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Reisicümhur Erzincanda tedkiklerde 
bulundu, muztarib halkı teselli ett · 

Su baskını ahiliye ve Sıhhat Vekilleri Erzincan- . 
da çallşmalarına devam edecekler Manisa ovasınd~. köyl.er~ 
Halk çadırlarda ve barakalardadır, 

soğuk azdır, yağmur yağıyor 
gömDlüyor, ağır yaralılar yakın, 

önderiliyor, hafif yaralılar mahallinde 
uzak şehirlere 
tedavi ediliyor 

l 

Yeni yılln 
eşiğinde 

J939 yılı, cihan için olduğu kldar, 
Ui daha faz1a türkler için matemle 
ıpandı. Dışarda harb felaketi, yur· 

un içinde dört saniyede, dört aydır 
üren muharebe tahribatını gölcede 
ırakan zelzele faciası, geçen ıyıta 
arısız kaderin ölüm damgasını 

ur.u. 
1140 senesine yüreklerimiz hüsiin· 

e dolu olarak giriyoruz. Fakat, klr· 
ılaşttğımız matem nekadar büylik 
Jursa olsun, acı altmda şuuru S8.Yıf
ayan bir millet değilir;. Ne muharebe 
cliketleri, ne tabiat afetleri türkü 

ynu bükük bırakmamıştır. İçlnıJd 
ızlatan derin ıstı!ab, dalına yenmeye 
h11mış irademizi kuvvetlend.inneye 
acıtyan bir miinebbih gibidir. Asır· 

ardRnberi yaptığımız gibi kanaylln 
aramıza elimizi basarak, göz ya~- · 

nı akmadan kurutarak hiç sende~ 
ueden ileri atılmaktan, nankör blr 
abiatla dahi mücadele etmekten geri 
unmyacağız. 

Hayatın beklenmedik facia saaUetı, 
erdJer için olduğu gibi, ınilletler 

çin de bir imtihan anıdır. Vatanın 

ir kısmını harabeye çeviren musibet 
·arşısında bütün menıleketln göster. 
iği tez lıassnsiyct, milli birliğin kud. 
et{pc yeni bir misal oldu. F.ıı büyü. 

w·ündeu en küçüğiine, en zengininden 
n r.ıkirine kadar bütün vatandasla. 

~ 

n hugiinkü duygu ve diL~ünce be-
abcrliğiıule. her felaket .knrşısmdıt 
eliı1nesi tabii olan insani mechanıet 
islerini a5an kudretli bir milli vic. 
an kaymışması görmek lazundır. 
elakctıerlıı derecesi ne olursa olsun , 
er zorJuğn göğüs gererek nıilletleri 

aşatnu sihirli kuvvet .işte hudur. 
1940 yılına çetin vazifelerle giriyo· 
"E. Bir taraftan, dünyayı saran kanlı 
direnin bize kadar bulaşması füti
li karşısmda vatanı ınüdafaa va
lanıu eksiksiz bırakntaya çahş-

ak, ve bilhaMa uzun !lliirtteği anla· 
ılan bu cihan kargaşahğu1da en 

slı mukavemet amili ohlll iktisadi 
üuyemlzi hadiselere görr: tanzim et· 
ek; diğer taraftan, feliktte uğramış 

erlerde bugünlerin acele yardım ted
İl'leıinden sonra harab olmuş .kasaba 
e köylerim1zi medeni Türkiyeye ya· 
ı.pcak şekilde yeniden süratle inşa 

rek yaşama ve çalışma şartlarım 
ade etmek. .. 

Bundan başka, bu acıklı tecrlibe 
··sterdi ki d~miryoJlanna rağmen, 

şın o ha,·allde muvasala ve miina
Je gene çok güç, bazen de herhangi 

lr ı\nza ne imkansız hale gelmekte· 
fr. Anlaşılıyor ki oralarda dt-miryo· 
ndan başka, kış yollanna ve karlı 

(Devamı 7 rıci sahifede) 

Necmeddln Sadak -

Erzincan 31 (A.A.) - Reisicümhur f 
İsmet İnönü, bugün saat 13 ü 5 geçe ı 
şehrimize muvasalat buyurmuşlardır. 

Erdncan 31 (A.A.) - Saat 14 e 
kadar hususi trenlerde Dahiliye ve 
Sıhhiye Vekilleri ve Dördüncii umu
mi müfettiş ve Ordu müfettişi ve Er
zincan ve Erzurum Valilerlle zelzele 
rnıntakasırun umumi vaziyetini ted- . 
kik eden Milli Şer mezkftr saatte ŞPh
~ çıkmışlardır. 

İstasyondan ııarap Belediye binası
na kadar yaya olarak yüriıyen Milli 
Şef muztarib halkın teselli veren sek· 
lerle nıaneviyatlannı takviye ettiler. 

Husust trenlerine avdet eden Milli 
Şef Er:zincandan hareket zarnanma 
kadar mesul Amirler~ görU.,tti.ler. 

Zelzele tahribatı büyüktür. Şehır

dc barınacak bina kalmamıştır. Is
tasyondaki yeni binalar dahi büyük 
tamirlerden sonra belki kullarulabi
ıır bir haldedlr. Halk çadırlannda ve 
barakalanndadır. Ölüler gömülmek
te ve ağır yaralılar yalan ve uzak şe
hirlere gönderilmekte, hatif yaralılar 
ise mahalllnde bakılmaktadır. 

Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri yar. 
dım ve koruma te.şkllatıno., tesis v& 
ikmal için çalışmalru1na burada de
vam edeceklerdir. Hava fazla soğuk 
değildir. Yağmur yağmaktadır. 

İki sıhhat ekipi Erzincana 
-hareket etti 

Siva.et 31 (A.A.) - Burada emre in
tizar eden 2 ve 3 numara!ı sıhht ekip
ler Sıhhat Vekilliğinden aldıklan 
emir uzerme Erzancana h9.reket et
miştir. 

Sıvasta !İmdiye kadar 43 
zelzele oldu 

Sıvas 31 (A.A ) - Sıvnsta 27 Uk
kanun sabahınclan bu güne kadar 43 

·zelzele kaydedilmiştir. Sıvas şehri ve 
Sıvas merkez kazasında yer sarsıntısı 
yiizllnden hiç bir öJilm vakası olma
mıştır. Merkez kazası köylerinde dört 
yaralı vardır. Bunlar da tedavi edil
mişlerdir. 

Çorum 31 (A.A.) - Vilayetimizin 
yeglne kaplıcası olan Beke kaplıca
sının suyu son zelzele neticesi kesil
mlştlr. 

ikinci yarah treni de 
Malatyaya geldi 

Malatya sıhhi müesseseleri büyü_k bir 
gayretle çalışıyor. Ağır yaralılar 

Diyarbakıra gönderildi 
· halde bütün doktorlar y9.l'alılan has-Malatya 31 (A.A.} - Dün saat 

11,50 de Erziııcandan ikinci yaralı 
treni gelmiştir. Sıvasa gönderilmek 
üzere sevkedilen yaralıların Sıvas j 
tı-en yolunun kar yüzüuden kapalı ol
masından Çettnkayada kalmaları 

tehlik~li götiilerek Malatyaya sevke
dllntişlerdir. Gece yarısından sonra 
yaralı treninin Malatyaya hareket et~ 
tiğini haber alan vali muavini lazım 
gelen teşkilatı hazırlamıştır. Tren 
geldikten sonra. yaralılar valinin ne
zareti altında Malatyanm bütün oto
mobillerile hasU:melere nakledilmşi

Ierdir. İstasyonda yaralılara Belediye 
namına zabıta amiri tamfından sıcak 
çorba ve çay verilmiştir. 

Dün şehrimize gelen 279 yaralıdan 
43 ağır yaralı, müdavatı yapılarak ve 
iaşeleı i temin edllerek bir dokwr ve 
iki hastabakıcı refakatinde Diyarba
kıra göndel".ilmiştir. 169 yaralı Malat
yada mevcut hastanelere yatırılmış, 

geri kalnn hafif yaralılar da mudavat 
yapıldıktan sonra arzuları üzerine ak
r?.tl ve tanıdıklarının yanlaıına gön
derilmiştir. 

Malatya sıhhi muesseselerinin bu
gunkü faaliyeti şayanı şükrandır. 
iBaflB ~'tela sıhhat nıüdütii- Olduğu. 

(Devamı 4 

tanelere yedeştirmişler ve dört gün
denberi açılmamış olan yaralarım 

muayene ve ameliyat yapmak sureti
le gece yanlarına kadar fasılasız ça-
lışmışlardır. Malatya halkı Erzlncan
dakt kimsesiz ve fakir kalan büyük 
ve küçüklerden ik1 bin kişiyi evle
rinde beslemek üzeı·e istem.işlerdir. 

(Deva!ftı 1 nci sahifede) 

.. :l.kka~Iera 

-----------------------1 h tiki r la mücadeleyi 
tavsatmamalı, şiddetlen

dirmeli 
HerkeJin zihni zelzele ile, felaket

zedelere yardımla meşgıil. 
Bu milli matetr.den vel, günün 

meielcsi ilıtikarla mücadele idi. 

~imdi, verilen ianeler ve şehirler
den şehirlere yapılan yardımlar neti· 
cesi, tabiatile iktısadi ve mali vazl
yetiıniadıe yeni bir sarsıntı hasıl ola
caktır. 

·İlıtucarla miicadele bu arada unu
tulmasın. Bildkis şid(Utlendirilmesi 

için sebepler mevcuttur. 

kayıkla erzak gonderıldı 
Bandırma ve Afyon hatları bozul
duğundan tren seferleri durdu 
İzmir 31 (Akşam) - Son seylAp 

dolayısile İzmir - Bergama muvasa
lası tekrar kesilmiştir. 

Manisadaki Ova köyleri tekrar su 
kücumuna uğradığı cihetle, buralar 
sekenesine yardım edilmek üzere İz· 
mirden sandallar istenmiştir.. Vil~ 
yetimizden derhal kılfi miktarda san
dal göndeıilmiştir. 

Seylı1ba uğrayan bazı köyler ahalisi 
evlerinin üzerlerlne çıkmak suretile 
canlarını kurtarabilmişler ve gelecek 
yardıma intizar eylemişlerdir. 

EmirAllm, Muradiye istasyonları a
tasında sel suları dem!t-yolunu aşmış. 
tır. Trenler, mecburi olarak bit· iki 
gün daha işleyemiy.ecektir. Demlr
yolu muhtelif yerlerde bozulmuştur. 

Şehrlntltde bulunan Maarif Veldll 
B. Hasan-Ali Yücel Afyon treni ile 
hareket edememiş, Ankara yolculan 
i~in Aydın - Karakuyu yolundan hu
sus! bir tren tahrik edilmiş ve Maarif 
Vekili de bu trenle gitmiştir. 

Akhisar kasabasının kenar evlerin
den 18 tanesi selden yıkılmış, taşan 
Menderes nehri Tire - Ödemiş - Ban· 
dırma • Torbalı ovalarını su altmda 
bırakmıştır. 

Bazı yerlerde suyun derinliği bir 
metreyi bulmuştur. Bu O\'nlar üzerin
deki mahsulat mahvolmuştur. Ber
gama yolu üzerinde bazı köprüler 
tehlikeli hal almıştır. Meneınen eiva
nndaki büyük betonarme köprü üze
rlndt"n sular ~mıştır. Foça kazasında 
da Geren ve üçtepeler köprüleıi de 
su altında kalmıştır. Bazı yerlerde ko· 
yun sürüleri bile sula1 la mah~ur kal
mıştır. 

Bergamada dün bir zelzele 
oldu 

İzmir 31 (Ak.şanı) - Bugün saa~ 
7,30 da Bergamada dört saniye sü•eıı 
kuvvetli bir zelzele olmuştur. Belli 
bll.'Jlı hasar kaydedilmemiştir. 

(Devamı 7 ııci sahifede) 

Resmi makamlarca tesbit 
edilen hasar ve zayiat 

Erzurum, Giresun, Sivas, Malatya, Yozgat!, 
Tokat merkez ve mülhakatında ölü ve 
yaralılarla yıkılan binalar kısmen sayıldı 

Ankara 31 (A.A.) - 30 12/ 939 CU· 
martesi saat 12 ye kadar zelzele nun
takasında resmi makamlarca tesbit 
edilen zayiat ve hasar miktarı vill
yetlere naz::ı.ran şöyledir: 

ERZURUM: Vilayet ve mülhakatta 
nüfusça zayiat yoktur Kopdağ şark 

zararı 1288 ölü ve 63 yaralı vardır. 
Alucra ve Şa.t'kikarahtsarda yaralı 

miktan henüz temanıile tesbit edile
memiştir. Resmi binalardan dördü ta

. mamen ve yirmisi kısmen hasara uğ· 

raınıştır. Hususi binalardan 233 ü ta
mamen ve 988 i de kısmen harap ol
muştur. eteklerinde bulunan Pırnakapan kö

yü i!e okulunun sıvasının dökülme
sinden başka vilayet mıntakasındıı. 
hiç bir hasar yoktur. 

SİVAS: Vilayet merkezi, kaza, na
hiye ve lı:öylerlndeki zayiat ve hasa
rnt miktarının 30/ 12 939 cumartesi 

GİRESUN: Vilayet merkez ve mülha-
katında 30/ 12 939 cumartesi saat 12 öğleye kadar olan cedveli aşağıdadır: 
ye kadar alınan resmi malumata na- (Devamı 7 nci sahifede) 

1939 - Al, hayt'lnı görf ... 

-



Son dakika 
Paris radyosunun 

Türkiyeye dair hitabesi 
Fransız radvosu, Milli Şef, hükumet ve mil
letimiz hakkında cok takdirkar lisan kullandı , 

Paris - Mondial radyosu, bu sabah, yılbaşı miınasebetile, karilerine Türki
ye ve Milli Şe! İsme~ İnönü hakkında, bir hitabe irad etmiştir. Fransız radyo

MilJi Şef Ismev Inönünün riyaseticümhura intihabı, bir seneyi doldurmuş 
w ıu haLırlattıktan sonra İsmet İnönünün, Ebedi Şef Atatürkün çizmiş 

oldu~u tecedaüd l'e terakki yolunda ayni azim ve kuvvetle yürüdüğünü ve İ~ 
met Inönünün matbuatın hürriyetine büyük bir kıymet ve ehemmiyet atfet
tiğini bütün halk tabakalarının ve bilhassa memleketin bel kemiğini teşkil eden 
köylülerin kalkınmasına hükümetçe sa.rfedilen büyük himmetleri, şimendifer 
hışaatına hızla devam edildiğini, Erzurum şimendifer hattının tamamlanarak 
işletmeye açıldığım, Türkiyenin harici siyaseti de kiyasetle ve .sulh arzuları ile 
meşbu bulunduğunu 1ürkiye ile İngiltere ve Fransa arasında aktedilen ittifa
kın bunun parlak bir delili oldulunu söylem~ ve Milli Şef ile hükilınetimfz ve 
milletimiz hakkında çok takdirkar bir lisan kullanmıştu-. 

Finler, merkezde büyük 
bir galibiyet kazandılar 

27 top, 11 tank, 150 kamyon ahndı, Ladoga 
gölU şimalinde muharebe devam ediyor 

Londra 1 - Helsinkiden gelen r661lli haberlere göre Finllnd.iyalılar, harbin 
bidayetinden bugüne kadar cereyan eden muharebelerin en büyüğünü kazan
mışlardır. Bu muharebe merkez cephesinde cereyan etmi.f ve Finlerin katı za
ferile neticelenmiştir. Ruslar binlerce ölü ve yaralı zayiat vermişlerdir. Finler 
Ruslardan 27 top, 11 tank, birçok mitralyöz ve otomatik silahlar, 150 kamyon 
yüzlerc:e araba, 250 beygir almışlardır. 

Salla mıntakasında da birçok Rus tangı tahrip edilmiştir. Udoga gölü §i
malinde muharebe devam etmektedir. Bunun da merkez cepheslndekı muı1a
relıe gioi biteceğ~ tahmin edilmektedir. 

He! jnki 31 (A.A.J - Salmijervi'nin cenubunda Finler tarafından dina
mitle doldurulmuş olan boğazlardan geçen Sovyet livası berhava olmuştur. 

rlu ih ayı teşkil eden 2,000 kişiden hiçbiri kurtulamamıştır. 
D\ger cihetten öğrenildiğine göre 60 Fin cephaneleri kalmadığı için Pet

samo mıntakasında Parstadt clvannda Norveç hududunu geçmişlerdir. 
Roma 31 - Helsinkiden bildfıildiğine göre Finlandiyalılar Petsamo li

manını lstırdad etm1şlerdir. 
Roma 31 - Helsinkiden bildirildiğine göre Finlandiyalılar bugün harp 

bidayetinden beri en parlak muvaffakiyeti ihraz etmişlerdir. Bu muvaffaki
yet merkezi cephde 15 bin kişilik bir Rus fırkasmın imhasile tahakkuk 
etmiştir. 

Helsinki 31 (A.A.) - FinlA.ndiyalılar ((intihar devriyeleriı> ismi verilen hu-
susi kayak devriyeleri ihdas etmiştir. Bu müfrezelere mensup olanlar demiryol
lannın raylarını koparmakta ve Sovyet kıtaatmm taarruzuna maruz kalınca 
intihar etmektedir. Vazifeleri mümkün olduğu kadar fazla yol bozmaktır. Bu 
müfrezeler, meşhur Lavrence'in uımunt harbde Şark bölgelerinde demiryollan
nı bozmaya memw· edilen Arap müfrezelerini hatırlatmaktadır. 

.l\loskova 31 (A.A.) - Büyük umumi kararglh tebliğ ediyor: 30 ilkkanun
da mühim hiçbir hadise olmamıştır. 

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

İkinci Kanada asker kafilesi geldi 
Londra ı - İkinci Kanada a.ııkeı1 kafilesi İngiltereye gelmiş ve Kanadalı 

askerler, İngilterenin cenup limanlarından birinde karaya çıkarılmışlardır. B. 
Eden bükü.met namına kıtaatı karşılaıDl§tır. 

Japonyada bir Kabine buhranı mı? 
Roma 31 - Japon matbuatı ukerl harekfıt müna.sebetile Tokyo 

hükilmetlni tenkid ederek cesareutzJtkle itham etmektedir. Bir Kabine buh
ranı ihtimalinden bahsedilmektedir. Dfğlfikllğin kA.nunusan1nin 15 ine doğru 
olması muhtemeldir. 

Balkan antantı 
konseyi -

Yakında Belgradda toplana
cağı tekzip ediliyor 

Bülaeş 81 (A.A.) - Reuter bildiri
yor: Balkan Antantı konseyinin ya,. 
kında Belgradda t.oplanacağına dair 
bazı Alman ve ecnebi gazeteleri tara
fından verilen haberler resmt Rumen 
mahafillnce tekzip edilmektedir. 

Filhakika Romanyanın vaziyeti son 
haftaların hadisatı yani Sovyet - F1nr 
ldndiya ihtll~fı neticesinde kattyen 
değişmiş değildir. Romanya :icabında 
hududlannı müdafaaya hazırdır. Ve 
bitaraf bir Balkan bloku te§ekkül et
tiği takdirde bu alAkadar her mem
leketin bitaraflığını koruyacak kati
yen tedatil bir anlaşma mahiyetinde 
olacaktır. 

Roma karlar altında 
Roma 31 (A.A.) - Reuter: Roma 

kalın bir kar tabakası altındadır. Me
teoroloji enstitüsü 96 yıldanber1 Bo
mada böyle bir kışın görülmeditini 
bildirmektedir. 

B. Stoica'nın Bulgar 
gazetecilerine ~eyanaf ı 

Bulgaristanla Romanya ara
ıında bir anlatma olabile

ceğini söyledi 
Sofya 31 (A.A.) - Romanyanm 

Ankara elçisi. B. Stolca, Anka.radan 
Bükreşe geçerken Bulgar gazetecile
rine verdiği bir mülAkatta, Bulga
ristanla Romanya arasında muallakta 
bulunan meseleler hakkında iki mem
leket arasında bir anlaşma derpiş 

edilebileceğini kaydetmiştir. 

Sefir, Sofyada B. Köseivanofla gö
rüşmüştür. Sefir, gazetecilere verdiği 
beyanatta demiştir ki: 

c.Sofyayı ziyru."etimde mazhar ol
duğum haı-aretli kabulden çok müte
hassis oldum.> 

Bulgar matbuatı, Bulgaristarun ha
len Balkan antantına iltihakını ta
savvur etmediğini kaydediyorlar. Bu
nunla beraber hükO.met mahatilinde, 
bitaraflık esasına müstenit bir Bal
kan kmıferansının Bulga.rlstanda iyt 
karsılan~ ihsas edilmektedir. 

Sabahki Haberler 
Yeni sene 

Hariciye Vekilimiz Elen 
milletine hitabede bulundu 

Ankara 31 (A.A.) - Hariciye Ve
kili B. Şükıii Saraçoğ'lu yeni yıl mü
nasebetile Elen milletine Atina ajan
sı vasıtasile &§ağıdaki hit.abede bu
lunm~tur: 

ııİnsaniyet tarihini şimdiye kadar 
ölmez eserlerle dolduran ve bundan 
böyle de dolduracak olan ve aynı za
manda kardeşlik his.~yatJannın bii
tün sahasında Akdenizin kıyılannda 
kun·etle yükselen Elen ve Tiirk ço
cuklarının ihenkdar seslerinin akis
leri, yeni sene başında da çınlamak
tadır. Yeni senenin iki memleket ço
cuk.lan için saadet getirmesini bütün 
kalbimle dilerim.» 

Yunan Baıvekilinin 
mukabelesi 

Atina 31 (A.A.) - Başvekil B. Me
taksas, Türkiye Hariciye Vekili B. 
Şükrü Saraçoğlunun Elen milletine 
olan hitabesine mukabele olmak üı.e
re Türk milletine bir hitabede bulu
narak asil Türk milletinin, kendisine 
has faaliyeti sayesinde, harabeler üze
rinde mükemmel başarılar yükselt
meğe muvaffak olacağına kani bu
lunduğunu bildirmiştir. 

B. Metaksas ı•dost ve müttefik Tür
kiye» için iyi temennilerini bildirdik
ten sonl'a llave eylemiştir: 

«Kadim milletlerimiz doğU Akde
nizinde taıihin kendilerine tahsis et
tiği barış ve medeniyet eserine devam 
edeceklerdir.,, 

Hava gene 
karayele çevirdi 

Son yağmurlar üzerine bir 
çok evlerin bodrum katlarını 

su bastı 
Yirmi dört saat mütemadiyen yağan 

yağmurdan sonra dün hava karnyele çe
virmiş, ~ma kadar fasılalarla kar yağ
mıştır. Termometre sıfıra inmiştir. Kara
denizde ve Marmaradn futına vardır. 

Yirmi dört saat mütemadiyen yağan 
son yağmurlar dolayısile Kasımpaşada. 
B . .Musta!anın, Knvnlnlı Hasanın, bayan 
Feride ve b:ı.yan Vcsllenln evlerinin alt ka
tını su basmış, sular lt:Calyc tarafından bo
şaltılmıştır. 

Bwllardan başka, Büy\ikadada Yelütür
dü sokağında Dr. Yağhoğlunun, Karagüm
rukte Çeşme sokağında B. Hüsnuntin, 
Hasekide Yokuşçeşmede B. Ahmedln, üs
küdarda Nakka.ştepede bayan Hatıcenln 
evlerini de su basmış, bunlar da boşaltıl
mak suretlle tehlikenin önü alınmıştır. 

Dün; Fındıklıda Mebusan caddesinde 
büyük bir a~aç devrilerek bir muddet yo
lu kapamış. a da nezaret amelesi tarafın
dan ağaç kı.sa bir zaman sonra. lı:alclınl

mıştır. 

Bir motör battı 
Bandırma llmruuna kayıtlı bulunan 

eHa.rmanbeyiıı isimli oıı sekiz tonluk bir 
motör dün Bandırmadan yüklü olarak 11-
manımıza gelirken Kapıdatında Kocabur
ıaz mevkllnde fırtına tesirlle bir tqlıta 
vurmuş; motör parçalanarak batmış~ 
Motôr mürettebatı oldukça uzun bir müd
det dalgalarla pençele§tlkt.en sonra diğer 
bir mot.ör tarafından kurtanlmı§tır. 

Nafia Vekili Ankaraya gitti 
ttç gündenberi şehrim.izde bulunan 

Nafia Vekili general Ali Fuat Cebesoy 
dün akşamki ekspresle Ankaraya av
det etffi4tir. --------

Feshane fabrikasında 
yangın 

Ate§ çuval deposundan çıkb, 
1000 çuval yandıktan ıonra 

söndürüldü 
Dün saat 15,20 raddelerinde Eyüp

teki Feshane fabrikasının sabun ima,. 
lt\thanesi üzerindeki çuval deposun
da bir yangın çıknuş, gerek fabrika
nın teşkilatı gerek derhal yetifen it
faiyenin gayretile fabrikaya siraye
etmeden söndürülmüştür. 

Dün pazar olduğu için fabrikada 
pek az kimse unduğundan yangın 
hemen görülmemiş ve epeyce büyü
dükten sonra fabrikanın saraçhane 
ustabaşısı dumanlardan yangını ta.r
kederek itfaiyeyi haberdar e~tlı\ 
Yangın bir saat sürdükten aorıra 
söndürülmüş, bu müddet zar!ında 
bin çuval f~, lld bln kilo kadar 
sabun ziyaa utra~tır. Yangııun se
bebi hakkında tahkikat yapılıyor. 

Bursa köylerinde seylib:: 
if et şeklini aldı : 

ElJ 

• l 

ni 

insanca zayiat vardır. Fakat 
miktarı henüz belli değil 

Kemalpaşa kasabasının şimal mahallelerini ~ 
seller götürdü. Bir köy halkına mahvolmuş_ z~ 

nazarile bakılıyor , :
1 

Bursa 31 - İki gündenberi devam mikabı su serbes kalnuştır. Bu vazı. yı 
eden şiddetli yağmurlardan hasıl yet ü.zerlııe M. Kemalpaşa kaaab88J 
olan seller, Karacabey, Manyas, K~ ikiye ayrıırnış, çarşıyı ve mahalle lç-
malpaşa, Yenişehirle Susığırlık ova- !erini sular basmıştır. n 
!arını basmış ve Kemalpaşa kazasın- Elektrik fabrikası ve bekçiler uy· J'. 
da hakikt bir tel!ket şeklini almıştır. kuda bulunan halkı ikaz için dü- li 

Seller, birçok köyler ile beraber Ke- dük çaııne.ğa ba.şlamJşlardır. Kasaba.- h 
malpa.şa kasabasının dört ~ mahal- nın şimal mahalleleri halkı, vaktinde 
lesini basarak yıkmışlar ve maalesef kaçamamışlar ve sellerln yıkıp götür- 11 

nüfusça zayiata da sebebiyet vermişler- düğü evleri ile beraber boğulmuşlar· " 
dir. Ölenlerin mikdan henüz malüın dır. Bir eyin içinden üç kadın cesedi lı 
değildir. Vali ve kumandan feyezan çıkanlmıştır. 
mıntakasına gitmişler, vaziyeti ted.- Bu felAket esnasında kasabada bir G 
kik etmi.1ler ve icap eden tedbirleri de yangın çıkmış, bir fınn ile dörtı 1: 
aım~lardır. dükkan yanmıştır. ' 

Azaplı )<öyü halkına mahvolmu.f i: 
Birçok çayların ve derelerin dökül- na.zariıe b81olnıaktadır. Uzmankadl~ 

düğü Karacabey boğazı tıkanmış ol- Knmkadı, Voyvoda, Tepecik köyleri 1 
duğundan sular geriye dönmüşler ve seller altında kalmışlardır. Bu kö~ ' 
yataklarından taşarak ovayı kapla,. lerle irtibat temin edilememiştir. Ka.- 1 
mışlar ve Apolyond gölüne dökülme- racabeyin bazı köyleri de sular altın- < 
ğe başlamışlardır. da bulunuyor. 1 

ID?malpaşa kasabasının ortasından Felaketzedelere yardım için Mu· 1 

g.eçen Simav çayı gece taşmış ve ya- darıya ve Gemlikten A.cllen sandal ge- ı 
nm milyon liraya yaptınlmış olan su tirtibniştir. Civar villyetıerin köprücü 
bendlerini yıkmış ve 61000 metre bölüklerinden de yardım istenmiştir. 

lngillzler yeni bir tarz 
gemiler yapıyorlar 

• 1 

Bu gemileri mayn ve torpille batırmak 
imkanı olmadığı bildiriliyor 

Londra 31 (A.A.) - Sunday Cbro
nicle gazetesi, İngiliz deniz te'zgahla
nnda inşa edilmekte olan balon ge
milerinin «Balloon - Ships• nazilerin 
deniz üstündeki tehdidlerine karşı 
müttefiklerin bir mukabelesi mahiye
tinde olacağını yazmaktadır. 

Çünkü bu gemileri maynler veya 
torplllerle batırmak imkAnı yoktur. 
Bu gemilerin denls altmdakl kom· 
partunanlanndan bazıları tazyik edil
miş hava ile doldurulmuştur. Balon 
ge~leri deniz inşaatı Fransız bürosu 
direktörü Yourkeviteh tarafından icad 
edi1miştir. 

Bir Alman karakol 
gemiıi battı 

Alman hududu 31 (A.A.) - (Havas): 
Alman umumi karargA.hının teblt
iinde şöyle denilmektedir: 

Garp cephesinde gece sa.kin geç
miştir. Alman donanması son haft.a
lar zarfında Şimal denizinde ve Bal-

Tacoma vapuru 

tıkta karakol ve keşif faaliyetlerine 
devam etmiştir. Bu faaliyet muvnffa
klYetll neticeler vermiştir. 

29/ 30 ilkk~un gecesi bir ileri ka
ra.kol gemisi Baltık denizinde devriı.. 
miştir. Geminin mürettebatını teşkil 
eden 37 kişiden 35 i kurtarılnuştır. 
Ketif kolları müıademeleri 

l-aris 31 (A.A.) - Umumi kararga
hıtı tebliği: Soğuk ve kara rağmen 
gece hareketli geçmiştir. Cephenin 
mUhtelif kısımlarında keşif kolları 

arasında birçok hareketler ve müsa
demeler olmuştur. Her iki tarafın top. 
çu kuvvetleri birkaç kere müdahale 
ettniştir. 

Bir Alınan tahtelbahiri 
batırıldı 

Paris 31 (A.A.) - «Daily Mail> ga.. 
zetesinin memleket nüshası, bir Fran
sız harb gemisinin İsanya sahili açıkı
larında bir Alman tahtelbahirini ba.
tındığını bildirmektedir. 

Fransanın karan 
Bu sabah sekize kadar Mon· Tam muvaffakıyet elde ediJ. 
tevideoyu terketmesi lazım meden ailihları bırakmıyacaW 

Montevideo 31 (A.A.) - Graf von 
Spee zırhlısına yardım ettiği için Al
man donanmasının muavin vapuru 
olarak telAkkl edilen Tacoma Kargo
suna pazartesi günü sabahleyin saat 
.sekiıe kadar Umanı terketmesi teb
liğ edilmiştir. Aksi takdirde mürette
bat mevkuf tutulacaktır. 

Montevideo 31 (A.A.) - Uruguay 
Haıiclye Nazın Guani, Havas muha
birine ya.ptığı beyanatta bugün bir 
emirname neşredilerek Tacoma adın· 
daki Alman vapurunun Alman do
nanmasına aid bir muavin gemi ola
rak llA.n edileceğini bildirmiştir. 

İngilterede çalman mühim
mat bulundu 

Londra Sl (A.A.) - Cümhuriyet
çller tarafından geçen hafta bir bas
kın yapılmasına teşebbüs edilen de
poya aid 1k1 buçuk ton mühimmat 
bugün Dunlal.k yakınında bulunmuş
tur. Bu mühimmat 58 sandık içinde 
saman altında gizlenmişti. 

Paris 31 (A. A.) - Paris matbu
atının kanaatine göre Başvekil Dala,ı. 
dier'nin tanı bir muzafferiyet istihsal 
edilmeden Ff8.I1B8.1llll sllAhlan elin
den bırakmıyacağını teyid etmesi keyı. 
tı.yeti Fransız ordusunun enerjik bir 
harekete geçeceğine işarettir. 
General Gamelin'in beyanat! 

Parls 31 (A. A.) - tntransigeant 
gazetesinin neşrettiği bir habere göre 
general aanıelin, İngiliz umumi ka· 
rargMıını ziyaret ettikten sonra be .. 
yanatta bulunarak hareket saati geı. 
meden evvel Fransız ve İngiliz ordu
larının ltizUJilSUZ bir tehlikeye girme
meleri IAzımgeldiğlni söylemiştir. 

Mart nihayetinde İngilterenin 
3 milyon askeri olacak 

Londra Sl (A. A.) - önümüzdeki 
sene başında sllMı altına çağnlacak 
olan yeni sınıflar hakkında beyan 
olunduğuna göre, bu suretle ma~ nt .. 
hayetlnde ordunun emrlnde taknben 
üç milyon asker bulunacaktır. 

1 

1 
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= AKŞAMDAN AKŞAMA 

"Bize tayyare ile 
çocuk elbisesi atınız!,, 

Böyle biranda bitirdiğimil uğursa 
harp ve felaket senesinden bahis bile 
etmek istemiyorum. Yeni seneyi teb
rike de, bu matem ortasında dilim 
varmıyor. 

• • •• 
İlk fdet günündenberi zelzele ınev• 

ır:uunu tutturdum. Hep bununla ın~ 
gul olduklarından emin bulunduğum 
• mhterem karilerim, beniın de zih• 
nimin başka şeyle uğraşnıanıasını ta• 

• bil göreceklerdir. Ayni teferrüat üze- . 
1 rinde durduğum için de öıiir diltıiın. 

Zira, eksilt birseyler yaptığımızı, ge
ciktiğimizi, toplamak ve dağıtmak 
ııususunda brsat kaybettiğimizi ·bili· 
yorum demiyeceğim- seziyorum. 

Meseli: 
Dün pazar diye devair kapW.,dı; 

memurlar, zelzele feliıketzedelqiııe 
yardım için teşkilat dahilinde ça~abl
lirlerken bir yirmi dört saatin tıha 
heba olmasına imkan verdiler. 

Ve halk, evlerinde: «Ba1'alım tapı· 
mız çalınacak mı? Bugün hazır er· 

• keklerirniz de işte değil ... » diye bey
hude yere bekleşti. 

Halbuki, kaza merkezlerinden tel
graflar geliyomıuş: «Bize tayyıtle ile 
gıda maddeleri ve çocuklara ınabsus 
kaim giyecekler atınız!» diye :inıdad 
istiyorlarmış. 

Eğer felaket mahdud bir kıç nok
~da olsa, yardıma civardan giderdi 
ve bu iş kolay olurdu. Fakat JOSkoca 
bir mıntakanın civan da fela~tzede
dir. Oralarda herkes binunete pttıhtaç. 
Biz masun bölgelerin türkle~ varı
mızla, yoğumuzla, nakdimiz vf vakti· 
mizle koşmalıyız. 
Koşmak? ... Nasıl olacak? ... ~lbette 

kargaşalık halinde bir kOŞUŞn#l değil 
Bir orduda nasıl generaller, zabit

ler, çavuşlar, onbaşılar, ncferJr var· 
sa, derhal şehirlerimizi de if le bir 
toplama teşkilatına ayırdığınfzı bil· 
fül isbat etmeliyiz. General 1-esabe
siııde olan vali. kaymakamla-. kay
makamlar semt mümessilleriıf• semt 
mümessilleri mahalleyi temsi eden
lere, onlar da her sokağt mu
temedine talimat vermeli; mnbalı 
defterler dağıtmalı, nakit ve d)'a ha
lindeki teberrüler, yirmi dö~ saat 
içinde toplanmalı, elden ele, ınbaşı
dan generale doğru- merkeze ~tmeli. 
Merkez ise, eline değeni de11ıP yola 
salmalı! En seri vasıtalarla ... 

Bundan başka: Yalnız tücıJrlara, 
memurlara abanmak olmaz. ~engin 
doktorlar, avukatlar, emlak Jııiple
ri vesaire var. Onlardan da i~anlan 
nisbetinde yüksek teberriiler bekli
yoruz. 

Bir defaya mahsus vergi ~inde 
birşey alınacaksa, faraza meriPflar
dan bir aylık maaşlarının yüzae yir· 
misi nisbetinde bir kesme yapllacak
sa, diğer kazanç erbabından d'1 ver
diJderi muhtelif vergilere göre ayni 
nisbette cibayetlerde bulunma)dır. 

Bu bir defaya mahsus iane vergt. 
sinin • yukarıda yazdığun nis.,ette -
yapılması efkarı umumiyeye llı~llyim 
reJmektedir. Ben kendi yaş,dığım 
muhitlerde böyle hissediyonıll\. ltari 
mektuplarından edindiğim intiba da 
budur. 

Fakat asıl mesele, parayı topladık
tan sonra yerine süratıe ve h~iyte 
ulaştmnaktır. SiiTatin ehemll\11etı· 
yukarıda zikrettiğim tayyare ııe im. 
dad talebinden göriiniiyor. Bu hlm. 

et, devlet teşkUAtmdan b~rıir. 

- Bütün millet, yardım için, me-
r bir işarete :tıakıyonnuş bay 

. -- -
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3000 ton demir sipariş edildi 
Konserveciler Amerikadan teneke getirtmeğe karar verdiler 

HtlkQmet, ihtlkArla. mücadele tedblrlerl 
arasında lthalAt llmlted olrketleri kurul• 
masını. baf}ıca pren.stp olarak kabul n
mlftir. Bundan maksad, inabmd& meeul 
blr muhatap bulabilmektir. İthalA.t llm.Jted ' 
otrtetıertnden 11.k kurulan dem.lr firketl 
ve llk slparif veren d& demtrcl.lerdlr. De
m.l.rciler, S.000 tonluk demir Blparl.f ederek 
15 tacir arasında tak&lm edeceklerdir. 

İthallt şirketlerine tştlrtk eden tacir
ler, kendi hisselerine isabet edecek mlkd~ 
nn taytnlnde müşküllta tılramaktadırlar. 
Ticaret VekAletl, ithallt şlrketıertntn te-

Gazi göpri1süni1n 
ayakları geldi 

Bunlar yerine takılınca nakil 
vasıtaları geçebilecek 

Gazi köprüsünün her lki başındaki mey
danlarla bu meydanlara gidecek yolların 
açılması için yapılan tn§aat on güne kadar 
ikmal edilecektir. Köprünün Cümhurtyet 
bayramında yapılan açılma resmi münase
betlle muvakkat mahiyette olarak Azapka
pı ve Unkapanı ba.şlarma konan ayakların 
yerine Almn.nyadaki fabrikadan gönderi
len asıl ayaklar geldiğinden, bugünlerde 
bu ayaklar, montajı yapılarak yerlerine 
takılacaktır. Bundan sonra nakU vasıtala
rı köprü üzerinden geçecektir. 

Bundan başka Unkapanı ile Eminönü 
arasındaki yolun inşasına başlanacaktır. 
Güze~hın katl surette tesbiti için Bele
diye Imar müdürlüğü tarafından hazırla
nan pıt\n Fen müdürlüğüne verilmiştir. 
Belediye, Enıinönünden ıtıbaren Hallce 
doğru yapacağı istlmlAke devam etmekle 
beraber, yolun Unkapanından Emlnönüne 
doğru açılmasını temin etmek maksadlle 
istimlake bu taraftan da ba.tlanacaktır. 

Yılbaşı sessiz 
• 

geçtı 

Buğün resmi daire ve 
müesıeaeler kapalıdır 

Bu sene yılbaşı sessiz geçmiş, zelzele fe
Hl.ket.ı münasebetlle toplantı ve eğlence ya
pılmamıştır. Eğlence yerlerine evvelceden 
verilen paraların Yardım komitesine uv
dllnl herkes seve seve kabul etmiştir. • 

Dün gecenin en mühim hAdJsesi, yılbqı 
piyangosunun çekilmesi idi. Piyangonun 
çekildiği Asri sinema. ve elvan çok kalaba
lıktı. Fakat saat ondan sonra sokaklar 
tenhalaşmıştır. 

Yılbaşı münnsebetile bugün bütün res
mi daireler, müesseseler kapalıdır. Liselerle 
ortamektepler, ve bu mekteplerin talimat
nameleri hükwnlerine tabi olan diğer ec
nebi ve ekalllyet mektepleri de sekiz gün 
müddetle tatildlrler. İlkmektepler, perşem
be günü sabahı açılacaklardır. 

Ekmek fiatlerini kontrol 
Belediyece resmen konan narhtan fazla 

ekmek satanların Belediyece sıkı surette 
taklplertne devam edilmektedir. Geçen gün 
ellerinden ruhs:ı.tlyelerl istlrdad edilen ek
mek satıcılarından sonra mahalle arala
rındaki ekmekçi dükkii.nları narhtan fazla 
almamağa başlamışlardır. Bu suretle Be
lediyenin yaptığı takibatın müessir netice 
verdiği anlaşılmaktadır. 

••nuıııuııuıııııutıııuııııı•ııııuHtlHH"IUUtHUıiııt!ttHIH .......... u.w 

Fedakar hemşe.rilerimlz, havadan, 
karadan ve denizden kara, tipiye ve 
maalesef boşalıp korkunçlaşan mesa
fenin tehlikesine rağmen, geniş zel
zele sahasına yayılacaklar; imdada 
koşacaklardır; koşuyorlar da ... 

Aman intizam, aman sürat! Aman 
sürate mini olmıyacak bir intizam ... 
Ve intizama mini olmıyacak bir 
sürat ... 

cva • Nu) 

Memleketin h er tarafından Kı· ı 
zılaya uzatılan yardım ellerine ..• 

\ 

sl.sl (flerlnln yU.rllmeslnl, ta.tıp edeeeli lflf"' 
fi kontrol maksadı Ue btr <mertezt b~· 
to> teşkil etmlftlr. Bu merkezt bttro, mm.· 
taka ticaret müdürlükleri.ne batlı®'. Bilro 
memurla.rı, lthalAtçılann bütün topla.ııt&· 
lanna. lştl.rAk etmektedirler. 

Konaervecilerin teneke 
ihtiyacl 

Kon.servecUerin teneke buhranı çektik• 
lerlni yazmıştık. Bu 1§1 halletmek üzete 
tenekeciler namına btr murahhasm ttai
ya.ya. giderek teneke kutu mtlba.yaa. tmeel• 
ne karar verUm.l.ştl. Henüz bu zat İtalya.ya 

Karilerim izin 
mektupları 

Milli matem havaları 
Lalelide, Tayyare apartımanmda 

3 üncü dairede 28 numara.da. bayan 
Ayşe Ekrem, Anadolunun halk matem 
havaları olduğunu, bu matem günle
rinde radyomuzda - alafranga matem 
marşlarından ziyade - onları dinlemek 
1stedlğim.lzi, bunların hissiyatımıza 
tercllman olacağını yazıyor. 

••• 
Radyoda karışıklık 

Naci Ra.çin imzaslle aldığımız mek
tupta, birlclk. radyomuzun sözleri. ayni 
tulü mevcdeki Fransız musikisi ile ka
nştığından şlkA.yet edillyor: cZelzele
ye da.ir haberleri bile işitemiyoruz. 
Fransız dostlarımız bu tulü mevcl de
ğiştirerek lOtfen btzi serbes bıraka
mazlar mı?• deniyor. 

••• 
lTIZAR 

Zelzele felO.ketzedclerine ne suretle 
yardım edilmesi icap ettiğine dair 
muh~ilf karilerlmlzrten madde madde 
teklifieri ihtiva eden mektuplar alı
yoruz. Bunlar ekseriyet itibarile tat
bik edilmektedir; yahut tatbikine lm
ki\n görülemiyor. Dercedemed1Rlmiz
den dolayı ltlzar ederiz. 

••• 
Kızılay Beyazıd ıubeıinin 

bir izahı 
Kızılay Beyazıd şubesinden: Sayın 

gazetenizin üçüncü sahifesinin üçlln
cü sütununda (Halkın şlkAyetıeri) 
kısmında nnhlyemize eşya tevdll için 
müracaat eden bayanın kimseyi bula
madığı cihetle geri döndüğü yazılıdır. 

Bu gibi sahtbl hamiyet kardeşlerin 
tevdiatı behemehal a.ynen eşya. mak
buzu mukabilinde kabulü nizamname 
lktlzasından olup bu hususta faaliye
te başlanması hakkındaki emir gaze
tenizin de yazdıitt gibi cuma. günü IH\n 
edilmiş ve nıı.hlyemlz de bu emrı te
bellüğ etmiş ve cumartesi gününden 
itibaren nahiye merkezinde bir memur 
bulundurulmakta bulunmuştur. 

KÜÇÜK HABERLER: 

* Belediyeye ait işler hakkında Dahiliye 
VekAletile temııs etmek üzere bir müddet 
evvel Anka.raya gitml§ olan Belediye Rel.s 
muavini B. Rifat !le İstımH'ık müdürü B. is
mall Hakkı dün şehrimize avdet etmişler• 
dir. 

* Avrupada fazla kış olduğundan yollar 
kapanm19tır. Bu yüzden dünkü Semplon 
ekspresi mutad saatinden beş saat teeh
hürle saat on 1k.l otuzda, konvansiyonel 
de 13 saat rötarla 19,30 da şehrimize gel
miştir. 

* Enver ve Faruk isimlerinde ikl kişi 
dün son derecede sarhoş olarak sarkıntılık 
ederken polisçe yakalanarak mahkemeye 
verilmişlerdir. 

* Tüberküloz Cemiyeti yedinci senesinin 
ilk toplantısını 3 ikincikA.nun 1940 çal'l}Qm
ba günü saat altı buçukta Cağaloğlunda 

Etlbba odası salonunda yapacaktır. 

. . . Dört taraftan yağan para ve eş
ya çokluğuna bakıyorum da ... 

gtQn.~ J;Jaıı ecnebi itballtçılar, kon
srvecllere miltaca~ ederek mal ıstemt.şler, 
mukablllnde teneke kutu göndermetı tek· 
Uf etmişletdlr. Bu tıekllt, reddedllmlştlr, 
Amerika.dan daha ucuza. mal olacak tene
ke kutu ııettrmek mtlınkün olaca~ından 
konservecller bir müddet beklemeğl tercih 
ediyorlar. 

Konaerve eşyamıza, talep gittikçe art
makta.dır. Bilhassa Fransadan killUyeW 
talepler geldll'f. söylenmektedir. 

Yedlsl 1stanbulda olmak üzere bütün 
Ttlrld.yede 11 konserve imallthanesi vardır. 

Asfalt yerine· 
mozayik 

Bazı caddelerin asfalt yapıl
masından vazgeçiliyor 

İstanbulda yol ve sa.lre inşaat malzeme
sinden bir kısmı piyasada tedarik edile
mediğinden, bazı müteahhitler Romanya
ya giderek oradan malzeme mübayaa et
mişlerdir. 

istanbulda. ihale edilen caddelerden blJ.1 
kısmının asfalt, bir kısmının mozaylk par
ke taşından inşa. edilmesi kararlaştırılmıştı. 
Hariçten gelen asfalt h em pahalılanmış, 

hem de azalmış olduğundan, evvelce asfalt 
olarak inşası düşünülen bazı caddelerin 
mozayik parke olarak inşası düşünUlmek
tedlr. 

latimli.k parasından 
mütevellid davalar 

Belediyece tesbit edilen istimlak bedeline 
itıra.zen açılan davaların bin kadar tuttu
ğunu yazmıştık. Bundan başka Belediye 
aleyhine açılmlf iki yüze yakın da idari da-
va vardır. Bu davaların hemen hepsi Şu
rayı devlete müracaaue lkame edUmlştir . 
Bu davalardan çoğu, vergi kJymetleri yü
zündendir. Mükelletıerden bir kısmı, tar
hedllen bina veya erazl vergtıerlne ltl:ras 
ederek, İtiraz. Temyiz komisyonları karar
larını da kabul etmediklerinden, Şürayı 

devlete müracaat ediyorlar. Devlet Şftrası
nın vereceği karar. verginin miktarı ve ta
hakkuku etrafındaki her türlü itlrazlan 
varld görmek veya bertaraf etmek mahl
yetlnde olduğundan, mükelletıerln nçtık
Ian bu kabil davalar için Belediye avu-
katlarından bir zat müstemirren çalışmak
tadır. Belediyenin muamelAtı genlşlemlş 

olduıundan, tabiatUe davlar da artmıştır. 
939 bütçestle Belediyenin Hukuk işleri 

kadrosu da genlşletUip takviye edlldiğin
den, ve Belediye avukatları hariçten dava 
kabul etmediklerinden, Belediye avukatıan 
arasında mesai takslml yapılmıştır. 

Bir evin 
döşemesi çöktü 

Bodruma düşenlerden bir 
kadın ağır yaralandı 

Amavutköyünde Sarrafbumunda oturan 
kahYoeCi Fikri, evvelki gece ölmüş, dün ce
nazesi kaldırılacağı sırada eve bir hayli 
kimse gelmiştir. Soğuktan dolayı bir oda. 
iç!ne alınan bu cemaat, bir aralık, tahta
ların çatırdadığını hissetmiş ve a.z son
ra odanın taban tahtaları Ani olarak kı
rılmış ve bu cemaatten on kadarı, odanın 
altındaki bodruma düşmüştür. 

Ev hallı::ı , derhal bir taraftan zabıtayı, 
diğer taraftan da itfaiyenin tahlisiye tel}
kllltını haberdar etmişlerdir. Düşenlerden 
hepsi sağlam olarak bodrumdan çıkarıl
mıtlarsa da, yalnız Fatma isminde bir ka
dın vücudünün muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmış ve Beyoğlu hastanesine 
nekledilmlştlr. 

.. . Enkaz haline gelen yerlerimizin 
çarçabuk imar edileceğine inanıyo

rum! .•• 

Biri.birimize: ~arşı 
bağlılıgımız 

Büyük ıe1zeJe felaketi, bize biribirf
ze karşı olan bağhhğunızı, vefamızı 

gösteren bir imtihan geçirtti. }'elaket 
J.ıaberi yayılır yayılmaz, bütün mem
lekette büyiik bir faaliyet başladı. 
Herkes adeta yardım seferberli~ri ilfın 
etti. Bunun derecesini anlamak için 
gazetelerin ilk sahifelerine şöyle bir 
göz atmak kafidir. Halke\'lerinde ka
dınlarımız feliketzedelere çamaşırlar 
dikiyor, fanileler örüyor. Hususi mck· 
tepler feliketzedelerin yetim kalan 
çocuklannı bedava ve leyli okutmak 
için kapılannı açıyor. 

Zelzele mıntakasına gidecek 
dun eşyası için uncu unundan, :.ııh .. , 
cı heh•asmdanğ fanileci fanileslnden, 
fabrikatör battaniyelerinden ayırıp 

veriyor. Herkes yapabileceğini, onla
ra nasıl yardım edeceğini diişüııüyor 
ve buluyor. llartalardanberi hazırla
nan balo ve eğlence programlarını 

tatbik etmek kimsenin aklından bile 
geçmiyor. 

Bu, bizim bi.ıihirimize ııe kadar bağ• 
b insanlar. bütün bir milletin ne ka
dar yekpare bir varlık olduğunu ne 
açık bir surette gösteren bir faaliyet
tir. Bu yekpare varlı~'ln bir tarafrna 
elini süren f claketin ıztırabı her kö
şeye \'e hemen ayni tesirde yayılmış-
tır. • 

Her evde onlar konuşuluyor. O ka
dar ki sıcak bir odaya girdiğimiz za. 
man, sanki hakkımız olmıyan bir iş 
yapmışız gibi: 

- Ya onlar!... diyoruz, bu kışta, 
karda, kıyamette ... Sığ-ınacak bir çatı 
altı bulamazken! ... 

Sofra başlarında gene onlardan 
bahsediliyor! Çatallanmızı adeta hak· 
kımız olmıyan yemeklere uzatır gibi 
sıkılıyoruz. 

Gece yatağımıza girerken büyiik 
zelzelenin fecaatini bir kere daha ha
tırlıyoruz. Duyduğumuz bu derin ala
kanın bizi son derecede teselli eden 
bir noktası var: 

Milletin bir felaket karşısında gös
terdiği bu alaka bize, her şeye karşı 
sigortalanmışız gibi, ilerisi için ümid 
veriyor. insanda: «Demek bir gün be. 
ııim de başıma böyle bir şey gelse, 
ayni alaka kUŞJsında bulunacağım . .» 
düşüncesi uyanıyor. 

Felaket karşısında bütün bir mille
tin bu kalkınması bizde içtimai si
gorta, içtimai muavenet teşkilatının 
genişletilmesi ve unıumileştirilmesi 

bakımmdaıı çok iyi bir başlangıç da 
olabilir. Böyle biribirinin derdini he
men paylaşan, biribirine son derece 
bağlı, vefalı insanlar her fırtınayı sa
vuşturur, her felaketi alt edebilir ... 

HUmıet Feridun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Almanyanın hiç bir mümes

sili Rum patrikhanesini 
ziyaret etmedi 

Senslnod Ba.~katipliğinden : Almanya, 
Polonya ve Çekoslovakyada bulunan orto
doks klliselerlııln kill.scvi saliı.hiyetlerintn 
tanzim ve tesbitl için Almanya Mezahlp 
Nezareti tarafından Rum Pıı.trlkhıı.neslne 
bir mümessil gönderilmiş olduğuna datr 
tereşşüh eden şaylat ve bilhassa cParLs 
Solrıı da ve bundan iktibasen c-Joumal 
d'Orienb gazetesinin 23 birinclkinun n~ 
hasında görülen neşriyat hakkında, Rum 
Patrikhanesi, Almanya hükl\metinin hiç
bir mümewll Patrikhaneyi ziyaret etmedi
ğini ve bu bapta hiçbir gQna temas ve mu
amelede bulunmadığını ve binaenaleyh p.
yiat ve neşriyatı mezkürenln biaslü esas ol
du~nu katıyyen beyan eder. 

B. A. - Elbette!... Zaten biz bir 
saltanat enkazı üzerinde mamureler1 
yükseltmiş milletiz. 

'Dl 



Dün g?.ce piÔaiigO {/işe/erinin önün- Muhtelit takım dünkü maçı 3-1 kaybett 
de yuzlerce meraklı bulunuyordu Macarlar ihtiyat oyuncularla çıktıkları 

Büyük ikraml~~i kazanan bakkal Recep: " Elim 
ayağım zırıl zırll titriyor! ,, diyor 

Her yılbaşı gecesi yeni senenin ta-
11hlllerine piyango ikramiyeleri dü
ter. Bana da her sene düşen bir pi~ 
yango vardır. Gece yanlanna kadar 
yeni senenin ta.llhlilerini semt semt 
aramak, onların Uıtısaslarını dinle
mek ... 

Bu yıl da öyle oldu. Büyük lkraml
yeyi kazanan talihliyi saat on bi're 
kadar büyük bayilerde aradık., dur
duk. U.kin 600,000 lirayı kazanan ~ 
Nimet gişesinden aldığı biletinin ye- 1 

rine adres olarak sadece cBir bey• ke
limelerini yazdırmıştı. 

Bunun üzeıine piyango müdürlü
ğüne gittik. Gece saat 12 ye yaklaş
tığı halde talihlilerin adresini bul&
mamı~tık. Bu yıl binlerce bilet aahlbi 
adres olarak bayilere cBir bey> yahut 
cBir bayan> kelimelerini yazdırmış

lardı. 

Ellerdeki kayitlere göre 600,000 lira 
kazanan biletin be~ parçası İstanbul
da, bir par~ası Muğlada, bir parçası 
Zonguldakta. bir parçası Bartında, 

bir parçası da Borda idi. 
300,000 lira kazanan biletin iki par

çası Ankarada, üç parçası İstanbulda 
bir parçası Tosyada, bir parçası Ma
latyada, bir parçası Elaz1ğda. bir par
çası da l\Iesudiyede idi. 

Ayrıca 600,000 lira kazanan bilet
ten bir tane onda birlik yani on 11~ 
lık bilet satılmıştı. 

Zelzele mıntakası olan Erzurumda 
100,000 liralık biletten blr parça .sa.
tı!mıştı. 

İşin en garip tarafı bayilerin önün
de gece yarısına kadar bekliyen me
raklı halk kalabalığı idi. Bileti olan, 
olmayan yüzlerce kişi yeni talihlileri 
görmek istiyorlardı. Artık bu mesud 
insanlardan hiç bir isini bulmakdan 

ümtdbnlzi kesmiştik. 
Meraklı kitlesinden biri yanımıza 

k()ftu: 
- Ağabey, burada ... Burada talih

ıı... dlye ba~dı. 
Kalabalığın arasında yeni sene ta

:ıllıll.!1 paralan deste deste sayarak 
alıyordu. Bu ufak tefek bir zattı. He
yecan içertsinde idi. Ustü ba.şı çamur 
ol~~tu. Arkadaşlan onu Rcep diye 
çağırıyorlardı. 

Yanına. yaklaştık. Ukin paralan 
tamamfle sayıp bitirmedikçe bizimle 
ko~~a.dı. Sayıda şaşırmamak için 
son derecede büyük bir dikkat göste
riyordu. 

Nihayet para. hesabı bitince &nlat
mata başladı: 

- Adım Recep .. . Bakkalım ... Bu
gün dükkanımı kapattıktan sonra 
blr ahbabıma gitmiştim. Küçük bir 
kainbiraderim var. O biletlerin numa.
rasını alm~tı. Ben ahbabımda otur
ken koşup geldi. 

- Enişte, dedi. Senın bilete büyük 
ikramiye düştü ... 

Kızdım, inanmadım: 

- Ulan alay etme benimle .. . dedim. 
- Vallahl sana çıktı enişte ... dedi. 
- Çocuk ... Akşam akşam beni gü. 

naha sokma .. . 
- BUlfilıi sana çıktı enişte ... 
Baktım çocuk maytap etmiyor. He

men fırladım. 

Yolda gazeteleıin hanı hanl satıl
dığını görerek bir tane aldım. Ne gö.. 
reyim? Vallaht bizim numara ... Doğ
ru buraya koştum: •Ver bakalım Ni· 
met abla paraları> dedim. 

- Niçin adresinizi evvela yazdır

mamıştımz. 

- Bırak Allah a~kına beyim ... Be
nim ba.şımı belaya sokacaksın... İste-

mem... Berkesin gözü bende kalır .•• 
Yoksa siz bunlan gareteye mi yaza
caksınız? 

- Öyle ya ... 
Yeni tallhl1 büyük bir tel~la: 
- öyle ise sus pus oldum Çenemi 

kapadım ... 
- Bu para ne ne yapacaksınız? 
- Ne mi yapacağım? Ne bileyim 

ben? Şimdi elim ayağını tirll tiril tit
riyor. Bana bir hal oldu. Hele bir kere 
e.klım b~ıma gelsin ... ondan sonra. 
İki çocuğum var ... On.lan okutaca
ğım inşallah ... 

-Daha? 
- Bilmiyorum. Şaşkına döndüm ... 

Sarhoş gibiyim ... Aklım tepemden bir 
karış yukarda .. . 

- Zelzele için yardım düşünüyor 

musunuz? 
- Tabil ... Zaten çıksa da çıkmasa 

da verecektim. Bugün mahalleden 
para topladılar, iki buçuk lira ver
d.tm. Beliti onun yüzü suyu hürmeti
ne bu parayı kazandım ... 

- Biletin1ze ikramiye çıkacağını 

umuyor mu idiniz? 
Bay Recep boynunu büktü: 
- Ehhh... dedi. Allah dan ümid 

kesilmez ... 
- Şimdiye kadar hiç piyango ka

Za.nınLŞ mı idiniz? 

- Bir kere 60 Ura aldım. 600 lira 
çıkmı.ştı ... DW' bakayım? 936 senesin
de galiba... Bana 60 lira ikramiye 
çıktığını işitince bütün tanıdıklar, 
akrabalar eve üşüşmüştü. İşte ondan 
sonra bilet alırken adres vermedim. 

Yeni talihli memnun bir tavırla. 
yoldan geçen bir taksiyi çevirdi, bi
zim suallerimize top yekftn ! 

- Aklım başımda değil... Sonra 
görüşürüz ... 

Diye cevap vererek uzaklaştı. 

1940 yılbaşı milli piyangosu çekildi 
Dün geceki keşidede kazanan numaraları dercediyoruz 

600000 10000 Lira kazananlar 4842 25606 24517 13980 6624 ı7033 
25914 7787 6511 21167 6774 24905 

33061 35273 35627 14:336 7501 29481 30ı7 37761 3012 43064 18709 
Lira kazanan numara 1997 3103 14040 5266 14098 

25740 37742 37497 14420 30025 37001 

11325 
13751 26073 16138 2615 13724 2681 

5228 14021 5403 26322 12608 1104 39425 2403 33589 32775 14566 

Bu numaranın son rakamı ile ni- 36758 30432 1144 31193 21224 24642 22929 6664 10650 14162 24205 
:ı9288 24606 25293 14102 13951 2894 

hayet bulan bütün biletler 50 lira, 5000 Lira kazananlar 23143 32954 10244 24499 7241 39628 
yani 1/10 Juklar 5, 1/ 20 ilkler de 8157 '1650 30881 12611 28852 23738 

2 buçuk lira amorti alırlar. 
588 22469 35196 30278 5456 5903 38666 14793 21336 28054 34486 

18125 26266 6492 36180 11211 35058 3144 25900 611 39fl99 ı2479 

.300000 7848 17167 8287 37156 8414 20495 30615 4970 34934 12692 13344 
7363 31394 32647 12596 26538 29918 

24649 21768 14104 9060 21460 21524 14496 4201 36986 28331 4394ı 

Lira kazanan numara 24817 28936 37644 262 30385 34262 21607 35164 1548 14019 14984 1 

14M6 84585 13243 7492 20857 32798 23958 426 36749 3G091 13616 

28226 1!518 35670 7164 17883 32045 13040 
19526 10234 18767 24880 23700 290 27769 23874 2144 11231 18409 

Bu numaranuı son rakamı ile nt- 39~6 38267 31406 8613 6006 1 1'6 21777 27906 31197 17939 15539 
hayet bulan bütün biletler 50 lira, 9788 15338 3757 12482 12155 21288 

yani 1/ 10 luklar 5, 1/ 20 liker dıl 2000 Lira kazananlar 16234 20755 23713 2076ı 19645 10481 
38286 22038 36604 5954 39007 8099 

2 buçuk 1ra amorti alırlar. 20402 32094 25083 11390 4464 31811 11983 11590 27212 36502 23401 
82441 11241 31524 13024 38668 11672 6903 29473 23284 3406 2'15U 

200000 28841 29058 36157 7766 14401 28234 18914 1451'1 21486 323-11 680) 
20373 36769 23207 38626 120'76 7583 

Ura kaıanan numara 
37548 11079 1329 26553 1012 28283 35472 372'70 39430 28180 10068 

6249 16274 9997 32870 24935
1 

28344 10270 30870 1406ı 16478 31591 

12922 12308 29494 15262 30256 38176 200M 34604 109'18 12128 372~2 ~1761 
27698 24085 8808 13796 171106 3531 

10732 19053 14766 1274S 24132 2590 25816 8277 23589 29701 231'1 

100000 10084 10335 6745 37435 5348 22193 36138 8911 23687 35675 39961 

30661 521 25536 28207 2265'1 1'096 29133 24036 15899 900 33911 

Lira kazanan numara 80349 29147 1269 27878 
21}42 

31684 

30725 27918 23239 8145 26302 31132 
1718'7 23675 6262 4828 39793 GOŞOLAR 

50000 Lira kazananlar 1000 Lira kazananlar 
35847 11'711 109fli ~6234 15016 29180 27439 29125 GELiYOR ... 

30000 Lira kazananlar 2990'1 22942 31631 394ı2 38349 9453 Varner Ba.xter - Gesar R<>rrı.Mo 
38866 1'1774 19789 31724 33249 240311 S ikincikAnun Çarşamba günü 

U119 31602 35339 24'186 57'38 88994 21908 10500 60215 311D 
24G48 80326 6764 37467 12648 8023 AILKAZAR 20000 Lira kazananlar ı9793 87209 ı8649 32385 .22663 17680 

15138 M503 22959 33484 3'7U'1 10H2 23238 11713 5895 5101 14241 Sinemasının şeref Galası olacaktır 195'7'1 26267 23255 802 5350 9337 
9191 ?'JH 13253 29563 38900 81()68 20821 22824 26416 13644 23611 

LORETTA YOUNG WARNER 
BAXTER 

Zorla Güzellik Olmaz 
filminde 

ÇARŞAMBA AKŞAMI: MELEK'te 

halde kolaylıkla galip geldiler 
Şehrimizde bulunan Macar şampi

yonu Ferenç Varuş takımı dün çok 
soğuk ve karlı bir havada ikinci ma
çını İstanbul B muhteliti ile yaptı. 
Macarlar bir gUn evvel İstanbul muh· 
telltinin !evkalAde oyunile 5 -S yenil· 
cllkten sonra bugünkü takını karşı

llllda gayet IAkayd ve yorulmadan 
oyn!yarak, esasen zayıf olan ikinci 
muhtelltimizi gayet kolaylıkla yendi· 
ler. Havanın çok kötü oluşu sahaya 
bir gün evvelkine nazaran az bir se
yirci toplayabilmişti. 

Macarların oyun tarzları, klasik 
hareketleri ve bilhassa spor terbiye. 
lerini zevkle takip eden seyirciler dün 
de staddan memnuniyetle ayrıldılar. 

OYUN 
Saat 14,30 da sahaya çıkan takım· 

lar şukadrolarile dizilmişlerdi: 
İstanbul muhtellti: Mehmed Ali -

VlAstardl, Hiristo, Hüseyin, Nubar, 
Celal - Filip, Culafi, İbrahim, Cihad 
Diran. 

F. T . C. :Polikaş - Soyka, Valdiger· 
Nuk, Polger, Poşo • Getvay, Jakup, 
Şaroşi, Harvart, Şuhay. 

Macarlar bir gün evvel oyniyan ta
kımlarından dört mühim oyuncuyu 
bu maçta oynatmıyorlardı. 

Hakem Refik Topun idaresinde o
yuna Macarlar başladı. Çok ağır ha
reket eden Macar hücum hattına mu
kabil İstanbul muhteliti süratıe Ma
car müdafaasına kadar indi. 

MUHTELİTİN GOLÜ 
3 üncü dakikada İstanbul muhte

litinin ortadan yaptığı bir hücumda 
İbrahim yerden bir vuruşla muhteli
t1n ilk golünü yaptı. Bu golden sonra 
Macarlar açıldılar ve oyuna yavaş ya
vaş haklın olmağa başladılar ve bu 
hakimiyetlerini muhtelitln nısıf sa
hasına kadar intikal ettiler. Müte
madiyen hücumda olan Macar for 
ları bugün çok ldkayd ve istek.siz oy
nuyorlar ve yalnız yerden paslaşarak 
rakip kaleyi tehdld ediyorlardı. 

MACARLARIN iLK GOLÜ 
17 nci dakikada Macar sağ açığının 

ortaladığı topu Macar sol insaydi gü- ı 
zel bir kafa vuruşile gole çevirdi. 

Dünkü sokak koıusu 
Yeni Sabah refikimiz tarafından 

atletizmi teşvik maksadile tertip edi
len Yılbaşı koşusu dün sabah Gala
latasaray klübü • Eminönü Halkevi 
arasında gidip gelme olarak yapıldı. 
Büyük bir atlet kafilesinin iştirak et
tiği bu ya11şın ilk merhalesi olan Ga
latasaray klübü ile Eminönü Halkevi 
arasındaki mesafeyi Kurtuluştan 
Mahficlis, avdette de Rıza Maksud bi
rincilikle bitirdiler. Takım itlbarUe 
Riza Maksud - İzak ta.kum birinci, 
Osman . Hüseyin takımı da ikinci ol
dular. Kazananlara yarıştan sonra 
muhtelif mükAfatlar verildi. 

Güreş müsabakaları 
Beden Terbiyesi İstanbul Böıresi Güret 

Ajanhfından 

ı - 13/1/1940 ta.rlhlnde Greko - Ro
men güret müsabakaları yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakalara a.oa#ıda isimleri 
yazılı gikeşçUer kabul edlleceklerdlr: 

56 kiloda: K. Hüseyin, Ahmed Yener, 
Emin Ak.kan, Hakkı Akpınar, Ahmed Da
lan, Cemal Uzar. 81 kiloda : Ya.oar Erkan, 
Balll Yüzer, Mahmut Tayla.n, Mehmed Ok
tav, ismaıı Akbulut. 66 klloda: Yusuf ~ 
lan Yener, İzzet Kıhç, Rasim Atsam, All 
Se?ler, Mustafa Çakır. 72 kiloda: Faik Bü
ken, Ahmed Kandemir, Mustafa Erkınen, 
Yavuz. 79 kiloda: Adnan, Mahmed Pekde
mir, Haydar İnceişler, Rızık. 87 kiloda.: 
Mustafa Çakmak, Şevki Akalın, Ağır: Meh
med Çoban, Ahmed Yener. 

3 - Yukar1da ismi yazılı güreşçiler yaztlı 
oldukları kilolardan daha yukan kilolarda 
müsabakalara giremezler. 

4 - Sıkletlerde bir kilo tolerans kabul 
edilebilir. 

5 - Tartı saat 18 - 19 arasında yapıla
cak ve müsabakalara saat 20 de başlana-
caktır. Müsa.baka.lar birinci gün bitmedl
ti takdirde ertesi gün de devam edilecek
tir. 

6 - Güreşçiler müsabakalara yarım ma
yo ile giremezler. 

7 - Bu müsabakalar Balkan şampiyona
sına. girecek olan milli takıma seçme mü
sabakalan için hazırlık mah· etinde ola-

MACARLARIN İKİNCi GOLÜ 

airinciden bir dakika sonra yani 
18 inci dflkikada Macar santrhafının 
sol içe ve ?nun da Şaroşiye verdiği 
P~ı Şaroşı ceza sahasından attığı 
sılQ bir şütle gole çevirdi. Birbiri ar
dnla. iki gol yiyen Muhtelit takını 
daha fazla gol yememek içln müda
faaya ebernıniyet vermeğe başladı. 

MACARLARIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 
36 ncı dakikada Macarlann ortadan 

YEptığı yeni bir hücumda Hiristo 
nln faviiilü nıüdahalesine rağmen 
Ş~oşi yavaş bir vuruşla üçüncü go
lü de çıkardı. 

Vaziyet 3 • 1 olduktan sonra iki ta· 
rf ta gayretli oynamalarına rağmen 
b~ka bir sayı yapmağa muvaffalr o
Iaıadan birinci devre 3 - 1 Macarla
n lehine bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
kinci devreye çıkıldığı zaman Ma

caıar takımlarına K. Şaroşu, La:ı:an, 
Kieıt Hamuriyi almışlar ve buna mu
ka.u doktor Şaroşi ile orta hafı. sol 
içi ~~ol hafı çıkarmışlardı. 
. tiaarıaıın bu takımı karşısında 
lstanuı ınuhteliti de kaleye Osrnanı 
sağ ağa .Fikreti ve sol içe de Tanaşı 
alnıur. Macarlardald. değişiklik 
bu drrede gollerin fazlalaşacaırına 
bir i:ret gibi gözüküyordu. F:kat 
Macı;.ar birinci devreden daha çok 
ve füa uzun süren hakimiyetlerine 
ve c~riya Muhtelitın yarı sahasın
da otadıkları halde birinci devre
deki )llerinin adedini yükseltmeğe 
llluvfak olamadılar. 

Bta mukabil Muhtelit takım da 
Yaptı tadilAta rağmen hiç bir iş gö
reme ve kuvvetli rakibi karsısında 
sahan 3 - ı mağlub olarak ~yrıldJ. 

!GÜNKÜ REVANŞ MAÇI 
BU.n Macarlar Takslın stadında 

şehri zdeki maçlarının üçüncüsünü 
İstarl1 A ım~hteliti ile yapacaklar· 
dır. ~ünkü Istanbul takımı cumar· 
tesi ·ünkil kadrosuna Beşiktaşlı 
Hak'ı da alarak şöyle çıkacaktır: 

Cid - Adnan, Faruk . Musa. En
ver, ad • Fikret, Şeref, Hakkı, Bo
durilalahaddin. 
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~lim bir ziya 
EsıHarbiye Nazırı gene• 
ral iya Kutnak vefat etti 

Cıanlı devletinin son Harbiye 
Naı olan general Ziya Kutnak'ın 
düıece 10,30 da 70 yaşında olarak 
vefettiğini teessürle haber veririz. 
Qejil Ziya, milli mücadele esna
sınKuvayimilliyeye büyük hizmet
lerniş bir vatanperver olduğu için 
istl madalyesinin hrunili idi. Hi
ca,lisi müşir Osman paşanın oğlu 
ve cüman Münir paşanın damadı 
oısı1erhum, bütün hayatında hüs-o 
nüılAkile, nezaketile temayüz et
mi 

fmı harblik tahsilini bitirdikten 
soı muhtelif askeri vazifeler de
m' etmJş, Sıvasta onuncu kolordu 
Jroldanlıjında ve müteakiben el'> 
k!harb reisi sanUiğinde bulun. 
mır. Liva olarak tekaüd olmuştUI\ 
B(azifesi olan Harbiye nazırlığmo 
dsvvel Nafia ve Bahriye nazırlı~ 
ıaekAJetini ifa etmişti. 

ıeral Ziya Kutnak muharrir anı 
dllz Osman Münir Kutnak~ 
pdd.ir. Elemdide ailesine taziy9' 

1 

e,. 
ıazesi yarınki salı günü Şehza.. 

danda Mahmudiye çeşmesi soka
ğı.ki 20 numaralı evinden saaJ

1 

ı da kaldınla1-ak na.ma?:l Beyazıt 
cjnde kılınacaktır. 

ŞEBİ.B TİYATROSU 
t~tlklal cad. Konıedı kıslllll 

Oece saat 20,30 da 

iKiZLER 
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SOZOlt ontşf 
Eski seneden yeni seneye 

D tiıı PM Jaım .......,.,.ld ikamet müddeUDI tamamlıyarak heft. 
lliDl ...... ftl1lf ........ .,,.. c1lJUlDA banket eclm d91h 
hdmll lhtipr ~bed uiurl•dıfımıs senelerhı filphe&ls en Utüsl 

.,ıarü bafıu•anta yereclecekt.lr. 
GtıkUil ..._ llaJ1rdan ..,..e f111'9 Wtidadı olduju tahmin edilemNl'if

... ömrilnfbı ,anmulaıı IODra huyuna beW etti ve son aylarma dofnı. Jmü.. 
tığı ua hatıralar bAJl unutaıamıyaa 111' • ben.emek için elinden geleld 
;raptı. Milletleri blriblıtne tutaftm'ma*, harp atqdle memleketleri ortadan 
kaldırması, saçtıp kan .,. ölftm J8Utmlyorm~ gibi giderayak, her tehllkedea 
masun yafllyaa, lman1an Jtlell ,UçJertle mtJfCU1, yunllannı lmtr ft yu_.,. 
nıu ~efe gayret eden memleketimlze de bir •tırap tohumu atma-
4an eclmıecll, •ısew.n. Mnmee ya~ızm hayakna Ja:Jch, Wn1efted. 
ni de yends yurd8as buılöa. 

İçi melineUe doha toıt·•• lll1ma 'fUl'lll'&k uplaıyan brimalar, km 
tipilert içine kanfıp bnnlddara deinı ..,ıant bir ıtll9'1e kOfllD Wtte 
ruhJu karkun~ bir nyhJ4k ... ~ eanJanaa 1939'un arbllDdaa iyi 
aözler IÖylemek kabil mlT Bana, btittln katMllın _.. 1m1f pbl pllyer, hatta 
c1939 dün gece yara püb yerine «Delolap rfıtb iemef1 ona daha ,ok ya. 
tr:qtınyonun " bu hayal OJUDUDa devam ecleret dftn pee yansmclanbed 
fena 19S9'wı yerini ı.,.ı eden clMh 111mn ~ M saatini herıtts dolclur
mamlf yeni seneye tbnldle beknıü ı.tı,.rmn. 

Temenni edelim 1d btlttla bhabat 1919 ela elRa ... c19th, eeleftnln "9" 
tığı feci yaralan sarnıak, onan ys ytlsfbulen. mm1ufu nllh n stıkftml taa. 
etmek anularlle clolv., 8JdınhJı bir nahla aranma p1mtf 1'uhınsun! 

ŞeYk9' Bade> 

~~~~~~~~~o 
Zengin dilencl sefalet içinde öldü 

SOfyada bir dilenci, bankalarda blrUtU.- odanın tabllyeal için polise müracaaı et.-
rllınlı 18'1,000 leva parası oldutu halde bu- mlftlr. PoUaler gelerek odasında enumı 
&ünlerde açlıktan, sefaeletten ö'tmtıştth'. kayde baf]adıklan ınrada Alek8ey'ln baıı-

Bu dilenci, 56 yaşında Alekley AlekBaııdnni9 kalara para yatarmatt& oldutu bes&bı out 
namında blr Rus mubaclrldlr ve SofJa- defterlerJnl bulunca ha,Jrette kalmıtlardır. 
nm Batak sokağında 26 numarada otur- Bunlardan anlaşıldJtuıa söre, dllenatnla 
maktadır. Buliar zınu banka.suıda 15,000 ıevaa. 

Birka.Ç glUl evvel hastalanmıı ınt fakll Bulgar MllJt bankuında 98.000 levam .,. 
olarılk yatınldıtı hastanede Mmell Glıerl- Emniyet aandıtında el& 56,000 lenst mey-
ne f!'f sahibi, Aleltsey'in evinde awrdutu cud oldutu meydana çıkmıttır. 

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

Çaldığı paraları iade eden hırsız 
G:ı.rp cephe3inde Morla Poarle lsmlnde 

bir asker, çocuğu hasta olchlla lf1n mezu
nlyeUe eTtne dönüyormuş. Yolda bir km 
aıctarmuında bir hırsıa, cebinden para 
cüzdanını aıJırmıştır. Cüzdanda 326 frank
la bir takım evraklar bulunuyormuş. Aıl
ker cüzdanmın çalmdıcını polise şiklyet 
ed"'rek 70luna devam eı.mlşttr. 

B •ndan iki gun sonra Morüı, meçhul bir 

yerden posta Ue ald11t btr paketi açınca 
l~lnde 911lınıuı ctlzdanını •• 19fnd• 121 fnlll
lt 1eı1ne 700 frankla blr mektup butmUt
tur. 

Hır.sıı; bu mektubunda, askere, parala
nnı. çaldığından dolayı özür dllemekUdm 
Bırsız aynca kendUıi de paraca yardımda 
bulunmuştur. 

Mısırda büyük bir bataklık kurutulacak 
MılUlil hayatı olan MU birçok •tak

bklar Yilcuda setirme.t auretlle bir hayll 
de zarar ika etmektedir. Bmılardan en 
buyutt deltanın flmalindedlr. Şimdi Mısır 
hükfımeti 25,000 ar murabbaındakl bu ba
tatltlı kurut.arak ekilebllecek btr hale Jtof
mala karar vermiftlr. 

&'\ t.atlıttan kurutulacak arazide tuna-

Jacak şehlrlerJn ve koylerln plinlan da 
fimdiden hazırlanınışW-. Ameliyatın mtl
Hlm bir kımu yenl aenede bitecek n öblr 
MJne zerlyat. yapılacaktır. Halkı mi1tekl
llt olan yerlerin alleat Azası ook olan köy
liler hre türlü masartn hükfunet tarafın· 
dan veı1lerek bu yeni yerlere yerle•tlrlle
cettir. 

Arjantin karıncasına karşı harp 
ıncnı. teıırat .,.._ llrt*ll Ual&ed AV11SWal1adan Laındraclakl entomololt 

Press. AYUatralJaJı dtinramn en anmr .-ıtiilıiDe Arjantin kanncuınm ntlmane-
ba.ferell •11lan Aı1anUn karmcMllnn 111- lert siin4et'ftmlf Te banlann lmbul .lflD 
tül eJiedlllnl haber ftl'Dlektedlr. JJlqek fenni bir çare bulwımuı rica edHmlftlr. 
lehtrlei'ln ehallııll bu mam ba1ftllld8n a.- ~ mtdtlrtl mfllhur hqerat mtlte
hımak için ~l ıea ....,_ .__doktor Clart, AtJaılUn kanncuuua 
dir aunıan -.tlerin düHinl ...,..... llMll olap da AY111t11nlyaya kadar 111 

IMmllf oldutuna hayrft etudftir. ~ 
ıneaedeoek bir çare JOttar. ADaeler me- .ki Arjantin tanncuı zlraat için pet tok 
m ~ekl küçük çocuklannı bu kanncalar- faydası olan ve nebatat.a musallat olan ha.-
dan korumak için çocuk arabaama ptmp teratı imha eden dlter kanncalan 61dtl-
t.rabalan da büyiık leten için doldurulıuı rüp imha etml§lerdlr. Bu müthlf mahlt-
aulann içinde tutmaktadırlar. ~a Jtarşı umumi bir seferberlik açılacaktır. 

~~~----._--~~~~ 

80 bin ton hurda demir 
tngııtercde hariçten eelecek demirleri 

azaltmak için iki ay evvel hurda demir iop
lanınaaı içln milli blr iane açılnıışt.ı. Şimdi
ye kadu 80 000 ton hurda dcmtr ve çelik 
\oplanmıştır. 'Bu miktar demir on iki yük 
vapurunun hamuı~stne muadU bulunduğun
d&ı ou kacb.r vapur bafka maddeler taşı
makta serbcs kalmıştır. 

Hurda. demir toplanırken garip eşyaya 
iesadfit edllmi,tlr. Blr bahçede tekerlekleri 
çılı:arılm&f blr lokomotif ve geçen hartıl 

umumıde Almanlardan alınarak huausl n
lerd hal-ıra olıırak muhafaza edllen birçok 
top bulunmuştur. Şımdlye kadar toplanan 
c ki Flıt tulumbal::m altmış blnl geçmif
tır n.nlcrce köhne otomobU de hurda de
ın!r o!aıak iane edilmişUr. 

1 teşrinievvelde güneş tutulacak 
Yeni 1enenin ll)'asi ve askeri cihettıeo 

birçok !evkaU\dellkler gösterecetı mubak-
Dktır. Fak.at. ilmi heyet nokt.aaından da 
aıuhlm hadiseler olacaktır. Bunlardan blrl 
Zühre (Venus) seyysreslnln 31 temmuzda 
Kamere son derecede yakın geleeetldin 
Dlıter hAdl.aeye gclhıce ı teşrinlevvelde gll
ııeş tamamen t.utUlacaktır. Bu Hadiae tJmi4 

Estonyada bazı aınıflann 
askerlik müddetleri 

arttırıldı 
Tallin 31 (A.A.) - Estonya hiıkft

m ti bahriye, sahil topçuluğu, tayya
re topçuluğu, tank ve hava sınıfian 
için 18 aydan ibaret olan askeri biz. 
metin lld. seneye çıkarılmasına karar 
Yermiştir. 

Demirapor Ankara ıild 
fampiyonu oldu 

An.kara 31 - Bugün Dem1rspoıia 
Harbiye karşılqtılar. DemlrBpor ga.. 
sel bir oyunla Harbiyeye ..,_ı caU1» .. 
leıek ştld §8.IDPlyonu ~ 

bW"lllUlUn 200 mU flmaJ!nde 8Örüleoekt.ir. 
Küsuru 'külll burada tam dört dakika de
vam edecektir. 

İngilterede 200 senedenberl ancak bir 
defa küsufu kulli olmuştu. ıa21 senes1nct. 
&Orulen bu hadiae ancak .:Z2 saniye devam 
etml~ti. Yeni kli3ufu külllyl fenııen tesbl& 
lçiıl Cenubi Afrlkaya ve Brezilyaya ttm
dlden blrçot fenni heyetler Yola çıkmıftu'. 

Halk sandığı sermayesini 
arttırmak istiyor 

Istanbul Halk sandığına rağbetin heı 
gun biraz daha artt.ığmı, bu yüzden birçok 
muracaatlerin vaktinde karşılanamadıatm 
Yazmı§tı'k. Ba.ndık, şimdikl halde, her a8 
60 ki iye ikrazda bulunabilmektedir. Buna 
aebcp de, sandık sermayemin az olması
dır. Istanbul gtbl Wbin ematı, bir o :tadar 
da memur yaşıyan nütua kesafeti fazla bJr 
fehrln Halk sandıtma 250 bln lira tahU 
edllm.lşUr. Burs&, İzmir ve dlter bam nı.
beten tenha phirlerdek1 Balk sandıklan
nm aermayeıd de la1Di n.labettıedlr. Haber 
aldılımma lfire, !stanbuı Balk aandlll. ~ 
~ mlracW ederek bu meblAI 111 
- ... bl:ppMt lfamn Willlan• tllmk .. .....,... ...... ,.__...,.. 
oelr:tk'. 

Yarının dOnyasından haber:f 

Kuvvetlerimizi ve zaaflarımı ..... 
aksettiren bir ayna 

- RftJOl'k wglll bUba lçla m 
DeUce ftrdlf Çok iJI cl1Jıım1s ~ 
tok fena dlrllller ftl'. Bakibt _.... 
def 

AmerfJmdm d6Delidenbert ada 
befma bG ..nen muhaap ol~ 
nım. ~ ld .Nevyork ~ 
ne ifUrü etmemlllD ne neUoe verdl
ltne dair bQttln vatandaşlarda derba 
bdr merak ft allka var. Nevyorkt& 
yarmm 4Qeyaaı pencereıdnden ne 
yolda m..,..raıar görüldflğünü de 
herbıl anlamak iattyor. 

Ba merak yerindedlr. Bele döYis 
beJmnınduı dar bir r.amaoımır.da 

•••JOlk aergiat içlD aarfettqt.mm 
,O. bhılerc. dolara kal'fl ne gibi kıy
metler temin ettlltmi&t aomıak ft 
anlam•lr bir vatandqm hakkıt!ır. 

Ne'JOrk aergisinde elde edilen gp,ntf 
temu tıratıarının neticelerini va.
tanda.şlara duyurmak elbette :faydab 
bir .Jeydlr. Kevyor.t sergisi intlbalan 
hakkında blr yazı serisi yamıağa ft 
bu mevzua dair okuyuculara umumi 
bir tıld.r ftrmeğe çal.ışmağa, 1fte ba 
düşünceler dolayıalle ihtiyaç dur
dum. 

Evet, sergiye dair iyi şeyler de ~ 
tuiyor, acı, acı tenkitler de ... Haki,. 
kati bulmak istfyenler, ne gibi bir 
hülane ftl'ID&k lbmı geld111nl ba 
ıad rt ...... kaqwnda ~ 
yorlar. ffba dolruau fU Jd dlnJADlll 

..en .,. bir fd)hıtıl ,_, ıuatlaaal 

ketfftmek ft en feaa f91len, et-
1.steniltrse, iyi taranar bulup göster
mek mümkündür. Meseli. cSergi d9-
diğin şöyle olur!.. diye iptidadan ı. 
a11.m1', btçllmi.ş btr kanaatini• var. 
Sergi vazlyetimize bu ölçü ile baJD. 
yorsunuz ve neticede dtyorsunuz Jd: 

cFena.dır, çünkü benim ölçüınOa 

şu veya fU taraflarına uymuyor.
Yahut menft ruhlu bir adam.suu& 
Bir i.fln faydalarmı hiçe sayıyonu.
nuz. Gözünüz hep mahzurlu, eladk, 
hatalı taraflarda... Bn 1'y1 dü.fünül• 
hazırlanan teşebbüslerde bile bir hat& 
ve mahzur payı bulunınaaı anı.rt ol
duğunu, hatadan, mahzurdan ve bua
larm mtwUllyetinden kaçmanın hiçlJlr 
if yapamamak manuına pldiiinl ft 
verimi aıtıra indirdiğini kavray~ 
yorıunus. İfln fayda ve mahsuııma 
ölçüye -nırarak hangi tarafJD alır ...... 
tıtmı arattırmaia lüzum a&m~ 
nus. Kumr n noban kefletmekle • 
kAnm herkele laba.t etttltnla amıe
diJVl'SUllUL 

Jfevyork Mrgisine .lftiraldmis .....,. 
lesine menfi delil, nıüsbet bir IÖll9 
bakmala eteler. Çünkü bu if, b1slm 
bütun :1&Jlf "f'e Jaınetll taraııarum.. 

• noksanlanmm " meziyeti~ 
ortaya koyan bir aynadır. 

Sergiye lftlrak eUııep 937 senem. 
de karar verdik. İftlrak mukavelmıl 
Ankarada lki saat içinde hma edildi. 
Bu makaatıa Ankaraya giden~ 
nin Avrupa iştirakleri direktörü B. 
Conaon, yeni Türkiyenin mmanm 
kıymetini bu kadar iyi ötrenmestm 
ve .Uratll kararlar vermesine hayran 
kaldı Ye bu hayranlığını her vesile ile 
ifade etti. Fakat ilk karardan sonra 
ifin tatblbb. kırtasl makinenin çark
ları araama düşünce, bu mekanı., 
manın normal gidişi kendini gös~ 
di. Aylarca bir şeyler yapılmadı ,.. 
kıymetli zamB11lar israf edildi. ~ 
ra ifi mükemmel yapmak iddia ve 
gayretile muhtelif Vekllet ve dain 
mümessillerinden bir komisyon Jm.. 
ruldu. Bu komisyon toplantılannda 
ayn ayn çok mükemmel düşünceler 
llerl sürüldüğüne şüphe etmiyorum. 
Fakat i4, mesul bir sahipten mah
rum olduğu için hiçbir müsbet adım 
atılamadı. 938 sonbaharına doğnl 

birdenbire gayrete gelindi. Bir koml.
aer seçlllp Amerlkaya gönderildi. 
Sonra bu komiser çekildi. İf1 Anb
radan idare etmek üzere yeni bir ıı.. 
Jet kuruldu. Nihayet serglııiıı • 
masm• Uf e.y kala dolrudan doğnQa 
~ faaliyete geç.met lhtiyaal 
aıtammn.tl*areüe~ 

(Yazan: Ahmed Emin Yalman) 
..... Jıdanll lenif l&WılJ9Ue v .. 
dad lfedlm Tan 1'81'1Jdl. 

Ba du •manda bir tek hedef ola
bWrdl: Teferruat ftserinde wnm u-. 
.,. dUIDl&JUU bütftn tuneU b&
Dalllll tam gtlnilnde DıeJdana çam. 
• o.rtne vermek, böylece altımf mil
let arumdald boJ ölçÜfmede sül'U 
J&rltllU :teunmak ... 

Bu vulyette Türk karakterinhı 

çok üstün vasıflan kendini gösterdi. 
Kırtası makineye mahsus usullerle 
faydalar mahzurlar ve mesullyet en
dişelerine feda edildiği, za.man he
sapsısca israfa uğradığı sıralarda çok 
az verim temin edeblllyoruz. Fakat 
mesullyet tafımak kabiliyetinde bir 
TOrt memunma genif sallhlyet ve
rtnis ve cYurdun şereft namına bu 
iflD bıklnndaıı gelecebln. İfl ken
dine derd edeceksin. Kendini, mm. 
ttn1 dftfünmiyecekaln. Yalnıs ifl da
şüneceksin.> deyin1s, mucizeler kar
f!Sında kalablUrslniı. 

Binanın inşasile alikaaı olan bü
tün arkadaşlar, bir ön siperde canla
nnı feda eder gibi çalıştılar. Mühen
dis Hüseyin Sermedin o gilnlerdeld 
hali ıözfunün önüne geliyor. 38, 39 
derece atefle inpat yerine gitUğl, 
Nevyorlrun tesirli, rutubeW. aoğu.kla.
nna iÖi68 verdiği oluyordu. cAğır 

mm dQfecebin. Daha fena oiacak. 
Kmcftne bak. dlnllcftkoe fÖ!ll9 cenp 
ftl'tjmdu: 

- Valfe Jallll•cak Olnlerimim 
delil, aaatlerlmbı sayılıdır. Kendtml 
cl6'ftnemem. 

Bu 19119 millımıdil, l'Ulfı numna 
mhb&We opama.,., aomadall hafta.. 
larca hutanelerde ameıı,atıar pçtr.. 
melde ödedl 

Btr J1lld ifini ecnebi bir memı--. 
M t8IDlll et.met 'f'Ultelhd ba ruhta 
kavrayan arkadaflaı'm hlmmeCOe.,. 

gaJıeWe Türk pa.tJODl&n. Amerlb 
1"1 tefkilitmm sergide çıJmrdıiı l>G
tün mii4kü1Atı qmak mecbw1Jetine 
ratmen gününde yetiftl. Btmeıı ~ 
enel b&flayanlan ceride bıraktık 
ve Türk azminin seri:>es bir abada w 
kadar zengin verim temin edebilec&

lini, zaman lm1llni ilteytnce, ne • 
dar lehine çev1reb1lecejtnl herkeae 
gösterdik. Herkes parmak 111rdı In
taat safhalarını günü gunüne takip 
eden bir adam için Türk sergtatntn 
30 nisan günü bütün terttba ile ık 

olması, bu binada o gün t• le• 
şiye yemek yedirileb ..&il • 
gözun inanamayacağı 
içınde dbğrudan d~ yalda 
manzarası vardı. ~ aada 

Bunun manasını Amerlil'1az 
düşündüm. Şu kanaate v 
Tiırklerde Anglo • Saksonlarda 
retle karşıladığımız yaratıcı kl 
tamamile vardır. İstibdat idar 
nin bütün ga.yreU, taassubu afyoa 
diye kullanarak bu enerjiyi uyuft 
mak için müracaat edilen bütün Y• 
sıtalar bile bunu tüketememlşttr A
radaki fark, Anglo. S&ksonlar eD81'o>' 
jilerini aerbesce kullanablldtkleıl 
halde bizim liUn memleketıertndm 
gelen tesirlerle bunu usul zinciri 
ne vurmamız ve mesullyet ft muı .... ~. 

7etıeri umumi bakmıdan 

hale koymamızdır. 

ilana kalırsa Nevyork ~ 
tırak etmemisden .,. bu Yf/11/M Ue 
Ang1o - SVMn &J.emUe aııa bir~ 
kurmamzwd•n edeceltmta m ·~yük 
iltifade, haldkt vaztyetbı .AJlllllikada 
göribıQr hale gelen ak'sl-1 olclo-
tu gti &örebllmemizdlr. Bunrıar 
10nrak1 yazılarda da bu .-ıhtm 
ta lliıerlnde, fırlat dü.ft~. dl· 
tmı. ~ _l(jlf 

AJunı.ı~· 

Felaketzedelere yardım _____ _ 

Bugün viliyette büy.uı.:ıı 
bir toplantı yapıla~ 
Halkevlerinin içtimai yardım ,aW.,., 

çamQfır ue •air qya laazırlıyor 
Ze1ae1e teılketaedelerine yardım JD. ı teııraaa IOO lira tıebeıTtl _. .,j/1111" 

mlfıea. J1lbqı münwbetlle, ruml nuıılyetkt baber ahnm1fl# 

daire .,. müesseselerin kapalı oıma.. 1'ıym8tli aanatkar.-a .alillltl 
ama ratmen. buiün ölleden IOlll'& Nanddin. bir _......u 
t.oplanaeütır. Bu *c>plantıda Wl ı. M~ haber ..,,.,..... ... 
mltelertıı :faallyetl ıedk1k edilecektir. re kıymeUI aanatkAmml Müs* & 
Ya.nıı, davet edilen müessese Te ~ ' .-tım ..-, 
ketlıer mtımessilleıile g6rüfülecektir. ~· febrimizdeki , __ 
Yann yapılacak tebemllerin aıne müracaat ederek, seıseıe 
tesl gününden fazla oıacatı = zedeleri menıaatine bir konser 
ediliyor. te amade olduğunu b :....ırne_...IJ 

. konser yakuıda sehrlmhıde 
Kaza ve nahlyelerdeki Kızılay t&- bütün basıl b dııll 

şekkülleri de hararetle çalışmaktadır. ve a yar~ 
Para ve eşyanın nereye teslim edllece- emrine terttedi ecektlr ~,..A_ 
tJ.ne dair attşler yapıştınlmışb.r. klnn bu hareketini takdirle 

Halkevler!nin 1çtımat yardım fUb&
lerl de tellketzedelere eşya, çam&flf', 
yorgan, ba.Uanlye gibi eşya hazırı~ 

maktadır. Bu husueta büyük bir faa
liyet vardır. Hazırla.nan eşya en ça
buk vasıta ile fellket mınta.ka.!ına 

gönderilecektir. 
Kadık6y tali yardım 
komitesine teberriller 

30 btrlnclk!nun akşamına kadar 
Kadıköy tAll lıomlteslne yapılan te
beni11er 2738 ltra 61 kunıf tutmakta
dır. Baflıca t.eberrüde bulunanlar 
şunlardır: 
Ll.ra. 
1000 
500 
324 .. 
155 

Bayan Aliye Ali Moral1 
Edvin V1t.ol 
Bayda.rpqa llsut talebeleri 
Kadıköy haTagazı şirketi memm 
n rn~demlert tarafından 

100 Bay Naci Ali Moralı 
161 40 Kadıköy 28 tncl hamallar boli.ltt 

Doktor Muzaffer Şevkinin 
teberriHl 

Oq .,.. del'erll doktorlanmızdan 

Muzatfw Şevk1nhı Ankarada ımıı 

pıdlm Jımıltell '8f*kGl eder etmm 

İzmir polislerinin teberrill 
1zm1r Sl (AA.) - J>Dn hm1r p.

lis vardım sandllı heyeti umumi tJI. 
sen~tk içtim yapını~ ve hlue&ıf
lara isabet eden bir senellk tem_.. 
i1n tutan olan 2363 llrayı yer ~ 
tısı felAketzed ıertne yardım olmall 
iblere Kızılaya terkedf=.,. kal9 

ftl"lllifth'. 
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Maginot hattındaki askerler için 
tiyatro heyetleri teşkil edildi 

Moris Şövalye, Jozefin. Baker, Tibo, Korto gibi bir 
çok tanınmış sanatkarlar cephede müsamereler verdiler 
Fra.naada, cephede bulunan k.ıtaa.- , ~ · ' ·-·--'4llr,.:.mt-" :: 

tın tiyatro ve konserlere l'&rmcıya. ~ 
dar bütan thtiya.çlannın teminine çok 
büyük ehemmiyet verilmektedtr. Yer 
altı istihkamlannda.ki gaJmelet'de sık 
lllk konserler ve tem.sıller veriliyor. 
Fransız radyo idaresi, cephedeki aa. 
&erleri eğlendirmek için programla
rında mühim ta.dlller ve yen11ikler 
yapmı.ştır. Radyo tdaresi,g\lnün ve g&
cenin muayyen saatlerinde temsiller , 
ve konserler vermekle beraber, bizzat 
cepheye giderek askerler önünde tem 
siiler verecek bir harp tiyatrosu da 
tıı.ueıerını ya tiyatro heyeti cepheye 

Bunun üze~-'Tlaksadla teşkil edilen 
ğüne gittik. Gerosu da 15 tesrinisa
tığı halde talilJı:eket etmiştir. · 
m~m ı.ştık. ~1len ilk tem.sil koluna, j 
aa~·es olar~ye, J<nefin Baker ve revü~' 
cBır ba.Yi}an diğer meşhur yıldızlar 
lardı. !muşlardır. Bu tiyat roya genç 

Elle girlslerden mürekkep bir b~ 
~az~ıyeti de tertik edilın1ştir. 

Moris ŞÖ\'alyenin cephede muhtelif 
n oktalarda kıtaata söylediği şarkılar 
çok beğenilmiş, tiyatroda bulunanlar 
mütemadiyen gülmüşlerdir. Şövalye 

bwıdan çok mütehassis olmuş: .-Sizi 
bir iki saat eğlendirebi lmişsem, bu be
nim için. en kıymetli şeydir.> demiş
tir. 

Artist, İngiliz cephesinde ingilizce 
şarkılar söylemiştir. Burada temsiller 
cepbeye yakın küçük bir şehrin tiyat
rosunda verilmiştir. Temsillere İngiliz 
başkumandanı general lord Gort, er
kanıharbiye heyeti, zabit ve n efer bin
lerce kişi gelmiş, bunlar da artisti çok 
alkışlamışlardır. 

Tiyatro heyeti ile beraber temsiller 
vernıek üzere cihanşümul bfr şöhret 
sahibi olan Alfred Koıto ve J ak Tibo 
glbi ınUsiki üstadları da Maginot 
hattına gitmişlerdir. Cepheye giden 
tik tiya tro beyeti,muhtelit bir temsil 
kolu <l1nn A li B . B C L~, azası Fo erJer, A. . ., 
Varyete \"e Balfaba.ren gibi Parisln 
\"a.ryete tiyatro art:.ıstleri arasından se
çilm.JsJerdir 

. . . ~·' 

Ilk ' 
0 

x_atrosu, Fransız büyük 
erkaruharbiyc h&"etinin kara.rı veç
lıile, karargahı 1mumi civarında yer
leşecek ve tcm.illeıine ba!şıyacaktır. 

Ordu ve güzelsanatıar mensupları, 

heyetin t®sil edeceği eserler hakkın
da taın~ile mutabık kalmıştır. He
yetin sahı:ıcye koyacağı eserler, ağır, 

can sıkıcı değil, güldürücü ve eğlen
dirici eserler olacak, numaralar Pa.rl
sin en büyük tiyatrolannda oynanan • 
numaralar gibi mükem.mle olacaktır. 

Harp tiyatrosu mi.idiıiyettne Paris.. 
t eki Halk tiyatrosu müdüıii Pol Abra
haın, muavinliğine de bir senedenbe
ri Maginot hattında nöbet bekli yen 
askerleri, idaresindeki trupun ,·erdiği 
temsiller ile eğlendirmekte olan Jorj 
Malstor tayin edilmiştir. Fransız baş
l{umandanı general Gamelln, J orj 

~tor'un cephedeki askerleri eğlen. 
ek bahsinde gösterdiği muvafta
Jt takdir etmişti. 

nsil trupları, Cephe tiyatro ida
munı1 müdürlüğünden izin al

m•ça cepheye gidemiyeceklerdlr. 
ceıe gidecek tiyatro heyetlerinln 
tan~şekkülleri, ayni idare tarafın
dan dik edilecektir. 

Ce_.ye hareket eden ikinci harp 
tiyatrı artistleri arasında meshur 
mugaıye Lucienne Boyer ile 'eski 
Krenmkan ve sair danslan siyah 
dantc. tuvaletlerle oynamakta olan 
balet SU;tıeri vardır. 

Fraru, komedi muharrirleıinden 
"rurtp1'··· . F d 

* lu·~- --·An, Labıs ve ey o'nun en şuh 
1e bir per delik kome<iileıi. cephede 
te:rnsll edilecektir. Pari.s operasının 
balet heyeti de piyano ve keman vır
tüozlerlnin refakatinde, askerlerin 
t erefine birçok dans numaralan ya
pacaktır. Velhasıl Fransanın tanın
mış temsil, musiki sanatkdrları, as
k.erleri eğlendirmek için cepheye git
nıi,ıerdlr. Askerler, bu mümtaz sanat
kArJaruı vereceği emsilleri sıra ile 
t akip edeceklerdir. 

İngiliz asker ve zahitlf'Fİ Sifra13cyi aUuşhyorl:.ır 
(R~simdc oı·la locatlı:'I görüicn İngiliz başkum<.ndan gc.'neral Gort'dur.) 

Texas'ın hazinelerini elinde tutan 
1,20 metre boyunda bir cüce 

Ameril:a Birleşik 
Texsa'ın en büyük maliye memuru 
bir metre 20 santimetre boyıu1da bir 
cücedir. Lockhart adındaki bu me-
murun elindPn her sene milyarlarca 
dolar geç?.r. Locld1art bir nevi umumi 
vezne müdürüdür. Texsas hük-0.me. 
tinin hazinesinin anahtarları onun 
elindedir. Bu vazife intihapladır. Halk 
dokuz seneclenberi mütemadiyen 
kendisini intihap etmektedir. Buna 
sebep becerikllliği ve doğruluğudur. 

Lockhard 60 yaşlanndadlr. Ağırlı

ğı 56 kilodur. Boyu pek kısa oldu
ğundan kendisine mahsru.; bir masası 
vardır. 8 yaşında bir çocuğun otu
rabileceği bu masada yerleşir ve ak
.şama kadar çalışır. En mühim meş
gale.si sabahleyin kasayı açmak. ak
.sanılan kapamaktır. Kasanın önünde 
daima silahlı polisler nöbet beklerler. 

Lockhard neşeli ve şıklığa meraklı 

bir adamdır. Sabahları aynanm kar

şısından güç ayrılır. Bu ayna da ta
bii alçaktır. 

Yukandaki ı·esirnlerde akşam üze-

Litvanyada bir komünist 
tevkif edildi 

Kamıas 31 (A.A.) - Gizlice Sov
yetler Birliğinden Litvanyaya dön
müş olan Litvanyalı komünist Seni
zeus, polisce tevkif edilmiştir. 

Alman - Hollanda klering 
anlaşmanı bir sene 

temdid edildi 
Amsterdam 31 (A.A.) - Holianda 

Hariciye Nezareti, Almanya ile Hol
landa aras.nda mevcut klerin mua
hedesinin bir sene müddetle tandit 
edildi~ü1i bildirmektedir. 

ıi kasayı kaparken, masası başında, 
saçlarını !ırçaJarken görünüyor. 

Milletler cemiyetinde 
tasa rruf 

Cenevre 31 (A.A.) - Mmetler ce
miyetinin 157 yüksek memuru tasar-

' ruf sebcbile Jst1fa etmek mecburiye
tinde kalmışlardır. Bunların arasın
da gern~ı sekreter muavini ve Sovyet
ler Birliğinin Cenevre murahhası So
kolin de vardır. 

----.-..w =-=--ı A.pa.rbman sahipleri 
Boş dairolerinize hemen iyi 

kiram bulmak i(:in (<A:~am» ın 

KÜÇÜl); iLANLMU'ndan isti
fade edinir.. 

1 IUnunusani 1941 

• 
lzmir mektupları 

Ege mıntakasında on yedi 
milyon kilo tütün satıldı 
Son günlerde üzüm satışları 

· çok hararetlendi 
İzmir (Akşam) - Tütün satı,şlan, 

büyük ticarethaneler llıtiyaçlan olan 
nefis tütünleri sa.tm aldıktan sanra 
çok yav~ bir şekil almıştır. Şimdi 
piyasada daha ziyade küçük firma
lar do18fID.akta, müsta.hsll elinde ka
lan üçüncü ve dördüncü kalite tü
tünleri kilosu 25 - 30 kuruştan mi.i
bayaa etmektedirler. Bunlar, ıskarta 
çıkardıkları bazı tütünleri de kilosu
nu 5 lı:urwşta.n almak istemişlerdir. 

Müstalıslller .bu yüzden mmtaka ti
caret müdürltiğüne şikayetlerde bu
lunmuşlardır. 

Şimdiye kadar Amerikan Tıobako 
kumpanya& Ege bölgesinden 3,300,000 
kilo, Olen Tobako 2,100,000, Geri To
bako 1,400,000, Yerli ürünler limited 
şirketi 1,5 milyon, Hernıan Spirer 
2 milyon, Borovalı Biraderler ticaret
hanesi 1 milyon, Felemenk tütün şir
keti 1.100,000, İnhisarlar idaresi 800 
bin, Türk Tütün Limited şirketi 500 
bin, Ferid Ywıuf ticarethan esi 600 
bin, Abdi Fuad müessesesi 200 bin, 
Şerif Rıza haletleri 250 bin, Savel Li· 
ro!ted 160 bin, Fetvacı ticarethanesi 
'15 bin, Hüseyin Sabri müessesesi 50 
bin, diğer firmalar da 300 bin kilo 
t ütün mübayaa etmişlerc:Ur. Umumt 
yekU.n on yedi milyon kiloya yaklaş
nuşbr. 

Zeytinlikler yetiştirilecek 
Mıntakada zeytlnllk.ler yetiştirecek 

olanlara Ziraat Vekaleti tarafından 
kredi açılması muvafık görülmü~tttr. 
Delice mıntakalan da tesbit edilmek
tedir. Bunlar, köylüye verilecek., aşı 

ile ıslah edilerek zeytinlik haline ge
tirilecek ve yetiştiriciler namına ta
puya bağlanacaktır. 

Üzüm satışları 
Son günlerde İzmir piyasasmcla 

üzüm satışları çok hararetıenmi.ştir. 
Bunun sebebi, İngiltere İa.~e Nezare
tini..."!, Ticaret Vekaletile Türkiye 
üzümlerinden 10 bin ton üzüm mil
bayaası için bir anlaşma yapmasıdır. 
Daha evvel İngilizler, piyasadan 5,000 
ton üzüm almışlardı. 

Bu mübayaalann tevali edeceği ,.e 
rekoltenin , kısa bir zamanda tama
men satılacağı kati surette anlaşıldı
ğından üzüm satı.şlan hararetlenmiş, 
fiatlerde de evvelkine nisbetle bir ku
ruş kadal' yükseliş olınu~tur. Fakat 
incir satışlan durgundur. Maamalih 
incir mahsulünün de tamamen satı
lacağı kanaati vardır. 

Pamuk satışla11 da hararetlidir. 
Türkiye - Romanya ~rasmda meı1 
ticaıret anlaşmasırun tevsii için ya
kında bir anlaşma yapılacaktır. Mü- · 
zakerelere devam edilmek•teclir. Ro
man.yaya., bilhassa pamuklanmızın 

fazla mikdarda ihracı mevzuu bahiıs
tir. 

Trakyada kıymetli eserler 
tamir ve ihya ediliyor 

Mimar Sinanm asfalt yol üzerindeki eserlerinden Babaeski camisi 

Edirn.e (Akşam) - Yezir Sokullu
nun Mimar Sinan eseri hamamları 

Türk kültür tarihinde birer şaheser. 
dir. Edimenin Üç şerefeli karşısında
ki hamamlann plan ve keşifleri l'v1i· 
mar Kemal Altan tarafından t.amam. 
lanmıştır. 20,000 lira sarfile bu gtizel 
eserler de kurtanlacaktır. 

Vilayet Umumi ve Şehir mec
lisleri bunun için Belediyeler ka
nununa uyarak birUk yapacaklardır. 

Balkan harbine kadar işliyen ve 
şimdi harap bir halde bulunan bu lıa
mamlann istimlak muamelesi yapıl
mak üzeredir. Bunlar gibi Ha~·sa ve 
Lülebw·garzdaki gene Sokullu vezirin 
Binan tara.tından yapılmış hamamla
rm keşif ve pla.tılan da bitmiştir. Tam 
asfaltın üzerinde olan bu güzide eser
ler de önümüzdeki s'ene içinde kurta
nlara.k iyi bir hale konacaktır. 

Babaeski.de yeni asfalt üzerine dü
fell ve Vizede de güzide bir rer tut.an 
Osmanlı devrinin üçer asırlık haman1-
Ian da mahalli Belediyelerinin him
metile beşer bin lira sarfedilerek kur
t.anlmı.ş ve sıhhatı umumiyeye hediye 
edilmiştir. 

Diğer taraftan Başvekaletin liitüf
lerile Havsanın tam ortasında Sinanın 
büyük luymetteki eserleıinden bir ca
mi de 30.000 lira sarflle yeni denecek 
bir tarzda yapılmıştır. Bu eser de en 
geç bir aya kadar bitecektir. HRvsa 
içinden geçen asfalt kısım Nafia. Ve
kfüeünin himmetile 13 met re genişle· 

tilecek ve burada inanıncserlcrini içi
ne alan güzel bir park vücude getiri
lecektir. Umumt müfettişliğin mimar 
ve mühendisleri bu işle ve oraya geti
rilecek su işile meşguldürler. 
· Edirnenin ticaret ve kültür taı'illin
de büyük bir mevkii olan Sina:r..ın 

eserlerinden meşhur Alipaşa çarşısı 
da nihayet canlanıyor. 

Harp felaketinden sonra sönmüş ve 
dörtte üçü boşalmış olan çarşı, son iki 
sene içinde ve hele son zamanlarda 
tP.krar dolınağa başlamı.~tır. Harap \'it 

akıD.iııi yerleri hazinenin ve Evkafın 
ayırdığı 151000 liı'a ile ınimarlar neza
tinde tamire başlanmıştır. Tamirat 
iki aya kadar bitecek ve çarşı eski ka
labalık halini alacaktır. Şahıs malı 

olan dükkftnlar da bu tarzda tamir& 
hazırlanmaktadırlar. Bu güzel çarşı. 
nın açılması ve baştan başa dolması 
Edime için mesud bir hfıdise olacak. 
tır. 

Diğer taraftan plan ve keşifleri ya

pılmış olan Ekmekçioğlu kervansara

yı ile Rüstempaşa. hanlarının da de~ 

ıet.çe istimlak ve imarına geçilmiş ve 

bedesten de Vakıflar umum müdürlü· 
ğü tarafından esasıı'bir surette tamir 

edilmiştir. 

Böylelikle Koca Sinanm eserlerinin 

seri halinde kurtulmuş olması Edirne 
tarihinin ve milli inkılap tarihimizin 

yaldızlı sahifelerini teşkil edecektir. 
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Cin - Japon harbi Resmi makamlarca tesbit Eski ilimler zelzeleyi 
nasıl izah ederlerdi? 

Ecdadımız zelzelenin mahiyetini bilmez, 
bu hadise karşısında eli kolu bağlı kalırdı, 
bizim onlardan farkımız sadece zelzelenin 

sebeplerini bilmekten ibarettir. 
Yer sarsıntısı ilk devirlerden itiba- la dalgalı, arazisi yumuşak ve mağa-

ren insanlığı daima dehşete düşüren lan çok memleketlerde olabile.:;eği 
bir afet olmuştur. Ecdadımız zelzele- ileri sürillmüştür. Bir zamanlar da 
yi, nereden geldiği bilinmez korkunç yer sanııntılarının arzın derinlikle-
bir düşmanın savleti addeder, kar- rinde saklı bulunan ölüm başlangıç-
•ısında tevekkülle boyun eğmekten !arından birinin kurtulup yer yüzüne 
başka çare olmadığına inanırlardı. çıJ..r • .masına sebep olduğu, veba tevlld 

Zelzeleyi önlemek kudretinden bu ettiği zannedilirdi. Vebanın gömill-
gün halA mahrum olduğumuza göre, meden ortada kalan cesetlerin tefes-
binlerce sene evvel yaşayan ecdadı- suhundan ileri geldiği o devirlerde 
ln.ızl:ı aramızdaki fark sadece bu ta- henüz bUlnmiyordu. 
bii hadisenin ncreden gf'ldiğhıi, se- Aristote ve Pline zelzelelerin baş-
beplcrini bilmemizden ibarettir. ladıktan sonra kırk gün devam ede-

Zclzcle dediğiıniz hadisenin müp- ceğini sanıyorlardı. S~que ise z~l-
heıniyeti asırlarca devam etmiş, dai- zelelerin sadece yaz mevsimlerin~ 

. ll'l.a esrarengiz sebeplere atfedilmiş, münhasır olduğunu ~öylerd.1. Ona gö-
ilk asırlar ve bilhassa ortazaman re insanlar kış günlerinde zelzele ola-
2arfında yer S::!rsıntısı ilı\ht gaza.- cak diye korkmamalıdırlar. Aristote 
hın bir işareti sayılmıştır. Cehc.let bu fikirde değildi. İlk ve sonbahar 
devrinde dünyanın bir öküzün boy- mevsimlerini zelzeleye daha mtisait 
tıuzu üzerinde durduğu ve bu hay- buluyordu. 
\ranm zaman zaman başını sallarna- Yine bir lalam alimler zel'leleyi 
sımu zelzelelere sebep olduğuna ina- dört kısma ayırmışlardır. Bir kısmı 
'1.:ıhyordu. aşağıdan yukan doğru olur. Bu ar· 

Yer sarsıntısını bilhassa eski Yw1an ~an merkezinin kaynamasından 'l~ri 
\re Romalı müellifler mulltellf şekil- gelir, yeni bir takım arazi. parçaları 
lerdc izah etmcğc çalışmışlardır. İç- veya adalar zuhuruna sebep :>:i:ur. 
ıı:~~inde bu hadiseyi menşei semavi Ufki zelzeleler dağlan ve şehirlert 
<>le.tak kabul edenler, rüzgar, hava, harap eder. Yukarıdan aşağı doğru 
su. veya hararetle münasebeti oldu- olanlar yer yüzünün bir kısmını ba-
kunu iddia edenler vardı. Bu husus- tınr. Dördüncü cins zelzele ise :;ade-
ta ileri sürülen fikirler muhtelıftir. ce yer altında gürültüler çıkararak 

bemocrite, Anaximene, Thales ve dolaşır. 
Lucıecc zelzele!Pri toprak tabakaları Zelzele eski ilim adamlarını çok 
altında gizli büyük .su kütlelerinin me.sgul etmişse de ortaya attıkları 
Yer dcğiştirmt>leri şeklinde izah edi- bütün fikirler hAdiseler tarafından 
Yorıardı. Democrite'e göre büyük çüı ütülmü.ştür. İzahlarında muhte-
Y<tğmurların bu sulaıı taşmnası yer lif aynlıklar gösteren alimlerin bir-
sarsınt1Ja11na sebep olur. Ieştikleri tek hakikat zelzelelerle vol-

Anaximene ise bu suların kuruma- kan fışkırnınlarını biribirine karış-

sı arzın kR.buğunun kuruyup büzül- tırmarnış olmalarıdır. 
mesini ve dolayısile yer yer sarsıntı- Tepelerinde geniş ağızlar bulu,. 
lal'ı intaç eder diyordu. Thales bir nan lav püsküren dağların manzara. 
llUsus! nazariycyc istinat etmek.si- .sı onları bu hakikate götürmüştür. 
ıin yalnız suyu itham ederdi. Lucre- Zelzelelerin mahiyeti jeoloji ilmi 
ce'e gelince o yer altmda gizli ne- meydana çıktıktan sonra anlaşıldı. 
bitler bulunduğıınu, bu nehirler Bugün bile bazı nazariyeler çarpışı-
a.ltarken büyük toprak yahut kaya yorsa da alimler, eskiden olduğu gi-
parçaJarını kopardıkça tesiri insan- bi. yine bir noktada ittifak ediyorlar. 
ıat tarafından lıisserulen çöküntü- O da zelzelelerin gittikçe azaldığıdır. 
ıere sebep olduğunu iddia ediyordu . Her çöküntü arzın kabuğunu biraz 
~naximandrc rüzgarlan itham daha tahkim ettiğinden yeniden vu-

edercti, Arlstote'da ayni fikirde idi kua gelecek zelzele hadiselerinin ya. 
ye Zelzeleyi arzın içine tıkılan rüı- pacağı zarar da bu suretle hafiilemiş 
gı\rlarııı tekrar dışarı çıkmaları tar- olur. 
ıında izah ediyordu. Ona göre rüz- Eskiden zelzelenin sebebi başlan-
gfırların en müthişi zelzeledir. mızın üzerinde aranıyordu, bugün 

Pline bulutı::m parçaiayaıı gök gü- ayaklarımızın altında olduğu bilini-
rliltüsü ile topruklan sarsan zelzele 

1 
yor. Fakat insanlar şimdi de bu fe

arasında bir münasebet buluyor Ana-
1 

lakct yakla~mad.an önce tedbir al-
xagorc ısınarak kabaran havanın yer nıak, mani olmak veya yapacağı za. 
a.ıtına nüfuz ettikçe toprağı çatlatıp rarı önlemek hususunda eskilerden 
sarstığından emin bulunuyordu. ileri gitmiş değillerdir. Genç, ihtiyar, 
~er sarsıntısının bu şekilde izahla- kadın, erkek, zengin, fakir tanıma-

n bir takım garip ınütalfıalann da yan bu felaket nasıl insaları ayni 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bir bedbahtlığa süı11klüyorsa illın Üe ce-
zalllanıar Alimler zelzelenin yalnız halet de bu tabtt hil.disenin eşiğinde 
geCeleri olabilcce~lni san~lardır. kucakla.pnaktadır. 
EJt şiddetU zelzelelerin denizleri faz- ı Ş. R. 

K E ·NAN 
Basımevi ve Klişe Fabrikası 

Sahip ve müdürü : Kenan Dinçman 

Son sistem makinelerle mücehhez klişe 
atölyesi - En mükemmel tabı makine

leri ve mücellidhane takımları 

AlelQmum klişe ve tabı lflerinde en titiz mOşterite r l 
bile memnun bırakacak vaziyette bir mOessesedi:-. 

Mecmua, Broşür, Kitap, Defter, Nefis renkli 
baskı işlerini en ehven fiatle deruhte eder. 

Bcını41; ciıJannda Narlıbahçe aokağııula No. ıs Telefon: 20113 
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Hankenin ıimalinde kanlı d 1 h • 

muharebeler oluyor e i en asar ve za yıt 
Çwıgking 31 (A.A.) - (Reuter): 

Kuang - Tw1gdaki Çin kararg!hın
dan alınan telgraflarda Çenkingdeki 
Çin kuvvetlerinin Japonların Kan
ton - Hanken demiryolunun ötesin
deki ileri ııareketlerini durdurarak 
dtişınaru mühim mağlubiyete uğrat
tıklarını bi1dirmektcdir. 

Çinliler, Japon oı duswmn merke
zini Narreu vadisine çekildikten son
ra Kantonun 50 kilometre kadar doğu 
şimalinde bulumm Niupeichide mu
kabil t.:ta rruza geçmişleı dir. Muharebe 
bütün gece devam etmiş, Japonlar 
Liangg - Keunun 15 kilometre doğu
cenu.bw1a ta.rdedilm~tir. Japonlar 
200 kanıyon ve bir çok zırhlı araba 
bıı aknuşlardır. Salı günü 2000 Japon 
öldüğü haber verilmektedir. 

Çin ordusu, k!mmuevveı başından
bcl'i muhtelif- cephelerdeki Japon za
yiatım 100 bin olaı-ak tahmin ediyor. 

Halen llankenin batı şimalinde 

kanlı muharebeler cereyan etmekte
dir . 

A vusturyanın istik~alini 
iade için... • 

I.ondra 31 (A.A.) - Hür yurtları
nın ihyusını arzu eden btitün Avwı
turyalılann gayretlerini telif etmek 
maksadile Londradaki eski Avusturya. 
ataşesi kont Huynun idaresinde bir 
teşekkül ihdaa edilm~tir. 

Huyn, Sunday Times gazetesine 
yaptığı beyanatta teşkilata cümhuri
yctçiler de, monarşistler de dahil bu
lunduğunu fakat hatalar irtikılb et
miş olan Schucshnigg Avusturyasınm 
tekrarını i.stemedikleıini söylemiştir. 

Plebisit meselesine gelince, hür 
Avusturya hürriyetini ne suretle kul
lanmak istediğini sormak kafi gele
cektir. Hıtlerin yaptığı plebisit esna
sında kenclisine zorluk çıkaran yüz 
b:n Avusturyalı tekrar hürriyete .ka
' uşmayı beklemektedirler. 

Yeni yılın 
eşiğinde 
(Baş tarafı ı nci sahifede) 

memleketlere mahsus naklıyat vası
talannı çoğaltma~a ihtiyaç ,ardır. 

1940 yıh başı diinya lıarb rejimini 
\·e milli müdafaa kaygılarını imar ta
aliyet!ne zaten engel saymayan Cüm
huriyet hiikd.metine daha ağır yük
leı· getirdi. Bu yeni işleri de başaxa
cağma şüphemiz yoktur. J\lillei ken
disine, h{'r zamanki gibi, en sağlam 
deskktir. T.-h!ikc \'e felaket anlann
<la daima tezahür eden bu Imrşılıklı 
itinıad, Tiirkiyenin yıkılmaz kudreti
ni yapan birliğin temefüü teşkil 

tdiyor. 
1939 yıh, yurd dışındaki korkunç 

fırtınalara, yurdun i~indc en müthiş 
bir IE'lak<'tin matemini katarak sona 
f'rdi. Fakat, clışarda ye içerdeki hAdi
seler ne o1ursa olsun, 1940 senesine 
tabiatın haksız ve kör rulnıiine isyan 
eden cer-aret ve azmimizin bütün 
kudret ve kabiliyetile. bu fcdakA.r mll
Jetin tarihdc.> birçok defalar yaptığı 

gibi, kaderin bütün cilvelerine gene 
meydan okuyarak giriyoruz. 

Yeni yılın tiirk milJeti için refah ve 
saadetıe do1u olma!'lmı dileriz. 

Nccmeddin Sadak 

ikinci ya rah treni de 
Malatyaya geldi 

(Baştarafı 1 tnci sahifede) 

Dün Erzincana 350 çllt çorap, 100 
adet elbise ve battaniye, 4000 kllo 
bulgur, 1245 kilo k::wurma, 3392 kUo 
ekmek ve Tütün inl1isanndan 240 
kilo sigara, 400 şişe konyak gönderil
miştir. Yann da erzak gönderilmesi
ne devam edilecektir. 

Beni kazasından 200 lira, Akça
dağdan 113, Kahtadan 150 lira Kı

zılay umumi merkezine yollanmıştır. 
Vali Jl'abri özenin ref"ıkaları riyase
tinde şehrimizin bayanları Halkevin
de bir toplantı yaparak büyük mik
yasta yardım için irnb eden tedbirleri 
almışlardır. Bayanlardan mürekkep 
grnplar mağazaları. gezerek elcise ve 
sair eşya teberrülerini kabul et meğe 
başlamışlardır. Mahallelerden başka 
millhakattan da erzak teberrüleri de
vam etmektedir. Malatya - Sıvas tren 
yolnmm :•çıld ığı h''h<' .. alınmıştır. 

(Boş ta.rafı 1 net ıahJfed~) 
VllA.yet merkezinde insanca ısayl&Jt 
yoktur. 55 ev kısmen, iki ev de tama.
men harap olm~tur. Kaza merkezle
rinde Zarada bir, S~h1rde l~O. Ko
yulhisarda 850 ki ceman 501 ölü vardır. 
Ze.rada bir, Şarkı:şlad.a iki yaralı var
dır. 'Diğer kazalardaki yaralı miktarı 
henüz tesbit edllememişUr. Kaza mer
kezlerinden Zarada bir mektep tama
men yıkılmı~, askerlik şubesi, hükft
met konağı, belediye, postane, adliye 
binası ve hapishane hasara uğranuş
tır. 

Koyulhisa.rda hükfunet kon&ğ'ı, jan
darma dairesi, askerlik şubesi kısmen 
hasara uğramıştır. Koyulhisarda. ya
pılmakta. olan yeni hü.kflmet konağı 
binası tamamen vıkılmıstır. 

Hafik ka.r.asm.ın. İp.!ile ~ahiye& mer· 
kezinde 203 ev yıkılmış ve bir kara
kol çökmüştür. Villyet köylerinde 409 
ölü ve 284 ya.ralı tesbıt edilmiştir. 
Yıkılan binalar çok ise de dnıı n 
mlkta11 henüz katiyetıe tesbit edile
memistir. VilA\·ct mınta.ıuı.smd& fİJll· 
diye kadar tesbit edilen ölü yektınu 
muvakkat rakam ıııs dür. 

Koyulhisar ve Suşehri kaza merkez
leri hariç, bunlara bağlı nah1ye ve 
köy mmta.ka1arında n Zara kazası
nın bazı köylerindeki zayiat.,. ha!ar 
miktarı yolların karlı Ye tiplli olması 
dolayısile muva.o;ala lmkAnı bulunun
caya :kadar kati değildir. 

MALATYA: - VHAyet mıntakasın
da ölü ve yaralı yoktur. Yalnız Arap
kir kazası merkezinde orta Te ilkmek
tep binalarında çatlakhk Tillrubulnıuş 
ve tedrisat tatil edilmi§tir. 

YOZGAT: Vilayet merkezinde öHi 
ve yaralı yoktur. Sorgun kazasının 

Tabaı1a köyünde üç ölü VBidır. Ak
dağ' madeni kazası köylerinde 0.ç, Bo
ğazlıp.n kazası Candır köyünde beş, 
ki ceman sekiz ha.fil yaralı vardır. 

Peyik nahiyt> müdürlüğü binam. kıs
men hasara uğramıştır. Maden kaza
sı cankurtaran jan.da.rma karakolu 
tamamen harap olmuştur. Dört köy 
camlsile, dört köy okulu kımwı ha
sar gönni.1'ttlr. Bundan b~ka. bir köy 
okulu da oturulınıyacak hale gelmiş
tir. Husus! binalardan köylerde 247 
ev tamamen yıkılmış, 182 ev de kıs
men ''e aynca 80 ev de hafif mrette 
hasar görmüştür. Bir ağıl. sekiz sa
manlık, altı ahır yıkılmıştır. 

TOKAT: Vilayet merkezinde, üç 
resmi ve 150 hususı bina ~tır. 
Beş ölü altı yaralı vardır. VtlAyet 
merkez ka.zası nahiye ve köylerinde 
beş resmi ve 638 huswıt bina yı.k:ılmı.,,_ 
tır. 545 ölü ile 291 yaralı vardır. Nik
sar ka?..asile nahiye ve köylerde tlç 
resmi, 700 husuşi bina yıkılımş olup 
690 ölü ile 1100 ~·aralı vardır. Erbaa 
kazası nahiye ve köylerinde 1659 hu-

IU!i bina yıkılnu§tır. 881 ölü n ~~3 
yaralı vardır. Zile kazası ile nnhiye 
ve köylerde 16 ölü ve 27 yaralı vardır. 
MüteadlUt köyler haraptır. Miktnn
ıun t&sbitine ça1şl.rnak1.adır. 

Artova llaPstıe nahiye ve köylerin.
de iki re.mı! bina taınamen 71 hu!)ust 
bina kısmen ve bir hususi bina d.a 
tamamen Jdnlmıştlr. İki ölü ve bir 
yaralı vardır. 

Resadlye kazasında zelzeleyi mü
teakip yangın çıkmış ve 150 haneden 
ibaret olan kaza tamamen yanmış, 
yalnız üç ev kalmı~tır. 236 ölü, 52 
yaralı vardır. 

Üçüncü yaralı treni Sıvasa 
vardı 

Sn·as 31 (A.A.) - Erzincanclan 
hareket eden üçüncü yaı·alılar tren! 
uat 12,40 da Sıva.sa gelınJştir. 

Şebinkarahisarında hasar 
Giresun 31 (A.A.) - A1ucradan alı· 

na.n mal.funata göre, hükumet konagı 
ile Munadevel nahiye müdürıtigıı bi
nası yıkılını.ştır. Sıhhi ekip ve malzı-
me gönd~tir. 

Kazaca bütün köylere yard1m )'a
pılmak fu:ere beş koldan memurlar 
çıkanlınıştır. 

Şebinkarahisar kazasından alınan 

habere göre, yeni yapılan taramada 
lekiz köyde yen.iden 130 ölü ve 51 J2-
ralı tcsbtt edilmiştir. Vil~yetteki mü
teka.id sıhha.t memurları da sıhhi e:klp
lere ntıhak etmişlerdir. 

'ltrcboluda yeni hadise yoktuı-. 

Erzurumdan bir tren 
hareket etti 

Erzurum 30 (A.A.) - Yann Eıı.in
ce.n tstikametiri.e tahrik edilecek tren
le kUlJiyetll miktarda. ekmek. ~eker, 
kavw·ma, yağ, çay ve diğer maJ;eme 
g~nderilecektlr. 

Ölenlerin ilk listesi 
Zeb.ele mıntakaınna giden muh:ı.rrlrirr.1-

sln ao b1.rlnclkAnunda acele verdiıJ,ı ~u 
f;e]graf dün akşam yedide elimize sı::.nı~
tir: 
Eşiköy 30 (Akşam) - Erzincand:ı.. tıı~n

lerin tam sayım henüz hlc blr yere gı> lme
mişUr. Demlryollar 1n~at kısmında olt n
ler mühendis Bedri, Salih, Akif. ~i.ıl"\ ·yan 
Nuri ve ailesinden 8 kl!}l, sürvey:ı.n Salih 
ve aile.sinden l! ki.şi, eürveyan Mahmud ,.e 
~uğu. ootllr Dursun, sürveyan Bıl: lır 
iki çocu~u, sürveyan Et<Cmln alle<ı!nı> 
1 kiJ!, sürfeyan Ra.gıbın ailesi "fl! 4 ' 
tu, :santnLl memuru Osnıaruıı allt> 
OOCUğU. odacının alle.sl VP. ~OCUğU, 
8ıtkının 2 oooutu, tamırettan 22 ınnt-. 
p.vu1?, tel oav~ Mı-bmedlı. a1Jesi Ye ı. 
ooougu, ambar memuru Recebin k:ı.yn .. -
na.sı ve çocutu, s{lrvey;ı.n Rıtkmın ımnı>sl 
ve çocıığu, sürveyan Ferbadın iki çocuğu, 
atln•eyan Hıfnum anneannesi. pu. ntör 
Oeri1'Jn he~e.si, lstlml~ memuru ArJtln 
ka.yınblradert, a.ııesı ve çocuğu. 

A~u· yaralılar: Mühendis Nedim, sm' e-
1an Mustafa, Mehmed, kısım şefi U .. }rl ve 
kansı. 
Yukarıdaki malümat Erzincan n:ı1ia 

1D4aat re!& Adil tarafından gônderwnıı;
ttr. 
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Su baskını ralı 

(B~tarafı 1 inci ~aJUf«UI) 

Manisa 81 (A.A.) - Birkaç gün
den.beri şiddetle devam eden :ratmur 
sebebile Gediz, Kum ve Niz çayları 
taşmış, birçok köyleri 811 burnı~tır. 

Afyon hattında Y efllka vak istasyo
nunda ve Bandırma hattında Kayış
lar istasyonu yaklnlannda tren hat
ları bozulm~ olduğundan dünkü 
Ankara ve Bandırma trenleri yolla
rına devam edememişlerdir. 

su altında kalan köylere yardım 

tertibatı alınmıştır. Şimdiye kadar 
alınan raporlara nazaran ntllua ve 
hayvan zayiatı yoktur. 

Jzmir 81 (A.A.) - Birkaç gthıd'en· 
beri yağan yağmurlar Ege bölges1n
deki nehir ve ırmak.lan kabartmıştır. 
Torbalı mıntakasında yağmurlar Fer
tek çayını taşırmış, Tepeköy mahal
lesini. Çaybtı.5ı köyünü Te Eğerci 

köprüsünü .sulaı· istllA etmiştir. 

Tepeköyünde bir, Çayba~ı köyünd~ 
lld ev seller taz:ı,ildle yıkılmış, tehli
keye maruz görülen 15 ey de tahliJ e 
edilmistir. Nüfus za)iatı yoktur. Te
peköyde düşen )11.ldmmlar telefon 
hatlarını bozmu~tur. Ci.ımaovasmm 

Bulgarca köyünde birkaç ev kısmen 
yık:ılm!ştır. 

Bir iki gün önce su istil~ına uğ
rayan Me1~-l'hcn mmt2k .~mda sular 

9Milmeye ~ıaınıştır. Buna mukabJl 
fimdi de Manisa ovasını seller iııt.ilfi 

eylemiştir. MUna.kalesi kesilen köyle
re kayıkla sid1lerek vaziyetleri tetkik 
Ye erzak teVZi olunmuştur. 

yerde nü.tul zayiatı yoktur. 
Hiçbır 

Ak.hisardan İzm:1r gazetelerine ge. 
lem bir telgrafa göre yağmurlar yüıtin-
den Akhlsa.r ovasını da sular bar''ll~ 
n dtin gece yağan yağmurJ~ın sid-

detlııden 7edi ev yıkılmıştır. Di.ın ge
ce ve gündüz yalı:nurlar !uılalı n 
fakat fJ:ddetU olarak devam etmiştir. 

1neg8lde dereler taştı 
İnegöl 31 (A.A.) - Akşamdanbt 

devam edC!lll ya.Amurla.rdan derr 
ta.ş.mış bütün araziyi su basIDlşh. 
Zeriyatta ha8ar '°ktur. 

F ranıiz meclisi bütçeyj ,.,, J J., 
ittifakla kabul etti ·~ 

Pari.3 31 - Mebusan meclisi aüıı 

gece bütçeyi ittifakla kabul etmi tir. 

Büt~e şu suretle tevazün etmekte
dir. Masra!lar 79 milyar 889 milyon 

92 bin 898 frank ve varidat da 79 
milyar 961 milyon 82 bin 912 :trank
tır ki hasılM fazlası 71 milyon 990 bie 
14 fıank tutmaktadır. 
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Matemimiz karşısında 

Reiaicamlıanımaza ta~iye telgrafları 

giJnderen deolet reisleri 

A.._. 11 (.u..) - r.ı le tllto Harlcbe Vekilimi• aelea 
.-.U do1aJllOe .A'DW'lb btdellt .,_ telgraflar 
ll&:lfd rellll Bıoole9e1', lfoDanda U. 4üara il (A.A.) - Bani&MtNI 
llgeal ha§lne&tl wmumıtn, J'nııa teılbtıt ın11nwbetlle PolonJa But. 
Oümhmreisi Alber Lebrun. ~ cl19 Namı Zaleaki, Milletler Cemi:yflO 
fa mıı hqm.etl1 K&nJI, İngllten umuml klttbi Avenol, Arjantin Bari.o 
traıı b"f1'28*» altıncı Oeo:rpı1, tna olye Namn Marya Cat.Uoa, BhiefDE 
laJıinf8hı h8f1Detll Rıa Pehlm, :tıaı,. Amerlka HariclJ9 Nazın Cordell Hull, 
J& kralı hqmetli VJkt.ar Amanoel, Romanya Hariciye Nazın Gafenco, 
.Afganıstan kralı hqmetH 7Alür Ban. Çhı Hariciye Nazın Uang ÇUng Hul 

t.svıçre konfederasyon rei8l Etter, tarafından Hariciye Vekill Şükr11 S.
Elen kralı haşmeW ik1ncl Oeora-, raçolluna teeasür ve taziye telpaıı. 

n gelmit ve Hariciye Veldltmls ıam.. 
B~gar krah ~eW Boria, Polonya dllerine ...erdiği cevaplarda izhar~ 
Cümhurreisi VladislaT Racs Kiewics, m.1f olan hislerden dolayı tefekkürle-
Macar naibi amiral Horty, Yugoıalav- rln1 blldirmiftlr. 
ya naibi prens_Paul, Şarkt Krdün Emi- Almanya ve Sovyet Ruayanınl 
r1 fehametlu Aıtıir Abdullah, Suudi taziyeleri 
Aiabistan Meliki haşmetli Abdülbla Anlmnl 31 (A.A.) _Alman büyük 
taraflarından Reisicümhur Inönfine elçisi von Papen, Alınan Hariciye Na-
teessür ve taziye telgra!lan göndertl.. zın von Ribbentrop ve kendim namı-
miştir. na taziyetlerini Hariciye Vekfllne bll-

Reisicümhur bunlara Terdtii c»- dtrmiş, Alınan Sallblahmerfnln ~ 
Taptu gösterilen bu büyük alA.kadan dıma hazır oldufmıu söyliyerek m 
dolayı kendisinin ve memleketin te gibi yardımda bulunabileeeğtni SOl'-

,ekkürlerini bil~tir. muıtur. 
Sovyet büyük elçisi Trentief hükft-

Baıvekilimize selen meti ve kendisi namına Hariciye Ve. 
telgraflar kAletlne taziyetlerini btıdinnl§ttr. 

Ankara 31 (A.A.) _ Zelzele c:1oıa.- Polonyanm taziyeıi 
ille Başvekil Dr. Refik Saydama, Ro- İstanbul 31 (A.A.) - Zelzele fell-

kett dolapsile İst:anbuldakt Polonya 
manya Başvekili Tatareaco, Yunanı. konsolosu Wotdlech Rychlewtes, ı. 
Un Başvekili Metaksas, Fransa B8f- tanbul Vali ve Belediye Rel8l Dr. LMft 
vekili Daladler, İngiltere BqTek1l1 KJıdara tastyelerlni beyan etmtfUr. 
Chamberlain, JIJ8lr BafYeldJ1 Ali ıı... Paria Oniveniteai rekt8r8n8n 
lı1r J>afl', YugoelaYJa BaşYekUl a.. telgrafı 
koTlç, Afgan BafYekilt ....... . .. Pari8 tnmrsltıeet rektörti prolelör 
crana tuiyea bulunmUf)ardu'. BU8ll ~etfmisln utradJll ..... 

Başftkotmts, kendlledDa 'flWdlll ıı.tta ~ tbıtTenılW'nln du)clalu 
GeV&plarla filla'aıl duyplanm bildir- derin teemotlerl 1bılftl11İtıe rekta1l .. 
mlşUr. Cemil ım.111 telgntla blldlrmlftlr. 

Yabancı devletlerin f eli 
ketzedelere teberrüü 

• 
Irandan 50 bin riyal, Iraktan 12 bin 

Tirk liraaı gönderildi 
Talana 31 (A.A.) - Para ajana 

bildiriJur: ,gmıuıan ve Gön• ce
miyeti TlirJdyedeki zelzele lelik.,.._ 
delerı için 50 bin riyal gönderm.lflk. 

Büt.ün gazeteler, bütün hum ~ 
deş mıııettn derm acı.sma iftlrü et
tiğini kaydetmektedirler. 

Jllljdad 31 (A.A.) - Irak bilka
meti - Türkiyede zelzele fel&ketzect... 
leri için yardım olmak üzere 12 bin 
Türk lirası vermiştir. Bunc1an başka 
Irak Kızılay cemiyeti taratmdm. * 
defter açılmıştır. 

Türkiyeye sefer yapan vapur 
kumpanyalarının yardımı 
Lomtra 31 (A.A.) - Vapurları Tür-

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Tlrld,. -.ıe11t --·· 1400Unt ıTGD ant 
1 AYLJB.: llO • 180 • 
1 An.at 400 • - • 
l An.JIC ı• • • 

r tt?Ondlaa dabll .-.,_ eme'1 
.-.Ietetler: llelıelllt seoo. Ül •Jbll 

... .. &1IJlı 1000 bnlt&w. 

AdNa tebdm ıvm J1rm1 bet kurqtak pal 
slllldanı;.ek Jlınn1t1Jr. ------· 
Zllbde 11 - KUIBl • 

l!I. tm..ak otınev ötJe :tklndt Akfam Yatll 
" • 3:11 ., :n 9,,, 12,QO ı.

"~ ~ ı.ıe 12.1'1 14.3'7 18,50 18,28 

:,.,fd&reJı&ne: Bt.bıf.11 elvan Aollllualü 
...aa l1o. ıa 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye l 
AJqalD'm dçOK DANL&. 

arm dlkkaf31 okunama kendl
ae en eıveri§Jl JUrCrı :roruıma. 

kiye n. HJl"(iaefer Japan l.simlerl lf&
ğıda yazılı kumpanyalar ~ 

vuku bulan zelzele kmbanlarm.a ~ 
dun olmak üzere Adliye Vekili mi 
Londra büyük elçili B. J'etbl ar,ar 
~le 2550 llra ~ 

Papayani 510, Derman 110, Jmer. 
manm Wl1son 510, Westco\t Launm

ce 610, Olivier 510. 

Amerikan elçiliğinin teberriHI 
Ankara 31 (A.A.) - Haber ald.Jlı

mıza göre Amerikanın Ankara büyük 

elçıntt mllll yardım komitesine 180 
lira teberrüde bulunmu.p;ur. 

CAFER F AHRI nbı 
seri erinden 

YENi HARFLERi.& 
~ 

Sav., w PolM köpell • 
Tank butalıklaa M 
Tavuklan çok )'11ftUUt)atm* 
için ne yedirmeli) il 
Ne zamaa c:ivcrr ~. ı 
Tavukçulukta mUTaffaldyeda 
aım) 21 
Tawkçuluktan nud paıa 
kazanılır) il 
NıMl1 tavukçuluk yapılmehdat • 

ESKi HARPLERLı 
Muı.-ı ,.. tnakçulalt 100 

~ be.temek usqUl il 
AT .. ..ıo.. k8peklell *' 

..... ,..ıı IKBAt ...... 

&Sf &a 

Reiaic6mhurun 
seyahah 

Maclencle balar madeninde 
tedldlder yaptİ 

Madm 11 (A.A.) - Gece,t Brpul 
ı.taqonunda hUSUılf tnmıertnde .... 
çlrm Mlllt Şefhnı. sabahı.,tn oradm 
hareketle saat 9 da Maden'l f8l'eftmo. 
dlrmışlerd!r. İstasyonda kendilertnl 
mtmt ftltal, Maden kaymakamı ... 
Brpnl batır madeni müdtırtt taqa.. 
l.amlflardlr. Derhal otomoblllerte ~ 
den ncaJdanna ve İzabe fabrtkasma 
hareket edllmtşttr. :Milıt Şeftmill ~ 
nn cemer halinde istihsaltnden kfll
çe fe)tllnt alıncıya kadar geçirdiği .... 
uın istDıalelert birer birer tetkik 9'
ntışıer Ye mütehassıslardan bu mı.. 

susta uzun izahat tstemışıerdlr. 
Tetkiklerini saa.t 13 e kadar deYBlll 

ettiren MUtt Şettmtz Maden halkımn 
alkışlan arasında istasyona avdet ve 
saat 13.20 de Malatyaya doğru yolla
nna devam etmişlerdir. " 

Malatya 31 (A.A.) - Reisicümhunı 

hA.mil bulunan tren dün saat 19,55 te 
Malatya istasyonuna vasıl oldu. M1llt 
Şef merasim arzu buyurmadıkların

dan istasyonda vali B. Fahı1 özen.1 
kabul ecjerek yanm saat kadar tn. 
hat aldıktan sonra 20,30 da Çettnka.
ya istika.."lletinde hareket buyunnUf
lardır. 

Kızılav umuml merkezine 
teberrüler 

30 ilkkinun akşamı liate 
290 bin lirayı geçti 

Ankara 11 <AA, - 1tm1a7 aaUllll m..
a.tne lO Utinun &lalanım& tadar yaUn
lan teberrilat lt.neltdlr: 

A~ bulftft ..._ bertJlır 
dOtttnındaıı 
B. ömer Ahl reflkaa Bn. Nad&N 11 
Ahiden 
Elvas - Erzurum ha&U infaU IO,OOQ 
mOteahhltUtl 
GG.mıilk ve Inh1o1arlar VekileU T 
levazım mUmeyytzı B. Abdullah Acar 
Bn. Mehmed Alt Cebeaoy 10 
Dlf tabib1 ceıll Morali Te rertaa ao 
Bn. Pakize Morah 
BW'la Biraderler Ankara şubal 
memu.rJan 

40• 
BaşvetAlet metooroloJi itleri U. 500 
Mü. merkez tıeşkllj,u Me . 
Burla Blradcrler rn0ease5eai 
Ankara fubesi 
Qocult 8araJı Cad. No. 88181 
su.tol Bet1r Nlyaıd Brzineanlı 
Atpazan No. 211 bakbl Ali ft 
Mebmed Ulacanlar 
8ıhbat Veklleti tedıiaat bir1nal 
mtımey~ Ahmed Tekince 

• 
191 

T1taJ Tiirk Anonim şiıtceti mUD 1,10I 
yardmı ko.mJ.te:ri 
llmWt 1'e BJtam Daııkut mWl 1.000 
ıardım komitui 
KızılaJ' Ankara mertestnden _. f ,'Hl 
metli makbus karflltlı yapllaa 
Bayan Murdaıı Aaerden 
B. arahim Dur&r.den 
Anadolu klttbü memur " 
mü.atabdemlerinden 
ReJi &enenl firbtilulea 
Osmaı:ılı banbat Ue 
Zonguldatt.an 

lOI 
ı• ... .. 

10,000 

nsmanh bantall ile ~ m • 
Qlmanlı banim& ile matJfeb.lrdlD 700 
Yttbek Z1laat enat&~üsü taıatm- l.IOI 
dan llk parti olarak mllll Jardua 
bmtte.si 
Ankara Franlız •ftri Kzcellenee -
M. Massiltli tarafından 
Bayan Mumcu Mükerrem 
Matmazel Deniz Kolen 
B. Ibrahim Uyar 
Elektrik ve Ha.vaeua Türle 
Anonim şirket.l 

IO 

' • 491. 

Mimar K. Okul 41 A talebeleriıuWı 3 • 
Bahçeüe•ler Dkolal1 talebealrlD<lln 10 
lıllmar K. Okulu talebelertndıım lfl • 
B. 1:rfaıı Karaaa.n1uı • 
Mlllt Mtl. VeMletıl ban tmı ld- -
1&Tirl B. 8'tpbuı 
Madn• Lllll. ı 
Alll:ml fabrtblar U. Mü. D. ~ 1ltl • 
lııls ~ ,.. mle1111elerindla 
B . .._,. Sert-Men 
B. Muatter TUlal taraıuulaa 
.. ~ 01lrbb 
ın.. .aıt wss"m lıl . .,_ 
Laall .. ..,.,,." 

• ., . 
• ,,.. 

soıa Mim Mecllal Rei8l B. 1"81 • 
AbclUıaUk Renda " ıeftkul ..,_ 
8aade' lUnda taratmdul ...... 
edlllO 

----
Amerika 80 bin tonluk 

zırhlı yaptırmıyor 
VClffngtofı 31 (A.A.) - Babr1ye • 

mrett, 80,000 tonluk mkıılar iDfa 
edDmW ba1r1gnda llw tuafmda 
JapılaD tekl1f1 tan1p eQnarneMedlR 

bJls aDıeUm 46,000 tm11lk iki 

mblmlD IDfM"" --~ 

ı Klnunusanl 1MO 

MEŞRUTIYEm SARAY ve BABIALI 
Yaan: sOL8YMAıf Klıd İR'l'm - Tercüme, ildibu halda mahfıuıl1a 

Tetrtb: No. 1sz 

AbdUltıamld Alman bankalarındakl 
paralarının allnması için vekalet vertyOf' 

AbdülhamidJn Alman bMJramnda 
evrat üzerlne mühürlerinden hanp. 
sini bastığını untıtmut bulunmasına 
ve o mührün yanında ()lmadıp aöJ
lemekte sam.1rnt olmaaına ihtimal V&

renler ve böyle olma.sa (Abdülhamid 

için böyle küçük bir mührfi saklayıp 
ortaya çıkarmamak hig de gftç değll
di) diyecekler olabilir. Biz Abdülha
midln bir mllyon küsur bin liralık 
bir işte kullanılmı., mührün hangi.t 
olduğtmu unutmasını hiç mümkün 
göremeyiz. 

Abdülhanıidin bu mühür iBB.Cm
dan artık kurtulmak lçfh yaptığı açık 
hareketin de saiki hilkdmetin ihU.. 
yatlı davrandı~nı düşünememiş ol
ması idt. Fakat başka yolda hareket 
etmekten de zarar görmesi pek müm
kündü. Vakla mühıil imha etmekle 
h~meti bu paradan istifade etmek
ten mahrum bırakabilirdi amma son
ra paranın kendisi ve ev1A.dı için de 
istirdadı pek güç olabilirdi. MührO. 
saklarsa. karşısındakiler mecbur ka
lınca eşyasını iğneden ipliğe kadar 
araştırabilecek kabiliyette ad.a.mla.r
dı. Bö•rle bir araştırmada mühür el
de edilecek olursa bu kendlsl için ne 
büyük zillet olacaktı! O zaman ittt
hadçılar hele muhafızları nazarında 
her hakarete layık bir insan addedi
lecekti ! 

Muamelenin yazdığımız cereyan 
tarzı gayet ciddi ve doğru blr zat olan 
Rasim beyin Mkada.51 yüzbaşı Süley
man Fehmi beye nakline istinad e<H
,or. Bu sebeple bu meselede Abdttı
hamidin samimt daVTRndığına değil, 

hiik~metin kendisinden daha açık 
gözlü davranacağına ihtimal verm~ 
diğine inanıyoruz. 

Bu vaziyette bir milyon küsur bin 
altının elden gittiğini görür gibi ol
muş olan AbdUlhamid Rasim beyden 
mührü istedi ve mührün kendisinde 
durması icap edeceğine datr bin de
reden su getirircesine sözler söyledi. 

Herkesin mührü kendi cebinde d~ 
maktan haklı ne olablllrdi? Ancak 
bu defa da Rasinı bey kendisine em
niyet edilmesi llzımgelcceği cevabını 

verdi. Abdülhamid mührü kendisinin 
hıfzetmesfni cap ettiren sebepleri 
tekrar etti. Rasim bey bu kadar T&

kittenberi kendisini ve hükfunet er
kanım üzüntü içinde mefgul eden bir 
şeyi kolayca elden kaçırm.ap nm 
olacaklardan değildi. İki tarafça biri 
talepte, diğeri ı-edde ısrar edtlmesile 
nihayet Abdülhamidin bankaya ııı.. 
ta.ben bu mühürle mühürlenmif bir 
aened veııneei ve sonra mührün ken
disine iadesi kararl&ftl. Sened yuıl
dı. İlk defa mühür iyice çıltmadıll 
için sened \Derine ildncl bir defa ba.
sıldı. 

Rasim bey yanından ayrıiacatı ee
nada Abdülhamid: 

.- İstanbul& giderken söylediğinia 
öler hl!A. bent tttTetlyort 

Dedi. 
Artık Abdill:tıamidin Alman banka

lanndaki paralannın alınmasına i~ 
kA.n hasıl olmuştu, muamele yürüy&o 
bilecekti. 

Ordu ~künde şehzade Ab~ 
him efendinin hüzün Ye kedert D
vam ediyordu. YUsbafl sıne,mm 
l'ehm1 bey bu halinin sebebini ken
disinden sordu . 

Abdiln'ahtm efendi - Blztın bw. 
dan çıkmam111 babamG bankadaki 
paralannm alınmasın& milteva.ttd 

lın1'. Halbuki babamm banka ile .... 
kaTelesinde bu paranın evlldına ~ 
diyeti, kendiai btle tstene verilmeme
si meşru\ tm1fl 

Cevabını verdi. Abdttrrab.im efm
dlrıln h1110n n ke4erblln aebebl m. 
lafJlıyordu. OllUD bfldlltne, baD:l dl 
ba'basıruıı ırendtstne IÖJ'lmı1t o~ 
tuna göre h~ habtmm ~ 
mu. banlradm alaımJBC&k, o da tmt 
bDlr daha ne kadar pman bu mu.il 
1rapü ........... --

fatanbula gitmek iltlyordu. BUD1lll 
için ~ babamnı iz'açt.an çekinınt-,... 
du. 

Mnhat11ı1ar Abdürrahim efendiDDl 
babaaını bıktırıncaya kadar taz11lı 
etmeli için !lam gelen t.e.fvilderd8 
buhmmağa karar vemıiflerdl. 

Btr gece Abdürrahim efendi baba
sının odaaı önünde ayaklannı ye1'9 
nırarak hayli gezfndikten sonra tam 
karşıdaki ağaların odasına girdi. O. 
rada da gürültüler yaptı. Maksadı 
Tehham hesabını taciz etmekten b!l.lf
:ta bir şey değildi. 

Köşkten çılanak istiyen :ıcadınlar 
ve ağalar ela bu hususta Abdürrahim 
efendiden aşağı kalınıyor gibi idiler. 
Bunların hepsi Abdulhamidi p •ayı 

vermekte taaııiil etmemesi için haya
tından değilse de vaziyetinden bes
dlnnek yolunda ittfak. etmiş gibi da .. 
ranıyorlardı. 

Muhafızlara göre Abdülhamidi taz
yikın en iyi çaresi kadınlarından tcc
rid id1. Bu zabitler Abdfühaınidin bu 
mahrumiyete iki gece bile katlnna
mıyacağını muhakkak addediyorlar. 
dı. Fakat hükumet böyle bir tedbıre 
müracaatı muvafık göremiyordu. Av
rupaya ve Türk efkarmmumiyesine 

kaı'fl mahlO. ihtiyar hültümdaıı bu 
kadar açık surette iz'ac ve tazyik 
eylemeğl ıdyaseten caiz bulmuyordu. 

Abdülhamidden nıühür alındıktan 
sonra bu yolda tz'aclara sebep kal
mamış gibi göründü. Fakat iş öyle 
değildi. Paraların tesellüm anma ka
dar Abdülhamidln Alman banka mü
dürleri ve konsolosları huzurunda 
paranın kendisinden cebren alındığı 
yolunda bir iddiada bulunması ve 
son dakikada işi bozmağa kalJrJ. maaı 
ihtimalden hnriç sayılamazdı. Bunun 
için muhafızların dü~üncelerlne gtıre 

Abdülhamidin atide ne kadar rah t
aız edilebileceği hakkında evv lden 
bir fikir edinmesi fena olma' acaktı. 

Abdürrahim efendi kardesi Bur
han efendide çok para bulundugttuu 
söylüyordu. Kitabı Mumin bey de 
Abdülhamidin Alman bankaları ıda. 
Jönden başka parası olduğunu soyte. 
mtşU. 

Acaba doğru mydu? 
Muhafızlar bu ciheti tahktk edt. 

yorlardı. Bir gece Musahip r,<>vher 
ağadan Abdülhamidin bir tarafa gö. 
mülmiif Yeja. bir mahzende :ıR '<lan
mış parası bulunup bulunmadıgını 

sordular. Cevher ağa yemin cderct 
haberi olmadığını, zaten AbduH.amı. 
din esrarını kimseye faşeylemedi,,."nt, 
ancak böyle bir şey olmasına iht.Irnaı 
Yermedtllni söyledi. 

31 mart vakasm& dair yazılarım• 
da bahseylemiş olduğumuz v ~!\ile 
Abdülhamidin 31 marttan eV\ el Ay. 
nıpa bankalarındaki parasınd ı :--. 
zılarınca yedi, sekiz yüz bin, :Oazıla.
nnca ise bir buçuk, hatta iki mil on 
Ura celbederek bundan eli :ı.l ndald 
vasıtalarla mürtecilere, avcı tabm la
n efradına tevzıatta bulwıduğu çoX 
söylenmiş, yazılmıştır. Bu rivayPtle.d 
tevsik ettirmek için Abdülhamıcttn 
paralannı tevdi eWlif olduğu banka-
lann hesplannı tetkik etmek lhuıı 
gelir. Buna ise tmkin yoktur. Muhak
Jmk btlinen bir f8Y AbctUlhanıidln Al· 
man bankalarında bir milyon seksen 
bin liralık serveti kalmış olduğudur; 
Yıldılda J!tpılan aııu,tırmalarda bu
na dair kayıtlar bulunmuştu. 

Rayşbankm mahkeme ıcaraıı ol
madıkça Abdülhamldin p.ıısına at• 
parayı Osmanlı hüktımetine tevdi 
ederniyeceği yolundaki katl red cev.
bı üzerine bQkdmetçe iflD Ahnaa 
mahkemJeıine inttkalt arurl IÖliil
müştü. Mahkemeden böyle bir kara1 
alabUmet ile &mlll AbdODWDkidea 
mahud mührft a1maia, IOD1'8 AbnriıJ,. 
1aaınid · n bir vekil t&JID .,ıem..m. 
mtitevakkıf bulUnyordu. lltihilr aJJDıır 
mıştı. Se•AntJr muta'NIM m~ 
lllfnce de BerU.ııcı. btr avıikat Demi-
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( .... :m_m_~_ş~-~--ı ___ s_i_z_i a_r_•v_o_r_ıa_r_ı __ J ~..Jl~ 
Etraftan arkad&.flan 1srar ettiler: 
- Kuzum Şaziye ıu senin evlenme hl

Uyeni anlat da dlnllyelim ... 
Şaziye ıtllümsed.1: 
- Peki, dedi, anlatayım... Blllyorsunuz 

J& evlenmetf hiç aklımdan geçirmiyordum. 
BattA. kendim çal14ıp, kendi kaz&Ddıiım ı>a~ 
ra ile y~amağı düşünüyordum. Bu maksad
la da tuttum, şık bir apartımanda bir şap
kacılık ntölyesl açtım. Parlsten modeller ge
tirtiyor, kendi kendime çalışıyordum. Atöl
yem son derece şıktı. Telefonum tilfın her
teY tamamdı. Atblyemde kendime aıd 1k1 
hususi odam da vardı. Ben de orada ya
tıp kalkıyordum. Ukln apartımanımın ay

! katında otek1 dairede genç, beklı.r bir 
liam oturuyordu. Pençerelerlmiz onun dal
~slle karşı karşıya idi. Ne zaman ben pen
•rcmi nç~am karşımda bu genç adamı bu
yorum. B:ına hayran hayrım bakardı. 
\vaş yavaş işi 1Jerlctmeğe başladı. Gôzgö

geldlkçe gulumsı.iyor, selfım !ilAn ver
ğe kalkıyordu. 
~k zam:ınlnr onun bu haline deh.şetli sl-
11ıeniyorduın. Artık genç ndnmı görünce 
b'lllen pençereml kap~tmnkt.an b.:ışka çar~ 

8~mıyordum. Bir muddet de boyle geçti. 

Ç 
cun atölyemde oturuyordum. Telefon 

ıtı. Açtım. Bir erkek sesi: 
B Efendım, size bir ricam vnr ... dedi, sız 

' ~eklı r:uı. ap:ırtımanımn iıçüncu ka
tı114a otuı uyorsunuz değil ıni? Ayni knt-
ta Oturan ):>enim arkndaşıın Şükrü var. 
'!attı &izin bltlşiğlnlzdekl dairede oturuyor. 
ıtendısm1n telefonu yoktur. Hayati blr me
sele hakkında onunla gorlışmck istiyorum. 
Telefon rehberinde tesadüfen sızın ismini
zi ve oturduğunuz ap:ırtıınanın adresini 
Ç'ordum. Sizi rahatsız ediyorum. Acaba lnt- 1 l!n kendlslnı çağıramaz mısınız? ... Pek, pek 

Yati bir mesele.~ Çağırmazs:ınız çocuk 
ltıahvôlacak. .. 

Bu sö:rJer karşısında ne kadar şaşırdı[.rı
tnı, müşkul vaziyete düştüğümii tasavvur 
edemezsiniz. Ben onu nasıl çağırtabllirdlm. 
l3u vesileden istifade ederek büsbütün şi
tnarncaktı. 

Pakat kendisini çnğırmamak da biısbü
ttı.n ınsanlyetstzllk olacaktı. Atolyede çah
kn ıozıardan birini gönderdim. Genç kom
IUınu çaıtırttım. Telefonun başına geçti. 
Ben de bitişik odnya geçtim. Fakat komşum 
teletonda o kadar yüksek sesle konuşuyor
d11 ld, onu ~ltmemeğe lmkfın yoktu. Hem 
:neıer söylenılyordu ki: 

- Azizim, diyordu, 1mkAnı yok, lmki'lnı 
ok ... Gelemem ... Artık bana dünya tama
·ııe haram oldu. Aşıkım dostum !tıkım ... 
•ın de ne müthlf bir a~k. ne kara bir sev-
J. .. Sevgtılm kim mı? Bak onu söyUye
':rı ... Yalnız benim çok yakınımda oturu

. son derece güzel bir genç t.adın ... Fa
rüzelUll derecesinde de }1j),in ! ... Bana 

~ mi hiç yfiz vermiyor ... Onu evvelden 
~ ıtöreblliyordum. J'akat şimdi? ... 
Bllt pençerede görünür görünmez o içeri 
kaçıyor ... Ah azizim, sorma halimi ... Evim
detı aynlamıyorum. Onu bir dakika için go
rttetım diye evimden ayrılamıyorum . .Bit
~ tard~lm bltginim! ... 

Onun bu sözJerine kızmak mı yoksa gııl
-.tt mi lA.zım geldltln1 bir türlü tayin ede
'ıll1ord um. 

Telefonda konuşulacak chayati mesele. 
~ muydu? ... Genç komşum konuştu, ko
ıa"fW, konuttu. Sözleri hep bana dairdi. Nl
~t. konu.pna.sı bitti. Ferdi bana büyült 
bir nezaketle teşekkür etti Gitti. 
~si rtinü rene telefon çaldı. Gene ay

nı '°kek sesi: 
-ı<om§UllZ Şükrüyü çatırab111r misiniz 

~!nt1ın ... Çok çok hayati bir mesele hak
"""'<l\ göri\feeektım ... Demez mi? 

:1 'rt.lt bU kadarı fazla idi. . özür dileye
et Oldum. LAkln telefondaki sea: 

- Pek rıea t'derlm. İ8tlrham ederim. 
YilVarırım. Son derece hayatı bir mesele ... 
4!ye Israr edıyordu. Gene onu çatırdım. 
'l'eırrar bir sün evvelki gibi atkma, 1evılll

In hainıJtine dair konuttu, konuıtu ... 
' 
1 

...... [i"~ sonra komfumu her ıün 
tıkn ın tel~ vasıtaalle anyorlardı. Ar
telefbu lş#ııııcmış usanmıftım. Nihayet. 

00unı~ldırtmata mecbur oldum. 

Qüııkl bundan kurtulmak i91n bafka p.
n bulamıyordum. 

B1r ırün merdhenlerde ııen~ komtuma 
raa ıeldlm. Şapka.ıımı çıkararak aelt.m ver
di ve bana sordu: 

- Hanımetendl, 1ıeletonunuzu kaldıntl-
nıs mı? ... 

Bert bir tavırla ceve.p verdim: 
- Evet kaldırttım.. .. 
Aradan bir kaç hatta geçtl. Bir ı1hı ta

.;pun çalındı. Baktım. Genç kom.fum: 
- Bizi bizim telefondan anyorlar ... ._ 

dl. 
Şa.tırmıştım : 
- sızın telefondan mı i.stiyorlar? ......... 

kat sizin telefonunuz yoktu, detll ml? ... 
- Yeni aldım erendim, sis teletonunUZlJ 

kapattıktan sonra ben telefon aldım ... Ltt
fen sizi bekllyorlar ... 

Tuttum, komşumun apartıınanına 189-
tim. Telefonu aldım. 

Geni' bir erkek eeai: 
- Efendim benim zevcem alzln mütterl-

nlzdlr ... Yeni şapka modelleriniz geldl m.1? .. 
- Geldi efendim ... 
- Teşekkür ederim. 
Telefon kapandı. Hayret etmlıtım. Be

nim müşterim beni komşumun telefonun
da aramağı nasıl akıl etmişti? 

Ben tendi ap:ırtımanıma gitmek üzere 
iken komşum : 

- LO.tfen, diyordu, biraz oturmaz mısı-
nız? ... 

- Teşekkür ederim, hiç vaktim yok ... de
dim, dışarı çıktım. Artık hergün kom§Um 
kapıyı çalıyor: 

- Sizi bizim telefondan L9tıyorlarl ... Di
ye karşıma dikiliyordu. Nihayet bir ırftn da
yanamadım: 

- Canını beni ararlarsa yok deyiverlnls. .. 
dedim. 

O ka.tlarını kaldırdı: 
- Yooo ... imkAnı yok ... dedi, bendenls 18'

lan söyllycmem. Hayatımda hiç yalan .G~ 
lemlş adam deıt11im. 

İşte bu suretle Ferldln apartımanına il
de gele. gide gele onunla ahbap olduk. ~ 
zen bana sigara, likör ikram ediyordu. 

Nihayet hcrşeyi itiraf etti. Bı.itün bu te
lefon meselelrlnin benimle ahbap olmak 
için bulduğu bir çare olduRıınu a6yledl. Me
ğer onu bir arkadaşı benim telefonum 1'~ 
sıt::ı.sııe ararmış ... Ayni adam cBen .um, 
müşterinizin kocasıyım .. • diye de bent onun 
tel~fonuna çatınrmıı ... 

Bunlan söyledikten sonra komşum bana 
aşkını itiraf etti. Ben de ondan hotlanmata 
başlamıştım . İşte böylece ahbap olduk .. 

Hikmet Ferid111l Ea 

kış gecelerinde hOf vakit 

geçirmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyf'canh roman 

serisini okuyunuz! 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cl1ddlr. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için liati: 4 liradır. 
rent yeri: AK~AM matbaası Tel: 20681 

Yiisde yirmi Iskonto kupona 

Bu kuponu kesip •Akfam matbaası 
ldtap servisine• ıetlrlr veya ıönderlr
aenls tlat fizerlnden slze yüzde 20 ıs
konto yapılacaktır. 

1 

• - r . 
Tttak içinde Tuzak 

Tefrika :No ~ 
I 

- Evet. 
- Öyle yJ: ~ahi... Siz, cBakırclla-

nn> ~edikJlri ilileden misiniz? 
- Oyıe, ete~dim... Bahaeddin ku

lunuz .... 

- 81ttını~a mektep elbisesi var ... 
Mektebe rtıf gidiyorsunuz? 

- LiSCdl!yilll. 

h -:- M~de.ll\ ki avanak babanız iflla 
aıınde) nıışı ,...sizi okutmağa masraf 

etn, .. .. ,ôıne ne )uzum vardı? 
Bu kötü muamele, delikanlıyı çi-

1eden çıkaıwordu Ev .sahibinin küs
tah vnziyeu: day~mlır gibi değildi. 
Bahaeddin, ellerinin ve dizlerinin tit· 
rcdiğini hissediyordu. Kulaklan 
uı.ıulduyordu Buna rağmen hissiya. 
tın:ı galebe Çaldı. 

B f:lac:ını, bilhassa annesini ve aile-
811: n i .tikbalint diişünel'ck, her ~eye 
ragnıcn kararını tatbik azmine devam 
etli Tnhl<lrlcıi hiçe sayıp yerinden 
k1ır · c!a nadı. 
. Sakin olmağa ~lışan bir sesle, bu 
l't ııbullu Z"ngin zatı muhtereme, 

·ı . 
aı.e..;ı,n n ı tun bm :namusıca... 
· ı1e ödemPk azmin - nu an-

Nakleden: (V4 - Nt) 

yet bu hal böyle devam ederse mab
volacaltlannı bildirdi. 

Fakat bütün çene çalmaları nafi
leydi. 

Zaman zaman, Kolon beysade, 
burnundan soluyor, cLlhaTb mana
sında başını sallıyordu. 

Nihayet, dayanamadı; bir el hare
ketile muhatabını susturdu. O, hu
kukçuydu! 
Kanunları biliyordu. 
Kanun ne emrediyorsa öyle ola

caktı. 

Kimsenin hakkını yemiyordu ki ... 
Kendi hakkını istiyordu. cŞeriatm 

kestiği parmak acımaz!• diye de bir 
düstur yok muydu? 

Delikanlı, birdenbire, avukatın iki 
eline coşkulukla sarıldı. Fakat Kud
ret, sanki kirli bir şeye değmemek is
tiyormuş gibi, geri çekildi. 

Bahaeddin: 
- Butün hayatımı feda ederek ça

lışırım ... Borcumuzu öderim... Ta
leplerinizi biraz tehir eder de bize bir 
iyilik yaparsanız mutazarnr olmay• 
caksınız ... 

Dalga uzunlutu 
'l'lrk1,. Radyosu 

lMS m. 182 Kc.h. 1IO Ktr. 
Aııtara Radyosu 

T. A. P. 11.7 m. 9465 Kc./ı IO K. W. 
TÖ'RKİYB BAA rtı.ıı: 
Pu&ı1esi 1/1/HO 

12,SO: Program ve memleket aaat a.J'Vl, 
U,30: Ajans ve meteoroloji ha.ber1er1, 1l;!JO: 
l'tlrk mtızıli CPU, 1uo - H: Müzik: ka
l'lflk hafif müzik (Pl.). 

18: Program ve memleket aat ayarı. 
J8,05: Müzik: Radyo Caz Orkestrası, 1A,f0: 
~ODUfZ119.: (Fuzull hattında), 18.&8: Ser
best a&.t, 19,10: Memleket saat &J&n, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 19,30: Tiirt 
müztli: Kadın geçit tonserl. Qalanlar: Ve
o1he, Repd Erer, Cevdet Kosan, Kemal Nl
Jui Seyhun, İueddln Ökte, 20,1~: Ko
nuşma, 20.30: Tttrk müzlli: Fasıl heyetı, 
11,15: Müzik: KilQük Orkestra (Şet:: Ke
olp Afkın>. 1 - Zlehrer: Bfklya opertln
den pc>q>url, 2 - J. 8traUN: Şarap, ka
dın ve prkı (Vals). 3 - Paul Llncko: 
J'antan <Entermezzo), f - Walter Noack: 
Romant.lk uvertür. & - Joh. Btrauaa: Gll
•l ilkbahar <Vala), 21,11: Memleket aat 
a.J&n, ajans haberleri, siraat, elham - kh-
11lt.t, kambiyo - nukud borauı (f1at>, 
12,30: Mtizlk: Bir senfoni CPL), 23: Mtt
stt: Cazband (Pl.), 23)5 - 13,80: Yannki 
profl'!:Dl ve kapan1..1. 

BULMA CAMIZ 

......... : 
1 - BaDran•anta bir dc>R ~. 
t - Jıılel'hamet - Nulhat. 
• - Matnır olma. 
• - Denia meaı. 61qüaü - Bakireler. 
6 - Bldar olan - Başına cKı gelil'llle 

lnaan ttıyüdür. 
6 - Sonuna cHı gelirse rüzglr olUI -

Jta.rt hayvanlar. 
7 - Cevizden küçük, fındıktan büyük 

711varl&lt bir tatlı - Kör. 
8 - Ulamak'tan emir - Bir Ermeni 

ımıı. 
9 - Çapala - Kedinin başı. 
10 - Üm1dslzl1k. 
Yukandan aşalı: 
1 - Muşamba pardösü. 
2 - Sivri tarafı mükemmel olan. 
3 - Hadsiz hesapsız - Dçe. 
4 - Sonuna cZı gelirse kolun üat b&fl 

olur - İsim - Mühendisin batı. 
5 - Ballanan adam. 
S - Tersi anılmak'tan emirdir - Sonu

na el<. gelirse kalın kemiğin içinde bulu
nur. 

7 - Bağırma - Kamet. 
8 - Vanda sakin olanlar. 
9 - Yama vurmak. 
10 - Tekdir - Tersi kıyıdır. 

Geçen bulmacamızan halli 
Soldan sata: 
ı - içerken, Ot, 2 - Güzellikle, 3 - Ra, 

Bazım. 4 - Siltkokulu, 5 - Uk, İp, Ka.te, 
6 - Amiral, 7 - Lemet, İane, 8 - Yam
ruk, Ak, 9 - E\'liadam, 10 - Kalt, Ahize. 

Yultarıdan aşalı: 

ı - Iğ, Sual, Ek, 2 - Çüriikmeyva, 3 -
J:p.at, İmali, 4 - Re, Kiremit, 5 - Kleopa' 
ra, 6 - Elak, Uda , 7 - Nizuk, İkah, 8 -
Kılana, 9 - Olmu~. Na, 10 - Te, Emekle. 

ladı. 

Annem, babam ihtiyardır. On-
lara bu darbeyi vurmayınız!. 

- Vaktile düşünselerdi. 

- Annem kederinden ölecektir. 
- Vah vah ... Fakat kabahat ben-

de detil. 
- Size bunca senedir hizmet eder

cesine intizamla tediyatta bulunduk· 
larını düşününüz. 

- Vazifeleriydi... Kendileri de ı• 
çindiler. 

- Beyefendi. 
- Ne var? 
- Dikkat ediniz! 
- Neye? 
- Kendinize ... 
- Allah Allah ... Ne varmı4? ... 
Delikanlı müthiş blr nazarla b&Jn

yordu. 
- Beni tehdit mi ediyorıun. 
- Yerlere yatarak yalvarmamı mı, 

aecdeye varmamı mı iltiyoraunus. 
- Ondan da bir şey çıkmaz! 
- Ne yapalım öyleyse? 
- Bu müllltatımıza derhal bU .. 

hayet vermek, yapılacak feYlerln m 
lylaldir. 

Fakat Bahaeddin yerinden kımJl.. 

damıyordu. 

Bulunduğu noktaya çlfllemnif P. 
blJdl. Kalbi fena halde burlulUJGS-

' 
Sahlte ı 

/SLAM TARiHiNDE 

Türk kahramanları 
N.r1ka lfo. 16 Yazan: l•kender Fahreddin 

Nöbetçilerden ikisi yoldan ka&amıyarak taıın albnda kal
m11lar ve bir anda ezilerek pestile dömnüılerdi 

flelman 1erilleb! duyurmadan bu ilzl1 
~an dala aaer ıöndermt.ş, btit1hı or
muı battan b&f& tan.tmata ba§lamıştı . 
JılarJ&Danm bundan haberl yoktu. 
O, b87ük bir huzur ve emniyet içinde da

la gıkı:yor 1'e orada papu Femandoyu bu
lacıalını sanıyordu. Daldaltl kayalıklardan 
,.men, birdenbire karşısına çıkan bJr 
Arap nöbetçi, Maryananın bütün pllnla
nnı alto.at etml§tt. 

Nöbe\91, 79rde bir timah 1ibl sürüne
rek llerlly9n kadını gördü: 

-Dur! .. 
Diye batırdı. Ve elindeki kargısını uza

tıarat lll ve etti: 
- Kımıldama.. kamını de§erlm flmdll 
Maryana kanlı hançerini elinden bırak

GMUDlfb. Bir an içinde irade ve cesaretini 
toplıyaralt, hançerini koynuna koydu. 

- Ben zavallı bir anayım.. çocutumu 
tın10rum. Sakın bana kıyma! 

D17e ~lamata başladı. 
Nöbetçi sordu: 
- Çocuğun dağda ne lfl var? 
- Onu buralara kaçarken gördüm. 
- Sen buraya nasıl gelebildin? Demek 

111 ıtzll yolu aen de blllyorsun? 
- ön!lme blr yol çıktı, uzaktan bir 

S
ae.ı duydum. Buralara tırmandım. 
mu buraya kaçırdılar sanıyorum. 

ı rmed1n mi onu? 
- Datda atmacalardan ve Arap nöbet

tpednden batta klmse yoktur. Haydi, dot
lllanu söyle. Buraya aenl k1m gönderdi? 

- Çocutumu arıyordum. Allah şahidim
. er. Bana merhamet et.. bana yardım 

'" Maryananın konuştuP;u adam, Selma-
llln adılc ve cesur muha:fıı>Janndandı. 
0-0 kadının yüzüne dikkatJe baktı. O, 
f9lk&W bir anadan ziyade, hain baklalı 
OMıavara benziyordu. Yanına sokuldu: 

- Seni burada gebertmek vazifemdir. 
J'altat, böyle blr dağın tepesinde ayağıma 
plen senin rtbi güzel ve zarif bir kuşu 
IDııılay kolay elimden kaçırmak istemem. 

Karsısını yere bıraktı. Ve genç kadını 
V1&J'danberi etinden aynlınıf .. bir 8ll1lan 
lbttra.s1Je kucakladı: 

- Ne gtlzel saçların, ne iri gözlerin, ne 
atlı bakıflann varı Söyle bakayım, kimi 
arıyorsun burada? 

- Hakikati aöyledlm. Çocuğumu arıyo
~. Onu buraya kaçırdılar. 

- Yalan söyluyorsun, fettanı Gözlerin, 
Jıalclkatı gizlediğini lfade ediyor. 

- Ben yalan söylemeslııl bilmem. 
Ve nöbetçinin dltlerlne sarılarak: 
- Haydi, bana çocuğumu bul! 
Diye yalvarmağa başladı. 
Dai nöbetçisi yavaş yavaş yumuş.ıyıp 

eriyordu. O, Endülüse ieldlği gündenberl 
bu kadar güzel, bu derece sevlmll bir ka
clınl& karşılıı.tınamıştı. Tekrar boynuna 
anldı.. kollarının bütün tuvvetlle genç 
iradını sıkıp sevmcğe başladı. 

Maryana , nobetçlyi vum1ak lçln :fırsat 
arıyordu. Bir aralık nöbetçinin yere uzan
dJAını gördü. Bir anda koynundaki han
oertnl çekerek zavallının göğsüne sapladı. 

- İfte, ben buraya bunun için gelmiş
itm. Haydi Şimdi sen bana hesap ver. Fer
n.ando;"ll gördün mü? 

Nöbetçinin başı birdenbire omuzlarının 
11.s\üne devrildi. Gözleri kapandı : 

- Gönnedlm .. fakat, dağa çıktığını duy-
dum. Ben de onu arıyordum. 

Diye mırıldandı. Fazla konuşamadı. 
Nöbetçi ölmiiftü. 
Maryana hançerini nobetçlnln eteğine 

lllerek tekrar ltoynWla koydu: 
- Sen bana !Azım olacaksın! diye.ret 

Javaş yavq çekilip ormana daldı. 
Demek Jel, Femadonun dağa çıktıtı 

doğru idi. Nöbetçinin son nefesinde ver
diti bu haber yanlış olamazdı. 

Maryana timdi ne yapacaktı? 
Nereye gidecekti? 

c- Şu herifi şuracıkta boğ, ge
bert!> diyordu. 

Fakat zayıftı, ku vvetsizdi. Hiç bir 
teY yapamar.dı! 

Beyni ais içindeyken, kulakları u
tuJdarken, muhatabının şöyle müz. 
tehzl bir ~kilde konuştuğunu duydu: 

- Ahmed ağa ... Şu küçük beyi dı-
pn çıkar! 

Baha, birdenbire mçradı. 
Hücum vasiyeti aldı. 
Diflerlni .sıktı, gıcırdattı. 
Koca Uf&k, kendisine dolru yürö

yordu. İımlntn Ahmed ata olduğunu 
ötrendiil bu adam bile, onun h&llne 
acıyarak: 

- Haydi, çocuğum .... Benimle be
raber gel! • dedi. 

Bahaeddin çarnaçar, emre itaat 
etti. MihanUd tekilde, Ufağın arka
mıdan ytlrüd11. 

Fakat birdenbire durdu. KolonbeJ· 
iMie Kudrete, hiddetli bir sesle: 

- Bana tJi bakın, beyefendi 1 - dedi· 
ı.mımt de hatırlayın: Bana cBabaed
dhı> derler ... Ailemin adı cBakırglb 
cllr ... Şu anda bet parasız bir bedbah
tmı .. sı. ı.e, mıginatnis, :tudrefilli.. 
Dls. .. J'akat hayat belli olmaz .. tıen.. 
ele göril.fürüs. .. 

Ufak, ifl.n fula uzamamaaı için 
iN mGs'iç pnç miaaftrl yeninde ,._ 

P'emadoyu bulamazsa, hall yamandı. 
önnne gelen da.R' nöbetçllerin1 öldtirme

lbıe tmkA.n mı vardı? 
- Nasıl olsa, gene müsliimıuılaım ellnı 

dlişeceğlm. Ah, turacıkta l"emandoya ras
layı versem .. 

Maryana söylenerek yürüdü. 
Ağaçlar arasında saklanarak, etrafı te

cessüs ederek blr hayli yol almı§tı. 
İşte bir nöbetçi daha ... 
Bunlar da bu esramglz dala neden 

böyle ardı.sıra yayılmıtlardı ya? Dağda 
ıerçekten Fernandoyu mu arıyorlardı? 
Maryananm uzaktan gördüğü nöbetçi bir 
tıfl detlldi. Ayakta duran nöbetçiden baş
ka iki mücahid de yere uzanmıştı 
Mıırynnn kulak verdi .. 
Konuşuyorlardı: 
- Karo cübbeli şeytanın izini bulama

dık. 

- Tarık'ın emri var •. onu buluncaya ka
dar anyncatız. 

- Ya bıılamauak. 
- Kaç1rdık demektir. O zaman sonu-

muz fena olur. 
- Biz kaçırmadık ya. Ele geçirdikten 

S>nra kaçmış olursa, Selmanın bizi ceza
landırmakta hakkı var. 

- Bu herif her halde dağın izbe bir kö
tes1ne saklanmış olmalı. 

- Dağın her tarafını araştırdık. Dağda 
saklanmı§ olsaydı, izini bulurduk. 

- Bu dağın esrarına bizim aklımız er
mez. Fcmando kendine guvenmcseydl, bu
raya ilt!cn eder miydi? 

- Ne yapacağız şlmdl? 
- Buluncaya kadar aramakta devam 

edeceıl1z. 
- Haydi kalkalım öyleyse. Bu iş yat

makla görülmez. Dolaş:ılım. 
Maryana Araplıı.rı dinledi. 
Bütun konuştuklannı iyice anlı:rnmı

yordu. Fnkat, gittikçe ilerlettiği Arap dlll 
artık ona eskisi kadar yabancı gelmiyordu. 

Nöbetçiler knlkWnr. 
Dağın arka tarafına doğru yurüm ğe 

başladılar. 
Maryana mücahidlerl uzaktan takip edi-

yordu. • 
Nöbetçiler kayalık bir sırttan iniyor

lardı. 

Maryana bu sırada, nöbetçileri bir anda 
telef edeb1lmek için ele geçirdiği fırsatı 
kaybetmek istemedi. Kayalann ark:ı.sına 
saklanarak, büyük bir tnşı yerinden oy
nattı. Aşağıya baktı.. üç arkadaş taşların 
iizerinden atııyarak, dar bir geçid onun
de durmuşlardı. M:ı.ryana büyük taşı ıt
m esile, gök gürlemesine bcnzlyen bir gu
rültü koptu. Buyük kaya parçası nobetçi
lerin uzerıne doğru yu't"arl .. nıyordu. 

Tepeden duşen bu büyük taş o kadar 
çabuk indi ki.. nöbetçllcrden ikisi yoldan 
bçamıynrak, taşın altında kalmşıl:ır ve 
bir anda pestile dönmüşlerdi. 

Ayakta. sığ kalan nöbetçi birdenbire şa
§1rmıştı. Arkadaşlarını taşın altından kur
t.armak istedi. Fakat, ikisinin de parçnlnn
dığını ve kemiklerinin b1le ezildiğini gör
dü. Sağ kalan nöbetçi kendi kendine soy
lenlyordu: 

- Bu ne esrarengiz bir dağmış! Tepe
mlulen inen bir kaya parçası 1k1 arkada
flmı blrdeıı oldurdu. Bakalım benim iki
betim ne olacak? 

Bir müddet parçalanmış cesedlerin önun
de durdu. Düşündü.. nöbetçinin cesa
reti kırılmıştı. Üç arkadaş bir arada dola
ıırlten, kendini bütün dağlara hflklm sa
nıyordu. Fakat şimdi, korku ve heyecan 
lçlnde tıtremeğe başlamıştı. Tekrar tepe
ye çıkmaktan ve diğer ark.ada.tlarını bul
maktan başka ne yapabUlrdi? 
Kargısını OD\UZuna vurdu. 
Dk adımlannı atmağa başladı. 
O ne21 

(Arkası Tar) 

mez ... 
IAkin delikanlı, geriye doğru bir 

adım sıçrayıp dedi ki: 
- Evet ... Allaha kasem ederim ... 

Er geç karşılaşacagız.. ve size göste
recettm ... 

Gözlerinden alev alev kin saçılı

yordu. Ağzı köpürmüştü. Bütün vü
cudü tiril tiril titriyordu. 

Kolon beyzade omuzlarını kaldırıp 
fÖyle cevap vermekle iktifa etti: 

- Sen çıldlllillfSUl, çocuğum... Ab.
med ağa ... Haydi yahu ... Sana ne sÖJ• 
ledim? .. Çıkar ... 

Bahaeddin, kolundan tutuldu. Dı

tan atıldı. Arkasından bir kapının 
kapandığını, müphem bir şekilde 

ifitti. Şimdi genif bir merdivenden 
inmişti. Soltata çıktL 

Kendine geldiği zaman, bir yangın 
7erinde bir taş yığını üzerinde otu. 
nıyordu. Ahmed atanın pençe izint 
ha1l ensesinde hiasediyordu. Kim bl
lr buraya nasıl dalgın dalgın yttrü
rerek gelmif, oturmuttu. 

Bütün Asabı fitil fitil sızlıyordu. 

Maddi, manevi mahvolmuştu ... Şimc9 
.ne yapacaktı... -n ne tahldrlerdl o 
v.lradıtlant .. 

Her halde pek perişan bir hali ol&o 
caktı ld, oradan geçen bir polis: 

- Ne o, otıum?... Hasta mısın? .. 
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Hitlerin mesajlar1 
gazeteleri "Söylenilen Fransız 

huzursuzluk 
sözlerde bir 

ve endişe duyuluyor,, diyorlar 
Paris 30 - Hitler yeni sene müna

sebetlle biri orduya, diğeri parUye 
hitaben iki mesaj neşretmiştir. Bi
rinci hitabesinde ordunun Polonyayı 
18 gün içinde zaptetmekle kendisine 
olan ümidleri tahakkuk ettirdiğin
den bahis ve 940 senesinin Almanya
yı zafere isal etmesini temenni edi
yor. 

Hitler partiye mesajında nazi1iği 
methederek Ingil tere ve Fransanın 
Almanyanın kalkınmasına mani ol
mak istediklerini ve yahud.i kapita
lizm aleyhinde harp edildiğini, hede. 
tin yeni bir Avrupa tesisi oldu~'tlnu 
soyliıyor. 

Fransız gazeteleri bu hltabelerden 
bahisle Hitlerin evvelce Yahud.lli.lc • 
Marksizm aleyhinde harp ed.ildlğinl 
sbylerken şimdi Marksizm yerine !ca
pitalizmi koymasını d.lkkate şayan 
buluyorlar. 

Petlt Parisien diyor ki: cHitıer ken
dlni mazlum, Inglltereyi herkese t:ul
mediyor gibi gösteriyor. Almanyanın 
mudafaa harbi yaptığını anlatmııRa. 

çalL5ıyor ve yeni kuvvetlerle yeni Av
rupayı kuracağını soylilyor. Fakat 
sozlerinde bu emniyet görünmüyor. 

Goringin nutkuna gelince, Görlng 
nazı gibi değil, ikinci Vilhelm tarzın
da sozler sbyledi. Biraz mütevekkil 
bir halde: cMadem ki garp devletleri 
sulh ıstemiyorlar, harp edeceğiz.> 

dedı. 

Butün bu sözlerde bir huzursuzluk 
ve endişe duyulmaktadır. Hitlerin 
hesapları boşa çıkmıştır. Hesap gör· 
me zamanı yaklaşıyor.> 

Excelsior diyor ki: cHitıer, Görlng, 
Brauchitsch Almanları birliğe teşvike 
çalışıyorlar. Fakat bunun için kul· 
landıklan bütün deliller hakikatin 

hillfınadır. Almanya tamamen ma
summuş, Versay haksızlığının dosta
ne tamirini istemiş garp devletleri 
kulak asmamı.şiar. Almanya tamirat 
bedelini terketmekten Ren sahilinin 
vaktinden evvel tahliyesine kadar 
olan müsaadeleri unutuyor, Fransız 
San kitabındaki vesikalara cevap ve
remiyor.> 

Ere Nouvelle eliyor ki: cAlmanya 
çok bağırıyor. Bu zimamdarlarının 
korkusunu gösterir. Daladier ~yan 

meclisindeki nutkile bu sözlere daha 
evvelden cevap vermiştir. 

Almanya acele ediyor 
Kopenhag 31 (A.A.) - Politiken 

gazetesinin Berlin muhabiri, Alman
yanın serl bir askeri tarzı hal peşinde 
olduğunu yazıyor. Bu hal, bütün Al
man generallerinin emrlyevrnllerin
den· ve diplomatik mahfillerde top
lanan şayialardan anla.şılmaktadır. 

B. Hitıer, Romanın barış için gay
ret sarfetmesine muhaliftir. Bununla 
beraber, aynı diplomasi mahafilinde 
teyid edildiğine göre, Almanya ihtl
IAfının mevzii kalmış olması için Ro
ma tarafından sarfedllen gayretlerle 
mutabıktır. 

Diğer taraftan National Tidendi 
gazetesinin istihbaratına göre, M05-
kovada mühim bir harb konseyi top
lanmıştır. Bu konseye iştirak edenler--
den bazılannın FlnlAndJya tarafın
dan teklif edilen şartlar dahilinde ba-
nş akdine taraftar oldukları blldirtl
mektedir. Diğer bazılan hareki.tın 

ilkbahara kadar tehirin! istemişlerse 
de, ekseriyet FinlAndfya yabancı yEU\o 
dımdan istifade etmeden taarruza 
mühim kıtaatta devam edilmesini ta
Ieb etmiştir. 

Hukuka müstenid daimi 
bir nizam tesisi 

Amerika yeni sulhün böyle 
olması için çahşacak 

Va!flnıton 31 (A.A.) - Hariciye Nazın 
B . Hull, yeni sene münasebetlle bir nutuk 
lrad ederek Amrlka efkrln umuınlyeslnln 
1939 senesi içinde göstermiş olduğu sotuk
kanlılığı ve sükiinetl seni etmiştir. Nazır 
kararmış olan ufkun daha ziyade karar
mıyacıığım umtd etmek için birçok sebep
ler mevcud olduğunu söylemiştir. Hatib, 
sözfine şu suretle devam etmiştir: 

Bütun milletlerin sulh arzusu izhar 
etmel~ri lazımdır, zira buyük devletlerden 
birlnhı müsellı\h futuhat yoluna girmesi ve 
arzusunu diğer devletlere 'kuvvetle veya 
kuvv"tın tehdidi ne kabul ettlrmeğe kıyam 
etmesi halinde dığcr memleketler, gayet 
f c bır vnz.lyctte yani ya teslım olmak ve
yahud silAhla kendilerini mudafaa eyle
mrk mecburiyetinde kalacaklardır. 

Butun memleketler için musllhaııe bil: 
yol v rdır, !nknt butun memleketlerin, 
b lı\ı ti na bu yolu lntıhab etmeleri 1cab 
edeı 

B un ümldler kesilmiş değildir, zira 
med ııı}etln m şi \'e seyri yolunda niha
Y t nurriyet ve terakki kuvvetleri muzaf
! r olmaktadır 

Beş ıiyetin geçirmekte oldugu vahim 
buhran içinde insan hayatının ve serma
ye.un behlmı blr tarzda ve beyhude yere 
ta!'lı b dilme ı devri lhtlm:ıl suratle ln
h da ı edec kt.ir. Öııumüzdeki sene içinde 
butun milletlerin - tahrlb kuvvetleri bü
tun şiddet.ile kendlleılnl göstermeden ev
v ı . ırkların mane\·l v. maddı tcrakklya
t d (;ru istikamet almalarına musald olan 
be)'llelmllel muslihane ve dost&ne yola 
rucu etmek ıçln vicdanlarında, akıl ve 
nıan tı.~larında ve mevcudiyetlerini koruma 
sevkltablilcrlnde kı\fl kuvvet bulmalan 
ihtimal haricinde değildir .• 

B. Hull. sözlerine şu suretle netice ver
n lştir .sulh tıekarrur edecek olursa, mem
leketitnlzln yukselı: menfaati namına, Ame
dkanın maddi ve manevi nüfuzunu mil
letler arasındaki münasebetlerin yeniden 
1kt.1 dl bir ihtiltıfı, içtimai bir emnlyet.sız-
11~1 'llC nihayet harbi intaç edecek bir ma
h yet alamnması için hukuka mUstenld 
c ha 1şumul ve dalını bir nizam tesis et-
u k rureti karşısında kal caktır.a 

Macar Baıvekilinin 
makalesi 

Budape!!te 31 <A !d - Fuggtlenseg. 
l\ yar Orszııg ve Nlnıngyarsag adındaki 
u" 1 car gaz tc 1, s ne sonu münaaebe
t ı · Başv kil B. Paul Telekl'nln harici al· 
l hakkındaki bir maka! stnl neıret-

k.ll. Karpatlaraıtındakl eskl Ma
c r prak annm Macartstana ilhak edJl
me nln revizyonist fikrin tahükuku <»
mek olmadığını, belld diler bir takim eı.. 
ma ı n ortaya atmıt oldutunu beyan n 
bu el manlan tadad etmektedir· 

ı - Sulh muahedeleri ile ortaya çık&
nlmıt olan devletlerin lhdasınd& eaaa v~ 
zifesinl görmüo olan mllllyetler prenalpl
nln akamete uframası. 

2 - Bu binanın inhidanu cürsümelerinl 
tatıyan Avusturyanın meydana getlrilmeal 

B. Telekl, Çekoslovakyanm lnhllAJ.e ut
ramasının Avusturyanın Almanya tarafın
dan ilhak edilmesinin mant.ıkl net.lcest 
olduğunu, çünkü Avusturyanın üç taraf
tan Alman topraklartle muhat olup kafa 
tasından mahrum bir dlma~a benzemekte 
bulunduğunu söylemektedir. 
Şimdiki harpten bahseden B. Telekl, 

bu muharebenin mnnferld blr hadJae ol
madığını, çunkll muharlb devleLierle bir 
takım fedakArlıklar mukabilinde Laarrus
dan kendlalnl kurtaran devletle~ hCl&b& 
katılacak olursa harbin 9 deYlete f&D\11 
olduğunu söylemektedlr. 

B. Telekl, harbin 1919 aulh muahedelert
nln mantıld neticesi olduğunu beyan et
mektıe ve bu harbin yeni bir manevi hava 
vucude gelmesine yol açablleceğtnl lllve 
eylemektedir. Avrupamn mukadderata, 
butün milletlere tevdi edilmlftlr ve biltün 
mllletıer, yalnız aiyaal det?ll, ayni zamanda 
manevi bir meaullyet denıhde etmıt bu
lunuyorlar, zir& .pyet, mümklln ise muh
temel bir teşri.ki meaalnln mil&takbel esa. 
larını vazetmek mevzuubahl..ılr. 

Se"eutinan - UJ'&lllf 
Memleketin elll )'lllık cuelell SerYeWt

nun - UyanJ.f son ayılarında ıüzkle bir 
yan kadrocu toplamlf ve yenl bir ede .. 
harekete baflamıttır. Senetlfllnun bQ 
haftakl aayı.ıanda fU 7uılan toplamıfWI 
Ahmed Ihaanın muharebe haablhall. Ha.
Ut P'ahrlnln yeni bir tUrt. n edebl matı.
le&!. Suad DerYl.lln (Namık K.malln edebi 
Jaymetı ve hlh1yeU> bqlı.lt1ı etCldO. CJanl 
Halit C>uneoywı ve C&hld SatfeWnbı :rep
yent tarzda şUrlert, HOaameddln Bosotun 
Nurullah Ataca açık mektubu. İbrahim 
Hoylnin Tacore'dan ten:llmeat, Balak, An
toıne Albalat, Phlllppe Heriat'dan terct1-
meler. 

Dr. A. Aaun Onur-• 

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
ı.tanbulan en l1bel ıwtııde, 19n1f 

bir put ~ konforu mtıtemme&, 
büım1 171. udm •• erkek her &trll 
buWJık1ara açık butaııe. 

ı>o1am " tadın amellJatıartıe fl· 
lllt. apudlllt. bani " CUler amellJ'e
... lllD oc* .,.. ıuuut ftaU.r. Orta
*• &ramvar JOla. 11ua111m •ua ...&. 

ıu • 111. Telefe: 6Dll. 

K-0Ç-0K İLANLAR 
FevtalAde ahvalin deva.mı müdde

tince gayri muayyen lilnlerde hafta
da ilci veya üç defa neşredllecekttr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
BİR ALMAN ŞitvF.STER İŞ ARIYOR -

İyi bir aileye mensup orta Yatlı bir Şüves
ter İngilizce. Almanca, Fransızca, biraz 
Türkçe bilen diplomalı çocuk bakmakla 
beraber hastanelerde tecrübesi fazla aile 
yanında hasta bir kadına bakmak gibi blr 
if anyor, kanaatkAr ve taşraya gtdeblllr. 
Beyotlu lstiklAl caddesi Hasan bey apar
tıman 6 No. birinci kat 2 inci merdiven pa
zardan maada hergün saat 15-19 za kadar. 

-1 

2 - iŞÇi ARIY ANLAR 
SVTNİNE ARANIYOR - Iki aylık ço

cuRu olan genç ve sıhhatli blr sütnine ara~ 
nıyor. Ş~U caddesi Çankaya apartıman 
1 numaraya mfiracaat - 6 

DOKTOR ARANIYOR - Manisa mülha
katından Kula kazasında kô.tn mensucat 
fabrikasında çalışmak üzere bir doktora 
ihtiyaç vardır. Talip olanlann şeraiti an
lamak üzere Sultanhamam Yenlcamf cad
desi Bervlll han çıkmazında 24 No. ya mü
racaatları. - 1 

3 - SATILIK EŞYA 

BAYAN BERBERLERE DİKKAT - Per
manant ve saç kurutma maktnalar ıyt şe. 
ra1tıe satılıyor. Müracaat Vlli berber Beyot-
lu Istlkl:U caddesi 211. - 1 

SATILIK OTOMOBiL - Yalnız hususi
de kullanılmış Hu~n marka kapalı bir 
otomobil satı!ıktı.r. Görmek üzere Catal· 
o(tlu Trakya garajında. Telefon: 22655. 

-3 

8ATO.ot PİYANO - Stüdgart markalı 
meohur Alman piyanosu içi demir ve çap
l'U telli olarak aatıh.lttı.r. Taksim Tarlaba
fl Yağhane sokak No 50 2 

SATILDt pjy ANO - Milceddet tanınmış 1 
JJman piyanosu demir çapraz telli Rud. 
Hach Sohn marka Beyo~lu Galatasaray 
l·enlçarp caddesi Oazhan) yokuşu Nlkola
tdls apartunanın No. 51/5 saat 10-20 ye ka
dar. 

ACELE SATILIK BUİK MARKA OTO
MOBİL - Temiz kullanılmış kapalı bir oto
mobil 800 llrayn. satılıktır. Müracat 22607 
telefon edilmF:sl. 

SATILIK PİYANO - Alman markalı 
gayet yeni bir piyano içl hep demir kordo
Jar çapraz buyuk formalı acele satılıktır. 
Müracaat: Beyoğlu Balıkpazarı Duduodalar 
sokak No. 26 dukkAnda. - ı 

4 - KiRALIK - SATILIK 
KİRALIK MOBiLYALI APARTIMAN 

ARANIYOR - Kiıçük, fakat guzel, kon.tor
lu möble bir apartıman daire veya katı ara
nıyor Her hangi bir semtte olablllr. ~ura
caat · Cevdet - Posta kutusu No. 3 Istan
bul - 3 

l\IECBURi SATIŞ - Oğlumun askerliği 
geldiğinden dilkk!inımı satmak istiyorum, 
cadde üzerindedir. Pul, tütün, tayyare bile
ti rakı kırtasiye ekmek su. Muracaat Tarla
başı 13 No. muameleci Kar:ıbet. 

KİRALIK AP. - Bomontl, Tokaloğlu sok. 
şıra yurdu karşısı 32. Konforlu bir daire, 
havadar açıklık 2 numaraya müracaat. 

' -3 

SATIJ.IK EV - Kurtuluş Slnemköy Bay 
.sungur sokak No. 237 yeni ev satılıktır. Beş 
odalı her konforu havidir. Sultanahmet Dlz
dıu1ye yokuşu No. 4 Ali Özçelebiye müra-
caat. - 1 

9000 LİRAYA SATILIK APART. - Kur
tuluş Sinemköy tramvay istasyonunda. üç 
l:atıı. her katta 4 oda banyo, mutbak ve
salr konfôrü havi mükemmel apr. satılık
tır. Sinemkoy istasyonu Bakkal Tataroğ
luna mllraeaat. - S 

HİSSELİ - Bina, erazl ve arsa alıyoruz. 
Hergün saat 10-13 Galata, Twıel, Gülhan 
No 13 mürııcaat - 3 

Devlet Denizyolları 
müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

umum 
1 

1 lkincikanundan 8 lkincikinuna kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkıt gün ve saatleri ve 

kalkacakları nhbmlar 
Karadenh hattına - Balı 12 de (Q(lııeysu), pel'fembe 12 de (Cumhuriyet) ve pa-

Bartm hattına 

bmıt hattana 

Madanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabira hattına 
İmros hattuıa 
AJ'f'ahk hattına 

zar 16 da (İzmir). Galata rıhtLmından. 
- Salı 18 de {tİlgen), cumnrt si lB de (Antalya). Sirkeci nh

tımından. 
- Salı. perşembe ve p:ızar 9.30 da (Uğur). Tophane nhtı

mından . 
- Pazartesi, salı ve pazar 9.50 de çarşamba, perşembe ve cu

ma ııs de (Sus> Cumartesi aynca 13,30 da (Trak). Galata 
rıhtımından. 

- Pamrtesl 8 15 de CMnrakaz), çarşamba ve cumıı 8.15 de 
(Trak). Gala.ta nhtımından. Ayrıca çarşamba 20 de (Bur
sa), cumartesi 20 de (Ülgen). Tophane nhtımından. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtınund:m. 
- Pazar 9 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Saadet, cuma 15 de (Mersin). Sirkeci 

ACELE SATIJ.IK - Beşlktn.şda b na 
bahçeli dokuz odalı rı.hşap bir konak. arsa 
flatlna veya mübadele auretlle satılık ır. 
Tafslllt ve pazarlık için: Galata, Tun ı. 
Gülhan No. 13 - 1 

SATILIK EV - Dlvanyolunda tramva 
caddesine nazır sekiz odalı bahçeli ıcAg 
bir ev satılıktır. Taliplerin Nuruosmanl 

• caddesi Kapalı fınn civarında 39 No. tu 
duracı bay Ynkuba muracaatıarı. 

MOBİLYEJ.İ ODA ARANIYOR - Bir 
her tfirlü ev işlerinin gorlllmesl şartile riL 
bllyell bir oda arıyor. Akşamda ş. A. ru· 
muzuna mektupla müracaat. - J 

5 -· MÜTEFERRiK 

DANS DERSLERİ - Buyük ralbet bıt• 
lan en son danslardan haklkl (Suını) 
Fokstrot hususi ve mfinterit olarak her ,Uq 
ders verlllyor. Müracaat saatleri 12-13, 
17-21 e kadar Buyuk Parmakkapı traaı•111 
durağı 117 No. profesor Panosyan. - 1 

iNGİLİZCE ye Al.MANCA DERsı.md -
<Bahusus ticaret şubeleri ve bakalor;a> -
Inglllz Oxtord ve Berltn ünlversitestnderı. 
ınezun bir profeslir tarafından en sert 'te 
asrl metodla verilir - Fransızcayı mükem
mel konuşur. - Esaslı ve en seri usul -
Ücret mutedil - (Prof. HJ rümuzuna r.nek• 
tuplıı. milracaRt. - ' 

FRANSIZCA DERS ALMAK tSTi'YS' .f 

TALEBELER - Yeni metodla kısa blr sa~, 
manda pek az ucret multabllindo ~·~. 
Ayni zamanda Fransızca ve Türkçe ticari 
muhabereyi ve seri daktilo bilir genç blr 
bayan gUnde birkaç saat veya daimi blr 14 
nramaktadır. Akfamda B. N. rumuzuna 
mektupla müracaat. - 4 

llEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Qazet.emlZ idarehanesini adres ola· 

ralı: ıöstennlf olan karilerlmlzden 
M. M. z.-T.A.-R.S.K.-Ö. J[.

Pol - PanBiyon 
namlanna gelen mektuplan ldareba• 

nemlzden aldırmaları mercudur. 

Selanik Bankası 
Tes~ tarihi : 1888 

İdare merkezi: 

lstanbul (Galata) 
Türkiye şubeleri : 

tSTANBUL, (Galata. Yenicamı) 
MERSİN 

ADANA Bürosu 
Yunanistan şubeleri : 
sELANtK. ATiNA 

Her türlü Banka 
muamelatı 
Kiralık kasalar. 

,' 

rıhtımından. 
ianir sür'a~ haUmı - Pazar 11 de CKadeıı. Galata nhtımındıın. 

, ...................... 111111!1~ 
Banka Koınerçiyale 

ltalyana 
Sermayesi ye ihtiyat at~: 

147.598.19835 f&alyan liret~lr. 

Mrsln battlna - Salı 10 da (Tırhan), cuma 10 da (Ana!arta). Sirkeci nh· 
tınundan. 

Noı: Vapur seferleri hakkında her turlu malO.mat aşağıda telefon numaralan ya~ılı 
Acentelerimbden öıtrenllebllır. 
Galata Bat Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum nıudiırluğu binası 

altında. 

Galata Şube Acenteliıt - Galata nhLımı. Mıntaka Liman Relsllll binası altında 
Slrkecl Şube Acentelltt- Sirkeci, Yolcu Salonu. 

(10890 

Tıp Fakültesi Dekanllğından 

42362 
401SS 
22740 

p~ıyatrl kllnitl dooentll{U munhaldır. Tılliplerln teraitl anlamak üzere tıp fakül-
tesi dekanlıtına nıüracaatlart. (10828) 

Harp Akademisi Komutanllğından 
Harp akademisine yevmiye u~ lira acretıe bir elektrikçi alınacaktır. Nafıl VeltAle

tinden taadlkll ikinci dereco ehi lyetnameyt bal& olması şarttır. . 
Taliplerin 8/WnclkAnun/940 Wihine kadar Yıldızda hnrp akademi.si komutanlıtına 

Merkesl ware: MILıt'... . 
itaı1anm balJlle& tehi 1 

ş(7BELERf 
inıUtere, ~re, AY11Stu ')ıaca
:ristan, Yugosla'f'Ja, Bomat, Buca
ristan, MiSii', Amerika C~h'ri mut· 

&ebldesl. BresilJa, Şill,r-'0'1· 
Arjantin, Peru, Dtir 

ye Kelambiyad 

Afllr&SYonlar 
İSTANBUL ŞUBE ~Eıt 

Galatr VoJ'f'od• caddesi U-kty palaı 
(TeL 44841 !h4/S) 

~ lı 

müracaat. eylemelerl. 00784) 

Adana Vakıflar müdürli1.ğünden 

Şehir dabHJııdekJ ~leler: 
istaablllda: ~emcly 11 Jlnın4a 
Telef. 2!tlO fS/ll 12t5 ~Jot-
ıu .. : tstlklil caddes Ttftr· 41Mt 

~~E ŞUBE _ 

Kapalı zarf uaulile kasap ve ttebze hali inıaat eksiltme ilim 
KJtsiltm•Je konulan if: 
ı - 18/12/ 939 dan itibaren bir ay müddetle elı:siltmeye konulan Adanada Kak ka· 

pıa mevkllndeki nkı! ana ilzerine proJMlne göre kasap ve sebZe hill infaatıdır. 
ı _ Bu ln.fllat mu. milfteınlllt götWt olarak topdan ek utmeye tonulmuttur. 
3 - Ketlf bedeli (22542) liradır. 
4 - Bu ln.p.ata alt fennl evrak funlardır: 
A - Terınl prtname. 
B - Mukakvele projeli ve projeye batlı Yahldi fiat cetveli, 
c - Eksiltme şart.namm. ı 
o - Proje. 1 
5 - Yukarda yazılı evrat Ankara.da Vakıflar umum mudurluğü fll§aat mudurlil.-

tündcn ıstaubulda İstanbul Vakıflar baomüdudiiğünden Adanada Vakı!klakr nıudür
Ultünden blr Ura Uç tunıt mukablllnde alınabilir. 

6 - Eksiltme 15/ 1/ 940 tarihine raslayan pazartesi gunu saat (a) de Adana Vakıf
lar müdurlORü binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

'1 - Ekslltmeyt> sıreceklerin (1690) lira 65 kuıı.t§ teminat vermeleri ve aş:Lğıdl yazılı 
vesikalan halz olmaları şarttır. 

Doyçe Orıent Ban\. 
Dresdner Bank ~ubesı 1 --Blerke•h Berlba 

Türldyede Şubeleri : 

lstanbul (Galata) 
Deposu: Tütün G~ 

Jzınir 
Her türlü banka nıuamelita 

A - 1930 yılına alt ticaret odası vesikası. 
B _ ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada Vakıflar mimarından Ankarada L k h kı• 

Vakllla.r umum ınUdürlüğu inpat mudürlüğfuıden Istanbuldo. Vakıflar bıışmlmarlığın- • 0 man e m • 
dan ve diğer \'lltıyetlerao Nafıa müdurlüklerinden alınnuş en az U5000) liralık tek blr HAFIZ CEMAL) 
bina inşaatını muvaf!nkıyetle yapmlf bulw1duğunu blld ren inşaat muteahhl Uği ve- (Dr. 
aı:ıı:a.sı. Dahiliye mütehassısı 

s _ Eksiltmeye gireceklerin bizzat yüksek mimar ~eya muhendis olma.lan veya Dlftnrola lN 
bunlardan birlle müştereken tekli! yapıp muk:Jweleyt birlikte imza etmeleri şarttır. lılaaJ•• .atıerl Puar barit iter rla 

g - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarım lhzannda ve teklif mettuplannın y zıı- u-t 8all, C....n.I U-11 lalaua:ra 
mumda ve bu zarrıann tevdllnde ve posta lle gönderilmesinde (2490) numaralı kaııu- T. a. 
p.UA n, ss, M ilncll madcieledae harft7eıı rtayet etmeleri lAzırndır. d06• l l••"9J• .. 111İiiıiiiiilll•••• .. .. 

• 


