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Finler büyük bir muvaffakiyet 
kazandıklarını bildiriyorlar 

Bir Rus fırkasını perişan ederek 1000 esir, 102 top, 
43 tank, yüzlerce kamyon ele geçirmişler 

ilk Norveç gönüllü kafilesi 
Finlandiya hududuna vasll oldu 

Londra 8 - Helsinkiden bildirili
yor: İki gündenberi Suomusalıni 
mıntakasında devam eden muharebe, 
Finlerin mühim bir gaUblyetile neti
ceıennıiştir. Finler burada 15 bin ki
şiden mürekkep 44 üncü Rus fırka· 
sını perişan etmişlerdir. Finler 1000 
esir almışlar, 102 top, 43 tank, yüz
lerce kamyon, birçok sahra mutfak· 
lan, çok mühim harp levazımı ele 
geçirmişlerdir. Rusların bıraktıklan 

levazımın toplanmasına devam edili
yor. 

Bu fırka, Finlerin perişan ettikleri 
Rus fırkalannın üçüncüsüdür. 

Londra 8 - Skili Fin efradının 
yaptıkları akınlar neticesinde Lenin
grad . Murmansk şimendifer hattının 
tabıip edildiği, bu yüzden Murmansk
ta yiyecek sıkıntısı baş gösterdiği bil
dirilmektedir. 

Finler, Mannerheim hattı karşısın· 
da siper kazmak istiyen Rus askerle
ı·ini ateş altına almışlardır. 

Almanlar tayyareleri tevkif 
ettiler 

Londra 8 - Almanlar, İtalyanlar 
tarafından Finlandiyaya gönderilen 
tayyareleri Almanyada tevkif ettikle-

Bin bir mnbruıniyet içinde harb eden 
Finler: Başına demir kask bulama
dığı için bir tencere geçirerek çalışan 

bir polis memuru 

rini itiraf ediyorlar. Almanya, Rus- 1 

yanın tazyikı üzerine bu harekete ka-
rar vermiştir. . 

Londra 8 - İtalya hüküıneti, Fia
landiyaya gönderilen tayyarelerin 

Dün Erzincandan 143 
kişilik bir kafile geldi 

Felaketzedelere teberrüler devam ediyor 
İstanbuldan 1O1,776 parça eşya gönderildi 

Dün gelenlere istasyonda 

Dün Erzincan ve havalisinden şeh
rimize 143 kişilik bir kafile daha gel
miştir. Felaketzedelerle Haydarpaşa
da Kadıköy kaymakamı B. Canib 
meşgul olmuş. kendilerine Haydar
paşa büfesinde çay ve çorba verildik
ten sonra bir klSmı buradaki akraba
larının yanına gitmiş, 90 kişi İstan
bul ve kadıköy otellerine yerleştiril
mistir. 

Dün gelen felaketzedeler arasında 
esaslı bir yaralı yoktur. Hafit 
yaralı lbu~unan iki erkekle bir kadın 
derhal Numune hastanesine kaldırıl
nu'5tU". cumnrtesidenbeıi şehrimize, 
dünkülerle beraber 331 gişi gelmiş 
bulunmaktadır. 

çay tevzi ediliyor 

- İ.stanbulun yaptığı yardımı fil. 
hakika her gün parça parça yazıyor
sunuz. Toplu bir rakam olarak bu 
yardunın y~kununu memlekete bil
dirmek zamanı henüz gelmernlştir. 
Çünkü gerek aynen ve gerek nakden 
yapılmakta olan yardımlar daha de. 
vam etmektedir. Bu itibarla size dün 
aksama (evvelki gün) kadar olan 
ya~dımın yekunwm verebilirim. 

Finlandiya hükumetine teslim edil· 
mesini ısrar etmiştir. ' 

Yardım işi 
Cenevre 8 (A.A.) - Finlandlyaya 

yardım hususunda Milletler Cemiye
tinin tezkeresine verdiği cevapta A
merika hükumeti, bu yardım işinin 
tanzim edllmesi lazım geleceği müta
laasında bulunmaktadır. 

Rus tebliği 
Moskova 8 (A.A ) - Leningrad 

askeri mıntakası erkanıharbiyesinin 

7 ikinc.ikftnun tarihli tebliği: 7 ikin
cikanunda mühim bir hadise olına· 
nuştır. Ukta ve Repola mıntakalarm
cla keşif kolları faaliyeti olmuştur. 

Petrozavodsk mmtakasmda bir SOV· 

yet keşif müfrezesi bir düşman müf
rezesini hezimete uğratmıştır. Kareli 
yarımadasında topçu Ye keşif kollan 
faaliyeti olmuştur. Havanın fena git. 
mesi harekatı sekteye uğratmaktadır. 

İlk Norveç gönüllüleri 
hududda 

Berliıı 8 (A.A.) - Helsinkiden (D. 
N. B.) ajansına verilen bir habere 
göre, ilk Norveç gönüllü kafilesi Fin 
şimal hududuna muvasalat etmiştir. 

(Devamı 4 uncü sahifede) 

Rusya - lsveç 
Rusya, lıveçin teıebbüıüne 

cevap verdi 

Stokholm 8 (A.A.) - İyi malumat 
alan bir kaynaktan öğrenildiğine gö
re, Sovyet hükumeti, bir İsveç vapu
runa yapılan taarruzdan dolayı İs
veç tarafından yapılan teşebbüse ce
vav vermiştir. -----
Bazı Vekillerin çekileceği 

doğru değil 
Ankara 8 (A.A.) - Bazı Vekillerin 

çmleceği n yerlerine başkalannın 
geleceği hakkındaki haberlerin kati
yen asılsız olduğunu beyana Anadelu 
ajansı mezundur. 

.. :l.kka~Iers 

Ebediyet fikri 

Memleketimizi ebedi olarak benim
semiş bulunuyoruz. Bu bakımdan 
yurdumuzun her hangi bir yerinde 
yapılacak bir işin, çakılacak bir çivı
ııin hayat ve mukavemet ölçüsü eb~
diyete yakın olmalıdır. 

Halbuki, şehir cuşı şöyle dursun, 
şehir içinde daha dün a~ış törenleri 
yapılan asfalt yolların, yeni köprünün 
bozulduğu görülüyor. 

inşaatçılardan milli ülkümüze say
gı bekleriz! 

~~;:ı~~I 
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Venedik mülakatı 

Görüşmelere RomadQ. 
devam edilecek 

Macar Hariciye. Nazırı hükumetine izahat 
vermek üzere Budapeşteye gitti 

Londra 8 - Macar Hariciye Nazın, 
Venedikte İtalyan Hariciye Nazınyle 
görüştükten sonra Romaya gidecekti. 
Halbuki Nazır derhal Bu4apeşteye 

hareket etmiştir. İngiliz gazeteleri 
Macar Hariciye Nazınnın görüşme 
hakkında hükumetine malumat ve
receğini ve yeni talimat alarak Ko
maya hareket edeceğini yazıyorlar. 

İki nazır hareket etti 
Roma 8 (A.A.) - Vened1kten av

det eden Kont Ciano istasyonda hü-

kCımet erkAnı ve Macaristan sefiri 
tarafından karşılanmıştır. 

Venedik 8 (A.A.) - Kont Csaky, 
şimali İtalya üzerinde bir cevelAn 
yapmak üzere bu sabah tayyare ile 
Venedikten hareket etmiştir. Nazır, 

öğleden sonra dönecek ve bu gece 
Venedikten Budapeşteye hareket ede
cektir. 

Macaristanın istekleri 
Bern 8 - Corriere del Ticlno gaze

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Türkiye-F ransa-lngiltere 
arasında yeni anlaşmalar 
iktisadi esasları genişletecek olan bu 
yeni anlaşmalar dün Pariste imzalandı 

Paris 8 (A.A.) - Havas bildiriyor: Türkiye Hariciye Vekaleti umumt 
katibi Numan Menemencioğlunun iştirakile Londra ve Pariste yapılan mü

zakereler neticesinde bugün öğleden sonra Fransız Hariciye Nezaretinde 
Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında iktısadt ve mali mahiyette muhtelif 
anlaşmalar imza edihniştir. 

· Bu anlaşmaların JDevzuu, İngiltere Fransa ve Türkiye arasında teati. 
edilmiş olan iktısadi esasların genişletilmesidir. 

Gece Sultanahmette 
üç ev yandı -

Şiddetli fırtına ateıin çabuk büyümesine 
sebep oldu. Kiracılar odalarını basan dumaU 
kokuları arasında uyanarak sokağa fırladılar 

Dün gece Sultanahmedde Akbıyık 
mahallesinde Değ'irmen sokağında 

bayan Şükriyeye ald 34 numaralı ev
de yangın çıkmıştır. Ateş, saat 1,30 da 
kuleden görülmüş ve itfaiyeye verilen 
haber üzeıine İstanbul grupu derhal 
yangın mahalline gitmiştir. Gece b8§· 
iıyan ~iddetli fırtına yangının az za
manda büyümesine sebep olmuş ve 
34 numaralı eve bitişik olan 36, 38 
numaralı evleri de ateş sarmıştır. Bu 
vaziyet karşısında Beyoğlu grupunun 
da yardımına ihtiyaç hasıl olmuş, bi· 
raz sonra Beyoğlu itfaiyesi de yangın 
yerine gelerek söndürme ameliyesine 
başlamıştır. 

Sonradan tutuşan 36, 38 numaralı 
evler de bayan ·şükriyeye aid ve iç
lerinde muhtelif kiracılar oturmak
tadır. Kiracılar gece odalarını basan 

duman kokulan ve boğucu bir hava 
içinde gözlerini açarak sokağa fırla
mışlardır. 

Bunlardan bazılan eşyalarından 

pek azını kul'tarmağa muvaffak ol
muştur. 

Yangın esnasında hemen bütün 
Akbıyık mahallesi uyanmış ve o cl
·yarda toplanmışlardır. Rüzgar at~li . 
tahta parçalarım uçurduğu için ya
nan evin yakınında oturanlar dur
madan, evlerinin damlanna düşen 
ateşli tahta parçalarını toplamakla 
meşgul Ölmuşlardır. 

Yangın bir buçuk saat kadar de
vam etmiş ve yukarıda numaralan. 
nı yazdığımız üç ev tamamen yan
mıştır. Sebep henüz anlaşılamamıştır. 
Tahkikat yapılıyor. 

·····································································~····················~ 

T eberrüler deva~ ediyor 
Dün de Kızılay rnerkezıne ve şube-

1 . gerek para, gerek ayniyat su-
erıne .. 1 retlle bir çok teberı:u. er yapılmış.tır. 

Vall ve :seiediye reısı doktor Lutn 

Nakdi yardım 586,968 liradır ve bu 
mikt!tr bugün tamamen Ankarada 
merkez Milli yardım komitesi emri
ne gönderilmiştir. Ayrıca 115,487 par
ça eşya, f elaketzedclere y,arayacak 
mütenevvi eşyayı ihtiva eden 107 
balya, 465 top kumaş, epeyce miktar
da ecza ve yine mühim bir yekun tu· 
tan erzak .teberrü edilmiştir. Bunlar 
da merkezin lüzum gösterdiği ma
hallere peyderpey gönderilmektedir. 

Blitün ekalliyetlere mensup vatan
daşlar da dahil olduğu halde İstan
bul halkının fellketzedelere yardım 

1 Seri makale ı1 \ Yazan: REFİK_ HALİD , . 
- w•rınkı ntı.htırruafı& J 

~nuz. 
İ tanbul halkının yaptığı yar. 

Kırdar s da bir muharı-irimize şu 
dım etrafın . - -

Skim - Siz doktor musunuz? ... 
Suçlu - .Ef dost arasında öyle derler ·amma bay reis, fakir bir vatan· 

llafılıılııııl ••• • 
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Son dakika 

Kont Ciano Budapeşteyi 
ziyaret edecek 

Seyahatin Mayıs ayında yapılması muhtemel 
Paris 9 - Macar Hariciye Nazın, İtalyan Hariciye Nazın kont Cianoyu 

Budapeşteyi ziyarete davet etmi.§tir. Kont Ciano bu daveti kabul etmiştir. 
Mayıs ayında Budape§teye gitmesi muhtemeldir. 

Paris 9 - Venedik müllkatı hakkında gelen haberlerden anlaşıldığına 
göre Macaristan, Rus tehlikesini ve buna karşı Romanya ile birlikt.e hareket 
etmek lüzumunu takdir etmekle beraber Romanyada Macarlarla meskün yer
lerin vaziyetinin biran evvel tayin edilmesini istemiştir. İtalya Hariciye Na
zın bugünkü vaziyetin nezaketinden bahisle bu meselenin şirndiJik tehirini 
ilen sürmuştür. İtalya Hariciye Nazırının muvaffak olup olmadığı malfun 
değildir. Fakat anlaşıldığına göre Macar Haririye Nazın kati birşey söyleme
miş ve lıükumetiie temas etmek üzere Budape§teye hareket etmiştir. Halbu
ki Macar Nazırı tatil müddetini geçirmek üzere İtalyan Rivyerasına gidecektir. 

Roma radyosunun neşriyatı 
Roma 9 - Roma radyosu dün geceki neşriyatında Venedik müJdkatından 

bah..,ettiktcn sonra Macarların haklı taleblerinin is'a!ı lAzım geldiğini ve bu
na karşı durulamıyacağını söylemiştir. 

Finlerin muvaff akı yeti 
Yirmiye karşı bir nisbetinde olmakla 

beraber Rus fırkasını imha ettiler 
Paris 9 - Finler tarafından 44 üncü Rus fırkasının imha edildiği tahak

kuk etmektedir. Alınan haberlere göre bu fırka şimal cephesine gönderilmek 
üzere yeni sevkeclllmlş, taze kuvvetlerden mürekkepti. Finler ormanlar içinden 
~e kısa yollardan bu kuvvete hücwn etmişlerdir. Adedce yirmiye karşı bir nis
betinde olmakla beraber Rusları' ı perişan etmişlerdir. 
· Bir rivayete göre bu fırka ilerlemek ve harp etmek istememiştir. Son ha· 
berlerde bildirildiği veçhile Finlerin 1500 esir al.malan bunu teyid eder gö
rünmektedir. Finlerin muvaffakıyetinde Finllndiya tayyareleri mühim rol oy
namıştır. Tayyareler Sovyet kollarını ve ordugAhlannı ve gerilerini şiddetle 
ve muvaffakıyetle bombardıman etmiştir. 
· Rus tebliği bu muharebeden bahsetmemckt.e, yalnız k~if kollan faaliye
ti olduğunu bildirmektedir. Ruslar, Sovyet Rusyadaki nakliyat güçlüğü yü
zünden bir fırkanın yerine derhal yeni kuvvet gönderemiyeceklerdir. 

Arjantin 50 bin ton buğday veriyor 
Pa.ris 9 - Arjantin hükfuneti Finllndiyaya yardım için 50 bin ton buğ'

(fay vereceğini bildirmiştir. Fnllndiya, bunun parasını, muktedir olduğu za. 
man ve faizsiz olarak ödiyecektir. 

lfalya, Almanyada tevkif edilen tayyarelerin 
Finlandiyaya teslimini istiyor 

Lonclra 9 - İtalya, Finllndiyaya gönderirken Almanyada tevkif edilen 
tayyarelerin FinlA.ncllyaya tesılmi için Almanya nezdinde te§ebbüste bulun· 
muştur. Bu tayyareler İtalyan vagonları içinde Almanyanın Sasnik llınanına 
bdar sevkedilmiştir. 

Yeni Türk -ingiliz -Fransız anlaşması 
B. Numan Menemencioğlu 

beyanatta bulundu 
Paris 9 - Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasında yeni anlapalann bıı-

18.81 münasebetile Türkiye Hariciye Veklleti umumi kltibi B. Numan Mene
pıencioğlu şu beyanatta bulunmuştur: 

t<Müzakere büyük bir samimiyet ve tam anlaşma dahilinde cereyan etti. 
tmza edilen ıtllAflar Türkiye - İngiltere - Fransa arasındaki dostluğun başka 
bir tezahürüdür.» 

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

B. Daladier bir kaza geçirdi 
Paris 9 - Başvekil B. Daladier dün bir otomobil kazası geçirmiş 801 aya. 

tının kemiği kırılmıştır. Yapılan muayenede bunun mühim birşey olmadığı 
anlaşılmıştır. B. Daladier Harbiye nezaretinde mesaisine devam etmiştir. 

Stokholmda komünist gaze- Almanyada idamlar 
~si idarehanesine bomba Bern 8 (A.A.) - Gazette de Frank-

kondu fort Almanyada fhncU her gün tat

Bttn 8 (A.A.) - Alman istihbarat 
bürosunun Stokholmden bildirdiği-

ııe göre bu tehirde çıkan «Ny Dag. is
ınJndeld komün.i.9t gazetesinin işgal 

ettiği binada bir .su1ka.sd tertib edil
ıniştir. Hasarat mühim değildir. 

~ildikısıkda bozulan hat 

tamir edildi 
:&nkara 8 (Telefonla) - Karabü

ktııı biraz 1lerts1ndekl Cildikısık ista.s
ronunda vukua gelen heye1An yü.. 
Bünd.en hattın bir kısmı bozulmuş ise 

de derhal tamir edilerek seyrüsefere 
müsait bir hale getirilmiştir. İnsan
ca hiçbir zayiat olmamıştır. 

' 

bik edilmekte olan idam cezalan için 
hususi bir sütun açmıştır. Bu gazete, 
bu sabah şarJd Pnısyada bir çlflikte 
efendisinin ahırını yaktığı için mah
ktiın edilen bir hizmetçi kadının 

idam edildiğini yazmaktadır. Bu 
ayın 6 inci ve 6 ncı günleri blri va.
tanı hlyanet diğerleri de adi cürüm
lerden dolayı 9 kişi idam edilmiştir. 

Romanya Hariciye Nazıri 
Romaya gitmiyecek 

Beme 8 (A.A.) - Romanya Hari
ciye Nazın Gafenkonun yakında Ro
maya gideceğine dair Yugoslavya 
kaynaklarından çıkarılan haberleri 
Romanya mahaflli tekzip etmektedir. 

Hububat ihracatımız Tayyar vapuru Gelibolu 
Ticaret Vekili dün Mecliste 

~=-:uale ~~v:p ::'~ bu önünde karaya oturdu 
ıün Re! et Canı tezin riyasetinde top .. 

~a;::~=:~~u1ı:a:umı: Vapur kumsala oturduğundan zarar yoktur 
yanda buğdayı koruma kanununun 
bazı maddelerinde değişiklik yapıl
masına ait kanunun ikinci müzake
resini yaparak kabul eylemiştir. 

Meclisin bugünkü içtimaında bugün
kü vaziyet karşısında buğday, arpa 
ve çavdarın ihracına müsaade edil
miş olmasının memleket menafiine 
uygun olup olmadiğı hususunda 
Berç Türker (Afyon) tarafmdan vaki 
suale Ticaret Vekili tarafından cevap 
verilmiştir. Ticaret Vekili rakamlara 
istinaden verdiği izahatını men:ıleke
tin bir tehlikeye maruz kalmadığ~ . 
işaretle bitirmiştir. Meclis çarşamba
günü toplanacaktır. 

--------
Yeni zelzeleler 

lzmir 8 (Telefonla) - Bu gece İz
mirde hafif bir zelzele oldu. Dün Di· 
kilide saat bir buçukta 6 saniye, iki 
buçukta 15, 6,30 da da 6 saniye sü
ren üç zelzele olmuştur. 15 saniye 
süren zelzele yer . altından gürültü
lerle duyulmuş ve epeyce şiddetli ol
muştur. 

Bergamada da ikisi hafif biri şid
detli üç zelzele hissedilmiştir. Hasa.
rat yoktur. ,, 

Amasya 8 (A.A.) - Perşembe ak-
şamı şehrimizde saat yirmi üçte ar
ka arkaya hafif iki sarsıntı olmuştur. 
Gümüşhacıköyde de on kırkta ol
dukça şiddetli bir zelıele hissedil· 
miştir. Hasarat yoktur. 

İnebolu 8 (A.A.) - Bugün bili sa
at 10,48 de, diğeri 11,30 da olmak 
üzere iki hareketiarz olmu.ştur. 

Bolu 8 (A.A.) -10,28 de ve 11,30 da 
iki defa hafif, Bayburtta da 15,15 de 
hafif zelzele olmuştur. 

ingiffere ve Fransa 
yardımı oenisletiyorf ar 

Felaketzedelere eşya ve 
levazım da gönderecekler 

Ankara 8 (A.A.) - Haber aldığı· 

mıza göre Fransa ve İngiltere hüku· 
metleri Anadolu zelzele felaketine 
karşı evvelce göndermiş oldukları 5 
milyon fransız frangı ile 25 bin İn
giliz lirasını bu sefer geniş bir nis
bette artırmağı kararlaştırmışlardır. 
Bu muavenet zelzele felfı.ketinden 

müztarib olanlara eşya ve levazım 
tevzii suretile yapılacaktır. 

Ankara 8 (A.A.) - Felaketzedeler 
fçJn Londra büyük elçiliğinde bazı 

zevat tarafından yapıJnuş olan 442 
ingillz lirası teberrü, B. Mlllet Meclisi 
ve Millt yardım komitesi reisi Abdül· 
halik Renda namına gönderilmiştir. 

Ankara 8 (A.A.) - Londradan bil· 
dirildiğine nazaran Anadolu felaket
redelerine yardım için Loydun riyase
tinde bir komite teşekkül etmiştir. 
İran vezirlerinin teberrüü 
Ankara 8 (A.A.) - Tahrandan bil

dirildiğine göre, Nezaretler arasında 
Anadolu felaketzedelerine yardım 

için iane toplanmaya başlanmış ve 
ilk olarak Başvekil ile Vezirler heyeti 
Saray Nazın ve saray erkanı biner 
riyal teberrü eylemişlerdir. 

Mısırın yardımı 
Ankara 8 (A.A.) - Mısır masla

hatgüzan Hariciye Vekilini ziyaret 
ederek Mısır hükumeti tarafından 

felı\ketzedelere teberrü edilmiş olan 
10,256 İngiliz lirasını tevdi eylemiş
tir. 

Almanyanm teberrüü 
Alman hükClmetı; memleketimizdeki S'.)n 

zelzele fllAketl dolayısUe dün nkşam üzeri 
blr tayyare ile U~ç ve diğer bazı edevatı 
tıbbiye gönderml.ştır. 

Kızılay merkezi dün akşam geç vnkit 
bu tayyare muhteviyatını tesellüm etmiştir. 

Pariıte gizli bir komünist 
grupu meydana çıkarıldı 
Parls 8 (A.A.) - Po11s, Dravil ve 

Paris civarında faaliyette bulunan 
gizli bir komünist grupunu meydana 
çıkarmıştır. 5 kişi tevkif edilmiştir. 

Karaya oturan Tırhan vapurunun 
kurtarılamıyacağı bildiriliyor 

Karadenizdeki f ırt.ına hafiflemiş, 

Büyükderede bekliyen küçük gemiler 
seferlerine devam etmek üzere Boğaz. 
dan çıkmışlardır. Evvelki gün saat 16 
da hareket eden İzmir vapuru da, bir 
gece Boğazda bekledikten sonra dün 
Karadenize çıkabilmiştir. Fırtına bil~ 
hassa Ege ve AkdenJzde hüküm sür
mektedir. Mannaradaki fırtına biraz 
hafiflemiştir. 

Pazar sabahı saat dokuzda, imroza 
gitmek üzere limanımızdan hareket 
eden Tayyar vapuru, fırtına yüzün· 
den Gellbolu iskelesi yanında karaya 
oturmuştur. Tayyarın imdadına Hora 
tehlisiyesi gönderilmiştir. Vapur, 
kumsala oturouğu için hiçbir zayiat 
olmamıştır. 

Alanya civannda karaya oturan 
Tırhan'm vaziyeti tehlikeli görülmek
tedir. Gemi, kayalara bindirdiği için 
baş taraftan yaralanmış, ambarlan 
su basmıştır. Ambarlardaki eşyanın 
zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Tır
hanın imdadına gönderilen Alemdar 
tahlisiye gemisi, vaka yerine bugün 
varabilecektir. Geminin karaya otur
masının sebebi tahkik edilmektedir. 

Gemi, bir milyon 200 bin Türk lira
sına malolmuştu. Sigortasızdır. 3500 
ton hacmtndedir. 

Denizlerdeki sert hava vaziyeti do
layısile vapur seferlerinde intizamsız.. 
lık vardır. Bu yüzden, dün Egeden 
gelmesi beklenen Etıiisk vapurunun 
çarşambaya, keza cumartesi Akdeniz-

den gelmesi beklenen Erzurum vapu. 
runım da çarşambaya, pazar günü 
Karadenizden gelmesi ıbeklenen Aksu 
vapurunun ise bugün geleceği anla
şılmıştır. 

Tırhan kurtarılamıyacak mı ?ı 
İzmir 8 (Telefonla) - Buraya ge

len malumata göre, Alemdar vapu
ru kaza mahalline gelmiş ise de Tır
han vapurunun kurtarılması ümid
siz bir hale getirilmiştir. Vapurun 
teknesi ortasından ikiye ayrılmış gi· 
bldir. 

Vapurun karaya oturması hakkın
da da şu malfunat veriliyor: Tırhan, 
kayalıkların dört mil açığından geç
mek lfızım gelirken böyle yapmamı~ 
ve bu yüzden kaza olmuştur. 
Limanımıza gelmesi beklenen Er

zurum vapuru ancak bu akşam Mer
sin hattından gelebilmiştir. 

Aksu, Ankara ve İzmir 
vapurları 

İnebolu 8 (A.A.) - Bir haftadır ol
dukça kuvvette devam eden fırtına 
bugün denizde şiddetini artırnıış, ya
ğan kar da tipiye çevirmiştir. tstan
buJa gitmekte olan Aksu ve Ankara. 
vapurlariJe İstanbuJdan gelen İzmir 
vapuru limanımıza yan~ıyarak 

yollarına devam mecburiyetinde kal
mışlardır. Bu yüzden günlerdenberi 
vapur bekleyen yolcularla sevke 
A.made mcvva, kendir, tiftik gibi kül· 
Uyetli miktarda ihracat eşyası sevke-

. dilememiştir. 

Berlinde büyük bir harp 
meclisi toplanacak 

Meclis Almanyanın bitaraf/ara karşı 
alacağı vaziyeti kararlaştıracak 

Paris 8 (A.A.) - (Havas): Amster
damdan alınan haberlere göre, Al
manyanın bitaraflara karşı hattı ha
reketini tesbit etmek üzere, Berlinde 
bir Alınan harp meclisi toplanacak- • 
tır. Paris gazeteleri Almanyanın bi
tarafiar üzerindeki tazyikından uzun 
uzadıya bahsediyorlar. 

Excel.sior gazetesinde Marcel Pays, 
diyor ki: cMilletıer cemiyetinin Sov .. 
yetıer Birliğini cemiyetten çıkaran -kararmdanberi Berlin garip bir su-
rette Sovyetlerin müdafiliğini deruh-
te etmiş ve Moskova da bu tesanüt. 
ten biraz mütehayyir olmuş ve hatta 
endişeye düşmüştür. Nazi propagan
dası Avrup~m bitaraf memleketle
rindeki faaliyetini artırmakta ve Al· 
man - Sovyet paktının yıkıcı bir as-

keri ittifaka tahavvül edeceğini ilan 
etmektedir.> 

Excelsior, StaUnin Hitıere bir itti
fak hakkında teminat verip vermedi
ğini merakla soruyor ve diyor ki: 

cHerhalde görülen bir şey varsa o 
da, doktor Göbbels ajanlarının Krem
lin makamlannın sözcülüğünü yaptı .. 
fıdır. Bu ajanlar, Bitler Almanyası 
ile Sovyet Rusyasını bağlayan mua
hede imza edilmiş gibi yaz1yor ve ko
nuşuyorlar.> 

Petit Parisien gazetesinde Charles 
Maurice diyor ki: cSovyetıer Birliği
nin müttefiki Almanya tarafından 

bitarafiara karşı açılan yeni taarruz 
hiçbir kimseyi korkutınamaktadır. 

Tehdit edilen memleketlerin aksüla
mell Moskova ve Berlin zimamdarla
rının ünıidlerinin de hlllfındadır .> 

Am~rikada bir suikast J Al~anya -Rus~a 
Tayyare fabrikalarımn Berlıne Molotofun yenne 

çalı§maıını durdurmak Potemkin gidecekmiı 

iatemiıler Stokholm a (A.A.) - Svenka Dagb-

Vaşington 8 (A.A.) - Amerikanın 
garp kısmına ve bilhassa Los Angelo
sa. elektrik veren ve su ile işliyen bü· 
yük fabrikanın barajlarını tıkamayı 
tasarlayan bir suikasdı teşkilatı mey
dana çıkanlmıştır. 

İyi malumat alan mahafilden öğ
renildiğine göre, suikasdin tertibatı 
Kali!orniyadaki tayyare f abrikalannm 
faaliyetini durdurmak maksadile ih
tırnlcl enternasyonal bir teşkilatın 
parasile çalışan tahrikatçıların eseri
dir. 

Hükümet icap eden bütün emni
yet tedbirlerini almıştır. 

ladet gazetesinin Berlln muhabiri B. 
Molotofun B. Ribbentropla görüşmek 
üzere Berllne gelmesi hiç muhtemel 
olmadığını fakat onun yerine B. Po
temkinin gönderilmesi imkAn dahlliı:)I 
de bulunduğunu yazıyor. • 

Türk - Yunan ticaret 
anlaşması 

Ankara 8 (Telefonla) - Yunan tı .. 
caret heyeti ile Hariciye ve Ticaret 
Vekfiletıeri mümessilleri arasında te
maslara başlanmıştır. Esaslan daha 
evvelden hazırlanmış bulunduğun

dan yeni ticaret anl~ası etrafında.. 
ki müzakerelerln uzun sürmiyeceğt 
anlaşılmaktadır. 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

FeltJketzedeleri kurtar
mak kafi defil, bir 
baltaya sap etmeli! 
Bneal akşam matbaam•• Bnln

eanlı oWuğunu stiyllyen bir genç 
nıtiraeaat etti. Mektulnmu da kari 
liltunumuza dün dercettik: Kendisi, 
flmdlye kadar, feliketzede şehirdeki 
MnlAld aayeıdıule yaşıyormuş. Tah
ıdllnl Wtirmlf. Hafif yaralı olarak 
:lstanbala mfmdığı gündenberl gece
lerfnl brakollarda sandalye üzerin.. 
de sabllhlıyarak geçiriyormuş. 
ı Derhal akla: 
c- Bu kadar para toplandı. Bu bl· 

preye yaıılun edilse ya!• demek ge11. 
JOr. 

Fakat Kmla7: 
' - Benils sisin fibiler için merkes
den talimat almadık! - cevabını yer. 
nılf. 

:bit ince insan: «Bu ne ku1aslyecl· 
Dk!• diye kızıyorsa da, iyi dtlfilnln· 
ee, meselenin bambaşka olduğunu an
lıyor. 

Zelzele mmtakasmdald emJAk, müea
aese ve mallan ile yaşayıp da son fe
IAket tizerine bu iktisacll istlnadgih· 
Jannı kaybeden insanlar, on binlerce, 
belki de yüz binlercedir. Bunlan Kı· 
sılay yardımUe uzun müddet yaşat
mak elbet mümkün olamaz. Zira me
seli İstanbul şehrinde toplanan iane
ler yevmiye birer lira hesabile yüz bin 
kişiyi ancak beş gün geçlndlrebWr. 
Demek ki hayırperverlik muaveneti, 
Ok övün, bUhassa şu gayelere inhisar 
edecektir: Bedbahtlan haraheler or
tasından kurtarmak; yaralannı sar
mak; onlara sıcak çorba vermek; ve 
kendUerlnl bir Hd gün de banndır
mak. .. 

Peki, sonra? 
Sonrası için mazideki elim misal

lerden ibret alalım. 
Şimdiye kadar teşkilits1z11k yüzün

den her febiket vatanımızda bir bed· 
'bahtlar sınıfı yaratmıştır: 

«Sen kimsin?• - «Muhacln -
cSen?• - «Gayri mübadil!• - •Sen?• 
- cHarikzedegandan! » - Valdfte de 
.ıcadro harici» gibi diğer içtimai ta
bakalar (!) vardı. 

Feleğin her darbesi karşısında böy
le senelerce perişanlığa düşmek, ln
pllah geçmiş devirlere rnalmu kötü 
Mr batıra olarak kahr. Şimdi gaye, 
kahve peykelerinde pejmürde kılıklı, 
"8lz giiçsüz yeni insanlann zuhuruna 
mini olmaktır; o sabık gelir sahibi 
ntandaşlan bir baltaya sap edebil
mektir. 

ıcatlyetle biliyoruz ki, bunlar, ebe
diyen para yardımı ile, iane De pç1n. 
mefe tenezzül etmiyecek tıynette in· 
sanlardır· Vatanımızın felikete uğra
manuf kısmındaki ekseriyetin nzlfe
sf, bu ekalliyeti istihsal ve iş saflan 
arasına sindire sindire yerleştirmek· 
tir. 

Asri telikkilere göre bize yakışaeak 
ytiksek dava budur! Bunun progra. 
mını yapmalı, tatbikatına baflamalı! 

Aradan üç sene, beş sene, on sene 
geçtikten sonra, sefil, sergerdan biri
ne rastladığımız ve·: 

- Sen kimsin? - dediğimiz zaman: 
- Ben, Erzincan feliketsedelerln-

denim! - demesin aman ... 
Aman sakın, içini hazin hasin çeke

rek şöyle anlatmasın: 
- Ah! Vaktlle kurulmw, ne iyi bir 

hayatım vardı ... Şimdi böyle ~.,_ 
mm! (VA-Nd) 

_ Belediye Tevfik Fikretin !flya.. I 
nına kıymet takdir etmek için bir 
heyet tefldl etmiş bay Amca. •• 

ŞBDiR BABBRLBRt 
. -

Bir makaracı dükkinı 1 ay kapatıldı 
• • 

lngilteredeki fabrikadan fiatlerin yiikseltilmesini istemiş 
Büyük postane arkasında ~ 

efendi caddesinde 28 numarada ma
karacı Nahina Pesah hakkında :mm
taka ticaret müdürlüiil tarafından 
verilen rapor üzerine vlllyet maka
mı bu ticarethanenin bir ay müddet
le kapatılmasına karar vermiftir. 

Ticarethane, Glaskovdakl makara 
fabrikasına müracaatla makara tıat-

Otobüsler 
Takip edecekleri yol yeniden 

tedkik ediliyor 

Şlfll, Maçka. ve Kurtulup. ltle,en oto
bOslerin Beyotıuna çıkmak için Tophane, 
Dolm.ababçıe, Ayaspqıadan Tatsime çıt
mata bqlamalan üzerine otobüsçüler bw 
karardan şikayet.le Belediyeye mttracut 
etmlflerdi. 

Şikayetler, bilhassa yolcu azlılt notta
llllda toplanıyor. Emniyet altıncı şubem&
dürlle Belediye makine mü.dJirü tedklka.t
ta bulunacaklardır. TedkUtler neticesinde 
güzergah hakkında kati karar verilecektir. 

Çok isabetli bir karar 
Bazı evlerde beslenen kurd cin.sinden 

köpeklrin sokaklara. serbea bırakılm.alarm
'dan dolayı şwıa, buna. saldırdıkları yapı
lan şlkiyetlerden anlaşılmıştır. Bu kabil 
köpekleri besleyenler yalnız kendi dal.rele
rinde muhafaza edeceklerdir. Sokata bqı 
bot bırakılan kopekler derhal ltlif edlle
cetı gibi sahiplerine de ceza ırerilecek.tir. 

Nüfua sayımı hazırlığı 
HO senea1 tefrin qlanııd& ;rapılacü 

umumi ntuu. ııvm.aı lOln bflıün f9hlrde 
yeniden numarataJ yapılacalmı 1Ullllf
tık. Geçen seferli nwnarataJda görülen. 
noksanların tekrarlanmaması lçin vaktlle 
celbedllen Belçikalı mütehassıs B. Jakar'tn 
hükümete verdiği rapor ile diğer memle
ketlerde nüfus sayımı etrafında tatbik 
edilen usuller tedk..lk edilerek ona göre 
bir mesai programı hazırlanacaktır. 

Konaervatuar konserleri 
hasılatı felaketzedelere 

verilecek 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Liitfi Kırdar, 

konsenatuarın bu sene vereceği konserle
re aid hasılatın feliketzedelere tahsla edil· 
mesini emretmiştir. 23 kAnunu.sani ak.la· 
mı Fransız Tiyatrosunda Şehir Tiyatrosu
nun yine felaketzedeler menfaatine vere
ceği müsamereden sonra Fransız Tiyatro
su konsern.tuarın konserlerine taluds edl· 
lecektlr. Konserler, alafranga ve alaturka 
musikinin en seçllmlf eserlerinden tertlb 
edllecektir. 

Belçikadan gelen mümeuil 
tacirlerle temas etti 

Belçik.adan bir çok. sanayi müessesesi 
namına tehrimize. gelen B. Plyer Lakost 
dün öğleden sonra mıntaka ticaret mtl
dürlüğünde müdür B. Avnl Sakman lle 
görüşmüştür. Bu 7.8.t dün ötleden sonra da 
mıntaka ticaret müdürlQ1lne davet edllea. 
manifatura, tıbbi ve kimyevi ecza, demir, 
fayaıia tacirleri lle görtlşeret izahat aı
miftır. 

İtalya ticaret müzakereleri 
neticelenmeden mal 

vermiyecek 
Kendi namlanna mal almalı: üzere İtal

yaya giden bir kaç manifatura taclri, hlıO 
bir lf yapamadan gert dönmüştür. İtalya 
hükiiınetl, resmi ticaret müzakereleri ne
ticelenmeden gerek manifatura ve gerekae 
diler etya saCltlannı muvakkaten durdur· 
muştur. Yeni Türk - İtalyan ticaret an
laşması bu ay lçinde imzalanacak, ve uıc 
partide manlfaturacılarla birl.llt namma 
tülllyetll :m1kdarda eua ıetlrWecettar. 

••• Fakat bu mesele Bmln&ıtiııde 
bir bina tsttmll,Jdnden bafka bir me
leledirl ... 

lerine yüzde on zam yapılmasını bil· 
d1rmif ve ikinci defa da makara ftat
lerine yeniden yür.de on zam yapıı.. 
masmı istemiş, bu suretle makara tı-

. atleri yükseltilmiftir. 
Mıntaka ticaret müdürlüld, vlli

yet makamına verdill raporda tn
gllteredeld fabrikaya yapılan bu zam 
müracaatıarmın Nahma Pelah tara. 

Karilerimizin 
mektupları 

Portakaldan yüzde yüz 
kir olur mu? 

Ben portakal müstaballlytm. Cenup 
villyetlerinde bahçelerlmlz var; her 
yere sevklyat yapıyoruz. İatanbulda 
Toptancının yüz paraya aldıl'ı porta
kalların piyasada beş, hattl altı ku· 
l'\1f8. satıldılnıı s6rilyor, çok üztlltıyo
rum. Hallç kenarlle Beyotlu caddesi 
arasındaki bu fahlt fart nedir? İillaf 
edilsin: Meyvanm bahçede yetlştlril
mesl, toplatılması, ambalA.J edllme.si, 
Istanbula gönderllmeat Ue toptan de
posundan perakendeci .sergisine ctr
mesi ayni emek mahsulü müdür? Por
takal gibi çok revaçta bir mal berin
de bu derece yüksek kir olur mu? 
İçim sızlıyor. Ticarette yüzde yüz yüz 
içim .sızlıyor. Ticarette yibde ylz 
çıecetiz? L 

KVCVK HABERLER: 

'*Geceleyin Sara.ybunıu gazinosuna gire
rek yemek takımlarını çalarken depo için
de suç üstünde yakalanan Kadri dün ad
liyeye 'Verllml.ştlr. Sultanahmed blrtnci ce 
m. mahkemesinde Kadrinin sorgusu yapıl
DU4 ve tevkif edllmlftlr. 

* Hida19t adında bir kadın evvelki ak· 
şam rakı içip sarhoş olduktan sonra Ye
ılldirek civannda sokaklarda balınP ça.
tırmala ve ıeUp geçenlere milnuebeı.ts 
lltıa.r söyllyeııek aarkıntıhk yapmap bq
lamıştır. Cünnümeşhud halinde yakala
nan kadının isticvabı dün Sultanahmed 
birinci sulh ceza mahkemesinde yapılnuf 
ve tıevklf edllmtşttr. 

* İki gün evvel Batırtöyde manpla 
dtlterek kollarmdan yanan ı:ıenı lsınlndeld 
kaldın hastaneye kaldınlmışb. Blen1 aldıll 
yanık.lann tealrlle dün ölmüştür. Cesed 
morga kaldınlımf olup tahkikat yapılmak· 
tadır. 

* B. Tahir Celll otlu lsmlnde bir zat, 
zelzele felikataedelerl için Kızılaya 19 .san
dık içinde 500 kilo ıhlamur teberri etml§
tlr. 

* Koska lle Aksaray arasında lstlm.llte 
devam edlliyor. Şinıdl1e kadar 8 bina ı.
tlınllk. edilm.1ştlr. Yakında bunlar, yıktırı
lacaktır. 

* Şehrimlze lltlca eden telaılsıyen 'Po
lonyalılardan bir kıamı limanlar umum 
mtıdürlütüne müracaat ederek lf lstemlşlel'
dir. Bunların lhtisaslan teablt edlldill ~t
dküe mllııhal teknik. lşleıde tuna.nılmala
rına karar verilm1ştir. * İtalyan bandıralı Agonya Tapuru 11e 
dün limanımıza '1500 ton muot rel.mlf
tlr. * Görülen lüzum üzertne Hopa vapur 
lskeleslnln fimdilik. tamirine karar veril
miştir. Bili.hare burada modern tesisat 
yapılacaktır. 

Yannld sayımım.: 

HAFTANIN MiZAHI 

fmdan itiraf edildiğini de tasrih et. 
miftlr. 

Vlllyet, hiçbir iktısadt sebep yok
ken hallan ihtiyacına alt mad
deleri fırlatan bu müessese hakkın~ 
daki mınta.ka ticaret müdürlütünün 
talebini yerinde bulmuş ve ticaretha
nenin bir ay müddetle kapatılmasını 
emretmiftir. 

Balık ihracatı 
ltalyaya trenle nakledilmeie 

baılandı 

hab'a. bllden taze ve tuzlu balık almak· 
ta devam ediyor. Dlhı de kWUyetu mik
darda baht ihraç edllm.lft1r. Yalnız ttaı
yanlar, deniz yollle lönderllen ba1ıtlaruı 
natl1 uzun sOrdfllünfl gözönüne alarak 
tren yolunu tercihe tarar nnnlşlerdlr. 
Bu tarar, tebrlml9deki baht ihracat ta
cirlerine tıeblJt edllm1ftlr. 

Dünden lttbaren balıklar, trenle aevke
dllm.ete başlanmıştır. 

Soğuktan fenalqarak düttü 
Fatiht.e Şekerci hanında oturan altmq 

yaşlannda Balll, dün sokakta giderken fe
nalafarak dütmiif, Belediye doktoru tara
fından yapılan muayenesinde bu vaziyetin 
aotuk te8irlle oldutu tesbit edlldilinden 
Cerrahpaf& haatanes1ne kaldınlmıftu'. 

B. Gülbenkiyanın teberrüü 
Paria1ıe bulunan Ermeni zenginlerinden 

B. Otilbenk.lyan'ın fellketzedelere 5.000 I11' 
teberrf1 ettlllnl uvn•ftık. Brmenl patr111, 
B. Oillbenklyan'a bir mektup göndererek 
memlelret h•kkınd•ki bu allkundan do
ıa.rı lııendJ.slnl tebrik etmlfUr, 

Kaptanlann terfii ıimdi
lik kaldı 

Denizyollan umum müdürl\iiii kadro
sunda çalışan kaptanların terfllne karar 
verilm1ştl Almanyada inşa edilen vapurlar 
memıeetlm121e ıetlrtllmedllt için flmdillt 
bunların terfU tehir edllm.lftlr. 

ıııcemen süvarWline tayin edilen sabık 
Savarona yatı süvarlsl Said kaptan, Egemen 
Almanya.dan ıetlrtllıned111 l9ln Abu sil
Varll11ine tayin edllm.lftlr. 

Gümrükte duran Japon 
mallan 

İ8t.aııbul gümrüklerinde hllen 3500 bal
ya Japonya malı pamuklu mensucat var
dır. Tatu prlmlerlndeki bir lhtlllf yüziln
den bu mallar limdl1e kadar ithal edlle
memlşti. Allkadarlar, TlcaNt Velllettiıe 
müracaat ederek lhtlllfın halJedllmealnl 
lstemlşlerdlr. -----
Radyonun rumca neıriyab 

Ankara 8 <A.A.) - Radyo Ue yapılmak
ta olan Rumca havadla nefriYatını ıslah 
için Anadolu aJanaı tarafından ittihaz 
edllmif olan mütemmim tedbirler netlcesl 
olarak bu nepiyatm hatasız bir tekilde ya. 
pılmala bqland.ıtı anlaşılm.ıftır. Fllhakl
ka, a.Jans tarafından telgrafla vukubulan 
sual üzerine, Atına ajansı, aşatıdaki ceva
bı göndermlftlr: 

•Attna 'I - Rumca bültenlnlz, flmdi mtı
kemmeldlr. Ankara posta.sının netriJatı 
bllhaıaa 13,45 de olan emisyon, Yunanı.s
tanda pek lJl lfltllmettedlr .. 

* Asmaluneacidde ahçı 9ıratlılı eden 
aeklz yqlannda AU;_ maltızdakl faaulye 
tenceresini indirmek isterken, göınletın
den tutuşmuş, bu eetllde vücudüntln muh· 
tellf yerlerinden yanclıtmdan polls tara
fından Beyotlu hastanesine yatınlm.Jltır. 

* Çaqıkapıda Cami sokalmda bir evin 
bodrum katında oturan 8ille)rman pence
re kenanndak1 çtriye gaz lAmbaaını asıp 
uykuya daldılı .sırada IAmbuım alevinden. 
pencere tahtalan JIUUlllt, haberdar olan 
ltfaı,e tarafından yetlşllerek atef bilyil
Jpeden 86ndürillmiftilr. 

8eld'el 

l ıkif aa'!' meseleler 1 
Pamuk fiatleri diiffzyar 

fak at pamuklarımız 
pahalılanıyor 

Fransa ve ltaıyadan ıeten manifa· 
tura tacirlerinin ifadelerine göre, bu 
memleketlerden, ümid edildiği ka~ 
manifatg en'8!1 abô}a- imkh' 
70ktur. Bilhassa pamuklu bes üserl
ne lthalit yapmak çok güçlqmlştir. 
Bunun sebebi, her tarafta devletlerin 
askeri bir ihtiyaç olan pamuta 
vuıyed etmesidir. Bu vasiyet kaqa
lllllda pamuklu dokuma fttlerlnde 
dÜfkUDltik beklemek batın bile pl
mes. 

Pamuklu - ltballta. buıfin1dl 
prilara lire. lmklnm bir hale pl-
dlğl lıılr mrada, dlier taraftan, firld
ye plynumda pamuk flatlerlnde bir 
dtlfldlnltik g6rtilmektedlr. Son bir 
hafta içinde, pamuk flatlerl 48 kura
'8 kadar 4iqmtifttir. Niçin? 

Beynelmllel vazlyeUeld tebamll 
tizerlne, pamuk ftat.lerl, harbin icap
larına pre, birdenbire yübelıniftL 
Türkiye, ilk giinlerde pamuk ihraca· 
tını menetmfltl Fakat piyasa lhtl
yaçlannı yakından duyan Ticaret Ve
klll Nazmi Topçuoğlu, pamuk thra
eatma müsaade etmiştir. Fakat k 
müsaade benfis pratik bir salutya lnU. 
kal edememiftir. Meseli: Bugihllfll'o 
de Romanyaya İstanbul lbn•m TUl

taslle pamuk göndermek mümldbı 

olduğu halde ortada henüz mü
saade yoktur. thracat taclrleri, bu 
müsHdeyi dlrt ıfisle beldlyortar. Pa
muk ihracatını yahm Romanya lçbı 
deifi, diler a1ıeı1ara ftl'llleil ve bu 
sevkıyatı her hangi bir aebeple te
Blıura ajntmamafı • temin etımıll 
......... Çünldl bir taraftan ..... 
muklu bezi pahah alırken, diğer ta
raftan da pamuk flatlertn4eld dilf
kiinlüğe seyirci kalamayıs. 

Pamuklu ve diğer manifatura et
yasmdakl lthallt llObanJıimll bl'fl 
çareler aramak lbun. Bunqn yegl
_ne çaresi pamuklu dokuma lsfJbsall
tmı arttırmaktan ibarettir. Ka:JMll'I 
fabrikasuıdan, Denkli köyleı1ndeld 

en küçük tesgAha kadar, her fabrika 
ve lmalltlwıe, kaml lltlhsal yapmak 
llUretile bu Udlsadt mulıarebede a.. 
rhıe dÜfell rolü ifa etmelidir. 

Bayat pabahlığı ve lhtiklra 'lalql, 

Dıtiyacmmı tamamDe temin edehil

mek için, gece ve gtlndüs çah'"'ak 
prtlle lstUlsal seferberJiil yapm•lr· 
tan bqka çare yoktur. Nitekim ~ 
l»ln Dk günlerinde, BafttkDlmlsln 

de verdiji direktif bu idi. fstlhu•lta 
arttırmak... HUseyin Aml 

Erzurumda ıiddetli fırbna 
bir memurun ölümüne · 

sebeb oldu 
Erzunım 8 "T"' Anadolu ajansının 

geclkmlştir ka7dlle bildiriyor: B1l 
ayın 2 ve 3 Uq.c~ güııleriııde Erzu
rumda. saniyede 15 metre süraıı. 
esen flddetll fırtına olmuştur. Civar 
vlllyetlerle telgraf muhaberatı kesil
miştir. Şehir içinde dört evin çatısı 
uçmuş ve bir çatıdan düşen taş lev
ha orman memurlanndan birlniıı 
ölümüne sebep olmuştur. ttç gün
denberi yağan karın kahnlıjı 58 san
timetrdeir. Bu yüzden tren mfi.nata_ 

lAtı da inkıta& utramıftır. 



Dün Erzincandan 143 
kişilik bir kafile geldi 

(Baş tarafı 1 nci sahi/eda) 

için gösterdiği tehalük umumtdir. Fe. 
lft.ket karsısında Türk camiasının .... . 
hayranlıkla karşılanacak olan bu is-
tisnasız hassasiyeti, tesanüdü, arzet
tiğl vahdet iftiharla kal"flanacak de
recede büyük ve ehemmiyet vericidir. 

Musevi vatandaşlanmız de. vüs'a t 
ve iktidarları nfsbetinde kendilUde
rinden al!ka ve hahişle bu yardıma 
komşular ve hiçbir unsurdan geri 
kalmanuşlardır. Bunu bu şekilde tas
rih etmeğt vazife tela.kkl ederim. 

~ Eşya teberrüü 
İstanbul halkının Kızıla.ya şimdiye 

:kadar teberrü ettiği eşya miktannı 

tesbit ediyoruz: 
8665 parça Kadıköy, 22475 Beykoz, 

17710 Beşikt~, 4300 Bakıköy, 10771 
Üsküdar, 4232 Sarıyer, 19414 Fatih, 
:!150 Eyüp, 9848 Eminönü (aynca da 
107 balya muhtelif cins eşya ve 465 
top kurna.ş), 1561 Beyoğlu, 650 Ada
lar. Yekun 101,776 parça. Bütün bu 
eşya şimendifer ve vapurlarla zelzele 
mıntakasına gönderilmiştir. 

Yeni teberrüler 
İstanbul 8 (A.A.) - 300 lira ve da

ha fazla teberrüde bulunan zevat ve 
müesseselerin isimleri aşağıdadır: 

B. H. Muhtar, K.ohnemuyi şürekA
sı 400 Ura, B. İbrahimzade biraderler 

· 300 lira, İnhisarlar Üsküdar depolar 
grupu eksper ve işçilerinden 1588 lira, 
Britiş Amerikan Tabaka şirketi 780 
lira, İttihadı Milli T. Sigorta şf rketin
den 1500 lira, İst. Lastik fabrikası 
Türk limited şirketi 300 lira, Abdi 
Fuat Akevi ve Şariden 1000 lira, Maiy 
ve Viktor Kohenden 300 lira, İst. Ka
vuçuk ve kablo fabrikası T. anoninı 
şirketinden 500 lira, Cümhuriyet ga
zete ve matbaa çinkografyası memur 
ve işçileri 340 lira 95 kuruş, Mısır 

konsolosluğundan 350 lira, İst. Umum 
Sigorta şirketi A. T. 1000 lira Assiku
riojioı;:ıi General Sigorta Ş. 650 lira, 
Sabuncu zade Mehmed Şakir ve Mah
dumu müessesatı tarafından 1000 
lira HaymU inşaat şirketi 500 lira, 
Çııtnıca Mevkii müstahkem subayları 
tr-rafından 439 lira 21 kuruş, Güzel 
sanatlar akademisi idare ve talim he
yeti talebe ve müstahdemleri 1014 lt
ra 38 kuruş, B. Suraski rnahdumlan 
tarafından 1000 lira, Feridun p~a 

ve prenses Nevcivan 5500 lira, Harp 
2kP.clemisi mensupları 2121 lira, Be
bek Amerikan kolleji 787 lira, İstan
bul kız lisesi 230 lira ve 580 parça 
eşya. 

İstanbul 8 (A.A.) - Eminönü kaza
sında 500 liradan fazla teberrüde bu
lunan zevat ve müesseselerin isimleri 
aşağıd~dır: 

Rahmi Köscoğlu ve Vehbi Bilimer 
.Emek manifatura mağazası> 500 lira, 
İhsan Mermerci, Ali İhsan Neclboğlu, 
Mihalaki Nikolaidi, İsak Benezra Es
kenazi cTrakya mağazası>, Kemal H. 
Samuel Slsa, Sw;uka biraderler 
800 er lira, Perahya ve Marina 700 
lira, Sabri Çizmeci ve kardeşlen 

300 lira, Çuhacıoğlu İsak Kohen 
ve mahdumları 750 lira, Na.si ve 
Aciman 700 Ura, Kanetı biraderler 
700 lira, Karabet Pamuk ve oğlu 750 
lira, Annlne Papazyan 750 lira, Ben
basat ve Bozalto 700 lira, Penso ve 
Sadaka Ltd. Ş. Roditi Kohen, Şişman 
Yanko Ananyadi mahdumlan 800 er 
lira, Rafaeı Kazes 700 lira, Hüsamet
tin Eren, Serkis Jamgoçyan ve bira
deri, Mustafa Hikmet Yucat, Saul 
Menahe.m İlya Kohen ve Ş., N~sim 
Leon Saban, H. Kazancıyan, Va~·tan-

yan ve Mınakyan ve Ş., Mıgırdıç Ya.z
macıyan, Moiz Ezra Şayo, Y. Fmdıklı

yan ve Sadi Tamer, Abdülvehap T a. 
tart, Serkis Giritliyan ve oğlu, Moiz 
Ozra Şayo, Mahmud Kulluk, Nuri 
Sevil, Mehmed Sağıroğlu, Katalan 
biraderler, İstanbul Balıkçılar cemi
yeti, Ali Tan.sever, Yakup Yusuf Ya.. 
rar, s. ve V. Pardorokes 500 er lira, 
Nahme. Pesah 550 lira, Osman Tatar1 
800 lira, Nord Döyçe Sigorta ş. 500 
lira, Mensucat Santral Ltd. Ş. 1000 
lira, Mena.,e Siton ve Şür. 500 lira, 
Rober Ovadya Kandiyoti ve biraderi 
&00 llra, Karadeniz orman iş. Ltd. T. 
A. Ş. 1000 lira, A. Naki Erenyol mü
hendis 1000 lira, Mühendis A. Eren
yoldan İktisadi ve sanayi t!caret iş
letme T. A. Ş. 1000 lira, Faruk Atam 
&00 lira, Lokantacılar cemiyeti 1025 

lira 20 kuruş, Leon Fintz 500 Ura, 
~ Erğaz ve biraderi 1000 lira, . H. 
F. Ph. F. Reentsma firmasının Türı
kiye eksper ve murakabe bürosu 2000 
lira, Salamon Kohen 600 lira tebenil 
etınişl~rdir. . 

Patabahçe Kızılay tubeıinin . . 
meıaııı 

Etmıcan hareketiara felaketzedeleri iı;ln 
Paf&bahçe Kızıla.y şubesi Beykoz taza mer
kezine 497 ltnı. nakden, 553 parça da muh
telif eıya teslim etmiştir. 

Diğer vilayetlerin yardımı 
Ankara 8 (A.A.) - Hareket1A.rz fe

IA.ketzedeleri için muhtelif vilA.yet ve 
kazalarda yapılan teberrüat etrafın
da bugün aldığımız haberlere na
zaran Kayseri ve mülhakatı halkının 
para teberrüatı 30,000 lirayı bulmuş
tur. Kayseri halkı bundan başka bu 
güne kadar gerek giyecek ve gerek 
yiyecek olarak mühim bir yekün tu
tan teberrüatta bulunduklan gibi 
1500 şilte 700 yorgan ve bir o kadar 
yastık ile birçok çocuk elbisesi hazır
lamış bulunuyor. 

Mersinin teberrüatı dün akşam 

2000 lira idi. Kütahyada teberrüat 
l 0,000 lirayı bulmuştur. Halkın para 
yardımı büyük bir heyecan içinde de
vam eylemektedir. Bir köy muallimi 
55 lira tutan aylığını olduğu gibi te
berrü etmiştir. 

Sandıklı düne kadar 947 lira ver
miş ve bundan başka da 412 parça 
eşya, 5942 kilo da muhtelif yiyecek 
maddesi teberrü eylemiştir. 

Zile de ise evvelce yardım olarak 
Tokada gönderilmiş olan 500 liradan 
b~ka 1400 lira daha teberrü kabul 
olunmuş, 2000 parça muhtelif giye
cek eşyası 9500 kilo muhtelif yiyecek 
maddesi toplanmıştır. 

Pazar nahiyesindeki teberrüat 700 
liradır. 

Kızılay umumi merkezine 
yatırılan pa ra 

Ankara 8 - Anadolu ajansı bildi
riyor: HarekeUa.rz feıt\ketzedeleri için 
6/1/940 tarihinde Kızılay umumt 
merkezlerine yatınlan ianeler şu 

miktan bulmuştur. 134,965 lira 54 
kuruş. Buna 8 numaralı Uste de 11!
ve olunursa teberrüat yekfuıu 600,392 
lira 23 kuruşa baliğ olur. 

Elizıg orta mektebi yandı 
Eldzığ 8 (A.A.) - Bu gece sabaha 

karşı şehrimiz orta mektebinde çı

kan bir yangın neticesinde mektep 
binası yanmıştır. Yangının ne suret
te çıktığına dair tahkikat yapılmak
tadır. 

1 Ankara Borsası 1 
1 Wncikinun HO 

F.8BAM n TAJIVtLAT 
Türk borcu I PtGln 19.275 

19.276 
19.llO 

Türk borcu II peşin 

Eraa.ıı.1 
PARA n çuı.g 

ı Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 IJreı 
100 ln~e l"t. 
1oe ft>rtn. 
100 Ranmark 
100 Belp 
100 Drahm.1 
100 LHa 

Xapanıf 
6.21 

129.60 
2.95 
8.7225 

29.089'1 
89.052& 

11.'13 
0."5 
Ut2~ 

100 Çak08lonk Er 
180 Peseta 13.19 
100 Zlo&.1 
100 ....,., 
100 Le7 
100 Dinar 
100 Yen 
100 laTeç PT. 
100 RııbJ• 

IU.1121 
0."6 
3.1676 

31.045 
30.8270 

Zelsele feliketzedeJeri menfaatine -
1 Münir Nurettin konseri 

9 KAnunusani salı akşamı Sa
ray aineınası salonlarında zengin 
blr prograinla verilecektir. 

- ·-
Konserin bütün hasılatı fellketze

delere yardım t~kllltına verilecettir. 
Bilet tednrikl için sinema k~eslne 
müracaat. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Tepebatı Dram kısmJ 

Oece saat 20,30 da 
HAYAT BİR R0YADm 

KADIKÖliJNDE StJREl'YA 
SİNEMASU..'İ>A 

Bu gece sa.at 21 de 
SÖZÜN .IUSASI 

.&Sf.&11 

Flnler bUyUk bir muvaf
fakiyet kazandıklarını 

bildiriyorlar 
' .; (Baş tarafı 1 nci ıahifed8) 

Ruı tayyarelerinin faaliyeti 
Helsinki 8 (A.A.) - Havanın fena 

ohnasına rağmen, Rus tayyarecllert 
faaliyet göstermişlerdir. Bazı Fin!An
diya sahlllerlnde ve bu arada Abo, 
Kokta ve Viborgda altımı işareti ve
~tlr. Sovyetler bomba atmamış
lardır. 

Rusyada ecnebiler ıili.h 
alhna alınmıılar 

Bern 8 (A.A.) - Romadan bildiri
liyor: cCorriera della Sera> gazetesi
nin Helsinki muhabirinin bildirdiği
ne göre Finler 931 senesinde siyasi 
mülteci sıfatile Rusyaya gitmiş olan 
bir Almanı esir etmişlerdir. Esir, 
Ruslann birçok ecnebileri sil~h altı

na aldıklarını söyledikten sonra de
miştir ki: 

•Ben Leningradda Almanlar, A
vusturyalılar, Çekler ve Macarlarla 
beraber sil!h altına çağrıldım. Finler 
taarruza geçtikleri zaman biz silahla
rımızı atarak teslim olduk.> 

K a hire üniversitesinde türk
çe kürıüıü tesis edildi 

Kahire 8 (A.A.) - Egyptien Mail 
gazetesi, Kahire üniversitesinde bir 
Türkçe kürsüsünün tesis edildiğini 
yazıyor. Keza bir müddettenberi üni
versitede İranca dp. tedris edilmekte
dir. 

Daima büyük şirketlerin hazırla
dığı ... Yalnız kudretli yıldızların 

yarattığı filimleıi gösteren 

LAL E 
Bu perşembe akşamı da Holivu

dun en büyük artistleri 

Katharine Hepburn .. 
CARY GRANT'in 

en son ve en mükemmel 
eserleri olan 

KAPLAN KRALiÇE 
filmini müjdeliyor. 

Her sahnesi binbir güzellik, her 
metresi sonsuz bir neş'e ile dolu 
bu eşsiz tllim senenin sayılı neş'e 

fırtınalarından biri olacaktır 

Güzel Frans12 yıldızı 

EDWlGE FEUİLERE - GEORGE 
RlGAUD'nin yarattığı süper film 

YIKILAN MABET 
Günlerdenberi bütün İstanbulun 

" gözünü, göynünü LALE'ye 
bağladı. 

~ALKAZAR 
Sineması 

Her zaman olduğu gibi... Yarınki 
matinelerden itibaren yepyeni bir 
mevzuda müthiş bir filme başlıyor ..• 

GANGSTERİN 
İTİRAFI~, 

HARRY CAREY - DİCK FORAN 
Ga·ngsterleri yakalamak için A
merikadaki polis teşkilatının en 
son icadı. 

FOTOGRAFLI TABANCA 
Sayesinde adaletin pençesinden 
kaçan gangsterlerin nasıl yaka
landıklarını gösteren ve şimdiye 
kadar gösterilen heyecanlı filim
lerin en heyecanlı ve en meraklısı 

• KAııwıuaaııi llHO 

Venedik mülakatı 
( B~ tarafı 1 inci sahtf ede) 

tes1nin Budapefte muhabirlne göre, 
Macar Hariciye ~azın, Macar talep
leri hakkında azamı bir programla 
Venediğe gitmlş, Romanyadak1 Ma
car ekalliyeti meııelesinin derhal ha.1.
llni istemiştir. İtalya, bu aralik Bal
kanlarda sulh pl~ tehllkeye 
dü.şürecek bir nümayişi kabul etme.
miştir. 

Roma 8 - Havas muhabiri bildiri
yor: Venedik mülA.katı hakkında İ8-
v1çrede çıkan Telegraph gazete.si di
yor ki: Venedikteki görüşmede Ma
car Hariciye Nazın mühim Macar 
ekalliyetlerinin komşu memleketlere, 
bilhassa Romanyaya bırakılmasından 
dolayı Macaristarun kendisini huku
ku ihHU edilmiş addettiğini söyle~
ttr. Macar menbalanna göre Maca
ristan, bilhassa milhlm toprak deği
şj.klikleri vukubulduğu şu zamanda 
haklarından vazgeçemez. Macar Ha
riciye Nazırı, İtalyanın bu hususta 
Macarlstana müzaheret edeceğini 

ü.mid ettiğini ilA.ve etmiştir. 
Kont Clano, İtalyanın, Macar is

teklerinin Romanya.ya taallfik eden 
kısmının meşruiyettne itiraz etme
mekle beraber Rus tehlikesinden 
bahsetmiştir. İtalyan siyasi mahfil
lerine görç Macaristan Balkanlara 
doğru Rw; yayılmasının ilk kurbanı 
olacaktır. 

Bir İtalyan gazetesinin 
makalesi 

Rcnna 8 (A.A.) - Venedik konfe
ransından bahseden Glornale d'İtalia 
diyor ki: cMacaristanın vaziyeti, di-

F· E R A H 
Sinemada Tel: 21359 

ğer alakadar devleUeri, henii.J mu 
lakta bulunan m~elclerin samimiy 
le tetkikinden ve makul bir şekil 
hallinden kaçmağa sevketmemell · 

Macar gazeteleri mütalaa 
beyan etmiyorlar 

Budapeşte 8 (A.A.) - Bu sabah 
gazetelerin hepsi, Venedik müIAkatı 
na ait haberleri göze çarpan sütmıla 
rında ve fakat hiçbir mütallla Hh 
etmeksizin neşretmektedirler. Gas. 
teler, İtalyan matbuatının mütalh
lan ve Venedikte neşredilmiş olan 
tebliğin metniıll iktibas etmektedir
ler. Gazeteler, iki memleket devlet 
adamları arasındaki görüş ahengi
nin fevkalade mükemmel olduğuna 

işaret etmektedir. 
Yalnız Radikal Neuzetoer gazete&i, 

Venedik mülAkatlan neticesinde Ma
car - Yugoslav münasebatının kuv
vetlenmiş olduğunu tasrih etmekte.. 
dir. Bilhassa Belgradın Macar - Ru
men munasebatında oynamış oldu
ğu rol çok mühim olmuştur. 

İtalya • Sovyetler arasında 
gerginlik artb mı? 

Bern 8 (A.A.) ·- Havas ajansı bil
diriyor: Bolşevik matbuatı Venedik 
mülakatını ve İtalyan matbuatının 
bu mülakatı tefsir tarzını hiddetli 
bir lisan ile mütaIAa. etmektedir. 

Corriere Deltcino gazetesinin aldı
ğı haberlere göre, Moskovada hüküm 
süren kanaat SovyeUer Birliği ile 
İtalya arasındaki gerginliğin bu kon
feranstan dolayı arttığı ve tam bir 
inkıta ihtimali mevcut bulunduğu 
merk~zindedir. 

ÇEMBERLiTAŞ 
Sinemada Tel: 22513 

YARIN MATİNELERDEN İTiBı\REN 

2 sinemada G ALA Programı 

S AMiMiANLAŞMA 
Bugiin.kü Avrupa harbinde demokratlar ~mlh cephesini teşkil eden ve bu 

kerre Ankara anlaşması mucibince: Balkanlar ve Akdenizde sulhun deva
mına hadim 

TURK - iNGiliZ - FRANSIZ ittifak,nın Tcme:~~~:n 
S • • l Büyük tarllıi filmini bütün gcnflik 
amımı an aşma ilim ve irfan ordusu, herkes görmelidir. 

Bu muhteıem progra ma ek olarak her iki sinemada 
Marmara filim stiidyosu operatörleri tarafından bin bir tehlike arasında 

Erzincan ve bavalisiııde filme çekmeğe muvaffak olduklan 

Son Anadolu zelzele felaketini 
Mufassal intibatı ve ki.mil en T ürkçe izahatlı 

1 . .. 

1 Yarın akşam- SUMER Sinemasında 
Büyük Opera müstesna Galası 

BENJAMINO GIGLI • MARJA GEBOTARl 
(Scala de Milan) elan (Scala de Milan) dan 

ve bütün Scala de Mi lan artisUeri. .. Dekorları... 300 figüranı... Orkestra
ları .•. n dehAkAı· artist 

GABY MORLAY'ın iştirakile 

VERDİ ve AŞKLARI 
Mqhur Kompozitörün hayatına, eserlerine ve aşklarına dair çevrilen en 
ıüzel ve en büyük bir fillmdtr: Bu ftllmde Scala de Milan'nın hald111 sah
nesinde çevrilmiş AİDA, RİGOLETl'O, TROVATORE, LA TRAVIATA par
çalanlannı görecek ve dinleyeceksiniz. 
~-------Cidden bedii bir slyafett musikiye•••••--# 

Genç ... Sevimli ... Şık... Çift Artist ... 

ROBERT 
ve 

Montgommery 
ROSALINDE 

RUSSEL 
Güzel ve eğlenceli bir mevzu ..• Kahkahalı ve sevimli sahneler ... 

YAŞA ve SEV 
Fransızca sözlü çok güzel film, Bu Perşembe Akşamı 

SARAV snnemaısonda 

CHARLES BOYER - İRENE DUNNE 

SABAHSIZ BiR AŞK GECESİ 



POLI K 
Slyasf faaliyetler 
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• ....., •• P;llr ........ , ....., ......... ...,., ........... , .... 
......... edeoefl anlafdıJor. 

mı- taraftan tnını..m onu, ................ bnetleri ....... 
.......... MIJClk harp ................. ftOf&i .. ~ tefi .. 
........ ':llr • hal, Bspllllln ..................... lılr J9lda ... 
............. lmı ........... ~ 

Atıup9 llmlıi .... •*imi ... ı.,._ h. Belbp 99 Orta AftaPI ._. 
... rhh ~ .. taTır .... ....,. ...... ....,.... tmv ........... 
..,.W.. llarlclJe Nam 1' ...... lllı ......... M"' t•ı .. lmml t* 
..... amiral ....... ..,_ _,..... balıa BarlclJe x.mı De ......... . 
,....,....... ldr ................................ ..,.._ ... .... 
tım De 8mlanJmun Tramlhlmp m ıılı± ... .....,....., B 111 .. ,.J• W 

..,...... .. RuS)Ulm mftlaheWılpe ....... *&ZF s• tmellalnlu düfln .... 
. ..... ...... J'Oktar. Her tarafta..,..,...,.. ...... , ............ 

ır. K. 

Rus - Bulgar mOnasebetleri . 
Sofya muhaTemps•ın 

birinin bir mektubu 
Muhabir diyor ldı .a. ..... .- ...... a- taqild Balp
rütamn aiyut fm .. lali •e içtimai aallılt için her Balpnn 

ter•Mbn etmMinden korlduiu bir takım 
meaeleler ortaya atmaktadır 

Pariate çıkan Temps gue•alnln 1 
8Gf1a muhabiri bUdiriJQr. cXurtcııu
pmı cBallsklr Car• ordulann& bor9--
1U olan Bulgartatanda Rus dostlutu, 
Umumi harpte gölplemnif aD7.D8'l 
bir duygudur. Bulgar halt talJ?Dıla
rmm lçtfmat bünyesi ve temayfllltı 
da komünist propapndUJJ>A müa
lddir. Fakat 1932 -incim 1934 .. 
Dllllie kadar ~ ne Rusya 
arasında her neYl münuebetlerln 
ft'len keailmif olcl11IU da blr hald· 
ıraıur. 

Ba1pr komünlat parti.si çifçi rejimi 

Maamatıh Bulgar ricalinin bu 
ümldlerl tahakkuk etJnmılf'it'. SofJa
ya ilk Sovyet mflmx;untn pJmtıtl. 

BuJgaı1arda Rua JrtllUb1lne ... ha ... 
ama kaqı ananevi temayilltl canlan
dumala hizmet etmi.f Ye Sovyeı sanat 
n ldtap sergileri "hakiki bir muvatfa.. 
kıyet kazanmlf ise de, Bulgarlstanla 
büyük Slav kardefl arasmdaJd il.Jul 
milnuebetıertn ladeslnde, iktiladt bif. 
blr faaliyet kayded11mendştir. 

SovyeUerin ~ri ilk f&JaDl 
kayd alla, 111,..t mahiJeÜe olmuf
tur. Ortalıkta bir Karadeniz bloku 
tefldli havası •ttil bir urada 8oYJel 
BarldJe Komiler mua'flni B. Po&ma· 
kin SofJadan 18P"'lftil'. ,_.,.ldnfn 
bu pçlfl, Bulgar ricalinde oımag bi-
le, B'1lpr efkAn umumlJeabıln Mılk 
bir ıı-mda, Cmabl DDbrcw IBbl-

o em arpte uş ar, alı a 
da mühim rol oynuyorlar 

Kafes içindeki küçük kuşlar zehirli gazı haber 
verirler. Yılan balığı, bir tahtelbahirin 

yaklaştığını bildirir! 
Modmıı mubanıbelerde, Jall'm ıop, 

ıatek. ~ tank glbJ Olc!ürtk:Q 
..UINv ft dlls teJmik ftlılta Y8 

jcadlt• delil. baJftD)ar, kUflar.,. ... 
hklar da mmılm bir rol OJD8Dl8P 
lwt's""flsnlır. OeçeDleıde ;p"'ıiJmı• 
bir JUlda, harp MDM!Dda glftrdn· 
ıer ne turt" eomn ~er1n1n mu
babere Jtlerinde pek btıyük hizmet
ler gördiWerinl 'f8 l'ramls. AJman 
ardalaımm bu manıdla yb binlerce 
stlTerdn Ye k6peil seferber emkleriDl 

~ 
Bqibı de aerçe, sata pbl minimini 

tuf1ann. mçanıann ve yılan balıtJmn 
muhanıbelerde oynadıkları rollerdeıi 

babledecelis. 
MuJıarebelerde sebirU gu kullan

mak biJ'p beynelmilel muahedelerle 
J8!ak ed11mlftlr. Fakat bu yuap 
rapıen, aruıra sehlrU gazlar fst.ima1 
edlkUli lddlalarmı ifWP duıııJonıa. 
Serçe, aka, iskete glbl minimini °'" 
lar, .ahlrll gaza karf1 çok busastır
Jar. Banlar Rbirti guı teneffüs eder 
etmes, derbal boiulup 6Jtlyorlar. 

1fte bu noktayı nuarı lttbare alan 
mubarlp ordular, gaıp cepJıe81D. 

det1 siper muharebelerinde, zehfrll 
tebJilrMlnl ftktbıde aaip, uk•lertnl 
lnmdan JllDl'amalr lcln. ba mbrimlnl 
kUf)ardmı MnJeralbd amil ,.aıı,.. 
rak hfee!er tçlnde Dk llper baasn-

Dm llerlalnde glrdilderl tel örgl1erlne 
umalrta ... bmı1ara lw'mü için h• 
md Uferleıi DMIDDr eylemettecllrle • 
ıa.ıer iclDde ba1undurulaıı k1lf)ara 
bakan neferler, f&)'et buDlan b.feller 
içinde attı ba1mlana, dfifmanm 1ı. 
hım gaz Jml1andıtmı IDb;prü der
hal lmirlerlne haber vermetıedlr. 
Bu wretıe bu mumn lmflar, bDdl 
hayatlan pab•sma zeblrll gua karp 
haberci vulfellni göriiyaırlar. 

Tahteıbahirler ~ 'tllZlfe gö:rm 
mtlrettebatm en btlyflk dftf"'anı, ,.ı.. 
DlZ düpanm dlp bomba.lan delllı de
DB altmda iten tmeltCiB edlle edile 
bozalan n mblrlenen haftdl,r. Ba 
mt1Uıif t.eblflr9Jl ftkUDde haber .er
mek jçin btfedilm lleUer ma&Ulp 
neUceyt venmemektedlr. Jtundan do
layıdır Jd, tllıteıbahirlerde baY&Dm 
bemlup hcwqlmadain» anlama' lcln 
iptidai, fakat möelltr bir çaı'8'8 bsf 
'fUl'Ulmattadlr. 

Sıçanlar, twwıJmap JÜS tutan ~ 
ftJll ... çak 'w"lltır. Demir a.. 
feeleıe konulan 11çanıar, tahteJbabtr
lerln muhteıif yerlerine yerleşttrll· 
emttecUr. Kafflllerde bulmıclurulan 
bu sıçanlar, tahtelbahir içinde ban. 

• bomılmap Jtm '11tc11a, lbdJti bir va
m,et almüts. w dJfanıa ÇIJraMJmet 
lctn btealD' teDedne IDfttmtMQm 
aldlımalE&sdlr. 

Slçanıann ı. lliDlrUUilnl atırm 
mtıretıebaı, haftnm bozalımla Jüıl 
ıuttuıunu •Jem•tta ve bu aJede 
mnbefu)r bir 61üm tebaekm'...,.. 
lmrtulmattldır. 

Tahtelbala1ıierln :yak)afhin" ~ 
tinde -- ftllllet Jcln bUçok llet-
1• lcad eclllndfUr. Pi.kat bu &ıaıer. 
aı elence nulk feJler oldupndan. 
IJawı bmnlma):ta 'f8 dOpnan tabtel· 
balılrln1n Jaklafmakta bulundDlmıu 
ftkUDde ~ wnmemettedlr. De
ntsetıer. lnı t.eb11keJe kaqı yılan bas 
hpdan fatlfade etmeli dfifl"'•üt
lerdlr. YJlan Jwhpnm ifltme kutted 
p>k keftlndlr ft 'nsanJarmldndm OD 

bet milli faz'ldır. canlı yaJraJpna.a 
JJlan be.bkJan, küçük ~ 
lçtnde vapvlara yerlefUrlhnektedr • 
Yılan bahlı. a.u mt•>Me keskin 
lfltme hBSIPSl sayesinde, bir tabtel• 
bahir, yakJ•fmap M9J•dığl gman 

derhal harekete pçm.ekte Ye dlfanYa 
çı1raMımet için atuaryumun kenar
Jarma duımabımı aakbrmaktadır. 

AkuarJmn bapıda betllyen nöbetçi, 
efrad, yılan ballklarmm bu alnJrll ha.
Unl görünce, ~ tahtaıebahiri
DID ~ lllhJarak derhal 
hmandu'lvma baber verlJorlar. 
(llmdt)'a lmdar ppıan tecröbeler çot 
ma.IJd llelkela" vermfftlr. 

Kızın Feryadına\ Feliketzedeler , 
dayanamamıf Amasyada iskdna salila hale getirilen 

Kemalpqacla 14 yqmda hir ~ ı • ·ı'J.• 
çocuk laz lrapran bir..... 12 eve 324 na,-ua yerıeftırı aı 

vurdu 
1-* 1 (Tllıfmla) - Kemalpa

fada Slnekll kaJOnde muııt.arm ~ 
l(Ulfafıi. BaUce adında bir Jma tar-

ı 

lalar &rUDHlaD mr1a Bçınıbn. O 

civarda avlaı>makta olan 14 ,..uıda 
Kemal mm feı)'8dma dayanamanuıf 
n elindeki G1fte tüfell lle lluatafaJ& 
&tef etmiftir. 

JıluRata aldlp JUUUD &ellrlle 
derhal ölm\lftür. Kemal, BatlceJI 
ba .. sma tel1lm etmifUr, Küçük ka
W ;pkl1sn-ifbr. 

Aüua 8 (A.A.) - J:nlDr.anda ,. 
Diden 40 baraka J&Phnalr illere Do 
mıaı tarafmdaD '10,000 liralık bir tabs 
l'Mluı Mana VeklleU emrine wrll
mlll ıçtn llllm pim taıtmat. nril
mi§tlr. 

Bnliilml 8 (A.A.) - B1Jlbe bdar 
ı:ntneanclan 1328 kiti ıraıa,.. 11'1 

ır..ııın -" .. ·- '« il nüfus Adtma,a, '"" .maua ,..-.. 

297 nüfus Kayaertye, 84 kili llaraea 
ft 281 kif1 de Antebe 1skln 1ç1n aev
wnmı,ur. 

8UDdaıı JUdJmda bulmmJmatwtır. 
Amuja merm )lftk()met. doktoru 

dört aıhbl7e memuru De ~ mm
tabmlda pllfQOr. ~rt 
Dr ... quktaD kmmnak t.çfD .. 
mtnUklpr ,apı!zmMadır. 

ŞRılnbralıllaıd Kplbel dqm n 
kapalı bulU'JllM enak ft8alre nak· 
Jlptam aöçltfllrmektedlr. Yalnız 

Aaraldım 7 baJYUl J6ki Jl1ecek 
g&ıdertlmiftlr. 

.,,•smda ft stambulinsld'nkı 1üab 
mdulD& kadar memleketin haJ&tm,. 
da mühim blr rol oyn&llUf wı dahilde 
kJyamlara sebebiyet vermif ı.e de ım 
ıenestndenberl kanlHl harlcl llln edll
miş,lil.lice faaliJette ve terörbm b&
rebUerinde bulunmakla lkUfa etme.
ğe mecbur )ralmıftır. Ba teıöllıam ha
reketlerinin en flddeUMI. ım _.. 
ıinde Sotya kililesinde yapılan mOla9' 
oımUflur. Bulgar mültecllerlnden 
Kolar'tJlt, St.elnontak°" .. Dllaltaw. 
Satyet Ruayada mtiblm mewkller if-

de Bu1pr müdclelJa&ı nmn IUbara Dr. Galip H••••nm aliimürdbt 
aJmaalı lll'8da RmJamn Bulprla- yılclielml 

Gtıw 8 (A.A.) - Şehrtmide IJl
blnkarahlar aruuıda lrttbat ve mu
...ıa te-e=r tll1I obm...,_. 
8111111 elllp ile .., ı ı J a rts'm lııa
a m• fnep Pi A. 

.__ a (•qsm) - Zelme mıa.
k.....,.n MuaJ& lmk l1d alle ... 'r 
Ur. KmlaJ tanımdan lıaqdamn fe. 
MAtaedel• ipB blmı1v Jlulrlenm'fs ............ ..-,......~ 

gal eımnıe beraber, tabl1 - -.. 
leketlerlle altkad•r olmaktan .,..._.. 
memiflerdlr. l'akat ne Bu, ne de Bal
pr hOJn\metıeri, ~ '8lıu 
etmek ~ünde balunmaia mfi. 
temayll göriirunüyorlardı. 

11 _,. llM tulbinde YUkD ba-
lan bıiJrOnuıl darlllıli netlctlliDde JQ. 
mm CorciJeY Dhineetnta, m'llu _,. 
sinde dahilde sıkı bir zaptil rapt tflliıl 
e meal Ye bllha• Ma'edıJara Jrom1. 
te'Slni ortadan kaJdmnua tlBine, 
Sotyfl Rusya ile siyul mtlnaaeMtleri 
tesis etmeği programına ~-

Zamanlnda tenldd Ye ,.,..._,. 

-U"6faJall bu Jwar, komünJmıe .. 
rtW aemestlli YeTmeksizln, Ru.sya 
.ile aıı· fllel>ctte !JuhınulabiJeceii b
ns ........ mODıem oJmUf&ur. 

1CS *I elmhurtyetl, buna 
b ddl liıjlda .... ,. mu idi? Bu Jra
r n lcab etUren MtJepJer anmnda 
btıyük bir K?llMlenla "MllllekeWe U
c r t mOnasebeUsl tala etmek ye bu 
sayede senelerdenbrt • ..._ lktaaadl-
y .. tı üRriDe hübn olan A.1-.ı lr.an
t undan kurtulmak ~ • 
y rdı 

aarp deYleUeri pek makta bUlun
e an ve bu hUlllda alAb _.... 

...... Dfl.. 

tan için bneUI lı&r le&fnsd&t'P -. 
blleceii intibamı dalmnmf, bala 
barp patlama.san ene! B1llpr ... 
" t nadim mtbellbp MJ1k t.1r ..._ 
JeUa llGlllotaJı 11,...u tülp em+ 
Ur . .. llelotGI; ,,,..,,, y~ N-eldll 
............. edlt.bu"""'alıar. 
............ nm her llnl teeaY69 bql 
ıaı,n.ı. imdir ............... 
talıft ]'IS1Di -~\ mlblftraa 
beJu t'n!\f'.Ur. Bu • l .._, Sof· 

,... (Tllıf h) _ .. __ 

,. trmll9 ....... feMlııtaW. 

±1• 16 - phs'flt7 ........ 
U l ~ w mı=Jdret '*'*•• 
.._ ,. .. s :na. JJllDıi • ~ 
'telff a&lllln JlllL1°' • """· MI 
dfmlu 1* 1UbaJ .._. de Bamofa. 
dadlll ,, ......... . 
AılUr&. - Qtqs ........ . 

................... o 

""'"'.,...· ................ ....... 
..- w p0• mnameWıen çok 
mete>sn ........ 

.ta Dl• 1 (A.AJ - .._, • ...,,,. 

Jta - , ...... Ja"'1m& ~ 
•lıla«ntlıt•• md 'tBnttre 
lıılJ• lı ...... b-· ....... 
nlır •• • ilıılııl fülm JadıB lılr hale...,..,._. -.11a Jlrml clld .... 
- ..... ,. ........... de "81)rw 
,., ••Jtttı' .......... ,._ 

,.,. daaer ........ .....,, • llDtjtıl --·--·-·-·----·-
,.,.... W llJHllı il 7 2AJa 1J11. ta11r••-r < .. ., ı 11: ........ 

lqlbR ittir~ lrlJllDde - .. 
.wı• J t' ;t ı ı w ıı.a 1"mhra 
Jlllış" O IJL Bu lllJlade ..... 
imlan lıU ..... , bınbtcr .... 

pütımn ............... ~· 
dlr. 

Hiç f(lphe "*'*' ld, bhta7ette p 
terilen bir Mille ll&ıW1M1a.._ ..., 
ra Sovyet Rusyanın Jenl haUı ım.. 
keti, 8or,ada ne fel'lrallde llfr baJ· 
ret, ne de ademi tamb ~ 
tır. Bidayette bu pütm barllln '&ı&
ne geçecek mahiyetle oldala .._.. 
dllmlftl. SoDıaclan harp paııa,.ea, 
Rulpnm muahedeleri we mewead 9&.,_ tllllıar.,.,. peiımek l.lt-ı 
... - ........ Bu •Dddet IMfm,. 
da kaGri•tmw • ..,,.. olanla• --
dm IÜDe daba ... h ft l8dh bir ... 
rette ?DCU 8taWı RalJumuı yardi
mı. llllbperter JQUarla BuJprlarm 
mWl emeDerlıd talaütuk eWıeattnt 
ona,. ,..,..p beflrltlar. 
-.....,.. ..,. 1lıaaJ'Ullll 1111-

letler ~ lllncı lcbı \Jll'Um 
branla BpJpdr'snm =H=Mf lıaı
-. .. ....... .. 1 ... s. im: 

BlktllllUD • DA..,.. ....,..... 

a1ap olnwlıiJı w _..., DIUcdw -. 
rlp wmne"ill bWnmeli ,,...., ..... 
t r ı rlHlılleri bu bslett nıld,.,. u,.r 
allluıdl.a 

TmlJl9 p•tlli mumb'ıl, •lpdL 

..... • !Ot 1 ıiılırlne .. -.. 

o i 
tim ne 8ofJe&...,.....,... ._ ~----------------------
llferlerl tedil 111111ıı1r ....... m1e- D 1 C L E 
dlldl1t9den u bir Ueant maahedeııt 
akdi lçl8 llallye JleM*"'I"' dJ•t'ıide 

bfr BQJpr blj4tDlD lfmlrotap -
_..., IJ.lt uatea m dl)aJ' ki: 

4- tk:ad ill8l8bnlere. liJMI ma. 
--- de kanıpacat mı?~ 
nm bQ _,,.,,._ vul7eU DıtfJ'atb &O-
l'ÖDÜJOr. 

..,.. 



Sahife 8 

Hususi mürekkep JJ 
Ahmed Yumnl elindeki mtlrttkepll ka

lemi birkaç defa silkt.i ve yazıama devlim 
etmek istedi. Fakat kalem bir tilrHi yu.
mıyordu. Yeniden sUktl, tulumbasını oy
nattı. Beyhude gayret ... Kalem yazmamak
ta lna.d ediyordu. Yumnı bir p:ırça kanştı
nnca parmaklan mürekt,p içinde kaldı. 
Kızdı, blr kutur savurarak kaleml fırlat
tı Masasından Mi bir kıdem '1kardı, bu
nunla yazısına devam etmdft 1.itedi. Fakat 
mürekkep yoktu. Hızmetçiye .seslendi: 

- Emlne kadın, Emine kadın! 
Odaya altm14ını geçmif, buruşuk yüzlü 

bir kadın girdi. Yumnl: 
- Emin kadın, ddi. Şu yazı5 acele bi

tirmekliğlm lA.zım. Evde nıurektep kalnıa
mlf. En yakın attardan bana bir fişe mü. 
rekkep al. Amma en küçilk ve en ucuzun
dan olsun.- işte sana bet kuruş. 

Emine kadın parayı aldı. MantosurJU, 
ayakkabılarını giyerek dıfatıya çıktı. Yum
nl yazdıklarını bir kere daha gözden Gj· 
çlrmete bqladı. 

Aluned Yumni elli bet y&flarında, kır 
aaçlı, lrl yan blr adamdı. Buyi)k bir bur
nu, kocaman bir atzı vardı. ıli görenlere 
ldeta korku verirdı. Halbuki çok iyi blr ln
aandı. Otuz sene Anadoluda memur olarak 
ıezmedltl yer kalmaDllftl. Nihayet bir se
ne evvel tekaud olmuş, ıstanbula gelmlıti. 
Şimdiye kadar evlenmemiftl. Çok mukte~ıt· 
ti. Kazandıtının yarısını daima bir kena
ra koymuştu. Bunun için tekaud olduğu n.· 
man Ştşıı tarafında küçuk bir apartıman 
aatın almış, bunun bir katında yerleşmiftl. 
Dlteı katlardan aldıtı kira ve tekaud matı.fJ 
ile gul gibı geçiniyordu. 

Ev işlerini Emine kadın g:orüyordu. Bir 
anlık evlenmeğı, yahud daha genç bir hiz
metçi tutmatı diişunınuştu. F~t sonra: 
cBu yaştan sonra bir masraf ltlpısı açır.a
ta ne luzum var?• diyerek bundan vaz geç
m _t 

Ahmed Yuınninın bütun zevtl tarih ve 
seyahatname okumaktı. Tekaud olduktan 
sonra yazı yazmağa da heves e\mişU. Her
ıun b rkaç a t masası başında otuıur, 
rom n yazardı Bunun için parasına kıya
nk. guzel bir murekkcpU kalem satın al
mıştı Ayl:ırdanberi bu kalemle yazıyordu. 
F kat bugun romanı tam bltereceğl sırada 
blrd nblre kalem bozulmuştu. 

••• 
Yumnt, sa lfelere goz gezdirirken Emine 

kadm tel{ışl içeriye girdi: 
Efendim, beş kuruşluk mürekkep yok. 

Yuksuk kadar küçük şişe için 'bue on ku· 
ru 1 edıler. Ben de almadım 'eldlm ... de
di. 

Ahmed Yuınnı hiddet.le yertnAen fırladı:" 
Yuksuk kadar şişe ıçin on kuruş ha! ..• 

Bu adeta dolandırıcılık, hıwydudluk, dedJ... 
Em ne kadın b ra hadlerlnf bildirmek 
lazım Hergun lhtlkirdan fiklyet eder du· 
r ı u Bundan mesul olan biziz. Evet, on 
kuru verıp yuk uk kadar qıürellkep şLteatıU 
al nlar Blz, mustehltkler bunu almasak 
hiç şüphesiz f aUeri lndlrmeie mecbur 
olurl.lr. Ben kuçük bir fişe mürek.tep fçln 
on kuruş ~ ermlyecğim. Anladın mı Emi
ne k dın? ... 

ihtiyar kadın başını önüne etdl: 
- Evet anladım, dedi. Yalruz yazuuzı 

nasıl bitireceksiniz? 
Nasıl mı blterecğim?.- KurfWl kalemi 

ne gune duruyor!. .. Bir klll'fun kalemi :.a. 

tın alacatun onunla yazacağım. Dur §U 
aenln satıcıya gidip blr ders vereyim. Sen
den on kuruf isteyen hangi satıcı imlf? 

- Caddeye çıkınca köşe başındaki dülc
tanın sahibi.~ 

- Peklli, peltlll ... Ben ona bir ders vt
reyim de görsün ... 

Paltosunu, şapkasını giydi, hiddetle ka.
pıyı çekti, sokağa fırladı. 

••• 
Yumnl köşe başındaki dukkA.ndan içeri

ye girdiği zaman kendisini tezglhın arka· 
sında duran genç bir kız karşıladı: 

- Buyrun efendim! 

Yumni şimdiye kadar bu derece can& 
yakın bir kız görmemlşti. O kadar .sevimli, o 
kadar çıtı pttı idi ki bütün hiddeti geçti. S.. 
tıcıya çıkışmak niyetile içeriye glrmlşltell 
tatlı bir sesle: 

- Küçük bir tlte mürekkep istiyorum. 
dedi. En küc;ütünden olsun. Yilltsük kadar 
olsa blle yeter. 

Kız hakikaten yüksük kadar küçük bir 
ılte çıkardı. Yümni sordu: 

- Kaç paradır? 
- Yirmi ltUru.f. 

- PekAIA, blr katıda sannus. 
Ylnnl kuruşu verdi, yan sersem bir hal

de dükklndan çıktı. 
••• 

Emine kadın kendisini end14 içinde bek
liyordu. Evden o kadar hiddetle tırladıtına 
göre blr hldlae çıb.mıasmdan 'korkuyor
du. Yumnl on dakika sonra sakin bir ta
vırla içeriye girince korkusu geçtl. Faka\ 
a.ğzını açıp blrşey sonnata cesaret edeme
di. Bu defa Yümni izahat vermek lüzu
munu hlaaettl: 

- Emine kadın dültkAn sahlblnin haktı 
varrlllf. Bu murekkep husu.si bir mürekkep
miş, on kuruştan aşağı idare etmiyorm~ 
Ben de on kuruşu nrlp bir fLte aldım. in
san muhteldrlerin elinde oyuncak olnıı.
malı, fakat onlan zorla zarara sokmap t.a
llfmak da insafsızlık olurl ... 

(Bir Jıltlu) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Macarlar son maçı 
yarın yapıyorlar 

Beden Terbiyest lstanbul Bölgen 
Başkanlığından: 

Ankaradan dönen Macar F. T. C. 
takımı Erzincan f elAketzedeleri için 
şehri~\zde Fenerbahçe - Galatasaray 
muhtellti ile bir maç daha yapacak
tır. 

1 - Maça 10/1/940 çarşamba gü
nü saat 15 de başlanacaktır. 

2 - Maçın hakemi Halid Galip 
~dur. Yan hakemleri Eşref Mut
lu ve Necdet Gezendir. 

3 - Bu maç için serbes duhuliye 
kartlan muteber değildir. 

4 - Balkon 100, tribün 50, duhu
liye 25 kuruştur. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Bulunduğu mahal ve nev'i 

tl'skudarda SelAmi Ali efendi mahallesinin 
Mirotlu sokağında klln 271 No h 78 met
re murabbaı hane arsası. 

Üsküdar lcadlye mahallesinin Hamam 
sokağında mükerrer 64 sayılı münhedim 
dukltlnın ki.gir ve ahşap anka.zlle deınlr 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kr. 
~ 

120 

Muvakkat temınu 
mikdan 

Lira Kı1. 

" 
• 

kepenk çerçeve ve saire ataaın1ı 
Yukarıda yazılı arsa Ue anllaz hizalannda gösterilen muhammen bedeller tizerlnden 

açık arttırma ile atılacaktır. ihale 15/1/940 pazarteal günü saat H de Mllll EmlA.t 
müdurlütunde müteşeltkll korr.ıs)onda yapılacaktır. Müzayedeye lftlrlk etmek ı.tıeyen .. 
lerln hizalarında yazılı muvakkat teminatla muayyen aün ve saatte komJsyona tul& 
izahat olma.it arzusunda but.ınanlar Milli l!:mllk müdürlfllil müzayede bürosun& mira-
caatlan. (10832) 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 32 

Bahaeddin olduğunu anladığımız 

bu ufak tefek adamın dudaklannda. 
kindar bir tebessiım belirdi... Ve bu 
tebessum, ansızın, asabi bir gülil§e 
inkılap etti. 

Delikanlı: 

- Kaç glindtir ne kadar sinirlisi
niz, babacığım, sakinleşin! ... - dedi. • 
Hem öyle esrarengiz bir haliniz var 
ki, fikirlerinizin derlnliiine nüfuz 
edemiyorum... Zaman zaman, tavır 

ve hareketinizle beni korkutuyorsu
nuz ... Fazla da konuşuyorsunuz ... Za
ten bu meseleleri kaç kere bana an-
lattınız ... Tekrarlamağa hacet olma-
sa gerek .. . 

- Hakkın var, Sühl... İnsan söz. 
lerini tasarruflu kullanmalı... Bil
hassa şu günlerde hayatımız için pek 
ehemmiyetli olan bir mucadeleye bq
lıyacağız. Konuşmaktan ziyade dü
şunmeliyiz. 

- Mademki bu yolu seçiyorsunuz; 
sizden aynlmak niyetinde olmadığım 
için, işte söz veriyorum: Arzulannızı 
harfi harfine tatbik edeceğim. 

- Elhamdulillahl Hele şükür ... 
- Babacığım ... İstanbul& iki ifiD l 

takibi için ıeldik.--dejil mi? .•• Birin-

Nakleden ı (V4 • N4) 

elsi, mahud kız meselesi ... Kim oldu
ğunu tayin edeceksiniz; ona kendimi 
sevdirmeğe uğra.şacağım ... Bunu an
ladık; fakat öbür iş nedir? ... Ne za.. 
man sordumsa etranı anlatmadınız._ 
Dalma cllerlde söylerim!• diye iti 
savsakladınız. 

Talebesinin aon cümlelerlle Baha
nın neşe içinde parıldayan yüzü ba 
son sual üzerine gene somurttu. 

- O işi zamanında öğrenecekain .... 
Söylemek vakti henQs gelmedl ... 
cİkincb dediğin lş1 Burlett şirketi bls
den istiyor... Mahud Templeton 
mükemmel ve kArlı bir dallveı-. 
keşfederek tedkikatta bulunmuş ve 
buna karar vermlf. .• Bir kuyumcu 
meselesi. .. 

- Vayı. .. Kimblllr ne tehlikelll 
--; TafsllAtını sonra öğrenirsin.-

Emin ol ki tehlikeli değil. .. Basit btr 
iş ... Bu kadar bize bakmalan, prena 
hayatı yaşama.mızı temin etmeleri 
bu kuyumcu lş1nf başarm.aınıza beğb. 
Bunda da muvaffak olmalıyız ... Pek 
yqlı kuyruk bir l.ş... Zamanı geUn
ce anlatacatım. 

- Peki, peki .•• 

- ı.tanbula azat butıiulm -

A KI All 

- ~_(}R: 

Sipahi ocağında 
gece müsabakaları 
Gece yapılan ikinci binicilik 
müsabakası da mükemmel 

oldu 

İstanbulda binicllik müsabakaları şimdi
ye kadar dalma açık manejde yapılırdı. 
Halbuki bütün sporlar gibi biniciliğin de 
terakki edebilmest içln sık sık müsabakala
ra lüzum olduğunu göz önünde tutan Si· 
pahiocatı kapalı manejde müsabakalar 
tertibini düşünmüştür. Ayda bir yapılması 
kararlaştırılan bu müsabakalann ikincisi 
evvlki akşam ocatın kapalı manejinde yı1.
pılmıştır. ~en ayın ilk cumartesi aq:ımı 
yapılan müsabakalar bir nevi tecrübe ma
hiyetinde idi, gece elektrik ziyalan altın
da. pek hoş geçen bu müsabaltalann mu
vaffakıyetli neticeleri her ay tekrarı için 
ceaaret ve ümitler vermiftlr. Evvelki ak
p.m yapılan ikinci müsabaka Sipahiocatı
nın bunda ne kadar haklı oldutunu gos
terdi. .. Bu müsabakalann bir hususiyeti de 
ocak binicilerine mahsus olması ve sade 
atlaY!f}ar detll dresaJ gibi biniciliğin en 
eaaslı blr kısmında yapılmasıdır. Aynca kü
çük çocuklara mahsur blniflerin aynhna.n 
hem zevk ve neşe vermekte, hem de istik
bal için bir çok oeyler vadetmektedlr. 

İlk biniş şimdiye kadar resmi müsabaka
lara mahsus atlayıştı. Bu parkur, acemi at
lar tçin blr hayll mühimdi. Bilhassa parkuıı 
izinde çok guç kıvrımlar vardı. Henuz ilk 
müsabakalannı yapan iki genç hayvan bi
nicilerinin bütün gayretelrine ra~en de
rece alamadılar. Fakat bu hal ne blnlcllert 
ne de genç hayvanlan yıldırmadı, nitekim 
ikinci atlaYlf müsabakasına da giren ayni 
atlarla ayni blnlcller güzel bir parkur ~ı
karmaya muvaffak oldular. Bu ikinci at· 
laylf müsabakasına şimdiye kadar siville
re mahsus müsabakalarda görmeye alışma.
dıtımız kalabalık bir binici kafilesi iştirak 
etm14tı: 9 binici müsabakalara girmekte idl 
Bunlardan 7 s1 ocatın atları Ue iştirak edi
yordu. Sipahi ocatının böyle 7 biniciye at
layabilen hayvan verebilmesi bir muvaff!L
kıyettlr. Bu musabakayı iki binici hatası. 
bitirdi, bay Kan ocağın Filiz ismindeki at.ı 
Ue birinci, bay Koen ocağın Dogan ismin
deki atı ile ikinci oldular. Atını büyük •Jir 
meharet ile sevkeden bayan .Şmlt üçüncli 
oldu. Bundan sonraki biniş çocuklara mah
sustu. Ufak dresaJ hareketlerini buyült >lıı 
dikkatle yapan biniciler henüz 9 yaşında 
idiler. Kendi atı Murat ile Atıf Aksel Ji
rlncl, Sipahiocağının Sarden ismindeki atı 
ile Gorg Xulnke ikinci oldular, atlar tistıi.1· 
de kaybolan bu kllçükler binlcWk bllgllert. 
•Yesinde koca hayvanlara istedikleri ha· 
reketleri ne güzel yaJ,?t.ırıyorlardı ... Dördun
cu ve son musabaka ocak talı.belerlne ma.1-
sus dresaj binlşl idi. Buraya tam 12 blııl 
el iştirak etti, dresaj gibi hayvan terbiyo
sine alt zahmetli bir musabakaya 12 talebd
alnl sokmata muvaffak olan ocak 
takdire llflktır. Bu müsabakada kendi atı 
Taylan ile çok güzel bir blnif gosteren >A
yan .Kuinlte birinci, bay Rasim Birsel ken. 
dl atı Kreatura ile ikinci ve bay Hayri S!. 
ner Slpahiocatının Zafer ismindeki atı Uo 
üçüncü oldular. 

Ocaiın fahri binicilik hocası tanınmlf bt
nlclmlz bayan Meli.hat Akselin enerjik J". 
zaretl altında çalışan ve musabakalarda t1 
neticeler alan butün binicileri tebrlke 'A
yık.görür ve adedlerinin her gün bir az d.ı
ha artmıwnı dileriz. 

••• 
In mektepleri Tole1bol llı heyetinden: 

10/1/940 çarşamba gunü yapılacak voley4 
bol maçları, saha komiseri: Yaşar Esten iı. 
yarotıu: Boğaziçi Lisesi - Kız muallim M. 
saat 15, hakem N. Moran, Ist. Kız lisesi - tı. 
tlklAl lisesi saat 15,30 hakem N. Moran, 
Çamlıca lisesi - Şl.§ll Terakki lisesi s~at 
16 hakem N. Moran. 

günden itibaren, bert artık Burlett, 
Templeton and Co müessese.sinin 
alelAde blr mensubundan başka bir 
şey değilim. Resmen muhterem bir 
llimlm ... İsmim de Elhac Bedreddin ... 
Sen ki Sühi Elstanbull'sin seni kü
çük yaştanberi tanıyorum... Unut-
ma ... 

- Merak etmeyin ... Defalarla tek
rar ettiğiniz lbu talimat aklımdan 

çıkmıyacaktır. 

- Şimdi artık serbessin ... Odana 
çık, soyun, yat, yahut gez... Ne arm 
edersen yap ... Benim de uykum var ..• 
Yann sabaha kadar kendime de izin 
veriyorum... Ne yapacağımızı sonra 
düşünürüz. 

- Allaha ısmarladık, babacığım. 
Bahaeddin namı diğer Elhac Bed

reddin odasına çekildi. Bir müddet 
husu.si salonunda dolaştı. Damarla
rında müthl.ş bir intikam ateşi yanı
yordu. Gece vakti ilerleyip te yatağı
na girince, gene gözlerinl uyku tut
madı. Bu ne garip, ne asabt insandı 
ki, aradan bunca sene geçtiği halde, 
hatırasından eski kininin bir zerresi 
ni bile silip atamamıştı. 
Hayatının geri kalan bütün kıs

mını fedaya hazırdı. Tek ailesini 
mahveden şu zengin, şu itibarlı he
rltl mahvetsin ... 

Ve ona .şöyle diyebilaln: 
- BJ Kolonbe;pade Kudret bq-
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ISLAM TARiHi NDE 

Türk kahramanları 
Tefrika No. 24' ı '~ · Y azan: l skender f ahreddin 

Tarık, kralın orduıile çarpııti, orduyu baıtan bata kılıçt 
geçirdiler, muharipler kral Rodrikin de batını vurdular 

- Seni seviyorum, Fatma! Seni delicesi
ne seviyorum. Fakat, şimdiye kadar sev
gimden bahsedemedim. Seni çok defa de
nemeğe, tartmağa mecbur olmuştum. Çun
ku ben, bir yerde uzun müddet durm:ısım 
sevnılyen bir adamım. Bana varacak k.'\
dının da, benim gibi, akından akına, harp
ten harbe, ülkeden iılkeye koşmasını !.i
terdim. Buraya, Endülüse birlikte geldik. 
Tank, donanmasını yaktıtı zaman, artık 
hiç birimizde donmek ümidi kalmanuıtL 
Fakat, ordulanmız muzaffer olunca, müs
lümanlar İspanyaya kısa zamanda hlklm 
oldular. Blr müddet sonra tekrar yollnr 
açıldı. Anavatana dönmek imkAnlan elde 
edildi. Ve sen hA.IJ. donmedüı. Beni beltle
dlnl işte, şimdi seni daha çok seviyorum, 
Fatmacıtım. İnandım ki, sen bana iyi bir 
eş olablllrsln ! 

Fatma önüne bakarak cevap veriyordu: 
- Senden ayrılıp anavatana dönmeyi 

hiç bir zaman aklımdan geçirmedim, Se
limi Atrikadan yola birlikte çıkmı.ttık. 
Blrçok tehlikeli dötüşlere, takiplere sene 
beraber ba§ladık, hiç birinde yenllmedlk. 
Her savaşta üstun geldik. Ben de sana 
bütün varlığımla bağlanmıştım. Artık sen-
den ayrılamazdım, Sellml • 

Blrlblrinl kucaklayıp evlenmete söz ver
diktn sonra, kalktılar, ve atlanna binerek 
yola düzüldülr. 

Fatma ile Sellmin evlenmete karar ver
meleri çok ta.bil ve zaruri idi. Zlra Fat
ma, erkek kadar cesur, atılgan ve kuvvet
li bir kadındı. Ancak Sellm gibi bir kahra
manla evleneblllrdl. O, orduda, birçok er
kekleri tartmlf, kalblerine girip çıkmış, :a.
ltat hepsini kendisi için hafif bulmuıJtU. 
Selim, onun için biçllmlş kaftandı. 

Selime gellnce, o da her kadınla evlene
mezdi. Oerçl Şamda bıraktığı nişanlısını 
arasıra hatırlamıyor detlldl. Fakat o, bil
hassa bu yıllar içinde Endiılusten ayrılıo 
Şama dönemezdi. Bütün emeli, Tankın mai
yetinde kalmak, yeni yapacağı akınlarda. 
onunla beraber çalifmaktı. 

Selim, bu vaziyet kal'fl8Uld& tam mlna
slle bekA.r ve serbes ltalmlf blr erkek aayı
lablllrdl. 

Talihin karşısına çıkardığı Fatma gibl 
hem güzel, hem cesur, hem atılgan bl.r ka
dını gerl çevirmekte de mfma yoktu. 

Madem ki, Selim nereye giderse, Fatma 
da onu takip edecekti. Elbette böyle bır 
kadınla evlenmek, Selim lçln çok faydalı 
olurdu. Selim kendince buna karar verdl!t
ten sonra: 

- Bu kararımı Tarıka da aöyllyeceltinl. 
D\yordu. Fatmanın, cesaret ve atılgan

ııtını Tarık da duymuştu. HattA ~blllyeye 
gelditl zaman, ElhArlse: 

- Kale muhafızlığındakl dişl kaplanı 
goreblllr miyim? 

Diye sormuş, Elharls de derhal Fatmayı 
çağırtarak, kumandana tanıtmıştı. 

Tank bu genç kadının gözlerine baka? 
bakmaz: 
c- Gerçek, mucahldlerin ona (Dişi kap

lan) demekte haklan varmış. Bu kadın 
icabında blr erkek aslanı yere dcvlrblllr' • 

Dernif, Fatmanın omuzunu oqam14tı. 
Belim, Tankın ordu merkezine vannca İş

blllyeden nasıl ve ne maksadla aynldıklan-
nı anlatacak, ve kumandandan af diledik
ten sonra: 

- Biz iki arkadaş, bundan böyle senın 
maiyetinde çalifIDak istiyoruz. cÖI ! • dedi
ğin yerde ölmete hazınz.. diyecekti. 

Fatma yolda giderken: 
- Korkma ve çok düşünme, Selim! Yü

riıdüiümüz yol çok sarp ve çetindir. Fakat, 
sarsılmaz azmimizle, sonmez imanunızı.s 
butün zorluklan yenecejtiz. 

Diyerek. Selimi teşci ve teselli ediyordu 
Öyle ya ... lki gonül birleştikten sonra, k:ır-

1ıl&1&caklan butun guçluklerl yenmekten 
daha kolay ne olablllrdi? 

Endulüsun parlak bir 1stllı:ball vardı. 

efendi hazretleri! . . . Ben size: cGÜ· 
nün birJndc görüşürüz!> dememiş 

miydim?... işte o gun geldi, çattı! 
Ben hiçe saydığınız o bedbaht aile
nin ehemmiyetsiz oğluyum... Beni 
koğmuştunuz... Fakat gorüyorsunuz 
ya: Karakterli bir insanmışım ... 
Azmettim; müthiş ve galip bir düş
man olarak karşınıza çıktım ... Sizi 
ne vaziyete getirdim ... Haydi şimdi 
kozunuzu benimle paylaşın bakalım ... 

Bunu düşünürken öyle heyecana 
kapılıyordu ki. .. 

Yandaki odanın kapısından baktı: 
Arkadaşı yatağına girmL,, uyuyor

du. Güzel başı, göğsüne doğru eğil
mişti. Gülümsüyordu. 

Acaba niçin?... Belki de sevgilisini 
rüyada görüyordur. 

Sühi, gülümsüyordu. Kim bilir han
gi cihanlardaydı. Bahaeddinin ise 
dudaklannda garip kırışmalar .hasıl 
oluyordu. Bütün gençliği mahvol
muştu. Mevcudiyetini şu intikam tit
rine hasretmişti. işte Aleti, vasıtası 
olan genç de şuradaydı. Bu, onun 
malı gibiydi. Adeta evladıydı. Sırf 

emellerini tahakkuk ettirmek için, 
onu beslemiş, büyütmüştü! 

Uzun zaman seyretti ve zihninde. 
ki düşiınceleri büsbütün olgunlaştır
dı. Sonra, yavaş yavaş uykusu geldi. 
Yatağına döndü. Orada da gençliğin· 
de, aç, muhtaç, perişan blr halde ıc. 

- Klmbillr?- belki de Selim, Endülliste büy~ 
bir kumandan olarak kalacaktı. 

O, bu lhtlnıall de düşünmemiş detildL 
Selimin böyle ö.nvan ve şöhretler pe§ln<\• 
koşl;uğu yoktu. Onun, kafasında yerle.,'!11 
blr tek arzusu vardr: Tankla birlikte gar
be dotru sarkmak. Ve keskin kılıcını. müa
lumanlığı lstihfafia, saygısızlıkla kaqıla
yan garp ülkelerinde sallamak. 

Selimin kafasında yer tutan bu dii$ün
ce, kalbindeki imanı kadar kökleşmifU. T4• 
n.k, Selimin içini o.ltuınata muvaffak ola
bilirse, yarın için kendisine şlmdiden büy~ 
ve büyü.it olduğu !tadar da kudreW bir des
tek bulduğuna aevinecek ve (Garp aetertJ 
hazırlıklarını bıran enel bltlrmif olacak
tl. 

••• 
Kralın baıı •• 

Belim Fatma ile yolda giderken. Arap.. 
1ann ellnden kaçan Gotlardan birine nı.s· 
ladılar. Bu adam, o sırada Tankın zaptet
tltt Kart.aba şehrinden kaçmıttı. 

Selim köylüyü yakaladı, sordu: 
- Nereye gidiyorsun? 
- Eski Endulüs Teodemlrl aramata. 
- Ne yapacaksın onu? 
- Kral Rodrlkln ôlümünü haber verece-

ttm. 
- Ne diyorsun .. Rodrllt öldil mil? 
Fatma hayretle koylünün gözlerine ba

kıyordu. 

Kôylü süit ün etle başını salladı: 
- Evet. Tank adlı kumandan, kralın or .. 

duslle çarplft.ı, orduyu baştan b&f& kılıçt!Ul 
geçirdi. Ve bu arada muharipler Rodrikin 
de başını Vurdular. 

Selim köylundn yakaaını çekerek: 
- Bizi aldatmıyorsun, detll ml? - diye 

bağırdı - Rodrikin vurulduğundan emtıı 
ml.sln? 

Koylü güldü: 
- S1zl ne el.iye aldatayım? Kralın kafa

aını Kartabaya getlrdller .. ve bir mlzral& 
seçlrlp aokaklarda dolaştırdılar. Bunu go
zümie gordıim. Ben kralı çok Jyl tanırım. 
Bir gece ava çıkmı.ftı, bizlm köyümüzderı 
geçerken evlmlze uğradı .. kendisine p.rap 
ikram etmiftik. 

Selim genlş bir nefes aldı ve köylüyü yo
lundan çevlrerek: 

- Haydi dfin geri, dedi, Endülüs val.lal 
Teodemlr çoktan öldu. Boş yere buralarda 
dolatma.. koyüıte glt. 

- Araplar ~öyiiındck.I. yerlllerln hepsinl 
kılıçtan geçlrecekJennlt. Ben ölümden ~ 
korkuyorum. Siz de Arapsınız, detU mi ?ı 

- Evet. Fakat, biz, ordumuza karşı gal
mıyen, bizi iyi karşılayan yerlilerin kılına 
bile dokunmuyoruz. Sen köyünden fiıpbe 
ediyorsan.. ordumuza kartı koyacaklann. 
dan eminsen. o zaman endişe etmekte 
haklısın! 

Köylü gözlerini açarak bağırdı: 
- Allah göatermealn" biz slllhlannuza 

bile nehre attık. Sadece gbklerden yardım 
bekliyoruz. Artık goltler de SUSJnUf. Bize 
cevap vennlyor. Feryadımızı duymuyor. 
Araplara boyun etmekten başka ne Yıu>&
blllrizi' 

Belim köylünün yakasını bıraktı .. arb.· 
daşına dondu. 

- Haydi Fatma! Atlarımızı surellm .. ilt 
önce Karta.baya gltmete mecburuz. Ve bu 
yolda dindaşlarımızdan blrçoğuna ra.slıy,. • 
cağız. Artık herşey bitmiş demektir. Rodrı
kin kafası kesilmiş. İspanyanın başı kop
tuktan sonra, Ispanyolların tutunacak ve 
dayanacak hiç bl.r kuvvetleri kalmamıştır. 

Yollanna devam ettiler. 

••·······•···••····•····•·•·····••··•···•··•· 

lon zade Kudret beye müracaat et
tiğini diışündu ve kin hislerini taze
ledi. 
Şimdi işte yine İstanbuldaydı. Fa

kat ne başka şerait içinde ... Parası 
ne kadar bol; ve nasıl bir otelde ... 

Daldı ... 
Sabahleyin genç arkadaşından ev

vel uyandı. Gözlerini uğuşturdu. Sü· 
hi'yi de kaldırdı. Giyindiler. Kahval
tılannı ettiler. 

- Şimdi nereye gidiyoruz baba? 
- Görürsün, evlAdım. 
Baha bir müddet ortadan kaybol

du; telefonla konuştu. Sonra, iki er
kek, bir otomobile atladılar. Surlann 
dışına çıktüar. Bakırköyünü geçti· 
ler. Yeşllköy clvannda güzel bahçeli 
bir binanın önünde durdular. Köşkle 
konak arası olan bu yapının hemen 
bitişiğinde onun kadar çiçekli, ağaç
lı bir bahçenin ortasında diğer bir 
bina görünüyordu. 

Baha, birincisini göstererek: 
- Haydi, gir bakalım şuraya... • 

dedi. - Azizim Sühi bey Elstanbulll 
İşte burası ikametinize mahsustur. 
içerde, hiçbir eksiğiniz olmadığını 
göreceksiniz. Cebinizde de çek def
teriniz bulunduğuna gore, eksik olsa 
da telUisi kolay ya ... 

Delikanlı: 

- Bu kadar lfttuf da fazla ...• dedl 
(Arkan Hr) 
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Tilrldye Badyodifibyon i'ostalan 
TÜRKİYE SAATİLE 

Ankara radyosu 31.7 metre k1S11 dalp 
postasile her rüıı yapılmakta olan ecnebi 
.ımercte haberler neşriyatı programı: 

Birinci servis İkinci servis 
hanca Saat 1%.H Saat 17,30 
Arapça 11 U.15 ıt l'JAI 
l:lenee • 13.'5 • llAI 
~ 1t it.il • i l.il 
hJpl'Ca it lf.SI > 11.31 

SALl9/1/Mt 
12,30 ı>rosram ve memleket saat ayan, 

12,sa Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,ao 
Ti1rt ınüzil1: Çalanlar, CeTdet Koa.11, Re
p.t :srer. Ruten Kam, h:&ettın ötte, ı
otlJYall: Semahat~. 1- mca.z peş
revi, 2- Sadettin Ka.ynu _ Hlcu p.rtı: 
(Açıl&D giil fetan etınede btubtu), S- Ham
di Totay - Hicaz p.rtı: (Şu dallar uıu 
dalla!'>• f- Udt Ahmet - Karcılar p.rkı: 
<Nazirln Yok senin), 5- Suzinak p.rtı: (Ben 
giiJfelli aşkınla), 2 -Okuyan: Necmi Rlza 
.AbJS)caD• 1- Arif bey - Muhayyer p.rkı: 
iltimas etmete Y~re vannız), 2- Şerif İçU -
Mahur şarkı: <Alamam doğrusu desti eme
le), 3- Rahm.ı bey - Mahur şarkı: (Servi 
nazı syret çıkmış oyuna), 4- Dede - Gtul
zar şarkı: <Nazlı nazlı sekip gider), 13,30 -
14 Müzik: Karışık hafit müzik (Pl.), 

ıs Program ve memleket saat ayarı, 18,05 
Muzik: Cazband (Pl.), 18,4-0 Konuşma (Zi
raat saati}, 18,55 Serbes saat, 19,10 Memle- 1 
tet sa.at ayan, Ajans ve meteoroloji haber- ı 
ıcrl, 19,30 Tıirk müziği: Klasik program, 
Ankara radyosu kilme ses ve saz heyeti, lda
r~ eden: Mesud Cemli, 20,15 Konuşma Cİk
tısat saati), 20,30 Türk müziği: Kanşık 
program), 21,15 Opera gecesi, Solist: Semiha 
Cenap Berksoy (Soprano Dramatik), Or
k~stra: Radyo orkestrası, Şef: Hasan Fe
~.t ~nar, Program: 1- Weber: Oberon uver
turu, 2- Weber: Freischütz'dn Agathe'nin 
aryası, 3- Wagner: Trlstan ve İsolde'den 
ı:elud ve aşk ölümü, 4- Mascagni: Cavalle
rıa Rustlcana'dan santuzzanın aryası, 5-
Pucclni: La Toscadan dua. 6- Pucclni: 
Madame Butterfly'den arya, Konseri tak
dim eden: Halli Bedi Yönetken, 21,15 Mem
leket saat ayarı, Ajans haberleri, ziraat, es
ham - tahvilat, kambiyo - nukut borsası 
<tlat), 22,35 Müzik: Opera aryaları CPl.), 
23, Müzik: Cazband <Pl.), 23,25-23,30 Ya-

ttnnki program ve kapanış. 
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BULMA CAMIZ 
2 3 • 5 6 7 il 9 10 

8oJdan ll&fa: 
1 - Ckcellk elbiaelerden - K&Ja. 
2 - YumUfak bir maden~n boru. 
ı - Eat1 - Pereıstl§ eder. 
f - ~ - Tersi blr seyyaredir. 
6 - Blr eda.\. 
8 - Risalela - Tok delil. 
7 - Başına .o. ceUne vasat olur - Ter-

lll bir a.rui t)loüaüdüf - Nurinin bap. 
ı - Pazar ıert - Emeller. 
8 - İsim - Gümt\f - İçilen madde. 
10 - Kıallık. 

YokanUn aşatı: 

ı - Büyükler - Çakmaktan emir. 
2 - .İcrai Jıitabet. 
3 - tiç aylık dera müddetl 
f - Sevda - Kad&Tra. 

Buruşuklukları 
ve lekeleri 

NASllL 
temizlemeli? 

Bu yeni ve 
cazip güzellik 
Reçetesini tec
riibe ediniz. 

Cilt hüceyrele
rinden çıkarıl

mış ve genç ve 
sağlam bir cildin 

unsurlarına müşabih yeni ve kıy· 
metli cevher hülasası: «BtoCEL» 
tabir edilen ve Viyana Üniversi
tesinin meşhur bir profesörü ta
rafından keşif ve genç hayvanlar
dan gayet itinalı bir tarzda istih
sal edilen bu kıymetli cevher, cil
din unsuru olan pembe renktelti 
TOK.ALON kremi terkibine kanş
tınlınıştır. Bu kremi her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, clldinlz bu kıymet'll cev
heri mas eder. Her sabah uyan
dığınızda cildinizin daha açık, 
daha taze ve daha genç olduğu
nu göreceksiniz. Gündüzleri de 
yağsız beyaz renkteki TOKALON 
kremini kullanınız. Bu kolay tar
zı tedavi sayesinde her kadın 10 
yaş daha genç görünebilir ve genç 
kızların bile gıpta nazarile seyre
deceği şayanı hayret bir cilt ve 
ve bir tene ~alik olabilirsiniz. 
TOKALON kreminin müsmir neti
celeri garantidir. 

• 
~ıtlŞA!ıl 

MAJiK SAC EKSiRi 

Baçlannızı dökwmette.rı, l:epeklenmeıı:
ten korumak için muhakkak Majlk saç 
eltsirini kullanınız. Derhal teslrlııi ıörtir
sünüz. Saçlan büyfıtür, köklere yeni ba
yat verir. B1r tecrübeden sonra neticeye 
hayret edeceksiniz. 

istanbul ikinci iflas 
memurluğundan : 

Müflis Nlko ve Koço Canbezdlye aid .. ıup 
1400 lira bedelle Mehmed Bayraksana katı 

ihalesi yapılan İstanbulda Kazlıçeşmede 
Fatih Sultan Mehmed mahnllesinde Birin

ci caddede kam eski 13/17 yeni 13/1 13 
sayılı ve hududları Şişman Ahmed ve uv
cesl ve Kayserili Ahmed ve zevcesi Fatma 
Melek ve Vitali ı:e Şürekası ve Birinci cad-

de ile mahdud kayd.en 1185 zlra içinde te
m~l duvarı ve yanmış müteaddid tekneler 
ve deri hauvzlan ve Beton Ayaklar ve iki 
kuyuyu havi evvelce Debaghane fabrikası 

halen yanmış fabrika arsasına aid bedeli 
muzayede vaki tebllgata rağmen müşteri 

Mehmed Bayraksan tarafından getirilme

diğinden icra ve iflas kanununun 133 ün~ü 

maddesi ihale iflas idaresince fesh oluna
rak müşteri mumaileyhten evvel en yük-

sek teklifte bulunan alacaklıya bildirildiği 
halde talip olmamış ve iflas idaresi mezkfır 

madde hükmüne tevfikan on beş gün müd
detle arttırmaya. çıkarılmasına karar ver
miştir. Binaenaleyh yukarda gösterllen 

gayri menkul 24/1/940 çarşamba güni1 saat; 
16 - 17 de talibine kati ihalesi yapılacaktır. 

Talip olanların 938/44 No. ile lfl3.s idare-
sine müracaatları llln olunur. (2337~) 

İstanbul asliye üçüncü hukalr. baklmli
(inclen: Hlkmet tarafından FaUh Aşıkpaşa 
Kıvrım sokak 6 No. da mukim iken hali 
hazır ikametgahının meçhul olduğu taay
yün eden Fatma. Samia aleyhine mahkeme-
nin 939/608 numaralı dosyası ile ikame olu
nan teselli taliı.k davasının icra kılınan mu
hakemesi neticesinde; Hafız Nurlnin 30 

kusur sene evvel evlenip 4-5 ay kadar bir 
arada yaşadıktan sonra mezbureyi tatuk 
etmiş olduğu derecei subuta vasıl oldu
ğundan talikı vaklin tesciline dair sadır 

olan kararın dahi ilanen tebliği tensip kı- ı 
lınmış ve yazılan ilam divanhaneye t,a-
lik edilmiş olduğundan mumaileyh Fatma 
Samianın ilan tarlhinden itibaren on beş 
gün zarfında müracaatla temyizi dava edi
lebile~ği ilan olunur. <M. 2259) 

DELOS VAPURU 
lstanbuldan transit geçen 97 nci seferini yapan «DELOS:ıt 

vapurunun barınma limanı olan Burgazda tahliye ettiği 

mallar 14 kanunusani 1940 tarihine kadar müracaat vaki 
olmadığı takdirde Bulgar giimrüğü tarafından mahallin
de müzayede ile sablacağım istihbar ettik. Bu mallarla 
ali.kadar olanların ellerinde mevcut olması ica.beden ori
jinal konıimentoları hamilen acenteliğimize ACELE mi-

• - Yb - &caJrlik 
8 - Yt,yılma - YürQyenin arkada bırak-
~ eser. 

. racaat ederek muktezi mwnneli.bn ikmali mukabilinde or
clinolan teaellüm etmeleri liiaumu ilin olunur. 

7 - Birahane - Ylyecelf. 
8 - Ayatı sakat. 
9 - Taharri ettir - Valide& 
10 - Şurup ya.pma sanatı. 
G~ lladm•eamısın baU1 

Soldan sata: 
1 - Siklet, Git, 2 - Acaibiaeba, 3 -

Kahvecilik, 4 - Ablalar Ka 5 - Let İn.'-
8 - It, İken, Ab, 7 - Kesp, TurfU: 8 -
Ada, Bef, Al, 9 - Rengav, .Ala, 10 - Ant. 
Lı, Kın. 

Yu.kan4a.n &şatı: 
1 - Sakalıkara, :ı - İcabeteden, 3 -

Kahll, Sani, 4 - Ltva, ip, 5 - Ebellk, Bal, 
• - Tt~ı. 7 - Slranuş, 8 - Gel, At. 
9 - Iblk, ~ 10 - T&katbulan. 

İstanbul a&Uye 12 el hukuk mahkemesinden: 
39/17f Müddei: Hüseyin; MüddelaJ;Jh: 

Ay,e: Sirkeci 8alkımaCıtUt Ayazma. taqı. 
aında.: No. Ü Miiddeı Bü.seyin taratmdlıa 
müdclelalefh Ane aleJhlne açılan tqan
ma davam için müddeiale7hln 8/1/IMO cu
marteaı. günü saat 8,30 da mahkememizde 
bazır ~uıunmaaı lüzumu Ulnen tebltt edil
mesi üzerine muınaııeyhin o gün gelme
mesi veya bir vekil IÖndermemesine meb
ııi f&hltler dinlenecettnden bahalle hattın
da 11JaP taran ittihaz olunmuş ve tmıl tı
ıın.aın bu karara ait ihbarnamenin bir nüs
hası da ı:nahkeme dhanhanesine asılmlf ve 
pyflyetin on bef ıün ıniiddetle Ulnı lçtn 
tahkilt&tın 27/1/940 cumartes1 günü saat 
9,JO a. bıraltılmlŞ old\lğu tebllğ yertne ıeç-
mek üzere llln olunur. M. 2258 

or. Suphl Şenses 
tarar yollan hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı tram
vay duralı Lekler Apt. Tel: 43924 

Zayi _ Fen ta.kültesi F. K. B. 3795 No. Iı 
htlviyıetıınl pyt>ettlm. !enlsinl çıkaraca
lundall eskisinin bük.mu yoktur. 

BUıanet Bilir 

DOYÇE LEV ANTE LlNYE 
Türkiye Umumi Acenteliği 

1 * latanbul Belediyesi ilanları * 1 
Kadıköy Ka;rm•kam Ye Belediye Şubesi Müdürlüğünden: İç Eren.köy mahallesinin 

sonbahar sokağında 48 No. 1ı harap ve m.alli inhidam binanın sa.hlbi adresi yapılan 
araştırmada bulunamadltından dolayı yapı yollar kanununun 44 üncü maddesi muci
bince 15 giln mllddeUe mahzurunun izalesi, aksi takdirde yapı yollar kanununun 44 ün
c\i maddesine tevfikan Beledı~e defi mahzur edllectı. kanun1 tıebllğat makamına kaim 
olmak üzere llAn olunur. 1224• 

1 inhisarlar U. Müdürlü/ünden: 1 
... • Ke§if beden 

İlfn MT'l IJra Xr. 
ı.ııtör Fabrikası D&m t.amlrl m1 60 
Ha.ydal'P8f& Bira :l:malitbanesl 2465 87 
iskıele t.ahklml ve su deposu 
tnpatı lfl. 

% 7.6 teminatı 
Lira Kr. 
219 33 
184 25 

ı - Şartname ve Jteşifnnmelerl mucibince yukarda mahiyeti huliaaten yazalı her Ud 
iş hizalanndn gösterilen usullerle yaptınlaeaktır. 

ıı - Keşif bedelleri, muvakkat temtnatlan, eksiltme saatleri, hlzalarında yazılıdır. 
ııı - Eksiltme 26, 1/840 c.unıa günü Kaba.ta.ota Levazım Ye MOl>a1Ut §ubellndetl 

Alını Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - L1kc'r Fab. dar.ı tamirine ald oartnameler •I• 119 ~ ite a1d tartnameler de 

.e. kuruş muka.bllinde uvazım tubesi 'f'ellMSl.nden ahn"'Ulr, 

V - İsteklilerin eksiltme ve paz.arlılt için tayin edilen ctln ft aa.tJıetıdıe % 7,5 11-
venme paralariyle birlikte mnkiir konılsyoD& gelmeleri. c18811 

• 
I - Müsa\•l taksitlerde mari, ntaan. ma.yıs. haz1ra.n MO a.ylanncla: KalkttteclaD Cıabmfl 

prtile 8 x 8 telll 14.5 onzluk kanaVi9ed1n 102 x 70 emdmda odlnal Kalktie dtttımı, 
Aza.ml bir milyon adet tuz çuvalı pen.,ı1ı1r1a atın aJmeouta. 'l'allpleı llO.OOO dla 8lllJ 
olmamak üzere sif Portsaid tıat teklif edebilirler. 

II - İsteklilel"ln pazarlık lçhı " 'I~ ctneınme ~ """kıe Ull/MO liNQdne 

raslaJan peqembe stnti. aat 10 da. Dbl*'lda Is#"'- • ~ -ılltadllO ._ 
tomtsJonuna p J-hrl ilin olunur. -

T. i Ş B A N K A S 1 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, ı Ağustos, 1 Ikinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplannd.a en az elli lirası bulunanlar 

kuraya dahil bulunacaktır. 

~ 1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık 2000. Lira 
3 ,, 1000 

" 3000. 
" 

6 " 
500 

" 
3000. " 

12 
" 

250 
" 

3000. 
" 

40 " 100 
" 

4000. 
" 

75 " 50 
" 

3750. 
" 

210 " 
25 

" 5250. 
" 

Türkiye 1ş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda taliinfai de denemiş olursunuz. 

Dokuma, Apre ve boya İplik -
M 0 T E H A S S 1 S 1 A L 1 N A C A K T I R. 

Taliplerin vesaik suretlerini nıpt edecekleri bir mektupla 

Malatya Mensucat Fabrikasına göndermeleri 

Jstanbul Levazım amirliğinden: 
~p Derterdumda 1 numaralı Dikim evinin ~ atölyelerinde maki.neler için 

lhlar edilen bina ciahilinde 7.8.ti çorap malrinelertle çahfmak isteyenlerin Dett.erdarda 
ı numan.lı l>lkimev1 llüdürliilüne miiracaatla.n. d089b 

lstanbul Manifatura 
Müstahdemini 

ve Talıaliyeciler 
Cemiyetinden ! 

1 Kanunusani 1940 tarihinde akdedilen senelik kongremizde ekseriyet 
hasıl olmadığından mezkllr kongrenin 12 Klnunusani 1940 gününe tesadüf 
eden Cuma günü saat 19 da Beyoğlunda Sakızağacmda 2 numaralı Vasilya
dis apartımanının 1 numaralı daire.sindeki Cemiyetimiz merkezinde akdedile· 
ceğinden yevmü mezkftrda azalanmızın hüviyet varakalarile beraber gelme
leri rica olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 

ı - Nizamnamemizin bazı maddelerinin tadili 
2 - 1939 senesi varidat ve masarifin tasdiki 
3 - 1940 senesi bütçesinin tasdiki 

f - İdare heyetinde münhal bulunan üd aunın aeçimi 
5 - Yeni hazırlanan yardım taılmatnameshıin tasdiki 

T6rkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
lstanbul Bürosundan: 

Zonguldak veya açık ağızJardan her defasında. 1,000 - 2,000 ton Derin
ceye k&nür naklettirileceğinden, bu tonajda vapuru bulunanlarm, ni
hayet 12 Sonkinun 1940 cuma günü akşamına kadar şeraiti anlamak 
Usere, İstanbulda Bahçekapıda Taş handaki bürmnuza müracaatları. 

Deri, barsak ve boynuz ilanı 
Türk Hava Kurumu Çanakkale Şubesinden: 

Kuıt>an ba,ın.mında tubemlz mın*Uasında toplanacak 800 ilA. 1000 tane talımJn' 
edDen kurt>azL dmislle lıı&rsak n boynuzlan açık arttırmaya konm\1ftUr. 17 kt.ıuın~ 
.m HO ÇUIUDba g11ııf1 o.at 11 de fia:tıar haddi layık görlllürse ihalesi yapılacaktuı, Ti_.... .wa IQQtı ~ve §Ql'tnameyi görmek için de İstanbul tubllla.e ma. 
C 7 • cıoa. 
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Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden: 
En az orta okul diploması almış, eski yazıyı da okuyabilir bir 

daktilo alınacaktır. 
l.'abancı bir dili iyi bilenler tercih edilecektir. 

istekli olanlar 24/1/1940 akşamına kadar Ankarada l'eni:;;ehirde 
Kurum Genel Sekreterliğine bir mektupla müracaat ederek hüviyet 
ciiz<lanları ile sıhhat, tahsil ve çalışma \'esikalanru ve iki fotoğrafileri
ni göndermelidirler. 

Kabataş Er.kek lisesi satınalma komisyonu 
başkanlığından: 

Numunl.' ı mahfuz 18! D lıro tahmin bedelli 350 metre lacivert kumalj açık eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme 24 ı 1940 çarşamba günü saat 14 te Beyoğlu Istık.lal caddeslııde 
Istanbul lıseler n:uhnsebcdllği binasında yapılacaktır. Ilk teminat 141 llra 75 kuruştur. 
Ş:.utname okul id::ı.re .. lncie görüleblllr. Isteklllcrln ilk teminat makbuzları ve yeni yıl 
tlc:ıret odası vcslkalnrile blrllkte komisyonumuza gelmelerl. (ll9) 

C Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem :::JI 
Hakkı Katran pastilleri de vardır ı 

Büyük fırsatlar: 
Satılık Arsa 

Şehzadebaşı Atatürk Bulvarı. metresl 
6 liraya, elli metrelik cadde, köşebaşı 
şehrin her tarafına yakın, sinema, ga.
raJ. fabrika, dükkan, apartıman yap
mağa. müsald bin metre murabbaı ç::ık 
kelepir. 

Satılık Ardiye 
Bahçeknpı, Arpacılar camii altında 

Jki buyuk mağaza bedava satılıktır. 

Satılık Değirmen 
Un. hubub:ıt mukemmel ve nefis 

surette oğütur portatif ve çok ucuz, 
bilhassa çiftliklere yarar. 

HASAN' DEPOSUNA :MÜRACAAT 
Telefon: 20711 

Sahibi: Necmeddin Sadak 
Umum neşriyat müdürü: Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

..... 

> 
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Ttlrkiye Oti.mhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100. 000.000 Türk liraıi 
şu.be ve ajans adedi: 265 

Zirai ve tica.rt her nevi banka muameleleri ---

28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasanul hesaplarında en az 

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

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

40 » 100 » 
100 » 50 )) 

120 )) 40 
160 }) 20 » 

4,000 Lira 
2,000 • 
1,000 » 
4,000 » 
5,000 » 
4,000 lt 

3,200 )) 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

auşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birincikanun, 1 Mart ,.e 1 Haziran 

ta_rihlerindc çekilccekt~ , ________________________________ ,_ 
939 - 940 senesinde Mahrukat kanununun tatbik 

olunduğu yerlerin nazarı dikkatine 

Eti Bank mahrukat bürosundan 
Mahrukıtt knnununun şumulüne giren devalr, müesse.sat vesalr binaların ihttynçlan 

için Büromuzcn imal ettirilen sobalar, mahal, istm ve adresleri a~ğıda yazılı njanlan· 
nuz tar:ıfındcın satılr:ıakıa ulduğu allikadarlara. llft.n olunur. 
Yeri Ajanın isim ve adresi Yeri Ajanın isim ve adresi 
Balıkesir Ahmed ve Ibr:ıhlm, Cumalı Unye Orduda Oüvenevı sahip-

Kardeşler lert Hasan Eroğlu ve 
Çiviciler No. 12 Atıf özarın yazıhanesi 

Bandırma Fahri Tekeli Sinop Ismnll Kınml 
Izmlr Retık Çullu Tüccar ve Komisyoncu 

Birinci Kordonda Manisa. Müselllm Işıldak 
Kömür müteahhidi Kasaba Caddesi No. 150 

Bayındır İzmlrde Refik Çullu Sallhll Mruıisada Müsellim Işıl-
yazıhanesi dak yazıhanesi 

Buca izmlrde Refik Çullu Alaşehir Mustafa özer 
yazıhanesi Akhlsaı:ı Esat ÖZbay 

Bom ova Izmlrde Refik Çullu Çeşmeli Fabrikatör 
yazıhanesi Kırkağaç Osman Tortuman 

Ödemiş lzmirde Refik Çullu 'Ümit Bakkaliyesi sahibi 
yazıhanesi Soma MuhltUn Ersun 

Torbalı Izmride Refik Çullu TurguUu Eşref Erturgut 
yazıhanesi Üziım Çarşısı No. 5 

Menemen Ibrnhim Güner. Tütün Afyon Yunus Çellkel veresesi 
Tüccarı ve damatları 

Tire Nihat Gldel Çay Afyonda. Yunüs Çelikel 
Uşak Şaban gorgülü veresesi ve damatlan 

Hn..lk Yazı evi zazıhanesi 

Burdur Mehıned Dayıoğlu Dinar Afyonda Yunü.s Çelikel 
Tuccar veresesi ve damatıan 

Eskişehir; Eşref Zeytinler ve şeriki yazıhanesi 

Tahıl Paınn sahibi Sandıklı Afyonda Yunüs Çelikel 

Bilecik Eskişehlrde Eşref Zeytinler verese.sl ve damattan 

ve şeriki yazıhanesi yazıhanesi 

Çumra. Konyada Rlfat. Güzel Bozuyük Esklşehirde Eşref Zeytinler 
ve şeriki yazıhanesi yazıhanesi 

Ereğli Konyada Rlfat Ouzel Iııönu Esklşehlrde Eşref Zeytinler 
yazıhanesi verlkl yazıhanesi 

Karaman Konyada Rlfat Güzel 
Adapazarı Keramettin Barut 

Avcılar Pazan sa.bibi yazıhanesi 

Kütahya. IhSan Şerif Özgen Akşehir Yunüs Çellkel verese.si 
ve damatları Tacettin 

Eczacı 
Kantarcı 

Etibank Tav§ünlı Tavşanlı 
Argıt.hanı Ak:şehlrde Yunila Çel.lkel Değirmlsaz Linyitleri 

Işletmesi vereselli ve damatıan 
Tacettin Kantarcı 

lzmlt Vehbi ve Selahaddin 
yazıhanesi 

öneş Tüccar 
Dgın Akşehlrde Yunila Qellkei 

Osmanelı İzmltte Vehbi ve Sellhad- veresesi ve d&matları 
din Öneş yazıhanesi Tacettin Kantarcı 

Danca İzmltte Vehbi ve Sellhad- l'.azıhancsl 
din Öneş yazıhanesi Isparta Hilmi Dolmacı Sarraf 

Oebı.e Izmlttc Vehbi ve Selô.had- Kayserl Nurettin Vartık 
din Öneş yazıhanesi Kazancılarda Tüccar 

Sapanca Izmitte Vehbi ve Seldhad- Niğde Taci.roğlu Ali Tecimer 
din Öneş yazıhanesi ve çocukları 

Konya Rifat Güzel Tüccar Sıvas Ihsan Karayapralt 
Çan kın Etlbaıık mahrukat bürosu Cilmhurlyet Caddesi 

satış memurluğu Samsun Sıddık Bllğin 

Istanbul M. EmJn Özler Çarşamba Samsunda Sıddık Bllgt.n 
Galata Rıhtım Kefell yazıhanesi 

Hiıse}1n Han No. 28,29 Ankara Vehbi Koç 'Ve ortağı 
Kırklareli Istanbuldn M. Emin Özler Diyarbakır Misbah Münlp Uru 

yazıhanesi Kardeşler 
Edime İstanbulda M. Emin ÖzleJl Elazı~ Gaftur Sungur Tüccar 

yazıhanesi Trabzon Dan~ Eyüpoğlu ve 
Malatya Emln Yakın yent şirket Osman Akçay 

Han Tüccar Sürmene İsmall Sürmen Tüccar 
Gire.sun Ari! Sadıkoğlu ve oğulları Hopa. Ettbank Kuvarahan 
lnebolu Recep Basri Küçükolt memurluQ-11 
Ordu Hasan Er<>A'lu ve Atıl Rlr;e Mehıned HulUsi Demirel 

Özann Güvenevl İstanbul Bakka.llyeal 

Fat.ta Orduda anvenevi sahip.. aahlbl 

Rlfat Özdemlr MahkeDlıl lert Hasan Erotlu VO Amasya 
Atıl Ö'Arm yazıhane.ti ÇaıfW 

U'U (12) 


