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TOKATLIY AN OTELi 
Bugün ve yann büyük maline ve suare 

CAZ KRAL.I GREGOR 
Yunan yıldızi DIMITRIU 

Dana, Şarkı eğlence 

Telefon: Başmuharrir: 20565 - Yazı işleri: 20765 - idare: 20681 - Müdür: 20497 

Amasyada dün yeniden zelzele . . . Son ~a~i~a 
oldu birkaç ev yıkıldı lngılız Har~ıy~, lstıh~arat 

' nazırları ıstıfa ettıler 
Sıhhiye Vekili Lidikte yardım işlerini 

tedkikten sonra Erbaaya gitti 

-

Mebus Bayan Nakiye kimsesiz çocukları Ankaraya 
getirmek üzere Erzincana gitti. Erzincan askeri orta 

mektebi talebelerini hamil tren dün Konyaya vardı 
,_,, .. - # • • 

. . 

parçalıyan manzaralardan: Soğuktn böyle yerlerde bnrmınağa 
çalışanlar olduğunu da unutmıyalm1 

. Ankara 6 - Yolu kapalı olan Reşa
dıye felaketzedelerine yardım için ça· 
lışılmaktadır. Askeri kıtaat, Reşadi
ye yolunu açmağa uğraşıyorlar. Dün 
Akşam alakadar makamlara gelen 

_ ~aluınata göre Erzincan hariç olmak 
uzere muhtelif vilayetlerde zayiat 
rnikdarı sudur· · 

Sıvast~ 2 424 ölü 502 yaralı, To-, . . 

katta 6,332 ölü 5,903 yaralı, Amasya
da 644 ölü l36 yaralı, Samsunda 45 
ölü 139 yaralı, Giresunda 288 ölü 63 
yaralı, Gümüşhanede 59 ölü 34 ya
ralı, Trabzonda 6 ölü 7 yaralı, Ordu
da 44 ölü 123 yaralı. 

Sıhhiye Vekili ve Samsun valisi LA· 
dik felaketzedelerinin vaziyetini ted
kik ettikten sonra Erbaaya gitmiştir. 

DiCLE TAŞTI 

Diyarbakır köylerinden 
bir kısmı su altında kaldı 
Kırk iki amele suların ani hücumile bir adada 
mahsu~ kaldı. Keleklerle yiyecek gönderiliyor 
Diyarbakır 5 (A.A.) - Yağan sü

.ı·ekli yağmurların ve eriyen karların 
tesirHe Dicle nehri altı metre kadar 
Yükselerek Ka visköyü arazisi tama· 
ınen ve Esfel bahçelerinin mühim bir 
kısnu sular altında kalmıştır. 

Çarığı köprüsü tıkanarak Mardin -
Diyarbakır şosesini su istila etmi?tir. 

Diclenin feyezanı telgrafla Irak hÜ· 
kiimetine haber veıJimiştir. Batman 
suyu üzerindeki tren köprusiinün dör
dtmcü ayağında çalışmakta olan ame. 
leden kırk ikisi suların ani hücumile 
bir adadn mahsur kalmışlardır. Bun
lara keleklerle erzak gönderil miştir. 
Ku!taı ılmalarma çalışılmaktadır. Bl
şerı yolu üzerinde Çatman aeçidinde 
kayık islemez hale gelmişti~ Kayık
çılar da diğer bit- adada mahsur kal
ınışlaroır .. Yüz~c bilenler suya atıla. 
,rak kendılerlnı muhakkak ölümden 
kurtarmışlardır, diğerlerinin de kur
tarılmasına çalışılmaktadır. 

mış ve alakadarlara emirler verilmiş
tir. Şimdiye kadar bir g(ına zayiat yok
tur. Batman çayı üzerindeki direkler 
kamilen yıkıldığından Diyarbakır -
Biscri arasındaki telefon muhaberesi 
kesilmiştir. 

Merzifonda heyecan 
Merzifon 5 (A.A.) - Dün kazamız 

içinde husule gelen seylfıp Ali Ceritin 
un fabrikasından 800 torba un götür· 
müştür. Kaza halkı heyecan içerisin
dedir. 

Ceyhan da taşti 
Ceyhan 5 (A.A.) - Ceyhan nehri 

dört metre em santim kabarmış ve 
beş köyii sular başmıştır. Ölen insan 
ve hayvan zayiatı yoktur. 

Molotof, Bulgar heyeti reİ· 
sini kabul etti 

l\loskova 5 (A.A.) - Molotof, dün 
Bulgar heyeti reisi Maliye Nazııı Bo· 
jilof'u kabul etmiştir. 

ı,ondra 5 - Rus • Bulgar ticaret 
anlaşması yakında imza edilecektir. 

1 

.·Yogzadda. zelzeleler zaı arsız devam 
ediyor. 

1 Yozgad 5 (A.A.) - 27 ilkktlnun sa· 
bahı vukubulan zelzelenin yaptığı 

tahribata dair verilen rakamlara gö. 
re Akdağ merkez ve nahiyelerine 
bağlı 28 köy ve kasabada 405 ev 138 

(De,·aını 10 uncu sah ifede) 

Amerikan hasta· 
nesinin yardımı 

Hastane müdürü yüz yatakli 
bir seyyar hastane ile dün 

Erbaaya hareket etti 

Zelzele felaketinde ynralanlanlan tedavi 
etmek üzere N!şantaşındakl Amertkan hns
tnnesi dlrektöru B. Sheperad yanında blt 
Türk hekim ve iki hıı.stıı.bakıcı olduğu hal
de 100 yataklı bir seyynr hastane lle dün 
Erbaaya hareket etmlştlr. Bu hastanen:.n 
'masraf ve ihtiyaçları Amerikan mennbllıı
den verilecek para ile temin edllecektlr. 

.. :l.kka~Iera 

Kızılayın yüksek 
fazilet ve iktidarı 

mücerrebdir 
Felaketzedeler için toplanan eşya. 

lardd «palto», «elbise» diye cins t ay in 
edilmeksizin, sadece «Şll kadar eşya 

alındı• tarzımla maklnız verildiğin
den şikayet etmiştik. 
Tahkikatımıza 1ıazarmı bu hal an

cak bir iki gün devam etmiş, sonrakı 
makbuzlar sarih şekilde verilmiştir. 

Esasen gerek Kızılay, gerek diğer 
komiteler, mücessem namu$turlar; on
lara gözümüz lcapalı itimad ederiz· , 
üstelik bin bir ııatandaş, üzerlerinde 
mürak,b vaziyetindedir. Yapılan yar
dmıların zerresini lıeba etmeğe hiç 
bir vicdan kail olamaz. Hiçbir şev 
ziyan edilmeksizin muhakkak ki bü
tün yardın.Zar yerine marsruf olacak. 
tır. Ve bu muvaffakıyet, milletin 

Londra 6 - İngiliz Harbiye Nazın B. Hoar Bellscha ile İstihbarat Nazın. 
Mac Millien istifalarını vermişlerdir. Başvekil istifalannı kabul etml§tir. Har• 
biye Nezaretine B. Oliver Stanley, İstihbarat Nezaretine de B. Andrew Dun· 
can tayin edilmişlerdir. 

Müsta'fa İstihbarat Nazın B. Mac Millien Başvekile gönderdiği bir mek· 
·tupta, istifa etmekle kabinenin vazifesini kolayl~tıracağUu ve kendisi mebus 
olduğu cihetle, Avam kamarasında nezaretinin icraatını bizzat müdafaa ede
mediğini bildiınılştir. 

Müsta'fa Harbiye Nazın B. Belischa B. Chamberlaine gönderdiği mektup
ta, harbin nihai zafere kadar en azlmkfır bir şekilde idaresi için kabineye 
bütün kuvvetile müzaheret edeceğini, aralarında hiç bir ihtilaf bulunmadığını 
bildirmiştir. B. Chamberlain, iki nazıra gönderdiği mektuplarda istifalarından 
mütcvellid teessürlerini. kabineye yardımlanndan dolayı te§ekkürlerini kay
detm~ ve istifalaıının kendisile herhangi bir ihtilftf neticesi olmamasından do-

. layı memnuniyetini izhar etm~tir. 
------------~--~~-------------

Ruslar 2 milyon askerle 
. büyük taarruza geçiyor 

Roma 6 - · Kopenhağdan bildirildiğine göre Sovyetıer yüksek kuman
danlığı Finlandiyaya karşı büyük bir taarruz hazırlamaktadır. Bazı rlve.· 
yetıere göre bu taanuz 2 milyon askerle yapılacaktır. 

Rus - Bulgar ticaret itil8Jı imzalandı 
I' ıri .G - Bulg.ır - Sovyet ticaret ve seyrüsefer itilafı dün akşam Mosko

vada Sovyet •rıcaret komiseri ile Bulgar Maliye Nazın arasında imzalanmış
tır. İtillif müddeti üç seneliktir. 

Bulgal'lar, neticeden çok memnun görünüyorlar. Bulgar heyeti murah· 
basası yarın Moskovndaıı Sofyaya hareket ediyor. 

Finlandiya körfezinde hüviyeti m·eçhul denizaltılar 
Londra 6 - Hüviyeti meçhul bazı denizaltı geinilerl FinlA.ndlya körfe· 

zinde dolaşmaktadır. Bunlann maksadı F inlflndlya ile İsveç ve Norveç ara
sındaki seyrüseferi tehlikeye koymaktır. Tahtelbahirlerden biri bugün bir f.s. 
veç vapuruna ate§ açmıştır. 

Macar Hariciye Nazırı 
V enediğe vasıl oldu 

ltalyan Hariciye Nazırile Orta Avru
panın vaziyeti hakkında görüşecek 
Venedik 5 (A.A.) - Macaristan 

Hariciye Nazırı Kont Csaky, refaka~ 
t inde kalemi mahsus müdürü Dr. 
Bartheldy olduğu halde bu sabah 
hususi trenle buraya gelmiştir. 

Roma 6 - Kont Ciano bu sabah 
sekizde Venediğe vasıl olarak Macar 
Hariciye Nazırının misafir edildiği 

ayni otele inecektir. Macar Hariciye 
-NaZllının şerefine öğle ziyafeti, ak
~am tiyatroda bir temsil verilecektir. 

Tribuna gazetesi, iki nazır arasında 
yapılacak müzakerelerin büyük bir 
ehemmiyeti haiz olduğunu, çünkü 
bu müzakereler esnasında bilhassa 
Macaristan ile mücavir memleketler 
arasındaki münasebetlerin mevzuu 

bahsolacağını yazmaktadır. 
Venedik müzakereleri Avrupalılık 

vasfını muhtemel tehditlere karşı 

müdafaa edecek olan mıntaka içiıı 

pek müessir olacaktır. 

Romada bir üçler görüşmesi 
yapılacakmış 

Londra 5 (A.A.) - Ncws Chronicle 
.gazetesi, ihtilafın Balkanlara yayıl· 

ması tehlikesini kaydederek, Roma· 
da dönen bir şayiaya göre, Kont Cin.· 
no, Macar Hariciye Nazırı Kont Csa
ky ve bir Alman mümessili arasında 
İtalyada bir ü_çler görüşmesinin ce. 
reyan etmesi muhtemel olduğunu 

bildirmektedir. 
............................................................................................... 

. Dicleyc yakın Bismil kazasının Çay 
mahallesi feyezana maruz kaldığın
dan hendekler açılmış ve kum yığın
larile sedler vücude getirilmiş ve im
dat devriyeleri hazırlanmış telgrafha. 
ne ile bazı evler tahliye ettirilmistir 
Nufusça ve malca zayiat olma~as; 
için vilfıyetce gereken tedbirle r alın-

Moskova - Berlin arasında 
ha va hattı açılıyor 

Londra 5 (A.A.) - Moskova l'adyo. 
s u, Moskova ile Berlin arasında doğ. 

ru bir hava postasının cumartesiye 
işlemeğe başliyacağıru bildil'mektedir. 

- yüksek faz ilet ve iktidarı eski fela
ketlerde de tecrübe edilmiş bulunan • 
Kızilaya karşı itimadını biLsbiitün ./ 
kuvvetlendirnıeğe yarayacaktır. t 

- Çok az vermişsin baba, iki lir.ı vermeği akıl edemedin mi? ..• 
- FeUiket babanda akı l mı bırakt1 oğlum! ..• 

haber 
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lstanbulun teberrüü 
465;020 liraya çıktı 
Dün de Milli komiteye gelenler, 20,492 

liralık teahhüdde bulundular 
Toplanan eşyanın Tokat, Giresun 

Orduya sevkine başlandı 
ve 

• 
Türk • lngiliz 

ticaret anlaşması 
Londrada devam eden 

müzakereler iyi neticeye 
ulatmak üzeredir 

. Londra. 5 (A.A.) - Reuter: Türkiye ile 
Ingut.ere arasında tlcari münasebetleri 
düzeltmek üzere cereyan eden müzakere
ler ilerlemekte ve bu müzakera.tın muvaf
fakiyete ulaşacağı ümld edllmektedlr. 
. Türk - İngWz ticaret rejimi dolayısile, 
Inglllz ihracat tacirlerinin, mal bedellerini 

Felaketzedelere yapılacak yardım 

hakkında vilayette faaliyette bulunan 
Milli komite dün de vali ve belediye 
reisi doktor Lütfi Kırdarın reisliği al
tında toplanmıştır. Milli komiteye ge
len malumata göre, perşembe günü 
İstanbul kazalarındaki Kızılay şube
lerine 50,358 lira 68 kuruş ve Kızıla
yın İstanbul merkezine de ayrıca 
46054 lira 54 kuruş yatırılmış olduğu
na göre, perşembe günkü teberrüat ye-

kO.nu 96,413 lira 22 kuruştur. çar- bazan çok büyük teahhurlerle alablldlkle·· 
.. .. r1 ltirat edilmekle beraber, takas h üküm-

şamba gunu akşamına kadar teberrü- lerlni tadll suretlle ticaret için yeni bl• 
at yekünu 368,607 lira idi. Geçen per- esas bulunmasına intizar olunmaktadır. 
şembe günkü yekftnu da ilbe edersek Bu suretle vaziyet hiss~ilir derecede dü-

. zelecektir. Tilrldyenln, Inglliz ihracat be-
evvelki gün akşamına kadar Istanbul dellertnl tediyede gösterdiği tea.bhur, iki 
halkının zelzele sahasındaki felfiltet- memleket arasındaki ticaret müvazenesi~ 
zedeler namına Kızılay merkezine ve nın, Türk mallarını dah~ fazla miktarda 

satın almak suretile, vazıyete bir hafiflik 
şubelerine yaptığı teberrüat yekünu vereceği ümid olunmaktadır. Bu tt~barta, 
46 020 liraya baliğ olmakta.dır. Türk lthal~t tacirlerinin, Mlen Inglllz 

' llrası için verdikleri yüzde 60 primin, İn· 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

Alman gazeteleri, lsveç ve Norveçe 
karşı şiddetli lisan kullanıyor 

Londra 6 - Alman matbuatının İsveç ve Norveçe karşı kullandığı li· 
san birdenbire şiddetlenmiştir. Alınan . gazeteleri Fransız ve İngiliz yardım 
kuvvetlerinin bu memleketlerden Finlandiyaya geçmesine mani olunmasıru 
istiyorlar. Gazetelerin mütaıaaıanna göre, eğer buna mani olunmazsa 
Fransa ile İngiltere İsveç ve Norveçte mevki alacak, buralarda üssülhareke
ler teşkil edeceklerdir. Matbuat bunu tehlikeli görmektedir. 

Afganistanda seferberlik ilan edilm~di 
Roma 6 - Kahiredeki Afgan sefiri, beyanatta bulunarak, bitarafhğı 

muhafaza için Afganistanın bazı tedafüi tedbirler almakta olduğunu söy
lemiştir. Afganistanda umumi seferberlik ilan edilmemiştir. Bu yoldaki id· 
dialar yersizdir. 

ita/ya, balıkçı gemilerini topluyor 
Londra 6 - :Romadar~ bildirildiğine göre İtalya hükfuneti, mayn tarama 

ve vapurlara refakat gemisi olarak kullanılabilecek balıkçı gemilerine vazıyed 
edilmesini emretmiştir. Bu kabil 80 gemiye vazıyed edil~tir. 

Alman harp iktisadiyatını 
Göring idare edecek 
Deniz ablokasının şimdiden 
tesiri hissedilmeğe başlandı_ 

Berlin 5 - Harp iktisadiyatım 

idare için bir umumi meclis kurul
muştur. Bunun başına mareşal CJö. 
rin g getirilmiştir. Bu teşkilA.tın hedefi 
fUdUr: 

ı - Harp iktisadiyatmın bir ku· 
mandaya tabi olması ve otoriter bir 
şekilde tensiki, 2 - Bütün ekono. 
mik faaliyetler arasında sıkı birlik 
vücuda getirilmesi, 3 - Milletin di
siplinini ve teşriki mesaisini artırmak. 
Yeni teşekkül bilhassa ablokaya kar. 
şı mücadele içindir. 

Londra 2 - Gazeteler, Göringin 
Alman harp iktisadiyatını idare he
yetinin başına getirilmesini ehemmi
yetle karsılamaktadır. Gazeteler Gb 
ringin 1 numaralı patron ve 1 numa
ralı düşman vaziyetini aldığını söylü
yorlar ve diyorlar ki: 

c Göring, kendi iktisadi ve mali 
projelerine dtişman olan nazi erkanı
na karşı büyük bir muvaffakıyet ka
zanmış ve gözden düştüğü haberleri
nin aslı olmadığını isbat etmiştiı". 

Yeni teşkilat Almanyada ablokanın 

Manisada bir 
şimendifer kazası 

İki marıandiz çarpıftı, bir 
ölü, 2 yaralı var 

İzmir 6 (Telefonla) - Dün gece, 
Manisanın Muradiye istasyonunda 
iki marşandiz katan çarpıştı. Vagon
lar arasında kalan hamal Nuri par
çalanarak öldü. Katar şefi Ali Rıza 
ağır, kondüktör Kadir hafif yaralı

dır. Bir fw·gon parçalandı, 3 vagon 
hattan cıktı. Kaza, katar makinisti· 
ni vC'ri.en «Dur» işanıtini görme
mt.ai " u.zünden olmuştur, 

tesirleri hissedilmeğe başlandığını 

göstermektedir. Oöringin mücadele 
için h er vasıtaya ~ vuracağı ve 
cebri bir istikraz yapacağı tahmin 
ediliyor.> 

Daily Mail diyor ki: <Almanyanın 
hakiki h akimi kimdir? Hit ler şeftir, 
h ürmet görü.yor. Fakat Göring dik· 
tatör ünvanını almam.ış bir adamın 
elinde toplıyabileceği en büyük kud .. 
r ete maliktir.> 

Daily Herald da Göringin yavaş ya· 
vaş hükılmet reisi vaziyetine geldiği
ni, Almanyada mütemadiyen artan 
bir endişe hissedildiğini söylüyor. 

İngiliz gazeteleri ne diyor? 
Londra 5 - Göringe yeni salahi

yetler verilmesi İngilterede hayretle 
karşılanmıştır. Gazeteler diyorlar ki: 
c:Almanyada bütün iktısadi salrurt
yetler Göringin elinde idi. Yeniden 
kendisine salil.hiyetler verilmesi Al .. 
manyada iktısadi vaziyetin güçleşti
ğini gösteriyor. Bitaraf memleketler .. 
den gelen haberlere göre, Almanyada 
mail vaziyet de çok fenadır.> 

Türk· Bulgar 
münasebatı 

F ranıadaki heyetimiz, d avet 
üzerine Bulgariatana gidiyor 

İstanbul 5 (A.A.) - Havas ajan ,ı 
bildiriyor: 

İngiliz • Fransız - Türk iktisadi an
laşmalarının akdinden sonra hfü.:!:ı 

Fransada bulunan Türk heyeti, B ıl
gar hükı1metinin davetfi üzerine, 3uf
yadan geçerek An.karaya dönecekt ir. 

Bazı maha!il bu ziyaretin, Tür~ 
Bulgar münasebetleri üzerinde iyi ~e

sirleri olacağı mütal!asındadı.rlar,. 

giltere tarafından Türk emtiası satın 
alındıkça, çok azalacağı tahmln oluna.o14 

lir. Şu sırada Londrada cereyan etmekta 
olan görüşmeler, çok muhtemeldk ki bu 
neticeyi vere~ektlr. 

Felaketzedelere yardım 
Beynelmilel Salibiahmer 
umumi katibi A nka raya 

geliyor 

Paris 6 - Beynelmilel Salibiahmer 
cemiyeti umumJ katibi B. Deruj Tür
kiye felaketzedelerine yapılacak yar
dım hakkında Kızılay cemiyeti ile te
mas etmek üzere dün akşam Cenev
reden Ankaraya hareket etmiştir. B. 
Deruj ayni zamanda beynelmilel Sa
libiahıner komitesini de temsil ede-
cektir. 

Filistinden tıbbi malzeme 
gönderiliyor 

Kudüs 6 - Anadolu felaketzedele-
nne yardım maksadile bugünlerde 
Filistinden Türk.iyeye külliyetli mik· 
darda tıbbi malzeme gönderilecektir. 
Türkiye Hariciye Vekfileti KUdüs kon
solosluğu vasıtasile Filistinlilere yar
dımlarından dolayı teşekkürlerini 

bildirmiştir. - - - ---- -

Kral Karol 
Besarabyada 
Kral bu ziyaretinde 
nutuklar aöyliyecek 

Bükreş 5 (A.A.) - Kral Karol, ya . 
nında Başvekil Tataresco olduğu hal· 
de dün akşam Cernauti ve Chisinaua 
h areket etmiştir. Kral her sene kral· 
lar gününde m utad olan merasimde 
hazır bulunacaktır. 

Bu seyahat, Kralın son haftalar 
zarfında muhtelif cephelere yaptığı 

ziyaretler serisini tamamlamaktadır. 
Kral Noel şenliklerini Macar hudu
dundaki Oradea Mare'de ve yılba.şı
nı da Romanyanın harp limanı ve bir 
Dobrice şehri olan Köstencede geçir
dikten sonra şimdi de halen Sovyet 
hududu olan eski Polonya hu. 
dudunda Cernautiye ve Besarabyaya 
gitmektedir. Kral bu iki mevkide nu
tuklar söyliyecektir. 

Sahile düşen saman balyalan 
Fırtına dolayısile battığı zannedi

len bir mavnadan 14 balya saman 
Bakırköy sahillerine düşmüştür. 

Amerika, İngiltere ve Fran- · 
aaya ilkbaharda 201 O tayyare 

teslim edecek 
Nevyork 5 (A.A.) - Binbaşı Allot 

cLife:) mecmuasında yazdığı bir ma
kalede, Amerikanın İngiltere ve 
Fransaya önümüzdeki ilkbaharda 
teslim edilmek üzere 2010 tayyare in
şa edeceğini ve 1940 senesi sonune. 
kadar bundan başka yine İngiltere 
ve Fransaya Ameıika tarafından 

8.300 tayyare gönderileceğini bildir
miştir. 

B. Ferdi 
Ankara 5 (Telefonla) - Nafia Ve

kaleti inşaat dairesi reisliğine mez
kür daire reis muavini B. Ferdinin 
tayini yüksek tasdika iktiran etmiş
tir. 

Rusya ile Almanya 
arasında askeri ittifak mı? 
B. Molotofun Berline yapacağı seya. 

hat ·bununla alakadar görünüyor 
Almanya, Finlindiyaya yardım gitmesine mani 

olursa Sovyetler de Hindistan hududunda 
şaşırtma hareketleri yapacakmış 

Londra 5 (A.A.) - Daily Telegraph 
gazetesinin Kopenhag muhabirinin 
Berlindeki emin bitaraf kaynaklar
dan öğrendiğine göre, Molotofun ya
landa Berline yapacağı ziyaretin Al
manya ile Rusya arasında bir askeri 
ittifak akdine vesile olması muhte
meldir. 

Bu hususta, nasyonal sosyalist par
tisinde ihtilat vardır. Von Ribbentrop 
yakınları arasında söylenildiğine gö
re, Skandinavya memleketıeıi tariki· 
le Finlandiyaya yardım gitmesine 
Almanya mani olduğu takdirde, Rus· 
ya buna mukabil Hindistan hudu· 
dunda şaşırtma hareketleri yapacak 
ve şimdiye kadar gönderdiğinden 

daha fazla harp levazımı sevkede
cektir. 
Moskovanın Türkiyeye yapmakta 

olduğu avanslar dahi Rusyanın Ka
radenizde cephe gerisini himaye et.. 
mek istediğini gösterir. 

Almanya ile Rusya arasında böyle 
bir şey yapılması projesi von Ribben· 
tropun tak.ip etmekte olduğu günlük 
siyasete muarız olan Alman mahafi· 
llnde büyük bir endişe uyandırmış· 

tır. MalO.m olduğu üzere Alınan Ha· 

riciye Nezaretinin birçok erkaru Rus -
Alman ademi tecavüz paktına bile 
muhalefet ediyordu. Şimdi bir asked 
anlasma azami itimadsızlıkla karsı-. ' . 
lanmaktadır. 

B. Stalin, askeri anlaşma 
istemiyormuş 

Londra 5 (A.A.) - Yorkshire Post 
askeri muharririnin İngiliz siyasi 
mahafilinden öğrendiğine göre, Sta
lin Almanya ile bir askeri ittifak ak· 
dini istememekte ve Finlandiya va
ziyetinin Rus siyasetini değiştirmesi
ni kabul eylememektedir. Ancak, Al
man - Sovyet anlaşması şu bakımdan 
tevsi olunacaktır ki, Almanya Fin
landiyayı hariçten yardım görmeme
si için tecrid etmek üzere tazyiklerde 
bulunacaktır. Hitler daha şimdiden 
bu işe koyulmuştur. Almanya Skan
dinavya memleketlerine asker çıkar
mak teşebbüsleri takdirinde deniz 
hareketlerinin tevsiini taahhüt ede
cektir. 

Finl§.ndiyaya gidecek gönüllü ka
filelertnln bu gönüllülerin ait olduğu 
memleketin muharip addettirecek 
dereceyi bulup bulmadığını da yine 
Bitler tesbit eylıyecektir. 

Suomussalmi muharebesi 
Finlerin zaf erile bitti 

Ruslar acele çekiliyorlar. Finlerin 
Sallayı geri aldıkları bildiriliyor 

Fin tayyareleri Sovyet hatları üzerinde uçarak Kızil 
askerleri teslim olmağa davet ettiler 

Helsinki 5 (A.A.) - Havas ajanBı 
bildiriyor: Finıa.ndiya müfrezeleri, 
bazı noktalarda Sovyet arazisinin 
hayli içerilerine kadar sokularak ve 
Kızıl kıtaatı kuşatarak uzak şimalde 
düşmanı hırpalamaya devam etmek· 
tedirler. 

Londra 5 - Suomussalmi mınta.. 
kasında Fin ve Rus kuvvetleri ara
sında iki gündenberi devam eden 
muharebe Finlerin büyük bir muvaf· 
fakiyetile neticelenmiştir. Rusların 
bozguna uğrayarak çekildikleri bil· 
dirilmektedir. Kopenhagdan gelen 
haberlere göre Finler Sallayı geri aı. 
mışlardır. 

Avustralya, Finlandiyaya 10 bin 
İpgiliz lirası tebeITü etmiştir. 

Finlandiya tebliği 
Helsinki 5 (A.A.) - Finlandiya 

tebliği: Kareli berzahında dün, sakin 
geçmiş, iki tarafın devriye faaliyeti 
kaydedilmiştir. Doğu cephesinde, 
Sovyetler Rittojoki strateji noktasım 
zapta teşebbüs etmişlerse de bütün 
'hücumları püskürtülmüştür. 

Sovyet topçusu, Kuhmon1emi böl
gesindeki Fin kıtaatı üzerine ateş 

açmıştır. Ruslar burada da püskür
tülmüştür. 

Sualınide Finler 189 esir almışlar
dır. Fin kıtaatı Suomussalmtnin şar
kında Salla istikametinde ilerlemek
tedir. 

F inlerin attığı beyannameler 
Stokholm 5 (A.A.) - Flnlandiya tayy.ı

releri Sovyet hatlan üzerine Kızıl asker
leri teslim olmağa davet eden beyanna · 

meler atıyorlar. 
İsveç «Dagens Nyheter11 gazetesi bu be 

yannamelerin bir fotoğrafını neşretmektC'
dir. Bu beyannamelerde Bovyet esirlerine 
ne kadar iyi muamele edildiğini gösterır 
resimler de vardır. 

Kızıl askerlerin nasıl teslim olmaları 
icab edeceğine dair tavsiyeler de vardır. 
Rus askerleri Fin1And1ya. hatlarına beşe:: 
altışar kişilik gruplarla elleri yukan ve 

tüfekler omuzda olarak ilerlemeleri tavsi
ye edilmektedir. :Bu suretle teslim ecille
cek silD.hlar için de beyannamelerde mu• 
harrer ücretler verilecektir. Mesela b.lx taY• 
yare için 10 bin dolar tediye olunacaktır. 
Tayyareciler teslim olmak Jstedl.kler\nl 
yeşil bir bez sallamak suretlle bildirecek
lerdir. Bunlar bilahare ecnebl bir mem!o• 
kete gidebileceklerdir. 

Ruı tebliği 
Mosk<>va 5 (A.A.) - Leningrad as

keri mıntakası erkfınıharbiyesinin 

tebliği: 4 ikincikinunda cephede 
mühim hiçbir hA.dise olmamıştır. 

A nkara ya bir İngiliz • F ran• 
sız askeri heyeti geldi 

İstanbul 5 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: Fransız erkanıharbiye ge· 
nerali Arbanneau ile iki İngiliz erkft
nıharbiye subayı, askeri erkanla g<J.. 
rüşmek üzere Ankaraya gelmişlerdir. 

Tütün zeriyab ve tütün 
inhisarı kanunu 

Ankara 5 (Telefonla) - Tütün ze
riyatı ve tütün inhisan hakkındaki 
kanunun tatbik suretini gösteren m. 
zamname Resmt Gazete ile neşrolu... 
narak meriyete konulmuştur. 

Chamberlain aalı günü bir. 
nutuk ıöyliyecek 

Londra 5 - Başvekil Chaınberlatıı 

salı günü Ouildhe.ll'da bir nutuk sö~ 
liyecektir. Bunda dünya sulhllnd• , 
Amerikanın oyruyacağı rol hakkın<14. 
Roosevelt tarafından ileri sürülen nilot 
binane mütal8.ala.ra tem8.8 edecektir. 

Meclisin dünkü içtimaı 
Ankara 5 (A.A.) - Büyük Millet Mecl~ 

bugün Dr. Mazhar Germen'in başkanlıib~ 
da yaptığı toplantıda. haziran - aAıısto( 
1939 aylanna a.ld raporu tasvlb eJtemiş "ffJ 
muamele vergisi kanununun bazı madd9lj 
lerinin hükümlerinin değiştirilmesine aili 
kanunu da, ikinci müzakeresini ya.part.ll 
kabul eylemiştir. 

Mecli8 pazarieı8i günü toplaııa.ca.ktım. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 1 
Hamiyet yarışı 

1stanbulun verdiği iane yanın mil· 
Tona yak]aştı. (Eşya suretindeki te
berrüler bundan hariç!) 

t itiyoruz ki, bazı ecnebi devletler, 
vakştlle ıneseJA «hin vermişken, feJi· 
ketinıizin büyüklüğü hakkında tefer
niatı öğrenince, teberrülerini dört 
misline çıkarıyorlarmış. 

Hamiyet yarışında onlardan aşağı 

kalamayız. 

Evvellı 
§ _ şu iane, müslüman dinindeki 

farzı kifayeye benzemez. Yani blrl
ınizin vemıesile öbürümüzden sa
kıt olmaz. Farzı ayın tarzındadır. 
Zengin, fakir, herkes azıcık olsun ver-

meli. 
İkincisi de: 
§ _ Bir veren, bir daha verebilir ... 

Para veren, belki bazı eşya da gözden 
çıkarabilir. Kazazedeleri göniilden 
biran irağ etmemeli. . . « Sakın 
az \'ermiş olmayayin.!ıt diye düşün
meli . 

İstanbul şehri milyonu doldurma
lıdır. 
Unutulmıyacak nokta: 
Her iş bitmiş. felaketzedeler arlık 

yeni yU\·alara yerleşmiş, rahat bul
muş değildir ... Hala sefil, ser~erdan 
binlerce insan var ... 

• Is mail Safa duymasın! 
Abldin Da\·er de, Peyami Safa da, 

nesir yazmakta ) ektadırlar. Fakat 
:muhterem iistadlardan birincisinin 
aruz mısrağlardn kelime değiştirir
ken yan1ış yapt:ığmı misallerle bir se
fer göstermiştim; kendisi de bu vezni 
evirip çevinncktc mahir olmadığını 
itiraf etmişti. Sütun komşusu Peya
mi Safa, dünkü Cumhuriyette Finler
le Ruslann muharebesinden behse
derken şöyle diyor: 

F nl r, bugıi.ıe kadarki mukavemetleri, 
yarın u~rıyabllecl'klerl mağhlblyetln }e · 
re! lzl!ğlne duşmekten, ebediyen kurtaru. 
«Gnlıb sayılır bu yolda mağlfıblıı Ve ka-~ı 
tara! için de, Hiimidln ruhundan izin <ııa
rnk o zaman şunu ilüve ederiz: cıMa~lü!> 
sayılır lıu yolda gallb!» 

l\lısrağı böyle tornistan etmek için, 
merhum şairden '·ezin bozmak 
miisaade ini de aynca rica etmek 
lazım gelir; sanmam ki, Abdülhak 
Hamid «mağlfıb,. kelimesinin aruz
da bu \3Ziyette kullanılmasına izin 
versin! ... Her halde parmağını serze
nisle sallıyacak: 

- İsmail Safamn oğlu! ... İsmail 
Saranın oğlu! ... Baban duymasın ... -
diye ka lannı çatacaktır ... 

• 
«İnönü'ye» demek 

yanlış mıdır? 
'\'ukarıda bir nasırımızın vezin ak

s~klığı.n~ y~zdıktan sonra, aşağıda da 
bır şaırımızin kaiue aksaklığına do-
1'unacağıın: 

Muhterem Necib Fazılla radyodaki 
türkçelerin • hele telaffuz cihetinden -
ekseriyetle pek bozuk olduğunda müt
tefikim. Ancak, şöyle diyor ki, bu ka
idey~ nereden çıkardığına şaştım: 

Spıker diyordu ki· 
- Mllli Şef Inönü'ye ... 
Aman Allahım, hiç İnonü'ye demek 

mumkun müdür? Inön'ne, yahu, İnö
nu'ne! (ye) ve (ya) edatları ancak Cel ve 
(al har!lerile biten kelimelere mahsustur. 
Geceye, anneye, araya, karaya. takaya ... 
Bu harflerden başka harflerle biten ou · 
tun kelimelerde aidiyet edntı sadece <~> 
ve ı alır 

Halbuki. şairin koyduğu kaideyi 
altüst eden misaller: 

Köprülü, Köprülii'ye; Hüsnii, Jlüs· 
nü'ye; Şükrü. Şükrü'ye ilh ... 

Diğer taraftan «Ü» ile biten diğer 

- Bir tarafta hamiyet yarışı de
vam ederken bır taıafta da edebiyat 
yarışı aldı yuıiıdu bay Amca. .• 

l:BiR DABBRLBR:I: 

izdiham f ac.lası muhakemesi 
Bayan Lahika Raufi Manyas ifadesinde: ''Saray 

kapısı kapatılmasaydı bu facia olmazdı,, dedi 
Tedbirsizlikle on bir vatandaşın ölünıii

ne ve bir çok kimselerin yaralanmalarına 
sebebiyet vermek hadisesi münasebetile 
lstanbulda bulunan şahldlerln istlnal.>e 
Yollle dinlenmelerlne dun de ikinci ağ~ • 
ceza mahkemesinde devam edilmiştir. 

On yedi yaşındaki kızı Birun da izdiham 
esnasında ölen limanlar işletmesi umum 
mudüru B. Raufi Manyasın refikası ba
yan U.hlka ile diğer km Füsun şahid ola.
rak dinlenmlşlerdir. Bayan Lahika hadise· 
yi şöyle anlatmıştır: 

cKızım Birun gündüz mektep arka-
daşlarlle beraber Atatürkiln naaşlannı-z!
yaret etmişti. Akşam da beni goturmek 
istedi. Diğer kızım Füsunu da alıp gittik. 
Saray kapısının oniı çok kalabalıktı. Ya
vaş yavaş ilerlerken birdenbire öndeki ka
labalık durdu. Saray kapısının kapand.ı~1-
nı ~ittik. Saat on bire çeyrek kalaya ka
dar bekledik. Kalabalık busbütıin artıyor
du. Saat on bir sıralarında facia oldu. Sa· 
ray kapısı birdenbire açıldı. Birlbirl üstü
ne yığılan ve atlı polisler tarafından iti. 
len halk blrden!>lre açılan kapıdan içeri
ye tıkılmağa başladı. Bu, bir giriş değil, 

adeta bir m(ıni onunde toplanan sellerin, 
o manlln kaldırılmasUe ve müthiş bir taı
yikle harekete geçmesi idi. Feryadlar, lıı\l· 
tiler başladı. Tazyikten kendimi kaybedi
yordum. Birdenbire önümde yere düşen 
bir adamın uzerine yuvarlandım. Ben 
kalkmak isterken alttaki adam tekallus 
etmiş ellerile boynumu sıkıyordu. Bir :ıra. 
lık yanımda duran bir adamın ctekleı tnl 
tutarak; 11Beni kurtarınız.• diye haykır
dım. Bundan sonra ne olduğunu bilmiyo
rum. Çamurlar içinde kendime geldiğim 
zaman elbisem kanlar içinde kalmı)~ı. 

Dolmabahce • 
meydanı genişliyor 
Dolmabahçe camisinin avlu

sunun parmaklıkları 
sökülecek 

Gumüşsuyu ile Dolmabahçe arasındaki 
yolun Dolma.bahçe meydanına uzatılması
na başlanmıştır. Yolun bu kısmı buradan 
kaldırılan kll.ğıd deposunun arsasındıvı 
geçiyor. Bu yol bir taraftan yapılmakla 
beraber bir taraftan da Dolmabahçe ca
milnln karşı kaşesi de yıktırılmak suretı
Ie Dolmabahçe meydanının tevsiine baş
lanmıştır. Burada bır mezarlık ile eski ''lr 
ah.şap bina da kaldırılacaktır. 

Bundan sonra Dolmabahçe camii avlu
sunun da paımakhkları sökülecek ve hu 
SUl"t.!tle Dolmabahçede geniş bir meyJ~.ı 
vucude gelecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir takım isimler de, Necib Fazılın de· 
diği gibi «ne,. ile «mef'ulü ileyhıt eda· 
tı alır: 

«Eminönü'ne», 
ilh ... 

cErenköyü'neıt .•• 

Bunların neden böyle farkettiğini 

anlatmak bu sütunda gerekmez; uzun 
düşer, can sıkar. 

Bence, mekan ismi olarak ecİn
önü'ne demek lazım; fakat Reisicüm
hurumuzun soyadı olarak «İnönü'ye. 
demelidir. Şayed bir zat «Eminönü» 
sözünü kendine ad diye alsaydi, ona
da «Eminönü'yü gördüm», «Emin
önü'ye gittim• derdik ve böylelikle 
meydanı değil, şahsiyeti ziyaret ettiği 
miz ve gördiiğümüz anlaşılırdı. Ycni
caminin civarına gittiğimiz zaman 
ise «Eminönü'ne» deriz. 

Çocuklarım da yanında yoktu. Eve gel· 
dikten sonra kocam aranıağa çıktı ve yav
rumun olusii.nü Zukür hastanesinde bul· 
duk. 
Benlın kanaatimce, saray kapısı kapa

tılmasaydı bu facia olmazdı. U.zun gelen 
tedbirler alınsaydı halk da muntazaman 
.saraya girip çıkardı.• 

Bayan Lft.hikanın kızı Füsun da hadise
yi aynı şekilde anlattı. 

O zamanki Istanbul valisi B. Muhiddin 
Üstündağ da şahld sıfatlle şu ifadeyi verdi: 

- Hadise esnasında sarayda değildim. 
Yalnız, tedbirlerin heyeti umumlyeslni da
ha evvel beraber dbşunmuş ve tatbik ~c
killerlni de kararlaştırmıştık. Alınan ted
birlerde bir noksan ve hata olduğunu zan
netmiyorum. Ben Ataturkün son haftala
rında, Belediye ve vilft.yete daha yakın ol
duğu ıçin Partide çalışmağa başlamıştım. 

B. Muhiddin Üstündağ o gece saat :lo
kuzd.a Partiden saraya gidip dahilen tef
tiş ettiğini, vaziyetin normal olduğunu t:;ö
rerek Şişlide refikasının misatlr bulundu 
ğu eve gittiğini ve orada facia haberin~ 
aldığını söyllyerek şunları lllive ettı: 

- Bu facianın, noksan veya hatalı ted
ıblrlerden ileri geldiğini zannetmiyorum. 
Bunun. içtinabı gayri kabil blr vazlyette!l 
tevellud ettığinl zannediyorum. Böyle fev
kalade zamanlarda bu şekilde facialar çok 
olmuştur. İngiltere kralı Jorjun cenaze 
merasiminde bır yerde yuz otuz kişi ölmiış, 
bir defa da, Rooseveltln bir nutkunu din
lemek lstiyen halktan 25, 30 kişi can ver
mişti. 

Geçen celsede dinlenen şahldlerden ~o
lls santral memuru, sarayın kapısının <a
panıp açılması için benim emir verdiğimi 

Karilerim izin 
mektupları 

Şirketi Hayıiyeden 

bir rica 

Boğaziçlnde oturan okuyucularımız 
yazıyorlar: 

Sabahlan, 6 da Vaniköyden kalkan 
65 numaralı vapur, koprünün Üski\
dar iskelesine 7 ye 20 kala gelmekte
dir. Fakat o saatte, koprü ekser günler 
açık olduğu için erkenden mekteple
rine ve işlerine gttmeğe mecbur bu
lunan taleb ile tşçller, sabahın 411-
detli ayazında, koprünun kapanmasını 
beklemeğe mecbur kalıyorlar. Bu beı.t
leme bazen 15-20 dakikayı buluy Jr. 
Halbuki, vapur, köprünun Üsküdar is
kelesine değll de Rumell iskelesine 
yanaşsa, yolcular koprunun kapanma
sını beklemeğe mecbur kalmaksızın, 
derhal Eminonüne geçecekler. ayaz al
tında hastalanmak tehllkesinden lrur
tulacaklar, vakit ve zamanında tş
lerıne gidebileceklerdir. Şirketi Hay
rlyenin sabahlan altıda Vaniköyden 
kalkan vapurun köprüde, Rumeli ci
heti iskelesine yanaşmasını emretm0 -

slnl halkı, bu kara kışta büyük bir 
zahmetten kurtaracaktır. İdarenin hu 
miıhiın noktaya dikkat nazarını çek
menizi rica ederiz. 

(AKSAM: Çengelkoy, Beylerbeyi ve 
Üsküdar okuyucularımızın bu dileği 
çok haklıdır. Şirketi Hayriyenln, ken
disi için hiç bir kulfet ve masraf tah
mil etınıyen bu kolaylığı, hnlka göst:!· 
rcceğini iımid ederiz. 

İthalat limited şirketleri 
bir handa toplanacak 

1 

söylemiş. Halbuki ben katiyen böyle t>lr 
emir vermedlın. Ben santral memurlle te
lefon muhaveresi yaptığım zaman hadis~ 
olup bitmişti. Sarayda yüksek rütbeli 'Jir 
zatın bu hususta emir verdiğini işittim. 
Fakat bunu da tesbit edemedim .• 

B. Muhiddin Üstündağ mahkemenin 
muhtelit suaJlerlne de cevap verdikten 
aonra o zamanki Beyoğlu kaymakamı ve 
şimdi polls mudür muavini B. Daniş, zıya
ret için alınan tertibat esnasında yardım
cı olarak bulunduğu ve hadise esııasın:ıa 
sarayda bulunmadığı cihetle bu husu.>ta. 
bir şey bilmedığlni, tertibatın mükemmJl 
haaırlandığını söyledl. Beşiktaş kaymaka· 
mı B. Rıza da hadisenin doğrudan doğru
ya halkın fazla tehacumunden tevelhi.i 
ettiğini, saray kapısının kapanıp açılın .ı.
sının da bir tedbir olarak kabul edllebila · 
ceğini, hüsnunlyetle alınan bir tedbir .L.t· 

si netice verirse bunun, tedbiri alanlar içln 
mesuliyetl mucib olamıyacağını ve müfet
tl§llk tahkikatı esnasında; cDolmabahı;e 
hadlsesi bir hatanın mevlftdudur. Bu hats 
da saray kapısının kapanıp açılmasıdır.• 
şekllnde verdiği iradeyi, ötekinden berikin
den işittiklerine istinaden söylediğini bil· 
dirdi. 
Diğer şahld B. Nlzameddin Nazıf Tepe

deleııll, kalabalık şehirlerde bu gibi hadi
selerin dalma vuku bulabileceğini soyliye
rek ziyaret esnasında Ç-Ok mukemmel ted
birler alındığını ve aldığı yuksek tedbir
ler sayesinde on bir kişiden !azla kurban 
verilmediği için Istanbul zabıtasına teşek· 
kur etmek lfızım geldiğini soyledl. Bir kaç 
şahid daha dinlendikten sonra, diğer şa
hldlerin butün aranmalara rağmen bulu
namadıkları anlaşıldığından istinabe ev
rakının Izmit mahkemesine gönderllm ,_ 
sine karar verildi. 

Lalelide bir kadın 
cesedi bulundu 

Ölümün sebebini anlamak 
için cesed Morga kaldırıldı 

Dün sabah Lalellde Ra.simbey apartım1-
nının onünde bir kadın cesedi bulunmuş
tur. Yapılan tahkikatta bunun, Raslmb.!/ 
apartınıanının altıncı katında oturan Şuk
riye adında bir kadına ald olduğu anlaşı
larak vaka muddeiumumillğe blldlrllml§
tlr. 

Miıddelumumi muavinlerinden B. Tur
gud tahkikata el koymuştur. Tahkikat :!S· 
nasında Şukrlyenln ölümu etrafında bazı 
iddialar ileri sıirülmii§tür. Bazı klmsel~r 
Şukriyenln bir gün evvel evde oğlu Ue kav~ 
ga etUğlni ve kadının, oğlu tarafından 
pencereden sokağa atılması muhtemel ol
duğunu iddia etmlşlerdlr. Şükriyenln. ka
zaen pencereden dÜ§tüğiınu soyleyenler 
de olmuştur. 

Adliye doktoru B. Enver Karan tarafın
dan yapılan muayenede kadının vucudün
de yara izl görülmemiştir. Yalnız ağzından 
ve burnundan kan boşanmıştır. Esa:."n 
kalb hastalığına müptela olan Şükriyenfn 
!azla hiddetle kapının onune çıktığı sıra
da k.alb sektesinden olmesi de muhteoı~l 
görülmektedir. Ağzından \'e bumundıı..ı 
kan gelmesinin de, beyin hümmasındı1.1 
müteveltld olması ihtlınall kuvvetlidir. 

Ölümün hakiki sebebini tesblt etm"1c 
için otopsi yapılmak uzere cesed morga 
kaldırılmıştır. ---

Kokmuş et satanlar 
cezalandırıldı 

Belediyenin yaptığı teftiş neticesinde 
Tophane ile Karnkoy arasında 180 kilo 
kokmuş et bulunmuş ve bu etler musader~ 
edilerek imha edllmlştlr. Belediye bu kok. 
mu§ etleri satanlara ağır cezalar vermiş
tir. 

~tre3 

1 iktisadi meseleler 1 
Kooperatifler de hayat 

pahalılaştırır sa? •• 
Hayatı ucuzlatmak için hatıra ge

len çarelerden biri de kooperatifler 
kurmaktır. KooperaUfçHerin dayan· 
dıklan nazariye şudur: Mutavassıtla· 
n ortadan kaldırmak, mustahsillerJe 

müstehlikleri birleştirmek ve bu su
retle malı ucuza satmak... Nazariye 
ha1inde im fikre itiraz edecek değiliz. 
Hiç kimse bir sürü muta,·assıt ve 
parazit unsurlann hayatı lüzumsus 
yere pahalılaştırmasına taraftar ola
maz. Pek tabü olarak, bir malın 
mümkiin olduğu kadar mutavassıt
lar elinden kurtularak müstehlik eli
ne gelinceye kadar ucuza satılmasını 
isteriz. Acaba bu güzel arzumuzu na· 
sıl tahakkuk ettirebiliriz? Bunun ye
gane şekli kooperatif midir? 

Kooperatifçiler bu iddiadadırlar. 

Fakat kooperatif de, diğer bakkallar, 
manavlar gibi pahalı mal satarsa, 
bunu nasıl izah edebiliriz? Koopera
tifin müfrit. müdafileri buna nasıl ce
vap vereceklerdir? 

Bir misal Meyva satan bir koopera· 
tifin bir satış mağazasındaki müşa· 
hedelerimize göre, muayyen cinsteki 
mallann manavlarda daha ucuza sa· 
tıldığı neticesine varıyoruz. Acaba 
mutavassıtlan ortadan kaldırdığını 
iddia eden bu kooperatifteki pahalılı· 
ğın sebebi nedir? 

Bu mesele)i merak ederek bir araş
tırma yaptık. Neticede kooperatif 
teşkilatının şef ve memur kalabalığı 
ile dolduğunu öğrendik. Bu geniş me
mur kadrosu da malların pahalılaş
masına sebebiyet vermektedir bu su
retle muta\•assıtlar, yerine, bu sefer 
geniş memur kadrosu kaim olmakta
dır. Bir mana a göre bunlar da mu· 
tavassltlar haline girmektedir. Ko
misoncu, kabzımal gibi diğer muta
vassıtlarla, aralarındaki fark, maaş 

almaktan ibaret kalıyor. 
Eşya fiatlerini ucuzlatmak için te

şekküller kurmak ne dereceye kadar 
müsbet neticeler temin edebilir? İh· 
tikann önüne geçmek icin. tacirleri 
bir araya toplıyarak limited şirketler 
yapılmaktadır. Bu şirketlerin başına 
dolgun maaşlı müdürler getirse, eşya 
fiatıeri yükselmez mi? Blitün bunlan 
hatıra getirmek ona göre tedbirler 
almak lılzımdır. 

Klasik iktisadçılar bu i lerin için· 
den daha kolavlıkla cıkmı lardı. Re
kabet kanunlan sayesinde fiatler 
ucuzlayabilir diyerek meseleyi hallet
mişlerdi Bu fikri. bayat ve klasik bir 
düsünce diye bir tarafa atmamalı

yız. Rekabete meydan verf'<:ek tedbir
ler de almaktan geri durmamak icap 
eder. Hüseyin Avni 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazetemiz felaketzedelere 
462 parça eıya hediye etti 
Akşam gazetesi ve mensupları ta

rafından zelzele felaketzedelerine da
ğıtılmak üzere Kızılaya aşağıkl dört 
yüz altmış iki parça yeni eşya teslim 
edilmiştir: 

16 Takım kışlık elbise 
3 Palto 

25 çift kundura 
12 Yün başlık 
65 Kışlık don fanilA. 

288 Çltt yun çorap 
53 Adet yun kazak 

462 
Onun için, şairin, affına mağruren 

fikrine iştirak edemiyeceğim. Ankara 
radyosunun spiker'i doğru söylemiş 

Bütun lthıılA.t llmıtet şirketlerinin hlr 
tek binada toplanmasına karar verilmiş
tir. Bu bina, ya Karakoypalas, ya Ömer 
Abid Han, yahud da Dordıincu Vakıf Ha
nı olacaktır. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
kanaatindeyim. (Va - Nu) 

... Bir muharrir yüreği ile kesesi 
arasında bir facia yaratmağa çalışır
ken. .• 

... Bir muharrir: <Felaket mıntaka
sından koşa koşa gelen tren soluya 
soluya istasyona girdi ... » diye bir 
dram sahnesi çiziyor ..• 

Fakultemiz adına 147 cıld hususi teşrih! marazi kitabı hediye eden Eraurum Meb'uaa 
Ord. Pro!. Dr. Salın All D!Jemreye alenen teşektur olunur. d28• 

... Başka bir muharrir de < Öliıler 
arasında bir gece! diye bir facia re
koru ildıı ediyor-..• 

B. A. - Yeni bir edebi cereyan'
Fakat okuyanlar zelzele feltikctinl 
unutup edebiyat felaketine ağlıya· 
caklar diye korkarım! .•• 
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•·-----------20 yaşının bütün tazeliği ve sevimllllğt ile -------------.. 11' _________ 111111! ________________ 1111ı. 

D E ANN A D UR BiN 
ve iki laz kardeşi, bu hafta görülmemiş bir muva!fakiyetıe 

SÜMER SİNEMASINDA gösterilmekte olan 

ÜÇ KIZLAR BÜYÜDÜLER 
filminde seyircileri, eğlendiriyorlar ve gaşyediyorlar. Bu film DEANNA DURBİN'in en mükemmel ve en güzel 

filmidir: Ilaveten: EKLER JURNAL ve GRAF von SPEE ile İngiliz kruvazörlerin arasında deniz muharebesi 

~---------••• Bugün saat ı ve 2,30 da tenzilatlı matineler 

BUGÜN 

ip EK TÜRKÇE SOZLO 
ŞERLOK HOLMES 

(BASKER VİUER'in KÖPEÖI) 
AŞK • HEYECAN - DEHŞET ve BttYVK MACERALAR FİLMİ 

Baş rollerde : RICHARD GREENE - BAZIL 
RA TBON - WENDY BARIE 

Filme ilave olarak : F O K S DÜNYA 
~ HAVADiSLERi ve G R A F SPEE 

Zırhlısının yaralı olarak Montevidoya gelişi ve Kumandanın önünde yapılan 
cenaze merasimi. Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine vardır. 

Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

Diğer seanslar 4,30 - 6,30 ve 9 da 

2 saat kahkaha ile giilmek 

eğlenmek ve zevk sürmek 

istiyenlerin filmi 

ZORLA GüZELLiK 
OLMAZ 

Fransırea sözlü: Baş Rollerde : 

LORETTA YOUN& • ~t~~i: 
Filme illve olarak: FOX DÜNYA Havadisleri 

GRAF VON SPEE Alman zırhlısırun Montevideoya yaralı olarak gellj 
ve kumandanın önünde yapılan cenaze töreni. 
Bugün saat ı ve 2,30 da tenzilA.tlı matine vardır. 

Bu hafta SAKARYA Sinemasında 
Sah~-:.o::y:e:!ı: PULA NEGRi'nin mu~::r:yeti 

KARAR GECESi 
ve ilAveten: CANAVARLAR ÇETESi 

Büyük n görülmemif yeni bir zabıta ve macera filmi 

"~--------- 2 büyük film birden 

· Fransız !ilimlerinin ebedt zaferi 
1940 senesinin ilk Süper filmi Fransanın en kudretli artistleri 

Edwige F euillere - Georges Rigaud'un yarattıkları 

YIKILAN MABET 
Büyük bir ihtirasın en canlı ın1saI1 ... Sonsuz bir aşkın büyük serenadı ... 

Bugün L A L E sinemasında 
ilaveten Metro Jurnal en son dünya haberleri Renkli Mi.ki - WALT DİSNEY 

RENKLi MIKI - W ALT DISNEY 
Bugün saat ı ve 2,30 da tenzilAtlı matineler 

1940 ın en çok beğe
nilen artisti: 

Milli ve ALEMDAR 
sinemalarında 

Çıkmaz Sokak! 
Filminde bütün dunyayı teshir eden 

ANNIE DUCAUX 
Ayrıca: 

istiklil uğrunda bir milletin ne 
yapabildiğini gösteren 

Bu filmi bütün gençlik görmelidir 
4 gün kaldı 

Teıekkür 
Otlumuz ve kardeşimiz Sedat Hizanın ce

nazesinde hazır bulunan devlet deniz Yvl-

.1 ç K 1• s •ı z s A z ·-----· ları arkadaılarlle umum mildi.ar sayın İbrahim Kemal Bayburaya, kadlrılnas arta-
d&ft .sayın Yusuf Ziya Önlşe, çelenk gön-

Borsa Kıraathanesinde: Her Puar gündüz saat 14 den 18 ze kadar deren Guneş kulubüne beden terbiyesi 

Bayan MENSURE' Din iftirakile mükemmel SAZ HEY'ETi ~:; ~~~~~~~~::1~eta~~gı:::k~~~~~ 
t upla taziye eden kıymetli dostlarımıza can-

.. ______ Kıraaıtlanemis nesih aileler salonudur•------• dan teşekkürlerimizi sunarız. 
Ka rdf41: Cnat llı.za, Validesi Fethiye il.asa 

Sehzadebaşı TURAN sinemasında filim :ı:ı:n~ 
1 - P ASTIRMACIY AN ve ŞÜREKASI 
Max Biraderler tarafından Türkçe sözlü ve şarklı ve taklitli 

2 - DENiZ K IZI MOViT A 
Aşk, Facia ve Heyecan filmi 

3 - 96 N o . M A H K Ü M 
Komik FULLER Kahkaha filmi 

4 - M 1 K i B A H R iY E L 1 
Matineler 11 den itibaren başlar. Gelecek programda yalnız T U R A N 
sinemasında ALİ BABANIN MİRASI: EDDY CANTOR. Türkçe sözlü ve 

şarkılı tamamen renkli 

Bugün ve yarın PARK OTELiNDE 
Amerika için aldığı bir Angajman münasebetile ~hrimlzi terk~ecek olan 

Dehakir Viyolonist - Şantöz FRED Fassler'in 
Pek sevimli cas Amerikan yıldızı 

LOUISE DUKE'nin İftirakile VEDA SUARELERI 
Mutad f iatlar Sof.ralannızı ayırtmız. 

" Bugün s A R A Y Sinemas!nda 
MAURICE CHEVALIER 

Marie Dea - Eric v. Stroheim ve Pierre Renoir 
ile beraber çevirdiği ve emsalsiz güzelliği ve mükeınmeliyetile bütün 

şehir halkı tarafından eJkışlanmağa layık 

TUZAK 
filminde şarkı söylüyor ve zaferden zafere koşuyor. 

İlaveten: Foks Jurnal en son harp ve dünya havadisleri ve 

GRAF von SPEE hadisesi 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilfltlı matineler 

Gedikpaşa AZAK sinemasında bugün 

1 - BRODV AY SERENADI 
LALE sinemasında büyü~ rağbet bulan 

FRED AST AIRE ve CINGER ROGERS'in 
En son Şaheseri 

2 - ZORONUN iŞARETi 
~-• Baştanbaşa renkli, heyecanla 

TEŞEKKÜR 
Sevgili büyi.ık babamız Korgeneral İH

SAN BALKIR'ı ebediyen kaybetmemiz ıto 
layıslle gerek cenazesinde bulunan ve ge
rekse mektup ve telgrafla acılanmıza if· 
tirAk eden akraba ve dostlarımızla diteı' 
.sayın zevata ayn ayn teşekküre teessü
rümüz mAni olduğundan bu ıökran bor
cumuzu sayın gazeteniz vıwtas11e ifa eder, 
muhterem ve aziz dostu Oülhane hastane 
sl direktörü General doktor stl'REYYA'
dan babamızın tedavisinde gosterdlğl yük
sek ihtimam ve onun en son vazlfelerlne 
kadar candan alA.kalarından dola.yı son
suz minnettarlığlmızın kabulünü rica eda· 
yoruz. 

Torunlan: Celal Balkır - İhsan BaUur 

T oros gece si tehiri 
Adana Kız ve Erkek liselerinden 

yetişenler cemiyeti İstanbul ·merke
zinden: 

6 1/ 940 da Tokatliyan salonlannda ter
tibi kararl~tırılan ıToros gecesb, zelzele 
felaketi dolayısile tehir cdllmlftir. 

YENİ NEŞRİYAT 

Büyük ve mufassal Türkiye haritası 
Istanbul kadastrosu fen memurlarından 

harita mutehassısı B. Fehmi Oyman tara
fından iki seneye yakın bir zamandanberi 
hazırlanan 1: 1,000,000 mlkyasındak.I Tür
kiye haritası Ikbal Kltapevi tarafından 
nefis surette tab'ettlrllnılftlr. 

Mevcud haritalardaki butun eksikl•:rl 
tamamhyan bu haritada Türk.iye Cümhu 
rlyetlnin limanları ve şehirleri arasındaki 
mesafeler, tabii, iktisadi, adli vaziyetler, 
vilayet taksimatı, ormanlar, madenler, 
bankalar ve yetifen mahsullt gösterilmlJ
tir. Böyle blr harita edinmek 1stlyeoJere 
tavsiye ederiz. ••• 

Körotlu masalı <İstanbul rivayeti) 
Bu meşhur halk hlktyesi Eminönü Hal· 

kevl edebiyat tubesl neoriyatmın 14 üncü 
sayısını tetkll etmektedir. B. Naki Tezel 
tarafından tesbit edilmiştir. P'latl 20 tu 
ruştur. Remzi Kltapevlnde bulunur. 

dolu muzik ve sergüzeşt filmi mEll 

1 Ankara Borsası . J 
5 Jkincikinun 1941 

ESHAM ve TAHVii.AT 
Turk borcu I peşin 
Türk borcu II peşin 
Ergani 
PARA ve ÇEKLER 

1 SterJln 
100 Dolar 
100 Franlı: 
100 Llrd 
100 İnlere rr. 
100 Flortn 
100 RayllJlark 
100 Belp 
100 Drahmi 
100 LeY& 
ıou Çokoslovat Kr 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Penao 
ıco Ley 
100 Dlnıı.r 
100 Yen 
100 Iaveç Pr. 
ıoo Rubl• 

19.'l 5 
19 .? ~:; 
19.79 

Kn1 nt§ 
5 l 

130.36 
2.9:?05 
6 7225 

29 2406 
69.19 

21.82'!5 
0.965 
1.5:125 

13.19 

23.49 
0.965 
3.1575 

310-15 
308..!75 

Zelzele felaketzedeleri menfaatine 

Münir Nurettin konseri 
9 Kanunusani salı akşamı Sa

ray sineması salonlannda zengin 
bir programla verilecektir. 

Konserin bütün hasılatı fellketze
delere yardım teokllltına verilecektir. 
Bilet tedarlld 1çln sinema tl§eslne 
müracaat. • 

Bu Hatta TAKSiM Sinemasında gösterilmekte olan 
lata TİY.&TaOSU 
Te ...... •ram lmlıu 

Clece aat ıo.se da 

HAYAT BİR 
R'CYADIR 

Şimdiye kadar Türldyede yapılan flltmlerln en mükemmelidir. 30,000 kişinin büyük bir alika ile seyrettiği bu filmi 
görmek içbı bu son günlerden istlfade edlnls 

ilaveten: EKLER JURNAL son dünya haberleri ve GRAF von SPEE 
ile tn,ına kruvoörlm ara.smda dem. muharebeleri. Bugün ı. ve 2,30 da tenzilAtlı matineler. ___ ,, 

ı:.twll cad. Komedi kısmi 
Oinclib uat Hele Çocak •71111• 

Gece 1aat 20,30 da SÖZON KISASI 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SERl, 
EN EMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım satım, kira iflerin· 
de i§ ve 1tçl bulmak için laUfade 
ediniz! 
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Sah11e tS AKŞAM 1 KAnunusani lMO 

• 
pıya11a Hayvanlar zelzeleleri, dağ kaymaları ( a&nahk 

hadiselerini evvelden hissederler 
Torbalı zelzelesi günlerinde köpeklerin havlamalarından 

bir müddet sonra zelzele olduğu farkedilmiştir 

Erzincanda yıkllan binalar ve enkazın kaldırılması işi 

Zelzele mmtn.kasında sağdan sol
dan çckilmjı;; harabe manzaralaıını 
gösteren resimlerin ba:tılannda feill.
kdzcde insanlarla beraber tesadüfen 
objektif karşısında kalmış ökü7., at, 
köpek gibi hayvanlar da görülüyor. 
Zelzelenin yaptığı tahribat bu kadar 
insan l1ayatma mal olmuşken bu l1ay
vanlar ac:ıba nasıl kurtuldular? ... 

Tabii Metlerden hayvanlarm in
s nlardan daha az zarar gördükleri 
ıaınan zaman iddia edilmektedir. 
İ"mi i.'.ahlaıa göre hayvanlardaki bu 
f:llkiyctin sebebi, onlarda hissi kab
lPlvuku rlcn~len, hadi~cleri evvelden 
hi~~~tme l~abiliyetinin insanlardan 
d ha ziyade iıılöşaf etmiş olmasına 

ntfcdiliyor. Hayvanlar bilhassa tabii 
hercü merçlerin kopacağını bir müd
det evvel farkeder, sevki tabiller.i an
lan bulundukları mıntakadan uzak
laşmak, kacmak için zorlar ve eğer 

bir tarafa bağlı değillerse tabii hA.
disenin zarar vermiycceği cihete dol
ı·u bütün süratlerile koşarlar. 

Zelzele, dağ kayması gibi hadisele
rin vulmundr..n bir müddet n'Vel ha.y
,,~.nlann daima te!Uş içinde olduk
ları, kcndikrinde hiç görülmtyen huy
suz1uklara basladıklan birçok nıüşa
l1eclclerle tssbit edilmiştir. 

~ 

de manastu a dönüyordum. Yüksek 
bir dağ C'tPğini döneceğim sırada kö
peğim bircieııbire yere mıhlanmış gi
bi durdu. Ve bir anda beni gittiğimiz 
yolun t<!rnamen aksine doğııı süıiik
lemeğe basladı. Hayvan telaş içinde 
idi. Geıiye doğru gitmesine bir türlü 
mani olamıyordum, Birdrnbire ar
kamda müthiş bir gürültü koptu. 
Biraz evvel dönm~k üzere olduğumuz 
ku~eye büyük bir çığın dağdan yu
\ arlanaı~k düştüğünü gördüm. Ve 
) ol kar ~ ığınlarile kapandı. ı 

Eğeı köpeğim beni durduı arak geri ı 
süıiiklenwsevdi muazzam bir kar yı
ğınının altında kalarak öleceğlm 

muhaltkalüı.» 

Beş sene evvel Ankarada görü.ştü
ğüm zaman bana yukarıdaki son tki 
müşahedeyi nakleden kıymetli mü-

dek.kik pa.razitoloğ doktor Ne,·zad 
hayvanların insanlarda bulunan his
lerden çoğu ile mücehhez bulunduk
larını da söylemişti. Bilhassa hissi 
kablelnıku şayanı dikkat derecede 
inkişaf etmiştir. Medeniyetin ilerle
mesilc sinirleri mütemadiyen yorulup 
hassasiyetlerini kaybetmiş olan in
sanlara mukabil f'.opralctan alaka 1a
nm kcsınedcn ynşıyan haıvanl:ır da 
tabii hadiselerin mevcelerini almak 
knblHyelin1, hassasi)1etini olduğu gibi 
muhafanı etmiştir. Bu mülahaza ile 
hayvanlann zelzeleleri, do.ğ kayınala
rını c;nelden hissederek ::;evki tabii
leri.le kaı;ıştıkları ve tabii afetlerden 
bu suretle az zarar gördükleri neticesi 
çıkarnmaktafilr. B:albuki insanlar o 
mazhariyetten tamamen mahnım-

durlar. Ş. R. 

M. Kemalpaşada su baskını 

Zelzele~i evvelden hissetmek hu
susunda en ileri gid~n hayvanlar kö
peklerdir. Zelzelenin vukuundan bir 
müddet evvel köp<>,l{lerin acı acı ulu
mağa ba.~dıklaıı, ortada hiç bir şey 
yoklcen tel.1.;ıla sağa sola koşuştuklan 
görülmüştür. Hatta blzde arka arka.
ya devam eden Torbalı zelzelesi gUn
leıinde halk da bunun farkına va.r
nuş. çadırlar, barakalar içinde otu- ' 
ran iruıanlar köpeklerin Mp birden 
havlamağa başladıklarmdan bir müd
det sonra zelzele olduğunu tecrübe 
etttklerlnden derhal kapalı yerlerden 
dışarı çıkmağı adet edinmişlerdi. 1 ':.. ~ 

1640 da İsviçre AlpleriDJn bir kö
yünde oturan halk bir gün heyecan 
içinde .şehirlere inerek öküs ve inek~ 
lerinln birkaç gündenberl yemek lç.
mekten kesildiklerini, tellflı, tel~lı 
tepelere tıımana.rak sağa aola koşuş
tuklanm, hayvanlarını blr türltl 
zaptetmeğe muvaffak olamadıklarını 
ııöyleın.iŞler, kovan sah1bt köylüler d• 
anlarının kovanlan ter~erek ka,. 
çıp gittlltlcrini önlerine gelene hay
retle anlatmak suretile c1erd yanını,_ 
!ardır. 

Bu garip hadisenin sebebini kimse 
anlıyamaıruş, fakat tam !ki gün aon
ra Alplerin bu kı.mıında m1lthiş bir 
dağ kayması vu.kuagelmif, köyde 118 
lrulan topralt altında kaldılı halde 
bir tek hayvanın. burnu lcanamaımf
tır. Çünkü evlerdeki kedtler bile fJd 
gi}n evvel köyü terketm.if bulunuyol'
lardı. HM.ise geçtikten ICJl1l'M. köye 
dönerek evlertni aradıklan görüldü. 

Sen Bemar lı:Opekler:tnhı bu hu
sustaki hassasiyetleri pek fazladır. 
Ben Bemar dağmd.ald. bir nhip for
le bir n.ka anlatıp; 

cKarh, sls11 ve k:a.mnltk btr gecede 
köpe#im1n ıdnclrl ellmde oldtıfu bal-

M. Kemalpaşa 3 (Akşam) - Su baskınından kasabanın Şevkctiye, Hamza
bey, Münifdede ve Atariye mahalleleri harap olmu.ş, Şeyhmüftü, Vfu·aca, 

Sanbey, Lalalşahin, Orta, Zuferbey ve Dere mahalleri su altında kalmıştır. 
Yukarıdaki resim su altında kalan mahalleleri ve yıkılan bir evi göstermek
tedir. 

Otobi.isler Ayaapafa yolile 
işliyorlar 

Maçka, Şişli, Kurtuluşa ifliyen otobib
ler, Tophane - Dolma.bahoe - AJ>agpa.p TG-
1ile Tak.sime çıkıyorlaı'. J:mnlyet mtıd.Dr
ltlQilnd.en BeledJyeye gelen blr raporda 
Yılbafllldan ıttbe..ren tsı.tblk edilen bu 10-
lun çok iyi n~e verdill, Bankalar aad
desinm kalabalıtını aza.ltt.Jlı, otobtl.tlerlıı 

daha. u Mnzin a.rtettıklen bu ltıbark bu 
tıW.e~ mubatuan 1A.ımn ıeidl.11 blldi
rllm!ftir. Belediye, tlmd1 k raporu iedt:ık 
etmett~dir. 

Y unanistanda bloke paralar 
Muhtelit zamanlarda Ywıa.n.lst&na .111..ıl 

!hra.ç etzn1e tacirlerin Yunanlıtand& bloke 
paralan vardı. Gerek Tilrt - YUnan kllrin~ 
ıı.nla.fm.uınm a7 90nuna kadar temdidi, 
gerellıJe bir ticaret heyetinin Anka.ra.ya 
releı:oet temula.ra. bQ.§lSJllUl müııaaebt!lttl• 
bu b1rtk:miş 1h~ bcdollerJ.n.ln tecltyesl b.
ra.rlqtmlmı§tır. İstanbul Uca.ret ~ı.ı.ı., 
YunM>•standa. bloke pa.nur1 bulunan ~h
racatçııanı od&ya m1lrac&a.i tdent n. A
dar 'Ye timden alaoe.kl.ı ol4U1a.ruu b,r
deWı:m.elerlnl bl141nn1.ol.lı. 

Sömikok kalmadı 
Belediyenin açtığı depol2rda sömikok 

kalmadıtından Belediye kooperattfintn 
ald.ılı KarabDl:: koku satılmağa baflan ınış
tır. Bu kömürden ilci bin ton vardır. Mev
sim müna.sebetlle birçok k imseler ktşlıt 
ihtiyaçlarını tedarik ettiklerinden kok ta
lebi •ski8'1 kadar çok delildir. Maamatib 
'l ınotör lle 1k1 vapurun Zonguldakta aö
ınıkot Ji1kUyere.lı: buctmlerde ll.m.a.n1m1za 
ıeımesı bekleniyor. -----

Belediyenin yaptıracağı ~araj 
otobil3 mtı.bayaaa.ı lıQ1n BeledJye Elek

t.rlk ıv.ı TramV6\Y \d&rYlnSn bir mönaluıaa. 
~ı Jum.ıftık. Mt1naıka38. m.üddet.a 
m.arita bit~. Yeni otobtisleıı j,p1n bl.r 
de ıı.ua.J Y&.Pılaoallnda.n ıaı:aJ bbıası lçıhL 
mü.sald bil' araa bulunacaktır. Bu arsada. 
ppılacalı: blnAnın pllnı etrafında Beledi. 
ye imar mtıdürl~ti ted.klklere ~hımış
tıt. Vali ve Belediye Reiııi Dr. Ltit!i Kırdar 
Bükreşte bulunduiu zaman Bük.reştc umu
mi garaJ b!ne.smın bet on kattllll füareı 
oldu{Cunu eömıüştül'. A.rlı(l. taEanutu Jtlba
rUe 90lı: fa}"dalı ıörült!ln bu blne.nı.n plA.nı 
ratınde. OOkrefe ııldec6k olan lm&r mll
dikUltö. mhnarJanndMl B. Rölmeddin t&
hfmd&n ~ tdlleoek. muva!ık: ıörO
liln'e bu ia.raJ da ona &öre yapılacaktn. 

• 
Dış ticaretimizde tahavvül -

maddelerimizin vaziyeti ihracat 
Bu hatta piyasa hareketlerinden 

evvel, dl§ ticaretimizdeki tahavvüller 
üzerinde durmak lbımdır. Bundan 
birkaç a-t1n evvel, bir ticaret heyetimi
mn ite.ıyaya hareket etmesi piyasada 
büyük bir alA.ka uyandırmıştır. Çün
kü beynelmilel vaziyetteki t.ahavvül 
üzerine, Türkiye - İtalya ticaretinde 
seri bir inkişaf görülmüştür. Vakıa 
harbin illlnından evvel de, İtalya 
Türkiyenin dış ticaretinde ikinci de
recede bir mevki ~gal etmişti. Şimdi 
bunun daha ziyade genişlemesi muh
temeldir. 

Eylôlden evvel harici ticaretimizdJ 
Almanya başta gelmekte idi. 'fürkiyı~
Almanya tıcarct münasebetleri 31 
ağustostan itibaren kesildiği z:ım:ın, 

bunun yerini kimin ~ıacağı belli d~
#ilc1i, piyasadaki kanaatlere göre, İn
giliz firmaları bu boşluğu dolduraca:{
lardı. Nitekim istanbuldaki İn!Jiliz : i
caret odası umumi katibi de yazdığı 
bir makalede bu hadiseden bahseder
ken, İngiliz fabrikalannın Türkiye 
piyasasını ihmal etmemeleıini iJeri 
sürmektedir. Bu tavsiyelerden sonra 
günün birinde İngiliz firmalarının 

piyasamızla daha geniş münasebetle
re girişeceğini üınid ediyoruz. 

Bu hafta içindeki h:idiselcrdcn 1iri 
de, Türkiye - Yunanbtan anamda 
yeni bir ticaret anla.~ması için hazır
lıklar yapılmasıdır. Bir Yunan ticaret 
heyeti, bu n:aksadla Yunan;standa;1 
memlcketimiz.e gelmiştir. Heyet ıld 
gündenberi Aı~kaı ada alakadar ;na
kamlarla tema~lara. başlamışlaıdır. Y<!
ni bir ticaret anlaşması yapılmasın~~ 

intizaren mevcud ticaret anlaşma&ı 

bu ay nihayetine kadar temdid edil
miştir. Beynclmild vaziyetteki tahav
vül üzerine, ticaret lşlerL>lln müsl{ül 
bir saflıaya girdiği malumdur. Bôyle 
:tamanlarda devlet ve komşu mc::mle· 
ketlerle ticari muamele!eıi arttırmak 
daha faydalıdır. Her ik: memleket bi
libirlerinin muhtaç oldukları malları, 
yekdiğerinden temin etmelidir, halbu
ki ticaı·etin harp :k.ayıclları yüzünden 
şimdikine nisbetle daha serbes old.u
tu devrede muayyen mallan başka 

memleketlerden tedarik etmek hatll'a 
gelebilirdi. Halbuki Türkiye - Yunani'3-
tan arasındaki siyasi dostluk ve müş
terek menfaatler icabı ol:ıraı... yckdiğ·e
rimizin mallarına karşı şimdi dalla 
ziyade alıcı vaziyette olmalıyı.z. 

İhracat maddelerimizin 
vaziyeti 

Tütün piyasasındaki haraıclli satış
lar, ancak Samstuı mıntaka:mıa inlü
sar etmektedir. Samsun, Bafra ya.km 
köylerin tütünleri Amerilmıı lmmpan
yaları tarafından satın alınmcldadır. 

Samsunda ecnebi alıcılardan başka bir 
grup ınevcud değildiı'. Avustw-ya tü
tün şirketi mübayaasını b1tirmi.5tir. 
Almanların dövizle tüt.ün alacağından 
bahsedenlere tesadüf e<lilrnektedir. Fa
kat bu haberleri teyid etmek mümkün 
değildir. 

Tütünden başka kw-u 1:1eyvalar üze
rinde dunmık lazım. ı.ıaalesc-( son gün
lerde. kuru meyva ihracatı p(;'k azdır. 
Bunun yegane .sebebi şu mretle izah 
edilebilir: 

Her sene olduğu gibi paskalye ve 
;yılb&§ı yurtuıarı ve eğlencelerinden 
sonra .kw·u mey,•a .thracatı durgun 
bir devre geçirir, bu durgunluk her 
aenc görülen mutad bir hadisedir. Bu 
aene de böyle olmuştur. Fakat bu se
ne kuru meyva müşterilerimizin ade· 
eli azaldığı için, durgunluk daha ba
riz bir sw'tte hissedilmektedir. Maa
mafih bu durgun devreden liOlll'a ge
ne kuru meyva piyasasının haraı·etli 
bir· devreye gireceğine kani olanlar 
goktur. 

Kuru meyvalar a.rasında fındılüan 
bahsetmek lazım gelirse, bunda Oire
l'Wl ve Ordudaki .son !elAketl de göz 
önünde tutmak lhımdu. Alman ha
brelere göre, Giresun Orduda fındık 

kırma fabrikaları ve depolar da harap 
olmuştur. BU yüzden 01resW1 ve Ordu 
piyasalanndaki mutad faaliyet felce 
uğramı§tu". Bu da fındık piyasasına 
menfi bir tesir icra ctm~tir. 
Yapağı, tiftik satışlarına gellı1ce, 

tngUtereden talepler başla..'ll~t.ır. li'a. 

kat henüz bu taleplerden sonra büyük 
bir sipariş görülınem~tir. Pamukla
nmıza gelince, Romanya, ve İtaly&
dan talep çoktur. Netice itibarile diye
biliriz ki, harbin husule getirdiğ'i ka.
yıdların tesiri altında, ihracatımız ge
ne hararetli bir devre geçirmekted!r. 
Mallarımıza karşı her taraftan tnlep 
vardır. Birkaç hafta evvel, Tict.ret 
Vekilimizin, İstanbul Ticaret odac;ıııda 
söylediği gibi, zirai mahsullerimizin !i
atleri eskisine nazaran daha kıyıııet.
lidir. Bilhassa pamuk fiatleri harpten 
evvelki nisbetle iki misli yüksekt r. 
Müşterisi de çoktm. Bundan başı a, 
maden cc~·heri, b~ü.ır "e buğday für;.:.
catı başlıyaca.k olursa, ihracat geJın
mizin aı tacağına şüphe yoktur. 

İthalat maddelerimizin 
vaziyeti 

İthalatı arttıımak, bu suretle pi
yasanın muhtaç olduğu mal!aıı dı-nu
dan bol miktarda getirmek... Ha . t 
pahalılığının önüne geçmek için hatır& 
gelen fikirlerden biri bu idi, nitekim 
deri ve demir gibi en ziyade ım:ııhı•; 
olduğumuz maddeler için Osmanlı Dan.

kası marifetile 70 bin İngiliz liralık biı· 
akreditif muamelesi açılmıştı. Alaka
dar tacirler akreditif için açıl<ın bu 
miktarı kafi görmüyorlar. Piyasan•n 
muhtaç olduğu rnaddeier çoktur. Bun
ları da tedaıik etmek için bankalınıa 
akreditif muamelesi açmasına ihti~ aç 
'ardır. Nitekim hergün muhtelif itJ,a. 
lat şubelcıine mensup tacirler, kendi
lerine de akreditif muamc!csl ::ıçı!ma
sı için Ticaret Vek:iletinc r.1ürac. :ı"'a 
bulunmaktadırlar. Bunların ara l .da 
çekirdek kakao isteyen fabrikalar bL 
le yardır. Bilhassa Ameı ikrtdan r.ırn .. -
cak maddeleri, dovizle tcı.l~rık et!nı.:k 
ihtiyacı gün geçtikçe kendisini h1s .. et
tirmektedir. Bu dn kabil olabilir, f:... 
kat zirai mahsullerimizi, biihasrn pa
muk, buğday gibi mallarımızı. balm-, 
krom ccvhcıi gibi madenlerimizi yük~ 
sek Iiatle satarak döviz temin cckbı.iı
sek... Htisyeııi ~ ı ni 

Eski eserlerin tespitine 
devam ediliyor 

Eyiip. Edirnekapı, TopkaıJı, Mcü·u-.ck:-
pısı. Silivrlkapı ve civarmdrı ki fıı;;ırı:ı ıı k;ı; 
içinde h:ır:..p ve muhafazası elzem ol"nl.ı
ım tesbiti işi tamamlanmıştır. Ş!mdi 
Üsküdm· \ie kı.smen de Gaiata 'c eh arın
daki eski eserlerin tesbitine başlan: c. k· 
tır. Bundan sonr:ı. eskl eıwrlerin mııl .. r.ı
zJ.sına aid tedbirler ittihaz edileceı.:t.r. 

Bahçekapıdaki Osmanlı ban
kası binası da istimlak 

edilecek 
Prost planına göre Yenicamhn c·trafını 

açmak i\zerc kemere bitişik Osmanlı ban
kası binasının da kaldırılması icnb f-tnll'K
tcdir. l\:lısırçarşısının ctrarı 1stlmlc.k edıl • 
mck .suretlle yıktırıldıktan sonra bııı-:ıd.ı. .i 
Osmanlı bankası binası ile yanınd~ıd tiak 
k:inlı::r da istimlak edilecektir. Bu .~ııretle 
Ycnicamlin elrafl tamanıilc arılac:ıl,tıl'. 

* Bakkalların sattıkları k:ı.rnımahuı 
içinde ycnilmeğc sallh olmıyanl:ı.nn ou
hmduğu görülmüştür. sucuk ve past:rm.-
bu· gibi kavurrnalann da ınuayenelcrıı., 
gayri sıhhi olanların imha edilmt-Icn .11 .. • 
krıdarlara. blldirllm!ştlr. * Bulundukları yerde Belediye sar.ıyı
nm yapılacağı Sultanahmedde Yerebatın 
earayı clvanndak.1 binaların kı~·metıcr.llln 
teRbltlne başlanmıştır. Yakmd:ı. btbııJı 1: 
murunelelerlne başlanacaktır. * Vali ve Belediye Reisi Dr. Liılfi für
d:.u· dün s&bah imar müdiirlüğünclt in.ar 
işleri etrafında. meşgul olmuştur. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

SENRLİK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 
l AYLllC 

TllrkiJe 

14()0 ~ 
160 .. 
<&00 :t 

ıeo • 

J!:cnebı 

sıoc kuı'ut 
H60 , 
ıoo • 

• 
Posta lttlhadma dl\hll oımıya.n ecnebt 
memleketler: S!mcllğt 3600, aitl aylılJ 

:!!>OO, tı9 aylııtı 1000 t:uru~tur. 
----· 

Adr~ telııd1ll için yirmi bea kur~tık pal 
gl5ndermelt lD-zundll'. 

Zilkade 26 - Kasım 60 
s. hnsa.k oüneo Öğle İkincil Ak.IJ:•m Yıı\sı 
E. 12,45 2,32 7,25 9,47 12,00 1,M 
Va. 5,40 7,26 12,19 14,42 16,55 18,31 

İ<\azehane: B:-.ı.hılli civan Acımill!lut 
eokak lfa. 13 



Bamlyet komprims! •• 

:Kızılay tubeslnln öntı mahqerailahl.
Yedlsinden yetm]flne kadar fakir, sen

Sin herkes gönlünden kopanı teellm etmete 
plml~. ıttmlnın kol11Dda üo kundura, lld 
f&pka. He dolu bir sandık, klmlnin ellDde 
dort kat çamaııırıa dolu bir ba."fUl. kiminin 
toltuğunda bir rolT-Ul, klnı!n.1n. omuzunda 
bir yatak dengi!. .. Eşyayı tesellüm eden m&
murlar parçülan sayıp mnlcbuz kesm~e 

nkıt bulamıyorlar. 

Boyle bir kalabalık ve kayna.şma bir de 
aç n) lıklann verildi~ yerlerde görülür 1... 
Yaln:z oradakilerin hem ccb!, b4tm eli bof, 
ancak gönlü doludur!. .. Bur:ıdaki.lerin c&
blnl bilmem amma el1 de gonlll de doluL 
Kalabalık arasında. fevkalfıde §1.k bir gen9 

tadın da var. Biran evvel lş1n1 bltlrlp ııtt
nıek için .sabırsızlandığı görülüyor. Müte
m~ diyen etrafmdakllere yalvanyor: 

- ~e olur, yol verln de eşyamı teslim edip 
J1de~im_. 

Bu tatlı rica h:unJyetll ~!&balığı büsbil
tün ham1yet.lendirdi, lr1 denkler, fişman çu
nlla.r, aandıklar, 1epetıeı aruından 101 
a~ıldı, ıeno kadın ıaııe masuma aokulclu. 

Fakat elinde ne b1r eora toıtlaaı, ne b1r 
p.nta, ne bir nllz Yardı. Yalmz •i ellnbı 
Rrçe parmalında elma kadal'Clk b!r patd 
..ııanıyordu. 

Gene; bdın memura adını lliyledikten 
90nra püeLln lpler1n1 çözdü, n et.rarında

tııertn bayretle btly1bnfi§ 16zlerl 6ntınde 

kilçüctlk patetın içinden §U evayı çıtanp 
sıeınura Wl1ın etU: 

62 çıtı oor&P, 12 kom.biner.on, 25 mendil, 
ı ppka, 11 blftz. 11 dtyenı_ 

\ 

C&m tilccan - Yıkılan nlerin yenJden yapılacağına yüzde yüs emin mJa:lnlz? ..• 
llemur - Elbettef ... 
- Öyleyse yaz benden beş yüs liral .. . 

! 
............................................. , 

Bir feliketzedc ile miilakat! .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- En.incan ldakcbedesi imiş, dıinle 
konuşmak isfJyor ! .... 

Diye od:ıma ıetirdiler. Ba.-.ınu kaldırdım, 
baktım, üstünde tcıııi:ı:, palı: si~·ab ltlr elbi
ı;e ftrdı. Elinde tuttııtu şapka, ihtikar 
ıanımını tıkanak bile, e.ll aşağı b~ .Liralık
tı! ..• İskarphıleri boyalL yüzü trqlı idi. 

Sttlııch:n &öılerim yaşardı: «MDll ha
miyet ıalcyan edince net.ke işte biyte olur, 
diye duşündüm. Bak, daha lt-laket yerinden 
yeni llurtulmq bir vatandaşı millet aasıl 
riydlrip kuşatmış. Aferin! •• 

•Yalnız yüııi bira:ı: solıun, dudaklarının 
kenarından keder bunatukları •rlD.Yor. 
C'.Gsleri de ae kadar dalım! ..• 

«Eb, bir feliketzeoctenln de yüzi rilecek, 
röUeri ışlldıyaealı: delil a!.-• 

- Adın ne laeaıı~enT ... diye sordUD. 
- Pana1ot Baklacidls!-
Set'incim ltlr kat .. ba arttı. ilendi 

Juıadlme: (il• llürriyet ao biiyilk ..,., diye 
ı:.ınldandım, nazarmda Ali de bir, ~op da, 
Salamon da, Panayot da! ... \atan llötele
rlndcn i .tırade etnıck için mutlaka Ahmed, 
Mehıned olına.lt lizını detti. İşte bir l'uıayot 
da l':n.ln<~anda )trl~mJ" iş ıüı; ~i ol
mu.t1 hatta felakt-t, de utra:rıı> geınıq._,, 
Güt~iim rururla kah rdı: 
- ?lie iş yapar,,ııı? ... dedim. Aclameata 

içini 1:ekti: 
- l\Ieşlıur (Caz-S:ız) bannı i~leUyorum 

bayını ! dedi. 
Kulaklarıma Jn:ınamadmı: 

- Ne. dedim, silı: l"tanbullu bir bar ahf
biaini% ha~-·· Fakat sızi bana bir Eninean 

fclikf'tzedf':llİ dediler! ••. 
Adam «"linl eebine aıtı, bir kal'tcl tlkanp 

matta: 
- Şw1:ı bak.sn da bir felakdn4• olup 

olmadıtmn an)&yln ! .•. dedL 
Baktım: Bir ltardak Tlsk.lnuı 5 ura,., bir 

lokma yemettn 1 liraya yazıJdıtı 1tlr liste 
ldL BtlJilk leliket yüzünden yılb ... poesl 
bara lwnse &itmemiş, bay Panayotaa elin
de Jt&ra destal yerine yemek: liı;teel blmlJ• 
tı! 

- Rüyuk foçmi obun ! dl"tlim. • - -.ı.ı.......a. ____ _.ı_ 

- ~ şey, bugün y~ta kimseler yotı ... 
- Mersi p:uam, diye ellerime unlnı:ıl • 

istedL 

Sanayide realite? .• 
- Şöyle küçük bir fare kapanı ı ti\ o 

dedık, l'~ aı?._ 
Tez&llhtılr t~ ayaklı bir merdn e l 

la.ra da.J&fll) t\stöne aç.radı. bir kutu ın 
di, açtı. İgladen t&Drdltı lcUçttlc bir ka 
nı, zsıif bir lornat ı&n.erlr ılbl, u 
mağt ııruuıda yüsümüze do{,'TU u n tı 

- Buyurun baylar, dedı. en son n od 
cMonte1ideo11 kapanı!. .. Kuş uçum. ı . 

Bllha.!sa Mil merakımı ı uyandırd· A 
kapanı mre çev1re tedk tt G 
hassas bir Alettt !fü kö..< 0 !nde de :r .ld 
harflerle cMontt.video• kel mesl yn ı .i dı 

Satıcı durmadan malını medh dl 
Chamberla!nhı tohretind n l tlf d 
tem )e 1&.bıiknlanndnn cnrn G. 
Spec hldlseslnden böyle bir kn •. n 
bulan r.eklla.ra hayran, p r. an v r 
panı allp tıktık. 

Bu lcad bize p ya.ı>ada g ru c = .• 
111- Uilınlerlni hıı.Urlattı. !\ e ı. 
bir doşem.ecl vıt.rlnlnde rah g 
lon takımı goreceğfz, fistuna d 
ha: 

1 l\Jajino takımı 

Başka bir & un b1r kumaşçı o 
renk renk kum1.ş r.tac:ık, ve kum !llll b 
ucunu ellutle çeldftirerek mcdhcdecl'k 

- Fin ID.&l"ka ltu kumaş bayım. Su iş 
mez. kW'f\Ul delmeE!. .. 

Binlerce irat ıttcatı marknsı arasın, r 
n1 bir illm daha ka..'"}facak : 

1 Tot.liter bıçaklan 

Hepı& • Oham.bedatn teınstye.ııl. M n• 
l'ido tapuaı IBtl beW ra.lbet bulac t. 
hıplert pua lı:ll'Makl.. .. 

Fakat tokJ!ter lııloatı 111-panırı Ya ha.H 
ne!. .. Her trqw. bn kaybetmek kort;;~ 
dan k1m.9e ;rtizftne b&tnuyncakı._ 

Carmea branncal• 
--==~ oımu, herkes fimdi hamiyet Janşındaf. .. - Blılyır, dedim, .sizo delil, İstaa•llllala

ral- - Bwılan da alın •Jm. karda kıfta ap1ı:;1an lflllmlere Terir&inill ••• 

1939 • • 
ıçın : 

'),? t{ 

@ / 

' 

,[/; (} 

r? /' 

1938 

\..ot-JYA 
il> ~ 

ço . 
~r-.\<.BI 
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llblte 1 

KÜÇÜK iLANLAR 
ıtOÇOıt tL1JfLA8 
l'ntaıAde ahv&Dıı cıe.amı znadd9-

Uııo. P1l'l m1Jal18G atn1eldıl bafta.. 
da iki ~ Ot det. rıefl'9dll~. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
~OSE, YOL, FABRhcALAB - İnfaa~ 

mıda. puanter idim. ÇalılJtıtım ~ flr
Dtin1n işlerinin bitme.il özarlı:ıe 5 çocu
tumıa 1'&J.Z lı:aldını.. Memleketin her taratı
n& giderim, bonsorvıslm vardır. Tahslllm 
ıt.onya suıtantsı 6 net sınıfına kada.rcm. 
it arıyorum. Adresim: Celı\l Bora, Adltp 
köyü Sapanca. - ı 

HER HANGİ BİR MtiESSESEDE - Blr 
&TUkatm yanında :U.tip olarak ça.lıfm&k 
ı.lyorum. Yaşım 18 dlr. Daktuo yazarım, 
ldllye Jtleri, dava açmak n sair itler blll
dm. Yazmı iyidir. İatiyen (Beyotlu Tarl&
b&p cadde:d No. 77) İlya mektuple. blldil'
meleı1.. - 1 

IADIN TERZİSİ - İyi bir kadın tend.11. 
bayan bir if anyor. Akşam'da (0. NJ ril
.ınuzune. mektupla. müracaatlan. - 4 

MEKTEP TALEBELERİ VELİLERİNE -
Oocukla.rm derslerinJ ö~ıı.ip .sınır geçm .. 
lerlnl temin için kibar bir alle nezdinde 
dahnt İngtll.z.ce ve wr dersler vermek ve 
mtirebbillk: ya.pabll~k orta yaşlı bir mu·· 
alllme ihtiyacı olanlar .Aqam'da. A. Z. ~ 
muzuna mektupla mll.ra.caat - 1 

BİR Tt1RK ŞOFÖR İŞ ARIYOR - Ort.a 
mektebi mezunu Fransızca bilir, hususlde 
çalışmak istiyor. Taşra.ya da. gider. Ak
~m'da (Şoför> rumuzuna mektupla mü
racaat. - ı 

KASA Bir müessese veya ticarethq.-
nenln kasa i~erini idareye tallbim, iste
nllen kefalet veya teminatı vermekle ben
ber bankaya da. depozito olarak: btn lir& 
.ratırınm. Taliplerin Akşam•da 11Kaaıh 

rtimuzuna. müracaatları. - 1 

2 - lşçt ARIY ANLAR 

stlTNİNE ARANIYOR - İki aylık 00-
ouıu olan genç ve .aıhhatli bir- sütnine ara
.myor. Şifll caddesi Ça.uka.ya ap&.rl.mıaA. 
1 ıımnara.ya müracaat - 1 

AR.UÇA öGRENllElt İSTİYO&UM -
Az zamanda iyi arapç& bilen bl.r1si. L&.

na.fmdan pratik arapça. kon~ıı.k öğren
mek fsUyorum, taliplerin adres ve oa,rtıa-
:aııı bildirir bir mektupla Aqamda. Arapça. 
~a. ı ı11muzuna. müracaıülanru rica ede
dm. -S 

3 - SATILIK EŞYA 
s \'l'ILIK OTOl\tOBiL - Yalnız husu.si

de k11lla.nılmı.ş Hudson marka lup:ılı blr 
oCom.obll aatıııktır. Görmek üzere capl
otıu Trakya garajında. Telefon: 22655. 

-ı 

SATILIK PİYANO - SLüdgart markalı 
meşhur Alınan piyan~u içi demir n çap
raz telli olarak satılıkt.ır. Taksim Tarlaba.
fl Yağhane sok:ılt No. 50 

SATILIK OTOMOBİL - Far~ markalı ve 
U mod l beş lA.stlğl yeni parçalan yeni 
datişmiş boyaıa muntazam bir otomobil 
..sele satılıktır. Görmek ve götü~ek iste-
19nler (60G'79) numaraya her zaman teı.
tan cdebWrler. -1 

HUSUSİ AZ n TEMİZ KULLANILlılIŞ -
Bir otomobil aıaeatıs .satmak i3te7enldr 
21242 ye .saat 8 ıa 17 aruında telefoo :ı 
müraca&l - l 

MATBAA MAKİNESİ - l'tnlk.s sablık 
Galaia .A.ıdan matbaası Tünel aı1c.ası. - ı 

4 - KiRALIK • St\.TILIK. 
KiRALIK MOBİLYALI APARTlllAH 

ARANIYOR - Küçük, fakat güzel, konfor-
hı möb~ bir apnrtıman dalre veya katı ara.
nıJOr. Her hangi bir semtte olabtllr. Müra
caat: Cevdet - Posta kutusu No. 3 istan
bul.. - 1 

9000 LİllAYA 8ATILJ][ APART. - Kur
tuluş S1nemk:ô7 tramva7 ista.ayonund.a tıo 
katlı, her katta 4 oda banyo, mutbak ve
salr kontörtt havi mükemmel apr. mıtılık
tu. Slnemköy istasyonu Bakkal Tatarot
lun:ı mllracnat. - ı 

gtaAJ.JJ[ AP. - BomonU. Tokalotlu 80L 
ŞUa J'Ul'd• bl1Yı 32. Kontorıu blr daire, 
hımLd.&r, ao*1ık 1 numaraya müracaa•. 

-ı 

8ATILD[ w IİRALIK APARTJMAN -
~ T~ caddesl 29-31 numa.ra!ı 1 
katlı • odalı gayet manzaralı müced.det 
apa.rııman hem. at.ılık n hem :tı.ralıktır 
ta.Uplerin ı tınett kata mflracaatıan. - H 

YAZIBANE HALİNDE - Sirkeci civarında 
Kahrama.nzade hnnuun üst katı kiralıktır. 
Kapıcıya ve Beyoğlu, Talimhane Taksinl 
Aprt. 3 No. ya müracaat. - J 

HİSSELİ - Bina, era.zi ve arsa alıyoruz. 
Hergüu saat 10-13 Galata, Tünel, Gülhan 
No. 13 müracaat. 

ACELE SATILIK BANE - Şehzadebap 
VeEnec1ler Camcıa.11 mahallesi Kemera?t.l 
sokak 8 oda, altındakl dtikklinı olan bah
çeli ahşap 23 numaralı ev satılıktır. Tram
vaya. bir dakika mesafededir. Gorlişmelt 
için Fatih Sofular caddesi 155/1 numara.ya 
müraca.a.t. - 4ı 

ACELE SATILIK - Beşiktaşda. bin arşın 
bahçeli dokuz odalı ahşap blr konak, arsa 
fiatina veya mübadele suretile satılıktır. 
Ta!.ı.·Uat ve pazarlık için: Galata, Tünel, 
Gülhan No. 13 - 4 

5 --- MÜTEFERRiK 
DANS DERSI,ERİ - Büyillı: rağbet bu

lan en son danslardan haktkt (Sulnk) 
Fokstrot hususi ve münferit olarak her gün 
den veriliyor. Müracaat saatlerl 12-13, 
1'1-21 e kadar Büyük Parmak.kapı tramvay 
dnrajfı 117 No. profesör Panosyan. - 4 

FRANSIZCA DERS ALMAK İSTİYEN 
TALEBELER - Yeni metodla kısa blr za
manda pek as ücret mukabillnde öğretir. 
Ayni zamanda Fransı.zc::ı. ve Türkçe t1ca.r1 
muhabereyi ve seri daktilo bilir geno blr 
bayan günde birkaç sant veya daimi blr it 
aramaktadır. Akşamda s. N. rümuzuna 
mektupla müracaat. - 2 

İNGİLİZCB n ALMANCA. DERSLERİ -
(Bahwnıs ticaret şubeleri ve bakalorya.) -
İngillıı: OXford ve Berll.n Onl-rersltestndeıı 
mezun b1r profesör tara.!ından en sert ve 
asri metodl& vertlir. - Fransızcayı mtıkem
mel konuşur. - Esaslı ve en sert usul. -
Coret mut.edil - (Prof. H.) ı11muzuna mele-

MB&'.l'tl'PLAB.INIZI Al.DiBiNiZ 
oueı.emı. !darehaneslnl aclrea ola

rak göJterm1t olan tarllerlmlwdea 

& S. K . - Ö. K. - Pol - Pansiyon 

namlanna ıelen mektupları 1dıı.ı-eha~ 
nemlzden atdırmalan mercudur. 

Uzun kış gecelerinde hOf vakit 
geçirmek içln meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunus! 

• 
Bu seri 6 büyük ve resimli cilddir. 

Beher cildin fiati 80 kuru4-

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için liati: 4 liradır. 
revzı yeri: AKŞAM matbaaa Tel: 20981 

Yüzde yirmi Iskonto knpena 

Bu kuponu kesip •Akşam ınatbauı 
kitap servisine• getirir veya gönderir
seniz flat üzerinden size yüzde 20 ı ... 
konta yapılacaktır. 

Lokmanhekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehauıaı 
Dlftll7ola 111 

11Da7ene Datlert Pazar barit her ela 
1,1-1 Bala, Cumartesi l,l·U fubra-,a 

T. 1!191 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

-

o. D. Yollan Sıvas ceı ateqeahıde ça&ftlrı1mak imeN teorttbell eıektrlkoi ustala.nna 
Uıtıya,o :vardır. 

YUkiek tenttür febekes.inoe, motilır mm~ n tamiratmda, uıiitemadl To müten~ 
Tip motör sa.rgıl&nı:ı.da. ce.l.ıfmıt taoilerdllll taHp olanlann ıo gtln zarfında R. Pafa n 

ruıda. blı1Dc1 lfletme madüılütiiııe miraeaa&lan. cOO• 

* Aşatıda mevkii, nm, senelik muhammen kira bedeli, muvakkat temin&t.l 7Ullı gaJ!l 
nıenkulldr BJ'rl a,n ve üoer sene mftddetle a.oık arttırma uaullle klra.ya vertıecekttr. Mil· 
sayede 22111g40 pe.za~1 gt1n8 saat 11 de Sirkecide 8. İfletnıe bl.n.a3ı.nda A. B. kom.la
yonu tı:ıratmdan yapılncaktır. İ&te.tl11.er1n 81!ll i'Üll T8 aaatte kom.Lsyona aelmelert ıt.
r:ı.mdır. Şıı.rtnamelıır parrunz olarak kom18yondan verllmektedlr. 

MevkU Nen Senelik ltlra Tem..inU 
S1rkec1 ~on iki adet kübik satıt ba.rakaaı 401 lira Q0,21 L. 
Yeşllköy • No. :ı satıt ba.rakaaı 101 • 22.'11 L. 
:Balnrlı.öy 11 Sa.tıt barakMı 240 > 54,00 L. 

clS& 

Türk Hava Kurumu Model Uçak Müsabakası 
'1/1/941? trı.rlhlnde Yeşil.köy Tayyare meyda.nında yapılması mükarre.r olan model 

tayy:ıre müsabakası amatörlerin iOOterdlkleri aın ür.er1ne H/1/940 paza.r rüntln• talik 
edllmlşttr. dB~ 
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Türkiye RadyodifÜ"EYOll Fostalan 

Dalga uzunıu~u 
Türkiye Radyosu 

1648 m. 182 Kc./L UO Kw. 
Ankara Radyosu 

T. A. P. 31.7 m. 0465 KcJs 20 K. W. 
TÜRKİYE SAATİLE 

Ankara radyosu 31.'7 metre kısa dalp 
p08tulle her ıön yapılmakta olan ecnebi 
dmerde haberler ne.şriya.it proırra.mı: 

Blrlnci sen1s İklncl servı.. 
İranca 
Arap9& 
Elence 
Frımıırzca 
Balprca. 

Saat 12..00 Saat 17 ,30 
• n.ıı ,. 11.4.6 
.. 13.45 • 18.'5 
• 14.00 " !1.01 
)'I 14.30 llı 18.st 

CUMARTESİ 6 fl / 940 
13,30 Program ve memleket saat :lYatı. 

13,35 Ajans ve meteorolojl haberleri, 13,50 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Kemal }qt
yazi Seyhun, Cevdet Kozan, 1- Okuyan: 
Müz.eyyen Senar, 1- Tatyos Suzinak peşra
vı, 2- Refik Manyas - Suzlnak şı:ı.rkı: (Zev
kin ne ise söyle hicap eyleme), 3- Arif bı:ıy
Suz1na.k şarkı: (Beni bizar ederken), 3-
Arif bey - Suzinak şarkı: (Sevdim seni 
ben), 5- Kemal Niyazi Seyhun: Kemençe 
taksimi, 6- Ari! bey - Suzinak şarltJ: CA.t
kuıla yanmaktadır), 'l- Zeki Arlf - Su'31-
nak şarkı: (Sevdim seveli), 8- Halk tür
küsü: (Bülbul ne gezersia çukuı ovada), 
9- Halk türkü.:;ü: {(İrafa fincan koydum), 
14,30 Mü1Jk: Riyaseticlımhur bandosu (Şef: 
İhsan Kiinçcr), 1- R. Barsotti: Marş, 2-
L. Kanen: Kapris <Vals), 3- :\fozart: F1-
garonun duğünü operasmın uvertüru, 4.
G. Puccin1: Tosca. operı.ı.smdan fantezi, 5-
F. Popy: Hint kervam, 15,15-15.30 Müztk 
cazband (Pi.) 

18 Program ve memleket saat ayarı, 18,05 
Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,40 Konu§
ma (Günün. meseleleri), 18,55 Serbes saat, 
19,10 Memleket saat. ayarı. Ajans ve nıet&
oroloji haberleri. 19,30 Türk müziği: Hallı:: 
türkiılerl, Azize Tazem ve Sadi Yaver Ata
man, 19,45 Tüık muziği: saz eserleri, Ça
l:mıar: Hakkı Derman, Şerif Içll, Hasan 
Gtir, Hamdi Tokay, Basri Üfler, 2010 Ko· 
nu.şma (Yurt bilgisi ve sevgisi), 20,25 Türk 
müziği: Çalanlar; Kemal Niyazi Seyhtuı, 
Cevdet Çağla, Cevdet Kozan, izzettin Ök
te, 1- Okuyan: Senıaha.t Özdenses, 1- 8$
nlha. fütmbıı.y - Uşşak şarkı; (Yıktı bir mol
tem), 2- Melekset - U~'ak şarkı: (Usan
dım ağlamaktan), 3- Udi Ahmet; - Karcıhı 
şarkı: (Görünce ben seni), 4- Şerif İçli -
Saba şarkı: (Düş ben gibi bir aşka>, :t -
Okuyan: Mahmut Karında..ş, 1- Ar.it bey -
Bicu şa.rkı; (Benim hallın flrakınla. ya
mandır), 2- lllcaz şarkı: (Yürü dllber y~ 
rü sa.çın sürünsün), 3- Hlcazklr faZ'lu: CAA· 
oam olur güneş gider). ~ Klarnet Şükrü. -
K&rcıtar şarkı: masta. bir ümit ile). 3-
0kuyan: Sa.dl Hoş.ses, 1- Dede - Rast IJat
ıo: (Hatımndan çık.mu asla>, 2- Şükrü -
ııaı.t şarki: (Uyusam göğsüne koysam ıu 
huouna.lı başı.>, 3- Kemani ruza - Rast ~· 
kı: (Bugün hiç bakmadın). 4- Şemsetti4 
Ziya. - Mahur şarkı: (Şu güzele bir ba.klıı), 
:U,15 Müzik: Kliçük orkestra (Şet: Necip 
&!}km), 1- Karl Konmak: Viyanad.a gee9, 
2- Lalo: Fantezi, a- J. Strauss: Viyana ka;
Dl (\"9.ls), 4- Brahma: Maca.r dansı. No. ı. 
22,15 Memleket saat ayan, Ajans haberleri, 
ziraat, esham - tahvilat. kambiyo - nukut 
borsası (flat). 22,35 Konuşma (Ecnebi 
dlUerde - yalnız kısa dalga. po.staslle), 31, 
35 Müzik: OpereUel'dcn seçme pargalu 
(;pl,), (Yalnız uzun dalp postulle), .» 

Müyzllc: Ca:llbo.nd (Pi.), 23,25-23,SO Ya.ruıkl 
program Te ka.pa.Dlf. 

BULMA CAMIZ 

• ........... _ 
• .......... _ 
• 1--t--+-
1 

a 

' 
•O 

Soldan ssta: 
l - Şart edatı - Bahtiyarlık. 
2 - A!yon istihsal edilen. neba.tm yap. 
s - Tersi cesur dellltanlıdu:ı - Şikiz. 
4 - Hukuku umum.lye. 
6 - Başına A gelirse bal yapar - Ali.D. 
8 - RüzgV - Bir nevi binek anbul. 
'l - Çalım - Salm:ıtia.n emir. 
8 - Başuıa. cİ11 gelirse mfunkOn olma cle-

melrtlr - Zor deRU. 
D - Blr azamız - Araba. kullanan. 
ıo - otuz dokuzdaın biıı fazla ~ YanmJI. 
Yukandan aşaiı: 
ı - Hatırlatmak. 
1 - İç1nde sarmısalı.: "l'al'. 

a - Tersi bir orman a~acıdır - Yapına&. 
4 - Ba,fm& A gellme bir erkek lsn.ld.lr • 

Ba§1na (Ti) gelirse parmak ucunda bul• 
nur. 

6 - Terai asmaktan e~ - Beyhude. 
8 - Yemek - Baflll& ci'11 tellrM PIUta.flll 

olur - Kaymaktan emir. 
7 - Ayaklan bulunan biı1 teshin VQ.81.W,,.. 

sı. 

8 - Zurnacının a.rkada.p. 
D - E~lmenln ba.rJla.ngıcı - Kukla oyıu..

tuı. 
10 - Traşm başı - Başına ıL• gelirse ~ 

ri3tiyan azizlerlndn birlnin lsmldir - Yl»o 
maktan emlr. 

Geçen bulnıeaamızın halli 
Soldan sata ı 
1 - Boşaltmak, 2 - İzabe, Ji:4ek, a -

Ballna, İka., 4 - En, Değ-erli, 5 - Meg, Balm,, 
6 - LaaJ., Banke, 7 - İncellk, An, 8 - Oe
~ Ev, 9 - Kar, Kancık, 10 - İks.zen. 

Yukandan a.şııtı: 
ı - Biberli, Ki, 2 - Ozan, Ancat. S -

Sel, Macera.. 4 - Abideler,~ - LOneg, ı... 
ka, 8 - Ağ, Bisa.n, 7 - Me, ~ 1 - All
DA. ..,._ il - Kekl!QYi. 10 - K&lmen. 

i: MEŞRUTiYETTE SARAY ve BABIALI 
ı . Yazan: stJLEYMAN KA.Ni İRT&'W - Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur. 
... Tefrika No. 134 

Hükumet Abdülhamidi lstanbula celbetmeğe karar 
verdi, fakat Abdülhamid ilk teklifleri reddetti 

Buna Yıldızda bulunan eski mes
kükılt kolleksiyonu ile diğer kolleksi
yonların, mücevherat ile eşyanın va 
nadide hayvanlaıın bedelleri ilave 
edilirse millet parası olarak Abdülha
mid uhdesine geçip bu defa istirdad 
olunan hazinenin üç milyon altını aş.
tığı anlaşılır. 

Bu mühim para meselesi bu suret
le intaç olunduktan ve Ordu köşkün
den ayrılıp çıkmak istiyen Abdüna
him efendi ile sultan ve kadınların, 
ağaların müfarakatinden sonra Ab
dülhamid için Selanikte daha müste
rih, fakat yeknasak bir hayat başla
dı. Ta Balkan harbine kadar ... 

Balkan harbinde mağlubiyetler te
vali ettiği sırada Selanik şehrinin de 
düşman eline gecmesi ihtimali hasıl 
olmustu. 

Bir. gün muhafız zabitlerden biri 
temiz çamaşırlarını Selanik:te çıkan 
Yeni Asır gazetesinin bir nüshasına 
sarıp köşkün muhafızlarla harem
ağalanna mahsus hamamına gireı:; 
yıkandıktan sonra çıkarken kirli ça.
maşırlannı odasına getirmesini ha
demeye tenbih eder. Biraz sonra mü
sahip Söhreddin ağa hamama gelir; 
gazeteYı görüp alır; çıkınca Abdili· 
hamide takdim eder. 

Gazetede o günlerin siyasi vaziyeti 
hakkında .mütalaalar yürütülüyor, 
halin vehameti izah ediliyordu. Bunu 
okuyunca Abdülhamidi derin düşün
ce almı.?tı. 

Rumelide ordulanınızın uğradıkları 
mağlı1·biyetler hakkında aldıkları. ma.. 
Iümat Abdüllıamidde ve haremınde 
endiseleri artırıyordu, kadınlar: 
-· Düsmanlar Sel&niği topa tutar· 

larsa biz ne olacağız'? 
Diye sıkıntıdan bir hale geliyor-

lardı. 
Hükumet nilıayet Abdulhamidi İa-

tanbula celbetmeğe karar veımişti. 
Abdillhamid bu yolda yapılan tek

lifleri reddetti. 
Acaba ne maksadla? Ne umuyor

du? Hukfuııetten şahsı ve ailesi için 
istediği halde alamadığı hürriy~ti 
dü.şmanlnnn mı kendisine verı:ııes nt 
beklemelt istiyordu? Böyle bır hal 
Taki olursa tekrar tahta geçmek ha
yaline mi düşnüiştü? Bugünlerde 
Abdülharnidin halinde bir başkalık 
görülüyordu. Asabiyeti artmı,şh. Et
rafındakilerin sözlerinden anla.şıldı
ğına göre dualarını uzatıyordu. (Bu
harii serif) okumağa başlamıştı! 

Hilkümet nihayet Abdülhamldi ik
naa kızı Naile sultanın kocası Adliye 
nazırı Abdürre.hınan paşa zade Aıif 
Hikmet paşayı gönderdi. Aıif Hikmet 
paşa bu vazifede muvaffak oldu. Ab
dülhamid Yunan gemilerinin tasal
lutuna meydan verilmemek üzere Se-
1A.n1ğe gönderilmiş olan Alm~ıya se
faretinin Laureley ve.puril~ Istanbu
la celbolundu. Kendisine Istanbulda. 
Beylerbeyi sarayı tahsis olundu. 

Besinci sultan Murad Çırağan sa
ra.yuı°da nasıl ya.şadı ise o de. Beyler
bevi sarayına öyle kapandı. 

Abdülhamid daha Se1ft.nikte iken 
Trablusgarp için İtalya ile harp vu
kuuna, Yunanlılarla Bulgarların an.. 
taşmış buıwunaıanna ç.ok şaşım.ş ve: 

__ Ben makamda olsaydım hunla.
nn hiç biri olmazdı! 

Demişti. 
Umuml harp esnasında hükumetçe 

Abdülhamidin de hanedanının diğer 
azasile birlikte Ana.doluya nakli tas
mim edil.roişti. Lüzum kalmadı. (1) 

Bundan som'a Abdülhamldin Bey
lerbeyi sa.1-a.yındaki hayatı blr defa 
~hzade Nuredd.ln erendi validesi Be-. 
biçe hamının buraya girmesi üzerine 
bir kaç gün için sükünetini kaybetti; 
Behice hanım Beylerbeyi sa.rayından 

uzaklaştıktan sonra (2) yine eski haline 
avdet etti. Abdülhamid İstanbula gel
dikten sonra çocuklarlle, torunlaril• 
görüşmek istemiş, bunun için yanın
daki ha.remağalanndan Şöhreddin 
ağa va.sıtaslle sultan Reşada. müra
caat eylemiş idi. Sultan Reşad: 

- Bence bunda. bir mahzur yok ise 
de bir kere vükel~nın reyini almak za
ruridir. 
Cevabını gönderdi VükelA sabık h~ 

mn ~ erkek çocuklarlle gö 

megini muvafık bulmadı. Yalnız ıo.. 
larile küçük torunlarına görü.şmesina 
müsaade edildi. Abdülhamid de zaı

ruri olarak bw1a muvafakat etti. Kı• 
laril~ mülakatında muhafızı Rasim 
beyin hanımı da hazır bulunacaktı. 

Mül8.kat günü sultan Hamid Rasim 
beyin hanımını sağ, kadınlarını sol 
tarafına aldı. Kendisi ayakta durdu. 

Sultan Hamidin büyük kızı Zekiye 
sultan (doğumu H. 1289) babasuun 
huzuruna giıince dayanamadı; ay.ak
lan.na kapandı. 

- Sizi böyle mi görecektik! 
Diye suzüküdaze, ağlamağa başla.

dl. .A!bdülhamid metanetini muhafaza 
ederek: 

- İnsanlar kederlerile doğarlar. 
Mukadderata sükunet 'ite itaatle tAbt 
olmak insanlara vecibedir! 

Dıyerek kızını tuttu. kaldırdı. Son
ı-a. (Fazla söz söylemeyin!) demek 
istercesine: 

- Muhafızım Rasim beyin hanımıt 
Diye van.ındaki hanım efendlyi k:ırr 

lan.na takdim etti. Kızlar babala.nnm 
maksadını anlıyarak hallerine. dill&
rlııe çeki. düzen verdiler. 

Sultan Hamid gelinlerinin yanla.
nnda getirdiklcıi genç t-0runlan ile 
de görüştü. 

Ölmeden bu tel!lkiye pek zyiade 
memnuniyet izhar ettL 

Nereden nereye? 
Al>dülhamidin beşinci ikbali ve 

şehzade Ahmed Nureddin efendinin 
(doğmnu H. 1319) validesi Behice 
hanını Seldniğe gitnıiyerek İstanbu~ 
da ka!mı.ştı. Evvelll Zekiye sul~anın 
konağında, sonıa esvapçıbaşı Ismet 
beyin Akaretler tarafındaki evinde 
oturmuş, daha sonra oğlu ile beraber 
Şişlide kira ile bir konağa ta~ 

Sultan Re.ş.a.ddan kendisi ve şeh2:e.
desi için bir lmnak tahsis olunmasını 
istemişti. 

Sultan Resadın oğlu Necmeddin 
efendinin artık ölümü günleri idl. 
Sul tıın Reşad: 

- Beklesinler! Necmeddinden k&
lacak konağı onlara tahsis ederiz! 

Va.adında bLılumnuş~u ! (3) 
Abdülhamid.in büyük şP.hzades.t 

Mehmed Selim efendi (doğumu 9 
zilkade 128S.) analan ıwn küçük ka~ 
~esi Nureddln efendiye vasi olmuşttL 

Selim efendi kızı Nem.ika sultanı 
(doğumu R. 1305) Kenan beyle ev
lendiıivordu. Bu düğünde yapılan 
mesanf Behice hanım ile oğlunun 
bütceleıini iyiden iyiye sarstı. Behice 
hanınun parası zaten çok değildJ. 
Havli elması var ise de bunlar da tu,. 
ta~ın elinde kaldı. Şehzade Nureddin 
efendiye hazineden verilen 125 altuı 
mB.as ile Behice hanımın heın kendi· 
sini~. Jıem şehzade dairesinin bütün 
mesarıfını temin eylemesi lı\zım geli
yordu. İdare ne olduğunu btlem1yen 
bir saray kadını için ne güç ve bafl& 
çılalm.az bir iş idi bul 

sarayda para heasabma alışınarnıt 
Behice hanım şaşıııp kalmıştı. Otur-
duğu konağın kirasını bile veremı.. 
yordu. Sultanları ziyarete gidecek 
değil, sokağa cıkacak hali kalma.
roıştı. 

Sıkıntısından ağlıyordu. Evindeki 
hediye eşyaya, hatta. murassa şef.. 
kat nisanının elmaslarına kadar sattı.. 

K.on~ğın vergi borcu için selAınlık 
dairesinin kirası haczedtlmlştl. Htıı. 
kO.met kirayı istiyordu. 

Balkan muharebesi deva.m,.. ediyo~ 
du. 

Behice hanım sultan Reşada mO.-
racaat ederek 125 llra m884 ne bir 
şehzade dairesini geçindirmek, üste 
kira dahi vermek mlimkün olamadı
ğından Nişanta.şında valide sultan 
konağının kendilerine tahsisini rlca 
etti. (Arkan var) 

(l) A.şalnda. izah olunaca.k.tıl'. 
(2) A.şo.~ıda i?:ah olunacakbl'. 
(3) Sultan Reşe.dın ihtiyarladıkça rahtJa 

Ml şefkati azaldığından evvelce bahsetmlf
ttk. Şehzade İbrahitn Tevfik efendlnln kıta 
Kadri.ye ırultan (dotumu H. 1312) azmatlktl 
Sarayda emektar bazı kallnlar tahsl.sat.ıan. 
nın azlığından şikA.yetıerde bulunuyorlardı. 
Bu şikA.yetler kendls1ne aksetmesi iizcrlnj 
bir gi.ln Maliye nazırı Cavid bey padişaha 
bunda.n ba.hsetmı~L Sultan Reşad: 

_ Kadriye sultan yakında ölecektir. Ouud 
maaşını bunlo.ra. tevzi ederiz! cevabını ver-
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Erbaa ve köylerindeki hasar .... ,. 
harabe 

beş 
halindedir, Erbaada 

on ev ·sağlam kaldı 
6 köy 

ancak 
Yardım maçlan 

Hasılatı Felaketzedelere 
tahsis edllen musabaka

lar bugUn başllyor 

Erbaa 3 (Akşam) - Zelzele felAkeU 
hakkında şimdilik tesblt edebildiğim 
mütemmim malü.ınat şudur: 

Kozlu nahiyesine bağlı Karkın, 
Miğril, Fındıcak köylari tamamen 
mahvolmuştur. Tekke nahiyesine 
bağlı Geydugan, Yerkuzlu, 1?1e~le, 
Aladun, Zilhor, Aydınsofu koylen de 
büyük zayiat içindedir. 

Zelzele kasabanın ve köylerin sula
ra yakın yerlerinde büyük yarıklar aç
mıştır. Kaza merkezinde oturabilecek 
halde duran beş on ev müstesna diğer 
evlerin yarısı yıkılmış, kalanları da 
şiddetli fırtınalaı-dan birer birer yı

kılmaktadır. 
Bu büyük felaket karşısında Tokat 

vilayetinden 60 k,adar çadır, Samsun 
ve Uldikten kamyonlarla ekmek gel
miş ve felaketzedelere dağıtılmıştır. 

Felaketzedelere yardım 
edenler 

Erbaa ve köylerinin uğradığı zel
zele felaketi karşısında Erbaadan yar
dıma koşanların isimlerini bildiriyo
rum: Erbaa tutun tüccarlarından Hil
kimoğlu Halis zelzele felaketini mü
teakıb hasara uğramıyan büyük tü
tün deposunu derhal felaketzedelere 
tahsis etmiş, ı 50 ye yakın ailenin yi
yeceklerini de temin etmektedir. Sam
sun Ford acentası mümessili Hacıoğlu 
Suleyrnan iki kamyon dolusu ekmekle 
bir kamyon yiyecek göndermiştir. I...8-

dik halkı ve belediyesinin de kamypnlar 
dolusu gbnullu amele ve ekmek gön
deı-mesi halkımızı çok minnettar et
miştir. Halk Ladiklileri ve Belediye 
resi Mustafa Cabiyi şükranla anmak
tadır. 

Amasya, Erbaa ve Niksardan 
Samsuna yaralı geliyor 

Samsun (Akşam) - BW1dan ev
velki mektubumla haber verdiğim 
Çarşambadaki insan zayiatı, bugün 
memleket hastanesinde ölen üç ağır 
yaralı ile 63 kişiye baliğ olmuştur. 

Çarsamba koyleıinde araştırma yap
mak ve enkaz altında var ise insan 
kurtarmak üzere müteaddit kollardan 
çıkarılan kurtarma ekipleri faaliyet- ' 
lerine devam etmektedir. Yeni alınan 
haberlere nazaran Çarşambanın Sa
mail - Suaslı köyünde bir tek baraka 
kalmamlş. Köy adeta tuzlabuz ol
muştur. Bir çoban 90 koyunile birlik
te kaybolmuştur. Çarşamba köylerin
de en çok hasarat Alibeyli köyünde
dir. 

Amasya, Erbaa ve Niksardan gön
derilen yaralılar peyderpey şehrlınize 
gelmekte ve Memleket hastanesine 
yatınlmaktadır. Amasya ve Tokat vi
IAyetıerine her türlü yardım yapılını
ya da bqlaıum.,tır. İki üç gündür de
vam eden şiddetli yağmur neticeain
de Amasya ve Tokat vilft.yetlerlne gi-

den yolun Havzadan on kilometre 
kadar ilerisinde bulunan şosenin b1r 
kısmını ve Çllenk köprüsünü sular 
götürmüştür. Bafrada da Kızılırmak 
iki metre kadar yükselmiştir. Suların 
artması ve .şehre hücumundan kor
kulduğu için ırmak kenarında nöbe\. 
çiler bulundurulmaktadır. 

Üzüm ve incir fiatler i 
İzmir (Akşam) - İzmir üzüm Te 

incir ihracatçılar birliği heyeti umu
miyesi toplanm~, üzüm için yeni ih
raç fiatıeri tesbit eylemiştir. Bu f1at
ler FOB İzmir olmak üzere İngiltere 
için 7 numara 16 şilin, 8 numara. 19 
şilin, 9 numara 21 şilin, 10 numara 2-l 
şilin 9 peni ve 11 numara 30 şiıtndir. 
İngiltereden başka memleketler için 
tesbit edilen fiatler de şöyledir: 

7 numara (kilo başına) 12,25 ku
ruş, 8 numara 13,25 kuruş, 9 numara 
15,25 kuruş, 10 numara 17,75 kuruş 
ve 11 numara 21,5 kuruştur. Bu fiat
ler, Ticaret Vekaletince tasdik edil
dikten sonra muteber olacaktır. 

Uzun, uzun düşünmeğe 
hacet yok! 

«Akşamııa bir KÜÇÜK İLAN 
vermek kafidir. 

Güneş klübü binası bölge 
tarafından satın alındı 

Taksimdeki Güneş klubfi binasının Be
den Terbiyesi Istanbul bolge merkezi na
mına. alınmak uzere iken muamelenin .lZa
ması uzerine bır mıiteahhide satıldığını 
evelce blldJttnlştik. 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre 
apor merkezi olarak çok munasip bir ma
halde bulunan bu binayı satın alan mu
tea.hhld spor ida.recllerinin gosterdlği lü
zumu nazarı dikkate alarak men!aatlnd~n 
feragat edip binayı Beden Terbiyesi mü
dürlütüne satmat& razı olduğunu btldir
mlştir. 
Bugıinlerde ferağ muamelesi yapılacak 

olan bina ileride Taksim meydanının ala
catı §ekle nazaran çok kıymetll blr mev
kide bulunmak.ta, buna mukabil az bir 
para ile alınmaktadır. 

Hllen Taksimde bir apartıman katında 
kira ile oturan bölge merkezi luzum görü
len tadlllt ve bazı tamiratı muteakip der
hal yeni bin&.8lna ta§ınacaktır. İstanbul 
aporeulannı senelerdenberi sürüp gelmek
te olan göçebelikten kurtararak bir bina 
aahlbl eden Beden Terbiyesi genel direk
törü general Oemll Taner Ue sporcu ~·au
ın.bı doktor Ltltti Kıırdara bllhassa teşek
kür ederiz. 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 29 Nakleden : (Vd _ Nu) 

---------------------~~~ 
Kadıncağız büyük bir gayret sar

fiyle salona geçti. Tavan b&Şlnın üze
rinde dönüyor, yer ayaklannın altın-
dan .kaçıyor gibiydi. 

Hakikaten de masasının üzerinde 
bir inektup duruyordu. .. 

Titreyen ellerile açtı. &!tırlara. gos 
gezdirdi. Baygın bir halde halının 
üzerine yuvarlandı. 

MektUpta şu satırlar vardı: 

Bidayet, . 
s~ bana karşı merhametsız dav-

f'Gndınu., Ben ~ s* ayni suretle ha-

reket ed.e~ğim. . 
Madem ki ben hayattayım, ınsan 

ümidsizlikten ölemez demektir. 
Bu mektubu okuduğunuz sırad.:ı, 

beni lnılamıyacağınız derecede sizden 
uzakta bulunacağım. 

Bürlıan 

••• 
Anlattığımız hadiseler üzerinden 

on dokuz sene geçmişti. 
Yunanistanın bir yat klübüne aid, 

yatla kotra arası bir gemi, beyaz 
martı gibi süzülerek, Marmarada iler-
liyordu. 

Albatros ismin~ki bu yelkenli ff 

motörlü yapıya bakanlar, sahipleri-
nin pek mes'ud olduklarına, refah 
içinde yüzdüklerine hükmederdi. 

İçinde altı tane kadar usta tayfa 
vardı. Hepsi de zarif ve sakız gibi 
elbiseler giymi~lerdi. Onlardan maa
da, bir ahçı ve iki garson, emre ima
de bulunuyordu. 

Albatros İstanbul limanına yana
şınca, salonunun bulunduğu cihetten 
iki kibar zat çıktı. Güvertede bir 
müddet kaptanla görüştüler. Kaptan 
onları dostça sellmladı. Biribirlerlnin 
ellerini sıktılar. Polis muameleyi ta
mamlamış bulunuyordu. 

Bu iki zat - ki, yatın bunlar için 
geldiği anlaşılıyordu - arkalarında 
bir uşak, uşağın elinde de bavullar 
olarak sahile çıktılar. 

Otomobile bindiler. Beyoğluna doğ
ru ilerlediler. 

Aralarında epey sin farkı vardı. 
Biri yaslı, diğeri gençti. Yaşlısı her 
çağda tahfl1!n edilebilirdi. Zayıf ve 
parşmenleşmiş yanaklarile öyle bir 
tipti ki kaçında. olduğu iyice anlaşı
ıamıyordu. İnce ve çizgili dudakların
da tehdidklr bir ifade olduğunu, dik
katli bir gös kaçırmudı. &maW ka-

En mühim karıılaıma yarın 
Fener - Galatasaray araım· 

da olacak 

Bütün Türk T&tand&tlannın milli fell
ket tartısında fellket.zede k&rdetlerln• 
yardım için harekete ıeçtikleri bu and& 
81>Qrcul&nmız da her yiiretl sWıyan va
tand&f rtbt bu milli nzlfede yer almatı 
kabul eUrılt bulunmaktadırlar. 
Sporculanmızın milli yardım ifindeltl 

bu hareketlerini takdirle karşılamak ic:ı.p 
etmektedir. Çünkü muhtelif miıe.!SeSelerde 
yulfe rören bu arkadafl&r möueeselerinln 
yardım yek<ınunu kabartan ll.Aelerlne 
isimlerini taydettlrmekle Uk mu&veneti ita 
ederken ayni zamanda bugünden ltlbaı-en 
başlanacak (Yardım maçlan) na fftırU:
le felllcetzede kardeşlerimize fl'len de yar
dımı kabul etmiş olmaktadırlar. 
Yardım maçla.n hasılatının kabanlc bir 

yekılnu bulma.ııı için tertip komitesi tara
fından seyirclai en çok 10 klüp arasında 
yapılması dütünillen müsabakalarda, fştl
rAk ettirllmlyen şehrimizdeki dJğer 24 
klübUn bu yardım maçlarına ithal edl.lmP
lerl hususunda yaptıkları müracaaibrı.n 
fa7Jalığı sporculanmwn bu ~te ne kadar 
titiz davrandıklarını meydana çıkarmak· 
tadır. 

Fakat kJuplerimlzin bu haklı arzusu 
vakit ve saha kifayetsizliği yüzünden \sat 
1mk0.nı gorülemiyerek on klubun birbiıi
rile karşılaşması mecburiyeti hasıl olmuf 
ve maçlar bu şekilde tekarrür etmlıtir. 

Sporeulann yardım işinde gösterdikleri 
bu candan alakayı memnuniyetle ka)de
derken spor meraklısı halkımızdan da ay
ni alAlmyı beklediğımlzl soylemeğe lüzum 
gormüyoruz. 

Çunku hasılatı kam!Jen yuvalarının ha
rabesi karşısında titreşen yurddaşlanmız.a 
tahsls edilecek olan bu maçlara gelmekle 
spor zevkleri tatmin edilecek olan lij)Orse
verlerlmiz ayni zamanda verecekleri para
ların bu hayırlı işe tahsisi dolayısile bu
gun ve yann Taksim stadını doldurncalt
lartnda şuphemiz yoktur. 

Musabakalara bugün 13.30 da başlan:ı
cak ve yarın yapılacak karşılaşmalarla. 

yarciım maçları nihayet bulmuş olacaktı?. 
Maçları idare edet:ek olan hakemler, stad
da vazife gorenler ve nihayet stad idaresi 
Ue klupler hiç bır suretle ~~ hiç bir nam 
altında para almıyacaklardır. Yalnız l u 
maçlara ald olmak üzere butün davetiye
ler kaldınlmıştır. Yardım maçlarının ın

rası ve hakemleri şu şeldlde te.sbit edil
miştir: 

Cumartesi: 
Beykoz - Kurtuluş saat 13,30. Hakem: Tank 
Şişli - Pera saat 15. Hakem: A. Adem. 

Pasar: 
Gıineş - İ. Splr saat 11. Hakem: Halid Ezge 
Beşiktaş - Vefa saat 13. Hakem: Şazi Tezcan 
Fener - Galatasaray saat 15. Hakem: Sami 

Sporcuların şükranı 
Güneş klübünden: Müessislerimlzd~n 

reisimiz merhum Sedat Rızanın cenaz~ 
merasimine iştirak lütfunda bulunan spor
cu arkadaşlara, beden terbiyesi Istanbuı 
bölgesine, ve vapur tahsisi suretııe buyuk 
bir kadirşinaslık gösteren Devlet Denl.zyol
Jarı Umum Müdürlıiğune Guneşlllerln rn!
bi minnet ve şulı:ranlannı saygılarımla ar 
zederim. ikinci Reis 

Kenıal Rlfat 

panmışlar; efendileıinin esrarıııı fa
şetmemek için gayet tedbirli duru
yorlar hissini vennekteydileı·. 
Adamın kısık ve küçuk gbzlerinde 

de şeytanca bir ışık parıldamakta idi. 
Türk toprağına ayak basar basmaz 

çehresinde bariz bir memnuniyet be
lirdi. Ayni zamanda kainata meydan 
okurmuş gibi bir hali vardı. 

Daha dikkatli gözden geçirenler, 
bu adamı belki de Kolon beyzade 
Kudretin can düşmanı olan Bahaed
dine benzetirlerdi. 

Fakat bu, zihinde fazla yer etme
mesi icap eden bir şüpheydi. 

Otelin salonunda bir müddet otur
dular. Yolculuklarının yorgunluğunu 
alıyor gibiydiler. Bu sırads, yaşlı 
adam, bir viski getirtti, yavaş yavaş 
içerken, kısık gözlerlle genç arkada
şını süzüyordu. 

o ne kadar ufak tef ek, zayıf ve sa
kilse, delikanlı o derece yakışıklı, za
rif ve bütün manasile kadınların 
meftun olacakları bir erkekti. Genç
liğinin bütün şaşaası yüzünde parlı
yor, vücudu endamının bütün çevik
liğini gösteriyordu. 

Saçları siyah, teni mat, çehresi 
Don Juan tablosu gibiydi. Kısa haya
tında birçok kadın muvaffakiyetleri 
elde etmlf, hareketlerinde mağrur 

bir erkeğin t.avırlan görünüyordu. 
Kısaca bir tarine: 

/SLAM T AR/HiNDE 

TDrk kahraman 
T8trlb. No. 21 Yazan: l•ke 

Selim Endülüıte çok kadın aHrmÜ§, fakat 
güzeline raılamamıı ve ona candan itı}t,.._---·-1f•-

Aelmaıı Hdnci bir atlı 70la çıkararak. (ltı
~p) in de bafı kopanldığuıı Tanka bll-

* Selim, lfbllly179 ıellnce, MarJan&11 bu-
ltMtını, onunla konup.catını, batıl ba 
prt.rblın& aftvenerek, Selmandan onu 
alMAlmı umuyordu. 

Sellın, M&ryanaya ı<>- k.oyıru11tu. 
Şehtre gelince, arkadaf}anna aordu: 
- MarJana hanıi h&plshanede y&t,ıyorl 
Sellmln arll:&dqlan gilliiftüler: 
- O, yatında, senden daha t&llhll can

lar& DUlp olac&k. 
Ve bu sabitlerden biri lllve ıW: 
- Geç kaldın, Sellml İspanyol dilberi 

eam yolunu tuttu. 
Sellm, Marya.nanın hallfeye hrdiye ola

rak gönderildllinl duyunca f8.flrdı. O. Mal
J&nayı lfblli1ede bula.catından o kadar 
emindi ki ... 

- Onun burad&n uzül&ft.ırılacalmı ak-
lımdan blle ı~ırme.miftlm. 

Diyordu. 
Zabitler hep birden cevap verdiler: 
- Biz de ummuyorduk, &Um! Faka,, 

Selman böyle tensip etti. Son lı:aflle ne yo
la çıkarıldı. 

- Yolda kaçar sanıyorum. Benim tanı
dıtun Maryana katiyen lap&nya toprak
larından ayrılamaz. 

- Koll&nnı batladıl&r .. Cezayire kadar 
batlı gidecek. Oradan bir gemi ne Suriye 
aahlllne götürecekler. 

Sellm kulaklarına. inanamıyordu .. 
Butun uınldlerl suya d{işmÜ§tü. 
O, Ispanyada Maryana kadar gazel bir 

kadın gormemışti. 
Maryana da Selime: 
- Sen, şimdiye kadar go,rduğum erkek

lerin en güzell, en yakışıklısısınl deml.ş~i. 
Marya.nanın sevgisinde samimiyet aran

mazdı. Fakat, Selim, onu candan ~vmtş
tl. 

Selim o gece bir çadırda yattı. 
Gcnüne uyku girmiyordu. Miıtemadiyen 

Maryanayı duşunüyordu. 
Eğer kafile bir iki gun once hareket et -

mlş olsaşdı, Selim peşlerinden gl.dip Mar
yanayı kurtaracaktı. Bunu böyle .tuoıun
m~. Ondan tıtesinin nereye vnracağı
nı düşünemiyordu. Fakat, ne yazık ti, Ka
tue yola çıkalı on günden :fazla olmuıtu. 

Selim, vaziteslnl terkedlp bir kadın pe
§inden gidecek ve arkada.tlanndan ayrıla
cak kadar duygusuz bir genç de değildi. 
Bir yandan da. Endulüste temin ett\~i şe
refli mevklinl düşünerek: 

- Ah, Maryana, seni keşki gormeseydim. 
Diye sabaha kadar g&ı yaşı dokmüş, hıç

kıra hıçkıra ağlamıştı. 

Selim ertesi sabah gozler1n1 açınca, Ç!\

dınn ÖRünde nöbetçi ile konuşan bir bdın 
aesl. duydu. 
Kadın : 

- Selimı gormek istiyorum. 
Diyor, nöbetçi : 
- Şimdi goremezsin_ zabitim çolı: yor-

gundur, uyuyor .. 
Diye cevap veıiyordu. 
Selim bu sesi tanıdı. 
Ve çadırdan başını uzatarak: 
- Fatma . . 
Dıye seslendi. 
Fatma, erkek gibi, beli kılıçlı, başı sarıklı 

gezer ve uzun boyu, sert bakışlarlle çok 
heybetli görünurdü. 

Fat.ına. Sliml gor ünce sevindi: 
- Çoktanberi nerdeydln? Geldiğini duy

dum da seni görmeğe geldim. 
Diyerek çadırdan içeriye girdi. 
Selim (Kızıl Flllp)i takibe giderken Fat

ma da başka bir iş uzerinde idi; bu y\izı:len 
birlblrlerlnl gore.memlşlerdl. Selim, Fat
nıanın cesaretini, atılganlığını takdir !d"?r
di. Hatt.9. bir gün : 

- Yirmi tane korkak arkadaşla yola cık
maktansa, yalnız Fatma lle gil.mek rtaha 
hayırlıdır. 

Ba.ştan aşağı kadar kuvvet, ahenk 
ve zindelik ifade ediyordu. 

Fakat bilhassa dikkati celbeden 
hususiyeti, iri siyah gözleriydi. Kadi
fe gibi tatlı bir renkleri ve yumuşak 
bir ifadeleri vardı. Havva kızlarını 
baştan çıkarmak için yalnız bunlar 
kAfiydi. 

Yaşlı erkek, muhatabına bakarak, 
kurnazca gülümsedi. 

Genç, d06tça, ldeta laubali bir 
halle: 

- Uyur _.gibi bir haliniz var! - dedi. 
- Bilirsin ki azizim, benim bir gö-

süın uyur, öteki uyanık kalır. 

- Bravo... Hayatta öyle olmalı ..• 
Yılanların usulü de böyleymiş diye 
bir kitapta okumuştum... Tefbihte 
bata olmaz ... 

- Meslek icabı... Fakat doğrusu-
nu istersen bu hayattan bıktım. 

Delikanlı, bir of çekerke: 
- Ya ben ...• dedi. 
- Sabret... Bir seneye kalmaz, 

mukadderatımız taayyün eder, Sü
hacığım! 

Genç adam, alaylı alaylı: 
- İnşallah tahminleriniz doğru 

çıkart • dedi. - Fakat ben şüphele
niyorum. 

- Azizim! Talihinden ve benden 
bir fikAyetin var mı? 

- Estağfirullah! Ne demek? 
- Hayatımda sana bir ~y l'aade-

Demlftl. Selimin a.rko.datlan onu Fatm• 
ne sevişiyor sanırlardı. 

Belim ispanyaya gelinceye kadar, belki 
:ratmara brf1 ruhunda bir temayftl duy
Dlllf, hattıl bu temayülünü Fa~a da 
ihsas emıı.ti. Fakat, Ispanyaya geldllı:tf!a 
80nra, 1f1n rengi değl§Dllft1. 

Endtilöa- Her zaman ilkbahara ben ü-
1en, battan b&I& çiçeklerle, yemyefil ağ~_ç
Jar.la. bezenmif .. güzellerile meflıur bir ul
keydl. 

8ellm Bndüluae geldikten ve adını ba 
pnda bir bqta süze.1 ve cazibeli kadınla 
karfılqtıkt&n sonra, ıratma.yı çoktan unut -
muttu. 

Zaten Ispanyollann: 
cKalp akçe, para olmıya.n yerde geç•r!a 
8öBü de Sellmin görii§ ft dÜfUlluılerml 

91ibuk deliftimıeie .sebep olmuftu. 
Selim Bndülllate çok k&dın ıörmüt, hep

.ıılnin ael'1lmele, okp.nm&la llyık oldutwnı 
aıılıunıı, fa.kat, Maryana kadar p~Jlnl 
ıörmemlf ve ona candan lşık olmuştu. 
(Km! Ji'Wp)l takibe ıtttitl günler içinde, 
o, Ma.ryana-,ı bir d&kika bile unutmanııştı. 
Her zaman gmünün önünde onun ince, za
rif ve kelebekler kadar narin hayalini go · 
rOr, mütemadlyen içini çeker dururdu. 

o, Maryananın iç yüzünü, daha doğrusu 
teytan1 cephe&lnf görememiş, a.nlıyama:r~ıı
tı. 

Maryana hiç bir erketı sevmezdi .. 
Çünkü o, <A.fk)a inanmıyan bir kadındı. 
Selim, Marya.nayı kolay kolay unuCan.ı)'&-

cağını anlamıştı. 

Fatmanın o sabah bu kadar erken e ···
flnln ve onu tatlı uykudan uyandırış1111Q 
ne manası vardı? 

Fatinanın ilk suali şu oldu: 
- Fillpln bQfını sen mi kopardın, Se

llm? 
Selim mağrurane bir ta vırla cevap Yer-

di: 
- Evet ... 
Fatma: 
- Seni. tebrik ederim, dedi, bu gece duy

dum ieldlğinl. Güneşin doğmasını bek!İye
medim.. şefalt sökerken kalktım.. '!ana 
geldlm. Artık Endülus (Kam cübbelller)tn 
tahnkkümunden kurtulmuştur. 

Ve gulerek ilave etti : 
Selman, bu muvaffak.ıyetin1 du~unt:a 

ne kadar sevlnı:ı:Ui bilsen. 
Selim yavaşça ba.şını salladı: 
•- Neye yarar, Fatma? Maryanayı go e

medim .. Şama gitmiş .. » 
Diye bağırmak istedi.. birden kendini 

güç.lükle tutarak: mırıldandı: 
u- F1llpl.n başını koparmak büyük bir if 

de~ll. Daha buralarda. kaldıkça çok bu
yük hizmetler goreceğlz. Yararlıklanmız 
fedakA.rlıklanmız birlblrlnl takip edecek. 
Belk.l yarın kralın, o birgün lspanyol pr n,_ 
lerinin başlarını da koparacağızh 

Fatma tekrar sordu: 
- Iıbiliyede ne ~amana kadar kalac~ğ12!, 

Seltm? 
- Belll olmaz. Beliti yarın, oblirgun Gar

nata uzeri.ne yururuz. 
- Dundenberi, Tarıkın ispanya kra"ıını 

esir aldığı rivayeti var. Acaba doğru mu? 
- Selman b:ı.na blrşey soylemedl. Bun

lar birer tahminden ibaret olsa gerek 
Kral, bugün yakalanmazsa, yarın muh l!ı:.
:tak: .surette ele geçecektir. Ben de b:ış.:a 
bir haber duydum: (Musa bin Nasir) A.frl
kadan geliyormuş. Endülüse valll umu:n! 
olmuş. Art.ık Ispanya tarihe gômüldü dt!
mektlr. Kı.ştale civarında ve garpteki prens
lerin savaşları boşunadır. 

Fatma duşunmeğc ba§ladı: 
- Musa bın Nasir gelirse, Tank n e o!a

cak? Ispanyayı tarihe goçuren Tarık de
lil mi? 

- O, henuz işgal edilmlyen bazı kuçuk 
tehirleri de işgal ettikten ve Luzltanya cı
het.lerlnde sı~ınan Ispa.nyol asllzadelerın1 
de yakaladıktan sonra Şama donecekml§. 

(Ark&sı var) 

dip de yapmadığını oldu mu? 
- Hayıl', tabiil 

- Seni !ena. vaziyetlere soktum 
mu? 

- Sokmadınız. .. Başım hen uz bir 
belaya girmedi! 

- Öyleyse bırak; mukadderatını 
daima ben idare edeyim. 

- Peki amma, bakalım bu işin 
sonu nasıl çıkacak. 

- Söylediğim gibi, bir sene dişini 
aık Sühacığunl 

- Sonra? 

- Sonra hayat genişliyecektir; 

tehlikesiz bir hal alacaktır. Bareket
leriınlzde tamamlle hür olacağı.al 
Hulisa, evladım, talebem, sen meralı 
etme... Bir senecik sabredeceksin .•• 
Hiçbir sızıltı vermiyeceflzl 

Genç adam, içini çekti: 

- Kellemlzden ohnayalım, hapa 
t.ıkılmayalını da ... 

Ya.şlı adam: 
- Tsss .. . - dedi. - Böyle sözleri al· 

zına alına... Duvarlann kulağı var• 
dır; ifltilir . . . Hatta şu saatte şu sa
londa kimse bulunmasa bile ... 

Ve kafasını iki yana salladı: 

- Ah korkak, ah ..• 

- Korkak değilim ... Göreceksinil. .. 

(bkası var) 



cneti me leketlerde da yardım 
komitelarl teşkll ediliyor 

Aoaatrcılya 10,000 aterlin, Muır yeniden 1,000 
Mıaır lira•, Atina da 6,000 dolar teberrii etti 

vermekMI 'Ye birik loCllanmm PQlafma~
tadırlar. 

&alr.ua 1 (A.A..) - Kab1reden bJldlrUcU
llne .-. haretetlan fel&tet1redelerl 
JU"dlm lçln Mımda tetetktll etmJf olan 
komite Jenlden 1000 lllmr l1ruı teberrl 
kabul eylem)ftlr. 

Komiteye bir çot da eva ı&ıderllmet
tedlr. 
~ 15 <A.A.) - Buenos - A1rea e191· 

l1lln1D blld1rdlltne nazaran hereketıars fe
Wtetzedelertne )'&l"dım için cenubi Ame
rltada komiteler tqekktll eJlemlf ve taa
llJete geçmlftlr. 

Anbra 5 <A.A.> - .Japon ıefaretl erki
m Ue TflrtıJede J8t11M .Japon toJcmltl 
gamma felAlrebedelere bir )'&l"dım olmak 
üzere bugiln .Japon efaretl tarafınduı 
1000 Ura tmll ed!Jmlfllr. 

Allbra 1 (A.A..) - Noneç maatıJıatıtı
an. budıı, selaele felüebeclelerlne bir 
JUdUll olarak taba namına Jfbı Ura te
belri etmlfUr. 
AYUtralya ve Yuaoalavyaıun 

teberrüleri 
Lontİnı 6 - AYUStralya hükdmett 

Anadolu feJltetzedeleı1ne on bin ın.. 
lillz Uruı teberril etmiştir. 

Belgfw4 1 (A.A.) - Yupda~ 
hilk6metl, T8rldyede1d Dbe1e w.. 
tetzedelerlne yardım olmak ilzere OQ 
milyon dhıar kıymetinde bıfaat mal
semeal teberrilQne karar Ter:mlfUr. 

Amasyada dün yeniden 
zelzele oldu evler yıkıldı 

(IJ"f tarafı ı net ıahJfllk) 
ahir 't'8 amanlık yıınımJf ~ n ve 
63 abJt "' amanlık 2 karakol, 1 
mektep, 2 camı, 1 buauat muhasebe 
lllnaiı WıUJreU suretle halara uira-
llllfbr. 
Enincan Askeri mJı.bi 

talebeleri Konyacla 
Anten 1 (Telefcmla) ~ !ıJWlar 

matamıara gelen malOinata gke, 
Snlncan askeri orta okul talebeleri-
m Mmll olan w dQıı abalı Bnln
eandan hareJr.et eden huaust tren bu 
•'kfam. saat 20 sularında Konyaya 
ftll1 olmU,ftur. Talebeler Konya as
brl orta okulu tarafmdan hazırla
Dall yerlerde mlafir edUmif}erdlr. 
AJDl trenle astetı meldepler müfet
Uşl albay Adil de Ezlncandan Konya
p plmlftlr. 

Amaa)'ada zelzele 
A=ava 5 (A.A.) - BUgttn Ezine 
~ l8M 16,67 de 'üC aniye 
IDren oldukça tlddetll blr zelzele Ol• 

m'Qf Ye Sara)'ösfl köJ(inde. Ü Rllele
d& lWap olan nlerden dördü bu )'(lz
dea yılnJınıtıır. Bir imini felaketzede.. 
Jeft lliJDaklar yapıhmf, Jl1ecek gön
~. 

Enincandan aelecelr yavrular 
ınmnı & (A.A.) - Çocuk Esirgeme 

JwruDıu genel merkezi idare heyeU 
•••ndan Erzurum saylavı bayan Na
kQır Biawı l8lze1e mmt.atasn>daki ço;. 
CUklan almak ve Ankaraya getirmek 
o.ete Brzlncana hareket et:nüftir. 

Bil ilk ll'UPUD yerJ.epcett Keçiören
deki Jenl pa91onun huırhklan bit
mlJ Ye yavrulara en iyi batabllecet 
tn>JrA.nJar hazırlanmı§tır. 

Tirk maarif cemiyetinin 
&ıincan felikebedelerine 

yardımı 
Erzlııcanda tel&kete utrayıp ana

- mbeM Jıralmıt ola~~ 

lanndan otuma çaiJDda olup ut 
t.ahatllnt bitlrmlf veya ilk t.ahatıtn 
acm aımtma 1e1mtf on erkek ve on. 
kıs çocutunun Türk lılaarlf cem1yeU 
taratmdan otutuımuına ve bu -. 
retle bunlar için her Jı1 dörder •bln. 
l1ranm sartma Ti bu it için flmdl
den an bin l1rabk Hhalsatm aynl
maama TOrt Maar1f cemlJeU mer
bs idare hfJJ9Unce tarar verlldlll 
ve bu brarm 111111 Jardım lıııom1&ell 
rellliltne anedllcftil :Qıeınnuntyetle 
haber abnmıfbr. 

Feliketzeclelerden bir kısmi 
otellere yerl91tiriliyor 
Samıun 5 (A.A.) - Bareketllrs 

netlcesl 8amauD fehr1ııde nıert yı. 
kılan veya iakln edllmlyecet b1r ha
le geldi~ anı1411an yurddaflardan 
muhtaç oldukları anl•f11&n 378 ldfl 
febrin dokuz muhtelif ot.etinde tef. 
rlk edilen odalara yerJett;irllmif .,. 
lafe Ti ibateleri llU1I Jardmı komite
since temin oımmm,ıur. 

Adana 5 (A.A.) - Dün f8hrlnUe 
BnlDcan fel&bbedllertnde mQrek. 

kep 58 tlflllk bir b.flle ge1mif .,. 
otellere yeri~. l'eWmtlede 
mısanrıere Adana Kızıla.1ı tahYalta 
öile ve aqam yemetıerJni vermeöe
dlr. 

Memleketimizdeki Alman 
bankalarmm kapanacaiı 

doiru deiil 
Ankara 5 (A.A.) - Son gilnlenle 

memleketfmizdeld. Alman bantalın.. 
nın kapmacağına dair matbuatta ha
berler görillmettedir. MezkQr baııb
lann vuku bulan müracaatıaruıa 4 .. 
zaran bu haberlerin asılsız oldulu ..ı.n
lqıımııtır. 

Eıtonyacla kit 
TaDlnn 5 (A.A.) - Kar tahakasıDJn 

fnh•Ade taımhi';, ~ bfltGn 
«*mobil mUnaJrallımt dmdurmupur. 

KaçiJkpazarda 
bir ev yıkıldı 

Enkaz altlncla kalan Fahri79 
hacaldanndan yaralandı 

DQn •kfam Userl, ltilçilkpuarda 
bir n yılnlmıf, et sırada evde bulunan 
J'ahrlye adin.da blr kadın da eııku 
altında kalarat bacaklanndan alır 
surette yaralanmıştır. 

Yıkılan ev Demirtq maballealnde 
sabunhane arkasındaki sokakta W2 
numaralıdır. Sahibi Tevftkttr. Rüs&
Jfn adında b1rl kira ne oturmatta. 
dır. Bu eve çok eski umanclan kal· 
ma tarlhl bir duvar bltlfiktlr. Dün 
aaat 18,30 8Ularuıda duvardan D
pan ve tahminen dört metre m•Jrtht 
büyütlqilııde bir kaya parç8ll 
ev11ı Ozertne dOfmtıf ve 3 katlı olan 
bu m içinde oturulması mümtiln 
olamayacat derecede yılmuştır. Ya
mlanan Falırlye, Basanın karısıdır. 
tyi bir tesadüf eseri olarak kaza 
anında sokak kapısı önünde lmlf ve 
ancat bacaklarından yaralanmıştır. 
Ş&Jed odada olsaydı kazaya kurban. 
gidecekti. Yaralı hastaneye kaldınl· 

llllfbr. 

Garp cephesinde 
lnailiz tayyareleri Almanya 

lzerinde uçtular 

Londra 5 (A.A.) - Hava Nezaretin-
' den teblll edilmiştir: 

Gece, İnglllz tayyarel~ri Almanya
nın şimal batısı üzerinde keflf UÇUf
lan ve Hettgoland körf~deld denls 
tayyare üsleri üzerinde de devrlJe 
uçUflaı1 yaplDlflardır. Bütün 1ngWs 
tayyareleri salimen üslerine dönmilf
lerdlr. 

Ptırf& 5 (A.A.) - Havas ajansına 
göre askeri vaziyet: Askeri harekü 
hep mevzil devriye ve keflf faaliyet.. 
lerlne tnh1sar etmektedir. Dün bu 
faaliyet bUbaesa Sarre'ln garbında 

daba lltade fiddetll ~Uftur. Şim
dlp lm&IU - ~ ...... 
olan Moselle biraz t&VSUJUf, Sarre'ln 
garbi canlanmıştır. 

Diler taraftan hemen hemen bütün 
cephede artan bir topçu faallyeU 
taydedtlJnlftlr. Rblnden ŞbDa1 dent
slne kadar uzanan Alman tuvvetıe
rtnhı vulyetlnde bir deilffkHt yok· 
tur. 

Kahve yüklü bir Alman va· 
para yakalandı 

Parla 5 (A.A.) - llatln gazeteal, 
Atıu clenlz1ndeld Fransız fllosunun 
Alman bandıralı Sanıate vapurunu 
)'akalayarak Fransaya olOOO ton kah
n getirmesi üzerine kahve flatlerJn.. 
de yiibelmenin önüne pçllecellN 
blldlrmektedir. 

Bir tayyare bir lnailiz vapu
runa mitralyözle atet açb 
PRnama 5 (A.A.) - Haber ahndJiı

na göre, bir Alman tayyareai Blue 
star IJne kumpanyasm.m 11,449 tıoıı-
11* Tu8can star Jo1cu 'Vapurunu bom
bardıman etmlftlr. Taarruz, vapur tn
gib sahlllerlnden uzaklaftıktan son
ra vuku bulmuştur. 

Tayyare evveli beş bomba atnuf, 
fakat bombalar vapura isabet etme
mlftlr. Tayyare o uman alçalarak 
mitralyöz ateşlle vapuru taramıftır._ 

Te1a1z memuru muavini yaralammf
tu. Vapurun deft bataryua faa1119te 
geomif, tanare uzaklepnap mecbur 
blmıfbı'.. 

Bu arada haberdar edilen bir hal
Us harp gem1lt gelerek yara1ı tel8iscl,t 
gemiye abmfbr. ------

Polonya ordusu 
General Sikorald Framız 

Bqveldlile aöriitti 
Parls 5 (A.A.) - Bafvekll Daladter, 

general Denaln refakatinde kanc:Uslul 
ziyarete gelen general Slkoraki'yi ka
bul etmi§tlr. Siyasi mah1lllerde temin 
edllcQlne göre bu müWmt esnasında 
l'ransada tefldl edilmekte olan Polon
ya ordusundan istifade meaelest görtl· 
fÜllllÜ§tür. 

Dlier cihetten Sovyetıerln Polon
yada lgal ettıtıerl arazide Bo]fevlJdlll 
tn'k1pf eWrdlklerl Polonya rnabftne-
l'IQde IÖJ~. 

stanbulu teberr · 
465,020 liraya çıktı 

· (Bqtarafı l lnd ltllılf.t.) 
İataııbul keza•an KmlaJ fllbeldne 

halk taratmdan dün yapılan teberril
atuı Uatelln1 aşaiıya derceellyoruz: 
Lira Kurq 
802I .,, J'aWı 

HTt a Kadık6J 
1921 Ü Byilp 
m Sarıyer 

2HOO llmin&ıtl 
1200 Bettktat 
811 41 Adalar 

- ttstOdar I08. ~ 
SSO H Beytm 

8111 BeJOlla 
tlO .. Qat&Jc& 

1200 Yalova 
1011 so Slllm 
881 so Şile 

IOUI 18 

Dünkü teahhücller 
B1mdan b&fka dün de şehrlmllde

ki 1ktlaadl ve tJcarl müesseselerm 
mftmesstııertıe muteber taclrlerlmis
den blr lmmı daha villyetteıd Mllll 
tomlteye müracaat ederek yardım 

teahhütlerlnde bulunmuşlardır. DOn
ttt teahhüdlerln yekfuıu 2M92 liradır. 

Teahhüdat listesini de kaydedlyo. 
ruz: 
Lira KUrtJt 
2000 Sabuncuzade Mehmecl l)aJdr n 

1000 
132 

550 
500 
700 

2000 
1500 
'100 

700 
1000 
1IOO 
ıoo 
000 
1000 

3000 -'110 

400 
'IOO .. 
IOO 

2om 

mahd11ma 
Abdi Fuad ve türetlaı 
Abdi Fuad ve ıOretlaı mfleae
ııesl amele41 
Alemdarzade Yahya filrekllı 
Marko Toledo '" Mehmed Kara 
İstanbul kauçuk ve tablo fab
rltuı 
Suraakt mahdumları 
Abuaf BenhaJiDı 

Abdillkerlm otunan 1lma1ı 
Ha:rdar 
llenlucat IJmit'.?d 
B. l'ahrl Birol 
Mensucat 1&11tral fabrltaa 
Çlçll 
Leon Semerd1an 
lla1nll lnla&t flrketl 

Uater .JUberman 
Alev vanuıu ve mahduma 
Londrada Brltif AmerUwı 
Tabato f1rktU B. N-1 ..... 
Mltat vaaıtaslle 
Dericlllk Umlted lli'tetl 
~ ...... biraderler 
KinMlr Kolclyan 
Ebeyan Haçadorfaa 

qya ve erzak teberriiü 
Dün de ~ bir çok eva ve 

enalt teberril edllmlştir. Kızılay mer
kezi tarafından toplanan 8fY&D1Jl dün 
Tokat, Giresun Te Orduya leYtlne 
b&flanmıştır. Bundan bqka ltLzılay 
teliket saııasma sevkedllecek eşya, 

enak vesaire için Etlmesudda bir de
po tesis etmlftlr. Bu depo namına dün 
İstanbuldan 36 balye yün battaniye, 
27 sandık kavurma, 50 kova yal, 5 
andlk haTlU. 9 ba.lye yün fanlll, S 
bal19 ld1lm gönderilmiştir. 

150 çadır Amasyaya, 52 balya yün 
battaniye de Tokat& gönderllmiftlr. 

Milli yardım komitesine 
miihim bir tebeırii 

Reaam ~tullah sumer, Relalcümbatı 
t.Det tn&ıtııln ytlkıek mö.saadelerUe Jt.P
tlll blJb bir portnlertnl Mll1l 1Udua 
kamltealne teberrtl etmiftlr. Portreye u
pd bba Ura laJmet takdir olunmq " 
fl]u1mls b6rik mtnnıelerlnden biri ta
nfmdan mibaJaU& tetarrilr eyleadftlr. _ 

Feliketzecleler ınenfaatine 
miiaamere ve komeı"ler 

Bnılncan feıt.tetzMelert için tertıb ~l
len )'Udun pceıert ıromeıtedn1n utı tpet 
llnema•nda, 1klncLll de din &qam Qen• 
berlltaf llnemunda 'Yedlmlftlr. Qot rai• 
bet &6ren bu tomerıere Tabbndekl Krl&
ı.ı pzhı0111Dda baJan $afl)e n arbdaf
ıan .. he,.U ile tadın Macar orbstnll 
m11D .. U!MD lftlrat et:mettedlr. 
Bu tomertsden QoQncGl6u.Gn Kı•W\J 8fl· 

rena 11nemunda, dardOncGnln de Krtl. 
tal •loatınnda J&Pllmaaı tararlafknl· 
IDJIUr. 

Kbun'llll"tntn 11 lncl pertembe 10na 
Mltl'm akmmıda YUDID artlltlerln.ln .lııl 
Jtt;lratUe Jt.Pllacak mlfteret möamen
nın MltOıı P1l'llafl haallata f~ı.tdeldr 
meataatlne Kwlay cemlyetlne tertedil•. 
celd;lr. Mtllamerenln bllhaaa parlak ol· 
muna ehemmiyet ftrtllJor. 

••• * l'aUh Balkevlnden: Brzlncanda felA
bte 1llr&:ran JU1'ddaflara ppılacat yar
dlllıl&n tabu1 etmet tlzere ev1mbde tetkll 
edUen tomıte djn de BT merkeslnde faall· 
)'itte bulmımuttur. 

RaJlnmmu aeTe aeve J&Ptllı :rantmııar~ 
JÜIUS dtbı toplanan etJ& mıtıan 482 adc.1 
olap bu evaıar 80 btlJik denle haHnde Mil· 
U komlte emrine 1eVkedllmifUr. ttç cQnktl 
taaUıetlmlzln netlcell 100 denk n 8191 
paroa muhtelif clna 8f)'ldır. 

Derleme, taanlf ve amballJ lflertne evt
mı.ce tefldl edilen ekipler- tan.fmdan de
vam edllecettır. 

8a)'Ul yurddqlarunızm :rapacatıan :rar
dlllıl&n tomltece her gin la&t 8 dan 21 • 
bdar B'f merkezinde kabul edllecettır. re
ıetuı ve ;Jahut diler bir vuıta Ue habır 
'YS'IJdlllDde derhal memurlarmm tebert!l 

edllecet evalar1 •abıllerlnde teltlll.& 
edecetUr. 

cı:: = ı::n ıao::.:·ı 1/1/NI CUJIW'tell dnil Jalllla.cü 8119 to 
Jantla IOQ fel&W dol.,..ue Wll 
cumartell sQntl ..U JO 79 tebJr 

Diier vilayetlerin teberride 
Ankara 6 (A.A.) - BareteUArs 

felAketzedeleri kardeflerlmls için Yl
lAyet ve tazaıanmız halla tarafmdaD 
dOn akfama kadar yapıtmıt olan pa
ra ve eşya teberrüatı b•kkında bugQa 
aldılJmıs haberlere nuaran, Ç&n•L 
kale vlllyet merkez ve taaıanndald 
teberriiat yetanu 14,031 Uraya var
llllfUr. 

Bahkeslrde ise teberrüat 14,330, 
Aydında 11,190, Mqlada 12,800, İl
partada 11,906, S&maunda 21,05'1, 
Denlsllde 11,000 lirayı bulmUfbır. 
Kazaiarmuza gelince, Dadayda 1000, 
KWste 2000, Udlkte 800, İnebolud& 
3,100, Pmarbafında 13'14, Merzifon. 
da 4,200, Qinecle 1000, Berpmada 
5 bin lira teberrilat kaydedllmtp:tr. 
Bf)'a ve erzak teberrüatma pUnce 
İ.sparta dün Sıvasa bir vagon tÇlnde 
9,Mı kilo muhtelif erzak ne 3,043 ki
lo pekmez, 232 ayakkabı. 24 yatak 
1578 elblae göndermlf, Sı'f&I da 5920 
parça muhtellf 8fYB, lfazlW 410 ,.. 
tak, 560 don ve gömlek, 585 parça da 
yün kazak vesaire, Bergama 4,000 
Daday 274, Lldik 8,000 kilo etmet, 
850 parça efY&, 250 ham toplaımf ve 
fellket l&ha1anna göndermiftlr. 
Hukuk faldilteai tabelerinin 

:varclımı 
Ankara 5 (A.A.) - Hukuk taJdll.. 

tea1 profesör Ye Ulebelerl hareketiars 
fellketBedelerine ilk yardım olmak 
ilzere aralannda toplad•k•an 738 lira
Jl Kımlay merkezine y&tırmıflardır. 

Bundan bafka talebeler tendi ara. 

~ - ..... ~ tdareal 
taratmd8n ıe,u taıebe1ere verilen ye-
ni fan.iWar olmak üzere 822 parça 
8fP t.opıamıf ve 1NDları Kmlaya yu.. 
mlfleı'db'. 

LeJU taJebenh1 rzoeklertnden bir 
kısnunın fellketzedeler lehine terkey
ıemet hmuaunda aJdılrJan kararın 

tatblka.tı neticesi olarak elde .ed1leb 10 
teneke kavurma da kml&Ja &Gnderll
miftlr. 

20 bin liralık tlitln 
Bana 5 (A.A.) - Buna şehri tütün 

eldclleri aralaruıda yaptıkları top
lanbda fellkebedelere bir yardım oı.. 
rak Kızılay& 20,000 kilo tiltQıı teberı. 
rü eylemett karar altına almıf1ardır. 

Aynen yapılan bu teberrüün 20 blD Ura 
tutacalı kuvvetle ilmld edlliyor. vn&
yet içindeki diietı tütün ekicilerin de 
a,m surette karar alma.lan beki~ 
mektedlr. ------

lngilterenin 
laarp gayeleri 

AYrUpada federal U.temi 
ba.,.Jamak iatiyor 

Ne'fJOl'k 5 (A.A.) - İDglltere lefl.. 
ri Lothian, bir nutuk llÖJllyerek :bı
gllterenin harp ga,elerinl lsah etmlf
tlr. 8eftr demiftlr ki: 

- İngilizler yalnm tecaVO. mani 
olmak ve demotraeiyi müdafaa et
mek için delll, Amıpa.nın federal U. 
temini b•niamak Ye lılWeUer Cmm
J9Une hayatf,et.bd iade etmek ~ 
dile de milcadeleJ9 glrlfmlflerdlr. 
Barpden aonra c1en1z1er1n bAk1m1.J9U 
demokr&aller b1rlllfne pçecettlr. Harp 
programmı fil suretle hülaaa etmek 
mümtündilr: Totalitarizm, nutsm 
Ye komftnlzıne kaqı demokrullerln 
mücadelesi. ----
Graf Spee miire~tmden 

heti kaçmak istedi 
Monterideo 5 (A.A.) - Oraf Spee 

zırhlısı mürettebatından 5 ldfl ~ 
mala ı.bbtia ettiklerinden resmi 
mğarnat Tacoma petrol gemtıtıd 
askeri muhafaza altına almıflaıdır. 
MüsellAh 20 bahriyeli gemide devamlı 
surette~ beldemektedir. 

lzmircle bir katil vakaai 
hrrdr 1 (Telefonla) - T11ldllkte 

Menztı hamnda dokumacı Alt Rıla 
mönalrafa )'binden arkad'4' 8allh1 
tabanca ile vurarak öldürmUftQr. 
Katil 711ra'andl. 
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ZiRAAT BANKASI 
Klll"Uluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100. 000.000 Türk liraai 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her n · banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat Bankasında kuınbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl!na 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 
4 » 500 
4 » 250 

40 » 100 ıt 

100 lt 50 1t 

120 » 40 
160 1) 20 

4,000 Lira 
2,000 lt 

1,000 » 
4,000 » 
5,000 » 
4,000 » 
3,200 1t 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.-µLğı 
düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyJiU, 1 Blrlnciklnun, 1 Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

BAYAS MOBiLYA EVi 
Beyoğlunda Altıncı Daire karşısında Müellif Cad. 6/8 No. 

maruf BAY AS TicarethaneSi 
Beyoğlu, Altıncı Daire, Şimal Sokak J\.T kl f • • 
Konservatuvar yanında 4 No. ya lYQ e mtşftT. 

A. BAYAS ve A. PSAI,Tİ müessesesinden Mobilyası olanlar mezkOr matıale 
~--•••• müracaattan rica olunur. Telefon: 41055 , 

Kirahk sinema ve bar 
Eski Majik ve Maksim Bar 

Taksim me1danında Taksim Sineması (Eski Majlk) ve Maksinı Bar ve Salonu 
11~_:~e.ına salonu ile Bar ve salonu a.yn aynda kiraya verllebllecektlr. Ta
-.. erin ~bulda Tüt\in Güm.rlllünde Yatcılar .sokağında No. 23 de Bay Re!ı.t 
_!kbrı,. (22819) ve yahut ('4425) Telefon numarasına derhal müracaat ne oeraıtı 

lerl ve tekllnerını bir ka gün 1 de apmaları 116.n olunur. 

10 Odalı bir daire aranıyor 
Bankalar caddesinde veya civarında bJ.r katta 10 odalık bir Daire aran

maktıadır. AlAkadarlann Posta :tutusu Galata 1008 numaraya yazı lle ve 
80ele müracaatıan. 

EKZAMiN 
.ftumanm fldcıdır. 

Yara ve çıbanlarda lmllamlır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur. 

IJm'l&ID neşriyat müdlrli: ie•ke& Rado 

Alllam ....... 

rıtı tamamen harap olduğu ha~ 
JeCek <le ıopı 

Dr. iHSAN SAl\Iİ ___ _ 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve lhtllft.tlarına karşı pek 
tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu Sultan 

Mahmud türbesi No. 113. 

ZAYİ - Deniz ticaret müdürlüğünden 
almış olduğum 118 sayılı motörculuk şeha
detnruneml kaybettim, yeni.sini. alnca~nıdan 
eskisinin hükmü kalmndıjp ıırm olunur. 

Bahri Artaman 

--• Göz Mütehasaııı 
Dr. ŞOkrO Ertan 

(Cataıotıu Nuruosmaniye cad. No. 5 
doktor Osman Şerafeddin apartımanı) 

Tele.fon: 22568 

Bü.yük fırsatlar: 
Satılık Arsa 

Şehzadebaşı Atatürk Bulvarı. metres! 
6 liraya, elli metrellk cadde, köşebaşı 
şehrin her tarafına yakın, sinema, ga
raj. fabrika, dükkan, apartıman yııp
maR-a müsald bln metre murabbaı ÇJk 
kelepir. 

Kiralık Apartıman 
Çamlıca ile karşı karşıya Adalara, 

Boğaza insanı meftun eden bir manzu
raya malik, telefonlu ve konforlu alt! 
oda 80 liraya konturnt edilmiş apartı
man 40 liraya devren kiralıktır. 

Satılık Ardiye 
Bahçekapı, Arpacılar camll altında 

iki büyük mağaza bedava satılıktır. 

Satılık Değirmen 
Un. hububat mükemmel ve nefis 

surette öğütür portatif ve çok ucuz, 
bilhassa çiftliklere yarar. 
HASAN DEPOSUNA MÜRACAAT 

Telefon: 20711 

Alaturka ve alafranga ••lll 
Mükemmel 

Yemek, Tatlı 
(Pastalar Kitabı) 

Yazan: FAHRİYE NEDİM 
BOÖAZ DERDİ 

Bugün ne pişirelim? diye dü
şünmeyin, yeni çıkan bu kitapta 
her keseye uygun yemeklerin 
tarifi vardır. 

Fiati: 100, cildlisi 125 kuruş 
Satış Yeri: 

İstanbul İNKILAP KİTABEVİ 

Banka Komerçiyale 
İtalyana 

Sermayesi ve ihtiyat akçesi: 
847.596.198.95 İtalyan liretldir. 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyanın başlıca §ehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yaıosla't')'&, Romanya, Balp
rlstan, Mısır, Amerika Cemahlri müt-

tehidesl, Brezilya, Şill, Urquay, 
Arjantin, l'era, Ekvatör 

n Kolumblyada 

Alllyasyonlar 
iSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galab> Voyvoda caddesi Karaltöy palas 
(Tel. '4841 2/3/4/1) 

şehir dahilindeki acenteler: 
lstanbulda: Alalemclyan hanında 
Telef. !Z900 /3/11/ll/15 &yot

landa: İstiklil caddesi Telef. 41048 
İZMİRDE ŞUBE 

Aparhman sahipleri 
Boş daireleı1nize hemen iyi 

kiracı bulmak için «Akşam» m 
KVçOK JL.ı\NLARI'ndan isti
fade ediniz. 

Güzel 

• 

Olmak 
• 
için 

Der şeyden evvel sıh
hatli ve parlak bir te
ne, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
limncbr. 

KREM 
PERTEV 

main de cildinizi güzel
Je§tirir, guddelerini bes
liyerek canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV 
tertip ve yapılış tarzındaki 
yağlanmasına manı o1ur. 
vazolarda satılır. 

e A 

incelik dolay.ısile, tenin fazla 
Yağsız olarak husu i tüp ve 

Ist. Lv~ Amirliğinden: 
2 No. lu Dlklmevi terzi ve çadır kısımlarına gece ekibi için işçi alınacaktır. Bu ekip 

15 günde bir gündüz eklbUc tebdllen çalışacaktır. IstekUlerln aşağıda yazılı -resaikle 
Tophanede 2 No. lı Dlklmt'vi Müdürlüğüne müracantlan: 

1 - İstida . 
2 - PoUsçe musaddak hüsnühal varakası. 
3 - Tifo aşı knR'ıdı. d074rı cll9.t 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için muhtelif şehir ve kasabalarda tesis edilecek 11 otomatik 

santralla 3000 adet otomatik telefon nt5k!ncsi kapalı znr!la eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel «476,000• muvakkat temlmı.t 1122790.1 lir:ı. olup eksiltmesi 10 

şubat 940 c'tımartesl runu mat dl,3Cı n da Anknrada P. T. T. umum mudurluk binnsın
dakl satın alma komisyonunda yapll~caktıı. 

3 - Isteklller muvakkat teminat makbuz veya banka. mektubllc kanuni VC'"aikl 
muhtevi kapalı zarflarını o gım saat el O 30• n kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Anknr:ı.d:ı. P. 'l'. T. levazım mudürlüğünden cı2380ı> kuruş mukabi-
linde verllecektlr. d0690» c6586• 

Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğündsn: 
Keşit bedeli Muvakkat teminatı 
Lira Kuruş Lira Kuruş 
2345 10 175 89 

Topkapı sarayı ve Türk i•lam eserleri muzclerinin keşifleri mucibince Terkos suyu 
için dahili tesisat yaptırılacaktır. Bu iş açık eksiltme ile 10 ı 940 çarşamba gunü saat 
14 de Yüksek mektepler muhasebeciliğinde ihle edileceğinden talıplerln temlnatıarilc 
iştirakleri ve arzu edenlerin evvelce keşif ve şartnameleri anlamak ve mahallen gor-
mek üzere Topkapı sarayı müzesi müdürluğüne muracaatıan. 00588) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince idaremizin Paşabahçe müsltırat fabrikası için bir adet 

buhar kazanı nçık eksiltır.c u~ulile: satm alınacaktır. 
n -- Muhammen bedeli 4400 lira muıtakkat teminatı 330 liradır. 
nı - Eksiltme 8/l/940 pazartesi giJr.ıı. saat 14 de Kab:ı.ta§da levazım ve mubayaat 

0

§ubemlzdekl alım komizyonunda ynpılac~ktır. 
IV - Şartnameler her giın sözü geçer. şubeden parasız alınabilir. 
V - istekllleıfa eksiltme içın tayln eılunan gün ve saatte % 7.;, güvenme paralarile 

birlikte mezkür komisyona gelmeleri ll&n olunur. ( 10656) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satı nal ma Komisyonundan: 

Mekteblnnz okurları için c310• çltt iskarpin ynptırılacaktır. Muhammen bedell c7• 
ve ilk teminatı 11163, liradır. 

Eksııtmesi 8/1/940 pazartesi günü saat ~14,30» da mektep binasında yapılacağı ilan 
olunur. < ~06(13) 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci ve 
Demirci allnacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum .Müdürlüğünden: 
Fabrikalanınızd:ı çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci, tomncı, frezeci ve demirci 

alınacaktır. İsteklllerin irntlhanlan yapılmak üzere Kırıkknlt' Gurup müdurh.iğü lle An
kara, İzmir ve Zeytinburnu sil~h fabrikalarımız mudurluklerinden birine müracaat-
ları. (10{29) 

Ziraat Vekaletinden 
Orak makinesi, Harman makinesi, Traktör ve 

Bileği makines~ alınacak 
ı - Zirai kombinalar kurumu ihtıyacı için orok makinesi, harman makinesi, bileği 

makinesi ile traktör alınacaktır. 
2 - Bu makinelere nit fenni ı;artnnmeler zirai kombln:ılar kurumu mudurluğündcn 

parasız olarak verlllr. 
3 - İsteklllerln şartname almak üzere Ankara. zirai kombinalar kurumu müdürlü-

tüne müracaatları. (6351) 00~22) 

·Türlkoye Zeytönya{lı 
lhracatcıla.r birli'1inden 

1 - 3$)18 numaralı kanunun '1 nci maddesinin birinci fıkrasına 

istinaden statüsü İcra Vekilleri hey'etinin 14/12/939 tarih ve 2/1U75 
sayılı karamamesile tasdik edilen Türkiye zeytinyağı ihracatcııar blrliil 
teşekkül eylemiştir. 

2 - Statünün hususi maddesine tevfikan ilk umumi hey•et içtimaı 
15/1/940 pazartesi günü saat 15 de 1mılr ticaret ve sanayi od.ası salonun· 
da aktedlleceğinden zeytinyağı ve diğer nebati yağlar ihracat rubsatıul· 
mesini haiz tacirlerin aza kayıd edilmek üzere birliğin idare yeri tzmJr 
ticaret sanayi odasına derhal taahhi.itnameleri ile birlikte bir defaya 
mahsus obnak tizcre yüz liralık duhuliye ücretlerini ödemeleri. 

3 - Bu suretle birliğe Aza k~d edileceklerin asaleten veya veki
lete.n medrur umumt bey'et içtimaında bulunmaları rica ve ilim olunur . 

Ruzname: A - İdare meclisi ve mürakip intihabı 
B - Muhtelif işler 

Türkiye Zeytinyalt ihracatçılar blrllği müessis hey'eti 
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Muhtelif veya toplu aile gezintilerinde, şehirde, köyde, dağda, bayırda 
velhasıl her yerde ve en gayri müsait şartlar altında (İçerisinde hariçten 
hiç bir madde ilave etmeği düşünmeksizin) en acele ve en dar zamarunızda 
nefis ve lezzetli 

ÇAPA MARKA ÇORBAllK 
Hububat sebze, koınpiriınc \'C pürelerini 

Beş on dakika zarfında hazırlıyabillrsiniz. Bir komprime evsaf ,,.e yuksek 
bir kalitesi itibarile bir günlük kalöri sarfıyatmızın karşılığıdır. Her yerde 
bulursunuz. 
Beşikta ÇAPAl\tARKA Kuruluş tarihi 1915 

Kaşeleri 

DEVA i{çı~l_erini 
I 

7fer eczanede oray_ını~ : 

KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bllhassa seferberlik esnasında has
tanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıf atile çalışmak üzere İs
tanbulda Aksarayda kain 

Kızı lay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

GölfllüDDü Hastabalkoco 
yetiştirmek için 15 kı\nunusanl 940 tan itibaren ikinci kw·s açılacaktır. 
Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

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

rıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
Birinci devre kurs içit} kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların tek-

• rar müracaaUa kaydolunmalan. 
Şe!ik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insanı Işe he~esle koşa-

caklanna kaniiz. · · 

İKİ BAKTERiYOLOG ARANIYOR 
Şark zelzele mıntakasında vazife görmek üzere iki 

Bakteriyolok'a ihtiyaç vardır. Harcırahları ile iaıe ve 
ibate masrafları Cemiyetimize a id olmak üzere kendileri 

ne ayda 250 lira ücret verilecektir. Taliplerin ihtisas 
vesikalarile birlikte hemen 

Kızılay Satış Deposu DirektörlüğUne 
.. rzt .. ----• müracaatları ilin olunur. ------..ııı 

sız,...,.""" ____ - r 

Askere çağırma 
Emhıönü askerlik şlibesinden: 

8imdlye kadar askerlik yapm.amJ.f 118 
lll 3S6 dotumıu topçu amıfına m.ensuı> oe• 
zalı, cezasız vo bab.yada ka1mıf erat ,,._ 
kere sevk edileceklerdir. Bu era.tm hlç Ti.• 
kit geçirmeyerek şubeye müracaat etmeled 
nın olunUl". 

lsta.nbul on ikinci asliye hukuk hiklmll· 
tinden: 39 - 12' 
Davacı Anna tarafından Bakırköy Ze1· 

tlnllk Odabaşı sokak No. 37 de kocası ·Dl· 
nıJtrl aleyhine açılan ihtar davasının mu· 
hakemesl sonundn: Milddelnleyh evlen· 
menln kendisin~ tahmil ettiği vazifeleri Ua 
etmemek maltsadlle birlikte oturduğu ka· 
nsmı bllA sebep terjc. ettiğini dinlenen ~
hldlerin şnhadetl ile mahkemeye kanaa• 
hnsıl olduğundan Türk kanunu medentsl· 
nln 132 ncl maddesi mucibince müddei.a
leyhin müşterek birliğe bir a:r zarfında 
dönmesi f.çln ihtar icrasına \'e müddei&· 
leyhln lkametgli.hı meçhul olduğundan 
llAnen tebllğlne karar verilmiş oldu(;Undau 
tebliğ makamına kaim olmalı: üzere 15 
gün müddetle UAn olunur. 

Bayanlara ve baylara 
kıymetli kumaşlar!. .. 
Sultnnhamamı yangınındnn kurtu

lnn kıymetli ipekli yünhi kumaşlar ve 
kazmlrler. Sigorta tarafından satılan 
bu kumaşlar Fincancılar; Rızapaşa yo
kuşu Şark han altında (25) numnrada 
kıymetinden çok aşağı bir flatle sa
tılmaktadır. Fırsattan istifade ediniz!.. 

İstanbul kadastro hiikimli~indeo: 
Tophanede Tophane yokuşunda Nevşe

hir apartımanmm beşinci kntında Marlkn.
yn: Avukat Ahmet Hayri Tezsöz tarafın
dan aleyhinize ikame olunan 200 iki yüz U
m ücreti vekı\let da\"asından dolayı tayin 
olunan gimde gelmedlğinlzden gıynbmızda 
muhakemeye başlanmış ve olbaptakl cvrn· 
kın temyizden gelmesine lntlznren muha· 
keme 27/ ı 11939 tuihine talik edilmiş ve 
gıyap kararının tebliğine ae karnr verilmiş 
olduğundan muallak olan işbu günde saat 
11 de Sultnnahmettc Tapu ve kadastro dai
resinde kadastro mahkemesine müracaat 
etmeniz aksi takdirde muhakemenize gıyn· 
ben devnm olwıacağı tebliğ makamına kıı\m 
olmnk üzere ilin olunur. 

Dr. A. Asım Onur - -

Ortaköy 
ŞiFA YURDU 
tstanbulun en güzel 1erlnde, renlf 

blr park lçlnd e, ltontoru mllkeınmeı . 
bakıml lyl, kadın ve ertet her ıtlrll 
baStahklara açık hutane. 

Do1UJD ve tadın ameUyatlarUe fl· 
tık. aııandl.alt, basur n dlter ameı.ı;, .. 
Jer toln oot ueus hu.su.d flatıer. on.,. 
t6y, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

lll • 115. Telefon : "2221. 

Ooyçe Onent Bank 
Dresdner Bank Şubesi -Merkezi: BerliD -Tlil'kiyede Şubeleri : 

İstanbul (Galata) 
Deposu: Tiitün Gümrük 

İzmir 
Her türlü banka muamelatı 

BEYOGLUNDA 

Muhlis Sabahaddinin bestelediği 
l\fUALLANIN BAHAR ltE\'ÜStl 

Büyük muvaffakıyetle devam ediyor. 
Mutlaka görünüz. Bestekar Tnnburl 

elahat in Pınar'ın ·ı 
iştirakilc SAZ HEY'ETİ 

Viyana, Budapeşte \'e Bükreşten 
gelen bir çok artistlerden müteşekkil 

BALE HEY'ETI 
Saz, Caz, Varyete 36 artist sahnede 

Her Pazar 3 den 6 ya kadar 

ÇAYLI MA TlNE 
Matinede Saz, Caı, Varyete ve Bahar 
Revüsü. 

Telefon :43776 

6 Kanunusani 1940 

350 yi mütecaviz a lbn madalya ve zafer nişanlarile 
büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

• • 
1 1 

Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hay8' 
ve şita veren, sinlrleri teskin eden, ruhi ıztırap1an azaltan 'bu meşhur 
kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye 
olarak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yüksek ınıı. 
!etlerin kolon yalarına faiktir. · - -..... ., 

O - DÖ - KiNiN HASAN 
ve HASAı.'!IJ SAÇ. SABUNU ve ŞAMPUk,'LARI saçlann dölrlilmeslntl mini 

olur. Ayni zamanda saçlan kuvvetlendirerek fevkalade bir letafet verir. 

H A S A N Deposu Yeni Adresi : 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

•• • 

NEOKURIN 
Baş, Diş, Romatizma; Siyatik ve kulunç 

ağnlannı geçirir, Gripe ve soğuk algınlığına karşı iyi bir iliçtır. 

NEOKÜRİN 
NEOKÜRİN 

Bayanlann aybaşı aancılanru keser 
ve Adeti kolaylaftınr. 

Kalbi ve böbrekleri · yormu ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2- 3 adet allnır. Sıhhat vekaletin in ~~ 

ROMATiZMA, BAŞ. DIŞ, SiNiR ağrılan 
ve GRiP, NEZLE; SOGUKALGINLIKLARI 

Derman kaşelerile derhal ıeçer, icabında cünde 1 • 3 b~ ahrur. 


