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. bıraktıkları harp levazımını gönderiyor ev tamamen yı f f Salla'da mahsur vaziyette kalan 12,00Q 
. Rus askerinin teslim olması bekleniyor 

piliye ve Sıhhiye Vekilleri Mecliste 
fanatta bulundular. Enkaz altından 
.1 gün sonra canlı insan çıkarıldı 
·'b

1 :,•~bat.~leri~ beyanatı 
f la) _ Büyü mamen yıkılan binaların sayısı otuz tin sinesinde· en sıcak şefkati bulu-

t\nkara 10. ~Tele ~~nkü içtiınaınd bine yakındır. Ancak bu rakamlar da yorlar ve bulacaklardır. Himmetiniz. 
Millet Meclis1;11ın bug~k öztı-ak zelze'ı kısmen tahmine müsteniddir. Biraz le en kısa zamanda felaket harabeleri 
na.biliye Vekıli Bd. Fbea yanatta. bulut.daha az veya daha çok olması müm- üstünde mamureler doğacaktır. 

"-ıreti ııakkın a · l d"'··· d.. F !Ak t• 1 d ul feltı.P F .k Öztrak ezc\.ım e ~un ur. e 1:1 e ın ne zaman, nası uy -
muştur. }3. aı FelA.ket hakikaten büyük, sahası duğunu, derhal ne tedbirler alındığı-
ıniştir ki: d lanın söze başlark~enistir. Gerek mevsim, gerek zelze- m daha evvel gerek Başvekilimden 

_Arka aş . '..ı ı·ı~mlş !llı sJ!J! kltavııı .... c. • .r..,1fılrPtin siddetinl ve gerek Sıhhat ve içtimai Muavenet 
·v~SJe'"1.~n'-'J:> ı:•··• b • .. "'' t 

Milli Piyango 
Kazanan numaralar 
4 üncü sahifededir 

Bir Fin sky müfrezeıii hareket lıalinde 
"V' e1 ~\1~ • ~ ..... ı.ı .... ""sııanızla aziz lenin vukuÜ~saati i~.: •• Lt.. . Vekili arkadaşımızdan dinlediniz. 

Illııetimizi taziye etmeği vazife bili- artırmıştır. Musibet herkesi yatağınC>;'l'.'ldi sizlere zelzele mıntakasın-
Helsinki 10 (A.A.) - Salla mınta- Finlandiya Reisicümhuru, bütün 

fh. da ve tatlı uykusunda haince bastır- b~!'lm eden seyahatimiz 
kasındaki 12 bin kişiden mürekkep dünyaya hitap eden bir mesajı neşre-

A.rkadaşlamn, uğradığımız felaket mış ne ihtiyar, ne kadın, ne hasta, da on gün devuta buluna-
olan Sovyet kuvvetinin vaziyeti, derek Rusların sivil Fin ahalisini 

cldcn büyük ve çok acıdır. Biraz son- ne de çocuk dinlememiş kıymıştır. hakkında umumi maruz.. • 
ümitsizdir. Çünkü Finlandiyalıların bombardıman etmelerinin takbih 

rasıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Felftketin masum kurbanlarına rah- cağun. 
Geçen -ak:Şa1~l ])~ kuvvetin etrafım ka- edilmesini istemiştir. Reisicümhur 

a1=adaşımızdan sahih rakamlarım met, geıide kalanlara sabır ve meta- Meşakkatli bir yolculuk 
diılyeceğiniz veçhile yirmi beş bine ya- net temenni ederim. Başıruz sağol- Dahiliye Vekili, zelzele mıntakasın-
kı masum vatandaş kaybettik. Sekiz sun arkad~lar, millet varolsun. da on gün devam eden seyahati hak-
bl. kadar yaralımız var. Kısmen ve ta- Felftketzedeler, kimsesizler mille· (De,·amı 5 inci sahifede) 

Görülmedik bir 

nrengt!lıa,·,, Mlde bu kuvve- diyor ki: 
patmak üzeredir. ~u-'..veceğl Ruslar şimdiye kadar 4000 den 
tin teslim olmasının gecı ~ Jazla bomba atmışlar, sivil ahaliden 
tahmin olunuyor. ,: "1'\in ölmesine, takriben 500 

Kareli cephesinde Finlandiyalılar 240 ıu:çıasına sebebiyet ver· 
şimdiki sükOnetten istifade ederek kişinin yaraıaıru:ı.ıı. ve 1 ka111. 
Mannerhelrn hattı yakınında hum- mişlerdir. Finler 170 Rus tayyar 
malı bir f aaliyetıe müstahkem bir düşürmüşlerdir. Pariste imza edilen mali 

ve iktisadi anlaşmalar 
hararet tahavvülü hat inşa etmektedirler. (Devamı 7 nci sahifede) 

PaHsten gelen bir telgrafta: «Anlatmalar dost memle
ke~ istihlak ettiği maddeleri tedar ik etmeğe ve Türkiye

hin mahsulatını satmasını temine matuftur» deniliyor 

P~is 10 - Türkiye Hariciye Ve
kalet umumi katibi B. Numan Me
ncm~cloğlu mütehassıslardan mü
rekk~ mühim bir heyetin b~ında 
olarak. 24 kanunuevvelde Parise gel
.nuş ve o tarihtenberl Londra ile Pa
riste f~ıyette bulunmuştur. Bu ftın •. 
liyet, ü~ memleket arasında iktisadi 
-- - abiyette bir takım anlaşma-

l.lanmasına müncer olmuş· 

t.şmalar, Türkiyenin aldığı 
rete uygun olup dikkat ve 

itina ile ve Ankarayı, Patisi, Londrayı 
birbirine bağlıyan siyasi münasebet
lerin doğurduğu karşılıklı emniyet ve 
itimad havası içinde tanzim edilmiş
tir. 

Almanya, yakın şarkta siyasi nüfu
zunu kuvvetlendirmek için büyük bir 
iktisadi gayret sar:fetmiş ve Türkiye
nin aynı zamanda birinci müşterisi 

ve satıcısı olmuştu. Almanyanın Tür
kiyeye ihracatı, İngiltere 11e Fransa. 
nınkini çok geçiyordu. 

(Devamı 7 ncl sahifede) 

Yeni zelzeleler 
1işte adliye binasının ve Düzcede 
kmektebin duvarları catladı , 

de fasıla ile zelzele devam ettiği ve halkın 
korku içinde bulunduğu bildiriliyor 

(Telefonla) - Burada fa· 
fıele oluyor. Dün Ödemişte 
l zelzele olmuştur. Adliye 

un duvarları çatlamış ve bina 
ı.ır.. . t . 
ıaı;• vazıye e düştüğünden, bo-
r .ak memurlar başka bir bina-
! ikll>rli1111§tir. 

lsında saat 12,55 te hafit, 
Ukça şiddetli iki zelzele his
Hasarat ve zayiat yoktur. 
lalarla zelzele devam etti-

korku içinde bulunduğu 
~ayındır kazasında da ha
~le olmuştur. 

(Akşam) - Dün gece sa
.25 te kuvvetlice ikl zelze. 
iBir okulun duvan çatla. 

- Son 24 saat zarfında 
~ırda hafi! müteaddid 

sarsıntılar olmuştur. He.sarat ve !ele. 
fat yoktur. Evvelki sabah Erbaada 
4,80 da, Amasyada 2,45 te ve 5,10 da 
oldukça şiddetli sarsıntılar olmuştur. 
Zayiat ve hasarat yoktur. 

. Boluda gece yansından sonra ya
nında ve sabah saat 8127 de iki şiddet
li zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Muhtelif yerlere gönderilen 
felaketzedeler 

Adana 10 - FeW.ketzedelerden A· 
danada iskan edilecek dördüncü ka. 
file de geldi. Adanaya gelenlerin 
mecmuu 940 olmuştur. 

Kayseri 10 (A.A.) - Bu sabah sa.
at 4,20 de felAket mıntakasından lıu· 
susl bir trenle Kayseriye 290 yurc1. 
daşıınız gelmiş ve bunlardan 6 sı ya
ratı olmak üzere 94 il şehrimizde kal .. 

(Devamı 7 nci sahifede). · 

Buz denizinin şimali garbi. 
sinde sıcak dalgası esiyor 

Moskova 10 (A.A.) - Havada şlın
diye kadar görülmedik bir hararet 
tahavvülü kaydedilmektedir. Buz de
nizinin şimali garbisinde bir sıcak dal. 
gası esmektedir. Hararet sıfırın üstü
ne çıkmıştır ve yükselmektedir. 

Buna mukabil Ukrayna ve Kara· 
deniz Odesa sahilleri de donmuştur. 

Merkezi Asyada ise bu mevsimlerde 
hararet sıfırın altında 35-40 dereceye 
inerken dün sıfırın üstünde 20 kay
dedilmiştir. 

Moskovada ise hararet sıfırın al· 
tında 32 dereceyi muhafaza eylemek
tedir. 

10 bin tayyare 
İngiltere ve Fransanın Ame· 

rikaya yeni aipariıleri 
Vaşington 10 (A.A.) - Müttefik 

hükümetıerin memurları, Amerikan 
sanayi fabrikalarına 18 ay içinde 
şimdiye kadar ısmarlanmış olanların 
haricinde 10 bin tayyare daha ısmar
lamak istediklerini bildirmişlerdir. 

... :l.kka&Ierı 

Evlatlık 
Zelzeletk annelerini, babalanna 

kaybetmiş yavrulann şu veya bu evs 
evlatlık verilmesi fikri ilerl sürülü-
'J/()7' • 

Ailelerin belki onda. biri nezdine 
bu suretle yerleşenler rahat edlp in
san muamelesi görürler.. Fakat onda. 
dokuzunda evlfi.tlık olmak demek, 
hizmetçilikten çok aşağı, halayıklı4a 
pek yakın bir derekeye düşmektir. 
Küçük feldketzedeler için, bu, fel4 .. 
ketlerin en büyilğü olur. 

Değil evldtltklann m.Uctannı -ha. 
yırperver bir 1na.1uadla- artımialc,· bt-
1.4kis, daha hayırperver bir 11UJkaadltı, 
şehirlerim.UAe çürüyen binlerctJ ca/&. 
retUk. evldtlık. çocuğun ha.yat fenı.
ltifU d~ Wzımdır. Bıı, nudcrd 
TürkfV• için bir borçtur. 

ltalya, Almanyayı 
protesto etti 

Finlandiyaya gönderdiği malzemenin 
Almanyada alıkonulmasının sebebini soruya 

Fin - Rus harbi Alman - ltalyan münasebetleri 
üzerinde tesir yapacak mı ? 

Roma 10 (A.A.) - (Reuter): Gaze
teler, Finl&ndiyaya aid olarak itaı. 
yadan gönderilen harp malzemesinin 
Almanyada tevkifi üzerine İtalyanın 
Alman hükumeti nezdinde protesto
da bulunduğunu yazıyorlar. 

Daily Telegraf ve Daily Express 
gazetelerinin Kopenhag'daki muha.. 
birlerine göre, Berlindeki İtalyan baş 
konsolosu bu malzemelerin İsveç yo
lu ile FinlAndiyaya sevkine müsaade 
edilmediği takdirde deniz yolundan 

sevkedilmek üzere derhal İtalya 
iadesini istemiştir. Daily Telegraf ga,. 
-z.etesinin muhabirinin istihbanna 
göre, İtalyan baş konsolosu FinJ.Andl
ya ile Rusya arasında harp hali mey
cud olmadığını ve buna binaen İtal· 
yanın bitaraf memleket sıfatile Fin .. 
IAndiyaya malzeme göndermekte seıı
bes olduğunu hatırlatmıştır. 

Sovyetler Birliğinin Stokholm'dett 
elçiliği Finlancllyaya yapılan s1Wı 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Altta kalanlar - Yahu, Fin misin, tn misin, Cin misin? .•• 
Fin - Ne inlın, ne cinim, ben de .sizin gibi bir Aden!Jmf ... 



1 

Diin Geceki ve 

Son dakika 

Fransız, lngiliz donanmaları Sovyet · 
limanım abluka altma alacaklarmış 
Müttefikler Murmansk limanına 

asker ve levazım ihrac edeceklermiş 
Roma 11 - Pariste dolqan bir rivayete göre, Fransız ve İngiliz do

nanmaları Murmansk Sovyet limanım abloka altına alacaklardır. Bu plA
mn tatblld, İngiltere llo Fransanm Sovyet Rusyaya karşı açıktan açığa va
IÇet alması fekllnde telAk.ki Mtlmektedlr. 

İngiliz ve Fransızlar Murmanak limanına asker ve levazım ihraç edecek
lermi{ı. 

Viyanada karışıklık 
Pragdan asker gönderilmesine tuzum hissedildi 

Paris 11 - Alman hududundan bildiriliyor: Almanlar Südetlerin merkezi 
olan Rayhenberg şehrinde örft idare 11An etıniflerdir. Diğer taraftan Pragtaki 
Alman askerlerinin mOhlm bir kısmı Viyanaya gönderilml§ttr. Buna sebep yi
ıectk ıtkdanı yüzünden Viyanada mühim k&rlflklıklar çıkmasıdır. 

Bir hava muharebesi 
Alman tayyareleri mUhim hasara uQradılar 

Londra 11 - Şimal denizi üzerinde İngiliz ve Alman tayyareleri arasında 
b1r hava muharebesJ olmuştw-. Muharebe yanın saat sürmüştür. Bir İngiliz, 
bir Alman tayyaresi düşmüştür. Diğer Alman tayyareleri mühim hasara uğ
ramışlar ve DanJmarkada karaya inmeye mecbur olmuşlardır. Danimarka hü
Jrdmetl tayyareleri ve tayyarecileri nezaret altına almıştır. Bunlar harbin so
nuna kadar Danimarknda kalacaklardır. 

Fin cep~e~inde . Rus ~rdus~~~~'",- k;1mü~ist 
1art ısı kJIDJ~"Iİ' ı rı değistiriliyorlar 
' H.openhag 11 - Polltkin gazetesinin haber aldığına göre FinH\ndlyada 

Rus ordusunun uğradığı mağlubiyet üzerine cephe gerisinde bazı hfldiseler ol
muştur. .Mağlubiyetten ordudaki komünist partisi komiserleri mesul tutuıu
ıorıar. Bu sebeple bunlardan birçoğu değiştirilmektedir. 

Tahakkuk eden 4 nokta 
Bir Hollanda gazetesinin makalesi 

Paris 11 - Amsterdamda çıkan Het Vaterland gazetesi yazıyor: Bugün 
&ahakkuk etmiş dört mühim nokta vardır. Bu noktalar ıunlardır: 

1 - Fin mukavemetinin kuvveti. 
2 - İtalyanın orta Avrupa ve Balkanlara doğru Rus tehdidine karşı va

'1,yet alması. 
S - Amerika reisicümhurunun: «Amerika harbin neticesi hakkında al~

bsız kalamaz. Amerika hak ve hürriyet tara.ttandır.» sözleri. 
4 - Goringin Almanyada ikt!sadı diktatör 1lAn edilmesi ve Alman.yanın ~ 

'1sadt vazlyettnın çok müşkül olduğunun tahakkuk etmesi. 
Gazete Rus saatıııın tahakkuk ettlA'hU, bunun Almanyanın mevldini de 

aayınattıtım söylüyor. 
--~~-----------~~-

Bir Fransız avukatının Dimitrofa hitabesi 
Paris 11 - Dün akşam bütün Fransız radyo istasyonlan meşhur avukat 

Jıloro de Giaffert"ntn, komünist paritsi polltbüro Bulgar Dlınitrofa bir 
hitabesini neşretm.ıştr. Moro Giaftem Rayştag yangını dolayısile vaktlle Berlln
de tevkif edilen DJmJtrofun avukatı idi 

• 
Da Sabahki Bab.erleı 

Yunanisfanın yardımı M. Kemalpaşa seyll,1 
ıo bin liralık ilaçtan baıka 
nakden de 1 O bin lira teberrG 

ediyor 
Ankara 10 (A.A.) - Dost ve müt

tefik Elen hükQmeti Anadolu zelze.. 
lesi f elAketzedeleri için on b1n lira 
yaniımda bulunmağı kararla.ştı.mıı.f 
bunwı nakden mi sıhhi malzeme ola
l"Bk mı gönderilmesi istendiğini An
bradan istimzaç etmiş ve bunun 
t1%erine hükfunetiıniz de sıhht malze
meyi tercih eylemişti. Bu defa öğren
diğimize göre, Elen hükfuneti hem 
nakden on bin lira hem de aynca 
on bin lira kıymetinde sıhhi malze
me teberrü edeceğini ve aynca bü
tün Yunanistanda Anadolu zelzelesi 
felAketzedeleri için para toplamak 
komiteleri teşkil olunduğunu bildir
miştir. 

13 köy sularla tirna
men çevrili vaziette 

Meriyete giren kanunlar 
.Ankara 10 (Telefonla) - Hizmet

ten ayrılan bazı nafta memurlarının 
yapacaklan işler hakkındaki kanunla 
damga resmi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair olan kanun bugünkü Resmt Ga
zete ile neşrolunarak meriyete ko
nuldu. 

Meclisin-kıt tatili 
.Ankara 10 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisinin önümüzdeki hafta 
içinde 1uş tatili yapacağından bahs~ 
lunmaktadır. 

Balkan a-n-tan-h konseyi her 

Sulh ümidi 
Rooaevelt ilkbaharda 

sulhtan ümidvar 
Vaşington 10 (A.A.) - Protestan 

papazları komisyonunda beyanatta. bu· 
lunan Rooseveıt, sulh yolunda saı1et
tikleri gayretlerin gelecek ilkbahara 
ümldbahş neticeler vereceğini iinıid 

ettiğini söylemiştir. 

Şiddetli soğuklar 
Letonyada termometre - 40 

Yugoalavyada • 30 
Riga 10 - Letonyada müUılş so

ğuklar hüküm sürüyor. Sıcaklık sıfı. 
nn altında 40 derecedir. Bütün mek
tepler tatil edilmiştir. 

Belgrad 10 (A.A.) -Yugoslavyanın 
bazı noktalarında sıcaklık sıfırın al
tında 30 a inmiştir. Bu yüzden nehir
ler donmuş ve münakaltıt inkıtaa 
uğramıştır. Be.ş senedenberl Yugoslav
yadcı bu derece bir soğuk kaydedilme
miştir. 

100 ev yıkıldı, 3000 nüfus açıktaıldı 5 
insan cesedi bulundu, 469 koyun ğujdu 
Mustafa Kemalpaşa 10 (A.A.) -

Simav çayının yeniden taşmak üzere 
bulunduğuna dair Balıkesir vilAye
tlnden verilen malfunat üzerine Bur
aa valisi B. Refik Koraltan vaziyeti 
tetkik etmek ve icap eden tedbirleri 
almak için dün buraya gelmiştir. 

Mustafa Kemalpap 10 n 
hafta içinde su istil~ma maruz 
kalan ve halen de suların tehdidi al
tında bulunan Mustafa Kemal paşa 
De Karacabey kazalannm bugünkü 
vaziyeti şudur: 

Karacabey ovası bir deniz manza
rası arzeylemektedir. Ovanın ilkba
hara kadar kunıtu!ması maalesef 
şüpheli görülmektedir. İki kazada su 
altında bulunan ekili arazinin mlk
tan 40 bin hektardır. Karacabey ka
zasına bağlı İsmet pa.şa, Ovaeyser
men ve Gonu köyleri sularla tama
men mahsur bir haldedir. Bunlardan 

Batırılan vapurlar 
"J.ondra ıo (A.A.) - İngiliz arrnımık 

dairesinin bir tcbliğ~ne göre, şimnlcıc· 
nizinde Alman tayyareleri üç genı ba
tırmıştır: 689 tonilatoluk İngiliz ~w
rie gemisi, 955 tonilatoluk Danirr.Jt-ka 
İvan Kondrup•gemisi, 369 tinBAtnuk 
Danimarka Fecldy gemisi. 

Yalnız Feddy gemisi rnürette'IJ tm
dan iki kişi ölmüştür. Diğer gemi.erin 
bütün mürettebatı kurtarılarak tahi
le çıkanlmışttr. 

Bir İngiliz vapuru bah.rıldı 
Londra 10 - Dönbarcarscn Ingiliz 

yolcu vapuru bir mayne çaq,arak 
batmıştır. Vapur 10 bin tonluktu. 
tngUtereden cenubi Atrlka1a gidyior
du. Torpil vapura ikiye ayırmış, ı 

dakika içinde batmuına sebep ol 
muştur. Kaptan n münttebattan ı 
ki.fi ölmüştür. 48 yolcu ve diğer :mü' 
rettebat kurtarılmlfbr. 

Vene dik mülakatı ve Belgrat mahaf ili Bükreşte 

Sovyetler Macarist ana taarruz ederse 
İtalyan askeri Yugoslavyadan geçece~ 

Roma 10 (A.A.) - (Reuter): Veıın
dik mülAkatında. İtalya ile Macarfs.. 
tan arasında. bir askeri ittifak akdinin 
görüşüldüğü şayi olmuştu. İtalyan 
mahafill bir mülA.kat esnasında böy
le bir karann verildiğinden şüphe et
mektedir. 

Diğer bir habere göre de, :Macarls 
tan üzerine bir Sovyet taa.nızu VUku 
bulduğu takdirde Yugoslavya İtal 
yan askerlerinin Yugoslav toprakla 
nndan geçmesine muvafakat et~ 
tir. Fakat İtalyanın Yugoslavyay; 
böyle bir teklif yapmış olacağına pe 
az kimse ihtimal vermektedir. 

Belgrad 11 - Venedik mülAkatında Sovyet aleyhtan bir cephe tesisi ka- dı•lenCt.leT cemt~vetı• 
rarı~tığı şayialarına burada tna.mlmıyor. İtalyanın icabında Macaristana yar- .., 
dlln için Yugoslavyadan aslu-.r geçireceği hakkımla da malftmat yoktur 

Rus • Japon ticaret müzakeresi 
Moskova 11 - Rus - Japon ticari müzakerelerlne dün Moskovada ba§Ian

Jmlbr. 

Prens Paul Zağrebe gidiyor 
Belgra4 11 - Yugoolav kral naibi prens Paul bu hatta içinde Bırvatilta

mn merkezi olan Zagrebe gidecek ve bu feh1rde iki gün katacaktır. Bu seya
bt. Hırvatlarla yapılan anlapnanm b1r ter.ahürü addediliyor. 

Bu sabah köprü 7, 30 da kapandı 
Toplanan binlerce halk hayırdualar etti! 

Bu aabah köprü tamam saat yedi buçukta kapandı. Çoluk: çocuk, kadın, 
erkek binlerce halk toplandı. Kar altında ve müthiş soğukta titreşerek: köprü.. 
nün kapanmasını bekledller ve beled1yeye b1gok ha~ dualar eWlerl 

Bazı dilencilerin otomobil
leri, sayfiyeleri varmıı! 
Bükreş 10 (A.A.) - Stefani: Birçok 

dilencilerin tevkifi neticesinde bura
da bir skandal çıkmıştır. Bu münase
betle Bükreşte muntazam bir dilenci
ler cemiyeti mevcud olduğu ve bu di
lencllerden en ~ olanlannm 
otomobilleri, sarayları ve sayfiyeleri 
olduğu anl~tır. 

lıveçin emniyet tedbirleri 
stokholm 10 - tsveç hükfunett 

emnlyet tedbirleri almakta devam 
ediyor. Altın ve döviz ihracı, casusluk 
vesaire hakkında kanun l&yihalan 
hazırlanmışbr. ----

Daladier'nin aıhhati 
Pam ıo (A.A.) - Sıhhl vaziyeti 

mümkün mertebe iyi olan Daladler 
bugün NazırlatdaD bir~oğu ile görüf
mü.ftür. 

Bu mahafilde beyan ediliyor k1, 
böyle blr ittifak akdi vakfa itaıyamn 
Bolşevik aleyhtan bir Balkan bloku 
teşkili pl!nına dahil bir hareket ola
rak telAkki edilebilirse de, bu pakta 
Yugoslavyanın da dahil olması zanı
ridir. Halbuki Yugoslavyanın her 

52 bin tonluk zırt. 
Amerikada bazırlanar. 
plinlar tedkik ed.iliyo 

hangi bir taahhüde girişmek isteyip Nevyork 10 (A.A.) - Amiral S 
istemediği belli değildir ve bugünkü 62,000 tonluk yeni bir mblınm p 
vaziyette girişmek isteyeceği de ışüır nın tedldk edilmekte oldutunu b 
helidir. , mtştir. Zırhlının sürati 33 rnll ol• 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, tır. 
İtalya - Macar Hariciye Nazırlarının Amiral, bundan başka. A.merll 
mülAkatında İtalya, Arnavutl~ Japonya arasındaki gerginliği a 
Yugoslavya ve Macarlstan devletle- mamak için Guam adasının tahl 
rinden mürekkep küçük bir blokun itiraz eden kongrenin bu muhal 
tefki11 c1ddl aurette mütalAa ed11- ne rağmen mezk\11" adam.n tahk1ı 
mt.ştir. 40 milyon dolarlık taheisat 1steı: 



--

" AKŞAMDAN AKŞAMA 

Almanya bize misal 
olamaz! 

Pierre Louys'in yazıp mebus nıu·' 
.hanir Nasuhi Baydar'ın tercüme et. 
Ufi «Afrodit. isinıll eser, dün mahke. 
ble huzurunda müstehcen mi, değil 
nı1 diye tedklk ediliyordu. 
Aynı a-ün zarfında B. Konyalı, bir 

gazetede, «Afrodit» ve müellifi hak· 
kında şiddetli bir ithamname neşretti. 
;ce. Konyalı ilk önce ehli hibre seçil
nıişken sonra raporu nazan itibara 
plınınamış zattır. ) 

Tanı gününde bak.imin üzerine 
müessir olmak istermişçesine böyle 
bir gayretin sebebini ben kendi phsı· 
nıa anlıyaınadım. (Bereket versin Ttirk 
adliyesi tesir altında kalmaz.) 

Çürük bulduğum ikinci nokta da 
flldur: 

Filanca 'l'iirk muharriri vaktile 
«Zanbakı. isimli müstehcen eseri yaz
mış; bundan dolayı ınahkfun olmuş 
da ~imdi «Afroditı. niçin cezasız kal-
11ın mış? ... 

Ne mukayese! ..• 
«Zambak» m üzerine müellifi bile 

imzasını koymaınıştL Demek bunun 
cüriim olduğunu anlıyordu. Her dile 
tercüme t-dilen ve Ansiklopedilere ge
çen bir örf ve adet tetebbüü şabeser-

,, • .ı; ... 

B. Konyalının hele şu istinadgalıı
nı da birlikte oku~lım: 

· ... AfrodiL tercümeslnl müdafaa etmek 
lstıycnler, bunu hiç de bir sanat eserine 
karşı duydukları incizaptan dolayı yapmış 
değillerdır. Bunlar, Büyük Millet Meclisi
nin içtimai nabzımızı tutarak ve çok ye
ı·Inde olarak koyduğu Matbuat ve Ceza ka
nunlarımn bu husustaki maddelerini tat
bikten düşürmek için yapıyorlar ..... Bir Av
rupa devlet reisi Alman heyeti içtımaiye
slnln bazı taraflarını eseri sanat diye \'e
l·Hmlş bu glbi kitapların cifeliğini ve çü
rtit'ü~ünü tebarüz ettiriyor. Garbin atma
ğa başladı~ı bu gibi eserleri Türk içtimaı 
btiuyesine aşılamağa çalışmak bilmem doğ
ru mudur?• 

flfade snknllığı milell!fine aittir.) 

Nazi rejimi daha bir çok kitaptan 
şehir meydanlarında yaktırmıştır. 
Fakat biz, böyle hareketleri vandal
lik sayıyoruz. Hiç bir suretle Jlitlerci 
zihniyetle altkamız yoktur. Bugüıı •Ü j 
Almanyayı model ittihaz etmek şöy
le dursun, onun karşısında cephe al
mı~ bir camia içindeyiz. İngiliz, Fran
sız. Amerikan, Belçika, İsviçre, İs
Jcandinal•ya ahlak ve faziletinin zorba 
rejimlcrdekinllen çok daha yüksek 
olduğmıu da biliyoruz. Demokı·at ai
lesindeniz. Naziliğin Avrupa me
deniyeti ortasında ileri atılmış bir 
admı olduğunu hala iddia eden ga
r.et~ neşriyatı olmasına şa!?&t1Z! 

Hiilasa, B. Konyalnun iddialarını 

Jıer bakımdan çiiı'iik bulmamak, el
den gelmiyor! 

Ürktüm! 
~air Halid Fahri Ozaı oy arkada

şın ın oğlu olduğu için kendisine hu
susi bir alaka gösfrrdiğim B. Ga\si, 
bana cevap vermiş. Fakat istiklal 
gazetesinde basılaıı bu yazıda pek 
çok tertip hatası olduğundan ııe de
mek istediğini anlıyanıadım. Sadece 
?>ir kac nokta dikkatimi celbctti. 

B. Gavsi: 
«Pek aile c·anlısı değilim!» diyor: 

«amcalarının» Jnymetini inkftr edi
yor: benim hakkım<la da lıi.irnıetsiz 

:kelimeler ku!Janıyor. 

!{::t.< .... ı scrlfı\'hadaıı başlıyan yazı. 

sııu: .. , imzadaki «Ozan» ela «Azan,. 
haline geldiğinden, bu intakı haktan 

· - Avrupa ortasında yine bir işler 
dönüyor, bay Amca .•• 

ŞBBiR 11.&BBRLBRt 

lstanbula gelen felaketzedelere ev tutuluyor 
\ 

Misafirhanede yataksız 
yatak, yorgan ve çamaşır 

ve çamaşırsız 
verilmesi temin 

olanlara 
edildi 

~------~~~--~--------~----~- ~ 
Zelzele mıntakasından gelen telA.ketze

delerin bir kısmı otellere blr kısmı da. Slr. 
kecideki mi!atirhaneye yerl~tlrlltnlştL 
Bunların \'aziyetıeri bazı şikayetlere sebep 
olduğundan, dfin Vali Dr. Liıt!i Kırdar, mi-. 
sa!irhancdeki vaziyeti tedkik etml.ş ve re
!Akctzcdelere yatak, yorgan, çamaşır ·verlı
mesinl temin etmiştir. Mlsatlrhanede 11': 
klşl vardır. Bunlar içinde 36 ailenin hiç ~ a
·taksız oldu~u görülmüş ve bunlara yeni ya-
taklar verllın4tir. 14 aileye de çamaşır da
ğıtılmıştu·. Otellere yerleştirtıen bazı feID.
ketzcde :ılleler, getirdikleri eşya ile oteller
de barınamıyacaklannı Hen sürmüşl~r \•e 
kendilerine ev tutulmasını istemişlerdi?'. 
Vali Dr. Lütfi Kırdar, dün kaymakamlara. 
ve polis teşkilatına emir verert-k bunlar için 
ev bulmalarını emretmiştir. 

Feldketzedelerin - la.şeden başka - ihti
yaçları için merkezden ancak dün salahiyet 
ve emir verildiğinden, dündenberl Eminö
nü ve Kadıkoy Halkevlerlnce VE' Kızılay şu

belerince hazırlanan eşyalar bu felaketze
delere tahsis edllmlştır. Vali Dr. Lütfi Kır
dar, hasta fı!laketzedelerin tedavisi , sıh
hatte olanlann barınması ve ihtiyaçlarının 
tatmini için ınıimkün olan her şeyin ya
pılınasıru alakadarlara bildlrmLştir. Bu mü
na.o;ebetle dün B. Lfitti Kırdar bir muharrl 
r1mlze: 

- İnsanlık bakımından, vazife bakımın
dan teliketzedelere mümkün olan her 
türlü yardımt ve istedlklertnl yapacağız. 
Otelde oturmak istemiyenlere ev tutaca
ğız. Bu vatandaşların maruz kaldıkları 

maddi, manevi ıztırabı tehvine çalışacağız .• 
demiştir. 

Vali muavini B. Halük Nihad da dün ak
şam geç vakit misafirhaneye gitmiş, evve
iA. felaketzedeleri Sirkecideki Hocapaşa ha
mamına sevkederek bunları yıkatıp eşya
larını etüvden geçirtmiş, hiç kimsenin ya
taksız ve çamaşırsız kalmaması için gece 
yarısına. kadar bu işle meşgul olmuştur. 

Milli komite merkezi buradaki felılkel;
zedeler için sartedllmek üzere Valinin em
rine yirmi bin liralık tahsisat göndermiş
tir. 

Felake'tzedeler içinde anasız, babasız ka
lan çocukların, Darülacezenin çocuk kıs
mına sevkedilmesine başlanmıştır. 

Dün Mllli komiteye şehrimizdeki tacirler 
ve bazı emlak sahipleri davet edilerek ha.
mtyetlerlne müracaat edilmiştir. 
Kızılaym. kaza şubelerUe Kızılay merke

zinin tahsilatı dün akşama kadar 45,418 li
ra 42 kuruş tutmuştur. Evvelki gunku hası
latın yekünu 640,179 lira. olduğuna göre 
dün akşama kadar yapılan teberrüat ye
künu 685.597 lira 42 kuruştur. 

Dün Milli komiteye yapılan taahhüdat. 
cedveli şudur: 

Artin Kınaciyan 1500, Ada.sese Çiçekçl
yan 800, Arslan Recep mahtumları 7u0, Koç 
PUaka hazır elbiseci 6:l0, Karabet Balyan 
500, Türk mensucat limited şirketi 2000, 

Karagözoğlu Ali Riza ve damadı 500, Sab•ın
cakis 500, Kumaşçı Jozef Hotola 1000, Jo"?ei 
Hosyauo 350. Türk - Amerikan limited 600, 
V. H. Yahni 500, Borjllay Benj:ımen 5050, 
Fillps radyo şirketi 1500, Helyos müessesııtı 

Taksim meydanı 1 Karilerimizin ~ 
mektupları Bugünlerde tanzim edilme

sine baılanacak 
Tak.sim jandarma karakolu ile Taksim 

meydanı arasında. açılan meydanın plAnı 
B. Prost tarafından ha.zırlanmış ve tatbik 
edilmek üzere Fen heyetine vertlml.ştlr. 
Müteahhid B. Nebil bugünlerde meydar.ın. 
tanzimine başlıyacak, ilkbahara. kadar 
meydanın yaya kaldınmları, llkbahard.ı 

d.a. meydanın 01tası asfalt olarak yapıla
caktır. Meydanın ortasında bir yeşillik bu· 
lunacaktır. Vall Dr. Lütfi Kırdar, Eminö
nü me~·danının inşaatının da bir an evvel 
ikmal t>dllmesini emretmiştir. 

Kadıköy ve Osküdarın 
nazım planları 

Şehrimizdeki ba31 gaeteler, Kadıköy ve 
Üsküdann nf\zım planlarının tasdik edlldl
ğln1 yazıyorlardı. Du haber doğru deği!dlr. 
Umumi meclisin şubat devresinde Kadıköy, 
Üsküdann nazmı ve Sürp Agop ile Taksim 
ba...'ı.çes1 ve civarmın tatbikat planları ted 
kik edlldikteıı sonra, tasdik edilmek üzere 
Nafia Vekaletine gönderilecektir. 

Polonyalı mülteciler 
menfaatine konser 

Polonyalı mülteciler menfaatine Polonya. 
sefili ve madam Sokolnicka'nın himaye
leri altında 16 iklnclkanun salı akşamı sa.at 
21 de Üniyon Frıınsez salonlarında Polon
yalı artistler tarafından bir konser verile
cektir. Biletler her gün 10 - 12 arası Ayas
paşada Polonya konsoloshanesinden ve 
konser günü saat 18 den itibaren 1.tniyon 
Franscz'de tedarik edilebilir. 

Sokaklarda açılacak bacalar 
Bugün B. Prost, Imar müdürü B. Hüs

nü, muavini B. Ibrahim, Telefon, Elektrik 
ve Su müdurl ri Vali B. Lütfi Kıradrın re
isliği altında. toplanacaklar, yapılacak so
kaklarda a~ılacak bacalar hakkında karar
lar verilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ürktüm! Esasen çapraşık baskıdan 

da belli başlı bir mana çıkaramadı
ğım için, geçen makaleme fazla bir 
şey ila,·e etmiyorum. 

(VA - Nft) 

Böyle pislik olur mu? 
Geçen akşam bir sinemaya gltmlş

tinı. Birinci !ilmin sonunda ver1lcn 
ufak bir ara tatilinden istifade Pdc
rek, su içmek için dışarıya. çıkmıştım. 
O sırada elindeki tepsi içinde on on 
iki tane bardak bulunan garson gel
di. Fakat bardaklardan kimisinin di
binde iki parmak, kiminin yansında. 
su 'Vardı. Bunlar üst üste boşaltıla
rak tepı;i tazelendi ve sucu da bunla
rı alarak sinemanın salonundan içe
riye malüm tegannlyle süzüldü. 

Ruhi Dener 

KÜÇÜK HABERLER: 

* Alman bandıralı Delos vapurunun 
• Bulgarlstanm Burgaz llmanına bıraktığı 

mallar, sahipler! tarafından alınmadıgı 
takdirde Bulgar hükümeti tarafından ma
hallinde satılacaktır. Verilen mühlet az 
olduğu için, Türk tacirleri, keyflyetten va
pur acentesini mesul tutmaktadırlar. AcPn
te, konşimento ibraz eden tüccarın malını, 
nakliye bedeli tüccara ait olmak şartile, li
manımıza getırmeği kabul etmiştir. Konşi
mento ibraz edemiyen tüccar ise, zateıı 
mal sahibi olamıyacağından, bu gibi eşya 
ya. müzayede ile satılacak, yahut da Al
manyadaki fabrikatöre ait olacaktır. 

* Barsak ve elma ihracatını kontrol için 
bir nizamname projesi hazırlanmaktadır. 
Proje, Vekalet tarafından tasdik edlldik
ten sonra derhal meriyet mevkllne kona
caktır. 

* Yapılacak tahkikat neticesinde zım
met ve ihtilas suçundan dolayı kanuni ta
kibata tutulacak Belediye memurlaruun 
gayri menkul mülklerine derhal haciz k.o
n ulması Dahiliye Vekıileti tarafından em
redilmiştir. 

* Şoför Kemalin idaresindeki taksi köp
rü üzerinde Jozet isminde birine çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralanmasına. se
bep olmuştur. Polis şoförü yakalamış, Jozefi 
tedavi altına. aldırmıştır. 

. . . Macar Hariciye Nazın Romaya J 
gitti .•. 

İtalyan Hariciye Nazırile 
şeyler konuştu •.• 

bir 

1 1300, Osman Tasa oğlu 800, İttihad n~eır
mencilik Türk A. Ş. 3000, Cömertzade n•u
essesesi :!00, Kalkavnnzada Riza ve mah
dumu 1000, Abdülvelıhap ve Hasan Tatarı 
600, Amor ve şeriki Annovl mahtumları 
1000, Mihran ve Vahranı Keseryaıı 5000, 
Saratoğlu Demir kardeşler 400. Fotl Dulo 
500, Aleko Dulo ve mahtumları 2100, 
Karabet Kuyumcuya 2500. Dapkoviç 250. 
Kalovrisi200, Dckalo 2000, Fretello Isp,rko 
500, Rifal Kerlban 500, Vitali Pollk:ın 3000, 
Benhayım Polacı 225, Uoy Parelll 700, .'\1-
ber Altondari 500, Robert Ferro 200. Asım 
Güre Ferhat oğlu 1000, Ali Asgar 3000, D.ı
vit Kasavi mahtumları 550, Nikola D!m1'.o! 
ve Şü. 200, Leon Saron 500. 

Dün gelenler 
Dün de El'7Jncan elzeıe felaketı:edelerln

den seksen kişllık bir kafile Anadolu muh
telit trenlle şehrimize gelmişlerdir. Bu sek
sen teliiketzedeyi istasyonda Kadıköy kay
makamı ve diğer al1'ı.kadar memurlar Kar
şılamışlar ve bundan evvelkilere yapılndığı 
gıbi istasyon büfesinde kendilerine çay ve 
çorba verilmiştir. Bu seksen kişi Istanbuldı 
akrabaları mevcud olduğundan, onların 
yanlarına gitmişlerdir. 

Balıklı hastanesi 50 yatak 
hazırladı 

Balıklı Rum hast.anesi meclisi idarc~i, 
Anadolu zelzelesinde yaralananların ;eh
visi tçln hükumetin emrine 40 - 50 yatak 
ıl.made tuttuğunu Vali B. Lütfi Kırdua. 
bir mektupla bildirmiştir. 

Soğuk artıyor 
Dün termometre sıfırdan 
aıağı 4 dereceye indi 

Dün İstanbulda sert bir hava vardı. Ev
velki gün yağan kar kesllmekle beraber 
her taraf buz tutmuştu. Sabahleyin ter
mometre sıfırdan aşağı 4 derece idi Gün
di.ız en fazla sıfırdan yukarı ı dereceye 
çıkmış, akşam tekrar sıfırdan aşağı inmiş
tir. 

Bütün gün sert ve dondurucu bir şimal 
rüzgi!.n esmiştir. Soll;uklar Trakyada ve 
Anadoluda daha şiddetlidir. 

)"ürk- İsveç ticaret anlatması 
temdid edildi 

Türk - İsveç ticaret anlaşması müdrlcU 
bltmlş, anlaşma. 31 kanunusani akşamına. 
kadar temctid edilmiştir. Türk - Nor•ıcç 
ticaret anlaşması müddeti de bu ay so
nunda bitecektir. Her iki devlet lle yakm
da yeni ticaret anlaşmaları yapmak üzere 
müzakereler başlıyacaktır. Müzakereler, 
mEJvzuubahl.s memleketlerde cereyan ede
cektir. 

Kağıd ve inşaat malzemesi 
fiatleri tedkik ediliyor 

İhtikArla mücadele komisyonu dün to
lanarak kağıt ve inşaat malzemesi flatleri 
hakkındaki şikayetleri tedklk etmiştir. Ko
misyon. tahkikatın derinleştirilmesine ka
rar vermiştir. 

Yugoslavyadan 28 muhacir 
geldi 

Dün sabah şehrimıze gelen konvansiyonel 
treni, Yugoslavya.dan ylrıni sekiz kişilik bir 
Türk muhacir katllesinl getirmiştir. Muha
cirler, iskA.n müdürlüğünün Sultanahmcd
deki barakalarına yerleştlrilmişlcrdlı. 

* Şehrin büyük caddelerindeki binaların 
cepheleri boyandığı sırada, tarihi ve rni
marl bazı eserlere de badana. yapıldığı gö
rülmüş ve Müzeler idaresince Beledly~ye 
yapılan müracaat üzerine, tarihi binala.·m 
restorasiyon usulile ve eski vaziyetine lrca 
suretlle temizlenmeleri kararlaştınlmışt·r. 
Bu suretle bu tarihi binaların mimari ils
lübuna. ve tezytnatına halel gelmiyece!ctlr. 

o 

•.• Şimdi de hükıimetıne izahat 
vermek için Budapeşteye gitti!. .. 

Arkadaşı sanmış! .. 
Hava henüz kararıyordu. Babıali 

yokuşundan çtkarken kulağıınm di· 
binde bir ses peyda oldu: 

- Amma da hızlı yüriiyorsun ha ... 
Eeee, sonra ne oldu? Kafc:sliyebildin 
mi yaranıa7.ı?.. Hakikaten güzel 
anıma, çok fındıkçı bir kız ha ... De
ğil mi? ... 
Tanunadığu ı bir delikanlı yaıuın. 

da yürijyor uütemadiyen konuşu
yordu. Suallerine ce\ap vermeyince 
kolumu çekti: 

- Cevap \•ersene yahu!.. Niçin 
birdenbire kestin lıikırdıyı? 

- Yanılıyorsunuz. 

Diyecek oldum. Asabileşti: 
- Vay bayım l'lly. Durup dururken 

bu ciddiyet nereden çıktı~ 
- Her halde, beni... 
Sözümü kesti: 
- Haydi canm1. Şimdi bu soğuk 

şa.kalan bırak da, konuşmamıza ba· 
kalım. Biliyorsun ya, geeçn gün Su· 
zanla aramız açılmıştı. Kendisine ağır 
bir mektuı> yazdım. Bak, ne ce,·ap 
veriyor. 

Kolumdan çekerek beni bir dükkan 
vitrininin önünde durdurdu. uzunca 
bir ask mektubu okudu. Tekrar yolu· 
mU7:~ devanı l"derken bahsi değiştirdi: 

- Eu ay annem parayı geciktirdi. 
Suzana bir eldiven vaadetmi.ştiın, 

bili alamadım. Sıkışmasam istemez
dim amma, vaziyetim tok bozuldu. 
Sakın batınna bir şey gelmt>Sin. Ge
çen ay borç aldığın üç lirayı iade ede
bilir misin? Şimdi ver; param gelir 
'gelmez gene ben sana icıtediğin kadar 
borç veririm. SU7:ana karşı mahçup 
olmıyayım. 

İş gittikçe sarpa sanyordu. Güle. 
rek: 

- Maalesef, bu teklifinizi yerine 
getiremiyeceğim. 

Dedim. Telaşla sordu: 
- Niçin? .. Senin de mi paran yok! 
- Hayır, para meself'!'!i değil; size 

borcum yok da onun i~in. 

Hiddetini bissettirmemeğe çalışa

rak zoraki bir kahkaha attı: 
- Kabadayılığı da hiç bozma7Stn 

kifir. Senin, borcunu inkar etr.ıiye- _ 
ceğini ben bilmiyor muyum san
ki? .. Param yok, derneğe ağzın var· 
mıyor da, işi şakaya döküyorsun de
ğil mi? .. Ne ise; zaran yok. Ben baş-
ka bir yerden bulunım. Sen sıkılma. 

Omuzumu okşadı. Yanımsıra k«J
nuşarak yürüyor, ben suallerine ce. 
vap vermf'dikçe bahsi değiştiriyordu: 

- Geçen akşam Behirelerde çok iyi 
eğlendik değil mi? 
Kulağıma doğru eğilerek ilave etti: 
- Söz aramızda, ben oradaki mavi 

gözlü kıza abayı yaktım ha. İki defa 
dansa kaldırdım, Behire işin farkına 
vardı amma, aldın': etme. Genç ada
nm:. Her giin çeşni değiştirmek IUzım.. 
Fakat, kız da çok giizel değil mi? .• 

- Bilmiyorum. 
Dedim. Büsbütün hiddetlendi: 
- Yahu, s:ma birdenbire abdallık 

geldi. Beraberdik ya! Nasıl bilmiyor
sun? 

Bu sırada me~hul dostumun ya
nmda bir delikanlı daha peyda o!du. 
Bicare ahbabım onu görünce birden
bire hayretle haykırdı: 

- Ne... Yammdaki sen değn ml 
idin? ... 

Eğilip dikkatle yüzüme bakh. Ha
fac;mı anlayınca şaşkın bir kahkaha 
atarak arkadaşının kolundan çekip 
sa,'llştu. Cemal Refik 

B. A. - Allah vere de kan çılanayal . 
- Ne münasebet? ... 
B. A. - Macar Nazınrun adı (Ça,. 

kı) imişi ••. 



---- •am Liste -. 
Milli piya~go çekildi . 

AJCŞAJıl 

Tokatta şiddetli 
soğuklar 

Hararet derecesi sıfırın 
altında 13 - 15 

BugünkU çekiliste kazanan numaralan dercediyoruz Tokat 9 (Akşam) - Burada şid
detli soğuklar hüküm sürüyor, müte
madiyen kar yağıyor. Hararet derece
si sıfırın altında 13 - 15 dir. Halk 
çadır ve bQrakalarda kalıyor. Diğer 

felA.ket mıntakalannda da baraka ve 
Çadır yaptlmasına devam ediliyor. 

150000 
Lira kazanan numara 

24782 
Bu numaranın son iki rakamı ile 

nihayet bulan bütün biletler 20 lira, 
yani 1/10 biletler 2 lira amorti ka
zanmışlardır. 

50000 
Lira kazanan numara 

4369 
Bu numaranın son iki rakamı ile 

nihayet bulan büWn biletler 20 lira, 
yani 1/10 biletler 2 lira amorti ka· 
zaıııtıışlaııJır. 

25000 
Lira kazanan numara 

27256 
Bu numaranın son iki rakamı ile 

nihayet bulan bütün biletler 20 llra, 
yani 1/10 biletler 2 lira amorti ka
mmmışlardır. 

15000 
Lira kazanan numara 

414562 

12000 
Lira kazanan numara 

~025 

5000 
Lira kazananlar 

20681 28664 
29513 1925 

4000 
Lira kazananlar 

1504 
15645 

16517 
23991 

23251 
7520 

2000 
Lira kazananlar 

39008 9827 18463 14277 10874 

31064 18520 4433 17794 38281 

1000 
Lira kazananlar 

32326 21490 29846 19486 20488 
26947 38899 334 21001 1422 
38895 20181 33813 22960 18586 
10394 22224 32599 19528 39874 
6466 22120 10246 17628 27889 
8906 4130 3007 16096 7769 

29453 
13470 
22062 
27319 
31917 

1528 
8966 

30121 
30605 
28917 
29951 
32210 
7451 

23065 
31771 
7601 

38780 
37643 
15872 
38985 
33985 
29989 
20587 
31173 
16702 
15090 
28195 

'487 
9108 

24572 
39886 
26071 
27553 
2967 
5412 

33668 
26591 
4696 

19101 
16873 
23354 
29943 
19662 
21918 
14956 
39174 
24950 
19118 
15415 
16261 
38790 
37003 
19471 
19453 
30317 
2533 

37407 
6113 

21900 
19185 
44:25 

22387 
30802 
8726 

38344 
16467 
31244: 
22786 
38537 
26142 
9214 

23505 
15638 
26662 
13027 
31543 
36459 
24730 

7298 
37494 
15529 
16112 
12070 

4933 
27590 
19041 
39498 
32296 

2644: 
38577 

9987 
6132 
4723 

36381 
11283 

6021 
15897 
25586 
38080 

VEDAD 
Şarkın ses 

Kraliçesi ÜMMÜ 

200 Lira kazananlar 
39230 

639 
2400 

32551 
10194 
21850 
30411 
13975 
12146 
18980 
17227 
2489 
6108 

31203 
12148 
27571 
25259 
3628 

21987 
2334 
23334 

450 
1397 
6331 

29825 
16126 
26212 

39989 
24365 
20369 
22196 
17894 
26575 
39241 
16192 
14943 
14105 
10389 
35242 

15025 
36505 
39395 
35407 
28970 

8016 
8016 

14744 
23916 
27486 
11084 
36178 

14058 
13720 
31767 

1743 
37704 
19978 
22638 
33978 
17799 

3472 
37385 

773 

14922 

1384.-4 
25567 
32358 

26376 
26376 

16538 
16427 

7747 
28998 

16124 
18296 
1052'4 
18800 
30828 
36721 
21618 
10673 
19578 

14442 
21921 

12368 

19443 
24691 
33182 

19637 
19637 

25493 
11788 

9137 
11693 

5292 
22601 

8() 

322g5 
26437 
9995 

3829'7 
22443 
26683 

13187 
12462 

31542 

30657 
31207 

35714 
35714 

4038 
27816 

'7112 

Başvekaletten gelen 12 bin liradan 
4 bin lira Reşadiyeye, 1,750 şer lira 
da Erbaa ve Niksara verildi. Yaralı
lar buralara kamyonlarla gelmekte
dir. Hastane dolduğundan çadırlar 

kurulmuştu, fakat kışın şiddeti yü
zünden şehrin ınedhalindeki askeı1 
kışla tahliye edilerek hastane haline 
konulmuştur. Milli Müdafaa Vekft.le
tlııce Ankara.dan dört askeri doktor 
gönderilmiştir. Kızılayın Tokat şube
si kasaba, nahiye ve köylere erzak ve 
sıhhi malzeme sevkine devam ediyor. 

Zelzeleden tamamen harap olan 
Reşadiye merkez kazasında ailelerile 
birlikte enkaz altında kalan ve yanan 
memurlar sunlardır: 

50 Lira kazananlar 
Reşadiyede ölenler 

Şubelsi reisi Osman Şener, orman bölge 
şefi Tahir Özgün, Maliye tahsilat katibi 
Mehmed Tunalı, Sandıkemini Riza Ezgi. 
sıhhat memuru Ce!AI Yıldız. Diyanet me
muru Mehmed Güler, gardiyan Ahmed Gür
dere, mübaşir Hasan Aslan, umumi meclls 
azası Tahir Tüfekçi, MaarJt memuru Tah
sin Yücel, jandarma onbaşısı Lutfi Akpu
la.t, öğretmen Mustafa. 

10166 16183 11304 
19534 22818 20268 
27934 168U 3178 
37477 6323 1680 

862 11741 17459 
1043 68' 34077 

37651 31586 32420 
8852 28761 29568 

15815 8762 17731 
23321 17734 12491 
2356 11309 23278 

18066 8725 12446 
38159 13049 5194 
8412 33363 15659 

25726 2897 28215 
39028 28321 13176 
17576 30362 25636 
25345 28385 864 
19871 12222 17157 
38213 15087 32397 
10908 6254 16987 
27872 12050 34623 
11636 27158 23069 
31210 13877 34328 
36420 17109 10065 
32543 3979-i 23664 

-4352 9-487 14341 
7273 30156 31169 

19139 36'797 24899 
267Uı 38927 35388 
14920 36950 1956 
14542 28298 9168 
33147 11139 29655 
38404 32412 6162 
2480 23508 16770 
2693 3822 594 

39388 15821 1693 
30632 18189 17585 
30559 29438 25789 
10373 22388 10075 

9573 9670 29139 
22278 11593 144:08 
25334 460 21751 
30681 17306 30944 
19750 31097 33661 
37216 1082 11560 
34110 34686 104 
1273 12319 3862 

27522 30863 3198 
10268 15502 3441 
19372 17849 28890 

9301 23627 5210 
30814 34981 24349 
13019 39775 16425 
11900 17873 16924 
28703 9380 31560 
5402 30835 25116 

16395 13217 37740 
1305 30382 22276 

21215 7789 16457 
10746 19018 6310 
13284 1~454 5865 
19324 38589 3429 
13107 13318 19847 
1959 21870 23258 

16381 728 17359 
8837 4169 28451 

36879 10565 55 
28445 33797 30726 
29097 10537 15598 
39052 141 12185 

317 30435 16199 

YANIK 
ESiR E 

9193 39937 
30097 31431 

18218. ı!921 
134 '1311 

26826 22483 
31172 33869 

4493 19025 
4978 31441 

39067 14432 
38922 26102 
27896 ~907 
4565 ıiB'l:i 

15844 14434 
39658 7558 
37224. 18008 
31597 ·H02 
23140 36128 
21314 12403 
35913 1443 
35659 6842 
5395 14002 
9780 20937 

15348 37745 
1-4012 21175 
34770 31043 
11743 7854 
22697 ~729 

481 34268 
11422 38679 
12062 6M 
17489 2745 
2133 30755 I 

2751 39550 1 
37968 29455 i 
24583 28285 1 
26001 ?.4440 
21555 28816 
2'7378 34278 
21839 68'36 

İstanbul Demirspor klübü U. katipliğinden 
Klübümüıün senelik adi kongresi 12/ 1/ 940 

cuma günü saat 1'7,30 da Yedlkule is~a.syonu 
:t:.arşıs.ındaki klüb lokalinde yapılacaktır. 
Alflkalı zevatın teşrifleri rica. olunur. 

jAnkara Borsası 1 

Ergani 

10 İkincikiinun 1940 
ESHAM n TAHVİLAT 

İş Bankası nama. p~in 
PARA ve ÇEKLER 

1 Sterlln 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre rr. 
100 J'lortn 
ıoo ~nmark 
100 Belp 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çotoıılovat Kr 
100 Peuta 
100 ZlotJ 
ıoo Penro 
100 Ley 
100 Dl.nar 
ıoo Yen 

19.80 
ıı .ıo 

Kap anıt 
!t21 

129.28 
2.95 
o.68 

29.105 
89.0525 

21.7775 
0.965 
1.592~ 

13.19 

11403 9353 1 
35620 23335 
2302 . 9554 

100 ~veç Jl'r. 
ıoo Rubh• 

MEVLÜT 

23.5525 
0.965 
3.1575 

31.1775 
30.3275 

13480 
23458 
31991 
22079 
22245 
3881 

660 
23110 
13025 
6648 

29489 
39952 
6651 

38277 
24795 

34348 
9654 
1876 

34469 
28661 
11728 
16520 
35048 
38997 

1930 
4099 

29215 

3168 
29589 
34189 
1'1605 I 
8lR3 

35361 1 
21790 
8996 

39113 1 
262'19 
24991 
7'173 

34030 
'H963 

'1'02 

12417 
146!)1 
11420 
38~7 

'24806 
35256 
14525 
33771 

Kıbrıslı merhum Azize hanımın 

ölüm yıldönümü münasebetile ka
nunusaninin 13 ncü Cumartesi günü 
saat 2 de Kandillide Kandilli camiin
de Hafız Rıza tarafından mevlftdü 
şerif kıraat olunacaktır. Merhume
nin hatıra ve ruhunu tazizen işbu 

ayine iştirak etmek isteyenlerin teş
rifleri rica olunur. 

Köprüden vapur 13,25 tedir. 

IEBİR TİYATROSU 
Tepeba•ı Dram kısmı 

Gece saat 20,30 da 
HAYAT BİR RtİYADIR 
.~tik.lal cad. Komedi kısmı 

Gece aaat 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

38004 13600 
27284 31270 
30701 4705 

20694 
19024 
26910 
8039 

28861 
449 
724 

25955 13727 23597 
22325 8637 38481 
36163 37188 191132 

5387 19201 
11733 
32648 
7142 

33520 
27312 

34168 
34089 
35114 
25188 
10202 

22914 
1474 

27843 
11800 
13057 
2030 

12937 

27713 
29737 
17488 
23351 

747 
16984 
18727 

16390 ?.1680 
39905 614!) 
11794 9162 
9248 13182 

17789 646 
).7091 26053 
19797 11338 

GÜLSÜM 
1
30823 
16577 
8508 

3292 
18774 
3905 

34043 
5727 

31080 

5779 18267 
4'795 98t:3 

33134 845 

Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 
39337 
30645 
i786 

10413 
22139 
5973 

3668 
39646 
38180 
37296 
38916 
30942 
39562 
11508 
16046 
30ı74 

10246 
33223 

13148 12938 25036 
9302 29848 14~19 

Bu akşam SARAY sineması 
Sayı.1 müdavimlerine, müntebap bir temaşa, tamamen yeni tarzda 

film, hareketli bµ- menu, güzel bir komedi takdim ediyor: 
bir 

26353 19645 29672 15256 
35247 3626 25600 24493 

26310 18665 13582 33381 5481 

BUGÜN Matinelerden itibaren 

i p E 
Sinemasında 

1 

ı ı Ki.ııun\1.19Di 1940 
;=ıı:=== 

Afrodit davas. 
Profesör, Şekib, Sadreddin Cela ve doçenti 

Ali Nihaddan mürekkeb bir ehli vukuf 
heyeti teşkil edileli 

Malatya mebusu B. Nasuhi Baydar 
tarafından fransızcadan türkçeye ter
cüme edilen Afrodit isimli eserin 
müstehcen olduğu iddiasile kitapçı 
B. Semih Liitfi ve matbaacı B. Kenan 
aleyhlerine müddeiumumilik tarafın
dan açılan müstehcen neşriyat dava
sına dün asliye yedinci ceza mahke
mesinde devam edildi. Bu celsede id
dia makanunı ilk defa olmak üzere 
İstanbul müddiumumisi B. Hikmet 
Onat bizzat işgal ediyordu. 

Ehli vukuf seçilmek üzer üniversi
te rektörlüğüne yazılan tezkerenin 
cevabı okunduktan sonra bu hususta 
mütalaası sorulan müddeiumum1 
B. Hikmet Onat ayağa kalkarak ev
vela, geçen muhakeme safhasını ya
zan Cüınhuriyet gazetesinde ehli vu
tuf raporu hakkında yazılan .kısmın 
mah'keme zabıtlarında bulunmadı

ğını söyliyerek mahkemede; Semih 
Lfttfinin bu şekilde birşey söyleyip 
söylemediğinin kendisnden sorulma
sını istedi. Mahkeme, esas davaya ta
alluku olmadığı gibi mahkeme zabtı
na da ifadelerin hül~sası geçtiği ci
hetle iddia makamının bu talebinin 
redine karar verdi. 

Bundan sonra müddeiumumi tek
rar kalkarak maznunların iddia ettik
leri şekilde Afrodit romanının 26 se
ne evvel neşredilip o zaman takibata 
maııız kalmaması bugün de takibat
tan masuniyetini icalb ettirmiyeceği

ni çünkü ceza ve matbuat kanunla
nnın yeni olduğunu, eserin rumcaya 
tercümesi de bulunmadığını, eserin 
Ulus gazetesinde tefrika edildiği id; 
diasının da varid olmadığını, ı·oma
nm hiç bir edebi kıymeti olmadığını 
söyledi 

Bwıdan sonı·a söz alan maznun 
B. Semih Lütfinin vekili Esad. Mah
mud Karakurt iddia makamına cevap 
vererek eserin müstehcen olmadığı
nı, Uıııs kitabında Pi.yer Luiz'1n 
kıymetli bir edib ve Afrodit romanı
nın bir sanat eseri olarak gösterildi
ğini söyledi ve elindeki lAnıs kitabın
da buna aid kısımlan fransızca oku
du. B. Esad Mahmud Karakurt bu 
eser hakkında kıymetli Türk muhar· 
rirlerinin de takdirkAr yazılar yaz
dıklarını söyliyerek: 

- Muharrir B. Hüseyin Cahid, B. 
Peyami Sefa. B. Vala. Nureddin Afro. 
ditin kıymetini anlamıyorlar da, 
İbrahim Hakkı Konyalı adındaki 
adam mı anlıyor. 

Dedi ve eserin ehli vuku!a tedkik 
ettirilmesini istedi. 

Mahkeme, eserin müstehcen olup 
olmadığının üniversite edebiyat fa
kültesi profesörlerinden B. Şekip, 

B. Sadreddin Celal ve doçent B . Ali 
Nihaddan müteşekkil bir ehli vukuf 
heyeti taı-afından tedkik edilip bildi
rilmesine. Cümhuriyet gazetesinde 
bu davanın g-eçen celse safhası etra
fında zabıt hilafına neşriyat yapıldı

ğını ileri sürerek takibat yapılmak 
üzere rnüddiumumi tarafından iste
nilen mahkeme zabıtlarının iddia ma· 
kamına verilmesine ve maznunların 
sabıkalarının sorulmasına karar ve· 
rerek muhakemeyi Şubatın beşinci 

Pazartesi gün~ne bıraktı. 

İnhiairlar üzüm ve incir mü-
bayaabna devam e~İyor 
İnhlsarlann üzüm ve incir mübayaatı de

vam etmektedir. Son hafta zarfındaki mü
bayaatla şimdiye kadar satın alınmış olan 
miktar 3.920,715 kilo kuru üzüm ve 3.9:l5.130 
kilo hurda incire baliğ olmuştur. , 

Sehzadebaşı T u RAN sinemasında 
2 Büyük filim birden 

1 - ALI BABANIN MiRASI 
Jar Kralı EDDY renkli eğlenceli ve gülünçlü kahkaha

Türkçe sözlü ve şarkılı tamamen CANTOR tarafından 

2 - SAV AŞ DIY ARI (Jack Randall) 
Büyük Sergüzeşt filmi. 

Matineler 11 den itibaren gece suaresi 8.30 da başlar. Tel: 22127 -
llJlm------------------------------, 

Bu akşam S A K A R VA Sinemasında 
Çok Şen ... Çok Şuh ... Çok zarif bir koınedi saatlerle kahkaha ... 

Fransızca sözlü 

MACERA IKADOINLARD 
~ (ARİSTOKRATLAR KLÜBÜ) 

Baş rollerde (V i V i A N E R O M A N C E) 
(E L V İ R E P O P E S C O) 
(ARMAN D BERNA R D) 

İlave olarak: FOKS JURNAL son dünya haberleri ve GRAF von SPEE'nin 

~------•ı--• infilakı ve batışı # 

Bu akşam LALE Sinemasında 

Avrupa Tiyatrolannı tam iki sene kahkahayla dolduran ••• 
Bütün dünyayı zevkine esir eden 

Kaplan Kraliçe'nin 
Bu sonsuz n~'esini bütün ülkelere duyurmak için Holivudun kızıl 

saçlı eksantrik güzeli 

Katherine Hepburn il~i~r Gary Granf'a 
filmini çevirmişlerdir. 

Bu iki eşsiz Yıldızın bütün muvaffakiyet uf uklannı aşan bu eseri: Gör
düğümüz komedilerden çok yüksek, göreceğim.iz n~e kaynaklannda eşi 

bulunmayan bir san'at incisidir. 
11ive: M i K İ ve - JURNAL 

2 Türkçe sözlü 
filim birden 

' YAŞA ve SEV 1-ŞERLOK HOLMES 
Fransızca sözlü güz.el ve eğJenceli bir film 

Baş rollerde: Biribirinden güzel ve dehakar 

ROBERT MONTGOMERY ve ROSALINE RUSSEL 
İlaveten: FOKS JURNAL ve Hususi tab'ında: GRAF von SPEE'nin 

2 

(B A S K E R V i L L E R 'in K Ö P E Ö İ) 
Baştan nihayete kadar esrar ve heyecanlı sahnelerle dolu büyük filın 

3 PALAVRACILAR POLiS HAFiYESİ 
Aynca: GRAF 



nt..ı ır: 

L i Ti K A ___________ _ ezee e 
Harp 1940 da bitecek mi? 

Şmdiki harbin askeri bftttkitia mütemadi durgunluk gibi tarlhte mW1 
nz görmen bir garabeU olduğu gibi dyasl gayelerinin bir türlü tayin ve tasrih 
edilmemiş olması gibi bir h~smdyeU de vardır. Bu müphemiyet tftrlü türltl 

tefsir ' 'C manalara yol açmıştır. Almanya bidayette JrendJme bir ha;y&t l8hUı 
~inmesine İngilterenin mümanaat etmekte olduğu dilvasmı ileri süımüştö. 
ltalya ela harbiıı ingiln ve F'rwmz mil.stenıJekelert gfbf ham madde menabti 
ve tica ret piyasası olınıyan büyt\k devletıerbı bunlan 1eml:n etmek gapetbt· 
den çıktıJ:'1nı ileri sürerek Almnnyanm dAvasmı teyid etmı,tL 

23131 ölü, 7994 yaralı, 16385 
ev tamamen yıkıldı 

Fakat son günlerde ,'lJmanya harbin sırf Almanyayı imha etmek gayesi (Btıf tara/11 lnd lfJhif«ll) ğim meaai o kadar kolay yapılmış 
ile yapıldığını ilfm etmişti. RiJakis İngilts Başvekili yeal 9'111.edeki ilk bliytUI kmda izahat vertn1', bu arada Sıva• değildir. Çok sıkıntılı ve meşekkatll 
mıt kunda Almanynnnı, iyice diişüntilmüş bir plAnla tngrus imparatorlu.tuna. f8hıinde mühbn huar olmadığını, olarak yapılmıştır. Bu kadar hüsnü 
imha maksadile harp ettiğini ve İngilterenin ise nihai muvaffakıyete kadar Hafik ve Zara kazalannın, bilhassa lliyetle çalışan insanlara 'öyle böyle 
ıı;ilahı elinden bırnkmımıaga azmetmiş bulunmakla beraber böyle Almany&J'I B&tJlfn tusna nahiye.tı:ıde, Su.şehri faibeler isnat etmek hiçbir zaman bu 
imhn gibi intikam güden bir kaS<ll olnuıdılım beyan etmiştir. ve koyulhiBarda sayiatın ağır, Erzin· hüsnü niyetle kabili telif değildir. 

Su kadar var ki iki tarafın yinnl dört saat içinde yaptıklan llln ve ihba... canda i1e her yerden fazla olduğunu Arkadaşlar, hepinizden rica ede-
. fara ııa~aran AJman ve İngifü milletlerinden birinin laıU olarak nrlı yen ıellp - aöylemlkt1r. riın. Sizler vasıta.sile bütün milletten 
ınaglfip olmadıkça Jıurbin bitmiyeceğine artık filphe kalmamıştır. Zaten ild B. Faik öztrak, kann yolculuğu rica ederim. Memlekette oturan er-
tarafın lıazırhgı ve iki tarafın idare te,JriifttmdaJd son defişildJlder bunu r&· güçleştirdi~, trenin gidememesi~ babı namustan rica ederim. Öyle ri-
teriyoı·. Ahnanyamn hittiiu harp lktlsadiyatı bir elden idare edilmek ti.zere sünden Esldköyde !8 saat kalındığı· vayet halindeki sözler vaki olduğu 
mulıt••lif nezaret ve teşekküllere aid bulunan bu işler münhasıran marepl nı anla~ ve demiştir ki: zaman 10.tfen sorsunlar, böyle bir 
Göring'e 'erilmiştir. Jngilterede de bütün harp iktlsadlyata ve askert işler Eskikö~e kaldığınını müddetçe fır- teY olmuşsa gören veya herhan-
nıuhtelif t-llerde oağılmnması için Başvekil Chamberallnln de Harbiye ve tınanın uğultusunu mütemadiyen gi bir şekilde maruz kalan kimseler 
Propağanda NaıırJannı değiştirmiş ve her işi kendi eline almış olduğu ına- duyuyor, kar tipisini görüyorduk. alakalı kimselere müracaat etmiş 
lilmdur Fırtına vagonumuzu daima bir sar- midir? Kim tarafından nerede nasıl 

Avıupanın gnı·bindf', yani bugün cephelerde ne karada, ne de hava ve do- 11ntı halinde bulunduruyordu. Kalo- ve ne suretle olmuştur. Bu sorulduğu 
nizde harbin kati neticeye vannasına.imkAn bulunmadığı muharip devletlerin rtterin durmadan yanmasına rağ- vakit görülecek ki, bunların hepsinin 
iu; ii de ve tarat tarları da kanaat getiımlş olduklanndan genişlemesi ile da· men biz vagon içinde üşüyor ve o altı boş ve hepsinin altında kirli bir 
h u ziynde gü~l~f·eği muhakkak olan harp için daha toplu ve daha büyt\k halde açıkta ve enkaz altında kalan maksadın gizli olduğu görülecektir. 
mikyasta hazırlık yapılıyor. İngiliz Bnşvelrilinln haber verdiği veçhlle her ne kardeşlerimizin iztirabını düşünerek Sıhhiye Vekilinin beyanatı 
paha uıa olu. ra olsun 1940 senesinde harbin sona ermesi çaresiz görillme~ eziliyorduk. Erzurum yolu bozuk Dahiliye Vekilinden sonra Sıhhat 

- , P. K. olduğu için oradan gelen tren de ve İçtimai Muavenet Vekili Dr. B. 

Türkiye -Fransa. İngiltere tek bir 
kalb, tek bir millet teşkil ederler 

Tunceli istasyonunda kalmıştı. Hulftsi Alat~ beyanatta bulunmuş 
Dahiliye Vekili, Milli Şefin Erzin- ve demiştir ki: 

canda.ki tedkiklerine temas etti. Rel- Zelzele felaketine uğrayan Erzin-
alcümhurun etrafını saran felAketze- can, Sıvas, Amasya, Tokat, Samsun, 
delerin: e<Üç can kaybettim, beş can Ordu, Giresun, Gümüşhane, Yozgad 
kaybettim, sana kurban olsun, sen sal!; ve Tunceli vilAyetlerinde tesbit etti-

, ol İnönü,, diye bağırdıklarını ve bun- ğimiz ölü mik.dan c23.13b ve yaralı 
lann Milli Şefi candan tezahürlerle mik.dan 7.994 ve tamamen yıkılmış 

barile kabul edildiğini anlatmıştır. 
Sıhhiye Vekili, Tokada iki, Erzin

cana üç sıhht heyet gönderildiğini, 
birçok yerlere de müteaddit heyetler 
sevkolunduğunu, her türlü sıhhi ted
birlerin alınmış ve alınmakta oldu
ğunu söyledikten sonra: 

- Ağır yaralılan uzak yerlere nak
letmek mümkün olmadığından ma
hallinde tedavileri için de tertibat 
alınmıştır dedi ve sözlerini şöyle 

bitirdi: 
- Halkı.inızm ve yabancı memle

ketlreln btr f elfıketimiz karşısında 

gösterdiği hassasiyet minnet ve şük
rana şayandır. Bunu da ilave etmeyi 
bir vazife b1Ilrim. 

Hatipler in beyanatı 
Vekillerin beyanatından sonra ha

tipler söz almışlar ve büyük facıa 
içerisinde kurban gitmek suretile 
bizden ayrılan kardeşlerimiz için bu· 
tiln milletçe duyulan gayri kabili te· 
.selli acıya tercüman olmuşlardır. 

Hatipler yine bu arada tamamen 
veya kısmen harap olmuş olan şehir
lerimiz, kasabaJaıımız ve köylerimi
zin yeniden kuruluşlarında alınması 
lüzumlu gördükleri hususat etrafın· 
da da bazı temenniler izhar eylemiş· 
lerdir. 

nasıl karşıladıklarını anlattı. olan ev miktarı 16,385, içine girilmi-
B. Faik öztrak, enkaz altından mü- yecek hale gelmiş olanlar 9,157 B. Mazhar Müfid (Çoruh), milletin .Pve 

- 800 k seve verdiği eşyanın vaktü ?.nmanlle f el:\ -
temadiyen yaralı çıktıgını, as ~r· olmak üzere 29.390 hane harab ol- ketzedelere trsnl edUmedlği hakkındaki t-

Bir Frans ız muharriri Fransız kadınlannı zelzele 
den 400 ünün öğleye kadar, 400 ünün muştur. Bu rakamlar her gün değiş- tfıyet.lerden bahsetti. Bu hususta ihmali 
de öğleden sonra çalışarak enkaz al- mektedir. Yeni aldı~ımız haberlerle cörillen memurlar hakkında şiddet.il tcd-

"' I - - " · -...,. •• ı ·o.. ültecil ·ı:m. dı- ... IS birler alınmıısını DahUlye Vektlinden Is-
Fransız muha.rrirle~d~ mnadavvavıa nakletiiıor,,.t..t.ır, - m • en • tından ce.c;ect ve yaralı çıkar ğ'ını, ım- değişiklikleri günü güne tashih edi.- tedi. 

M . . • m cuilan bhdm kuçu J •c -"~---?hdan Erzincana nakledilmiş olan yıonız, taktb ediyoru.z. Antalya mebusu B. Rasih Kuplan. bil-

daki
ane • Edith de ~nneull, Anadolu.- ve muhaclrlerlmhı ;u,1- sevin ı:ıesine mAnf olmak il'L...[f~ketzedelere yardım Sıhhiye Vek1U alınan sıhhl tedbir- hassa Tokat Hnlkevı binasının yıkılması::.a. 

zelzele !elAketı münasebetJ.le Pa- ç il •-....... Fi · ı·ArlJklar ös- temas ederek dedi ki: 
riste çıkan Journaı gazetesind . c'r(1rl. çırpmaları içfn defil, fa.kat artık at- mahktlml nlA.ndlyaya yann· 1 g ler etrafında uzun uzadıya i7.8hat veli- - Bu binayı vali ve mühendis kabul f't · 
ki yeye yardım etmek IA.zı ;:· B lamamalan ve ölmemeleri için ve~ hususund anı. llA.. Bu görüş J :, la.-. .: - ~;•u.;:-:,"" 11 gün sonra bile memiştir. Tesadüf, hem vali, hem mühen-
sad m r. U nJs. Pansüınan bezleri noksandır .~ . . ~.as ne feaan .... _ KJrkor Vartanyanın ıso69 ··-1 .. mı~ dl.s o vilayetten alınmışlar, o sırada da b' · 

ık ve emin memleket, dostıannın Fakat bö le büyük • t.erdıgını soyledi. . .. ~Of'ede Jp0tek e ·ı . h~p No. sile Santtıg.ıruzaaii' !ı'L~ll}Ü vruuımış. Ondan sonra da ılk 
lIJcenab~e yardımına güvenmelidir> ket kar~sında h,:ı~ge~ b~r feIA.. Dahliye Vekili, Turhal, Tokat, Nik- miş, enJtaz aırıEa't;~~e~~n:;;~~u vermediğinden ha~da ~~~r;;; ~~şı"' .. ""'"::. 
seılfı.vbasıle yazdığı bir makalede pansümanlar eksik 1 ~em ekette aar, Emaa, Reşacllyede alınan tedbil\o canlı insanlar çıkarıldığını soy!_~~fuı40 ncı maddesine göre satıım.~ eriıı 
Fransı: kadınlarına hitap ederek iane dir olabilen} bir o ~az . ~ukt&- lerl izah etti. Yolu kapalı olan l ıtfr. JIJ ~n'Xıer;!..,c~ - c~ddesinde eski 
vermege da t d' . .. . er, pansuman bır ku- yer: o- y - · ·- ~.A ..., ,.. fir rt .. k 

. ve e ıyoı ve ezcümle dı. tu silt bir kut k ' re develerle erzak ve giyecek gönde~ ardıma geç kalınan Refahiye Su- Ylkılım bina bu bina olmuş. Şlm<ıı ar ....... l;~p-
yor kı: . , ~ onserve et veya 88bo rtldftini &ıılattı ve· ~ehri, Koyulhisar Şeblnk rah' Jar, o binanın müteahhidi aldığı parayı -

«Feci bir talihle m . ze, bır yelek, bır çift ayakkabı, gfye. B1z1 . M d' . ' a ısar, rahatça ve huzurla yfyebUecek midir" 
Fraıısız kadını ı . . uzt~rıb o.lan cek bir elbtse velhasıl btr gönder- - eıı fazla sıkan Şarki Karaht- esu ıye, Reşadıye kısımlarına da Binayı kabul eden bir fen memuru .imi, 

. . an. Sızın eşsız kalbıni- sinler. feY aa.r, M81Udfye, SU§ehri ve Koyulhl- mhht lmdad heyetleri gönderllmis ol- Bu ten memuru acaba miısterlh bir 11 ·~ 
ze .hıtap edıyorum. Yıl~ı gecesinde sardı. duğunu söyllyen Sıhhiye Vekili atlı danla millet arasında gezebilecek midh:? 
şchır, kasaba ve köylerin çocukları ve Akdenizde bir müvazene ve istik- Dedi; buralara bin müşkülA.tıa gi. aıhhiye memurlarının harekete' ge =~~:~ :~a, Jçlnde 500- 1000 kişi \arken 
bunların a~·as~ııda en fakir küçük rar Amili, Karadenizde Romanyanın dildiğini söyledi. t1klerfru, zelzele mıntakasında bir 7ecek rntydl?ayı yapanların kalbi tıtrerni-
muhacirlerı bıle Sommeden Akdeni- kalkanı, Fransanın Suriyedeki men- S~yliptan Kemalpa•ada 19 çok yerlere yiyecek, giyecek ve inşa- ~an&.kknıe mebusu '!3· Ziya Gevher EUll, 
ıe kadar uzayan yerlerde oyuncak- faatlerfne. riayetkA.r olan Türkiye, Y at malzemesi sevkine başlandı~nı btl terdlğl m:::~t~ bu hadise karşısında go,. 
Jarla dolu Noc.ı ağacının karşısında dostl~ğu ıçin pazarlığa girişmemiş- ölü var dfrmJştlr. B. HuJQsi Alat ... ayni za-· ve İngtllz ~~v~~fı~;:11g~~t.e~~ebahçıseknttın 
sevinçten ellerıni çırparken ayni ge- tir. Bız de ondan yardımımızı esirge- ~ahiliye Vekili , zelzelenin sebep el- manda salgın hastalığın~elm sf bt-yannt.ını mevzuubahis ederek: 
ce Türklyede göz yaşı, kan soğuk ve miyellm. ~ug~ felA.ketlerin tamiri ile uğraşıldı- Jçin de çalışıldı~nı söyledikten eme eÜar Dostlanmıza §ükran, insanlığa m'n-
ölüm gecesi ol t ' M d mki M gı bır sırada bir de su tehlikesi baş gös- h tt1 lü IOnra n -· diyerek söziertnı bitirdi 

. muş ur. a e anş denizinden Boğaz. terdiğini söyliyerek dedi ki: er r yardım için devlet ~as:ıt&- Bu müzakereleri müteakip M~lls, cunıa 
Ey Fıansız kadınlan! Sizin ne zor- ıçıne bir gümüş kö~ı'Ü kurulamıyor. lanndan iati!ade edilmenin esas itf,. Cilnü toplanmak üzere ıçt1maa nihayet 

J~klar karşısında bulunduğunuzu bl- O halde Fransa ve Ingiliz kadınlan - Sinop vilayet nıerkezile ka.zala. verdJ. 

f e ıaketzedelerine yardıma davet ediyor 

lıyoıum, her şeyi vatan uğruna ver- kendi kalblerile yapılmış bir koprÜ rı.nı, Manisa ovasını, Kocaeli köyleri- z l l 
diğini~ biliyonım . Fakat gene biliyo- kursunlar. nı~ ~ursanın Mustafa Kemalpaşa, İz- e ze e mıntak!Jsındakı• 
rum kı, - bu memleketimı·n mucı'zesı·. P . t k' mııın Sefeıihisar ve Bergama, Antal- U ans e ı Türk sefirinden bize, ha- ya s 'k ç 
dir. verecek bir şeyleıi olmadıgy1 hal- ı .. el nın erı • anakkalenin I.Apseki hk A l 
de gene verecek bir şey bulan Fran- rap o muş guz memleketine en mü- Balıke~irin Susığırlık, Edirnenin Ke: ma um arın cezaları 

tevazi yardımımızı bile esirgemerneğe şan kazala b 
sız kadınlarıdır. nnı su asmıştır. Bu sel 

müsaade etmesini rica ederken bana afeti d M 
İşte bundan dolayıdır ki ne kadar .. n en ustafa Kemalpaşa kaza-soylediği şu heyacanlı sözleri tekrar s d 19 · 

kiiçük olursa ols1ın 1·anenlzı· Türkı·. t kl' W• !11 a ınsan öldü, 300 ev yıkıldı. e me ıgıme müsaade ediniz: Öd · 
yeye göndeımeği sizden istiyor ve emış, Serik, Lapseki köylerinde de 

- Vatandaşlar arasında teklif ve birer insan bog- uld 
yalvanvonım. Orada bir frank o!r u. 

tekellüf yoktur. Bu ne kadar dogyru Tekrar zelzele f lak t ed 
hayat.ı kurtarabilecek sıcak bir tin- e e z elerine ya. 

bir şeydir. Türkiye, Fransa, İngiıte- pılan yardımlara temas eden B. Faik 
can çay, bir lokma ekmek demektir. re, tek bir kalb, tek bir millet teşkil Öztrak, bundan sonraki yardımların 

Dürüst müttefikimiz Türklerin ço- ederler.> da~a az güçlükle yapılabileceğini söy-

[ G Ü N Ü N A N s i K L o p E D ·; s i J ::~klen ::~:~:·::::::: bitlır.ıiş· 
_ .Arkad~ıa:, size bir kere daha geç-

Y eni bir tablosu bulunan mış olsun dıyerek sözlerimi bitiriyo-
rum. 

RIE:SSAM RALCl)H ./İt\ rean Arkadaşlar, bu maruzatımdan son-
~ ~ 16 ra şuradan, buradan kulağımıza ge-

Rnphael'in şimdiye kadar malfun olmı
yan ve 1500 senesinde yapılm!f olan yeni 
bir tablosu ke~fedUml§. 

ismi Rataeı suretinde taliitfuz edilen 
Raf!allo Santı bizim halk arasında da res
samıa:ın en meşhuru olarak tanınır. 

Bu lt.aıyan artisti 1483 yılında Urblnoda 
doğdu. 1520 de, Romada 37 ya,,ında öldü. 
Babası Glvannı Santı ortn derec"de bir 

ressamdı. Killtürıu bir zattı. Raph~el ço
cukluğun.da babasının tesirinde yetişti. Fa.
kat henuz ıı Yaşında. iken yetim kal•nca 
Timoteo Vit.tı isimi! bir ressnmdan der5 al
dı, Perugln'den sanatı öğrendi. 

Ilk tabloları Meryeme nlttır. Kiliselere lev
halar yapıp yirmisine basmadan buyitk şöh
r t kazandı. Yirmi beş yaşında Romaya 
çağrıldı ; papalann himayesini kazandı 
Prcn er gibi yşadı ; zamanının en büyük 
adanılan kendisine hürmet ederdi. Vat.ikan 

tduvarıaruu tezyın ettiğinden itibari busbü
un arttı. 

Papa onuncu Leon, kendisini Romada 
yaptırılan büyük binaların baş ~lmaılığı
na geçirmişti. RaphaeI mimarlıkta da bü
yük kablUyet gösterdi. 

Fransa kralı onu Parlse çağırdıysa da 
ressnm memleketinden ayrılmadı. Sadece 
birkaç tablo yapıp gönderdi. Şimdi bu eser
ler Louvre miızeslndedir. , 

Raphaelin ekser eserleri hıristiyan taı·ı
hine alt.tir. Bütün tablolarında çizgi, şekil, 
renk hareket ve ifade mükemmelliği gözü 
0~r. Pek çok ol~ tablolarının hemen hep
si_ §aheser sayılır. iddiaya nazaran baı11 bü
yuk eserleri tamamlatmak 1ç1n başka res
samları da maiyetinde çalıştınrmış. 

Bir fırıncının kızı olan Fomorina kendi
sine model!lk ve metreslik yapmıştır. 

Bir .~vayete göre sefahetten, bir rlv:ı
yete gorc de soğuk alarak ölmuştür. Roma
dakt Pantheon'da gömülmii9tür. 

RaphaeJ, Ualynnın «Renaissance. d 'Vri 
ni temsil eden ressamlardandır. ~ ., 

l 

len ve cidden vicdanlarımızı tahrlş 
eden bazı şayialara nazarı dikkatini
zi. celbetmek isterim. Bilmiyorum, 
mılletin felaketinden istifade ederek 
kendi kötü niyetlerini tatbik etmek 
isteyen insanlar veya teşekküller var 
mıdır? .Felaketten • kurtarmak için 
her şeyı yapmak lazım iken vatan
daşlarımızın bazı tecavüzlere uğra
dıkları rivayetini duydum. Mesel~ 
bunlardan bir tanesi, bir kadın en
k~z ı:ııtın~a. kalmış, kolu dışarda imiş, 
bılezıklerını almak için kolunu kes
mişler, bu kadın şimdi hastanede 
imiş. Başka bir rivayet, yağma 01• 
muş, hırsızlık olmuş .. 
Arkadaşlarım sizleri temin ederim 

ki vazifeli veya \ azifesiz herkes na
muskarane çalışmış ve· çalışıyor. Bu
rada yapıldığı mU.htasaran arzetti-

Ceza hükümleri ile 
infazı bir sene 

tevkif müzekkerelerinin 
müddetle tecil olunacak 

Kanun kabul edildi 
Ankara 10 (Telefonla) - Meclisin 

bugünkü içtimaında, zelzele felA.ke
tine uğramış olan yerlerdeki maıı. 
küın ve mevkuflara aft kanun Ilyi
hasmın müstacelen müzakeresi Ad
liye Vekili tarafından tekli! edilmiş
tir. B. Fethi Okyar demiştir ki: 

Bu kanun IAyiha.aını meclise sev
ketmek için hükfuneti tahrik eden 
.sebepleri biraz izah etmek isterim. 
Malfunu Aliniz zelzele !elAketine uğ
ramış olan birçok yerlerde ceza evle
ri yıkılmıştır ve birçok yerlerde de 
ceza evleri içinde durulmayacak ka
dar hasara uğramıştır. Bu suretle bir 
çok mahkfun ve mevkunar açıkta 
kalmışlardır. Bu kışın şiddetli zama
nında bunları açıkta ve çadır altında 
muhafaza etmekteki müşkü1Atı tak
dir buyurursunuz. 

İkinci bir sebep de, insanı bir mü. 
lAhazadır. Bu mahkum ve mevkuflar 
herkesle beraber ayni surette felake
te uğramış olan ve evleri yıkılmış bu
lunan birer ailenin istinatgflhıdır. 
Bunlar hiç olmaua felakete uğramış 
olan ailelerinin yanında bu zamandaı 
'6ulunup da onlara az çok yardım 

1 
ederlerse elbette faydalı olur. 

Bu itibarla mevkunar hakkındaki 
tevkif müzekkerelerinin ve mahkfun. 
lar hakkındaki mahkfuniyet kararıa
nnın tehiri infazını teklif ettik. Ad-
liye encümeni tetkik ettikten sonra 
kabul etti. Bu suretle bugün bu ka
n un lltyihası, meclisi alinizde müza
kereye arzedildi. 

Bu izahatı müteakip kanun mad
delerine geçilmiş ve olduğu gibi ka
bul olunmuştur. 

Bu kanun hükümlerine göre, 27 
k!nunuevvel 939 tarihinde ve müte
akip günlerde \'Ukua gelmis olan zel
zelede ehemmiyetli surette hasara uğ
rayan yerlerdeki mahktlm ve mev. 
lrunardan bir " kısmı veya tamamı 
hakkında verilmiş olan ceza hüküm
leri ile tevkif kararlarının infazı mü
sait vaziyet avdet edinceye kadar Ad
liye Vekfiletince tecil olunabilir. 

Yukarıki maddenin tatbik edilece
ği yerlerle bu yerlcıin hepsinde veya 
bazısında müsait vaziyetin avdet 
eylemiş olduğu İcra Vekilleri heyeti 
kararile tayin olunacak ve bu kanun 
31/ l.2 941 tarihine kadar meri ola· 
caktır. 
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Bir Japon 
masab Büyülü çerçeve 

Blr vakitler Japonyanın küçük, uzak blr 
köyünde bir baba ne oğlu varmış. Beraber
ce büyuk blr saadet içinde yaşıyor, başka. 
timse ile gÖ?'Ü4ÜP ltonuşmağa. ihtiyaç duy
muyorlarmış. Baba. ne oğul çehrece ve vü
cutce çok: benzeşlrlermlş. Birlbirlerlne pek 
düşkün olduklan için dnlma beraber bulu
nurlar, az bir zaman için bile aynlmaltn 
tahammül etmezlermiş. Çocuk yetişmiş, ko
ca adam olmuş fakat babaslle yaşamak
tan o kadar memnun imi§ ltl evlenmeği 
hatırına bile getirmiyormuş. 

Bir ı,:ün baba ciddi bir tavır takınmış, 
demiş ki: 

- Oğlum, ben iyice düşündüm. Senin 
tein evlenmek vakti çok znmıın evvel gel
miştir. Beraberce o kndnr saadet içinde 
yaşıyorduk ki sakin yuvamıza . yaba~cı 
sokınağı şimdiye kadar hatıra getırmek ıs
temedlm. Fakat artık daha fazla beklene-
mez. 

- Babacığım, şimdiki hayatımızdan ben 
pek memnunum. Seni sevdlğ'lmln yarısı 
kadar başltn. kimseyi sevemem. Herşeyi ol
duğu gibi bırakalım da saadetimiz bozul-

vetıi bir adam olmuş. İki (yulya. satın al&
rak eve getirdim. Babamla başb:ışa kalmak 
llJtedl~m tçln bu keş!ln)den ~ana hiç bah
setmedim. Her saban, her akşam babamı 
ziyaret ederek ona. içimi döküyorum 'le 
dünyada olan biten şeyleri anlatıyorum . 

Genç kadın bu sözleri taaccup~a dinle
miş fakat tama.mile inanmamış. I.şin için· 
de bir sır bulunduğuna hükmederek bunu 
anıamağa karar venntş. Kocası tarlayn 
gittikten sonra sandıklan alt üst etmiş. 
tahta bir mahfazadan başka şüpheyi dave1 
eder birşey bulmamış. ııŞlmdl hreşeyi oi
reneceğlm ! • diyerek merak ve he~anlıı 
mahfazayı açmış. Bir de ne görsün: Içlnde 
ihtiyar kayınbabası değil, hlddctli, fakat 
çok rrüzel ve genç bir kadın var ... 

Ayna. ne olduğunu zevci gibi bilmlyen 
köylii kadın şöyle düşünmüş: cYa. d.?mek 
ki benden gizlediği bu l•adınmış. utanma
dan babamı buldum diyerek beni. aldatıyor. 
Eve gelince ben sana göstP.rirlm.• 

Köylü eve gellnce şu sözlerle karşılan-
mış: 

- Yalancı, ~!çak, hain herif, beni. ne 
diye aldattın? Ihtlynr babanı buldun ha! 

m~Ben pek ihtıyarladım , oğlum. insan- - Evet, babamı buldum. Sana bütiln 
ıar fanidir. Senin evlendiğini ve çocuklar sırnmı söyledim. Artık kızmakta mA.na var 
yetıştirdlğinl görmeden gozleriml kapamalı:: mı? 
istemem. Günün birinde ben ölürsem sen - Niçin beni aldattın? Niçin baban ol-
dunyada. tek başına kalmamalısın. duğunu söyledin? 
Bnbanın naslhatı üzerine münasip bir - Çünkü babamdır. 

1tndın bulunmuş ve iyi bir duğiln yapılmış. - Yemin ederim ltl, değlldlr. 
Düğün merasimi biter bitmez ihtiyar adam - Ben yemin ederim kl odur. Hem ne 
hasta düşmüş. Oğlu ve gelini kendisine bü- demek istiyorsun? 
yuk bir muhabbet ve şefkatle bakmışlar, - Beni sevmiyorsun benl ne diye aldın? 
fakat faide etmemiş. Günün birinde ihti- Ben böyle muameleye razı değilim. Elbette, 
yar bab:ı. ölmüş. razı değilim. 

Genç köylü babasının vefatına çok kedel Karı koca arasında büyük bir kavga çık-
etmlş. Insanlardan kaçmış, günlerce tar- mış. Gürültüden komşular koşuşmuşlar. 
ıasında uğraşarak kederini unutmağa ça- Herif mesleyi kendi bildiği gibi herkese an-
Jışmış. Evde bıraktığı zevcesinin giızel yü- !atmış. Fakat karısı sözünü kesmiş, demlf 

Macarlar n son 
maçı 

Galatasaray enerjik bir 
oyundan sonra F·T.C. ile 

1-1 berabere kaldı 

İki haftadanben memleketimizde 
bulunan Merkezi Avrupa kupası ga.
libi l'renç varuş Macar takımı son 
maçını dün Taksim stadında Erzin
can f ern.ketzedeleri menfaatine Gala· 
tasaray ile yaptı. 
Havanın çok soğuk olmasına rağ· 

men stada 2500 kişiden fazla bir se· 
yircl gelmiş ve 715 lira hasılat elde 
edllniiştir. Cumartesi ve pazar gün,. 
leıi yapılan yardım maçları hasılatı 
da bu para ile birl~tirilmiş ve tutan 
olan (2928) lira İstanbul sporculan 
namına dün Kızılaya teslim edllmi~· 
tir. Saat 14,30 da sahaya çıkan ta
kımlar şu şekilde dizildiler: 

Frenç Varuş: Polnkoj - Soyka, Pot
gar - Hamuri, ~a~i III, Laıar • 
Şuhay, Yakop, Şaruşi, Kisseli, Poşu. 

Galatasaray: Osman - Faruk, Hris
to - Cel<il, Enver, Musa - Salahaddin, 
Eşfak, Gündüz, Boduri, Bülen;ı 

zu blle teselli yerine geçmiyormuş. Nihayet ki : 
kendi kendini avutmak için seyahate çık- - Bu yalancıya inanmayınız. Babam diye 
maktan başka çare görmemiş. Ömriinde gizlediği mahfazada genç bir kndın otunı-

Fenerli oyunculann sakatııgı dola
yısile Macarlara karşı Galatasaray 
kendi kadrosile oynamağı kabul et
miş ~alnız müdafaaya Peradan Hris
toyu almıştı. ilk defa olarak şehre gitmiş. yor. Çirkin, berbad, yüzüne bakılmaz bir 

Şehrin bütun mnbedlerini ziyaret ettik- kndın ... Onu bana tercih etmiş! 
ten t.ınra soknklan dolaşmağa başlamış. Komşular iki tarafı da dinledikten sonra. 
Her dukkftnın önünde duruyor, te~hir cdl- hiç bir neticeye varamamışlar. Her iklaf. 
len mallara bakıyormuş. Aynalar satan bir, de söylediğine kani gibi göriinüyorınuş. Nl-
dtıkkfı.nın önünde hayretle durarak bu par- hayet komşunun biri demlş ki: 
lak şeflerin neye yarndığına merak etmiş, - Bu böyle olmaz. En iyisi mabede Ki· 
genç köy!U omründe ayna görmemiş ve derslnlz. Davanızı ihtiyar rahibeye anla.tır-
dur.yada. böyle blrşey bulunduğunu da. bil- sınız. Elbette lyi blr nasihat vererek sizi. 
mlyormuş. Dükkancı köylünün merakını gö- barıştırır. 
rW1~ kendisini içeriye çağırmış, önüne blı: Mabede evvela erkek davasını nnlatmlf. 
çok aynalar koyarak birini satın alması Klyotta babasını bulduğunu, iki Cyu>ya al-
için teşviklerde bulunmuş. Koylü bunlar- dığmı, eve getırdlğinl, zevcesinin kendlslne 
dan birini eline alıp bakınca hayretten ken- mıra. ettiğini, bu çirkin iftiradan çok mO.-
dtni knybetmlŞ. Birkaç hatta evvel ölen ba- teessir olduğunu etratile söylemiş. sonra 
bası camın içinden canlı canlı kcndislne genç kadın, mahfaza içinde gizlenen ra.-
bakıyonnuş. Hem de nasıl? Ihtiyar adam kibeslni kendi gözile gördüğünü, bundan 
genç, dinç, kuvvetli bir hale gclml.ş. Genç çirkin bir kadına hiç tesadüf etmedlğlnl, 
koylu, babasınn yeniden kavuştuğundan fakat rahibenin vereceği hükme razı ol-
dolayı vlneı-ek aynanın ftatinl sormut. duğunu hlk~ye etmiş. 
Ikl Cyu) -Japon parası- olduğunu öğrenin- Rahibe mahfazayı getlrt.f\tt'-"' tır.mı~a-
ce hemen parayı vermiş. Mabfazaslle bera- mış, içinde ne lbtJr. Buna şaşmış, fakat 
ber t.l aynasını alarak koyüne dönmüş. Ba- b'" .ıc..ın hayretini izhar etmesi calz ol-
basını havt nlrhıl7ıır,.. ~~-~u•'"---'...::n madığı için herşeyi bilen bir insan se.ğ.le 

- -·• ud:OôtS'lle llaşbnşa kalmağı tcrcıh hükmünü iki tarafa tefhim etmiş· 
etm~ - Bunun içindeki insan bir vakttler Is· 

Her sabah tarlasına gitmeden evvel ve ter ihtiyar bir erkek, ister genç bir kadın 
nkşam tarln~a!.1 avdetinde sandığın~ ~~ıyor. olsun, şimdi ihtiyar bir rahibe kıyafetine 
babasının yuzune bakarak içini dokuyor- glrmi.7tır. Rahibelerin yeri mnbed oldugu 
muş. Babası hiç bir cevap vermemekle be- çln bu burada kalacaktır. Buda., içerideki 
raber tıp~ı hayntta olduğu gibl kendlslle insanı bu mukaddes kıyafete sokınakla st-
beraber gulu~or.: kendL:rllc beraber ağlıyor- zln kavga etmenize razı olmadığını gös-
muş. Genç koylu babasına şu tarzda sôzleıı termiştlr. Haydi evinize gidip sulh ve saadet 
söylermiş : ııSabahlar hayır . olsun, babacı- 1çinde yaşayınız. 
ğım. Guzel hava değil mi? Inşallah geceyi Kan, koca elele vererek evlerine dönmüş-
lyl geçirdin. Şimdi pirinç tarlasına gldece- ler ve dükkanlarında büyülü şeyler satılan 
ğtnı. a~.rı gellnce seni gene ziyaret ederim.» şehre bir daha. ayak basmamağa knrar ver-

Hergun bu hal böylece devam ediyormuş. mişler. <Bir yılda) 
Genç kadın zevclnln odaya kapanarak böy
le konu tuğunu, güldüğünü, ağladığını lark
etmlş. ~una evvel~ merak etmiş, sonra şup
heye duşmüş. Nihayet bir gün sormuş : 

- Her sabah ve akşam şu odada kiminl6 
t9nuşuyorsun? 

Köylü evvelli. şaşırmış. kekelemiş, nihayet. 
itirafa mecbur olmuş: 

- CKiyoto> şehrine gittiğim zaman dük
kdnın birinde babamı buldum. Buno. çok 
sevindim. Hem de babam genç, dinç, kuv-

Macar takımı gitti 
On beş gündenberi şehrimizde bu .. 

lunan Frenç Varuş Macar takımı 

dün akşam Belgrada müteveccihen 
şehrimizi terketmlştir. Memleketi
mizde çok iyi bir intiba bırakan Ma
car sporcularını istasyonda büyük 
bir seyirci kalabalığı uğurlamli}tır. 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 33 Nakleden ı (V4 • Nu). 

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

Bizim Bedri yahut namı diğer Ba
ha, bütün bu cihetleri öğrenmişti. 
Aile hakkındaki malumatı tamamdı. 

Kudretin bir tek evltl.dı vardı: Kızıl 
Görünüşe nazaran Belkis, pek yük
sek bir servetin varisi olacaktı. Bu 
genç kız, yalnız babasından, anne
sinden değil, henüz haytta olan bü
yük babası Bedestani Murad Molla
dan da muazzam bir mirasa kona
caktı. 

Molla bey, kerimesi Maide hanıma 
ve torunu Belkise cidden !bayılırdı. 

Damadına karşı ancak mutedil bir 
muhabbet beslerdi. Kendi nefsi nefi
sini ise son derece severdi. Adının so
nunda bir mollalık olmakla beraber 
çapkın mıydı, çapkındı. Barlardan 
ayrılmazdı. Şurada burada metresle
rinin olduğu da söylenirdi. 

Yeşilköydekl kösk, Maideye babası 
tarafından hediye olunmuştu. Cö
rnerd ihtiyar. bugün de bir han hedi
ye ediyordu. Bu münasebetle, Maide, 

. Molla beyin serefine bir ziyafet ter
tiplemişti. Onun hoşlandığı ne kadar 
insan varsa hepsini davet etmişti. 

Bedestant Murad Molla da İzmlrlldir. 
Mollanın buna diyeceğ'i yoktu. Fa
kat damadının akrabası olan bir ta- · 
kım insanlar da bu ziyafete davetll 
idiler ki, işte Maide babasının bun
lardan hoşlandığını sanarak aldan.. 
mıştı. 

Bunların başında bir Ferruh Dürrti 
gelirdi. İtiban en fazla olan oydu. 
Zira noterdl. Kansı ölmüş olan bu 
adam, şişman ve obur bir zatı muh
teremdi. Ağzını açmaya görsün, kon
turat gibi, mukavele glbt bir Itlgatll 
konuşurdu ki meded Allah ... Can ot. 
sun da dayansın ... 

Dürrülerin küçüğü olan Galip bey 
ise, kadınların sevgilisi ldi. Ylrml se
kizinde, elhamdülillA.h hukuk falr(l}. 
tesini tamamlıyabllmlştl. Birkaç sene 
içinde askerliğini yapnuş, annesinin 
servetini kül kömür etmişti. Bereket 
versin ki noter olan büyüğü bu oğla
nın hissesinden kendininkine kaydı
rarak onu siyanet etmişti. 

Müsabakadan evvel İstanbul böl
gesi namına Macarlara bir kupa ve
rildi ve bir dakika ihtiram sükutunu 
müteakip Macarların akınile oyuna 
başlandı. Havanın çok soğuk olması 
yüzünden top kontrolü imkansız olu· 
yor ve müsabaka gelişi güzel vuruş
larla devam ediyordu. 

İlk dakikalarda merkezden yapılan 
bir hücumda Gündüzün kaleciyi şa
şırtan plftse bir şütile Galatasaray 
yegane golünü kazandı. Bu sav.mı 
Macarları harekete ıreıir~ıktı. Ma.. 
edilirken hı1 . i l aıtı maç yapmanın 

~ıtıle olacak çok la.kayıt ve isteksiz 
oynuyorlardı. Birinci devre bu şekil
de ve Galatasarayın 1-0 galebesile 
nihayetlendi. 

İKİNCi DEVRE ..• 
İkinci devre Galatasaray takımın

da ufak bir tadilat yapılmış ve Cemil 
ile Sarafim muhacim hattına getiril
mişlerdi. Rüzgan lehlerine alan Ma.. 
carlar, oyun üzerinde hakim vaziye
te geçmekte gecikmediler ve Galata
saray kalesini sıkı bir çember içine 
aldılar. Tek kale halinde devam eden 
ve ara sıra Galatasaray muhacimleri
nin şahsi gayretile diğer kaleye in
tikal eden oyunun her an beklenen 
golü nihayet 30 uncu dakikada oldu. 
. Bir korner atışından istifade eden 
Macarlar sıkı bir şütıe beraberliği te
min ettiler ve oyunun bundan sonra
ki kısmında bir değişiklik olmaya
rak müsabaka 1-1 beraberlikle neti
celendi. 

sına ödetebilmekti. 
Dürrülerin üçüncüsü Davud efen

di, memurdu. Bir dairede müdürlük 
ederdi. Zevki oburluktu. Göbeğini se
mirtmekten başka bir kauygusu 
yoktu. 

Yeğeni olan Galip, ona Tonton 
Amca ismini koymuştu. Davudun 
zevcesi Seyyide hanımsa, Hazreti Hü
seyin evlddından olduğunu ileri sü
rerek bu mevhum asaletlle iftihar 
ederdi. Her toplantının kanberiydi. 
Kendine fıkara anası imiş süsünü 
verir, bununla da iftihar ederdi. 

Dördüncü ve sonuncu Dürrü, derl 
tüccarı olmakla maruftur. Anadolu .. 
da mağazaları varmış. Fakat oralar
da dolaşmaz, vaktini İstanbulda ge
çirirdi. Beyoğlunun arka sokakların
dan birinde garsoniyeri varmış der
ler. Oraya, Allah ne verdiyse, • bar 
artistiydi, başka cins pillçti, .. buJ... 
duklannı atıyordu. Elli beş yaşla

rında olmasına rağmen çapkınlıktan 

zevk duyuyordu. Parası vardı: çok 
da kazanıyordu. 

Molla beyin tahammül edebildiği, 
ahbaplık ettiği yalnız bu deri tücca.
n Alişan beydi. Birlikte gezdikleri 
olurdu. Şeklen de birlbirlerinl andı,. 
nrlardı. İkisi de kısa boyunlu, topaı;:. 
lak, yuvarlak, güler yüzlü, hayatın. 
dan memnun ..• Ziyafette Molla beyin ailesinden 

taşralı kılıklı bir İzmirli vardı. Bizzat 

Galip, ne maddeten, ne manen 
hiçbir incelik idd1asında de~dl. O. 
nüne gelenle alay etmeği marifet sa
'}'ıyordu. Borç ediyor, harcedlym:du.. 
Bütün düşüncesi, bu borçtan babat- • AU,an, öbQr Dürrülere güler yüJI · 

' 
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Türk kahramanları 
'.tefrika No. 25 Yazan: / skender Fahreddin 

Bu adamlar ölmüş ve kol«;muş insan etini de piıirip 
yiyorlar, bunlarla mücadele edilemez 

İKİNCi KISIM 
Musa'nın İspanyaya geliıi 
Musa bin Nasir, Afrika.dan, Tarıkın İs

panyadaki muzafferlyetlerlni takip ~dl· 
yordu. Biribirini kovalıynn bu muzafferıyet
ler Musanın kalbinde derin bir kin ve ha
sed uyandırmıştı. 

Ispanynya. şöyle bir tecessüs maksadlle 
giden Tarıkın Endülüsü işgale ~alkı.şm:ı.s: 
ve kralın kesik başını halifeye gondernıesı 
Musanm düşünceleıini alt üst etti. 

Musa bu muazzam ganalmden bir hisse 
almıyacak mıydı? 

Maiyeti onu, İspanyaya. gitmeğe ve Ta
nkın ilerilemesınln önüne geçmeğe davet 
ve teşvik ediyordu. . 

Musa derhal on Ud bin atlı ve on bın 
piyade ile yola çıktı. Bu kuvvet arasında. 
Kureyşilerden de bir çok kimseler bulunu-
yordu. 

Musa İspanyaya ayak basar basmaz ilk 
işi Tarık'a şu emri göndermek oldu: 

cBana. sormadan bir çok lşle1' 
yapmışsın. Bu emriml alır almaz 
ileri hareketine nihayet vererek 
beni bekllyeceksln ! 11 

Musa. bin Nasir 
Musa: Başkumandan sıfat.Ue hareket edi-

yordu. .. 
'l'ank bu emri alınca. şaşırdıM o, o gun

ıcrde Gotları bir kaç cephede sıkıştırmIJ? ve 
bir kaç büyük şehrl muhasara etmişti. Is
panyayı tamamlle düşman kuvvetinden te
mizlemek ve baştan başa. işgal etmek isti
yen Tank'ın vaziyeti çok ~üşküldü. Musa
nın emrine boyun eğse, o gune kadar ~m.ln 
ettiği muzafferiyetin bütün semerelennden 
mahrum olacak, aynı zamanda da Gotlar& 
vakit kazandıracak ve düşmanın yeniden 
dirilmesine meydan verecekti. Musa b~nla
n dilşüneriılyordu. Ve düşünemezdi. Zıra o, 
Tank gibi, ispanyanın iç yüzünü yakından 
görmüş ve kavramış değtldl. 

Tank bu emre itaat etmese, Halltenln 
vekiline karşı askeri inzibata aykın hareket 
etmiş olacak ve Musayı gücendirecekti. 

Tank o sırada her şeyden ziyade .(nihai 
muzafferiyet) i temin etmek clhetlni tercih 
etmiş, fakat bu hareketine kısmen askerle
rini de teşrik etmek istel1" 1 'illalyetındekl 
Tarık bu ır~ophyarak düşüncelerini 

rmuş ve Musanın emrini de ileri sürdük
ten sonra: 

- Siz ne dersiniz, hangi ciheti kabul 
edersiniz? demişti. 
· O gün maiyetindeki reislerden kati ve 
müsbet bir ceva.b alamıyan Tank bunu as
kerinin yorgunluğuna atfderek orduyu is
tirahate Qekti. Fakat, Musaya henüz cevab 
göndermemişti. Tarık'ın askerleri cidden 
yorgundu. Maamatih llerlemcğe mani olan 
sebepler yorgunluk değUdi. Ordu içinde Mu
sayı bekllyelim diyen bir takım tarafdar
lar türemişti. 

Kont Jülyen tekrar harekete 
mi geçiyor? 

Tam bu sıradaı kont Jölyenin bir mik
dar asker toplıyarak yeniden baş kaldır
ması. Tank için çok hayırlı olmuştu. Ta
nk bu hadise üzerine orduyu tekrar top
ladı : 

c- Düşmanımız yeniden harekete geçi
yor.. eğer bu tehlikeyi önlemezsek, etraf 
takl Müslümanları kılıçtan geçirecekler .• 
buna sız meydan vermiş olacaksınız!» de
di. Asker birden galeyana gelerek: 

- Dindaıslanmızı düşman kılıcı altında. 
görmek istemeyiz, diye bağrıştılar ve top
landılar. 

Tank bu vaziyetten istifade ederek, bo~ 
yere vakit geçirmeden, kont Jöllyen üze
rine yürümeğe hazırlanmıştı. Maiyetinde
ki kumandanlara : 

- Halifenin emri ve emeli, İspanyayı 

gösteriyordu. Fakat bunda samimi 
değildi . Hakikatte, üç akrabasından 
da nefret ederdi. 

Bu toplantıda yine aileden olan 
Ferid Berki beyi unutmamalı. Ken
disi mütekait askerdir. 

Ne denirse densin; hayatta para
nın oynadığı role hudut yok! Bütün 
bu hısım akraba, ev sahiplerine ade
ta prens, prenses muamelesi ediyor
lardı. Onlara intisaptan dolayı her 
biri ayrı bir gurur duyuyordu. Davet 
edildiler mi, başka işleri de olsa atla
tırlar, behemehal damlarlardı. 

Musiki çalıyordu. Arzu edenler, 
yemekten sonra da viski içiyorlardı. 
İstlyenler dansediyorlardı. Fakat Ga
lip, genç olmasına rağmen dansetmi· 
yor; Ferid Berki ile bir borç muame
lesi akdetmeğe çabalıyordu. 

- Ah, .. diyordu. • Haberiniı: var 
mı? 

- Neden? 
- Mükemmel bir yer açılıyor. 
- Memuriyet mi? 
- Hayır, canım... Bar... Femine 

ban ... 
- Ne olaca~? 
- Adam, amca bey, ne kadar da 

kayıtsızsınız vallahi ... Barlar. kaba
reler açılsın da ehemmiyet vermlye
siniz... Vallahi size artık ihtiyarlı
yoraunuz diyeceğim geliyor. Halbuki 
maşallah görünüşte gençsiniz... şu .. 

baştan başa. zapt ve işgal etmemizdir. Mu~ 
sa ile ara.ml.7.Cla. uzun bir mesafe var. O 
ordusile buraya gellnciye kadar etrafımız .. 
da. bir çolt kont Jöliyenler türeyecek .. ve 
şinıdlye kadar döktüğümüz kanlar hedeJI 
olup gldeoek. 

Deyince, Tank'ın arkadaşları: 
- Sen nasıl istersen, blz o şekllde ha.

reketc hazırız. 
Dediler. Ordu üç kola ayrıldı. 
Kollardan biri Elvlra. diğeri Kartaba.. 

üçüncü kol dil Toledo üzerine yani Go\ 
prenslerinin payitahtına. doğru ilerlemeğe 
başlamıştı. 

Tank zaten Kartaba. önüne gönderdiği 
bir muhasara. kuvvetue şehri çoktan sar
mıştı. Kendisi bura.da. kaldı. öteki kollar 
derhal !aa.llyete geçtiler. 

Kont Jöliyen bunu haber alınca hemen 
izini kaybed.eı·eıc ortadan kaybolmuştu. 
Tank bu fesatçı adam1 diri olarak ele ge
çirmek istiyordu. Bu hususta maiyetinde• 
ki zabitlere emirler vermişti. 
ısıam kollan büyük bir heyecan içlnd• 

yürüyüşlerine devam ediyordu. Yerliler, 
Araplardan o kadar yıJmışlardı ki .. 

,_ Arap kılıclle kesilmektense, Araba. 
kul olarak yaşamak daha. hayırlıdır.• (1) 
· Diyerek ellerindeki silahları bile atıyor
la~ ve islAm mücahitlerine yol gösteriyor 
ıar, yiyecek IQecek veriyorlardı. 

Eçya kalesi önünde ... 
Evvelce Tank'la karşılaşarak, bir mey

dan muharebesinde Tanlr'.m şiddetli hll· 
cumlarından kaçan uot'lar (Eçya) şehri-
ne iltica etmişlerdi. . 

(Eçya) şehri çok müstahkemdl. Islfı.m
lann taarruzuna. epey müddet dayanabll
mlştl. Mücahitle~ şehrin bu metanetinl 
görünce garip bir hileye müracaat etmlf 
ıerdi: Araplar ötcdcnberl, düşmanlarını 
harpte korku ve dehşet içinde bırakmak 
suretııe' şaşırtmak ve mağlüb etmek ister
lerdi. Kale etrafında ele geçen cesetlerl 
bir gün pişirterek, yerli eslrlerlnin karşı
sında. yiyeceklermiş gibi davranmışlar ve 
biraz sonra bu esirleri scrbes bırakmışlıı.rdı.. 

Yerliler buradaki Arap ordusunun er
zaksızlıktan uzun müddet kale önünde 
mukavemet göstermeden dönüp gldecetl
ni sanıyordu. Esirler buü1TT1ı'I- - ;::,· • il- · 

·k kııl,. .. ·-"9" ar ve -.-e m -
Mı:,/Mt1,Y~jl'il Üklerinl anla tarak: 
- Bu adamlar ölmüş ve kokmuf insan 

cesetlerini de plşlrip yiyorlar. Araplar çok 
müthiş kimselerdir. Onlarla mücadele 
edilmez. 

Dediler. <Eçya) müdafileri bunu duyun
ca şaısırmışlardı. Öyleya.. kokınut cese• 
yiyen kimselerle mücadele edlleblllr miydi? 

Bu hadiseden sonra <Eçya) mahsurlan 
uzun müddet mukavemete lüzum görme
den. Araplara teslim elmuşlardı. 

Mücahidler şehre girerken, kumandan şu 
emri veriyordu: 
ı- Yerliler bizi -Cesed vakasından son

ra- çok vahşl tanımışlardır. Onlara Qefkat
le muamele edecekslniz. Hiç klmsenln bur
nu kana.mıyacak. Şehirde bl.rşey hA.klm ola
cak: Adalet .. • 

Gerçek, ordu kı:ı.le kapısından içeri glrdl
ğl zaman, yerlller. lslamlo.nn bu derece ada.
let ve merhametle hareket ettiklerini gö
riince -Cesed meselesl-nln bir hile olduğu
nu anlamışlar ve bundan sonra CElvlra.) 
ve (Malaga) şehirleri de kendlliklerinden 
kapılarını açmışlardı. 

••• 
İkinci kol da. çok büyük zorluklarla kar

şılaşmış, fakat her müşkülü yenerek Kar
tabayı muhasara etmişti. Kartabayı sar
mak için (Betls) nehrini geçmek lft.zınıdL 
O sırada sular taşkındı. Mücahidler nehll 
sahlllerlne inerek sallar yapmışlar. karp 
yakaya geçmişlerdi. 

(Arkası var> 

(1) ıİspanyol gözile Endülüs. - Alex Phı
lıp. Vol t. 

raya beraber gitsek ... 
Ferid Berki, gayri ihtiyari, dik bı

yıklarını burdu. 
Bu sırada, zayıf, kansız, yorgun. 

düşünceli fakat münevver tavırlı, 

gözlüklü, uzunca boylu, seyrek saçlı 
bir delikanlı kendilerine yaklaşıyor
du. 

Galip Dürrü: 
- Vay!. .. ~ık bey teşrif ettllerl -

diye alay etti. 
••• 

Bu yeni gelenin ciddi hali ile Gall
bin züppeliği ve zıpırlığı tezad teşkil 
ediyordu. 

.-~ık> denen bu çocuğun yaşı bel
ki ancak yirmi sekiz, otuzdu. Fakat 
çok okumuş, kendini fazla tetebbüa 
vermiş; bu sebeple çok örselenmiş, 
yıpranmıştı. 

Mavi gözlen yeşile çalıyordu; açık 
renk bir pırıltı ile yanıyor, kalbe ade
ta bir soğukluk akıtıyordu. Benliği~ 
de büyük bir hırsın yanıp tutuştuğu 
belliydi. Muvaffak olmak, hede!a 
erişmek için, için 1çin çırpındığı da 
anlaşılıyordu. 

Kolon bey ailesinden Ferhad .JJanl 
Aşık bey dedikleri- bütün hısım ak
rabası içinde en parasızı, mevklsizly .. 
di. Babası vaktile kötü bir işe glrl~ 
miş; elinde, avucunda ne varsa hep· 
sini tüketmişti. Hatta evlerini bile 
satmışlardı. Şimdi metelikslzdiler. 

(Arkası var) 



11 KA.nunusani 1940 

Finlindiyaya her ta
raftan yardım başladı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Fin tebliği 
Relsinki 10 (A.A.) - Dün neşr&

dflen Fin harp tebliği: Bütün cephe
lerde az faallyet olmuştur. Denizde 
ldçblr hAdise cereyan etmemiştir. 
Havada kayde değer bir şey olma
mıştır. 

de insan ve levazımca pek ağır zayi
ata mal olan Mannerheim hattına 
cepheden hücum eylemekten vazge
çerek bu hattı arkadan çevirmek üze
re Ladoga gölü şimallnden esaslı bir 
taarruz yapılması muhtemeldir. 

/ 
İsveçli gönüllüler 

Stokholm 10 (A.A.) - Dün de ye-
Sovyet tebliği niden 1000 gönüllü, Flnl!ndiyada. 

Moskova 10 (A.A.) - Leningrad harp etmek içfn gönüllü kaydl bürcr 
askeri mıntakası genel kurmayının suna müracaat etmiştir. 
tebliği: 9 kanunusanide, Ukta istika-
metinde, piyade cüzütamlannın çar. Milletler Cemiyetinin teşeb-
pışrnaıan vukua gelmiş, ve bu çar- büaüne verilen cevaplar 
pışmalar neticesinde Sovyet kıtalan Paris 10 - Finlandiyaya yardım 
Suomosalminln şarkında birkaç ki- edilmesi için Milletler cemiyeti uınu-
lometre geri çekilmiştir. mi katipliği tarafından yapılan te~ 

Repola ve Petrozavodsk istikame- liğe 18 hükumet cevap vermiştir. 
ti?d~, keşif kollan faaliyeti kaydedil- Bunlardan onu Amerika cümhuriye. 
m~ştır. Kareıı berzahında topçu fa- tidir. İrlanda, Avustralya, Brezilya 
alıyeti. olmuştur. Fena ha~a, tayyare yeni cevap vermişler ve yardım işine 
harekatını tahdit eylemiştir. iştirak edeceklerin! bildirmişlerdir. 

. L<>ndra 10 _ Sovyet tebliği 44 ün- 12 hUktimet henüz cevap verme-
cü fırkanın mağlubiyetini ckuvvetle- miştir. 
~~iz. birkaç kilometre geri çekildi> Amerikanın yardımı 
sozlerıle bildirmektedir. Parls 10 - Amerika, Finlfmdiyaya 

Stalinin ~zli silahı ~n:b.b tyapılacak yardımın şeklini tetkik 
"""•''"' kızakmıa "t:üt-y~r. E. Rcosevelt bu hususta 'ke.-

~ nun laylhalan hazırlamaktadır. B. 
Stokholm 10 (A.A.) - İsveç Nya Hooverin reisliği altındaki yardım 

Allehanda gazetesinin Finlandiyada komitesi yeniden ıoo bin dolar gön-
cephede bulunan muhabirine göre, dermiştir. Bu suretle şimdiye kadar 
Stalinln gizli silB.hı zırhlı kızak ol- yapılan yardımın yekfinu 500 bin do-
duğu tebeyyün etmiştir. Suomosal. lan bulmuştur. 
mide FinlAndiyalıların eline geçen 
techizat arasında bulunan bu kızak General F ranco levazım 
bir torpil biçimindedir. saatte 160 gönderiyor 
kilometre süratıe giden bu kızak Paris 10 - General Franko, İtal-
tanklardan daha elve~lidir. Çünkü yanların İspanyada bıraktıkları tank, 
kalın kar tabakaları üzerinde de yü- top ve sair harp levazımını FinlAndi-
rümcktedir. Yalnız sevk ve idaresi yaya göndermeğe karar vermiştir. 
güçtür. Bunlar İspanyol vapurlarile Skandi-

Finlandiya askeri mahafili bu ye- navyaya nakledilecektir. 

ni silahın kullanılmasını bekliyorlar- Berlin _ Moıkova hava 
dı. Bu silaha karşı daha şimdiden 
müdafaa vasıtasına malik bulunu- hattı açılıyor 
yorlar. Berlin 10 (A.A.) - Yeni ihdas edi-

len Berlin - Moskova hava hattında bir 
Sovyetler yeni taarruzu tecrübe uçuşu yapan bir sovyet tay-

nerede yapacaklar yaresi dün Berlin hava limanına gel-
Helsinki 10 (A.A.) - Sovyet ordu- miştir. Bu hat 21 ikinci kanunda açı-

tunun yeni büyük taarruzu hangi lacaktır. Tayyare bu sabah Moskova-
lloktadan yapacağını kestirmek mü.ş- ya hareket edecek ve program muci-

5dür. *M•am;:~::~:;ıaı~:;:Ji;::~ üç ;;~:~:c•k~: 
1 

Nlşantaşındn. Emlak rokağında 210 metrelik kısmının parke olarak inşası kapalı 
:rı eksil.t~esin~. 1-"on~lmu§tur. İhale 22/1/940 pazartesi günü saat 15 de İstanbul beıc
t~esi daımı encumen.nde :"Yapılacaktır. Muhammen bedeli 22257 lira 70 kuruş ve ilk 
;ın~a~ miktarı 166;9 lira 33 kuruştur. Şartname 56 kuruş mukabilinde Fen İşleri mü
c lirluğünden :ılınab.Ur. Tallplerin ihaleden 8 gün evvel Fen Işlerl müdürlüğüne m;"ıra-
2:atıa alacakları fenni !hliyel vesikalan ve ilk teminat makbuz vt>ya mektuplan Uo 
t~90 n~~ikanuna ıore hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale ıünü saat 14 e kadar 
44~bul ve:: e yesi d:unıi encümenine vermeleri (45) 

* İlk Tahmin 
'-ıtnat bedeli 
383.'15 4850,00 Pasif Korunma tedbirleri Brotür tab'ı 
88.s. 1180,.'iO lstnnbul birinci yatı okulu için sebze 
81~8 1216.86 Mülhakat dispanserleri için 21 kale~ iIA.ç ve sıhhl malzeme. 

111 :tik teıııinat l'Tllkdarlan ııe tahmin bedelleri yukarıda yazılı ıııer ayn ayn açık et 
tıneye konulmuştur. İhale 25/1/940 peqembe gtinti saat H de datını encümende ya. 

Pllacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuameJAt müdürlüğü kaleminde görillebilir. Tallple-
11n 939 veya 94.0 seneJerl tlcnret oduı vesikalan ıye ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ile ihale günll muayyen saatte daimt encümende bulunmaları .184) .. 

İlk 
kıninatı 

43.32 

Tahmin 
bedeli 
577.50 Aygır deposu seyisleri t;ln 30 iskarpin, SO takım elblse n 115 lı:apu~ 

yaptınlması. 

87.00 1153.00 Çocukları kurtarma yurdu yıllık ihtiyacı için zeytinyağı, sade ya~ı ve 
~yt~n alınması. 1 

63,19 842,50 It!ruye vtı:aıu için alınacak boya. 
84,81 1130,'70 Tophane beledlye garajı için 40 kalem tamJr takımı mübayaası. 
-lS,OO 639,00 Çocuklan kurtarma yurdu yıllık ihtiyacı için kuru erzak mübayaası 
aı,oo 10'75,00 çocukları kurtarma yurdu yıllık ihtiyacı için et mübayaası. · 
63.66 848,75 İtfaiye rnüdürlütü ve gurupları için 21 kalem malzeme mübayaa.sı 
82.27 1097.<lO İtfaiye ~ıl!.dÜ!l~ğü ve guruplan içln 27 kalem malzeme mübaya~. 
ııa,12 15'75,00 İtfaiye mudurluğü ve guruplan için 76 kalem malzeme mfibaya:ısı 

ın llk teminat miktarlatı ile tahmln bedelleri yukarda yazılı işle.r ayn ayn açık ebtİt
~ konulmuştur. ihale 18/1/940 perşembe günü saat H de dalml encümende yapıla-
1Ut r. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt müdürlüğu kaleminde görülebilir. Taliplerin 
buı tenıınat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte Daimi encümende 
~llnınaıan. c4l• 

Belediye Sular idaresinden: 
\ ıır İdaremizin aboneman servl.sl için .. 9 kalem muhtelif evrak acele olarak bastınlacat-
~ Bunlar için 17/1/940 ça.rşa~ba gunü saat 15 de yapılacak açık eJcslltmeye girmek 

t ın Ykenıerln 6&rtnameainl ve nüınuneleri almak üzere Taksimde Sıraservllerdeki 1dare 
s: er ezindc lennm -mM~e müracaat etmeleri 
~ E~~. ~ 6~• • 

_ ~t.ıneye girecekler .ıao. liralık muvakkat tmınat yatıracaklardır. (lM) 

Cinsı Toz Mik. Eksiltme şekli 
Beyaz ~t kolası 62.000 Kg. Pu.arlı1ı: 
Kalibre U 150.000 metre • 

Saati 
H 
lG 

xarbon çe il 434.15 Kg. , ) 
Kroın Çeliği 2335.- Kg. , ) UI 

I ~ı>eslyal çcllği 1024.- Kg. , ) 
zılJ (5) ıt!artname, nümune n çelik ebat ıı.stesi mucibince yukarda cins ve mlkdan ya.

n leın malzeme pazarlıkla satın alınacaktır 
aıım k~~aznrıık: l/ll/940 Perşembe güntı Kabatatta levazım ıve mübayaat şubesindeki 

llI ısyonunda yı.pılcıcaktır. 
ıv - Şartname ve kola nümunesi her trün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

rile btrii;~klllcrin :Pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde '# '7,5 güvenme parnla.-
ınezktlr komisyona gelmeleri. UM> 

7 

A Kf All 

italya, Almanyayı 
protesto etti 
(Ba.ş tarafı 1 inci sahifede) 

sevki meselesinde Alınanyanın ittihaz· 
edeceği hattı hareket haltında kendi
sine ınalfunat verilmesini istemişti. 
İşte Alman hükfunetl ttalyo.n sevkı
yatına ald konşmentoyu bunun üze
rine tutmuştur. 

Berlinde Almanyanın Fin harbi 
karşısında tam bir !bitaraflık muha
faza ettiği ve İtalyan Alman müna
sebeUerinde kayde değer hiç bir de
ğişiklik mevcud olmadığı bildirilmek
tedir. 

Times gazetesinin Roterdam mu
habirinin yazdığına göre Berlindeki 
diplomatik mahfiller, İtalyanın bu 
mesele hakkında Almanyadan izahat 
istediğini bildlriyorlar. İtalyanın Al
manya üzerinde ne dereceye kadar 
tazyik yapacağı alaka ile beklenmek
tedir. Almanyanın ithal ettiği ham 
maddelerin büyük bir kısmının ttaı
yadan geçtiği nazarı dikkate alınınca 
İtalyanın arzusunu kolaylıkla tatbik· 
ettirebileceği anlaşılır. 

Muhabir, bu meselenin Roma ile 
Berlin arasında bir geçimsizliğe yol 
açabileceğini Almanyanın halen iki 
müttefikten tıirini tercih mecburiye
tinde olduğunu HA.ve eylemektedir. 

Roma gazetelerinin 
makaleleri 

Londra 1 O - Roma gazeteleıi Fin
lerin zaferi münasebetile uzun ma
kaleler yazıyorlar. Mesacero gazetesi 
diyor ki: c Rus mağlObiyeti Ruslar 
için büyük bir felakettir. Fakat bu 
ilk ve son değildir. 44 üncü fırkanın 
mağhibf yetini başkaları takib ede
cektir.> 

Gazeteler Fin - Rus harbinin, Al-
. ınan - İtalyan münasebetleri üzerin
de tesir yapabileceğini söylüyorlar. 
İtalya Finlere yardım etmek istiyor 
ve Rusların Balkanlara doğru ilerle
mesine mA.ni olmak azmindedir. Hal
buki Almanya, Finlandiyaya yardı
ma mAni olmağa çalışıyor. Bu görüş 
farkı, Rusların Finl~diyada uğra
dıkları güçlükler Almanyada Ruslar-_ 
la dostluk taraftan olan Ribben
trop'un mevkilnf ~üçleştirmlştir. 

Pariste imza edilen mail 
ve iktisadi anlasmalar 

(Ba.ş tarafı 1 inci sahifede) 
Binaenaleyh yeni anlaşmalar, Al

manya lehinde bozulmuş olan 
muvazeneyi düzeltmeğe, yani bir ke
lime ile dost memlekete istihlak etti
ği maddeleri tedarik etmeğe ve mah
sulatını satmasını temine matuftur. 
Yalcın şark memleketleri, Türkiye ile 
ticari mübadelelerini arttırmışlar ve 
manda altındaki memleketlerde bu
lunan bankalarda kendi müşterilerine 
bu hususta en büyük kolaylıklar gös
termişler ve krediler de açmışlardır. 
Bu suretle, Almanyanın gayreUeıine 
rağmen bu memleketlerin Türkiye ne 
t icareti artmıştır. 
Şunu da kaydetmek l!zımdır ki, bu 

iktisadi ve malt anlaşmalar, Balkan
lar ve Akdeniz havzası için en kıymet
li bir sulh ve emniyet A.mlli olan 19 
teşrinievvel tarihli Türk - Fransız -
İngiliz itilafının tabii bir inkişa!ım 
teşkil eder. Bu diplomatik vesika tas
tlk edilirken B. Şükrü Saraçoğlu bunu 
memleketi için mesud ve verimli bir 
devrin başlangıcı olarak tavsif et
mişti. 

Türkiye ilmi, kültürü ve ordusile 
medent milletlerin nazarında insani
yetin ters.kldsi için elzem bir unsur 
olarak telAkkt edilmektedir. Dün ol
duğu gibi bugün de Londra ve Parls, 
tam bir müsavat dairesinde Ankara 
ile müzakerede bulunmuşlar ve Mon
trödcki Boğazlar mukavelesi ve Nyon 
konferansı esnasında tezahür etmiş 
olan karşılıklı menfaatlerini mütala.a 
etmişlerdlr. · 

O tarihte B. Şükrü saraçoğlu: cBu 
suretle Fransız ve İngiliz milletlerinin 
hissiyatı nısfet! tamamile tezhür et
miştir> diyordu. 

Türkiye, bu iki büyük milletle va
sıtalannı sıklaştırmakla Garp mede
niyetine bağlı devletlerin birinci sa
fında yer alıyor. Geçen 9 teşrlnlsanl
de Türkiye Hariciye Vekilinin: cHftlA 
şüphe ve tereddütte olanlara tekrar 
ederim ki, biz haklanmıza çok kıskanç 
ve vazifelerimizi çok müdrik bulunu
yonızıı dediğini hatırlatmak da fay
dadan hlli değildir. 

1 

Yeni zelzeleler 
(Baş tarafı .ı fııd sahifede) 

mıştır. Geri kalan 196 kişi Ankara, 
İstanbul, Konya ve Aydına gitmek 
üzere trenle yollarına devam eylemiş
leııdlr. 

Ankara 10 (A.A.) Haber aldığımı
za göre Diyarbakır çocuk esirgeme 
kurumu 100 kız ve 50 erkek fellket
zede çocuğun yerleşmesini temin et. 
miştir. Müteahhit mühendis B. Kud
ret İsfendiyaroğlu çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezine felaketzede 
çocuklara sarfedilmek üzere 100 lira 
göndermiştir. 

Hastanelere kaldırılan 
yaralılar 

Amasya 10 (A.A.) - Dün felaket 
mıntakasında dolaşmakta olan sıhhi 
heyet tarafından 45 hastaya bakılmış 
ve bazı köylerden bir kısım yaralı 
Turhal şeker fabrikası hastanesile 
Amasya hastanesine yatırılmıştır. 

Bugün felaketzedelere tevzi edil
mek üzere 1114 adet ekmek, 25 bat
taniye ve yapılmakta olan zeminlik· 
ler için de yeniden on sandık çivi 
gönder.ilmiştir. 

Yardım 
Ankara 10 - Zelzele f elA.ketzede

leri için Kızılay umumi merkezi vez
nesine muhtelif vilayetler yardım ko
miteleri, resmi ve hususi müesseseler 
ve halk tarafından 173,433 lira 35 
kuruş yatınlmıştır. Bu tarihe kadar 
yapılan teherrüat yekunu olan 932,374 
lira 46 kuruşla zelzele felaketzedeleri 
için Kızılay umumt merkezine yatı. 
nlan para mikdan 1,105,807 lira 81 
kuruşa baliğ olmaktadır. Teberrüat 
arasında Mısır hükumeti tarafından 
verilen 10246 İngiliz lirası mukabili 
'19,999 lira bulunuyor. 

Diğer vilayetlerde 
Ankara 10 - Hareketiarz felaket-

ıedelerine yardım olarak yapılmakta 
olan eşya ve para teberrtiatı etratın. 
da bugün aldığımız haberlere naza
ran dün akşama kadar İzmir hallq.. 
nın felA.ketzedelere yardımı 48 bin, 
Kimya halkının teberrüatı da 40 bbı. 
liraya varm~tır. Edimenin tebenil
atı 18,226 liradır. Burdurda yeniden 
1475 lira toplanmış, Konya merk~ 
zinde düne kadar yapılan para yar
dımı 5300 liraya varmıştır. 

A lmanya, Mısır memurları· 
nın d önm esine müsaade 

etmiyor 
Kahire 10 (A.A.) - Almanyada tu

tulmakta olan Mısırlılar hakkında 
mebusan meclisinde yapılan bir isti
zaha cevaben Başvekil, Almanyanın 
Alman memurlan Mısın terkederek 
emniyet ve selfimetıe mtmleketlerin~ 
dönmüş oldukları halde Mısır memuııı. 
lannın kendi memleketlerine dönme
lerini menetmek suretile beynelmilel 
şeref ve vezaif hilafına hareket "'tmiş 
olduğunu söylemiştir . 

Bir Belçika gemisi kayboldu 
Brük~ellO (A.A.) -Beş kişilik mü

rettebatile denize açılan bir Belçika 
balıkçı gemisi, 13 gündcnberi yapılan 
araştırmalara rağmen bulunamamış. 

tır. Geminin bir mayna çarparak bat
mış olmasından korkulmaktadır. 

Fatih Balke~inden: 
Evimizin tertip etUği hafta konferansla• 

nrun on yedincisi 13/1/940 cumartesi günil 
saat 20,30 da Muharrir Murat Sertotlu ta. 
rafından verllecettır. Mevzuu cNasıl gaze· 
teci olunur?• dur. Davetiyeler Ev direktör· 
lüğünden alınabilir. 

Kadıköy Halkevinde konferans 
12/1/940 cuma günü ak§amı saat 20,30 

da Evimiz salonunda bay Halit Bayn ta· 
rafından CHalk edebiyatı) mevzulu bh· koıa• 
1erans verilecektir. Herkes gelebi11r. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı direktörlüğünden: 

Klrkor Vartanyanm IS069 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı ( 4000) liraya !ı:arşı 
birinci derecede ipotek edlp lndesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan t~kip 
~~!:~e 3202 No. lı ka11unun 4r. ncı mı;ıddeslnln matufu 40 ncı maddesine göre satılm:ısı 
icabeih!n ·ı;ı.il'Çeiapı \-eTeb~ôğıt( ~~~ mahtUcsintn Yenlcaml caddesinde cskl 
53. 55 yeni 47/49. ~911 kapı, 215 kütük. 65 pafta, 384 ada, ı74 parsel No.li ~~!lr üç duk
kAnın altmış hissede (46) lılssesl tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmayn~"· 

muştur. Satış tapu sicil kn:ı dına göre yapılmnktadır Arttırmaya girmek isteyen (805J 
Ura pey akçesi ,·erecektir 

MUJl baiıkalanmııdan hirivln teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün ver
gilerle belediye rt>.f>imlel'i ve vakıf 1cares1 ve taviz bedell ve tellaliye rüsumu borçluy., 
aittir. Arltımı~ şartnamesi 15/ı/940 tarihinden itibaren tedkJk etmek ıstcycnkre 
Sandık Hukuk Işlerl scrvJsmde açık bulundurulacaktır. Tapu stcll knydı ve sair lüzum u 
izahat tn şartnamede Ye takip dosyasında vardır. Arttırmaya gırmiş olanlar, bunı.nn 
tcdkik ederek satılı~a çılı:anlan gayrlmenkul hakkmda her şeyı öğrenmiş ad ve itibar 
olunur. Biq_ncl arUırnıa 27/2/940 tarihine müsadlt salı gumi Cağaloğlunda kt'tin 
Sandığımızd.'\. saat 10 dan ı2 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ıhalc yapılabilmesi ,, in 

teklif edllecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mukellc!iyetlle Sandık 
alaca~ım tamamen geçm~ olması şarttır. Aksi takdirde son arttımnın taahhudu baki 
kalmak şartlle 13/31940 tarihine müsadlf çarşamba günü aynı mahalde ve aynı saat.ta 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttını.nın ustünde bır.ı. 
kılacaktır. Hakları tapu slclllerile sabit olmıyan alfl.1ı:adarlar ve irtifak hakkı sahlıürl
nln bu haklannı ve husu~ile faiz ve maaari!e dair iddJalanm illin tarihinden itibaren 
yirml gün içinde enakı mıisbltelerlle beraber dalttmize blldJrmelerl lazımdır. Bu suretle 
haklarını blldirmem~ olanlula hakları tapu siclllerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç ltabrlar .. Daha !azla malümat almak isteyenJerln 937/259 dosy.,, 
numarasııe Bandığuru~ Hukuk Jaleri servlslne müracaat etmeleri !uzumu ilAn olunur. 

A 

DiKKAT 
Emniyet Sandıtı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyenlere m•ı

hamm.1ulerlmlz1n toymU§ oldulu kıymetin c.lı 40 nı tecavuz etmemek üzere ihale bece-
llnin yamın~ kadar borç Vf'rmek suretlle kolaylık ııöatermektedlr. (287) 

lstanbul YUkcUler Cemiyet inden : 
' Esnaf Cemiyeti talimatnamesinin ve Yük9üler Cemiyeti nizamnamesinin 

5 inci maddeleri veçhlle İdare heyetinln müddetlerini ikmal eden nısıf bası 
yerine yeniden intihab icrasile aşağıda yazılı ruzname dahilinde müzakere ve 
karar ittihazı için umumi heyetimiz1n 26 İkinclkfmun 1940 cuma günü saat 
13 te Cemiyetimizin Sirkecide Mizanoğlu Hanında toplanacağını bildirir, k~ 
yıcllı azalarımızın hüviyet cüzdanlarile birlikte hazır bulunmalarını rica ederıs. 

RUZNAME: 
1 - Umumi heyet reisi ve katiplerinin seçilmesi, 
2 - İdare heyeti muamelAt ve hesabat raporlarının okunması, 
3 - Azanın teklifleri, 
4 - İntihab. 

Devlet Demiryollara ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

D. DJ26 numaralı tarifenin ll ncl kısmının dolu ve boş madeni gaz mah!azalan 
nakliyatına müteallik - C - fıkrası perakende nakllyata da teşmil edllmlştır. Bu tarife 
zeyll 15/1/1940 tarlhmden itibaren mer'idlr. Fazla ta!sllAt için istasyonlara mürcaa' 
edllmesl. cl18t c264t 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
B. Tahmin 

Mt<darı Fiyatı :ilk teminatı 
c i N s i Adet Kr. s. Lira K.r. 

Portakal 64 lük 10000 5 60 ) 
, 80 llk 22000 3 25 ) 
:t 100 lüt 8000 1 '15 ) ll8 50 

Mandalina. 5000 3 25 ) 
Galatasaray IJsesinln pansiyonunun 15 Nisan IHO sonuna B.dar thtıyaçlan olaıı 

yuk.anda mlltdarı, beherinin tahmin flatı Te ilk teminatı yazılı porta.1ı:al ve mandaıına~ 
sının 30/1/940 sııiı günü saat 14.30 da açık eksiltmesi yapılacatm. 

Eksiltme Beyo~lu IsUklfıl caddesi No. 349 da Liseler muhasebeciliğinde toplanan olı:ul 
komLc;yon unca yapılncaktır. 

Isteklllc;.· teminat. yatırmak !çln ıve §artnameyi gx ...... ır üıere Beyotıunda Oalataaa, .. 
ray Lisesi ldareslnc ınilracaatJan ve Ticaret " ıııe birlikte Yllkanda SÖIİ 
eeçen gün ve saatte ~om~yonda bulunmal" (~) 

-

., 



Sahit~ 8 

A\Tupnlılann her gün kolipostaı ile uzak menıleketlerine gönderdikleri 

Türk mamaıatı 

APA ARKA 
Nefis çorbalık hububat, ıebze komprimeleri 

Bu sabada da beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğuna bbat 
etmiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur tem1n eder. 

Çapamarka çorbalık hububat sebze komprimeleri. 
Nefaset \'e lezzet bakımından olduğu kadar ucutluk ve sür'atle hazırla
nabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimizin yegi · 
ne müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAl\fARKA yeni ve mükemmel ese
rile rnutbaklanmız içinda azami kolaylık imkanını temin etmiştir. l\ler-

cimek, Bezelye, Buğday \Te · ·air çorbalık hububat sebze komprimelerlmizi 
memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallannızdan: 

11 Kanunusani 1940 

EPOSU 
Bütün Avrupa ve Ameri

. kan parfümeri mamuliitı
nın Türkiyede 

H A K i K i· S i N i 
EN UCUZ . 

fiatlarla satan yegane müessesedir 

Hasan deposu yeni adresi 
Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay 

d~rağı karşısında 

GRlP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIIÇ,_ SO~Y.!C ALGINLIKLARI 
VE ACRILARI TESKiN EDER. ~ I ' 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci şartıdır. Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden: 2 1/2 porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 porsiyonluk 100 gramlık paketlerini 15 

L<ı .... ·-~ r-a•- '-~"'· '" ·ı· . ·~ ... _, .... :.J -
" .a- ı bl~~···..:..·9a·"·-aıaoı11rsın z · 

:W: Beşiktaş ÇAPAMARKA Kuruluş tarihi: 1915 

. 
Büyük fırsatlar: 

En az orta okul diploması almış, eski yazıyı da okuyabilir 
daktilo almncaktır. 

Yabancı bir dili iyi bilenler tercih edilecektir. ,,. ..... 

POKER Tıraş bıçakları 
Dünyanın en iyi traş bıçaklandır. 

traş bıçaklan geldi. Her yerde bulu· 
nur, markasına dikkat edinis. 

Satılık Arsa 
Şehzadebaşı Atatürk Bulvarı. metr<'sl 

6 lirayn, em metrelik cadde, köşebaşı 
şehrin her tarafına yakın, sinema, ga
raj. fabrika, dükkıin, apartıman yap
ma~a müsald bin metre murabbaı ÇJk 
kelepir. · 

Satılık Ardiye 
Bahçeknpı, Arpacılar camii altında 

iki bUyük mağaza bedava satılıktır. 

Satılık Değirmen 
t;n. hububat mükemmel ve nefi<J 

surette öğütür portaur Ye çok ucuı, 
bilhassa çiftliklere yarar. 

HASAN DEPOSUNA l\IÜRACAAT 
Telefon: 20711 

Dr. Suphl Şenses 
İdrar yolları hastalıkları müteh:ı sısı 
Beyo~ıu Yıldız sineması karşısı tram
vay durağı Lekler Apt. Tel: 43924 

_ ZAYİ - ;?4 ıo !l39 tarih ve 1264 sayllı İş 
bankasının 358 lira 87 kuruşluk Cerrahpaşa 
hastahanesinin soğuk hava tesisatına aid 

-teminat makbuzunu zayi ettiğimlden hük
mü kalmamıştır. 

HeJyos müessesah 

istekli olanlar 24/1/1940 akşamına kadar Ankarada Yenişebirde 
Kurum Genel Sekreterliğine bir mektupla müracaat ederek h üviyet 
cüzdanları ile sıhhat, tahsil ve çalışma vesikalannı ve iki fototratilerl· 
ni göndermelidirler. 

ADEMİ İKT·İDAR 
ve BELGIEVeEKLiGiNIE -

HDRMDBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

f Posta kutusu 1255) Gelete, lıteobu\ 
r • C»AO 'eoetıe• ... .... ,4'. 

DAKTiLO BiLEN 

Bir Muhabere Memuru aranıyor 
Kuvarshan Bakır işletmesi içln Daktilo bilen bir muhabere memuru alı
nacaktır. Galatada Bankalar caddesinde Güven Hanının birinci katında 

ETi BANK lstanbul Bürosuna müracaatları · 

Deposu : Jak Dckalo \'t> §' ili •• Tahtakale No. 51, İstanbul. ---- - - ------------
8
-
1
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---A N APt Y oJ E N--

Dr. İhsan Sami 
İstreptokok, istafllokok, pnömokok. 
koll, Plyoslyanlklerln yaptığı çıban, 
yara, akıntı ve clld hastalıklarına 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlüğü 
işletme umum 
ilanlar1 

ı - Nefsi Kndıköy iskelesi dahlllndeld büfe 16 K . sanl 1940 tarihinden itibaren 
31 Mayıs 1940 gayesine kadar açık ekslltme suretlle kimya. verilecektir. 

" " " ,, - El\lSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GAUANTİLİDİR -
Adres: SİNGER Saat MAÖAZASI - İstanbul Eminönü Cad.. 8 

AÇIK GöZ GAZETESi 
Cumartesi günü çıkacak, en büyük halle mizah gazetesidir. 

•- Muhakkak bir AÇIK GÖZ alınız, bütün hafta şenlikle yaşarsınız. 

K!. ~~!'~r 
düşüncesi, bu b~ 

- karşı çok tesirli taze aşıdır. _ .. 

Lokmanhekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısi 
Dlnıa7ola iM 

Haa7ene saatleri Pazar barit her da 
ı,1-1 6&1J. Cumartesi t,5- U fukarap 

T. 1%391 

2 - Dört buçuk aylık muhammen kira bedeli 634,50 lira olup muvakkat teminata 
47.56 liradır. ,ı 

3 - Ekslltme 15/ K.S:ml/1940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10,30 da Umum 
Müdürlük alım satım komlı:.yonunda yapılacaktır. 

4 - isteklllerln şartlan öğrenmek için herglln ma17.eme müdürlüğüne eksiltme için 
yazılı gün ve .ııaa~te komisyona gelmeleri. (10889) 

Jstanbul Levazım amirliğinden: 
Eyüp Deft~rdr.rında ı nunıaralı Dikim evinin 90rap atölyelerinde makineler lçlı 

ihzar edllen blna ciahlllnde zati çorap makinelerile çnlışmıı.k isteyenlerin Defterdard 
1 numar:ılı D!klmevl MüdürlUğüne müracaatııı.n. cı1089h 

F o s F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kımuzı yuvnrlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı Lt>tah temin eder. 
Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. Munnnid in· 
·ıabazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerine, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve 

kilo almakta şayani hayret 'raideler temin eder. 
FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şunıblanndan üstünlüğü D~"VA..'l\I LI BiR SURETTE 
İŞTİHA TEl\fiN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göster.mesidir ... 

Sıh11at Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. ller eczanede bulunur. 

I 
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