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Tuna nehri buz 
tuttu soğuktan 18 

kişi d o ndu 
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ilk ltalyan gönüllüleri 
H elsinkiye vasıl oldular 

Almanya, ltalyanın gönderdiği malze
meyi alıkoymakta devam ediyor 

laveç Kralı parlamentoyu açarken nutkunda: " Finlandiyaya, muktedir 
olduğumuz bütün maddi ce insani yardımda bulunacağız,, dedi 
Londra 11 - FJnlindiyaya her ta

raftan yardımlar yağıyor. Belsin.ki
den gelen haberlere göre İtalyan gö
nüllülerinden mürekkep ilk Garibal
di lejyonu bugün Helslnkiye vasıl 
olpıuştur. isveçten hergün gönüllü 
kafileleri gelmektedir. Diğer memle
ketler de yiyecek ve harp malzemesi 
gönderiyorlar. İnğilterenin gönderdi
ği malzeme Helstnkiye vasıl olmuş
tur. 

Gönüllü yazılan prensler 
Helsinld 11 (A.A.) - Lichtensteln 

P:ensı Ferdinand, Helsinldye gelmiş 
ve Fiıılfı.ndiya ordusuna gönüllü kay- · ~-....!;...~~ ....... -;.--~.,.___...;..:..;:;~.,_.~;;ı;;;;;;;a;;;_.~~~iiiiiıi....,_.j 

dedilmiştir. Yann kıtasına iltllıak 
edecektir. 
· Stokholnı 11 (A.A.) --. Henüz teey· 

yüd etmiyen haberlere göre, Dan1-
marka Prensi Age FinlAndtya ordu
suna gönüllü kaydedilniiştir. 

Tayyareler ltalyaya mı 
iade edildi 

Helsinki 11 {A.A.) - (Havas): Ber
llnden gelen haberlere göre, İtalya. 
dan FinlA.ndiyaya gelirken Almanya-

( Devamı 4 üncü sahtfe!U) Blf Finlandiya tank dafil to,.PU ve düşürülen bir Rus tayyaresi 

· Fin18ndlyada yeni 
rnuharebeler oluyor 

. Türkiye - lngiltere 
Son müzakerelerin netice
lenmesi münasebetile Lord 
Halifax bir tebrik telgrafı 

Şimalde ve Karelide harekat durdu, 
muharebe yalnız merkezdedir 

gönderdi 

Londra 11 - B. Menemencioğlu
nun riyaseti altındaki heyetin mü .. 
zakerelerinin muvaftakiyetle netice
lenmesi üzerine Hariciye Nazın Lord 
Halifax bir tebrik telgrafı gönder
miştir. 

L<>ndra 11 - Helsinkiden gelen 
~aberıere göre Finlandiyanın şima
lınde, Petsamo mmtakasında, şiddet
li kış yüıünden askeri faaliyet tama
men du11,nuştur. Mannerhelm hattı 
önünde dt. hareket yoktur. Ruslar bu 
h~ttı yarll\k için haftalarca boş yere 
ugraştıktan sonra muharebeyi dur
dunnuşıardn. Şimdi iki taraf da mev
zilerini tahkiı. etmektedir. 

Merkezde, SJla civannda şiddetli 
muharebeler Ollyor. Ladoga gölünün 
şimalinde de k~ıf kollan faaliyeti 
vardır. Burası hduda kadar temiz
lenmlştır. 

. Fin ve Ru tebliğleri 
Stokholm ıı - ı t bliğ ' d Ln-

d Öl 
.. _ n e ın e 

ega g unun şlma'ı.de bir Rus ta. 
-=nun dağıldığı, ~usların 3200 

10 yaratı ve esir \aktıkları, Ra
.nıntakasında hud'3. kadar Fin· 

-ıdtya topraklarının temizlendiği 
bildiriliyor. 

. Rus tebliğinde topçu ~ 
faaliyeti olduğu, havala şi ve keşif 
dolayısile tayyarelerin \, fenalığı 
uçuşları yaptıklan bildiri\nız keşif 

Ol' 
50 bin ölü, 50 bin de · ı 

$tokholm 11 (A.A.) - F{~r: 1 

cephesinde bulunan bir isJlnha~; 

Hollandanın bir tasav,ru 
New - York 11 (A.A.) - A"'kalı 

kişif Wllllam Laorre'ın beyan . 
1 

ne göre Hollanda hükt'imeti, ıi~ -
man istllAsı takdirinde Antilles k~ 
Hollanda topraklarını Birle.şik i 
rltanın himayesine tevdi etmeğl ~: 
f<lnmektedir. Amerikan deniz ma 
matı bu ~eseleyt tetıcjk eylemekted 

muhabirine göre Ruslar, Fin harbi
nin başlangıcındanberi 50,000 ölü Ye 
50,000 yaralı verrniş~ir. 

Gazeteci, Rusların dönen şaytaıa .. 
nn tersine olarak harbe seçme kıta
larını sevketmiş olduklarını iUive et
mektedir. Mağlüp olan 44 üncü fırka 
ekSeıiya model olarak anılmakta idi. 

· Rus tayyare endüstrisi 
komiseri değiı ti 

Moskova 11 (A.A.) - Tass ajansı 
bildiriyor: Mihael Kaganoviç başka 
bir vazifeye nakledildlğinden tayyare 
endüstrisi komiserliğine Şakurin ve 
tayyare imalatı için de komiser mu. 
avini olarak Jakovlef ve Voronln ta
yin edilmişlerdir. 

Mannerheim hatti 
Brüksel 11 (A.A.) - Uzun müd

dettenberi Finlandiyada kalan ve 939 
nisanında Mannerheim hattının ten
sildle uğraşmış bulunan Belçikalı ge
neral Badoux Belçikaya dönmüştür. 

General Solr gazetesine yaptılı 
beyanatta en modem sığınaklara 
m~lik olan bu hatta Finlandiya. 
askerlerinin düşman ateşinden ma· 
sun olarak kolayca müdafaada bulu· 
nabileceklerini söylemiştir. 

----------------------Meydan 
lstanbulu çok iyi tanıyan ve zevk

leri itibarile de tam Türk olan bir 
nıiinevverimiz dedi ki: 

- Bay Prost meydan ~mağı çok 
seviyor. Şimdiye kadar başlattıklan· 
na iyi etmiştir. Eminönü, Sirkeci, Tak. 
sun, ilh, hep al<i... Fakat meydanın. 
behem:ehal ve her yerde güze'l, makul, 
m:üna:sib olduğu kati bir hakikat de. 
ğildir. Me.seUj Bursada Yeşücaminin 

etrafı belki de eski haUle daha güzel
di. Avrupada da tarihi şehirlerin lçf 
yeni meydanlarla doldurulmaz. Bir 
doz vardır; onu kaçtrmamağı daima 
göz önünde bulundurmalı ... 

1-------------------------
İLK ADIM 

Yazan: REFİK HALiD . 
Yarınki nüshamızda okuyunuz. 

İngilterede infilaklar ı !Ullllııı .. ıııl.:I 
Londra 11 - İngiliz müdafaa obüs- üstad Reşad Nurinin bu en son 

terinden birinin patlaması üzerine romanı edebi bir hAdlae t~kll 
şehirde bir ev hafif hasara uğranuş. ettl. 30.000 · Türk niünevverl 
tır. (Yedigün) ü kapışıyor. Bu em. 

Bu sabah doğu sahilinde kuvvetli sa.isiz eserden kendinizi mah-
bir fnfilAktan sonra bir ticaret vapu- rum etmeyiniz. Ve bugün siz 
ru batm~tır. Kurtarma vapurlan de bir (Yedlgün) alınız. 
hadise mahalline gitmişlerdir. 

Balkan Antanh konseyinde 
Macaristan, İtalya ve Bulga

ristandan birer müşahid 
bulunacakmış 

~efon: Başmuharrir: 20565 - Yazı işleri: 20765 - İdare: 20681 - Müdllr: 204.91. 

Romanyada müdhiş soğuklar 

Tuna nehri tamamen buz 
tuttu, soğuktan 18 kişi öldü 

Yunanistanda da şiddetli kış hüküm 
sürüyor. Estonyada birçok kişi öldü 

Buz deniz inde sıcak dalgası hakkında 
B. Fa.tin n e diyor ? 

Bükre:ş 11 (A.A.) - Evvelki alqam 
Romanyanın her tarafında yeni bir 
soğuk dalgası hüküm sürmüştür. 

Hararet derecesi, Bükreşte sıfır al
tında 27 dereceye düşmü.ştür. Büko
vinada ise bu derece, 28 e kadar inmiş 
idi. Tuna nehri, taıbamlle donmuş
tur. Trenlerin seferlerinde teehhür
ler olmuştur. 

Bükreş 11 (A.A.) - Gitgide şiddetini 
arttırmakta olan soğuk yüzünden 
dtin 18 ktşt ölmiiştür. 

Yunanistanda kıt 
Atina 11 (A.A.) - Memleketin her 

tarafında fena havalar hüküm sür
mektedir. Şimal mıntakasında hara
ret sıfırın altına düşmüş, kar yağ

mağa başlamış ve münakalAt inkıtaa 
uğramıştır. Sel~ karlar altındadır. 
Yunan denizinde fırtına gemileri, 
mahfuz limanlara iltica etmek mec
buı1;etinde bırakmıştır. 

Eıtonyada mülhit soğuklt:r 
Riga 11 (A.A.) - Estonyada şimdi

ye kadar hiç görülmedik bir soğuk 
dalgası )ıüküm şÜrınektedlr. Termo
lmetre st!tnn _altında 41 dereceye d~ 

müştür. Rigada da sıfınn altında 11 
dir. Fevkaltde soğuklardan blr 90k 
kişi ölmüştür. 

MÖskovada aokaklarda 
birçok kimseler dondu 

MoskcnJa 11 (A.A.) - (Havas) : 
Termometre sı!ırın altında 40 dere· 
ceye düşmüştür. Sokaklarda birçok 
kimseler donmuştur. 

Nakliyat felce uğramıştır. Fınn

larda ekmek bulunamamaktadır. O· 
desa limanının buz tuttuğu blldiril
mektedlr. 

Anormal hadise 
Buz denizinde esen sıcak dalgası 

yüzünden hararet derecesinin sıfınn 
üstüne çıktığını, buna mukabil Ukray" 
na ve Odesa sahillerinin donduğunu,. 
merkezi Asyada ise sıcaklık taııte -
fır 85, 40 derece iken birdenbire sıfı
nn üstünde ytnniye çıktığını yaztn1f'" 
tık. Bu Mdlse hakkında rasathane 
müdürü ıi Fatin, bize şu izahatı VCl'

mf.ştlr: 
«- Bıı. her halde ıınormal blr hl\dl.sedlr. 

Sebeplerıni, blrdenblre tayin etmek mfun· 
tUri detudlr. Maa~~ en b\lyilk: d~ 
yon•un ye~ alçak depresyon;. .~rd~l ful: . 
&edlleblllr. Bu hususta f1mdlden uiı :;:; 
feY sôylenem~• 

Karadenize dün de 
hiçbir vapur çıkamadı 

Limanda iki sandal devrildi, 
iki kişi bulunamadı 

Karadenizdeki fırtına bütün şld- limanında bulunan İzmir vapuru st-
detlle devam etmektedir. Bu yüzden, noba iltica etmiştir. 

evvelki gün olduğu gibi dün de, ne İngiliz bandıralı 5000 tonluk Ar-
Karadenize bir gemi çıkmış, ne de kova vapuru, Çanakkalenin Kepes 
Karadenizden liJ!lanırnıza vapur gel- mevkiinde karaya oturmuştur. Keo.-
miştlr. dl kendlni Irurtarmağa çalışan Arko-

Cümhu:riyet vapuru, dün saat 12 va, Sokonl Vakum kumpanyasına 
de, iki gün rötarla Karademze çık· aittir. İtalyan bandıralı Petsamo ba-
mak üzere limanımızdan ayrılmıştır. lıkçı gemisi de ÇaI19.kkale önlerinde 
Cümhuriyet Boğaz d~mda epey bo- karaya oturmuştur. Saros tahllyeSt ' 
caladıktan sonra tekrar llinana dön- tarafından kurtanlmağa çalışılmak· 
müş, Bü~dere .önlerinde demirle- tadır. Gelibolu önlerinde kara.ya otu-
miştlr. Büyükdere önünde 20 kadar ran Tayyar vapuru kendi kendini 
vapur beklemektedir.· kurtarmışsa da hllA llmanımıza gel-

istanbula dönmekte olan Karade- memiştir. Tayyann, Gellboluda ta-
nlz ve Güneysu vapurlan Polathane- mir gördüğü anlaşılmaktadır. Tırhan 
de k(\lnuŞlardır. Bartına giderken A· vapurunun anbarlanna su dolm.Uf, 
masraya sığın~ Uıgen vapuru da A.. kurtarma ameliyesi büsbütün zorlaf-
masradan ayrılamamıştır. samsun nuştır. (Deva.mı ~ üncü sahJ/ede) ............................................................................................... 

~ CMakinası bozulan bit vapur yelken acarat kurtuldu) ..:.. Oaze~· - • 
• - Bi.r yelkenli[ ... 
. - Kimblllr hanıt. vapurr. .• 
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Sahlf e 1 

Geceki ve Da. s 
Son dakika 

Sallada mahsur Ruslarla 
şiddetli muharebe oluyor 

Finldndiyaya her taraftan yardım akıyor, 
lngiliz harp malzeme•i linlciıidiyaya vardı 

Roma 12 - Salla mıntakasında Finler ile Ruslar arasında şiddetli bir mu
lıarebe cereyan etmektedir. Bu mmt&kada 12,000 Rus askeri mahsur bir vazt. 
yette bulunmaktadır. 

Dünyanın dört taı-afmdan FinlAndıyaya yardım akmaktadır. tnguterenin 
l'lnlandiyaya mühimmat ve malzeme yardımı maball1ne .Vaımıftir. 1iıgWz 
7ardımı, FinlA.ndlyalılara, Rusla1 dan aldıklan ganimetlerden daha ziyade fai
deli olacaktır. 

İtalyanın Finlandiyaya göndermekte bulunduğu tayyareler ve mühlmmat, 
Manş denizinde kain bir limandan J'tiıllndiyaya gönderilmek üzere trenle 
Fransız topraklarından gelıiıiştlr. 

Belçikada Finl&ndiyaya yardım için 5Ö milyon frank t.oplluımıştır. Dimi· 
marka, Finlandiyaya otomobilli bir f!JeJYU hastahane ~-İn~ mu
habirlerinin beyanatına göre< cephe ark&.fllnda dtz11mlt ola1t ,uzterce Rus bom
bardıman tayyaresi, karlar altında kalDııflardır. Vaktneıert clonmu§tuı'. l"ln 
kayak müfrezeleri de yaptıkl&n alanlarda bunlardan birçoğunu tahrip etmifttr. 
Yollarda mevzilerde donmuş birç-lit Rus oesedlertne raslanmıştır. 

Sovyetler asker topluyor 
Londra 12 - Sovyet Rusya ,enı bazı smınan slllh altına davet etmek

tedir. 921 ve 921 smıflannın şubeye mi1racaatıanna dair duvarlara no,nıar 

asılmıştır. Bunlan başka sınıfla.rm Çatrılması takip edecekt1r. 

Ba.lka.n a.nta.ntı konseyi 
içtimada, italyan, Macar musahidlari bulunacak, 

Bulgarlstanın da bir muıahid göndırmısi muhtımıl 
Lcmdra 12 - Büknftm blldirlldlline a&'e, Balkan antantı konaeJi 

ınesaistnl takip etmek üzere bir İtalyanla bir Macar müfaııidl Belgrada 
lfdecekttr. Ağlebi ihtimal Bulgaristan da bir müşahid gönderecektir. 

Sofya 12 - Bil.kreşteki Bulgar seftr1nin bartket! münıaebetue Rumen Ha
riciye Nazın Ga!enconun söylediii nutuk burada ~k iyi karııtanmıştu. Yan 
resmi Viçero Dnes .t>&-tmSusta diyor ki: «Ge.fenconun Bulgar ... Rumen müııa· 
1ebatının f~kbali hakkında izhar ettiği mana biz de iştirak ederiz.» 

Almanyada nehirler ve kanallar buz tuttu 
Lemtra 12 - Berlinden öğrenildiğine göre derecei hararet sıfırın altında 

1'1 dir. Bütün nehirler ve kanallar buz tutmuştur. 

lurtlar,Bulgaristanda bir nahiye mUdUrUnü parçaladı 
Parls 12 - Bulgaristan.dan bildirildiğine göre, çok şiddetli bir soğuk hü

~ sürmektedir. Vah.fi hayvanlar, bilhassa kUit1ar kasabalara kadar inmek· 
&edir. Burps civannda bir nahiyenitı mttdürü 80kakta giderken turtlann hü
"1m.una maruz kalmıı ve kurtlar nahiye müdürünü parçalamışlar ve vücudü
tı'iln muhtelif yerlertnl yemJflerd1r. __ _,;_ __ ;..... ________________ ~ 

$imal dani~inda bir ıtalyan vapuru battı 
hN 12 - İtalyan olması muhtemel olan bir vapur ~ cjentztncte bir 

IDaJD8 çarparak batmıştır. 

--~-----------------Almanya - Bohamya arasında aumrllk ittihadı 
......_.. 12 - İyi bir AJman membamdan ~göre Almanya 

• »'•nda Almanya lle Bohemya ve ~ araaındü1 gQılad1k ittihadmı uan 
MecekUr. 

Fransada 3 gUn et sab,ı yasak 
Puta 12 - Btık&net, ordunun bttJOk ihüyaçlan karfısmda 15 klnunuaa.. 

piden 1t1barmı puartesi, salı ve cuma gtinlerl et satı§ını yuall etmeie karar 

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

Roman yada 
Memleketin bazı lmimlari 
askeri mıntaka ili.ıı edildi 

lnilltennln Moıkova Mfiri 
Londrada 

Lmdra 11 (A.A.) -~ 
8l11rl, Londraya muvasalatinde 

beyanatta bulunarak me
bir veya iki ay devam ~ 

emiştir. 

Hava faaliyeti 
arttı 

Sylt aduındaki Alman tfeniz 
tayyare iiaıü bombardıman 

edildi 
~ 11 - ınc1ı1w •nareıeıt 

4tln Almanya ilsertnde UÇUf1ar JaP
JIUflar ve S,lt adasındaki deniz tay
Jal'e merkeslni bombardıman etmiş
lmdlr. Bu ada Danimarka 'hududuna 
Jl.kındır Ye sahile bir iedle bağlıdır. 
Bu seddin üzerinden ştmendif er hattı 
geçer. Atılan bombalardan biri aedde 
laabet etmif, mühim tahribat yap
JD]ftır. Kopenhagda çıkan Polltiken 
pseteslnfn haber verdiğine göre 
dündenberl şimendiferler adaya gi
demt,orW'. TaJP..l'e llmanında da 
mühim hasar vardır. 

Ptıf'V 11 (A.A.) - 11 klnunusani 
8&bah tebliği: Geceleyin kaydedile
eek bir f8Y olinamıfbr. Dün gündüz 
lk1 dOfman t&yy&relinl hat.ıanmu 

arasına dütürdilk. 

Mecliste 
Dahiliye VekiUnln, . meliua

lann mllt&llalanna 
verdiif cevap 

Ankara 11 - Büyük Millet 'Mecl1slnin 
dtlntft 1çtJmamda JwüetlarZ felltAI. ft• 
atında Dah1109 Vetm B. Paa Öl&l'at ta
rafından verilen izahatı mO.tealı:lp ~olır 
ha.tipler aöz alarak bazı mütallalan:la bu· 
lunmUf}ardı. 

Dahiliye Vekili B. Faik ~ bu mtia• 
1lalara cevap vermlf ve J!MD11leteUn Jeelo
Jllı: bir tedklta tabi taıuımuınm fi.yani 
arzu oldutunu, bundan sonra zelsele mın· 
"-talarında yapılaca.k inşaatta ıcmnın bl
ttın nimet w vuıtaıanndm iatUue edlle
cetlnl 8ÖJlemitUr. 
İmdad vuıtaıannm az cılmadılm& lt<J.

ret eden DahllJye Veklli, töyll. De phtrtt 
araatnda hiçbir fark göuWmeditınl, f!lll
kete utnyan blltün köylere yardım ya.pıl· 
makta oldülaau blldlrclUden 1m1r& eua• 
Jarın da muntuaman tem ed!ld111n!, an
caJı: Jı:.ıfın fiddetinden bazı aksaklıklar olur:;.:•· bunlann da önlenecetııµ söylemtı-

Di.hiilye VeJı:1ll, İnerJı:emen aJnlınıyan 
b1r 1Jı:1 mtmur, vall vana. bunlarm Dahlllrtı 
VeJı:fJettnhı elllrile martncıen aynlmadıt· 
Jannı. aın1manuı mahsurlu olduiunıı an
latmıftır. 
Şart! Karah1aar vtllyetlnln yeniden teıt

tllinJn tecim edilecel1n1 aöyll7en DahlliJe 
Vet:ll1, Kelklt vadialndeld. yolun behemehal 
yapılmasmm Mllll fJef tarafından eınndtl• 
dJtln1 be:vanla 8Ölllertne törle nihayet ves
m)ftlr: 

•.ı\rtadaflanmJL 1np. tarzının ıalahın
dan bahlettiler. Bu zelzelenin vutuundan 
evvel hıfa tarmıın ıalahı aııuııı2lda mev
mubahla oldu. Batıl Mllll Şefin le}'ahat
lerinde ıön:lüJı:leri ve bize, geldlltten sonra 
tellı:ln ettikleri 1tlerden b1rl.sl de bu olmQf
tur. Bunun üzerinde bundan eonra daha 
çok duracalız.• 

Sumer Bank mUdOrU 
istifa etti 

Ankaradan gelen bir habere göre so.. 
mer Bank umumi mildürii B. Nurullah 
SOmer latif& ederek blmka JDilrald.p 
beyeU Azasmdan ve T1caret VekAJ.ett 
dı.f tJcaret relal B. Burbaıı Zihni de • 
Sümer Bank umuml müdilrlqöne 
tayin ecmmlflerdlr. 

B. Menemencioğlu 
Sof yada 

B. Köaeivanof tarafından 
bugün bir ziyafet verilecek 

Sofya 11 (A.A.) - Bulgar aj8.Il8l 
bildiriyor: Fransa.dan Ankaraya dön
mekte olan Tür.kiye Hariciye Veklletl 
umumt kltibi büyük elçi B. ?tuman 
Menemencioğlu yanında Maliye mü
dürlerinden B. CelAl Said ve diğer 

fahslyetler olduğu halde, bu akşam 
saat 22,25 de Sofyaya gelmiştir. 

Sofyada iki gün kalacak olan B. 
Menemencloğlu garda Kral namına. 
baş mabeyiıici B. Gnıef, Başvekil ve 
Hariciye Nazın B. Kmeivanof, Harici
ye umumi kA.tibl vekili Valtinof, pro
t.okol müdttrtl B. Belinof, BaşvekAlet 
huaust kalem müdürü B. Şişmanof ve 
polis müdürü B. Ta.net tarafından 

ka:qılanmıfbr . 
Keza, Yugoslavya, Fransa, İngilt.. 

re ve Romanya elçllerile Yunanıatan 
maslahatgüzan istasyonda hazır l;n~
lunmuşlardır. · 

Türkiye elçiai B. Berker bütün se
faret memu:rla.rlle birlikte gara gel
mişti. 

Bu akşam Türkiye elçiliğinde mi
safirler şerefine bir akşam ziyafeti 
verilm1ş, garda hazır bulunan şahsi
yetler yemekte hazır bulunmuştur. 

Yann Başvekil B. Köselvanof, B. 
Menemencioğlu ile maiyeti şerefine 
bir öğle ziyafeti verecektir. 

Anadoluda kış 
Burıa ·Yalova yolu kapandı 

Btırsa 11 (A.A.) - Yalova ve Qr. 

hangazi ha.valisine yağan karın ke
safeti 55 1&11tlmi bulduiu haber ve
rilmektedir. Dün Bursaya hareket 
eden posta ve yolcu otomobilleri bu 
yüz.den geı1 d5nmilişlerdlr. TiP.i bü
tün .şlddetite devam ediyor. Yolun 
açılması iÇ\n, azami gayret sarfedll
mektedir. 

Amerikada bir kömür made
ninde grizo iıtiali 

N~ 11 (A.A.) -Virginiadakl
in Bartley kömür madeninde bir grlzo 
iftiali neticesinde lld amele ölmüş ve 
85 amele enkaz altında kaJmııtır. 
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Haberler 

Muhtelif yerlerde yeni 
zelzeleler vukubuklu 

Şiranda 182 ev tamamen 500 ev kısmen yıkıld1, 
teberrüat 1,330,575 lirayı büldu 

JEandllll rasathanesinden aldıP,. 

mız maldmata göre, evvelki gece ıs. 
baha karfl dört buçukta fehr1mizde 
batı.f bir zelzele olmuştur. 

Zelzile Çaniırı ve Teldrdağaa da 
hJasecU1.m1ftlr. 

Aa.tanı 11 - Bura:ya gelen mald
mata göre, bu 88.bah Oeredede b'f 
saniye süren bir zelzele olmuş, halk 
heyecania aokaklara çılmılfbr. Hasar 
yottur. Dttn aqam da Zilede 8 sani
ye süren huarsuı bir selzele O.,de
dilm1ftlr. 
Zelzelenin Şiranda yapbjı 

tahn1>at 
şmm 11 (A.A.) - Son feWtet.iars 

neUeesl Jrazpmıma 182 ev tamamen, 
&00 ev de .lmmen yıl:ılmıftır. KaiD 
hıh.ldam ev miktarı dört yiizdür. 

Yaralılar 
KayMri 11 - Erzincandan gelen 

21 yaralı hastaneye yatınldı. Bugün 
80 fellketzedenin gelmesi bekleniyor. 
Mallhı 11 - Şimdiye kadar 4M 

f'elAketzede gelml.f, 289 u Mersinde, 
195 1 Tamı8ta yerieştlrllmiftir. 

BIAmt 11 - Bugün 14 ldfWk bir 
bflle gelmif ve her türlü ıstlrahat 

'.ft ihtiyaçları temin edllmiştlr. 
Teberrüat yekUnu 

Anbra 11 - Nqredilen bir llateye 
göre, tellkebedelere yardım için 
muhtelif vlllyet Kızılay merkezlerin· 
dm Kmlay umuml merkeslne gön
derllen para yetilnu 1,330,585 Ura 14 
Jaıruf olmUftlU'. 

B. Metakaaam Yunan 
mı11etine beyannamesi 

Atlu 11 - ~ BapüUl B. lıfetü· 
~ ~adqlu zelzelesi fellte.tzedelerlne yar
dun etmek için efkRrı umumiye tarafından 
gösterilen arzu üzerine bir iane komi.test 
~ini tasvip etmiştir. Sabık Yunan Mil· 
n İktUad Nazın ve Prota gazeteain1n sahi
bi B. Basmacıoğlunun riyasetinde bulunan 
bu heyete, blr90k Yunan şahıd)'etler1 gir
miftlr. Komite, Yunan Sıhhiye Nasın B. 
KrimbUin riyasetinde ilk 1çtlmaını yapJ.· 
rak mesalalne başlamıştır. 

Bu münaaebetıe Başvekil B. Metabu 
Yunan mıuetlne hitaben ne§l"ettill bir be-

ıannamede dost ft ull Tiirk mmettne tal'< 
defllk n.bıtaıan De ballı bulanan Yunq 
lllllleUnin AnadolacleJrt P.eJsele tellJı:etınl 
b6ytlk bir teeulıle llrendilln1 kaydettik
ten 80l1I'a sonunda diyor Jı:1: clbnlnlm ti 

1er Yunanlı, kendi m vatandqlanna yq. 
dmı eder pbl bu ianeye Jı:opcaktlr.• 

Anadolu felüeı.edelerl 1gin yapalan yar-. 
dJJDlar Yunan lııl1Dl hubm Ue fQbelerl. Tllıi 
nanlestandakl mahalll ticaret ve aanayt ,.. 
esnaf odaları, Türk - Yunan ttcaret birll-
11 tarafından Jı:abal edllmeJı:tedlr. Yuna.a 
Ziraat baıık&ııı, Yunan süramm ba fellket
ten milteYellid teeaaör ve tadyelerinl Tür
kiye çltçllerine blldlrmlttir. 

Lord Lloyd halktan ;yardım 
iatiyecek 

Lend.ra 11 - İnglltere küleir eeıniJet:l 
relal lon:l IJoyd pazar günü Londra radyo
nnda İngilı.re n ımparatorlut halbn& 
hit&b ederek Anadolu sebele fellJı:etzedeled 
için yardım rica edecektir. 

Berlin Türklerinin bir 
teberrüü 

llerlln 11 (A.A.) - Buradaki Türk Jı:lil
J>thıde bir toplantı )'apılıruttır. Berltn bü
Jiik elçimiz B. HiiareY Gerede anavatanda 
vukua gelen büyük harelı:etiarz facia& et
rafında. bir konUfD18. yapmıştır. 

Bu toplantıda fellJı:etF.edelere Uk yardım. 
olmak üzere 8000 mark teberrü edllmlf v<1 
bu para koruıoloslutumuza. tevdi olunmut
tur. 

Alminyadati tonaol08luklanmızda da 
teberrü kabulüne baflanmlftır. Bir çot 
hayırsever Türle dostu Almanlar da, te
lltetzedeler için teberrüatta bulunmakta
dırlar. 

AaMi'a 11 <4.A.> - P.ranaız büyük elçi
- B. Magsigll, Franm büyük elçlllti me
murlan adına bir yardım olıN.k üzere Yar-' 
dun tomiıe.tne 500 i1ra tevdi eylemiftir. 

AallUa 11 (A.A..) - Afpn böJiik elçilıi. 
hareteı.lan felllreme1elerl için Afgan ltralı 
hapnetll .Zahir bap tarafından teberrü edi
len 2000 Inırtıtz Hraa ile, Afgan Kızılay ce
miyeti tarafından ı.Mrrü edJ.J.mif olan 3000 
iı\ııll1z llraaını Baı1c1ye VekAJetine tevdi 
eylemlftir. 

Ankara 11 (A.A.) - Havaa aJansınuı An· 
bra büroau, hareJı:etlarz fell.ketr.edelerintt 
bir yardım oltnak üzere, Yardım komitesi 
adına 100 lira teberrü etmiştir. 

Ankara 11 '(A.A.) - Aldıiupız maltim<ı.ta 
göre, felA.ketzedeler için Amertkadaki R• rn 
l>aşpeskoposu 200 dolar teberrü etmiftir. 

Bundan başka, Vqtngton büyüt elc;tll&\
mize hareJı:etilLrz f8llketudeler1 lçlrı :n ıh. 
telif aevat 'taratindan yet6nu 563 dohrı 
varan teberrüde bulunulmuştur. 

Yeni Delhl 11 (A.A.) - Hind hukumeu_ 
TtlrJı:lyedeld P.elzele tellJı:etzedeleri için ıooa 
pdır, teben11 etm1Plr. 

Rusya ve Balkanlar 
Stef ani'nin diploması muharririnin bir makaf esi 
Yarı . reaml Macar gcuete•i bir RomG -

Budapefte - Belgrad mtJ.elle•inden balıaediyor 
Roma 11 (A.A.) - Stefanl ajansı

nın dlplbmasl muharrirt yuıyor: Tu
na h&vsaamda ve BaJpnıama IUl
hun mUbafua edHmest, İtalyanın 
battı hareketi sayesinde kabil olmuş
tur. Bugün de bu mmtakada henüz 
halledilmemiş meseleleri muslihane 
bir surette halletmeğe çalışan, gene 
İtalyan siyasetidir. Ne İtalyanın ne 
de Macaristanın Rusyaya karşı teca
vüz niyetınde olmadıklan, fakat Kar
patıarın Cenubunda bolşevtzıriln hu
lt'.U ve nüfuz etmesine beraberce kar
fl koyacaklan söylenllebllir. 

Esasen büyük faşist meclisi, Tuna 
havzasında ve Balkanlarda vukua ge
lecek herhangi bir lıAdlsenin İtalya
yı ıt.kayd bırakamıyacağım, çünkü 
İtalyanın Arnavutluk krallı&µıın-

• İtalya ile birleşmesi üzerine bu mın
takada müşterek kara ve deniz hu
dutlaruııı. sahip bulunduğunu !beyan 
etmişti. Vaziyetteki ademi istikrar 
ve müstakbel tehlikeler muvacehe
süıde müessir ve emin bir teşrlld 
mesai için zaruri bir mukaddeme 
olan umumt uzı~ayı tahakkuk et
tirmek maksadlle Balkan mllletlert 
arasında meYcut ihtiJAflı meselelerin 
mütekabil anla.şma ve nisfet zihni
yeti dahilinde halledilmesi icap eder. 

Budapeşte 11 (A.A.) - Yarr resmt 
Pester Lloyd gazetesinin Belgrad mu· 
ha.biri, Macaristan ile Yugoslavya 
arasındaki münasebetlerin mesut in
kişafını kaydettikten sonra Roma -
Peşte • Be1grad müsellesinin cenubu 

farid Anupasmd& her an t'lıl!nml
yetı artan bli' unsur haline Jelmekte 
oldutunu yazmaktadır. 

Bu muhabire göre, bu müseııeae 
dlier Balkan devletleri e ve billıaa
ısa Bulgaristan ve Yuıunistan da iş
tirak edebilecektir. 

Katip Çelebi re Evliya 
Çelebi'nin •ezarlan 

Ankara ı ı (A.A.) - 'aber aldığımıza gö
re. 17 inci asırda yat.nıt ve Tlirk dilnya
amm 1llm ve edebiyaaahalannda kıymet
Jt eserlertıe bilyiit b' töhret bırakmlf olm 
Klttp Çeleblnln ~ulda Vefa clvann 
ve Evliya Çelebtnt Kasıml>&f&da b 
metrdk bir haldeıulunan ve yerleri 
1acat yeni caddtl" a.tftne teaadtıt 
me&arlannın buıDJı:tl durumlarının te 
tine Maarif veWli tarafından To 
arayı müze.sln n Tahsin Öz memur edil• 
mlftlr . 

VeJı:llllkçe, t mesarların münulp yerl~re 
nakli ile saıııerl adına birer anıd olarak 
muhafazası m icab eden teşebbüslerde 
bulunulacaJL"· ----
SoğuJa dağda kalanlarm 

k .... nlmamıa gidildi 
~L (A.A ) - Ahır dalında kal-aa 

iç Jtifln kurtarılması için bugün bir Jan
darma itrezest gönderilmiş, hava çok oo
tuk velyrazlı oldutundan, bazı yolculana 
da daırda kaldıtı haber alınm!ftır . .Ta.n
ctarmPüfrezesi bu yolculan da kurtnra• 
caJttıMüfreze beraberinde aotuttan to
ıı.ırır" için birçok kaputlar götilrmiıftüı. 

lng;erede aıkere çağrılan!~ 
ndra 11 (A.A.) - 22 yaşındaki 

tııızıerin silA.h altına çağrılmalan
rOB.§liınılmıştır. Bunların miktall 
-triben 240,000 e 'fBl'&C&ktır. 



l2 Xinwı 

~K~AtfPAN AKŞAMA 

f, Etki <Jlza yeni taam;, 
6ir tilrlıçe 11ramer ı 

lıaideai 
cTtiJ'kçft i(retmenl B. v.. imzastle

bir m6ttW tJ4mı. Son (iinle:rd• yq.· 
dığml ~ 1azıya cevap olaraJ( 
cİnllli'Je• iemenin katı surette yan. 
laf oldupau iddia ediyor. Ve iddiası
m isbat içia ae hepi.mİ2in ilk yahud 
ortamektepte bellediğimiz kaiaelerl 
tekrarhyor. 

Mektuptan "' sahrlan birlikte oku
yalım: 

Mnlflmunuz elduğu veçhlle •İnönüı ikin· 
el nevi izafet terkibinden yapılnuı müre\ .. 
kep bir lsinıCir. Aslı •İn• ve o.Önı kellme
lerı olup dnönü. terkibinin, yanl mürek
kep bir isimdir. Aslı •lnı> ve a.önı kelime 
Odatıclır. Yoksa. cönib diye bir kelime yo~
tur. Muzaf olan kelimeler meful veya mil· 
ımfüleyh ohluju zaman bir - eski tabirle -
nunu vikaye, şimdiki deyişle koruma cnı si 
~lır. Halbuki ~n. ira d ettıtıniz misnller
d eki e:Köpriij,t lfi.l:ınü, Şükrliı kellmelerın .. 
de gördOfiUı~ uüo ler asıl kellmedendir. 
Yoksa c!niiıUi mürekkep isminde ôlduıtu 
gibi muzar 4tii• sü değildir. 
Şu ha.14e. r:atı allniZln inütalflası veçhlle: 

<Mekln isaıt olCuğu ?.aman o:İnönilneı, 
Relslcümhurunıuzun soyadı olarak cİnönü.~ 
Ye• denllmelldlrl) şeklinde bir kaide vax
ına lüzum rettur. Bu ve buna benzer mü
r ekkep istınlcrln, - ister mekftn 1sml olsun, 
ister soy~Clı - izah ettiğim kaideye uyarıık' 
daima. clııönü'nee şeklinde kullanı.lma.s( 
1cab edet. Zira: her hangi bir terkip veya. 
kellnıe soyadı olarak alınmakla, o kelime 
veya t erkibin mahiyeti de~işmez. 

Çalışkan, lıatti. orta kabiliyette 
taleltm,iq ltiliiği vamer kaideleri! 

Fakat lair •e başka cihet var ld 
muhterem ifretmen nazan itibara 
almamış: 

Soya4.ları ),izde yenidir. Sekis oa 
seııe evvel, ltir insan · cHasan Emin~ 
nü• tal'DD.U iSimlendirllemesdL BÜ 
adet şimfi zuhur ettl Öyleyse kai
desi .ıe 1tidikte doğacaktır. Nitekim 
doğuyor da. Halkımız da mütemadi
yen bu tarz 11oyadlannı yekpare mü· 
rekkep kdiıne telakki etmek, m~Un 
adından a,n olarak nihayetlendir .. 
m ck mqlini hissediyor. Kimse 
«meydan olanıt Eminönüne e:Eminö
nü'ye ritUmıt demiyordu; bu kelime
yi soyadı alan ~hıs hakkında «Emin· 
önüyü giirdümıt diyor. 

Hoş geçen yazımda, ben, mutlak 
birşey söylememiştim ya... «Bence. 
diyerek kanaatimi yazmıştım. Şimdi 
büsbütün ısrar ediyorum. Zira o ma
kalemi okuyan Refik Halid gibi, 
Orhan Seyfi gibi tiirkçenin hakldle 
üstacıı olan edlplertmlz, mütalaamı 
doğru 1mliular ve beni cesaretlendir
diler. Lisanımızın yeni taazzuv eden 
kısımlan için kaide vezettiğimi söyle
ınek suretile üstadımız Refik Halid 
bana iltifat bile etti. 

Filhakika, (Eminönü'ye gittim) 
dediğimiz zaman, vazıh şek.ilde bir 
iıısana ıittiğiniz aİılaşıhr. (Emin(). 
nü'ne rUtim) dediğiniz zaman ise 
lnahud nıeydana gittiğiniz manası 
çıkar. 

Böyle ayırd edici bir şekli halkın 
ıt1eyliııde hissetmişkeJ] niçin hemen 
dUJınizi zenginleştirici yeni bir şekil 
diye ona yapışmıyalım: istifade etml
Yellm? 

Muhtelif ahıs isimlerini saydığımız 
Slrada, bay H. V. nin muvafık bulduğu 
tal"Z, bakınız nasıl soğuk düşüyor: 

<ılıüştü'yü, Şükrü'yü, Hüsnü'yü, 
l<:öprü.J.ü'yü, Eminönü'nit gördüm.,, 
Sakatlık derhal kulağa çarpıyor. Hal
buki «Rüştü'yü, Şükrü'yü, Hüsnü'yil, 
Röprüfü'yii ve Eminönü'yü gördiim.u 
dediğlntz vakit söz gayet nettir. Buna 

- Tramvay şirkete alttken maşaı. ı 
lalı tenkitlerinize payan olmazdı bay 
Amca .•• 

8ahtf e s 

1 IST ANBUL HAYA Ti 

t L \ lnad da bir muraddır 

Teberrilat· 723,691 llrayı buldu 
Misafirhane ve otellerdeki felaketzedeler için 

Fatih tarafında evler tutulacak 
Fellketudelere yapılacak yardım iflerl

le me§&"ul olan mllli komite dün de Vall 
Dr. Kırdann relsllA't altında tlplanmı.ştıı. 
Tacir, emlAk sahibi, müessese mümesslll 
olarak bir çok zevat. komiteye miiı'acaat 
etmiş, yapacaklan teberrüat etrafında: 
teahhüdatta. bulunmuşlardır. Dün aqam 
geç vakte kadar devam eden bu teahhü
dat 25 bin llrayı geçmiştir. 

Bundan başka dün kazalardaki KızılaJ 
fubelerlle Kızılay merkezine yapılan te
berrüat yekunu 381M lira. 37 kuruıtur. 
Evvelki günkü hasılat yekl1nu 685,587 Ura 
olduğuna göre dün akşam geç vakte ka
dar toplanan para 723.691 lirayı bulmuş
tur. · 

Zelzele mıntakasından dün şehrimiz~ 
yeni bir kafile gelmemiştir. Sirkeci mıs:ı .. 
tirhanesinde banndınlan felAketzedeler\n 
hepsine yatak, çamaşır verilmiş, bunlar 
hamamlarda temizlenerek eski eşyalıı.rı 

ütüden geçirilmiştir. Misafirhane ile oteı
ütüvden geçirilmiştir. Şehrimizdeki ak.ra· 
balarına iltica eden bazı kimseler de 
zanlrl lhtlyaçlan için kendilerine yardııu 
yapılmasını lsteml.şler ve bunlara. dün 
milli komite tarafından nakden yardım.
da bulunulmuştur. 
Diğer taraftan milll komite ml.saflrhıı .. 

nede ve otellerde barınan aileler için ~., 
tutmata teşebbüs etmiştir. Bu evler , bu· 

.· 

Belediyenin getirteceği 
otobUsler 

Ucuzluk deiil, iyi evsaf 
tercih edilecek 

Belediyenin Avrupadan cetırtecetı H 
parça. otobüs için açılan münakasa mUd· 
detl 3 marta kadardır. 350 bin lira lte,lf 
bedellle Uan edllen bu münakasa, Elektrik, 
Tramvay ve Tünel idaresi tarafından açıl
mıştır. Bu müessese, ticarl blr mahiy~tte 
olduğundan Belediyenin tabl olduğu Müc 
nakasa ve müzayede kanunu haricinde ha.· 
reket etmektedir. Çünkü Müzayede ve mü
nakasa kanununda başlıca tart, en ucus 
ftat veren talibe lşi lhale etmektir. Halbu• 
ki otobüslerin mübayaasında ucuzluktan 
ziyade diier evsafın bulunması icab ettı
linden, otobüs şartnamesine konan blr 
madde ııe aranılan vasıflar gösterllmlştlr. 

Otobüsler için Tramvay idaresi Şişlide 
tramvay deposu yanında bir garaj yapa
cak, ayni zamanda tramvay tamir atelyest 
de otobüs tamirine elverişli şekilde genlş
letllecektlr. 

Otobüslerin mübayaasına tahsis edilen 
350 bin Ura Tramvay, Elektrilc bütçesinden 
ayrılmıştır. Belediyenin, Belediyeler banka.• 
sından istikraz ettiği bir milyon Ura bu işe 
tahsls edilecekti. Fakat Belediyenin ban
kadan borçlandıi'l bu para. ayn bir t>tlt
çe ve teşkUAt ile idare edilen otobüs müb&
yaasına tahsis edilemlyeceğlnden, Beledi
ye, bu bir milyon llrayı başka bir malcsa
da aartedecektır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karşılık, cıMecidiyeköyünü, Erenköyü
nü. Emlnönünü gördüm.l> deneni"& yttr 
isminden bahsettiğiniz meydana çı
kıyor. 

Bunlar, <ıeski ağza yeni taam» ka
bilinden kaideler! Yeni hayatunısın 

yeni türkçesinden doğuyorlar. 
Şimdiye kadar yoktu ki ilk ve erta

mektep1enle okutulanlar meyanında 
bulunsun ve bunlan bir öğretmen ez
berlemiş olsun! Bu gibi kaideleri di
namik hayatm ainesiııden bulup çı
karmak esasen biz muharrirlere de
ğil, gene öğretmenlere, ilimlere düşu. 

(VA - Ntl) 

· · · Birlnin parmağı çizilse tram- ı 
vaya ka.nlı katil payesi verilir •.• 

Feliketıeedler Sirkecideki misafirhanede 
günden itibaren Fatıh tarafında tutula
cak, soba, yatak ve diR-er zaruri eşya te
darik edildikten sonra felfı.ketzedeler bu 

ibatelerini temin edecek nlsbette alle ba
şına para verecektir. 

FelAtetzedeler evlere yerleştirildikten 
evlere nakledeceklerdir. Evler tutuldu!!:- sonra Sirkecideki m!aflrhane yeni gele-
tan sonra milli komite bunların i~ ve cek felAketzedeler için bot bırakılacaktır. 

Karilerimizin 
mektuplari 

Biiyiikadada ba~boş 
köpekler 

Büyükada, fU son birkaç seneden
berl, akla sığamıyacak bir klf gör· 
mektedir. Geçen üç sene gördükleri· 
mizden sarfınazar, şu son kış esna· 
sında, Hızırtepe (Ayayorgl)den inen 
aç ve açlık yüzünden vahşlleşmlş kö
pekler, şimdiye kadar bli'iblrlnl nın
teakip dört koyun parçalamışlardır. 

Bunlardan dördüncüsü geçen gün, 
köyün tam ortasında, Aslan Freski} 
köşkünün kÖ§esinde görülmüştür. Bu 
gidişle bir gün hatt.A in.sanlara &aldır· 
mıyacakları ne malüm? Bir aralık 
Adalar kaymakamlığının, koruculara 
ve çamlık bekçilerine köpekleri öldür
mek emri verdlti, hatt.A beher öldürü· 
len köpek için Adalı avcılara üçer 11· 
ra vereceği şayi olmuş ise de, bu şa· 
yla tahakkuk etmemi§tlr. 

Adalarda kurt yok, yaşıyamaz. L§.. 
kin Büyükadada kurttan beteri var. 
Mercilnln nazarı dikkatini celbetmenl
zl sellmetl umumiye namına rica t>de-
rlm. Emin Emekti 

Yeni birlikler 
Otomobil ve motör acente
leri de bir birlik yapıyorlar 

Demir İthalatçılar Birliği limited şlrkett 
diln faaliyete başlamıştır. Birliğin serma
yesi 50 bin liradır. Demir tacirleri, dün öt
leden sonra Milli sanayi birliğinde ilk top. 
lantısını yapmıştır. Pazartesi tekrar topla
nılııcnktır. Kalaycılar ve Bakırcılar İthallt 
firketleri de dün Ticaret odasında topla
narak kendllerinl alakadar eden mesela
lerl görüşmüşlerdir. 

Dün gene Ticaret odasında çlvlcller ve 
nalburlar toplanmışlardır. Toplantıda hı
pat malzemesi !!atinin yüksek olduğu t es
bit edilmiştir. Bu yüksekliğe sebep, Şarltl 
Anadoludakl yeni inşaat faallyetının 
uyandırdığı fazla kazanmak hırsıdır. Vail 
ve Belediye Relsl B. Liitfi Kırdar, çlvlclleı: 
ile nalburlan villyete çatırınıştır. 

Otomobil ve motör acenteleri dün Tict.-

. . . Fazla yolcu alınsa sardalya ku
tusu denirdi!... Gerçi milli menfaat 
bakımından pek yerinde tArizlerdl ... 

Bir kamyon bir 
ihtiyarı çiğnedi 

lhtiyarm hüvi,.eti anlatıla
madı, kamyon da meydanda 

yok 
Evnlltl gUn sabahleytn aat. 10 aıralann

da Edlmeden İstanbul& reımekte olan "8· 
man yütlU bir kamyon Da.utpaşada r.skert 
fınn civarından geçerken 1stanbul tarafın
dan beyglr üzerinde giden altm14 yaşların
da bir adamı çiğnem.lftl. Beygirden yuvar
lanan adamın kafaaı otomob!Un tekerlek· 
lert altında. parçalanmlf Ye vakayı mütea
kip şoför kamyonla derhal kaçm14tır. 

Mahalli jandarmuı Ye adllye tahkikata 
el koymut. ölen adamın üzerinde evrak ve 
saire bulunamadıtmd&n hüviyeti anlaşı· 
lamamıştır. Cesed o civarda. Vidos köyüne 
gönderllerek koylüler arasında teşhir edll
mlşse de kendislnl köyUller de tanıyanıa
:ınlllardır. HüviyeUnln te&bltl için tahki
kat devam ediyor. 
Diğer taraftan, bayı müteakip kaçan 

toförün itim oldutu ela anlaşılamamıştır. 
Müddelumumllik taratmdan yapılan ilk: 
tahkikatta bu kaz1.11 M '71 numaralı kam
yonun yaptıi'l ve kamyonu kaçarken gör
dükleri iddia edilmifM de bu numaradaki 
plAkayı ~ıyan kamyon da bulunamamış
tır. Kazanın hakikaten bu kamyon tarafın
dan yapıldıi'l şüphelidir. Müddelumumlllk 
bu cihetin aydınlanınuı için tahkikatı ge
nişletmiştir. 

Dün 200 bin kilo mazot geldi 
Dün, Inglllz bandlr&lı Dezan vapurUe ll· 

manımıza. 200 bin kilo ınuot gelmiştir. 

* Yenl yapılacalt yollarda elektrik. su, 
havagazı ve telefon Meal&nnın yol vazl
yetine göre inşası için Belediye İmar mü
dürlUtilnde bu mileslelıelerln mümessille
rinin lştiraklle bir toplantı yapılmıştır. Be
lediye, yapacai'l yollann bir listesini bu 
müesseaelere verecek Ye bunlar bu bacalan 
en kısa bir zamanda inta edeceklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ret odasında toplanaralc bir ithalat birliği 
kurmağa karar vennlşlerdlr. Şehrimizde 
47 acente vardır. Gelecek hafta t ekrar top· 
lanarak birliğin nizamnamesini tesblt ede
ceklerdir. 

Demlr, kalay, teneke, deri, çay, bakır ıt
halAt limited firketıert Ömer Ablt hanında. 
faaliyette bulunacaklardır. Önümüzd~kl 
pazartesinden itibaren mezkiir şirlı:etlcr 
ömer Ablt hanında müracaat kabul ede· 
ceklerdir. 

ı 
_ Fakat 1.f Belediyeye geçtllcten 80nra 1 

d& tramvaylar gene o tramvay!.. Ve nstüne 
O.stliilt blltibı tenkit oklan da kılıfta!. 

Sirkeciden binen zat tramvayın 
kapısını açık bırakarak orta yere dl
Jdldl, paltosunun kalkık yakalan al
tından kalın kaşku1unu düzeltmeğe 

başadı. Tek kanapede oturan yaşlıca 
bir adam hiddetle homurdandı: 

- Kendisi iyice sarınmış sarmalan
mış da, başkalannı düşünmüyor bile .. 
Bu havada tramvay kapısı açık bıra
kılır mı? Zemherinin ayazında za. 
türreeye yakalanacağız. 

Sert rüzgarla kar tipileri :içeriye gi· 
riyordu. Oturanlar birer ikişer başla· 
nnı çevirip kapıya baktıktan sonra 
hiddetli nazarlannı ayakta duran yol· 
cuya çEvfriyorlar; o hiç a1nnş etme
den kaşkulunu daha sıkı sarmağa uğ• 
raşıyordu. 

Arka sırada oturanlardan biri da
yanamadı, adamın paltosundan çeke. 
rek: 

- Bayım, şu kapıyı kapasanız a, 
dedi. Haziran ayında değiliz. Soğuk
tan donduracak mısınız bizi? ... 

Öteki, dudak bükiip mınldandı: 

- Orası beni alakadar etmez. 
Oturan zat asabileşti: 
- Kapıyı siz açık bıraktımz bayım. 

Kapayınız. 

- Siz bana emir veremezsiniz. Ka
pıyı kapamağa mecbur değilim. 

- Mecbursunuz efendim. Açtığınm 
gibi kapayacaksınız. 

- Reca ederim, likırdıyı uzatmay1-
nız. Sizin de bana akıl vermeğe hak
kınız yoktur. Tramvay kapısı kapa
mağa kimse beni icbar edemes. 
Başka bir yolcu münakaşaya U. 

nştı: 

- Baynn, kışın tramvay kapısı açık 
durmaz. Bakınıs, camın üzerine; 
cKapıyı kapayınıs.• diye yazınışlar. 

f nadcı yolcu, hiddetle ona da cevap 
verdi: 

- Okumasını ben sizden daha iyi 
bilirim. Oradaki yazı bir emir dtğil
dir. Biraz dikkat ederseniz, orada; 
«Lütfen kapıyı kapayınız• diye yazıh 
olduğunu görürsünüz. Bana da bu şe. 
kilde söyleseydiniz kapıyı kapatırdım. 
Fakat emirle ış yapmam. 

İleriden başka bir ses yükseldi: 

- O yazı, kapıyı kapamalan için 
yolculara bir ihtar olarak yazılmıştır. 
Baştaki e:Lütrenıt kelimesini bir ne. 
saket eseri olarak koymuşlardır. 

Sağdan soldan tasdik sesleri: 

- Evet... Çok doğru. «Lütfen• ke
limesi nezaketen yazılmıştır. Kapıyı 

açıp giren yolcu tekrar kapamağa 
mecburdur. 

Tramvay Köprü üstüne geldi. Kapı 
hail açıktı. Acı rüzgar adeti enseleri 
ısırıyor, yolcular arasında da cLütfem 
kelimesi üzerinde münakaşa uzayıp 

gidiyordu. 
Bu esnada ön kanapede oturan yaşlı 

bir zat gülümseyerek yerinden kalkıp 
ayakta duran inadcı yolcunun önü
ne geldi: 

- Bayım, siz inadınızdan dönme
yiniz. tnad da bir müraddır. Şimdi 
ben liltfen kapıyı kapayacağım. Fakat 
siz de lütfen yerime otunnayınıs. 
Ayakta kalıp bir de ceza çekmiyeylm. 

Sinirler yatıştı. Hiddetli homur• 
danmalar kahkahaya döndü. Fakat; 
ihtiyar zat kapıyı kapayıp dönünce
ye kadar arka taraftan binen gen9 
bir bayan zavallının yerini işgal etti. 

Cemal Refilc 

... Halbuki halk yeni ıeldlde rahat ede
cetlıtl sanıyordu! 

B. A. - Kusura balcma bayım, tenkit 
okl&nmızı tııına.ra ko)'du.ran da l.fte -
lm.lt olda! .. 



ilk ltalyan gönüllüleri 
Helsinkiye vasıl oldular 

(Ba, taf'afı 1 incl ~) 

da tutulan İtalyan tayyareleri Roma 
tarafından Bel'lin neııdlııde yapılan 
tefebbüaler üzerine İtalyaya iade 
edilmift1r. 

Almanya İtalyan malzeme· 
ıini elan vermedi 

Londra 11 - Almanya, ttaıyanm 
dört teşe~üsüne rağmen, FinJ.A.ndi
yaya sevkedilecelc İtalyan mabem&-
8lnl alıkoymakta devam ediyor. Bun
lann FinlAndlyaya gönderilmesine 
müsaade etmediği gibi İtalyaya iade
mru de kabul etmemektedir. itaıya
nın Berlln sefiri Atolico dün yeniden 
teşebbüste bulunmu.ştur. Fakat Al· 
manya vaziyetini değiştirmemiştir. 

Bu hddlsenin İtalya ile Almanya 
arasında esaslı ihtildfiara sebeb ol
ması muhtemeldir. Almanya Sovyet 
Busya tarafını tutmaktadır. İtalya 

ise Sovyetıere aleyhdar vaziyet almıt
tır. İtalya bu suretle hareket etmek
le antikomintem pakta sadık kal· 
maktadır. Binaenaleyh Almanya ile 
arasında bir ihtllAf çıkarsa buna AJ.. 
manya sebebiyet verml.ş olacaktır. 

İsveç Kralının nutku 
Londra 11 - tl'ç Skandlnavya dev

leti, İsveç, Norveç ve Danimarka FJn. 
llndiyaya yardımda bulunmağa katı 
surette karar vermişlerdir. İsveç 
Kralı Gustave bugün parJ.Amentoyu 

açarken söylediği nutukta: cİsveç 
FüılAndiyaya, muktedir olduğu bü· 
tüiı maddt ve 1nSant yardımda fbulu
nacaktır.> demiştir. 

Kral .İaveç'Jn emniyetinin icab et
tlrd111 müdafaa tedb1rlerlntn alın
makta oldu~unu, nılllt müdafaa büt
çesinin 47 milyon İngills llrul der. 
CMbıe çıkarıldığını söylemiş n halk
tan fedaklrbk istemlştlr. 

Diler taraftan Norveç ve DanJ. 
marka da Flnllndiyaya yardımda bu
lunmaktadır. 

lıveç gazetelerinin Alman
yaya cevaplan 

Stoldıolm 11 (A.A.) - Finllnd.iya
ya yardım bahaneslle Skand1navya 
devletlerinin İngiltere tarafını istilzam 
ettiklerine dair Alman ittlhamlanna 
cevap veren İsveç matbuab, İsveç'in 
bttaraflıktan katiyen aynlmaksız:ın 

Ftnllndiyaya yardım edeceğlni mtıt
tetıkan yazmaktadır. 

Stokhobn 11 (A.A.) - Mton Bla.
det gazetesf.nlıı Berlln muhabirine 
göre, Hltler, İsveç meselesi hakkında 
Nazi erkA.nile müzakereler yapmak
tadır. Bu papta bir tebliğ neşredilme
si muhtemeldir. 

Norveçin tedbirleri 
Londra 11 - Norveç hükô.mett ha

va tehllkeSine karşı tedbirler almağa. 
karar vermiştir. 

Karadenize dünde hiçbir vapur çıkamadı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yakında Mersine gidecek Erzurum 
vapuru ile Tırhanın tamirine yara
yacak alılt ve aksam gönderilecektir. 
Dün, llmanwuzda da hafif fırtına 

vardı . Maamafih, vapur seferleri in
tizamını kaybetmemiştir. 

Istanbulda dün ha va kapalı ve kıs
men karlı geçmiştir. Rüzgft.r şimali 
şarkiden saniyede 6 ila 8 metre hızla 
esmiştir. Sıcaklık en fazla 2, en az 
sıfır derece idi. 

İki sandal devrildi, 2 kişiden 
haber yok 

Üsküdarda oturan Hüsameddin is
minde biri; balık yüklü sandallle dün 
sabah Balıkhaneye gelmek üzere yo
la çıkmış, Saraybumu önlerine gel
diği bir sırada sandal sulara kapıla
rak devrilmiş ve Hüsameddin de de
nize düşmüş ise de yetişen bir römor
kör tarafından lmrtanlını~ ve tedavi 
edilmek üzere hastaneye kaldınlınış;
tır. 

Yine Üsküdarda oturan balıkçı 
Cahid ve Hikmet isimlerinde iki kişi 
dün sabaha karşı İbrahimin sandali
le balıkhaneye gelmek üzere yola çık
mışlarsa da Saraybumu açıklannda 

Ekmek fabrikası 
İngiliz müessesesi yakında 

tekliflerini bildirecek 
Şehrimizde ekmek tabrtka.sı kurmak için 

Belediye ne temas eden bir İnglllz tabrD:.a-
8Ullll mümesslll B. Kelkman, Ankaradald 
tenıaslannı bltınnlı ve Ankara Belediye
.aile esas itibarile anlaşmıştır. Müessese, 
Ankarada 8 saatte 32 bin ekmek lmal ede
cek bir fabrika kuracaktır. 

M\imessll, Istanbulun ekmek vaziyet.ini 
de tedldk ettlllnden İstanbulda .kurula
cak fabrika etrafındaltl tekliflerini ya 
Londradan gönderecek, yahut da tekrı\r 
İstanbula. dönerek burada tekliflerini ya
pacaktır. 

Japon kabinesi istifa ediyor 
Tokyo 11 (A.A.) - Havas ajansın

dan: İyi malt1rnat alan mahafil Baf
vekil B. Abe'nin istifa etmeğe karar 
verdiğini ve bu kararını Kabine erk~
nına bildirdiğini söylüyor. Bu kara1·, 
yeni Kabinenin t~ekkülüne kadar res
mi mahiyet iktisap etmlyecektir. 

* ıstanbul Mllll Sanayi Blrllğlnden: Nl
zamnamemlzln 12 ncl maddesine göre 
29/l 940 pazarte&1 günü saat beşte Birllk 
merkezinde ldlyen yapılacak heyeti umu
miye taplantısına sayın Azanın teşrifleri
ni dileriz. 

Ruzname: 1) Senelik me.sal raporu, 2' 
Senelik hesap raporu, 3) Yeni idare h-'- , 
yeti seçllmes1. 

ŞERİR TİYATROSU 
Tcpebqı Dram Jusnu 

Gece saat 20,30 da 
HAYAT BİR RtiYADm 
ırt.iklll cad. Komedi kmm 

Gece 1aat 20,30 da 
SÖZCN KISASI 

suların tesirlle sandal batmış, üçü de 
denize dö1dilnlüşlerdir. 

Hikmet, yüze yüze kendisini kur
tarmış, fakat İbrahim ile Cahid bu
lwıamamıştır. Bunların da yüzerek 
bir tarafa çıktıklan tahmin edilmek· 
te<ilr. 

Vapurlar limanlara 
sığınıyorlar 

Giresun 11 (A.A.) - Denizde ve 
karada, iki gündenberi fırtına bütün 
şiddet11e devam etmektedir. Limanı
mıza gelmesi beklenen vapurlar fır
tınadan diğer limanlara sığınmış 

bulunmaktadırlar. 

Tekirdağ 11 (A.A.) - Şiddetli so
ğuklar ve kar yüzünden İstanbul ile 
Tekirdağ arasındaki otobüs seferleri 
inkıta& uğramıştır. Marmarada fırtı
na devam etmekte olduğundan üç 
gündenberl llmanımızda bulunan tuz 
gemisi hareket edememiftir. 

Sinop 11 (A.A.) - Karadenlzde fırtın&· 
nın devamı dolayıslle vapurlar seferlertrJ 
muntazaman yapamamaktadır. Bu yüzden 
Denl.zyollarının İstanbul - Trabzon sefe-.ri
nl yapan İzm1r vapuru İst.anbuldan lima
nımıza dört gfuıde gelebllmt§tır. Yolda de
nizle çarpışma neticesinde vapurun bq tcı.
rafındakl isim JA.vhasını dalgalar kopanp 
götürmüştür. Vapur llma.nım.ızda fırtına
nın ve tipinin geçmes:liıl beklemektedir. 

Tlrtlse Radyodifibyon Postalan 
Dalga uzunıutu 

CUMA lZ/1/94.0 

12.30 Program ve memleket saat ayan, 
12,35 Ajana ve meteoroloji haberleri, 12,&0 
Türk müziği (Pl.), 13.30/14 Müzik: Ka~ık 
hafit müzik <Pl.l 

18 Prosraın ve memleket saat a;yİLn, 18,06 
Türk mftzll1: Türküler ve oyun havalan 
Badi Yaver Ataman, 18,20 Türk milzlli 
çalanlar: Fahire Fersan, Renk Fersan, Cev
det Çatla, 1- Okuyun: Necmi Rlza Ahıs
kan, 1- Sultanlyegih peşrevi, 2- Dede - Bul .. , 
tanıyeclh alır semai: (Nihan ettim senl). 
3- Lemi - Sultanlyegih §arkı·: (Andıkça 
geçen günlert). 4- Arif bef - ~Ah §8.l'kı: 
<Bülbül yetl§lr batnmı hun etti teganın), 
5- Arif bey - Muhayyer ~arkı: Eı ateşi gam 
batnını yak), :z.,.:; Okuyaa: Radite Erten 
1- Sel. Pınar - Kürd Hica_Xlr §arkı: (Ne 
gelen var ne haber), 2- Musa. Süreyya -
K,prd. Hfcazklr prkı: (Otln doğmayacak). 
3- Arif bey - Kan:ıW tarit: <Yıkma sa
kın burcl penahım. felelı:), 4- Lemi - Kar
cığar p.rkı: <Bir göJee ol benl peflnden ıto,· 
tur), 19 Serbes saat, lt,10 Mein.ıeket 'Jaat 
ayan, &jans ve meteotcHojf habetlerl, 19,25 
Türk mOslli: Fasıl heyeti, ~o KonUf!Da (Mil~ 
U ltahram&nlıt mentfbelerl>, 20,15 TemstI: 
Köyün baykUfu, yazan: TJ!,hfr Olgaç, 21,15 
8erbes 81LB.t, 21,25 Müzik: Ra~o orkestrası 
(Şet: Dt. Pra.etorius), 1- L. ~ Beethoven: 
Prometheus uvertürü, 2- F. ,Mendelssohn 
Bartholdy: Hebrldler uvertürü, 8- A. Boi
eldieu: Le Callf de Baghdat uvertürü, •
A. Borodln: Üçilncu (BI memlş) Senfoni, 
la minör, 22,15 Memleket saat ayan, Ajana 
haberleri, ziraat, esham - tahvllAt, Iwnbl
yo - nukut borsası Ctlat), 22,35 Müzik: ·So
llstler (Pl-, 23 Müzik: Cazband (Pl.), 
23,25 - 23,30 Yannki program ıve kapanı• 

.JI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Bugün matinelerden itibaren 

•• •• uncu TAKSiM sinemasında 

hafta 
··~········································· 

70,000 kişi gördü,, güldü, ağladı 

BUO'CN 

İ p E K sinemasında 

1 - ŞERLOK HOLMES 
2 - 3 PALAVRACILAR 

2 Türkce aözlü filim birden , 

( Baskerviller'in Köpeği) 
POLiS HAFiYESi 

~-------- Aynca: GRAF BPEE zırhlısının Montvideöda lnfilik ve batması ________ _ 

Aık mı iıtiyorıunuz ? Heyecan mı anyorıunuz ? Müthit ve Muazzam sahneler mi 
görmek iıtiyorsunuz 7 Harikulade meraklı bir mevzu mu bekliyorıunuz ? 

Bunların hepsini size 
Dünya SfnemacıhQının tek pırlantası 

CEBELUTTARIK CASUSU 
filminde bulacaksınız 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
nüshası iPEK sinemasında FRANS~~:a:ÖZLtt SARAY sinemasında 

1 Ankara Borauı 1 
il İldnciklnua Hl 

Türk borcu I Petln 19.275 
Ergani 19.80 
Sıvas - Erzurum lll 19.21 
PARA Ye ÇEKLEa 

1 Sterıın 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Pr. 
100 Florin 
100 RaY1mark 
100 Belp 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çokoslovak Kr 
100 Peseta 
100 Zlot.ı 

100 Penao 
lCO Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 Jayeç Jl'r. 
100 RubJ• 

Kapanlf 
5.21 

129.431() 
2.95 
6.70 

29.105 
69.4590 

21.7775 
o_g55 
1.5925 

13.19 

23.5525 
0.965 
3.1575 

!0.915 
30.8215 

MEVLÜT 
Beklenmedik ufu-

lü Ue bizlerin ve bü-.. ------• 
tün tanıdıklarının 
yüreklerinde unul
maz ve unutulm~ 
yaralar açan İstan
bul vlllyetı varidat 
kontrol memurla -
nndan Suat Çınar
ollunun as1z ruhu
na ithaf edilmek 
üzere &timtbıün kJ.r.. 
lı:ıncı gecesine rast
hyan 14-1-940 :pa
zar aiinti <Sile na
mazını müteakip 
Öatildard& Dotaneı
lar cami şerifinde mevIQdü nebevi okuttu
rulacatından merhumu tanıyan ve aeTen
lerln hatun.sun ihya maksadlle tep:iflen
nı rica ederiz. 

Eti: Dünaev ÇuaaroJ1• 

VEFAT 
Eski mabeyin ka.tlplerlnden mer· 

hum llılehmed F.d.ib beyin kızı ve mu
sild muallimi Mehmed Baha Parsın 

refikası ve doktor Bedreddin Parsın 
valdesi ve Halide Edib A<inanın hem
şiresi Sultan Selim Cüınhurt,et lise
.Si İngilizce muallimi bayan Nilüfer 
Pars dün akşam rahmeti rahmana 
kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kızta
şmdald evinden kaldırılarak Fatih 
camlinde ikindi namazı kılındıktan 
sonra Edimekapısındald husus! mak
berlne defnolwıacaktır. 

Kederdide ailesine beyanı taziyet 
eyleriz. 

TEŞEKKÜR 
SOn Harbiye Nazın general Ziya Kutna

tın vefatı münasebetlle ailesinden aşağıdaki 
mektubu aldık: 

Ufullle blzi matcmlere garkeden aile 
re1slmlz1n hastalığı ve cenazesi ile alAka
dar olmak veya bizi taziyet etmek lfttfu
nu gösteren Müdaafal Milliye VekA.letine, 
bütün silah arkadaşlanna, Denlzyollan 
müdürüne, Esirgeme deme~ azalanna, 
Avrupadan ve taşradan telgraf ve mektup 
yollıyan dostlarımıza ve muhali ınümkiln 
yapmak 1ç1n uğraşan doktorlarımıza ,gaze
tenlz vasıtaslle teşekkürlerimizi bildirme· 
hlzl rica. ederiz. 

Oğlu Zevcesi 
Osman Miinlr K.atnak U1ri1e Katnalt 

Bugün SAKARVA'da--ı 
İstanbulda görülmemiş büyük blr 
Film: Şen ve Şuh bir Fransız filmi 

Macera Kadınları 
(AristokraUar klübü) 

ViVIANE ROMANCE • ELVİRE 
.POPESCU - ARMAN BERNARD 

Günün hAdiselerile alfiltadar büyük 
bir film 

Denizaltı Avcı Gemisi 
(Fransızca sözlü) 

-.RİCHARD GREEN • GEORGES 
BANCROFT üe 

Denizaltı harbinin bütün heyecanını 
yaşatacaktır. 2 büyük ve güzel filim 
birden ... İlaveten: Fox Jurnal son 

~--• dünya havadisleri ve GRAF von SPEE nln infilı\ki ve batışı. -

Arabistanın cenneti Yeşil Lübnan da çevrilen en büyük Şark filmi 

TÜRKÇE 

HURMALAR AL llNDA CEMilE • 
Devlet Dem iryollart ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilin lan 
DD. Yollar~ Sivas cer at.elyeslnde çal~nlma.k üzere tecrübeli elektrikçi ustalanna 

ı scele ihtiyaç vardır. Yüksek t.evetUir febekesinde, motör montaj ve tamiratında, mü· 
temadi ve mütenavip motOr sarıplannda çalışmış işçilerden talip oıanlann H. Paşa 
garında blrincl ı§letme müdürhiğüne müracaat etmeleri. .303> 

* Aşağıda mevkii, nevi, senelik muhammen kira bedeli, muvakkat teminatı yazılı gı;.yl'! 
menkull<!r ay.rı ayrı ve üçer sene muddetle açık arttırma. usullle klraya verilecektir. Mu· 
uyede 22/1/9'0 paznrtes1' gunü saat 11 de Sirkecide 9. İlletme binasında A. E. komta
yonu taratmdnn yapılacaktır. Istetlllertıi aynı aün ve saatte komisyona gelmeleri ll • 
zıındır. Şfut.namekr parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Mevkii Nevi Senelik kira Teminat 
90.23 L. 
22,73 L. 
M.00 L. 

Sirkeci istasyon ikl adet kiiblk satış bara.kası 401 Uru 
Yetllköy , No. 2 Si.Uf barak.aaı 101 > 
Bakırk.öy , Satı§ barakası 240 • 

d36t 

1 * lstanbul Belediyeai ilanları * 1 
tık Tahnün 

'J'eminat Bedeli 
26lt,52 3473,58 Mezbaha ve Koyun tadat tapılatıDdan denize ki.dar olan yolların 

harçlı parke kaldınm infQ.Sı • 
407,58 5f3i,f0 Beyotlu Şi§hane meydanı Çocuk bahçesi civanndaki yollann parke 

kaldmnı lnaıası. 
tık temlnat mlkdada...--ı llc tahmin bedelleri yukarda yazılı işler ayrı ayrı açık ek

sllLmeye konulmuttur. İhale 8/1/940 peroembe rünü saat H de daimi encümende ya
pılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelt.t mlidtirlütii kaleminde ıöriilebillr. Taliplerin 
ihaleden 8 gün evvel Fen !§1er1 müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve 939 yalı Ti
caret odası ve.'lfkalan ne bltıikte ihale günü muayyen saatte daimi encümende buiu-
mala.n. (44) 

Harp akademisi komutanh~ından: 
Harp akadcmlsine yevmiye üç lira ücreue bir elc:ktrlkçl alınacaktır. Nafia VekA

letlnden tascl!kli üçtmcu d<!rccf ehliye\nameyt hallı olması §arttır. 
Taliplerin 15/II. Kdnun/940 tarihine kadar Yıldızda Harp Akademisi Jtomutanlı-

ğın:ı. müracaat eylemeleri. (3H) 

Befiktaf BalkeTiDden: 
Zeliele fellketıne utrayan vatandaşları

mıza Be§lktq Halkevinln bir yardımı ol
mak üere 13/1/ 940 cumartesi akşamı sa.at 
20,30 da Beşi~taş Gürel sinemasında bi:' 
müsamere tertip edilmiştir. 
Mfisamereınizde Istnnbul belediyesi şehir 

armonisi sanatkarları tarafından bir kon
ser verllcccktır. 

Halkevi temsll kolu gençleri tarafından 
büyük" şair Faruk Nafiz Çamlının meşhur 
(Akın) plyeslle cdlb ]düntr Hamdinln (Tır
tıllar eseri temsll edllecektlr. 

YENİ NEŞRİYAT 

tRANÇ 
Genç munnrr.lı- ve sanatkirlardan mll · 

rekkep bir grup .ınnnÇD lsintlı.>- bir snnat, 
fikir ve aktualite mecmuası neşretme~e 
başlamışlardır. 1nanç nyda bir defa çıka
caktır. İlk nüshasında sanat ve fikir ha
yatını alakadar eden bir çok yazılar, genç 
muharrirlerin, şiir, hikaye, tedklk ve 
tercumclerl. memleketimiz ve yaba ne ı 
memleketlere a.ld sanat haber ve y&Zılan 
vardır. Tavsiye ederiz. 



SOZON 6ELİŞİ 
Belediyeye hayırdua 

D ün bi.ziın gazet.cr;n ildnci sahUesinde çıkan ap.ğ:ıdaki haberi oku~ 
_ muşsunuzdw·: 

«Bu sabah köprü tamam saat yedi tiuçukta kapandı. Çoluk çocuk, 
k~dın erkek binlerce halk toplandı. Kar altında ve müthiş soğukta titreşerek 
koprünün kapanmasını beklediler ve beledlyeye birçok hayır dualar ettiler.11 

- lfuistiyan Alcıninin Noel akşamlannı · hatırlatan bu dua sa.hntSiiı.de ha.; 

~ hulunmadığıma müteessirinı. Duacılann ellerinde mumlar var mı fcl!, 
lailıniyorum ama, alaca karanhkta ayaı, Eminönü ve Karaköy ıneydanla· 
llnda bütün fidcletile hüküm sürer, tramvayla:rdaki halle biletçiler ve kon
trolörle.f marifet.ile arabalantan indirilip ayazın mer~etslz eline t.esltm 
edilir, paltolar içinde vücudler zangır zangır titrer ve gayretli salepçiler don
muş çocuklan birer fincan saleple ısıtın.ya çalışırken köprünün muayyen 
~~tte de kapanmamasından fevk.a.Ulde mütehassis ol4uklan anla§ılan bekl&o 
yıc!Ieriıı seın.avata ne içtm relen dualar yükselttiklerini tahmin etmek (i19 
değildir. 

Bu dualan lıamil meleklerin beJediyeye nur yağdı.racaldannı dÜ§Ünmek 
de kabildir. l:ı"akat şehirde, kısa zamanda pek çok bayırlı işler başaran ve 
~aşarmakta devam eden kıymetli belediyemmn şimdiye kadar halktan aldı. 
~ <lua, her sabah ı,öprünün iki tarabndllll: yükselen bu bayır dualara ihtiya9 
Jıissettirrniyetek bir yekiina baliğ olmuştur, zannediyoruz. Fazla mal gibi. 
fazla dua (la göz çıkarmaz dense bile işine vaktinde yetişmek için sabah ka
ranlığında köprüden geçmek mecburiyetinde olan iş güç erbabının bu la§ kı· 
yamette köprü başlanııda dua ile oyalanmasına Slhhati korumak bakımın
dan meydan Yerınemelc icap eder. Bunun da köprüyü hiç olmazsa vaktinde 
Jı:apaınayı temin etınek gibi basit bir çaresi vardır. 

Dua camide olur ve Y enicaıni de köprü.ye uzak değildir. 
Şevket Rado 

kaşifi 
insaniyete büyük hizmeti dokunan İn m- nuyor. Londraya geldlğl günün akşamı s1-

Jin ilacmın kaşifi Kanadalı sır Banting nemaya gider. Bir de ne bakSın İnsulln 
gayet mütevazi bir adamdır. Gösterişten ve ııa.eının nasıl keşfedllcUtlne dair bir fillm. 
reltlamdan hiç hO§lanmaz. Bunun için şim- Filmi seyreder. Tıpkı kendi.sine benziyen· 

k bir adamın doktor Banting rolünü oynadı-
ıHye adar biç bir guetec1ye ne mfild.k~t tını hayretle görür. Halit üstüste sahte U. 
rıe de resim vermiıtır. §!fi alloşlamağa baıılayınca mütevazı rto\'.-

Yenl harp münasebetile Kanada fırka- tor nılzacma ağır gelen bu manzaraya ta-
larmdan birine binbaşı olarak iltihak ed ~n hanım.fil edememiş ve fllmin sonunu bak-
bu uı~hur doktor şimdi İngnterede bulu- lemı>ko:;1zln sinemayı terketmiştir. 

Aslan avcısı nazır 
cenubi Rodezya Adliye ve Müdafaa Na 

arı Fredgold bu müstemlekenln harpte İn
nıtereye yapacatı yardımı görüşüp karar
~ştınna.k üzere Londraya gelmiştir. 

BU münasebetle İngiliz gazeteleri bu Na
.ınn dünyada en meşhur aslan avcısı ol
!uğunu haber veriyorlar. Mesleği avukat 
lan bu nazırın babası da Rodezyanm b~ 
ıwıni ve vaktile meşhur bir kaplan ~v-
lSl imiş. Geçen umumi harbe ihtiyat :ra.-

KÜÇÜK HABERLER: \ 
* K.aragiimrük orta.mektep talebesinden 

tefik isminde biri dün Beyoğlunda blr 
raınvaya atlamak isterken müvazenesinl 
eoıln edenıiyerek diişmii§ ve yaralanmı§
\r. Re!lk, polis tarafından hastaneye kal-
1rı]rıuştır. 

1, * B&lıkpazarında bir çikolata fabrika· 
~da bekçilik eden Aleksi, fabrikayı süpü
üp çöpleri asansöre koyarken, asansör ha· 
tının anı olarak kopma.sile alt kat bod· 

uJJUL yuv~rlanmış1 vücudünün muhtelif 
etlerinden ehemmiyetli surette yaralan
ı.ıştır. Polis, Alekslyi hastaneye kaldumış· 
lr. * Dizdariyede hırsızlık kasdlle evine gir. 
il~ polis Hasan Basriyi bıçakla öldüren 
e kendlsin1 yakalamak istlyen üç bekçtl'1 
e yaralıyan Nazım birinci atırceza mah
eınesinde 28 sene ağır hapse mahküm 
diJllll.şti . Temyiz mahkemesi bu karan 
lazıınm aleyhine olarak nakzetınl.ş ve ev
akl ağırceza. mahkemesine göndermiştir. 
Mahkeme, bu nakız karanna uyarak 

ıazıınm yeniden muhakemesine ba§la.mLş 
e tekra! karar verilmek üzere muhak'!me 
ı&.4ka gune bırakılnuştır. 

* Behiye adında.ki kadınla Beyoğlunda 
ıırabanede otururken kavga ederek jiletle 
setuYeY1 Ytizünden ya.ralıyan MuhSinin 
nunakemesi asliye yedinci ceza mahkeme
ınde bitl.rilıniştlr. Suçu sabit olan Muhsi
tln dokuz 8.1 on gün hapse konulmasuıa 
e sehiyeye de iki yüz lira tazminat öde
nestne karar vertıınl.ştır. 

* Şehr:1mizdek1 allkadarlara gelen ma
umata gore, Fransa hukümetı, yünlü ku
ın&V 1bracını menetınıştir. 

* .şoför Şabanın ldare&ndeki otomobil 
seyotlunda Abdullah isınlnde birine ~a .. ~ 
Parak muhtell.! yerlerinden Yar 1 ~ • 

t Poll a anmasına sebep olmll§ ur. s, §Oförü Yakalam 
1ara.lı Beyoğlu hastaneaı.ne. kaldınJ.ıruşt;~· * İstanbul vuayetl, Mıntaka Ticaret 
mücNl"lütünden, 1939 .senesi 'zartıncıakl h öl 

...,...yat pabaWığınm ve iktisadi Yaziyetın der~ 
cesını bUdlren malflmat ~temlıtır. Mınta
ka Ticaret müdürlüğü, _ •Istanbul Tlcal'Ct 
0(ij.Slllın da kuyuda.tına i5tinaden 1stent
ıen ııayat Pahaııııtı ra1>9runu hazırıal'lllf-
ıır. * Gümrük rnUhataza nıe~urlan zelz~l~ 
t 1~1tetzedelertne iane edilmek üzere kendi 
a~da 1300 lira topııyaiak Kızılay 
rnerıcezlne vernı.ışıer<Ur. 

* reriköYde İbrahim isminde birinin Pyi
l::n :ıc,açak mezbaha haline getirildiği za

n ııırafından habe ş - dUn !ni 

:~:~ ::i~:ec~~rrnürın~:O.~~ kesllmlş 
14, ııen ü,sadere ect 01.a~ 15 tane keçi bUl~
narıı.lt .~ten İbrahi~nııb §tir. Kaçak nıezbrl .. -
hayı ı.,. ugün Adliyeye vş -
leceJ>tır· 

.. ıtııdar Trarnva . * tJS pütçeslne trı.y Şirketi için her sene 
Beıedl}e :ıtonulmaktaduayyen miktarda 1'lr 
tahsisB-t de yeni tahsı~r. Belediye, bütç~ye 
bu seı11rıımvay ~irket~t koymak için Us
küdar eıtıı'· ltı vazıyetlni t ed
kik edeC 

b1t1 olarak iştirak etmiş ve harbin sonun
da Oksford üniverslte81. hukuk fubealni bi
tirmiştir. Da.ha talebe ken her sene Afrl
ka.nın göbeğine giderek aslan avlıyordu. En 
büyük eğlencesi aslan wrmaktı.r. İkinci eğ
lencesi de çok parç&layı6ı b1r hayVan :>lan 
köpek balığı tutmaktır. 

Afrika. çöllerinden doğruca 'ttmidburnu
na. gider ve buradaki hususi kotraaı ile de
nize açılıp köpek balıklanıu takip eder
di. 

Kır koşusu 
Beden terbiyesi İstanbul bölge.si atletizm 

ajanlığından: 

1 - Ba.lkan hazırlık kros kO§USU 14/1/9~ 
pazar sabahı saat 10 da Şişli sırtlarında. ya
pılacaktır. 

KO§u mesafesı birinci sınır atletler için 
7000, cüterleri için 3500 metredir. 

2 - Dahili pentatlon İstanbul birlnciltli 
23 ikinci kanun salı gününe alınmıştır. 

3 - Dahili atlamalar İstanbul blrincillti 
11 ~ubat pazar sabahı Beyoğlu Halkevi 1lm· 
nastik salonunda yapılacaktır. 

Mektep maçları 
İstanbul mektepleri voleybol ve futbol lig 

heyeti başkanlıtmdan: 
13/ 1/940 cumartesi günü yapılacak fut

bol ve voleybol ma.çlan: Taksim stadı: 
Sah& komiseri: İ. H. Turgay. Sanat mı>lc

tebi - Şişli Terakki lisesi saat 13,30 hakem 
T. özerengln, Mualllm M. - Galatasaray li
sesi sa.at 14,40 hakem H. o. Ezgü. 

Şeref stadı: Saha komiseri: N. Tekil, 
Işık lisesi - İstiklU lisesi saat 13 ,30 hakem 
A. Akın, Ticaret L. - İstanbul L. saat 14,40 
hakem R. Top, 
Beyoğlu Halkevi salonunda: Saha ko

miseri Sabih Özlü. Darüşşefaka lisesi - Ka
bataş lisesi saat 13,30 hakem T. Kenber, 
Pertevn1yal lisesi - Hayriye lisesi saat 14: 
hakem T. Kenber, Vefa erkek lisesi - Yüce 
Ülkü lisesi saat H,30 hakem T. Kenber, Bo
ğaziçi lisesi : Haydarpaşa lisesi saat 15 ha
kem T. Kenber. 

• •• 
Beden Terbiyesi İstanbul Futbol Ajan -

lığından : Taksim: Karagümrük - Fener
yılmaz saat 11 hak.em: Tank Uzerengin, 
Vefa Hilal saat 13 hakem: R-eflk Top
oaıatasaray - Beykoz saat 15 hakem: Ah-
med Oöğdün. 
Şeref stadı: Yeniyıldız - Ortaköy .saat 11 

hakem: Necdet Gezen, Alemdar - Beyler
beyi saat 13 hakem: Basri Bütün, İst. Spor
Topkapı saat 15 ha.kem: Halit Ezgü. 

Fenerbahçe stadı : Befikta.ş - Altıntuğ 
saat 13 hakem: Sami Açıköney, Fenerbahça
Süieymaniye saat 15 hakem: Şazi Tezcan. 
Bakırköy stadı: Halıcıoğlu - İstikW saat 

13 hakem: Samih Duransoy, Rumellhisar -
Akınspor saat 15 hakem: İhsan Bayrı. 
to Not: Birinci ve İkinci küme liğ heyetl~ri 

P.lantısı badema eskisi gibi her baft:ı 
Pazartesi ve salı günleri saat 18 de bölge 
merkezinde yapılacaktır. 

Maraş nüfus dairesinde 
Yangın başlangıcı · 

~araş 11 (A.A.) - Dün sabah hü
kUmet konağında nüfus dairesinin 
s~ba b<,>ruları esmekte olan .şiddetli 
:,U~g~r dolayısile çıkarak difşriıeleri 
uzerıne bir yangın çıktnıs ise de"° der
hal yetişilerek söndürü~üstür: Yan
gın nüfus dairesinin tavan'ı kısmen 
.ıvandıktan .sonra son·· a··rülın· ·· t ·· ·.1 • • , • u uş ur. 
Miihım bir h asar yoktur. 

Zelzele felaketi münasebetile 

içtimai Muavenet T eşkilitımız '' 
'' 

Sevinç ve acı, cisimle ruhu birbiri
ne kenetllyen iki unsurdur. Acı, var. 
hğın aynlık kabul etmez bir llzım.1-
dır; onsuz bayat, etrafıimzı kuşatan 
bütün iyiUkleri ve ıüzelliklerl m.A.na
sız ve karanlık gösterir. 

Müsibet ve tellket gibi, görünen 
hadiselere gÖ'I kırpmadan, metanetle 
bakabllirsek, lbunlar iyiye ve saadete 
tnkıIAp eder, büyük harabeler daha 
büyük mamureleri hazırlar. Hayatın 
ba.klld ölçüsü zaman değil, tik:ir ve 
tlildir; ha.klld ınAnası da, sadece 
yaşamak değil, iyi ya.şa.mak, kendi 
saadetimize olduğu kadar yurdda.ş
lanmızın saadetine çalışmak, kade
rin bin türlü elem ve iztirap saçıcı 
cllvelerinden yeise, ümidsizliğe düş
miyerek hadiseleri olduğu gibi gör
mek, olduğu gibi kabul etmektir. 

işte, Türk milletinin son zelzele 
felaketi karşısındaki duygu ve dü
Ş(incesi .şu bir kaç cümle içinde hüla
sa. edilebilir. Türk milleti bugünkün
den daha korkunç hadiseler ve daha 
derin acılar karşısında bile metane
tinden bir zerre kaybetmemiş, bilakis 
diima manevi kuvvetini artırmış, 
azim ve iradesini çelikleştirmiştir. 

Yer yüzünde nadh' milletlere nasib 
olan bu asU duygu ve düşüncelerden, 
bu metin seciyeden bugün olduğu gi
bi yarın da içtimai muavenet saha
sında layikile istifade edemezsek bu
nun vebali çok büyük olur. 

Her şeyden evvel tasavvur ettiği
miz içtimai muavenet teşkilatını ve 
dolayısile bu maksada aid iane men
balarını, ilk yazımda izah ettiğim 
gibi, Kızılayın becerikli eline bırak
makta tereddüd etmemek ıa.zımdır. 

Memlekette umumi bir hüsnü kabu
le mazhar olacağına kani bulundu
ğum iböyle bir kararın vereceği ha
yırlı neticelerden bazılannı hatırla

mak faydalı olur: 
1 - Halkın emniyet ve itimadını, 

en küçük bir sarsıntıya meydan bı

rakmadan, mütemadiyen artıracak 

bir çalışma tarzı tatbik edilebilir. 
2 - Evvel! büyük şehirlerden baş

hyarak yavaş yavaş kasabalara veni
hayet nahiyelere kadar yayılacak 

•Yardım t.oplama> komitelerinin Kı~ 
zılayın şeref ve itibarını koruyabile
cek evsafda, yanı halkın hürmet ve 
mutlak itimadını haiz ve her suretle 
Klzılayı temsile lAyik şehsiyetıerden 
teŞekkül etmesi kolaylaştınlınış olur. 

3 - Bu evsafda kimselerden teşek~ 
kili edecek «Yardım toplama> komi
teleri, kendi çalışma sahalanndaki 
yurdda.şlann samimt ve azamt verimli 
alA.kasıru kolaylıkla temin ve istihsal 
etmekle beraber, bu şerefli hizmetleri 
sadece manevi haz uğruna, yani ma
aş, ücret, ondalık ve saire gibi hiç bir 
maddi menfaat aramadan veya fü
zull ve maksada çok zararlı masraf
lara l~m göstermeden yapabilir. 

4 - Her sene tekerrür eden «Kızıl
ay haftası> çalışrnalan, şimdiy,e ka;. 

dar olduğu gibi, sönük ve verimsiz 
geçmez, bilkis bu haftalar cYardım 

komitelerinin> kendl mıntakalann
daki yurddaşlarla temaslarını ve on
ların samimt alakalarını kuvvetlen
direcek ve kıymetli yardıınlannı artı
racak şekilde toplantılar, konferan~ 

laıı ve buna benzer tezahürlerle can. 
landınlır. • 

5 - Bu t.opla.tılaxda, Klzılayın «İç
timai muavenet teşkilatının> bir se
nelik umuml: faaliyeti neticeleri ve bu 
meyanda o mıntaka komitesinin o 
senelik çalışmalarından elde edilen 
para ve eşya yardımı miktarı ile bu 
müddet zarfında yapılmış olan cim
dad ve muavenet> hizmetleri ve bu 
uğurda ihtiyarı edilen masraf miktan 
ve -melhuz ve muhtemel her türlü 
ft.fetlere karşı alınmış olan ihtiyat 
tedbirleririin mahfyeti ve hazırlahan 
imdad ve. mµavenet vesaitinin adedi, 
cinsi hakkında . malô.mat vermek; 
«İıi1dad ve muavenetY merkezlerinde
ki ıteşkilat o sene içiı;ıde faaliyette 
bulunmussa, !bunların fotoğraflannı; 

hatt~ filiml~ ve ..eğre- fiilen çalı~ 
ma lüzumu hasıl·-olınamı~, bunların 

p~if korunma t~kiIAtı için yapıldığı 
gibi, zaman zaman · yapacakları tec
t·übelerin 1ilmleıini aldırmak ve yur§-

il 
daşlara göstermek suretile yapılan te
beniilerln ne suretle sarf ve istimal 
edlltUti hakkında mütebe1Tilere dola. 
yıaile besab vermek irnkAru elde edi
lir. 

8 - •Y&rdmı toplama> komiteleri 
para yardımına olduğu kadar ayni
yat toplamağa de. ehemmiyet ver
melidlrler. Ayniyat çok defa paradan 
daha müessir ve daha çabuk yardım
lar tem.in eder. Bu ltibarle hali vakti 
yerinde olan ve olmıyan yurddaşlann 
lüzumsuz ve eski eşyası memnuni
yetle kabul edilmelidir. Eski ayakka.. 
bı, çamaşır, elbise, yatak, yorgan, bat
taniye, karyola, çadır gilbi eşya, oto
mobil, araba, hayvan gibi nakil vası

ıtalan da alınabilir. Bir çok evlerde 
yan kullerulmış ve hiç kullanılma
dan kalmış müstahzarat şeklinde ilft.ç
lar vardır. Bunlar da ihmal edllmiye
rek alınmalı ve K.ızılayın mütehassıs
ları tarafından tashlf edilerek imdad 
merkezlerindeki ilA.ç stokuna ilAve 
edilmelidir. 

7 - Kullanılmış eşya ve levazım 
Kızılayın muayyen mıntakalarda te
sis edeceği tasnif ve tamir merkezle
rine gönderilerek bunlar orada etüv
den geçirildikt.en sonra mütehassıs 

işçiler elile kullamlabilecek hale geti
rilir. 

8 - c:Yardım toplama teşkilAtı> 

üniversiteden b~lıyarak lise, orta ve 
ilkmekteplere kadar teşm.11 edilmek 
suretlle yeni nesilde -zaten mevcut 
olan insaniyetperverllk ve hayırsever
lik duygularının takviye ve ink1şa.fı-

na çalışılmış olur. 
Türk milleti m1lll gayelerinin 1stllı· 

sallni, giriştiği çetin mücadelelerde 
gösterdiği birlik ve beraberliğe borç
ludur. Birlik, bütün millt enerjiyi bir 
gaye etrafında ve bir merkezin ida
resi. altında teksif eden yapıcı bir 
kuvvettir. Bu kunetin içtimai mua
venet sahasında da yaratılmasını te
min edecek tedbirleri almak ve şim· 
diye kadar olduğu gibi, halkın yar
dımseverlik duygulanru, biribirine 
l)enzer maksadlara matuf olarak 
muht.elif isimler altında kurulmuş 

teşekküllerin bilerek, bilmiyerek· işle
dikleri hatalar, çalışma tarzlarındaki 
1ttıradsızlık ve intizamsızlık ve faali
yet ve icraatlarındaki basitlik ve kı

sırlık yüzünden rencide edilmesine 
meydan bırakmamak lbım gelir. 

Bu mülfilıazamdan, mevcut hayır. 
perver teşekküllerin hiç birine karşı 
en küçük bir tariz veya tenkit mana
sı çıkarılmamalıdır. Maksad, bütün 
milli işlerimizde olduğu gibi, bu mev
zuda da dağınık ve ahenksiz çalışma
larımızı bir araya getirerek kuvvetle
rimizi bir noktada t.oplamak ve onu 
esaslı bir program dairesinde ve bil
hassa halkın itimad ve alft.kasını dai
ma artıracak şekilde sevk ve idare 
edebilmektir. 

Mevcut hayırperver teşekküllerin 
maksad ve gayelerinin Kızılayın (im
dad ve muavenet) gayesile nasıl telif 
~ebileceğini aynca tedkik edecğiz. 

Bdri Nedim Göknil 

Yeni Alman tayyareleri
! nin plinları ele geçirildi 

Daily Express gazetesi ~bu 
hususta tafsilat veriyor 

Lond.ra 11 (A.A.) - Tayyare hü
cumlarını dete memur tayyarelerle 
btr takım düşman tayy&.l'eleri arasın
da Şimal denizinde İngiltere sahille
rinden 300 mil mesafede vukua geldiği 
hava nezpeti tarafından haber veri
len muharebe hakkındaki son malü· 
mata göre üç Alman avcı tayyarest 
ııa.sura uğra.mJ.ftır. 

Daily Express gazetesi, yeni Mes· 
sersclıntldt'lerin planlannııi artık 
kimsenin meçhulü olmadığını yaz
maktadır. Bu tayyarelerin son derece 
süratli oldukları malftmdur. Bu pHln
lar, Londraya Bavyerada kain Augs
berg yaklninde bulunan Messersch
midt fabrikal'!J.!lllil desen !-tölyı:le· _ 
rinden gelmiştir. Bu gazete şunları 
ilave ediyor: 

ı - Bu tayyaı·eıer, saatte 365 mil 
süratle İngiltereiıin herhangi bir 
noktasına yapacaklan taarruzda Al· 
man bombardıman tayyarelerine re
fakat edebileceklerdlr. 

2 - Bu tayyarelerde 2 ikiz top var
dır. Bu sayede mitralyözlerin endaht 
menzili haricinde kalmak suretile 
bombardıman tayyarelerine . taarruz J 
edebilirler. Fakat manevra kabiliye~ 
Ierinin fazla olmaması ve t.oplannın 
ağırlığı· bunların Spitfire ve Jfurri
cane İngiliz -tayyareleri tarafından. 
kolayca avlanmalarını intaç edecek
tir. 

:Messerschmidt 110 un mürettebatr 
iki kişiden ibarettir. Pilot, -öndeki iki 
ıtopu ve niitralyözü kiıııanabllir. İki 
mitralyöze kumanda eden topçu, pi~ 
lotun tam arkasındadır. Tayyarede 12 
sillndirll iki benz motörü vardır. Her 
biri 1150 beygir kuvvetindedir. 

4oo galon be.nm alan depolan kur
şun işlemiyecek mette yapıliniştıl". 
Messerschmidt tayyareleri, azanit 
süiatıeri olan 365 mllle ancak 820 mil 

mesafe katedebilir. 
Bu Messerschinidt, büyük mesafe· 

lerde kafile refakati yapmak maksa
d.ile inşa edilmişti. Bu tayyareler ağır 
olduklarından ne içlerinde ne de ka
natıarmda bomba nakletmeğe imkan 
yoktur. 

Bir Alman tayya resi Belçi
kada karaya indi 

Brükseı 11 (A.A.) - Yolunu şaşır
mı.ş bir Alman tayyaresi, Almanya -
Belçika hududu yakininde Machek'n
Limbourg'da mecburi surette yere 
inmiştir. Tayyarenin yere inerken bir 
ağaca çarpmış olduğu söylenmekte
dir. Tayyarenin mürettebatı mevkuf 
tutulacaktır . 

İngiltere üzerinde meçhul 
tayyareler 

Lond.ra 11 (A.A.) - Tabiiyetleri 
meçhul bir takım tayyareler, dün Ti
mes nehri mansabı üzerinden uçmuş
lardır. Bir Alman tayyaresi, İngilte
renin cenubu şarki sahillerinde kain 
bir şehir üzerinde uçmuştur. 

Bütün bu tayyareler, avcı tayyare. 
lerin takibi ve İngiliz tayyare dafii 
toplarının endahtı -üzerine uzaklaş
mışlardır. 

Evvellı:i gün batmış olan Dunbar 
Castıe adındaki İngiliz Transatlan
tiğinin harb gemilerinin refakat et
mekte olduğu bir kafile arasında bll
lunduğu öğrenilmiştir. 

Çocuk Esir(Oeme Kunmıundan: * Ç. E. K. Enilnönü kazasının 1939 kon
greSi 12/ lldnel kAnun/ lHO cuma aqamı n
at yirmi buçukta. Divanyolunda Çôcuk kti
tü~hanesinde yapılacaktır. 

* .Üsküdar Halkevinden: H / 1/ 940 paza! 
Jiinü saat 15,30 da doçent Ahmed Ardel 
tarafındJ.Il (Zelzele ve Türkiyede zelzele 
mintakalan) mevzulu bir konferans verl· 
lecıiktiP. herkes gelbllir. 
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Ist. Lv. Amirliğinden: 
2 No. ıu Dlk.lmevi terz\ le çadır kısımlanna gece ekibi için işçi alınacaktır. Bu ekip 

15 günde bir gilndüı: ekiblle tebdUen çalışacaktır. Isteklllerln ~atıda yazılı vesai'kle 
Tophaned& 2 No. lı Dlklmt>vl Müdürlüiüne müracaatları: 

ı - istıda 
2 - Polisçe mu~addalt hüsnühal varakası. 
3 - Tifo aşı ldi.ğıdı. clOT4o cl19• 

lstanbul P. T. T. MüdürlüğUnden: 
İdare Dentz nakil vasıta!arı işletme i'ıtiyacı için cı7000• kilo Gazo11 alımı açık ~

slltmeye konulnıuştur. 
Eksiltme 31111940 taı ihlı1f rnstııyan ! • ı:şamba saat 14 de B. Postahane binası bi

rinci kattn P. T. T. MüdürliigU odasında to ılanacak müdürlük alım aatım ltomt.yonundli. 
yapılacaktır. Mt·h~ımmeıı bedel •684• lira u jı()o kurut muvakkat teminat 1151» lira ı3i P 
kuruştur. 

İsteklilerin olbaptaki fenni ve eksiltme şartnamesini görmek ve muvakkat temina' · 
!arını yı-.ttr- ı k üzer e: çalışma günlerinde mezkür müdürlük idarl kalem levazım kısmı 
n :t. ek:>ıltme r;tin VP ~aatlnde de 939 senesi için muteber Ticaret odası vesikası ve mu 
va (ckat. l.em lnat. ın:ıkbuzlle b!rlikte komisyona müracaatları. (312) 

lstanbul Ticaret ve Zahire Borsasından: 
Borsanuz l\'lübayaacılann,dan Mmtafa Faik ttstar istifa etmiş olduğun

dan Borsaya müteallik muamelattan dolayı mumalleyhle bir ihtilifı olanlann 

ilan tarihinden itibaren on gün zarfında Borsaya müracaattan lüzumu ilin 
olunur. 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlüğü 
işletme umum 
ilan lan 1 

Icia remi.zd.;. milnha l bulunan 150 lira m~Iı gemi tablbllklerine doktor alınacaktır. 
Şeraltl ôgrcnmek ilzl'rc evrakı resmlyelerlle birlikte Umum Müdtlrlüğfunüz Zat tş-

lcıi :\'ı•idl'ırlü~t\ne nıun caa! <:tDteleri lüzumu 11An olunur. (324) 

Devlet Limanları iılctmc Umum Müdürlüğünden: 
Işletmcmfıı: için Havza nöbet talimatnamesine tevfikan ZoniUldaktan alınacak 

bin ton maden kömürünün i:stanbula nakli hus\13U pazarlıkla. talibine ihale edllecektl..r. 
Isteklllerin 15i l / 940 tarihine raslıyan pa.p.rtesi günü saat on befte Galata nhtı

mındaki Umum Müdürlüli: bln~ında topla.nacak olan satın alma komisyonuna müracaa• 
etmeler.f ilO.n olunur. .325) 

Talih ve kaderin cilvesi ! Daima ••• 

KADER Gişesinin 
Sattığı biletıerdedir. Her vakit en büyük ikramiyeleri Sayın müşterile
rine vermekle müttehirdir. 

Milli piyangonun dünkü keıideande dahi 

KADER. GiŞESi 
27256 No. lu biletle Cibali tütün inhisaan fabrikasında amele B. Emin özene 

25000 lirayı kazandırdı 
Şunu da hatırlatınz ki: Yılbaşı keşidesinln 200,000 liralık büyük ikra
miyeyi Nlşantaşında mukim bayan Suza.na ve 30,000 liralık ikramiyeyi 
de Kadıköyünde Söğütlü çeşme caddesinde 35 No. da bay Mustafa ve 

arkadaşlarına KADER GİŞESİ kazandırmıştı. 

Milli Piyangonun yeni tertip biletleri gelmiıtir. 
T aliinizi tecrübe için &iz de biletinizi 

Kader gişesinden ahnız 
ADRE, ci İstanbul Eminönü No. 19, Telefon: 23970 

J : Beyoğlu Parmakkapı No. 109, Telefon: 43595 

~ 
ITürkiye tiftik ve yapağı 

ihracatçıları birliği muamelat şefliğine 
175 Ura ücretle aşağıda zikredilen şeraiti haiz olan talipler arasında 
17/1/ 1940 Çarşamba günü saat 14,5 da İstanbul Ticaret odası umumt 
katiplik bürosunda müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talip olanların 
müsabaka gününden evvel vesaikini İstanbul Ticaret borsası komiser
liğine getirmeleri ilan olunur. 

ı - Yüksek tahsil görmüş olmak. 2 - Fransızca bilmek. 3 -

askerliğini ifa etmiş bulunmak. 4 - Yaşı 25-45 arasında olmak. 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 35 

Kolon beyzade Ferhadın geldiğini 
görtince mütekait zabit elini uzata
rak: 

- E, ne var ne yok bakalım, Fer
had bey dostumuz? - demekle ona il
tifat etmiş oldu. 

- Teşekkür ederim efendim. 
- Adliyede iş çıkıyor mu bari? 
- Pek çıkmıyor, beyim. 
- Son zamanlarda çok cinayet 

oluyor yahu ... Yok yere adam öldü
rüyorlar ... Ne kaz kafalar var ..• 

- Doğru efendim. 
- Vallahi ben olsam, ne kadar 

şüpheli, sabıkalı varsa, hepsini top
latır; şark tarafında taş kırdırmağai ~ 
gönderirim... O zaman Hanyayı, 

Konyayı öğrenirler ... 
Hukukçu olduğu anlaşılan Ferhad: 
- İhtimal hakkınız vardır ...• dedi. 
Mavi gözleri, salonlarda biıinl gör-

mek için etrafı aranıyordu. 
Galip hemen istihza ile başladı: 

Nakleden : (Vci • Nu), 

Genç hukukçu, gö:aleıinl meyus 
meyus Galibe çevirdi: 

- Ah senin çenen, senin çenen ..• -
diye hazin hazin söylendi. 

PIAk bitmişti. Dans edenler yerl&o
rlne oturuyorlardı. Çevik vücutlu, 
saminıt ifadeli, sanşın bir genç kız, 
kavalyeslnden ayrılarak doğruca bi
zim grupa doğru geldi. 

Elini hukukçuya uzatıp: 
- O ... Maşallah... Nihayet teşrif 

edebildiniz .. Vallahi sizi görecellmis 
geldi... Niçin bizi bu kadar ihmal 
ediyorsunuz?... Mahzun oluyoruz. 

Elini, bu akraba gencinin koluna 
teklifsizce geçirdi. Ferid Berid ile Ga
libe dönerek: 

- Affedersiniz, Ferhad ağabeyimi 
sizin yanınızdan kapıp götürüyo
rum ... 

Galib, yüz buruşturdu. Mütekaid 
zabite kurnazca. bir işaret çaktı: 

- Ferhadın da istediği buydu za-
ten ... Zavallıcık öyle Aşık k1 dell ola-
cak ... Amma, onun ağzına göre lokma 
değil. .. 

.&Kf.&ll 

Büyük fırsatlar: 
Satılık Arsa 

Şelızadebaşı Atatürk Bulvan. metreal 
6 liraya, elli metreltk cadde, köşebqı 
şehrin her tarafına yakın, sinema, ga.
raJ. tabrtka, dükkan, apartıman yap
mata müsald bin metre murabbaı 9ok 
kelepir. 

Satılık Ardiye 
Bahçekapı, Arpacılar camii altında 

iki büyük mataza bedava satılıktır. 

Satılık Değirmen 
t;n. hububat mlikemmel ve nefis 

surette ölütür portat.1! ve çok ucuz, 
bilhassa çl!tllklere yarar. 

HASAN DEPOSUNA MÜRACAAT 
Telefon: 20711 

Alaturka ve alafranga 
Mükemmel 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kitabı) 

Yazan: FAHRİYE NEDİM 
Her eve lazun olan bu kitab, bine 
yakın yemek, tatlı, pastalar pişir 
mesini kolay surette tarif eder. 

Fiati: 100, cildlisi 125 kuruş 
Satış Yeri: 

İstanbul iNK!LAP KİTABEVİ 

Vatansever her Türk gencinin 
okuması icab eden kitap: 

Büyük Türkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

Toptan satış yeri: Akba, Ankara. 
Fiati 150 kuruş. Sipariş bedeli 

peşin gönderilmelidir. 

Ressam ve Amatör
lere bulmaca 

? ? ? 
• • • 

Bu markayı tanıdınız mı? 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi 
D. N. 940/ 225 Cahidin Taksimde Ferid.iyede 
Çaylak sokatında 23 No. da halet nezdinde 
Nazif aleyhine açtığı davada müddei kon
tura!; vererek müddeialeyhin imz:ı.sını in
karı halinde 1stiktap istediğini ve gelmedi
ği takdirde istiktaptan kaçınarak imzasını 
kabul etmiş sayılacağına. dair gıya.p kara
rı tebllflni ıstem.tş ve müddeialeyhin ika.
metgA.hının meçhuliyetlne mebni gıyap 
kararının on beş gün müddetle Hanen teb
liğine karar verllm.lş olduğundan muha
keme günü olan 30/1/ 940 .saat 11 de mah
kemeye bizzat veya. bllvekale gelmeniz 
muameleli gıyap kararı makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

iisküdar İcra memurluğundan: 
Daireın.lzin 39/ 2827 No. lu dosyaslle mah

cuz olup paraya. çevrllmesJne karar veril~n 
iistübeyker markalı otomobil 1811/ 940 per
şembe günü saat 14 de başlamak üzere "tl'J
küdarda Selmanağa Şeyh camiinde 38 No. 
lu Hasanın garajında. satılaca~dan mez
kür gün yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak· 
dlrde arttırma. temdit edilerek ikinci art
tırma. 25/1/940 perşembe günü ayni mahal 
ve aynl saatte icra edileceğinden taliplile
rin mezkur mahalde bulunacak icra memu-
runa müracaatları llAn olunur. CM. 2261) 

ZAYİ - Tatbik mühürümü zayl ettim. 
Yenisini yaptıracağımdan eskisinin hük
mü kalmadığını bildiririm. 
Ortaköy vapur iskelesi Simon kalfa apar
tımanı 8 No. da askeri mütekaitlerden 

M. Nuri Yazıan 

taloz herife verecek değil ya .. . 
- Ferhadın istikbali parlaktır. 
Galib, Ferid Berltiye aksi aksi 

baktı. 

- Sizin haberiniz yok, Ferid bey 
amca! - dedi. • Ortalıkta bazı esrar 
dönüyor. 

- Ne gibi? 
- Bir dolap ... 
- Dolap mı? 
- Bana öyle geldi... Hiç bir şeyin , 

farkında değil rnlsiniz? 
- Yooo ... Farkında değilim. 
- Halbuki ben, amca beyciğim, 

bazı esrar keşfettim... Ah, şu hayatta 
şeytanlıklan gördüğüm gibi, paranın 
da izini bulabilsem ... 

- Gevezeliği bırak da anlat baka.
lım ... Neymiş? 

- Geçen akşam her şeyi buldum, 
çıkardım. 

- Vallahi muamma gibi konuşu· · 
yorsun, çocukf 

- Bahçe güzel... Gençler koruluk
larda gezmekten hoşlanırlar ... Öhhö, 
öhhö ... Değil mi? ... Ha? ... 

- Neden böyle rumuzlu, kinayeli 
konuşuyorsun? ... Ben de hoşlanının 
bahçeden, korudan! 

- Komşularımız da var. 
- Var ... Ne olacak? 

- Ferhad beyi hırsız hlkAyelerile 
sıkıyorsunuz, amca beyi Böyle laflar 
ona vız geliyor. Fazla traştan da hoş
lanmıyor. Aklı fikri başka şeylerde .•• 
Azizim Ferhad!. .. Nerelere bakıyor
sun? Maşukana mı ... işte .•• __ .• .-

- Kim bilir ... Hayat belli olmaz ki... - Bitişlğimize yakışıklı bir deli .. 
- Qün. gibi af1.t.U yahu ... Kudret kanlı tqmdı. 

bey amcam iül Kibl kıpl bu, kal'.. }- .::::t !ılısu'Iı imiş... Y~anistan~ 

JsiA!tf T AR/HiNDE 

Türk kahramanları 
Te!rlka: No. 26 ,.. Yazan: lskender Fahreddin 

Şehirlerini zaptedilemez .sanan KartS:balılar, bir aabali ' 
Arap mücahidlerini evlerinin önünde buldular 

Yerlller o güne kadar bu nehirden kar
şıya bir tele atlı bile geçirememişlerdi. Yei
lller atırlıklarmı blraz daha. şimalden şeh
re giden bir b~ka yoldan götUrürlerd.l. 
Bu yol kapanınca, mücahldlerin Kartaba
Yl almak lmklnı kalmadığını .sanmışlardı. 

Kartabalılara. kısa bir mühlet verilmişse 
de, müdatller: · • 

ıBiz şehri teslim edemeyiz. Hiç blrşeye 
ihtiyacımız yok. Sizin vaktiniz varsa, şehir 
önünde yıllarca bekliyebi11rsinlz!• 
Cevabını vermişlerdi. Şehir kenarında 

eski Romalılardan kalma knlın ve yüksek 
duvarlar vardı. Yerliler bu duvarlara güve
nerek ~ehri müdafaaya başlamışlardı. 

Şehir kapılan kapanınca nehrin bütün 
yataltlan taşmak istidadını göstermişti. Ni
hayet, coğrafi vaziyet Arapla.nn leıiınde bir 
manzara. göstermiş, nehir taşmağa ve şe
hirden çıkarken duvarların bir kısmını yık
mağa batlamıştı. 

Nehrin şiddetli akışı bir hayli tahribata. 
meydan vererek müdafileri telaşa düşür"
müştü. Müdafiler duvarlar gerisinde tutun
muşlar, şehri Araplara teslim etmemeğe 
azmetmlşlerdi. 

Mücahidler bir gece, suların yıktıjp du
varların yanına kadar yaklaşarak keşifler 
yaptılar ve ortalık kararınca her süvari ar
kasına bir piyade alarak nehrin bu taşkın 
kısmından yüze yüze geçtiler .. şehrin karşı 
sahiline bu suretle girdikten sonra -ken
dilerine karşı duran nöbetçileri kılıçtan ge
çirerek, sabaha. karşı şehir kapılannı ken
di ordulanna açtılar. Ertesi sabah güneş 
doğmadan, Kartaba şehri mücahldierin ell
ne geçmişti. 

Yerlller sabahleyin gözlerini açınca, bü
tün sokaklarda Arap süvarilerinin dolaştı
iuıı görüp şaşırdılar. 
Güneş yüzünü gösterdiği zaman şehir 

tainamlle Arapların eline geçmiş, ordu bü
tün ağırlığile - Romalıların eski kalın du
varlarını a§arak- şehre girml§ bulunuyor
du. 

Ordu kumandanlanndan Necip SeylA.bl 
bir gün önce kale kumandanına: 

• şehri hücumla zaptedersem, hepinizi kı
lıçtan geçirir ve şehri yağma. ederim. Bu
na. meydan vermeden Kartabanın kapıla
rını açınız .. ve şehri kan dökülmeden tes· 
lim ediniz.• 

Diye haber gönderdiyse de, şehir muha
fızı inadcı bir adam olduğundan, Araplara 
cevap bile vermemişti. 
Şehre giren mücahidlerin kılıçlarını sal

lamak ve yağma etmek hakları iken, Necip 
Seylabi buna da mani olmuş: 

- Bu güzel şehri harap etmlyelim. Çün
kU, buradan geçip gidecek değiliz. Bundaıı 
sonra şehir bizim olacak, demişti. 

Araplar şehri hücumla zaptettıkleri için 
nlzamen yağma etmeleri Hizım gelirken 
kumandanın buna müsaade etmemesi ve 
mücahldlerln şehre sükünetıe girme.si ye.c
lllerin hayretini çekmiş ve: 

«- Araplann bu derece yüksek bir mil
let olduğunu bilseydik, bütün şehirlerimizi 
onlara teslim ederdik!» 

Demekten kendilerini alamamışlardı. Ger
çi bu sözler her ma~lübun, galibe karşı söy
lemek mecburiyetini hissettiren bir ne:ı:a
kettl. takat, Arapların burada şehri yağ
ma etmemeleri, o devrin hayat şartlarına 
ve harp kaidelerine göre cidden bir mede
niyet ve insaniyet; eseri olarak telakki edi
leblllrdl. 

Kartabada, Elvlra ve Malagada olduğu 
gibi, (Gut) lardan hemen hemen hlç kim
se yok gibiydi. Şehir halkı da çok munis 
ve muti insanlardı. Necip, şehri zapteder 
etmez, şehir muhafızını ve yüze yakın mü
dafllerl hapsetmekten başka birşey yap
mağa. lüzum gönnemlştl. 

YerIUer kellelerini, ve mallarını kurtar
dıkları için, çok seviniyorlar ve Arap müca
hidlerlne kızarmış av etlerine varıncaya ka
dar nadide ve nefis yemekler ve yemişler 
ikram ediyorlar, atlıların atıanna bakıyor-

gelmiş ... 
- Evet.. . Zengin bir oğlan ... Ye-

şil pancurlu köşkü satın alan .. . 
- Methediyorlar .. 
- Ederler elbet... Herifte yok, 

yok.. . Azizim amca beyciğim, hele 
kulağınızı bana yaklaştırın ..• 

Mütekait iğildi: 
- Söyle ... 
- Oğlan pek zengin ... 
- Senin bilhassa o cihete ağzın 

sulanıyor... Meselenin aslına gel... 
Ne olmuş? 

- Bundan on gün kadar evvel, ha
va pek güzeldi ... Ortalık bahann la
tif kokularlle doluydu ... Bizim küçük 
hanımefendi, yani Belkis, babasının 
yüksek mevkilne ve kendinin milyon
lar varisi olduğuna bakmadan efen
diciğlmize söyllyeyim .. . 

- Off ... Amma tıraş ediyorsun ... 
- Duuur! Acelesi yok... Sizler ve 

bizler, dünyadan bihaber, salonda 
höpüüür höpüüüüür kahvelerimizi 
içtiğimiz sırada, usullacık efendim 
dl.şan fırladı ... Fakat ben kurnaz ... 
İşin içinde bir iş olduğunu hemen 
sezdim! Zaten hayli zamandır bir 
koku alıyordum, amca beyciğim, as
lanım ... Beni görüyorsun, beni... Ben 
bir kurlum killi.. . Heyt!... Bir 
şey kaçmaz benden alimallah ... Çak-
tım... Hemeeeıı arkasından .. . 

ıar, birer sadık köle gibi mücahldlerin hts
metlerlne koşuyorfa.rdı. 
Hayatları ve mallan kendilerine bajN

lanan Kartabalılar, Arap ordusundan gor
dük.leri bu insaniyeti cinrda.ki bütün köJ 
ve kasabalata yaymışlar ve: 

«- Endulüs, hıtkikt sahiplerini buldu. Ollı 
lata karşı gelmeyiniz .. ve döğüşmeden tes
lim olunuzl'D 

mealinde haberler göndermek mecburi
yetini duymuşlartlı. 

Necip Seylabt; eytesı giUı şehirde şu iki 
maddelik nizamı Uan etml.ştl: 

1 - Hırsızlık yv.şi'.,ktır. 
2 - Hükiimele ald mal ve para saklı

yan idam ectilir: 
Bu Ufmı duyunıar. hükumetin malı olan 

yerleri birer ltlrer c~terlyorlar; ve hfikCl
met memurları, hij!C(jmete ald paralan sak• 
ladıkları yerler~n çıkarıp kumandanlığa.. 
teslim edlycırlaoh. 

Yerlllerden hi~ blr kimse Araplara karşl 
koymayı dllştihu}lrciu. Hayatlnnnı v~ 
malla.nnı kenfUerJne barışlamakla Arap. 
lar yerlilerin kallllc.rlnl kaz::ınmışlardı. 

Ka.rtaba zengin ltfr şehir olmakla. bel"ll.
beı·, Betis nehrlnin suiadığı arazide de bu 
yüzden laaşka yerlerden çok daha. fazın. 
mahsul yetlşll'fii. 
Şehre giren cndu eı"2ak cihetinden hiı; 

de sıkıntı çekmemiş, llütün erzak ambarla
rını nğmıa kadar 4o1u bulmuştu. 

Kartaba erzak ambarları. civardaki Arap 
ordulannı do. 4oyuracak kadar zengindi. 

Necip Seylabi'nln ilk t.şi buradan civar· 
da.ki hücum kollarına erzak yetiştirmek ol
muştu. 

• •• 
Tarık, T o ledo önlerinde .• 
Üçüncü kolun kumandasını Zeyyad oC111 

Tarık deruhte etmişti. Tankın ordusu di
ğer kollarından Oha kuvvetliydi. Bunun 
sebebi de, hücum ettiC'i cephenin diğer 
cephelerden kuvvetli olmasıydı. 

Tank CToledo)ya hücum ediyordu. l.t· 
panyanın birçok şehirlerinden kaçanlar bu
raya sı~mışlardı . 

Ispanyollar ToledQda canlarını kurtarıp 
uzun müddet kalabileceklerini umuyorlar
dı. Tankın Toledoy& yaklaştığını duyun
ca, bütün Gut rüeı;ası Toledo önlerine ~c!
dlği zaman korkudan, şehir burçlannda 
hemen hemen hiç bir müdafi kalmam~ g'I· 
blydi. Toledo (TaJ) nehri kenannda, ~olı 
sağlam blr knle ile çevrllmlştl. Ispanyollıu 
buraya o:Iç knleo derlerdi, İspanyollar: aİs· 
panyanın her tarafı yabancıların eline dil 
şebilir. Fakat, Toledonun (İç kalesi) vıı 
ken, bu şehlr hiç bir yabancı milletin ls1 
lAsına uğrayamaz.• kanaatini beslerler• 
Hatta bir İspanyol şairi Toledodan bahS 
derken: 

• Ispanyanın başı kopsa bile .. 
Kalbi (Toledo) her zaman yaşıyacakt 
Toledonun iki yenllmez bekçisi vardır 
Blri, Taj nehri.. 
öteki, İç kale ... 
Toledo -dünya durdukça- bu iki bekçiıı 

muhafazası altında yaşıyacaktır. 
Güzel Tokdo! ... 
Şirin Toledol-
Sen Ispanyolsun .. sen Rodrlklerln, Filli 

lerln yurdusun ! Bu yurdun bekçileri, sen 
nefis şarabını içmeğe, Taj nehrinin şırılt 
lannı duymağa alışmıştır. 

Toledo! sen bizim kalblmlzsinl 
Ve Taj, bizim göz yaşlarımızla. doımu 

tur .. 
Güzel, şirin Toledo ! Biz seni sevgillınh 

den fazla severiz!• 
Demiş ve buna benzer birçok şairler, 'l'C 

ledo hakkında destanlar, türküler yazını' 
tı. 
İspanyollann bu kadar güvendiği ve ıcııl 

bl gibi sevdiği bir şehrin hemen heJ:ll 
harpsiz denecek kadar kolay ve mukcı"c 
metsiz teslim olması bütün dünyayı h•Y°" 
rete düşürmüştü. 

(Arka..'lı .,,r) 

ağaçtan ötekine saklanaraktan tıııdf 
efendim ... Hiç bir hareketini gözdel1 
kaçumıyorum ... Hem zavallıcık sel· 
kıs da toy mu toy ... Dünyanın far:ıcııı 
da değil... Açık renk elbisesi üzerine, 
geceleyin göze çarpmıyacak bir şal 
filAn atsa ya ... Ne gezer? .. . Güzelirtl 
endamile bir yürüyor ki, insanın 

görmiyeceği varsa bile ille görecek.·· 
Ferid Berki sinirleniyordu. 
- Geviş getirir gibi konuşuyorsun, 

çocuk ... İnsanın Asabına basmak için 
bire birsin ... - dedi. 

- Şimdi bitiriyorwn, amcacığım! 
Sabırlı ol... Hanım kızımız, l.k1 ·· .. 
kün hududunu teşkil eden dU 
yaklaşınca, durdu iki gözüm... /. 
da sarmaşık vardır, biliyorsun· 
tarafa doğru bakıyordu ... Ben de 
mi adım gerisinde dört kulak, 
göz kesildim; kertirlz ediyorum.· 
ma çok dikkat ediyorum ha ... l'l 
çıtırtı etmiyeyim diye ..• 

- Ece? ... 
- Bir de ne göreyim? 
- Ne gördün? ... .A.damı ço.tl 

yahu ... 
- Sarmaşık dallan üzerindeıı 

tap doğdu. 
- ? 
- Güzel bir delikanlının 

lirdi yani... Siyah saçlı bir 
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Piyango Bayileri araaıncla citlcliyeti ve doğru aözlülüğü ile şöhret bulan 

TEK KOLLU CEMAL 
Her zaman olduğu gibi dalma borlnci .•. Dalıma en önde .•• 
Bu keşidenin en büyük ikramiyelerini yine T E K K O l L U C E MAL verdi : 

1 • Bi~inci büyük 15 O I O O O L•ıRAYI Birinci keşideden itibaren devam eden Osmanbeyde 
ık.ramiye Afitap sokağında 58 No. da Bayan Nebahat 

ikinci keıidede biletini almaktan vazgeçerek iıbu bilet Piyango Direktörlüğüne iade olundu. Bayan Nebahat Büyük ikramiyeden Mahrum Kaldı. 
DiKKAT: Birinci keıidede baılculığınız bilete aonuna kadar inad ederceaine devam ediniz. 

2 • ikinci büyfik 5 O • O O O L •ı R A ~adıköyünde ÇiftebaTI1zlarda 238 No. da Şirketi Hayriye Fabrikası 
ikramiye Usta bafılarından Vehbi Usta4369 No. biletle kazandı. 

3 • Üçüncü biiyiik 2 5 • O O O 
ikramiye 

Adresinin teıhirini arzu etmeyen Bay Leon 27256 No. 
biletle kazandı. 

4 • Dördüncü büyük 1 2 • O O O 
ikramiye 

LiRA 
LiRA Eyüpte Orman Koruma Talimgi.hında Bat Çavuı Bay 

Hüseyin 6025 No. lu biletle kazandı. 

YENi TERTİP BİLETLER GELDİ. 

Acele ediniz, son günlere kalmayınız 

*ÇOK DiKKAT ••• ' 
Bundan sonra Piyango çekiliş 

günleri her ayın 7 sindedir. 

Taşra slparlşlerl vaktinde sür'atle 
gönderilir. 

Kısa adres: ( lstanbul TEK KOLLU 
CEMAL) kAfidlr. S(J.000 Lita lıazanan Bay_V•Abi Uata Parala

rını Tek Kollu Cemalden alıyor. Hiç bir yerde şubesi yoktur. 
12.000 Lira luaanan Btlf Cavuı BayHüaeyi 
Paralarını Tek Kollu Cemalden alıyor. 

Adres: Eminönü Tramvay caddesi 27 No. TEK KOLLU CEMAL CiSESi sahibi MalOI gazi eır rkli subaylardan Cemal Güven 

Türkiye Tiftik ve Yapağı 
ihracatçıları Birliğinden : 

Ellerinde Tiftik ve Yapağı ihracat vesikasını hamil olanlann Birliği

lile kayıtlan hakkında mukaddema. yapılan ilAndaki kayıt müddetinin 
eınııen lüzum üzerine İk1nc1klnun 1940 nihayetine kadar temdit edlldlğl
i ve alAkadarlann kayıt için İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Birlik 

muınt katipliğine müracaat ederek kayıtıannı yaptınnalan, aksi takdirde 
ıracat yapabilmelerine kanW11 imkln olmadığı i1An olunur. · 

KIZILAY CEMİYETi 
Umumi Merkezinden : 

eeınıyet;m!z baro, kıtlık, muhac~t ve emsali ahvalde zuhur eden 
ıastaiıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik eanaaında bu
:anelerde Kızılay ~ hemfirelerlne yarctımcı aı!atlle çahpnak ilsere ı. 
.;anbulda Aksarayda kAln 

Kızılay Hastabakıcı Hemıireler Mekt•bi 
~ dahilinde 

Gönüıou Hastabalkıcı 
ret.Iştfrmek için 15 kanunusani 940 tan itibaı·en ikinci kurs açılacaktır. 
\leccant olan bu kw·sa ~da yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

ı - 20 n~ 45 yaş a.ra.ınncıa bulunmak. 
l'!" En az ilkmektep tahsili görmüş olmak. 
J•dolunmak ve dersler hakkında malllınat alın8.k istlyenler )Uka
resi yazılı mektebimize müracaat etmelidir . 

.rlnci devre k\ırs için kaydedfidiği hal.de ikinci kursa kalanlann tek
.r müracaatla. kaydolunmalan. 

Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu in.San! işe hevesle koşa
caltJarına kaniiz. 

DAKTJLO BiLEN 

ir Muhabere Memuru aranıyor 
Jtuvvahan. Bakır işletmesi için Daktilo bllen bir muhabere memuru ah
mo&lttar. Galatada Bankalar caddesinde Güven Hanının birinci katında 

ETi BANK İstanbul Bürosuna müracaatları 

Dokuma, Apre ve boya iplik -.. 
0TEHASSISI ALINACAKTIR. 

TaUplerln nsaik suretlerini rapt edecekleri bir mektupla 

.ıslat a Mensucat Fabrikaaına "'ndermeleri 

il 

Milli PiYAN&O iDARESiNDEN 
Biletlerin iptalinde kullanılmak üzere muhtelif 
büyüklükte 600 adet zımba makinesi alınacaktır. 
Şerait ve eTsafı hakkında tafsilat almak ve teklif 
yapmak istiyenlerin en geç 25-1-940 tarihine kadar 
Ankarada Milli Piyango idaresine, Istanbulda Taş
banda Milli Piyango bürosuna müracaat etmeleri. 

DEVA 
K..&.ŞELEBi 

BAŞ, OiŞ 

·A 
lil~ 

Nezle, Grip, Romatizma, Soğuk algınlığını, · · 
Sinir ağrı ve sızılarını 

Derhal keaer. İcabında günde 3 kaıe alınabilir. 

MAJiK SAC EKSiRi 

Saçlannıll dötülme:tten. tepeklenmek
ten konuü.k Jt1n nıuhatuk MaJl.k saç 
ekslı1ıı1 kullanınız. Derhal teslriD1 görQl,
snnas. ~an bttyütilr, köklere yenl ha-
1at nrlr. Blr tecrübeden 10nra netloe7e 
ba:Jret edec:•Uip.la. 

Türk Dil Kurumu Genel SekreterliOinden: 
ER as lise diploması almış, eski metinleri oldukça ıy1 o~ an. 

lıyabllecek bir Sekreter alınacaktır. 
Yabancı bir dili iyi bilenler ve makinede yan yuabllenı. lll'clti 

olunacaktır. 

Başka yerde ifi olanlar abnnuyacaktır. 
İl~kll olanJar 14/1/1940 aqamına kadar Ankarada Yenifelılr4e 

Kunım Genel Sekreterllthıe btr mektupla müracaat ederek havi,_ 
cti7.danlan De Slhh•t, askerlik, tahsil ve çahfma '"9lb1anDI n W 
fot-OÇamerlnl gön.dennelicllder. 

.. ' ' . . 



NiMET ABLA 
' 

He~ ay olduğu · gibi 
Bu son kasidede dahi yine en bUyUk ikramiyelerin hepsini 
-N i M ET .A B LA N 1 N 

• • 
1 

vererek rekorların rekorunu kazandı 
Sevimli ve uğurlu e ili 

Piyango kraliçesi NiMET ABLA 

. 
· Nimet Ablanın uğiır.ltt . elinden 25,000 lira kazanan . Nimet Ablanın uğurlu elinden 

Çengelköyde hamam bilet alıp büyük ikramiyeyi 
arkası 1 No. da · · ~azanan EylJp 36 ncı okul 

. bilet alıp en büyük ikramiyeyi 
kazanan Fener de Kiremit ma
hallesinde 4 No. da Bayan Vesile Bayan Şeref Gürel öğretmeni Bayan Leman 

1 

50,000 1 
25,000 ı 

•ı r a 4369 No. il biletle lzdih~mdan dolayı isim 
ve adresini bildiremlyen bir zata 

• 
ı r 27,256 Na. lu biletle Çengelköyünde hamam 

arkasında: 1 No. da Bayan Şeref Gürel 

1 5 , O· O O 1 • · ı r 
a 
a 14562 No. lu biletle Kadıköyünde Bay 

Ahmed'e· · 

1 2 , O O O 1 - i r ·a 6025 No. biletle Sarıye.rde Bayan Mükerreme 

KAZ·ANODRIDD VE P~RAL.ARONO TAMAMEN 

Mühimdir, oku.yu.:n.u.z 
NİMET ABLA, Kazandırdığı büyük.ikramiyeleri hiç bir namla on para kesmeden para
larını derhal veriyor. Sayın mü tel"ilerim bizzat gelip paralarını almalarını rica ederim 

VERDi 

iLL- i G i i ETLE i GE i 
Birinci planı çok zengindir. Son günlere kalmadan biletlerinizi NiM~T ABLA'nın uğurlu elinden alınız. 

. . . 

1\Taz !)rl Dı.kkafe. Mnır Piyangonun keşide günlerı değişmiştir. B~rıncı keşide 7 şubat. 
1Y 1 u • ikinci keşide 7 mart, üçüncU keşide 7 nlsandadır. ·· ·ın, . . . 'n 

Birinci keıidenin eri büyük 
ikramiyesi 80,000 liradır · 

Biletin bedeli 1 liradır 

I kinci keıidenin en büyük 
.ikramiyesi 100,000 liradır 

Biletin bedeli . 1 liradır I· 

3 üncü keıidenin en büyiJ/c 
ikramiyen 150,000 liradır 

Biletin bedeli · 2 liradır 
. . . 

. ' 

Taşra siparişleri muntazam ve seri gönderilir. Hiç bir yerde şubesi yaktur 

ADRES: Eminönü. Tramvay,,_caddesi No. 29-31~ .·Tel: 22082 
. ' . 
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