (A. A.) - Cumartesi tir. . .. . çıkanlan vatandaş vardır. Hakikt ya alan ınşaat şoyle ıdi: 
gecesi Amasynda saat 23,20 de h~if Von Papenın Muracaatı rakkam ihtimal ki 2. 3 gün sonra! l\öprünün hükumet tarafından iti· 
ve pazar s9.l"ıahı 3,50 de oldukça şıd· Ankara, 8 (A.A.) - Almanyanın kat'i olarak belli olacaktır. Bugün baren 200 metre taş duvar. Onu ta-
detli iki yer sarsıntısı olmuştur. Ankara büyük elçisi Von Papen Ha- Simav çayı kendisine 3 mecra açmış- kiben 7000 metre sccjde yapılmıştı. 

Felfıkctredelere Yardım riciye Vekilini ziyaretle Alman Kı • tır. İki mecra arasında mezbaha bir Bu kısım çok az yerleri sağlam ol -
Amasya, 8 (A.A.) - Merkez hü • zılhaç cemiyetinin felaketzedeler için ada vaziyetinde kalmıştır. Motörle mak üzere yıh-;lmıştır. 

kümct doktoru dört sıhhiye memuru sıhhi levazım göndermek üzere bu • gidip gelinmektedir. SeyHlb gecesi' Irnprünün Bursa cihetindeki kıs • 
ile felaket mıntakasında çalL~makta· lunduğunu ve bunların tayyare ile halk, mezbahanın sağlamlığı hasebi- muıdan itibaren 400 metre taş dU\'ar, 
dır. Vilayetimizin muhtelif mıntaka- sevkedileceğini bildirmiştir. le oraya iltica etmiş. Hepsi kurtarıl- 1 onu müteakib 24 kilometre sed ya • 
larındaki felaketzedeleri kar ve so- Suriyelilerin Yardımı mış, iki kişi maalesef çıktıkları dut pılmıştı. Bu da suların şiddetli hücu-
ğuktan muhafaza için zeminlikler yap Ankara, 8 (A.A.) _ Verilen malu- ağacı ile birlikte sulara gömülmüşler- muna tahammül edemiycrck yıkıl -

He • tırılmaktadır. Dün kendilerine 500 mata nazaran halen konsolosluğumu- dir. mıştır. Bu kısmın Apolyond gölüne 
Ii . r sabaıı yaptığımız talinılerden kosu kilo zeytin, GOO kilo ekmek gönderil- za f elfıketzedelcrc bir yardım olmak Mahalle itibarile suların yıktığı ev- t?sndüf ettiği yerden Uluabnd dere-

ff kA angı meslek erbabı mesleğinden y b d k. • • miştir. Ama::;ya halkı tarafından fcla- üzere Haleb tüccarlarından Ali Ba.kl ler şunlardır· sıne kadar olan kısmı gayet geniş tn§ 
~.ayet etmez? Kunduracılar bütiin b~· uk~a bal·ı ha.yat.ı~ı~, adeta leyli ketzcdelere dağıtılmak üzere 20 çu- ve Mehmcd Ali .Müyesser tarafından : S h M':ft'• 18 inşaatla şu şekilde yap1lnuı::b: Kai. 

gun oturduk! ır me te ınyatı gıbıdır Yemek mu 1 . ı·r ~ey u u d · 16 21 . .f 
bur· . an yerde çalışmak mec- a · va un, bır sandık şeker, muhte ı ye- 100 ve talebeden Mediha Bilal taı-afın F . . 200 esı - metre, ırti aı 3,5-4,5 met-

ıyetinde kaldık! yyen saatte, ders muayyen saatte, . . . k .1 2737 1. cyzı~e ·a· B k d t .1 1 lar .. arından kuyumcu k nı gıyılcce eşya ı e ıra p:ıra dan 35 Surıye lirası teberrü edilmi§- H b , 80 re ı ı. u ısım a amamı e su ar 
cil go~e~i~in körleştiğind~n demir- ~y u mua~·~en sa~tte. Bir yangın zu- yardımı yapılmıştır. tir V amza c~ 

15 
altındadır. Ne olduğu belli değildir. 

d elr e erınııı yandığından şikayet C· ~ırb~tml ed~gı takdırde hayat, herhan- Ş. Karahisarda Vaziyet j.,ransız Ve İngilizlerin Kararları s u~:ctin 90 Bütün bu duvar mukavemeti, sa • 
er er. Hatta mil 1 gı ır eyh mekteb hayatından fark· .., h' 8 (AA ) D .. d ""C\ c ye · ed 2000 tr .kAb .. 

b'l yoner er arasında sız l : . 9· Kara ısar, .. - un en- Ankara, 8 (AA) - Haber aldığı- Ş r· ' Atta . 150 nıy e me e mı a ı su ıçın 
I~ e ı~~raların eskiliğinden ve mikrob Heİ ştebbızı asıl sıkan şey ~e budur. berl burada hiçbir zelzele Jrnydolun- mızn göre Fl'an~a .ve İngiltere bükü- Dere ıye \~ . nye 50 ıhcsab edilmişti. Halbuki bu hadisede 

ouuasından d d c sa ahları kalkarak talim yap • H 1 - 1 b 1 ere ve ) em d kik d ~000 t .k. b 
Elb lte . . . er yananlar vardır. m k . . .. .. .. mamıştır. ava arın yagtş ı u un • metleri Anadolu zelzele !claketirıe O ta 20 .a a a ' me re mı a ı su geç-rnat ıtfaıyecılcrin de kendilerine k a Y?.k mu? Bu, bızı ~.us bu tun sı- masına rağmen yardım ekipleri dur- karşı evvelce göndermiş oldukları 5 ; b 'b 25 1 tıği mühendisler tarafuıdan ölçülmüş 

ısus derdleri ve şikayeti · _ ıyor. Eller yukarı!,, 1 Eller aşa • maksızm çalışmaktadırlar Eğribuz . . . a rı ey ı ve tesbit edilmistir 
taktı erı ola · gı ı "Marş m ı k b. k · · mı iyon Fransız frangı ıle ve 25 bın _ "' · 

B · .. _ k" .,, ' 1 .· ' arş.:, oşu ır. ço dağının kapalı bulunuşu erzak vesai- lnrriliz lirasını bu sefer geniş bir nis- y kil 
648 

Ilu inşaat tnmamile bitmiş olup 
d unu ogrenınek için bir u b ımse eu bu meslekten uzaklnş .. ırı - re nakliyatını güçleştirmektedir. Yal- 0 

- • e a teslim edilmek üzrreydi. Hesab:ıtı 600 
aşını ( !) Selime Yakl t g. n oy- yor. Ben sırf bu talim ve intizama ri· nız Asarcıkdan 7 hayvan yükü yiye- bette art.ırrnagı kararlaştı.rnu~laı - Halkın g<'ce evlerinden çıkan iması bin Jfradır 
- y h S . aş ım. ayet mccb · , t" · ,.. 1 k' ' dır. Bu muavenet zelzele felaketınden be dl · 11 1 d ld 1 · •. a u elım dedi b' · urı)e ıncıen vır c:o c ımse- cck ve giyecek eşyası gelebilmiştir. ı . .n erın çuva ara 0 uru mnE\J ve Bundan btışka ""'Yın Bursa cihe. 

legın "kA ' m, ızını mes- lcrin ·tr ·. ·ı··· 1 t·ı 1 · · b·ı· muztarıb olanlara eşya ve levazım d h b' k 1 1 :s--. şı ayet edilecek t f . ı aıyecı ıgı ter <el ı;: crmı ı ı- Samsuna YcrleS('nlrr .. . a a ır ço esası yare ımlarda bu- tindeki kısmınd ı yapılmakta olan ka· 
dır? He h ara ı ncrcsı · rim Hadd' t • d ı· · f d "' tC\'Zn suretıle yapılacaktır. 1 1 ' tib ·ı h f ı ı b" : alde tatlı uyk d . . A ıza ın e uzumu ve ay ası Samsun 8 (A.A.) - Erzincandan . . unu maRı ı arı e şayanı a.yrct e- palı kanal da y?.r yer mahvolmuştur. 

kırdenbı~e zillerin zırt d~ a uyurke.n A.şı~ar olan bu talim, bilhassa şoför- şehrimize 'feıti.ketzede aile kafileleri 

1 

Enıncandan Nakledilenler dakfırlıklar gösteren ve 4 defa boğul- Bu kanalın tulii J400 metredir. Bu· 
alkıp d · t · ıyc çalışı ve 1 len kızdı b' 'tf · bö' 1 E · 8 (AA ) B ·· k k t hl'k · · k • Ce • d • . . or nala Yangı k . rıyor, ır ara ı aıye y c gclmeğc başlamı§tır. rzıncan, . . - ugune a- ma e ı esı gcçıren omıser v • mm ancak 200 metresi yapılmamış. 
egıl mı? dedim. na oşınaktır, bır leyli mektcb hayatı gcçirmeğe razı Bunlardan yardıma muhtaç olan •

1 
dar Erzincandan 1328 kişi Hataya, 

1 

dcttcn halk bilhassa memnuniyetle 
1 
diğl'r kısımları knmil~n bitmiştir. Ya 

- Hayır, dedi. Bilaki 'tf . . olan şoför bulamamıştı da gazeteler lan, Milli Yardım I{omitesi tarafın. 567 nüfus Adanaya, 540 nüfus Mer - balıstınektedir. l pıln.n inşaat heı:ıabı zararı: 175 binli-
Yangınd . • s ı aıyecıler uzun t d, u· l· ı l . . ı di . . . . . 297 ··r • . . cA k. . , . . . . • 

ı an §ıkayet etme ı 1tf . ıza I) a ız ere na} etmı~.er · dan mısnfırhancyc alınarak ıstirahat sıne, nu us ha)senye, U'1 ışı Scylab gecesı suların bır kıreççı radır hanalın umum hesabatJ 350 
oaraky zer. aıyccil [ ] ' ' 2 ·· · • · ' ' • arablmış olan bir ad , .... Devamı ı,·ar lcri temin olunmuştur. 1stiyenler de Maraşa ve 81 kışı de Antcpe ıskun dükkanına hücumundan çıkan yan - bin liradır. Bu kaııalm ba5ındaki Re-
gından. harek t"f-~ am, ~an .. ••••• ••••••••••••••,,••••••.......... · · · için scvkedilmiştir · k k ı k d k" k · · ·· ·· 7.Cvk 1 e ·\A;n ve heyccand Aakerllk kö~eal • akrabalarının nezdlerıne yerleştırıl • · . . gın ara o un arşısın a ı a.sab, ıkı gulator tamamen mahvolmu§tur. 
k a ır. Esasen bu mcsl ;;. . an T • mektcdir. lstanbulda Yardım Faalıyeti bakırcı, bir knh\·e olmak üzere 4 bi- Mütc:ılılıidin şimdiki halde zararı 

en, her d k'k ebe gırcr - Zcl l f J"k t d dı t be 
1 . . a 1 a ne Vazi tt Al f · ı Erzurum un l"ar<lımı De,•arn Edi~·or zc e e a c ze e yar m e r • nayı yakmıştır. Polis \·e halk sonf'UZ şudur; 

o sun ı~ı . .. ye e olursa man 1 osu . .. d d.l kted. v·ı· 1 ., nı gucünü tcrkcd k Erzurum, 8 (A.A.) - Son 24 saat ruatına evam e ı me ır. 1 a • faaliyetle karakolu ve civarını yan- 1 şahmerdan 2 tulumbn 2 beton-
gına ve ateŞe k ere yan • • tt.ck' ·ır d k 'tc · d" d ' ' 
kabul e~e • O§mağa hazır olmayı ıntı•har etm•ıye m•ı zarfmda vilayetimiz bölgesinde yer ye " ı mı l ~·~r ım omı Sl u.n. elmaktan kurtnımıştır. yer, 2 viromaks, 3 bin torba çimento, 

_ ş h k lazıındır. • s:ıı·s.:. :tısı olniamıştır. 2 ve 3 ikinci· ! mutad mesaısıne devam etmıştır. Züferbcy malmJlesindeki geçen se- tonlarca yağ ,mazot, varil.. 100m3 
celcri·: ~ldc bu işin kötü tarafı ge- hazır ı · ? kanım !HO günleri burada kırk sekiz Dün vilayette topl~nan kom~te içti .:,ne güzel bir şekilde yapılmış olan fı-!dcn .fazla kercste,A ç~dırlar ve müte-
rı arası:! dnn gelen benzin kokula- anıyor . saat devam eden \'e saniyede on beş m~ın.dan sonra Vah ve Beledıye Rel.:il •nn da suların şiddetine tahammüle- ferrık mnlzcme kamılen mcı.hvolmuş-
tak? a uyumak nıecburiyeti ola- (Bat-tarafı .ı iincii sayfa(la) metre süratle cenubu garbıden esen Lutfı. Kı~~r, 1stanb.ul matbu.atı mu· ı demiycrck göçmüştür. tur. 'E·. velce de yazdığımız gibi bir 

_ Hayı kırkar bin tonluk ve (40) santimet . ı;iddetli bir fırtına olmuştur. Bu se • messıllcrmın muhtelıf suallerı~e kar- Ekskn;atör m~kinesi sular içindedir. 
benzin k kr, 0 da değil.. bilakis bu relik topla miicehhez diğer iki zırhlıyı beblc civnr vilayetlerle telgraf muha-

1 
ııı .~u beyanatta bulun~ıuştur · 1 Halkın mazideki tecrübelerine na. Malum oldugu üzere bu Sinıav ça

faydası ~ usunun bilhassa Yazın çok tezgaha koymuşlarsa da bu gemiler beratı inkıt.aa uğramıştır. Şehir için- .. - lstanbul:.ın yaptıgı yardımı her znran bu seyHib bu mevsimde katiyen yı Apolyond göltine dökülmektedir. 
lunduğu ardır. B~zin kokusunun hll inşa halinde olup heniiz hizmete gir· de dört evin çatı.c;ı uçmuş ve bir ça.l gun parça :a~ça yazıyorsu:ıuz .. ~u beklenmiyordu. Halk her sene olduğu'Oradan yani Apolyond gö!Unden çı. 
su n d Y<'~e ne pıre, ne tahta k ı mico değil~. <lirler tıdan düşen taş levha orman memur- yardımın Jieırnııunu memlekete bı. • gibi bu sene de önümlizdcki mart ve kan Uluabad deresi gölün sulannı sa 

' e c sı · · uru- v • d' k h .. l · f Zat.en fr vrıs~k ut;rrar. Ağır ve hafif kruvazör bakımın _ lanndan birinin ölümüne scbcb ol •

1 

ı.:111~. zamanı cnuz ge memış ır. jnisan aylarında suların kabarmasını hile götürmektedir. Göl denize 30 ki-
bn"'k b' ıt denden şey de ben · d dan da f>ugli k"' Al b h · . · muştur. Çunku gerek aynen ve gerek nakden beklivordu. Bu itibarla gece elektrik lometre mesafedediı·. Gölün rakımı -.. a ır şey . . zın en n u man a n) esı 1 k 1 d 1 h ·· .J 

sıcak b!r rnıdır: Düşün bir kere dii~nıanlarına nazaran çok zayıftır. Oç gündcnbcri devamlı bir surette yapıma. ta 0 an. yar ı~u. ar en.~z fabrikasının ötmesini bir tehlikeye alelad~ ah~alde 3 metredir. 30 kilo -
tatlı uyu Yaz gece~ı Yatağında ,tatl; (10.000) tonluk ağır kruvazör olmak yağmakta olan kann kalınlığı elli aı- 1 devam etnlcktcdır. Bu ıt!barla d~ 1alimet addetnlemişler. Tayyare tecrü me~relık bır sahada 3 rakımlık bir 
risinek ~rsun. Bı:dcnbire bir siv- Uzcre hali inşada beş gemi vardır. tı santimetreye baliğ olmuştur. Bu ~k~ma ka~ar olan yek?11u verebı- besi yapılıyor zrurnetnlişler. Hatti bir se'Vlyede~ suyun cereyanı ancak 
uyuyacaksı~ ~~at oluyor. Tam Bunlardan dördünün isimleri taayyün yüzden ve yollardaki arızadan dolayı ·~~~m. Nak<lı y~rdım yek.~ınıı 586·968 çok evler elektrik söndürmüş .. acaba 1/1000 dır. Binaenaleyh bu su akmı
Yadı kopa.rı ' ulagının dibinde f .r- etmiş olup beşincisine h~nilz isim bi- bu ayın ikisinden beri tren münakaJfl· ı lıı adır ve bu mıktar ?uguıı tamamen sokaklarda "tellal., Jar bağınıalardı Y?r ~eya <:ok hafif akıyor demektir. 
cuno. koııar:~ri~ Ya~u~ burnunun u- le verilmemiştir: "Bluher,, , " H ip· tı da inkıtaa uğramıştır. ~ka~da ~erk~z mı~lf ~a~dım ku · daha müsbet netice alınamaz mıydı? Şımdı Uluabad deresine Kare.cabey 
ce dibine kad· gnesını merhametsız- per,, , "Prenz Ogen,, ve "Seydlitz,, . Hava müsaid olduğu ve yollardaki mıtesı emrın; gondcrılmıştır. . Sonra hnlk arasında dolaşan bir söz v; Susurluktan gelen Jianifedere ve 
ha iyidir Yahar batırıyor. Bu mu da." Beheri vasati olarak (6000) toni • anzaların izalesi miimkün olabileceği Ayrıca lI<>.4S7 parçı,ı .?şya, f~la • var: Her sene tc:ımill haline gelen Karadereler Uluabad deresinin esa • 
.. ft_ • ud her t"" 1.. ' lAt . . . ketzedelerc yarıyacak mutcnevvı eş- b. "d ·· . T .. k h fıf k b . """' YÜZde ..n:~ uru haşerat • a o maı mahrecinde olan hafif kru- takdırde buradan kalkacak ılk trenle . . ır a ete goıe avşanlı ınevkıınden sen ço a ı a an u suyunu kaımen 
11 1A ,,<u. Salim b. h 1 • v .. 1 E . f ıı:.1. ed 1 . . . . yayı ıhtıva eden 107 balye, 465 top b ı;;· h h . . kntetm'şl b .. ,__ e utif bir he . ır a de hafif I azor ere gelince bunlardan altı ta- ~rzıncan c dAetz e erı ıçın bır va • . geçen u "" ımav c:ııyı er angı bır sa- ı er ve u munase~tıe Ulu • 
ln•- nzın koku . . nes· f'·1· . t t ·1 be .. k" ·rt kumaş, epeyce mıktardn eczayı tıb- tt t ş a· nbad de.,..,· -1u b ltn k .. ., .... uak ını? su ıçındc u- ı ıı ı hızmettedirlcr (7000) ton- gon pa a es ı e şyuz usur çı a- . . .. . b' • a .e a mış manzarası nrze ınce he- ' ı~ı go oşa ıa ıtıbaril~ 

I · ı k u . . .. . bıye ve yınl' ınuhım ır yekun tutan 1 f 1 .. ,1 K l · f d 1 Iern biz •tr . u ç hafıf kruvazör de t"'zga" hta yakkabı ve yemem, 300 kusur çıft ço- k b .. cd' l . . B 1 d men te e ona 1v. emalpar-;aya mallı- uç ay ası o ınamıştır. Ve işte mü-
k ı aıyeciler b h s 1 " erza te crru ı mıştır. un ar a t .1. . ,. ·r h"d· 1 ~o alı~tık Jı u kokuya ı~a o unmaktndır ı ap, 1000 aJet tahta kaşık, ve 204 k . 

1 
. •. a· _. h ll mn ven ırmış .. ve "f. Kemalpaşada CSf;J H ıse er bundan sonrn meyda-

y 1 • :ıoş sen de 1 D · . 
3 

. ıner ezın uzum goster ıgı ma a erc ı d h 11. . 1. . 1 . . . 
a. Bcu izi.ı .. . a ışacaksın ~stroyer ve torpidobot bakımın- t!det çınko tas, 16 adet çınko maş- .. d .

1 
k 

1
• n emen ta ı ı)e anıe ıyelerıne başla- na ge mıştır ve gemş bir saha sular 

z . • gunlerıınde . da b .. .. 00 d d ' I 00 d gon crı ınc tecır. s ·· 1 a·-· .. ·ç· l k-ı t :anıo.nlar b k eve gıttiğım • n ugunku Alman bahriyesi (20) rnpa, 1 a et men ı , ı n et kas· .. .. . nırmış ... ·oy en ıgıne gon• bu sefer ı ınc e ;umış ır. 
k 1 u okuya ad tA b;· .. k . ' · . . . . Butun ekallıyetlel'e mensııb vatan d b lfı t .1 . . .. 

a ıı-ım. Hatta b . e a hasret .ıyu muhrıbe ve bir 0 kndar da tor- ket, 300 kat kasket ve elbıse Jle dı·ıd 1 d d h ' l ld • h ld 1 ta e u mn nıa verı mış .. fakat ne • Şchrın ıçınde dola.~acak ve gördük 
den cvvcı şor· ~;un ıcin eve gitme- pidobota malik bulunmaktadır ğer bazı eşya gönderilecektir. balş harika afıl .0k tugul 

1 
a e s dn • dense ciddi t.clfikki olunmamıştır. Va !erimi yazmakta dt>\'am edccefrim 

v • or .n.arnilc 1 0 · 1 1 u a ının e a e zec e ere \'ar ını . . 1 .. . • ::> • e :tneııdiJim,.. b' ya vardığırn enfzaltı gemilerine gelince har ran Nnzırlamun l"ar'1ımı . . .. te a· -· t h l"k w .d. zıyetm ve soy enen sozlerın dogru o-1 Dr Falı . H t 1 ğüın çok olu; tıraz benzin ddktürdu. bin başlangıcından beri bu sınıf deni; Ankara, 8 (A.A.) - Tahrandan Fıçını:- ıgots kr .:~ de Ta.~ .k um~mı ır. . n ur u uş 
nıc 1. • · çırn burasın k s· ır. ı d' b'ld' .1d. - · .. 1 e a <e aı .1ı~ın a ur camıasıoın ş· . n( ıh ~ıkarıp b ı çe tikçe! ı ·l ıınııı Uçar olduğu ağır zayiatı ı ırı ıgıne gore, ne7.aret er arasın- h 1 kl k 1 k 1 b . dirilmiş \'C ırketı Hnyriycniıı 56 \'C Felaketzedele . b • 

1 kufi gelir. ' ır d ofa kolclamak gözönündc bulunduracak ·olur!'ak Al· da Anadolu fclakctzcdeleriııc yardım t'ayrnn 
1 
ha aı-:ıı, 7-a~a 0 .~d11 .. u ıs · 58 numaralı vapurlarile fstanbula olunmuş ve 100rın t.aul lıncn arı kabuJ 

P man b h . . . . . . 1 • b 1 ·ık ısııasız assasısc: ı, .esanu u, ar • ya < oteller nrnn-
- \;ki uniforma? ni?,aJt a rıyielsı~hı elınde bulunan de- ıçlın ıakııeBtop nl~ml ~lga Vaş ~nlmışhve ı t ' zettiği vahdetı iftiharın karşılanac~k geçirilmişlerdir. Bu vatandaşlar, Kı- masına lmşlruımıştır. Fclaketzedelc-
- o d "k ı gem erınin fazlaca bir yek· o ara· aşvc tı ı c ezır er eye ı d b.. .. . . . 1 f d h rin b' k ,3 etm a şı yete asla na b . _ _ u- l ~ • . dcl'ccc e uyuk ve emnıyet verıcıdır. zı ay tara ın an azırlanaıı Sir • ır ısmı un şehrin muhtelif ev-
~· İtfaiye elhi ,1 . sebeb teşkıl . Valıg olamıyacagını kestirebili-ı s.aray Nazı:.ı ve sa.ray ~rkanı bıner! Musevi vatand:ıslarımız da viis'a t kecide Demirlrnpıdaki büyiik bir bi- lcrıne yerleştirilecektir 

Pratık h sc crı heın ç k rız. akıa teşkilatçılıkta v nyal teberru eylemışlerdır. . . . ., . . . . . . 1 . · 
iyi k ., cın de çok sağl:und 0 rnmla Çalrn . . e p~og- _ • ,,. sww ve ıktıdarları nısbetınclc kendılıkle • naya, eşynlarıle bırlıkte yerleştiril- n~ıliz Şirlcctlerinin AHllmları 
""1 ~ ~llannıak ı;artiJc bi k ır. lnsaıı olan Al sml akta Ç_?k ılen bir mıllet niz kuvvetlerine hücumu yalnız tay- rindcn alaka ve halıişle bu yardıma mişle-rdir. Dün gelen kafilelerden de Karabilk fab ·k . • 
~<ala bir r at elbise · man arın agır zayiat karşı ı . ı 1 d" ·· .. h 1 1 . . . • rı asının ınŞEıat mnl-rad k _sene giycbili V • Y• sıuda b d • yaıe ere yapmayı uşunuyorsa ar- koşmuş ar ve hıçbır unsurdan gnrı bazıları bu mısafirhaneye alınmış _ zemesini temin d b 
tal a aldıgırnız geceler r. akın bu- bir f 1?ş unna~ıklar! ve hummalı 1 bin bidayctindenbcri yapılan müte • kalmamışlardır. Bunu bu şekilde tM ıardır. Başvekftlete m .. e en azı şlr~etler 
na ~~muzu. ÇıkarrnıyoruUYt~ken pan ettik:iıyetı~ yenı denızaltılar inşa addid hava hücumlarının verdiği cı· rih etmeyi vazife telakki ederim.,, Vıılinin Ziyareti için Iazım olan u~acaat ed~rek ınşaat 

anunu1 etrnek h z. ışın bu- • . mu ıakkaktır. lız neticeler bu hava hücumlarının Dün şehrimize gelen 146 kişiden r . •• • leri m .. azı eşya ıle maklne-
hi~ :-kolay oluyorsa da e~ ne kadar da.1 ze~ak_ın ne .~e o_ısa zaten harb mal- lngiliz deniz kuvvetleri için müessir ibaret felftketzedele-rin bir kısmı K:ı \ aı,ı. dun beraberınde muavini Ha .. !erini ~~;.nen hukfımctlrnize verccek-
a <ayet etme<re h .}azın belki de esı ve dıger ınşaaUa meşgul Al ve idd" b' tchl'k t k ' l ed . dk.. d k . . t f d lfık Nıhad ve Kızılay İstanbul mfi • ırmişlcrdlr. 14-ak . b akkım , man te 1 . . • c ı ır ı e eş ı enuyece- ı oy yar ım omıtesı ara ın an . . 1s . B , kfı 

b a.t ınsan buna da 1 
12 olabitı~. 1 rd rsane erının normal zaman • ğini bizzat Almanlara da isbat etmiş misafir olunmuşlardır Bu vatan • messıli maıl Cemal Akalın ve di - aŞ\e Jetten şehrimiz belediye -

k
aha fazla tahamnı~ıışıyor. lva a oldu~ gibi bütün verimlerini olsa gerektir. daıılarımızdan bazıları. buradaki ai- ğer komite azalan olduğu halde bu sine bildiıilen bu ar,r,u tlzerlne 11Ka _ 

lçı o.çık edemiy ek 1 ererek münhasıran de · it · · f' h · 1 ·· sordum: er si in .
1 

nıza 1 gemı- Her ne taraftan bakılsa ve tedkik lclerinin yanına gitmişlerdir. mısa ır aneye gıderek teftişte bu ·Ira coypalas,, ta mümessili bulu 
- Pekr..·~ f şası e meşgul olabilecekle · · l ed.l ·· ·· ·· · · • .. .. . - nan 

Jc bu ıa, akat Allnb Acok bet kab 1 ed . rını e • ı se goruluyor kı "Sumday Dis· Kadıkoyunde llazırlnnan Bınalar lunmuş ve felaketzede kardeşlerimi- maruf ve bUyUk bir İngiliz cfrketinin 
ıncsleğ· -:i ına BÖy u emeyız. pat eh te · · di - · h be F lak tzecl ı · · H d t \j dir? y .. ın can sıkan tarar . Hillfi.sa. h tt ı b . . " gaw sının ver gı a re e e e er ıçın ay arpaşıı zin stanbul ~ehri namına hatırlarım do Karabük fabrikası l . ti ti hA 

8 • anı ıtfaiyedler •. 1 ne • m a ı ıar gemıaınden, he- inanmak ve Alman bahriyesinin böy- semtindeki bazı büyük binalar ve bu . . - . çın gc r P • 
~.en 8İk5.yet ederl '?meslegın ne • k en h~en. mahrum ağır ve hafif le bir hilcuma cesaret edebileceğine meyanda Milli Emlak Müdürlüğü em- sorup.geçmiş olsun demıştir. len §chrımlz gUnırüklerinde bulunan 

\1ab ır dakika kadar':-: .. zaruvt~rlenle deströyer bakımından ihtimal vermek amiral Re<uier'in düş- rindeki Muradiye köşkü hazırlanmış Felaketzedeler valinin bir istekte.' "İ(''r+rik motörteri fi J ! ı:: ü va-
vcrdi; UŞundU. Ve ce- gi)~ ır bahriyen~n açık denizde 1n- manlannca da müsellem tecrübe ve ve tenvir teshin vasıtaları da illi.ve olup olmadığı hakkındaki sualiu~ k.ır ccnlal', buna münınsil lüzı.ırnlu ve mil· 

- 'raurnd renin azarnetıı armada! ·ı b kA ' şı · h" _ Tar en! ölçUşmeye kalkm . . ~ne oy ze as~ndan şüphe etnlck olur. edilerek felô.ketzedelere tahsis edi - ;, . . • . ım eşyaları Erzıncan mıntn.knsına 
1trı.den illi? Debb"-''-d f kası, hır ıntıhar tc • Meger ki yukarıda da söylemiş ol- lecektir. - Bızc daıı;nı hır mesken temin gönderecı:>i:i nııln ·ılnlıstıı· B 1 . 

- Ev t• t- uı:ıwı en ar sız telfikk' t k d - · dili ceye kad bü .nı. • -o • · ~un aıın e • .&fite sen d nıantıkt bir h b ı e nıe ugurnuz gıbi Alman donanması Simdiye kadar şehrimize gelen 300 e 11 ar ~wı. bır evdü o- gUmrUkstU ,_1.,. 1 .t. 1 1 e görUyo esa olur b h b' r._ . •• . • urtulm . · " ... rn c ı nn ot nmahn 
rırun Şaycct Alnı . · lmez u ane ır saldınşla topyekwı kışılık felaketzede vatandqı Kadı - t amızı ı·ıca ederiz.,, dPmtşler- I"' dr 1 .

1 an anııralllği İngiliz ~ intihara karar vermia olsun k"y dı k 't . taraf d . ..ıı- ..,.n ırı \<'vı yet Ankır·:tv:ı bildiri! • .. . o yar m omı esı ın an gıy- ~. mi~tll'. 
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Güzel 
Olmak 

için 
Hı!rşeyden evvel sı.hiıatli 

. ve parlak blr tene, lekesiz ve 
düzgün bir cilde malik olma.k 

lazundır. 

tirlr, guddelerlııi besliyürck 
ca.nlandınr. 

40 senelik bir tecrübe mahsnJü >lan KREM PERTEV t.erlih 
\'e yapılış tarzındaki incelik dohyısile, tenin fazla yağlaıınıa.
aına. mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır. 

t.iıı!l .. l!mm!!ımım11 ................... 1 .......... mm 

· İstanbul Belediyesinden: 
Daimi Encümenin 14/ 12/ 939 tarihli \'e 12216 sayılı kararına tevfi

kan Kara.bük kokunun şehrimizde doğrudan doğruya kömür getirten 
tüccarın deposunda vasıta üzerinde tc>lim toptan ve perakende ton satış 
fiyatının "26,, lira "25., kuruş olarak tesbit edildiği ilan olunur. "225,, 

·- MOBİLYA l\ılERAKLILARINA 
SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORTMANTOLAR 

Veuir he r nevi ve şık mobiJyal.ır 

Fabrika flaluıa a atllıyor. 
ASRI MOdiLYA MAGAZASl: AH MED FEYZi 

fıtanbul, Rıu p•şa yoku~u No. 66, Tel : l'l407 

... • 

Galatasaray 
başkanlığından : 

lisesi alım sabm komisyonu 

Cins i "11 • • 
l\tiJ;tu.rı 

kUP 
Beher kilo 

tahmin bedeU 
Kr. 

.. ..!ı...lat.ya kaysısı "çckinlekli,, !..000 80 ) 
Kur..t üzüm "reza~.ı.. 500 20 ) 
Kuru üzüm "çekirdeksiz,, 1?.00 24 ) 
Üryani criı~i ?000 30 ) 
Ccviziçi GOO 45 ) 
KWiuzümü 250 20 ) 
Fındık içi 500 45 ) 
Kuru ir• ir 500 22 ) 

İlk teminatı 
Lira 

Çam fı.:.t.ığı. 250 · 110 ) 
Galata.saray lisesinin .Mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyaçları oln.n yu

karıda cinsi, miktarı, beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı kuru 
ycmişkı in 5/ 1/ 1910 cuma giınü ya:ıılacak açık eksiltmesine istekli çık
madığından on gttn temdid edilerek 16 '1/ 1910 salı günü saat HS de tek· 
rp:r :ıçrn eksiltme:Ji yq,pılac:•ktır. 

Eksiltme Beyoğ!•. Jntihlül caddesi No. 349 da Liseler Muha.seh.:x:!li
ğindc toplanan meh.teb komisyonunca yapılac~ktır. 

İstekliler in yeni yJ 'fLarct Odası vesikası veya ruhsat ünvan tcz
kcrcsilc Liseler Muhasrbes:ne ya.tıraca 'darı ilk teminat makbuzu ile bir
Jiktc belli gün ve saatte sözil geçen !~( \.1isyona gelmeleri: 

Şaı .. nameyi görmek için Beyoğlu :ıda Galatasaray LisP.Si idaresine 
müracaatları. "177,, 

5000 ı;nılık kadar 90 santim geniş
tiğind& tUlbcnt alınacaktır. Paznrlık
la cksiltmesı 12/ 1.'1940 cuma günü 
saat 15.30 da Tophanede Levazım a
mirliği satın.alma komfayonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin nürr.une ve 
tcminatlarile beraber komisyona. gel-
meleri (583} (199) 

• • • 

&iHAM VE TAHVi LAT 

Türk borcu I peşin 19.275 
Türk borcu II peşin 19.275 
Ergani 19.80 L _ _ _ __ _ 

9000 kilo balye çemberi alınacak • da pa7.arlıkla satın alınacakbr. NU • 
tır. Pa~arlıkla eksiltmesi 10/1/191:0 munesi komisyonda görülür. lstekli
salı günü saat 14.30 da Tophanede lerin belli saatte komisyona gclmcle-
Levazım funirliği satınalma komis - rl. (584) (200) ' 
yomında yapılacaktır. Nümunesi Jco- • • • 
misyonda görülür. lsteklilerin temi- 20,000 metre gergi ipi alınacaktır. 
ı:ıatlarilc belli saatte komisyona gel- Pazarlıkla eksiltmesi 10/1/940 çar -
meleri. (585) (201) t;amba glinü saat 14 de Tophanede 

• • • Levazım amirliği sat ıı ı·ılma komisyo· 
·sooo kilo bal.} e çerııberi mütcah • r.unda yapılaı;uU r Tahmin bedeli 

h !d nam ve hesabına 16/ 1/19-tü salı 1600 lira, ilk tcmuı.ı . ı Lı! O liradır. Nü
günü saat H.30 dı Tophanede Leva- mune.cıi komisyonda. görüllir. 
zıın imirüği satınalma komisyonun· "&80., "17~.~ 

YENlSABAB 

A-mıpalılann her gün kolipostal ile uzak memleketlerine gönderdikleri 

TÜRK MAMULATI 

ÇAPAM.ARKA 
Nefis çorbalık hubıdxıt, stJbu kompriTMleri 

Bu sahada da beynelmilel bir eöhrete hU kazanmış olduğunu isbat 
etmiştir. Asrımızın ov ve iş kadınına sUr'e.t ve huzur temin &der. 

' ÇAPAMARKA Çorba'ık Hububat Sebze Komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuzbk ve sür 'atle hazır
lanabilmesi bakımından da aynca ~yanı tavsıyedir. Memleketimizin 
yegane milstahzar gıda kaynağı ola..o ÇAPAMARKA yeni ve mükem
mel eseriic mutfaklarımız içinde azaml kolaylık imkanını temin et
miştir. Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze 
komprimelerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere 
bakkallarınııduu: 

21/2 porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 porsiyonluk 100 gramlık paketlerini 15 

KURUŞA alabi lirsiniz 
--· Bcşıkt:.ış ÇAPAMARKA ---· Kuruluş tar ihi: 1915 --•ii 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında 
hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine y '.rdımcı sıfatile çalışmak 

üzere lstanbulda Aksarayda kain 

Kızılay l~astabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

Gönüllü Hasta bakıcı 
yetiştirmek için 15 kinunusnni 940 dan itibaren ikinci kurs açılacak
tır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak. 

2 - En az fil. mekteb tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malümat almak istiyenler yu

karıda adresi yazılı mektebim.ize müracaat etmelidir. Birinci devre 
kur<) için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tekrar müracaat.la 
kaydolunmalıırı. 

Şefik ruhlu, hayırperver hcmşi rderimizic 
koşacaklarına kaniiz. 

bu insani işe hevesle 

ı 
! 
1 
i 

~ 

,.------·--... ----------------~ 

1 

T. IS BANKA SI 
1940 küçük cari hesablar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 .Ağustos, ı lkinciteşrin 

tarihler inde yapılacakt~r. 

Ku.mbaralt vs kıımbara,,ı.z hesaplarında en az efü lir58t bulunanlar 
kurııya d4Ml edilecekk.rdir. 

r ____ _...,. 1940 iKRAMiYELERi ~._....." 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " -== 3000. -· " 
6 n 500 " = 3000. - n 

12 
40 
75 

210 

" 
" 
" 
" 

250 
100 
50 
25 

" 
" 
,. 

= 3000. - " 
= 40CO. - ,, 
::: 3750. -

" 
= 5250. - " 

~, ________________________ J 

Tllrkiyc iş Bankasıru' para yatı:-makla yalnız pam biriklirmi§ 
olmaz, ayni zamanda taliiniz; tfe dentnıi.1 olursırnuz. 

,... 

Istanbui Levazım Amirliğinden: 
Eyüp Defterdarında 1 numaralı Dikirnovinin çorap atölyelerinde ın:ı· 

kineler için ihzar edilen bina d:Uıilınde zati çorap makine1crile çahşm~ 

istiyenlerin Defterdardn. 1 numaralı Di~!r..levi Müdürlüğilne müracaatlerı. 
"10894.4,, 

Eksiltme günü talibi çıkmayan 39.000 kilo dcı •.ck Bnkırköy Barut 

fabrikası muhafız bölük kilertnde teslim ~adile 12/ 1/ 104.0 cuma günU 

saat 14 de pazarlıJi.la ihak! ed:;ecektir. Tahmin edilen b<..Jeli 3705 liradır• 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 277.88 lirayı herhangi .,ir mal nıil· 
dürlüğüne yatırarak aJacaldarı makbuzla birlikte mezk!lr gün ve saatt0 

komisyonda. bulunmaları. Şartname her gün komisyonda görülebilir. "1~ 
==================================================::;::;::::::;;.-----

Eminönü Kazası Yardım 
Komitesi Reisliğinden: 

Felaketzede yurddaşlarımıza nakden v" aytwn yardım a rzusun
da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yn.rc1un kabul edilen 
nahiye şubelerimiz aşağıda arz ve ilan olunur. 
Merkez nahiyesi : Liman hanı birinci ka~ Kızılay merkezi 
Alemdar ,. Soğuk çeşme Alny köşk ünde Kızılay şubesi 
Beyazıt . ,, Vezneciler Malulga.ziler bitişiğim1ı? Kı7.ılay şubesi 

ve Kapalıça.rşıda Çarşı şubesi. 

Kumkapı 
" 

Küc:ül<pazar ,. 

Nişancı cac1clesi Parti binasmd.R Iillalay §Ubesi 

Unkapn.nı Zeyrek c:ıddcsi 24, Pıtı·ti 

Kızılay şubesi. 

binasında 

aoai!Bice• .. 11!11 .. l!Eillmmlmr.lt-•llililllllmlDl!li!ll!!l!l!lllil'lll!laiili!!lal!D!iRl!ml!!IJJ9 .. tml .... ~~ 
~!"'!!!!!!~~----..... ------~·----~-~~M!""~~~~~~~~""?!!!~~~ Sah.i!Ji : Ahmet Cem:ılockliıı SA.RAÇOGLU 

Neşriyat ruüdüri.\: Ma.cit ÇE.'TlN Dasıld:frt yer: Matbaat 5:bu.uiya 


