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Erzincanda sağ kalanlar müthiş 
faciayı muharririmize anlattılar 

Felaketzedelere yardım Koca bir şehir nasıl mahvoldu . 
Delirenler ve dilleri tutulanlar olduğu 1$tanbul~aki teberrüler~n 

gibi akıllanan deliler ve dilleri yek.Unu dün akşama kadar 
çözülen dilsizler de var 237,524 lirayı buldu 

Dahiliye ve Sıhhiye vekilleri dün 
Tokattan Niksara gittiler 

Dört gelinlik kızını evinin önünde gömen bir babanın acıklı sözleri -
Bahçeye uçan otel odalarındaki misafirler - Dört gün sonra 

toprak altından diri çıkarılan bir felaketzede - Kendisini 
10 yıl marşını söyliyerek kurtaran çocuk - ilh ..• 

iktisadı koruma 
kanunu ----

Hükümet, harb veya beynelmilel 
sivast tehlllce zamanlannda memle
k~tfu iktisadi emniyetini korumak 
için Millet Meclisine bir kanun geti
riyor. Bu kanun hükümete genff 
salahiyetler vennektedir: 

Her türlü ziraat, sanayi ve ticaret 
işlerini, kredi ve münakalat vasıt~ 

larmı, umumiyetle istihlftk meselele
rini, hatta ücret ve kira bedellerini 
ahYalin icabettiği şekilde tanzim et
mek, lüzum gördüğü eşyayı yaptır. 

mak, getirtmek, alıp satmak gibi 
tedbirleri, hükumet her an alabile
cektir. Bundan başka cihtikar> namı 
altında toplanan her türlü hareket
lere de ağır cezalar teyin ediliyor. 

nu salahiyetlerin t:ıtbiki için, Baş
vekrnn reisliğinde birkaç Vekilden 
mürckkeb bir tMilll iktisadi koruma 
heyet!:. teşkil olunuyor, ve bu heyetin 
emrine 25 milyon liralık bir sermaye 
veı ili;> or. İşlerde sürati temin etmek 
içın, para sarfiyatı devletin malOm 
agır kırtasi kayıdlanndan kurtarıla
rak Licaı-1 bi.r banka muamelesi ha
line konuyor. 

Harb yahut harb tehlikesi fevkaHl
cle lJir ?amandır. feykalade tedbirle
ri zaruri kılar. Yalmz memleketin 
haı be girmiş bulunması değil, bey
ne:milel iktisadi münasebetler üze. 
rinde derhal büyük tesirlcı· gösteren 
herhangi bir h:ırb, milli iktisadımızı 
o derece alakadar ediyor ki buna 
karşı tedbirler alınmazsa memleketin 
i.1<tisadi bünyesi hem devlete, hem 
vatandaşlare. büyük zaıarlar verecek 
surette sars~lıyor. 

Böyle vaziyetlerde alınacak ted
birlerin yerinde ve isabetli bulun
ması kadar süratli olması da şarttır. 
Her geçen zaman mali ve iktisadi is
lercJ e, bilhassa böyle zamanlard~ 

' tamil'i imkansız yaralar açabHtr. 
Herhangi bir karar almak için Mec
lise müracaatla ayrı kanun çıkar
mak. ve bunu tatbik ederken devletin 
muhasebe, ihale, münakasa, müza
yede ve s!'.ire usulerine müracaat 
etmek bazen haftalara muhtaçtır. 
Dii.5ünmeli ki resmi bir daireye alcl
lde lıir masa sa tın alabilmek için 
elliden fazla çeşitli kırlasi muame
leye lüzum olduğunu mütahassıslar 

tespit etmişlerdir! 

Necmeddin Sadak 

(Devamı G ncı sabifedt') 

Tokat 2 (Hususi muhabirimizden) ' mızq,a ... 
- Dahiliye Vekili B. Faik öztrak ile, Seyahatin devamı müddetince t&-
Sıhhiye Vekili doktor B. Husun Ala· essürlerini meydana vurmamak için 
taş bugün buraya geldiler ve Niksara büyük bir gayret sarfettikleri belli 
giderek feliketzedelerln yardım işleri olan trendeki Erzincanlı yolcular bir 
ile alılkadar oldular. Memurlara dl- a.n evvel bir şey görebilmek emellle 
rektifier verdiler. kendileıini pencereden penccry;e atı-

Erzincan 2 (Zelzele .mınfakasına yorlar. 
giden muharrlrimizden) - Sonsux Ben askeri mektepler mü!et tlfl 
bir endişe ve kasvet havası iç ?rlsinde kurmay albay Adil ile beraberim. 
Erzlncana yaklaşıyoruz. Enknz hali- Türk subayının bütün meziyetlerlnl 
ne geldiğinden bahsolunan Ke..-nahın nefsinde toplamış olan bu vakur 
hiçbir hasara uğramamış olduğunu asker: 
gözlerimizle görmemiz, Çethkayada - Lşte, diyor. Askeri orta okul 
bize verilen ve birkaç kelime ile Er- gözlıktü. 

zincanın yok olduğu ~eklind? ifade Ve ilave ediyor: 
edilebilecek olan malılmatın hiç de- - Hayret, okulun kulesi duruyor. 
ğilse çok müballğalı olduğunu dl'l?ü· Biraz daha yaklaşıyoruz. Ümidle: 
nerek müteselli olmamıza vesile olu· - Dersaneler de gözüktü. diyor. 
yor. Bu teselli verici hava iç )rlsinde . Bu sırada o dakikaya kadar itidal. 
Kemahtan ayrılıyoruz. lerint muhafaza etmiş olan Erzincan· 
Erzincanın bir istasyon gP.rüinde- lı yolcuların artık kendilerine hA.kim 

ki Alp istasyonunun ölü manza- olamadıklarını görüyoruz. İçlerinde 
rasını görmekten korkuyoruz. Du. ağlamayanlar, sızlamayanlar yok 
manlıyı nasıl geçtiğimizin f <ırkında gibi... 
değiliz. Şimdi E1'2incan ovas! karşı- (Devamı 7 nci sahifede) 

Yozgatta ve Amasyada 
yeni zelzeleler oldu 

Köylerde 97 bina yıkıldı, Giresun 
şehri içinde zelzeleden ölen yok 

Yozgat 2 (A.A.) - Bugün saat 
14,45 de vukubulan zelzelede Maden 
k_azası, Peynik nahiyesine bağlı Cesur 
Mahmudlu, Karapınar, Kanberli,, 
Küçük Çalağıl, Koşumlu, Hozok, D&
defakılı köylerinde 97 hane ve ahır yı
kılmış, 67 ev ve ahır da ehemmiyetli 
hasara uğramıştır. 

insan zayiatı kaydedilmemi.ştir. 
Açıkta kalanların zelzeleden mti

tees~ir olmıyan köylere nakline baş
lanmıştır. 

Amasyada hafif zelzele 
Amasya 2 - Bugün Ezine nahiye

sinde saat 8,30 da ve Amasya şehrin
de saat 5,30 da hafif zelzeleler ol
muştur. Hasarat yoktur. 

Giresun şehrinde ölen yolc: 
Ankara 2 (A.A.) - Alınan haber· 

Icre göre, Giresun vilayet merkezin
de hiç bir ins~n zayiatı yoktur. Nü· 
fusç:ı zayiat mülhakata inhisar et
mektedir. Merkezde mühim bina za
rarları m~vcuddur. 

Erzuruında zelzele durdu 
Enurum 2 (A.A.) - Son yiı'midört 

saat zarfında vilayet ınıntakalannda 
zelzele olmamıştır. Bugün saat 1,30 da 
geien katarla Erzuruma 62 yaralı 

gelmiş, bunlar derhal hastanelere ya
tu1larak istirahatlan temin edllm.lf 
ve tedavileıine başlanmıştır. Yaralı

lar için tertibat alınnuştır. 100 yatak 
hazırdı,r. Bu miktar arttınlacaktır. 

..:l.kka •Ie rı 

Milli f elti.ket ve spor 

Felaket~ede mıntakamız, Bulgaru 

tan büyüklüğündedir. Türkiyenin 

takriben beşte biridir. Kcuabala.nn, 

köyle1"in hepsine resmi kanallarla 

yardım gidebilmesini havsala kabul 

e4emiyor. 

Kayak sporundaki meharet saye. 

sinde, Finliler bir vatan kurlanyor. 
lar; bizde de sporcu gençlUc birkaç 
bin niifusa hayat vermek tecriibesin
de bulunabilir. 

Giresuna yeniden çadır, elbise 
ve çamaşır gönderiliyor 

Felaketzedelere yapılacak yardım için 
vali ve Belediye reisi doktor Lıltfi Kır· 
dann reisliği altındaki Millt yardım 
vilAyet komitesi dün de sabahtan ak
şama kadar çalışmışhr. 
İstanbulda yapılan teberrüat yekQ

nunun pazar akşamma kadar 133 bin 
lira tuttuğunu yazmıştık. Pazartesi 
ak_şamına kadar da 42,369 I1ra tebel"
rü edil.miş bu suretle teberrüat 175,369 
liraya baliğ olmuştur. Bu pa.ra merkn 
komitesine ve şehir hududu dahilin· 
deki Itazalara yapılan teberrüattır. 

Bu yekönda yalnız Silivri, Şile, Kar
tal, Yalova kazalarında yapılan teber· 
rüler hariçtir. 

Bundan başka dün sabahtan a.qa.. 
ma kadar villyettek.1 Milll komiteye 
müracaat ederek yapılan teberrü&t 
yekQnu 62,155 liradır .. Bu suretle 
umum yekt\n 237,524 Ura.ya tallğ olu
yor. 

Gerek ticarethaneler, gerek evler 
tarafında.n teberrü edllm.lş on binler
ce parça eşya vardır. Bunlar muhte
lif ctnsde giyecek eşyası, çuvalla.rla 
tenekelerle zahi.red.lr. Bu eşya ve er
zakın yekftnu henüz ta mam.lle teabl\ 
edllemeınlştti'. Bu eşya -ve erzak, 11.mim 
ldarealntn Slrltecldeki büyük de~ 
da muhafaza edilmektedir. Bugünden . 

(Deva.mı. 6 J1")1 .altJ/~J. 

SU BASKINI 

M. Kemalpaşada 300 
ev tamamen yıklldı 

1500 ev de kısmen yıkıldı. Şimdiye 
kadar 50 insan cesedi bulundu 

Bursa 2 (Telefonla) - M. Kemalpa
~adaki su baskınının korkunç fecaati, 
suların çekilmeğe başlaması üzerine 
kısmen hafiflemiş bulunuyor. Kasa
badaki değirmen ve fırınlar faaliyete 
geçtikleri için Bursadan ekmek gön
derilmesine lüzum kalmadığı M. K&
malpaşadan bildiı1lmiştir. Şlmdlld 

halde yalnız çamaşır istenmektedtr. 
Bugün buraya gelenlerin ifadelerine 
göre kasabada sula.nn hücumuna 
maruz kalan yedi mahalleden bll-

D ünya - Tencere d ibin karaf
Güneş - Seninki ben den kara!. 

hassa Mefüçe, Attariye ve Feyzi.dede 
mahallelerinden hemen hemen hiç 
eser kalmamış gibidir. Buralardaki 
binalar kft.milen yıkılmı~tır. Bunların 
sayısı 300 ü geçiyor. Diğer mnhalle
Jerde harap olan binaların sayısı da 
1500 den !azlafur. insn.n zayiatının 
haklkt mlktan dün de bildirdiğim 

gibi ta.maınile tesbit edilememiştir. 
Bu rakamı yütlere çıkaranlar vardır. 
F:ıkat .şlırtdillk bulwunuş cesedlerin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

c.'11mıer, &retlerin güneştekl lekelerdeA 
ımeJdana eetdl41nl &öylQyorlarl 
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( Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ) 
Son dakika Millf şef İnönü 

Finler, Rusların yeni hü- Ankaraya dönüyor 
cumunu da püskürttüler 
En şimalde Finlanaiyalılar, Petramo 

şehrini muhasara altına aldılar 
Roma 3 - Berlinde bir gazetenin yazdığına göre, Ruslar 200 bin kişi

llk bir kuvvetle Mannerheim hattına taarruz etmişler ve bu taarruz mühim 
zayiatla tardedllmi.ştir. Bu havadis gerek Kopenhagdan, ve gerek Oslodan 
teyid edilmektedir. 

Bu defaki Rus askerlerine evvelkilerden daha iyi giyinmiş bulundukları 
bıraktıkları ölülerden anl~ktadır. Yaralılar toplanamıyor ve soluk· 
tan ölüyorlar. Rus seyyar hastane lel'\'islerüıin noksanlıiı gözden kaçmıycr. 

Stokholmden bildirildiğine göre, Petsamo fehri FinlA.ndiyalıla.r ıa.r.. 

dan geri alınmamış yalnız muhasara edilmiştir. 

Amerikadan Avrupaya gelen 
post alarm kontrolü meselesi 

• 
lngiltere hüktimeti, Amerikanın ver-
diği protesto notasını tedkik ediyor 

Patis 3 - Amerika :tıül;.ünıeii, Ingiliz filosu tarafından kontrol edilen va
purlar ile Amerikadan Avnıpaya gönderilmekte olan posta. çuvallarının kon
trol edilmesini protesto etmek içın Londraya biı· nota göndermiştir. Londradan 
gelen haberlere göre İngiltere, bu notayı tedkik etmektedir. Fakat Amerikadan 
gelen postaların kontrolu, Almanyaya doğrudan doğruya ve yahud bitaraf dev
letler vasıtasile ecnebi döviz gönderilmesini menetmeğe matuftur. İngiltere, 
bahri ablokayı gevşetmemek azmindedir. 

Tuna nehrile sevkiyat yasak edildi 
Paris 3 - Tuna nehri Karadenizdeki mansabın'Cian Yugoslav hududuna 

kadar donduğu cihetle, nehir yolile sevkiyat yasak edilmiştir. Romanya ile Al
manya arasında ancak Macaristandan geçen demir yolile tek bir muvasala 
kalmıştır. Kışın KarpatJara yağan karlar yüzünden bu tarikle sevkıyat güçle
§iyor. 

Ajax kruvazörü Montevideoda 
Londra 3 - Alman cep zırhlı~ Orat Speeyi takip etmiş olan İngiliz Ajax 

kruvazörü, bugün kontrol 6.lllirRl Harwoodu hamilen Montevidoya gidecek ve 
48 saat kalacaktır. İngiliz kolonisi muzaffer İngiliz amirali şerefine bir ziyafet 
verecektir. 

Bir Yunan ticaret heyeti geliyor 
Atina S - Türk - YUI14öl t.icbiet mua.hedesinin temdidi meselesini müze.

kere etmek için dün bir Ywıa.n heyeti Atmadan tstanbula hareket etmiştir. 

Almanyada benzin buhranına karşı tedbirler 
l'aris 3 - Berlinden gP.len haberlere göre Alman hükfuneti, mayi mahru

kat buhranını önlemek için müsaadet mahsusa alınmadıkça kamyonlarla hu
susi nakliyatı menetmiştir. Almanyada hususi kamyonların senelik benzin 1h· 
t1yacı 6 milyon tona, baliğ olmaktadır. 

News Jurher Çaytung gazetesine ıöre Almanya, senede 15-17 milyon ton 
mayii mahrukata muhtaçtır. 

Stalin 200 bin Alman 
mUtehassıs istedi 

Alman - Sovyet teşriki me
saisi Almanyanın derhal 
yardım etmesine bağlıdır 

Kopenhaı 2 (A.A.) - Politiken gazetesi· 
nln Berlin muhabiri bildiriyor. 

Stalln Alman hükümetinden 200 bin fen
ci, mühendis ve mütehassıs istemiştir. Bun
lar Sovyet ekonomisini ve l>ilha.s.sa nakli
yat işlerini taıwJme memur edileceklerdir. 

Derhal bu miıtehassıslar gelmedikçe RWJ
yıı, Finlandiya harbini idame edemiyecek
tır. 
Sovyetıer birliğine gitmeie muvafaka~ 

edecek olan Alman m ütehaasıslan l.y1 para 
alacaklar ve tam salA.hiyetle 1f görecekler
dir. 

AlnıD.n - Sovyet teşriki mesaisinin deva
mı Stalin tarafından Almanyadan ıstent
len yardımın derhal yapılmasına. mlitevak 
kıttır. Ancak Almanya, bu kadar mü
hlnı blr fencl kafilesini bugünkü tartlar 
tçlnd ayırıp Sovyetler birliğine gönderebi
lecek midir? 

Yaralı kafileleri 
Ankara 2 (A.A.) - Bugünkü tren

le de şehrlm1ze Erzincandan 38 yara ı 
gelmiştir. Bunlardan dördü Ankaıa 
Nümune hastanesine nakledllmiştfır. 
Diğer yaralılardan 17 sl Haydarp~_;a
ya, dördü Bllecik'e, 13 ü Eskişeh re 
gönderilmiştir. Yaralılar Ankara ga
rında Belediye ve Kızılay müın ssil-
1 ~rı tarafından karşılanmış ve izaz 

Bulgaristan barba 
kansmak istemiyor 

Sofya 2 (A.A.) - BafVe'1ı Kösei
vanof radyoda bir nutuk söyliyerek, 
t.ralın direktifleri ve milletin .. arzusu 
mucibince Bulga.ristan'm harpte bita.
raf olduğunu teyid eylemf.ş, sulhü 
muhafaza ve uzak, yakın bütün 
milletlerle iyi geçlıunek azminde bu
lunduğunu beyan etmiştlr. 

• 
Iran askeri 

tahşidat yapmıyor 
tran 2 (A.A.) - İyi malfunat alan 

mahfiller, Horasan ve Azerbaycan 
hudutıannda İran kıtaatının tahşid 
edidiği bakında Roma radyosunun 
verdiği haberleri yalanlamaktadır. 

laveçte kan vericiler 
Stokholm 2 (A.A.) - Halka yapı· 

lan davet üzerine bir çoğu kadın ol
mak 11.rere iki bin dmn verici> bir kaç 
gün içinde kaydolmuşlardır. Kayd 
muamelesine devam edilmektedir. 

Irak Kızılayının teberriiü 
Ankara 2 (A.A.) - İrak elçisi Ha

riciye Vekilimizi ziyaretle hükfunet1 ve 
kendi namına teessürlerini ff ade et
miş ve hükfunetinm 12 bin ve İrak 
ıcızııa.yının da 1500 lira teberrüde bu-

Dün gece Sıvaatan Kayaeriye 
hareket ettiler 

Ankara 3 - Amasya, Niksar ve 
Erbaa.da zelzele teIAketzedeleri ile te
mas ederek vaziyetlerini tedkik eden 
Millt Şef, dün akşam husust trenleri
le saat yirmide Sıvasa gelmiştir. Hu
sust tren bir müddet istasyonda dur
duktan sonra K.ayseriye hareket et
miştir. Millt Şef bugün öğleden sonra 
saat 16 ya doğru Ankara.ya avdet ed&
cektir. 

Yine kar 
Dün sabah başlıyan kar bü
tün gün ve gece devam etti 

Dün hava gene karayele çevirdi ve sa~ 
bah b~ya.n kar bütün gün ve bütün ge
ce devam etti. Her taraf yeniden l>embe
yazdır. Karın kalınlığı bu sabah 3 santi· 
metreden fazla idi. Dün sıcaklık 1 derece
den yukarı çıka.mamıştu·. Gece &fırdan 
~ğı 3 dereceye inmiştir. 

Marmara ve Karadenl.zde fırtma vardır. 
Dün Mudımya postıısını götüren Marakaz 
Tapuru Marmaradaki tırtma yüzünden 
Mudanya yolcularını Gemliğe çıkarmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 
Kara.denizdeki fırtına yüzünden Bartın se

ferini yapamıyan Antalya vapuru, dün akşam 
Karadenize hareket etmiştir. Anafarta va-

puru 3 gün rötarla prşembe günü limanımı
za gelecektir. Halen Karadenlzdc bulunan 
Ege, Dumlupınar, Akı:;u vapurları birer gün, 
belki de daha fazla rötarla limanımıza ge
lebileceklerdir. Erzurum vapuı'll da Mer
sinden dört gün rötarla bugün gelecektir. 

Ayaspa§a caddesi nakil 
vasıtalarına yasak! .• 

Dün akşama doğru havanın faZla kınla
ma& ve bUA.hare de don yapması yüzünden 
Emniyet müdürlüğü altıncı şubesi, Taksim
de Oümüşsuyu caddesinden Dolmabahçeye 
inen yolu otomobil ve otobüslere yasak et
mlş ve bu vasıtalarla buradan münakallit 
Jı:esllmiştlr. ___ _ 

Emniyet amirleri arasında 
tayinler 

Ankara 2 (Telefonla) - Emniyet umum 
müdürlüğü Emniyet müdürlerinden Ala
eddin Tokat Emniyet müdürlüğüne, yerine 
de Adana eski Emniyet müdürlerinden B. 
Halll, Emniyet müdürlüğü Emniyet amlr
lerinde nBaim Çanakkale, Kemal Hayri 
Umum müdürlük dördüncü sınıf Emniyet 
müdürlüğüne, Emniyet Amirlerinden Rifat 
İstanbul vilA.yeti Emniyet kadrosunda. açık 
ikinci sınıf Emniyet amirliğine tayin edll
mişleı'dir. --------• 
ita/ya ile ticari 

müzakere 
İtalyaya gidecek heyet bu 

aktam hareket ediyor 
İtalya ile memleketimiz arasında 

tlcart münasebetlerin yeni şartlara 
göre tanzimi için, birkaç güne kadar 
Türk - İtalyan müzakereleri başlaya
caktır. Müzakereler, Romada cereyan 
edecektir. İtalyaya gidecek heyetimiz 
şehrimize gelmiştir. Bu ak.şamld 

ekspresle İtalyayn hareket edecektir. 
İtalyan heyeti, senatör mösyö Cani
ninin riyasetindedir. 

Bizim heyete de Roma büyük elçi· 
miz B. Hüseyin Ragıp riyaset edecek
tir. Heyetimiz şu zevattan mürek
keptir: Dış ticaret dairesi reis vekili 
B. Cemal Ziya, Haricye VekAletindeıı 
Kemal Nejad, Ticaret VekB.leti mü
şavirlerinden Zeki Zeybekoğlu, kam· 
biyo müdürü Bülend, Türkiye Mer
kez bankası müdürlerinden Nazif. 

Erzincan nafia İn§aat reisli
ğinde sağ kalanların isimleri 

Erzincan 2 (Zelzele mıntakasma 

giden muharririm.iz bildiriyor) -
Nafia inşaat reisliği kadrosunda 
ölenlerin isimlerini bildirmiştim. Bu 
idarede sağ kalanlardan bir kısmı
nın isimleri şunlardır: 

Nafia Boz müteahhidi Şevket Boz.. 
cu muhasibi mesuı Nail, 19 uncu kı
sım mühendis Hilmi, Simeryol heye. 
ti fenniye müdürü Akif, veznedar 
Muharrem, katip Rasim, ressam Mu
ammer, mühendis Kadri, fen memu
ru Abdülhalik, mühendis Binter, şu
be mühendisi sam.haddin, şube şefi 
Adnan, kısım şefi Kemal, inşaat an. 
bar memuru Kfunll, Sürveyan Hasan, 
Boz mühendisi Yusuf, mühendis 
Burhan, mühendis Namoni hayatta-

Parti grupunda 
Başvekil felaketzedelere yapılan yardım, 

Hariciye Vekili de siyasi hadiseler 
hakkında izahat verdi 

Ankara 2 (A.A.) - C. H. Partisi 
Büyük Millet Meclisi grupu bugün 
(2/ 1/ 940) saat 15 de reis vekili Ha
s~ Sakanın riyasetinde toplandJ. 

Ilk söz alan .Başvekil Dr. Refik 
Saydam memleketin vasi bir sahası
nın uğramış olduğu zelzele fellketi 
karşısında bugüne kadar alınmış 
olan tedbirleri ve tellketzedelere ya
pılagelen imdat ve yardım muamele· 
lerini izah etti. 

Bu mevzua dair sorulan suallere 
icap eden cevapları verdikten sonra 
Hariciye Vekilimizin umumi heyete 
beyanatta bulunacağını ifade etti 

Kürsüye gelen Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlu son iki hatta zarfında 
cereyan eden siyası hA.diseler ve mü
zakerelere dair izahat verdi. 

Bu izahat reye konularak mütteti-

kan umumi heyette kabul olundu. 
Bundan sonra bugünkü ruzname. 

nin birinci maddesini teşkil eden ve 
geçen haftaki umumt heyet içtima
ında parti idare heyetince teşkl11 

kararlaşan komisyon tarafından esas
larının tetkik olunması kabul edil
miş olan milli iktısadı koruma kıinu
nu projesi üzerinde müzakere açıldı. 

Ko!nisyonca hazırlanmış olan llyi
ha projesi üzerinde birçok hatipler 
söz alarak mütalAalar beyan ettiler. 

Saat 19,30 a kadar devam eden bu 
müzakerelerden sonra mevztıun 

müstaceliyetine binaen müzakerenin 
biran evvel intacını temin için ayın 
dördüncü perşembe günü mnumi he
yetin tekrar içtimaına dair olan tek
lif reye 'konularak kabul edildi re cel
seye nihayet verildi. 

Hitler yeni bir sulh teşeb
büsünde bulunacakmış 
Almanyanın idare şeklinde zahiri 

bazı değıŞiklikler yapacağı bildiriliyor 
Paris 2 - Petit Parisien gazetesi, 

daima iyi malfımat veren bir muha
birinden aldığı haberi ihtiyatla teırut
ki edilmek üzere neşrediyor: 

Haber aldığıma göre, Hitler ilkba. 
hara doğru yeni bir sulh teşebbüsün
de bulunacaktır. Bu defa muva!faki
yet temini için Almanyanın idare şek· 
linde zahiri bazı değişiklikler yapa
caktır. Bu değişiklikler şu şekilde ola
caktır: 

1 - Hitler bugünkü vaziyetini bı
rakarak sadece devlet reisi olacaktır. 

2 - Başvekıllete Göring geçecektir. 
3 - Himler, Göbels, ve Ley gibi müf

ritler iş b~mdan çekileceklerdir. 
4 - Hariciye Nazın Ribbentrop çe

kilecek, yerine meslekten yetişme bir 

Hava muharebesi 
3 İngiliz t-;Yi~reıi 12 Alman 

tayyaresile çarpııtı 

Londra 2 (A.A.) - Hava Nezareti, 
bugün, üç İngiliz tayyaresinin, Al
manya sahili civarında Messerschmidt 
tipi 12 Alınan tayyaresile çarpı.,tıkla
nnı bildirmektedir. 

Bir Messerschmidt düşürülmüştür. 
Almanların diğer dört tayyareyi da
ha kaybettikleri muhtemeldir. 

İngiliz tayyareleıinden de birisi 
düşürillmüştür. Diğer biri kayıptır. 
Üçüncüsü salimen üssüne dönmüştür. 

Üsküdar ıilebi 
Kalk.avanzadelere nit tJsküdar tllebi, bir 

müddet evvel Jlnınnunızdan hareketle Mar
sUyaya kömür götürmüştü. Dönüşte şllep, 
İngiliz Akdeniz filosıma mensup kontrol 
gemileri tarafından çevrilmiş ve muayene 
edilmiştir. Gemi, her ne kadar boş ise de 
iki tarar arasındaki l>ir anlaşamamazlık Y11-
zünden, bir İngUlz üssüne götürUimüştür. 
Vazıyet tavazzuh edince 'Ö'sküdar, yola çık
mıştır. Şilep şlmdl Mersin limanına gelmt, 
bulunmaktadır. 

Köprü üzerinde iki otomobil 
kazası 

Dünkü karlı hava esnasında; köprüde iki 
müsademe olmuştur. B. Ahmedin idaresinde
ki husus! otomobil, köprü üzerinde dur
makta olan şoför Muradın idaresindeki 
taksiye çarparak parçalamış, şoför hafi! 
surette yaralanmıştır. 

Şoför Aslanın idaresindeki taksi de, ge
ne köprü üzerinde Mecidiyeköy - Çarşamba 
hattında. l.şleyen blr otobüse çarpIDlf, ha.
sara uğratmış, yolcular hayll heyecana 
düşmüşlerdir. -----
Demir ithalat limited şirketi 

Demir Ithallit limited şirketi, üç şirkete 
aynlmıştır: ı - Demireller ve Demir fab
rikatörleri, 2 - Teneke ve kalaycılar, 3 -
Demirden gayri madencller <Bronz, nikel. 
galvaniz, platin ve saire). 

Ticaret VekAletl, Umum Demir İthaldt 
tlrketı müdürlüğüne Atine. ticaret müme,s.. 
ellimiz B. Mitatı tayin etmiştir. Demirciler 
bugün aa.a.t 11 de Ticaret odaSJnda topla.~ 

diplomat, ağlebi ihtimal Roma sefiri 
Makenzen gelecektir. 

5 - İktisad Nezaretine Şaht getiri
lecektir. 

6 - Yeni Kabinenin programında 
emperyalist hükümler bulunmaya
caktır. 

7 - Rusyaya karşı muhteriz bir 
vaziyet alınacaktır. 

8 - Çekya ve Polonya hudutları 
için büyük bir adamın hakemliği ka
bul edilecektir. 

9 - Otarşi bırakılarak tabii iktı
sad sistemine dönülecektir. 

Ayni muhabir general Brautschich 
ile Reictenan'm Alman ağır sanayi 
erbabı arasında, bunların düşüncele

rini anlamak için tetkikler yaptıkla
nnı bildiriyorlar . 

Doktor W eizmann 
Siyonist tefi Amerikaya 

gidiyor 

Landra 2 - Doktor Weizmann Bir
leşik Amerikada mühim bir turneye 
çıkmak için bugün Nevyorka vara
caktır. Siyonist icra komitesi şefi 
olan doktor Weizmann Londradan 
Amerikaya hareket etmezden evvel 
Amerika sefareti müsteşarının ziya
retini kabul etmiştir. Sefaret müste
şaı:ı, B. Rooseveltin kendisini Beyaz 
sarayda görüşmeğe davet ettiğini 

tebliğ etmiştir. 

B. Roosveelt doktor Weizmann ile 
musevilere taallftk eden mühim me
seleleri görüşecektir. 

Siyonist şefi, Birleşik Amerikadan 
sonra cenubi Amerika payıtahtlannı 
ziyaret edecektir. 

Üniversitede stenografi 
kursu açılıyor 

Bu ayın onuncu çarşamba günü 
üniversite serbes stenografya kursu 
açılacaktır. 

Dersler çarşamba ve cuma günleri 
saat 16 da hukuk fakültesinin dör
düncü sınıfında. doktora dersanesin
de verilecektir. Kurs üç ay devam 
edecektir. 

Tekirdağına bol kar yağdı 
Tekirdağ 2 (A.A.) - Şehrimizde 

yağan karın kalınlığı otuz santimi 
bulmuştur. 

Maadin umum müdürlüğü 
Ankara 2 (Telefonla) - Açik bulu

nan İktısad VekAleti maadtn umum 
müdürlüğü muavinliğine Vek:Alet 
müfettişlerinden B. Rahmi tayin 
edilmiştir. 
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ltferhurn general 

Ziya Kutnalı 

Dün 1stambu1 oaddeleriruten bü· 
7iik bir uked ee.nue alayı seçti. a.. 
yanm bosu.k olmasma rağmen • 
.U halkın da pek kalabalık olarak lf-
tbtt eUlll bu tören, ŞebsadebBfm
duı K.aracaahmed servilllderine ka
dar ief1i edildi: Osmanlı devletinde 
mühim mevkiler lfpl eden ve «90D 

Harbiye NaDn» diye fÖhret alan Po 
neral 7Jya Kutnak ebedi latlrabatci
hına götürülüyordu. 

HerkesJ.n •lika11m bilh•- cellJeıo 
den, bu cson Osmmlı Harlllye NUll'D 
nda , bir de btlkW madalyası bulma
masıydı. Zihinlere, bu, garip bir te
ad slbl görünmekteydi. 

Merhumun sıhrfyetinde bulunda• 
fum halde, ben bile, blr çok yaJml 
dostlan gibi, bu tstlkW madalyesbıbl 
meveudfyetlnl neden 10nra itnacihn. 
Pqa, okadar mahvlyetklnlı, bıMU

ldnden bahsedilmesini öyle istemezdi 
ki, blmıetlerl konuşulduiu zaman kı· 
sanr, bir kaç cümleyle menuu ka
patmak şeklini tercih ederdi. 

AK,All 

I 

PE&i:R il BBRLBKt 

Sanayiciler dOn yeniden teberrüde bulundular 
lzmir vapuru Karadenizden geldi. MIJrettebat zelzele 
esnasında vapurun karaya düştlJğlinü zannettiler 

fatanbul lllD&Jlcllerl, zelzele feıatetlede
lerlne dOn :reAldm ıu teberrillercle bulunı
mutlardır: 1300 tuo blskO.vt, 1400 Ura kıJ"ıl 
metinde pamuklu menaucat, 2000 parçadm 
tazıa JGn tazat. 212 çıtt kundura. 1ao tılı9 
toton ldrofll. 

M1lll sanaJI blrlıtt. ~ Yermek ,. 
retue yardımda bulunmasuıa lmk1n olmı
JUl sanayi erba.bınm blr llatestnl hamhJ'IP 
ak Vlll7ete YermlfUr. İane YenbDecell 
aana7f erbabı 'Iıcaret odaanda t.oplaııa-

Beyooıunda 30 ekip 
esya topluyor 

Ticarethanlerin verdikleri 
kumaılar 

oatıır. 

İzmir vapuru K.aradenizdea 
geldi 

Anadoludatl RZele telüeUndım ..... 
din alqam tzmır ıırapurıı da 11man-. 
plmlfttr. tzmJıı. tıltetteıı IODI'& pim 
tlçtbıctl yapurdur. Yolcular hul&aten fail 
lan qlemlflerdlr: 

c- Karab1arda 1200, Alucan'da 1&0 aHl 
" b1r o tadar yaralı Tardır. 06rele, '1'ke-

Karilerimizin 
mektupları 

1 

bolu. Bolancat kalalarında zayiat yoktul.. 
Glrelunda b1r J&f&lı Yardır. Burada resml 
Ye hu.sual binalar buara utramıflar8a da 
yıtılınamıflard. Orduda eYler ybde eDl 
n.llbetlııcle yıtılm.ıftır. tzmlr Yapunı, Pa'9 
ada demir 111klerken zelJDele olmut. n• 
o tadar flddetle .sarsılmJftu' ti. mllrett.
bat. gemlnhı tara.Ja d(Lfttll1lntl unnetmıt
tlr. Blru sonra. ıemlden Fatsadakl hara
beler rörWmele bafl•mıp. Vapur cllll~ 
te Orduya utramamıftır.a 

istimlak kanununda 
bir tadil 

Başkalanndan öğrendim: 

İstanbulun işgali esnasında, işgal 
orclulan makamatı bir de kontrol et.
miş ki ne görsün? Şelırimlsin depola
nnda esliha ve mfihlmmat eh~ 
7etli derecede eksilmiş! Derhal talıJd. 
kat: Meğer anbarlann muhtevlya&a 
Anadoluya kaçınlnuyor DU)'Dllf1 

Kız aanat mektebinde dikiliyor 

Fakir semtlerde helalar 
ücretsiz olmalı 

ileride iatimli.k eclilecek ar
aalarda birer katlı binalar 

yapılabilecek 

HattA, ozamankl sabitlerlmbden 
olup cenaze töreninde lumr bulunan 
bir zatm anlattığına göre, bir rama· 
san arifesinde işgal ordusu kuman
danlığına müracaat edOmlş: 

- Müslümanlar oruçlarmı boaun 
diye top atmamız limndJr. Kamalan 
aldınız, atamıyoruz. L4tfm muftkka. 
ten verin. 

Vermişler. Buna rağmen İstanbul· 
da mutad eski toplarla endaht yapıl· 
mı'" Depodan çıkanlan yeniler, ka· 
malarile beraber Kuvayi Milliyeye aşı· 
n~ 
İade zamanı gelip te kamalar geri 

verilmeyince, mesele dikkati celbet
miş. An'barJann .,...ıdıfı da biylellk
le anlaşılınca, general Haringt.on der
hal otomobiline binerek Harbiye Ne
zaretine dayanmıf. 

7Jya paşa ile, aralarmda fiyle hlr 
· muhavere: 

- Paşam ... Bütün bu "lerhı mal6-
matınıs haricinde cereyan etmesine 
lmkin göremiyorum ..• Diğer cihetten 
sizin yalan söyllyemez bir seclyMe ol
duğunuzu da bilirim. Söyleyiniz: Sis 
mi kaçuttmız? 

Ne müşkül vaziyet!... Başlıca va
tanpenerler. o sıralarda hep nefyedl· 
llyor, tazyik görüyor.- Bu arada Ziya 
paşanın eniştesi Çürüksulu Mahmud 
paşa da Malta menfasında. .• Bu yakın 
ve acı misallere rağmen Harbiye Ne
sarett makamını lşğal eden zat, doğru 
IÖylemek mecburlyetlnl duymUf. .. 
Zira şeref meselesi. 

Birdenbire tavnnı değiştirerek: 
- General Hartnrton cenablan! • 

demiş. • Farzedini:z ki memleketlnls 
benimki gibi bir felikete upadı ve sis 
aynile benim yerimde bulunuyorsu· 
nuz. .. Vlcdaıunıs ne yapmanızı emre
derdi? .•. Kendinizi o mevkie koyu· 
nuz... Ben de aynlle EkselAıısunmı 

yapacağınıza emin olduğum şekilde 
hareket ettim. 

Harington'un gözleri dalmıf- Bir 
an dil•ilnceden sonra, paşaya elini 

- cZelzele f eJAketzedelerJne Japtı
ltn yardımın hiç oımaaa J&l'JBUUD 
J&rıalDl seyJ.Apzedelere yap! ••• 

DOn BeJotlu llalke'fhıde yapılan muh
telif içtimalarda mıntata dahlllnde h• 
ne Ye her apartamanm her dalreslne mtl
racaat etmek suretue efJa teberrtlntı top
lamak lçln 30 ekip tettU edllmJ.t, bu ekip. 
ler dün sabah faaliyete seçmlftlr. 

Beyotlu Halkevlnln tertip ettıtt lldncl 
gruplar ltumat Ye mamme teberrtl etmek 
lstlyen matazıara mtıracaat ederek blr 
ba7ll kumq ve aalr malzeme toplamlflu 
ft bunlan Beyotıu Aqam Kıs aanat mek· 
teblnde bu lfe münhasır olmak ben tet
kll edllmLf olan dWm atelyeslne nrmlt
lerdlr.Bu ateıye hararetle dlkife devam K
mektedlr. 

Bu aJtpm İpek llnemuuıda, baaılatı .. 
mamen fellkeWdeJere aft olan. anatJrQ 
Safiye taratmdaa. bn.-r ftrUecelıc&lı\ s.. 
JOllu Halb"t'I lroroaandaa stlsid• bir pap 
da tonaere Lftlrat edecektir. * Akşam Kra sanat mekteblad•: 
Mllll Yardım tomltesıııın çalışma procra
mıncla yer alan mekteblmls ölretmen .,. 
talebelerinin bugtln behemehal metteblml
ze müracaat etmeleri ehemmiyetle rica 
olunur. 

Galib Efgani 
Mahkeme beraetine karar 

. verdi 
Perapalu otelinde para vermeden dalN 

işgal ettlll Ye *l aahlbl B. lblbahtan da 
elden para almak auretlle dolandıııcılık 
yaptııtı ldcllaslle mahkemeye verilen Ye
menli Galip Efpnlnln muhalcemesl din 
asliye setızlncl ceza ınahkemealnde blU
rllmlş, geç vakit mahkeme tarannı tefhlm 
etmiştir. 

SekJzinci ceza mahkemeal, elde meYcud 
delillere nazaran, maznun Gallp Efpnl
nln hareketinde tan.un! mı; umaru görille
mecUtınden ve hlcU.se tamamlle hutuıd 
mahiyette oldutwıdan, beraetıne tarar 
Yermlftlr. 

.............................................. 
uzaratak: 

- Bu muhavere aramısda cereyan 
etmemiş olsun... Allaha ISDUlliadık 

paşam ..• 
Ve, çıkıp gitmiş. Depolann 110f81dlo 

ğı da menuubabls edDmemlfo 
• •• 

General Ziya Katnak'm m~ 
lainden yahm bir tanesi... Fakat b11 
da onu lelNlriis ettirmek için kAfldlr. 
KendWııi yakınClan tanıyanlar ~ 

dl gaybublyetl ile çok müteellmdlrler. 
Merhum, misli nldlr görülmfit na· 

sik, kibar, ha11ik, mükrim mübarek 
bir sattı. Allah gani pn1 rahmet ey
lesin. 

(Va - Nı1) 

••• cBat, Bursa clvannı sular bu-

Dllf· •• 

Rllatempap camlalııin helllan en lt
lek bir aemtte bulunuyor. Civarda 
pet OOk esnaf Yardır. Hele bunlanD 
çıraklan haftada 2,1 - ı Ura Jraunan 
fa.kir flkaradır. 
camının beWanna girenlerden at 

para ile 80 para aruında blr Gcr8' 
aluııJor. Pek çok klmııe böylelWe &7da 
120 ktıruf tutan blr ücret vermek 
mecbw1,yetlnde taıı.ror. Blr de bu pa
ra alır geldlll lçln esnaf çıraldan yan 
aokaldan klrletlyorlar. Dikkati celbe
derls. 

Vaniköy dağı 
Evvelki gece yaiınurdan 

gene çöktü 
Son yağan yağmurlar yüzünden Vanlk6J 

cıatuun blr tısını, geceleyin yeniden ç6k 
miif, tcaJI tlka.nuotır. Bu dal. bundan 
blrkq ay eneı ıene oötmüt. Ölkiidar Be
Jedl7eııl feci btr kazaya aebeb!Jd Yerecet 
J8Di blr lnhıctama mani olmak için b1rvc* 
ameleJI b1r ay kadar çabf~ l'akM 
bu Jenl inhidam, alınan teclblrlıı kltt ol· 
madıtuıı llbat etml.ftlr. Müteb1111.ıar. da
lın llclde birde böyle çökünttller :yapmu111a 
mani olmat llsere b1r latlnad duvan ,.,_ 
pı1maaı 1lzımpldliln1 be)'&D edl10rlar. Be
lediye, hem peJI tapap.n eııba blr u 
eneı kaldırmalı. hem de yeni lak çökta
ttye mani olacak &edblrlerl bir an ene! al
malıdır. 

KOÇOK HABERLER: 
* Galata Jolcu aalC111uaun tefrlfl 19ID 

bug1ln mOn•ta• açılacaktır. Salon 1 man
ta tamam olacaktır. 

* NLfanlı.sı Harlldlyanın BeJOllunda bat
ta blr dellltanlı ile gerdllfnt lkerek '°'" 
takta Jiletle Harlkllyanın pnllUJı parça
lıyan Ekrem dün Sultanahmed b1rtncl aulh 
ceza mahkemesine verllmlftlr. Rrem, Dl• 
p.nhaıom kend1slne hlJanet etmell Jildn· 
den bu lfl yaptllmı 8Öyletnlf Ye teYklf edll• 
miftlr. * Dört gün evvel Ferlkö)'ünde Azbı adm
da blrınt bıçakla tamından yan.Iıprat 
öldüren Klmll dü.n Adliyeye teslim edll· 
mlftlr. Sultanahmed birinci 8Ulb cem. 
mahkemesinde sorıuau yapWuı KAmll, ifa· 
dealnde, kencUsi Azizlıi evinde klracı ola
rak oturdutunu, vata günü Aztıı tarafın· 
dan etna1 zapteclllerek kencUsinln de eY• 
den k~vuldutunu, Az1zln sopa ve bıçakla 
üzerine hücum etmeal üzerine, kendisi de 
bir aralık Azlzln elinden bıçatı aldıtmı 
-ve bmıdan 10nra ne oldutunu bllmedltlnl 
söylemiştir. KAmll tevkif edl.lmlştlr. * Geçen ay içinde Gümrükler başmO.
dürlütQnde komisyoncu ve maiyet memu
ru imtihanı yapılmıttı. İmtihanda 4 ko
misyoncu, 3 maiyet memuru tazımmııtır. 
Komisyoncular: Cevad Çlçln, Muzaffer Ye
nen, Sırrı, Rlza; maiyet memurlan: Bit• 
rem, Muammer, Fehmidir. 

• • • cBir çok köyler seller altında 
blmışl ... ~ dedim amma adam oraJI 

ldle delil··· 

İstanbul Belediyesine alt muhtelif lflel 
etrafinda Dahlllye Veltlletlle temaa etmek 
üzere Ankaraya giden Belediye Reis mua
vtnl B. Rlfat Yenal'm relslltl altındaki he
yetin d6ndtll1hıtl yamuftık. Heyetlıı d
rtlftOlfl lfler arasında İstlmilk tan.unu
nun 11 inci madde.sinin tacl111 ıaıebl Yardır. 
Kanunun bu maddesine göre Yapı, yollar 
kanunu htıtflmlerlne göre, pllnı yapılmı
JUl nya lst1mlAtl llzungelen arsalara bt· 
na lnpaı menedllmektedlr. HalbuJd, Bele
diye, imar pllnı mucibince her .sahayı blr· 
den lsttmllk edemiyecetınden ve buna Be
ledlJe ftl'ldatl da mtbaade etmedlllnden, 
Beledl18 ne latlmWt ed17or, ne de lnfaata 
mtıaaade veriyordu. 

Şimdi Belediye; hüktmete yaptılJ tet1lfte 
bu maddenin tadlllle ileride 18'1ml&lc edl
lecelc bu llbl abalarda birer tatlı b1na 
tnp edllmeat için t.tlmJlt tanununm 
11 lncl maddesinin tadilini rica etmlttlr. 
Bu talep kabul edilmiştir. Bir llyiha hazır
lanarak Meclise verilecektir. 

Otomobil kazası 
2 otomobil çarpııb, üç kiıi 

yaralandı 

Mehmecl adında blrl. tendi idare ettlll 
h\18U.91 otomobille Darüliceaeden Şlfll1e 
gellrten, Bulgar haatanell clvannda Da
rfll1cezeye gitmekte olan tof6r Cemalin 
idaresindeki kam70nla ~- lld
deW çarpıpnada kamyonun Ye otomobWn 
birçok )'el'led parçalanm.ıftır. 

Kamyonda bal1111&1l ICad1I' adında blrt 
elinden, Hüseyin Oktay çeneStnden, Muta
fa Buphl başından ~- Ya
ralılar Bulgar haatanealne 1atırılmıtJar. 
kazaya sebebiyet veren şoför Cemal Ye 
Mebmed yakalanarak. zabıta tarafından 
tahkikata bqlamnıttır. 

istiklal gazetesi 
Tanmllllf muharrtrlerden !ftzaınedcftıı 

Nazif tarafından pertembe gününden iti· 
baren cİstlldlJ. 1.smlle blr sabah gazeıe.t 
nefredllecetl haber alınDll§tır. Gazetenm 
tahrir ailesi arasında birçok t&nlllllllf mp
harrlrler vardır. Arkadafımııa llmdlden 
muvaffakıyet temennl ederiz. 

lngiltereye aipariı edı1ecek 11 
• 

gemı 

İngl.llz tredlsi lle İnglltereye slparlf edl· 
lecek 11 g~mlnln inf&Sl için blr mOnaka• 
açılmıf1il. MOnahsap blr İngtUs bahr1 ln
pat müessesesinin lttlrak ettltl, tekllf 
mektubunun Münatallt Veklletlnce tedklk 
edilmekte bulunduğunu Y&ZDU.ltık. fartna.. 
me muvaflt görtllmtifttır. 

Ihale, bu ayın 1lt on befl içlnde yapıla
caktır. İlk gemi, ihaleden 14 ay sonra, dl
terlerl de birer ay fuıla ile 21 ncı ay so
nunda peyderpey lnp. ve teslim eclllecet
tlr. 

... Zahir su baskınının ne olduğunu 
bUmlyorı ••• 

1 IST ANBUL HAY ATI 

Piyango meraklılan 
Znklerimi:ze, anulannaıza o a.. 

mağ14p oluyonıı ki; aczimize, uaı .. 
mua bakmadan tabiat kuvvetlerini 
kendi lsteklerbnise uydurabilmek için 
kıvranıyoruz. Temmm ortasında kar 
yağdınp ünunusanide bahar güneşi 
açtıracak şekilde anan mahrelrini de
ğiştirebilsek k~lmbden ağsunız ım. 
laklannııza kadar açılacak. Fakat ba 
defa da anulannm birer ihtiras ha
linde kabarmağa başlıyacak, kimbilll' 
daha neler yapmak lstlyeceğfs. • 

Mukadderata boyun eğmek hiç işl
mlse gelmiyor. Değiştirilmesi imkln-
111 oldafumı bll.Uğbnb nİnlıwa 
(talih • '8118) kuvvetini yolundan 
aaptumak için zekAmmn. bütün kud
retini kullanarak taarrusa geçlyorus. 
Bele, lhtlrasmu.1111 muvaffalnyets• 
ilkle lmlNlçlanması brşısmda tehe.
rire, isyana kapılınca ne kadar gtl
ltinç oluyerm! .. 

Geçen aJlll IOD günlerinde fstan
balun dört bacağında plyanp bileti 
•tan glfelerin önleri mahşer gibi ka
labalıkta. Yeni ,..ım fBDsını denemek 
mabadlle piyango bileti a1mağa ka
rar veriliyor. Fakat kararm tabiklM 
geçince pye deiifiyor. Evveli talihe 
bel bağlanıp işin netleesi mukadde
rata bıralahrken bu defa, behemehal 
bunmak anusunun tabakküm8 
bafl'ÖBterlyor. Bir telAştır başlıyor. 
Zeki faaliyete geçiyor, mutlaka ka
zanmayı temin için ne galrp çarelere 
bqvuruluyor! ..• 

Mahallede birkaç ahbapla müşte
rek bilet almaj9 karar verdik, ba ... 
beni memur eUOer. Ayın son ıtlntl 
alan, dedhn. Bayanlar hep •lr •fa
dan itiru ettiler: 

- Olma&. o samana bclar blleU. 
rln iyileri seçilir. Semlder önden p 
dene geriye kal•nlann hayrı olmd. 
Hemen bugün biletleri almalı. Şana 
kaçırmıyalım. 

Ne garip şans avcılığı?! .• 
Glfenin önünde biri bağırıyor: 
- Bana, IODU altı ile biten bir bilet 

ftl'lnls. Rüyada prdtbn, sona «6• .... 
marak bilete bO)'il llıa'amlye çıka
cak. 

Bamlan, bir bDetln kazanmak lla
timallle lldlla edemlyent, f8DSI, alla 
avamağa kallafıyorlar. 

Hele, Re ininde raslachiım bli 
dos&umun hareketi pek prlWm9 
pttl: On liralık hlr bilet istedi, dük· 
kbcıya OD bir lira verdi ft lllve etti( 

- On liralık bileti verini&. Fasla 
olan bir lirayı ela siz ahp bana başka 
bir Ura ftl'lnk. 

Dükklnea prlp bir teltessümle 
dostumun arzusunu yerine ptirdL 
Diikkanın önünden aynldıktan SOD

ra dostum kulapma eğildi: 
- Niçin böyle yaptım bWyor m• 

IUD! .. Birbç kifinln şansa birleşsia 
diye, OD llrahk bileti kolllfUlarla Ol'e 

tak aldık. Fakat, talih kuşunu dabll 
•flama bağlamak için işe bir de '99 
cuk kanşbrdık. Çocufun verdiil .. 
bir lirayı da blletçınhı kasa11ndan ... 
ğiştlrttlm. Bu kadar uğraftıiunısa 
göre bu bilete de büyük ikramiye pı..,. 
massa, kör olsun öyle şans! .. 

Yılbaşı gecesi göderin1 biletlere, 
lmlaklannı radyoya bafl•JıP hey. 
can lflnde bekllyenlerln Te lmlclled 
boşa çıkınca benbJerl sapsan kesllea 
rek küfür savuranlarm halln1 de .,. 
nca yuacağnn. Cemal Refik 



ÇEM BERLITAŞ Nemasında 
• ıtu"'8 •8Unelerdelı tttbartD ' B tt Y 'Ö K W t L M 

1-ANA KALBi ~::~:N'::l!AY 
SYLVIA BAT AILU 

Dünyanın en btıyQk muharrirlerinden OJ:OROES OHlO'l"bı 
(SBROE P ANİNB) iliıali romanından alınmış 

• BİSSf, tÇ'l'tMA!, AHLlıtt bir t1lm 

Ana Kalbl•I KWannm aaadet tstlkballerl için çırpınan DIGf-
flk bir annenin huin romanı. 

Ana Kalb·ı: Oenç yafta dul a•ımt. servetini, saadetini m. 
lanna hUNtın1f blnlınenin hazin bir hatırası. 

A K lb
•ı Nedh atle JUYUID& bir baykuf gibi konan Mfll na 8 1• ve namm a""an' 8ef8tri bir prenaın eııkikalı 

maeeralan. 

2-ATMACA (CBARLES BOYE~) 
Pl•BRı - RiCBARD - WlLLJI 

Afk, Mlab•t, 1mmar arMJ>CM ıa-nm edm ibretlmis büyük sineme 
ftllDaDl • Bayatı .bakiktymlB 1D 11C1 bir ıstıraba 

- . . lll btlJük ftllmlertm ayın fııte"'nıl baJJnna takdim tçbı 

if bbiiii ~ ŞERZADEBAŞI 

FERAH Sinemada 
PASTIRMACIY AN 

ve ŞÜREKASI TQr• l&Hi ve Taklldll 

RiO GRANDE GULU 
Deniz kızı Movita 
John. ICtırol (ZOR.O KAMÇILI 

SOVARI) 

lllelecek program her 2 alnem•m l'evblMe Gala hattaaı olarak: 

SAMiMi ANLAŞMA (IKOtLtz. FRANSIZ İTİLAFI) 
Vlctor l'rancen, Gabv Jtorlal, Plerre ltic1uırd 'WiUm 

e 40 büyttk aanatklnn lfttraldlt Franm Ye İngllls hülrUmetlerl
n!n maddt müzaherettıe ıııme oeJdlen 

Senenin en mühte em aeri 

DEANNA DURBI N'ln 
Jl6tfin htanbul h•llmw lıılr ~ ... 

SU M E R sinemasına 
Celbeden ·ye prülmemif 1lir raiW ft ~ banan 

~~ 

DURBIN 
n.-GREY • 11,LPARRISB 

KIZL.AB 
.BÜYÜ DUL 

............... ~. 
Oidlnis, 1ör1hıüz, tekrar ıetnr pGıWa, il&wMıı: ınn.ım JURlf.AL 

aon dünya haberled bilhW ORAi' VON 8PD ile :tngrus kn1falörlld 
arasındaki denis :mubarebell aafahaU. 

Yalrus mOatema ftUmler a&steren 

L A L E sineması 
Yarın akıamdan itibaren 

Yeni RDenbı ilk büyük J'ran.111 flJmtnt ta...,,m ediyor. 

Dehakir artist EDWIGE FEUILI.ERE'i 
Büyük sanatkar yapan, GEORGES RIGAUD'~n 
JnıdreUDe Jenl bir safer lllve ed8D • 80l1 .,.. en mOkkemeı emer 

YIKILAN MABED 
Bttttin blr bayat... 8omm '* .Afk... .Hllıayetlls znk ... 

Tlll: 41111 

ı~--· Pangalb A K 1 N Sinemasında ---.. 
Me.f'•··· ııe,ec• w IUcnn lflnde ... 

ŞEN YUMURCAK'' BiR ANANIN •tBLrr TD1PLS GÜNAHI Yavrum 
.AJl1C&: Dünya haberı.t OündGa Ye poe a.e de 2 tllm birden 

~ YUl'dandan: 
~ matad .-nelik ~ 

T tttncdlrlnan INO puar sini .. ı an 
6tte Oilld)tUıı GalatuaraJ Tll8Dct -
...... 11111',... apartımanmda1d -
lrMlnde J'llllla•IW'•n nıubJ'19& lanm 
~.._ohmm. 

RUR'ame: 
ı - ldare ı.,o.u raporunun otunnıuı. 
1 - B_..Un. r9Jetl Ye ..ı.k ldaı9 

MJ'etmJn lbrua. 
1 - Yenl adan M1'eUnlıı lllıahabı. 
t - 'ftD1 heaab mtlfetı.ltler1n!n lnttbabl. 
1 - eemtyetler kanunu amctb'DHI ,.._ 

Jlllmıt olaıı nl'zamnamenııı tudit1. 

..,. - SQTQaeferden aJctılnn ~ ..,.. 
'7U ara•mm 1201 numaralı plAhmn ~ 
WUnı. Yematnl ııacetımdan eRklptn ._ 

1111 "*'-· ., 5 ,,,,,,.. ...... 'IWllll ...... 

.-aa m.anon T.t••• ....... '
Oeoe .. , IO.IO .. 

HAYAT Bia 
RCYA.Dıa 

tatıkıll cad. Komedi ıa..a 

a.a.a. .. t H de Çoeü 01an• 

Oeoe aa& IO.SO da SÖztJN KIS.&81 

Apartıman sahipleri 
Bot dairelerinlze hemen IJl 

ldraCı bulmak için .Akpm• m 
K'OO(JK IIANLARrndaıı llU
fade ec:Unis. 

Tlrldye Kadyodlfhyon Postalan 

Dalp 1lnDhlla 
Ttlrklye Radyosu 

1841 m. ın Kc./ı. UIO Kw. 
Anbıa RaQoau 

T. A. P. 31.7 m. Mil 'ra./• IO K. W. 
TO'RK.İYE BAATtl.E 

Aakara llMlyon su metre ........ 
poet.de ller sin JQllmakta olan eene'ltl 
~ ...... ...,.,.......,...: 

Btrlncl servis tklncl aervta 
....._ Su& UM Saat 17,,St 
.an,.. • 11.U • 17.tl 
.... ll u.u • U.tl 
Pranmsea 11 H.H • ILM 
Balpna • H.31 • il.it 

1 lllrlaetia1H1 ç.tatUA 
12,30: Program ve memleket saat ayan, 

12,,36: .AJana n meıeorok>Jl baberler1, 12.IO: 
Tart mtblli <PL), lJ,30 - H: Müzik: ıti
~ik ora.ıra <Şet: IJec1p Altın>. 1-Scha
bert: .A.üed mart. 2 - Max Bch6nberr: 
Alp köyltllerlnln dam havalan. S - Jcmf 
Lanner: Balo danüuı. 18: Pl'Olram ve 
memleket ~ a..van. 11,Q6: Ttırk mllzlll. 
Qalanlar: Vecihe, Kemal NlJul Seyhun, 
Cftdet Ç&aia, İaettln Okte. 1 - Okuyan: 
Methaıet Batnak; 1 - Ali Rlfat bey - Su
zinak .,.m: nur etmecll zaHm), 2 - Latif 
ala - BJeuttr p.rlo: <Yoktur saman. geU, 
3 - Cevriye - Muhayyer farkı: <Bahar bak 
göntll sJbl>, f - Balk tOrttlati: (Ay doğda 
batmadı mı?). 2 - Okuyan: Mustafa Çat
lar: 1 - Ferahnak peşrevi. 2 - Melelı:set -
Ferahnak tarkı: (Titret yüretlmJ, 3 - m
kolos ağa - Ferahnak şartı: <Bir tını yos
ma eda), 4 - Blmen Şen - Ferahnak şar
la: <Ruhumda bahar açtı>, li - Halk t~ 
küsü: (Yavru kurban), 6 - Hüseyni türkü: 
<İfUın suyunu}. 3 - Okuyan: S&flye To
ta,p; 1 - Tanburi Ali Ef. - Karcıtar prkı: 
(Bir w.rattaD lfıla denli gamı), 2 - Arif 
bQ - Karcatar oe.rkı: (Blr ıoocaya blr 
har nlph eyledi), 3 - levkl be)' - Utşak 
tutı: (Afkolsun o rlndane kL.>. f - Bl
men len - UM&k çarkı: <Bahar erdi>. 

Aynca: 
1 inci 
HUSUsl 

tLAVEMtz: 

Şehzadebaft FERAH T=8Slıı-:. 
Bugün matinelerden ltlbuen 8uare 1,30 da 

1 - Pasbrmaciyan ve şürekisı 
TÜl'llfe ..... ft talditö 

2 - Rio Grande gölü 
ll8f Arttatlllt: DllNtz KlZI llOVİTA 
ve (ZORO KAMÇILI 8UV ARI) JON KAROL 

,AJma: l lnd 
lLA vıı:utz: 

BUQmum meJAep 
&alebelertle ftk.. 

- Tablll 0-.ılll 
bflb·- ttlllftl.lle 

MALEK PEHLiYAN 
np ft .... l'üllte
lert mOdaYlmlldle 
SaJJD dDlrtal1an
mm yümdan aı&
bdar edecek tllln: 

ilmi ve fenni Filim serimizden RONTKEN ŞUAI 
Ldtfen Nazarı Dikkate: Bütün htanbul Sinema meraklııatmm mtlUe
fikan tasdik etttkleri gibi FUimlerimiz gmıeri yormayan " ballmpD 

- sesleri tabl'lefUren aon. sistem m•Jdnelerlle gösterllemktedir. _., 

Harp Akademisi Komutanhslından 
Harp akademlalne ynmlye uç lira ücretle blr elektrikçi aJınaeatıu. Ham Vdlle

tinden tasdikli UdncI derece E:hllyetnnmeyf haiz olmul tuttu. 
Taliplerin 8/lkincllAnwı/HO tarihine kadar Yılduıda harp akademisi komuıuJllma 

müracaat eylemeleri. (lO'IM) 
.............................................................................................. 

18,,55: Ser~ saat, 19,10: Memleket aat Owendollne cıperumın 11ffltlrL f -
ayan, 19,30: ~'tlrt mftz111: l"ull heJeti, P. Llncke: Alt, Periler diyarmdaıı ıeımı.-
20,16: Konu.tına <Dıt politika bidlaelerl), tir. <Kornet sol), 5 - B. Wmer: lapon 
20.30: Tem.til: (Bir dans meaeleli) 7uan: knı.kilertnden bir pa~. 2J,l5: Memlelrn 
Saad& Salt. 21: Serbel aaı, 21,10: Xon111- aaı a,an, ajanı haberim, Ziraat, Dbam -
ma: <Haftalık PQ8ta kutum), 21,IO: Mimik: Tah?lllt, KamMıo- Huk'U bcıl.a ~\), 
Riyasetlcömhur bandom (fef: İllan KID· 22,36: Müzik: Oda müalli (PL), 23: Jıılilzik: 
çer), 1 -And~ Me.Mler: Marş, 2 -A. 811- Cazband (Pi.), 23,25 - 23,30: Yannkl prog-
Ienlck: Avcııann tenlltt, 3 - E. Cbabrter: ram ve kapanıı. 

Bugünden itibaren Şelıadebafı T U R A N Shwın•uada 3 llüyük ftlhn ....._ 

1 - PASTIRMACIY AN ve ŞÜREKASI 
Max biraderler tarahndan türkçe sözlü •e prblı taklitli komedi 

2 - DENiZ KIZI MOViT A llowita ftVarren Hull 

3 - MORG SOKA~I CINA YETi BORIS IWtLOFP 

K•1111, dehfei •e heyecan filmi. Bqtlıı bayanlara her yer 10 kurut Matineler 11 den itibaren dnam)Jdır 

~ ........................... Teldon:llU'J 

Bu akşam 

MELEK 
.. ___ -..... ,.... 

LORETTA YOUNG 

Sinemasında 
WARNER BAKSTER 

tarafmdan phane bir mreue ibda edDen 

ZORLA GÜZELLiK 
OLMAZ 

Pranmca IÖZIÜ nefis tuml .siai tablrab alarla güldürecek, 
eilendirecekUr . 

Filme ilave olarak: FOKS DÜNYA 
HAVADiSLERi ve GRAF SPE 
zırlalıaı Monteuideoda - Kumandanın da 
hazır bulunclatu cenaze t6renleri vuaire 

DİKKAT: numaralı kort.uklan erkende n mldırmız. Tel: 40868 

YARIN Matinelerden itibaren 

Sinemasında iPEK Dünyanın en meşhur 
Polis Hatlyeal 

HOLMES 
KÔPEG/) 

ŞERLOK 
(BASKER V/LLER'in 

Bqtanbaşa heyecan ve merak yaratan bir menu • Mütbif Rhneler • lluaaam bir ftlm. 

'l'CRKÇB SÖZLÖ 
DİKKAT: Bugün matinelerde aon defa olarak saat 1,30 da Küçük PreDlll, 1,10 da Cesair Sevdalan, 4,50 de 

Kftçült Prenael, 1,30 da Cezair Sevdalan. 

Bu Akfam aaat 9 da zelzele feWıebedelerl içln TAN Oaletellle mGfterekm ıertip edilen konaer ve sinema 

KONDRt: ıtıymeıll ~ Bayan S A f İ Y E 
stMBllA: San Praıudako ftlml, JANETTE Mac. DOHALD - CLA.RK OABLB. 

Geçen Yıl (GÜNAHKAR KIZLARI) yaratan 
.,. _____ .. ANNIE DUCAUX'un ve CORINNE LUCHAIRE -~ 

Mabut)aftıldan 

DiKKATI 1- IKMAZSOKAK 
ALEMDAR ve MILLt Sinemalarında 

1940 in Dk fillmler i birinci hattUı "8f1-dl. 

Milletlerin is tikli ileri uğrunda dehfet verici 
harplerini göıteren Süper Film 

B V C U M Türkçe Sözlü 



sozoı anışı 
Ka,ıplanndan haber alamıyan 
vatandaılan zelzele nııntaka
ıına paruız götürecek bir tren 

Z-... ıınt'u• ,.._ awme • .....,..,.. ••.._ ...., olmak, .,nı. 
_... .. ,_., ;aı*m ...._ ...._b,.,. 'Ul'lltmaMI b'm•dl. 
7aıdua .. llıt1ıa • n ..._ .,, ' I• daz• _,_ ane,t .. 

plmalmm ..,..... .., .......... Mr ....... ,........ z.I. 
_.. .-...... ......, ',. ......... la" ı • paeill' .... 1ılr 
pk alleler .. h .. ..._,sa alnhh-• .._ ..,.. a•nt ...._. • ...._. 
tediıllr • ..,,_ •• -t ..ı F lr/ ._ lıllpf eMll _,, ~ _,. 
ta ...... - 1 ,, .. _ _......,...,....... ...... 
laeH .. ,.waı. ~ ....,_, a*Wplar ı-ı•, a6ulı ..._..., 
lllHWI plecek t:ı.leıi UIJ'OI', -.n ...... ...... 1m111JW1ar. Ba n..t 
f~ bir Pla da daba ilk ha1MI' plcllll 1iba leWalıı* mmtüa
lllUl ulafmak üsere JOIJua dflfmtlftftr• 

'Fakat vuiyetlerl en laasln oluı matemsedthı allelertnl kaylertn.ı. 
INrakıp oıılann DW..,uednl temin için prt.eUe it tataa fakir ........ , .nam 

hatt.A ~ldanbr. Bunlar arasmda, hayatlarmdan Wr haber slamadJlda
n atlelerlnin imdadına utmak anml1e pl4udddan hal4e Enlnozına, TüMa 
kadar trenle ıtclecell paralan ofma4ıll lfln hı, Wr.., yapamadan bekle.-
lerin sayısı u deilldk. 

Hük6met ukele mmtau ... lmda4 trmled a&ıdert,or. ŞehJıled. 
mfzdea, akra'-lan fellket mmwhnn•n en fada tı.... slrmOt ,......... 
ıtuıunaa eli •J'Blı ta&ar fakir awndaflsn bunllua ..,.... sltöıecek bir al 
1mda4 treni bldJrmab1& Buaa 7apma.U onlana Jdıralıl aJ)araa clenm 
~. Şnket Rado 

~ !mt~~ ~t~mJ 
Napotyon Bonapartln fiti tıalA sa~ 

J'o,Slaehe Zeltunı pr.etea1n.ba Jud1im& 
'6re. Pette haf\'anat ~nele seoenıer
de birinci NaPQleona ald ftlln 111 mal do
tum Jl)dönOmtl kuU•mıpır. JlaJ'Tana& 
llabqeei dlreltıörlil11. dolum Jlldlnlmla
de file en çot ancütl JlJece.tıerdea bol bal 
.enniftir. 

lt uncu una bidayetinde bir Htncll*a 
ıaalmoul. bu mı Napoleona bedtye ~ 
n.k röndermlftlr. Napoleon, Martn Lata 
ile evlenmesi mtlnuebetllt bu fW diler ı.
d17elerle 'beraber ~ A~ lla• 
paratonuıa &önderm11ttr. Napoleonun, ok
tadllt. leYdllf b8 m hfJl upa satıam 00. 
~ Jel't,ndedlr. 

Mangal kömUrU ile çellk yapılıyor 
)laden k6nıürtl karqtumaksızm oelik imal Çürtkü karbonu yftr.de doksan beftir. HallMllıl 
~ tetfedlldlll UDQl Aleminde p.yl ol- maden köm.lrtlndımı '8tlhsal edilen k*-
muştur. Amerikan çellt fabrltat&ierl bu karbon! ancak yüzde 82 411'. Mangal köad-
~ıe feYkalide alikadar olm111f}arcbr. runden yapılan çellk ayni zamanda ~ 
Kelfin uuı maden k6mii.rt yerlne nıancal dır. Çönkii lçlnde klikürd ohnsdıl'mdarı p 
Umürllnthı kullanılftla&ldır. Llthı bu man- kunetli oldutu libl kal't ff &fllldıncı da 
pi tömflrü huusl nretıe bti.bal edil- delildir. 
aektcdtT. Bll'61imls manpl k&nlre Jlk- Mangal kömüründen paaaız çelik imalini 
;lek ocaklann atettne müt.ehammll dettldlr. kqfeden llim YueoaJaYJah mlhendts ste-

ta.t humsl odaudan _,_. tıll' asal De tan Rmicta'dır. Bu at iN ,_. Noel ,_ 
hw edilen maocaı IE&niirtl hem daya- mükt.tatuu kazanan profUÖl' Leopold Bu· 

IUklı hem de karbonu saıet kunetlldtm.. zicka'nm biraderldlr. 

En tehlikeli san'at 
DünJa4a en lif ye tebltkeU .._ ola· 

IWt mel avcalJlı aQıtedUlor. Bu jfle caıı
ıanlar her mtııeu.en vana da bunda en zl
J&de Uatlsaa sahibi Oı1an PoUnezya adalan 
balladlr. Benlar ~ ... ela
rat ,._Wmlfla.m. Bunlar dealıııla IO 
metre ~rlnliilne ıwsar dalmakta n au al
&mda b1f ~ ıtıaedıeiı t dakika 'ka
Oar ~- Tebllte ...-.da blr 
iple ifaret etmetle 11*an Vldlmettedlrler. 

lncUlrl hal'i lltrldJ• * ....... Blr 
IAlına l.sr &YllO l~l kadar kOçQk, dllerl bQ-

tilr " ' tllelnm bclar t4!len llllQe-

lerdlr. Bulunan 1ncller, pahalı 4ellld1rlllr. 
küçüklerinde olanlar l8e tı7aıetll ve paM,.. 
lıdırlar. 

Incl a'ICll&nnı en büıik diipl•»lan lr6-
pek balıklandır. Bunun içln bu mealllı:lıl 
utr&tanlar udır. İyi b1r lncl avew blrbf 
ant arftncla anok 1-1 mldye çıtarablll
yw, Faka* btmludan etaertal bot _. 
tı 1~ atmak DlltCbW'l.)'etJndedir. Olnla 
birinde aveı. tıymeW bir tncl buldu ... 
artak latltball Mıntn edUmlf demetur. r.
k-" buau Du1mak da, bar pt1ansouun bl
yilt lkr!lmlyeat 9ll:maa tadar dçtür. 

Genaıal Ziya lutoak'ın cenaze merasimi 

Osmanlı d v!etinln son Harbiye Nazın va İstlklll madalyasının hlmill 
gen. ral Zıya Kutnak'ın vefat ettigıni t.ee urle haber veımiştik. General dUn 
büyük askeıt mel'aslınle Şehzadebaşındakl evinden kaldırılmış; namazı Beya. 
111d camisinde kılındıktan sonra Karacaahmed şehitliğinde, eniştesi Çürü• 
aulu Mahmud Pqanın civanna defnedilmiştir. Resmimiz dünkü askeı1 ~ 
naze törenini gösteriyor. 

Dr. Profesör Şemseddin Ateı 
defnedildi 

Vefatını dün teessürle haber -rerdl
tlmiz Gülhane askert hastanesi sa
bık profesorlerinden emekli doktor 
yarbay Şemseddlnln cenueai dün sa
at 11 de 01llhane hastanesinden m. 
ruimle kaldırılmıf, namazı Beyazıt 
camilDde kıluıdıktan sonra IJe1'\ue 

l'opkapldalı fdı!Wi• nat1ecM1mt, " 
ora.da OWha• askeı1 hastanell ..... 

in a~ olan kısma 1IBI-

Açıkta kalan mübatirler 
baıka vazifelere tayin 

ediliyorlar. 
Adıtye Tebligat müdürlüğfıntbı. sene ...,_ 

tmdan lUbaren Posta ldarutne deY?edll
mest üzerine tebligat mübaşlrlertndan 'il 
klfl açıkta kalmıflardı. Bu memurla.na 
matc:tur olm•maıan 1çtn bir tıımımın p.,. 
ta tebll&at leleri kadrosuna. bir tımıınm 
muhtelif vllbetler mahkeme mtıbt.llrllk
lerl tadrolarma natmeıt huaunnda mM
delamumJllk Jbuncelen tedbla'led ,,,...._ 
tadil' 
_... ....... 'il ........... .. 

., .. , ............ -. ... ıı:lıı 

Yannın dDnyasından haber: 2 

6eçirdiğimlz bir olgunluk imtihanı 
Yazan : ( Ahmed Emin Yalman ) 

[Yaam: Ahmed Emin Yalman] 1 ar8fbrmü, sanat ft JdlltQrGmbl Jüt b....-m doyurmak iobı ebecll olıl
~ TGrklednbı, Tüm aeql kıJmet ftnllek, memleketJmlwte Jlr rak ba alaada kalmalı Buna _.. 

Jrm:Dl8yomı için tertip ettikled ratıcı " müabet blr cereyan f9klim için de Dk adım ol&rlk Amerika IDdl 
llAr f&ıd& Mekaudof sdında bir ~ aldı. Ymt b1nala.nmızm TOrk JDima-. ft IUıM aclun1en &l'MIDda paif I* 
mnla TQıt:ııl tanıpm Amlribda d tellıtertndll1 uzak k•Jmuanm, Ulbt yaplmaJı, bıtibal&n IOl'UlımJL 
tıeı11t,. tahıd1 eWilDi. Jmnferwlar Türk il saııa.tıannııı Jnemen nyı,oı,. Sonra bunlardan bir laıpnmın Jardl-
~ pçtndJlbrl, K•tJ«k t.ıAm mun• boşlulunu ve noksanım mile pariyonun Nevyork Park koml.e. 

~ her topıantmJMla '* dUJJDSla bqladık. Yaratmak devir- JOllUDA mal edilmeai " ser&kfen 
Jma.fm oldutuJm IÖJledl 1'8 ı.eai l.mbı J'8llldeıı efliiM p1d1k. Şimdi.. aonra muhafazası. için Amerika.da 
b8 tapıantılardan birine gıelmete oao- · '19 bdaı' hep almak TUlyetbıcle t. umumi bir cereyan açılmalı• 
la*- lunurken, artık harice orijinal eaerler Ertesi günden başlıyara.k bu kara.-

Bm'Clfnn aoma her ild haftada '* Ye tnttpnar verecek bir aeri,eıe nn tatbikine geç fer. Hazı la.dl an 
ceml7Mten matw bir dafttname ü- yaldqıyorus. aııkete cevap verenler arası da d m-
map beflsdun. Kırımlı dostum, .,.. - DeWlertnbı? yanın en güzel modem b n n ıdan 
nim sdreıdmt oemt,.,uıı klttblne.,.. - Ne"JOrk sergisinde canlı bir de- biri olan Radyo 81tiyi pan me 1uır 
1Dif olaoütı. O da biç fttpbMbl t. 1WmU n.r. Paviyonumuzu gördQntts mimar B. Robert de vardı Bu Am rl-
miml denmJı da9W Uatelerine ıı:o,. mu? ka sanatkAn vazı ile verd 
mUıfW. - Bayır, görmedik ve görmek is- Türk paviyonunu sergınin 

Ba toplantılara aylarca gitmedim. temedlk. Orijinal Türk sanatı durur- kıymeUni ııaız e 
~tten hoflanan birkaç Amed- .ken, yarınki dünyanın karşımı& tak- ve Türk sa ıa ı 
bit mtt.111.man OlmUf o1acak. Bu a. lld bir kübik bina ile çıkmıf olacağı- köklerıne -bağ ar. ~ u 
mi;.t ciddi ~ ft11 olamu..> dire e11- nm t.abtt saydık. Bu manzarayı g6- güzel adımdan do!a~ı t.e k 
bentm. bir tarar~ Zatea zümüsle görmek bize iztırab Ter&- o·ğer gazete ı enn ın 

lfbn de 9Qktu. cekU. profesörlerin, sa.na • ıann 

llllıa,.t bir pazar günü: cŞu ce.mi- - Paviyonumuza gelinis, görünü&, lannda da g~ bın 
J9' acaba n&lll şey? Blr gidip gör- hillmıOnüzil sonra verlnlz. Türk yenin sergi e ı bi 
8lllb diye dilfttndüm. Çbk isabet et- İki gün sonra pavlyonumuzda ak- iştiri.ld netice de Ameı ka 
mtfim Çllnkf1 tehrln göbellnde kira.. f&Ul yem.eğinde buluştuk. Gelenler vanın değişm s e k n nleket n 

1&nm1f bir konferans salonunda cid- aruuıda Amerika Humanizm cemi- birbirine yaklaşması a d lr a t y ı. 
den JnymeW adamlardan mtırettep yeti reisi doktor Potter, şairler cemi- da sözler vardı . 
bir pupla ~ Bir Jmmı ~ Jeti nlll Mister Hlllier, kend1sinin eti. 
dl Jmndllertnt mtt.slüman diye tanıta- Amerikadaki Çin dostluk hareketine 
,orJsrdı. Dtter bir kısım mttaıttman- baş olanlardan bayan Hllller ve mu
lıla allb. duyduklannı aöylü,or- harrlr mis Kuk vardı. 
lardı. Paviyonumuzu görünce hayran 

B. Ma"Mldnf, Arabiatanuı Ullml- bldılar. Türldyenin yannın dünya
,__ nftlld mamaraaı ltü'nnda aımn kaqıana .kendiabıe mahsus bir 
bir lıDnteranl ftl'Cli. Sonra oemt,etaı .una& hGviyetDe çıJnnam, kenc:Ulertne 
nlll doktor Tlsen w: msmdan 1*' fU dOfGnceleri ilham etti: 
Ddal kalktılar. Neden mOılilman olta cTlh'kler prklılara mahsul taklld-
duldannı anlattılar. çilfkten meğer kurtuım~Iar ve dlk-

SGylediklerlne göre hıriatly&nlıll ka.te deler bir dönüm noktasına 
dar bulmUflar, hayatın tabi! akJ.pna V&l'Dllfl&rdır. Artık kend!lertnı hor, 
enpl oldutun& .karar vmiı1fler. mact- dtlerlerln.I üstün görmüyorlar. Baf
dl ı,J&k1dler Alemnide bir mjddf* kalanna benzerl1ğ1 yenJllltn Te te
b1mıflar, omda ÜfÜlllü.fler, ndıayet ratıdntn körilkörüne bir prta •:r
müılüına.nllkta gen1f bir ruh, tMe- mıyorlar. Kendi sanatlarile, tendi 
rana, anlaYlf, sevgi bulmuşlar: - Bil' eserlertıe iftihar ediyorlar. Son asıl'
dfnfn tabii rolü, bir tnaana kendisin- larda garp memleketlerinde ileri gt. 
4en bafb•m, Yazlfeslnl, tytllll. seY• den tlml Te t.ekn1ği benlmslyorlar, ah
dlımek o1dufa ~ mtiaHlmanlık ba JOrlar, fakat ayni zamanda bayatıa-
rolft her dinden IJI g&11JOmıUf... nna kendilerine mahsus bir çerçew, 

ltonferanslardan aonra. konUftuk. bir renk, 1111' ..-U•t •ldlll w 46-
Ban& dedller kt: Din tMJGklertnl atiarlıml QIDledDi 

- Bts btltün siyasi mn'f&ffala,_. korumalı bugflnGn ve JMıD1D bir 
ı.me, auJba olan hbmetlerlne,... mUH .. ,.. btUJOrlar.• 
blNfttnca teraıcttlertne ntmen ,.. Jltlaftrterfm1z pavlyonunıuda ,. 
Dl ~ ........,..,., el ll:omlQonu relll VedM Kedim ,_ 

- Ntçin? dl,.e IOl'dum. ile tamftdar. Yemekte p cub bir 
- QUiık1l hndlilhle atd her ..,t münabfa bafladı. Amerika fikir w 

bor ~· l>GnJama bir wıat a.mıan, e1ektrtk JfJ]dan al
dminde ,aratıeı bir liıJ.Det llfallle lf tında 1alr mtlcemer gibi panJdı,.a 
~- orijinal bir .... .. çlnlll atdllardan, hawslardan, f». 
kOMr Jl'!&ttılmm unuttunm. B8f- kı,ekrden, iç hammun ~ 
blannı köı1lsörüne tatlld ~ plerlnl ayuamıjoitaıdl. Kendi ..,. 
marltet •J1101'SUDm. Bu surette ı. 1armda lrıanufa mıu.,& .. Jıaneatıe 
Uma! iatlklAHntzl hiç farkmda om. ftl'dılar: 
dan YıkıJonunus. Evet, styut ~ cSeıpıtra IOllunda ~ palJOD• 
We ka'YUftlmus. Fakat tam blr lçU.. )")ıhnamab, KetjUdL baJtmm gtblıl-

Nevyork sergisine i tlrakımiz, unu
mı bir maksada a d bı · a ad ı 

başka blr 1f!eY değltd r Bu mak da 
bir taraftan TürldyenJn va lığını e 
canlılJiuıı bütün dünyaya bu yoldan 
da tanıtmak, diler taraftan Am rt
kaya Türkiyeyi yakından tawtmak 
ve seYdirmek, iki memleket arasmda 
yeni yeni münasebet köprülKI kur
maktır. 

Sergi münasebeti.le yapılan temas
lar arasında en evvel Amerika fikir 
ve sanat adamlarının bahse ttttm 
allka " ~ ti!erlnde durm k 
fatedtm. Çi1nkü N'"J'Ol't lergfsindekt 
binamızın kübik olmamasından " 
bizi kenc:limbe mahsus blr hüriyet e 
tanıtmasrndan dola71 1stırab veya te
recldtıd duyan Yatandaflara tesad f 
ettim. Bu gibi vatand8flar müste 1h 
olabUfrler. Anlerlkanm tiirlil tOrlG 
piıeWlertnde " mecmua1armda ç .. 
kan .,_ ,_.Jar, Tadyooa aöytenen 
Dler de te,td ediyor Jd Türki19 ken
dine mahma bir sanat .mte .,anıua 
dmtyaa bqımıa Cl)lmatla -
•Jll ,.. angi kazanrAl4, blr ~ 
bnUhanı pçtrmiftir. Bter ır~ 
ld bu ge.et lmtl!Wl, sanat ha.,W. 
mızda. J'llll bir takım yaratıcı ~ 
yanlar açana. bGlln mublUmlR ,. 
baJatımlll kendi ..... eeerlertmis
den n:ıtlretdmp od1hW ~eft içine 
almak fhUyacmı Jnldf"f ~ .. 
JOrk eerglllne ~ J81ms bll 
.uda verebileceği verim bile, bOton 
Jdllfet ye rabmetıertmlll Jmqdmlala 
klft geleblllr. AhııM4 Bm1n y ....... 

mal latlkllle ye kendine mahsus bir ---------------------------........ 

~~.~e=:-e~yanmıyansi~ (GO N 0 N AN Si KLO PE Dİ Si) 
Shıin münevver amıtıannı. prplı ~ -

olalım derken taklldçl ttpl'Klfti remı. 
aiz şarklılar haline iniyorlar. Lenıı
ten tesirleri hiç fartuıda olmuu 
ha:vatuma karıflJOI'. Muhtelif lnd 
aeriyeslnde tnaan1annız sGI ft 9"k 
için bafka memlekeUerin •JDl -""' 
yealncle insanlarından ful& para 
l&l'fediJOl'lu' ft blrçok1arı bir 40.V
ııonnal tuanelanndan fu1a ,...,. 
ihtiyaç c:luyuJorlar. Btlttın ba ll8'fl t. 
raftal' " ba YUlyeUer, ,.. u,,.. 
larla doluclar. 

Şöyle ceftp Terdim: 

- Saltanat tdanlerl bml Dllllleree 
taaaınJ1Ruı pençea aıtmıı1a blrakt&.. aa 
tawub mm " teDDr dftplanb .. 
fekltnde dı8nm. •• Bartd dfttm .. 
lamı ekJm11m J91 IÜl'dl. v~ 
Un parçaJammMaM, bab ft ~ 
JAıtntn tebllkeJ8 dGfmN't'e eebep 
oldu. ı.tıkW ve bUamıs için prtJlla 
tyt, maddi ft manevi teçhhetml km
dlmhe mat ederken, bul tvtmml ... 
ntıarm bir müddet için nm gitmen 
il ve llttk1&l l8hibl mllletler l.l'Nlnda 
m.Gıım .,. almak için anlan ,..... 
1Jf ba)miiHıl!M) .,.._,. 1* baJe .... 
.. 11.aa,av cıu,-.. wwwaat 1ı1r ... ;. '* ti ..... 2 o 

Su basma felaketine uğrayan 

ADAPAZARI 
mit bir tebirdlr. Bwl4ül llaltlD .... 
muhtelif memlebtleldm blon& llmll 
Hmrlerdlr. l'atat ne febre, • 4le ..,_ 
"'1l mtıbadll muhaclrlerdm .. ..,.. 'I* 
YaJns Ordu n Rbt tanlJarmda lıllDc9 
lmldlllllnden buraJ& pllp JWlıı w 11-
rtnlf*. 
aatında ba.tathırıar oldlıılu IGID _.. 

bc!Rkçadlr; 811111 11tdb'· 
Şeh1ıde otaran uıaa ....... -

Btltiln tepnın niifu.su H911 ldfldlr, S... 
nm me•h .. 1000 tlloızıftN ............ 



RaMte• 

Feldketzeclelere yardım 

lstanbuldaki teberrülerin yekunu dün 
akşama kadar 237,524 lirayı buldu 

(Baştar&fl 1 inol Mhflet!A) 
Nbaren tasnl! edllecek n merkez ko
mıteshıden gelecek mıre göre hem.en 
mevklyata başlanacaktır. Bll tıfY& ıçm. 
de cidden kıymetli n !eliketMdelerin 
Dıtiyacıru taılllıyacak cin.t ff nevide 
olanlar vardır. 

Gireıuna siden heyet 
Geçen cumartesi günü Dumlupınar 

•apurlle Ordu ve ahuna ı&ıderflen 
aıhht heyet re!si doktor Rıfat Hamdl
den vUA.yete gelen bir telgrafda o~ 
suna vasıl oldukları, zelzeleden mü~ 
nllid olarak Giresun şehrinde nu!us 
zayiatı olmadığı, Şebinkarahlsarda 

mühim tahribat olduğu ve Alacura 
köyünde hiç ev kalmadığı n her iki 
yerde 1428 ölü, 300 yaralı bulunduğu, 
çadır, battaniye, petrol, ayakka:bı, el
biseye ihtiyaç olduğu, aynca da iki 
bin lira gönderilmesi rica edilmiştir. 
Heyetin istediği bu para dün derhal 
telgraf havalcsile gönde~ir. Di
ler tstcnllcn eşya da hazırlanmıştır, 
ilk vasıta Uc gönderilecektir. 

Ayni zamanda Giresun valisi de 
(telgrafla) Dumlupınar vapurlle he
yetin geldiğini, hemen yardım faaliye
tine geçtiğini ve. yaralıların tedavisine 
başlandığını, heyetin istediği eşyanın 

siiratle :;öndel'ilmesfni rica etmiştir. 

Oıdu Kızılay relsl B. YektA. da vil~yete 
~u t.elgrafı ·ekmiştir: 

cDumlupınar salimen geldi, imda.d 
heyeti dışarı.ya çıktılar. muzta.rtp halk; 
vefakfır, müşfik İstanbullu kardeşleri
mtztn ıztuaplı yüreklerimize ferahlık 
serpen yardımlarından dolayı minnet
darhğmı yüksek şahsınıza arzederken 
açıkta kalan binlerce felA.ketzedentn 
llıtiyacı olan direkli veya direksiz ça.. 
dırın acilen gönderilmesi>. 

Bu telgrnr üzerine kom.ite derhal ça
dır tedarikine başlamıştır. Çadırlar, 

tectarik edilmiş diğer eşya ile ilk vası
ta ile gönderilecektir. 
Şunu da istltrad. kabilinden kayde

delim k1 Anadoludald büyük mlllt f&
lAketten istila.ele etmek .btıyen bam 
kara vicdanlı menfaat perenatler var
dır. 

Bunlar gerek Kwlayın, gerek Mll· 
ıt komitenin telAket mmt.akuın& gön
dermek üzere mübayaa etttll etya tl
atleıini, bu meyanda çadır tıatlerint 
de arttırmışlardır. Hükiimet, telAkett 
fırsat bilerek kasasını doldurmak ia.
tiyenler hakkında çok şiddetli davran
mağa karar ve~tir. Bunlann hak
kında derhal kanunl taklb&t yapıl~ 
caktır. 

Gerek davet edilmek, gerek Jrendlll· 
ğinden müracaat etmek suret.1le vllA
yetteıd Milli komiteye dün yapılan 
teıberıiiler şunlardır: 

Dünkü teberrüler 

Emniyet sandım 
Anadolu Slgortn. şlrket.i <evvelce de 

1000 lira verml§t.ı). 

Llra 
6000 
1000 

Ticaret odası 10000 
Alman sigortası İstanbul müme.ıııığl 2000 
B. CemU Av1ktor 150 
Arsin ve şeriki 250 
Hofü! §lrketl 600 
B. Jak Nayum 110 
Ka;r 30 
A7. kzade 1000 
Manifaturacı A \ nl Klırlll 200 
Tuha!iyeci F hı1 Birol (Aynca. da 1500 

yü:ı: liralı eşya vermiştir) 
lMJi Rensurans (evvelce de 

Ud bin lır.w rmlşt1.) 
Osmanlı baı k" ı 
Nuri Ka\akoğ u 
Şcrefeddln Alemdar 
Kınacı Şakir V\: crlki 
Nafiz Ö7.8.lp 
Şarkı karlp ba.ukası 
Tahsin Sermed ve §er1k1 muhcnc:tı. 

Nuri Nafiz, Nesim Sisaı· ve 
Ra!ael Ro o 

Ga.zaros Nl.§anyan 
Ford acentesi Muhiddin Akçor 
Atıamazotlu (evvelce 75 lira 

daha verml~ti) 
Tur yat mtiesscsem (eV\'elce de 

400 lira verrnişt.1) 
Yel yal mileaseaeaı <evvelce .S. 

100 llr& verm.1ttı> 
lenger nakliyat firketl 
B. Akif Yazıcı 
Meaa.Jert Maritlm kumpanyaa 
B. Culıa.cıyan 
Vitouer 
Bal7e Maden §lrketı 
Fethiye Maden .şirketl 
Blnıer llrketı 
Nikola Mirab 
TO:rk Tllttın limited firketı 
Papa on Wncl Pie namına Pa~ 
~bul Teldll tar&tından (ftkll 
V'UAyete 79.ldı~ı bir mektupta .&zıa.. 
doludakt reJzeıe felf.lretlndcn Papa-
nın pek muta.rtp oJd.utunu Yet»-

3000 

10000 
1000 
1000 
1000 
200 
600 
400 

600 
500 
126 

800 

250 
600 
600 
iOO 

2100 
100 

1000 
fOO 
400 

1000 
8000 

1 
yanı tulyet ettıttnt ve teIA.btRde
lere Jl,n1ı.m o1aıalc bu Pa.r&J1 "1'dl
l1ni blld.lrm1ttlr.) 
B. T&hir <evvelce de beş ytı. lira 

vermişti) 

Manoel Bapoıta 
Doyçe Levant Linle vapur firketi 
Mühend.1.ıı B. bak (evvelce de 

300 lira. vermi§tl) 
B. Hasan Erkan (Aynca da 

800 cuval un> 
B. Artin İnceciyan 
Narmanlı B. Sıt.ln ve B. Anü 
B. lak Horasancıyau 
B. Mehıned Leinotlu 
B . Arif Molo 
B.TW!kyan 
Türk - Amerikan tlraret ıtlrkftl 
Mamık Kapanci 
Antalya ambarı 
K. Ma.ııkos 
B. Na.zir Kazım Brad 
Refael El~nclyol 

IOO 

1IOO 
IOO 
IOO 

600 

100 
IOO 

1000 
1000 

''° IOO 
tOO 
100 
IOO 
IOO 
100 

1000 

1216& 
Milli komite reisi vali doktor Ldtti 

Kııdar, dün etıbba odasına bir tezke
re y~k muhtelit ecz.a depolan ve 
nıüstahzaratı tıbbiye müe.5SeSeleri ta-
rafından doktorlara verilen ilaç eşan
tlyoıılannııı merkez komitesi emrine 
verilmesini rica etnıiştir. 

Milli piyango müdürlüğünün 
teberrüü 

Milli piyango müdüriyeti tarafından 
keneli bütçe~inden zelzele tel~ketzede
leı ine yardım olmak üzere An.karada 
Millt yardım komitsi emrine 50 bln li
ra tevdi edildiği memnuniyetle haber 
alınmıştıı-. 

İnhisarlar memur ve iıçile
rinin teberrüleri 

İnhisarlar idaresi, memur ve işçi
lcıi, zelzele felaketzedelerine ilk yar
dun olmak üzere memurlar kAnunu
sani m.aaşlaıında.n ve işçiler de ha.fta
lıklanndan teberrüatta bulunmuşlar
dır. Mülhakattan katı rakamlar he
nüz bildirilmemiş olmakla beraber te
beıTü nuktadının 10,000 llra\'1 tecavüz 
edeceği tahmin oltuımaktadır. 

Verilen maltlmata göre, zelzelenin 
İstanbulda haber alındığı gün, İnhi
sar umum müdürlüğü bir mUyon .st
gara ve tkl bin 1ki yüz kırk şişe kan
yağın zelzele felAketzedelerlne tevsHnJ. 
zelzele mıntakası civar başmüdürlük
lere bildtınıi.ştir. 

Memurların teberrüleri 
Gümrük ve İnhisarlar Vek~leti mer

kez teşkllAtında çalışan memur ve 
müstahdeminlerl Jldncl kAnun 940 
maaşından 100 liraya kadar maas 
üzerinden ytizde beş, daha yuka,ns; 
üzerinden yüzde on tebemlde bulun
muşlardır. 

İstanbul adliye memurları bu ay 
maaşlarından yüz liraya kadar yil.zde 
bes, iki yüz ltraya kadar yüzde yedi 
buçuk, bundan yukan yüzde on teber
rüde bulumnağa karar vermişlerdir. 

Bir itfaiye neferinin teberrüü 
Pazar günU, Fatih itfal'yesi müret

tebatından Necmi Eren, Fatih Ml1U 
yardım komitesine gelerek şunlan söy
lemiştir: «Henüz maaş alamadım. Fa
kat Dikili zelzelesini gördüm. Zelzele
nin ne demek: olduğunu bili:1•orum. 
Size. karımın şu bogasmı getirdim. Ka
bul etmcnlıl rlca ediyorum. Kanm da 
nikah yüzüğ'iinü gondercli. Şimdilik 

verilecek baş_~a bir ı;eyimiz olmadığı 
için bunları lfıtfen kabul buyurunuz.> 
Bay Necminin samimiyeti takdir ve 
kendisi tPbrik edilmiştir. 

Vaniköy halkının yardın11 
Boğaziçinin 20 haneden mürekkep 

olan Vaniköy halkı, f elAketzede kar
de:::lerlmize yardım için aralarında 110 
lira iane toplamışlardır. Vani köy 
halkı, yatak, yorgan, fanllA vesaire 
vermek suretile felaketzedelere yardım 
etmek emelinddir. 

Fatih Jlalkvinden: Zelzele telA.
ketine uğnyan kardeşlerbnizin yaroi
mına koşmak istiye11 yurddaşlann ~ 
pacaklan her türlü yardımı memnu
niyetle kabul etmek üzere eviınlsde 

bir büro kurulmuştur. GOnün her~ 
atinde yapılacak yardımlar kabul, tu
nif ve ambalajdan sonra hemen aev
kedilecektir. 

Telefon numara c:ı 22824 tür, tele
fonla müracaat vukuunda derhal bir 
memur gönderilecek yardımlar 1ll8r 

hallinde tesellüm e<1ilecektir. Kayıt 
ta.snif ve amballj işlerinde ça.lışmalt 
istlyen yurddqlann bu amılanna 
fimdlden mütefekldris. 

&ltlAlıl 

iktisadı koruma 
kanunu 
(Baf tarafı ı ncf ıaJUfede) 

~etin istediği salihiyet bu 
malt zamanlarda her aün suhur 
edebilecek müstesna ahvall tam 
anında, ıüratle Te isabeUe, bilhassa 
tlcart ve ameıı bir usul ve zihnlyetıe 
!tarfılayabllmek kaygısından çıkıyor. 

Muhteklrlere karşı alınan cezai 
tedbirlerin fiddeti ise bu :meaelcd~ 
Amme vicdanındaki tazyikın neticesi· 
d.ir. Halk, bu gibi zamanlarda muh
tekirlerin kurbanı olmaktan çok şi
kAyetçidlr. Her memlekette harbin 
dotu.rouğu zaruri bJr fiat yükııelı:liği 
görülüyor. İptidai ma<1deJer fiatının 
artması, harp sanayti ihtiyaçlan, harp 
vergileri, .sigorta ücretleri, nakliye 
paralan, amele buhranı, her malın 
fiatıru sanayi memleketlerinde azçok 
arttınnı.ştır. Fakat bu tedrici t.rtma 
miktarı ile memlekeUmJzde daha ilk 
&ünden başlayan sebepsiz fiat yük
selmesi arasında nisbet yoktur. 
Nihayet bu bir ticaret ahlAkı mesele
sidir. Bu da bizde, eskidenberi maal
esef çok yoktur. En elemli m~ahe
de, meslek ahUıkı df'nilen mukaddes 
bağların ticaret hayatında gittik~e 
Jcnlmış olmasıdır. Her fırsattan istifade 
ederek, ticaretle meşgul olmadıkları 

halde, böyle ahvalde mal toplayan, 
sakla~·a.n, fiatı lüzumsuz yere arttı

ran spekülA.syon merakh!annın da 
memleketimizde fazla okluğunu iti
raf etmeliyiz. Bu bfr ahlak meselesi 
olduğu için ka tillerl, hırsızlan ceza
landlran şiddetli kanunların asırlar
dan beri mevcudiyeti na-~ıl cinayetle
rin önüne geçemiyorsa, bilhassa bu 
sa.bade. eczadan :ziyade pratik tedbir
lerin müessir olacağı kanaatında~ız. 

Spekülasyomm kbkünü kurutmak 
için !iatıcrl indirecek, yani talep nis
betlnde arzı çoğaltacak derecede mal 
getirtmek kAfidir. 

Htild~metimiıin istediği bu salahi
yet kanunu, ne yenidir. ne de bize 
mnlısustur. Fransa gibi en liberal 
memleketlerde blle hükümetlere harb 
zamanında icabeden tedbirleri almak 
için tam saIAhiyetler verilmiştir. 

Kanunlar, kısa ve nazari hüküm
lerden ibarettir. Kanunların bizatihi 
derde deva olmak meziyetleri yoktur. 
Beklenen ~ifa, bunlan tatbikte gös
terilecek doğru düşünüşe, uzağı gö
rt\şe, bilgi ve isabete bag ıdır. Bun
lan da hükftmetten emniyet' 0 bekli
yebtıiıiz. 

Herhalde, içinde bulunduğumuz ve 
nereye varacağı belli olmayan müş
kll ahval, böyle bir koruma tedbirini 
• .,ekli ve hükümleri ne olursa olsun· 
çoktan zarurt klhyordu. Millet Mecli
sinden bu kanunun çabuk çıkmasını 
ve hükumetin bunu muvaffakıyetle 
tatbik etmesini temenni ederiz. 

Necmeddin Sadak 

Yardım turnuası 
10 klüb arasında cumartesi 
ve pazar günleri maçlar 

yapılacak 

Beden Terblyesi Istanbul bo' gcsin\n te
~bbfü~llc halfllatı t<ımamen !elaketzcd('le
re t.crkcdilmek üzer mnçlıır tertip edllecc
tıni ev\ elce ynzmıştık. Bu iş için dün nk
,am bölge merkezinde yapılan toplantıda. 
Fcnerbnhçc, Galatnsaray, Beş ktaş, Vefa, 
Beykoz, Gun~, l.:ıtanbuls11or, Şışll, Beyoğ
luspor, Kurtuluş kluplerlnin murahhaslnrı 
tcl!l.kct.zcde tumuasma hiçbir pa::-a alma
dn.n 1ştırak edece lerinl haber vennis1 r
dlr. 

Bu maçlnnn önümüzdeki cı:marte.<ıı ve 
pazar gunleri yapılması tekarrur et.ır.iştır. 
Cumartesi gwıü Kurtuluş - Beykoz, ŞL~ll -
Beyoğlu por; pazar günfı Fenerllahçe -
Galatasııra.y, Beşiktaş - Vefa, Gün~ - Is-
tanbul8por kltıplerı kıuşıla~ca.klardır. 
Maçların yapılacağı Talcslın stadı da bu 

maçlardan hiçbir hisse almıyaca.k ve kapı 
ha&latı tamamen fellketzedelerln yardı
mına tahsis edilecektir. 

Bu maçlarda hiç:b!.r kimseye hiçbir suret
le davetiye verilmiyccekttr. 

Müsabakalan idare etmek üzere B. Muh
tar Uygunun ba.şkanlıtı altında Nuri Bo
sut, Necip Şahin, İzzet Muhiddin ve Kızılay 
murahhası B. Fuad Ramasan~lundan mü
rekkep bir komite kurulmuştur. 

Maç!:ırın saatleri ve hakemleri blllha.re 
ua.n edllt'cektir. 

itizar 
Münderecatııruzın faılalığı do

layısile m1za.b. ve kadın sahi!eleri-
1 mizi bugün ~edemedik. ÖZür 

diler is. 

Reisicümhur Amasyada 

İnönü, 90n seyahatlerinde bir mektebi teftiş ediyorlar 

Turhal 2 (A.A.) - Reisicümhur 
İmıet İnönü bugün saat 141(0 d:ı 
Turhaldan hareket e~lerdir. 

.Amazvcı 2 (A.A.) - Dün saat lS,30 
da Turhala muva.salat eden :Milll Şe
tlmiz ot.omboille Tokata hareket et
mişler ve 14,45 de tehrtn methallnde 
bütün Tokat halkı tarafından mu
habbet Te şükran tezahürlerlle istik
bal olunmuşlardır. 

Son zelzeleden ha.rap olan Tokatın 
Halk partisi n Halken, mıema ve 
Ziraat bankası gibi binalarını tetkik 

eden Milli Şefimiz yine otomobille 
70 kilometre ileıideki Niksara git
mişler ve burada felaketzedeleri zi
yaret ederek hatırlarını almıF-lar, it
tihazı kap eden yardım ve kommna 
tedbileıi hakkında vali, kaymakam 
ve belediye reisi ile görüşmüşlerdir. 

Milli Şet .saat 20 de Turhnla dön
müşler ve Amasyaya doğru yola çık
mışlardır. 

Cüm'hurreisimiziıı bulundukları 

husust tren saat 24 de Amasya istas
yonuna varmıştır. 

Su baskını 
(B~tarafı 1 tnci 8ahifeM) 

miktan 50 den ibarettir. Sularla çev
rili yerlerdeki insanlann kurtarılma
sına devam ediliyor. 

Mudanyadan motörü ile gelen bir 
sporcu bir çok insan kurtarmağa mu
vafafk olmuştur. Fel.Ak.etin başlama 
şekli hakkında şu malumat veıiliyor: 

'l'vşanlıdaıı geçerek M. Kemalpa
f&ya yakın Simav deresinin lni ka
barışını Tavşanlıdan telefonla haber 
verdikleri vakıt akşamı çok geçiyordu. 
Birçok kimseler yatup uyumuşlardı. 
Su tahmin edilemiyen bir süratle k:ı
aabaya inmiş ve derenin en muhat 
kısmından bir gedik açarak mahalle
lere yayılrnağa başlamıştır. Bundan 
başka daha ileride yine dere kenarın
daki rıhtımdan da aşarak Mezbaha 
mahallesini istil~ etmiştir. Bu suret
le bir iki saat gibi kısa bir müddet 
içinde yedi mP.lıalle birden su hücu
muna uğ.ramıştır. Seylaptan en çok 
M. Kemalpaşa kasabası zarar gör
müştür. 

Bugün alınan malümata göre köy
ler seyıap felaket.ini kısmen daha ha
fif atlatmışlardır. Kasabadaki su ya
ndan ziyade çekilmiş ve evlerle dilk
ktmlaıın içinde yanın metreden faz
la kum ve taş ltalnuştır. 
Kaı acabe) i Marmara denizine bağ

lıyan boğaz Jıenüz temizlenemediği 
için tiular geıi tepmek suretile Abol
yond gölünü daha ziyade şişirmekte 
devam ediyor. 

Geyvede 
Adapazan 2 - Geyvede Ankara -

İstanbul telefon muhaveresine nn
zunlık eden merkezi sular basınıı;tır. 
istanbuldan ve İımitten gelen itf, :ye 
grupları motoörlerile sulan boc:nt
mağa çalışıyorlar. Bina ve 100 bin li
ralık nıakinelrr kurtnrılm1c:tır. 

Selleri.o İzmir ve civarında 
yaptığı tahribat 

İzmir 2 (Telefonla) - Seylfip hak
kında peydeıpey malUmat gelmekte
dir. Ödemişın Ipsara köyünde 55 .) a
şında Ümmli enkaz altında ôlmiışttir. 
3 gün, geceli gundüzlü )ağan yağ

murlnrdnn Foça, Torbalı ovalaı mı 

sular basmıştır. Mahsul mühim :m
rar görmüştür. Foçn.da Kurntepe mev
kiinde sularla mahsur kalan ve ha
yatları tehlikeye düşen çobanlarla 
koyunlar kurtanlımştır. 

İzmirin Cumaovası nahiyesinde 
Devlet hava yollan meydanı su hii
cumuna manız kalmıştır. Menemen, 
Emiralem ve Muradiye istasyonlan 
arasında sellerin bozduğu demiryolu 
tamir edilmiştir. Afyon treni ilk defa 
olarak bu gece saat 23 de İzmirc gel
miştir. 

Manisa - Akhisar arasında Ka.ra
ağaç köprüsü hasara uğradığından 
Bandırma yolcuları burada aktarma 
suretile Manisa ve İzmire gelmekte
dirler. İzmir - Afyon - Ankara tren
leri muntazam seferlerine ya.rm bat· 
hyacaklardır. 

Limarumıza gelmesi dğrt gün geçi
ken Aanafarta vapuru bugtin geldi 
ve İstanbula hareket etti. Mersin ve 
Antnlyadan mühim miktarda yUk 
alan Tari vapuru bugün geldi. 3 gün
denbeıi Ayvalıktan gelmesi beklenen 
Mersin vapuru halA gelmemiştir. 

Bir kız yanarak öldü 
İzmir 2 - Kemalpaşa kazasının 

Soğukpınar nahiyesinde AbduJlah 
klzı Ayşe ocakta ısınırken elbiseleri 
tutuşmuş, yanarak ölmüştür. 

Adapazarı köyleri su al tında 
Adavanrı 2 - Devamlı olarak ynı_tan 

1dmurlar dolayıslle Sakarya. nehri yU't.
eelmeıte başlaınış ve bütfın tedbirlere ı·:ığ
men kazanın merkez köylerinden Tatııt. 
Karaköy, Rüsteniler, Süleymanbcy, Kö
mürlük, Poyrazlar, Trabzonla.r. Ad:ılıltoy, 

Domuztepe ve Söğütlü nahJyt'si kö) Jerın
dt'n büyük ve küçük Söğüt.ıli köylrrl, Bey
lik Kışla. köyü tamamen sular aıtmdadır. 

Sakarya suları Mudurnu çayı ıularlle 
birleşerek bu köylerin bütün meznmtını 
harap etmiş ve ov& bir göl halini almı§tır. 

Diğer memleketlerde 
toplanan paralar 

Dün Buraadan Kızılay mer
kezine 18 bin li:ra gönderildi 

Kayseri (Akşam) - Kayseri; zelz~ 
le f elfıketzcdelerine yardım husu un
da seferber bir hale gelmiştir. Kayse
rfde bin kişi felaketzedelere esaslı yar
dımlarda bulwunayı taahhüd etmı§

tir. 
Belediye Reisi Talas'a gitmiş halk 

ve esnafla temas ederek yardımlarını 
temin etmiştir. Nakdi yardım mikta
rı ~ inı1i bin lirayı bulmll§tur. 

Vilayetin umumi yardımının el'i bin 
lirnyı bulacağı muhakkaktır. Memur
lar, maaşlarının yüzde altısını ''eı me
yi Lahhüd etmişlerdir. 

Valinin e i bayan Soyerin ıc· ı 

altmda mi.ınevver kadmlrud, n 
ktil eden bir komite dı> balkın t 
lu"ni toplamnğa başlamıştır. 

Halk, fern.ketzedeler için kil , bat. 
tanıye. ayakkabı, palto ~e lb" ve -
rnek için tehalük göstenııekt.ed"-. Ay
rıcamühim miktarda gıda m ddel ıi 
d teberrü eclllmiştir. Dün Erz:ocana 
300 battaniye. 1000 don, 1000 gt n Jek 
ve 200 çift ayakkabı, çadır ve saire 
gönderilmiştir. 

Bursadan 18000 lira 
Kızılaya gönderildi 

Bursa 2 <Telefonla) - Felal{etıede

ler icin toplanan para 18,000 lira 'l 
buldu ve bugün Ankarada Kmlay 
umumi merkezine gönderildi. Tcber
rüler devam ediyor. 
rıca mühim miktarda gıda maddeleri 
tında felaketzedeler için yapılmakta 
olan teberrüat devam etmektedir .• ~k
hisann ianesi 3500 lirayı bulmuştur. 

İzmir 2 (A.A.) - İzmir mülhaka
parça giyim eşyam toplanmıştJl". na
yetin yardım listesi 27980 liraya 'ar
mıştır. 
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Erzincanda sağ kalanlar müthiş 
faciayı muharririmize anlattılar 

(Baş taTa/ı 1 net ıahifede) 

Enincana girerken 
Trenimiz Erzincan istasyon una 

sfrdi. İlt&syonda aralarında Orgene. 
ral KAzım Orbay ve Abdullah Alpdo
lan da bulunan bir karşılayıcı kafile-
11 var. · 

Trenden nasıl indik farkında deli
lim. Aradıklarını latasyonda bulama
JllD Erzincanlı yolcular gibi ben de 
Ok rasladığıma yaklaşıyorum. Bu, 
Erzurumdan Erzincana ilk gelen Ud 
askeri ck>ktordan biridir: Yüzb&fl 
Necati. Bil!ihtiyar: 

- Nası.Isın yüzb"aşım? diyorum ve 
UAve ediyorum: 

- Ben Aksam muhabiri. 
Yüzbaşı koluma giri~·or: 
- Geliniz. Gôstereyim. diyor. 
Beraberce, tavanı çökm~, duvar-

ları çatlamış, pencerelerinde cam 
kalmamış tstac;yon binasına giriyo
ruz. 

- İşte yaşayanlar ... diyor. Bakı
yorum ve bir şey göremiyorum. Yal
nız ah ve of seslerini işitiyorum. 

Buradan çıktım, yanındaki imdadı 
ııhhi çadırlarında yine bir askert 
doktorla karşılaştım. Bu, doktor Ne
cati ile beraber felaketzedelere yar
dım için Erzururndan Erzlncana kı
zalrJa gelen yüzbaşı Saip Tezeldir. 

- Affedersini~. diyor. Sizinle me,.. 
gul olamayacağım. Toprak altındn 
şimdi birini çıkrrnışlar. Onu tedaviye 
gidiyorum. 

Dört gelinlik kızını evinin 
önüne gömen bir baba 

Şehrin tek geçilebilecek bir halde 
kalan ist~·yon caddesine giriyoruz. 
Sağımız ve solumuz harabe... Her 
adımda birkaç cesed ... Şurada bura
da, çadırda üstleri yorgan ve pı1ıpırtı 
ile örtillmii{ insanlar ... Doktor Neca
ti evinin enkazı önünde duran ak 
saçiı ve sakallı bir lhtıyan göstere· 
rek: 

- Bunu görüyor musunuz? Bu, 
gelinlik dört kızını şu toprak yığını 

altında gömen Erzincanın taıunmıf 
sebzecisi Osmandır ... dedi. 

Osman bize bakarak bir şeyler söy. 
lüyor, fakat ne söylediğini anlamak 
kabil olmuyordu. Dört gelinlik kızını 
evinin önünde gömen bu ihtiyar fe
lekten yediği ağır darbenin tP.sirin
den henüz kurtulamamıştı, yarı ş~· 
km bir halde idi. 

Bu sırada yanımıza bir asker yak
la.5tı. Yüzbası .Necatiye: 

- Yüzba.cıım. dedi. Çadır ve asker 
geldi. Sizi ist:yorlar. 

Yüzbaşı özur dileyerek ayrı ldı. ... 
Atatürkün resimlerinin asılı 

bulunduğu duvar 
İ1k rasladığım bir felaketzedeye 

yaklaştım: 

- Kusura bakmayın. dedim, Er
zincanı tanımıyorum ... 

Gözleri ya lı cevap verdi: 
- Erzincanm tanınacak ı eresl 

kaldı ki ... 
Bu feltl.ketz de ile beraberce yiirü

dük. Bır arnl lt sen deli) eı ek durdu: 
- Bak. dedı. 
Gösterdiği . r e bakıyorum. F •. kat 

harabedenbaşka bir şey göremiyo
rum. Yoldaşım kolumdan çekeı ek: 

- Gel, gel. dedi. Şu her tara!ı yı
kılmış bina yok mu ... Burası ordu 
müfettişllğidir. Onun yıkılmayan ta. 
rafını görüyor musunuz? Onun yıkıl
mayan tek taı afı Atatllrkün a ılı bu· 
iunduğu şu duvar, .. 

r Bakıyorum. Hakikaten gösterdiği 
yerde Atatilrkün asl~eri üniformalı 
fotoğı afı oldugu gibi duruyor. Mt ha· 
tabım başka bir şey söylemeden ya
nımdan ayrıldı ve ben yalnız başıma 
birkaç adım daha llcıledim. Yr.nıma 
birisi yaklaştı: 

- Bayım. dedi. Buradan ilerisi 
tehlikelidir. 

Yoluma devam etmek istiyorum ... 
tık adımda, önüme aşamadığım bir 
bir enkaz yığını çıkı~ or. Ayni dekor 
içinde istasyona dönmeğe mecbur 
oldum. 

Polisten ölenler 
istasyonda bir polıs memuruna, 

eski tanıdığım olan Erzincan polis 
müdürü B. Süruri sordum. Cevap 
verdi: 

- B. Server yaralılan t.oplamakla 
meşguldür. 

Bu mada bir komiser muavini ya
nımısa yaklaftı. Ondan polisin sayl
a.tını aordum: 

- Ölenler, dedi. Baş komiser Ha
zım, komiser Cemil, altı nüfus aileslle 
komiser muavini Hamdi, beş nüfus 
aile~ne komiser muavini Mehmed, al· 
tı nütus aileslle polis memurlarından 
Tevfik, beş nüfus aile.sile Ralll, 1 nü
fus ailmle Hasan Varol. Daha birkaç 
kişi var. Fakat isimleri flmdi hatl
rımda değil. 

- Yaralı yok mu? 
- 8ağ kalanlarımızın hepsi as çok 

yaralıdır. 

ismet İnönü Erzincanda 
Tiz bir düdük sesi pollaln söz11n11 

kestJ. İnönü Erzincan& ıtren trenin 
teselli ve kuvvet verici sesi idi. FelA
ketzede Erzincanlıların İnönünü 
aralarında gördükleri esnadaki vazi. 
~·etlerini ne tarif, ne de ta.svir etmek 
mümkün değildir. Göz YBflaıı ve hıq
kırıklar arasında sesler yükseliyor: 

- İnönü sen varol... Biz de sana 
kurban olalım ... 
İnönü facia yerlerini gezdi. Evve· 

la istasyon binasındaki yaralıları 

gördü. Sonra aıhhi imdad heyetinin 
faaJiyetini tetkik etti. Yanında mai
yeti erk:Anından başka DahUi)e ve 
Sıhhiye Vekilleri, Kilzım Orbay, Ab· 
dullah Alpdoğan bulunuyor ve K!
zım Orbay Millt Şefe izahat veriyor. 
du. Harabe haline gelen ordu <.'\'inin 
önüne gelindibri zaman general Mu
harrem Mazlumun nasıl kurtulduğu
nu anlattı: 

- General. dedi. Biranda kendisi
n i karyolası ile beraber sokakta bul
muş. Etrafına baktığı zaman arka
sında bavullarının bulunduğunu da 
görmiif. Meğerse zelzele esnasında 

generalin yattığı odanın duvaıı ikiye 
bölünmüş ... 

Bulunan kaıa 
İnönü, istasyon caddesinin enkazla 

örtülmüş olan kısmına geldiği esna. 
da: 

- Kasa bulundu. 
Diye bir ses işitildi. Gemral Alp· 

doğan bulunan kasanın yıkılan Zira-. 
nt bankasına ait olduğunu Milli Şefe 
arzetti. Milli Şef enkaz üzerinden ge
çerek yoluna devam etmek isterken 
KazlIJl Orbay: Yer yer yangınlar ol
duğunu, daha ileriye gitmenin teh
likeli olduğunu söyledi. İnönü geri 
ddnerek istasyona geldiler ve husust 
trenlerinde Vckll ve generalleri top· 
layarak direktifler verdikten sonra 
Erzincandan aynldılıır. 

Belediye meclisi azası 
neler anlatıyor? 

İnönünü uğurlayanlar aıasında 
saçı ve sakalı birbirine kan:Jmış blıisi 
vru dı ki onunla. görüşmekten kcndi-
1 li alamadım. Bu zat kim in iş bili
yor musunuz? Erzincan beledi)e reis 
Yekili Azj NalcL D ni çalıştık.an ça
dıra göttiıdi.ı. Sordum: 

- Sizce zayiat ne kadardır. 
- Zayiat, ki bundan ölünm kasde-

di;•orum. Yüzde 80 dir. Geri kalanla
rın yüzde onu ağır ve beşi hafit ya
ralıdır. 

Çaclırd:.n Qlkarkcn Belediye meclisi 
azasından ba.şka bir zat koluma. girdi: 

kazmışlar ve çocuğu dipdiri olarak 
çıkarmışlardır. 

Size daha feci birşey anlatacağım: 
Aakerl orta okuldan yüzbaşı Saddetin 
İpar zelzele esnasında kansı ile be· 
raber kendialni bahçeye atmış, fakat 
çocuklarının içeride akldığını dftfü
nünce onlan kurtarmak için tansı 

ile birlikte tekrar içeriye girmif ... 
Sadettin İpar ve retika.sı çocukları 
alarak dışan çıkmak isterlerden bir 
kalas Üzerlerine düşmüş, hepsi de öl
miiflerdir. Yalnız çocuklardan btt ta
nesi aı"8.dan iki gün geçtikten 10nra 
evin enkazı temizlenirken annNinin 
kueatmda diri olarak bulunmllfhır. 
Zavallı çocuk ölen annesinin kuca
ğında iki gün beklemiş ... 
Hareket müfettiti anlabyor 

Tekrar istasyona geldmi. Burada 
hareket müfettişi B. Rifat Yamanlı 
ile kar.~ılaştım. Rifa t Yamanlı, seJze. 
leden tesadüfen kurtulanlardan biri
dir. O geceyi şöyle anlattı: 

. - Şu gördüğünüz ev, (damı çök
m~, temelleri sağlam bir ev) o gece 
yattığım evdlr. Sarsıntı He uyandım. 
Rüya mı görüyorum diye yataktan 
fırlamak istedim, fakat bir türlü kal
kamadım. Refikama seslenelim, o da 
cevap vermedi. Ne oldu bilmiyorum, 
biraz sonra kendim idışarda buldum. 
Etraf karla örtülü idi. Sesimin çıka
bildiği kadar bağırdım. Etraftan ge
lenlerin ) ardımile kanınla çocukl~ 
nmı kurtardım. 

Rlfat Yamanlı bunları söylerken 
ikide binle duruyor ve koluma sarı
larak: 

- Aman ine zelzele oldu, sarsılı
yomz ... diyordu. 

Zelzele gecesi dükkanda 
yatıyormuş 

Niğdeli halı tüccarı Hamid de ba
~nndan geçrn felaketi şöyle anlattı: 

- DükkAnda yatıyordum. Şiddetli 
bir .sarsıntı ile uykudan uyandım. 

öyıe sandım ki Munzur dağlan U7e
rime çöktO. Çıkmağa çalıştım, dük
kanım kerpiçten yapıldığı için elle
rimle kazarak bir menfez bulabildim, 
clısan çıktım. Önümde yatan bir bina 
yardı. E\ vel~ burasını tanıyamadım. 
S:::ınra postane olduğunu hatırladım. 

Zelzele günü Erzincana 
gelen muallim 

Kay~·eıi orta olrnlu tarih ve coğraf
ya munllimi iken Eııincan orta oku
luna tayin edilen ve zelzele günü 

' Erzincana varan muallim Sabri nasıl 
kurtulduğunu şö;ylc anlatıyor: 

- Erzincana geldiğim günün ak
şamı bir arkadasımla beraber yemek 
vedikte nsonra İstanbul oteline git
tim. Bnna bana üst katta bir oda 
verdiler. Odaya girdiğim zaman kar
yolamm pencerenin uzağında ve so
banın yanında buhmduğunu gördum. 
Neden yatağımı pencereden uzak yap
mışlar diye canım sıkılır gibi oldu. 
Çok yorrun oldu6rum için ynltım "e 
hemen uyudum. Biraz sonr yatağı

mın yr inden saı ıldığını duvdum Ye 
fırladım. (Allah Allah) d e bağır

ınağa ba !ndım. Ta lar b:ı ımdan asa
ğı iniyo ·du. Knr ımda bir ışık vardı. 
Oraya gittim. Me•Tersc Burası otelin 
bahçesi imiş ve üç katlı otelimiz yere 
inmiş. 

Delikten gelen adam 
Ayni otelde otuıan A) dınlı kann.l 

müteahhıdı Malımud da şoyle diyor: 

- Geliniz sizi gezdire;rim. ı 
Dedi, daha bir kaç adım ilerleıne-

- z,.,ı zele olduğu sırada İstanbul 
otelinin üst katında idim. Otelin bir 
kısmının uçtuğunu hissettim. Gayri 
ihtiyarı •bağırmağa. başladım. Bunun 
ne kadar devam ettiğini bilmiyorum. 

miştik, durdu: 1 
- Fakat sizi nereye götüreceğim ... 
Hüngür, hüngür ağlamağa başla

dı. Onu teselli için bir hayli uğraş-

t ıın. Kendisine gelince bana öyle şey
ler anlattı kt... İşte size bunlardan 
bir tanesi: Mahkeme azasmdnn B. 
Tahgintn evi çökrnüstü. Büt iin evler 
gibi... O ana babn güniind" B. Tr.h
sinin çocugu na.sıl kurtuldu b'lir mi
siniz? On yıl marşını söyicmekle ... 
Çocuk. enkaz altında ka!dıktnn sonra 
bütün kuvvetlle 10 yıl marşmı sövle
ıniş . .Allerler 10 yıl marşım duyunca 
sesin gt>ldiB'i yere gitmişler, orasını 

Bir aralık bulunduğum yerden bir 
delik açılrlığını ve buradan birisinin 
içeriye girdiğini gördüm. Bu adam: 

- Ne var, ne olmuş,. .. dhe söyle
'1iyordu. 

Ben onun girdiği y"rd n çıkmak 

istedim. Ç&kmca da kendimi bahçede 
gürdüm Ertesi bünü eşyalarımı ara
mak üz re oraya e-ittiğim zaman de· 
likten içeriye girmiş olan adqnun ce
sedi lle karşıl~tım! Otelin bahçesin
de bir miiddet kendimi toplamağa 

çalıştım Bu sırada karşıda bir ışık 

ıördüm ve oraya dotru k()ftu.m.. 
- Beni kurtarın. 
Diye bağıran sesler işitiyordum. 
Gördüğüm sahneler birbirinden da

ha acıklı idi. Kocaamı toprak altında 
tıll'akan ve bir subay aile& olduğunu 
aıöyliyen bir bayan: 

- Şimd.1 ben ne yapacatım, diye 
batırıyor. Bulundufu yerde dönüyor
du. Sırtında örtünecek blrfey olma-
4!11 gibi ayağında 90rap da yoktu. 
Bu halde .abah oluncaya. kadar do
laftırn. Mflthiş ÜfÖJOrdum. Askerle
rin verdlll bir b&ttaniyenbı JU18lnı 
laılerek ayaklanım ardım, yansı ne 
de sırtımı örttüm. 

Aıkeri orta okul naııl )'lkıldl 
aoo talebesinden l'1 sini f8h1d ve 

• ünü yaralı olarak ftftl1 ubri orta 
okuldaki talebelerden blıi fa tahatl 
ftl'di: 

- Zelzele gecesi, nöbetçi abitimiz 
dahiliye mddürü Rlsa Şenadh idi. O 
pce yatakhaneyi tefUf eden R1sa Şen
adlı bir U'kadaffmısın kitap okudu
tunu görünce onun yanma J&klqb. 
Ne olduğunu sordu. Tarih deratne ça
b.ftığını gördü ve ona: 

- Şimdi uyku samanıdır. Yat ,uyu. 
Dedi. Bununla beraber ber pce 

saat 11 de .söndürlllmesi mutad olan 
elektrik llmbalannı 12 ye kadar m
dürtmedl. 

Zelzeleyi mütealdb kendhnlst balı· 
çeye atbtJmız zaman RiD Şeadlıyı 
oturduğu odanın pencere.inden &p
il atlamak ister bir TUiyetıe ,ordtık. 

- Aman komutaııımıı, bndlnlsl 
koruyun. .. 

Diye lJalırdık. Komutan blll de
vam etmekte olan lllzelenbı tellrtle 
bulundutu yerde lallanlJOldu. Bir 
kaç saniye içinde duvar JlklJdı 'f'8 

komutanı bahçede bulduk. Bu esnada 
altıncı ve yedinci sınıf arkadaşla ınu
zın yattJiı kovC,~ çökmüş 'e sınıf 
arkada.şlannıız enkaz altında lrn~ 
mışlardı. Beplmlz onları kurtannağa 
koftuk ve aab&hlara kadar çalıştık. 

Evinde bulunan ve zelzeleden kurtu
lan ruza Şen.adlının refikası ~ nlın

ayak ve pcellk entarisi ile okula gel
di ve Jrurtarnıa ameliyesine i~lıı ak 
etti. Bir f(in evvel kendlleriel de!~

hanede bulunduğumuz arkada., an
mızın enkaz altından cesedlerin · ı;ı

tarmak ne yürekler parçalayıcı ey ... 

Dört gün enkaz altında kal
dıktan aonra kurtarılan adam 

~dikli çavuş Uf§Sklı Mehmccl Soy
güder, zelzelenin vuku bulduğu sıra
da iç sokaklardan birinden geç" ı ken 
davarların birlblrine girmesi ü e ine 
'8ş ve toprak altında kalmıştır. Dort 
fÜI1 sonra Ada.nadan yelen kaı deşi 

tarafından kurtanlan Mehmed, başın
dan geçeni fÖyle anlatıyor: 

- Naml oldu bilmiyorum, toprak yit 

tını içinde kaldığımı gördüm. Nefes 
almakta S10rluk çekiyordum. Zaman 
uman uykuya daldığımı zannedh or
dum ve uyanınca da, uzerimde bulu
nan toprağı yarmak için gayıct sarfe
diyordum. Ofttikçe nefesim daralıyor· 
du. Son blr hamle yaparak bulundu
tum yerde kımıldamak istedim. Bu e._ 
nada üzerimde bir §eyin kıpırdadığına 
hluettlm ve hava almağa başladım. 

Ondan sonra da zaman zaman (İm
dad!.. İmdad! .. ) diye bağırdım veni
hayet kurtanlchm. » 

Zelzeleden kunulanlar arasında 

akıllanan deliler, dIDeri açılan dilat. 
111: olchJlu aD>l, dellrenler ve dllle'lt 
tubılanlar da goktur. 

ömer Köstem 

Erzincandan lzmire gelen 
bir yaralı anlabyor: 

Zelzele evimizin tavanııı yıkmııtı. Gözlerimi 
actıoım zaman evveli yıldızlan gördUm ... 

1 

bmir 2 (Telefonla) - Erzın.D ., .... 
atnde yanlarıanlard&D :ytizb&p llehmect 
All Bomer. refiklW n ooouklan De bel llD
ltlt yolculuktan sonra buraya plmlf " 
ihracat taclrlrlnden B. Ali Baydar AlbaJ
ratın eThıe m!saflr olmuft.Ur. Tlafl De 
ıcaouştum. Bana Ul1lerl tlrpeJ1m f1l ~ 
hat.ı u'eil: 

- Gece berke ln uJtmda bul11D4utu blr 
aat 2,30 .•. Her taraf ıdl1rt taruıJIL. MM
h1t bir çökthıtü gürtılıad Ue ~1 &9-
tıın. Tavan \amamlle JWldllı '9bı enlli 
rökdek.i yıldızları gQrcltlm. Duftdald.aıı * 
Ja.ımu da yıkılmi.ştı. Rem.anı oocu&anu tu
catına a.lnllf, bir kôpJe biizül.ıdPI. D1M 
oocuklıı.runı da alarak hepimla Dala fır
ladık. Her taraftan: 

- C:ı.n turtaran yok mu? 

Fen ad ve çığılıklan :rilk.seUyordu. 
Unıumt h&plshanentn duvarla.n yıtıldlll 

için biltun mahkUmlar açıkta tabmft.ı, fa.
tat ne ga.rtptir ki bunlardan bir taı:ıesl bl
le kaçma.DU4 ve kaçma.ta. tetebbla etme
m~U. Mahkilınlarda.n telef olanlar da ftl°"" 

dl. KrslnoaD müddeiumumisi B. izzet blı 
mahJı:ftmJum heplbı1 bir araya topladı. 

Aralannda tmnJı hapl.sha.nesln~n gctlrD
m.lf 40 tadar m&bkCm da Tardı. 

Blna. enbsları ara.anda dolaGIJlak müm
ktln ol&DUJW4u. Oecen1n aıeMlzlitlnl bir 
matem ba-.ı btlrilOlOttü. Her tarafLaA 
feryadla.r Jtb~u. Oenç bir anne)1. 
dart y&flndaJı:I putunu batnna baMnlf 
Yaalyette bir duvar JJlmı altından çıkar
dık. Annell llmQfttl, gocuk YlflYOrdU. 

Bir yandan da. fırtına devam edl ordu. 
Ufak btr oocufu, hayatını kurtarmak için 
atae& tmrıanı.rken (Ördüm. Onu kuruır
malt loln 1lerllerken bir zelzele daha oldu 
Ye san.Ilı oocut ataçla. birlikte yerdi! ha.sıl 
elan yanla eıı.plandl. Bu a.cıklı sahne bir 
ttrıo ıadmQn &ıilnd~ cttmıyor. 

Yüzbqı, cözlerl yqlı bir halde: 
- B1r fada. .. dedi, Sevdlilmlz blrçeık a.r

bdafl&n t&ybettlk. Enkaz altından çıka• 
rıJan ceaedler. htıvtyetıeri tesblt olu duk• 
tan ll01U'& defnolunuyor.• 

Vali B. llt.eın, bugün Yüzbaşı B. Mchıned 
Ally1 n tJlalh1.1 nllıde ziyaret etmiştir. 

Zelzele münasebetile 
Taymis'in bir makalesi 

"Felaket büyüktür, fakat Türkler bunu 
metanetle karşılıyacaklardır,. 

Dunkü posta ile gelen 29 klnunuevvel 
t&rihll Tlmea g:ızeteslnde Anadolu faclaaı 
ha.tkında. qağıdaki ba§makale JUl}mıştır: 

Son gelen hnberler, salı eünk11 selzele
nln tahribatına aıt evvelki haberleri ma
atteessüf teyid etmektedir. Tü..rtlynln As
ya. kı mınd&kl büyüt tehirlerden befi atu: 
bir surette hasara. utra.mıştır. Uumumt •
br&ba bir de ha' anın flddetl inz!.mam et
mlft.ir. 
K:ıfkasyanın buzlu dağlnnndan ve Rus

ya. stf'plerinden kopup gelmiş ve Yeştlırma
tın '6>rkmdalti, a~açtan mr hrum yayl.ıyı 
aüpUren t.ıpl, aralan çok ıı;: ... k olan ko:lcr
den birinden diğ"rlne glcl ~olculan ek e-' 
riya o!Ollmıekte idi. 

ze.:r.cleden dolayı yıkılan 'e yanan u
nlarından hariçte kala: • :1 rlı hard -
zed,.ler iç1n bu tlpl, şuph{ ~ z. çok öle! m u 
ol.muşfur. 
Tüı kiyeuin, dost ve mutt:etiklerlnin de

rin teuccfthünü celbedl' bu telake' k. r
pndn recine teselH, yirm s~ne e' \eline 

nazaran, Ttirklyenln, va.zlyeUni daha sert 
b1r surette düzeltecek kudret ve kabıl yeti 
haiz bulunmuıdır. Eakıden böyle b1r re
J.ü:et olAJdı: ıyt pıelerin ıve demlryollann 
tıkdn.nmdan do}ayı fena bir havada ıfırat.
le lmda.d pdennek hemen henıeı gayri 
mümkün olurdu. Şimdi Anka.radan '\e Sam• 
auodan BıY&Bil ~e o.aha öte&lne yapılmakıa 
olan demlı70Uann lilf&8l ikmal edilmif ol· 
duCundan, Te atır J6k n~&tma müsait 
tose ) apılmıf bulunduğundan, fellkete ut
rı) an ~ehlrlerc hllkfımet süratle :lD.rd mda 
bulunabilecektir. 

Mn:ıhnza bu darbe çok zallman t r 
kadar var kl yeııi Türkiye.) ı bilenler 
dım t~k1lltının çabuk ve mukenım 
cağindan haberdardırlar. 
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Milli iktisadı koruma kanunu 

projesi hazırlandı 
Proje mlileti.n iktlaadl durumunu ıaırraaz spekBldsyon ve ihtlkdr 
cereyanlarından korumalı için hük'fi.mete geniı aaldhiyet vermektedir 

HükOmet, lüzumu anmda her nevi t ahdldat, takyidat 
memnuiyetler ve mecburiyetler vazedebilecek 

Ankara 2 - MWl iktısadı koruma 
llanunu projeai tamamlanmış, ParU 
fl'Upu kıomisyonu projeyi bazı tacıı. 
lltla tasvip etmiftır. Projenin esasa 
llmtunt veya kısmt seferberlik veyar 
but Türkiyeyi menafti dolayısile aIA,.. 
blandıran herhangi bir harici ger
pnlfk zamanında gerek vatan mücJ.a... 
faasını iyi ve lftyıkile yapabilmek, g&
Nk dahilde milletin iktısadl durumu
nu bir takını şuursuz spekül:l.syon ve 
lhtikA.r cereyanlarından korumak 
için hükfunete ant denecek kadar sü.
ıe.tli ve !evka18.de tedbirler alabilmek 
al!hiyetlni vermektir. 

Projenin metni şudur: 
Madde 1 - Bu kanunda yazılı hü

k'ümler umumt veya kısml seterber
Jilde veya memleketi bir tecavüz v&
p. harp ihtimali karşısında bırakan 
harici gerginlik zamanlarında, ya
hut yabancı devletler arasında blr 
harp zuhuru halinde tatbik olunur. 
Bu hallerin mevcudiyeti ve kanunun 
atbik edileceği icra Vekilleri heyeti 
kararile tesblt ve ilin olunur. 

Madde 2 - İcra Vekilleri heyeti 
devletin iktısadi ve mail emniyet H 

lliamettaf korumak mak.sadite. 
ı - Orman ve madenler de dahil 

olmak üzere her türlü kredi Ye sınai 
iltihsal ile ticaret kredi ve münaQ... 
ı&t işlerlnl ve bu işlerde hizmet ve 
mesainin tevzlin1, usul ve şartıarınL 

2 - İstihlaki ve alelılmwn ücret
•ı ve kira bedellerini. 

3 - Nakil vasıtalarının kullanıl

masını ahvalin icaplaıına göre tan
zime ve bütün bu hususlaı'da umumi 
veya kısmt her nevi tahdidat ve tak
yidat, memnuniyetler ve mecburlye\
ler nz'ına. 

• - Doğrudan doğruya veya tavllif 
veya testa edecett nmnt veya husud 
teşekküller elile Hlzum göreceği eşya 
Ye maddeleri istihsal ve imale, alıp 
satmR.ğa Ye stoklar tesisine. 

& - Re8ml veya husual her nevi is
Uhsal şubelerinin ve 1,şletınelerinbı 
aOnf eliden veya birl~tinne ıuretU. 
clevlet idaresi veya kontrolü altında 
iflettlrilmesine matuf bili\mum karar 
"Ye tedblrteri ittihaza aal&hiyetw·dır. 

Milli iktisadı koruma 
riluek heyeti kurulacak 
Madde 3 - İkinci maddede yazılı 

karar Ye tedblrleıin ibrazına ve tat
bılkına müteallik muameleler MiW 
tktı~aclı koruma yüksek heyeti tara
fından Ua olunur. Bu heyet Başveki
Un teklif edeceği vekillerden mürelt~ 
lep olarak icra Vekilleri heyeti kara
r1le teşkil olunur. Heyete Başvekil ve 
ya tensip edeceği :vekil reislik eder. 

Madde 4 - M1lll iktısadı koruma 
yüksek heyeti bu kanun hükümleri
nin ve bu kanuna istinaden alınan 

kararların tatbik, icra ve murakabe
sini temin için teşklllt kanunlarile 
rnukayyed olmaksızın Vek!letıer ara
ımıda 1f blrllği Tticuda getirebileceit 
gibi ayni maJrsadJarla devlet husu.d 
idare, belediyeler ve bir kanunla ku.
!UlnıUf bllOmum. müessese ve teşe&. 
killerle bunlarm. memurlarını tavzif 
ve ıu.zumwıcla merkez ve rillyetıerde 
icap e&m ~kllltı aynca ihdas ede
t.Cttr. 

Birlnc1 fıkra hükümleri daireslnde 
tavzif olunacak bUQmum ~kilat m• 
muı 1arına vazife ve saW.hlyetleri mes
kılr heyetçe tayin olunur. 

Madde 5 - Bu kanunun hükünıle-
rl dalıesinde ittihaz olunacak idart 
]Dlrarlann icrası mecburidir. Bu ka
rarlar aleyhine kaza! mercilere vuku 
bulacak müracaatlar ve cezat takip
ler icrayı durduramaz. 

Kanun hükümlerine aykın 
hareket edenlere verilecek 

ne ve bu kanuna m~den alman 

karar ve tedbirler her ne şekilde 

olursa olsun mümanaat edenler veya 
tatbikini güçleştirenler veya geclkU
renler 5000 liraya kadar ağır para 
cezasHe cezalandınlırlar. şu kadar ld 
bu hükmolunacak ceza suçlunun te
min ettiği veya temin edeceği men
faat miktanndan ~ağı olamaz. İ.41&
nen suçun ağırlığına göre aynca S 
seneye kadar hapis cezası da hükmo
lunabilir. 

Mükerrl.rler Türk ceza kanununun 
tekeırlir hakkındaki hükümleri tat
bik edilmekle beraber 6 aydan 2 se
neye kada sürgün cezasına mahküm 
edilirler. 

Piyasada buhran yaratmağa 
teıebbüa edenler 

Madde 7 - Mevcut malın tüken
mesi yenisinin gelmemesi veya ge
cikmesi, yahut daha pahalıya mal 
olacağı gibi mülahazalarla veya tale
bin artması sebebile fiatin yükseltil
mesi, mevcut malın satışa arzedllm&
mesl, mevcut kalmadığını beyanil• 
malın saklanması veya bu mak'!adr
larla malın herhangi bir suretle kaçı
rılması yahut muvazaa yolile elden 
çıkanlmMı veya makbul bir sebebe 
müstenit olmıyan.k gümrükten çe
kilmemesi, yahut lüzumundan fada 
mal satın alınmam ve bu malların 

bir veya müteaddit yerlere ithar cd.U
mesi lıalleıinde bu fiilleıi işliyenler 
hakkında yukarıki maddede yazılı 

cezalardan başka malların müsade
resine hükmolunur. Bu maddede ya
zılı fiiller tacir olmıyanlar tarafından 
işlenmiş olduğu takdirde mallarının 
müsadcresile beraber hükmedilecek 
cer.anın dörtte biri indirilir. 
Madde 8 - Ücretle çalışmak mükel

lefiyetine tabt tutulan işçiler çalış

maktan imtina ettikleri veya verilen 
işleri kasden layıkile yapmadıkları 
takdirde l~ güne kadar hatif hapil 
ceza.sile ceu!andınlırtar. Bu madde
ye göre mahkum olduklan cezayı 

çektikte-n sonra d-a çalı~ma mükelle
fiyetine riayet etmiyenler hakkında 

6 aydan 1 seneye kadar sürgün ceza
sı hükmolunur. 

Madde 9 - Bu kanunda yazılı suo
la.r için Tt\rk ceza kanunile dlğer ka
nunlarda dahi ağır ceza hükümleri 
buulnduğu takdirde o cezalar hük
molunur. 

Madde 10 - Bu kanuna göre veri
ien hükümlerin masrn!ı mahk.ıima 
alt olmak üzere tamamen veya hula
sa olarak neşrine mahkemece kaı a.r 
verilebilir. 

Madde 11 - Bu kaııwıun şürnıt!U.
rte giren suçlar asliye ceza mahkerr.e
lerinde görülür. Lüzum göıi.Uecek yeT 
lerde münhasıran bu işleri görmek 
üzere aynca asliye mahkemeleri ku
rulur ve müteaddit asliye ceza mah
kemeleri bulunan yerlerde bu ınah~ 
kem.eterden biri bu lfleri gönnete 
tahs1a olunabilir. 

Kanunun tatbikile mükellef 
memurlar zabıta ıali.hiyetinl 

haiz olacaklar 
Madde 12 - Bu kanuna göre ven. 

len kara.rtann tatbiki dolaymle ge
rek al~kadarlara ve gerek üçüncQ 
f8.hıslara ait ticarethane, imalAtııa.. 
ne, depo; mağaza ve antrepo gtbl 
yerlerde arama veya sair tahkik: mu
amelelerinin icrasında bu kanunun 
tatbiki ile tavzif edilmiş olan memur
lar ceza muhakemeleri usulü kamJ.. 
nunun hükümlerine tevfikan zabıta.. 
nm haiz olduğu sal!hlyetlert haiz ve 
vazifelerlle mükelleftirler. Meskenler
de yapılacak aramalarda ceza mah
kemelerl usulü kanununun 9'1 tnd 

zif edilen memur ve müstahdemlerin 
ihmal ve terahi ve nzlfeyi suiistimal 
ve ceı.ayı müstelzim. sair suçlanndan 
dolayı haklarında yapılacak cezai 
takiplerde 1609 sayılı kanun lıükmtı 
tatbik olunur. Şu kadar k1 yalnız pa
ra cezasını veya hakimin hapisle pa
ra cezasından blıini tayinde muhtar 
olduğu uuçlarda mezkur krumnun 
3 üncU maddesi tatb!k olunamaz. 
Madde 14: - Bu kanunda yazılı suç

le.rm takip ve muhakemesinde 3005 
sayılı m~hut suçların muhakeme 
usulü kanunundaki şartların mevcu
diyeti hal nde mczkiir kanun hüküm
leri tatbik olunur. Yukarıdaki fıkra
nın şümulfı d:şmda 1-:a!an hallerde 
ceza muhakemeleri usulü kanunu 
tatbik edilir. 

Mndde 15 - Bu k!munun şümulü
ne ..giren suçlar ceza muhakemeleri 
mulü kanununun 423 üncü madde:d 
muci!Jinre asliye ceza ınahRemelerl 

ve Temyiz mahkemesinde tatil zama
nında gôrülen işler zümresindendir. 

Madde 16 - Bu kanunu tatbik 
eden haklın \'e memurlarm bu vazl
fell'rUe ilgili olarak işledikleri suç
lardan dolayı haklarmda terettllp 
eden cezalar bir misli artırılarak 

hükmcdili. 

Madde 17 - A3kerllk kanunu tle 
Milli ~füd<\_faa mükellefiyeti kanunu 
hükümleri mahru-ıdur. 

Milli iktisadi koruma he}~eti 
emrine 25 milyon lira 

verilecek 
Madde 18 - Bu kanun mucibince 

yapılacak tşler ve istilzam edeceği 

teskilat kaı·şılıgı olmak üzere 3 üncü 
maddede yazılı heyet emıine hazine
ce 2:.l milyon liralık bir sermaye te
mln edilir. Bu sermayeden sarf edile
cek paralar nmhasebei umumiye ka
nun ile artırma ve eksfüıne ve ihale 
kanunlaıile inşaat bakımından 2443 

' ve 2199 numaralı Jr.anunların hü
kümlerine tabi olmıyacağı gibi diva
nı muhasebatın da vize ve miiraka
b<>sinc tabi değildir. 

Madde 19 - 18 inci maddede yazılı 
sermaye ile yapılan bütün muamele
lerde hususi hukuk hükümleri cari
dir. f.resabatı Türkiye cümhuriyett 
Zh"aat bankası nezdinde temerküs 
ettirilir ve \'eznedarlık işleri de bu 
bankı.ı. tarafından ifa edilir. Buna ait 
hesap ve muameleler Ziraat bankası 
hesap ve muameleleri hakkındaki 

u ul ve esaslar dairesinde mürakabe 
ve intaç edilir. 

Madde 20 - 18 inci maddede yazı
lı sermaye a - bütçeye konacak tahsi
satla, b - hazinece verilecek avans
larla, c - bankalardan temin edilecek 
krcdllerle , ç - İcra Vekilleri heyeti 
kararlle Ziraat bankasınca ihraç ve 
hazinece kefalet edilecek bonolar ve 
ya tahviller ile temin edilir. 

Madde 21 - Bu kanını neşri tari
hinden itibaren 2 sene müddetle mu
teberdir. 

Madde 22 - Bu kanuna istinaden 
çıkarılan karama.meler metinlerinde 
ne zaman mer1 olacakları gösteril• 
mediğl ta'kdirde Be8mt Gazetede n• 
flrlert tarihinden itibaren l1d gUn 
sonra mer'iyete girer. 

Madde 23 - Bu kanunun hük11m
lcrlni İcra Vekilleri heyeti yürütür. 

-KÜÇÜK iLAN 
okuyucuıanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım satım, kira l§lertn. 
de 1f ve 1oc;1 bulmak için tstıfade 

MEŞRUTiYETTE SARAY ve BABIALI 
Yazan: stlLEYMAN KANt İRTEM - Tercüme, iktibas hakkı mah!U2ldur. 

Tefrika No. ısı 

Hazine Abdülhamldden üç 
milyon altın aldı 

Baş muhafız Rasim bey rum1 132& 
.kAnunuevvelinin yirmi blrlnci - 1910 
kAnwıusanisinin üçüncü günü bu ve
k&letnameyi alarak Abdülhamidin 
yanına girdi ve pulla.nmış vesikayı 

okudu. Abdülhamid veWetnameyt 
eline alarak arkasını çevirdi; birçok 
pullar yapıştınlınış olduğunu gördü. 

- Bu ne kadar çok pul! 
Rasim bey - Efendim, zamanı sal

tanatınızda böyle kabul edilmlştir. 
Abdülhamid - Haberim yok! 
Abdülhamid vekAletnameyi imz&

lamağı kabul ettL 
O gi\n seJ~nik mukavel1t muhar

riri ile Almanyanm SelA.nik konsolosu 
köşke ge!djler. 

Rasim bey her vakit Abdülhami
din yanına yalnız gJrerdi. Fakat böy
le merasime aid isler zuhurunda nö-, 
betç.i muhafızı yahut muhafızlardan 
münasip gördüğü .b.irislni yanına alır
dı. O gün nöbetçi olan yüzbaşı .Sü
leyman Fehmi bey, mukavelat mu
harı"iri ve konsolos ile birlikte dört 
kişi Abdülhamiclln dairesine girdiler. 
Ağalardan birisile geldikleıini Alr 
dülhamide bildirdller. 

Oda kapısına karşı duvar yatıındA. 
bir mnsa, masanın üstünde yazı takı
mı vardı. Odaya girenler ayakta du
ruyorlardı. Abdülhamid masa hiza
sındaki biı' kapıdan vakar ve azamet.
le bu odava girdi. SelA.m makanuııda 
başını hafifçe eğerek masa başına 
geçti. Mukavelat muharriri de dcrh&l 
masanın karşı tarafında mevki aldı 
ve Abcliilhamide imza edeceği yeıi 
gösterdi. O da hemen imzaladı. Doğ
ruldu. 

- Başka bir şey var mı? 
Diyo. sordu. 
- Hayır efendim! 
Cevabım alınca hiç bir şey söyle

meden ve hiç durmadan gene başile 
selfıınJıvarak azamat ve vakarile öte
ki odava çekildi. Rasim ve Süleyman 
Fehmi b~ylerle mukavcla.t muharriri 
sabık hakanın l>aşile selanuna te
menna ile mukabele ettiler. Alman 
konsolosu ise yerlere kadar eğildi. 

Abdülhamide zikrettiğimiz vesika
lar im7.a ettirildikten sonra hükümet 
A1manv~ctn mahkemeden hüküm çı
kru tım~kta gülçük çekmedi; Alman 
oo.nknlan nezdindeki tesebbüslerinl 
artık siiı-atle intaç eyledi; Osmanlı 
banka..c;Ue de anlaştı. 

Muhtelif Alman banka1 ~·ındald 
para, esham, tahvil! t (Doyçe Bank
da) toplandı. Bu baı'\ka rnlidürlerin
den Fritch Nef bunları -0n dört çanta 
içinde İstanbula getirdi. Fakat bu 
çantalar İstanbulda açılamadı. (1) 
Bunların Abdüthanıid huzurunda 
acılmnk üzere s~taniğe gönderilmesi 
icap ediyordu. 

çantalaı bir salonlu vagonun bir 
komnartimanına konuldu. Muhafa
zası~a iki mülfızım ile on iki nefer 
memur cdi1dL 

Direktör Nef ile Almanya sefare
tinden postacı mülazım Ringen, İs
tanbul Almanya konsolos vekili An
dcrs ve Doyçe Bankın bir kasadan 
birlikte hareket ettiler. 

Tren Se10.niğe gelince Osmanlı 
bankasının SeHinik şubesi direktörü 
Vitalls maiyetinde istasyona getirdi
ği kavaslarla çantalan tesellüm etti. 
çantalar ild tarafa dlzilıniş askerle
rin ortasında ellerde geçirilerek ara
balara ta.l-ımil edildi. Osmanlı banka
sına götürüldü. Ara.ba,klra zabitler
den, jandarmadan, Osmanlı banka
sından birer kişi bindi. 

Bu hazine Osmanlı bankasındaki 
büyük kasalara yerleştirildi. Çs.nta.
lann her birl kırkar kilodan fazla çe
kiyor, on dört çantanın sıkleti beş yt.\z 
kiloyu geçiyordu. 

Doyçe Bank direktörü Sel~nikte 
vali ve kumandan ile görüştü. Al!tini 
köşkünde yapılacak muamele hak
kında aralannda müzakere ettiler. 
Ertesi günü kıyın.efil emanetler Os
manlı bankasından dört arabaya yük
letildi. İstanbuldan gelenlere Sel!
nik Alman konsolosu tercUmanı Ali 
Enis efendi de iltihak etti. Hep birlik
te Almanya lronsolatosuna gtdlldt. 
Alman konsolosu da içinde emanet-

lere müteallik cvıak bulwıan bir san 
çanta ile heyete katıldı . 

Selftnik Osmanlı bankası müdürü 
üç meşin bavul ile aynca bir a.rabad& 
geldi. Bu üç bavul diğerlerinden ağır 
görünüyordu. Altınlar bunların için
de idi. 

Üçüncü ordu kumandanı Hadi, er
kAnı harbiye reisi Ali Rıza paşalar 

daha erkenden Alft.tini köşküne gele
rek intizarda idiler. 

Arabalar kö.şkün merdiveni önün
de durdular . .Arabalardakller indilcı·. 

Jandarmalar b~vuilan çıkararak köt
k-üu içine soktulru:. 
Köşkte muamele bir buçuk saat 

sürdü. 
Hadi, Ali Rıza paşalarla Osmanlt 

banka~u d1re1ttörü Vitalis köşkte kal
dılar; o'iğerleri ç-~p gittiler. Vita:isin 
içeıid" bJr saat daha vakit geçim1est 
meşin çantalar içindeki altınlar için 
olduğu anlaşılıyordu. 

Nihayet o da çıkıp gitti. 
Yarım saat sonra obavull::ır üç ara

baya yerleştirildi. Her arabaya hır 

jandarma binctirildi. Bu suretle ha
zine Osmanlı :bankasıua göLürüldü, 
bankamn veznesine teslım edildi: ka
sasına konuldu. 

Çantalardaki esham ve tahvilat 
arasında 16,000 Anadolu demiryolu 
tahviJıltı, 3,000 Rant es!1amı 'Ve S~ll
nik Rıhtım ~irl:eti tahvilAtı vardı. 

Anadolu demiryolu tahvilleri Ab
dülhanıidin üç sene evvel Doyçe 
Banktan istikraz ettiği 400,000 liraya 
mukabil bu bankaya mcrhun idi. Bu 
defa osmanlı banka.cu Abdülhamidlıı 
bu borcunu havale suretile kabul de· 
rek tahvilleri nakde tahvil ile boı·l!U 
kap!!.ttıktan sonra mütebakisini ikin
ci ve üçüncü orduların ihtiyaçlarına 
sarledilmek Uzere hük\\mct hesabına 
hıfezetmeğl denıhde etmişti. 

1 ,600,000 Yıldız so.rayındn nEt.Jdd, 

1,080.00() 

e!1ham ve tahvila.t olarttk 
ele geçen 
Alml'.n bımkalanndan ge
ne naidd, esham ve tahvi-
lat olarak hazineye dev
dettiri!en 

2,680,000 Altın 
{Ar.kası vM) 

••• 
123 numaralı tefrikada ev..elce (Ak .. ~lll

da1 int~r etmiş 'l!all (lttihad ;ve Terakki
nin son devirlerinde sııikascUar ve entrıka
lar tc!rlkıCsından (D. S.I ~lcy!n -~litini köş
kundc Abd!llhamide :ruik:a11dlne dair bir fık
rayı JktlbaJJ etm.itj, bunu t vslke lınktln bu
lamattığmu ya;mnştım. 

Bu tdrikayt ya:ı:aıı b:\y Mıurt.afa Rngıptan 
aldığım bir mektupta mesele ıu sureti" tav
zih edlliyor: 

(Tefrlk.amın n~ıi zıım~nında blT.?;uur 
müpheu1 btr tıaıda yazıp membaını göıı
terenıedlğım bu h.idiseyi t·:ırihi bir hı&kıka
t.l tavzih maksadGc şımdi t{!nvir etmek i.ıs
tlyorum. Bu vakayı bana nakleden ınute
ve!fa albay Şerif beydir. 

Mc rutJyet tııkılii.bı gunlerinde İtt.ihad Ye 
Terakki cemiyetinin Şemsi paşa aleylilne 
tert1p ettiği Manastır Çl'tcslle çıkmı., olan 
Şeri! bey cemiyetin uıaruf simalarından in
k:lapç1, faal bir zab!ttL 

Gazi Ahmed Muhtar paşa Kabinesinin 
te.şekkillüne ka.d!lr Alfı.tinl köşkü muhnfız
lığındn kalmıştı; pirrilst, clddı, doğru söz.ili 
olan ve muhiUne hürnıet telkin eyliyen Şe
rif bey umumi harbin son zamanlnıında 
Istanbul merkez kunıandanlığ'ı mıınvlnll
ğinde mütecelltdanc hıı.rcketlcrile temayü.3 
eylemi~ti. 

İşte bu zatın bana anlattığına göre : Ab
düıhnmidl Al9.tinl köşl:Uncle balkonda gö-
rüncc -Ula ya.~dığına talıt\mmiH edemt
yerek- öldürmek kaseme sUrıh çeken mu
ha!ız z:ı.blt Dadaş Salim beydir. Tefrlkam
da (D. SJ rümuzlle göst.eıtU(ilm işte b1a 
zattır. Dadaş Salim bey de İttlhad ve Te
rıı.kkinln ate~ln !cdallerl.--:den idt. Meoru 
tlyct1n llln edileceği sıralarda M9..llutırda 
askere hU.aben bir irade! seniye okUJ"ıUl U.
nastır mıntaka kumandanı Osman Hidayet 
paşa üzerine -M::ınastır f-evkaJ~de kuman
danı nıüşlr Tata-r Osman paşa zannUe- atet 
eden o idi. 
Dadaş Salim bey Abdülhamidl bu sureUe 

vurmo.k istemesi üz~rlne blr daha köşb 
girmesi.ne müsande edllmlyerek mubatu:
!ıktan çekllmiştl. Sonra ta.yyareclllğe slllOi 
etmiş, yakınlıırda vefat eylemiştir. 

Albay Şerif beyln bıı hA.dlsc hakkında b..., 
ıın sö~ ledlklerinl şimdi hayatta bu umıa 
diğer muhterem bir zat da.hl teyld eylemiş
tir. Binaenaleyh hüdlse tevsik edilmemtı 
bir rtvayet değll, iki dürü.~ zatın naklettlk
lerl tarllii bir hakikattir.> 

Alil.tin! köşkünde muhı:ı.fızlıkta bulunmq 
olan emekli albay Süleyıuan Fehmi Tun9-
a.yın 130 numaralı tefrikam sütunlarında 
neşretiğlm blr mektubunda A!>dülhrrnıdı 
suikaro rivayetlerini tek7.lben yazdııtı s~ 
ıer hakkında ıstizahıma cevaben bay Mus
t:ıta Ragıp Dadaş Sallm beyin t~~ebbil.si1-
n ün albay Süleyman Fehmi Twıçııy muha.
rızlıktan çek.lldlkten sonra valtl olduıtunq 
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Nen.ad NedJmln fena halde canı llkı
~u. Gene bu :raJunlarda 80ll derecede 
p&rasuı kalnuft.l. Odasmd& l>lr atalı. bll 
JQbn clola.tıyor, borç pan. ı.ti)'eeek bir 
bayır S&hlbl diifünft.yordu. Llkin arilk bit 
t1mae ona borç ttnnez olmuştu. HerkH 
)end.14fnln -.Idıtl pacayı iade etmeıııek (1-
W kötü bir huyu oldutwıu ötrenm.1ft1. Hal
buki bu ıece NeV'ı&d btraz etl&nmet iııtl
JOfdu. Ona herhalde :para llsımdı. Artık 
,.arasızlıktan evde kapanıp pencereden 
Jı:omşu kadınlan ıözdlemetten bıkmıştı. 

Bir aralık kapıaı qalındı. cAcab& bir ala
oaklı mı?• diye delikanlının yüretf hopla
dı. Llkln buna imkln yoktu. Qttnkü btitün 
alacaklılarından e•lnln adresini sıkı sıkı 
pllyordu. 

Gitti. kapıyı açLı. Gelen postacı idi. Ken
disine bir mektup usatt.l. Nev:ııad kapıyı ka
padıktan sonra mektubu açtı. Zarfın için
de bir tiyatro bileti ile bir tAlld ~tı. Nev
sad büyük bir merak içinde kalmı.ttı. Tiyat
ro biletinin yanındaki mektuba f6ylc blr 
göz gezdirince hayreti büabüttin arttı. 

Mektupta ince bir kadın yUlal ile şun
lar yazılı idi: 

• sız belki beni tanımazsınız. Fakat ben 
aisi çok beğenen, 80n derecede takdir eden 
blr genç kadınım. Ma.al~ef otmdiye kadar 
alzlnle tanı~mak fırsatını elde edemedim. 
Oldukça zenginim. Biraz değil, epeyce de
llbaşım. Bu gece tiyatroda. çok rüRl bir pi
yes oynanıyor. İsterim ki. bunu sizinle 
yanyana seyredelim. Kendim için lrujeden 
bir bilet alırken aklıma. siz geldiniz. Hemen 
bir bllt~t daha aldım. ·Işte size onu gön
deriyorum. Geleceğinizden hemen hemen 
eminim gibiyim. Şlmdlllk yalnız Allaha ıs
marladık.• 

Ilk şaşkınlığı geçtikten sonra Nevzad dii
ıimmeğe başladı. Bir kadın, henüz t:ınış
mıı.dığı bir erkeğe karşı bu kadar ıar\p blr 
tar2da hRreket edeb!lir miydl? ... Evvlfı. bu
na pek imkan veremiyordu. Fakat bu bileti 
kendi•inc kim göndereblllrdl? Kendine bir 
nnızip1 lk yapmak için bir tiyatro biletine 
hlt,: yoktan pr.ra verecek bir arkadaşını ha-
tırlamıyordu. , 

Mektuba bir daha göz attı. G&.:u.ne: e:Ben 
epeyce <lcllbaşım» cümlesi lliş'ti. Kendi ken
dine : •Okuduğu romanların tl'1>iri altında 
kalmış garip, çılgınca hareketleri seven 
kadııılar vardır. Belki de onlardan biridir .. ,. 

Ne,zad kendisinin çok ıüzel bir erkek 
olduğun& da kani idi. Bu kanaatin tesirlle 
ba7..ı çocukça hay:ıllerc kapıldı. Belki de bir 
genç, ı,"lızel, zengin kadın ona uzaktan t\şı.Jt 
oımu~tu. Kendk:lle böyle rarip. romanlar
daki gıbl tnnışmak istiyordu. Olur a ... Dün
ya bu ... 

Art:k genı; adam hayalini genişlettikçe 
gcnlşlt•t!yordu. Ne olursa oh.un. bu tiyatro 
bilet. kımin tarafından gönderilir~ gö:1de
rllsln He\'zrtd kendi.-Jini blr maceranın baş
Jaııgıcında acldediyordu. Bu gece tiyatroya 
ıldert'k hem c-glenect>k hem de heyecan ge
çir<>cekti. Artık alt.,aım iple çekmete başlıt.
dı . Bli' :unl:k Llyatro biletinin numara~ma 
baktı: 13 ... 811 numarada işin eararenglz
Uğinl biraz daha arttırdı. 
nır ar.ılık kapının önünden seyyar kun

dura boyacı,ının geçtiğini ıördıi. Onu ça
tırıp >.ıly:ıh 1•karplnlerlnl, boya.ınn dlye ver
di. Boynnan )··· 1duralarını alıp içeriye gi
rerken t)('y:ıc.y.ı : 

- Parasım gelecek ~fer alırsın, Ş'mdi 
ufaklığım yok! ... dedi. 
Bupcı kendi kendine söyleniyordu: 
- Amma dıı heri! be ... İki hattadanberi 

lr.unduralnrını boyatıyor, p&ruını vermi
:ror ... 

Gece piye.sin baılamuından golı: evvel 
Uyr.troyıı geldi. Salondan içeri girerken 
.ousuz bır ht>yecan ııec;lriyordu. Acaba o 
ıelmlş miydi? ... 13 numaralı koltu;a otur
du. saa tarafında 11, sol tarafında da 15 
aunuı.ralı koltuklar vardı. Bunların lk1si de 
boft.u. Hrrhalde kendine bllet.l ıönderen 
tauımadı~ı kadın bunlardan birine otura
oakt.ı. Fakat hanpine ... 

Yav&.f yan.f n.ldt ilerliyor, salon kala
Mlıklatıyordu. Hlll Nenadın lk1 tarafm
Mt..ı bOf koltuklara k1mae ıeııp otu.nna.
aıftı. Oenç adam bir takım fQpbelere d~ 
IDittti. içinden: .tater m1lln dlJonlu, bu 
"1let1 bana ıönderen cadalos, paralı bir lh-

2 
il7ar olea•' L&tin tam bu sırada •yirclle-
re Jııol ılSsteren Te p~ •tan adam ı 
ıent. tevkallde cazlbell bir kadını art1rlp, t--+--ı 
Xeftadın sat tarafındaıkl 11 numaralı kol- • 
ıuta oturttu. 

o.ıtç adamın heyecanı artık aon radde
@nl bulmu,tu. Yacında.ti ~üzel tadınıu lı:o
iusu nerede 18e onu arhoş edecekti. 
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' Kendisine bllt'tl ııönderen acaba o mu 
idi? Yoksa aol taratındald 15 numaralı kol- 8 
tutun mechul sahibi mi? ... İşte bunu anla
mam lbımdı. 

Y&nındakl kadına ıözlt'rlni diltm.i.şt.ı . Fa
kat ıenç kadın kendisine büyiık bir al~ka 
ıöstermlyordu. Arasıra gözleri Nev-.tadın 
üzerine takılıyordu. Delikanlı bu fırsatlar
dan iaUfade ederek hemen ona sınt.ıyordu. 
Lltdn tabii onunla konu!3mak mtimkiin 
deRiIGi. Genç adam i~lnden: .Ne CÜ3el, ye
til 161.lerl var. Ke~lci bileti. bana aöndcren 
o olsa ..• • diyordu. Ha.t1t bir aralık cebin
den kalemi çıkardı. Genç kadının dikkati
ni oelbed<>cek bir hareketle tiyatro prog
ramınuı kenannn kocaman kocaman harf
lerle şunlnn yazdı : .Ne ııüzel göz.lerinlz 
var.• .. 

Programı yan tutarak bu cümleyi genç 
kadınn göstereli. Bu garip çapkınlık .1tstl 
ka~ında kactın hafifçe ~iilümsemt.ştı. Bu 
sırada Nevzadın yeni t:ın:dığı gent; bir 
adam tam önündeki .sıraya oturmuştu. Nev
zad bu fırsattan da i.•tlfadeyi dhşündü. He
men yeni tanıştığı delikanlıya aşinalık etti. 
Omç kadının da i~itebilecc~i bir seGle ona: 

- Bu geceki piyes .para ve aşk~ dcğll 
mi? ... Bu iki şey biriblrlle mukayese edilir 
mi hiç? ... Para da ne hnlş? ... Blr çft güzel 
yeşl gÖ't: uğrunda ben bu bütün sf'rveUmln 
au ıtbi akıp gitmesine razıyım ... 

Bunları söylerken yan gözle"de genç ka
dına bakıyordu . Bereket ver.:>ln ki , yenl ah
babı kencllslnln ne kadar para:.lZ borç için
de yi.ızen bir adam olduğunu bllmiyordu. 

Nevzad hfıia rınln de~lldi. Eğer bileti hu 
acnç kadın kendisine göndermiş Öl'laydı da
ha fazla hlr aH\l::ı. gCisterecektl. Li\kln ya
nındaki guzel seyirci :ıı1l~ırn kendi.sine gii
lümsüyordıı da ... O halde? ... Bllet.l henüz 
yerine gelmlycn 15 numara1ı koltuğun sa
hibi mi, yr.ksa yanındaki kndın mı gonder
mlşti? ... Böyle tueddüdlü zamanlarda kü
oüklüiünde müracaat ettiği bir umılc baş 
vurdu. cYa bundadır, ya şunda ... Helvacı
nın kızıııdn .. 11 sayısını saydı. Helvacının kı
zı yanmdakl kadın olmuştu. Artık memnun
du. 

Hem perdenin açılmasına iki dakika kal
dıtı halde henüz kimse gelip 15 numarnya 
oturmamıştı. Fakat biran yüre~ı hopladı. 
Takmış, takıştıı ınış, ~ayf't şl!?m:ı.n, yaşlı bir 
kadın onların bulunduğu sıraya girmişti. 
Eyvah belki de bu idi. L!ıkin .şişman kadın 
15 numaranın önünden geçti. Daha ileridt k1 
bir koltu~a oturdu. Nev?ad dn. derin bir n<'
tes a.ldı. 

Perde açılnı~k füıere iken kant.er içinde 
kalmı,, tel~;lı bir adam kalaba.lı~ı yara
rak Nevzadın bulundutu sıraya ıeçtl. 15 
numaraya oturdu. 

Bu adamla göz göze gelince Nevzadııı yü
zü sapsarı ke.silml~ti. Çunkü bu uzun za
mandan beri kendi.sinden kaçtığı müthiş, 
belllı bir alacaklısı idi. Onunla aylardan
bert ldtta aralarında blr kovalamaca oy\Um 
Tıı.rdı. Nevzad onun elinden kurtulmak için 
nelere baş vurmuştu. 

Alacaklı 15 numaralı kollup kendisini 
atar atmaz Nevzada döndü, hem de ol
dukqa yüksek bir sesle: 

- Seni bat.akçı herif aenl... Paralan al
dıtıaıı sonra benimle kovalamaca oyna
ma.la lcalkııtın değil mJ? Beni aylarca yalra
lıyamadım. Nihayet ele geçlrm~lı: ~n bun
dan batka çare bulamadım. İşte sana böyle 
bir kapan kurdum. Bu kapana da kUlTUtun 
llkıf*l. Seni dolaııdıncı seni... Çık t .. knlım 
f'I ltnyı ... Aynca &O kUl'Uf da tlyatro !çin 
'"1"9Nbin ... Sana ıönderdll:lm bilet.! beda
n. almadım Ja". Haydi aökül n buçuk 11-
l'a)'I ... Haydi, haydi ... 

BDmıet Feridıın Es 
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Soldan sata: 
l - Kıraat et - Yunanlst.anda bir tehir. 
2 - Kızıllık. 
3 - Mısır Sudanında bir tehir - Zekilik. 
4 - Nota - Çizgi - Mevcud. 
5 - ŞiUr - Moakofça. 
6 - Umumi manzara. 
7 - Tersi köpektir - Teni etradır - Tersl 

açmaktan emirdir. 
8 - Başına •Kı> gelirse esti alaturka mu

siki aletlerinden olur - Bayatı . 
9 - Meşhur bir Fransız kadın artJsti. 
10 - Tersi mektepte kit:ıp ve defterlerin 

fü;tiine yapıştırılır - Nota. 
Yukandan a'latı: 
l - Blr orman ağacı. 
2 - Uzun değil - Muayyen ücretler. 
3 - Başına .K. gP.lir.se Yat değil - LAh

zıl - Idrard~ bulunan bir zehir. 
4 - Bitip tükenmek. 
5 - Eski znman gelinlerinin ellerine ya

kılan - Tersi güzel s:ınatth - Biberin başL 
6 - Çok degil - Izcilerin çalgılarından bl

ri. 
7 - Vızı!dnmnnın başı - Ümid et - No-

t:ı. 

8 - Etrafına alev yayan. 
9 - Tersi ktiçilk taş parçasıdır - Insan. 
10 - Aknretler - Biiyuk. 

Get:cn bulınc:ıaımzın halli 
Solılan sa ·a: 
ı - Yugo~lavya, 2 - Acıma, Vaaz, 3 -

Gunırlnnma, 4 - Mil. Kızlar, 5 - Uyanan, 
11, 6 - RI, Anaçlar, 7 - Lokma, Ama, 8 -
Ula, D1kran 9 - Knzmala, l{e, 10 - NRii
nıldi. 

\ ukand:m a~ağı; 
1 - Yağmurluk, 2 - Uculyl olan. 3 -

Gırla, Kaı.a , 4 - Omu, Nan, Mü, 5 - Sar
knnadam. 6 - Lına, lll. 7 - Avaz, Kad, 
8 Vanlılar, 9 - Yamalamak, ıo - Azar, 
h:ınek. 

Bir pzete. bulmacalanmızı kendine 
mal ediyor! 

Bir I.stanbu! gazete~inin, bulmacalarımı
zı muntazaman ve aynen kendi sütunları
na :ı.ktardıgl."l~ hayretle görüyoruz. Şimcll
s c kadar y:·~~ ve resim makaslamak 8.de
ti \'ardı ve bıınu yap:ı•1lar: «Hadiseler mi
ri maldır!» diye kabah'.\tlarını hafifletme
ğt· yflteniyorlardı. Bulmacalar ise, bir ınu
hnrririn hususi emeğı neticesi tanzim edi
lir, ı;nzete idarf'si tarafından satın alınır; 
nmkaslanma~tl kaı.iyen elverişli olnı:ısalnr 
gcrrk! 
Ş!mdll1k i"mini t.eşhlr etmek istemediği

miz lıitanbııllu refikimizin c:Ekmek t'lden, 
ı;u göldenı> 1< eçlıımlyl'rck, biraz kafa yor
m:ı.suu, alın teri dökmek külfetine kuUau
maE>ını dllc·rlz. 

Meslek namına ayıp ... Kariler ne diyecı?k
lrr:' 

--= - -·= 
YENİ NESRİYAT 

Askeri kamua 
Memleketimizde ilk defa olarak blit\İ.n 

askt:ri tabirleri bir ar:ı~·;:. tophyan bir ııA~ 
keri kamu~» intişar etmiştir. Harp akade
misi öğretml'ıılerindl'ıı emekli kurmay al
bay Sallı.haddin A. Kib taratınd~n itina lle 
hnzıl'lanan bu e~er askerlik fllerııiııl alaka
dar ettiği kadar slvll 'e münev> er tabaka
nm da lst.il .. cil' ede<'eği kıymetli bir kitap
tır. Kııınust.:. fazla olnıak biıtün :ıskeıi t!l
bırltrin kar!jı.;ına Fransızca, Almanca, ba
zılnrına da Iııgillzce, İtalyanca, Rusçr. k"r
şıhklan kommıştur. Bu eser sayesinde 
harbe aid yanlış tabirler kullanmam::ık 
mümkün 01 .• caktır. 

Tuzak içinde Tuzak bahçeye oyn!:'.mağa çıktı. 
Komşu, lıatıralannı anlatınııga 

başladı: 

Tefrika No. • 

Bereket versin, eski dostlarından 
biri, baba oğulu konuklattı. İhtiyar 
adam, onun yanında kapılandı. Fa
kat el kapısında çalıflll&k t.nna git
mif olmalı ki, kansının ve yuvasının 
da hasretine dayanamıyara.k öldü. 
Delikanlı iae, o civardaki mektep

lerden bilinde hoca olmUftu. Malum 
p: Bu sıralarda dört sene dört aylık 
W&n bir 90Cuğu hemen mektebe ve
rirler. Mektebin tam yanındaki bina
da, ihtiyar bir kadınla beraber otu
ran minimini bir 90Cuk da talebesi 
&numdaydı. 

Arada sırada balkonda oturur, bu 
çocuğu, evinde de seyrederdi. Hiz
metçisi ve diğer kimsesi olmıyan ih· 
tlyar kadın, küçük talebeye dadı gi
bi bakıyordu. Bazan pencereden pen
cerevc konusurlardı: 

__: Toıım~nuz· mu, efendim? 
- Hayır munllim bey. 
- Neniz va? 
İhti~nr k~dın, esrarengiz bir tavır 

takınarak: 

- H!r ... - cıcrcti. - Bakıyorum işte ... 
NI " ile> B"haeddin, pencereden 

}>ı:ıll • ~-:- :>LLaoiılı: tesis ettiler. Deli
kan'ı. oı r f lfıketiııi anlattı. Bu ara.ı-

Nakleden : (V4 • NfJ.) 

da iaimler söylemedi. Fakat annesi
Diıı, babasının, yuvasının mahvoldu
fuııu söyledi. Şimdi, böyle, tahsilini 
yanda bırakarak çalışmak mecburi
yetinde olduğunu illve t>tti. 

Hulisa, ruhan kaynaştılar. İhtiyar 
kadın, Bahayı uzaktan uu,fa bir 
anne gibi seviyordu. 

l'akat: 
- Bu çocuk kimin nesidir? - sua

line: 
- o da benim sımm! - cevabını 

'Yeriyordu. 
Bir gün, bakkalın çırağı kendisine 

gelerek: 
Kom5u hanım sizi istiyor-

muş! - haberini getirdi. 
- Nerede? 
- Evinde ... Pek hasta. 
- Ya ... 
Delikanlı, alelacele kom~~mna 

gitti. Bir fevkaladelik olacağım hisse
diyordu . Hakikaten de kader onun 
eme1lerini t:ıhakkuk ettirmek için 
garip bir fırsat hazırlıyordu. 

İhtiyar knctın, yatağında, ölüm 
halinde yaşıyordu. Nur topu gibi bir 
oğlan olan çocuk, Behaeddlnln elini 
öptiiktf'n sonra, dünyadan bihaber, 

Bir yeğeni varmış; muallime!ik 
edermiş. İste bu çocu1: onunmuş ... 
Muallime ycfat edınce. Süha ona kal
mış ... İhtiynı kadın da, elindeki azı
cık para ile idare e<lebilmek için bu 
knsabaya gelip yerleşmiş... Çünkü 
aslı buralı imiş ... 

Cocuğun annesi olan muallime ile 
alakadar oJ~rak, Bahaeddin: 

- Nereli imiş bu? - diye sordu. 

- istanbulda uzun zaman bulun-
mıştu. Zav~Hıyı orada baştan çıkar
mışlar ... Ne saf, namuslu bir kı:t.dıl 

l''azla çalışmak mecburiyetinde kaldı
ğı için, hususi şekilde ders vernıeğe 
ba ·ıamış. Zengin bir oğlanla tanış

nuş. Adam orıa evlenmekten kapı aç
mı.ş. Hoşuna da gidince tazrclk ken
dini tutamamış ... 

İhtiyar kadın belki de kendi genç
liğinden bir sahneyi hatırlatıyordu: 

- Can sıkmtısı ... Yalııı2lık ... Böy
le şeyler olur ... - diye içini çekti. 

İstanbul şivesile konuşan, akıllı 

bir kadındı. Birdenbire titrek dudak
lı:ırında acı bir tebessüm belirdi: 

- Bahsettiğim muallime, erkeğe 
bağlanmış. .. Fakat o herif, böyle bir 
aşkı hak etmiyordu doğrusu! Serve
tine, mevl-:line1 zekAsına ve tahsiline 

Sahife 9 

/SLAM TAR/HİNDE 

Türk kahramanları 
Tefrika No. 19 Yazan: lskender Fahreddin 

Papas; Fernandonun götürüldüğünü haber alır 
almaz küçük dilini yutacak gibi oldu 

Güneı batıyordu . Endülüs dağlanna ~ 
mer gölgeler düşünce yola çıktılar. Feman
do bu yollan çok iyi bildiği için: 

- Arbk hlç klmseden korkum yok._ 
Diyordu. 
Maryana: 
- Nere~ gidiyoruz, sinyor? 
Diye 80rdu. Fernando: 
- İJkönce .PeUr. koyUne glderız. Ikl sa

at ııonra vannz oraya. 
- lf blll}'eye ç.ok yakm delil mi? 
- Orada fazla. kalacak df'ğillz. KıynfeU-

mlzi dcğ~irir, Kıştalr.nin yolunu tut.arız. 
O civara yaklaşınca yeni tedbirler alınz. 

Maryana ilmidslzdl: 
- Yeni tedbirler mi? - dedi - Tarıkıu or

dusuını Yt>necek bir kuv\'et bulabllerek mt
alnlz? 

- Kıştaleye varınca ne yapacağımı, baş
lıbaşına na.'<11 bir kuvvet olacağımı ve müs
lümnııiarı nasıl tepellyeceğimi göreceksin! 
Kayalıklardan atlıyarak, dağın yamacı

na tıl'm:ındılar. Dağ tepeı:;lne çıkm:ıdnn. gi
decekleri köyun yolunu tutamazlardı. Bu
rada dar bir geçld vardı. Femando: 

- Müslümanlar bu geçidi lıllmezler, de
di, şimdi oradan ge~ip yola düzülect'ğlz. 
Dağın tepcslne ç1kt.ıklar1 zaman ay yeni 

doğmuştu. Ortalık günduz gibi aydınlıktı. 
Maryana birdenbire! uzakta yürüyen bir 

gölge gördü. Korknk bir sesle papasa hl
tr.ben: 

- Yavn.ş. sinyor! 
Diye bağırdı ve yere sindi. 
Ferııando kendini tuUımadı. 
Oülmeğe ba.5!aclı: 
- U1.akta yürüyen gülgelerden mi kork

tmı, Maryana? Onlar ağnç gölgesidir. Bu
ralarda şeytanlar bllP. nadiren dolaşır ... 
Haydi, korkma .. kalk! 

Fern:ındo hızlı hızlı yfırücHı.. golgenln 
yanına yaklaştı: 

- Görüyor,,un ki, ben senin gördüğun 
gölgeleri çlyneylo geçiyorum. Artık kar§ı
mu.a hiç bir tehlike çıkmıyacak. Blzl yo
lumuzdan ç~vlrecek bir kuvvet yoktur. 

Maryana geniş bir nefes alınak. kızıl ra
hlbln yanına sokuldu ve göğsiinü tut.arak 
nunld:uıdı: 

- Gerçek... Bir ağaç cölgesi imiş bu. 
Fakat, ben çok korktum, sinyor! Yolumuz 
uzundur. Kıştaleye yayan olarak gldebll
nıemiz için, dizlerimizin demir kadar ııat
lam olması lazım. Halbuki ben çok yorul
dum. 

Fl'rnando: 
- Petir köyüne varınca, oradan nasıl 

olsa iki at bulunu;, Mal'yanal dedi. Oraya 
kadar gayret et. Hazreti Mesih bizimle be
raberdir. ispanyayı yeniden dirlltece~iz. 

Ve rıülerek llfln etti: 
Kciy ulerl ~tmlıı edecek kadar param 

var. Koynumda mücevher dolu. Para ile 
kandıram32Sam, gözlerini kamaştıracak 
mücevherlerle !ki dğll, daha faz.la hayvan 
tedarik edebllirim. 

Biraz daha yürüdfiler. 
Y:n a' yavaş - ay ışıtı altında - ıeçld ye

rine gı-Jmlşlerdl. 
Fernando çok heyecanlıydı: 
- Ben, bugüne kadsr. hayatta - hıçblr 

sahada - mağlüpolmadım, Ma.ryanal Arap
ları mutlaka defWL.l:eğ\m. Dünyanın ltu
rulauğu aündenberl iıı.:ıanları, kuvvet de
ğil , zek!i. idare etmiştir. Peygamberleri ıör
müyor musun? Hangisi çok akıllı, çok 2t"k1 
lse, o muvaffak oimuştur. Ben de, onlar 
gibi, I.span; ayı yıllarca zekamla idare eı
tlm. Kral, her zaman. milletin başında bir 
korkuluk olarak kaldı. .... 

Gölgeler canlanınca •• 
Konu a konuşa gidiyoı-la.rdı. 
Fenıaııdo: 
- Bir saat sonrcl yola ineceğiz. tPeUrt 

köyunden hay\ an tedarik edeceliz. Ondan 
sonrasını düşiinnıeden yolumuza devam 

rağmen sem ruhlu herifin biriym~. 
cTaze, anne olacağı sırada, nişan

lısı, başıııa bir avuç para atmış; ken
disini, yüzüstü, sokak ortasında bı

rakıruş. Muallime, gmw'lu, azemetll, 
sağlam ahlaklıydı. Burada gördüğiı
nüz sevimli yavrucak Stiha, işte 

bu münasebetin mahsulüdür. An
nesi, elindeki parayı teyzesine yavru. 
sunun geçimi için teslim ederek ken
dini suya attı. Bir kaç ay sonra mual
limenln teyzesi de vefat ettiğinden pa
ra ve ~'OCuk, - en yakın ahbaplan ve 
uzak akrabaları olmam dolayısilt -
bana kaldı. 

Şimdi oğlancağız beş yaşındadır. 

İsmi Kudret Süha'dır. Kendisinin altı 
yüz lirası var. Yavrum! Ben ölece
ğim. Bu parayı ve çocuğu sana teslim 
ediyonım. Zira muhitte en itimad et
tiğim sensin ... 

Bahaeddin: 
- Ne yapmamı arzu ediyorsunuz? 

- diye sordu. 
- ç,ocukla alaknda.r ol. .. Şayed 

sözverirsen göziim açık gitmiyecek. 
- Babasının ismini söylemediniz. 
- cKolon bey zade Kudret bey> 

derler. 
Bahaeddin, yerinden sıçradı . 

- Efendim? ... 
- İstanbulda meşhur avukattır· 

Kolon bey zade ..• 
Gene ndam: 

edeceğlı ... diyordu. 
Birdenbire, geçidin ortasında.ki kayala-

rın arasından birkaç gölge uz ... ndı. 
Maryana: 
- Burada ağaç yok. Bu gol~"ler nedir? 
Diye sordu. 
Fernando: 
- Taşların golgesl olacak. 
Diyerel: bir iki adlm daha attı. 
Maryana tıtrek bir sesle: 
- Golgcler canlanıyor, sinyor! 
Dedi. Kay::ların üstünden bir sec yük-

ıel<li: 
- Durunuz ... 
Papaz h:ınçcrjnl çekti ve bağırdı: 
- Yol verin blul 
Maryana tıtremeğe başlamıştı. 
Kayalarm arasından sekiz on Arap nö-

betçisi yola atııyarak, yolcuların etrafını 
sarmıştı. 

Nobctçilerden blrl: 
- Ben bu papazı tanıyorum. 
Diyerek yamna sokuldu: 
- Sen Fernando değil mlsln? 
Kt7.ıl rahip kurnazca cevap veı·dl: 
- Hayır ... Fernando dal; tepe .. inde yatı

yor. Ben T.1nkuı himnyesine mazhar ol
muş blr rah!blm. 

Mücahldlerden biri yuksek sesle gülme
te başladı: 

• Ben, Peınandoyu tnnımıım amma, bu 
ıuzcl kadıııın çadırı onüııde bir gece saba
ha kadar nobet bcklemf'jtlm. 

Ve hep ı birden kadının yuzı.ne doğru 
eğildiler: 

- 1 te o ... Nobetçiyi oldürüp kaçan ka
dın ... Marynna ... 

Derhol kollarmd:ın y,ıkaludılar. 
Mnı y:ına ı;oğsünde sakladığı hançeri 

çekmek fırsatım bulamactrıı. Fern:;.n .. o 
ynlva nyordu: 

- Ilııi scrbc~ bırakınız ... Ne ben Fern:- ı
doyum; ne de o Mnryunadır. B z. mü lu
nırın ordusuna hl.7.nkt eaiyoru"'. Bizi yo • .ı
nıuzcıaıı alık<'y:ırsanız, işb.liyed ki orou.ıuz 
nıahrolur. 

Mücahıdlcr, Selmandan şiddetli emlr ul
ımşlardı. Selman askerlere: 

- Fernandonun hileslne dü~memcğe c,.
lışınız! 

Deml;ıti. Nobctçiler. Kızıl rahlbın tuz:ı.
tın:ı dÜ§memek için, derhal kollarını bar;
layıp geçıdden şehre doğru sürüklemese 
başladılar. 
Maryananuı da kollarını bağlamışlardı. 
Mücal1ldltr kalabalıktı. Fernando bun

lara kar§ı mukavemet göstermenin tayda
aız olduğunu anlamıştı. 

Gece yarısına doğru !irari1erı şehre ge
tirdiler. 

Fernando hfıla semavi bir müc1ze saye
ainde Arapların elinden kurtulacağını sa
myordu. 
A~ba bu sefer de Selmanın elinden kur

tulup kaçabllect'k miydi? . ... 
Kızıl Rahibin baıı .. I 

Yerliler gÖ7Jerine inaııamıyoı·lardı. 
c- Femando yakalanmıt!:D 
•- İspanyaııın ikinci kralı muslüman

ıann eline dii4müt!• 
Bu sözler halllın apmda dol~rllen, te

hir meydanında yanan mepleler albnda 
bu iki fillriyi seyretmete kO§U§anlann sa
)'l.8l artıyordu. 

Selman, Maryanayı Hnllfeye hediye ola
rak göndermeğe ve bu suretle kendisini 
Endillüsten uzaklaşt.ırm~ karar vermlşU.. 

Maryana bir daha vatanına dönemlyece
tini anlayınca :ığlamağa baf)adı. Selmanıa 
ayaklarına kapandı ... 
Yalvudı: 
- Beni yanınızda bir cariye gibi alıko

JUD f Uzaklara göndermeyin. Memleketı
mln havasını teneffüs etmek saadet.lndca 
beni mahrum bırak.mayın! dedi. 

(Arkası var> 

- Ya! - diye, gözlerini öyle bir açı.-
açtı ki ... 

- Tanıyor musunuz? 
- Evet. 
Delikanlının yüzünü şeytani bir s&

vinç kapladı. 
Hasta. halsiz halsiz: 
- Teklifimi kabul ediyormusun? 

- diye sordu. 
- F.diyorum. 
- Çocuk, Kolon bey ailesinden ol-

duğunu biliyor mu? 
- İlahi yavrum ... Esrar tevdi edil&

cek y~ta değil ki... Kendisine h19 
bir ~yden bahsetmedim ... Beni tanı
yor ... İşte okadar ..... Annesinin genf; 
y~ta öldi1ğü babasının da mevcut 
bulunduğu kulağına değmiştir. 

-. Pek ala ... Evrak mevcut mu? 
- Şu çekmeyi açınız ... Paralar kA.-

ğıtlar hap orada ... Allahın huzurun
da hc>psi sana tesUm, yavrum ... Fa
kat, yemin ediniz. 

Can çekişen kadımn kalbi artık ra
hatlamıştı . Bn adama, her nedense 
itimadı vardı. 

Bahaeddin. kağ1dJarı ve p:ıraları r • 
bine yerleştirdi. Ert"si gün de kabri~ 
tana kadar ihtivar kadının cenazesi· 
ni teşyi etmesi vlawn geldi. Yanısı_ 'l 
'-'Üıiiven çocuğa, gizliden gizliye dııo;.
J • z·l ·ıi 
mancrı bir na7s:ırln bakıyo1 c•u. 
meşguldü. Kalbinde kin kavnıyo:dU. 

( Arl:tnl fJQT) 
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K ÜÇ Ü K iLANLAR 
K1tQtl'K tL!NLA& 
FevkalAde ahvalin devamı mtl~ 

tJ.nce gayri muayyen günlerde hafta
da 1lc1 veya üç defa neşredlleceıctır. 

t - lŞ ARIY AN~ 

BİR ALMAN ŞtJVESTER İŞ ARIYOR -
İyi bir aileye mensup orta yaşlı bir Şüves
ter İngllizce. Almanca, Fransızca., blras 
Türkçe bllen diplomalı çocuk bakmakla 
beraber hastanelerde tecrübesi fazla alle 
yanında hasta blr kadına bakmak gibi bir 
iş nrıJ•or, knnantknr ve taşraya gidebilir. 
Beyoğlu .istiklal caddesi Hasan bey apar
tıman 6 No. birinci kat 2 inci merdiven pa
zardan maada hergün saat 15-19 za kadar. 

ŞOSE, YOL. FABRİKALAR - İnşaatla
rında puanter idim. Çalıştığım inşaat şir
ketinin işlerinin bitmesi üzerine 5 çocu
ğumla işsiz kaldım. Memleketin her tarafı
na giderim, bonservisim vardır. Tahsilim 
Konya sultani.si 6 ncı sınırına kadardır. 
iş nrıyorwn. Adresim: Celal Bora, Adliye 
koyü Snp:ınca. - 2 

HER HANGİ BİR MUESSESEDE - Bir 
avukatın yanında katip olarak çalışmak 
istiyorum. Yaşım 18 dir. Daktllo yazarım, 
adllye işleri, dava açmak ve sair işler blll
rırn. Yazım iyidir. İstlyen (Beyoğlu Tarla
başı caddesi No. 77) İlya mektupla bildir
meler!. - 2 

KAD!:S TERZist - İyi blr kadın terzlst 
bayan bir iş arıyor. Akşam'da (0. N.) rü
muzuna mektupla müracaatları. - 5 

2 - tŞÇl ARIY ANLAR 
t:iU1'NİNE ARANIYOR - İki aylık ço

cuğu olan genç ve sıhhatll bir sütnine ara
nıyor. ŞlşU caddesi Çankaya apartıman 
1 numa.raya müracaat - 4 

DOKTOR ARANIYOR - Manisa mülha
k:ıtından Kula kazasında kiin mensucat 
fabrikasında çalışmak üzere blr doktora 
ihtiyaç vardır. Talip olanların şeraiti an
lamak üzere Sultanhamam Yen!carnl cad
desi Ser~ lll han çıkmazında 24 No. ya mü
racaatları. 

3 - SATILIK EŞYA 

BAYAN BERBERLERE DİKKAT - Per
manant ve s~ kurutma maklnaıar iyi §e· 
raltle satılıyor. Müracaat Vill berber Beyo~
lu I:;tikHH caddesi 211. 

SATJLIK OTO~IOBİL - Yalnız hususi
de kullanılmış Hudson marka kapalı blr 1 
otomobil satılıktır. Görmek üzere Cağal- 1 
oğlu Trakya garajında. Telefon: 22655. 

-2 

SATILIK PiYANO - Stüdgart markalı 1 
meşhur Alman piyanosu içi demir ve çap- 1 
raz telli olarak satılıktır. Taksim Tarlaba-
ıı Yağhane sokak No. 50 _ 1 ' 

SATILIK PİYANO - Alman markalı ' 
gayet yeni bir piyano içi hep demlr korda
lar çapraz büyük formalı acele satılıktır. 
Müracaat: Beyoğlu Balıkpazarı Duduodalar 
sokak No. 26 dükkanda. 

4 - KiRALIK - SA. TILIK 
KİRALIK MOBİLYALI .APARTIMAN 

ARANIYOR - Küçük, fakat güzel, konfor
lu moble bir apartıınan daire veya katı ara
nıyor. Her hangi bir semtte olabilir. Müra
caat: Cevdet - Posta. kutusu No. 3 İstan
bul. - 2 

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

-!? 

SATILIK EV - Kurtuluş Sinemköy Bay 
sungur sokak No. 237 yeni ev satılıktır. Beş 
odalı her konforu havidir. Sultanahmet Diz
darlye yokuşu No. 4 All Özçelebiye müra
caat. 

9000 LİRAYA SATIUK APART. - Kur
tuluş Slnemköy tramvay istasyonunda üç 
katlı, her katta 4 oda banyo, mutbak ve
ealr kon!orü havi mükemmel apr. satılık
tır. Slnemköy istasyonu Bakkal Tataroğ-
_luııa müracaat. - 2 

HİSSELİ - Blna. erazi ve arsa. alıyoruz. 
Hergüıı saat 10-13 Galata, Tünel, Gillhan 
No. 13 müracaat. - 1 

ACELB SATILIJ[ HAD - l}emadebafl 
Vezneciler Camoıall mabıUMI Kemeralk 
sokak a oda, aıtmda.tı dükkAııı olan bah
çeli ahşap ıa numaralı ev satılıktır. Tram
v11.1a bir dakika mesafededir. Görüşmek 
içıln Fatih Sofular caddesi 155/1 numaraya 
müracaat. - ı 

ACELE SA TJLJ][ - Beşlkta.şda bin arşın 
bahçell dokuz odalı ahşap blr konak, arııa 
flatına veya mübadele suretlle satılıktır. 
TafsUlt ve pazarlık için: Gala.ta., Tünel, 
Gülha.n No. 13 - 5 

SATU.IK EV - Dlvanyolunda tramvay 
caddesine nazır sekiz odalı bahçeli kD.gtr 
bir e' satılıktır. Tallplerln Nunıosmantye 
caddesi Kapalı fınn civarında 39 No. kun
duracı bay Yakuba müracaatları. 

l\IOBİLYELİ ODA ARANIYOR - Bir gen9 
her türlll ev LşlerJnin görfilmesi şartlle mo
bilyeli bir oda arıyor. Akşamda Ş. A. rü
muzuna mektupla müracaat. 

5 -· MÜTEFERRiK 

DANS DERSLERİ - Büyük rağbet bu
lan en son danslardan hakiki (Sulnk) 
Fokstrot hususi ve münferit olarak her g1ln 
ders verlliyor. Müracaat saatleri 12-13, 
17- 21 e kadar Büyük Parmakkapı tramvay 
durağı 117 No. profesör Panosyan. - 1 

İNGİLİZCE Ye ALMANCA DERSLERİ -
(Bahusus ticaret şubeleri ve bakalorya> -
İngiliz O:ırford ve Berlln üniverslteslnden 
mezun bir profesör tarafından en seri vıı 
asri metodla verilir. - Fransızcayı mükem
mel konuşur. - Esaslı ve en sert usul. -
ti'cret mutedil - (Prof. H.) rümuzuna mek
tupla müracaıı.t. 

FRANSIZCA DERS ALMAK İSTİYEN 
TALEBELER - Yeni metodla kısa bir za
manda pek az ücret mukabllinde öğretir. 
Ayni zamanda Fransızca ve Türkçe tıcart 
muhabereyi ve sert daktilo blllr genç blr 
bayan günde blrkaç saat veya daimi bir 1t 
aramaktadır. Alqamda S. N. rtunuzun& 
mektupla müracaat. - 3 

M"EKTUPLARINIZI ALDffilNIZ 
Oazet.dmlz idarehane.sini adres ola

rak göstrrmif olan karllerl.mJ.zden 

R. S. K • - Ö. K. - Pol - Pansiyon 

namlarına gelen mektuplan idareha-
nemlzden aldınnalan mercudur. 

Banka Komerçiyale 
İtalyana 

Sermayesi ve ihtlyat akçesi: 
847 .596.198.95 İtalyan liretidlr. 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
inıiltere, İsviçre, Avusturya, l\laca
ri<>tan, Yuıoslavya, Romanya, Bull'a
ristan, Mısır, Amerika Cemahirl möt-

tehidesi, Brezilya, şm, Uruguay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör 

ve Kolumbiyada 

Afilya.syonlar 
İST.i.NBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galat? Voyvoda caddesi Karaköy palas 
(Tel 448il 2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler: 
istanbulda: Alalemciyan hanında 
Telef. 22900 /3/ 11/ 12/15 Beyot

lıında: İstiklal caddesi Telef. 41048 
İZMİRDE ŞUBE 

Zayi - İstanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden tasdikli iş deft~tini. 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan l"S

kisinin hükmü yoktur. 
Gümrük komlsyoncusu 174 karneli 

H. Ergülşen 

Bayanlara ve baylara 
kıymetli kumaşları... 
Sultanhnmamı yangınından kurtu

lan kıymetli ipekli yünlü kumaşlar ve 
k:ızmirler. Sigorta tara!ından satılan 
bu kmnaşlar Fincancılar; Rızapaşa yo
kuşu Şark hnn altında (25) numarada 
kıymetinden çok ~ağı bir flatle sa
tılmaktadır. Fırsattan istifade edhlizl.. 

Zayi - Koca.musta!apaşa askerlik şube
sinden aldığım terhls tezkeremle beraber 
ve Kocamustatapaşa nüfu.s memurluıtun
dan verilen nüfus tezkerem kaybolm\14tul'. 
Yenilerini abcağımda.n eskllertnlıı detert 
yoktur. 318 tevellüdlil AbdallaJa 

Iİ 

Münakalat Vekaletinden: 
1 - 17/ l / !HO çnrş:ımba günü saat 15 de Münakalat Vekfılctilevazım müdilrlütu ek· 

slltmc komlsyonundn ceman al!l650ı llra muhammen bedelll cl86P parça muhtelit mol>
lcniu kapalı z:ırr usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat «1473• llra a75ı kuruştur. Eksiltıne evrakı ve teferrüatı le
vazım uıiiclürlü~iınden parasız verllir. 

:! - İstek;ilerin kanuna göre vesaik: ve teklif mektuplarının en geo 17/ 1/ 940 çar-
ıamba gunü sa:ıt •14ı e kadar komisyona vermeleri lllzım.dır. cl7:t 

Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesinden: 
Şubemizin Kurh.:ın deri ve barsaklannın 15 kanunusani 94-0 tarihinde ihalesi ya.pı

lac .. ğı llan edilmiş lr.e de ihalenin 5 kAnunusanı 94-0 cuma günü saat cılt. de yapıJ.ma.-
sı tekarrür ettiği tas!ılhan llan olwıur. c27:t 

Türk Hava Kurumu Aydın Şubesinden: 
Kurban B:ıyranunda Şubemiz mıntaka.!ından toplanacak dert ve barsaklar açıt 

arttınma.ye. konnı~tur. 

15/1/940 perşembe irünü saat cı18t de kat'! ihalesi yapılaca.ktu. Taliplerin tartııa.m.,ı 
görmek: tçJ.n Aydın ve İstanbul fUbelertAe müracaatıan vı 1bUe cQnOnde A1dm aıaı.-
slnde bulunmnıan. d~ 

Dstanlb>uD De1Fterda1rDoğoncdlan : 
Sıra No. 

.. -~ 
Mükellefin r 

Adı, soy adı 
ı • • 

.. 
Mahalle Sokak 

İşl •"' 
-.:; ' ( . 

1 Ahmet Riza Manav Ka:-ım Günah! Salma. T. 
2 Arif Mehmet oğlu Kasap 
3 Arif Mehmet oğlu Kasap 
4 Mehmet Hasan Kurablyecl 
5 İ. Hakkı Glnüşen Kundı.ıracı 
6 Demir Ali Kahveci 
7 Kemal Hakkı K. Tamlrelsl 
8 Kemal Hakkı K. Tamircisi 
9 Yusuf Ha.sanoğlu Kahveci 

10 Şükrü Camcı Sebzeci 
11 Simyon Yorgi Bakkal 
12 Simyon Yorgi Bakkal 

13 Niko Verirakis Berber 
14 İsak Yakar Tenekeci 
15 Mehmet Yükçekme9 M:ınav 
16 Tedorı Kokidis Bakkal 
17 All Nezir Yorgancı 
18 İzzet Erbostaa Bakkal 
19 Hüseyin Cevri K. Eskicısı 
20 Ibrahlm Köse Kasap 
21 Hayım Ramano K. Tamirelsl 
22 İsak Gabay Taşcı 
23 İlyas Süleyman Manav 
24 Ali Behcet Uzunel Kömürcü 
25 Arif Arpacı 
26 Zehra Mustafa Bakkal 
27 Ali Manav 
28 Adil Sonsuz Şekerci 
29 Şükrü Düzol Yorgancı 
30 Sallh özçelilc Sebzeci 
31 Hüsnü Demiroğlp Kömiil'CÜ 
32 Münir Kadıroğlu Kahveci 
33 Münir Kadıroğ'lu • 
34 Münir Kadıroğlu » • 
35 Musa Babataş » 
36 Ali Koç Kasap 
37 Mordahay Kohen Kahveci 
38 Yusuf Polat • 
39 Dimltri Koçanel Boya imalatı 
40 Nuri Mustafa Oğ. Manav 
41 Nuri Mustafa Oğ. » 
42 Avram Alabı Kömürcü. 
43 A vram Alabı » 
44 Kadri Zekeriya Sebzeci 
45 Arif Ali oğlu Kömür, Arpacı 
46 Necip Sabuncu 
47 .Ho.mlde Bedri Kın Aşçı 
48 Hamide Bedri Kın • 
49 Tevtlk Aslan Kundura. imalcun 
50 Alt Değerll Tütüncü 
51 Mehmet Aslan &>ğancı 
52 Mehmet Manav 
53 Mehmet • 
54 Hilmi Mehmet Kalaycı 
55 Ali Imdat Gündoğdu Kahveci 
56 Hüseyin Ylkri Bakkal 
57 Mehmet Ek:metoi ve helvacı 
58 Nurettin Sınaç Manav 
59 Hüseyin :Maden Tenekeci 
60 Hüseyin Maden » 
61 Şakir Sinan oğlu Çakıcı 

62 Sara Danyel Ebe 

63 Sara Danyel • 
64: Sara Danyel • 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• Ayan 

• • • . )) . 
• • Salm.a. T. 
• • Salma T. 

Avcı bey Eğri K. 
• • Limoncu 
• • YenJusul 
• • Yeni usul 

Hızır- Çavuş Vodina. 

• • 
• 

ID 

• 
• 
• 

• • 

• 
Ayan 
Vodina. 
Ayan 
Vodina 

• • • 
Balat Aayvansaray K. 

• Leblebeciler 
• Mürsel P. 

Molla Aşk! mahalle altı 
• Paşa hamamı 
• Mahkeme altı. 

• Hamam 
• Mahkeme altı 

Hızır Çavuş Vodlna. 
Hızır Çavuş Vodina. 
Balat Mahkeme altı 
Atlk M. p. A. Saray 

• • Aktarma. 
• • 
> )) • 

Balat Vapur iskelesi 
, Ayvansaray kapıa 

Ht.zır Çavuş Vodlna. 
Bala.t vapur iskelesi 

• Makarnacı 
» Ayvan saray 
• Ayvansnray 
:t Dibek 
• • 

H. M. Aynalı B. 
• Dıraman çeşme8l 

• • • 
Balat Odun iskelesi 
Bala.t Odun iskelesi 

• Demir hisar 
• Leblebiciler 
• Vapur iskelesi 
• Mahkeme altı 
• Mahkeme altı 
• Lapçmcılar 
• Mürsel paşa • 
• Ayvan. Kapıst 
• Demir hl.sar 
• Eski kasaplar 
• Lapçıncılar 
• Lapçıncılar 
• Vapur iskelesi 
• Macar 

• Macar 

Macar 

65 Tevfik Boş Kunduracı K. M. P. Cad. 
66 Hirlsto Teodori KokJnalrl Fmncı Haraççı K. Mehmet Abdülezel 

67 Hasan Rami Malzeınei tnşaiya • • Üsküplii 
68 Leon Osep Hurdacı • • Abdülezel P. 
69 Ali İzzet Yorgancı • • Salih paşa. 
70 Ahmet Lüttı Terlikçi • • Üsüjplii 
71 I-IüscyJn Özgür Kahveci • • Bostan H. 
72 Hakkı Mehmet Kunduracı • • Salih paşa. 
73 Hüseyin Osman Yorgancı • • • 
74 Hasan Arif Cemal Sabun imalathanesi • • Bostan H. 
75 Nasrl Ceha. Demir ardiye.si • • Çeşme 
76 Nasr! Ceha • • • Çeşme 
77 Şükrü Kaya. Kahveci • • Üsküplü 
78 Hasan • • • Çeşme 
79 Hasan • • • Çeşme 
80 Osman Osmanoğltı > • • Hisar altı 
81 Halit Bulut Hurdacı • • Abdülezel P. 
82 Salih ÖZdemir M:maT • • Hisar altı 
83 Derviş Gürçeıtk Bakkal • • • 
84 Osman Salih Ateşll Aşçı • • Abdülezel P. 
85 Cemil Sonsuz Marangos • • ,. 
86 Mehmet Yusu! oi}u A.'çı • • • 
87 Abdullah Onay Kahveci • • • 
88 Nikoli Kosti Terzi T. Mlnare Vodino. 
89 Zeki Köseoğlu Toprak imalii.thaneıd. • ııı Mürsel P. 
90 Mustafa Tunakan Berber • • Vodina 
91 CelD.l Abdullah Aşçı • • Mürsel P. 
92 Hayatı Demir atelyeıd. • • ııı 
93 Kadri İğe S11.9 lmal.Atbaneıd. > • > 
94: Karamancılar ve Ortaklan D. atelyeıd. • • • 
95 Rldvan Ömer B:ı.kka.l K. M. P. K . M . P. O. 
96 Akll Pancar Manav • • • :t 
97 Ismail Abdullah Ta.t.ııcı, yufkacı • • • > 
98 Isrnail Abdullah Helvacı, ve tatlıcı > • • • 
!l9 Ismnll Abdullah Turşucu ve yufkacı • • 11 • 

ıoo İsmail Abdullah Helvacı ve tatlıcı • • » • 
ıoı Hamdi Alloğlu Doğramacı • • » • 
102 Hamdi Alioğlu ııı • • :a ı. 
103 İsmet Dursun Terzi ııı • Vakıf M. 
104 Nikoll Kozmaoğlu Doğramacı • • Abdillezcl Paşa 
105 Nlkoli Kozmaoğiu ıı • > Abdülezel Pata 
106 Nikoll Kozmaoğlu 11 • :t Abdülezel Paşa 
107 Mahmut İsmail • • • • > 
108 Kiryako Sikakls Kundura tamirclsl • • K . M. P. 
109 Hamdi Must:ıfa KömUrclt • • • • 
110 Salih Bilgin Kunduraoı • • 11 > 
111 Mustafa. Yılmaz Kahveci • • Ciball odun l8telell 

112 Mustafa Kömiırctl • • K. M. P. yolu 
113 Musa Habiloğlu Marangos • • Kadı çeşme 
114 Abdurrahim ÖZkaııaJ Ekmekçi > • J.\.11ralay N. 
115 Abdurrahim ÖZkanQ • • • Miralay N. 
114 Nebi ve Raşid Bakkal > • Abdülezel P. 
117 Şevket Haşim Kahveci • • Odun iskeleal 
118 Muhlttın Yahya otıa Kunduracı K.D. Yeşil tulumba 
119 Andırya Yorgıotıu Hancı • Yeni icat 
120 Behlül Mehmet otı~ ~ > Unkap:ı.nı 
121 Rıza Kahraman Sebzeci > Yeşil tulumba 
122 Şaban Mehmet otıa Aşoı • Unkapanı 
123 Kadri Candan Mana.T . • Y~il T. 
124 Kadl'i Dil{kafa Kömilrc11 lC. Musla.battin Dar~faka 
125 Şaban Behzat • ııı Camcı çeşme 
126 Fehmi Sinan Şardal Bakkal • S. Selim c. 
127 Refik Cemal Kahveci • 11 

128 Halll Salioğlu Bakkal > C. Çeşme yoku~ 
129 Vahdi Mustafa oğlu Fotoğrafcı Abdi subaşı Abdülezel P. 
130 Mlşon Alm:ı.lek Zahire tenılzleme yeri • 11 

131 Mlşon Almalek • • • » 
132 Andon Rlzapulosı Camcı • Miralay N. 
133 Vahap Giilseçgln Manav • Yıldırım 
134 Mürüvvet Çengel Bakkal N~ca Davut ağa. 
135 Kaml.k Keğa Mar:ı.ngOll İslAmbey Kuru K. 
138 Mehmet Hisar Kahveci > İslAmbey O. 
13T R&§lt Güventaf Manay • • 
188 Hallt Karadut Kahveci 11 • 

ı 

No. Verginin 
Matrahı 

ıtf4 ... "'>. ... 

116 36 00 
120 27 00 
120 27 00 
33 63 00 
53 63 00 
63 135 00 

116 36 00 
116 36 00 
18 63 00 

1 27 00 

145 
99 
92 

214 
92 

166 
177 

11-17/ 1 
2511 
178 
23 
'17 
33 
'15 
23 

172 
16 

c. 4 
19 

27 00 
27 00 
67 00 
36 00 
90 00 

225 00 
90 00 
72 00 
36 00 
36 00 
63 00 

185 00 
45 00 
24 00 
63 00 
20 00 
45 00 

156 00 
81 00 
36 00 
27 00 
18 00 
18 00 
18 00 

3 119 00 
9 36 00 

51 90 00 
3 119 00 
6 189 00 
8 18 00 
8 18 00 

31 58 00 
87 45 00 
50 45 00 
14 54 00 
39 30 00 
20 80 00 
20 60 00 
C'-7 90 00 
4 90 00 

19 72 00 
10 36 00 
10 36 00 
8 90 00 

169 90 08 
21/ 1 84 00 

3 72 00 
6 30 00 
2 90 00 
2 90 00 

19 72 c~ 
4 144 00 

4 144 00 

4 144 00 

99 
P&fa 102 

67-71 
7 

28 
92 

2/ 1 
30/ 1 

28 
2/ 2 

' • 85 
20 
20 
94 

•9 1 
88 
80 

124 
22 

120 
114 
90 

124 
134: 
100 
132 
72 

143 
16 
98 

93-95 
93-95 

93 
95 

117 
117 

1 
224 
224 
224 
183 

4 
29 
99 

6 /1 
29 
5 

21 
21 
8!l 

7 
36 
4 

28 
36 
88 
16 
92 

8/ 1 
50 
48 

811 
323 
316 
316 
32 
23 

10/1 
20 

31/1 
29 
29 

54: 00 
270 00 
339 00 

63 00 
45 00 
18 00 
72 00 
63 00 
45 00 

315 00 
180 00 
180 00 
144 00 

63 00 
63 00 
81 00 
36 00 
27 00 
90 00 

135 00 
540 00 

63 00 
135 00 
58 50 

270 00 
36 00 
45 00 

108 00 
400 00 

36 00 
81 00 
63 00 
72 00 

117 00 
72 00 

117 o~ 
110 00 
20 00 
36 00 

630 00 
630 90 
630 00 

36 00 
36 00 
18 00 
54 00 

112 50 
18 00 

108 00 
90 00 
90 00 

108 00 
112 50 
54 00 

225 00 
150 00 

54: 00 
90 00 
45 00 
45 00 
36 00 
24 00 
90 00 
36 00 
90 00 

497 50 
156 97 
27 00 

180 00 
24 00 
27 00 
24 00 
27 00 
12 60 

(Devamı onblrlncl sahifede) 

Kazan9 
L. K. 

4 38 
3 00 
o 56 

14 18 
o 05 

44 27 
7 20 
o 03 
o 61 
2 38 
5 99 
6 75 
o 07 
1 07 
4 50 
5 47 
7 00 
2 71 
o 04: 
2 42 
6 69 
o 10 
3 75 
o 85 
o 05 
2 64: 
3 85 

47 83 
18 24 
1 23 
5 40 
3 20 
1 44 
o 02 

39 14 
2 34 
o 09 

16 55 
75 60 

2 61 
2 46 
4 55 
o 22 
o 02 
o 03 
o 03 
2 59 
5 00 

12 38 
5 61 
o 05 
9 00 
4 15 
3 13 

13 50 
16 97 
21 60 
1 23 
4 50 
4 94: 
7 92 

11 74 
3 26 

36 00 
10 06 
36 00 
10 00 

2 48 
51 30 

135 60 
o 53 
o 04: 
o 62 

15 46 
9 37 
6 75 

80 27 
27 00 
31 50 
44 94 

7 35 
18 93 
1 50 
1 71 
1 59 
9 30 
2 98 
3 00 
o 05 
o 13 
o 29 

47 93 
5 25 
o 04: 
o 12 

121 42 
9 26 
3 94 
o 05 

18 20 
35 48 
o 05 
o 10 
5 50 
3 17 
3 73 

150 00 
150 00 
24 93 

9 57 
3 05 
o 75 

16 11 
15 85 
4 50 

15 18 
12 08 
8 93 
o 05 

20 02 
4 59 

55 25 
17 92 
5 66 
o 57 
o 04 
1 88 
6 75 
1 50 
2 63 
1 60 
1 69 
2 21 

30 16 
2 37 

13 68 
3 17 
7 94 
4 30 
8 07 
1 2t 

Buhran 
İ.. ·K. 
00 86 
00 45 
00 8 
2 13 
O 01 
8 85 
1 44 

00 Ol 
00 12 
60 47 
1 38 
1 35 
o 02 

00 20 
o 90 
1 09 
5 40 
o 54 
o 00 
o 48 
1 34 
o 02 
o 86 
o 20 
o 01 
o 61 
o 89 
9 57 
3 65 
o 25 
1 08 
o 64: 
o 29 
o 00 
'1 83 
o 47 
o 02 
3 31 

15 12 
o 52 
o 49 
o 91 
o 04 
o 00 
o 01 
O Ol 
o 60 
1 15 
2 85 
1 12 
O Ol 
1 80 
o 83 
o 72 
2 71 
3 39 
1 74 
o 25 
o 90 
o 99 
1 58 
6 00 

18 40 

18 40 

o 50 
10 26 
27 12 
o 11 
O 01 
o 15 
3 90 
2 16 
1 55 

16 05 
5 4-0 
6 30 

10 34 
1 69 
3 79 
o 30 
o 39 
o 32 
1 86 
1 27 
o 72 
o 00 
o 03 
o 06 
9 59 
1 05 
O 01 
o 02 

24: 28 
1 85 
o 79 
O 01 
3 64: 
7 10 
O Ol 
o 02 
1 27 
o 63 
o 75 

30 00 
30 00 
6 99 
o 11 
o 70 
o 17 
3 22 
3 17 
o 90 
3 04 
2 42 
1 79 
o 03 
4 00 
1 84 

11 05 
4 12 
1 30 
o 13 
O Ol 
o 38 
1 36 
o 35 
o 53 
o 32 
o 34 
o 44 
6 03 
o 47 
2 74 
o 63 
1 56 
o 86 
o 61 
o 25 

,__ 
Zam SeM 

L . K . 
00 00 938 
00 65 937 
00 13 937 
3 26 934 

00 00 937 
00 00 938 
00 00 938 
00 01 937 
00 00 938 
00 00 937 
00 90 936 
00 00 936 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 934 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 931 
00 00 938 
00 00 936 
00 00 937 
00 56 934 
oo ıs 937 
00 00 936 
00 40 936 
00 85 938 
00 00 937 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 934 
00 00 936 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 938 
00 00 938 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 938 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 937 
00 39 936 
00 75 938 
Ol 86 937 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 936 
00 00 936 
00 47 938 
00 00 9ı.8 
00 00 936 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 938 
00 00 937 
15 00 937 

46 00 937 

46 00 936 

00 00 939 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 937 
00 10 936 
00 00 938 
Ol 41 938 
01 01 936 
00 00 936 
00 00 935 
00 00 936 
6 47 937 

Ol 10 937 
00 00 937 
00 00 937 
00 26 937 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 936 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 938 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 931' 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 937 
oo 00 937 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 937 
00 00 938 
06 29 936 
00 00 936 
00 46 936 
00 11 936 
00 00 938 
00 00 938 
00 00 936 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 938 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 938 
02 69 936 
00 85 937 
00 09 9311 
00 00 937 
00 00 937 
06 75 938 
00 36 037 
00 00 936 
00 00 937 
00 00 936 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 938 
00 00 939 
00 00 938 
00 77 939 
00 55 938 
00 00 937 



3 Klnunuaa.nl 1940 

ıstanbul DefterdarlıQından: 
( Baştarafı onuncu sahifede ) 

ara Wo. 
Mükellefin 

Adı soy adı 

168 

r.: 
Hl 
182 
163 
164 
166 
186 

m 
l'rO 
1'1 
rrı 
1'13 

"' 176 
1'76 

ıra 
!79 
180 
181 
182 
183 
lM 
185 

Ba1ri 
:nae,tn ÖZier 
Abdullah 
Tan&& 
Mehmet I>qeılar 
Mehmet Dalcılal 
Tah.11! Huanotıu 
Tevftk 
Tevfik 
Fahri Yuvasır 
İsrafl Karatartal 
Abdnı.tadlr 
Hüreytn 
Halit Oüner 
İhsa.n Bolmden 
İhsan Bolö-Aden 
Haan Hamuryutan 
Rhmet O. Ali Kiraz 
Pakize 

Kömtirol 
Tenıt 

Dmelı: Bar1l 
Sebzeci 

Bisiklet T. , 
Kahveci 

Nllbv ve camcı . , 
Demirel 
Manay 

Kır kahvesi 
AKı ve Köfteci 

Yumurtacı 

Ma.nav , 
Kundura T. 

• 
Ebe 

Hamdi Onlu Aşoı 
Ahmet 8aburt&I Kundura T. 
Mehmet uzman Atçı 
Rüstem Oümü~bıçak Manav 
Mehmet Puma Bakkal 
Rüstem Otımtlfbıçak Manav 
Necip ve Mehmet Al1 Kahveci 
Ali Usta Kundura Bsklclal 
Necmeddln UF.arkan ManaT 
Rüstem Otbntlfbıgü , 
Ahmet Buer Şekerci 
Ferhad Yakı Kunduracı 
Hilmi Saatoi 
Dem1r YilıilJo Man&T 
Re§ad Terlltçi 
Demir Yörür ManaT 
Retad Terllkol 
Haktı Ekmek bayU 
Hallt;otlu Ali Kömürctl 
Mustafa ve Ahmet Terllkçi 
Hayri önderaevH Kahveci 
Hayrettin Tetkik Terlikçi 
Yaşar Kahvecl 
Rasim Ekmek bayii 
Reşad Canaev Terlikçi 
Tahir Btryek Fırıncı 
Şükrü Köse • 
George Tlbiletti Elektrik mühendisi. 

M•halle 

• 
• , 
• 
• , 
, , 

Kuru X. , 
isıambey o. 
Kuru K. 
Esti yeni 
F..ak1 yeni 
Dtpçik 
Kuru ıt. 
Kuru K. 

, J 

• Yusuf M. P. 
Dütmecller Şlfa H. 
Gümüş 8. Şahbaz 

, Kapıcı çe§llle 
• Kapıcı çeşme 

• • 
, , 

J , 
, 

JI 

Balıkçı B. 

Şahbaz 
Kapı çe~. , 

, , 
B7f1p Camii kebir , , . , 
öo ,eh1d1er İalim B. 

• Oruç 
, İs1Am B. 
• Yetll Ç. 
, İsl&m B. 

Rami Cuma balcılar 
, Edebiye 
, Ballar 
, Hüseyin ata 
, Şeh 

, Mahmudiye 

• 
, J 

Ali B. köy Sllfl.htar ata tab. 

• , , 

M 

' • 1/1 
13 
23 

1/2 
10/1 
10/1 

14 
lt/ l 

4 
11 

130/2 
130/1 
"9180 

18 
32 

19/1 
78 
12 

Wl 
114 

34/1 
50 
80 

120/ 2 
84/ 1 

43 
50 
61 

28/ 1 
50 
14 
&O 

18/ 1 
36 
26 
16 

2 
23 
32 
18 
62 
28 

vers:ımn 
Matrahı 

12 00 
• 00 
13 aG 
IO 00 
16 00 
16 00 

186 00 
3 00 
3 00 

T2 00 
S6 00 
48 00 
45 00 

13 50 
13 50 
18 00 
63 00 
27 00 

36 00 
18 00 
116 00 
24 00 
45 00 
24 00 
36 00 
22 50 
13 50 
96 00 

180 00 
18 00 
63 00 
27 00 
18 00 
36 00 
18 00 
22 50 
46 00 
18 00 
36 00 
21 00 
45 00 

9 00 
21 00 

225 00 
180 00 
45 00 

g~ 
t.. K. 

1 00 
1• 90 
o • 
a ıa 
o • 
1 11 

46 57 
o 82 
1 06 
6 3'1 
o 42 
6 83 
2 88 

o 18 
1 il 
o u 
s 14 
2 98 
4 41 
4 44 
1 00 
7 95 
6 00 
2 113 
6 00 
o 08 
4 50 
o 53 

11 5S 
42 00 
o 19 
9 8S 
o '78 
6 40 
1 11 
o 59 
3 32 
3 75 
3 18 
3 07 
1 21 
1 64 
o 72 
o 72 

&ı 87 
48 23 
13 07 

BulOD 

~ı 
1 ,. 
o Ol 
o a 
o °' o .. 
' u o 12 
o ıı 
1 "' o 08 
2 66 
o 61 

o ~ 
o 30 

o "' o sa 
1 48 

o 88 
o 28 
1 H 
1 20 
o it 
1 20 
o 00 
o 90 
o 11 
2 31 
8 fO 
o 04 
1 97 
o ıs 
1 08 
o 22 
o 00 
o 88 
o 86 
o 64 
o 61 
o 24 
o 33 
o 29 
o 14 

13 57 
9 65. 
4 91 

Zlım ltDe 
L. X. 

00 00 -
dO 00 -
6o .. -00 00 .. 
00 00 -
ÖD 00 -
08 20 -00 00 ... 

00 00 -
00" -00 00 ... 
06 a m 
00 "° .. 
oo oa m 
00 00 "' 
00 Ol .. 
00 00 .. 
00 00 1131 

00 00 -00 11 811 
01 G nl 
oo oo m 
00 • ..., 
00 00 936 
00 48 938 
00 00 938 
00 00 939 
00 00 137 
00 00 937 
00 QO 1137 
Ol Ti 937 
00 00 938 
00 00 938 
00 00 938 
02 41 936 
00 60 938 
00 56 937 
00 00 936 
00 00 939 
00 22 939 
00 00 937 
00 72 936 
00 13 939 
00 00 937 
00 00 937 
00 00 

46 46 
186 Şukrü Kba Fırıncı • • , 16 180 oo 48 30 9 66 oo oo 937 
187 Salih Kahveci (kır) • • Eyüp caddell 33 99 64 o 00 o 00 oı 45 936 
188. Salih Köse » • • • 11/l 2'7 oo O 79 o 18 oo 12 936 
189 CelAl Kır kahvesi Topçular Kazıklı B . 1 90 oo 16 20 6 48 16 20 936 
190 Kemaleddin Kanıtürk » Topçular Kazıklı B. ı 90 00 2 08 o 00 ıo 42 937 
1111 Şerif Yalı Bakkal, Kahveci ı Numune B. 86 48 00 14 40 2 88 oo oo 938 
192 Mıgırdıç Ersun Aşçı ve Kahveci • , 60 00 7 50 1 50 Ol 35 936 
193 Memiş Kahveci • Tikvcşll 30 00 6 70 1 34 00 oo 937 
194 Neş'et Kıı kahvecisi , Nümune B . 2 72 00 2 10 O 84 02 10 936 
1115 Memiş Hancı , Tlkveşıı 52 50 11 74 2 35 Ol 12 937 
196 All oğlu Ethem Kahveci , Rami C. 9 45 00 7 48 1 72 Ol 12 937 
197 Kevork Dllberynn Aşçı » Ali Kuşcu 1 54 00 13 28 2 66 00 00 938 
198 Kllmll Ekmek bayii Cezri K . Çömlekçiler 20 36 oo O 13 O 03 00 20 936 
199 Abbas Beşir Keresteci , , , 23 54 oo 12 66 2 52 00 00 937 
200 Mehmet Ali Koç K:ıh veci • Kumrulu M. 13 45 00 6 95 1 39 oo 00 938 
201 Kadri Uzunel • • Defterdar İs. 1 27 00 10 24 2 05 00 00 937 
202 Abb~ B~şer Tuğ'la ve çömlek deposu • ÇömlekçUer 17-21 27 oo 4 72 o 94 oo 00 937 
203 Abdurrahman Doyuran Aşçı , Defterdar la. 5 22 50 • 80 O 96 00 00 937 
104 Emin S imitçi J Zal paşa • '" 36 00 5 06 ı Ol 00 91 936 
ı.05 Hayri Soygöl Berber • Feshane 18/1 45 oo u 84 2 97 02 67 938 
206 Şefik Koç ve Todort İplik bükümcüsü • Tabakhane 13 90 oo 12 66 3 16 00 oo 937 
107 Abbas oğlu Mustafa Tuhafıyeci • Zal paşa U 72 oo 28 35 5 67 00 00 937 
1108 Kerim Karaarslan Ekmek bayli , Çömlekçiler 20 36 00 ı 00 O 23 00 15 1137 
J09 Musta.fa Berber , Feshane 18 81 00 1 10 O 25 00 16 938 
İlO Mustafa otlu Asaf Manav , Feshane eo 27 00 2 77 o 55 00 00 93'7 
tll İhsan otlu Ali Baba Seb1.eci > Zal pqa 'IO 13 50 ı 68 O 34 00 00 937 
112 Bchcet Atagen ç İp büküaıhnnen > Tabakhane 13 12 00 17 87 3 57 03 22 937 
113 Osman Kahveci Abdülvedud Detıerda.r is. 1 35 00 9 42 1 88 00 00 936 
IH Salih oğlu Yusut Hüsnü » Fethi Çelebi Ba'ftklar ı 9 00 ı 03 O 15 00 24 937 
1111 Kemal Terz.1 Abdülvedud Y:ıvedud 133 31 50 8 96 1 79 Ol 61 936 
116 Hüseyin Berber , • 132 37 50 9 40 1 88 Ol 69 936 
t17 Osman Kahveci , Dfterdar İs. 6 45 00 8 89 1 78 00 00 936 
tıs Osman , • Dfterdar is. 6 45 oo 4 97 O 98 00 00 936 
119 Ahmet Özdentir Manav • Ayvansa.ray 64 36 00 5 20 ı 04 00 94 938 
po Ha.san otlu Salih Gemi bozmacıa • Defterdar ta. '16 00 22 01 4 40 03 86 938 
121 Rltat Derici Atik M. P . Yağhane delhmenl 4/ 1 93 00 41 85 8 37 00 oo 938 
122 Nüsret oğlu Mustafa Fırıncı , Devrif zade :h>rablm 72 116 00 28 80 5 76 oo oo 938 
123 Musa Tannyar Kahveci , Ayvaııaaray 45 72 00 25 20 5 04 00 00 938 
b4 Cemal Otin Berbeıı » Vapur .laelelli 4 27 00 ı 03 o 21 00 00 937 
125 Davut Yaınan Kayıkhane Abdülvedud İskele C. & 4747 5 31 82 6 32 oo oo 1137 
126 Ahmet Kırdal Bakbl , Alaca tekke 1/1 36 oo o 20 o 04 oo oo 938 
127 İhsan Topçu Kaaap • Vapur ı.teleel 4 83 oo 7 77 ı 55 00 00 
128 Hasan Gürer 'Un deposu Nlfanca samancılar 12 135 00 6 80 ı 16 oo oo 937 
129 Cemllotıu Hilmi Uncu » Samancı 2 40 00 8 00 1 IO oo 00 83' 
110 Fevzi Kestin Bakkal ıt Dawtata 10/1 48 00 2 83 O 39 00 60 937 
Ul Mehmet otlu İbnı.him Kunduracı Abdülvedud Ayv&ns&1a7 Mil 36 00 1 34 1 25 Ol 12 938 
;132 Vahid Bayraktar Aşçı 011mtıpuyu Kaptcı Q. 12 96 00 U 23 2 45 02 20 939 
118 Kenan Ha.san Oüleryüs Berber Haydar Haydar 11/1 36 00 ıo Sil 2 08 00 00 113'7 
IU Server Bakkal , • H a 00 O 04 O Ol 00 00 937 
P6 Arslan Kalaycı , , 64 72 00 ı 82 o 28 oo 43 936 
tH Mustafa oilu Ali Ba.lı:kal • • 2/1 46 00 8 31 1 66 00 oo 937 
91'1 Ali Osman Mehmet o~lu Kalaycı • , 64 72 00 12 97 2 59 00 00 1138 
-38 Asiye Şenkaya Bakkal Abdi 8 . Başı soğuk tulumba 45 72 00 4 93 O 99 00 oo 938 
'89 Sadık Akbaflar Kundura T. • M1rala.y N. 32 2'1 00 O 70 O ıs 00 00 936 
ICO Mehmet Seyrek Kömürcu Kasap D. Demirhun çeşme 29/1 22 60 ı 88 O 28 00 43 937 
MI İsma.ll Alloğlu Kahveci • Un.kapanı M 115 00 11 03 4 38 02 85 838 
t'2 .Ali Yılmaz Türk Arpacı , 'O'sküplü C. 23 54 00 5 01 1 00 OG 01 1137 
l6S Malik Ha.san Kundura T. • Unkapanı 100 90 00 2 66 O 51 00 00 937 
.... Ahmet Kahveci ı Yefil T. '6/1 IO 00 11 00 2 0S 01 86 937 
M Sara Danyellzak Ebe Balat Macar ol 600 00 100 80 O 00 00 00 932 
.f'S Zehra • , D. Hlaar 21 90 00 16 '78 O 00 00 00 llSI 
M7 İlyas Müteahhid Haraççı Kara M. Ciball V. lakelell 17 45 00 3 16 3 16 00 00 831 

'l'Ar:klJ'e oam1ı11r1,.at1 

ZiRAAT BANKASI 
JDırulaf taıtbi: 1188 

Serma,..h 100. 000.000 Türk Hraai 
... w alam adedi: -

Zinıl "8 tteart bir nen banb muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat BaııJraımda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 

50 llraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
göre lkramlye datıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 lt 500 lt 2,000 » 
4 • 250 :ıt 1,000 » 

40 » 100 )) 4,000 ,. 
100 » 50 » 5,000 :ıt 
120 » 40 » 4,000 » 
160 » 20 » 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşagı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyJuJ, 1 Blr:inciklnun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Muh. Bedell 

LlraKr. 
% 7,5 teminatı Eksilt e 

Cinsi Mikdarı 
28 m.m. İpek taklldl ılç bobin 200 adet 

Llrn Kr. Şeı·ıı s. tJ 

22 m .m. mantar taklidi üç bobin 200 , 
20.5 m.m. beyaz siğara kt\Cıdı 5000 » 
56 x 78 hususi .siğara klğıdı 30 top 
660 x 70035 tefrikli sigara k{ığıdı 10500 , 
Muhtelit evsafta yassı ve yu-
varlak kayış. 3550 m etre! 

2691.83 

Pnz:ırlık 14 
• 'D 

:ıt} 

:ıı) 5 
J) 

201 .88 • 6 

I - Şartname, n umune ve kayı§ mt:trcdat listesi muciblnce cins >e mlkdan yukarı
da yazılı 3 kalem ~ya paımrlıl-: uıı;.ı ltlt' f. . t ın alın. cnktır. 

II - Kayış :nuhr.mmeıı bedel!, muvnkkııt t mlnntı, pazarlık saatleri hlza.l:ırıı .a 
ıösterilml~lr 

III - Pazarlık 17/1/940 çarşamba gumi Knbatn ta Jcv::ızım ve muba3nat şubesi: 
ti alım komisyonunda ynpıl:ır.akt1r. 

IV -. Ş:ırtname v .. ııılmuneler h er gun sözu geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - IstekUlerln pazarlık için tayln <dilen gun \e s .... Uerde ,,. 7,5 guv nme par. .-

r1le birllkte mezkur komisyon .. gelmeleı i lifin olunur. (107GSl 

Nafia Vekaletinden: 
Ekslltmeye konulan 1~: 

ı - Seyhan sağ sahil !->ulama ve deşarj şebeke ile sm:ı.i imalatı ve i"I tme bin ı n 
infaatı keşi! bedeli .2 400 OOOı. liradır. 

2 - E'Ulltme 26/1/9'!0 tarihine rastlıyan cuma g ınu s:ıat 15 de Na!ı'• Vck leti S u 
İflert ReL5llii Su Eksiltme Komisyonu odasınd:ı knpah :r.art usulıle '.\'npılacal.t r. 

B - .İstekliler, ekslltme şartnamesi, muk:ıvele proje i, bayındıı lık isleri genel ş. ı t
name&, fenni prtn:ıme \ 'C projeleri 50 lira mulr:ıbillndP. Su Işlcrl Rel !~inden a:a
b1llrler. 

4 - Eltslltmeye girebilmek için isteklilerin 85 750 llrahk lllU\ akk t teminat verm s1 
ve eksntmenln ya.pıJaca/tı günden en az ~ekiz gün e\'l el ellerinde bulunan l'Csiknl::ırla 
birlikte bir dilekçe ile NafinP. Vekaletine mürncant ederek bu işe mahsus olmak u:ıC're 
vseı.ta almalar. ve bu vesikayı ibraz etmeleri llwmdır. Bu muodet içinde \'Cslka t ale
binde bulunnuyanlar eks1ltmeye l§tiri.k edemezler. 

ı _ İsteklllerlu tekllf melı:tuplannı lklncl maddede yazılı saatten bir saat evvellı .e 
kadar su teıerl relalalııc makbuz mukabllmde vermeleri lüzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edllmez. cı6606» a l0891 

A:n.a Kucağı 
Leylf, Nih•ri, Modern 

ÇOCUK YUVASI 
MUALLİMLER tiNİVERSiTmEN MEZUNDURLAR. 

Tel: .f0181 Taksfm meydanı 19 

Eyüp Maliye Şubesi mükellellerinden yukarıda adı işi ve t.ioaretg&h adresi yuılı şah.ıslar terki tlearetle )'eni adreslertnı •••••••••••••••••••••••••••••••111111 
bUdlrmeı:ni3 ve tebliğe sellhlyeUi bir kimse ıöstermemif ve yapılan a.rqtmnada da buluna.m&Jml oldutlanndan ~ g&s&e-
rflen yıllara ait kazanç Te tmhran vergilerini ve Am.lannı havi ihbamamelerlll bizzat kendllerln• tlıbl1ll milmk11D olam&llllftıf. 

Keyfiyet 3692 ta11h kanunun 10 ye 11 inci maddelerine tevfikan teblil yertne geçmek Ü7.er9 Din olunu. m 

Tıp FakUltesl Dekanhğında.n 
Psişiyatrt kllnlti dooentlltı münheldır. Taliplerin teralti &nlamak üzere 1lp :taküı-

ıea dekanlığına milracaatıan. (10828) 

1 * latanbul Belediyesi ilanları * 1 
Yangınlarda ltf"!ye •ntrallarının mUhlm <>lan vazifelerine mlııl oJmamalr tiezere 

,angının nerede ol<'uıtunu ötrenmet i~ln Beyazıt ve yahut Galata. yangın tuıMlne tele-
fon edilmesi rica olunur. (4S) 

* Belediye Temlzllk İflerl için yaptınlacak 12 adet 166 pusluk T& ı adet 14.2 pusluk 
Opel Belit.. ıaaelerl üzerine inta edilecek saçtan toför yerl ile çöp btoseıiai ve yahut 
111 tane 186 pusluk ve 5 tane 14.2 paehık keza Opel Belltz ıaselert üzerine in§& edilecek saç
ıan tofOr yert lle tahtadan ll:al'0881'1 Y-.Pılmaaı taliplerin her iki lo.IUn iein '.'a1t1 a.yn teklif 
raJ>ıp bunlardan blrl1!in encümence terc1b1 kaydlle kapalı zarf etadltme&ne konulmU§
tur. Tamamen PaÇ ıaroaertıerln tefi! bedeli 8400 Ura 1lk teminat mlkdan 630 llra ve 
llh§ap taroaer1ler4.n ke§lf bedeli '1660 Ura ve ilk temınat mlkdan 578 lira 75 kuruotur. 

thale 5/1/940 cuma gtlnö. a.at 16 de d&1m1 encümende ya.pılacaktı.r. tıaztııameler 
G ff1a 39 kUl'Uf mukabWııde Fen if}erl mildürltitttnden alınabilir. Taliplerin illi: temi
p~ makbuz veya met:taplan, fenni ehl.lyet Te 939 mali yılı T1calet oda81 TMlkalarlle 
.., numaralı kanan onremuSc bamr~ IEapalı IUf1anDI Maalıt stbıtl iM& 1'6 • ___ ..... 

Ooyçe Onent Bank 
Dresdner Bank Şubesi -m:erkedt Berlba -Tilrld.yede Şubeleri: 

lstanbul (Galata) 
Deposu: Tütün Güm.rük 

iz mir 
Her türlü banka muamelltı 

ZaJI - 8amBun Bahriye :tumandaıılılm
dan aldllım ubıt terhla teskeremi b7-
bettım. Yenllln1 alaca.l>DMlan e«fslnfn 
htlkmtl 

Jstanbul Levazım amirliğinden: 
Eyüp Defterdr.rında 1 namaralı Dllcim evinin oorap atölyelerinde ma.kineler içi.D 

ihzar edllen bin& da.hlllnde zatı çorap maklnelertle çal~ak 1.steyenlertn Detterdard111 
1 numar~ı Dikimevl MüdürUlğüne müracaa.tl&n. c10894ı 

Devlet Demiryolları ve Limanlar. işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen be~ı;?lJ 1000 l1ra olan bir adet Hidrolik Karo presi 24/1/940 ça.l1alr.. ı. 
rüntl a.at (10,30) on buçukta Haydarpaşa.da ga.r binası dahilindeki koı:n1qon t&ratmd lı 
a.çık eltailtme usullle sa.tın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin 75 liralık muvakkat temina.t ve kanunun w.,tn cw i 
vesattle birlikte eksiltme günü aaa.Une kadar komisyona mtiracaatıan lAıımdır. 

Bu ife alt ıaıtnameler komlayondan parasız olarak dağıtmnaktadır. <89> 

EKZAMiN 
E~ 114cr4ır. 

Yara ve Q!banlard& :nıııanJlır. !IS ecsanede kutum &o kuruftur. 
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Sahife 12 

• 
5 porsiyonluk bir komprime ile (ını ft •teften pJl'I hadçten hlt bir 

madde ilive etmeyi dtlfü,nınekslzln) 15 kunıf mukabllhu1e ta cl•kfb ıtM 
kısa bir zamanda zengin ve )ftlJıaJı bir IOfra bımrlıy8'bUlnlnhr, 

,Maruf ve meşhut' lokantaıarımızda d&bl bu derece net.ta bir çorbayı 
iter iaman bulamaısınıc. - ---

Büyük yardım ve faydası ~ikAr olan çorbalık sebze komprtmelert
mizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine phit olacaksıilll. 

ÇAPA MARKA 
l\lerdmck, bezely:l, nohud vesair hububat sebze ve çorbalık komprl

ntclerini kileriniıde bulundurmayı ihmal etmeyiniZ. 

Yedek erzak: tasarruf edilmiş servet gibidir. Bil
hassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha 
çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabilctir. Bakkallru.ınızdnn 50 gramlık 
bir komprime 9, ıoo gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 

Bc..5iktaş: ÇAPA MARKA Tarihi tesisi 1915 

Yeni Seneye girerken bir çok vatandaşlarını zengin 
etmekle bahtiyardır. 

1 - 3 O O . O O O lirayı 
28226 No. lu biletle Tarlabaşında Bayan Eftihiya 

2 - 1 O O. O O O lirayı 
30725 Xo. Iu biletle Talıtakalede Bay Hasan Aihuok 

3 - 2 O. O O O lirayı 
33i8i No. Ju biletle Üsküdarda Bay Almıet Sezer ve Bay Veli 

3 üncü keşide biletleri satılmaktadır. 
Adres: Karaköy Baylan Pastahanesi yanında 

TALiHL GiŞE 

Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesinden: 
Kurban Bny:·aınır.da Şubemiz mıntaknsından toplanucak tahminen ... 3000~ tan6 ko

yun, u40011 tanl'! keçi ve a75• tane sığır derisUe 600 tane barsak ayrı ayn açık arttırmaya. 
ko• ımu.ştnr. ııı l 9i0 çarşamba günü saat al5• de ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şart
nameyı görmek için Incğol ve Istanbul şubelerine miıracaatları ve ihale gününde Inegöl 
şubesinde Lnılunmala n. cıl0583. 

~ ~~~ 

1 OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI -1863 

Statüleri ve Türki?e Cümhuriyeti ile nrünakit muk,ıvelenamesi 
2292 Numara it I0/6f 1933 tarilıfi kanunla tasdik edilmiştir 

f 24/611933 tdrihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 inGlllZ Llrast 

1.250.000 1 ngiliz Lirası 

Türkivenin bashca Şehirlerindtt 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. J<IBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAYI ERQÜN'do 

Merkez ve Subeleri 

VUGOSLAVVA. RUMANVA. VUNANISTAN. SURIVE. LÜBNAN 

Filvalleri ve biltiln Dünvada Acenta ve Muhabirleri_ vard1r 

Her nevi Banka Muameleleri yapa! 
Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadt. 

f ıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 

Türl<iye ve Ecnebi memleketler üzerine kc~ide senedat isl<ontosıL 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksele emniyet şartl.mnı haiz kiralık 
l<asalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mQsait şartlarile ( kumbarah veyı 
kumbarasız) tasarruf hesaplara açthr-

1 
1 
r~ 
i 

Uzun kıt gecelerinde hOf vakit 
geçirmek 1çfn meşhm 

ARSEN 
LUPEN 

Büyllk n heyeeanh roman 
semini okuywıut 

•• 
Bu seri 6 büyük ve resimli cil<!d1r· 

Beher cildin flati 80 ~· 

6 Cildlik .takımi ·birden 
alanlar için liati: 4 liradır. . . 

revzt yeri: AKŞ.UI mat~ Tel: 201181 

Yüzde yirmi iskonto kupona 

Bu kuponu kesip cAk.§am ınatbauı 
lı:ltap servisine9 gettrtr veya gönderll'
senlz fiat Uzertiıden size ylbde 20 11-
konto yapılacaktır. 

1910 senesine mahsus 

Radyo Almanağı 
l\f. Ragıp Uluf - Orhan Salih Nur. 

Her radyosu olanın bilmesi ehem lıa.7-
metll bahisleri, amell bilPJerl, bilUln 
dUll)'a istasyonlarının tulü mevçlertni 
ve radyoya aid muhtelli haber ve hi
dlselerl muhtevi olarak çıkmıştır. A1-
nca resimli mufassal bir RADYO 
L'O'GATİ ile lamba cedvellerl Te dfin
ya saat farklannı rösterir mükemmel 

1 
bir harita ilave edilmiştir. 939 nüshan 
pek kısa bir zamanda tamamen &atil-

i 
dıtından tedarlkinde istical edilntesi 
tavsiye olunur. Fl:ıtı 60 kunıştur. 

KAN'AAT KİTABEVİ 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

._ .. 
İdare merkezi : 

İstanbu'l (Galata) 
Türkiye şubeleri : 

İSTANBUL, (Galata. Yenicamı) 

MERSİN 
ADANA Bürosu 

Yunanistan subelerl ~ 
SELANİK, .ATİN~ 

Her türlü Banka 
muamelatı 
Kiralık kasalar. 

G 

3 Kanunusani 1940 

350 yi mütecaviz altin madalya ve zafer niıanlarilo 
}>Uyük z:ııllklf!t. birincilikle diplomalar kazanan ' . 1 1 

Benzerine Avrupa.da bile tesadüf edtleın-, Hufa'aıa b&,.. 
ve fifa veren, sin1rlerl .tea:hı eden, ruhi ıztıraplarl azaltan ~ _,. 
kolonyaya ecnebiler bile t.apJar. · Hayran n mettun memleket1er'l.m bedlJI 
olarak gönderiyorlar. DeneblUr k1, tng:Utere, ~ !! bütllQ ~ e 
letterln kolonyalanna ~ 

O - DÔ - KiNiN HASAN 
Ye BASAN SAÇ SABUNU Ye ŞAMPUA..~UU saçların dökillmeslne mini 

olur. Ayni zamanda saçları kuvvetlendirerek fevkallde blr letafet ~ 

H A S A N Deposu Yeni Adresi : 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı ka.rşuında 

Üniversite RektörlUğUnden : 
Tedrls !.flert kalemlnde 50 ll1' ücretle bir da.lı:tllo alınacaktır. Orta mektep mezun 

olmak va daktilo Ut- çabuk yan yazmak bllenlertn mUracaatıan. (25) 

R p N • 
1 

• 
1 

Baş, Diş, Nezle 
Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıklık 
ve bütün ağrıları 

derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabilir. 


