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Reisimizin beyannamesi 
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S1vasta civar koylerden gelen yar alt feliiketzedeleri tedavi i~in haz rrlanan faJrrlar 
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Sakarya nehrinin sular1 da 
Bilecik ovasini istila ·etti 

M. J{emalpa~a kasabas1nda 300 evi 
Adapazar1 ve 600 den fazlad1r. 

sular 
Geyve 

gotiirdii, olenlerin miktari 
sular albnda bulu~uyor 

Bursa, 1 (Hususl muhabirimiz telefon· 
Ia bildiriyor) - M. l(emalpa~a. SusJgn
hk, Manyas ve Karacabey ovalanndaki 
8eylah devam ediyor. Ancak M. Kemal
pa~adaki tahribat ve niifus zayiat1 her 
mmtakadan daha fazla olmu§tur. M. Ke. 
malpa§ada 300 den fazla ev yikJ!arak su
Jar tarafmdan suriiklenmi§, i .. indekilerin 

kJSIDl azam1 bogu)arak oJmu~tiir, {)JUJe
rin saylSI henuz hakiki §ekilde tespit edi
lememekle beraber yekunun altl yuzii ge'<
tigi kuvvetle tahmin olunmaktadu. Yal
mz bugiin I 9 olu bulunmu~tur. Elliden 
fazla yarah da dispansere yatmlml§hr. 

Vali Refik, M. Kemalpa§aya giderek 
vaziyeti mahallinde tetkik etmi~tir. Ba§I 

bir agaca tak1larak, vucudu sellerin cere
yan sur' a tile kopmU§ buJunan muteaddid 
oliilere raslanml§br. Seylab haber alan 
Karacabey haras1 erkam, hususi vasttala
rile imdada yetil!mi~lerqjr. 

Valimiz, M. Kemalpa§aya acilen yar
dml edilmesini devlet merkezinden ve 

(Arkasa · sa. 3 siitun 3 te) 
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8 ziyar_et_i -~_;;___o_k __ h_a_z_in_ 
F' e/Qketzede karde~lerimiz, giizel bahr;elerinin 

oldu 

~irer kabristan haline geldijini 
.... ha~ka gere nakledilmelerini 

sOglegerek 
istediler 

zyanet 
elzelesine kar§l Resadiye ile Niksarda heyelan ba~lad1 

~a) e~leket feliiketinin tef~~ruahm 
U W U bl!diren haberler hergun c;ok-

la~tyor. Bunlan kulaktan ku
laga, radyodan radyoya, gazeteden ga-
2eteye kovahyoruz. f ecaat sahnelerinin 
actkh manzaralan korkuncdur. Elemleri
:rni2in tahmin kadrolanmtzdan ta~arak, 
~~Yalimize yepyeni c;erc;eveler icri.nde go
rundi.igi.ine ~iiphe yok. Ancak 1lk giin
le~deki azmimi2 hie; sogumamt~tlr. Kendi
~12 ic;imizden aglayacagtz; ztra asll va
ztfemiz bedbaht gozlerdeki ya~lan sil
mektir ve tshrabtmtz kuru, iptidai ve ve
riznsiz bir yeis manzarasJ gosteremez! 

Cerc;i biliyoruz; tabiatin biitiin fecaat 
u.?surlan aleyhimizde elbirligi etmi~ gi:i
runiiyor. Bir taraftan viraneler altmda 
kalmt~ yurdda~lann yardtmma ko~arken 
obiir taraftan yagmurlann, feyezanlann 
zulmile ezilen yeni felaket kurbanlann
~a~ feryadlar i~itiyoruz. Bizim goni.ille
nmtz de tJpkJ bedbaht yurdda~lanmtztn 
ocaklanna di:indii. <;unki.i arhk onlar da 
elem zelzeleleri, keder selleri altmda ezil
mi~ bulunuyor. Lakin hergiin dedigimi 
&ene tekrarlanm: Kendimiz teessiirden 
d?nsak bile vazife duygulanmtz ate~ gibi-~ 
dtr. Actdan yere dahi serilmi~ olsak az
~imiz ayakta duracaktlr. Ttpkt karlar, ti
Ptler ortasmda hududlanmJZJ bekleyen 
askerlerimiz gibi! Bugiin tekmil yurdda 
Yaln~z bir manzaraya tahammiil ede
meytz: 

KaytdSJZhk ve atalet! 

En kiic;iigi.imiiz de en bi.iyugiimi.iz de 

Fazrl Ahmed AYKAC 
.<<lr!· n:sl sa. 5 siltun 3 te) 
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BEY ANNAMB 

Tokad 1 (a.a.) - Reisicumhur ismet inonii, Tiirk ¢illetine bitaben 
'loltaddan a~aguJaki beyannameyi ne&ir buyurmu!llardxr: . . 

Zelzele felaketine ugrayan mmtakalarJmtzdan butiill Tiirk willetme 
yeni yd i~in yiirekten temennilerimi takdi'll ederirP· .. Yaktn ve uzak 
medeni milletlerin ve insaniyet aleminin adtmiz i~in gosterdigi sempa
tiye, Tiirk milletinin yiirekten te~ekkiirlttini ifade etmek isterim. ~e
laket mmtakasmdaki vatanda~lar, me:mleketimizin ber tarafindan. gos. 
terilen alakadan miitehassis ve miite~ekkirdirler. vatantn wuhtehf kt
stmlart arasmda goze ~arpan yakm ve sagla'll tesaJ'liidle hir biiyiik mil. 
letin sevinc ve ac1da nasil yekpare bir aile oldugunu _gostei'J'Jii~ oluyor~z. 
Milletimiz i~indeki bu beraberlik sayesinde bu giinlerin en a~ sarsmh Ile 
bitecegine ve her zorluktan milletimizin yeni bit kudretl~ ~·k~c~gma 
sarsxlmaz imarum vardu. Ferdleri arasmda kat~•hk)r vaz1fe hiSSl ve 
biitiin cemiyette vatana kar~1 fedakarhk tl 11ygtJS11 sagl!llll millet!mizin 
iyi ve geni~ giinler gi:ireceY.i muhakkaktxr. 

:ReisicU!ll~!lr .. 
J.Sl\I:ET INONU 

• 
~ .. 

Swasta Jeldket mmtakalanna :~~ardtm 'rln fuuarlal\Gn kamuonlar 

Zelzele sahas1nda bulu· 

nan arkada,IarimiZin 

telgraflar1 
S1vas I - Dun ak!jam Erzincanaan 

aynlan Cumhur Reisimiz lnonii, bu sa
bah S1vasa muvasalat etmi§tir. K1sa bir 
tevakkuftan sonra T okada hareket eden 
Milli ~efimizin Erzincanda yapt1g1 tetkik
ler ve ziyaretler, <;ok muheyyic olmu~tur. 

Koca §ehir, ta~ toprak y1gmlan ha
line gelmi§ti. Enkazm altmdan ya -
rahlann kurtanlmasma '<ah§Jhyor, a -
g1r yarahlar, trenlerle sevkolunuyor -
du. Kasabada olenlerin sayJSl, olduk -
'<a muhim bir yekun tutmaktad1r. Doktor 
General Fethi, ag1r yarah olarak trene 
nakledilirken vefat etmi§tir. Zelzele esna
smda r;1kan yangmlarm dumam, enkaz 
arasmdan hala tUtuyor. 

Cumhur Reisimiz, bir harabezare do
nen $ehri ba§tan ba§a gezmi§tir. F elaket
zedeler: 

«- Omriin '<ok olsun, yuzunu gorduk; 
kuvvet bulduk» diye bagn§Jyorlardt. Bir 

(Arkas1 Sa. 5 siitun 1 de) 

Diinkii ma~ta 
Istanbul muhtelitile Macar 

F. T. C. tak1m1 (2. 2) 
berabere kald1lar 

--·-
TAFSILATINJ 6 NCI 

SAHIFEMIZDE 
OKUYUNUZ 

Stvasta. zelzeleden ytktlan bir cv 

FELAKETZEDELERE YARDIM 
Zelzele felaketzedelerine yard1m i~in 

Vilayette te§ekkUI eden komite dun ak -
§am saat 15,30 da Vilayette bir toplantl 
yapml§hr. Vali Lutfi Kudann riyaseti al-

tmda yap1lan bu toplanhda iane ve yar• 
d!m temini i~lerinin geni§letilmesi ve sur• 
atlendirilmesi i .. in muhim kararlar veril • 

<Arkasl Sa. 5 sii.tun 5 te> 
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Zelzele sahas1nda 
Cumburiyet muharrirleri 

Bu harita Anadolunun zelzele felaketine ugrayan vilayet· 
lerine sureti mahsusada giden. muharrir arkada§larimlZin 

bulunduklar1 yerleri gosteriyor 



iC~iMAI Memleket Haberleri r\-
. r l. \ LIGAT 12. 

TETKiKLER ( ve ~ehir 
Tiirkan 'ilepi AD£1 KONiiiniin boP~IaPJ 

Kurak ydlarda borcunun 
actsl, ugradtklari a~hk 

Vapurun ftrtJna yuzun- y . ~ekle 
taksitini vermeyenlerin den Rumanya sahillerine enl 

gore-, _a_r_z_uh_a_l_, -c-e-lb-name, karar ve ""V i"aket olr 

1sbrabmi unutturur iltica ettigi anla~tbyor 

- 4 -I*] 

Karadenizde tehlikeli hir §ekilde dort 
Yazan: Y. MAZHAR AREN giindenheri kar ve tipi ile devam eden 

yild1z karayel futmas1, biraz tsiikunet bul-

F eyizli mmtakalarda topragm vaid ve I cek hir acze sokulmasm1 diil}iinmii§tiir. 
temin ettigi nimetleri suiistimal edenlere Bundan sonra Mehmed Aga borcunun 
tesadiif edilir. Fazla hir kazancm s1grna- anasm1 odeyemediginden suc;lusu oldugu 
d1g1 hi-r hayat kahmdan ta~masile tarif dayinine kar~l duydugu derin hir hicab
edilehilen hu hali goriip de hedbinlik ha- Ia, c;ah§IT verir, c;ah§u verir ve kurak yil· 
SII edenlere teselli vermek gerektir. larda horeunun taksitini verememek acist, 

Boyleleri hir koyde, bir kasabada kac;- ugrad1g1 ac;l1k 1sbrahm1 kendisine hisset
ta kac;t1r? lsraf ve sefahet §ekillerine is- tirmez. 
tihale eden fazla kazanclann verdigi gaf
letin bir uc;urumu vard1r ki buna chore~ 
denilir. Ve bu uc;uruma dii~enler chore~ 
deryasmda bogulurlar. Ellerinden gidcn 
ba~Uarmm, tarlalanmn, akaretlerinin rii
yasmdan uyand1klan zaman cemiyette hi
yik olduklan yeri bulurlar. Bunlar bahis 
mevzuundan hariededir. Onlann yerini 
iyi anas1r tutar. 

¥-'II¥ 

Fakat memleketimizin oyle muharek 
yerleri vardtr ki ukimizm saffetini faz • 
lasile muhafaza ederler; yaylahklar ki 
havas1 sa£ ve hayata uygundurlar; bura
larda omiirler uzun olur ve dogan c;oeuk
lann c;ogu ya§ar. fklim sert ve tabiat ha
sistir; buras! orta Anadoludur. Fakat ne
kadar sevimlidir I Buralar1 Tiirkliigiin 
kaynadtgi, ve merkezlendigi yerlerdir. 
Burada to_pragm feyzini bulutlardan bek
lerler; o bulutlar oynak bir talih gibi 
gokte istediklerine goniilleri kadar vu -
rurlar. Bazan dargm gibi semaya hie; gel
mezler ve kendilerini bekleyen gozleri 
aglat!T ve yiizleri soldururlar. Ekmegini 
topraktan c;1karan koylii bulutlarm lut -
fundan mahrum kaldtgt bir zaman olur 
ki yerden sac;bgml bile toplayamaz. Elleri 
bogriinde kalan bir aile tasavvur ediniz. 
Biitiin bir sene siiren intizan, tamam bir 
y1lhk saadetine aid hulyalarm yikilmasile, 
bo~ c;ikt!gi halde iimidini kaybetmemi~?tir. 

Miieadele olan hayatm bir k1thkla ug· 
radtgl Ishrabh ak1~mdan bir geni~lik ic;in· 
de yay1laeagm1 umar. Gozlerini kaldu -
dtii:I gokte dola~an bulutlarm ctarlasma 
diirrii giiher sac;hgml~ bekler oyle bir 
y1l da olur. 0 zaman altm bal}aklann 
dalga dalga getirdigi ne§' e kathklann ki
nini koylii ailenin kalbinden siler. 

0, yuvasm1 ve topragm1, eksiksiz olan 
askma, minnetlerde eglenen bir sevdah 
gibi, daha c;ok sever, her§eyi unutur. Kal
hi gururla dolar. 

Lakin, eger bulutlann Ithradstz ahen -
gini, adi hayatm tazyikl altmda yaptlmi:, 

• !Zllrari hareketler bozmam1~ olsa, ktthk 
ytHarla bolluk seneler yuturularak keytn 
ailesinin idilik ya§aYJ§mm rengi bo·zul • 
mazd1, ve §ehirden kaye gelen yola en
di~eli gozler dikilmez; iera memurunun 
haeizleri giren riiyalarla uykular kac;maz
dt. 

-'11¥-~ 

Orta Anadoluda hemen hemen her alh 
senelik bir devir ic;inde bulutlarm ayni 
cilveyi gosterdikleri kabul edilebilir. Bu
rada koylii ailenin saadetini kefaleti al
tma alan kazane rakamlar1, 1 00 oldugu
na gore seneler, §akact bir elle, bunu ta
mamen verir. 

Yiiriikliik an' anesinin devam cttigi 
miiddetc;e bereketli y1llarm doldurdugu 
ambarlann kapagmt top sakallt babalar, 
giin doniimiinde yeni y1lm geli§ini gor -
meden ac;mazlard1. ' 

Siz, cy1l y1h besleu §eklindeki ata so
ziiniin manas1 ne oldugunu, §imdi anla
mt~ olaeaksm1z. Fakat hadiselerin, inkJ
Iahlann seli oniinde y1k1lan an' ane du • 
vanmn, me§rutiyetin ilamndan ve Umu
mi Harbin tufanmdan sonra arkasmdan 
c;tkan yeni §artlara tabi olmak mecburi
yetinde kalan yaylah hem§eri ihtiyaemm 
I 00 den fazlaya derinle§en c;ukurlanm 
bereketli. Senelerin fazla semahati saye • 
sinde doldurmu§, bo§ y1llar da o c;ukura 
dii§mii§tiir. K1thk senesinin bulutsuz se • 
masmdan yagan sefalet ate§i altmda ken
disini bore denilen gec;iei serinlik ic;ine 
atm1~ ve birkac; sene zarfmda o serinligin 
ate~e donene denizinde biitiin biitiin kay
bolmu~tur. 

Bu, oyle bir hadisedir ki, ic;timai ve si
yasi saiklerin teshir edemedikleri bulut
larm vefas1zhgmdan meydan almi§hr. fk
tlsadi buhran buna tiiy dikmi§tir, 

lto¥1/o 

Orta Anadoluda bore denizine dalma
mi~ kac; koylii vard1r'i 

Eger bunlardan horclu olanlar yoba, 
ya topragm bile kendisine giilmedigi yok
sullar Desherites yahud tesadiifiin yar -
d1mmdan istifade eden seyrek bahtiyar
lard~r ki, kendilerini bore uc;urumundan 
esirgemek ic;in hayata bile alarga dur -
mu§lardir. 

Bu borclarm; hiikumete, Ziraat Ban -
kasma gibi ic; denizlerde olmakla bogueu 
olmJYanlanndan daha c;ok, ummanma 
du~iince garkolmamak imkam hulunmt -
yan, d1§ denizdekileri vardu. Noter se -
nedlerinin ihtiva ettigi bore miktarlarml 
bir gorseniz, bun~n ag!T yiikiinii ta~1ya • 
cag1m zenneden zavalh koyluniin boyle 
bir senede nasli imza koydugunu degil, 
alaeaklmm, bic;are zay1f adamm takatin
den bu alaeagm odenileeegine ihtimal ve
ri~inin sebebini anlayamazsm1z. 

Fakat, o, senedi aluken buna ihtimal 
vermi~ degildir, yalmz ve yalmz oniinde 
ihtiyar iki okiizle elli doniim toprakta 
kayna§an medyunun bir senelik biitiin hll
sJlatile masraflm odemesi mii~kiil olan bir 
icra takibinin tahrikine sebeb olaeak ah
laksJzliklara sapmasma eesaret edemiye-

["] Bunctan evvelki yaz!lar 23, 26, 30 ta
rihli nii.sha!anmtzda c;lkml§tJ.r, 

Bilir misiniz} Koylii, kendisini soyup 
sogana c;eviren alaeakhsmm, fi tarihinde 
gordiigii yard1mmm §iikran boreu altm
da da bir manevi vecibe ifa eder; boreu· 
nu ve alaeakhsm1 pek mahrem muhitleri 
haricinde, saklar. 

Sorarsamz soyletemezsiniz. Bunu size 
soylemek ic;in ortada kendince me~ru bir 
sebeb olmahd1r. Bu fenomenlerin ic;inde 
avukatlar da eellad rolleri oynarlar. ln ~ 
sanhgm biitiin mefhumunu ihtiva eden 
hukuk ilminin, bir cemiyetin biitiin rna • 
nastm ifade eyleyen kanunlann sahibi o· 
ian ve nasm hukukunu ispat ve miida • 
faada hakime hiikmiinii hazulatan avu • 
katlar adaletin tezahiiriine hizmet eden 
ideal e§has olduklan halde k1y1da bu • 
cakta gaddar dayinlerin vas1tas1 olmak
tan c;ekinmeyen oylelerine tesadiif cdil
mektedir ki borclulardan bir lahza te • 
reddiid gosteren yani ahH1ksizhga yuvar
lananlan iera kanununun, borclar kanu • 
nunun, medeni kanunun (hakk1 payimal 
edenler ic;in yapilmi§) di~li c;arklarile 
ezerken miin' akis olan feryada kar~t vic
danlannm kulaklanm iieretin haemi1e h· 
karlar. 

*** Ba~langiCI on lirahk bir kefaletken an-
la~Ilamtyan sebeblerin binlerce liraya <;1 • 

kard1g1 bir borcdan dolay1 siirii siirii da
varlan kaybolan, serveti ve hanedanhg1 
tebahhur eden Oksiizoglu Hiiseyin ismin
de bir ihtiyann, ak1bet arazisi de sahhr· 
ken, insafs1z alacakhsmm biner lirahk 
tarlalanna yiizer, elli§er lirahk peyler siir
diigiinii gorerek, c;ukur gozlerinden ya~
lar dokmesi ve dermansiZ dizlerinin iize
rine viieudii c;okiip yerlere yuvarlanmas1 
kopekler gibi ulumas1 vazifesinin icabt 
ciddiyetini muhafaza etmege meebur o· 
Ian bir icra memurunu aglatml§tl. (•) 

Koyiiniin sakin ufuklan arasmda, pak 
tabiatin agu§unda, bu!utlann cilvesine 
baglanan talihine nza gostererek, sene • 
lerce mes'ud bir miistahsil, seferberlikler
de k:aliraman bir askerken talihin makus 
teeellisile ayagmm kayd1g1 bore c;irkabm
da C(ITpman bir Oksiizoglu Hiiseynin in
sana yaki§mayan tarzda ulumas1 kadar 
hazin manzara yoktur. Anadoluda biro;ok 
borclu koylii bir Oksiizoglu Hiiseyinden 
ba§ka l}ey degildir. 

Yiizlercesi goriilmeden iizerine nisyan 
perdesi jtapanan hu faeialan bilen bir 
dostum bana sormu§tu: 

- Aeaba Biiyiik Millet Meclisi bun ~ 
Ian bilmiyor mu ~ Alaeakhs1 devlet mii ~ 

esseseleri olup daha merhametli davra
nan koylii borclan ic;in (moratuar) ilan 
etmi§ olan o merhametli, halkc;1, vatan
perver meclis bu halleri i§itmiyor mu ';I 

Ben bu sualin cevabm1 Biiyiik Millet 
Meclisinin huzuruna bunlan arzetmekle 
vermi§ oluyorum. 

Y. Ma%har Aren 

(") Zlraat Bankas1 bu adamm arazilerinl 
satm ald1ktan sonra uzun vadelerle oden~ 
mek tizere kendlslne satma~tll'. 

Pazarbks1z sat1s 
' 

Ticaret miidiirliigii kon
trol te~kilab bugiinden 
itibaren tefti~e ha,hyor 

Evvelce baz1 vaziyetler dolaytl'>ile mun
tazam kontrolu yapilamiyan pazarhks1z 
sat!§ kanunu tatbikati Mmtaka Tiearet 
miidiirliigii te§kilatmca s1k1 bir §ekilde 
kontrol edilmektedir. 

Bugiinden itibaren miidiirliige merbut 
kontrol te§kilatt tarafmdan c;ok s1k1 bir 
kontrol yap1laeaktu. 

Kontrol te§kilatmm yapt1g1 ilk tetkik -
ler netieesinde kanun tatbikatmm -maal
esef- lstanbulda pek bozulmu§ oldugu les
pit olunmu§tur. Bilhassa, Avrupadakt 
harb vaziyeti dolay1sile ihtikar hareketine 
sapmt§ olan esnaf, pazarhks1z sat1~ ka • 
nununun mallann iizerine fiat ctiketi ko
nulmast mecburiyetini suiistimal ederek 
fiatlan halk aleyhine kolayhkla yiikselt
menin yolunu bulmul}lardir, Kontrol ya
pilamamakta olu§u dolaytsile bu eihet es
nafm c;ok i~ine yaramt§hr. Bu meyanda, 
hiikumetin birc;ok fedakarhklarla toptan 
el!ya fiatlannda yapmi§ oldugu fiat tenzi
lii.tmm perakende e~jyamn fiatlannda 
esash bir sukut temin etmedigi goriilmu§• 
tiir. Bunun ic;in tefti§lerin gerek ihtikir 
gerekse pazarhks1z sat!§ kanunldn tatbi -
kat! uzerinde mii§tereken yaptlmast mii
nasib goriilmii§tiir. Bu kontrol, bilhassa 
perakende e§ya fiatlarmda yap!lacakhr. 

Lokantada yangm 
Diin geee saat 2 3, 30 da lstiklal cadde

sinde Tuzyag1 sokagmda Hasanm lo. 
kantasmda, baeamn temiz olmamasmdan 
yangm c;1km1§ ise de biiyiimesine meydan 
verilmeden sondiiriilmii~tiir, 

mu§tur. 
Mevsimin bu ikinei y!ld1z kara yel fu

hnasmm deniz ticaret filomuzdan bir va
puru daha ald1gmdan korkulmakta idi. 
Armator Fuad Akba§a aid 800 lonluk 
Tiirkan ~ilepinden be§ gundenberi malu
mat yoktu. Fakat diin gee; vakit vapur 
siivarisi Rumanya sahillerine iltiea etti -
gini bildirmi§tir. 

Tiirkan §ilepi gec;en sah giinii T unaya 
miiteveeeihen thlamur kiitiigii almak iize
re hareket etmi§ti. Bu tarihten sonra §i· 
lepten ve ic;indeki 20 ki~ilik miiretteba -
tmdan hic;bir haber ahnmami§tl. Va
purun be§ giindiir denizde c;alkandJgt an
la§!lmaktad!r. 

Kibrit §irketinin tahh istiearmda olan 
bu ~ilep, limamm1zla Tuna limanlan ara
smda muntazam seferler yaparak kibrit 
imalinde kullamlan 1hlamur kiiti.igii getir
mekte idi. Bundan evvelki seferinde dl!" 
tehlike atlatan §ilep, siivarisinil} dirayeti 
sayesinde kurtulmu~tur. 

Komiir 

Nobet~i ciirmii 
mahkemesi diin iki 

davaya bakb 
Y1lba§mda il}lenen iki suc;a aid dava

ya, dun ak~am, me§hud sue; kanununa 
gore bak1ld1. Sultanahmed ikinci sulh ce
za mahkemesinin, y1lba§mda me§hud sue; 
nobetc;isi stfatile bakt1g1 her iki dava da. 
te~ebbiis halinde kalm1~ komiir a§umak 
davas1dtr. 

Bunlardan birinde, Salih isimli biri 
mahkemeye getirilmi~ti. Bunun Sultanah
medde lbrahimpa§a saray1 arsasmm arka 
k1smmda bulunan iistii ac;tk ve etrafi al
c;ak duvarh bir sahadan, resmi bir daire
ye aid komiirleri cralmaga te§ebbiis ettigi 
iddia olunuyordu. Sahid olarak dinleni
len Mehmedle Hiiseyin, Salihi komiirleri 
o;uvala doldururken yakaladiklanm soy
liiyorlard!. Salih, o yere ayak bast1gm1 
kabul etmekle beraber, komiir c;almak 
maksadile girmediginden bahisle: «Za
ten komiir dedikleri toz ve kmnudan 
ibaretti. <;uval da delik • de§ik bir c;uval
du. Bir yandan doldurunea bir yandan 
bo11ahr. Hem benim de degildir. Bunlar 
c;uve1> ncYeden bulclul Y.e>, k ndileri. bul
dular. Sonra bana bir temiz dayak da 
athlar. Onlardan ben davaciYlm. Muaye
nemi isterim» diyordu. Hakim Salahad
din Demirelli, dayak hususundaki §ika
yetinden dolay1 Miiddeiumumilige miira
eaat edebileeegi kaydile, Salih hakkmda 
tevkif miizekkeresi kestirdi. Mevkufun 
evvelce hus1zhktan ve esrar kullanmak
tan ceza yedigi anla§tld1gmdan, hu hu
sustaki bir istilama cevab gelince karar 
verileeektir. Muhakemenin devaml, 5 ni
!'an saat ondadu. 

Diger komiir a~prmak davasma gelin
ce bunda mahkemeye getirilen, bahk<;1 
Niko Karayanidir. Hadise yeri, Y enika
pida Kemalpa§a caddesidir. Davac1, o
rada komiircii lsmet Giildiir. lddiasma 
gore, kendisi mii~terilerinden Hamdinin 
evine el arabasile komiir gotiiriirken di.ik
kii.mnm c;ifte kanadh kap1smm iist siir
giisiinii siirmul!, kapmm kilidini anahtar· 
Ia ctevirmis, dondiigii zaman, ic;eriden bir 
adamm c;lktti/;ml goriir gormez yakasma 
yapi§rni§tlr. Niko: eBen geee baltga c;Ik
hglmdan c;ok ii§iimii~tiim, komiir yoktu, 
satm almak iizere bu komiirciiniin diikka
nma gittim. Komiircii ic;eride de soguk
tan kap1y1 ortmii§ sand1m. Iter itmez ka
PI ac;1hnea gi;ip etrafa !!oyle bir goz gez
dirdim, mal sahibinin i<;eride olmadtgm• 
anladtm, geriye dondiim. 0 suada bu da 
el arabasile geliyormu:;;, guya ben huslz
mll!lm gibi muamele etmege kalk.~tl . Hal
buki diikkanda komiirden ba~ka caket 
filan da vard1. Eger c;almak isteseydim 
bunlan c;alardtm» ~eklinde miidafaaya gi
rit~ti. $ahid olarak dinlenilen Hamdi U
yar ve Abdtirrahman isimli gender de, 
Nikoyu elleri bo~ olarak ic;eriden c;Ikar
ken sec;tiklerini, iizerinde c;almmtl! her 
hangi bir~JeY bulunmad1gm1 anlathlar. 
Hakim Salahaddin Demirelli; c;almak 
maksadmm sabit olmadtgma i!!aretle Ni
ko Karavaninin beraetine karar verdigi
ni bildirdi. 

VILAYETTE 

Resmi daireler 
Seneba§l tatili dolay1sile kapah bulu

nan resmi daireler, bu sabah tekrar aC(I
laeakttr. 

<;arpt§an otomobiller 
Galatada Serc;e sokagmda 12 No. h 

evde oturan Needet T opuzun idare ettigi 
2 I 18 plakah taksi otomobilile Si~liden 
gelmekte olan komisyoncu Nami Ba§ar
kamn kulland1g1 818 sayth otomobil, 
Maslak yolunda c;arpi§IDl§lardtr. Her iki 
otomohilin fenerleri ve c;amurluklan kJ
nlmt~tlr. 

Kutuculardaki yangm 
Evvelki gece saat 2 de Kutueular ead

desinde 55 No. h diikkandan <;1kan yan. 
gm sirayetine meydan verilmeden sondii
riilmiiftiir. 

lstinye yoku§unda ~arpl§ma 
Si~liden gelmekte olan ~ofor Markonun 

idaresindeki 24 71 plakah otomobil ile 
kar~J istikametten gelen 1882 say1h oto
mobil 1stinye yoku§unda c;arpi§mi~lardu. 

ilamlar, • . ~ -
emirleri vesatr biitiin evrak zorluklar biitiin 1cra 

Posta idaresi 
mu§ olma'tlsad; 

vas:atasile teblig edilecek biiyiik ha'gur • 
sonu Ana Jren; 
goriilmemjellin 
zelzelenin 1is]; 
dahi birdebir 
kar bir feyla 
miz ic;in de · 

Adliyeye aid biitiin teblig i§leri; diin nm son k1sm1 bo~ buak1hr. Posta memu
sabahtan itibaren resmen Postaya gec;mi~ ru, tehlig edileeek kimsenin imzasm1 tas
bulunmaktadir. Ancak. y1lba§1 tatili do- dik ve teslime miiteallik hsm1 imzalaya
layJsile diin daireler kapah oldugundan eak ve bu k1smm sonuna teslim tarihini 
ve Adliyede yalmz me§hud suet nobetc;i- yaz1 ve rakamla tespit edecektir. Aynea 
si mahkemeler c;ah§tlgmdan, yeni tebligat mahalli postanenin tarih damgas1 da ba
~eklinin tatbikah daha ziyade bugiinden silaeaktJr. Kendisine teblig yap1laeak ~a
itibaren mii§ahede olunahileeektir. h1s, ikamctgah veya meskeninde bulun· 

Mer'iyete gec;en yeni §ekle nazaran, ar- mazsa, teblig, kendisile birlikte sakin ai
zuhal, layiha, davetiye, celbname, karar lcsi efradmdan veya hizmetc;ilerinden ye
ve ilamlarla iddianameler, icra ve ode- ti§kin olan birine ve bunlardan hic;biri bu
me emirleri ve mahkemelerle Miiddeiu- lunmadtgl takdirde, o evde oturan ev sa
mumilik, sorgu hakimligi ve icra daire- hibi gibi kimselere, tehlig olunacak l}ahis 
lerine aid biitiin evrakm tebligi, Posta, otel ve hastane gihi bir yerde ise, o da
T elgraf ve T elefon idaresi vas1tasile ye- ireyi idare eden kimseye yap1laeaktu. 
rine getirileeektir. Davetiye formiilleri, Bu tehlig, bunlarm tebellugu kabul et· 
bu varakalar tanzime memur olanlar ta- meleri §arttna muallaktu. Avukatlara, 
rafmdan kanuni hiikiimler dairesinde yaz1hanelerinde rasgelinmezse, orada bu
doldurulaeaktu. T eblig mazbatasmm lunan katiblerine veya hizmetkarlanna 
mahkemeye, dosyaya ve muhataba aid teblig yapilabilecektir. Alakadar haZir bu
olan kay1dlan, davetiyeyi c;tkaran rna- lunur da, tebligat kar§Ismda imtina gos
kam tarafmdan doldurulaeak ve teblig terirse, teblig olunaeak evrak oniine bna
mazbatasmn1 teblig olunan §ahsm imza- kthp, imtina keyfiyeti, teblig mazbatasl
sma, tehligi yapanm tasdikma, tebligin na yaz1larak alt1 o yerde ikametgaht ma
hangi zaman ve mahalde yapildigma ruf bir §ahsa imzalattmlacaktu. Posta 
dair olan kisimlan davetiyelerin teslimi memuru, herhangi hir alakadarm yeni 
snasmda tebligi yapan tarafmdan ta- ikametgah1 hakkmda vazth malumat el
mamlanaeaktu. Posta idaresinin tarihli de edememi§ veya gosterilen bu ikamet
damgasl da bunu miiteak1b vurulaeakttr. gah teblig mmtakas1 haricinde bulunmu~ 
Postaya tevdi olunan davetiyeler, Posta, olursa, keyfiyeti gerek posta makbuzuna 
T elgraf ve T elefon idaresi memurlan ta· ve gerek teblig mazbatasma dereederek. 
rafmdan gidi:~ ve doniil}, taahhiidlii ola- davetiye, tehlig mazbatasile birlikte 
rak kabul, kay1d ve irsal edileeektir. Pos- mevrid merkezi tarafmdan davetiyeyi c;1• 
ta mevrid merkezlerince, ald1klan dave- karan mahkeme veya daireye geri yolla· 
tiyelere muayyen hiikumlere tamamile ri- nacaktir. Miilki taksimata gore kaza hu
ayet edilmek §artile, taahhiidlii miirase- dudu, bir teblig mmtakas1d1r. Miiteaddid 
lat muamelesi tatbik olunacakt1r. merkezi hulunan §ehirler, nahiye ve koy· 

Davetiyeler harie olmak iizere; hukuk lerile birlikte tek mmtakadu. 
ve tiearet mahkemeleri ve iera dairesi Kara, deniz ve hava kuvvetlerine men· 
vas1tasile yap1laeak tebliglerde teblig sub erata aid tebligler, k1t' a komutam ve· 
mazbatah zarflar kullamlaeakt1r. Teblig ya miiessese amiri gibi en yakm mafevki
zarflan, daima kapah olarak tevdi edile- nedir. Hiikmi ~ah1slara gonderilen dave· 
eektir. Hukuk ve ticaret mahkemeleri, tiyelerde reis veya miidiir ve yahud ka· 
Miiddeiumumilik, sorgu hakimligi, ceza nuni miimessil belirtilecektir. Hiikmi §a• 
mahkemeleri, tetkik mereileri ve iera da- h1slar namma kendilerine tebligatta bu -
ireleri memur ve katibleri Posta, Telgraf lunulaeak olanlar, muayyen saatlerde mu
ve T elefon idaresi vas1tasile teblig edile- amele mekezlerinde haz1r bulunmad1klan 
eek evrak1, kanun, nizamname ve tali- veya evrak1 bizzat kabul edemiyeeek bir 
matnamede yazth hiikiimlere uygun ola- halde olduklan takdirde, teblig, evrakm 
rak hazulamak ve alakahlann odeyecek- orada hazu bulunan diger bir memur ve
leri hare! ve buna mahsus tarifeye tevfi- ya miistahdeme buakilmasi suretiledir. 
kan vermeleri ieab eden posta pullanm Dava ac;maga ve miidafaasma ehil olmt· 
yapi§hrmakla mukelleftirler. Alakadar yanlarm kanuni miimessillerine yap!lacak 
memur veya katib, pul yapl§tmldtgml ve tebliglerde miimessilin adile adresinin 
tebligin c;1kanld!gi tarihi, dosyasma kay- alakadar makam tarafmdan yaz1lm1§ ol· 
dedeeektir. Amme hukukuna taalluk e- mas1 §arttlr. Mahkum ve mevkuflara ya
den islerde, Miiddeiumumilik, sorgu ha- p1lacak tebliglerde, ceza evi miidiirii ve
kimli~i ve sair ceza mereileri pul yapll}- ya gardiyam, usulen tebligin icrasm1 te
tnmtvaeaklardu. Bu hususlarda resml mii- min vaziyetindedir. Muayyen bir rnahal
rasel~ta miiteallik hiikiimlere gore mua- de devamh olarak san' ahm icra edenlere 
mele yiiriir. Adli muzaherete nail olanla- aid tebligler, muhatabm zatma yapila -
ra aid bulunan tebligler hakkmda da res- mazsa, miibellagunileyhin o mahaldeki 
mi miiraselata tatbik edilen hiikiimler daimi miistahdemlerinden birinedir. Da
gec;ecektir. Ve diger taraftan, kanunlan- vetiyeler diger dava evrak1, Posta, Tel • 
na gore tehlig masrafm1 vermesi laz1m graf ve T elefon memurlan tarafmdan res· 
gelen taraf, tarifede yaz111 iicreti pe~in mi tatil giinlerinde de alakadarlara teb
olarak odeyeeektir. ligi edilebileeektir. Kendisine teblig yapi-

Davetiyeler. muhatablanna, alakah lacak kimse imzasm1 atacak kadar 
daire tarafmdan yaz1lmt§ olan adreste yaz1 bilmiyorsa, kom§ularmdan bir 
teblig olunacakttr. T eblig olunacak va- ki§inin huzurunda, kag1da sol elinin bal}
raka iizerine ad resin dogru yazllmaml§ parmag1 bastmlaeaktir. T ebligde bulu • 
olmasmdan miitevellid mes' uliyet, vara- nulacak §ahsm hiiviyeti Posta, T elgraf ve 
kay1 dolduran memura aiddir. Kendisine T elefon memurmea malumsa, kendisi 
teblig yaotlaeak ~ahtll, tebellugdan imti- her nerede bulunursa bulunsun, bahis 
na etmediRi takdirde, tebli~ mazbatas1- mevzuu teblig zatma yapilaeaktn. ..................... K:iFirtTR"i"si'ERij'" ........................... si:iiiR'I'sii'RI 
Y anh§ kitablari tetkik eden Tatbik mevkiine giren 

komisyonlar talimatnameler 
Lise edebiyat kitablarile orta mekteb .$ehir Meclisinin gec;enki toplant1smda 

120,000 . 
Tiirkiyenir. · 
mamureler 
Tiirkiin ha_ 
afetten en 
niifusu yetm 
Tiirk alemidi. 
fan oeag1 ve . 
ve iimidi bulur 
na gelen her fe 
diinyaV! hayret 
takdirlere mazha 
hamleleri yapma" 
hie; beklenmiyen y 
kar:;usmda da biitiin 
tiin varhklarile yan 

Canh ve ~uurlu m 
dolayisile birctok nimet 
felaketten de birc;ok netic<- .- dogmakt'l• 
d1r. Bunlardan birineisi Tiirk aleminin 
Tiirkiveye kar~1 duygu ve merbutiyetinin 
son derecede saglamlaeymJ§ olmasid!r. 

1kinci bir netiee dahi butiin medeniyet 
aleminin Anadolu biiyiik zelzelesi facia~! 
kar§Ismda umum Tiirklerin teessiir ve !Stl· 
rabma i§tirak ederek bu teveeciihlerini de 
maddi yard1mlanm bildirmek suretile iz· 
har ve ispat etmi11 bulunmalandJr. 

Siyasi ve l}ahsi dii§iinceler bir tarR fa 
biraktlarak her medeni millet Tiirkiin IS· 

hrabm1 tahfife kosmaktadu. Mesela In • 
giltert: yirmi beliJ bin sterlin ve F ransa be§ 
milyon frank ve Almanya mecruhlan te
davi ic;in iki yiiz hastabak1e1 ve yirmi va· 
gon sarg1 ve ilae tahsis etmek suretile ilk 
yardimlarmt gosterdiler. 

Kom§ularlmlz ise samimi taziyeleri ve 
kendi mall ve kambiyo kudretlerine ua • 
zaran c;ok biiyiik fedakarhk say1lacak 
yard1mlanm derhal bildirdiler. Tiirk ale~ 
minin felaketine kar§t gosterilen bu ma• 
nevi ve maddi alaka Turk milletinin ei
han politikasmdaki biiyiik k1ymet ve 
ehemmiyetini bir defa daha ispat etmesile 
ayr1ea bir sevine ve teselli vesilesi te~kil 
etmektedir. 

Anadolunun ugrad1g1 felaket c;ok bu • 
yiik olmakla beraber yeis ve nevmidiye 
kap1lme.ga da hic;bir sebeb yoktur. (.:iin· 
kii canh ve kudretli milletler bu gib; fe• 
laketleri daima metanetle kar§llamiiilar y~ 
bunlan ibret dersi sayarak umran ve te
rakki ham!elerini bir kat daha kuvvetlen• 
dirm~lerclir. _ 

T arih bize ispat ediyor ki diinyada bii
yiik zelzele felaketine en ziyade maruz 
olan memleket japonyad1r. I 7 30 sene • 
sin de Yeddo' da vuku bulan zelzelcde 
1 3 7, 000 kil!i terki hayat etmi§ti. 192 3 se· 
nesi 1 eyluliinde Japonyada Sagani kor
fezi etrafmda vuku bulan zelzelede T ok· 
yo ve Y okuhama gibi memleketin en bii· 
yiik merkezleri harabeye donmii~ ve 
500,000 bina yikilml§ ve yanml§ ve yiiz 
bin ki§iden fazla insan olmii§ ve milyon
larea insan yaralanmJ§ti. 

Bu muazzam felaket kar§tsmda Japon 
milleti asia yese dii~!medi. Bilakis say \'e 
gayretine bir kat daha h1z vererek bir iki 
sene ic;inde felaket sahastm diinyanm en 
modern mamureleri haline getirdi ve fe· 
laketzedeleri k1sa bir zamanda eski rebh 
ve saadetine kavu§turdu. Biiyuk Turk 
milleti de !;liiphesiz ayni temkin, ferar;at 
ve gayretle felii.ketin zayiat ve tahrihatml 
bertaraf ederek eski yiikselill yoluna de· 
vam edecektir. 

Muharrem Fevzi TOGA f 

turkcre kitablanndaki yanh!}liklann diizel- su ve gazoz satanlann zil c;almalan, rad
tilmesi i<;in te~kil edilen komisyondan yolu kahvelerde hoparlorlii ne!}riyat yap1L 
sonra Maarif Vekaleti biitiin ders kitab· mas1 menedilmi§ti. Gerek bu husustaki 
lanmn esash bir surette tetkiki ic;in An- karar, gerekse otellerde diigiin ve ni~an 
karada muhtelif komisyonlar te§kiline ka- merasimi yapliabilmesine aid muaddel 
rar vermi§ti. Muallimlerden miirekkeb o~ men'i israfat talimatnamesi alakadarlara -~ 
lan bu komisyonlar Ankarada a<;h~mala~ ilan edilmek suretile tathik mevkiine gir-
ra baglaml§tlr. Bilhassa terimler iizerinde mi§tir. 

Hava vaziyeti 

tetkikatta bulunan komisyonlar oniimiiz
deki ders senesinden evvel yanltl} terim
leri tam a mile tespit edeeeklerdir. Y eni 
kitahlar bu terimlere gore haz~rlanaeak· 
hr. Komisyonlar l:!imdiye kadar lise do· 
kuzuneu sm1flann kimya kitablarile orta 
mekteb metamatik ve tahiat hilgisi kitab. 
lanndaki terim farklanm gosterir kllavuz· 
lar haztrlayarak mekteblere gond~rmi§· 
tir. 

Hasta mek~ebliler irin sthhi 
imdad merkezleri 

Zay1f ve hastahga miistaid ilkmekteb 
talebelerinin kurtanlmast maksadile ls· 
tanhulun muhtelif semtlerinde sthhi im
dad merkezleri ihdastna karar verilmi~· 
tir. Mt>rk<"7ler ilk o!arak Fatih. Eminonii. 
Beyoii;lu, O~kiidar kazalannda ac;,lmakta· 
du. Geleeek sene buti;n kazalarcla s1'hhi 
imdad merke7l .. ri kurulmt'~ olac'.lktu. Bu 
te~kilatm esash bir sekilde c;alt~?bilmesi 
icin yokonl c;ocuklan himay.,. eemivetl~ri
nin yarcl1mmdan i~tihrle ed;J~cektir. lm. 
dad merkt·zlPri, mekteblerdelrj ani vak'a· 
lara Cia mjjr}-.J,,.J,.. ,.,.J,., .. lrlDrdir. ---Muhtelif yerleri Yandt 

Balatta Hacmza sokagmda 9 aay1h ev
de oturan Ayvansaray civata fabrikasl a
melesinden I 7 ya~lannda Akif, dun sa
at 1 0 da iizerinde bulunan yagh elbiseler 
ile mangalda Ismmakta iken birdenbire 
esvabmm ate' almasile afpr sqrette yan
mi~, Balat Musevi hastanesine kaldml~ 
mi§tlr. 

Hasta §of or! 
Eminoniinde kay1dh 1948 plaka 

No. h otomobilin soforii Sadeddin dUn 
birdenbire iizerine fenahk gelerek bayd
mt§, tedavi edilmek iizere Giilhane has. 
tanesin<' kaldmlmt~hr, 

Belediye Reis Muavini 
Ankaradan geldi 

Belediyeye aid baz1 i§leri takib etmek 
uzere Ankaraya gitmil! olan Belediye Re~ 
is muavini Rifat ile lstimlak miidurii ls~ 
mail Hakk1 ~ehrimize donmii!!lerdir. 

lstimlak faaliyeti 
Belediye bir r;ok yerlerde imar faali~ 

yetinde bulunabilmek ic;in istimlak te~eb
biislerine giri~mil}ti, Kanun mueibince 
te~ekkiil etmi§ olan istimlak komisyonla~ 
n ~imdiye kadar be~ yiiz kadar emlake 
k1ymet koymu§larsa da malsahibleri ko
nulan k.ymetlere itiraz ederek mahke
meye mu~aeaatte hulunmu~lardu. 16 miiL 
kiin sahibi konuhn b"TflPti k"bul etmiqtir. 

C. H. PARTISINDE 

Kaza kongreleri bitti 
Halk Partisi kaza kongrelerinin sonun

cusu Eyiib kazasmda yapllmi§tlr. Dilek· 
ler alakadar resmi dairelere ve umumi 
merkeze bildirileeektir. -···---

Merhum General Ziyamn 
cenaze merasimi 

Vefatm1 teessiirle yazd1g1mtz eski Har
biye Nazm General Ziyanm eenaze me
rasimi buugiin yaptlaeaktir. Bunun ic;in 
lstanbul Komutanhgmca bir merasim 
program! haz1rlanmi§tlr. Cenaze, merhu-
mun $ehzadeba§mda F eyziye mahallesi 
Mahmudiyec;e§mcsi sokagmdaki 20 No. h 
evinden askeri merasimle kaldmlarak 

Y e§ilkoy Meteoroloji istasyonundan 
aldJgimJz malumata nazaran hava yurdun 
biitiin bolgelerinde c;ok bulutlu ve yag1~h, 
Egede mevzii yagi§h gec;mi§tir. Riizgarlar 
~imalden orta kuvvette esmi~tir. Diin Is· 
tanhulda hava c;ok bulutlu ve hafif ya~ 
g1§h gec;mi~J, riizgar miitehavvil olarak 
saniyede I • 3 metre siir'atle ~smi:;;tir. 
Diin siihunet en fazla 5,2, en az 1 ,5 san• 
tigrad idi. --···-Kaslmpa§a Y oksullar 

Kurumunun faaliyeti 
On iic; seneyi miitecaviz zamandanbe~ 

ri Kas1mpa\)a mtdlitinde c;ah§makta olan 
Kas!mpa§a Y oksullara Yardtm Kurumu 
gec;en y1l I 0.000 kilo komiir dafpthih gibi 
hu yii da her hafta 50 yoksula erzak ver· 
mi§, muhitin 300 yoksuluna 8000 kilo ko
miir dagttmi~ttr. Fakiri pek c;ok olan Ka. 
slmpa§a muhitinde bu kurumun yapt1g1 
yardimlar sayesinde bir c;ok yoksullann 
ihtiyaclan temin edilmi§tir. 

~·-·--
Tiiberkiiloz Cemiyeti 

toplanbst 
Tiiberkiiloz Cemiyeti yedinci senesmm 

ilk toplantiSinl 3/ I I 1940 c;ar§amba giinii 
saat alti buc;ukta Cagaloglunda EtJbba 
Odas1 salonunda yapacaktu. 

CUMBURiYET 
Niishas1 5 kuru~tur. 

Abone seraiti I Ti?'~iye · I 1~m 
namaz1 Beyaz1d camiinde k1lmdtktan son~ Senelik 
ra Sirkeci vapur is.kelesine getirilecek, ora.! Alb aYhk 
dan da vapurla Oskiidara gec;irilerek Ka- 0~ aybk 
raeaahrned mezarhgma defnedilecektir. Bir aybk 

1450 Kr. 
750 )) 
400 » 
.so » 

Haric: 
i~in 

2700 Kr. 
1450 )) 

800 )) 
Yoktur 



• 
I • erzn 

V.2? .nil. 
zaferi 

Seylab felaketi 
(Bell ta.ratt 1 tncf lahtteae> 

K1zdaydan rica etmi~tir. Kolordu kuman
dam Nuri ve F1rka kumandam Vehbi bu
giin tekrar Uluabad kopriisiine giderek 
vaziyeti tetkik etmitler ve Bursaya don
mi.i~lerdir. 

- v: lt~ ~ l c- • • I . d k. 
ltll::;~ ':~! ::· ~1m1sa m1 e 1 
IJJ 12 saat • 

Biitiin dereler ve !<aylar Apolyond go. 
liine dogru akmaktad1r. Goliin eeviyesi 
miitemadiyen yi.ikselmekte ve civar koy
leri tehdid altmda bulundurdugu gibi 
Bursa ~ Bahkesir tosesine de yakla§mak
tadn·. ecill abel'lel'J a..varl • k b • 

·~:~· l~~~it ~~:a· eyi ay e ttl 
let Pe§l'el>f Yall. 

Karaeabey bogaz1 iizerindeki Ulu kop. 
ri.i ylktlml§ ve seller tarahndan gotiiri.il
mii§tiir. M. Kemalpa§amn Azabh koyiin· 
den hir;bir haber yoktur. Diger koylerle 
muhabere k1smen tesis edilmi~tir. Oralar
dan sulann c;ekilmege ba~ladtgl anla~d
ml§tlr. Vali ve muavinile jandarma ku· 
mandant halen Karaeabey harasmdad1r. 
Kar f1rhnas1 tekrar l,!iddetle ba!llamu~tlr. 

l'J. ~B.l'/{1. ' 2 • 

111 ~~ Oe~j'Se11s!; 

I 'VilJ 1kl'etJ 12 ~.lVt~ S <li>ellef Ulya. 
~dect,-.,_ §8.1'./Q. 

lfdkJ ...... ~ 1(. • 

.i ve Ladoga cephelerinde 

"t el'e Y .. a.y~ 
• ell. l likse~ 

rlaya.11 .._ ~"'iii 
ct'al'kJ·l1laz ent 

~,.-?;. 3 • fDii,..~ ~ 

a a g~tiler, 

istirdad 
Petsamo 

edildi 
,ehri 

.._ bo >«l'l 
l '.._ ..,1ca.z 

k,Ye!J l1.11J.~l'lt lley~ 
"~k,bha.rit ~ ?:eJJ. 
1iye t saa.t lizfk 

denberi I rikalarda isyanlar ~1khgt ve makinelerin 
.1ede ce- kasden bozuldugu hakkmdaki haberleri 
r Finlile- teyid ettigi Moskovadan ahnan bir tel-

l> ·O .... aya.l' 
Jtir. grafta bil~irilmektedir. 
uharebeler- Leningrad ve cephede bir miiddet kal-C _ ve -<>-o1211 l, 

<I Mill I l9,Jo l\1. ~11la 
.. oroloJ el1J._ 

L€'J§mu§, iztkJ 1 lla. 

Sovyet hu- d1ktan sonra Moskovaya avdet eden Ge-
. .. Ft'n peu §efinin bu seyahati Sovyet muharib-

J .. yondal) blll' 1 Ylll'ct 
.mi§tur. d 1 

nda da Rus leri arasmda isyan !;tkttgma air veri en 

• l<l,.t e 
1(.· a 

illi $)lrl1J %e 

muvaffak olmu§ • haberleri teyid etmektedir. 

It lrl :. 20.15 t!ki Fin kuvvetleri de 
ctJ ~llziiJJ: .a kar~1 Ruslar tara • 

Amasl'lel'J jel' tiin taarruzlan tardet • 
~e ct .. tiin cephelerde mukabil 

;r-;""'<Ze.~~l"l'~i~i.k. dii§rnam Sovyet hudu· 
kadar takib etmi~tir. 

Mukabil taarruz hareketine i§tirak eden 
eki Fin ordusu da miihim muvaf· 

elde etrnil! ve Petsamo'yu Rus
istirdad etrnil!lerdir. Finler biiliin 

kiilliyetli miktarda harb le • 
igtinam etmi§lerdir. 

ve F ran1amn yapacaklart 
yard am 

Londra 1 (Hususi) - lngiliz hiiku • 
tahh emrindeki biitiin vas1talarla 

iyaya yard1m etmek iizere icab 
tedbirleri almuil bulundugunu Mil • 
Cemiyetine bildirmi§tir. 

FransJZ hi.ikumeti de Milletler Cemiye
e ayni mealde tebligatta bulunmu§tur. 

Finlandiyaya yapacaklau 
rd1m ~ekli gizli tutulmaktad1r. 

ltalyan gazetelerinin verdigi 
maUimat 

H ava hiicumlar& 
Helsinki, 1 (a. a.) - Rus tayyareleri 

dUn hemen hemen btitiin Finlandiya §e· 
hirleri iizerinde U!;mu~lar ve bombardl
man etmi§lerdir. Harbdenberi hi!;bir va. 
kit sivil halk bu derece §iddetli bir taar
ruza maruz kalmaml§tl. Ruslar Tampere, 
Abo, Riihimaki, Luvisa, Porvoe, Lahti, 
T ammisaari, Vii purl ve Livinkila ~ehirle
rine yi.izlerce bomba atrnl§lardlr, Bu eon 
tehirde bir hastaneye bomba dii~mii!l ve 
iki ki§i olmii~tiir. Bir!<ok evler mi.ihim ha
sara ugram1~tlr. 

Rus tebligi 
Moskova, 1 (a. a.)- <Umumi karar

gahm tebligi,: 31 ilkkanunda ehemmi
yetli bir hadise kaydedilmemi§tir. Sovyet 
hava kuvvetleri birkac; mmtaka)'l muvaf
fllkiyetle bombard•man etmi~lerdir. 

Mo1kovada tevkil edilen Almanlar 
Kopenhag, I (a.a.) - Politiken gaze

tesinin Tallin' den ald1g1 bir habere gore 
Alman seyyah1 olduklanni iddia eden bir 
kac; ecnebi Moskovada tevkif e.d~lmi~~ir. 
Ayni gazeteye gore Gepeu te§k1lat1 Fm. 
landiya harbinin ald1gl ~ekil iizerine mem· 
nuniyetsizlik tezahiirlerine sahne olan L~
ningrad ve Murmansk mmtakalanna b1r 
rnl{ merrmrlar goroderm}~tir. 

Fin • Alman ticaret mii%akereleri 
Stokholm 1 (a. a.} - Finlandiya me· 

nabiinden ogrenildigine gore, Almanya 
Finlandiya ile bir ticaret muahedesi akdi 
ie<in tekrar miizakerelere ba!!lamag~ karar 
vermi,tir. 

Finlandiya ile Rusya a-rasmda harb c;tk· 
t1g1 anlarda, Almanya F~~~an~i~a. ile ti
caret miizaker.-lerini kestlgt g1b1 1hracat1 
durdurmu' ve Finlandiyadan getirmit ol· 
dugu mallarln bedellerini de odemez ol-
mustu. 

Oniimiizdeki hafta, iki memle!Cet ara
smda ikt1sadl mi.inasebetlerin tekrar ha§-

Musa Ala' 

Sakarya nehri ta~tt, biitiin 
ovayt sular kapladt 

Adapazart 1 (Hususi muhabitimiz -
den) - Siddetli yagmurlar dolay1sile Sa· 
karya nehri bu sabah saat sekizden itiba
ren ta§maga batlaml~hr. PB-muk ovast ve 
Geyve istasyonlan tamamen su altmda 
kalrnl§hr. 

Adapazan iizerinden 15 • 20 santim 
yiiksekliginde su akmaktadn. Adapaza
rmda bir kao; mahalle su altmda kalml~
ttr. Bu mmtakada Sogudlii nahiye mer • 
kezi ve buna bagh Beylikki§la, M.aksudi· 
ye, Siileymaniye, Trabzonlar, Komurliik, 
Siinetler, T athk, Karakoy, Poy1·azlar 
koyleri tamamen su altmda kalnu!llardJT. 
Halk, sandallarla eehir ve koy iir.erinde 
gezmektedir. lnsanca ve hayvanca zayi
at yoktur. 

Hendek, Diizce, Bolu ile Adapazan a
rae!nda seyri.isefer durmu§tur. Sular yiik· 
selmektedir. Hasar heniiz tespit edileme· 
mi§tir. 

iJ%dilek 
$ehrimizden bir itlaiye miilrezeai 

gonderildi 
Geyve telefon santrab da su altmda 

kald1gmdan, Istanbul • Ankara muhabe· 
ratmm ink1taa ugramamas1 io;in di.in gece 
oehrimizden Geyveye bir itfaiye mi.ifreze
si gonderilmiotir. Sehrimizden 22,30 da 
hareket eden bu miifrezeye lzmitten de 
bir miifreze iltihak edecektir. 

Kii~iik ve Biiyiik Cekmece golleri 
de laflt 

Yagan yagmurlardan diin Kii~iik ve 
Biiyiik <;ekmece golleri ta§ml§, her hangi 
bir kazaya meydan verilmemesi ic;in asfalt 
§Osede eeyri.isefer menedilmi!jtir. Bu se· 
beble Trakyaya gidecek bir !;Ok olobiis 
ve komyonlar gidememi'llerdir. Fakat 
aksamiizeri su biraz c;ekilmi§ oldugundan 
oosede seyrusefere tekrar miisaade edil
mi~tir. 

Kiifiik ve Biiyiik Menderes 
nehirleri tevakkuf devresine 

girdi 

Roma 1 (a. a.) - bgle zamam o;1kan 
gazeteler Kiantajarvi goli.ini.in buzlan ii· 
zerinde cereyan eden muharebe hakkm
da rnufassal rnalumat vermektedirler. Bu 
rnuharebede 16,000 ki§iden miirekkeb o
lan 1 3 iinci.i Rus f1rkas1 seri Fin kayakc;1 
rni.ifrezeleri tarafmdan gafil avlanarak 
top~tusu ve tanklarile birlikte tamamile 
imha edilmi~tir. Finler muharebe eaha
Sioda pek c;ok miktarda harb ganimeti el: 
de etmi§lerdir. Gazeteler bu muharebey1 
bi.iyiik bir Fin zaferi §eklinde gostermek· 
tedirler. Helsinki' den ahnan telgraflardan 
anla!pldtgma gore Ruslar Mannerheim 
hatunda bir gedik ac;rnak u:;m son bir 
gayrette bulunacaklardlr. Resmi radyo 
istas onunun ordu hesabma !;ah~an fab- layaca~l haber altnmaktadJT. 
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lzmir 1 (T elefonla) - Gediz, Baktr • 
c;ay, Kiit;;i.ik ve Biiyiik Mendires bugi.in a• 
c;1lan hava aayesinde tevekkuf de" resine 
girdiler. Ancak yagmurlarm yenidf'n bat· 
lamas! takdirinde Ege mmtakasmda da 
geni§ mikyasta bir seylabm vukubulmast 
muhtemel goriilmektedir. Sirndiye kadar 
vefiyat kaydedilmemi§tir. M,arnafih 
mahsullere zarar vard1r. <;iinki.i sular 
btitiin sahalar1 kaplaml§tlr. Menernenin 
Harmandah koyii halk1 Gediz ~aYtnm 
yiikselrnesile agaclara, evlerinin iistiine 
~1karak, lzmirden gonderilen sandallar 
sayesinde kurtanlmi§tlr. Manisa ovas1na 

Sat1hk gemiler 

Amerikablar, batan 
gemilerin yerlerini 

dolduruyor 
Londra 1 (a.a.) - Deniz mailfillerin

de batan ticaret vapurlanmn yerine ba§• 
ka vapurlann ikamesi meselesile me!jgul 
olunrnaktadir. Bitaraf memleketlere aid 
vapurlann mubayaast derpit edilmekte· 
dir. Fakat bu vapurlann fiatt mi.ihim 
miktarda arthih 110ylenmekte ve baz1 
armatorlerin bu Yiizden yiizde Uc; yuz kar 
temin ettigi ilave edilrnektedir. 

Amerik.a gemi •ahyor 
Va§ington 1 (a.a.) - Deniz enciime· 

ni sekiz Amerikan gemisinin North At • 
!antic Transport Company ismindeki 
Norve!; kurnpanyasma sattlmasma mu
vafakat etmi§tir. Bunlann arasmda Pre· 
aident J;-{arding, American Shipper, Arne· 
rican Traweller ve American lmporter 
gemileri bulunrnaktad!r. Bu vapurlar 
Boston'a da ugramak §artile Nevyork -
Londra ~ Liverpo0 j haltma tahsis edile • 
cektir. 

Enciirnen bu Vapurlann Norvet;; bay 
rag1 alunda eefer edecegini ve t~ma~il~ 
Norvec; kanun Ve nizamnamelenne tabt 
)lacagtnt illl.ve etrni,tir. 

Norve~e aattlan gemiler 
Va§ington 1 (a.a.) -Deniz kornisyo· 

1\u bir Not'fe<; kutnpanyasma sekiz vapur 
B<\hlmastna rniisae.de etmi~tir. Bu vapur -
1<\rln arastnda Harding vapuru da vard1r. 
C:.emiler Norvec; band~rast altmda Nev -
~orkla lngiltere liverpool arasmda i~le
~ecek ve Bostona' e. da ugrayacaktll. 

Bir funan vapuru tehlikede . 
Nevyork ~ (~·a.) - Sahiller idares1 

Yllnan Toks1ar~18 vapurundan yeniden 
~~r· atle irndad tstel'en telsizler almJ§tlr. 

Caml'bell vapuru Yunan gernisinin bu
h\1\dugu yerden 80 rnil mesafede Ye diger 
l<:elsin vapuru ~~ 60 mil uzakta bulun • 
l'r\a.ktadu. J:-ier .1k1 'Vapur da si.ir' atle Yu -
na,ll gemisinin lmdadma ko§maktadir. 

lngilterede ailah altma 
ahna~aklar 

londra 1 (Husu,j) - Kral tarafm -
da.ll bugiin irnzalane.n yeni bir emirnam~ 
llltibir,ce 19 dan 27 ya~ma kadar bi.itun 
n~ili2: gencleri bu sene silah altma c;ag!-

r,' s·J'h 1 1 .'l'rtakt20.du. 1 a. a tma c;agmlan genc•e-
~11\ tniktart iki milYon yedi yiiz bin ki§iye 
ali~ I aktadtr. 
~ 0 m ·r 

w <.3 ya~mdakl er lllartta silah altma c;a-
g.'nlacak, diger 81nlflar ise, sene niha:~- e • 
ttn~ kadar orduya iltihak etmi§ buluna • 
-=~Ia.rdu. 

Harbin mes'uliyeti 

F ranslZ matbuab ytlba~1 
miinasebetile miihim 
makaleler yanyorlar 
Pari's 1 (a.a.) -=1914 harbinin aellan da diin gece otomobillerle Yeniden san -

dallar gonderilmi~tir. Bergamada baz1 
ve mezkur harbin fecayii heniiz unutulur koylerle hala muhabere ternin edileme • 
gibi iken yeni bir harbi ya§aml§ olan mi~. bilhassa ova koylerinin vaziyeti hak
menhus 19 39 senesi kapansm ve 1940 kmda malumat almamamJ~ttr. 
senesinin ilk gi.inii harbin 120 nci gunu- Kiic;iik Mendires nehrinin ta~mast yij. 
nii bulmaktadu. byle bir harb ki, miitte• zi.irden bdemi!! • Alakide yolunda mi.ina
fikler, Almanyanm yagma siyaseti kart!· kale aksamt~ ve nehir kendi mecrasmda-
smda giri§mege mecbur olmu§larrltr. ki kanallarl a!jmaga ba§larnll!br. Dikili 

Petit Parisien gazetesi diyor ki: kazast dahilinde biiti.in c;iftlikler su alun· 
«Her Frans!Z, ttpki bir lngiliz gibi fU· d k I S ]"h' I .. I d k b. isleme • a a m1'1t1r. a a 1yettar ann soy e i • 

nu soyliyebilir: Ben ?u h.ar ~ . lerine gore bu oekildeki sey1ablar <-'n sene· 
dim. 0 kadar isternedim kt, ht!;biT zaman de bir vukua gelmektedir. Ancak §U var 
harb olam1yacagma inanml§hm. . . • 1 ki, on sene evvel vukubulan scylabda 

Fransa ve l~gilter:, Polon~anm lshla- vefiyat verdigi halde, c;ok §iikiir 
11
;mdiye 

smm harbi doguracagml bel~1 • 20 defa kadar bir telefat kaydedilmerni§tir. Jz • 
Hitler' e bildirdiler. Daladye nm, <;em. • mir • Afyon, lzmir • Bandarna trenleri 
berlayn' in Hitler' e oahsi mektublan Hit- .. .. d b · · 1 ekted' . I' I . . ut;; gun en en 11J emem tr. 
ler' in ve Stalin' in ezici mes ~ 1?'et ~nm a· Telgraf ve telefon muhaberatml da 
c;1kc;a ispat eder. 19 39 harbmt onli:ll ha- bozmu§tur. Maamafih Yanndan sonra 
l:irlad,Iar, onlar a!;tilar.:. Ankara eeferlerinin ba~larna 81 rnu:l&kkak-

Amerikan matbualtntn nefriyah t1r. Bugi.in Manisaya kadar gelebilen Af
Nevyork 1 (a.a.) - Nevyork Times yon yolculan Manissd.an buraya otomobil 

ve kamyonlarla gelmtolerdir. Aydm, Na
zilli ve Karakuyu iizerinden Ankaraya 
tren seferleri tertib edilrnek iizeredir. 

gazetesi yaz1yor: 
«Amerika harbe girmemi§ ise de me· 

deniyete musallat olan buhrandan kendi· 
ni kurtaramaz. Bir ko§ede kalabilir mi· 
yi2:? Askeri, siyasi ve bir dereceye kadar 
ikttsadi bak1mdan buna muvaffak ola • 
bilirsek de manen uzakta kalmam1za im
kan yoktur. Avrupa ve Asya kadar hizim 
de bu diinya ile alakam1z vard1r. Diinya· 
da cereyan eden hadiselerin mes' uliyetin
den bize isabet eden hisseyi iizerimize 
almahy12:. Ba§ka yerlerde medeniyet bir 
timal gecesi, bir zultim veya bir anar§i 
manzaras1 arzedecek olursa bizim de bu 
badireden sag ve salim olarak kurtulmak
hglmlza imkan yoktur.:P 

Nevyork Times gazetesi Arne1ikanm 
belki muhariblerden daha hayuh bir rol 
oynayabilecegini ve bu roliin yaptcl bi:: 
mutavass1t rolti oldugunu kaydettikten 
sonra !joyle devam etmektedir: 

~Demokrasilerle §imdiki nazi hi.iku -
meti arasmda bir tavassutta bulunabilece· 
gimizi ileri si.irmek bize hakaret etmek 
olur. Bi2: ancak hir;bir millete mi.itcveccih 
olmtyan ve ekonomik serbestligi, mil • 
letlerin serbestligi ve insanlann serbestli· 
gi prensipinde miisameha kabul etmiyen 
bir programm tatbik1 ic;in tavassutta bu • 
lunabiliriz., Nevyork Times netice ola
rak ~oyle yazmaktadu: 

<Biz tecriibelerimizi diger mHletlerle 
payla~mak suretile tavassutta bulunabili· 
riz. Biz gururu ve heyecam terkcderek 

------- -
muvakkat bir anla~rna v~ ba§ka bh Ya -
tt§ma prograrn1nm tatbikl i!;in degil de • 
vamh bir eulhuP teessi.isii io;in tavassutta 
bulunabiliriz.:. 

Kanadadafl gelen yeni kuvvetler 
Londra I (a. a.) - Kanada kJtaatmm 

tam te!;hizath olarak ikinci kafiles1 di.in 
lngilterenin garb 5 ahiline gelrni~tir. Ka
fileye bilhllssa bir fransiZ harb gemisi re
fakat ediyordu, 

Dominronlar Nazm Eden bu J...afileyi 
kar§ilarn'f ve l<anada kuvvetleri kuman
dam General Mac Naughton'la bu miina
sebetle nutuklar teati eylerni~tir. 

lki ;tlrn.an tayyaresi diifiiriildii 
Londra I (llususi) - Y eni senenin ilk 

gi.inii :t<1rflttda Alman hava kuvvetien ta
rafmdan lngiltereye yap1lan iki hii;.urn 
akilll hJrak!lmJ§tlr• 

~ltland adalan rnmtakasmda bir ln
giliJ: ~lthhsma hiicurn etmek isteyen iki 
Alman tayYaresinden biri dii§i.iriilrnii§tur. 
Jngili~ z1rhhsma hornba isabet etmemit • 
tir· 

~itnal denizindeki lngiliz devriye tl\y
yllt~leri de lngiltereye yakla§mak !ste • 
yen iki Alman tayyaresinin yolunu kf's
mi~Ier ve tayyarelerden birini denize Clii
§~rmege, digerini kao;1rmaya muvaffak 
Olmu§lald!r. 

Maarif davam1z : 10 

Milli Sef diyor ki 
Koy okullartna bir bakt, - ilk okullara bir bala~ 

daha Ogretmenler meslekten ayrthyorlar! 

Milli $el diyor ki: 
Milli ~ef lsmet lnoni.i, yapmakta ~ldu

gu bu eon seyahatte mektebleri teft.'§ ~
derken, birkag giin evvel Malatya hsest
ne de ugrad1 ve §unlan soyledi: 

«- Evvelce geldigim zaman ders mal
zemeai yoklugundan tikiyet edilmitti. 
Malzeme temin olundu. Bu aefer de bun
lann bir ambara tlktlmtt olduiunu gor
diim. Bunlar sua olsun diye degil, o;ocuk
lar ogrensin diye gonderildi. Dera maize· 
mesini ambara kapayan bir idare c;ocuga 
ne ogretebilir? (Milli ~ef, laboratuar o
lacak bir salon bulunamamasmm mazeret 
olamtyacagmt siiyledikten aonra sozlerine 
devam etti:) ~u oturdQgumuz yer kadar 
bir oda bulunamaz m1yd1? Ben bir hata
Yl bir defa gormekten asia alktlmam; ha
ta diizelir. Fakat noksan ikmal olunduk
tan aonra hatada devam edilemez. Hata
da 1srara asla tahammiil edemem !>) 

Bu serinin cldare ke~rneke§i:. ba§hklt 
be§inci rr"kalesinde, maarifin ve mekteb
lerin teft ve idare bozuklugunu bir c;ok 
misallerilt ortaya koyrnUlftum. Bu misal
lere bir yenisi daha katilmt§ oluyor. Dii
~iiniiniiz: Milli Sef ge~en seyaha~i~d~ Ma
latya lisesine ugraml§ ve kendiSlne ders 
malzemesi yoklugundan ~ikayet edilmio. 
Fakat malzeme ternin olunduktan sonra 
ambara ttkllmtl!, kalmJ§. Burada rnekteb 
idaresinin mes' uliyeti apac;tk. Fa kat, ogiin 
bugiin mektebe t_ek mi.i_fetti§ .ug~a~arni§ 
veya ugramJI}Sa b1le tefhl! vaz1fesm1 y~p
mamt§ olacak ki, Mill! Sef tekrar gelm· 
ceye kadar ders malzemesi ambarda o;ii
riimege terkedilmi!jl Cumhur Reisi bu se
yahati yaprnasayd! o ders malzernesi am· 
barda kim bilir daha ne kadar kalacakti. 
lsmet lnoniiniin bizzat alaka gosterdigi 
bir noktada bile mekteb idaresi ~e ~a: 

rif V ekaleti idare ve tefti§ vaz1felenm 
;apmazlarsa, geri tarafa aid ihmallerin 
ve idare ke§meke§inin derecesi kolayca 
tahmin edilebilir. 

KoY okullar1na bir baki§ 
Bir koY ogretmeni diyor ki: 

1 5 birincikanun 19 39 tarihli mektu
bunda bir koy Ogretmeni bana §U sahr·. 
Ian yaZI"Or: 

· «hte _ u seneki maar if inlulab1!.. Koy 
mektebleri de bet auuf oldu. Sehirlerde 
ve kazalarda 40 Jcitilik bir 11mh tek ba§l· 
na pek zorlukla idare eden bir muallim, 
koylerde, gene tek batma, bet ~m1hn ba
Jpmstz peri§an 200 - 250 ~ocugunu oku· 
tacak. 'Koy muallimi yaln1z okutmaga de
til, it;;timai her ~~ksan iiat~de de ~lit· 
maga memur. Gokten laa mae bu mum· 
kiin mii? 

uKoy mekteblerinde ne odun var, ne 
komiir! Zavalh basta, siimiiklii koy ~o
cuklart, boyunlannda ci.iz keselerile, kol
larmda bir demet ~rah veya tezekle her 
sabah mektebe gelirler, kmk dumanb IO· 

balarda sozde oyle lSlniDZ· Koylere mah: 
rukat paras! yok, koylere mesken bedel1 
yok iistelik smtflar be§e ~lkanhyor. Ah 
muharrir bey daha neler yazacaiJm, ne· 
ler soyleyecegim ama ... » 
.Ba,ka b~r koy ogretm~n.i diyor ki: 

6 ikinc1te~rin 19 39 tanhh mektubun· 
da bir kadm ogretmen bana f,!U satlr!arJ 
yaz1yor: . . . 

e:Bir kan koca tasavvur edmlZ. Y em 
evlidirler. Kocall lstanbulda memur, ka
nJI ogretmendir. Kadmm vaziyeti Maa
rif~e maliirndur. Buna ragmen kocas1 1~
tanbulda bulunan kadmt koye tayin edl
yorlar. Ogretmenin bir de o;ocugu olur. 
c:;:oeuk aiit emrn_ektedir. Koyde bu o;ocu· 
ga bakacak, tabii hi~ kimse yoktur. Ba
yanm kocas1 da lstanbulda ayn ev tut
mak mecburiyetinde. Sorarun size: Oi
retmen vazifesini mi, o;ocugunu mu, ko· 
casm1 m1 diitiinaiin? hte benim vaziye
tim !» 
Baska bir ogretmen diyor ki: 

6• ikincite§rin 19 39 tarihli mektubun
da gene bir koy ogretmeni kadm bana 
!iU satulan yaZlyor: . 

«Miihim bir hastallk ger;iriyorum. Elun
de profeaor doktorlarm ve muhtelif has
tanelerin raporlan var. Merkezde kalma
mm elzem oldugunu bildiriyorlar. Maa
rif miidiirliigiine miiracaat ettim. Ald1guo 
cevab aynen §lldur: v• 

«- Merkezde miinhaller yok d~g~l; 
fakat bunlar o;ok miihim mazeretler t!;In· 

dir~Soyleyiniz! Miihim mazer~t h~~t~b~
tan batka ne olabilir? Maar1f mu~ur~-

.. ( rnazeret) dedigi ,ey, kuvveth brr 
nun b . b ? i!timastan ba~ka ir ~ev ml aca a · )) 

Bir vatanda{l diyor ki: 
Ordu <;avu~lar koyi.inden «Abdulh:h 

t)stiindal!» imzah mektubda ~u satular 
yaz1hyor: . • 

«Son giinlerde maarife a1d yazd1~mz 
aztlarmtzdan bugiin be,inci mal,aleyl de 

~kudum, bu yaz1larda kendi derdime be~
zer bir c;ok derdler gordiim, bu derdl~n
mi aid olan ry.akama bir c;o~ defalar d~k
tiim, varak1 mihri vefay1 k1m okur, k1m 
dinler kabilinden olacak, aldtrtf eden ol-
mad!. . r 

«Bulundugum koyde tek muall~ •• 
dort dershaneli bir okul var. Mualhm 
kala hastalamr, kah izin abr, okul hafta· 
]area kapah k!'lhr. $ikayetlere. al~~rl' e~~n 
olma2:. Maarife aid dilekleruntzm nu;m 
dinlenmedigini bilirim aQta yazamam, vay 
bi7.im halimize derim.» 

llk okullara bir bakt§ d? ha 
Bir ilkokul oiretmeni diyor ki: 

Millt ~efin yi.iksek adm1 ta~1yan bir ilk 
okulun ogretmenlerinden biri bana !ill sa
hrlan yaz1yor: 

«Bekanm, sigara icmem, i~ret kullan
mam, kumar oynamak adetim degildir. 

Yazan: PEYAMI SAFA 

Yalmz bana muhtac olan iio; ki§iye bak
mak mecburiyetindeyim. Evde onlarm 
karmm doyuracak yiyecegim yoktur. Hak
kumzl versinler. S1zlamyoruz. Bakkallara 
ve piyasaya yiiziimiiz kalmad1. Muhase
bei Hususiyeye gideriz: cNe yapalllll e· 
fendim? Para yok, bu ay da maa§ ve
remiyecegiz!» derler. Bir de oradan azar
lanma. 250 mevcudlu bir orla okulun 
mahrukat tahsisab 500 lira oldugu halde 
350 mevcudlu bir ilk okulun mahrukat 
tahsisab 70 liradtr. Aradaki nispet U!;U· 
rumuna bakmtz. Her han~ri bir dairenin 
dolma kalemlerine varmcaya kadar veri
lir de bizim okullanrmzm en miibrem ih
tiyaclari temin edilmez. » 

Bafka bir ilk ogretmen diyor ki: 
Gene Milli ~efin yiiksek adm1 ta§lyan 

ba,ka bir ilk okulun ogretmenlerinden bi
ri bana !IU satlrlan yaz1yor: 

«Tam iki aydrr maat almad1m. lnaan
hgundan tiiphe ediyorum. Bu viliyette 
benim gibi bir t;;ok arkadat!anm da be
nim gibi ayni derdle malul. Y aradana lt· 
gmml§lar, imdad bekleyorlar. Hey Alia· 
hun I Bari bizi sen gor de onlarm kalb
lerine rikkat ve tefkat verI Maarif Veka
letinin dlirbiinii dailan aflP bizleri gor
miiyor ve l&brablannuzt dindirmiyona 
biz burada ao;hktan ve aefaletten olelim 
mi? Evet, 1slabat isteyoruz. Fakat, evve
li midelerimizi a~rltktan kurlaran bir JJ• 

lahat!» 

Ba,ka bir ilk ogretmen diyor ki: 
Gene Mill! Sefin yiiksek admt lafJyan 

ilk okullanm!Zdan birinin ogretmeni ba
na !IU satulan yaztyor: 

«Maatlanmlzm azbi~ maliun. Bunu .Oy
lemege liizum yok. Onu herkes gibi siz 
de bilirsiniz. Bari bunlan vaktinde ver
&eler ... Ona da bin kere raztYJZ. Fakat bu 
da olrnuyor. Herkesin titredigi bu kara 
ktt giiniinde bin bir ihtiyac i~tinde bir t;;J· 

rag olup yamyor, yamyoruz da bir yu
dum su bile aerpenimiz olmuyor. 

« Y eni harem den ~rok fey bekleyen za· 
valh ilk okul ogrebnenleri gene kanu B!to 

cebi delik ~tlkblar. Her meslekte hizmetin 
ve k1demin bir k1ymeti vard1r. Nedenae 
bu meslekte insan eskidiko;e ktymetten 
diitiiyor. Baremden istifade edenler, yal
mz yeni hayata ablan gene arkadatl-:rl• 
m1zdrr. Yeni ~rlkan bir ogretmen 20 lrra 
asli rnaatla il!e batlarken diger taraftan 
bu memlekete 9 • 1 0 YJl feragat i~rinde 
hizmet eden bir muallimin k1demi kiil 
olup havaya aavruluyor ve yeni ~rlkan bir 
ogretmenle ayni aafda, ayni maatla o;a
htiYOr. Her Vekil keod.i me~~l~mm 
terfihini dii§\iniirken Maanf Velubm1z ne
den susuyor?» 

Ogretmenler meslekten 
ayr1hyorlar 

Bu o;tghklara bir tek not ilave edecek 
degilim. Muallim k1thgmdan §ikayet ~di
len giinlerde ilk, orta ve yiiksek tednsa• 
ta bagh bir c;ok ogretmenlerin taklm ta
klm istifa ettiklerini biliyoruz. Bunlarm 
arasmda benim degerli oahsiyetlerini ya· 
kmdan tamd1klanm da var. lstifalar o 
kadar c;ogalml§h ki, yeni Maarif Vekili, 
mekteb1ere gonderdigi 5/5 361 aay1h ta· 
mimle ogretmenlerden kat'i bir zarur~t 
olmadlk!;a meslekten aynlmamalar~m n
ca etrnege mecbur olmu§tu. cMaanf Ve
killigi tebligler dergisi:. nin 20 numarah 
say1smda o;1kan bu acayib tamimi de ay
nen gozoniine koyuyorurn: 

«Meslek arkadatlaruntzdan baz1larmm 
batka i§lere ge~rmek i.izere V ekillig~ ml!· 
vafakatini alrnak ic;in miiracaat ettiklen
ni goriiyorum. Miihim bir k1smt ogre~~n 
okullarmdan yeliterek ogretim ve egtbm 
meslegine haztrlanmlf, okullan~~zda ~e
nelerce hizmet ederek olgun tecrubelerln· 
den yurd c;ocuklanm istifade ett~ekte 
bulunmut olan arkada,laruntztn ogret
menlik hayahndan uzaklatmalanmn hem 
meslek hem de memleket ic;in ne kadar 
zararh 'oldugunu, meslegin ' asil zevk ve 
heyecamnl derinden duyduklanna ra~?
dan tahid oldugum ogrebnenler~mtzm 
takdir ederek meslekten uzakla,maga ra: 
zl olmlyacaklanna eminim. Onun ic;in kat't 
bir zaruret olmadlkc;a meslek arkadatla· 
runm bizden ayr!lmak ie<in miiraeat~;tte 
bulunmamalarml kendilerind~n bek!~run. 

Maar1f Vektb 
Hasan Ali Yiizel» 

Bu tamimin garabeti iisti.inde ~ir. s~~.i
ye durmaga liizum yok. Fakat btz Ikt ur; 
sat1r konu~al1m: 

bwretm~nler maa~lanm alamadJklan 
. . g kaldiklan ir;in, tiirlii hakstzhklara 
~m.~ I d . bl 
ugradtklan i!;in, ba~ka yer er e ~~ ~ -
dukc;a istifayl ba•nyorlar. Onlan ~er~enn
de oturtmanm tek o;aresi, besbelh kt, va-

. l - · d" It kt' Bu yapllmad,k-;.nyet enm uze me 1r. . . 
1 c;a, rica ile, minnetle, emlr1e, tamJ~. e 

istifalarm oni.ine gec;ilemez. cHatmm ~~m 
"r; av maas almaymlz ve hasta ctocu~u
u ' b' . . kac; nuz olsi!n I» tarzmda IT tavsJyemn 
parahk fayclast olur? 

1 Bu tamim gonrlerildikten son~a ~y ~r 
gec;mi~. o~retme~lerin maa~ vaz!Yehh:k~ 
di.izelmemi~. yem baremde de k:dem k 

.v • • y k n kovdu"um me · lar1 o_;1gnenml~hr. u a . . : 
tub1arm tarih!erine bakabillr!IPIZ· 

Gelecek yaz1mda da peraken~e mev-
2.ulara dokunduktan sonra 12 ~cl ~e s~n 
makalede maarif davam•zm neh~e~me aid 
fikir1erimi serip bu hazin bahsl kapata-
cag1m. 

PEYAfl.fl ~AFA 

Amerikada bir tren kazas1 
Winnipeg 1 (a.a.) - Raylarm bozul

mas1 i.izerine cContinentah ekspresi yol
dan c; 1km1~ ve 20 kisi yarahnm1~t1r. Yol
dan r;1kan vagonlar 8 ise de bunlardan 
yalmz biri devrilmi§tir. 

HEM NALINA 
MIHINA 

Ablukan1n tesiri 
~ .MJ are§al Goring'in gazetesi olan 

U W U «Dart Senelik Plan-,. gazetesin
de, Hamburg • Amerika Linie 

adh bi.iyiik Alman vapur §irketinin idare 
heyeti reisi Emil Helfferich §U satulan ya-
z1yor: 

«1914 • 1918 de oldugu gibi, ln,::ilterenin 
kuvvet ve satveti Almanyamn deni:~zn li
caretini st/tra indirdi. Kiel' de, Liibek'te, Bre· 
men'de, Hamburg'da biitiin armatorler ya
va~ yava~ iflasa doj{ru ,::idiyorlar.-. 

Alman rnatbuatmm en mi.ihim ve me~
hurlanndan olan Deutsche Allgemeine lei
tung gazetesi de ounlan yazrnl§! 

<Miittefiklerin ablukasz, gun p;ectikr,;e aj,1r· 
lr~nz daha r;ok hissettirecektir. Bu ~artlar ul· 
ttnda tacirler ve maj,a::a sahibleri diikkiinla
nm kapamaji,a ve ba~ka bir san'at ve i~ ara
maji,a mecbur olacaklardzr."> 

Almanyadaki matbuat hi.irriyetinin, de
recesi malum olduguna gore, Alman ga
zetelerinin ikisinden s1zabilen bu !!ikayet
ler, ablukanm tesirini gostermege ba§la
digma en bi.iyiik delildir. 

~unu da unutmamak laz!mdiT ki harb 
ve abluka ba~layah heniiz dort ay olu
yor. Alman mallanmn bitaraf gemilerle 
naklini dahi meneden tam abluka ise, he
niiz pek yenidir ve tesirini ancak goster· 
mege ba~laml§ttr. 

I 940 ytlmda ablukamn tazyik1 daha 
kuvvetle hissedilecektir. Almanyada mev
cud stoklardan mi.ihim bir ktsmmm 3 • 6 
ay sonra ti.ikenecegi yolundaki hesablann 
dogru olup olmad!glm da zaman goste• 
recektir. F akat AI many a. ablukamn ytp• 
rahct tesirinden kurtulmak i!;in kara ve 
Balhk kom§ularmdan, lskandinavyadan, 
Balkanlardan azami istifadeye c;ah;,1yor. 
Harb ba§ladtktan aylarca sonra, nihayet, 
Rumanya ve Sovyet Rusyadan bazt mad· 
deleri lafzan degil filen tedarike ba§ladt. 

Abluka, maddi olmaktan ziyade rna
nevi bir silahttr. Y oksa, Almanyamn hie; 
ham madde bulamamas1 veya k1thga ug
rayarak tamamile 8!; kalmast mevzuubahs 
degildir. Ge!;en harbde, Almanyanm 
dort sene dayand1gm1 unutmamak laztm· 
dtr. Belli olmaz, belki bu harbde daha 
az dayamr; c;iinkii, Almanya, ta Hitler 
rejimi ba~ladtgmdanberi, bir seferberlik 
ve harb rejimi ya~ayor: yahud da daha 
c;ok dayantr, c;i.inkii ger;en defakinden da
ha az sJkl bir abluka altmdad1r. 

Bir agacm govdesine gireo bir kurt, o 
egac1 yava§ yava§ kemirir, ic;ini bo§alttr, 
kof bir hale getirir; fakat deviremez. A
gael y1kmak i!;in bir futma ister. J,te ab
lukanm tesiri de boyledir. Almanyamn 
mukavemetini maddeten ve manen kemi
recektir; fakat onu maglub edebilmek 
io;in, karadan ve havadan biiyiik bir ta~ 
arruz ister. lngiltere ile Fransa, bu taar~ 
ruz ir;in bazularuyorlar. Nekadar zaman
da hazulanacaklar'? 194 I yazmda, taar
ruza geo;ebilecek kudrete varacaklan zan• 
nolunur. Fakat, Almanya da, bo~ durmu· 
yor, hazulamyor. Almanya, Lehistana se
ri bir darbe indirebilecek ve garbda mii· 
dafaada kalabileeek kadar hazulanmt~tl 
amma, garbda, biiyiik bir taarruzu kat'i 
z.aferle neticelendirebilecek kadar haz1r 
degildi. Almanya, Sovyet Rusyayt da, 
kendisile beraber, harbe aiiriikliyemezse, 
§arka kar~l da bir miidafaa kuvveti aytr• 
maga mecburdur. Eh, ne olur ne olmaz, 
Sovyet Rusya, Almanya lehine dondiigi.i 
kadar h1zla, Almanya aleyhine de done• 
bilir. Politika oyle bir fmldakbr ki 11kt 
bir menfaat riizgan esince aksi istikamet• 
te donmiyecegine asia emniyet edilemez. 

Almanyanm buyiik taarruz haz1rhkla~ 
nm mi.ittefiklerden daha evvel bitirmesi 
ihtimali c;ok kuvvetlidir. 0 vakit, ablu• 
kanm kendisini y1kmasm1 beklemeden o 
ablukacJlan yikmaga o;ah,acakttr. Nere· 
den ve nas1l? 

Frans1z cephesinden mD 
Fransamn bitaraf kiic;uk kom§ularm• 

dan m1'? 
Cenubu 'arkiden, Balkanlardan m1 ~ 
Bu suallerin cevabm1 verebilseydik, 

harbin en biiyiik muammasm1 halletmi§ 
ve Alman darbesini kar;,1lamakla miikel
lef olan milletlere biiyiik bir hizmette bu· 
lunmus olurduk. 

Simdilik abluka, miittefikler lehine, 
Alrnanyanm govdesini bir kurt gibi ir;in· 
den yiyor. 

Roma - Tokyo hava hath 
Londra 1 (a.a.) - Gazeteler, Tok

yo • Roma seferini yapan Yamato. is~i~
deki japon tayYaresinin biiyiik b1r mtJ• 
zamla voluna devam ettigini kaydetmek
te ve Tokyo ile Roma arasmda munta
zam bir hava hath tesisi imka.nlanndan 
bahseylemektedirler. 

Ac1 bir ka}'lb 
Gi.ilhane Askeri hastanesi sab1k fizyo

terapi profesorii emekli doktor Yarbay 
,$emseddin Ate~, bir miiddettenberi miip. 
tela oldugu hastahktan kurtulam1yarak 
diin irtihal etmi~tir. 

Merhum Dr. $emseddin Ate~, arkada
~tmiz istanbul meb'usu Abidin Daverin 
bacanag1, emekli Amiral Hasan Alinin 
kayin biraderi, T oprak ofisi ikinci miidiirii 
Sakir Turabmn kayinpederi ve Belediye 
Tebhirhanesi mi.idi.irti Dr. Faik <;epinin 
daylSI idi. 

Cenazesi bugi.in saat 1 I de Gi.ilhane 
haslanesinden kaldmlarak namazl ogle
yin Beyaztd camiinde k1hnacak, Edirne. 
kao1 §ehidligine defnedilecektir. 

Merhum, uzun seneler ordu tababetin
de ve GElhane profesorli.igUnde c;aht
m1~ kl''metli, diiriist ve namu~lu bir in
sand1. Oliimii Tiirk tababet alt"minde ve 

isini tamvtlnlar arasmda bi.iyiik tee~
si.ir uyandorml~llr. Ailesi erkanma sami· 
mi taziyetlerimizi sunan7 
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~AI~=KU=~=U=k========Y==~==============~ll c ___ v_E_N_I_E_s_E_RL_E_a ___ ) hikaye e iemin lktisadi Yiiriiyiit 
Bu l.slmle §ehrlmlzde ~ttkmakta olan lktl

sadi ve tlcari mecmuanm iklncl ve ytlba~l 
Gec;en giin <;orluda ufak bir i!lim 1t1ktJ. nun birinde ~rah~amaz hale gelince bana fevkaU~de say1s1 z.engin bir miinderecatla 

Yag gibi kayan asfalt iistiinde hanl hanl kim bakar diye dii§iiniir dururum. Bunun c;tktl. 
i~leyen otobusler var. Y ol da uzun degil. i~rin elime ge~renin fazlasm1 aymp me§in Iktlsadi Yiiriiyii§iin bu saytsmda, Mu -
Bir giinde gidip gelmek kabil. Kahil ama bir ~rantaya koymaya, ~rantayt da yatag1- hlddln Blrgen, Tlcaret Vekaletl Te!?kilat
tammadJglm bir y1gm insan arasmda, ben- mm altmdaki ot minderin arasma sakla- landrrma Umum Miidiirii Servet Berkln, 

profesorlerden §iikrii Baban, Orner Celal zin kokulan ic;inde, daractk tahta p'eyke· maya ba§ladJm. Sarac ve Hlr§'ln makalelerl, Raufi Manyas, 
ler uzerinde saatlerce oturup sars!lmayJ Kanmm akrabasmdan bir ~ocuk var- Orman Ekonomi :;;ubesl miidiirii ibrah!m 
gaze alduamad1m dogrusu. Tren yolu, d1: Bekir. Okur yazar. Elinden bi1az he- Kutlutan, Nevzad Ekrem, Server Somun _ 
dola§Jk da olsa, rahattt. Ben de oyle yap- sab filan gelir. 0 da i§sizdi. Giinun buin- cuoglu, ismet Alkan ve daha bir~tok giizl
tJm. Meger ne iyi, ne isabetli hareket et· de bu Bekiri, tuttum, yamma ald1m. Hem de imzalarm yaztlarmdan ba1,1ka ihab Hu
mi§im. Gidi§te, ayag1ma kadar gelen bir can yolda§J olur, hem c;iftlikte kattblik J"Usinin haztrladtgl renkll bir kapak, Zahir 
(mevzu) u da, boylece, ka~tJrmatm§ ol- eder diye. YattJg1m yerin ustunde, ta- Giivemlinln karikatUrU, esnaf sahifelerl ve 
dum. Hem ziyaret hem ticaret diye i!lte vanarast gibi bir yerde de o yatJp kalk- miihim plyasa haberler1 vardrr. TaYslye 
buna derler. maya ba§lad1. ederiz. 

Bulundugum bolmede, lnanh tarafla- <;ocugun geldiginin ikinci haftasJ bir 
rmda ticaretle rne§gul olduklanm sonra· ay sonuydu. Paramm fazlasm1 c;antaya 
dan ogrendigim, iki arkada§la ya§h bir koyacakttm. Adet edinmi§im. Her para 
kadm, yanmda ku~ruk bir k12 ~rocugu, bir koyu§ta daha onceki paray1 sayanm. U
tabur imam1 ve istasyondan aldJgl 18 ka- nutmamak ic;in. Gene oyle yaphm. Fakat 
nunuevvel 9 39 tarihli cCumhuriyet:. ga- ne goreyim? Para, akhmda kalandan bir 
zetesini dikkatli dikkatli okuyan bir gene lira eksikl .. 214 lira biriktirdigimi iyi bi
vardt. liyordum. Belki ~rantamn ic;inde knlmJ§tlr 

Y e~ilkoye kadar suren yabancthk ha- diye bakt1m, arad1m, bir§ey yok. T ekrar 
vast, buradan itibaren -ruzgara tutulmu§ sayd1m. Gene oyle: 214 yerine 213 c;JkJ
bir sis tnbakas1 gibi- s1ynbp dag1lmaya, yor. cJyleyse, c;almi§lar diye dii>iilndum. 
<;ekmecelerden sonra da tam§1khk rab1ta- Kim c;alar? .. Yatttglm yere girip c;tkan bir 
Inn yava§ ynva§ artmaga ba§lamJ~ll. Ha- Bekir var. Ba~kasJ gelmez. Boyle olmasa, 
vndan, harbden, T rakyanm imanndan a- yana§malardan birinin i§idir diye hiikme
c;tlan bahis, done dola§a, gazetenin o gun- derdim. Bir de oyle bir§ey olsa hep bir
ku niishasmdaki cPosta tasarruf sandtgl:t den giderdi. Fazla olarak, tamnmJ§, na
adh bir maknleye dayand1. Postanelerin muslu adamlardJ. Gunahlanm almakta 
de, bankalnr gibi, para kabul etmesini te- mana yok. Evet, bu mutlaka Bekir olacak 
menni eden bu ynz1 hakkmda herkes dii- ugursuzun marifetidir, dedim. <;ok camm 
§undiigiinu soyliiyordu. Mubahase; trenin Slk!ldt. Benim ic;in bir lira, bir liradn. 
Had1mkoyiinde durmasile, bir arahk, ke· ;iimdi?.. Gidip yumurcag1 uykusundan 
silir gibi oldu. Burndan bizim komparti- kald1rsam, hus1zhgtn1 yuzune vursam, 
mann poturlu, knsketli, beyaz c;ember sa· azarlasam, hatta bir temiz de pataklasam. 
kalh, sevimli yiizlii ihtiyar bir yolcu daha Ne c;tkar? lnkar edecek. Benim lira, yeri
girdi. lslak §emsiyesini bir kenara daya- ne gelecek degil. Kovay1m diye dii§iin -
dt. Dahn ziyade latny1 and1ran uzun geni§ diim. Aleme kar§l ne sebeb gostereyim~ 
pardesiisiinu filenin ustune buaktJ. lki lyi kotii bir akrabahk var. Ele kar§l a~_n
tuccnnn karJltsmdaki bo§ yere oturdu. 0- rna gidecek. <;iftlik, katibsiz kalacak. Us
turur oturmaz goz goze gelen bu uc; ki§i· telik, gezdigi yerlerde benim 200 liladan 
nin yuziinu de sevincli bir hayret kapla· fazla sakh param oldugunu soyleyecek. 
dt. Eyyy ... tesaduf de boyle olurdu.. Bu para ag1zdan ag1za artacak. Rahim 

- Nerelerdesin, be kahya, artlk go- kahyanm gizli bir hazinesi varm1~ diye -
riinmez oldun i diyorlard1. cekler. Diinyada haramzade c;ok .. later 

Aylardanberi Rahim kahyadan haber misin gecenin birinde odama girip beni 
alamad;klarJ i~rin mernk etmi§lerdi. lhti- gebertsinler? .. 
yar yolcu da onlara sitem ediyor: Uykum kac;t1. Sabaha kadar dii§undiim 

- Ayol, ben ihtiyar bir adam1m. hie- durdum. Sonunda Bekire bir§ey ac;mama
rim ba§Jmdan a::~km. Y az1m da yok ki ya, yalniZ paramn yerini degi§tirmege 
mektub gondereyim. Ya, sizi.. karar verdim. Odamda, eskiden kalma 

Diyordu. lki arkada§tan biri, muhata· koskoca bir dolab durur. Uzunboylu bir 
bm1 bize tamtmak istedi. 'f.¥¥ c;iftliginde adam bile ayakta iken ustiinii goremez. 
kahya oldugunu soyledikten sonra: Ayag1mm altma bir iskemle koyarnk pa-

- Siz, diyordu, onun, ihtiyanm dedi- ray1 dolabm ustiine buakt1m. Dibe dogru 
gine bakmaym. lsterse her§ey yapar. ittim. lc;im rahatland1. Art1k selamet di
Ne be~eriklidir o .. Hele sohbetine doyum yordum. Kimin aklma gelecek orada pa
olmaz. ;;en, §akacl bir adamdtr. (Muha- ra oldugu? .. Fakat mel'un oglan sanki 
tabma donerek) Ah kahyacag1m, seni adam degil de av ki:ipegi... Domuzun bur
~rok gorecegimiz geldi. nu, oyle bir para kokusu ahyor ki. Ertesi 

I iemen ahpabhga ba§ladJk. Soz, gene ay paray1 saydJg1m zaman, yeni den iki 
eski mecraya girmi§ti. Bu bahse, fazla a- lira daha eksildigini anlad1m. Bu oglan, 
laka gi:isteren Rahim kahya da kan§U: paranm yerini nns1l buluyor, ne :z-aman 

- Gazeteye o yaz1y1 yazan kimse, c;nhyori Anla§Jhr §ey degil. UzatmJya
lfOk dogru dii~iinmu§, dedi. Sizin gibi, yrm, arndan aylar gec;ti. Her ay etrasile 
biiyi.ik §ehirlerde oturanlar bilemezler ne uc;, dart, be!f altJ ... lira eksilip gidiyor. 
oul:mh ., .. lrti~tnizi. B .... ..1 .. l..w -£.,n.,..d.,. y.ni 1.' y- ... 1 . 

Tabur imam1 at1larak: makta kusur etmiyorum ha. <;antayi ora-
- Oyleyse, dedi, sen de onlardansm. dan oraya ta§tylp duruyorum: Dolabm 

Epeyce var m1 bari? ustiinden sand1gm dibine, oradan eski fi-
Rahim kahya giilumsedi: <;1larm durdugu bir mahzene, sonra sa -
- Ne inkar edeyim ogul. lki elim ya- manhktaki otlarm arasma, yere kazd1 -

mma gelecek, dedi, Yok §eytanl Fakat gtm bir c;ukura, mutfakta duran hurda 
umdugun kadar degil. bir koltugun otlar1 arasma ... 

Hep birden: Fakat ne ynpsam nafileydi. Birikmi§ 
- 0 .. 0 .. anla§Jld!, diyorlard1. Oyley- paramdan faiz alacak yerde, bankada do

se i~rimizde, soz soylemek salahiyeti sen- lab kirasJ verir gibi, her ay, di§imden, tJr
de. Anlat bakahm. Sanlar nerede duro • nag1mdan artudigJm, birkac; lira da iiste 
yor? gidiyor. 

Kahya, giilerek ba§mJ sallayordu. Tiic- Bir sabah akhma c;ok iyi ve c;ok kolay 
carlardan biri: bir ~rare geldi. Bu kadar zamandu, ne di-

- Saklama, saklama, diyordu. ye bunu dii§iinemedigime hem §a§hm, 
Bu mutemadi sualler kar§Jsmda §a§Jr• hem kizd1m. Hie; vakit gec;irmeden Bekire 

mt§ gibi ayn ayn yiizumiize bakan ihti- seslendim. Keyfi yerinde §efkatli bir baba 
yar, nihayet: gibi onu kar§IladJm. Guier yiizle: 

- Yok camm, dedi, benimkiler o tiir• - Oglum, dedim, nlt1 yedi ayd1r be-
lusii degil ya i§te adeta para. nimle du§up kalk1yorsun. Bu kadar za-

- Oyle olsun. Ona da raziytz. Kabul. manda senin ne dogru, ne namuslu bir 
Sen hemen durma anlat. Bak bu kadar adam oldugunu iyiden iyi anlad1m. Ma
ki~i seni bekliyoruz. ~;~allah sJzmlmJ§ bir altm gibisin. Az1z ol. 

Rahim kahya bir sigara yakt1. Ayakka- Berhiidar ol. Ba§ka kimsem olmndJgJ i~in 
btlanm ~tikararak kanapenin iistune bag- tabii seninle iftihar ediyorum. Seni c;agu 
da§ kurdu. Soziine nereden ba§layacagml maktan mnksad1m bunlan anlatmaktan 
dii§iinuyormu§ gibi biraz durduktan son· ziynde sana bir i§im du§tugunu soylemek-
ra ba§ladt: ti. Kuzum yovrum bu ricam1 reddetme. 

- Hamdolsun, vucudiim saglam, s1h- Dedikten sonra sag taraftaki masanm 
hatim yerinde. Kimsem yok. Bir kanm yanma gotiirdiim. Biraz evvel ustiine bt
vardJ. Oc; sene oluyor, sizlere omur, o da raktlgtm para c;antasm1 elime alarak Beki
gitti. Boyle tekba§tma, bir lokma bir hu- re gosterdim: 
ka olduktan sonra kazanc1m bol bol ye- - Bak, dedim, Bekir evlad1m bunun 
tiyor da arhyor bile. Lakin gelgelelim, tc;inde ne var biliyor musun? Nereden bi
serde ihtiyarhk ve yalmzl1k var. Allah leceksin? Bunda benim paralanm var 
kimseyi elden ayaktan du~urmesin. Gu- yavrum. T abii, sayJsmJ da bilmezsin. 

= 0«; GlU!v~y~D-
~~~~-~~~~~~~~~.~ 

Tefrika No. 48 Nakleden: KEMAL RAGI 8 
Muzaffer sapsan oldu. Deminki ofke-, - Oyleyse ne mutlu size!.. Gene tnli

si, ta§kmhgJ, hepsi birdenbire sonclu. 0- hiniz varml§. Tam o derdden kurtuldugu
nun yerine butun benligini c;okerten bir nuz gun, boyle bir ~ey varml§ diye ogre
bitkinlik geldi. Amca beyin dedikleri ya- niyorsunuz, fenn m1?.. Artlk bu kadar
lan degildi. Haydi onlur saklami§lardJ; ctk bir uziintuyu de c;ok gormeyiniz. Hep
kansl sikllmJ~, Behire Hamm c;ekinmi§, si bitti; bundan sonra korkacak hi;; bir
amca beyin i~ine boylesi gelmi~ti; ya ken- §ey kalmad1, demektir. 
disi, nas1l olmul,l da bunu anlayamamJ§· Onun ne diyecegini beklemedi, yuru· 
b? 0 kadar kul>'kulanmu~. i«in i<;in kendi du. Kapmm onunde kendi otomobt!i du
kendini yemi~?. gene de bir turlu sorup ruyordu. ;;ofor de onu gorunce yerinden 
ara~tumamJ§tt. atlay1p kap1y1 ac;mJ§tl. Muzaffer: 

Muhiddin Beyle ikisi hastanenin kapl· - Nereye gidiyorsunuz. Dursamza, da-
sma inmi~ler, orada konu§uyorlardJ. Be- ha konuljacaklanmtz var; demek isrer gi
hire teyze de arkalarmdan yeti§ti. Amca bi arkasmdan atild1. 0 arahk Behire L~y
bey onu gorunce: ze de yanlanna gelmi§ti. Amca bey oto-

- l§te, dedi ( teyzeniz geldi. Kendi mobile hindi. Kaptyt kapamadan once 
aramzda konu~unuz, daha iyi. 0 mu si- 1htiyar kadma seslendi: 
ze soylemedi, yoksa o !IOyledi de siz mi - Demindenberi ben bu c;ocugn me-
unuttunuz. Onunla anla§ITS!niZ. ram anlatamadtm. Ne soyleyecekseniz 

lhtiyar politikac1, sozu k1sa kesmek i- soyleyiniz de biraz kendine gelsin. V!r· 
c;in, sokaga dogru bir ad1m atlyordu. Mu- VII dinleyecek hnlim yok benim 1.. K uc;uk 
zaffer oniinii kesti: bey ic; giiveysi diye geld1 kuruldu: Sat-

-lnanm1yo; musunuz, dedi. Hio; kim- vetin nesi var, nesi yok onlan dn eline 
se bana bir §ey soylemedi. Ne Behire Ha- ald1 yn, ~imdi art1k gi.irultu c;1karacak yer 
mm, ne de Satvetl .. Hepsini bugiin bura- arayorl.. 
da duydum. Muzaffer, deli gibi atlldJ. Kendini tuta-

Beyog-lu Halkevinden: 
1 - Evimizin tertib eyledtgi U~iincii TUrk 

kitab sergisi 15/1/ 940 tarihinde a[.:tlacak, 
30/ 1/ 940 tarihinde kapanacaktir. 

2 - Bu sergide 1939 senesl i~lndeki ne~rl
yat te~hir edilecektir. 

3 - Sergiye l§tirak etmek lsteyen nel?ri
yat mUesseselerile, eserlerinl hususi suret
te tabettiren zevatm 7/1/940 tarihine ka
dar Evimlze mtiracaat eylemelerlnl rica 
ederlz. 

BUGUM I 
Natiaelerdea itibarea 
ALKAZAR 

SiMIMASIMDA 
1940 senesinin en biiyiik a~k ve 
111acera mevzulu emsalsiz bir eser: 

GO SOLAR 
GELiYOR. 

Meksikada ~evrilmi~ ba~tan basa 
heyecan, takib, hareketlerle dolu 

biiyiik kahramanhk filmi ... 
20 CENTU,Jt.Y FOX FiLMiDiR. 

Dur onu da soyleyeyim: Tamam 258 lir1 
45 kuru!f. Anladm m1? 

Bekir, hayretle yiiziime bak1yordu. 
Her soziime: 

- Ya .. Oyle mi. Ha .. Peki .. 
Filan diyip duruyordu. <;antayi ac;ttm. 

Masanm iistiine bo§alttJm. lc;indekileri 
tane tane Bekire saydirdJm. 

- Gordun mii? dedim. Tastamam 
258 lira 45 kuru§ on para bile eksigi yok. 
Aman buna dikkat et c;ocugum. 

Paray1 tekrar gozunun onunde c;antaya 
koydum. Sozume devam ettim: 

- AI bakahm, §U c;anta sende dura· 
cak. Paramn emniyetli bir elde bulunma· 
sm1 istiyorum. Zahmet olacak ama benim 
hatmm ic;in bu zahmete katlamrsm. D e· 
dikten sonra masanm onune bir iskemle 
koydum. Bekiri oturttum. Yandaki oda • 
dan bir yaz1 tak1mile bir ka~hd getJrdim . 
Bunlar1, gittikc;e §a~kmbgJ artan Bekire 
uzatarak askerce bir kumanda verdim: 

- ;;u kalemi kag1d1 nl. l11te sana bir de 
damga pulu. Hemen 258 lira 45 kum~a 
bir makbuz yaz. Bugun aym kac;1 ~ Oc;ii 
mu} Tamam. Pulun ustiine bu tarihi koy. 
lmzam atarken soy adm1 ilave etmeyi de 
unutma. 

Rahim kahya, soziinu bitirince cid di
yetle dedi ki: 

- l§te efendiler, ben i§in i~rinden boyle 
siynldJm. Ba~kalannm ne yapt1gm1 bil • 
miyoruml 

N. TAPMAN 

m1yacak, bu adamm bogazma sanlacak
tJ. Kap1, daha once kapand1: otomobil 
de uzakla§tJ, gitti ... 

Gene ~rocuk, yumruklanm s1kml§, d i§· 
lerinin arasmdan: 

- Gi:isteririm ben sana, diyordu ; el
bet bir daha yuzyuze geliriz. 0 zaman 
alacagm olsun 1.. 

Sonra, Behire teyzeye dondii: 
- Begendin mi yaphgm i§i? .. Gordun 

mu §U ba~1ma gelenleri? .. 
Bu ~rok bilmi§ kadm bile §a!lalamt§; 

hem onu yah§hrmak, hem de kendini 
bu i§in ic;inden sJyJrmak ic;in ne yalan uy
duracak, onu du§uniiyordu. 

Satvet, daha kendini bilmiyecek gibi, 
yukanda baygm yahyordu. Muzaffer, ne 
de olsa gidip yeniba§tan onu sorguya 
~rekemezdi. Oyle olunca artJk, butun su
~ru gene kadmm ustune yiiklemekten ba§· 
ka kendisi i~rin kurtulu§ goremedi: 

- Vallahi, benim de akhm ermedi, 
ben de !la§ud1m, diyordu. Bunlann hep· 
sini, sana kendisi soyleyecek, kendisi an
latacakh. cJyle konu§mU§tuk. Ni§andan 
once de, sonra da gece giinduz, kiZm e
vine gidip geliyordun. Ne bileyim, hep
sini konu!ltunuz, sandtm. 

- Desene, bu da onun bir diizeni? .. 
Bu da onun iki yuzliilugii... Sizinle oyle 
konu§ffiU§. Bana hie; birini soylemedi. Os
telik ben sordukc;a, saklad1. Hepsinin Sl· 

rasJ gelir, diyordu. Zamanla birbirimizi 
daha iyi nnlnnz, diye oyalayordu. Soziim 
yabnna, nc;1k yurekliligi kimseye vermez. 

General Halis ailesinin 
tetekkiirii 

(....__ TE~~KK OR 
Bahkesirde olen kocam Bahkesir Ceza 

hakimi Rag1b Camn olumu hasebile tel
grafla ve mektubla beyam taziyet eden 
butun akraba ve dostlanm1za alenen te
§ekkur ederim, 

Rag1b Can e~i Melek Can 

c Busriinkii pr 
TtlRKiYE RADl:'OD1FtlZY() 

oaJ .. a n.a 

E!~im Istanbul Komutam Korgeneral 
Halis BlyJktaym i:iliimunden do]ayJ keder
lerimize kan§arak taziyede bulunan saym 
dostlanm1za ve cenaze toreninde bulu
nan general, komutan, subay ve asker ·ar
kadal!lanna memur ve kurullarm mumes
sillerine ve butun bulunanlara ailemiz na- ( 
mma te!lekkurlerimizin bildirilmesini ga
zetenizden rica ederiz. 

Merhum Halis Bty1ktay 
e§i Saime B1y1ktay 

Ni~ANLANMA ) 
TUrklye Radyosu 1648 m. ~~ ~r; 

\nkara • T. A. P. 31.70 m. . f t s~ 
12,30 Program ve me l" 

Buyukadada merhum Binba§J Nured- 12,35 Ajans ve meteorolc. ,titnlik D 

Ak§am San'at Mektebi 
talebelerini davet 

Beyoglu Ak§am San'at Mektebinden: 

din kerimesi Nevare ile «Ak§am» gazetesi Tiirk mUz!g!. Qalanlar: v ,. 
muharrirlerinden arkada§tmJz Cemaled- zan, Re§a~ Erer, Ru§en aTtelfl 11 
dinin dun ak,am Buyukadada nil}anlan Muzaffer llkar. 1 - Niha' ,. 1~ 
yapilmi~hr. Arkada§JmJZI tebrik ederiz. MUnir Nureddln - Nlhaver

1 
D :• •t. 

ey ~uh gozlerim avare) 3 - ~ "' bura 

Talebenin bugun ogleye kadar mekteb. 
de bulunmnlan ehemmiyetle rica olunur. 

Cemal Sahir 
4 ikincikanun per~embe Be§ikta§ Yeni 

Giirel sinemasmda «0ldiiren Kim?~ bu
yiik eser 4 perde. 5 ikincikanun cuma 
Gedikpa~a Azak sinemada. 9 ikincika
nun Sah Arnavudkoy Kulub tiyatrosunda. 

HALK OPERET1 
Bu ak§am 

ZOZO DALMAS'LA 

Beyoglu c;i~egi 
Operet 3 perde 

5/ 1/ 1940 cuma. Felaket
zedelere yard1m gecesi 

(TARLA KU$U). Milli operet. Toto ile 

~-KaragU.ik A Y S U sinemastnda--~~~~~~. •• 
$EYH AHMED • Umid $ark1s1 

T'ORKCE SOZLU ve ARABCA $ARKILI 
Sinem~!11IZ .~iitiin diinyaca tanmmt~ M1su Ses Krali~esi UMMU 

GULSUM'iin biilbiil nagmeli e!$siz sesile ~mlamaktadu 
Bugiin saat 1 de 3 te - 8,30 da. 

- Yeni sene yeni zaferler taftyor. 

havend ~?arkt: (Ezvaki cihP.8 ( 

glbi ge~ti) 4 - Arif Bey - :y .Lla s 
(Yamlma ate§! a~?kal. 5 - dtr. 
nak - Nihavend §arkJ: (Gel 
Jeliml. II. Okuyan: Radife Elru 
Bey - U~§ak ~ark1: (Dal!'lar 'P
nlne) 2 - §evki Bey - U§l?ak 
hicri yar olal1 dldem agltyor ... · 
ko~ma: (Ebrularmm zahrru) 4\\g 
U§~ak §ar.ln: (Saki yetl§ir uya, 
13,30 - 14,00 Miizlk: Kan§lk 
(Pl.) 18,00 Program ve memleke 1 
18,05 Miizik: Cazband (Pl.) 18,~ 

(Ztraat saati) 18,55 Serbest saat. el 
leket saat ayan, ajans ve mete 
berler!. 19,30 Tiirk mUzigi: M' 
panoramas!. u~ kemenl{e, ikl ta 
ve saz refakatile. Ankara Radyt 
Ses Heyetl. Idare eden: Mes'ud Ct 
Konu~ma <ikttsad saatl) 20 ,30 Ttir. 
Halk tiirkillerl ve oyun havalan. Sa 
Ataman. 20.50 TUrk miizigi: Saz ese 
kemenc;e, ikl tanbur. Qalanlar: Fab 
san, Ru~en Kam, Reflk Fersan, • ..a1n 
Okte. 21,15 Konser takd!mi: Halll Bt.ill Yo
netken. MUzik: Radyo Orkestras1 (~f: Ha
san Ferid Alnarl 1 - J. Haydn: Senfoni 

Franstz sinema diinyasmm en 
parlak ytldtzmi Avrupamn 

zarafet krali~esi 

Edwi e eu;llere';, 
sol major (Askeri) 2 - E. Grleg: 1 lnci Jla 
PER GUNT suit'! 3 - A. Adam: 81. J'Etals 

ve sevirrui artist 

Geon ieaud 
ile yarathklan en biiyijk atk filmi 

YI K 
MA l E 
•• 

~-.....__~-~""" Oaiillizdeki per1embe 

akp•• LAL I • 
~· a.••• d. a 

BtiYUK BiR FiLMi P ARLATAN iKi HiSSI KELiME : 

!AlA ve SEV 
Bali Rollerde: 

Robert Montgommery ve Rozalinde Russel'i 
ON0Mtl'ZDEK.i P ER$EMBE AK$AMINDAN iTiBAREN 

SA Y sinetnas1nda 
- alkt&lamaga haztrlammz. -

Roi operasmdan UvertUr. 22.15 Memleket 
saat ayan, ajans haberleri; ziraat, esham
tahvllM, kambiyo - nukud borsaSJ (f!atl. 
22,35 MUzik: Operetler (Pl.) 23,00 Miizik: 
Cazband (Pl.) 23,25 - 23,30 Yarmkl prog
ram ve kapam!?. 

:za 
:Ye 

~--------------~------~ ka 
·( OLOM ) ~: 

Osmanh devletinin son Harbiye Nnz1~ ist 
n General Ziya Kutnakm, vefat ettigini 
teessiirle haber vermi§tik. Merhumun ce- A 
nazesi bugun saat on bir buc;ukta Sehza- " 
deba§mda Mahmudiye c;e~mesinde 20 No • 
h hanesinden askeri merasimle kaldmlarak 
namaz1 BeyaZJd camiinde k1lmdJktan son-
ra Sirkeciye, oradan Oskudarda Karaca.. 
ahmedde aile makberesine defnedilecek- b 
tir. 

.Sehzadeba§I 
Turan tiyatrosu s 

Bugun halk gunu ve 
gecesi. Localar: SO, s 
balkon 15, her yer I 0, 

paradi 5 
Oc; biiyuk filim birden 
1-Li.iiz: Grace Maore 

TURA~ 2 - $arlo ni§anlamyor 
TiYATRQSUJ l - Yakalanmayan 

Haydud. 
Tam T eyler serguze§t film! 

YARIN AKSAN Sizi kahkahalarla giildiirecek giizelligi ve MELEK 
sinemasmda ihti,amile mestedecek nefis bir film 

•• • 
~ORLA G z K OLN z 

F R ANSIZCA S 0Z L0 

Bq roUerde: LpRETT4 YOUMG - VARNER BAKSTER 
tlave olarak: GRAF FON SPEE Alman zuhhsmm Montevideo limamna yarah olarak gelmesi ve kumandammn da 

hazu bulundugu cenaze toreni ve saire ... 
Num arall koltuklarm bugUnden ald1r1lmasa rica ol unur. 

~DtiMYAMJM EM MESHUR POLiS HAFiYESi 

SERLOK HO MES'in 
En m erakb, heyecanh ve miith i, macerasa 

"BASKER ViLLER'in KOPEGi'! 
TURK~E 

iP E K 
SOZLU OLARAK 

P er§embe giiniin

den itibaren 

Kimseden sakmmiYormu§ gibi goruniir. 
Hepsi yalan, hepsi gosteri§. Hem de ne 
igrenc bir gosteri§l .. G iinun birinde, bun
Jar hirer birer ortaya c;1kmca ne olacak 
diye du§unmedi bile... Beni hie; hesaba 
katmad1, adam yerine koymadJ!.. Y a 
ben?.. Ben de n as1l gozleri bagh yurii
yormu§um ~.. Oste!ik onunla anla,abil
sem, birbirimize biraz ISJnsak diye az m1 
ugra§tlm. Ben bile aldandtml .. Yaz1klar 
olsunl .. 

- 16 -
Satvet, o hastanede, on on be§ gun 

yattJ. Sonra da bir saghk Yurduna kaldu
dJlar. O rada da bir ay kadar kald1. Am
cas!, o gunden sonra bir daha gorunme
mi§ti. Ertesi gunu lstanbuldan «Jkml§, kim 
bilir nereye gitmi§ti. Muzaffer de hasta
neye hie; ugramJyordu. 

Gene kadm, yalmzhgm, kimsesizligin 
acJsim §imdi daha derinden duyuyordu. 
Ellerinde hirer demet c;ic;ekle hat!I sor
maya gelen bir iki tamd1ktan, bit de ev
deki hizmet«ilerden ba§ka arayan soran 
olmuyordu. Hele §oyle, gece gi.indiiz ba
§Ucundan ayr1lmJyacak, candan hie; kim
sesi yoktu. Sonra gunun birinde ba§he
kimden duydu: KocasJ, her ak§arn tele
fon ediyor, onu soruyormu§. Yiiregi oy
nadJ. Buna bile sevindi. 

Yalmz bir turlii §Unu anlayarniyordu: 
Muzafferi bu kadar kizdJTncak, kendisin. 
den uzakla§tJTacak ne yapmi§tl ~ .. Dog. 
madan olen 0 c;ocuktan bal}ka hie; bir su
c;u, hie; bir yuzkarasJ yokty. O nu da da· 

si emasmda 
ha evlenmeden once, kendi amcasile o
nun teyzesi, kar~1 kar§Jya gelmi~ler, uzun 
uzun konu§mu§lar; sonra elbet ona da 
anlatmJ§]ard!. ;;imdi, birdenbire bu ofke, 
bu kadar gurultu neden, i§te buna bir 
tiirlu aktl erdiremiyordu. 

Bir gun oda hizmetc;isi Rana gelmi§ti; 
o soyledi: Muzaffer o gunden sonra eve 
de ugramJyormu§. llk gecesi, eve dondii
gii zaman pek uzuntiilu imi§; pek bitkin 
gorunuyormu§. Butun gece uyumamJ§. 
Ertesi gunu de c;antalanm aim!§, bir da
ha goriinmemi§ ... 

Tam bir buc;uk ay sonra hast an eden 
<;lkh. Eve geldi. Rana, onu yoklamaya 
geldigi giin bir de anahtar getirmi§ti: 

- Bunu Muzaffer Bey verdi. Sizin 
~rekmecenizin anahtan imi§. Kimse kan§· 
tumasm, diye size yolladt. 

Satvet du§undu: 0 c;ekmecenin i«inde 
bir«ok resimler, mektublar vard1. Kendi
si yokken, kocas1 acaba bunlan kan§tJr· 
mJ§ da bir§ey mi bulmu§tu; onun ic;in mi 
boyle birdenbire deliye denmu§tu? .. Hal
buki o resimlerin, mektublann arasmda 
insanm yuzunii k1zartacak hie; bir§ey yok
tu. Eve gelir gelmez, ilk i§i oraya ko§mak 
oldu. <;ekmeceyi ac;t1. En iistunde kapab 
bir zarf duruyordu. Osti.i de kendisine 
yaz!lmJ§tJ. Anlad1: Kocas1 giderken bu
nu yazmJ§, b~rakmi§ olacakt1. Anahtan 
da onun ic;in gondermi§ti. Ac;tl, okudu: 

cHanJmefendi, 
c.;limdi bu evden <;Iktp gidiyorum; bh 

daha da gelecek degilim. Bu hadiseden 

sonra yuzyuze bakrnami:za imkan olm1~ 
yacagtm, elbet anlaml§Slntzdu. Bu zama~ 
na kadar gerek sizin, gerek etraf1mzda~ 
kilerin elinde bir oyuncak oldugumu ben 
de ancak §imdi anlayabildim. F akat ce• 
zas1m c;ekiyorum; sayeni:zde herkesin mas• 
karas1 oldum. Ne bileyirn, bu kadar us• 
tahg1 sizden ummaml§hrn. Aldanmi§Jm; 
hem de pek insafs1zca aldattlmJ§Jm. Be~ 
reket versin ki ikirnizi de birbirimizden 
pek c;abuk kurtaracak kanuni yollar ek• 
sik degildir, efendim.:t 

Satvet, bunun acJhginJ ilki:ince pek o 
kadar kavrayamadJ. Alay etmek istedi; 

- Ne yapml§JZ acaba damad beye? .• 
diye guldu. Kimin maskaras1 olmu§? .. 
Onu oyul)cak gibi kullanan kimmi§ ~ .. 
Riiya m1 goruyor, nazlamyor mu?.. Ken· 
disi ziyanh c;1kar, vallahil .. 0 beni b1ra• 
k1p gidecek de ben mi onun arkasmdan 
ko§acag1m '? •• Buyi.ik sozume to be 1.. Ela 
gi:izlerine vurulmad1m ya 1.. Ostelik, ne 
oldugun~ l}imdi busbutun anladtm: 01-
c;usuz, tartJSIZ, b ir SOZU otekine uymaz, 
bugiin soyledigini yarm unutan bir adam 
i§te ... Aman. aman ... Kendi camma du§• 
tum, ben 1.. Kimsenin nazm1 c;ekecek ha~ 
lim yok. A§kJndan, sevdasmdan yam~ 
tutu§muyorum ya; cam nereye isterse 
oraya gitsin 1.. 

Birdenbire dizleri kesilmi§ gibi, kendi 
ni bir koltuga attl. Mektubu bir daha o 
kudu. Okudukc;a, yi.izundeki o aCI giilii 
donukla§tl, silindi... 

(Arkas1 var> 



Reisimizin beyannamesi 
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8~1uben hususi vagonda Dahiliye 

'I> 1iye Vekillerile Orgeneral Kaztm 
C _ ve Abdullah Alpdogam kabul e

qMilli $ef, kendilerile uzun uzadtya 
L.§>.J§mi.i§, saat 16,30 da hususi trenle is
J,.yondan aynhrken lnoni.i, §i.ikran dolu 
ozlerden akan ya§larla ugurlanmt§tlr. 

Milli $ef bugiin Erbaa ve Ladige 
gidecek 

Amas,·:t I (F elaket mmtakalanm Cum

din 
Yo-

£; hl>~ 1,eisimizle beraber dola§an arkada
§Irntzdan) - T okaddan Niksara gider
ken lnoni.iniin otomobili c;amura saplan
dt; otomobil mii§ki.ilatla kurtanld1. ~id
detli tipi, sis ve heyelanlardan yollar ka
llanmJ§tlr. 750 metrelik Kilkit kopri.isi.i 
lfamn yurnl'u bir hale gelmi§tir. T oprak
taki derin c;atlakhklar dolay1sile Cumhur 
Reisimiz zaman zaman yaya yiiri.iyerek 
Niksara ula~tt. Milli ~efi geceleyin anst
~Jn aralannda goren felaketzedelerin he
Yecanh sevinci hududsuzdur. Her taraf 
karanhk oldugundan yaktlan c;ah c;trpmm 
ba§mda derdle§ildi. <;adtrda oturan Nik
sarhlar, lnoni.ine: «Seni boyle kar§tlamak 
istemezdikl> diyorlard1. 

"gini 
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arak 
son
aca. 
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lnonii T urhaldan hareketle geceyartsi 
Amasyaya muvasalat etti. Yann Erbaa 
Ve Ladige gidecektir. 

Mekki Said 
Tokadda 

T okad I - Cumhur Reisimiz lnoni.i, 
bugi.in bi.iyi.ik tezahi.irat ic;inde §ehri §e
reflendirdi. Kasabay1 gezdikten sonra zd
Zele tahribattm tetkik eden Millt ~ef, va
liden Turhaldaki beton binalar ytkJ!ma
dtgt halde buradakilerin nic;in yJk!ldJglnJ 
sordu. Tokad meb'usu Cerna!, ytktlan bu 
binalann temellerinin ~i.iri.ik oldugunu 
soyledi. 

Cumhur Reisimiz, halkm co§kun teza· 
hi.iratl arasmda Niksara hareket etti. MiJii 
~ef orada zelzele tahribatm1 gordi.ikten 
so~ra Tokaddan ge.;erek dogruca Tur
hala gitti. Cumhur Reisimizin geceyi h~
R\1si trende gec;irmesi muhtemeldir. 

Re,adiye ile Niksar arasmcla 
hey elan 

Tokad I - Di.in de yeniden hafif bir· 
kac; zelzele kaydedilmi!!tir. Re§adiye ile 
Niksar arastnda heyelan goriilmii§tiir. Bu 
sahada arazi, oldukc;a korkunc bir man· 
zara arzetmektedir. Faldi kopri.isii c;ok· 
tni.i§ti.ir. Mi.inakalat durmu~tur. 

Muhaberattn c;oklugu yiizi.inden telgraf
hanede binlerce telgraf toplanmt§hr. Bun· 
larm peyderpey c;ekilmesine devam olu
nuyor. Vilayet Yard1m komitesi kurul
rnu§, faaliyete gec;mi§tir. Ordu tarafmdan 
civar koylere postalar c;JkanlmJ§hr. • 

T okad vilayetinde §imdiki halde tesptt 
edilen oli.i Yekunu be§ bindir. 

Kemahtan §imdi ald1g1m bir habere 
gore, postane binast tamamen ytktlmt§ttr. 

Salahaddin Gungor 

Erzincandan nakledilen yaraltlar 
Erzincan, I - Yanmt§ ve ytkJ)mi§ e'l• 

lerin alttndaki cesedlerin l(lkanlmastna 
devam ediliyor, Bugi.in de yiizden iazia 
ag1r yarah trenle yola c;tkanlrnt§ttr. 

Y ol ai(JldtgJ ic;in memleketin her tara· 
ftndan gonderilen malzeme ve g1da, pcy• 
derpey gelmektedir. 

Bugiin de ehir, birka~t kere sarsmh 
hissetmi§tir. S1hhi imdad ekipleri faali • 
lfettedir. Dahiliye ve Sthhiye Vekilleri 
bizzat tedbirlerin ittihazile me§gul ol • 
ll1akta ve alakadarlara direktifler ver -
ll1ektedirler. 

Bahri Turgud 

Niksarda zayiat 
Niksar I - Cumhur Reisimizin bu· 

Qiinki.i ziyareti, halk i~in bi.iyi.ik bir teselli 
"esilesi olmu§tur. Milli $eflerini bagnla
hna basarak gozya§lan arasmda kar§tla
lfan Niksarhlar, c;ad1rlarda bekle§mekte
dirler. Cumhur Reisimiz, felaketzede halk
la yak10dan ternas etrni§, konu§mU§, di
lek ve arzulann1 sormu§tur. 

Bu mtntakada 220 oli.i, 1600 yarah 
tespit edilmi§tir. 

Re§adiyeden gelenlerin soylediklerine 
Qi:ire, bu ki.i!tiik kazada kurtulanlarm sa· 
hst ancak 25 tir. 

Cevdet Yakub 

lmu~L 
mi:,i .• 

.. Ken• 

Dun 1ehrimizde kaydedilen 
zelzeleler 

Kandilli Rasadhanesl, di.in de be~ ha
fif zelzele kaydetmi§tir. Sarsmhlann biri 
his edilmi§tir. 

T) 

Profesor Hamid Nalizin yeni 
· izahatr 

Birkact gi.ine kadar zelzele mmtakasm· 
da bir heyetle birlikte jeolojik tetkikata 
Qidecek olan Oniversite Fen F aki.iltesi 
llrofesorlerinden Hamid Nafiz Pamir, diin 
~endisile gori.i~en bir muharririmize §U 
1~ahatt vermi~tir: 

«- Zelzeleler dolaytsile memlekcti -
llli:tde in~aat i i tetkike deger bir mahiyet 
alrnt~hr. Gori.ili.iyor ki. bu afet, araSJra 
ll1ernleketimizde tahribat yapmaktad1r. 
1:!1.1 sebe-ble bi.itiin Ti.irkiyede saglam in • 
~a<\t tipi scc;ilmesj ic;in tetkikat yap•lmah, 
~el:televe mukav:m binalar yiicude ge:ti· 

rilmelidir. Bu hususta Japonya ve hal -
yada zelzele mmtakalarmda in~a edilmi~ 
olan binalar tetkik mevzuu olabilir. Be:1 
mimar degilim. Bu hususta bir~ey soyli -
yemiyecegim. Fakat gerek Japonyada ge
rek ltalyanm zelzele mmtakalarmda in§a 
edilen binalarm k1smJazamt ah~ab, ya -
hud ~elikli betonarmedir. Mesela, Ti.ir -
kistanda da Ruslar hirer kath ah!fab bina
lar in~a ettirmi§lerdir. Ben bi.iti.in binala
rm kubbeli olmasJ miitaleasmda bulun • 
madtm. Bu yalmz bi.iyiik binalar ic;in ola
bilir, dedim. Filhakika surlar ve diger 
bazt binalar muhtelif tarihlerde vukua 6e· 
len zelzelelerde azc;ok hasara ugradtklart 
halde Ayasofya on he§ astrdtr durmakta
dJr ve hic;bir §ey olmamt~ttr. Ayasofya
nm bulundugu yerin dolma oldugunu ba· 
na atfen yazmt!flar, ben boyle bir§ey soy
lemedim. 

Memleketimizde zelzele yerleri de a
ramlmahdtr. Buralar tespit edildikten 
sonra oralardaki binalarm vaziyetleri tet
kik olunmahdJr. Bina in§aatmda zelzele
ye mukavemet edebilecek ve edemiyecek 
yerler vardtr. Mesela ekseriyetle kayahk
lar saglamdtr. Dere boylarile dolma yer· 
ler tehlikelidir. Y almz tehlikeli yerlerde 
degil bugi.in memleketimizden gec;en zel
zele faylan (kmk tabakalar) taayyi.in et
mi§tir. Buralarda in§aata mi.isaade edil
memesi laz1mdu. Bu iki hat memleketi
mizde a§agt yukan malumdur. Bu faylar
dan biri l;._rzincandan gel(er, Karasu vadi
since uzamr. Digeri Marmara fayland1r 
ki Miirefteden itiharen lzmite, Adapaza· 
nna, Geredeye kadar imtidad eder. Gar
hi Anadolu vadisi, Gediz, Bi.iyi.ik Mendi
res, Ki.i~ti.ik Mendires bu sahaya dahildir. 

Her§eyden evvel memleketimizin bir 
jeolojik haritasmm hazulanmas1 zaruri
dir. Sonra §ehirlerimizin jeolojik harita
larmm yapJlmasl §artttr. 

Son zelzelenin §imdi htzmt aldtgmt zan
nediyorum. lleride tekrarlaylp tekrarla· 
m1yacagm1 kimse kestiremez. Vaziyet bi
raz mi.istakar bir hal ald1ktan sonra Oni
versiteden birka~t arkada§la zelzele mm
takasma giderek tetkikat icra edecegiz.) 

Rasadhane heyeti 
Istanbul Rasadhanesi mi.idiir m~'lvini 

Kemalle Rasadhane memurlanndan Si.i
reyyadan mi.irekkeb bir heyet de per§em
be gi.inii zelzele mmtakasma giderek tet
kikat yapacaktu. 

Karadenizden gelenler neler 
anlahyorlar ? 

Denizyollan idaresinin «Cumhuriyet) 
vapuru di.in Karadenizden limantrnJza 
gelmigtir. Bu vapurda, bilhassa Ordu ve 
Giresunun son hareketiarzda ald1gl feci 
manzaralan gormi.i§ yolcular bulunmak • 
tadtr. Cereyan eden bi.iyi.ik facianm deh
§etli manzarasm1 elan unutamtyan bu 
yolcular di.in gori.i~en bir muhanirimize 
§unlan anlatmt§lardtr: 

«- Zelzele afeti Orduda, Giresuna 
nazaran, daha c;ok t~hribat yapmt!ftlr. Or· 
duda hilhassa sntlarda bulunan evler ha
rab olmu§tur. 

Zelzele geceyansmdan sonra saat 2 yi 
gec;erken hissedilmi§tir. Bu esnada uya -
mk bulunan baz1 kimseler zelzelenin bii
yi.ik bir ugultu ve ri.izgarla geldigini soy
li.iyorlar. Bu meyanda zelzelenin gelece -
gini daha evvel hissedebilen hayvanla • 
nn kasabamn sokaklannda bagm§arak 
kac;l§tlklanm iddia ediyorlar. 

Zelzele, hie; kimseyi uykuda bnak
mayacak kadar §iddetli olmu§tur. Bir an
da herkes ayaklanml§ ve sokaga fulamtg· 
hr. Ilk heyecan arasmda sarstlmanm ne 
kadar si.irdi.igi.i anla§tlamamt§tlr. Fakat 
mi.iteaktb sarstlmalarda bir panik hali ba§
lamJ§tlr. Herkes ne yapacagtm bilmez bir 
halde kac;t§mt~tlr. Kadmlann feryadlan
na ve c;ocuklann aglamasma yi.irek dayan
rnJyordu. 

Karadeniz sahil §ehirleri hala zelzele • 
nin deh§eti ic;indedir. Korkuyu yalmz 
Cumhuriyet hi.ikumeti ve yurdun her ya
mndaki halkm §efkat ve yardtml hafifle
tiyor.~ 

Giineysu kaptanr soyliiyor 
Karadenizde giddetli futmaya tutulan 

Gi.ineysu vapuru, iki gun rotarla di.in li
mana gelmi!ftir. Gi.ineysu vapuru, zelze· 
lenin oldugu gece Giresunda bulunuyor
du. Zelzelenin oldugu gece nobetc;i du -
ran kaptan faciay1 k1saca §oyle anlatml§· 
tiT: 

«- <;ar§amba giini.iydi.i. Saat tam iki 
de kara tarafmdan §iddetli ve korkunc 
gi.iriiltiiler i§ittik. Binalar birdenbire .;ok· 
ti.i. $ehrin bi.iti.in elektrikleri sondi.i. Bila
hare Ordu oni.inden gec;tigimiz vakit de 
sehirdc hie; bir§ey goremedik.l> 

Erzincana gitmek i~in Vilayete 
miiracaat edenler 

Zelzele mmtakast halkmdan olan ve 
§ehrimizde bulunan birc;ok yurdda§lar, 
vilayet~ mi.iracaatle memleketlerine gon
derilmelerini rica etmislerdir. Bunlann 
trenlerde amele tarifesine tahi tutularak 
ucuz biletle nakilleri ic;in te§ebbi.islere gi
ri§ilmi§tir. 

Vatikan'da biiyiik bir yang1n 
Roma I (a.a.) - Birkac; gi.in ic;inde 

Papahk makammm Ba$vekalet dairesin
de ikinci defa olarak yangm c;tkmt§hr. 
Bu claire Romada Papahk makamtna aid 
binalann en mi.ihimlerinden biridir. Ate
~in bi.iyi.ik bir k1smm1 sondi.irmege muvaf
fak olan itfaiyenin bi.iti.in gayretlerine rag
men binanm sol ktsm1 hala yanmaktadJT. 

Hasarat bi.iyi.ikti.ir. Binadaki kilisenin 
tezyinatt ve ktymetli tablolar yanml§hr. 

Stk s1k vuku bulan bu yangmlar na
zan dikkati celbettigi i"<in alakadar ma· 
kamlar tahkikata ba~lamt~lardlr. 

iLAN 
Tahsildar Bay lbrahim Bakucmm 28/ 

12/9 39 tarihinden itibaren memuriyetill· 
den aynldtgmt ve mi.iessesemizle alak851 

kalmadJgmi ilan ederiz. 
G. ve A. Baker Ltd< 

H1yanet zelzelesine Gali~ya yolu hala 
karft a~damad1 
(BCZ$makaleden devam> 

ayni millet seferberliginin ic;inde yer al
makla mukellef bulunuyor. Zaten vicda
nmda bu sesi duymayan bir kimsenin, 
~imdiden sonra kendisini Turk camias1 ef
radmdan saymasma izin yoktur. Memleke 
tin ic; haberleri, medeniyet aleminin onune 
ta~arken, karlar, buzlar ortasmda Cum
hur Reisini de felaket kurbanlanmn ba
~ma ko~mu~ gordiik. T ekmil millet, elin
den gelen her vas1ta ile bedbaht yurdda
~ma yard1m c;aresi arad1g1 s1rada kahve
lerde vaktini tavla oynamakla gec;iren ba
Zl necabet yoksullarma aynca acmz. He
le bunlar tahsil ve faaliyet ya~mda genc
ler olursa I 

T abiat bir ana, bir velinimet oldugu 
kadar da bir cani ve bir katildir. Bagnn
dan milyarlar ve milyarlarla mevcuda can 
verdigi gibi bir darbe ile bunlardan gene. 
milyon ve milyonlarcasml bir anda yok 
ediverir. 

Y etmi' vagon hudud 
istasyonunda bekleyor 
Cernauti I (a.a.) - Polonyaya Ga· 

li~tya yolile e§ya nakli hususunda Alman
ya ile Ruslar arasmda akdedilen demir
yolu anla§mast heni.iz tatbik edilmemi§
tir. 23 kanunuevveldenberi 70 vagon hu
dud istasyonunda Sovyet makinelerini 
beklemektedir. Bu vaziyet daha ziyade 
Sovyet demiryollan makamatmm fena ni
yetlerinden ileri gelmektedir. 

Bir lspanyol gemisi yand1 
Madrid, I (a.a.) - 29 ilkkanunda 

Kanarya adalanmn 500 mil ai(Jgmda bu
lundugu esnada ic;inde bir yang~n c;1kan 
Gabo San Antonio ismindoki lspanyol 
transatlantik gemisine mahvolmu§ naza· 
rile bakthnaktadtr. Vapurda bulunan 280 
yolcu imdada c;agmlan gemiler tarafm
dan kurtanlmJ§tlr. Yangmm sebebi anla. 
§tlamaml§hr. 

Gemiden kurtartlanlar 
Paris, I (a.a.)- Amiralhk bildiriyor: 

Y angm, veba, kolera, zelzele, seylab Cabo San Antonio ismindeki lspanyol 
vapurunun 200 yolcusu ile miirettebatt 
bir Franstz torpitosu taraftndan kurtanl
mt~hr. Be§ ki§i kaybolmu~tur. Vapurda 
bulunan lspanya erkantharbiye reisi kur
tulmu§tur. 

v. s ... 
Ama tekmil engelleri ~imdiye kadar 

muzaffer olarak yenip a~m1~ bir kudret 
var: insan kafas1 ve insan vicdam •• 

Eger Tiirkiye tarihini en ktsa bir olc;ii
de olsun haflzamizda tazelersek mukad
deratimiz denilen sonsuz destamn, nice 
felaket sahifesile dolu oldugunu ~abucak 
hat1rlanz. T abiat kendi kor tahribini ya
padursun; bize dii~en ~uurlu imaTCihga 
devamd1r. Siz kac; defa hozsamz bir 
oriimcek gene agml kurmaktan vazgec;-
mez. 

Hie; saklamaga luzum yok; bu hakika
ti anlamam1~ ve onun icablarma uyama
mi~ bir millete zaten haya~ hakk1 tamma
yan amans1z bir cihan vucude gelmi~tir. 

Pek iyi bilelim; sel, yer sarsmhs1 ~u 
veya bu felaket be~er mukadderatmm 
iizerinde daima bir tehdid hombas1 halin
de duracaktir. Fa kat en c;ok korkulacak 
~ey, gerc;ekten korkunc olan bu haileler
den ziyade be~er ruhuna girecek ytlgm
hktir. i~te Turk ~uurunda kendisine bir 
santimetrelik yer dahi veremiyecegimiz 
afetl 

Rus. Japon anla§masl 
Moskova, l (a.a.) - «Tass ajansJ bil

diriyon: Bugi.in ne§redilen vesikalann 
)aponya ile Sovyetler Birligi arasmda 
mevcud ihtilaflarm halli yolunda ileriye 
dogru attlmt§ bir adtm saytlabilecegine 
clair Tass ajansl tarafmdan yaptlan tefsir
Jeri biiti.in gazeteler iktibas etmektedirler. 
Tarafeyn arastnda iki itilafname aktedil
dikten sonra gec;en sonte~rin ve ilkkanun 
aylannda Molotof ile Togo arasmda bir 
tak1m gori.i~meler yaptlmt§hr. Bu gori.i§
melere Hariciye Komiser Muavini Lozovs
ki de i§tirak etmi§tir. Bugiin akdedilen 
itilafnamelerin ehemmiyeti halledilmi§ o. 
Ian meselelerin miktar ve mahiyetile ol
c;i.ilebilir. 
Ajax kruvazorii Montevideo· 

ya gidecek 
Lonclra 1 (a. a.) - Resmi mahfiller

de soylendigine gore Ajax kruvazorii ya
kmda bir nezaket ziyaretinde bulunmak 
iizere Montevideo'ya gidecektir. Bu hu
susta yap1lan istimzaca Uruguay hi.ikume
ti mu-vaftk bir cevab vermi~tir. Ajax'm 
Graf von Spee ile miicadelesi neticesinde 

Me~hur sozdur; derler ki insan serveti- ald1ii1 yaralarm Montevideo' da tamir edi-
ni kaybederse yerine getirebilir. §erefi leceiiine clair dola§an haberler ayni mah
hasara ugrarsa miihimdir. Fa kat as1l ener- fiJlerde tekzib edilmektedir. 
Jlsm•, cesarebm kaybettigi zamandu ki ltalyanm 1\{oskova sefiri 
bir ferd hemen hi~ olur. Evet hem bir Londra 1 (Hususi) - ltalyan hi.iku -
ferd, hem bir cemiyet! meti Moskova'daki bi.iyi.ik elc;isini Roma-

Tiirk camias1, her kahnn darbesine ya davet etrni§tir. 
ragmen dimdi d r or. D1 dii manta i • '"sadere 
ugra~t1 ve yendi. T aassuba. ce ete ve edildi 
ikhsadi esarete kar~I ac;tlgt sava~larda Montevideo 1 (a. a.) - Alman ban-
-her~eye ragmen- ilerliyor. 1~te bu gun de duah Tacoma vapuru limanm methalin
kaza zulmune ugrayan masum yurdda~- de demirlemi§tir. Kaptan, vapuru battr
lanmtza ko~uyoruz ve bu ko~uda hergiin mak niyetinde oldugunu teyid etmi§tir. 
h1z1m121 arhrmahyiz .. Zevzek, namerd ve Diger cihetten bildirildigine gore, liman 

riyaseti Tacorna'ya verilen miihleti sahya 
koturiim himmetsizlige esefler ve igrenti- kadar uzatmt§hr. 
ler... Montevideo I (a.a.) - Uruguay de-

§u hazin miinasebetle, yUregimizi de- niz makamlan, Alman bandnah Tacoma 
len elemli bir maceraya temas edecegiz. vapurunun tevkifine karar vermi!jtir. 

jeoloji, yani arziyat ilmile me~gul olan- =---
lar pek iyi bilir; mtmda barmdJgimiz ku· c;evirebilir, ne de su basmtlsJ I Bilakis biz 
re iizerinde vasati bir hesabla senede la- gunden giine irfanlffiiZI, kudretimizi artt
akal uc; bin yer sarsmtJsJ olur. Demek ki rarak tabiatle daha muzafferane cenke
a~agi yukan gunde on defa sinirli tabiatin decegiz. Kor ve menfi propagandaya yal
derisi bir iirperme gec;irmektedir. Bunla- n1z bir isim verebiliriz: Htyanet zelzele
rm bazilan butiin tarih boyunca karanhk si I Bu habis musibetten de Turkiyeyi 
ve ytkici hahralarmi muhafaza etmi~ bu- t1pk1 selden ve koleradan oldugu gibi 
lunuyor. Me~hur Lizbon veT okyo zelze- dikkatle korumak gerektir. 
leleri gibi.. Milli ;lefimiz, 

Y er sarsmtJlanmn muhtelif sebeb ve Makalemi tamamlamadan evvel sizin 
nevileri vard1r ki adamak1lh bir orta tah- vatan, vakar ve hakikat seven huzurunu
sil goren herkesc;e malumdur. Lakin za birkac; kelime arzetmek isterim; yurd 
unutmayahm; en tabii her kaza, meydan a~k1 oyle bir ~eydir ki orada hie; kimsenin 
verdigi ac;1k felaketin yamnda bir de giz- Yamndakinden fazla bir ustiinluk davas1· 
li veba dogurur: Bedbaht Ve sefil propa- na hakk1 olamaz .. Ancak biitun bu toprak 
ganda!. G1dasm1 cehilden, nankor ka- ~unu ogrenmi~tir: Siz o ulu ?uyguda da 
ranhktan alan bilgisiz ve ~erefsiz kafalar, hepimizden yukandasmiZ. lsmet dolu 
hemen asil fecaati bJrakirlar ve bir taklm omruniizu yJllar ve yJllardJr yalmz bu 
vicdan zehirleyici ,enaat mik.oblan sa- yurd i~in, he~ kar altmda hem at ustun
~;arlar .. T aassubun en ~;ok kullandtgi si- de, hem de ·~ ya~ile say1lamaz guc;liik 
lab bir tanedir; karanhklarda mehin su- kar~Ismda YlprathgmiZI bilmiyenimi.z 
Jette parlayan 5aldnma 1 Ve masum rub- kalmad•. Gene bilmiyenimiz ve soylem1· 
lara saplanan, onlarm ~uurunu oldurerek yenimiz kalmad! ki guzel, asil ve afif ba
behimi guizelerini ayaklanduan dinamit. ~miZdaki sac;lar1, hep bu milletin kara gun: 

Mesela fj)an yerde bir ~imendifer ka- Jeri ortasmda Tiirk topragJ, Tiirk ~eref1 
zas1 olur; bunu softa kafasl teknik veia ic;in dogu~erek ve du~unerek aguttlmz.: 
~u bu bir sebebe baglamaz; mutlaka fi- Hie; ~up he yok; bu gunun ya~h gozlen 
Ian veya falan inkdaba atfeder. Duyar- oniinde en derinden kanaml' gonul, gene 
s1mz ki bir gemi batmJ~hr. Gene kara go- kahraman gogsiiniizun ic;inde vuran ~al~
niillu karanhk kafa ~u bahri kazada se- dir. Biitun Tiirkiyenin aClSJ, her tahhstz 
mamn bir tehdid i,aretini gormege ugra- yurdda~I sevindirmek dileyen vicdarumz
~1r. Yahud Vaziyeti halka oyle gosterir. da toplanmt~ bulunuyor. ;;u sebeble en 
T afsi]ata ne hacet? Biz bu muzlim ve za- gen;ek taziyeye en hakiki merci sizsiniz; 
lim ruhu. Zavalh milletin nekadar as1r siz biiyiik yurd acJlanm. ekseriya kendi 
agu bir zincir gibi siiriikledigini pek iyi hanedamnlZI dag1dar eden hususi felaket
biliri:t· ~ilhdi de i~itmiyor degiliz; ugra· l~r ortasmda kar,Jladmiz. Ve umumi ce
d1klart fe!aketin kanlanm temizlemekle nhalara ilac ko~tururken, husus\ yarala
ugra~tigtrmz masum ve aziz balkJmJza nmza bir sargt sarmaga bile vaktiniz ol
gene boyle cehennemi telkinlerde bulu- mad1. Sizi memnun edecek bir~ey soyleye-
0anlar vard1r; bunlar muhtaclara, ne gon· biliriz. Sevginiz ve saygm1z camm!Zln ta 
)iinden, ne kesesinden, ne de iktidar ve i~;indedir. Size inamyoruz ve sizinle hem 
rnalurnatmdan bir habbe c;1kanp verir. teselli, hem kuvvet buluyoruz. Umumi 
YaptJklan butiin i~. manevi havayl bir vicdan, her seferberlik ic;in oldugu gibi, 
bogucu gazle zehirlemekten ibarettir. ~u milli yard1m vesilesile de kumandam-

Lakin iyi dikkat edelim; butiin fela- zm altmdadtr. Bunu bir maksadla yaZJ
ketzedeler iizerinde ko~tugundan dolay1 yorum; tebaruz ettirmek istiyorum ki 
l'iirk yakazas1, diger vazifelerini unut- gerc;i yer sarsmhsi bir~ok vatanda~ yur
mu~ ve uyumu~ degildir. Memleketimiz dunu mahvetti; lakin h1yanet zelzf'lesile 
ileri ve ~erefli bir medeniyet bucag1 ola- yiktlacak tek bir gonul yoktur! 
caktir, Bu gayeden bizi ne yer sarsmtlSI Faztl Ahmed A YKAC 

.Halktn teberru ettigi e,ya sevkedilmek uzere 
haztrlandt, Komiteler merkezinin emri bekleniyor 

(Ba§taratz 1 tnct sahifede> 
mi§tir. Bu ciimleden olarak komitenin bu 
gi.indcn itibaren hergi.in toplanmast ve 
Ticaret Odasma kaytdh bulunan erbab1 
sanayi ve ticaretle ki.ic;iik tacirlerin Vila
yete davet edilerek kendilerinin gerek 
para olarak gerekse e~ya ile yapabilecek· 
Jeri yard1mm tespiti takarri.ir etmi~tir. 

Bugiinkii iftima 
Bugi.in davet olunacak ticaret ve sana· 

yi erbabmm isimleri tespit olunarak ken
dilerine davetiyeler gonderilmi§tir. 

Vilayette mi.ite~ekkil komite, yalmz er
bab! ti<.aret ve sanayiin yapacak lan yar· 
dtm miktannt tespit etmekte ve bu mik -
tarlan KlZilaya bildirmektedir. T ahsilat 
dogruca K•ztlay tarafmdan yap1lmakta -
d1r. 

Esnaltn yardzmt 
Diger taraftan lstanbul esnaft da fe -

laketzede karde§lerine yard1m ic;in bi.i · 
yi.ik bir gayretle harekete gec;mi§ bulun· 
maktadtrlar. Ticaret Odast Esnaf §ubesi 
mi.idiiri.i Kaztm Y orulmaz di.in cerniye-t 
reislerile bu hususta temaslarda bulun -
mu§tur. 

Takarriir eden §eklc gore, §ehrimizde
ki 36 esnaf cemiyeti iane derci hususun· 
da ayn ayn c;ah§acaktu. Cemiyet idare 
heyetleri, esnafm verim kabiliyetini bil -
dikleri i<.;in bu §eklin daha faydah olaca
gt muhakkak addedilmektedir. 

Cemiyet idare heyetleri, diin umumi 
tatilden de istifade ederek iane de1cine 
ba~lamt~lar ve ilk toplanan miktarlan di.in 
ak~am Ktztlay merkezine teslim etmi~ler· 
dir. 

Bir lngiliz firketinin teberruu 
Memleketimizden zaman zaman tiitiin 

mubayaatl yapan ~irketlerden Bnti~-A
merikan Tabako diin Ticaret Odas1 reisi 
Mithat Nemliye gond,..rdiiH telgrafla fe -
laketzedeler emrine I 00 lngiliz lirasmm 
tahsis t"dildigini bildirmi~tir. 

Tiitiin amelesinin yardrmt 
Mithat Nemli ti.iti.in depolan ameJderi 

de hirer yevmiyelerini felaketzede yurd
da~lan emrine tahsis etmek i.izere pazar 
gi.ini.i c;ah<~ml~lard!r. 

Kasablarm teberruu 
Istanbul Kasablan cemiyeti felaketze

delere mevcud parasmm yi.izde ellisi olan 
1500 liraYJ ayuarak K1z1laya vermi~tir. 
Bi.iti.in kasablar ve celebler de bi.iyi.;ic te
berrularda bulunmaktadtrlar. Kasablar 
cemiyetine bagh bulunan sakatc;z esnaf1 
da bir ay miiddetle her koyun sakatt ba
§tna bir kuru§ teberrua karar vcrmi~ler 
ve di.inden itibaren bu teberrua ha!?laml§· 
lard Jr. 

Sevkedilecek efya hazrr ! 
Cumartesi gi.ini.i Dumlupmar vapurile 

Giresuna 3 dokotr, iki sthhiye memuru. 
iic; hastabaktct, Orduya iki doktor, 2 stk
hiye memuru, i.ic; hastabakJct ve aynca 
I 0 7 7 parc;a yiyecek, giyecek e§ya ve Slh
hi malzemesi gonderilmi§tir. 

Pazar gi.ini.ine kadar Istanbul ve kaza
larJ K1Z1lay mi.imessilligine 13 3,000 lira 
nakden teberruda bulunulmu§ ve aynca 
I 0 binlerce parc;a e§ya teberru edilmi§· 
tir. 

Teberru edilen e§yalar sevkedilecek 
mahallere aid olmak iizere emre amade
dir. Taahhiidat ve gazetelere verilen pa
ralar bu yekuna dahil degildir. 

V iUiyetin raporu 
Vilayet di.in Milli Yard1m umum1 mer

kez komitesi riyasetine §U malumatl gon
dermi§tir: 

I - Cumartesi gi.ini.i hareket eden 
Dumlupmar vapurile biri Giresuna di~eri 
Orduya olmak i.izere iki heyeti sthhiye 
gonderilmi§tir. 

Bu heyeti sthhiye ile birlikte I 077 par
c;a giyecek ve yiyecekle e§ya ve sthhi 
malzeme gonderilmi§tir. 

2 - Di.inki.i pazar gi.ini.ine kadar ka • 
zalara ve Istanbul Ktztlay mi.imessilligine 
yaptlan teberru 133,000 lira nakid ve 
aynca onbinlerce parc;a e§yada. Bazt ka
zalardan heni.iz netice almmadtgt 1c;m 
bu miktann 180,000 liray1 buldugu zan· 
nediliyor. 

3 - Gazetelere verilen teberrularla 
taahhi.idat bu yekuna dahil degildir. 

4 - Bundan sonra yap1lacak teberru
lar gi.ini.i gi.ini.ine arzedilecektir. 

5 - T eberru edilen e§yalar tasnif edil
mektedir. Emir buyurulan mahallere sev· 
kedilecegini arzederim. 

Istanbul Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi K1rdar 

V alinin teltisleri 
Vali ve Belediye Rei~i Lutfi K1rdar, 

di.in KIZIIay ve Halk Partisi merkezlerini 

ziyaret etmi§ ve felaketzedeler ic;in teber• 
ru ve e§ya kaydma aid i:,leri gozden ge· 
c;irmi~tir. 

Efyalar nasrl sevkedilecek ? 
K1zday kaza merkezlerile Parti ve 

Halkevlerince toplanan e§yalar KIZ1lay 
vilayet merkezine sevkedilecek, merkez 
bunlan orada bi.iyi.ik bir depoya yerle~ • 
tirerek tasnif ettikten sonra merkez Milli 
komitesinin verecegi direktife gore icab 
eden yerlere sevkedec~ktir. 

Diinkii faaliyet 
Di.in devair de tatil oldugundan teber· 

ru ve e§ya yard1mma kaza ve nahivelerde 
ehemmiyetle devam edilmi~, ka~alarda 
halk felaketzedelere yaJdJma davet ohm· 
mu~tur. 

Beylerbeyinde de halk birbirile yan~ 
edercesine teberruda bulunmu~. k1sa bir 
mi.iddet zarfmda I 000 lira ile i.ic; kamyon 
dolusu e§ya toplanmt§tJr. 

Oski.idar Kmlay ve Halk Parti8inin 
yardJmile felaketzedeler ic;in be§ bin lira 
toplanmt§hr. 

Oniversitemiz erkanmdan doktor Mu
zaffer $evki Y ener zelzele felaketzedeleri 
it;in milli komiteye 500 lira teberruda 
bulunmu~tm·. 

Eminonii Halkevinin e~ya teselliim 
biirosu 

Eminoni.i Halkvinden: 
Zelzele felaketine ugrayan karde§le • 

rimizin yard1mma ko§mak isteyen hami • 
yetli yurdda§lara bir kolayhk olmak i.ize
re Evimizin (:aga)oglundaki merkez bi
nasmda bir cE ya teselli.im bi.irosu) ac;tl· 
mt§tlr. Her ti.irli.i e§ya makbuz mukabi
li teslim ahnacakttr. 2 3340 a telefon e• 
dildigi takdirde bizzat adam gonderilmek 
suretile e~yalar evlerden de aldmhr. 

Memlekette yardtm 
lzmitte 

lzmit l (Hususi) - Zelzele Felaket
zedelerine Y ard1m komitesi bi.iyi.ik bir 
gayretle c;ah~maktadtr. Kazazede kardes· 
lerimize yardtm ic;in her taraftan teber~
lar devam etmektedir. 

lzmirde 
lzmir I (Hususi) - Erzincan felaket

zedelerine yaptlan yardtm miktan 28 bin 
liray1 bulmu§tur. E§ya teberruu azami Qe· 
kilde devam ediyor. lzmirden dogrudan 
dogruya S1vasa vagonlar haztrlanmakta
dJr. 

Taziveler 
Yunan Bafvekilinin milletimize 

mesa it 
Atina, I (a.a.) - Yunan Ba§vekili 

Metaksas Anadolu ajanst vas1tasile Ti.irk 
milletine a ag1daki mesajt gondermekte
dir: 

cMi.imtaz dostum SaracoiHunun Yunan 
milletine mesaj1 bizi fevkalade mi.itehas
sis etmi§tir. Ti.irkiye, ugradtgJ felaket ic;in
de bile, Yunanistan hakkmda muhabbetli 
so~ler buluyor ve iki milletin mi.i~terek is
tikbali hususunda imanmt muhafaza edi
yor. Hic;bir felaket kar\'tsmda sarstlm1yan 
boyle milletlerin mukadderatt ancak bii
yi.ik olabilir. Eminim ki, asil Ti.irk milleti 
onun bariz vasf1 olan faaliyeti sayesinde, 
harabeler i.izerinde yeniden parlak eserler 
yiikseltecektir. Y ann ba~layacak olan ve 
kuvvetli olmasJnl temenni ettigim ayni se
ne ic;inde iki memleketimiz tarihin kendi. 
lerine vazife ktldtgt sulh ve medeniyet 
eserindc el('le te~riki mesai edecektir.:. 

Marsilya'da iane toplanryor 
Marsilya I (a.a.) - Anadolu zelzele 

felaketzedelerine yardtmda bulunmak 
iizere bir iane komitesi ac;tlmt~tlr. Ma1·~il· 
ya komitesinde toplanacak olan ianeler 
Ti.irk ba~konsolosluguna teslim edilecek • 
tir. 

Er.ne i matbuatta 
Y unan gazetelerinin nefriyatt 
Atina, I (a.a.) - Gazeteler, Anadolu 

zelzelesi mi.inasebetile kardes ve mi.ittefik 
Ti.irk milleti hakkmda harar;tli makaleler 
yazmakta devam ediyor ve harab olan o 
gi.izel yerlerin resimlerini bastyorlar. 

Eleftron Vima gazetesi diyor ki: 
« Yard1m i§lerinin fevkalade mi.i~ki.il 

~artlara ragmen biiyi.ik bir si.ir"atle temin 
edilebilmi!! olmast, Tiirk devlet te§kilau
nm ne kadar mi.ikemmel oldugunu ispat 
eder. F elakete ugrayanlar ic;in zaruri ih· 
tiyac maddelerinin mubayaast i~in Yuna• 
nistanca verilen on bin Ti.irk lirasmdan 
maada Yunan halk1 arasmda bunlar i~;in 
iane toplanacakttr. Yunan Ktztlhac;t, KJ
z!laya hizmetl~rini arzeylemi§tir.) 

KIZtbrmak vapurunun feci aktbeti 

t, 

Ktzthrmak vapurunun Sinob ac;1klannda parc;alanarak battlgmt ve miiretteb~
tmdan hi.; kimsenin maalesef kurtulamadtgmi yazml§tlk. Sinob muhabirimizin 
gonderdigi yukanki resim, KIZihrmak vapurunun feci aktbetini goster!f!ektedir. 

• 
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Macar takiini dun 
1t1uhtelitle berabere kald1 
.Kar ve 

giizel 
yagmur 

oldu, 

kendi 

albnda oynanan 

Macarlar ikinci 

kalelerine attdar 

rna~ ~ok 
say1y1 

Muhtelit jtaktmm kalectsi, guzel b!r kurtartf yaparak blr gole m4n! oluyor 

Ferensi Varu~ taktmt §ehrimizdeki son ga, sola yeti~en iki miidafiin oniinde cid
mac;;tru dUn Taksim stadmda istanbul den fevkalade oynayan Esad, biitiin kom· 
muhteltile yaptt. l!k devreyi 1-0 galib hi- binezonlan bozan bir oyunla ileri yardtm 
tiren Macar taktmt, ikinci devrede kendi I etmil!tir. Cihad da fevkalade kurtan§larla 
kalesine bir sayt yaparak berabere vazi- bu i§e kan§mt§ttr. Muhtelit taktm•n tam 
yete gelmi§ ve mac;; stkt bir miicadeleden miidafaa halinde iken doktor Saru§i tek-

Sa bah, ogle ve ak§atn 
Her yuaektea soara mutlaka 

ditlerl ai~la temizlemek 
ginde 3 dela 
laztmd~r! 

~tiNKti UNUTMAYINIZ Ki 
Baktmstzltktan 

bademcik, ktzamik, 

ta zatiirrieye yol 

yapan di§ etlerile 

c;iiriiyen 
enfloenza 

ac;;ttklan, 

ki:iklerinde 

di§lerin 
ve hat

iltihab 

mide 

hummas1, apandisit, nevrasteni, stt. 

rna ve romatizma yaphgt fennen an· 

la~1lmt~ttr. Temiz agtz ve saglam 

di~ler umumi viicud saghgmtn en 

birinci ~artJ olmu§tur. Binaenaleyh 
di§lerinizi her gi.in • laakal 3 defa 

(Radyolin) di§ macunile ftrc;ahya. 

rak sthhatinizi garanti edebilirsiniz. 

Bu suretle mikroblan imha ederek 

di~lerinizi korumug olursunuz. 

• RAPYOLIN 

RADYOLi 

• • 

Bitia tehUkelere kar11 sthhatinizi korur. 
Sabah, ligle ve ak,am her yemekten sonra 

gUnde a defa di,lerlnlzi ftr~alaymaz. 

sonra 2-2 berabere bitmi§tir. ba§tna siirdiigii topu, iki miidafi nrasmdan Miktan Behcr formastnm Muvakkat 
16 ki§ilik bir kadro ile tic;; gi.in zarfmda stynlarak 38 inci dakikada kaleye soktu. c t N s t Co~ Azt muhammen Fl. c. Tutan teminatl 

Yiiksek Deniz Ticareti Mektebi Miidiirliigiinden: 

iistiiste tic;; mac;; yapan F. T. C. kendisin· F. T. C. nin bu miiddet zarfmdaki oyunu s L Lira K. . ira K. Lira K. 
den beklenen oyunu diinkii mac;;ta daha kendi kendilerine antrenman yapan bir 1000 aded kltab tablyesl 80 60 forma 32 00 2560 00 ) 
giizel gostermi§, lstanbul muhtelitinin de taktm manzarasmda idi. Cildiye 1000 aded 35 350 ) 255 75 
zaman zaman parlay an oyunu bu son rna· Devre I -0 muhtelitin maglubiyetile Resim ve §eklller kli§e 40000 30000 SZM 125 500 ) 

c;;t zevkli bir §ekle sokmu§tur. bitti. 
Biitiin giin kar, yagmur ve doluya Jkinci devrede F eyzi c;;tktt, Salahaddin 1 - Mektebimiz tedrisab i~in 500 aded buhar makineler hesabati ve 

34! aded temaml 
tutulan Taksim stadmda tam manasile merkez muavine geldi. Basri de sol ac;;tga tefazult kitablarmm tab ve teclldiyeleri a~tk eksiltmiye konulmu§tur. 
obek i:ibek gi:ilciikler viicude geldigi ic;;in, ahnd1. 2 - Eksiltme 3/1/940 tarihine rashyan gai'ljamba gilnil saat 14 te Yiiksek Deniz Tica-
oyun esnasmda zevkine doyum olmaz Adamaktlh ba§layan dolu altmdaki o- re1i Mektebi MiidUrlilkUnde toplanacak Komisyonca yapllacakbr. 
inceliklerin ba§lamasile yanda kalmast bir yun bize golde nastl futbol oynanabtlece- 3 - Bunlara aid tartname l~in Mekteb Muhasebesine mUrac:aat edilmelidir. Eksiltmiye 
oluyordu. gini de gostermi§ oldu. lttirak edeceklerln 2490 sayl11 kanunun 2 ve S iincll maddelerindeki vastflan haiz ve Tlcaret 

Azami bir mukavemete ve bunun ne· Bu devreye c;;ok canlt ba§laylln muhte- Oda!mm 1939 belgesinl hamll olmalan l8.zund1r. 
ticesi biiyiik bir fedakarhkla oyunu bat· lit taktm, sahada agnaksak hareket eden ' - Ekslltmlye iftirak edeceklerin yukartda yaztlt muvakkat teminatlanru Istanbul 
tan eona kadar idameye c;;ahgan Istanbul Macarlann bu hallerinden istifadeye bag• YUksek Mektebler Muhasebeciliaine yabrdtklanm gosterir makbuzlarile veya banka mek-
muhteliti ktrmtzt gomlekle ba§ladtgl o • vurdugu ic;;in bir arahk oyuna hakim ol· tublarile ve bu gibi tabiye i§lerinden asgar! il~ bin lirahk I§ yapbgma ve muvaffakiyetla 
yundan siyahlara biiriinmii§ bir ~ekilde maga ba~ladtlar. Bodurinin, Macar kale• ba~arch~na dair vesikalarile tayin olunan giin ve saatle Mektebde mUte§ekkll Komisyonu 

sahadan ~tktt. sine dogru ko§tugunu goren sol miidaH, -
mahsusuna miiracaatlerl. (10389) 

F. T. C. hi.icum hatttmn en tehlikeli vaziyeti tehlikeli goriince topu kaleciye 
vaziyetlerini cant pahasma savu§turan vermek istedi. 0 Strada ileri fnlamtg olan 
muhtelit taktmm cansiparanelikte rokord- kalecinin bnakllgJ bogluga da top 14 Un
meni saytlan Faruk bir arahk gomlek de· cii dakikada kendi kendine girdi. 
gi~tirmege mecbur kalmt§, gomlei:n ko· Beraberlikten kurtulmak i~in iki tara
lunu giymege vakit bulamadan yaptlan fm da sarfettigi gayret ic;;inde oyun gene 
bir hiicumu onleyebilmek ic;in ~tplak vii· Macarlarm lehine dondii. Sol ic;; Kiselinin 

··nu cramurdan gol. keailen k.alenin oz· korkunc bir hiicumunu Faruk hcline ya
tasma atarak son dakikada o vaziyette Pt§arak kesti ve muhakkak bir gol kurtar· 

bile bir goJe mani oJmu§tU, d!. 
Bu beraberligi bozmaga ~ah§an iki ta· 

En giizel oyunlanm diinkii mac;ta goste· raf da i§i sertlige dogru gi:iti.irmege ba•· 
ren Macarlar anla§mt~ bir taktmm bilerek , lad1klan sualarda yer yer giili.inc sahneler 
yapabilecegi en giizel kombinezonu gi:is • olmu§, di.i§en ve kalkanlann haddi ve he· 
termi~. fazla sayt c;;tkaramaml§ olmalan· b sa 1 kalmaml§hr. 
na ragmen birinci devredeki bu ahenkli Kiic;;i.ik ~arusinin §ahsi bir hi.icumu ve 
oyunlarile bu §ekilde oynanan futbolun akabinde c;;ektigi enfes bir §iit 24 iinci.i da
nekadar zevkli olabilecegini ispat etmi§· 
lerdir. kikada misafir taktma ikinci say1y1 ka • 

zandtrdt. 
Birinci likteki zay1f tak1mlarm, kuv • Musadan gelen ileri bir pas, Basriye 

vetli taktmlanmtz kar~tsmda na~<tl bir gec;;ti. Basri topu ortaladtgt zamanda Me
miidafaa ile oynadtklan hemen hergiin lih 35 inci dakikada gene beraberligi te· 
tesadiif ettigimiz mac;;lardan oldugu ic;;in mine muvafafk oldu. 
onlarm miidafaalan nastl takdiri mucib Sonlara kadar Cihadm fevkalade kur· 
olursa, F. T. C. nin teknik taktmt kar§t - tar1~larile gec;;en mac;; da nihayet 2-2 bera
smda c;;ok yanh~ dizilmi§ olan muhtelit bere bitti. 

taktmm fedakarhg1 a§an oyununu da tak- Istanbul Futbol AJ·anhgwina 
dir ve tebrik etmek l~1mdtr. 

••• 
Y e~il beyaz c;izgili forma ile sahaya c;;t· 

kan F. T. C. iki ac;;1k oyuncusunun sakat 
olmast dolaytsile sag muavin La7ar sag 
ac;tk, sol muavin Bo§a da sol ac;;tk oyna· 
mt§, diger oyuncular birinci mac;;taki yer
lerini almt§lardu. 

latanbul muhteliti ise: Cihad • F aruk
Salim • Musa, F eyzi, Esad • Melih, Bo
duri, Hakkt, ~eref, Salahaddin. Ma~1 
Ahmed Adem idare ediyordu. 

Macarlann yapttgt hiicuma, hemen mu· 
kabele imkamm bulan muhtelit taktm, ta· 
savvurun fevkinde aksayan Melihin yii
zi.inden daha ilk dakikalarda yaptJgt hii
cumlann sonunu getiremiyordu. 

Yava§ yava~ oyunu diledikleri ~ekle so· 
kan Macarlar, hakimiyeti almago. bafllar
ken, i§ mi.idafaanm ba§ma patlam1~ ve sa-

avukat Abdullah tayin edildi 
lstanbul Futbol Ajanhgma ve hakem 

komitesi reisligine yeniden avukat Ab • 
du~lah tayin edilmi11tir. Bir ajan muavin· 
ligi ihdas edilmi~. bu mevkie Siileyma
niyeli Muhtar getirilmi!!tir. Hakem komi· 
tesi azalanm Kemal Halim, Nuri, Cafer 
ve Muhtar te§kil etmektedirler. 

F elaketzede karde~lerimiz 
i~in bir turnuva tertib ediliyor 

Istanbul Bolgesi Ba~kanhgmdan: 
Erzincan felaketzedelerine yard1m 

maksadile Galatasaray, F enerbah~e, Be
§ikta~, Vefa, Beykoz, Beyogluspor, Kur
tulufl ve $i~li kuliibleri arasmda bir fut
bol turnuvast tertib edilecektir. Bu kuliib
lerin miimessillerinin bu ak~am saat 18 de 
T aksimdeki bolge merkezinde haza bu
lunmalan rica olunur. 

(ilicumhuriyetBJI Ka)'l av kopegi 
l}=fl ©1 0 k ~ lYl '0: lUlli"iH\JI 

Belediyenin nazar1 dikkatine 
Pa§abah~ede oturan blr kar!lmlzden al

dt~tmtz mektubdur: 
On be§ senellk uzun bir !ntlzar devres1n

den sonra nlhayet !hales! yaptlan Beykoz -
inclrkoy ~osesin!n aradan iki bahar ve blr 
yaz mev.slml ge~m!~ olmasma rakmen he
niiz amellyat1 lkmal edilemem!§tlr. 

Blr buc;uk kilometreden !baret olan bu 
yo! kt:;; ve b!lha.ssa ya~t§ zamamnda ge -
c;llmez blr hal almakta ve bu yiizden c!vr.r 
halk1 !le fabrlkalarda c;all~an ameleler bu
yiik gii~Ii.ikler !.;inde kalmaktadtr. Amell
yat blt'.nceye kadar mevcud elektrlk dlrek
lerlne b!rkac Ill.mba !IA.vesl hususunda alll.
kadarlara emir vermek .suret!le blzl bu 
derdden kurtarmasm1 saym Vallm1zdcn ri-
ca ederlz. · 

Kay1b aramyor 
Ku~adall Abdullah o~Iu Fazh !:d y1I once 

t;atalca jandarma merkezlnde tezkere bl· 
raktp orada kalml§tlr. 

Biz buna miiteadd!d defalar melttub gon
derdl~lm!z halde cevabtm olmtyorut. Ha -
yat ve mematmdan haber1 ol anlarm a§agl
dakl adrese blldirmelerlnl rica ederlz. 

Somada hanc1 Hasan Ka«;an 

Diiz siyah renginde Leter cinsi tiiylii 

bir av kopegi Taksim Talimhane cadde

einde kaybolmu11tur. Bulana veya yerini 

haber verene 5 lira hediye verilir. 

Taksim Abdi.ilhak Hamid caddesi 

Ugurlu aparhman No. 

(Gtyab karan) 
Fatih Sulh 3 i.incii Hukuk Hakimligin

den: 

Kad1koy Moda caddesi Sarrafali sokak 
13 numarada otururken halen ikametgaht 
me~hul bulunan E§ref Varola: 

Kanmz Hatice vekili avukat lsmail 
Hakkt tarafmdan aleyhinize ac;tlan nafa. 
ka davasmda ikametgahtntZJn mec;huli
yeti hase bile ilanen yaptlan tebligata rag
men mahkeme giinii olan 25/12/9 39 sa
at I 0 da mahkemeye gelmediginizden 
hakkmtzda g1yab karan verilmi§ ve muha
keme 5/ 2/ 940 saat I 0 a talik edilmi§ ol
dugundan miiddetinde itiraz edip mahke
meye tayin olunan giin ve saatte gelme
diginiz takdirde gtyabtmzda hiikiim veri. 
lecegi tebligat makammda olmak iizere j. 

Ian olunur. 

Harb Aka demisi Komutaniigindan : 
Harb Akademislne yevmiye U~: lira i.icretle 

tlnden tllsdikll ikinci derece ehliyetnameyi haiz 
Taliblerin 8 ikincikanun 940 tarihine kadar 

mUracaat eylemeleri. 

blr elektrikc;l ahnacakbr N af1a Veklle
olmasl ,artttr. 

A l" l"ILD 

Y1lchzda Harb Akademisi komutanhgma 
(10784) 

Os\ciidar, Hakimlyeti Milli ye caddesinde No. 103 

MUNEVVER CEVAD 
Hersene ytlba~mda ve ayl1k ke,idelerde en biiyiik ikramiyeleri verdigi gib 

Mtlli P1vango ytlba~t ke,•desinin en biiyiik 1kramiyesi olan 

600.000 liray1 
~~~~!_~11=3~2=5~N~o .. lu biletle Ya~ar ve arka 'a,lartna v~rdi, 

Tornaea, frezeei 
abnaeakt1r 

Tesviyeei, 
Demirei 

Askeri Fabrikalar Umum Miidiirli.iiiinden 1 

ve 

FabrlkalartmiZda ~ah~hnlmak iizere lyl tesvlyecl, tomact, Jrezecl ve demircl alma
cakhr. Isteklilerin lmti.h;lnlart yap1lmak Uzere Kirikkale Gurup MUdUrlU~ii lle Ankara, 
lzmir ve Ze;vtinburnu SiUib fabrik.alarlmiZ Mi.idiirliiklerinden birine miiracaatlerl. (10428) 

Gazi Terbiye Enstitiisii Direktorliigiinden : 
1 - Okulumuz talebesi i~in kuma§, ~ilik mUteahhide aid olmak !izere elbise s .. tm ahnacakhr. 
2 - A:;ag1da cins, miktar ve muhammen bedeli yaz1h elbiseler hizalarmda gosterilen gUn ve 

saatlerde ayrt ayr1 ihalesi yap1lacaktlr. 
S - ~artnamesinl gormek lstiyen okul idaresine mUracaat etmelidir. 
4 - isteklilerln mezk{lr giln ve saatte Ankara Mektebler Muhasebecill~ino yabracaklart 

teminat makbuzlarile birlikte mezkur Muhasebecilikteki Komisyona gelmeleri. (10463) 

Cinsl 
Er. talebe elbisesl 
Ktz tslebeye tayyor 

Miktan 
220 - 230 
130 - 135 

Beber ta- Muhammen ilk ihalenin ihale ihale 
knnm fiab bedeli teminat Qekll giinU saatl 

33 7590 569,25 Kapab zarf 3/1/ 94U 15 
26 3510 263.25 A91k eksiltme 3/1/940 16 

~OLANT5[ 
NY. 

350 yi miitecaviz albn madalya ve zafer 
biiyiik miikafat, birincilikle diplomalar 

I I 

I I 
RASA 

Benzerine Avrupada bile tesadiif edilemez. Hastalara hayat ve ~ifa vere1 
sinirleri teskin eden, rub!: 1zttrablan azaltan bu me~hur kolonyaya ec 
nebiler bile tap1yor, hayran ve meftun rnemleketlerine hediye olarak 

gi:inderiyorlar. Denebilir ki, !ngiltere, Fransa ve bi.itiin yiiksek milletlerin 
kolonyalarma faiktir. 

O·DO·KiNiN BAS AN 
ve HASAN SAC:: SABUNU ve SAMPUANLARI sa~larm dokiilmeslne 
mimi olur. Ayni zai'Jianda sac;lar1 kuvvetlendirerek fevkal!de bir letafet verir. 

HASAN Deposu Yeni Adresi: 
Bah~ekap1, Beyoglu Tramvay duragt kar,tsmda 

istaaltal 
Beyoglunda Tomtom mahallesinde Ada sok;lg mda 303!1 5;1y1h nikelajc;t Nurharun 

diikklm ittli!Bllndekl mahalde demircilik yapmlf olan mi.itevetfa Atan~ Vafyadis veresesine: 
Murisinlzin 1/ 6/934 tarihinden 10/4/937 tarihine kadar Galatasaray Maliye ~ubesine ver

dlgi milstahdem bordrolarile bunlar iizerinde odenen vergi tediye makbuzlarrm ibraz etmek 
lizere IIAn tarlhinden 15 giin l!arfmda Galatada Hiidavendigar han1nda istanbul 2 No.lt 
itiraz komisyonuna miiracaatiniz tahtt karara altnmt§ oldugundan keyfiyet teblig makrum
na kaim olmak Uzere Uan olunur. (4) 

lJevlet uemzyollar1 1sletme Umum NtiJdi.iriUr•u llanlar1 

1 - Bostanct !skelesinde kltin ~ab kulUbe ile Sarnatya lskelesl civarmda ldareye aid 
bir ana a~tk ortttrma lle kiraya verllecektir. Kira milddeti 15 K. San! 1940 tarlhinden 
ltibaren may1s gayesine kadar olmak i.izere dort bu~ttk eyd1r. 

2 - Bu miiddetin muharnmen bedeli kulUbe ic;in 22,5 ve arsa lgir. 41.25 lrladtr. 
Muvakkat teminatlar1 bir lira altrru§ dokuz kuru§ ve ii~ lira on kuru§tur. 
3 - Artttrma 12 K. Sani tarihine musadif cuma gUnii saat 10,30 da Tophanede Umum 

Miidiirliik Ahm Satun Komisyonunda yapiiacaktJr. 
4 - 'I aliblerin ~artlar1 ogrenmek i~in hergiin Malzeme ~ubesine ve arttJrma i~in de 

yaz1h giin ve saatte Komisyona gelmelerl. (10717) 

Muhmmen bedeli 20800 lira olan 80 ton karpit 9/1/1940 sah giinU saat 15 te kapall 
zarf usullle Ankarada !dare binasmda satm almacakbr. 

Bu ~e girmek isteyenlerin (1560) liraltk muvakkat teminatla kanunun tayln ettl~ 
vesikalar1 ve tekliflerinl ayni gUn saat 14 e kadar komlsyon relsllglne vermelerl lAzimdtr. 

;iartnameler paras1z olarak Ankarada malzeme dairesinden, HaY,darpatada tesellfun ve 
sevk §efliginden dagttllacakbr. (10605) 

Ankara Belediye Reisliginden : 
1 - Otobiis ldaresl i~in liizumu olan 34/7 eb'admda Fayriston, Guudyear, Dunlop, 

Kontinantal, Mi§len nev'indan 400 aded dii ve 400 aded i~ lastigi pazarhkla altnacakbr. 
2 - Muhammen bedeli 66800 liradll". 
3 - Teminat 9180 lirad1r. 
4 - ~artnamesini gormek istiyenlerin Encfunen kalemine ve !stcklilerin de 5/1/ 94() cuma 

giinii Belediye Encfunenine miiracaatlcri. •6705~ (10903) 

istanbul Elektrik, Tramvay 

isletmeleri Umum 
' fdaremlzin bir senelik ihtiyac1 i~in 6800 aded dokme 

pazartesi gUnU saat 15 te pazarltkla ihale edilecektir. 
Muvakkat teminat 600 llradtr. 

ve Tiinel 

Miidiirliigiinden : 
fren takozu teslimi i§i 15/1 /940 

l~t.ekliler. ~artname almak Uzere Metro hamn 4 UncU 
milracant edebilirler. 

kahnda Levazim MUdiir!Ugune 
(10860) 

Bug day sat111 
Karacabey Haras1 Miidiirliigiinden : 

Hara mahsuUitrndan iki yiiz bin kilo bugday kapah zarf usulile 88tl!;a ~Ikar1lm1~tlr. 
Arttirma 9 ikincikanun 940 tarihine mUsadu salt gUnU ogleden sonra saat on be§te 

Hara merkezinde yap1lacakttr. 
Satilac:ak bu~daym beher kilosuna dort bu~uk kuru~ ktymet tahmin edilmi§t!r. Mu

vakkat teminat (675) altt yilz yetmi§ be§ liradtr. isteyenlere §artnamesi parasu: olarak 
Hara muhasebesinden verilmektedir. 

tst'eklilerin muktazi vesalk ve teminatlarile birlikte arthrma giinii Harada bulunma-
lan UAn olunur. (10599) 

------------------------~·------------------------------------------------------~ 

izllir Belediyesinden : 
Belediye bavagazl fabrikasmm senelik ihtiyac1 !~in satm almacak sekl% bin ton Zon· 

guldak Zero dis c0,10• lave maden komUrii, Havagazi idaresinden iki lira otuz kllrUI 
bedeli mukabilinde verilen ~artnarnesi muclbince kapalt zarfh eksiltmlye konulmu,tur. 
thale!l 3/1/940 ~"rtamba gUnU saat 17 de olup muhammen bedeli doksan iki bin lirachr. 
2490 I!BVlh kanunun tarifatt dahilinde hazll"lanml§ teklif mektublan !hale giinii azaml 
saat 16 ya kadar Enciimende Riyasete verillr. Muvakkat teminall be§ bin sekiz yUz eill 
liradtr. c4555~ (10431) 



TEK OLLU 
nda da Rekorlarin Rekoru 

En biiyiik ikramiyeler: 
aded 30.000 

600.000 LiRA, 300,000 LiRA, iki aded 
LiRA, Y edi aded 20.000 LiRA, On 

50.000 100.000 
be~ 

LiRA, iki 
10.000 aded 

aded 
LiRA verdi 

LiRA. 

600,000. 300,000. 100,000. 50,000 LiRA KAZAN AN 
Talihli mii,terilerimizden te11hirine 

asdlar1 fotograf ve 

miisaade 
adresleri 

aldigimiz dordiiniin fotograf1 
gi,emin came kanmda asibd1r. 

a11ag1da 
Herkes 

s1ra Ianmisbr. 
' 

Kazanan biletlerin 
gorebilir. 

TEK KOLLU CEMAL'in Prenslbi: Satafatlt ve Yaldtzlt Soz Yok, Dabna 
Dakikat, Daima Dojrulok. iste; Canlt En Yeni Birkae Niimone: 

600,000 lira kazanan talihliler TEK KOLLU 
CEMAL'den paralarm1 ahyorlar 

300,000 lira kazanan talihli kii.;iik bayan paralarmt 
aldtktan sonra TEK KOLLU CEMAL'le beraber 

100,000 lira kazanan Beykozlu talihli Bayanlar 
TEK KOLLU CEMAL'den paralarmt ald1ktan 

sonra gi~cmiz oniinde 

20,000 lira kazann Atday Denizalb gern1smm 
kahraman gediklisi TEK KOLLU CEMAL'den 

ikrarniyesini ahyor. 

DiKKAT: Birinci Kqidede devam etmiyen: say1n 
!Jii,iill i~z,.amiyesi 

halka 11/2 lira ile iictincii kqide bileti verilir. 
J 5 o, 0 0 0 , ...... .. / 

sipari,Ieri 

istanbul 

~ok • ser1 ve muntazamd1r. telgraf adresi: iSTANBUL - TEK KO LLU. 

:\DRESE Eminonii No. 27 TEK KOLLU CEMAL Gi~ESi sahibi 

CEMAL GOVEN yerde 

SAATiNiN KIYMETiNDEN 

FAZLA DEC.ERt VARDIR. 
Ayni fiata bir A R L 0 N 
saati almak kabil iken 

, ba~ka saat arama~a 
hacet yoktur. 

Giizel bir hediye 
sunmak isterseniz 

Altm - Platin ve elmash 

ARLON I Saatlerini takdim ediniz. 

..... saa•t•t•~•d•e•p·o·s·u·: .. isBt·a~n·b·u·l·,·S·u·l·t·anillh•a•~•a•rn ... C.a·rn--c.IbBa.~.~.h .. an ... 1 .. in•c•i .. k•a•t• ..... 11 

1st. P. T. T. Miidiirliigiinden: 
idare mi.istahdemini i~in 5150 taktm elbiscnin yaptmlmas1 ~i kapah zarf usulile 

eksiltmiye konulmu~tur. Eksiltme 5/ 1/940 tarihinc rasthyan cuma giinii saat 15 te B. 
Postane binast birinci katta toplanacak Miidiirliik Alrm Sabm Komi~yonunda yapilacakbr. 

Muhammen bedcl 93095 lira 30 kunl§, muvakkat teminat 5905 liradtr. 
Isteklilerin bu baptaki §artnamelerini 233 kuru§ mukabilinde almak ve muvakkat 

teminatlanru Yabrmak iizere ~ah§ma giinlerinde mezkur Miidiirliik idari Kalem Levazun 
ktsmtna eksiltrne .saatinden blr saat evveline kadar kanunun tarifine gore haztrlam!§ ol
malarl laZim gelen mektublarmt, teklif mektubu, 939 senesi it;in muteber Ticaret Odas1 
vesikasl muvakkat teminat makbuzu veya muteber bir banka mektubunu havi olarak 
:Yukanda ismi ge~en Komisyon Ba§kanllf:ma No.h makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. 

(10467) 

Seri evkati en dogru gosteren, hicri ve rumi klSlmlarile, hava 
degi~melerini, gtizel f1kralan, bayram ,ylldiiniimti gibi mtihim giinleri 

ve her sayfamn arkasmda yeni bir yemek tarifini ihtiva eden: 

RESiMti AYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
Bitmek ib:eredir. Derhal siparis ediniz: 

Biiyiik Boylar (Tablosu ve pulilc) Toptan 15 Kr. 
Orta ,. ( » • ) ,. 12,5 » 
Kii-:iik ,. ( » • ) • 10 » 

Adres: Resirnli Ay 1\fatbaasi T.L. Sirketi - istanbul 

i(iitahya Askeri Satinalma 
Komi~vonu Baskanbg1ndan : 

1 - Kiitahya 'I'ayyare Alay garnizonunda c56443» lira c62• kuru§ ke§if bedelli iki erat 
l><lvivonu yaptlrllacakttr. 

2 - Eksiltme kapalt zarf usuliledir. 
3 - Eksiltmesl 9/1/940 salt giinii saat 11 de Merkez Komutanh~mdakl Satmalma 

l<ornisyonunda Ya~tlacakbr. 
4 - Muvakkat teminat c4075• liradtr. 
5 - Ke~if, Plan ve §artnamesini gormek istiyenler hergiin, ihalcyc girecek olanlar 

ltanuni vesaikle biriikte teklif mektublanru ihale giinii saat 10 da Komisyona makbuz 
lllUkabilinde vercceklerdir. (10557) 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayet Memleket Hastanesi i~in «1233~ lira 10 kuru~ ~ullammcn ktymetli ilac v~ 

levazrmt tlhbiye a~tk eksiltme suretile satin almacakbr. Thale lkincikanunun 8 inCl 
Pazartesi giinii saat on be§te Vi15yet makammda yap1lacakhr. Muvakkat teminat dok~ 
ilti buguk liradtr. isteklilerin o giin, zikredilen saate kadar muvakkat teminatlarile V,~
l5.yct makannna, tartnamesini gormek istiyenlerin de Vilayet Memleket Hastanesine mu
t·acaatleri. (10661) 

IStanbul Levaz1m Amtrligt 
Satmalma Komisyonu iiAnlart 

Yetmis ton zeytinyagl ahnacaktll'. Pa -
zarllkla 'ekslltmesl 3/1/940 Qar11amba giinii 
saat 15 te istanbul Tophanede Levazun 
amlrllgi satmalma komJ.syonuncta yapila -
caktrr. Tahmin bedeli otuz seklz bin be§ 
yiiz lira, ilk teminat1 !ki bin sekiz yuz sek
sen yedi llradrr. 1;\artnamesi komlsYOnda 
goriillir. isteklilerin kanunl ves!kalarile 
beraber belli saatte kom!syona ge!IIleler!. 

c5553• ct0759, 

"""""' 
9450 metre ~iltelik bez almacaktir :. P~zar-

hkla ekslltmes! 8/ 1/940 pazartesl gunu sa
at 15 te Tophanede LV. amirli~l satmalma 
komisyonunda yap!lacaktir. isteklllerin ge
t!recekleri niimunelerden begenilmek su -
retile almacagmdan niimune ve teminat
larile belli saatte komisyona gelmelerl. 

c55h <10757• 

~ 

1000 kilo kendir ipligi allllacaktir. Pazar
llkla ekslltmesl 8/1/940 pazartesi giinu sa
at 14 30 da Tophane<le LV. arn!rllg! sattn
alma 'komJ.syonuncta yapJlacaktir. Numunesi 
komlsyonda goriiliir. isteklllerin belli sa • 
atte koml.syona gelmelerl. c552• «10758• -415 ~;1ft kundura sattlacaktll'. pazarllkla 
arttirmasi 4/ 1/ 940 per;embe giinii saat 15 
te Tophanede LV. amirli~i satmalma KO; 
da yapilacakttr. Tahmiil bede!i 83 Ilra, kat'l 
teminati 12 lira 45 JltlTU§tur. J{unduralar 
KagJdhanede demiryol malzeme .:leposunda 
oiup istcklllerin mezJriir Yercte ~tunduralan 
gtirdiiklerlne dair "esika aJmalari §arttir. 
isteklllerin arttmna i~in belli saatte Ko. 
na gelmelerl. c550• «10756> 

~ 

24,000 aded ~orab ignesi ahnacaktir. 

istanbul l.evaz1m Amirliginden 
overilen harici askeri k1taatJ 

ilanlarx 

Eski~ehir garnizonunda 2 aded pavyon 
in§aSI kapah Zarfla 3/ I /940 ~ar§amba gii
nii saat I I de Eskisehir Kor Satmalma 
Komisyonunda yaptl~cakttr. Ke§if bedeli 
62,189 lira 94 kuru~. ilk teminatl 4360 
liradu. Sartnamesi Istanbul, Ankara leva· 
Zlrn amirlikJeri satmaJma komisyonJarm
da goriiliir. lsteklilerin kanunda yazth ve
saikle ve teminat makbuzlarile mezkur 
giiode saat I 0 a kadar teklif mektublanm 
kornisyona vermeleri. c9 7 4 • c I 04 85 ~ -120 ton kuru fasulye 4/ I / 940 per~em-
be giinii saat 14 te 1st. Lv. Amirligi Satin· 
alma Komisyonunda miiteahhid nam ve 
hesabma a,.tk eksiltme ile almacakttr. Tah. 
min bedeli yirmi bir bin lira, ilk teminatl 
IS 7 5 liradtr. Sartname ve niimunesi ko· 
misyonda goriiliir. 1steklilerin beJli saatte 
kanuni vesikalarile beraber T ophanede 
komisyona gelme1eri. c512> c I 0455» 

~ 

A§agtda yazth maddelerin kapah zarf. 
la eksiltmesi 8/ 1 / 9 40 pazartesi giinii hi-
2:alannda yaz1h saatlerde Edirneme Mii
§iriyet dairesinde satmalma komisyonun· 
da yapi!acakttr. lsteklilerin kanuni vesi • 
kalarile beraber teklif mektublanm ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona ver· 
rneleri. (I 0 10) ( 10644) 
Cinsi Miktan Tutan Teminah ihale 

Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 

Ton Lira Lira 
150 10,500 858 
ISO 10,500 858 
100 6,750 507 
150 9,75•0 732 

saat 
14,30 
15 
15,30 
16 Pazarhkla eksiltrnesi 3/ I /940 ~arl)amba 

giinii saat 14 te Tophanede Lv. amirligi -
Sattna!ma kornisyonunda yapilacaktJr. h · t h 1 Be erme a min edilen fiati 110 kuru~ 
Niimunesi korflisyonda goriiliir. stekli - olan 10,000 - 25,000 aded t1mar firt;:ast pa
lerin teminatfarile kowisyona gelmeleri. zarlJkla miinakasaya konmu§tur. ihales! 

(546) ( 1 0742) 16/ 1/ 940 sah giinti saat 11 dedir. Kat'i te

~ 
500 000 aded kiiQiik madeni diigme 

almac;kt1r· Pa2:arhkla eksiltrnesi 3 I I / 
940 Qar~a!flba giinii saat 14,30 da Top -
hanede 1-"· arniriii::i Satmalma komisyo. 

1 N .. nunda yllP1 acakur. umunesi komisyon-
da goriiliir. lsteklilerin teminatlarile belli 
saatte kornisyona gelmeleri, 

Metre 
11,0oo ~rid kolan 

4,ooo kana vi!fe 
Ac!ed 

(544) (10740) 

mlnati 4125 lirad1r. l;lartnamesi 138 kuru~a 
NI. M .. V. satmalma komlsyonundan alma
bllir. Isteklilerin kanunun emrettH~i belge
lerile ihale saatinde Ankarada M. M. V. 
satmalma komisyonuna gelmelerl. 

<1038• «10794:. 

.---Dr.lhsan Sami ---
Gksuriik ~urubu 

Oksuriik ve nefes darhln. bol!· 
maca ve k1zam1k liksiiriikleri h;in 
oek tesirll llllcdu 

Herkes kullanabilir. •••II 
5.000 kantarma 
5,000 yuJar sap1 
5.000 Qelik su.sta korn!syonunda pazarlikla almacaktrr. f;!art
~Uitanda yaz11J be§ kalem malzeme 8/ 1/ names! komlsyonda goriiltir. Istekltlerln 

940 llazartesl giinii saat 14 te Tophanede kanunt vesikalarile bell1 saatte kom!syona 
JJ'l. amlrll!l'l satmalrna komisyonunda pa - ge]melerl. (556) (10847) 
~thkla a!ma.caktir. Niimunelerl komisyon
da goriiiiir. Isteklilerin temlnatlarile bell1 
saatte kom!syona gelmelerl. c549, «10755:. --7985 kilo yogurt miiteahhid nam ve he-
eabma 3/1/940 ~;ar~amba giinii saat 15,30 
da Tophanede Levazrm amirllgi satma!ma 

Sahib ve B~muhaTriri: Yunua /Yadi 
Umumt ne§Tiyatl idare eden yllZI ~leri 

Mildii.rii.: Hikmet Miinil Olgen 

Cumhuriyct Matbcum 

MALOLGAZi Emekli Subaylardan 

yoktur. 

YENi ~IKAN 

KiT ABL.AR ve HARiT ALAR 
~saf Ha1et (:elebi Mevlanamn Rubailcri 50 Kr •• Asaf H. (:elebi 

Mev~ana 75 Kr. • M~zaffer Nayir, Yiiz sene uyuyan adam 50 Kr •• 
Sadrt Ertem, .Avrupa Iskeleti 100 Kr. _ Zeki Pakahn, Tanzimat Maliye 
Nazulan 2 ctld 250 Kr. • M. Turhan Tan, Safiye Sultan 125 Hind 
Denizlerinde Tiirkler 100, Devrilen Kazan 125 Kr •• Erciimend Ekrem 
Talu, Beyaz ~emsiyeli 125, Ha1id Fahri Ozansoy, ~tklar yolunun 
yolcu1an, Ragtb R1fk1 Konan Doyl'dan Me~hur Baskervillerin Kopegi 
60 Kr. • Andre Maurois'nm Ya$amak San'ah 50 Kr. • 0. Prof. Dr 
M, Fuad Kopriiliiniin VII. Astr Saz $airleri 30; Gevheri 30 Kuru~tur: 
Garb cephesi hartas1 20 Kr. Finlanda ve $irnal mernleketleri 
hartast 20 Kr. 

KANAAT KiTA8EVi 
• 
I st. Umumi Meelisi 

Daimi 
ve 

En«!ii~t~eninden : 
Eski Ketaniomer yeni Ktbgali mahallesinin eski Akarsu yeni San'atlar sokagmda 

istimlake tabi tutulan Emlilki Milliyeye aid 2 numaralt arsamn beher metre murabbama 
75 k~, 4 No.h Apustola aid Hamam enkazma 50 lira ve arsastmn beber metrcsine 75 
k~, 6 No.h Belediye mah hamamm diger ktsun iizerindeki barakaya 100 lira ve arsa
smm metre murabbama 75 kurU§, 8 No.h Evkafa aid harab cami binasma kaimen 400 lira 
ve 10 No.h Ay§eye aid ah§ab ve harab haneye 500 lira ktymet takdir edilerek menafii 
umumiye namtna istimUike tabi tutulmu~tur. Alakadarlarm kanunf miiddet i~inde merciine 
itiraz edebilecekler! ve edilmedigi takdirde gtyaben muamele yaptlacagt teblif: makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. d052• (10878) 

Naf1a Vekaleti Konya Ovas1 Sulama 

idaresi Miidiirliigiinden : 
Eksiltmeye konulan !.§: 

1 - Id,.nneiz telefon l;ebekesinin tslah, tevsl ve tamlr ~lerlle maheme ve yedek aksanu. 
ke~i£ bedeli «29520• lira c30• k~tur. 

2 - Eksiltme 5/1/940 tarihine rastlayan cwna giinii saat 15 te Konyada Su ~leri 15 incl 
§Ube miihendisligi binas1 ic;inde toplanan idaremiz eksiltme komisyonu marlfetile ve 
~apah zarf usulile yaptlacakbr. 

3 - . Istekli~er, eksiltme ~artnamcsini, mukavele projesini ve merbutattm Konyada Su l§leri 
1~ _ ~c1 §ube miihendislif:inde ve «;;:umrada Konya ovas1 s'¥ama idaresi l.§letmc miidiir
lugundc gorebilirlllr ve fazla malumat taleb edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek !~in isteklilerin c2214• lira cSO• ku~Iuk muvakkat teminat 
vermesi ve eksiltmenin yaptlacag1 giinden en az sekiz giin evvel ellerinde bulunan 
vesaikle birlikte bir dilekt;e ile Naf1a Vekaletine veya Konya Nafta miidt'o+!{:Une 
miiracaat "derek bu i~e mahsus olmak iizere vesika almalart ve bu vesikay1 ibraz 
etmeleri fillrlttr, Bu miiddet i~inde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeyc i§tirak 
edemezler. 

5 - lsteklilerin tekli£ mektublartru ikinci maddede yazth saatten bir saat evveline kadar 
eksiltme komisyonu reisliginc makbuz mukabilinde vermeleri lazundlr. 

6 - Postada olan ~~:ecikmclcr kabul edilemez, (10265) 

istanbul Orman Miidiirliigiinden : 
1 - ~ilenin Korucadag devlet ormanmm A ve B serisinden 5052 kental me§e ve 2791 

kental karl§tk komiir ac;1k arthrma ile sablacaktrr. 
2 - Arttmna 11/1/940 tarihine miisadif pe~embe giinii saat 15 te yap1lacakbr. 
3 - Me~e komiiriiniin muhammen bedeli 16 ve kart§tk komiiriin kentali 13 k~~tur. 
4 - Muvakkat temmat 87 lira 85 kuru§lur. 
5 - f;:artnrune ve mukavelename projelerini gormek isteyenler istanbul Orman miidiir-

liigiine miiracaat edebilirler. 1 (10789) 

P. T. T. Umum Miidiirliigiinden: 
1 - idarece 157 pus ve 2 tonluk bir kamyon sabn almacakhr. 
2- Kat;~serinin evsafma aid prtname ve resimler i~in P. T. 1. 1evaztm muaurmgune 

vc ~stanbulda Kmactyan hamnda P T. T. ayniyat ~uhr•;ne n"Uroellat cdilmesi Iaztmdtr. 
3 - Taltblerin verecekleri kamyon tip evsaf ve en son fiatmt 16/1/940 tarihine kadar 

P. ~ T. idaresine tafsilcn bildirmeleri ilan olunur. (10791) 



P iVA 
NiM 

GO 
T 

KRALiCESi • 

ABLA 
Y eni seneye girerken bir~ok vatanda,Iar 1ni zengin ve mes'ud etmekle bahtiyard1r. 

Milli Piyangonun 1940 Y Ilba~I ke~idesinin en biiyiik 
ikramiyeleri de her ay oldugu gibi hepsini birden, gene 

i ET 'n1n 

Vererek rekorlarin rekorunu k1rd1 ve 1940 Piyaago Krali~esi RiMET ABLA 

1940 SENESiNiN DE PiYANGO KRALiCESi OLDU 

• 00,00 • ay1 
2·3 o,ooo Liray1 
·200,000 ay1 

00,000 ·rayl 

11325 No. biletle Biiyiikadada ~Inar sokak 
22 No. da Bay Ahmed Hamdi Seyhan'a 

28226 No.b biletle isim ve 
yazd1rmak istemiyen bir zata 

adresini 

12922 No.b biletle Bayan Suna'ya 

30725 No.h bile tie Bay Nakiye 

600,000 LiRA YI kazanan Bay Ahmed Hamdi Seyhan 20,000 LiRAYI kazanan Bayan Sabahat 20,000 LiRAYI kazanan Kuleli Askeri Lisesinden Bay Veli 

en biiyiik dort ikramiyeden ba~ka gene Nimet Abla'n1n ugurlu elile verdijli biletlerden 
5 • Birinei s o!Jooo L i R A Y I 14 • Dordiineii 2 O!J 0 0 0 L I R A Y I 

11711 No.h biletle Zonguldakta Bay Hasan'a 

- ikinei s o!J 0 0 0 LiRA YI 
29563 No.h biletle Be~ikta~ta Serencebey yoku~unda 18 No.da Bayan Sabahat'a 

15 • Besinei 2 O!J 0 0 0 LiRA Y I 6 

7 • Blriaei 3 O!J 0 0 0 L i R A Y I 
15119 No.h biletle Ta~k1~lada 6 nc1 boliik Astegmeni Bay RAUF'A 

35847 No.h biletle Hayd.arpa~ada Bayan Evdoksiya'ya 
33484 No.b biletle Aksaray Valde Camii kayyumu Bay Ah med'e 

16 • Birillei I O!J 0 0 0 L i R A Y I 
8 • ikillei 3 O!J 0 0 0 L .i R A Y I 

15119 No.h biletle Eyiibsultan 36 nc1 okulda Bayan Leman ve Bay Ekrem'e 

9 • Ueiineii 3 O!J 0 0 0 L i R A Y I 
24786 No.h biletle Ortakoy imamlar sokak 48 No.da Berber Bay Receb'e 

10 • Dordiineti. 3 O!J 0 0 0 L i R A Y I 

1144 No.h biletle Sinem koyii E~refefendi sokak 206 No.da Bay Karabet'e 
I 

17 • ikiael 1 o!J o o o LiRA YI 
3103 No.h biletle Si~li Osmanbey Bulgar Car$1Sl Bay Dimitri'ye 

•• 
18 • IJeti.neii 1 o!J o o o LiRA Yl 

5228 No.h biletle Heybeliadac!.a ismetpasa caddesinde 68 No. da Bayan Araksi'ye 
35339 No.h biletle llan~ada Bostan caddesinde Bay Yorgi'ye 

Li AYI .. r iineii I 0!9 0 0 0 L i R A Y I 19. II • Biriaei 2 O!J 0 0 0 
7734 No.h biletle Kabatasta Orta okul son s1mf talebesinden Bay Turan ihsan'a 

• ikillei 2 O!J 0 0 0 L i 20. 
35273 No.h biletle Emek nakliyat ambarmda Bay Cevad Ak ay'a 

esinei I 0, 0 0 0 L i RAY I 12 AYI 
15138 No.h biletle Kuleli Askeri Lisesi s1mf 3, klSlm 2 den Bay Veli'ye 35627 No.b biletle T. T. Bankas1 Emtia ~efi Bay Emin El~i'ye 

13 • Ueoneti. 20,000 LiRAYI 21 • Altinei I O!J 0 0 0 Li AYI 
15138 No.h biletle Galatada Balkan otelinde Bay Halil'e 35273 No.h biletle <;amhcada Baglari<;i 9 No.da Baylar Kadri, Zeki, Tanjer'e 

. 

Bunlardan ba§ka daha sekiz aded 10.000 lirahk ikramiye kazanan ve adreslerini bilmedigimiz i~in saym mii§terilerimize bildiremiyoruz. 
BUTALIHLILERNlMET ABLANIN UGURLU ELINDEN ALDIKLARI BlLETLERiN PARALARINI TAMAMEN NIMET ABLADAN ALDILAR. 

EN BOYOK 1KRAMlYESI « 150.000» LIRA OLAN O<;ONCO KE~lDE BILETLERlNlZI 
Son giinlerin kalabahgma kalmadan erken alman1z rica olunur. 
Biiyiik ikramiye kazanmak isterseniz biletinizi daima NlMET ABLANIN UGURLU elinden ahn1z. 

ADRESE D1KKAT : Eminonii Tramvay Caddesi No. 29/31. Hi~bir yerde §Ubesi yoktur. Tel: 22082. 


