
Garp cephesinde bir hava 
muharebesi oldu. Fransızlar 
3 Alman tayyaresi düşürdü 
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Almanya baharda bir kaç ·cephede 
birden mi taarruza geçecek 

lsviçreden ani bir taarruzla Maginot 
hattını çevirmek niyetinde imiş 
Slovakyada şoseler ve dağ yolları ağır nakliyata 

tahammül edecek bir şekilde tamir ve tanzim ediliyor 
Londra 13 (A.A.) _ «News cııro. 

Dicle. gazetesinin bildirdiline göre 
Nazilerin ilkbaharda bir kaç cephede 
birden taarruza geçmek üzere büyük 
bir f aallyetıe hazırlandıklan Alman· 
yadan Budapeşteye gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır. 

Slovak hiık(imeti 15 marta kadar 
yollan geniş mikyasta nakliyata ta· 
hammuı edecek bir hale getirmesi için 
Alınan askeri makamlanndan emir al· 
ınıştır. Dağ yollarını temizlemek tr.tn 
§imdiden kar makineleri gönderilmiş
tir. Köprülerin asgart on ton ağ\rlığın
da malzemenin geçmesine mttteham
mıı bir hale getirilmesi için mOhendts
ler tayin edilmiştir. Küçük Karpatıarıa 
Macar hududunda Denec civanndatl 
Jhıntakada tahşidat yapılmaktadır. 
Şimdiye kadar buraya takriben bir 
fırka asker gönderilmlştir. 

Al...._ya, ltal~•dan Finlere 
· liWı aınbareoıunu~ .. ~"·~lllllımllliil 

ıa tU.> - Aaa.....,. 
.,. ~e gelen bir te1paf& ı.. 
Jnıına. Almanya İtalJBdan J'lnlAndl• 
JaJa gönderilen afllblar üserlne toy. 
dutu ambargoyu kaldımııfbr. 
lınçre hududunda tahtidat 

Pans 13 - AlmanJ&DID tmçre hu-

......... 
Belçika emniyet tedbirlerini 

artbnyor 
Brlbel 13 - Belçika Hariciye Ne. 

zareUnin teblliJ.ne göre hütdmet,. ~ 

lngiliz tayyareleri 
Almanyada uçuyorlar 

; 

Fransız tayyareleri, hava muharebe· 
sinde 3 Alman tayyaresini Ja,ardiJ. 

Unde-~b ~· t.abıoQ edl
lecet hialıeUe t!!IW!mmlfelt tebaı1is 
eWrUmett.edtr. Haaane aentaıertıe 
.motıırın muavin serrisler için 30 bin
den fazla ~ı ve gönüllilJe tb
tiyaç vardır. Motöl'll senl81er slıil 

(Dmlmt 4 1lnri ıalaifftk) 

Haydaribad filom 
l.ondrcı 13 (A.A.) - H1nd prenaJelt 

tarafından İngiltereye yapılan nüdl 
yardım halen 360,000 lngUls llram.na 
~olmuştur. Bunda prena)erhı her 
ay vermeyi taahhüd ettllderi miktar 
dahil değilcllr. 

Haydarlbad nizamı, kendi lmılnl 
~bir filo teşkili için 100000 
~ uraaı vermlftlr. 

14ndra 13 - Bu sabah fnglHz Ha- Bundan baf)ra Alman deD1s tana- .. Ak k 
- Nezaretlnln tebliğine göre, 1atoç- relerinhı mayn dökmelerine mani oJ.. -.--....--..__...__ 
: cenubu şarkl8inde görün• bk mata memur edilen tngWS hava dev- Hilenin bu clereceai 
ta.-.:.- ı ~JY&resl, İnglllz tayyareleri rtyelerl dün akflm HellgolAnd mevtll 6 f ı'..41.. J ~ -
.._9'llDCl&n takip edilmiftir. Dün at. ınüst.atıJmntıe Alman denls tanareterl- .ZG 1 ayı G uRGuGr eucr 
tın İngUiz hava kuvvetleri Almanya. ne mtllıhn blr üssOlhareke olan Syld ôn1lmilade bir makanı dururor. 
~eııif cevellnlar yapmışlar, Avus- adası üzerinde uçmUflar, Rant.om V.mıde cBirinci nnı dUdf i,,ıllD 
Jada' Bobeınya, flmall garbi Atman. koyunda, Alman deniz tayyarelerine ~cıalı. Al4meti fariltaıı bir dnü fe. 
B maı: uçuşlar yapmışlar, kıymet- rehberlik eden 1f1k1ar görmeleri üze. 
P"•I! t topıaırnt•ır hepsi de aa. rlne 8 bomba abmflardır. fngWs U. tMri. Svnaı IOlcaklard4 llajanı balirtı 
lerdı?. un Oaaünıareteıerlne dönmiif. va devriyeleri ,.Umen d&imo.,terdlr. 7,5 krmıftı .tırorıar. Jlflld ü kaJJlf 

--------..:..-....;(Dev~~·;;•:..:Wpcl:::::::.;·=hlfede= ) '""" """"· h1t:tJt ..,. ,., .. .,, • bir 
... , fpU1c 1el&llanatlca, rnamna.aa fflh,. 

vyet Rusya E_-alla cep
hesine .3 fırE§evketti 

Fukalırdan birinin ~ ~:nıyacö derıceda 
hırpalan~:.... Nl~n!laktedlr 

8totJıolm ----s!Vİnde toplanıp Yf 
, ..... :.. 13 (A.A.) ~.n ..ı_: dıt. İdcllLuhablrlerlne ~ Salla -.. bafııJan Ve resmi ~~aı Dedi. ıF •""vt cep-
aıfiz zlkrecmmt r-o· Nuri Demirı1t da sece f0,000 ldflUk mümtal ~ 
\'eç lltA'hA11 ...... .!~ b an Muhaln adın- dJtının •"8.ni iki fırt& aey~n-ı.H .. 
.... u-~ e'fü\nndan 2SOO !Jra ntn: cDtln '1r tırJamm ~ .... 
-wnı çekmektedir :ıtt lddla edllmı ıı diye kODlf• hesaba kablmı· 

Bam ..... ,_ • .. ilde yakalanarak di. Arife ~ hırpalandığı anla~ 
bir fa.;r-mra gorP ceza mahkeme- nun Şaban_ 
-:;;et fırkasını h ~tlceslnde tevt f h::::r:: maldmata göre, S&lladald 
Jarcıır çevfnneye m 1c1 üçüncü .sulh r • •esi de 8uomoaalmlde oldulU 
0~ SOvyetıertn hP an blr tararı Bırle" kıtlaruıui 1afe üalerlle lrtt• 
tetıan:.laun Suomos evinde blr ara , kesmefe ~. Bata 

dnkl.ı ~ olma ~r evrakla birlik BlriefL, de SovJet kıta.lan gelmlftlr. 

tcuı gijri~. Zfnı, tire,..,,.... 
ğtı ma1ııu boflü cmcGk ., ,,.,,.,,.... 

r~ ~; alt tanıtı tahta.. 
Ştlfllloru: Bu derece fH.ırla ha.ı.r. 

1controlclln unı '/caJ;ı1/or1 Bu ,.... 
tiotnt ffl, mal&knie "' • .,,,.,.. 
~ ~ aılJdaıa fllct~tl• 
.,... ıcı.n gelir. 

Edebiyatta yınHır il, 
ıskller mi? 

Şair Orhan Seyfi edebi 
mevküni ehven ,eraitle 
talitiine ihaleye baw --

BQram1ık kundura, lA.IUt, cisme Te IOIOnla
nnm dalma en aon yenJlllt takip eden Yeni 

Postane taquandatl 

ALTIN TOP 
Kundura ve J.Astik mağazasından en 
uygun fiatlarla temin edebilirsiniz. 

Tel: 23396 

Telefon: ~uharrir: 20565 - Yazı lflerl: 20765 - İdare: 20681 - Müdür: 2049'1 

Türk - Bulgar münasebatı 
en sıkı dostluk çerçevesi. 

içinde inkişaf ediyor 
B. MenemencioQlu ile Bulgar Basvekili arasında 
yapılan oörUsma hakkında tebliO nesredildl 

B. Menemencioğlu : « Sofyadaki ikametimden çok 
memnunum ve Türkiye ile Bulgaristan arasında iki 

milleti alakadar eden bütün meseleler hakkında 
tam bir anlayl§ mevcud olduğuna 

kani bulunuyorum. • diyor 

~ ıs <AA.> - 11mn1 teMtt: 
Bulprlstlm Bapeldll n Butdye Na· 
:an De rüti7e Barldye umumi kltl· 
bi arasında yapılan millüat, 11 ıe,. 
rinlevvel 19Z5 tarihli Türk - Bulgar 
muüeclesfnfn semeresi olan sa.mimi 
dostlaiun lnldpfmı tekrar kayt '99 
ifaret ve lld memleketin BatbnlanJa 

banpn muhafuasa ve Bulgar hük4· 
mcU tarafından llln edilen lfttarafll. 
Pn konnm•• halrkınd•kl naıktal Da• 

wlm:mm tmn mtHüüatmı ta'* 
ftSile olmuftur. 

Mülüat, b ..... n ...... Türk ft 
Bulpr hü6metleri tanfmdan müt
ıet"ek huducldan ıaıaatm cm aJmma. 
m h•kkında IWhas edilen tedbirlerin 
iki memlekri anSQM1a m.evcud ltlmllr. 
dllver dosUut .ayuetinin yeni IJlr 
teulıüriinü tefJd1 eylemlf olduğuna 
da müphede ft tesblte tm•An 'ftl'Ddf-
tir. (Dnamı 4 ılnci ıahifeü} 

Belçika Krahnın 
ile naban hareketi 

Tiirk millftinin kalhinde dinin "Wlft~ 
ve kran '4 

tnactoıudaki zelzele teılbtlJıden pek 
mcıieeıafr olan Belçika kralı majene 
öçaDcCl Leopold lle majeste Valde 
kraliçe BIJsüettn yOJmet hlmaJ81er1 
altında telAketzede vatan~ 
yardım makladlle BelÇlka devıeı ve 
parllmentolli ertAmndan mörübp 
bir komiteiıln teşekkfll et~ dlll 
J.azmıttık. 

Majeste kral Leopold ile muhterem 
v.aldelerlnin bu insani ve Alicenabane 
hareketi Türk milletinin kalbinde 
derin minnet ve şükran hisleri uyan· 
dıl'llllftlr. 

Bu kara günlerlmir,de bütün me. 
den1 dünyadan yükselen teselli ye 
taziye seslerini ve dostlarımızdan 

gördülilnıiil maddi ve ınauevt yardim 
w daltluiu hlG bir aman unutma. 
JUL lllllettmtzin ananevi bir med· 
;yeti de dosUup dosUtıkla mukabe
le etmek ve bize gösterilen dostluğu 
unutmamattır. Asli ve kahraman 
Belçika milletinin yüksek insanlık ve Be'çlb Knh majeste tlflnd Leopıll 
dosUuk hislerine tercüman olan Bel· ı cib hareketi Türk mWetinln kalbln. 
çlka kralı lle valde krallç.entn bu ne- de derin akialer <toturmUfhır. 

............................................................................................... 

~fl)'or. &ıderUmet cız · 1 tı :8~'.>ncarnı 4 itici Mld/eü) ..:..:mlL.-....:.-~..s._;_:_~__j,_~=-=..=.:~~~~~~~~~~~_u .... ..-.-..~~~~~~~~~~tB~·~~~~~ .. ~~~·~~]?b ... 



Sahife 2 

Diin Geceki ve 

Son dakika 

Buzdan duvarlar 
Hollandanın yeni müdafaa vasıtası 

Paris 14 - Hollandada soğ'uklar yüzünden nehirler ve kanallar donmuş
tur. Fakat bu, memleketin müdafaasını tehlikeye koymamaktadır. Çünkü 
askerler buzları keserek tanklara ve motörlü vasıtalara karşı buzdan duvarlar 
ve mamalar vücuda getiriyorlar. 

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

Prens Paul Zağrebe hareket etti 
BeJgrad 14 - Kral naibi prens Paul dün akşam Zagrebe hareket etmiştir. 

Kendisine Başvekil ıetrurat etmektedir. Bugün Zagrebe vasıl olacaktır. 933 
seneslndenberi ilk defa olarak kral hanedanından bir zat Hırvatistanı ziyaret 
etmektedir. Bu ziyaret Sırplarla Hırvatlar arasındaki anlaşmayı gömermek· 
tedir. 

Japon kabinesi istifa etti 
Tokyo 14 - Başvekil Abe dün ak§am saraya giderek kabinenin istifasını 

krala takdim <.>tm.1~1.i:r. 

Finlandiyanın teberrüü 
Anadoludaki zelzele felaketi Fin· 
landiyada büyük teessür uyandıTdı 
Paris 14 - Ankaradan biJdiriliyor: Anadoludaki zelzele felfil<eti Finlfuıcliya.

da büyük teessür uyandırmıştır. Fin hükOmeti Türk hükfunetine teessürleri
ni bildirmiş 7e &embolik bir teberrüde bulunmuştur. Bu teberrü az olmakla 
beraber Finleıin dost hissiyatını gösterdiğinden Ankarada büyük tesir yap
mıştır. 

Fransız - lspanyol ticaret anlaşması 
ı•aris 14 - Fransız - İspanyol ticaret anlaşması dün Pariste imza edilmiş· 

tir. İki hükümet arasındaki ticari münasebat 934 senesindeki nisbete çıka
rılacaktır. 

Finlandiyadaki lsveçli gönüllüler 
Paris 14 - Finlfmdiyadaki İsveçli gönüllülerin kumandanı bir ernri

yevmi neşrederek mareşal Mannerheimin idaresi altında harbe girmek üze. 
ı re olduklarından bahisle FinlAndiyanın ve bütün Skandinav memleketleri
nin hürriyetini müdafaa etmek için harp edeceklerlni bildirmiJtir. 

Hollanda bir bevaz kitap neşrediyor 
Paris 14 - Hollanda hükfımeti blr beyaz kitap neşredecektlr. Bu kitabın 

n~ıinden maksad Hollandanın bitaraflığı hakkında Almanya tarafından ileri 
sürülen iddialan reddetmektir. 

Romanyadan Almanyaya petrol ve 
benzin sevkiyatı çok azaldı 

Paris ı 4 - Tunanın donması yüzünden Rimanyadan Almanya ya sevki yat 
çcik güçleşmiştir. ildnclkfınunda ancak 20 bin t;on petrol ve benzin sevk edlle
bD eceği anlaşılmakt&dır. Bu mlkdar en aşağı rakkamdır. Diğer aylar zarfın. 
da sevkiyat ayda 50 bin tonu buluyordu. Almanya bunu da kafi görmlyerek 
ayda 190 bin ton sevk edilmesini istiyordu. 

Belcika Harbiye NazıTının emirnamesi , 
Londra 14 - Belçika Harbiye Nazın bir emirname neşrederek, mezun 

bulunan bütün askerlerin kıtalanna gelmelerini bildirmiştir. 

Mesudiyede-zelzele sık 
sık devam ediyor 

Muhtelif vilayetlere dün de felaketzedeler 
gitti ve hazırlanan yerlere yerleştirildi 

Adana 13 - 40 kişilik bir felaketzede 
bfıl ı daha gelmiş ve yerleştirilmiştir. 

Kayseri 13 - Dün 220 felfi.ketzededen 
43 u bumda kaldı ve hazırlanan evıe.-e 
1erlcştırUdl. Diğerleri muretteb mahalle
rine gıtmek uzere aynı trenle hareket 1.;
Wer. Bugun 191 yaralının Slvastruı gclme
ıd beklt>nlyor. 

Aclaııa (Akşam) - Şımdlyc kadar Ada.
naya gelen fell!ltetzcdelerln yekünu 987 }'l 

bulmuştur. 
AdanaWar on gundenberi nakden 50,l)O'J 

ye pamuk yardlft'l.ile 65,000 liralık bir yar
dımda bulunmUJlardır. sıvasa sevked!Jeıı 
:yeni çamaşır 10,000 katı geçmiştir. 

Bursa 13 - Erzincan felaketzedelerlnden 
evvelce şehrimize gelmiş ve yerleştirilmiş 
olan doksan uç yurddaştan maada dün de 
on uç felaketzede gelmiş ve hazırlannıış 
olan evlere yerleştlrilmlşLlr. . 

Fdakrtzcdelerden çnlışabılecek vazlyt'lt.te 
bulunanlar Merinos fabrikasına amele ola. 
rnk yerleşttrllmektedir. ' 

ı:uıur 13 CA A.) -- Milli yardım konu~ d 
reısı vali Aykut dün bernbertnde Belediye 
ve p, rti ve Kızılay reisleri olduğu halde 
Erzlncar dan şehrtml1..e gelmiş olan :telıl.
ketzedeleri yerleştirdikleri otellerde ziy J. • 

ret tını ve vaziyet ve lhtlyaçlannı tet
k k d rek tlraha lerlni temin için Uizı.a 
c d t lh:ız 1-jl mıştır. 

Yiyecek ve giyecek 
• k ıa 13 Ama yadal·ı fclaketzede-

Jı>~ i n Gumil~ıu1cı koyunden muhtelit gt-

yecek eşya ile 1283 kilo bulgur, ayrıca un, 
para ve 113 çadır gonderllmlştır. 

Malatya 13 - Ayın on birine kadar ı~ 
gun içinde şehrimizden Enincıınn 49 nln 
kilo ekmek, 5ı bin kilo muhtelif gıda m!ld. 
deleri, 50 takım yatak, 380 parça çorap ':.~ 
saire eşya ve sıhhi malzeme gönderllmı~· 
tir. 

Samsun 13 - Felflketzedeler için kaza
lıırda toplanan ciyecek eşya meyanında 
Bafradan 8,843 parça eşya daha gelmiştir. 
Vezirköprüden son hafta içinde Erbaayn 
yeniden l,lOU kilo bulgur, 81 kilo kavurma, 
65 kilo zeytin, 46 kilo peynir, 982 kilo µl.
tates ve müteaddld eşya gönderilmiştir. 

Kızılay merkezinde toplanan 
para yekunu 

Ankara 13 - Hareketlarz feltıketzcdelerl 
için dun akşama kadar Kızılay umıırnl 
merkezl.rtde toplanan iane yekünu 124,84d 
lira 6 kuruştur. Bu suretle umumi yekQn 
1,508,729 11ra 91 kuruş olmuştur. 

Yeni zelzeleler 
Ankara 13 - Hnber verildiğine göre, 

Samsunda dün saat 10.7 de beş saniye 
devam eden şiddetli zel7.ele olmuştur. 
Mcsudlycde zelzele sık sık devam etmekte
dir. Hasarat yoktur. 

Yine dün gece Oüınüşhanede biri şid
detli, ikisi hafif 3 zelzele, Amasyada ve 
Varay nahiyesi Ue Akdağ nahiyesinde de 
2,45 de oldukça fiddeW sarsın~ duyul
m~UJ'. 

14 KA.nuntm.nt 1940 

Da Sabahki Haberler ) 
25 ·milyon liralık 
fevkalade tahsisat 

Hükiimet, Meclise bir kanun 
layihası veriyor 

Ankara 14 (Telefonla) - Hükü
met geçende veıilen 58 milyon lira
lık fevkaHlde tahsisata ilaveten 25 
milyon liralık yeni tahsisat istemiş
tir. Bu hususta bir kanun layihası 
hazırlanmıştır. 

Zelzele mıntakası 
Hasar miktarını tedkik için 

bir büro teıkil edildi 
.Ankara 14 (Telefonla) - Felakete 

uğrayan mıntakalarda hasar mikta
rını tetkik etmek üzere BaşvekA1ette 
bir büro teşkil edilmiştir. ----

Sümerbank idare meclisi 
azalığı 

.Ankara 14 (Telefonla) - Sümer. 
bank idare meclisi azasından eski 
Posta ve Telgraf Nazırı B. Haşim is· 
tif a etmiştir. 

~~--~----~-

Çocuk bakımı 
Ankara Çocuk Esirgeme ku
rumunun bir senelik faaliyeti 

Ankara 13 (A.A.) - Çocuk Esirgeme lru
nımu genel merkezinin Ankara Çocuk sa· 
rayındaki polikllniklerlnde 939 yılımla 
müracaat eden 7996 çocuk muayene ve te
davi edllınlş ve 5464 çocuğun da dişleri ba· 
kılmıştır. Bundan başka kurumun sut dam
lasından memedeki çocuklara S0,635 kilo ~ 
cuk sutü, 167 çocuğa da 1621 Ura 56 ltu· 
ruş nakdi yardım yapılmış, 87 çocuğa el· 
b!se, ayakkabı, çamaşır, çorap, kasket ve
rilmiş ve kurumun çocuk bahçesinde1rt 
yüzme havuzunda yazın öğretmenin eli al· 
tında 10.555 çocuk yüzme öğrenmiş ve 287 
çocuğa kitap ve mektep levazımı tem\n 
edilmekle beraber aynca ilk okul kitap ve 
levazımı tedrisiye olarak Ayaş, Pazar, Çu
bulı:, Poladlı, BAll, Nallıhan, Beyhana, ltöy 
okullanna ver!lmek Uzere gönderilerek ço
cukların okumaları temin edilmiş, 12 <,:ok 
çocuklu aileye erzak ve yakacak verilmiş
tir. Kurumun sıcak banyosunda, 27,870 ço
cuk ve annesi banyo almışlardır. Bu tll· 
retle kurumun 939 yılında yalnız Ankaradn 
muhtelif şekilde yardım yaptığı çocuk sayısı 
83.240 :ı. baliğ olmuştur. Bundan Keç\ören 
ana kucağındaki yavrularla Kreşte bakıl
makta olan çocuklar _hariç bulunmaktadır. 

lngi liz radyola ri le 
Bugün Britanya İmparator
luğu halkına bir hitabede 

bulunulacak -
Ankara 13 (A.A.) - Britiş Konsil 

re1si Lord !.<>it yann bütün Britanya 
imparatorluğu halkına hitaben Ana· 
dolu hareketiarz felaketi dolayısile 

muavenet mevzuu üzerinde İngiliz 
radyolarile bir hitabede bulunacaktır. 

Bu neşriyatın saatleıi ve dalga 
uzunlukları aşağıda yazılıdır: 

Türkiye saati ile 13,55 de 13 metre 
97, 16 M. 86 lle, akşam yine Türkiye 
saati ile 18,25 de 31 metre 55, 19 M. 62 
ve 16 M. 84 ne, Saat 20,25 de de 25 
metre 53 ve 19 M. 66 ile. 

Felaketzedelere 
yardım 

Yunan Rotari klübü reısı 
beyanatta bulundu 

Atina 13 (AA.) - Atına ajansı blldlı1-
yor: Atina Rotarl klübünun haftalık içti
maında, klüp reisi eski nazırlardan Kafi
nas, B. Metaksasın Anndolu zelzelesi feıti
ketzedeleri lehindeki müracaatı vesilesile 
bir nutuk söyllyerek butün Yunan Rotar
yenlcrine bu müracaata mukabelede ım
lunmalannı tavsiye eylemiştir. 

Gazeteler llk günün yardım listesini :ıeş·· 
rediyorlar. Listenin başında majeste krnl, 
sonra B. Metaksas vardır. Bu ilk listenin 
yekunu 1,372,000 drahmldlr. 

Amerika ve İsviçrenin 
yardımı 

Ankara 13 (A.A.) - Amerıka bıiyük el
çll!ği, büyük elçilik memurlarlle Amerik:tn 
kolenlsinin fel~ketzedelere blr yardımı ola
rak bu defa da 115 lira ile 5 dolar tcbeı rü 
eylediklerini milli komite riyasetlne bil
dirmiştir. Haber aldığımıza gore Isviçr«.!
den de felllketzedeler için millı komiteye 
10,000 Isviçre frangı _gönderllmlştlr. 

lngilterede mühim bir infilak 
Londra 13 (A.A.) - Cheshir{!deki 

Northwick deniz tezgfılılarında bir 
infilft.k olmuştur. Hasar çok mühim
dir. 

Karadenizde fırt ma hafifledi, 
Ege denizinde şiddetlendi 

lzmirden haTeket eden vapurlar 
yollarına devam edemediler 

Karadenizdekl fırtına dun hafl11emişUr. 
Buna mukabil de Ege denizinde yeniden 
kuvveUl bir lodos fırtınası başlamıştır. 
Karadenizdeki fırtına hafiflediği için Bü
yükdere önlerinde bckllyen gemiler birer 
ikişer Karadenlze çıkmağa başlamışlardır. 
İki gündenberl Büyükdere önünde demirli 
duran Cümhurlyet vapuru da dün sabah 
Boğazdan dl§arı sıkmıştır. Amasrada. :tır
tmanın haf11lemesini bekllyen Ülgen va
puru, dün sabah 6,30 da limanımıza gel
miştir. Çnnakkalede bekllyen Çanakkale 
vapuru, dün de gelmemi§tlr. Bugün gel
mesi bekleniyor. 

Geliboluda tamir gören Tayyar vapuru 
dün gelmemiştir. Dün saat 11,5 da Isken· 
derundan Etrüsk vapuru gelmiştir. Etrusk, 
Akdenizdeki fırtına yüzundcn üç gün rö
tarla limanımıza gelebilmiştir. Etrüsk 1a
lirken Alanya clvannda karaya oturan 
Tırhan vapurunun bir kısım yolculannı 
alarak llmanımıza getirmiştir. Yolcular, 
Tırhanın kurtarılmasının, her şeyden ön
ce esaslı bir tamir ile mumkün olacağını 
söylemişlerdir. Ege denizinde yeniden baş
lıyan lodos fırtınasının Tırhanm vaziyeti
ni güçleştireceği iddia cdllmektedlr. Ça.
nakkalede Kepes feneri önünde karayn 
oturan Italyan bandıralı Arkova gemisi, 
dun, kendi kendini kurtarmıştır. 

İki motör çarpıttı 
Ali, Hüseyin Acar kardeşlerin Mehmed 

kaptan idaresindeki 8 tonluk İhsaniye 
motörü, limanda demirli duran Antalya 
vapurundan Kızılaya ald 104 sandık çivl 
yüklemiş, Tophaneye doğru giderken mıı
kine dairesine sular hücum -etmiştir. Bn 
yüzden makine durmuş, motör suların 
akıntısına kapılarak Sirkeciye doğru sü
rfıkienmeğe başlamıştır. Bu sırada, karşı
dan gelen Ok motörü, İhsanlyenin sancak 
bordasına çarparak ikiye bölmüş ve batır-
0119tır. Motör kaptanı 15 dakika suda kal-

Kral Karol - Prens 
Pauı mülakart 

Bükreş mahafili görüşmeyi 
tekzip ediyor 

Belgrad 13 (A.A.) - Dün hudutta 
Vrsaz civarında kral Karol ile Yugos
lavya naibi prens Pauı arasında bir 
mülftkat yapılmıştır. Kral Karol prens 
Michel refakat etmekte idi. İki devlet 
reisi bundan sonra Stara Moravizo ci
varındaki şatoya gitmişlerdir. 

Bu müla.kat, iki gün evvel Bükreşe 
giden Yugoslav protokol şefi Franghes 
tarafından hazırlanmıştır. 

Prens Paul'ün maiyetinde Yugos
lavya Başvekili ile nazırlardan Suitui 
ve Mostantlnovlç bulunmakta idi. 

Biikreş 13 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Kral Karol ile Yugoslavya 
naibi prens Paul arasında bir mülı\· 
kat vukubulduğu hakkındaki haber
ler selB.hiyettar kaynaktan kati ola· 
rak tekzib edilmektedir. 

Belçika üzerinde gene 
ecnebi tayyareler uçtu 

dıktan sonra Ok mürettebatı tarafındQ1' 
halat atılmak suretile kunanlrnıfıır. In~ 
sanca znylnt yoktur. 

Çorlu çayı taşarak 
ovayı basb 

Edirne 13 <Akşam) - Çorlu ç&)'l dun; 
ta§mağa başlamış ve Çorlu ovasını su b~· 
mıştır. Henüz tahribat mikdan ıe~ıt edt .. 
lememiştlr. 

Evvelce yukselen Ergene nehri suınrı 
soğuk \'C kar dolayısile alçalmağa başla· 
mış ve sular çekllmlştır. 
Antalya vapuru iki balıkçıyi 

kurtardı 
Balıkçı Dursun ve Ibmhlın lslınleriııde 

iki kişi dün Kumkapıdan sandalla denu;e 
açılarak balık avlıırlarkcn sularm cerynm
na kapılarak Yeşllkoy açıklarına suruk
lenmişlerdir. 

o esnada Çanakkaleden gelmekte ..,ıan 
Antalya vapunı stivo.risi balıkçılann tC'"ıll· 
keli vaziyetınl görerek onları sandal! n 
ile birlikte kurtarıp Gal:ı.t:ı. nhtımma l~''
tlrmiştlı 

Vapurlar Ege denizine 
çıkamıyorlar 

İzmir 13 (A.A.) - Ege ve Akdeniz
de şimdiye katlar misli pek az hatır
lanan bir poyraz fırtınası hüküm siır
mektedlı". Jorya adlı Yunan vapuru 
limanımızdan hareketinden sonra yo
luna devam imkanını bulanuyarak 
Foçaya iltica etmiş, Santorimo adın
daki diğer bir Yunan vapuru da yol· 
dan geri dönerek tekrar limanımıza 
gelmiştir. Afyon treni de dün 11 saat 
teehhürle sabah yedide şehrimize va
sıl olabilmiştir. 

lnoiliz tayyareleri 
(Baş tarafı 1 inci rolııfedC) 

Alınan tayyareleri, dün dört defa In
gillz topı:ağı üzerlnde uçmağa teşeb
büs eylemişler fakat İngiliz hava ba
:taryalan ile tayyareleri tarafmdan 
püskürtülmüşlerdir. Bunun üzerine 
tehlike işareti verilmesine lüzum gö
rülmemiştir. 

Londra 13 - İngiltere hükumeti, 
Amerikaya 2,160,000 İngiliz liralık 
140 avcı tayyaresi ısmarlanmıştır. Bu 
tayyarelerin saatte siırati 480 mil olup 
her tarafa ateş eden dörder rnitralyoz 
ile mücehhezdir. Amerika t.ayyareci
lerlııln Kanada hava kuvvetlerinde 
gönüllü olarak hizmet görmeleri me
selesi halJedilmiştir. 

Paris 13 - Times gazetesine göre, 
İngiltere fevkalade seri kuleler içinde 
dört topla mücehhez pek yeni bir ta
kını tayyareler inşa e~r. Bwıların 
tecrübeleıi muvaffakiyetıi neticeler 
vermiştir. 

umdra 13 - Bir İngiliz tayyaresi 
Almanya üzerinde 7000 metre yük
seklikte uçarken dört Alman tayya .. 
resinin hücumuna uğramış ise de 
tayyare salimen üssüne dönmü.ştür. 

İngiliz tayyareleri, HeligolAnd açık: .. 
larında 3 Alman harp gemisine bom
balar atmışlar ve salimen üslerine 
avdet etmişlerdir. 

Brüksel 13 (A.A.) - Milli Müdafaa 
Nezaretinin bildirdiğine göre, hava
nın iyi gitmesniden istifade eden ec
nebi tayyareleri pek yüksekten Bel
çika uzeıinden ve billlassa Limbw·g, 
Liege ve Luxemburg eyaletleri üstün-
den uçmuşlardır. Belçika hava batar- Fransız tayyareleri büyük bir mu .. 
yaları faaJiyete geçmiştir. vaffakiyet kazanmışlardır. Döri 

---- Fransız tayyaresi, 12 Alman tayyar~ 
Yunan prensi Kı. sinin hücumuna uğramıştır. Fran"' 

ağır hasta sız tayyarcleıi üç Alman tayyarP.sinl 
Atina 13 (A.A.) - Prens • •ın düşürmüşlerdir. 

sıhhi vaziyeti büyi.ık endişel Bunun üzerine diğer Alınan tay-
mekte devam etmektedir. ÇK U L,&. yareleri kaçmış, Fransız tayyareleri 
kaç gündenberi prensin yükf salimen üslerine dönmü.şlerd1r. 
hararet derecesi düsmekte vbanlannı, meı B" Al t • 
hiçbir şey yemek istemcmeka, akneler, erge. ır ~~.n .. a~areaı 

- -- deri iltihaplarına "- duşuruldu 
Mareşal Göring'in 4)bun yaşamasına mi.13 (A.A.) - Hava Nezareti 

doğum yılı 
Berlin 13 (A.A.) - Mareşışı•••••••••ıl;;'yyaresl bu sabah İSol 

ring'in 47 yaşına girmesi mil' .ıoğu sahillerinde b~ 
tile, Hitler, dün kendisini zi~ çıkan bu il~nm doğrusunu teıstni düşürmüştür. < 

tebrik etmiştir. ..il. F ~ b b uk 
Los Anjelosda şidde~8Al'O .:le::k uç ta 

zelzele oldu !im süren şiddetli kış 
A l 13 (A A ) - Ive 8 pırlantah 2ot kü Semplon ekSpres:t Los nge os . . 8 230 

şiddetli bir zelzele hissedilmiştı~ • ,..... :maş otuza, Konvansyo-

ok kl d .. kül" ·· t·· fak t BEŞ SENE GARANı.l.IJU.l. on dörde dogruv Sir .. 
s a ara 0 muş ur, a AZASI - İstanbul Emine -
yoktur. 
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Bir gramer münakaşasının 
mabadı (ve inşallah) sonu 

Bana cF. F.• diye mektup röntlerip 
kavaid davasında ısrar eden öğretme
nin yuısmda on küsur imli yanlışı 
Yar. Rötuşlar görmüş olan bu bir tek 
liğıttaıd hatalar udalrınlığa gelmiş!• 
diye tevil olunamaz. Onun için öğret
menin ikinci mektubundaki gramer 
mütehassıslığı iddiasını kabul edemi
yeceğim. 

E ki Vekillerden muhterem bir zat 
bana, şifahen: 

- «Eminönü» tarzındaki ismi has
lar askeri mekteplerde kullamlırdı· 
binaenaleyh türkçeye girişleri yenİ 
değildir! - dedi. 

(l\laamafih, meydandan bahseder
ken Emintinü'ne, şahıstan bahseder
ken Eminönü'ye dernek hususundaki 
iddiamı doğru buldu.) 

Bir diğer zat ta: 
. -. ~ıadoluııun h~ınen her yeri•ıde 

alle ısımleri eskiden de vardı. Bu U
barla «Eminönü,. şeklindeki şahıs ad· 
~rnun tasrifi yeni değildir! - müta
liasnıı yürüttü. 

iki iddia da doğru. Fakat bir zünı· . 
renin mektep hayatına taalluk etlen 
nıah<lud söder içlnden koskoca bir 
millete mahsus gramer kaidesi çıkar
ın iimkt ı olamaz. Netekim ola
tnaımştır. Anadoludaki soyadlarında 
ise, «Enıinönüıt kaidesile yapılıp şöh· 
ret alnıı lar, Soyadı kanunundan ev
vel matbuata intikal etmiyordu. Yazı 
t •r • ı· • t.: nbul 7.C\ k, lehçe ve sive-
si yolile matbuatta tekarrür ettikine 
göre, iddiamda gene de yanbşbk yok· 
tur. 

Tekrarlıyorum: Reisicümhunımuz. 
dan bahsederken «İsmet İnönü'ye• 
demeli, «ismet İnönü'ne. dememell 
Fakat muharebe sahasından bahse· 
derken cİnönü'neı. demeli. 

••• 
Kollektif tecennün! 

Yumurta biiyüklüğünde yeni edebi 
ınücevherler dünyaya geldi! 

ıGa,·sist .. üdebadan şair Cahid Saf· 
f et, şöyle yazıyor: 

•1. E.skUerden kimi sanatkO.r diye tanı
Yablllrlm Türk edebiyatında? ... 
bi •Bir Gorkl aYnrmda Sabahaddln !dl, 

r Duhamel kadar sağlam Said Faik 
önümde dururken dunkulerden ldml beğd· 
nebllirlm hikA.yeci olarak? ..• 
u:esıımın bugünkü garp şllrinden olıa 

un nümunelerl önümüzde iken hlll 
~~ferin kof manzumelerini mi betenece-

Netıce olarak tasfiye 10.Zun: Kuvveuı ve 
~erı Türk: edebiyatını yepyeni bir ne.ili 
ınsu etmektedir. Yeni ve ileri her şahsl

Yet de buna inanıyor.~ 
Bu ne gıdaklar gibi ifade! ... Bu ne 

dev aynası! ... a:Kollektif şekilde çıldar
hlak olur mu?ıt diye bir anket de asa
hly~Uer nezdinde açmalı ..• 
Gıden geleni aratırmış. Eskiden 

«Cep ta1r....:_ ... d ba hec ""•unt u e Si• ndan ve cHab-
ti Uerı. den şikiyet eder dururdum. 

4.e~e olduklannı bilsem gidip ken-
11•lennden özür dileyeceğim. Bu cGav-

st. ler onlara rahmet okuttu. 
•• 

Aphrodite davasına dair 
A iki vesika 

kad Phrodite eseri, yalnız Adliyeyi ali-
ar eden bir dava olmaktan ,.ıktr 

gen· ~ ' 
1 . ış nıanada sanat telakkisi mese
esı hali · b nı aldı. Efkin umumiyenin 
rı':n;~a ilgisi pek fazladır. Karile-

en kim olduğunu maalesef öğre
lle.ntediğinı .. 
telefon nıunevver bir bayan bana 
«Le . l".d~rek, Claude Farrere'in 
d Civılıses,. eseri mukaddemesin-
~n Aphrodite'e dair sltaylşkir yazıyı 

=~~ransızcasile okudu. Ben de ted
esnasmda Larousse Men 

IUel'in 1925 t--.anievvel üsh' da. 
930 • """••• n asın 

- 931 ınci sahifierde beş ••t 
tizerine Pierre Louys b su un 
hakkında kıymetli ve ~~ usı:h:: 
bir yazı gördüm. Bu dava ile .J!'.d 
0~nlara her iki membaı da dikkat: 
cozden geçirmelerini tavsiye ederim. 

•••••••• (VA. • NO) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Veznedar Muhsinin evinde 
araıtırma yapıldı 

lr~nkarada mut~ahhid B. Nuri Demirııt 
~a etlnde veznedarlık yapan Muhsin adın-

birtnln tlrkette hesaplarından 2300 llra 
:I~~~rerek Ist.anbula gelditl iddia edllml!ll 
Bul burada Kadıköyfinde yakalanarak 
Bin~nahmed birinci sulh ceza mahkenıe
edıı:ı.:;.~~ılan istlcvab neticesinde tevki! 

ıaa Evvelki gün Sult.anahmed ilçfincil sulh " 
Muh~~kemeslnden alınan bir karaı·ı 
tuın n Kızıltopraktakl evinde bir ara 

a Yapılmıştır. 

ıe ~~a zaptı ve diler evralı:la birlik 
Muhsin uzeJ n Anka.raya gönderilmek üz 

IUldanna)'a tallın edllmlftll'. 

11.A.BBRLmat 

lstanbulun imir plinı 
B. Pr.ostun nazım planları 

şubat içtimaında milzakere, 
Şehir meclisinin 
ve kabul edilecek 

Şehirclllk mütehassısı B. Prost, şehrln. 
iman bakımından başlıca üç mevzu ne 
Meşgul olmaktadır: 1 - Kadıköy, ttsktı
dar, Boğazın Anadolu kısmı nlzım plO.nı, 
!! - Galata. ile Tophane arasındaki llmıı.n 
mıntakası, 3 - Surpagop mezartıtı sahası. 
Kadıköy ve ÜskUdarla Botazuı Ana.dolu 

aahfll, saha itibarile Beyoğlu ve İstanbul
dan daha genl.§tlr. İstanbul şehir hudu
<\unun mesahai sathlyesi 240 kilometre mu
rabbaı olduğu halde Üsküdar, Kadıköy ve 
Boğazın Anadolu sahlllnin mesaha.l aathl· 
yesi, yukankl rakkamın yarısından fazla.
dır. 

Belediye, bu nO.zım pldnlan umumi 
mecllsln şubat toplantısına. yetlştlrmek it-

Dokuma nizamnamesi 
Salı gününden itibaren dolm
malara etiket yapıfbnlacak 

İstanbul el dokuma tezglhlan standa.rcll
zasyon ntzamnamesı, 18 k!numısa.ni salı gtt. 
nünden itibaren meriyet mevkllne girecek
tir. Oda sanayi müdürlüğü, bu hwsustaki 
hazırlıklarını bltırmlştlr. Bu it için etiket
ler hazırlanmış, ve Ticaret odası memurla.
nndan bazılan nizamnamenin tatklbatını 
kontrola memur edilmiştir. Tabedilen ctı
ketlerde şu cumle yazılıdır: cİşbu dokum& 
Istanbul Ticaret ve Sanayi odasınca tesbit 
edilen şartlara uygun olarak dokunmuştur.• 
Salı günü sabahından itibaren bu etiketıeı: 
satılığa çıkarılacak dokumalara yaplftlrl
lacak dokumalara yapıştırılacaktır. Etiket
siz dokuma, kaçak addedilerek sahlbl htt.~
kında kanuni takibat yapılacaktır. Evvelce, 
İstanbul dokumaCllar cemiyet ve koopera
tıt retaı bay Yahya YılmaztOrlt Antar&J& 
llderek mezkdr standardlzaa)'on ntu.mna
mealnin yalnız İstanbula detll, blltün yur
da te§millni temine çallf0U4tı. İktıaad ve
klletı, bu hususta şimdlllk bir karar ver
memiştir. Şehrimizde 2000 el dokuma tea
gA.hı vardır. Şehrimizde bulunan İzmir Ka· 
dıköyü dokumacılar cemlyetl reisi, iki m.n
takadakl sanatkArlann menfaatlerlnl te
mine çalışmaktadır. 

Feci bir kamyon kazası 
Gerek maktulün ve gerek ka
zaya sebebiyet veren ıoförün 

hüviyetleri anlatıldı 

Birkaç gün evvel Edimeden İstanbula 
gelmekte olan bir kamyon Davudpaşada as
keri fırın clvannda beygirle giden bir ada
ma çarparak öldurmiif ve kaçan şoförle 
ölen adamın hurlyetleri anlaşılamamlftı. 

Müddeiumumilik tarafından yapılan tah
kikat neticesinde kamyonun tekerlekleri nl
tında ölen adamın KO.ğıthane köylillerin
den biri olduğu anlaşılmlf ve hüviyetinin 
tesbiti içi tahkikat genl.şletllmtştir. Dlıter 
taraftan muddelumumlllk, kazayı yapan ve 
vata akabinde kaçan kamyon şotorunün 
izini bularak huvlyetlni meydana çıkarmış
tır. Tahkikatı lşkfll etmemek lçln şimdilik 
ismlnl yazmak istemediğimiz şoforun bu
gunlerde yakalanarak mahkemeye teslim 
edilmesi muhakkaktır. 

Medeni kanuna 
aykırı nikah 

Arife ile Hasan kendilerine 
atfedilen cürmü inkar 

ediyorlar 
Asliye ikinci ceza mnhkemesinde, Mede

ni kanuna muhalif olarak dini nikAh ftıy
mak ve bu nlkdhla evlenmekten maznun 
17 yaşında Arife lle Şaban adında bir deli
kanlının ve nikah kıymaktan maznun Ha
sanın muhakemelerine başlanmıştır. Maz
nunlardan Arife mahkemede şunlan soyle
mlştir: 

- Şabanla ni§aillanmıştılı:. Ağabeyim, be
nim Şabanla beraber oturmamı muvafık 
gördü \'8 Bakırkoyünde Şabanın kiraladığı 
evde beraber oturduk. Fakat dlnl nikAh !uy
madık. NikAhımızı sonradan yaptıracaktık. 
Geçen ramazanda bir gece blule erkek ml
sattrleri toplanıp yemek yediler ve oturdu
lar. Llkln bunlann niltlh kıydıklannı bil
miyorum. Bundan benim haberim yoktur. 
Niklhı kıydığı iddia edilen Hasan da: 
- Ramazanda bir gece Şabanın evlnıie 

toplanıp yemek yedik. Fakat nikAh kıyma
dık. İddianın aalı yoktur. 

Dedl Dinlenen bir phid ise ramazan
da gece Şabanın evinde mlsatirler toplan
dı.tının ertesi günü maznunlardan Ar1fe
n~n: •Dün ıece Şabanla nlklhımız kıyıldı.ı 
dıye komşulara el öpmete çıktıtını aöyle
di. Arife bu iddiayı da reddetti. Dtter maz. 
nun Şabanın mahkemeye getlrllmesi ve l}a
hidlertn dinlenmesi için muhakeme baıka 

une bırakıldı. -----
Birleıik eanaf cemiyetleri 

kongresi 
Birleşik esnaf ceınJyetıerl yardım tefkl· 
tı heyeti umumt:yeal önllnıiizdetı hafta 

çlnde k>planaraJc •nelik 7U'dun taall.fet 
Ye bil~ cGsdeD PÇlrecektlr. 

tedllt için bunların maketlerlnl yapabil
mek içln pek az vakit kalmıftır. Mütehu
m. bu aı.hanın yalnız kabartma harltala
nnı ve tatsilo.t raporlannı hazırlıyacaktır. 

Karaköy lle Tophane arasındaki llnınn 
mıntaka.sının lnıanna ald plln da gene 
mecllsln şubat devresinde müzakere edi
lecektir. Belediye, bu pllnlan hazırlıya
rak Natla VeUletine tasdllc ettirdikten 
90W'a plJ.n muhteviyatının tatbltini De· 
ıılsyollan ve Limanlar idaresine terk ede
cektir. Bu anetıe bu idareler, pllnın icap. 
ıanna göre buradaki 1stlm10.kl yapacakl&r 
Ye buradaki meydanlan, yollan açacaklar
dır. Belediye, bu sahanın iman maan.tmı. 

Karilerimizin 
mektuplar1 

Vergi tarhında 
bir müşkül 

Blna vergisi mükellenerlne kanun 
kolaylık göatenniş: İradı yüzde on 
beften dfi§en binalar 1çln, sahipleri
ne ltlraz etmek, ve bunlan kombyon
lar maritetlle indirtmek hakkını ver
mlf. Ben de bundan istifade ettim. 
936 senesinde 800 liradan 600 liraya 
düşmüş olan bir akanının iradını in
dirtmek için itiraz etmiştim. Komis
yona havale edildi. İtirazımı haklı 
buldular. İndirdiler, karan teblllt et.U
ler. Bu da kesbi katıyet eyledi. 937 
senealnden itibaren 600 llra 1rad üze
rinden vergi vermetlltlnı J.1zun. Ver
gi defterlerine de bu yolda ıeçlnnek 
tabll... Halbuki vergi tahakkuk def
terlerindeki kaydJ ıa1alı etmek 1çlıı 
o kadar formül, o derecede lwtul
yecWk var ki, biçare memurlar elle
rindeki defteri o formfilleri yapma
dan ıslah edemiyorlar. Komisyon ka
rarına lstlnaden salahiyettar memu
ru verg\ defterindeki kayd\ b\r türlü 
düzeltemiyor, A.mlrl de dl\zeltemiyor. 

Bina ~erıtUeri şimdi Hususi muha
sebelere alt olduğu halde, ne encll
menl vlllyet, ne Meclis1 umumi, ne 
de valiler düzeltebWyor. Bu kanalla
ra utrayıp geçtikten sonra Da.hlllye 
VeklieUne gidiyor, orada senelerce 
kaldıktan sonra gelecek emir üzerine 
ancak vergi defteri tashih olunabl
llr. 

Dün Maliye dairesine miıracaat et
tim. 937 den fUbaren 600 liraya in
miş olan vergtyl 800 llra üzerinden 
vermek istedim. cıBunu biz alırız, fa
kat defterde gene borçlu görünürsll
nuz-ı dedUer. Ben bunun doğru ol
madığını söyledim. Memurlar da bu 
usulden müşteki olduklannı. yerden 
göğe kadar hakkını olduğunu teslim 
ettiler. Tahsil şefi .,;Buyurun h diye 
blr defter attı. 933 senesindenberi 
vergisi indirilmiş olan bir millı:ellefin 
hesabım gosterdl. cDahllye VeklUe
tinden tashihi knyd emri gelmediğin
den dolayı hllen bu zattan fazla ver
gi alıyoruz!ı dedi. Aşalı yukan flm
diye kadar bin lira kadar fıüla vergi 
tahsil etmlt olduklarını gördüm. Şlm
dikl halde, bina vergileri her yerin 
VllAyet Hususi muhasebesine alWr. 
Komisyon kararları uzertne defterin 
tashihi kaydl için alt olduğu memur
lara neden sallhiyet verilmiyor. Nlçin 
bunlara Jtlmad edilmiyor? Bunlara 
itlmnd edilmiyorsa, Hususi muhasebe 
mildürlerlne, vlll'lyet encümenlerine 
Mecıtsi umumllere, nihayet valilere 
bu salA.hlyet verilemez mi? Ve böyle 
bir salfthlyet nrilmekle binlerce, yüz 
binlerce lhti!Uın, memur ve mükel
leflerin maruz kaldıtı müşkulAtın 
onu alınamaz mı? 

Esbabı akardan: İbrahim 

Cam ve çivi sabıı aerbes 
Orta Anadoludakl zelzele feULlı:eti müna

sebetlle hükümet, toptan çivi ve cam aıü. 
bayaatına karar vermiş, bu hususta ~a7.l 
idari tedbirler alınmıştı. Mubayaat bittlll 
için hiıkQmet, cam ve çivi satışlannı tekrar 
serbes bırakmlftır. 

Mahkeme eski kararında 
ısrar etti 

Sirkecide Kasap dükkanında şakalaşır
larken çıkan kavgada kasap çıraRt Gıı.ıılyl 
öldurmek kaseme bıçakla yaralıyan lbra
hlm birinci ağırceza mahkemealnde mu
hakeme edllmla ve sekiz sene hapse mah
küm olmuştu. Temyiz mahkemesi bu katıL
n nakzettlğlnden dün lbrahimln yeniden 
muhakemesi yapılmış, mahkeme, evvelce 
verdiği sekiz sene hapis kararında ısrar et
miştir. 

Kurbanlanmııın derilerini Türk 

Hava Kurumuna vermekle, sel

zele f eliketzedelerine, kimsesiz 
yavrulara ve milli havacılığımıza 

yardım etmif olacafımuı unuı
mqalun. 

ve lmardan sonraki menafiine l§tlr!k et
mlyecektır. 

Silrpagop mezarlığına gelince: Yeşil sa
ha olarak tanziin edilecek bu genlf erazldc 
bir kültür park vücuda getlrllecek ve eıa
zlnln denize nezaretini muhafaza etme!t 
üzere bina yapılmıyacak, yalnız kfil~1ır 
parkta lüzum görülecek barakalar lnşa 
edilecektir. Sahanın tramvay caddesine 
nazır cephesine binalar yapılacaktır. 

Bu saha tanzim edilirken Sürpagop me
aa.rlıtı sulhnameslle Ermeni milteveut 
heyetlne ter.it edilen garajla diler binalar, 
eald Avusturya. şlmdLld Fransız hastanesi, 
Sipahi ocatı ve saire de lstlml~k edlle
cektlr. 

Benzin ve petrol 
Fiatlere bir mikdaT zam 
yapılması kabul edildi 

,IJehrlnılzdekl ecnebi benzin ve petrol 7tr
Jcetlert mllnıe85lllerinin bir müadet evvel 
Ankaraya giderek bu madde fiatlerlnln 
menıbaında arttıtını beyanla hükümetten 
mm müsaadesi istedJlı:lerini yazmıştık. Hil
Jttunet yaptığı tedkikatta petrol ve ben"ln 
tlatlerinln mengelerlnde arttığını tesblt 
etmiştir. Ticaret Veklletl, şirketler lle an
lqma netlceslnde yeni bir tiat cedvelf ha
zırlamıştır. Bwıa göre, benzin litresi 15,20 
kuruştan 16,60 a, ti.fesi 76 kurtı§tan 83 e. 
çitte teneke flatleri de 529 dan 815 kuruş-ı 
çıkınıştır. Gaz tiatlerine gelince, büyuk ~lf
te gaz tenekesi 495 den 530 kurup, kilosu 
14,70 den 15,90 a fırlamıştır. Mazot fiatıe
rfnde de yiibetlllt ıvardır. Velı:Alet, bu reJ:nJ 
nat llstes1nl dun tehrlnılzdekl allkadarla
ra tebllt etmlştir. Öntlmiizdeki hafta içln
de aatlflar bu flatler üzerinden yapılaca!.:· 
tat. 

iki kadın kömürden 
zehirlendi 

Cihangirde Kristal apartımanında otu
ran Aganvi ve Slratör isimlerinde iki 
kadın, dü.n odalarında. yaktıkları mangal 
kömüründen ~ehirlenmişler, berayı tedavi 
Beyoğlu hastanesine yatınımışlardır. 

iki rakip 
Mahmud ile Akif birbirlerini 

yaraladılar 

Patıhte oturan Akit isminde birinin 'a
naı Hayriye; Taksimde Mahmud adında ı11-
Rer bir adamla metres hayatı yapmakta
dır. Atıt, kansının yanında bulunan aekla 
Yafllldakl çocuğu Lütfiyeyi almak üzenı 
onların oturdu~ eve gltmif, bu yüzd~n 
aralannda kavga çıkmıştır. 

Münazaa neticesinde Mahmud makasla 
Akttl mubtellf yerlerinden tehllkell surette, 
Akif de Mahmudu bıçakla kollanndan 
ehemmiyetli tekilde yaralamıt, hAdlse poli
se aaktemi§, lki yaralı da Beyoğlu hastane
sine kaldırılmııtır. Her lklsi hakkında ıca
nunl takibat yapılmaktadır. 

Şehrimize kalay geldi 
Şehrimize yeniden 2.5 ton kalay gelmt.1-

Ur. Kalay fiatıerinln diifecetı söylenmek
tedir. 

Taşla gözü 
kör etmek davası 
Mahkeme, hukuku umumiye 
namına davamn takibine 

karar verdi 

Galatada zorla evine girmek istediği Meı-
16.bat adındaki kadının kapıyı açmamasın
dan hiddetlenerek taşla gözunü kör etmek
ten maznun Hasanın muhakemesine dun 
llı:incl atır ceza mahkemesinde başlanmlf
tır. Yapılan tahkikata nazaran dort sene 
kadar beraber yaşıyan Melahatle Hasan .:>1-
rlbirlerlnden aynlmlflar. aradan bir müd
det geçtikten sonra bir gece tekrar bulu~ı·p 
Galata.da bir meyhanede rakı içmişlerdir. 

Bir köttecl dü~Anında kannlannı doyur
duktan sonra Meldhat ayrılıp evine gltml,f, 
Hasan da arkasından eve giderek zor!a !~e
riye girmek 13temlştlr. Kapının onune çıkan 
MelAhat, Ha.sanı içeriye almak lstemeylnc& 
fena halde hiddetlenen Hasan yerden aldı
tı bir taşı fırlatarak Mellhatın sat gozfi. 
nü kor etmiştir. 

Dün lklnci atırceza mahkemesinde maz
nun Hasan suçunu lnlı::Ar ederek Mellhata 
taş at.madıtmı lleri surmuştur. Melahat laJ 
Ha.sandan davacı olmadığını söylemiştir. 
Fakat mahkeme, tatili UZ\'& sebebiyet su
çundan dolayı hukuku amme namına Ha
san hakkında davanın devamına karar 
vennif ve fahidlerin çağrılması için mu
hakeme başta güne bırakılmıştır. 

Milli iktisadı koruma 
li.yıhası 

Ankara.dan şehrimizdeki allkadarlara ~:-
lan maıamata göre mlll1 1Jttiaad1 korumı. 
bııan ıt.ylbuı, bu hatta i9lnde Mlllet ıı.o
Ullnde mllakere ve kabul edllecelttl& 

IST ANBUL HAYA Ti 

Edebiyat kavgası 

Son günlerde Babıalide gene bir 
~t kavgasa başladı. Yeni bir gazete
ı~ln köşesinden yükselen cılız bir 
çığlık, hayli zamandanberi üshi kiil
lenen bir ateşi yeniden alevlendirdi. 
Dikenli, sarp edebiyat yamaçlarında 
eski kahramanlarla yeni cengaverler 
döğüşe tutuştular. Her iki tarafın eli 
kalem tutan:ıan derhal karşılıkb 
cepheler kurup birbirlerini bombar
dımana başladılar. Karalama kftğıdı 
yığınlarından yapılmış siperlerden, 
kurşun vızııtısuu andıran ince fer
yadlar savruluyor: 

- Sizler eskislniz... Bizler yeni
yiz... Siz çekiliniz, biz geleceğfa. 

Keskin vızıltılar, karşı istihkimın 

öniindeki mürekkep tenekelerine ~.ar· 
pıyor. Kara tenekelerin ardından, 

etrafı kır saçlarla halkalanmış çıplak 
başlar görünüyor, obüs gürültiisü gi
bi homurtular yükseliyor: 

- Susunuz... Siz küçüksünüz, his 
büyüğüz... Söz biı.tmdir. Daha sisin 
sıranız gelmedi. 

Gazete sütunlannda bu yeni cen
gin her gün yeni bir safhasını görü
yoruz. Alev günden güne genişliyor. 
İki taraf da seferberlik ilin etti. Cep
helere her gün yeni yeni gönülliiler 
iltihak ediyor. 

Çarpışma gürültüleri halk araSln
da da dedikodu mevzuu oldu. Yedi· 
den yetmişe kadar dedikodu meraklı
ları meydana çıktılar. Herkes yaşına 
göre taraDardan birinde )er alıp cep
he kahramanlannı geriden tahrik 
ediyorlar. 

Evvelki gün akşama doğru BabıA11 
yokuşundan iniyordum. Yü~k sesle 
konuşarak karşıdan gelen on dört, oa 
btf yqlanncla birkaç mektepli ço
cuk bir kitapçı dükkinının önünde 
durdular: 

- t.ıe eskilerin kof dedikodu1an. 
Bunlan da edebiyat diye satılığa çı

karmışlar. 

Büyük ediplerimizden birinin ismt
ni taşıyan bir kitabı pannağile işa
ret etti: 

- Nah... Şu kitaptan bizde var. 
Babam getirmişti. Okuyayım dedim; 
Valla, billi bir şeycik anlaşılmıyor. 
Benim dün yazdığım tahrir \'azif esi 
ondan daha iyi. 

Öteki daha yükse)( sesle atıldı: 
- Dün akşam evde konusurken 

babam bir şeyler söyledi. Tevfik Fik
retin flirl imiş. 

Bir kahkaha atara kUive etti: 
- Dua mı okudu, şiir mi stiyledl: 

aıllayamadım be yahu... Turp sıka· 
yım öyle edebiyata ... 
Kıraathanede üç gençle yaşhca bir 

adam münakaşa edJyorJar: 
- Olmaz bayım, olmaz Edebiyat, 

hayal mahsulüdür. Hayalden taşan 

duygular bir takım saçma sapan ve
zinlerle, kafiyelerle tahdid edilemez. 
Ne imiş o aruzlar, heceler, bilmf'..ıa 

neler? ... İnsan, içinden gelen eyi ser
besçe söylemelidir. Şiir böyle olur. 

Yanındaki, yumruğunu masayll 
vuruyor: 

- Evet ... Vezin terazisinde tartıl

mış likırdılan şiir diye okuyamayn 
artık. Bir zaman gelecek ki, bizim 
edebi hareketlrrimlz de bir bomba 
tesiri yapacaktır. 
Yaşh zat dudak büktü: 
- Fakat o zamana kadar yeti en 

yeniler de sizi kol-ahyacaklar. 
Delikanh masaya bir yumruk daha 

sa\'Urdu: 
- İstiyoruz. Yerimizi istiyoru7. Ve 

bağırıyoruz işte ... 
Yaşla zat garip bir tebessumle mı· 

nldandı: 

- Hakkınız var evladım. Ağlamı
yan çocuğa meme vermezler. 
Münakaşayı daha fazla dinllye-

medim. Cemal Refik 
.............................................. 

Manifaturacılar birliği 
Şehrimizdeki manifaturacılar araıann· 

da toplanarak mevcud birliğin lthalll.t il· 
mtted ıirketi haline ifratını gorüşmü ltr• 
dir. Manifaturacılar, esas itibarile şirket 
kurulmasına karar vermişlerdir 

Taksim - Ayaspaıa 
caddesinin kati pli.m 

Taksim lle Ayaspaşa arasındaki 85 me~ 
rlelk ırenlt caddenin tanzimi hakkındat:t 
plln kati şeklini almıftır. Sahanın orta
sında beyzlyft.Mekll bir yeıilllk te.sla eli· 
lecektlr. Buraya TaJtslm meydanınl1ald 
Abidenin nakil dilf1intllmekte ise de Abl
denln nakil henüz resmen kararlaştml
JJULDUltu'. Ma.amaflh tlmdlllk Abide ealtl 
yertnl muhafaza edecek, meydan açıldık
tan IOlll'a ileride lbldenin sökülerek bQ 
18fllllle naltll manua bahaolacakbr. 
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ulg r münasebatı 
cluğuna kani bulwıuyonmı. Unutul
maz hatımsını taşdığım ekselftns 
Köseivanof tarafından burada bana 
gösterilen hüsnü kabulden dolayı bfi. 
hassa miımettanın.1> 

mı istiyorsunuz? Beyeca.a mı ~rsunuz? Müthiş ve muazzam sahneler nıl görmek istiyorsunuz? Baitih:dliUlc 

meraklı bir ewu m u bddiyorsunm? Bunlarm hepsini size 
(Baş tarafı 1 fnci sahifede) 

Nihayet, Türk hükO.metinin Bul· 
gnristruun bitruııfiıj;'lna riayet hak· 
kındnki karannın ve Bulgar hiih"iııno.. 
tinin bu bit.araflığın kati surette mu
hnfaznsı hususundaki lmrannuı, iki 

1 

mem1eket tarafından taldp edilen si-
yasetin ve nralnrındaki iyi komşuluk 
müıuıscbetlerinin icablnnna tanıaın.m 
uygun olduğu miişahede ve tesoitı 
edilmiştir. 

Ziyaretler 
Sofya 13 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 

Bütün gazeteler, ekseIAns Menemen
cioğlunun ziyareti hakkında uzun 
makaleler yazmakta ve geniş tafsiW.t 
vermektedirler. 

Balkan Antanb konseyi 
hangi meseleleri 

görüıecek 

Dünya sinemacılığının tek pırlantası 

Filminde 'bulacaksnus. Türkiye Haıiclye umumt kA.tibl bü
yük elçi Numan Menemencloğlu bu 
sabah Başvekil ve Hariciye Nazın B. 
Köselvanofu ziyaret ederek müınkat
ta bulunmuştur. 

Belgrad 13 (A.A.) - Avala ajansı 
saııuııyettar mahafilden haber alıyor 
ki, 2, 3 ve 4 şubat tarihlerinde Bel
gradda Balkan antantı daimi konse
yinin yapacağı toplantı esnasında, 

Romanya, Türkiye, Yugoslavya ve Yu
nanistan Hariciye Nazırları umumi
yetle enternasyonal vaziyet hakkında 
ve bilhassa kendi memleketlerini alA
kadar eden işler üzerinde noktal na
zar teatilerinde bulunacaklardır. 

Baş rollerde: VIViANE ROMANCE - ERiC v. STROHEiM ve ROGER DUCHENE 
Snlı akşamı 

Bu görüşmeden sonra evvelce neş
redilmiş olan resmi tebllğ verilmiştir. 

""'""KÇE SÖZLV ,. p EK .uın FRANSIZCA SÖZLtt 
Nüshası Sinemasında 

Nüshası SAR Sinemasında 

BUGÜN 

i PE K 
Sinemasında 

2 TURKÇE SöZL U 
Fi L M B i R DEN 

Saat 13,30 da Belçikanın Sofya el
çisi ve bayan Motte elç.illk salonların
da B. Menemcncloğlu şerefine bir zi
ya! et vermişlerdir. Ziyafette Başve
kil B. Köselvanofla B. Menemencl
oğluna refakat eden şahsiyetler, kor
diplomatik azasından bazılan ve di
ğer şahsiyetler hazır bullunmuşlar

dır. 

Bu toplantı, Balkan memleketleri
nin şimdiki müsellah Avrupa ihtilAfı
nın dışında kalmak arzularını bir ke
re daha teyid etmek ve Avrupanın bu 
kısmında sulhün idamesine yeni bir 
yardımda bulunmak fırsatını vere
cektir. 

1 CI ş ~ ~ iL. o K H o lb. M Es (Baskerviller'in öpeği) 
Bu akşam saat 21 ,20 de B. Mene

rnencloğlu ile yanındaki zevat eks
presle Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Atlnn 13 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
blldiriyor: 

2- 3 PALAVRACILAR POLiS HAFi ESi 
Resmi mahfiller Belgradda topla

nacak olan Balkan antantı konferan
sına büyük bir ehemmiyet atfediyor
lar. Konferansa B. Metaksasın işti

rak edeceği haber alınmıştır. 

Ayrıca : G R A F S P E E Zırhlısının Montevideoda infilakı ve bahşı 
B. Menemencioğlu garda Kralın bir 

mümessili. Başvekil ve Haıiciye Na.
zın B. Köseivanof, İngiltere, Fransa, 
Yugoslavya, Romanya ve Belçika el
çileri ve Yunan maslahatgüzan ~ 
rafından selamlanmıştır. 

Türkiye elçisi B. Berker ve bütün 
Türk elçiliği memurlan istasyonda 
bulunmakta idi. 

B. Numan Menemencioğlu
nun beyanatı 

B. Menemencioğlu hareketinden 
evvel matbuat mümessillerine nşai,"1· 
dairi beyanatta bulunmuştur: 

uSofyndald ikametim bana, iki mem· 
Jeket arnsındaki münasebetlerin en 
sıkı dostluk çerçevesi içinde inkişaf 

etmekte olduğu intibrunı vermiştir. 

Haklanıda gösterilen kabul, iki mem
leket münasebetlerinde mutncl oldu· 
ğu ·veçhile çok samimi idi. Sofyadnki 
ikametimden çok menuıunum ve Tür· 
kiye ile Bulgari<rt.an arasında iki mil· 
Jeti alakadar eden bütün meseleler 
hakkında tam bir anlayış mevcud ol-

balyanın azmi 
Roma 13 (A.A.) - Yarı resmi Re

lazioni İnternationali mecmuasında 
intişar eden bir makalede ezcümle 
şöyle denilmektedir. 
Romanyanın Sovyetıer Birliğine ne 

mutaarnz maksadları ne de plAnla
n vardır. Fakat Roma, nasıl İspan
yada fülcenabane ve menfaat hissin
den iir1 olarak nizamın muhafazasına 
hizmet etmişse şimdi de gerek Tuna 
havzasında gerekse Balkan yınmada.. 
sında nizamın muhafazasına azmet.. 
miştir. . 

Bu siyaset, henüz mualUikda olan 
ihtilfı.flann vaktinde ve hakkaniyet ve 
anlayış hissi dairesinde hallini istil
zam etmektedir. İşte İtalyanın muh
telif Balkan memleketleri arasında 

yaklaşmayı arzu ve teshil etmesinin 
sebebi budur. 

1 \ 

1 
1 

Seanslar: 

,, ____ m&D B UGtlN ___ lm!lll, .. , 

SAKARYADA 
İstanbulda göriilmemiş büyük bir 
film Şen ve şuh bir fransız filmi 

MACERA KADINLA'RI 
(Aristokratlar klübü) 

VİVİANE ROMAN'CE - ELVİRE 
POPESCU - ARMAN BERNARD 

Günün hfidiselerile alfı.kadar 

Alman 1a baharda bir kac Sovyet Rusya Salla cep- biiyük bir mm 

. cephede birden mi 1 

h8S İ 09 3 f lf kft 88Vk8tf İ 1 De~~·=~~z!~~:ı~emisi 
RİCHARD GREEN -taarruza oececek (Baş tarafı 1 inci sahifede) GEORGES BANCROFT ile 

Sovyet başkumandanlığı Sallada bir Denizaltı harbinin bütün heye -
(Baş tarafı 1 inci' sahifede) h ezimete her ne bahasına olursa ol- canını yaşatacaktır. 2 büyük ve 

d tah1i esi sun mani olmak istiyor. güzel film birden .. İHlveten Fox 
ahalinin büyük merkezler en Y Dlğer taraftan, İsveç gazeteleri 
f.,''erine <PAniı: ...... nr.;asta yardını etmek Jw-nal son dünya haberleri ve 
"'il' [) ...... ~ n~J • Lahti istasyonu hava bombardıman. 
üzere son zamanlarda ihdas edilmiş- GRAF von SPEE'nin lnfiHUd ve 
ti lan üzerine süküta mecbur olduğu bir batışı. Bugün saat 11 ve 1 de ten-

r. B l zamandanberi Sovyet radyosunun bü- 'z zilfttlı matineler ti 
atan vapur ar yük bir faaliyet gösterdiğini kaydet- -

Londrn 13 (A.A.) - 932 tonluk Pit.e· mektedirler. Sovyet mesajları arasın- B s dl o· l 
ksh. kl d iki • an er ıyet mec isi vines vapuru Yor ıre açı ann a da Finlere hakiki bir ultimatom da 

duş.. an ta aresı· tarafından bombar Ha riciye komitesi azalıgı"" na m YY • vardı. Bu ultimatomda Finler 48 sa-
dıman edilmiş ve ateş almıştır. atte sllAhlannı teslim etmeğe davet seçildi 
Miırettebat kurtarılmış ve vapur bir edilmekte, aksi takdirde Almanların Stokholm 13 (A.A.) - D. N. B. 

İngiliz limanına römorkörlerle çekil- Finleri ezmek üzere yardıma geleceği ajansı bildiriyor: Eski Hariciye Nazın 

ŞERLOK HOLMES 12,30 - 3,10 - 6,-
3 PALAVRACILAR 11 • 2 - 4.45 - 7,30 

Suare: 8,40 da 2 filim birden 

Duns n Tango kral ve kraliçesi 

FRED ASTA/RE ve GiNGER R OGERS 
En son 1940 ~aheserleri 

BUYUK DA 
Filminde bütün modern danslarını ... Criollo tangosunu göreceksiniz. 
Dans dünyayı idare ediyor. Bu Çarşamba akşamı 

SÜMEB 

MELEK 
Sineması 

sinemasında 

Memleketimizin en tanınmış mu. 
sikişinaslannın... En yüsek oku-
yuculannın yarattığı TÖRKÇE 

HURMAL 
ALTIND 

CE 
Pek yakında LALE 

SİNEMASINDA 

Bayramda Daima En Güzel Filmini 
Gösterir. Fakat Bu Defa Çarşamba 

Akşamı Göste-recefi 

nıiştir. bildirilmekte idi. Sandler Diyet meclisi Hariciye komi-
Londra 13 (A.A.) _ İngiliz Luctda tesl azalığına seç.ilmiştir. Bu komite, Baş Rollerde: Ty.rone Power - Alice Faye - Al Jolson filmi sizlere büyük cnz 

gemisi bir mayne çarparak İngiltere- Sovyet tebliği İsveç harici siyasetinin sevk ve ida.. ve büyük vals'i wıutturacııktır. 
nin §imali şarki açıklannda batnıış· Moskova 13 (A.A.) - Tass bildiri- resinde büyük bir ehemmiyeti haiz- Yalnız b}l filme mahsus olmak üzere önümüzdeki Çarşambadan itibaren 

Ym: ~ tır. 14 kişilik mürettebatı kaybolmuş· dlr. Komitede sağ cenah partisinden ~"••• Her gece suareler için numaralı biletler şimdiden ayırtılır. 
tur. Vapw- infiHik etmiş ve bir k!iÇ Leningrad asked mıntakası erkaru- 4, köylüler federasyonundan 2, halk 

= 

saniye içinde batmıştır. harbiyesinin tebliği: partisinden 2 ve SOSfal demokratlar-
F ransız tebliği 12 kAnunusanide Ukta ve Repola dan 8 aza vardır. ~----• Bugün A S R 1 Sinemada-=----... 

Parls 13 (A.A.) - Bu sabahki Fran- istikametinde keşif faaliyetleri oım~ t: .. """'""'""""""""" '""""'""""""""""'""""'""""''"''"· 

sız ordulan bülteni: Kayde değer tJir tur. dirmektedir. 21 O tane de hafif yaralı 
vardır. hadise yoktur. Pctrozavodsk istikametinde piyade 

müsademelcri vuku bulmuştur. 
Alman tebliği Kareli berzahında keşif faaliyetleri 

Berlin 13 (A.A.) - Resmi tebltğ: Cephe-
de mühlm bir hadise olmnmıştır. ve hafif topçu ateşi kaydedilmiştir. 

Ha•a kuvvetleri 12 kAnunu nlde keşif Sovyet hava kuvvetleri keşif uçuş-
tıı;uşlanna. devam etmişlerdir. Bu uçuşlar- lannda bulunmuştur. 
da mühim neticeler elde edilmiştir. 
Düşman avcı tayyareleri üç Alman tay- Sovyet tayyarelerinin 

yaresi üzerine neticesiz hücumlarda bu- taarruzları 
lunmuşlardır. 
Kısmen tekrar Holl!i.nda bltanı.flığını Helsinki 13 (A.A.) - 30 Sovyet 

ihlft.l eden bir knç gece uçuşundan başka, tayy i d ·· Ab t tmi 
bir tek Brtstoı - Blonhen 12 kAnunusanide ares un oya aarruz e Ş ve 
Almanya üzerinde görülmüştllr. Kısa bir sivil halktan bir çok kişi ölmü.ştür. 
muh:ı.rebeden sonra bu tayynrc Alman nv- Lahtiye de taarruz eden Sovyet 
cılan tarafından Fransız topraklan iıze- tayyarelerinin attıkları bombalardan 
rine duşürülmtl§tür. 

Alman körfezinde, s inglllz bombardı· postane binası hasara uğramıştır. Pos-
man tayyaresi Alman destroyerlerJne ta- tane 3-4 giın işleıniyecektir. 
nrruz etrnlşlerdlr. Mutaarrız tayyarelerden d 13 (A.A) 
ikisi bomba atmağa muvaffak olmuşsa d:ı Lon ra · - Buradaki Fin-
bir netice alamamışlardır. Bunlardan blrl landiya elçiliği, harbin başındanberi 
d~firfilmfış, diğeri hasara uğratılmUJ~ır. 9 kanunu.saniye kadar, Rus hava ta-
Dlğer altı İngUlz tnyynresi Alman datJ top- arruzlannda 234 kişinin öldüğün' n 
larının muvaffakıyetli at~t karşısında "" 
dönmil§lerdlr. 264 kişinin de ağır yaralandığını bil· 

İsveçin mükemmel hava dafl top
lan sayesinde Helsinki ve diğer müs. j 
tahkem şehirlerde hava hücumlanna 
karşı alınan tertibat fevkalade mües
sir çıkmıştır. 

Sovyetler uzun menzilli deniz 
topları kullanıyorlar 

Amskrdam 13 (A.A.) - Sovyet - Fın 
cephesinde bulunan cTelcgrafı> gnzctesl
nln muhabiri, her gün Viborg'u bombar
dunan eden uzun menzllll Sovyet toplan 
hakkında falf1mat vermektedir. 

Sovyct.ıer, dört beş geml topundan mü
rekkep bataryalar kullanmaktadırlar. Mü
teharrik olan bu toplann mevzileri her 
gün değiştirilmektedir. Bu topların attık· 
lan mermiler kuvvetle infllllk etmemel..'i.ı 
ve büyük tahribat husule getlrmcmektc
dlrler. 

Muhabirin bildirdiğine göre SovyeUer 
iki nevi tank kullanmaktadırlnr. Bunların 
bir kısmı 14-33 ton ağırlığında, bir kısmı 
da 8-14 ton slkletındedir. 

ES BÜ11JK FRANSIZ SİNEMA YILDIZLARI 
HARRY BAUR -MARIE BELL - RAIMU - FERNANDEL 

BiR BALO HATIRASI 
En Büyük ve En Güzel Fransız Filminde ve 

ELE N 1HORRIS - ELEONOR llOLl\I 

TARZANIN iNTiKAMI 
Düyük l\1act'ralarla Dolu Emsalsiz Filmde (TÜRKÇE) 

mnummujı emtR rtYATRosu 1 T s BRODV AY 

Gece saat 20,30 da N GİNGF..R ROGERS ve "'ıı~ıııı o~;:~!a:a~~~ok:" t SERENADI 
,._ ' HAYAT BİR RÜYADIR A E FRED AsTAmE 

gt.lklll.l cad. Komedi tımu M l\fetro Jurnal son haberler 
nmm Gündüz saat 15.30 tfa A Yalnız 11 matinesinde 

Gece saat 20,30 da sözliN KISASI N s 
AŞK ve ŞöHRET 

P ar iste süt fiati ) HARRY BAUR 

Parls 13 (A.A.) - 16 ikincikftnun
dan itibaren Paris mıntakasında süt 
fiatıerine litre başına 20 santim zam 
yapılacaktır. Bir kilo süt bu suretle 
iki trank 30 santime satılacaktır. 

---------------------------------------M EV L OT 
2 inci kanunwı 15 inci p:ızartest giinü 

aat 15 de Tepeb:ışı A:rn:ılıçcşnıede Kııı-ner 
hatun camisinde sanatkar Meleğin öJümiı· 
nün kırkıncı günıi münascbetile merhuın 
sanııtkfırlar için Sadeddin Kaynak ve ar• 
kada ları tarafından mcvlüd okunacaktır. 



POLfTrKA ___ _ 
Birleşik Amerikanın kuvveti 

Amerika büyük develtinln bugünkü politikasının istikameti, Avrupa har· 
binden uzak kalmaktır. Böyle bir yol takibinden gayesi ise, Avrupa harbinin 
neticesi ne olursa olsun, kendisi dünyanın en zengin, donanmaca bütün dev· 
letlcre faik olarak cibanın her işte ağır basan büyük devleti olmaktır. 

Esas itibarile birçok cihetten Amerika, dünyanın en büyük devleti olmak 
şeraitini haizdir. Evvela bu memleketin mesabası toplu ~larak sekiz milyon 
kilometre murabbaına yakındır. Nüfusu da gene toplu olarak yüz yirmi yedi 
milyondur. Gerek Avnıpanın, gerek Asyanın büyük devletleri lle kendisi ara
sında Okyanuslar vardır. Nilfusunun da ancak yüzde onu zenei '"Asyalı 
olup, kalan kahir ekseriyeti Anglo - Sakson ırkından olarak Avnıpalıdır. 
Umumi lisan ingilncedir. Fazla olarak petrol, pamuk, demir ve bakır gibi 
ham madde menabiinin üçte ikisi bu memlekettedir. 

İngiliz imparatorluğu erazl ve nüfus ttfbarlle Amerlkaya dört misli faik iee 
de eczası bütün dünyaya yayılmış olduğu gibi, bütün nüfusunun ancak alt. 
huş milyonu İngiliz ve Avrupalıdır. 

Amerika şimdiye kadar bütün büyük deniz kuvvetlerini Japonyaya kaJll 
olnıak üzere Büyük Okyanusta toplaDU.fh. Şimdi Atlas Okyanusunda dahi 
ayni miktarda donanma vücude getiriyor. Ayni zamanda yeni zırhlılan ve 
kruvazörleri, dünyada şimdiye kadar yapılmamış derecede büyük ve kuvvetli 
olacaktır. 

Amerikan parlamentosu kongreye verilen yeni bahri inşaat programı ile 
Aınerikanın yeni yaptırmakta olduğu zırhlıların adedi onu bulacaktır. Bun
dan altısı otuz beşer bin, ikisi kırk beşer bin ve ikisi de elli ikişer bin ton oJa
caktır. Ayni zamanda bunlann sürati saatte otuz üç milden aşağı bulunmı
yacaktır. 

Hava kuvvetleri de on bin birinci sınıf tayyareye ve hazari ordu mevcu· 
du da yedi yüz bin kişiye ibliğ edilmektedir. Dünyada misli bulunmıyan bu 
muazzam deniz ve hava kuvvetlerini hazırlamakta olan Amerika, Antil adaJa
nnın büyüklerinden o:Portorikoıt yu f evkalide müstahkem bir mevki haline 
IOkarak hem o:Panamaıt kanalının bulunduğu Koralb denizini koruyacak, 
heın de lüzumu halinde kendisine pek müsait bir üssülhareke vücude getl-
l'ecektir. F. K. 

lstanbulun yardımı 
806 bin lirayı geçti 
Misafirhanede ve Kadıköy otellerinde oturan 

fela~etzedeler için evler kira landı 
~.~~~~· ~ .. ~~· 

Felaketzedeler kendileri için kiralanan evlere nakledilirken 

Felaketzedelere yardım işlerlle meş
guı alan Milli komite dün de Vila
Yette çalışmalarına devam etmiştir. 
Dün Kızılayın kazalardaki şubelerile 
Jnerkezine yapılan teberrüat 38,085 

lira olduğuna göre İstanbul halkının 
felaketzedeler menfaatine teberıii et
tikleri para, 806,435 liraya baliğ ol
Jnuş demektir. Milli komiteye dün 
Yeniden kimse davet edilmemistir. 
lienüz haıniyetıerine müracaat ~dil
hliyen tacirlerimizle emlak sahipleri 
Pazartesi günü çağnlacaklardır. 

Şehrimize gelen ve Sirkeci misafir
hanesinde muvakkaten yerleştirilen 
fellkeb.edelerden mühim bir kısmı 
dün Fatihte Vilayet tarafından kira
lan~.n evlere nakledil.mişlerdir. Bun
ların ev kiralan Vilayetçe temin edil
~iş, evlerine sobalar konulmuş, ken
dılerine yatak, çamaşır vesaire veril
lniştir. Kadıköy otellerine yerlestiri
lenıere de evler tutulmuştur. au'nıar 
da bu evlere bugün ve yann nakledi
leceklerdir . . 

Belediye reis muavinlerinden B. 
Lutrı Aksoy, vali B. Lütfi Kırdarın 
etnrile dün sabah Fatihe giderek fe
laketzedelerin naklettikleri evleri tef. 
tis etnus· t . . . , esbabı istiraha lermın ne 
d~receye kadar temin edildiğini ted
kık eylemiştir. Felaketzedelere nüfus 
ba~ına günde otuzar kunıs iaşe mas-
rafı v rilrnl t· . . .lıni· 
Eız kal 

ş !r. Gıydm yen, eşya-

an hiç bir felaketzede kalma-
nuıstı r Fatih civarında tutulan evler 
ond b ~ hın dir. Yeni gelecak felaket
z ihti irala.. 

Bugün de Sıvastan 83, mütebakisi 
de diğer mahallerden olmak üzere 
ceman 149 kişi daha gelecektir. Sı

vastan şehrimize gönderilen felaket
zedeler arasında yaralı olanlar, K.ay
seriye çıkmışlardır. Şehrimizde Kızıl
ay şubelerine ve merkezine yapılan 

eşya tebcrrüatı da tamamile zelzele 
mıntakasına gönderilmiştir. Vilayete 
gelen emir üzerine felaket mmtaka
sındaki yaralılann tedavisi icin şeh
rimizden üç sıhhi heyetin daha hazır
lanarak hareket etmesi kararlaştuıl
rnıştır. 

Buı:rünkü trenle Sıvasa hareket ede-
~ 

cek olan bu heyetıerd~ ikişer doktor, 
ikişer erkek hastabakıcı ve birer ha
deme bulunacaktır. Heyetler beraber
lerinde kati miktarda ilaç, sıhht le
vazım götüreceklerdir. Bu heyetlerin 

doktorlan şunlardır: 

Şişli Çocuk hastanesinden operatör 
muavini B. İsmail Zühtü, dahiliye 
asistanı B. Ömer Fevzi, Haydarp~a 
Nümune hastanesinden operatör mu
avini B. İsmail Hakkı, dahiliye asis
tanı B. Fahir. Haseki hastanesinden 
operatör muavini B. Galip Kıcıman, 

· dahili hastalıklar asistanı B. Fürüzan. 

Cemil ve Necip Biraderlerin 
teherrüü 

Radyolin sahipleri Cemil ve Necip bira.
derler, zelzele fr.lılketzedeleri için ilk gfin 
nakden be.'}yüz lira teberrü etmişler ve 
aynca beşyüz lira kıymetinde ıo,ooo adet 
Grlpin göndermişlerdi. 

Cemil ve Necip biraderler bu defa Jln 
iki yüz elll lira d~ v!rerek nakdi teberri\ 

Edebiyatta yeniler mi, eskiler mi? 
Şair Orhan Seyfi edebi mevkiini 

ehven şeraitle talihine ihaleye hazır 
'' 25 sene evvel ''Gönülden sesler,, diye bir şiir 

kitabı neşret, 25 lira telif hakkı al, 25 sene 
sonra hala yükünden kurtulama,, 

• 

Genç edibler işin alayındadırlar 

zannedilmesin. Bi1Ak1s çok ciddt gö
rünüyor ve muhakkak tastıye istiyor
lar. Nedir bu tanınmış ediblerin ga
zete, mecmua sütunlarında sereserpe 
yangelmeleri. Çacuklann büyüdüğü· 
nü, yeni nAsirlerin, yeni şairlerin yetiş
tiğini kim, nereden öğrenecek? Eski
ler çekilsin, boşalan meydanlarda bi
raz da gençler at oynatsın! Sabırsız 
atıann başında daha nekadar zaman 
bekUyecekler? Tasfiye, tasfiye! .. 

İsmi genç edibier tarafından hazır
lanan tasfiye listesine konan şair or .. 
han Seyfi: 

- Ben de tasfiyeye taraftarım, di~ 
yor. Yaptığım iki iş var: Biri Akbaba 
gazetesinde mizah muharrirliği, öte
ki bir lisede edebiyat muallimliği. 

Akbaba gazetesindeki hissemi talibi
ne ehven şeraitle terkederim. Buyur
sunlar, konuşalım. Muallimliğe ge
lince onu istiyene vermek benim elim
de değildir. Eğer şeraiti haizseler 
Maarif Vekaletine müracaat etsinler. 
Bu suretle anlaşmaktan ben de onlar 
kadar memnun olacağım. 

- Peki. sonra siz ne yapacaksınız? 
- Vallahi bilmem. Artık hakkı ha-

yatımız kaldı mı ya? ... Başımızın çare
sini anyacağız. Bakalım gençler o 
zaman da bir şey diyecekler mi? 

Bu arada B. Yusuf Ziya: 

- Ben sana söyliyeyim, dedi. «İyi 
oldu 0rhan efendiye> diyecekler. 

B. Orhan Seyfi bir taraftan konu
'uyor, bir taraftan da önündeki gaze
tede gençlerin hücumlarını okuyordu. 
Hikayeci Said Faik ctasfiye için Nu
rullah Ataç gibi münekkidler lazım
dır> diyormuş. Buna takıldı, mühim
semez bir tavırla: 

Orhan S~yfi Orhon 

iş o günkü edebiyat muallimliğidir. 

Beş lira, on lira farkla ... 
Şöhrete gelince, mükAfatı gazete

lerde ikide birde çıkan tarizler, 
sus! Yazma! Tasfiye lA.zımdır! Vesai
re gibi hücumlardan ibaret. 

Tasfiyeden ne istiyorlar? Beni ne
reden tasfiye edecekler? Gazetelerde 
roman yazmıyorum. Sütun sahibi de
ğilim. Sekreterlik yapınıyorum. Beni 
nereden atacaklar? Nedir? Yazımı 

beğenmiyorlarmış. Beğenmezlerse 

püf ... Bence kıymeti vardır, yoktur 
meselesi üzerinde bu şekilde konu
şulmaz.> 

B. Orhan Seyfi bundan sonra ya
zılmamak kaydile bana bazı şeyler 
söyledi, beş on dakika süren bu ko
nuşmayı müteakip üzerinde genç 

ectiblerin ismi yazılı bulunan Hsteyi 
tetkike geçti. 

- Bunlann içinde kıyme~ olanlar 
şüphesiz vardır. Fakat Den maalesef 
hepsini tanımıyorum. Me.selA Said 
Faik'ı şahsen çok sevimli bulurum. 
Bazı yazılarını biraz gördüm. Onda 
bir etof olduğu hakkında kanaatim 
var. Belki beklediği muvaffakiyeti he
nüz kazanmamıştır. Bundan dolayı 

içinde bir infial taşıyabilir. Cahid 
Yamaçı hiç tanımıyorum. Melih Cev
det hakkında ciddi bir bilcim yok. 
Onu tanıtan Nurullah Ataçın muzib
likleridir. 
İlhami Bekiri siz de tanırsınız. Na

il V'nin arasıra orijinal parçalarını 

görüyorum. Ahmed Kudsi de iyidir. 
Ha o bunların arasında yok değil mi? 
Yedi Meşaleciler de yok demek. Onlar 
da tekaüd oldular deseneze ... > 

- Gençler arasında sizin en beğen
diğiniz şair kimdir? 

B. Orhan Seyfi dü.şündiı: 
- Durun bakayım, acayip ismi o

lan biri vardı ... Hatırlıyor musunuz? 
Zahmet etmeyin buldum: Halet Çe
lebi... Genç şairlerin en iyisi odur 
zannederim.> 
Konuşmamız bundan sonra daha 

on dakika kadar devam etti. Fakat 
bu da maalesef yazılınıyac&k bir ba
his olduğundan kariler için meçhul 
kalacaktır. Yalnız çıkarken pir Or
han Seyfinin aklına gene p tasfiye 
meselesi gelnıiş olacak ki, yüksek 
sesle: 

- Yirmi beş sene evvel cGönülden 
sesler> diye bir şiir kitabı ne.şret, yir
mi ~ lira telif hakkı al, yirmi beş 
sene sonra halA. yükünden kurtula
ma!> diyordu. 

ilahi Gavsi çocuk! bir tastiye tale
blle edibleri bihuzur ettin f 

Şeıiltet Rado 

- Said Faik da Nurullah Ataç gi
bi münekkidlerin zuhurunu bekliyor, 
dedi, vallahi Nurullah Ataçın elinde 

~~a h~çy~:s:~ y~ğ~~mb~~de~s:~~re~: ( G o N o N A N s i K L o p E o i s i ] 
Nurullah Ataçın onlara muhabbetı _ _ 
bize karşı olan husumetinden geliyor. 
Bu husumet onlara muhebbet şeklin- 1 
de tecelli ediyor. 

Söyleyin bakalım Nurullah Ataç 
kimi sever? Ölmeden evvel Haşimi 
severdi. Öldüğü gün .. Yalancı dolma
dan gitti, dedi. Bir daha da o ismi 
ağzına almadı. Melih Cevdeti seviyor 
gibi görünüyor. Sonra onun tam zıd
dı olan klasik Yahya Kemale hayran. 

Gençlerin tasfiyesini istedikleri 
ediblerin şu listesine bakın. Başta 

Yahya Kemal geliyor. Bizim bildiği
miz Yahya Kemali gençler beğeniyor, 
kendisine bizden ziyade onlar hay
randırlar. Behçet Kemal de gençler
dendir. 

Sonra insaf! Reşad Nuri bir devir
de romanı çok tutulmuş, temiz birli
sanla yazmış. Romanı bir dereceye 
kadar mahallileştirmiş bir muharrir
dir. Fazıl Ahmed çok spiritüel şiirler 
yazmıştır. Mitat Cemal bugün bile 
en temiz, yeni ve orijinalitesi olan mu
harrir. Peyami Safa hala emsalsiz bir 
kronikör; zevki var, bilgisi var, üs
lübu var, zekAsı var. 

Nedir? Kim kimin hakkını yemiş? 
Kimin aldığı mevki haksız? 

Faruk Nafiz ... Zavallı Faruk Nafizi 
Ne yapıyor? Kısk!lnılacak tarafı ne? 
Edebiyattan ne kazanmış? Benim gibi 
arada sırada isimsiz mizah muharrir
liğinden başka ne yapıyor?> 

Orhan Seyfi hayretle devam ediyor
du: 

- Mesela ben, gözlerine büyük ge
len şu edebi mevlçiimden dolayı ne ka.
zandım? 329 • 30 senesinde mektebi 
hukuktan çıktım. Biraz sonra Edir
neye edebiyat muallimi olabllecek-

Sofya şehri 
Türkiye Hariciye VeUletı umum! kMibl 

büyük elçi B. Numan Menemencloğlu ya
nında bulunan heyetle Fransadan Anka
raya dönerken Bulgartstanda Sotyada iki 
glin kalması münasebetlle Sofya şehri hak
kında şu umumi malfunatı veriyoruz: 

Sofya, bugünkü ismini içerisinde bulunan 
Sv. Soflya kilisesinin isminden almıştır. 
Ve bu isimle 14 üncu asırdanberl yadolun • 
maktadır. Ondan evvel Slavyanların on'l. 
verdikleri Sredets ismini taşımıştır. Bu 
kelime de SHl.vca, Bulgarca orta, orta şehlr 
demektir. Çünkü o zamanları, yani ilk 
Bulgar Çarlığı zamanında bu şehir bütün 
çarlığın ortasında bulunduğundan böyle 
denmiştir. 

Bundan daha evvel de bahusus 4 üncü 
asra doğru Trakyada yaşayan Serd'ler de
nilen bir kabilenin bu isminden neşet eden 
Serdika ismile yadolunmuştur. Ilk olarak, 
bu Bulgar 't)aytahtına şehir tertibi, şekli 
veren ise Roma imparatoru Troyan olmuş 
ve ikinci asırda ona Ulpiya Serdlka adını 
vermiştir. 

Serdika, parlak devrini e11: ziyade 4 üncü 
asır esnasında yaşa~tır. imparator 'Bü
yük Konstantin, ekseriya Sofyada oturu
yormuş. Şimdlltl Bulgar paytahtında 343 -
344 yılları arasında 356 Roma piskoposu
nun Iştirlklle büyük bir ruhani kongre 
aktedllmlştir. İmparator Konstantin ek
seriya: cBenim Romam Serdikao dır di
yormU.f, Şehrin bu inkişafı ve parlak devrl 
Hunlann akınlarına kadar sürmüş ve ni
hayet AtillA., 447 yılında diğer şehir ve <a· 
sabalarla beraber Serdika'yı ateşe vererek 
yakmıştır. 

Bofyanın bu maztsınden daha geriye 
dönersek bu şehrin çok eskiden mevcud 
bulunduğunu Yunan tarihçisi Tukldit 1e 
m118.ddan evvel beşinci asırda söylemiştir. 

Osmanlı Türkleri, SOfyayı 1382 :ie 

Yugosla v erkanı harbiye 
reisliği 

Belgrad 13 (A.A.) - General Peter 
Kospo, ErkAnıharbiye reisliğine tayin 
edilmiştir. General, Belgrad müstah
kem mevki kumandanı idi. Bu ku
mandanlığa eski nazırlardan Nediç 

zaptetmişler ve onu Rumeli lteylerbeyiııin, 
yani bütün Balkan yanmadasırun merketJ 
yapmışlardır. O za.manlan nutııaça ve ıktl
saden çok büyümli§, tüccarlana, esnarıa
nn yatağı olmuştu ve yüz kaür da ca
mls1 bulunuyordu. 
Osmanlı - Rus harbi neticesiılde Sotya, 

Türk idaresinden ayrılmıştır. lılfıteakib<>n 
Bulgaristan lstlkliHlni almış; Eulgarlaı. 
bundan dolayı ştikranlarını iıhar etm-:?k 
için Sofyanın büyuk bir meydanına !'tus 
Çan ikinci Aleksandnn heykelini dikmiş
lerdir. Bu flbideye halen de BuJ.ca.rlar Ha
laskllr Çar• ~bidesi demektedirler. 
Bulgarlstanın Türk ldareslndea ayrıldı

ğı ilk zamanlarda Rus işgal kumandanlı
ğı, Bulgaristanın paytahtı olarak Fillb~~1 
seçmişti. 

Fakat Bertin kongresi, Ayastafanos mu· 
ahedesile yaratılmak imnen •üyük Bul
ga.rlstanı tanımadıtı için Rualar, Tırno
vo'yu Bulgar prenslitlne merkez yapmak 
istemişlerdir. Buna, o zamanki Bulgar 
Maarif Nazın Ma.rin DrinH •ümanaat 
etmiştir. Sotyalılar şimdi, Sotıanm pay
taht olarak kalmasını MarlA Drino ıa. 
medyundurlar. 
Sofyanın en eski binuı cSv. Georgb ki

lisesidir. MllAddan sonra iktnet asırda ha
mam olarak 1nta edllm.l§tlr. -..ıncı asırda 
ise hamam, klHaeye çev~. 

Sofyanın, mimar Sinanm ueJ.t olan bü
yük bir camisi de vardu. Bu cami hill 
durmaktadır. Sofyada bir u.ma,nJar mev
cud olan Ha.seki hamamı da m1mar Bina
nın eeerldk. 

1881 de SOfya.nm nüfusu ~ı. 1926 da 
154,025 ki§l idi. 

Bugün ise civarındaki köyler.hı llhaklle 
büyüyen Sotyanın nüfusu etratlle 405,72'1· 
dk. (Asıl Botyanın nüfusu 345,9G8 cıvaı 
köylerinin 59.759 dur.) 

Alman • Macar iktiaadi 
müzakereleri 

Budapeşte 13 (A.A.) - Macaristan
la Almanya arasındaki iktisadi müza. 
kerelere dün akşam tekrar başlandığı 
ve bu müzakerlerin memnuniyete şa
yan bir şekilde devam ettiği ö~renil-

• 
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- Sen ne yaparsın? 
- Ne yapacağım .•.. Apartıman alırım. 
- Canımı Doksan bin liray& apartıman 

olur mu?. Olur amma, o kadar büyüğünü 
hemencecik nerede bulacnkSın?.. Hazıt 
olanlar otuz bine, kırk bine... Dlyellm ki, 
bunlardan birini aldın ... Secvetin yarısı ge
ne kalıyor. Onunla ne yaparsın? 

- Bir apartıman daha alının. 
Baş1rnsına da sordular: 
- Sen? 
- ~en de vallahi öyle yapardım galiba ... 

Zira para ile başka ne alınır?. Aklıma gel
miyor ki... 

Mecliste kim varsa, apartımnn almaktan 
bahsediyorlardı. Bunlar hep - B. Hüseyin 
Suad usulil- bir buçuk bilet almağı &det et
miş zatlardı sanmayınız. roerbı,. piyange>
suna dadanmışlardı. Bu İngiliz biletinin sa
tılması memleketimizde yasak olduğu ha!
de, Beyoğlunda bir berber, gizil surette Lon
dradnn getirtiyormuş. Düşünün: Liralar da 
sterllng... Bu hesapça, meclistekiler ga
liba, npartımanları da İngilterede alacak
lar ... Muhavereden öyle anlaşılıyor!... 

Içlcrlnden Gayyur: 
- Ben apartıman almam .• diye oriji· 

nal bir fikri ortaya attı. 
Hepsi ona döndü; hayretle sordular: 
- Ne yaparsın peki? 
- Çıldırınm. monşerl 
- Nasıl yani? 
- Basbayağı yahu ... Doksan bin İngiliz 

lirası bu ... Birdenbire. doksan bin sterlingt_ 
Aman Allaaaah .. Meded Allah! ... Insanda 
apartıman alacak akıl mı kalır? .. Vallahi 
alamam. billahi alamam ... 

- EveU İhtimal... İnsan oynatabtur. 
- Ihtimal değil; benim için muhakkak. 
O akşamlık muhavere böylece kapandı. 

Fakat ne zaman açılsa. Gayyur, hep Derbl 
ikramiyesi kendisine vurduğu takdirde çıl
dıracağını soyluyordu. Bunu o kadar tek
rarladı ki, etrafını inandırdı ... Ve ... 

Ve ... 
Radyoda Londrayı dinleyip de onun nu

marası çıktığını işittikleri vakit bu aziz ve 
muhterem arkadaşı haberdar edemediler. 
Zira zavallıyı timarhaneye gönderemezler-
di. .. 

Dcrbi keşldelerlnde bir de atın koşması 
vardır. Bayi, Gayyure telgraf çekerek bile
tin yansı için bir kombinezon teklif ettiy
se de, arkndaşları adamcağıza bunu da bil
diremediler. Artık, hastayı sıyanet ederc~
slne etrafını almışlar; onu her türlü kaza 
ve belfıya karşı koruyorlardı. 

Birdenbire mut.hiş bir haber: 
Çıktı! 
Doksan bin Ingillz lirası hayali tahakkuk 

ediyor ... Doksan bin liral •.• Döviz... İçeri 
alırsan beşle altı ile. belki de yedi yahud 
sekizle zarbet ... Vaktlle kaçakçılık yapmıma 
rağmen şimdi birdenbire hamiyetli olabi-
Ursın ... Yahud. al bir pasaport; çık scy:ı-
hate ... Cenubi Amerıka mı istersin, şlmall 
Amerlkaya mı? ... Seç seçeblldlğin yeri şu 
kurei arz üzerinde... Gene HamlyetlJ va
tanperver sayılırsın ... Gene mübarek hem
şehrisln... Zira ecnebi memleketlerde ser
mayeli bir Türk olmak, meseledir ... Her mll
JeUn binlerce mumessill cihanın her kıta
sındn dolaşıyor da bizim dolaşmıyacak nu? 
Kısacası: 

Çıktı! 
" Bir kelimeyle: 

Çıktı! 

Bizim Gayyun. da işte dünyanın bnht!
yar şahsiyetleri ara.sına karıştı! 
.. Fakat kendisine nasıl haber vermell ki, 
onceden çıldıracağını bildirdi! Bazı servet
ler insana feliiket getirirmiş ... Bu da on
lardan olmasın sakın. 

Niho.yet, yfmı.n diışündü, taşındı: bu işi 
dokt.or Rifat i:;mindeki alle dostuna hava
leye karar verdi. Doktor Rifat, bizim Gayyu
run huywıu, soyunu, meşrebini. mezhebini 
}::ıiliyordu. Ona icap ettiği şekilde sindire 
alıştıra saadeti haber verecekti. Fellık~tl 
bildirir gibi bir tedbiri. .. 

O sun, Gayyurun nezlesi vardı galiba; 
sokağa çıkmadı. Doktor, odasına girdiği \':l.
kit, hazreti Jbiblk kuşu gibi d!işünur bul
du. 

- Ne o? ... Pek mi rahatsızsın? - diye 
ı;ordu. 

c:: 

- Yok vallahi! Doğrusunu istersen ra
hatsızlık değil ... sırın tükettlm. 

- Allaha emanet... Daha çoook yaşal'-
sın". 

- Öyle sıfın tükettik değil, doktorl.-
Param kalmadı yani... Sıfıra sıfır eldevar 
sıfır ... Ayın sonuna kadar evden bir yeıe 
kımıldamıyaca.ğıın ..• Masraf olmasın diye_ 

Doktor: , 
c- Bahis, kendlllğlnden açıldıh diye 

sevindi. Elini ahpabının omuzuna koyarak: 
- Adaaam, sen de ... Aldırma ... Boş ver .. 

gün doğmadan neler doğar. 
- Akslllğe bak ki, gün de doğdu ... 
- Belki senin de kısmetin doğmuştur .... 

Mesela., farzet ki, şu oturduğun apartıman 
senin oldu ... Ne yapardın? 

- Satardım. 
- Satmağa ihtiyacın olmasa, canım ... 

Çünkü fnrzet ki, başka mallann da var ... 
Otomobillerin, motörlerin ... 

- Şakayı bırak... • 
- Şaka değil, Gayyur .. Gayret eL Sa-

na blrşey söyliyeccğf m ..• 
- Söyle bakalım ... 
- Sana desem ki: eBüyük ikramlye ı;ık-

tı ... 11 Ne yapardın? 
- Yarısını sana verirdim. 
- Haydi sen de 1 
- Vallahi verirc11m be ... 
- Demeı 
- İki g&lüm çıksın ki. yahu ..• 
- Atma ... 
- Iştc isbatı .. Şurada kalem, kA.ğıd, ~mi, 

herşey var ... Getir ... İmzalıya.yım .. Ort'll!ız 
diye... Al işte... İmza.. Mlmza hepsi ta
mam ... 

- Hah hah hah._ 
- Ne gülüyorsun? 
- HJh hlh hih ... 
- A ... Doktor .. 
- Hoh hoh ho ... 
- Çıldırdıuı ... 
Doktor, şıkır şıkır oynuyordu. İmzalanmıt 

kağıdı havada sallıyor, bağınyor, kahkaha
lar at1yordu. 

Gayyura birşey olmamıştı amma, doktor 
Rifatı tımarhaneye koymak lazım geldi... 

İşldlp nakleden: Hatice Süreyya 

Bugünkü maçlar 
Taksim ıstadı: 

Karagümrük - Feneryılmaz 
vera. - Hilal 
Galatasaray - Beykoz 
Şeref stadı: 

Kurtuluş - Ortaköy 
Alemdar - Beyerbeyi 
I. Spor - Topkapı 

Fener stadı: 

Beşiktaş - Ka.cıımpaşa 
Fener - Sülcymanlye 
Bakırköy sladı : 

İstlkl!l.l - Halıcıoğlu 
Rumelfhfsar - Akuıspor 

Saat 11 
• 13 
• 15 

• 11 
» lJ 
» ta 

» 13 
» 15 

• 13 
» ı.s 

Samsun tütün piyasası 
hararetli 

Samsun 13 (A.A.) - 23 birincikA· 
nun 1939 da açılan Samsun tütün pi· 
yasasında satışlar harartıe devam et
mektedir. Fiatıar 94 ile 143 arasında
dır. 

Polonya erazisinde Alman 
halkının iskanı 

Berlin 13 (A.A.) - DahiU istimar 
pi~ mucibince, Baden ve Wurtem
berg ahalisinden 110,000 den fazla 
köylü ailesi yakında Almanyaya ilhak 1 

edilen Polonya erazisine nakledilecek
tir .. Bu tedbirler ayni zamanda Garbt 
Alrnanyanın mezkt1r mıntakalannda 
küçük çifliklerin fazla miktarda mev
cudiyeti meselesinin de halllni istih· 
daf etmektedir. 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 37 

- Nazik, hassas olduğunu birçok 
tecrübelerden sonra öğrendim... ı..a
kaydlığınız karşısında pek üzülüyor ... 

Kudret kaşlaıını çattı: 
- Benim Ferhada karşı fena bir 

muamelede bulunduğum yok. Haki
katen çalışkan, namuslu ve saire ol
duğunu ctn kabul ederim ... Ancak ... 

Karısına dik dik baktı. Ve sustu. 
- Ancak?... Eee? .. Devam etme

din... Zavallı oğlandan bir şikayetin 
mi var? 

- Mademki ağzımdaki baklayı çı
karmamı istiyorsun, dinle öyleyse: O, 
kızımızı seviyor... Ben de kızı ona 
vermek niyetinde değilim. 

Maide hanım, bu sözlerden mem
nun kalmadı: 

- cOna vermem!> diyorsun amma » 
belli olmaz, acaba daha iyisini mi bu
lacağız? 

Kısmet ... Bakalım ... 
- Ferhad, istikbali olan bir ço

cuktur. 
- Aksini söylemiyorum... Allah 

hayatta muvaffak etsin... Bizden 
bayır dua ... 

- Kalbi de fevkalade ... 
- Ona da cevet! > derim. 

Nakleden : (Vıi. Nu) 

Terbiyeli, nazik... Aileyi mah
çup etmez. 

- Canım, pekalô.U ... 
- Bence, Belkis onunla evlenirse 

saadete kavuşur ... 
- Vallahi fazla ısrar edersen bent 

neye mecbur edeceksin, biliyor mu
sun? ... Bu eve fazla ayak basmaması 
için her türlü tedbiri alacağım. 

- Amma da yapıyorsun ha ... Hio 
kabahati yokken zavallıyı aileden 
atacak değiliz ya ... Kızımız hoşuna 
gidiyor ... Zaaf duyması kabahat mi? 

Kolon beyin zevcesi, canlı canlı ko
nuşuyordu: 

- Azizim! - dedi. - Hem ortada 
fol yok, yumurta yokken, niçin böyle 
şeylcıi m.esele yapmalı? ... Ne kızımız, 
ne de Ferhad böyle 'bir meseleyi nert 
sürdüler ... 

- Ben öyle düşünmüyorum... in
sanın zengin bir kızı olunca ve o lp.z 
tek evlAd olunca bütün harekAtını ve 
bilhassa etrafındakUerl gözden irat 
etmemeli!... Bugünkü günde Bellds, 
beklediği miraslar bertaraf, şahsan 

yüz bin Uranın sahibidir ... 
Kadın: 

- İki yüz bin liranın ... - dedi. - zt-

Mektep m~çları 
Iıık - istiklale, Galatasaray • 

Muallim mektebine 
galip geldi 

Mektepler arasında tertip edilen lii 
maçlarına dün Taksim ve Şeref stadların
da devam edilmiştir. Büyük bir talebe g-ru· 
pu tarafından heyecanla. takip edilen bu 
müsabakalan sıra.sile bildiriyoruz 

IŞIK - İSTİKLAL 
Şeref stadında günün ilk müsabakası 

Şazi Tezcanın idaresinde İşık ile İstiklA.1 
liseleri arasında. yapıldı. Takımlar sahaya 
şu şekilde çıktılar: 

Işık: Sinan - Necmi, Adnan - Mehmed, 
Adnan, Aytekin - Tahir, Nizam, Şeref, İh
san, Alı. 

İstiklal: Şeref - Celal, Ekrem - Cevdet. 
Hüseyin, Sabih - Ragıp, Fethi, Tarık, Fer
di, Yekta. 

Oyuna. İstiklal başladı. İlk dakikaları 
mütevazin geçen müsabaka 10 uncu da
kikadan itibaren Işığın hfıklmlyetl altına 
girdi ise de bütün çalışmalar netice ver· 
nıiyerek devre golsüz olarak berabere ne
ticelendi. 

İkinci devrede de Işık llseslnln hakimi
yeti devam etti. 14 üncü dakikada Nizamın 
yaptığı bilinci golü biraz sonra Şerefin j!O· 
1ü takip etti ve müsabaka 2 - O İstiklıilln 
mağlilbiyeti lle nihayetlendi. 

İSTANBUL - 1'İCARET 
Günün ikinci müsabakasını Ticaret ile 

İstanbul liseleri hakem Refik Osmanın 
idaresi altında yaptılar. Bu maça takım
lar şu şek.ilde çıktılar: 

Ticaret: Orhan - Haluk, Mustafa - Ve
dad, Hasan, Suad - Cemal, Murad, Ekreıu, 
Nevzad, Muzaffer. 
· İstanbul: Tarık - Süreyya, Zühdü -
Muharrem, Münir, Yunus - Osman, Cez
mi, Semih, Vcdad, Asım. 

Oyuna İstanbul lisesi başladı. Ve ilk Ja
kikadan itibaren hakimiyeti alarak Tlc:ı.
ret kalesini çember içine aldı. Fakat bü
tün çalışmalar netice vermiyerek devre !l·O 
berabere bitti. 
Müsabakanın ikinci devresi de İstanbul 

lisesinin üstünlüğü ile geçti. Hakemin '>1: 
oyuncularını çıkarması üzerine 10 kişi ıta· 
lan Ticaret güzel bir müdafaa oyunu tat
bik ederek ve kalccilerlııln tedaltAr kurta
rışları sayesinde gol yemedi ve müsabaka. 
O - o berabere nlho.yetıendi. 

Taksim stadında bölge Sanat mektebi -
Şişli Terakkiye 3 - O, Galatasaray - Erkek: 
Mualllm mektebine 8 - O galip gelmı,
lerdir. 

Basketbol maçları 
Galatasaray klübü tarafuıdan hasılatı 

felaketzedelere terk edilmek üzere bir 
basketbof turnuvası tertip edilmiştir. Altı 
klubün iştirak ettiği bu müsabakalara dün 
akşam klübün jimnastik salonunda baş
lanmış ve Galatasaray - Beyoğlusporla, 
Roberkollej - Yüksel takımfle karşılaşmış
lardır. 

Büyük blr kalabalık tarafmdan heye
canla takip edilen bu maçlara pazartesi 
gün!i akşamı da devam edilecek ve Boz
kurt ile Yüksel, Roberkollej ile Kurtuıuı 
karşılaşacaklardır. 

Güreş müsabakaları 
Martta yapılaca'k Balkan g!ireş karşıl!iŞ• 

malarına hazırlık olmak üzere tertip edile".l 
güreş müsabakalanna dün akşam Süley
manlye klübü salonunda başlanmıştır. Bü
yük bir kalabalık tarafından takip edilen 
bu müsabakalara mllli takım güreşçfürl 
de iştirfık etmişlerdir. ----
İzmir güreşçileri A nkarada 

lzmir (Akşam) - İzmir mıntakası gü
r~ takımı, Ankara güreşçllerlle karşılaş
mak üzere Ankaraya hareket etmiştir. An
trenmanlarma büyük ehemmiyetle devam 
etmiş olan Izmir güreşçllerlnln bu ka?1l
Iaşmalarda iyi neticeler alacakları tahmin 
edilmektedir. 

ra, evlendiği zaman, babam da ona 
yüz bin liralık bir mülk hediye ede
cek. 

Kudret, gözlerini alakayla açıp: 
- Bunu ciddi mi söyledi? 
- Evet. 
- Ne zaman? 
- Demin. 
- Bravo... Aşkolsun doğrusu! ... 

pek memnun oldum ... Büyük babalık 
böyle olur! ... 

- Öyleyse, azizim, iki yüz bin lira 
şahsi serveti olan bir genç klz, arzu 
ettiği kocayı seçmek bakkıru da 
haizdir ... Yerden göğe kadar ..• 

- Ben bu fikirde değilim... Sen 
şayet benim dediklerimi iyi düşünür
sen haklı olduğumu derhal teslim 
edersin. 

Maide hanım: 
- Zavallı Ferhad ... - diye söy

lendi. 
Fakat kocasının arzularına pek 

fazla karşı durmak A.deti olmadığı için: 
- Nasıl dilersen öyle yapr - dedi. 
Meşhur avukatın otoriteli olabU.. 

mesinin bir sebebi, müstebidliğini giz. 
liyebilmeslydi. 

- Bilirsin ki hiç tahakkümü sev- • 
mem, Maldeclğiml - dedi. - Sadece, 
hAdiselerl soğukkanlılıkla tedkik et
mek istiyorum. İnsan izdivaç bah
sinde çok yanılır. Fakat şayet zengin 
bir kızı olursa yanılmak ihtimali fu-
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Tırhan vapuru Fili 
kayalığına nasıl oturdu? 
Kaza şiddetli sağnak esnasında oldu 
makine, kazan dairelerine su girmedi 
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Yukarıda: Tırhan Tapuru Fili. kayalıklannd& karay olurduk tan sonra, aşaf ıt1a Tırhan 
yalığa ot urduktan sonra karaya çıkarılan yokulardan bir grup 

İzmir (Akşam) - Tırhan vapurunun 
Alanya cvlarındaki Fila kayalıklarına ne 
suretle oturduğu hakkında şu malumat 
alınmıştır: Vapurun Filli kayalıklarına otur· 
ması. denizclllk mahaflllnln hayretin\ mu
cip olmaktadır. Tırhnnın süvarisi Mahir 
kaptan, Erzurum vapurunun kaptanı idi. 
Mersine tık seferini yapıyordu. Mahir kap
tan, baslretlle tanınmış bir gemicidir. V:ı
purıar, Fitil kayalıklarının açığından ce·· 
çerler, 

Haber aldığımıza göre vapur, geçen cu
martesi günü yoluna devam ederken Öğle
den sonra ortalık birdenbire kararmış, .ııa!;
nak halinde şiddetli yağmur başlamıştır. 
Yağmur o kadar şiddetli ve taneler o ~a
dar tri idi ki, riilyet sahasını sıfıra indir
mişti. İnsan yakınında duran arkadaşını 
bile imkAn yok göremezdi. o sırada bir de 
fırtına çıkmış, büyüyen dalgalar, vapuru 
hlssedllmeden sahile doğru atmış ve güze
lim Tırhan, sa.hile 30 metre uzakta Filli. ka
yalıklarına blndlrmiştlr. Kayalar, vapur.ın 
omurgasını ortasından delmiştir. Fakat 
Tırhanın bölmeler!, suların, makine ve ka
zan dairelerine girmesine mAni olmuştur. 

Vapur kazaya uğradığı sırada müretteba.ı;, 
teliiş gösterdiğinden yolcuların çoğu, va· 
purun batmak üzere olduğunu zannederek 
cankurtaran yeleklerlni kapışmışlardır. Va . 
purda zaten elliye yakın yolcu bulunuyordu. 
Fllkalar derhal denize indirilerek güverte 
yolcuları, sahile çıkarılmışardır. Mürette
bat. da sahile çıkmış, çadırlar kurmuş, hlr 
kısmı ise yakındaki bir köye gitmiştir. Va
purun makine dairesile kazan dairesine su 
hücum etmeyince kaptan ve arkadaşları, v:,. 
purda tedklkat yapmışlar, iç bölmelere ııu 
dolmuş olduğunu tesblt etmişlerdir. Vapu
run omurgasına saplanan kayanın sivri bir 

lalaşır ... Bereket versin ki Maideci
ğim, sen zengin bir kız olduğun hal
de böyle bir kazaya uğramadın ... 
Benimle evlendiğine pişman değilsin 
sanırım ... Seni bedbaht etmedim ya ... 

Kadın, gülümsedi. Kocası onu ikna 
edememişti amma, çeviıme hareketi
le mağlup etmişti. 

Her seferki ywnuşakbaşlılığile: 
- Nasıl istersen ... - dedi. - Nasıl 

istersen öyle yap ... Elverir ki kızım 
bahtiyar olsun ... 

İçeri bir ihtiyar kadın giriyordu. 
Onu karşılamak için aceleyle gitti. 
Gelen misafir, Korsanoğlunun akra. 
basından ve ahbaplarından Halide 
Vildan hanımdı. Bu maruf hanıme
fendi, şimdi artık hayli ilerlemiş bir 
yaşta bulunuyordu. Buna rağmen 
sıhhatçe iyiydi. Zihni de yerindeydi. 
Henüz genç gibi yürüyor, konuşuyıır, 
hissediyordu. 

Maide, ona büyük bir hüımet gös
teriyordu. Elini öptü, başına koydu. 
Sonra, yürümesine yardım eder gibi 
yanısıra ilerledi. Rahat koltuklardan 
biri üzerine iyice oturması için yas
tıkları düzeltti. Salonda onu gören
ler de kalkmışlardı. Kimi selft.m veri
yor, kimi el öpüyordu. Halide Vildan 
hammef endi koltuğa yerleşince genç
lerin, orta yaşlıların gülüşüp oynaş. 
tıklan, dans edip konuştukları sa
lonlara revlde baktı. 

kaya olduğu tahmin ediliyor. Denlzcilert
mlzin mütalalarına göre eğer bu kaya par
çası küçük ise tahlisiye gemilerinden hıdl
rilecek dalgıçlar vasıtaslle bu kıı.yayı p:ır. 
çalamak, vapurwı bölmelerini çimento ile 
örerek geıniylyüzdürmek mümkündür. Fa
kat kayanın kaidesi, derinleştikçe genişli
yorsa bu ameliye, çok güçtür. 

Vıı.purun birinci mevki yolcuları, kaza
ya rağmen kamaralarından ayrılmam~ \o 
sabaha karşı, kaptanın israrile sahile çık 
mışlardır. Kazadan sonra Tırh:ın telsizle 
lstimdada bo.şlnmış, Etrüsk vapuru, gece 
saat 24 de hiidlsc yerine yetişmiş ise de bu 
sahanın tehlikell olmasından Tırho.na yak· 
!aşamamış, ertesi sabah, Etrüskten in diri. 
len bir motörle kaptan gelmiş, vaziyeti an
lamış, yolcuları motörle Etrüsk vapururuı 
çıkarmıştır. Bunların arasında. ordu men
supları, Ziraat Vekô.leLI teknik müfettişi H 
Niznmeddin Turgay, Antalya zeytlnclli!ı:: 
mıntakası mütehassısı B. Kadri Akçanı a 
bulunuyorlardı. Etriisk vapuru. bu yolcu
ları Izmire getlnnlştır. Halbuki Mersi.ıe 
gidiyorlardı. Devlet den!zyollıı.rı. bu yolca
Ianıı İzmirden karadan gidecekleri yere 
nakillerini temin eylemiştir. 

Yolculann anlattıklarına göre sahild~!d 
bu kayalar, çürük olduğundan yaranın ~~ıt 
tehllkell olmaması icap etmektedir. Bir Ru· 
men vapuru ile Denlzyollarının Çanakka
le vapuru, CS. O. S.) işaretini alınca Tıc
hanın bulunduğu yere gelmişlerdir. Ço.nalt. 
kale vapuru, Tırhandaki eşyayı yüklemı.,
tlr. Gece vakti, vapurdaki halkın istimdadı 
üzerine köylerden ellerinde meşalelerle t.ı
şan halk, sahile dolmuş, kazazdelere yar
dıma gelmişlerdir. Etrüsk vapurunun aldı
ğı yolculardan bir kısmı Alanyada kalını4· 
!ardır. 

- ::::::::s 
- Size verecek lbir haberim varı -

dedi. 
Kudret: 
- Nedir, hanımefendi? • diye sor

du. 
- Hatta iki haber. 
- Evvela birincisini söyleyin ba-

kalım. 

- Dostunuz Burhan beyden bahse
dildiğini uzun zamandır işitiyor mu
sunuz? 

- Hayır, efendim. 
- Mektup yazmıyor demek? 
- Bir sene oluyor ki, hayır. 
- Olur insan değildir. 
Kolon beyzade: 
- Cidden... - dedi. 
- En iyi dostlaıını bu derece lh· 

mal etmek ... Hem, sade dostlarını ih
mal olsa ... Beni de ... 

Birdenbire sustu. Etrafına bakına-
rak: 

- Kızınızı ortada göremiyorum. 
- Belkıs mı? 

- Nerede? 
- Kim bilir?... Bir tarafa gitmiş· 

tir ..• Belki de camlı köşke, kışlık bah
çeye ... Zamane gençleri, malU.m ..• 
Flört peşindeler ... 

- Onlar hayatı bizim nesilden da
ha iyi anlamışlar ... 

- Verecek bir haberiniz vardı. 

(Arkası var) 
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Güzel Sanatlar akademisinin 
üç senelik sergisi 

1936 da gtizel sanatlar akııdcmısının muh
telll şubelerinde yapılan ıslahatı müteakip 
üç senelik mesai neUcesintn nasıl bir \n
kişaf husule getirdiğin! anlamak üzere 
Akademi müdürlilğü, talebenin üç senelik 
muhtel1f eserlerinden mürekkep resim ve 
gravür sergisi ııçma~ karar vemılşttr. Bu 
sergi. 16/1/940 salı gilnü saat 15 de açıla
cak ve on gün müddetle sabahlan saat 10 
dan 16 ya kadar herkese açık bulundunı
lacaktır. 

Sokaklarda açılan bacaların 
tanıiri 

Elektrik, havn"'a 
tesisatı içi b '"b zı, su, telefon v: .. .>alre 
kaldınm..ı n acaıarın açılması yuunden 
rediye b arb gellşi&ilzeı tamir ediliyor. Be
müe~se~re a~rın açılıp kapanma 1şlni 
idare etme"' Iraknuyarak kendi vesaltlle 
lAt vü "'e karar verdiğinden bir teşki
bcş bi~u~~ glıketlreeek ve 940 bütçesine ylrmt 
ıa ra tahsisat konacaktır. Baca
ida~ açılıp kapanmn işleri bu tahsisattan 
dar m «:_dilecek ve yapılacak masraf alA.lta-

uesseselcrden tahsil ed11ecektır. 

Belediye- İkt:- d- ''d" " 
Beı ısa mu uru 

ret v!d:5'e lktisad müdürü B. Saffet, Tica
t.izere An ahillye Vekaletlerlle temas etmJk 
racta karaya gitmiştir. B. Saffet Anka
Dıürü ~a1z depoları işi, ekmek, süt, kok t.O. 

ş erile m~gul olacaktır. 

i Hamal kolbaıılıkları 
nn:ke!elerdekl nakliye işlerinin kolba§ıla
ola n a~inı keytlyeUnln vaktlle kanunsuz 
tlc ~ C('reyan ettiği ynpılan tahkikat .1e
rürsınde anlaşılmış, esasen lüzumsuz gö
m ~n bu hamal kolbaşıbkiannın lllğvı ka.· 

r aştırıınuştır. Bunlar 9 tanedir. 

Kundura malzemesinde 
ihtikar 

81 İhtikıir komisyonuna kundura malzem >· 
lı !i~tlerinde y('niden ihtikar yapıldığı 1h • 

.. r Cdllnıtşur. Mıntaka ticaret müdürlüğii 
nıdıcmurları, keyfiyeti tahkike başlamışlar

r. 

Sekteden dört ölüm 
1 Kar:ıgumı tikte oturan askeri mütekaJd
erden Ahmed Reşad, Kalyoncukulluğund~ 
~turan Karabet, Dlvanyolunda oturan ka-

:llitro memurlnnndan Klizım, Beşlktnşta 
çalgı sntıcılığı yapan artaki dün, sokak~. 
tuceten olmuşlerdlr. Belediye doktorların
ca YnpıJan muayenelerinde dördünün de 
kaıb sel:te~ndcn öldüğü tesblt edllerek ce
&cdleri ailelerine teslim edilmiştir. · 

T ehlikeii bir sukut 
Bakıı köy bez fabrikasında çalışan Ah

ıncd i illinde bir işçi, ayağı kayarak düş
~ı..ş, t hlikeli surette yaralandığından has

neye kaldırılmıştır. 

Türkiye Radyodıfüzyon Postalan 
Dalga uzunluğu 

Türtıye Radyosu 
1648 m. 182 Kc./.s. 120 Kw 

Ankara Radyo.su 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kc./s 20 K. w. 

TÜRKİYE SAA TİLE 
Ankara radyosu 31.7 metre kısa dalp 

poetasUe her giin yapılmakta olan ecnebi 
dillerd e haberler neşriyatı prog'raını: 

Birinci servis İkinci servts 
franca 
Arapça 
Elence 
F ransllca 
BnlKarca 

Saat 12.00 Saat 17,30 
)) 12.15 » 17.45 
)) 13.45 11 18.45 
• H.oo • ıı.oo 
il 14.30 J) 18.30 

PA1'..AR H/J/940 
12,30 Program ve memleket saat -ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği: Seçllml§ saz eserleri, şarkılar 
ve türküler, Çalanlar: Fahire Fersan, Relik 
Fersan, Reşat Erer , Şerif İçli. Okuyanlar: 
Müzeyyen Senar, Sadi Hoşses, Melek Tok
göz, 13,30 Müzik: Xüçük orkestra (Şet: Ne
cip Aşkın), 1- Niemann: Çarlston (Dans), 
2- Leopold: Çigan fantezisı, 3- İtalo Azzo
nl: Melodi, 4- Hanns Löhr: Büyiık vals, 5-
Rio Gebhardt: Romans (Viyolonsel ve or
kestra için), 6- Tschatkowsky: Milletler su
iti, 7- Hanns Schm1dt: İncller (vals). 

18 Prognım ve memleket saat ayan, 18,05 
Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,30 Çocuk 
saati, 18,55 Serbes saat, 19,10 Memleket sa
at ayan, aj:ıns ve meteoroloji haberlerl, 
19,30 Türk müziği: Çalanlar: Fahire Fer
san, Reşat Erer, Refik Fcrsan, Şerif İçli, 
1 - Okuyan: Semahat Özdcnses, 1- Uşşalt 
peşrevi, 2- Lemi - Uşşak çarkı: (Günler gt:
çiyor), 3- Klarnet Şükrü - Uşşak şarkı: 
<Sevdama yakın gel), 5- Lemi - Uşşak şar
kı: (Neler çekdlm neler canan ellnden), 2-
0kuyan: Necmi Rlza Ahıskan, 1- Haşim 
bey - Hicazkar şarkı: Şeb ta seher ben 2n
rü zarım), 2- Asariye hatibi - Hlcazkô.r 
şarkı: <Yok hilafım hem müdara blr ya.
nal, 3- Lütfi bey - Hicazkar şarkı: (Buna 
noldu gönül) 1 4- Ruşen Kam - Hicnzkflr 
şarkı: (Bir ncvcivandır aşubu candır), '5-
Hicazk!'ır sa.z semaist, 20,15 Konuşma (Türk 
tarlhlnden sahi~cler), 20,30 Türk müziği: 
Halk türküleri (Inebolulu Snrı Recep), 20, \5 
Türk müziği: Fasıl heyeti (karışık prog
ram), 21,15 Müzik: Piyanolu kuartet No. ı 
sol minör, Çalanlar: Cemal Reşid, Orhan 
Bornr, Zeki Berküren, Enver Kakıcı, 21,40 
Müzik: Cazband (Pl.) 22,15 Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri ziraat, esham - tah
vnAt, kambiyo - n ukut borsası m at). 22 .. 10 
Ajans spor servist, 22,40 Müzik: Cazba11::ı 
(Pl.) 23,25-23,30 Yannkl program ve kapcı. 
nış. 

BULMA CAMIZ 
2 3 4 s 6 7 8 9 10 

[~iıkara Borsası ıı 
2

1---t-_,__ 

13 ikincikfuıun 1940 
'I' llSHA!\l \'e ~'AllVILAT 

Utk borcu I peşin 
Sı~as - Erzurum lll 
61•as - Erzurum V 
Sıvas - Erzurum VI 
l'J\JtA ve ÇEKLER 

l Sterlin 
ıoo Dolar 
ıoo Frank 
ıoo Liret 
100 İsviçre Fr. 
ıoo Florın 
ıoo Ray~mark 
100 Be1ga 
100 Drahmi 
ıoo Leva 

~~~ Cokoslovnt ~ 
" Pezeta 

ıoa zıott 
ıoo Penııo 
ıcn Ley 

~~ ~lnar 
1 en 
J~ ~l'eç Fr. 

~UbJ~ 

AKŞAM 

19.225 
19.21 
19.21 
19.21 

Kapanı§ 
5.21 

129.44 
2.9180 
6.68 

29.1875 
69.459:> 

21.89 
0.965 
1.5925 

13.19 

23.5525 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.92 

Abone ücretleri 

Tllrktye Ecnebi 

~ HOO mru11 2700 ku.rue 
A 'YLtK 150 " 1450 • 8 
l\'YLIK 4 o • 800 • l A'l7T .... 

~· . P:ta ittihadına dnhil olmıyan ecnebi 
enıı;teUer: S"nellğl 3600, e.itı aylılı 

---.:900, üç aylığı ıooo ~ur. 

Adres te!Xllll için Y1rrnl beş ku?'U§lUk pul 
--.... göndermek Jbımdır. 

-----Zilhicce 4 - Kasun 68 

:.· ~ak Güneo Öğle İkindi Ak4ıLtn Yatsı 
'V .36 2,22 7,20 9,46 12,00 1,37 
~ 7,24 12,23 14,49 17,03 18,39 

1<\areııal\e ı- B~bıAU elvan Acımusltık 
eokak No. ıı 

Kiralık apartımanlar 
~Y~aşada Harici Konak sokağı 
Ynnatı apartunanında üçü hu
~~ garajla ve ikisi garajsız bü
rrH~ asri konforu 8.Çık baJkOnlU, 
b~eı ' 
kaı ·· . :rnanzara.ıı cari sıcak su ve 
raıı~~ıferı havi lüks Daireler ki-

a ır. Riraıan 75 ile 100 lira 

lıllilii3rii .. r•as:ıiiiln•d:ad~ı~r •. ~T~el~e~fo~n~:~4:0~9~4~3• 
- -

Soldan sağa: 
1 - Dikkat eden. 
2 - Arzu ve ricalar. 
3 - Samla - Tersi hububat tozudur. 
4 - Üç iki daha - Paçavra. 
5 - Beyaz - Yama - Bankl. 
6 - Başına ıE• gelirse rilkünler olur -

Tersi plstır. 
7 - Bin. 
8 - Vasat - Tersi meyva suyudur. 
9 - Rusyada bir göl - Sahra. 
10 - Eski Roma imparatorlarından - Ter-

si güzel sanattır. 
Yukandan aşağı: 
1 - Kredi - Küçük salon. 
2 - Şükran ifadesi. 
3 - Tersi kimyadır - Elbisenin 1çlne di-

kilen bez. 
4 - Parlak - Gecelik elbiselerden. 
5 - Yadetmck - Kamer. 
G - Tersi tecrübe et demektir - Tersi aşl

kfırdır. 
7 - Direğin başı - Dokuma te1,gfthı l~-

neleri. 
8 - Nlda - Bır hububat. 
9 - Kokulu bir nevi otu dişinle kopar. 
10 - Sonuna cND gelirse kapan hazırla-

yandır. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa: 
ı - Hollandalı. 2 - Adi. Maişet. s -

Ruhsatsız, 4 - İnya, Ikkah, 5 - Erik, Ağa, 
6 - İk, Ala, 7 - Yahya, Tere, 8 - E§al, Ar, 
Ad, 9 ...... Cıvıldaşma, 10 - Ika, Kokain. 
Yukarıdan nşatıya: 

ı - Hariciyeci, 2 - Odun, Kaşık, 3. -
Llhye, Hava, 4 - Saraylı, 5 - Ama, Il!i, 
Lk, 6 - Natıka, Ado, 7 - Dısk, Trak, 8 -
Aşıkane, Şa, 9 - Lezag, Raml, 10 - It, 
Hanedan. 

1111-• Alaturka ve alafranga --1! 
Mükemmel 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kitabı) 

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

Fiati: 100, cildlisi 125 kuruş 
Satış Yerl: 

İstanbul İNKILAP KİTABEVİ 

.AJtŞA:M · 

~ ................... .... 
FEN ve TEKNiK 

Aylık Fen Mecmuası 

DAİMI TAHRİR HEY'ETİ 
Dr. Ali Rlza Berkem, Şimlfizik Do

çenti. Dr. Tahsin Rüştü Beyer, Klm
ya munlllm1, Nusret Kürkçüoğlu, Fi
zik Doçenti, CelC\1 Saraç, Fizik Do
çenti. 

Sayısı 20, senelik abonesi ClO nüs
ha) 150 kuruştur. İlk sayısı yakında. 
32 büyük sayfn olarnk ve zengin mün
derccatln çıkıyor. 

İdare yeri: t!niversıte Kitabevi. '12, 
Ankara cadd~l i-;tanbul 

, Dr. Suphl Şenses 
İdrar yollan lıastahkJan mütehassısı 
Beyo~lu Yıldız sineması karşısı tram
vay durağı Lekler Apt. Tel: 43924 

İstanbul Dördüncü icra memurluğundan : 

937/39ı8 EmlAk ve Eytam bankası Türk 
anonim şirketi İstanbul şubesine blrincl 
derece ve sırada ipotekli olup tamamır.a. 
üç ehli vukuf marifetlle ( 4396) dört bin üc; 
yüz doksan aıtı Ura kıymet takdir edilen 
Boğazlçlnde Sanyerde Orta çeşme soka
ğında sağ tarafı Çehreli zade All müfrez 
arsası sol tarafı mütektı.lt AU arsası ile bat
knl Nuri bahçesi, arkası Zeki bahçesi ve 
önü yol ile mahdut eski 25, 27, 27, 27 mü
kerrer yeni 43,1/43:2/43 No. lu Yakup ve 
Kethüda kMibl Halll vakıflanndan son ya
pılan numarataja göre 43 No. lu fırın, 45 
No. ıu dükkA.n ve 47 No. lu evin evsafı: 47 
No. lu ev dört basamaklı mozayik merdiven
le girilir zemini çimento şaplı blr taşlıkta. 
bir merdlven nltı. Birinci kat: Bir sofa ıize
rinde dört oda, bir helfı ve bir matbahtnn 
ibaret olup ufak bir koridordan çıkılır ~·e
mini çimento şaplı el tulumbasını havı bir 
taraça ve ittisalinde zemini çimento şaplı 
bir taşlıktan ibarettir. Işbu taşlıktan fmna. 
inUen bir merdiven mevcuttur. Bu kat ry
da on bir Ura kira getirmektedir. İşbu gay
rı menkulün altında 43 No. lu fırın, cephPsl 
camekA.nlı zemini kara siman bir taşlık J:ze
rinde bir tezgfıh bir ocak ve bir odun depo 
mahallinden ibaret olup bir heUi ve ittlsa
llndeki 45 No. lu dükkfuıın arka tarafına 
geçWr kısımda bir oda, bir hela, blr mat
bah mevcuttur. İşbu fırın asma katında 
zemini kara simen döşeli bir hamur yoğur
ma mahnlll ile bir taş odadan ibarettir 
45 No. lu dükkfın: Cephe kısmı ahşap lce
penkll zemini çimento kaplı dukkdndır. 

Bahçe Hududu kısmen tahta perde ve kıs
men de duvarla tahdit edilmiş içinde bir 
kuyu ile etrafı tuğla duvarlı ve üstü açık 
bir ahır mevcuttur. Umumi evsafı: Gayri 
menkul kfı.ğır, zemin kat tavanı putrel ara
sı volta kemerlidir. Birinci kat odaların:!&. 
sokak üzertne iki cumbası mevcuttur. İçin
d e elektrik ve fırın dairesinde t~rkos tes\
satı vardır. Tamamı 278 M2 olup bund.ı.r. 
160 M2 blna ve mütebak.lsi bahçe olan gay
ri menkulün tamamı açık arttırmaya kon
muştur. 1 - İşbu gayri menkulün arttıruıa 
şartnamesi 21/12/939 tarihinden itibaren 
937/3918 No. 11e Istanbul Dördüncü tel"" ... 
dairesinin muayyen numarasında hcrke:rtn 
görebilmesi için açıktır. nfı.nda yazılı olan
lardan fazla malumat n.lmak isteyenler iş
bu şartnameye ve 937/3918 dosya numara
&lle memuriyetim1ze müracaat etmelidir. 
2 - Arttırmaya .iştirak için yukarda yıı.z.ılı 
kıymetin yüzde 7,5 nlsbetlnde pey veya mil
li bir bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir. Madde 124) 3 - Ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını .işbu ilfm tarihinden itibaren ylı·
mı gün içinde evrakı müsbitelerlle blrlll:te 
memuriyet,lmize b11dirmrleri icap eder. Ak
si halde haklan tapu sicilli ile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 4 - Gösterilen günde arttırmaya. 
iştirak edenler arttırma şartnameslnl oku
muş ve lüzumlu malftmat alınış ve bunla
rı tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu
nurlar. 5 - Satış EmUl.k ve Eytam bankası
nın 844 No. lu kanun hükümlerine tnbi ol
duğundan mezkür kanunun 15 1ncl madde
sine tevfikan 1klncl bir arttırma yapılmak
sızın gayri menkul 16/2/940 tarihinde cı.ı
ma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü icrn dairesinde yapılacak arttır
ma neticesinde üç defa. bağrıldıktan sonra 
satışa nichanı olnn diğer alacnklılann bu 
gayri menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazla olmak ~artlle en çok nrt
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde ~cıı
lemezse ihnle yapılmaz ve satış talebi dü
şer, 6- Gayri menkul kendisine ihale olu
nan kimse derhal veya verilen mühlet lçir.
de parayı vermezse ihnle kararı fesh olu
narak kendisinden evvel en yüksek teklif
te bulunan kimse arzetmlş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ih~e 
edilir. Iki ihale arasındaki fark ve geçe>ı 
günler lçln yüzde beşten hesap olunactı.k 
faiz ve diğer zararlar aynca hükme hac~.; 
kalmaksızın memurlyetımizce alıcıdan +.ah· 
sU olunur. (Madde 133), 7 - Alıcı arttırma 
bedeli haricinde olarak ynlwz tapu ferağ 
harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini 
ve ihnle kararı pullarını vermeğe mecbur
dur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tan
zifat ve delH\liyc resminden mütevellid b~ 
ledlye rüsumu ve müterakim vakıf icaresl 
alıcıya alt olmııyıp arttırma bedellnden ten
zil olunur. İşbu gayri menkul yukarda gos
terllen tarihte İstanbul Dordüncü icra me
murluğu odasında işbu 110.n ve gösterll.m 
arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 

Emlak ve Eytam banka
sından: İşbu gayri menkulü 
satın alanlar arzu ederlerse 
bankaca takdir edilecek kıy
metin % 50 sine kadar ban
kadan istikrazda bulunabi-
lirler. (M. 2265)' 
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Kaşe leri 

DERHAL KESER 

DEVA Kaşelerini 

inhisarlar U. Müdürlüğüııden: 
İşin nevi Mlktan Muhammen Be. % 'I ~ Tem. Eksiltme 

L1m Kr. Llrn Kr. Gunü şekli ve saati 
Paşabahçe fab. Tank setleri tanzimi 3306 42 247 98 16/1/940 açık 1 4ı 
Hava kompresörl.i ı adet sif. 2200 - 165 - 24/1/94.0 :.çık ıs 

1 - Keşlt ve .şartname ve plfmı muclbince idaremizin Paşabahçe müskirat fabrika
tı Tank temelle'1 tanzlml işi ve yine şartnamesi mucibince bir adet kompresör açık ek
&lltmeyc konmuştur. 

n - Keşif ve muhammen bedelleri muvakkat teminatlıırı ekslltme gün ve :saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme hizalarında gösterilen günlerde Kabatnşta levazım ve mübaynat şu
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Set tanzimi işine nit şartnameler hergün sözU geçen levazım şubesi Tcznesln
den 16 kuruş muknblllnde nlınabilcceği gibi kompresor şartnameleri de parasu: alına
bilir. 

V - Kompresör işine girmek isteyenler flatsız tekllflcrınln tetkik edilmek üzere 
ihale gününden 3 gün ı·vveJJne kadar inhisarlar unıum müdürlüğü müskirat tabrlkalaıı 
şupbeslne vermeleri ve tekliflerinin kabuliınü mutazammın vesika nlmalan diğer ek
siltmeye girecekler şartnamenin F fıkrasında yazılı ve aikle ve her iki iş için ~ 7,5 
güvenme paralaıile birlikte mezkür komisyona gelmeler!. (10875) 

Kabataş Erkek iisesi satınalnıa k omisyonu 
başkanlığından: 

Nümunesl ınahfuz 18!•0 lıro tahmin bedelli 350 metre laciveı t kumaş açık ckslltnıC>ye 
konmuştur. Eksiltme 24/1/1940 çarşamba günü saat 14 te Beyoğlu Istlkld! caddeslııde 
İstanbul liseler rr.uhaseberlllgl binasında yapılacaktır. Ilk teminat 141 lira 75 kuruştur. 
Şartname okul 1darcslnne görülebilir. Isteklllcrin ilk teminat makbuzları TC yeni yıl 
tıcııret odası vcslknlarile birlikte komisyonumuza geJmclerJ. (99) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
İşletmemiz Jçhı Havza nöbet ta1Jınatnnmeslne tevfikan Zonguldnktan nlu cak 

bin ton maden kômunıniın ist.anbula nakil hususu pazarlıkla talibine ihale edUecektir. 
IsteklUeriıı 15111940 tarihine raslıynn pa.§artesi gunü sn.at on beşte Galata rıhtı

mındaki Umum Müdürliıi.. oım:.sında toplanncnk olan satın nlma komisyonuna murncaat 
etmeleri ılan olunur. .325) 

İstanbul Telefon müdürlüğıinden: 
Cins. miktar ,.e muhammen bedeli aşağıda yazılı 7 parti malzeme eksqtme ur ti

le mübayaa. edUecektı.t. Sart:ı:ıme ve nümunelcrl her gun !Levazım limirllğimizdc ~ô
rfilebilir. İstekliledn yazılı tarih ve saatte kanuni vesika ve teminatlarlle muduriy •;t'l 
müteşekkil Satına!nıa komisyonuna müracaatları. Kapalı zarfların hizalarında go Lrl
len saatten bir saat evvel komisyona verilmiş olması snrttır. 
Miktarı Cinsi Mu~nm- Ilk t<'mi- !hale şekU İhale 

sn atı 

185 Adet 7,8 ve ıo metroluk enjekde ~lrek 
9 Kalem muhtelif eb'atta fond boru 

ve teferrüatı. 
100000 Metro harici kapalı bronz tel 

12 kalem dahlli tesisat teli ve telefon 
kordonu 

3 kalem muhtelif eb'atta kflğıt zıvana 
11 kalem Telefon ağızlığı ve sair tele

fon malzemesi 
600 metro Muhtelif kutrunda kurşur,?u 

santral kablosu 

men bedel nnt 
Llra Kr. Lira Kr. 
3800.00 285 00 3 2 940 Açık eksiltme 10 30 

11267.75 921 00 3 2 940 Kapalı zarf 11. 

10000.00 750.00 5 2 940 Kapalı zarf 14.30 
6570.00 493.00 512 940 Kapalı zarf 15, 

1730.00 130.00 5 2 940 Açık eksiltme 15,30 
l 189.00 90.00 6 2 940 Açık eksiltm<' 11, 

1480.00 lll.00 6 2 940 Açık ekslltm" 14, 

Ticaret vekaleti teşkilatlandırma 
baş kontrolörlüğünden: 

Çay ve kahve ithal eden tacirlerle komisyonculara: 
Çay ve kahve ithal edPn uıcırlerle komisyonculardan muesseseleri Istnnbulda bulu

nanlann 20 iklncikfınun fı40 ve tnş:ada bulunanlann 31 iklnclkimun 940 tarihine kuct.ıt 
Sirkecide Llman hanında teşkUfıUruıdırma b:ış kontrolorluğune ycsiknlarlle mlirac.ın~ 
ederek kurulan birlik limitede gırme talebinde bulunmalan lüzumu illin olunur. (382l 

Beyoğlu t a h s ilat müdürlüğünden: 
Muamele ve istihlak merkez ~ubesJne vergiden olan borcundan dolayı Kuruçeş:ne

de Tramvay caddesındc 1121114 No. ln mensucat !abriknsı sahibi ~it Sevilin haczJ
dUlp 27/11/939 tarihind~ yapılım müzayedesi neticesinde tali_~ zuhur etmeyen .. b.r adet 
çözgü makinesi ile 3 ndet tela maki~esi 15/1/940 tarıhlne musadlf p:ı.?.arte::.ı gunu. :ıa~t 
ıı de ikinci defa ~lenl müzayede netıceslnde satılacağından talipleıin yevmi mezkur ve 
saatte mahallinde bulunacak icra heyetine murııcnatları nan olunur. (380) 

Ticaret vekaleti teşkilatlandırma 
başkontrolörlüğünden: 

Deınlr ve çelik çubuk, boru, adi ve galvanizli saç, kalay, teneke, kurşun, çinko, ba.• 
kır, san aleıninyum, tutya, metal. nikel, fosfor ve bafon lthnlfıt tnclrlerl ile bu mad
deleri kullanan tabrika ve im:ılfıthane sahiplerine: 

Gerek fabrika ve ıınnlfıtlınnclcrinde mevadı iptidaiye olarnk kullanmak ve gerek 
mağazalarında satmak üzere yuknrdaki maddeleri ithal etmek thtiyacındn bulunanlar• 
dan ınüessese~eri Istanbulda bulunanların 20 kfi.nunsanl 040 ve taşrado. buhmanların 
31 kftnunusanl 940 tarihine kadar Sirkecide Llman hanında teşkllfıtlandırma başkan. 
trolorlüğiine müracaat ederek bu maddeleri ithal için kurulan birlik llmitctlere gtrme 
talebinde bulunmalnn lüzumu tebliğ olunur. (377> 

1940 senesine mahsus 

Radyo Almanağı 
1\1. Rag-ıp Ulut - Orhan S:ılih Nur. 

Der radyosu olanın bilmesi elzem kıy
metli bahisleri, ameli bilgileri, bütün 
dünya Jsıasyonl:ınnın tulü mevçlerinl 
ve radyoya a id muhtelif haber ve ha
dis.cleri muhtevi olarak ÇLlcmıştır. Ay
rıca resimli mufassal bir RADYO 
L'OGATİ ile lamba cedvellcri ve dün
ya sa.at farklannı gösterir mükemmcl 
bir harita ll5.ve cd!imiştir. 939 nfisbası 
pek kısa blr zan.anda tamamen satıl
dığından tedırrlkfnde istical edilmesi 
tavsiye olunı-.r. l<'iatı 60 kuruştur. 

K~AAT KiTABEVi 

Bakırköy sulh hukuk hakimliğinden: 
039/513 Bakırköy Emrazı akliye hastahn

nesinde tahtı tedavide bulunan diş tablb1 
Akif Envnntorun akıl hastalığı dolayısU& 
umum ve hususatmı Ha etmek üzere Ista.n· 
bul Osmanlı bankası Yenlcamı müfettişle .. 
rinden Şehri Nnmuk Bülkat 939/188 sayı v& 
8/11/939 tar1hll 1llimlle vasi tayin edilml7 
ve bu kerre Akif Envantor sabık müftuzn
denln iadel sıhhatle vesayetten çıkarılması 
emrazı akliye hastahanesi baş heklmllğin!n 
5627 sayı ve 8/11/939 tarihli rnporlle ta.lep 
edllın1ş ve yapılım duruşmada vasi Şehri 
Namuk Billkatın vesayetinin hitamına ve 
yedinde bulunan cmanatın devir ve tesllınl• 
ne ve vesayetin hitamını ilanına 20/11/039 
tar1h1nde karar verilmiş olduğundan kanu-
nu medeninin 422 el mııddesine ievfikBQ 
keyfiyet ll!).n olunur. 



Bah1le a 

HUsnu llaHan : ıo numara aklım 

- sen de benim gibi 11ap. Bu nevi vazifeleri 

ırı rapmalc ıcın ruNGSAAM KAİPfON 
ampullarının IJembeVaz ve parlak ısıtına 

lllllWacın var. 

lff ae~ 
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BOUfll-A t1 iff ff DEff LEff iSTANBUL 
ANKARA - :zMôR 

Milli PiYAN60 iDARESiNDEN 
Biletlerin iptalinde kullanılmak Üzere muhtelif 
büyüklükte 600 adet zımba makinesi alınacaktır. 
Şerait ve evsafı hakkında tafsilat almak ve teklif 
yapın.ak istiyenlerin en geç 25-1-940 tarihine kadar 
Ankarada Milli Piyango idaresine, Istanbulda Taş
handa Milli Piyango bürosuna müracaat etmeleri. 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harb. kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında has
tanelerde Kızılay esas heınşlrelerine yardımcı sıf atile çalışmak üzere İs
tanbulda Aksarayda k8.in 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

yetiştirmek için 15 kftnunusani 940 tan itibaren ikinci kurs açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

ı - 20 ilft. 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malumat almak istiyenler yuka

rıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir, 
Birinci devre kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tek-

rar müracaatla kaydolunınalan. · 
Şefik ruhlu, ha~rver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle koşa

caklanna kanltz. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
Atelyelerimlz ihtiyacı lçln muktezi c28• ton zift müteahhidi n:un ve hesabına. açık 

ekslltmeye konulmuştur. 
Muhnmmen tiedeU c1232• lira ve muvakkat teminat a92t lira. c40• :turuştur. 
İhalesi 26/1/940 tarihine raslayan cuma günü aaat on beşde Gıı.lata nhtımındaki 

umum müdürluk binasında t.oplanacak olan satın alma. komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda. görüleblllr. (251) 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

Güzell1ğln en birinci şartıdır. 
................................ 

Büyük fırsatlar: 
Satılık Arsa 

Şehzadebaşı Atatürk Bulvarı. metresı 
6 liraya, elll metrelik cadde, köşebaşı 
şehrin her tarafına yakın, sinema, ga. 
raJ. tabiika, dükkdn, apartınıan yap
::nağa müsaid bin metre murabbaı ç:..k 
kelepir. 

• 
Satllık Ardiye 

Bahçekapı, Arpacılar camll altında 
iki büyük mağaza bedava satılıktır. 

Satılık Değirmen 
Un. hububat mükemmel ve nefis 

surette öğiitür portatif ve çok ucuz, 
bilhassa çlttllklere yarar. 

HASAN DEPOSUNA MÜRACAAT 
Telefon: 20711 

Sahibi: Necmeddln Sadalı: 
Umum neşriyat müdürü: Şnlı:et Bado 

.&qam Matbaaaı 

14 KAnunusanl 1940 

~ 1 • . .. . 

Baş, Diş, Nezle Grip 
Romatizma Soğuk alğınlığı 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe ahnablllr. 

ESKİ ve YENİ ROMATİZMA, LUMBAGO, SlYATlK 
OMUZ, ARKA, BEL, DİZ, KALÇA ve soğuk algınlık

larından iler i gelen şiddetli ağrıları teskin ve izale eder. 

Türkiye tiftik ve yapağı 
_ ihracatçıları birliği muamelat şefliğine 

175 lira 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. 
liğlne getirmeleri ilan olunur. 

ı - Yük.Sek tahsil görmüş olmak. 2 - Fransızca bilmek. 3 -

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

Türkiye Tiftik ve Yapağı 
ihracatçıları Birliğinden : 

Ellerinde Tiftik ve Yapağı ihracat vesikasını hamil olanlann Birliği

mize kayıtları hakkında mukaddema yapılan ilandaki kayıt müddetinin 
görülen lüzum üzerine İklncikanun 1940 nihayetine kadar temdit edildiği
ni ve a!Akadarların kayıt için İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Birlik 
Umumi katipliğine müracaat ederek kayıtlarını yaptırmaları, aksi takdirde 
ihracat yapabilmelerine kanuni imkan olmadığı ilan olunur. 

Türk OJ Kurumu Genel Sekreterliğinden: 
En az orta okul diploması almış, eski yazıyı da okuyabilir bir 

daktilo alınacaktır. 

-Yabancı bir dili iyi bilenler tercih edilecektir. 
istekli olanlar 24/1/1940 akşamına kadar Ankarada Yenişehirde 

Kurum Genel Sekreterliğine bir mektupla müracaat ederek hüviyet 
cüzdanları ile sıhhat, tahsil ve çalışma vesikahınnı ve iki fototrafilcri-
ni göndcnneli~irler. (337) 

-------------------------------------------------------~ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryolları Sıvas 
Atölyesi için Elektrikçi arıyor 

D.D. Yollan Sivas cer atelyeslnde çalıştınlmak üzere tecrübeli -elektrikçi ustalarına 
acele ihtiyaç vardır. Yüksek t.evettiir şebekesinde, motör montaj ve tamiro.tında, mü
temadi ve mütenavip motor sargılannda çalışmış işçilerden tallp olanların H. Paşa 
garında birinci ışlatme müdürlüğüne müracaat etmeleri. .303> 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlüğü 
işletme umum 
il anlan 

İdaremlzd.: münhal bulunan 150 lira maaşlı gemi tabiblikierine doktor alınacaktır. 
Şeraiti ô~rcnmek üzere evrakı rcsmlyelerlle blrllkte Umum Müdürlüğümüz Zat İş-

leri :vt'ldllrlü~ıine murı taat tbr.eleri lüzumu llıln olunur. (324) 

* ı - Nefsi Kadıköy iskelesi dahilindeki büfe 16 K. sani 1940 tarihinden itibaren 
31 Mayıs 1940 gayesine kndar açık eksiltme suretlle kiraya. verilecektir, 

2 - Dört buçuk aylık muhammen kira bedeli 634,50 lira olup muvakkat teminatı 
47,58 liradır. 

3 - Eksiltme 15/K.Sanl/1940 tarihine müsadlt pazartesi günü sant 10,30 da Umum 
Müdürlük alım satını komisyonunda. yapılacaktır. 

4 - isteklllerin şartlan öğrenmek için hergün malzeme müdürıüğüne eksiltme lçln 
yazılı gün ve ~aatte komisyona gelmeleri. ( 10889) 

· Harp a kademisi komutanhğından: 
Harp akadcmlsınc ycvmlye üç lira ücretle bir elektrikçi alınacaktır. Natla VeU · 

!etinden tasd!kll üçüncü derece ehliyetnameyi hatz olması şarttır. 
Taliplerin 15/ Il. KAnun/9iO tarihine kadar Yıldızda. Harp Akademisi komutanıı· 

iına. müracaat eylemeleri. (33• > 


