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Sovyet - Fin harbi duruyor mu? 
- 1111 

az 
l\temleketi tahripten kurtarmak düşüneesile 
Fin hükünıeti istifa 

oskova· müzakerelerini idare 
t'rıiş olan Tanner'in riyasetinde 

yeni bir kabine kuruldu 

. ~ ı Yeni Başvekil 
r Amerika sefareti vasıtasile Moskova 

itan antantı hükOmetile temasa geçerek ES TO NYA 

• A l · f.J'M111!f.1 /.A. ~ o 1 a c ak ? n aşma zemin l Soy yet • Fin hn<hl sahasm• , .. So'Tetlerin harekete geçtlfüri vo g .... • leri lhHmall olan nokfolan, 
1 ı, ,. • • • • • • • • • • • • • • .,..~, l1n istihkamlannı gösterir harita 

~ HA~!~~Ç~I bulmağa çalışacak . ANKARADA • 
'il bit Olarak İngilizlerin lk- s 1 I' ti d O N 8 EŞ G Ü N S O N D A K 1 K A 
'"::. ,-:.:~·~m!~~;'. ovyet er emperya ıs er en 

~ ~lı iblr heyecan içinde-

1
. 1 • 1 ~öportaJ ı 

y apa n 

Sabih ALAÇAM 
~~ .. ~;.-:::ı :.~~ sembo ık hır mtıkam 
~ J;eıtip de bıihar mc\~l-

~!;•~::;:;:nın ·- alındığını söyliyorlar 
bı J;ore kış aylan içinde , • 

.. 8tılh yola bulunabilme- F' 1 • d .. .. d .. k I . t I . i va ıro n dan ıtıbaren 
~•ıaıdr.ohaıacbeş.aı. ın enn uşur u erı ayyare er ın HABER sUiunlarmda 
' A''rtlp:ı. harbi bng\ln· b . b ld v h b · ı · 11ekatkntkorkunçsaf- eşı u ugu a er verı ıyor ......................... . 

(Devamı 4 üncüde) " 

ASKERi HARE-
KAT BU SABAH 

DURMUŞ 
~· ~ 

~ Paris, 1 - Bu sabah Helsinki-
11. lııı;iıız mümessilleri den alınan ve henüz resmen teey -

in .1. "k . yüt etmiyen haberlere göre Sov - · 
L QI iZ 1 tlSal retler bir ültimatum vererek, 
ııey · . kabinenin - bilhassa başvekil Ka-

A._.- ı eh geldı jander, hariciye nazırı Erkko ve 
~~ ba~urnandan l\1areşal l\1anner -
~ ~~a.ya giderek haymm - .istifası~ı istemişle~dir.. i 
b l e temaslarda Söylendığine gore, bunun uzerı-

\t Unacaklar ne, memleketi fuzuli bir tahribe 
(l'az.ısı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüde) fıombardonan edilen Fin limanlarından Turku ... 

/Jelçika ve Holanda hududunda 
lr11an tahşidatı 
lagünlerde arttı 
~hen civarında dört 
flokuz motörlü fırka 

ordu ve 
toplandı 

.l:cwaı 3 üncü aayf ada 

Bir İngiliz ticaret 
gemisi daha battı 

Londra, 1 (A.A.) - 2.730 ton hacmindeki ve Sheaf · Cre5t a· 
dındaki İngiliz ticaret vapuru, İngilterenin cenubu şarki sahili ya.. 
kınında bir mayna çarparak batmıştır. 

28 kişiden ibaret olan mürettebatı, kurtarılmıştır. Fakat infilak 
dolayısiyle bir çokları ağır surette yaralanmıştır. 

Norveç amiralhk dairesi, hasara uğramış olan bir İngiliz tahtel· 
!.>ahirinin iki İngiliz kruvazörü tarafından Mostorocy limanına 

getirilmiş olduğunu bildirmektedir • 

Şimal denizinde yeni bir mayn tarlası 
Londra, 1 ( A.A. ) - Şimal denizinde yeni bir mayn tarlası 

vücuda getirilmiştir. Bu mayn tarlası, Times Halici ile Holanda 
arasında 300 mil bir sahayı kaplamaktadır. · Amirallık dairesi. ek. 
seriyetle bu mıntakadan geçmekte olan ticaret gemilerine key· 
fiyetten malumat vermiştir. 

Macaristanda ·umumi perhiz ! 
Bu.dapeıte, 1 (A.A.) - Macaristan lokantacılar federasyonu, 

bugünden itibaren bütün Macar lokantalarındaki yemek liste. 
lerinin küçültülmesine karar vermiştir. Müşteriler yalnız iki ye· 
mek intihap edebileceklerdir. 

Dün Herekede vukubulan 

Tren kazası 



--· ... -·----·---··-·· .. -·~····-·-.. -, 
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Kış eğlenceleri ararsanız ... 1 
i 
1 Yazan~ H. DALKILIÇ 

S AYIN Dahiliye Vekilimiz kaymakamlann bir toplantlsmda. l 
çok güzel bir söz söylüyorlar: · i 

- EğlenlnJz, diyorlar, daha iyi çalı~ınak için t>ğlenccden kU\"• i 
'i vet a.hrsmız ı .. 
! Muhakkaktır k1 bu, a.smnızm enerjiyi koruınıı. hrfzıı;!llıblıasma 
S alt bir düsturdur. Bu bakımdan, kış geldiğini dü5ündüğüınüz za.

; ma.n, bllhassa dünyanın su kas\·etU ba.rb han.,ı içinde, bu ihtiyacı 
! çok defa blrlnri planda bir mesele gibi dü~ünmt>mek kabfl obnuyor. 

1 
Değil yalnız, Ankara, İstanbul gıoi büyük şehirlerimizi, fakat bü. 
tün ,ehlrlerimi7l kış manzarala.riyle bir defa ~iizönüne getiriniz. i 

Kış eğlenceleri namına usanılmak bilinmiycn sinemalardan \"O ( 

pis bavah, kas\'etli ·meyhıinelerdcn başka ne \"ardır? i 
Gençlerin erkekli kızlı kış sporlan, spor <-ğlenrelcri yaptığı i 

mamur sahalar, şchlrlilerin aHclerle akın ettiği kı5 eğlence yerle- ı 
rl. hatta. doğru dürüst türlü türlü tiyatrolar, klliblcr nerede! ..• 

! Demek ki medeni bir millet için her şehlrdo bir şcblr hayah 
İ tees~füı etmesi kat'Jyyen lô.zım bir ihtiyaçtır. Zira şehir ita.yatı, bll
İ ha.cı<:ıa kışın, §chir büyilklüğiindo bir aiJc hayatının teessüsü de
l mektir. Bugünkü hayat şartlan içinde bu ihtiyacın her 1.amandan 

1 daha 1.alim olarak hissedildiğine ıjÜphe etmemeliyiz. 
! Çalışan insan tipinin tereddi etınem~i, dolayısilc de çalışma 
i hayatmm. ya.ol bir millet enerjisinin tereddiden korunması, topye· e 
1 kün bir tabirle, milli hıfzıssıhhamız için bütün ,ehirlerimizde bil- S 
il hac;sa kışın şehir bayatı yaratmak uğrunda yapılacak her hirnme- ~ 

tlu muk:ıddes olduğunu blhneliytz. S 
• wwwww•..--•-....... ....,• ...... .._.. ...,. ..... .._.. I 

Yeni Sabah 
Htl!!eyin Cahid Yalçın, bugünkü 

ma.kaleslnde Finlandiya harbini 
mevzubahs etmektedir. Muharrir, 
1'Uı1andiyanın birkaç milyon niifu: 
sa malik olduğunu hiç hatıra ge_ 
tirmeden koca Sovyetler Birliğine 
saldırmak, Lenlngradı ilk hamlede 
ele geçirerek Avrupanm şimali 

garldsiiıde muazzam bir im.para.. 
torluk kurmka hevesiiıe düştüğü· 
nü ve keneli topraklarında sülru· 
netle ·oturan Sovyet askerlerini 
topa tutm"ağa kalkıştığım ve nfha. 
yet sabırları tukenen ve yurd1an.. 
nr müdafaa mecburiyetinde kalan 
Sovyel:İcrin il~ri hareketile karşı;· 
l:ı.rtığınt kaydetmektedir. 

.... .ı. ,,. 

vusturya, Çekoslova.kya ve Polon_ 
yayı İ§gal ettiğini, Hitlerin nutuk· 
tarını, Almanyanm harb gayeleri
ni ve Nazizmin bUyük d:.ıYasmı ko. 
!aylıkla anltyabiliriz.,, 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi bu;;ünkü makale

sinde Sovyet • Fin harbinden bah
setmektedir. Bir tarafta Avrupa -
nm en genç, en ahlii.kh, fakat en 
k:UçUk mi11etinin. diğer tarafta 
dlinyannı en kocaman bir devleti. 
nin çarpıştığını ve nihayet kısa bir 
zamanda Rus çizmeleri altında c
zileceğiniiı tahmin edilebileceğini 
ancak diğer Baltık· devletlerinin: 
bilhassa -İsveç donanmasının müş· 
terek harekelile Finlan.diyanm 

Vakit 
Asmı Us buP.::.Y' ij !1''3'ltlıı \r i.nJe, 

ffitlcrin kendi ta..:ı.:-:ı. N-yııeV.ıı.ilel 
hukuk kaidelerini değiştirip değiŞ
tirenılyeceğini tetkik etmektedir. 

, ciddt bir mukavemet imkanına ka... 
vuşacağmı ileri silrcrek: 

Muharrir, Alınanların istedikle. 
ri yerlere istedikleri kadar ma.yn 
dökebilecekleri hakkındaki iddiala.
rmı ve kara sularile hava hudutla
rı hakkında ileri silrülen yeni na.. 
zariyeyi kaydederek bunların bey. 
neımıtel hukuk kaidelerine uygun 
olmadığmı, Hitlerin bitaraf mem
leketlere ti.it hava. hfildmiyetini 
böylece tannnaınak yoluna girme· 
si İngiltere için mlihim bir tehdid 
olmamakla. beraber, ktiçUk memle_ 
kct1cre karşı korkunç bir tazyik 
siIAhı Ölarak kullanılabileceğini te_ 
bariiz ettirfyor. 

Tan 
Tan başmuharriri Zekeriya Ser. 

tel, "Niçin harbediyorlar?" başlrk
h makalesinde harbin sebeblerini 
izah ederek, "Nazizm" in 8.sıl he
defi İngiltere imparatorluğunu par 
çalamak ve dünya üzerinde Nazi 
hegemonyasını kurmak olduğunu 
ve bu yüzden harbin çrktrğmı an. 
!atarak yazısını şöyle bitiriyor: 

'
1H5.dieelere bu gözle bakhğnnrz 

zaman A?manyanm niçin evvelA A-

• 
~UHLA~ 

Yazan: Nezihe MUHIDD1N 
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lhsan Naci sordu: 
- Nasıl oyun istiyorsunuz? 

söyleyiniz! • 
Bir ıı;enç cevap verdi: 
- Sana nasıl oyun istediğimizi 

lsmail Dayı söyiesin ... O çok bi -
lir, Çok oyun görmüş o. 

- Haydi, İsmail Dayı! Söyle 
suna •. Bire anlattığın oyunları an 
lat ~na! .. 

İsmail Dayı, beyaz gür çenber 
3akallı ihtiyar bir köylüydü. Aya
~ra kalkarak: 

- Aaah! dedi. Bu oyun oyun 
de~J! Ben tstanbulda Abdiyi, Kel 
Hasanı, Nqidi gördüm... Sizin 

"Fakat Finlandivanm dostu olan 
bu devletler, do~larnıa vardım 
etmek l'f'"aretini gösterebilecekler 
midir? ~ • .mheli olan nokta budur. 
Hiçbir yerden müsbet bir ses çrk· 
madığı takdirde a.~il ve meni bir 
milletin daha istiklalini kaybetme. 
sine şahid olacağız, demektir ... 
diyor. 

istanbuldan tiftik 
yükleyen vapur battı 
Limanımızdan lııgiltcrcye gö -

türülmek üzere 600 b:ılye tiftik yiik 
leyen Yunan lıaııtlır:ılı h-onyen va
puru şimal denizinde bir ın:ıyne 

çarparak batmıştır. 
Vapurdaki mallar sigortalı oldu

ğundan tüccarlarımız zarar görme. 
mişlerdir. 

--o--
Şehir Meclisinin dünkü 

müzakereleri 
Şehir Meclisi_, dün kış devresinin 

son toplantısını yapmış, müzakere
' ve münakaşn etıi~i birçok şehir iş -

leri arasında Zeynep Kamil doğum 
evine de yirmi beş yal:ık ilavesine 

karar vermiştir. 

yaptığınız bu maskaralrk'lan biz 
evimizde çoluk çocukla, eş dostla 
konu kom.5u ile her gün yapıyo -

I ruz ..• 
İhsan ellerini oğuşturarak cevap 

Yermeğe çalış1yordu: 
- işte iyi ya. Tam hayattan 

alınmış modem k~i. 
- ''Moden gomidi" !babandır 

zevzek!:. Biz buraya tiyatora sey
retmeğe geldik. 

- İşte tiyatro efendim, bundan 
fila tiyatro olur mu? 

- Mademki tiyatoradır. Hani 
sizin tavan süpürgeniz? Hani gaz 
tenekeleri? .. 

- Onlar eskiydi babalık .. 
- Eskidiyse, yenilerini a1ıverey 

diniz. Katırı.. deve mi bu soyha
lar? Biz ·buraya etek dolusu para 
saçtık ya! .• 

- Peki ne istiyorsunuz? 
- Paralan geri ve.rin, yahut da 

güzel cafcaflı bir oyun gösterin ... 
Biz bu oyunu beyenmedik!. 

H A B ER - Akşam Posbsı 

Bir casus on beş 
sene hapse 

mahkOm oldu 

Dün Herekede vukubulan 

Tren ka.Zası 
Aynca yedi sene de 

sürgün kalacak 
Yabancı lıir de\·let hesabına ca. 

susluk yapmak sucundan birinci 
ağır ceza mahkemesi tarafından 
'muhakeme edilen Dr. Fuat Sabit, 
Rıza Bakıröz ve Süleyman Nurinin 
dün muhakemeleri bitirilerek hak-

Makinist ve hareket memuru· mesuli yeti 
biribirlerinin üzerine atıyorlar 

1 ölü, 15 yaralı var 
larmda karar verilmiştir. Dün sabah Hereke istasyo. 

Mahkeme, Fuat Sabit ile Rıza Ba- nunda bir tren kazası olduğunu 
kırözün suclarını sabit görmiyerek, son dakikada aldığımız bir haber 
beraet1crine Süleyman Nurinin ist> üzerine dünkü nüshamızda kısaca 
k~n-~ı. ameleH.ği yaparak ;esair bir yazmıştık .• Bugün kazanm tafsi
suru ışlcre gırerek askerı plAnla - latmx veriyoruz: 
rım1~1, .m.emnu rıı_ıntakalarınuıı.n' Ankaradan fstanbula gelen 
krokılcrını elde edıp y::ı~ncı .~ır yolcu treni sabahın saat 5,15 inde 
m_emlc~et~ ve:.me!!: teşebbus .. ettıgi. Hereke istasyonunda bir marşan· 
nı sa.hı t gornıuş: fo -~ene ~ ~un ~ğır diz treni ile çarpzşmıştır. 
hapsıne ve hapıs muddetını geçır • Deniz kenarındaki makasta 
dikten so.nra Çoruma sürülerek o- ilerlemeğe başlayan Ankara treni 
rada yed~ s?ne :ıhkomtlın:ısına kn- ayni hat üzerinde duran Marşan 
rar vcrmıştır. . diz trenini görmemişti. Çarpışma 

Doktor Fuat Sabılle Rıza Bakı • sonunda lokomotif ile vagon-lar 
röı; hemen serbest b1rakılmı5lar - biribirlerine girmişler, marşan.. 
dır. dirin beş vagonu raylardan dışa-

-o-- rıya fırlayarak devrilmişlerdir. 

M a ar l•f Ve k 1• ı 1· Mü.sademe o kadar şiddetli 
olmuştur ki, yolcu treninde uyu· 
yanlar yerlere yıkılmışlar ve bü. Pazartesi günü Mecliste 

beyanatta bulunacak 
"Yanlış kitap" ve diğer bazı ma

arif meselelerine dair mfistnkil 
grup tarafından verilen şifnbt tak
rire Maarif Vekili Hasan Ali Yii
cel Meclisin pazartesi günkil top -
lantısınd:ı ce'l'ap vererek beyanatta 
bulunncaktır. 

-0--

yük bir telaş ve heyecana düş
müşlerdir. Müthi§ gürültüyü i§i· 
den köylüler de vak'a mahalline 
koşmuşlar ve hemen yaralı olup 
olup olmadığmz araştmnağa baş· 
layarak marşandiz treninin arka 
vagonlarından birinde gardifren 
Geyveli Ali Rızanın ölüsünü 
bulmuşlardır. 

Kaza sırasında yerinden yu-

y eni İran büyük 
Ankarada 

1 • • varlanarak iki vagon arasına sr 
e ÇiSi kışan Ali Rızanın başı ikiye ay. 

rılmış, beyni akml) ve zavallı he
men ölmüştür. Ceset kaldmla
rak İstanbula gönderilmiştir. 

Yeni İran büyük elçisi Kazımı, 
dün Ankaraya gelmi,, istasyonda 
merasimle karşılanmıştır. 

BÜyük e1çi Rei~icumhura itimat 
mektubunu birkaç gün sonra vere. 
ceklir. 

Kazada on beş kişinin ağır ve 
hafif olmak üzere yaralandığı 
tesbit edilmiştir . 

Hadise yerine Ge'bze müddei. 
-o-- umumi vekiil ile komiser Sala • 

Al d haddin gelmiş ,ilk tahkikata el manya an .... . ,, ... ,. ,koynwşlcµ9ıı;-. ,., 1 • .. - • 1 ı. 
Devlet Demiryollan müfettiş· 

Vapurlarımız !erinden bir heyet te ayrıca tah. 
kikata başlamış, kazanın mes'uli· 

t• · ı • k yeti üzerinde görülen yolcu ka· ge ırı emıyece tarı şeftreni Necati ile makinist 
• Ekrem ve bir de Hereke istasyo. 

Bunun sebebı ablukanın nu hareket memuru Rahmi sorgu 

şiddetlendirilmesidir ya çekilmişlerdir. . 
Almanyarl:ın ııetirtmek üzere Hareket memuru Rahmi yolun 

ol<luAuınuz "Doğu", "J·:ııemen" ve kapalı, makinist Ekrem ise açık 
tliğer iki vapurumuı, müttefikler olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca 
ı:ır:ırından Alman ihracat eşyası makinistin treni istasyona fazla 
için çıkarılan müsadere kararı ii - sür'atle sokmasının kazaya se· 
zcrjne getirtilmelerindcn vazgeçil • bebiyet verdiğini, hareket memu 
miştlr. ru iddia etmektedir. 

İngiliz ve Franı;ızlar Alman ih - Beş vagonun yol üzerine dev-
racatı olduğu için semilcrimlzln rilmesi yüzünden dün saat üç bu.. 
z:ıptedileccAinden, harbin sonunu çuğa kadar trenler muntazam se· 
beklemekten ba~ka care kalmamış- fer yapamamış ,aktarma suretiyle 

tır. 

Dumlupmarm 
teknesinde sakatlık 

görülmedi 
Ağır cezalı mnhktımlar adası 

lmralının önünde karaya oturan 
Dumlupınar vapuru dün kurtarıl -
mış, limanımıza getirilmiştir. 

Vapurun teknesi datswlar Jndi -
rilerek muayene edilmiş, hiç bir 
sakatlık görülmemiştir. 

postalar nakledilmiştir. 
Hadise mahalline bir çok ame

le gönderilerek yolun açrlmatnna 
ve telgnf tellerinin tamirine baş.. 
lamlmıştır. 

12 numaralı katar makinisti 
Ekrem kazayı şöyle anlatmıştır: 

"- işaret makaszn açık oldu
ğunu gösteriyordu. Fakat otuz 
beş kilometre bir sUr'atla maka· 
sa gireceğim sırada makas bir. 
denbire kapandı. Soğukkanlılt • 
ğınu muhafaza ederek, bütün 
fren terlbatınm hepsini kullan • 

dnnsa da kar etmedi. Ben maka. 
sa girdiğim zaman marşandiz tre
nin arka vagonlanndan bir kısmı 
makasın dışarısmda kalmıştı ve 
korkunç kaza vukua geldi.,, 

Şef tren Necati ile makinist 
Ekrem nezaret altına alın'IllI§, 
kendilerine işten el çektirilmiş • 
tir. Kaza tahkikatını derinleştir. 
mek üzere Demiryolları idaresin
den bir heyet bugün Ankaradan 
Herekeye gidecektir. 
Kaza yüzünden Anadolu hattın. 

dan gelen trenler İzmitte, lstan· 
buldan gelenler de Gebzede kal
mışlar ,altı saat sonra muhtelit 
bir katar yapılmış ve yolcular sev 
kedilmişlerdir. Yol kısme açıla. 

bilmiştir. 

Belediye kontrolü 
Reislik alakadar 

memurların dikkatini 
çekti 

Belediye reisliği tarafından şu -
belere yapılan bir tamimle, satıcıla
rın sabahları sekizden evvel avaz 
avaz bağırdıkları, eğlence yerleri -
ııin geceleri 23.30 da kapanmaları, 
lazımgellrken, dış kapılarını kapa
yarak içeride eğlenceye devam et. 
tikleri, sırtta eşya taşındığı, sokak. 
lara tükürenlerden ceza alınmadı -
ğı, lokanta ve aşçı dükkAnlarının 

temizliğine bakılmadığı Heri sürü
lerek bunlarla alakadar olmıyan 
memurların şiddetle cezalandırıla • 
cakları bildiriJmişUr, 

... u.ı. 

fakirler belediye 
hesabına yıkanacak 
Belediye, açmağı düşündü{!ü pa. 

rasız hamamları henüz işleteme -
diğindcn, şehrin kalabalık semtle -
rinde bekar odalarında oturanla • 
rın muayyen günlerde hamamlar • 
da sabun ve yıkanma parası bele -
diye tarafından verilmek suretile 
yıkanmalaraını muvafık görmüş -
tür. 

--o-

İspanyol vapuru 
limammızdan gitti 
İki seneye yakın bir zamandan. 

beri Haliçte mahcuz bir halde de -
mirli olarak duran Macellanos a
dındaki İspanyol gemisi, dün ak
şam limanunızdan ayrılmıştır. 

--o--
Üç aylık maaşların 
tevziine başlandı 

Emlak ve Eytam Bankası, şehri -
mizdeki emekli, dul ve yetim ma -
aşlarının tediyesine bugünden i -
tibaren başlamıştır. 

Tecİ.iyat ayın on dördünde ta -
marnla nacaktır. 

... •-•ımrJmiınllt:ıllEl]üJD~]]~maftl .. 
İhsan Naci. gülerek: 
- Başüstüne şimdi ba§ka oyun 

gösteririz. • 
Derhal aritadaşlanna koşarak: 
- Başımız belaya çatacağa ben 

ziyor, haydi! çabuk başka oyuna 
başlıyacağ1z. 

- Nasıl başka oyuna? 
- Ne olursa olsun, bir oyun iş 

tel Çabuk yüzilnüzil gözünüzü bo
yayın!.. 

Beş dakika sonra perde açıla -
rak oyun baş'!adı. 

Korkudan kendilerini şaşıran 
biçare aktörler, hakikaten tatsız 

tuzsuz tekerlemeler yumurtlaya -
rnk tehlikeyi savuşturmağa ça -
!ışıyorlardı. Fakat seyirciler gene 
yutmadılar. Ve nutuk söylemeğe 
ahşan İsmail Dayı bu sefer ken -
diliğinden kalkarak eliy1.e sahneye 
~eniş bir işaret verdikten sonra: 

- Bu da omadı kit! diie ban
gır bangır bağırdı. Siz nasıl oyun 
cusunuz be? Bu ne oyunudur an· 

lamadnn. Orta oyunu desem ha -
ni kavuklannız? Karagöz desem 

o da değil... Bize adamakıllı oyun 
gösterecek misiniz? He mi, yoh 
mu? 

Sesler İsmail Dayıya uyarak 
yükseldi: 

- Ya oyun, yahut sopa!.. 
- Vallah tepeleriz! •. 
- İhsan Naci tirtir titriyordu. 
tsmail Dayı: 
- Hani bu tiyatoranm kanto

su? Kantosuz tiyatora d!ur mu? 
Kanto tiyatoranm tuzu biberidir .. 

- Ya, ya ... Kanto isteriz, kan-

to ..• 
- Oyundan da vazgeçmeyiz. 

Hem kanto isteriz... Hem oyun. .. 
İhsan Naci titir titriyordu. 

yanına koşarak: 

- Aman. dedi. lçinizde kanto 
bilen yok mu? 

Kadmlar: 
- Biz korkarız, dediler. Kan -

toya çıkamayız. 

- Sami. kardeşim. Derhal gra

mofonu kur, Nz de hemen Ziziyle 
bir kanto oyruyalım. 

Derhal en oynak bir kanto !bu
larak gramofona koydular. 

İhsan eski bir frak giydi, Zey -
nep de yırtıkça san şifondan u • 
zun bir dekolte giyerek sahneye 
çıktılar. Kanto başladı. 

Seyirci gençler, bu oyundan pek 
şikayet etmek irtemiyorlardı. Fa -
kat lsmai~ Dayı, ve arkadaşları, 

buna da itiraz ettiler: 

- Bu fr~ kantosu, biz türk
çe kanto jsteriz diyorlardr. 

- Sarıh kız kantoya çıksın. 

Onları susturmak için Selmayı 
+elleyip pulluyarak çiftetelliye çı • 
ltardılar. Fakat lsmail Dayılar ge 
.,e tatmin edilmiş olmadı'!ar. 

- tile ~lı kız çıksın! diye di
retiyorlardı. 

(Devamı var) 
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Musiki ve sinema 
K ENDtstLE birÇO~ il~~'. 

da anlaştığnn bit g,tJ!ll~ 
§mı vardır .•• Siz belki in ~ 
ruz, mahsus söylilyotıJ.lll ıı,şılir ııJf 
mz; gerçekten o kadal' . ~~ 
~ey ki hazan ben.inı de ill ğrU; ' 
cağım geliyor. Fa.Jw.t d~: 
le bir adam var. Her s> 
düşünüyoruz demiyotı1f ~-0r. ~ 
dığımız noktalar da ~ SY. 
kat hemen dalına birib oıııJll ~ 
yonız: dilimjz bir. Ben ~~ 
şüncelerindeki nua.nce'lı111iS~ 
rum, onun ne deı:ııek Ş 
kavrıyorum; o da beııbll Jşt ~ 
mı takib edebiliyor .•. tns&Jl diÜ~ 
smda böyle biribirleriJ!lll )Jıt!JBJ":( 
anlryanlar, bir fi.kirde 0 .. ._uııcel 
bin kat daha rı.adi.rdir· vı.ı:~ııice ~ 
rin1n bir oldu~u !8._llaJI sazıe~ı1-
sa.nlar vardır ki ta}UniJIJ ıcıı!~e 
kaçınıp da maksadla.rtn1• &atıı1'1' 
nın içtndekllerl bir kere ~':"A, 
söylemeğe muvaffak oıssJSI oJd~ 
rmda müdlıiş bir u!}uruıx1 ~ 
nu görürler. ~oll O 

Geçen gün o arkad~ ~lcf:':;ıı 
yordum. Sinema.da.n soı ol~ 
arkadaş benden çok g~~ef, ~ 
için a.rasrra sinemaya gı aJSI' )t"' 
ç1k filmlere öfkeleııil'• ~tıllrdf 
gider. Yine filmlerin ~ .1n\-o 
yağı şeyler olduğunu soY ıııı.ı.< ~· 

- Hele sinemanın ~ eııtt 
(bakın, o arkadaşım dA eiret :~ 
bl müzik kellinemnden ıı eııır.w 
ve musiki der), hele s:adJ. ~ 
musikiye ettiği kötUJtik! ~te~ 
zan kalkıp bUyük bir ~ 'I 
bir eserini, ha.balarının ~ilJI'' ı 
gibl alıyor, manasız bit ~~ 
tıveriyorlar. Artık siz ne ~~ıJ 
güzel besteyi duysanIZ ~eıı~ 
filmi de hatırla.ma.ktal1 Jf"' ıı' 
alamıyorsunuz. Bttmeoılş d#; 
güzel bir eserdir (s.r1'3 e1ı ııı d" 
hususta bana hiç benZeııı {~ r 
kiden anlar) ; filmi pele şteiJıl~ 
ğildi, hatta sinema.nın di' {~ 
serlerlnin çok fevkinde ~c~ ~ 
bestekıimı eseri ile kar sıııı' ( 
mette de değildi. Şi.ın?.f~ııye~eı4ı 
Senfoni'yi ne zaman CW"' ~t~tO
lursaın o filmin ~ok rl t"" 
onu oynıyaniarm çehreıe ııteOeıı !' 
mtin 6nUne geliyor ve b~!t ~-
lacağnn zevki bozuyor. ~~ 
kirm eserine böyle el s$ ~.I. 
kimin hakkı vardır? geY ~,9 
deki resiınle mus!k.I ıııJ ııtPI 
biriblrine pek karışıyor~ ~ 
tedai ettiriyor. SineDlS.C ti ıı' ~ 
!erini bilmeleri, kendile blll~ 
parsa ya.psm, hiç olıJl~1&11 
eanatkirlan ralıa.t b~ ~'I' 
zım değil mı ? t:iJli Y...f 
Arkadaşınım şik!Ye t ıı' ~ 

dnn: çok haklı kil. FakS b ' 
mak kabil? SinemacıI.st&tlı,t' ~ 
besteler gibi bUyiik r~~ 0'f!.,l 
istedikleri gibi kendiler..... rpır el;' 
etmekte devam edecekle~ô~ .. td, 
derim Beet.hoven'in 1" ışıer: ıııl' 
fonisini de harcayıve~ıs.ı1 ge'' 
çok romanları ha.read pıs11t ~I 
Yarm da.ha ileri gldiP de JlS.tt• ı 
Divlna Commedla'sınl, ~ f, 
meroe desta.nlarmı f{]Jll~! .. • ~ 
kalkmryacakları ne ınal &deıı ~ 
kadaşımm endişesi efe~eııı'el 
a.damm endişesi; ya.ııi s bit 
minde pek bulumnJY8ll 

9
1)' 

§e... niıJl s.rl' ııııl' 
Ama bu işte asıl be gibi ,,.. 

şım haksız: o da be~t;Jll~ııı· 
yarlasm da sinemaya 1~c 

No.rnlla.h ~ 

T eşekkiİ' ı'1' si ftl 
tstanbul Umn:oıi ıtfec~ ıf' 

imi eneiimenl azas~ıe ~ı:l 
Uğur'on vefatı dolay- rel~ ~ 
tıuıbul vali ve beledJ~b1ll ~İl 
Kırdar \'e C. H. P. ~ JıŞlı16 ~ 
m Fikret Sılay oJdUf;U tşıı1 e t 
mC!'laJ arkadaştaruıın ~il f 
rmın gerek cenaze dl 1'tııb ft 
tira.k cbnek, gerekse oıe,.etfltl.ve~ 
zlyet bevan eyıeaıek '! ııeY f 
terdU-•r-.. İ hassasiyet ~~ut~ 
mert • :o kederdld~ tefelıf ı7 
yulı ı • .ılerinde bUrtiJıerıo" 
nağı olmo!}tur. Ken blurft· .. ..ı 
kUr ebneğl bir bol'9 ,vv 

nayrl (J~ 
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işı cidoiy~ aldığımı gören 
aşçı, elind~n bıçağı atarak 

bana dost olmamızı 
teklif etmişti 

- lngiliz filosu 
~asken tayyarelerin

"lıı rıu bir tayyare, On· 
I~ ~~üştür. lçinde bu. 
~ &'Ulmuştur. 
-a ~Yn bugUn, avam ka· 
~ talık mutad beya • 
~ Yataktır. Fakat i§çi 
;ı.ı .l>aıtonun bir beyana
~J'1Yaıset üzerinde mUza· :aktrr. 
llıeblllebusan meclisi 11 

tısun teşrii ma.cıuni • 
~ ltaıdırı!ması hakkında 
~ ı.~alisı tarafından ya

h "llbuı etmi§tir. 
~talar zarfmdn müte. 

01 nıcrnleketlerini ziya
~~ an. İngiliz diplomatı 

l'lgtaddan Romaya git 

~~ Fransız hududunda. 
'< • Fonds'da vukubulan 
~ 

1 
neticesinde lsviçreli 

;'<ııı l asker yaralanmış-
Sebebi henilz anlaşı

. l'ahkikat yapılmakta. 

~ dUn casusluk maksa. 
.a lefinc sebebiyet ver
iUıam edilmiş olan i

~ l<na dizilmiştir. 
~ tnahkemesi, yaban-
~~· Yen üç Almanı 4, 7 

18 cezasına mahkiim 

t ~ahtiyc nazırı Çörçilin 
~ afta avam kamara. 
donanmasının faaliye 

~izahat \•ermesi bekle. 

e \7UcuUarına acilen 
• ~lın~ olan 3,000 ka· 
~·~dfııçl ve eczacmm nor
~~ 11 başına dönecekleri 

~dir. 

~qş-ve_k_il -
'~tam Karabüke 

gitti 
~ ~ (A.A.) - Baıve· 

\ ~ Cfik Saydam bu ak
~ ~·30 <la hususi trenle 
(\~ arcket etmi§tir. Baş. 

1 t Vekili Hüsn-ü Çakır 
t~ !llebusu Rana Tarhan 
tili c~Cdir. 
tiıı.llıiz I<arabilktcn Zon· 
~ CtckJerdir. 
'iirıdoktor Refik Saydam 
\c~ "ckiller Ankara va. 
t kumandanı ve bir 

~ 
·~~bi yolcu 

'4a.~aldı 
~ ) •ı~onel bugün 

<>ltu ile geldi 
lc~lıca antika eşya 
~~tı başında bulunan 
~ :r, harp vaziyeti 
~, titaretıcrini tatile 
tt~ llar ve şehrimizden 
-~ c~ memleketlerine 
~ ıılardır. Bunla. 
lt'ııı § olanı milyoner 
~ün t .. k.oben dün gel· 
; ~ kQ 'roros ekspreıile 

'lrcı- t . . 
~· 11;e etmıştır. Bu 

~t t ı:voneı treni Avru• 
h tlı;: y ı . . 

\. ~i o cu ıle gelmış • 
~~i}'ct Avrupadaki har. 
\t?t •anılıyor Ecnebi yol· 
\ Oteller boşalmış gi. 

v~ 
~Ud~· 1atimla lC 
~, lit}ij ..... d 
~ beıe . gun e 
~il lıcıdıl:c Reisi LOtri 
~t ı$li Cdıl·c istimlak mü-

t~~e ~liık i~lcri etrafın .. 
lllunrnuştur, 

Holanda harp gemilerinin 
himayesinde de olsa 

Kaçak 
gemileri 

mal yüklü · 

Briik el, 1 _ Bazı Hollanda gn· 
zetelerl, Holanda hükumetinin 
gemilerini korumak Uzere ticaret 
gemilerini harb gemileri refaka. 
tinde yola çıkarmak tasavvurunda 
olduğunu haber vermektedirler. 

Hollanda hükumetinin bu tcd. 
birlerine sebeb lngilterenin Al-
man ihracatını müsadere etmek 
ve Almanyanm da deniz harbini 
şiddetlendirmek kararlarıdır. 

Hollandada çıkan "Utrechtach 
Dagblad" gazetesi şöyle diyor: 

"Çok muhtemeldir ki, böyle bir 
tedbiri Almanya iyi kal"§ılıyacak

tır. Çünkü burada dolaşan riva· 
yctlere göre Almanya Hollandayı 

bu tedbiri tatbik hususunda teş. 
vik eylemiı:tir. Bertin öyle zannt'. 
diyor ki İngiltere açık denizlerde 
Hollanda donanmasına taarruz et· 
mektcn çekinecektir.,, 

J.'akat İngiliz Röyter ajansı bu 
haber münascbetile ııöyle bir tel· 
graf neşretmiştir: 

''İngiltere hlikümct.inca bildiri -
liyor ki, Alman malı nakledecek o. 
'ıan ticaret vapurlarını bitarafla -
rın harb gemileri refakatinde sev. 
ketmesi, bu malları müsadere hu· 
SU!!Unda !ngilterenin vermiş oldu
ğu kararı değiştiremez.,, 

Diğer taraftan Almanyanın 

mayn harbinde takip ettiği gaye. 

arayacak 
lerdt-n biri de ,udur: 

Almanya, bitaraf memlelcefüri, 
ezcümle Hollandayı, Bel<;ikıı.yı ve 
lskandina,· memleketlerini, yalnız 
kendisile ticaret yapmağa 

icbar etmek arzusundadır ve Hol· 
landalı armatörlerin, mayn tehli • 
kesine karııt tedbirlerini arttırmak 
suretile dE'nİT. ıı;eferlerine devam 
hmnısundaki kararlarından hoşnut 

değildir. 

japonyanın itirazı 
Alman ajansının verdiği haberle 

re göre Japonya !ngili7. ablukuı -
nın şiddetlenmesi kararına itiraz
da de\•am ediyor. Japon hariciye 
nazırı Tokyodaki İngiliz büyük el. 
çisine, Japonyanın İngiliz ablokaııı
nı tasvib edemiyeceğinl çünkü ev. 
velce proteıı;toda da tasrih edildiği 
Uzere hayati Japon menfaatlerinin 
tehlikeye düııtüğünü açrkça beyan 
etmiı?tir. 

Japon Nişi Nişi p.zelesi bu hu. 
susta diyor ki: 

"Japon hUkümeti Fransa ve; fo. 
gilterenin haltı hareketine kat'! 
olarak karşı koy:mağa karar ver • 
nıiştir. A\'rupa sularında Japon ti
caretinin uğrıyacağı :ı:ararları tela. 
1i etmek üzere mesela Japonya İn· 

'giliz ı:emilerindeki İngiliz ~yuını 
nıüsadere etmekle mukabele eyli
yecektir.,, 

Denizlerde ve karada harp 
Bir Alman denizaltı 
gemisi tahrip edildi 
Londra, 1 - İngiliz amiralhk 

dairesi, dün Norveç sahilleri ya. 
kınında 3 İngiliz harb gemisi ile 
6 Alman deniz tayyaresi arasın· 
da bir muharebe vukubulmuş o]. 
öuğuna dair olan haberin teey· 
yüt etmemiş olduğunu bildirmek. 
tedir. 

Bir İngiliz harp gemisi, dün 
§imal Denizinde karasuJannda 
l:ıatmış olan 3114 ton hacmindeki 
ve ionion adındaki İngiliz tica· 
:ret gemisi mürettebatından 38 
Jcişiyi alıp kurtarmıştır. İonionun 

bir mayna çarpmış olduğu zan. 

nedilmcktedir. 
3000 tonilatoluk J ouidn vapu· 

ru İngilterenin şark sahillerinde 
batmıştır. 38 kişilik mürettebatı 
kurtarılmıştır. 

Süleyman Tevfik 
Babayı bugün 
toprağa verdik 

Dün sabah ebediyen kaybetti· 
'1miz matbuatın en yaşlı muhar. 
:riri Süleyman Tevfik "Baba,. nın 
cenazesi öğle üzeri büyük me· 
:rasirnle Topkapıdaki evinden kal. 
dmlmış, cenazesi Topkapr cami· 
inde kılındıktan sonra Topkapı 

mezarlığına gömülmüştür. 

Merhumun cenazesine matbuat 
arkadaşlarından bir çok kişi ile 
kendisini seven dostları iştirak 

etmiş, alayı matbuat cemiyetinin 
,-e bazı kimselerin gönderdi· 
gi çelenkler süslemiştir. 

Fransız devriye gemilerinden 
biri bir Alman denizaltısına mu. 
vaffakıyetli bir h ücumda bulun -
muştur. 

Almanyanın Griller harb ge. 
misi Ladsort yakınında 494 ton
luk Verna adındaki İsveç vapu. 
runu tevkif etmiştir. 

Fransız bahriyesi tarafından 

tutulan Alman vapurlarından bi· 
rinin, kahve yüklü olduğu h a.. 
ber verilmektedir • 

Karada harekat durgun 
P ar is, 1 - Garp cephesinde 

mühim hiç bir hareket olmamak· 
tadır. Yalnız ufak keşif müfrc. 
zeleri faaliyeti olmakta ve top a· 
teşi teati edilm~ktedir. 

Dün tayyare faaliyeti de mah. 
dut olmuştur . 

Yataklı vagonlarda 
tenzilat başladı 

Geçenlerde şehrimize gelen 
yataklı vagonlar müesıes~i u· 
mumi müfettişi M. Lcbrun dün 
ak§amki ekspresle Pariıe hare. 
ket etmiştir. 

Yataklı vagon tarifelerinde ya
pılan tenzilatm tatbikine bugün· 
den itibaren başlanmıştır. 

Daladye fevkalade 
salahiyetler aldı 

Pariı, 1 - Franı;ız m~buıan 

ve ayan meclisleri dün toplanmı§. 
Daladye hükumetine harp zama. 
nına mahsuı fevkalade salahiyet· 
!er veren kanunu müzakere et • 
miştir. Kanun 17 5 reye kar§t 318 
reyle kabul olunmuıtur. 

Belçika ve Holanda 
hududunda 

Alman tahşidatı 
J..ondra, 30 - Neuye Zurcher 

Zeitung, Sovyet Ruııyanın Finlan. 
diya taarruzunu Almanyanın Hol· 
Jandaya taarruzu takip edeceğini 
yazıyor. Bu gar.ete Almanyada bir 
çok sınıfların ıilih altına çağırıl

dığını ilave etmektedir. 

*** 
J ..ondra, 30 (A. A.) - Daily 

Telegraph gazetesinin Eupen mu -
habiri Alman t.Ah§idatı hakkında 

§U malümatı \'ermektedir: 
"BütUn söylenenlere rağmen. 

Almanyanın Belçika ve Hollanda 
hudutlarının birleştiği noktadaki 
tahşidalı devam etmektedir. 

Achen etrafında 8 fırka bulunu. 
yor ki, bunların bariz hedefi Lie. 
ge kale.sidir. 

İkinci kaptanın Harisona se~
lcnmesi bu iğrenç hikayeye niha· 
yet verdirdi. Xegriç kendisine bir 
muhatap bulamayınca mutfağın 

e~iğine oturarak bıçağını bilel!lek 
te de,·am etti. 

Elimdeki küre~i bırakarak ben 
de yüzüm ona muteveccih kömür 
sandığının üzerine oturdum. Yü· 
züme ter· tere; bakmağa ba~ladı. 

Kalbim hızla çarptığı halde hari· 
cen büvük bir sükunetle Luizin ka 

ma ·mı Çektim \·e onu bileyi ta~ında 
bilemeğe ba~ladım. Ahçının fe\'e
ran edcce~ini sanmı~tım. halbuki 
yapılanın farkında de~ilmi~ ·gibi 
davranarak b~,i hayrete düşürdü. 
Bıçağını bilemekte devam etti, 
ben de aynen onu taklit ettim. 
Tamam iki saat orada kar~ı kar51· 
ya oturara~.: brçaklanmm biledik 
durduk. Nihayet hu havadis bü
tün gemiye yayıldı \'C az sonra da 
mutfak kapısı c;eyircilerle doldu. 

Herkes cesaret verici bir ~y 
roylüyor, tavsiyelerde bulunuyor
du. Cok Horner, bir karınca bile 

Achen'in ııimalinde biribirile dir 
sek teııkil eden iki ordudan mü -
~kkep bir grup vardır. Bu ordula- ezrniyecekmiş hi ·sini yeren o sa· 
rın birinin cephesi garb diğerinin kin. yumu~k ı;esli avcı. bana bı • 
cenuba müteveccihtir. çağı herifin kaburga kemiklerine 

Achen'in cenubunda da iki or - değdirmemcmi, aşağıdan yukarı 
duluk bir kuvvet vardır. Bu iki doğru karnına !'.aplamamı \'e ~ap
ordu gerek garb, gerek eenub, gt. ladıktan sonra da kendi tabirince 
rek cenubu garbi iııtikaınetinde ta bir " l spanyol çe.,,irme i'' yapma • 
arruz edebilir. mı, yani bıçağı yaranın iiçnde çe-

Bu iki grupun ara~ıındaysa Uç ha virmemi ta\·siye ediyordu. 

fi( ve altı ağır motörlü fırka oldu. Liyç i~ sargıl kolunu bana ı;?:ÖS 

ğu gibi dört fırka da zırhlı kıtaat teriyor ye ao;çının birazını da ona 
vardır. ;;.aklamamı rica ediyordu. Hatta 

Bu iki grup 1''ramıızlarm Yoıel. Kurd Larsen bile bir iki defa kıç 
le'deki mMıileri iizerlne yilrllye • gü\'ertede durmuş ve maya diye 
bileceği gibi Hollanda ve Belçika ı tarif etti!ti o hayalın köpürüp kı -
hudutlarını da teca\·iiz edebilir. 

1 mıldanışına merakla bakmı~tı. 
Bu ikinci şıkta L'le Achen'in ce· ltiraf ede;im ki 0 anda hayat 

nubundaki ordular Namur cenu -
benim için de aynı sünt kıymet \'e 

bundan Ardenneıı'lerc geçerek manayı almış•t. Onda güzellikten, 
Majino hattını şimalden çevirme -
ğe teeebbliıı edecektir. 

Bohemya ve Moravyada 

kudsiyetten artık e<ı.er kalmamı$ -
tı. O anda hayat, hareket eden ve 
oturdukları yerde çelilti taşa süre
rek bileyen iki korkak maya par -

J,on<lra, 30 (.\. A.) - Times ga. çM.ından Ye onl<:n seyreden diğer 
zeteııinin Belgrad muhabirine gö. bir grup kımıldayı~mdan ibaretti. 
re, Almanyanm Bohemy:t ve Mo· Eminim ki, <'nlarm yarısı bizim 
ravyada 250 bin a.'lkeri vardır. biribirimizin kanımm dökmemizi 

Bu mevcut ihtiyaca nisbetle çok 
ylikı:ıek olduğundan başka yerde 
kullanılıp kullanılmıyacağr dilşiln· 

CC!!ını uyandırmaktadır. Biz.zat 
Pragda 70 bin kişi olduktan başka 
hudutlar Mkerle doludur. 

Erzincan 
zelzelesinin fecf 

blançosu 
Altı kadın ve yirmi bir 

çocuk öldü 

Erzincan, 30 ( A .• 4.) - Son res
mi raporlara v;öre. ·burada vuku 
bulmuş olan :;arsıntının yaptığı 

tahribatın blanço·u şudur: 
Sar ıntı Başköy nahiye,inde 16 

~tan- nahiyesinde 4, Karakulak 
nahiresinde, 13 köyde ehemmi • 
yelli tahribata se!Jebiret vermiş, 
Başköy nahiyesind("ki 80 e\' tama
men, 303 ev h•men rıkılmı~ ve 
607 e,· de hafif ha~ra uğramıştır. 

Mans nahiyesinde 63 ev tama
men, 56 ev kıs..'llen yıkılmış, 163 
e' hafif hasara uğramı~tır. 

Karakulak nahiye~inde 102 t\' 
tamamen, 472 e\' kısmen rıkılmı. 

ve 450 e\' de hafif ::;urette hasara 
uğramıştır. 

Uç nahiyede 6 kadın, 21 ço -
cuk, enkaz altında kalarak ölmüş 
\e altı:;ı ağır olmak üzere 53 ya
ralı te~'.,it edi!miştir. Hafif yara -

lılar mahallinde tedavi altına a -
lınmr§, ağır yaralılar da Erzin -

:;eyre teşneydi. Bu onlar için bir 
eğlence olacaktı. Eğer a~ı ile ben 
orada bir ölüm mücadele ... ine gi -
rişscydik '>eUd içlerinden birisi bi· 
le ayırmak u~miyecekti. 

DP'er tar3ftan bütün bunlar ne 
kadar çocukça Ye gülünçtü, Ham
fri \'an \"eyden bir ~emi mutfa -
ğında harıl hanı bıçağını bileyor 
ye onun k~kinli~ini bir kasap 
ihtimamile baş parm .. ğında deni

yordu! Bütün \'aziyetlerin en i -
nanılmazı i~te bJydu. Ben se\'İye
deki adamla ·ın bunun kabil olabi
leceğine inanamıyacaklarını bili " 
yorum. Bana• eski tanıdıklarımın 
bir çoklan ''hanım abla" demiş -
\erdi. Şimdi o hanım ablanın böy
le bir şey yaapbileceği Hamfri Van 

can memleket ha tanesine nakle -
dilmişlerdir. 120.000 kiloyu mü -
tecaviz yiyecek Ye tohumluk ,.e 
üç bin lh kıymetinde e5ra ve 5 
bin lira kıymetinde hayvanat en -
kaz altında kalarak mahvolmuş -
tur. 

Kızılayın J,röndermi~ olduğu 300 
çadır açıkta kalan halkın barın -
malarma kafi gelmemi~~ de halk 
tarafından bir çok barakalar ya -
pılmak ~uretile bu noksan ikmal 
edilmiştir. 

Dikilide zelzele oldu 

h:mir, 30 (A.A ). 7" Dün saat 
ı 3.1 O da Dikilide 4 saniye süren 
yeni bir zelzele olmu§tur. Hasar 

yoktur • 

Veyden için öyle yeni bir bil~i i -
di ki, o bundan müftehir mi ol • 
mak yoksa utanmak mı lazımgcl -
diğini bilmiyordu 

Saatlar hadisesiz geçli. ~ihayet 
Tomas Xcgriç bıçağını bırakarak 
elini bana uzattı: 

- Kendimizi bu pis heriflere 
ne güldürüyoruz? Onlar bizi na -
sıl olsa SC\ıniyorlar. Biribirimizi 
burada boğazlarsak hoşlarına gi • 
decek. Hem sen o kadar da fena 
değilsin Homp! Siz Amerikalılala
nn dediği gibi !iende cevher var. 
Doğrusunu istersen seni sevmiyor' 
de~ilim. Sık şu elimi de barışalım. 
Ben de korkağın biriydim; lakin her 
halde ondan daha az cibindim. O· 
na karşı bariz bir galibiyet kazan· 
mıştım. Onun elini ckrnamakla 
bu galibiyetimden kısmen olsun 
fedaka.rhk etmek istemiyordum. 

Elini uz:ıtmadığımr , görünce 
şerefsizCt': 

- Peka.la, dedi. 1-:.ter sık ister 
!: ıkma. Ben 'yine ~ni severim. 

Ve sonra, mahcubiyetini ört • 
mek için büyük bir şiddetle seyir
cilere döndü: 

- Yıkılın mutfağın kapı~an 

sersem herif.er! diye haykırdı. 

Bu emir, içi kaynar su dolu bir 
maşraba ile kuvvetlendirilmişti. 

Gemiciler a~ının elindeki ma~
rabayı görünce dağıldt.ar. Bu, 
Tomas Nebriç için bir nevi zafer
di. Ye bana karşı olan mağlubiye
tini daha sükunetle karşılama~· 
hıdiın olmu5tu. Lftkin af(;I bu sal 
te tehewüründe bile ihtiyatlı da·, 
ranmış, avcıları rla ko\'mağa yel -
tenmemi~ti. 

"Duman'' Hornere: 
- Artık a~ınm ifadesi tamam, 

dedi. Homer de tasdfk etti: 
- Hem de nasn ! Şimdiden ~n 

ra mutfağın patronu Homp. AKI 
ona yamaklı!: edecek. 

Negriç söylenenleri i~itmiş, be -
nim de duy--p du~ınadığıını an
lamak için bulunduğum tarafa ini 
bir göz atmıştı. Bu muhavereyi 
duyduğumu hiç •belli etmedim. Za
ferimin bu kadar şümullü ve ta -
marn olduğunu bilmiyordum, fa 
kat kazancrmdan hiç bir fedakar
lık etmeme~e karar veı-dim. Gün
ler geçtikçe ''Duman" m söyledik
leri çıkıyordu. Aşçı bana karşı hat 
ta Kurd Larscne olduğundan da -
ha kul köle ke,ilmişti. Artık ona: 
Mister diye hitap etmiyor, 11 -
kırdılanmı "efendim" k~limesilc 

bitirmiyordum. Yağlı tencereleri 
yıkamıyor. patates soymuyordum. 
Yalnız kendi i5imi, o da, isteJi
ğim zaman \'e münasip gördüğüm 
şekilde yapıyordum. Luizin bıça
ğını artık daima gemiciler gibi kal 
çamda taşıyor \'e Tomas Negriçe 
karşı müsavi kıo:.ımlard..ı tahak -
küm, tahkir ,.e islihfaftan terek • 
küp eden daimi bir: yaziyet takın
mış bulunuyordum. 

(Deumı \ar) 

Vefat 

Eminönü Halkevi İdare Müdü. 
rü Bürhan Yulanın km Hicaz 
Kralı İbnisauut hazretlerinin ku
de§inin oğlu Zeki ibni Süneyya. 
nın eıi Şivezat Ze~i çok genç 
yatında ufCıl etmiıtir. 

Cenuesi 2 Birincikanun 939 
cumart~ıi ıünü 

0

Heybeliden aaat 
l 1 de Sirkeciye getirilerek na· 
mazı öğle vakti Beyazıd eamiin. 
de kılındıkta·n ıonra Edirnekapr 
Şehitliğine defnedilecekt ir. Al· 
lah rahmet eyleıin. 



Bir lngiliz iktisat heyeti geldi Sovyet - Fin h arbi Mani da 
bir nutu. İngilterenin ibaşlıca mali ve 1 barüz ettirerek kısaca demiştir 

iktısadl müesseseleri mümessil. ki: 
!erinden mürekkep mühim bir "- Türkiyedc elektrik işleri 

heyet bu <ıbahki semplon ekspre· ve diğer ehemmiyetli bazı sınai, 

siyle şehrimize gelmiştir. mali meselelerle meşgul olaca-

( Ba.,tcıraf ı 1 ıncide) tir. Mumnileyh, Helsinkinin bom _ 
maruz bırakmamak için, kabine 1 bardmıanı dolnyısilc Rusyayn gön
istifa etmiştir. derilmek istenilecek tayyarelere 

Yeni kabinenin, l\Ioskorn mii - Amerika üı.rafmdan ambargo ko -

Evvelce bir müddet menlleke- ğız. Şimdilik fazla söz söyleye _ 
timizde çalışmış olan eski Osman cek vaziyette değilim. Yalnız bu 
lı bankası direktörü M. Reid ile teşebbüslerimizin Türkiyeye 
dunyaca tanınmış İngiliz iktısa· büyük menfaatler temin edeceği. 
diyatçı ve san<ı.yicilerlnden Sir ni ifade edebilirim. 
Sohn Chancellor heyeti teşkil İngilizler Türkiye ile iktısadi 
etmektedir. münasebetlerini genişletmeğe 

lngiliz mümessilleri Sirkeci çok ehemmiyet veriyorlar ve bu 
garında kalabalık bir maliyeci yolda büyük hazırlıklar yapıyor
ve ikt1satçı grup tarafından kar. lar. Bu münasebetlerin yakm bir 
şılanmış ve doğruca Parkotele zamanda biıyük bir inkişafa maz 
gitmişlerdir. har olacağına şüphe etmiyoruz .. 

M. Reid muharririmizin sual· Bir çok İngiliz müesseselerinin 
terine şu cevabı vermiştir: mümessili bulunuyoruz.,. 
"- Bu akşam Ankaraya gidi. 

yorµz. Burada yapacagımız işler 

hakkında hükümetle temastan -
mız: neticelenmeden izahat ver
mek imkansızdır .. , 

Türkiyeye ilk defa gelmiş olan 
asılzadc İngiliz iktısadiyatçısı 

Sir Chancellor da bu ziyaretten 
fevkalade memnun olduğunu te· 

Hadiselerin 
te fsiri 
1 

( Bnş tarafı 1 incide) 
halnrn ~irecektlr. Onun l~ln her 
meml<'ket ynrınl.i korlmnç thtl. 

zakerclerinc i~tirak etmiş olan ma
liye nazırı Tanner taraf mdan ku -
nılacağı söylenmektedir. 

Tanner, .:\1oskovadaki Amerika 
efarcthancsi \Clsıta::;ilc bugün der 

hal Sovyct hükumetilc temasa ge
çerek, lbir anlaşma zemini hazırlı
yacaktır. 

Gene söylcndij!inc göre, Sovyet 
talebinin is'af edilmesi üzerine, 
Helı:;inki ve diğer şehirlerin bom
bardımanı durmuş. yeni a keri ha 
rekl't yapılmamı~tır. 

istifa teeyyüt etti 
!Jclsitıki, 1 ( A.A.) - Salahi

yettar bir menbadan öğrenildiğine 
göre, Finlnndiya hükumeti, isti -
faya hazır oldubınu ~1oskovaya 

bildirmiştir. 

Yeni kabine 
I.<mdra, 1 ( A.A.) - Yem Fin -

landiya hükumeti, Tanner tara -
fından teşkil edilmiştir. Kivimca.
ki, hariciye nazırlığına tayin edil -
mi~tir. 

Ameri anın tavassutu 
Umum Ayakkabıcı 

sanatkarları 
cemiyetinden 

mailere kar~ı hazırlanmak mP<"bu· 

riyetindedir, 
umdra, 1 - Amerika hükume

Acaba Orta A uuıııı ynıı~ııuna 
ti Mosko\'adaki sefiri vasıla ·ile 

karıu biraz uzaJ.çn ol!!.'l da gPnr. bir 
Yec1ikıılcdc f:ıbrilw s ı lıulıınaıı .\

leko I>ıılo ,.r. mahduml:ırı nle} hine 
müşterilerine nok.,:ı n deri teslim 
ettiği ııçıınd.ın dula) ı :ıı;trğımıı 

cl:ı \ a iizerı nr derı lrr ınlntaca öl -
ı;iikrek mık' ın zıılııı r ctnıc'>inc 

tıinaC'n 1.1IJ1ln ırın rifC'lllc foltrlkndnıı 

:ı lınan deriler Be) koz f.ı tırikasıııda 
ıkinri dc{ıı ultlurulnıus '\e noksan 
ırıikdarda vlrlul.:l:ın re ıncıı talı:ık

kuk elmı~ oldu undan haklarında 

tııkibatı kanuni) e) c de' anı edil -
mckle olduğunu Cemi) etimizin fob
rika ile uyuşup bu işi kapattığı 

hakkındaki şa) ioların asıl ve csn 1 

olmadığını ve neticeye kadar t:ıki -
hnlı kanuni)c)e dc\lım ctlllcrcı;ını 
:ılaknd:ır sanatk:'ırlnrın malQmu ol
mak üzere kc ·fö et lovıih:ın he:ron 
'c fUin olunur. 

Ayakkal>ıcılar Cemiyeti 

Köy Dergisi 
Köy 'e köylüler Irln ~.ah~aıı 

HAFTALIK MECMUA 
Bütün hn:r.ırlıklanDl tamamlamı • 
hr. 1\fo<lern bir ~r lıallııdc ya-
kında çıkıyor. enellk abone 4, 

altı nylık abono 2 lira. 

1 mwni u ı;ri~at \C yazı müdürü: 
Dr. Xccaettin Ata ·ağun. 

iifarc mü<liirU: Mahmut • • eenıet
tin Deliorman. 

id&ro yeri: tstaubw, \'iliyct 
karsı ı Kn kun matbaası 

.._.... Yük ckkaldınm 

SANCAK 
l'nda 

itA OD 5İ.!ik.m ll makiııa 

t mtı yaıulmı br. 

Ba haftaya mah uı;ı probrranı f. 
Bakir Ormanlar 

Hakimi 
1 

26 Kısmı tekmili birden 1 

DuhaUye 10. Balkon 15 kuru, 1 ,....... .................... ---ı 

kenanllllıı el uran Halkan Antantı ta' a<>sut teklifinde hulurunuştur. 
Ru vanın ta\'as.suta ihtiyacı ol -nwmlt>ketleri ıır ılii~ünü) or? • 
madıifı ... ·olunda bir ce,·ap \'erdiği 

Homıuıya harlı-iye nazın GRfrn. " J 

ko'non siiılı"rlnılrn anlnşılıyor ki ~iyleniyor. 
hitnruf hir Balkan bloku )'ftfmınk Amerika hariciye ncıareli, Fin
rlkrl hcnıPn hrmerı sıı) n clii-:ıniis· landiya ınescle;indc alaca 'iı va -
tür. l'.ahn hu ıradı• Halkan An- ıiyeti letkikl' ba~l<imı~lır. Bu rnc
ınntmııı da bu s~ııe ona erı·~ğl sele hakkında diğer ecnebi mem
mana<1m1 mı ıradt ediyor"? Zira leketler tem3sta bulunuyor. A -
Halkan Antnntınm mUddctl hu la. merikarun ~ovyet Rusya ile siyasi 
Wtcoektlr. Ru mfüldct bitmezden \'e iktısadi münasebetlerini kes -
e,·,el Balkan Antantı konseyi top_ me i düşünülmeh1.edir. Bu inkıta 
lanarak yeniden anılarında anla~- münasebetinin uzak şarktaki ak -
caklar mıdrr? Yoksa Balkan birlL sülfunelleri de tetkik edilmektedir. 
ği ideali arkasında kosulurken Ral· Finlandiya hariciye nazın, Er
kan Antantının da tarihe karı5tığı ko dün akşam radyo ile Amerika 
mı görillecekttr'? H<'l'hnlde r.ibtn- milletiii !"'bir 'Jiita15ede l5u1unmu~ 
leri mc,gul etlen bu ·uallerin ee. \'e ezcümle demiştir ki: 
nbmı bir gün eHel öğrenmis ol· 

1 
_ Finlandiya, daima iyi müna-

mnk fa:~;daltdır. l betler he lediği ye kendisil: bir 
HA tı.' KUMÇA \ 1 , demi tecavüz paktı akdetmış ol-

Beşiktaşta bu 
sabahki kaza 

Otomobil bir çöpçüyü 
ağırca yaraladı 

Hu sabah Beşik ta. tramvay du
rak yerinde feci bir otomobi\ ka -
za ı olmuştur: 

Şoför Ahmcdin ıdarcsındekı 

1560 numaralı tak-si, Bcşiktaşa 
dQğru son slıratle gelirken, seker
ci dilkkaru önündeki çopkri te
mizleyen amele lOt numaralı Cu
maya çarpmı~. kendi ini evvela 
direğe ı:iddetlc sıkıştırdıktan son -
ra sürükleyerek kah,·c dükkanına 
sokmu~tur. 

Cuma, başından \ " "iı udunun 
birçok yerlerinden ::ığır surette 
yaralanarak ifade veremez bir 
haldf hastaneye kaldırı'l.mı,.tır. 

Şoför Ahmet, kazayt' yaptık -
tan sonra kaçmıştır. 

dutru biirük kcm.)Usunun tecavü -
zünc uğramıştır. Bizi hudutta M
di~ler çıkarmak ve Leningrad ııeh 
rini tclıdil etmekle ithrun e:liyor -
lar. Biz Leningradı asla tehdit et
medik. hatta hudutlardan a ·erle 
rimizi geri çekmeği, ihtiH\f ın halli 
için hakeme müracaatı teklif et -
tik. H.cddedildi. Hürriyeti \'C is -
tiklali için ni. betsiz bir mücadele 
\e atılan küçük Finlaooiya d~ -
~rasi i, ı\merikaya kendi i için 
sımdiye kadar yaptıklarından do -
layı derin minnet \'C sclfimlarını 

suna:-." 
Müzakere im.kanı va r 
Vaşington, 1 (A. A.) _ Helsin_ 

kideki Amerika. sefirine JomlandL 
ya hariciye nazın, Finlandiya. hU
kümetinin Amerikanın tavassutu
nu memnuniyetle kabule nmade 
olduğunu ve bu suretle başlamış 
olan Sovyet taarruzunu t:ıhd~d et
mek mümkün olacağını Uınid et -
melde bulunduğunu bildirmiştir. 

l '•lı••ı" il ılııılı:ıl ' '' 1' 

"' Bugünden itibaren 2 inci HAFTA 
• ' • '',lı • ' ' '

1
:', ' 

1'1nlandiyanın Amerikan tavas -
sutunu kabule amade olınasmın 

sebebi. Sovyet Rusya ile diploma
ei mUnasebetlerin.in kesilmiş ve 
doğrudan doğruya, Sovyetlerle mil 
ZakCf'C imkanının kalmamL'.j olma -

sıdır. l'AKSiM sinemasında 

Yeniçeri BASAN 
Türkçe sözlü ve türkçe musikili 
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• ! . ~ ŞOKBU- Udi ZF.JIRJ. Rakkaso: AYŞE ~rüJGAr~·•ı• 

Moskovadaki Amerikan masla -
hatgilr.anna Amerika hii-kfuneti _ 
nin teklif etml§ olduğu tav&Mulu 
ka.bul için hiçbir sebeb mevcut ol
madığı Potemkin tarafından bil_ 
clirilm.İ§tir. 

a. BUGON A S R i SINE"1 ADA ~ ~~ı • 

J•'inlandiya. elçisi Ruzvelt, Hul 
ile yaran saat görllşmü§ ve mUtc
akiben gnzetcçilero beyanatta bu. 
lunarak Helsinkiye telefon etmi§ ı 

olduğunu. gazetelerin bahsettikle _ 
rl Sovyct Ultimatomundan malUına 
tı bulunmadığını söyleınişilr. Mu -
maileyb, Finlandiyanm Sovyet Rus 
yaya harb ilan etmemiş olduğunu 

t.narih et.m~tir. = AŞKI~ !~z .. ~~e~m~ARI = 1 
TtlRKÇE SÖ7.Lt} • ,\RAPÇA ŞARKILI ı-11 .. ,1 ~ 

Bq rollenle: ABDtlLVEHAPn1'"ECAT-· 

Amerika hariciye nazın Hull, 
rı>smt raporlara intizaren Finla.n -
diya - Rusya. vaziyeti haltkmda mü 
talc>adR bulunmllktan imUna etmiş. 

nulması imkiinları hakkında da bir 
şey Mylcmc~tir. 

Finlandiyıınrn harb füuı clmcmiş 
olması, Va.§ingtonda memnuniyet -
le karşılanmış olup, Amerikanın 

tavıuısut 1eklifinin kabul edilme _ 
miş olmasına rağmen Moskova ile 
müzakereler icrasının mümkün ol. 
duğu hii.lii. ümid edilmektedir. 

Sovyet radyolarının bu 
sabahki neşrıyatı 
SO\ yet - Fin harbi hakkında, 

dün hiç bir haber nc~retmemiş o
lan Sovyet radyoları, nihayet dün 
gece, Sovyet kıtalarmm taamıza 
geçtıklerini kısaca haber ,·emıiş -
!erdir. 

Mo<:kova radyosu bu sabahki 
neşriyatında bilhassa, Sovyct Hus 
yanın hrr tarafında. hiıkumctin 

harp kararım tasdp eden muaz
zam mitingler yapıldığını hab::r 
\'ermektedir. 

Bu mitinglerde birÇ(>k hatipler 
söz alarak, Finlandiya ye bilhassa 
Fin hükQmeti alerhine tahkira -
rniz sözler sarfetmişler ve e.zci.im
le ş(iyle demişlerdir: 

" Sovyctler Finlandiyaya is-
tiklal bah~tmiş olmakla bu mil -
lete karşı hiç bir hu umct besle -
mediğini isbat etmiştir. Fakat Fin 
landiyalılar. 20 sene mü:l:fotlc 
SO\Tetlcr aleyhine mütemadiyen 
tahrikatta bulundular 'c nihayet 
kanlı yumruklarını kaldırarak bi
ze ;,,a!dırdılar. Bunun cezasını çc -
keceklerdir. Bakalım Finlandiyayı 
idare eden ve Sovyet Hu~ya}'a 

karşı emperyalist emeller besleyen 
satılık köpekler çantalarım haıır
lamağa vakıt bulacaklar mı?'' 

Sembohk intikam ! 
Sorıyet - Fln hududundaki 1'ass 

Ajansı muhabiri bildiriyor: 

Sovyet hüktlmetinin emri üzeri 
ne Kora boğazından taarruza ge
çen So\•yet kıtalannm başında 
.. Kirov" adını ta~ıyan tank bu -
lunuyordu. 

l\lalfim olduğu vechile, Stalinin 
en yakın mesai arkada}laondan 
biri olan Kirov bundan be<} sene 
evvel bir merasim esnasında öl -
dürülmüştii. KirO\ un katli senei 
dcYriye ine müsadif bulunan So,._ 
yet taarruzunda, onun adım ta -
şıyan bir tankın bulunması. em -
peryalistlerden alınan "sembolik 
bir intikam'' addedilmektedir. 

Düşürülen tayyareler 
beşı buldu 
Helsinki, l (A.A.) -. Hel· • 

sinkideki tayyare dafii topların 
beş S<>vyet tayyaresini dü~ürmüş 
olduğu haber verilmektedir. 

Sovyet kıtaatı, Hargoede kara. 
ya çıkmağa teşebbµs etmişler ise 
de adayı müdafaa etmek için si
laha sarılmış olan halk tarafından 
tardedilmişlerdir. 

Bütün Rus filoswıun sadece a
halisi tarafından müdafaa ediL 
mektc olan Hamzocyi zaptetmek 
için Kronştadtan hareket etmiş 

olduğu haber verilmektedir. 

Fin istıhkamlann~ hücum 
Stokholm, 1 (A.A.) - Carelie 

berzahında Teriyok mmtakasmda 
şiddetli bir muharebe olrt.ıştur. 
Ruslar ağır topların ve hava bom 
bardımanlannın müzaherctiyle 
biribiri ardı sıra dalgalar halinde 
ileri atılan hücum kıtaatiyle Fin
landiya istihkamlarına taarruz 
etmişlerdir. Finlandiyalılar, bu 
taarruzları muvaffakıyet le püs -
kürtmüşlerdir. 

ültimatom 
Helsinki, 1 (A.A. ) - Tceyyüd 

etmemiş olan bazı haberlere gö
re, Rusya Finlandiyaya bir ülti· 
matom göndererek bütün talep
lerinin kabul edilmemesi halinde 
memleketi taroamiyle istila ede
ceği tehdidinde buhınmuştur. 

Bunun üzerine Finlarniiya pat"" 
lamentosu, bütün gece devam e· 
den bir içtima akdetmiştir • 

Fın komünısUerinm talebi 
Mo.sko\a, 1 (A. A.) - Pinlan

diya komUnist fırka.sr, Pravda ga
zetesinde Finlnndiy:ı milletine hi -
taben neşretmiş olduğu açık bir 
mektupta amele vn köylüler tara_ 
fından te§kil ndilccck mii§lerek 

Sabık antikO 
tern devıed~ 

bir C<'phe ihdasını ve Finlandiya. R y• 
ela bir halk hükumeti t<>Şkillni is - icabında u• ret 
temektedir. bir cephede · 

Ji'inlandiya komüni.'\l fırkası, Fin alabilirle~o 
landiya ile Rusya arasında müto - Tokyo, 30 ( A.~.) 

0
-:,

1 kabil bir ademi tncavüz mlı!akı ak- __ t. R w-
J aponyanm ~ı 

tedilmesini de istemekte ve Sov_ b .. ..r.11 
e!ri i Şiratori Ub- • 

yet metodlanndan mülhem bir pro sÖrlcdiği bir nutukta ~ 
gramı müdafaa etmektedir. .._ kabında ja~ 

Sovyetler bütün memle- (ta YD 
ve Rusya avnı sa ra 

keti işgal etm iyece lder ler. Rusya ·ile J:pC>~~ı.1Jllll' 
J>ari..;, 1 (A. A.) - Sovyel as- bir ademi tecavuı ı-

kcri hareketl<'rinin başladığına da Almanyanın japao>'lll~ 
ir ~l.nlandiyadan gelen haberler, \ serbest bıraktığınttl bir'°'~ 
burada derin bir tesir husule ge- Al ltal'l'Cl jap011• 

manya, ~ • Çi'D 
tinniştir. ya arasında ittifak . .:r. 

Bununla bernbcr, Rus kıtaları - ed~ı> 
kati olarak hali • 

nın memleketi istila l't.miyerelt da 1 
yalnız ~foskO\'anm taleb ettiği nok Romanya h 
talan işgal · etmekle iktifa edecek_ Ş 

ıeri umid edilmektedir. tren çarP' 
İlk harekat 
J.ondrıı, J - So\'yct Rusya - Lo1ıdra, 1 - ~~ 

Finlandiya arnsında hnrb, dün sa- d1diğine göre, dun 1

0
ltl1 

hah Sovyetlerin Finlandiya hudud- sinde bir tren kaz8~ ·bi~~ 
larında harekete geçmesile fiilen lki yolcu treni bl~~ 
ba.şlaml§ bulunmaktadır. mıştır. Bu şiddetli nıu 11~ Sovyet askeri hareketi üç nokta.. ticesinde vagonlar dC\-e '/J 
dnn başlamıs ve aşağıdaki istikn - Altı kişinin öldüğ\1.1~ ~ti 
metlerde inki'iaf etmiştir: ağır surette yaralnflO'~ 

ı - Şimal hududınıdan ilerliyen rilmektcdir. 
Sovyet kun·etıerl buuarla örtUlil 
olan Ribaki ynrımadasmı tama_ 
men işgal etmişlerdir. 

2 - Ladoka gölü mmtakasında 
ilerliyen Sovyet kuvvetleri S\'oyar
bi şehrini işgal etmişlerdir. 

3 - Lcningradm §imalinden ha 
reket eden So\")'et kuv•·ctleri Kı -
zıl donanmannı da. ~tiraldyle ka. 
radan v'e denizden bir<;ok Fin ı:c
hirlerini bombardmıan etmişlerdir. 

So\•yet kıtaatı ile Finlandiya kı· 
taatı arasındaki ilk çarpışma La· 
goda gölü ya.kininde kain Careli
de ikinci çarpışma Rnboti:hi'dc, ü.. 
çüneü çarpı:şnıa da Kola'd:ı. vukua 
geimiştir. 

Sovyct filosunun faahyeti 
Baltık denizindeki Sovyet do _ 

nanmnsı bu sabah erkenden Kron§ 
tad'dan hareket ederek Finlandiya 
kföfezinde kain Hogland adaları -
nı işgal etmiş ve Fin şehirlerinin 
bombardımanına denizden iştirak 
ctmi§tir. 

Sovyet donanması ayrıca Han
gö limanına asker çıkannnğa te _ 
§Cbbüs etmiı;ıtir. Daha evvel Sov. 
yet hava kuvvetleri bu şehri §İd· 
detle bombardnnan etmişlerdir. 

Tayyare hücumf ar1 
Sovyet hava kuvvetleri dün sa

bah Helsinki ilzerinde uçuı;ılar ya.. 
parnk beyannameler atmııılardİr. 
Bu beyannamelerde Ba.'.i•·ekil Ka. 
yanda ile Bru;kumnndan 'Mareşal 

Mannerheim'in istifaya mecbur e
dilmesi taleb edilmiştir. Sovyet 
tayyarelerini gören halk derlıru 

sığmaklarn iltica etınl:ifü. Tayya -
reler uzakln.cpnca halk tekrar .so. 
kaklara çıkmış, dükkanlar açıhnL:; 

ve tramvaylar işlcmeğe bnı;ılamLS _ 
tır. 

Sovyet tnyynrP1cri öğlcdt:'n son· 
rn saat H.30 dıı tekrar UeJsinki 
üzerinde uçuşlnr yaparak bombar
dımana başlamışlar ve ağır yan. 
gm bombaları atmIŞlardır. Şehrin 
birçok yerlerinde yangınlar çıkmış 
ve Helsinkinin en güzel bina.larm_ 
dan bid olan teknik yüksek mek -
teble me~hur ~imendifer istasyo -
nu VQ diğer birçok binalar tahrib 
edilmiştir. 

Şiddetli bombardımana rağmen 

halk sükUnetini muhafaza etmi.ı vo 
telefon' servisleri kesilmP..miştiı. 

Dünkü bombardıman netice -
sinde Hclsinkide 200 kişinin öldü. 
ğü haber veriliyor. Yaralıların 

mlkt:an çok daha fazladır. 
Hükfunet. Helısinkinin tahliyesi· 

ni emret.miş ve ilk iş olarak kadın
latla ÇO<:Uklann otobüs ve tram • 
vaylarla. hUkftmet. merkezinden 11. 

zaklıı..crtırılmasınn başlanmıştır. 

80\'Yt't tnyynrnleri. Finlnndiyn 

körfezinin 60 kilollle~ 
kam 1nso şehrilc, u-.ıı il"' 
en büyük elektrik ~ 
İmatra §ebrini \'C j IJ 
nin merkezi olan 'Vi~cı&f 
1c bombardıman ~UJliŞ uo' f 

Finlandiya ıni:l! rn ,srt 
rctinin bir tebliği~0 ; 
bah payitaht yak .. tor 
tayyaresi düşürütın°!ıı1 

Helsinkido dilşeJl ... e# 
Jnrmm tesirile birk5ç ş1<il 
gm çıkmıştır. Biı-JtSÇ lıf· 
ve beş ki~i y~~ 
\'C çocuklar tam bır 
tahliye edi.lınişlir· , 

Amerikan sef•ret1 
bornba düştü dJ)'-

~nıaJI <'<' 
IAındra, 1 - s:- rt ,,. 

nan son haberlere gö ıı'tf' ., .. e 
su ber tanıfta 50'~ ,pjf· 
Jo mukavemet etJXle;ıilJl 1.. 

Helsinki radyosu ~tf 
\'akit aşağıdaki ynıal 
tir: ; 

••KJtaatmuz bil'Ç~Ş· 
düşmanı pliskUrtınU~ t ;;ı 
cephesinde iki SO\c°)-e 

rib edilmiştir. ıri ~ 
Dil.sınan tayyarele~~ 

Helsinkiyi tekrar bO ıs 
ıni§tir. BombardIJJ1Jl

11 çat~ 
ekseriyeti kadın " 6 

. ı~ 
··..+ili'• 

üzere 40 kişi öırnuu· 

yaralanmıştır. A 
Bombalardan biri cınfilf' 

farelhancsi civarına ~I 
ret derhal bir otele 
t . il 
ır. Jllıı-

500 kiloluk bir ~~ 
yet sefarethanesi cı 
t .. ı.ı 
ur. tt,,. 
lsveç ve Nor\'~~ 
ra.rıs, ı - Fin1 ~;A 

ycUerin askeri bir b ~ ıı'P~ 
ruz kalması her ~· ·' 
heyecan uyan &>"". 
memleketlerde ~ 
reli hayranlık . uyan db'tl._ ~ 

Norveçt.c ~ ı,eıi ~ 
krt.aatmın girdiği ~ ~e! 
mez. halk Fin~cll~ tf.De : ~ 
nünde hararetli do6eti 6JıiP"'' 
lcrde, Sovyct sefar ıııJl 
mane nUıııayi§lerde ~ 
Osloda sıkan bir kOıl> ı.ı1 

• • .ı .. _,. _..; .. in cs.1Jl 
sı ıw:u.""ıan~ eJc. 
taarruzu tasvib otrn d6 
ki§i, halle tarafılld~ıet .41 

lsveç askeri tcd ~~ ~ 
Fakat unıumt se{erbd~.., 
diği haberi tekSt'b :~ 1 

nanla beraber l5YeÇ ~ ı 
bancı memieketıerd0 ".::ıJ 
l\Jmum İ:J\"e<; w~ li 

d"ııJXICI' 
hal memlokcto 0 

miııtir. 



~IÖYle bir cümle vardı: 
• bataryasının 23 
. kuııandığı sülfür de 

'1i obüslerin birgün:len 
edilmediğini söyle-

? ll.e kadar çocukça 
Sunun yerine "bu e· 

~ liaYmm yalan söyle. 
far -etmektedir .. de5e ara 

le olmazdı. 
llıOtııiş bir hiddetle sar
! Daha gitmiyecekti 

. Orsa? Ya tehlikeyi biz
) '1~·durmu~. kendisi bü. 
· l\oloneiin hakikaten 

'1 ... _"e "geveze topçu on 
~~ts:a? Bu heyecan~ı 

tını takip eden h8.dı· 
~düften ibaretse? 
! Kendisinden ştiphe 

1
dair henUz elinde ka· 

1 
Yoktu. Mevkiini bı -

inad ve ısrar edi· 
~Ye kadar beklemeğe 

de Eğer geceye kadar 
IU elde ederse va.kıt 
, ltr.çacaktı. 

~ hUhra.nı atlatmıştı 
,~. Aynanın karşısı -

~tıdisine çeki düzen 
'il ili ile ter içindeki 

ll~ Saçlarını taradı. 
buçuğu çaldı. Ger 

İlnıaıanacak evrakı 
~dtı.Yayı sol koltuğuna 
\~l'Jı. açb. Sert ve dik 
11..~orıdoru geçti. Nefer· 

~ler onu görünce he -
~ "aziyeti alıyorlar • 
~.anki gibi sert hare • 
llıı:ııarı iade etti 

x 

26 Sonkônmt 1916 

~ 8"- .. 1 b' l' -vura şov e ır u -
t basıl oldu: Alman 

tahrik etmekle hiç de 
~lar, çünkü 1914 deıı 
"b \re iktısadi kuvvet· 
1\ ditlenıe istediklerini 
;1~ }7avaş elde etmek 
~anlar makul dl\,Un 

harp etmezlerdi. 

\...~Usu ne ka.dıı.r cesur 
~·~e m:ı'1fT }{1ı-n~n1a" 
~il butun11rsa bulunsun 
~n~ ?evletlerin sa1ec<> 
\1..-~lldUkleri sulh zama· 
L. 'ıutu deN!";ede nlifuz te 
\tıe bn1tan voktur. 
~rallarmm irinde e"' 
~ 1 .lamı g-ururl'lrtnT 0 1• 

~!'ın birM nj\ i!'ltihfn.f 

l'i~ ~l" do/li'ltleri ~iri" 
~ \riihelmdtr. Cün'ki\ 
ıl'ıı. tı"U neticesi mec-ld\k 
bı atlllak ist,.memi~ir 

'ltj~~P mevzuumuza dö
(~ş sanati, korkutmak 
~ kütlelerle muazzam 

İbi, Almanlann tabii 

~ ~ Rolonel Fon Ni • 
~& Yz.erin doğum yıldö

tıi ~ tertip edilen gece 
' hır §aheser derecesin-
hr~ı _Yapmıştı. 
~~~ meydanında iki 
·.~liek di.n;eğc şaşılacak 

~~ı · .~ ~rıde ve tam bir mu· 
~ '<leceıc şekilde yek • 
. litıe gibi toplanmıştı. 

\ • <>n adım llersinde za. 
Oncle de Kont duruyor-
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isminin ilk harfini teşkil etmektey
di. W II harfinin okunabilmesi i
çin meşaleler mail tutuluyordu. 

35 yılını vahşılcr ara,.ınJıı gtçirmış bir ,_lmıın seyyahı 

Bodur ve şişko Cuhinin erkek Gök yüzü gıriydi 
Sürpriz, hakikaten muvaffak ol 

muştu. Meydanda bulunan herkes 
manzaray1 seyrediyordu. Haym 
ou fırsattan istifade , 'ti. 

Zabitlerin sol -ıck durmuştu 

Bir adım geri attı. Sükunetle ve 
hiç acele etmeksi::r yürüyerek 
merkez kumandnalığma girdi. 
.(imseler yoktu, içeri girdiğini yal 
mz kapıdak: nöbetçi nefer gördü . 

Koridorda Alsaslı koştu. r-.ıera
sim yanm saat, belki de kırk beş 
fakika sürecekt;. Bu müddet zar· 
f ında Haym istediği gibi serbe t 

kalacaktı. Fakat ne de olsa zaman 
y.:ıpacaklarmı evvelden kararlaş -
tırmış •bulur.masma rağmen pek 
-:ızdı. 

Yazıhanesine bir fırtına gibi gir 
di. Cebinden bir karton çıl•ardı. 
3u "geveze Fransız topçu onba -
ısı" nın fişiyd;. Uıeri.·deid par · 

mak izleri. dökülen kurşun kalemi 
tozile bariz ola:-ak görünmektey -
di. 

Haym Smitin mac;asından bü
\'ar tamponunu aldı. Bunun tah • 
tası siyah ..,.e cilahydı. Üzerine 
evvelden hazırladığı bir tozu dök
tü. Reklcdiği gibi,tamponda bir 
baş parmak izi belirdi. Bu izi, e -
sirin fişi :.lzerindeki izle mukayese 
etti. 
Hayatının birkaç senesini polis 

laboratuvarlarında geçirmişti. Ağ
ran..disman yapmadan ve ölçü al -
madan da iki parmak izi arasında 
kaba taslak bir mukayese yapa -
birdi. Birkaç dakikalık bir tetkik 
neticesinde kanaat getirdi: lki iz 
bir adama aitti! 

Demek fiş; hazırlayan Şimitti. 
Hayın, Ko~onelln odasına k~ 

tu. Meslek icabı müşahede kabili
yetinin artmış olınası yüzünden, 
en ehemmiyetsiz teferruata bile, 
hatta farkında olmadan, dikkat e
derdi. Mesela.. Kolonele evrak im 
za ettirdiği zaman onun sağ eli 
sahadet parmağını kesen bir yara 
izi dikkatine çarpmıştı. Şimdi, tet 
kik etmekte olduğu fişin üzerinde 
de hatları ikiye bölünmüş bir par 
mak izi görr~ilştü. 
Hayın, mP.rkez kumandanının 

masası ~tünde duran madeni 
cigara kutusuruı '3.ldı. Bunun 
kapağı üzerinde aradığı izi o ka -
dar vazıh olarak buldu kt, eczasız 
tetkik ede~ilirdi. Bu sefer muka· 
yese birkaç saniyelik iş oldu: Kar 
tondaki parmak izi Kont Niders
tofundu, demek kartonu o da tut· 
muştu. lçki filemi gecesinin son 
kısmını beraberce Harma tuzak 
tasarlamakla geçiren Şmitle Ştro
berg koloneli ertesi sabah erkenden 
uyandırmışlar, şüphelerini ve pro 
jclerini ona kabul ettirmişlerdi. 
Hayın sakinl~ti. Bir gün evve

lindenberi onu üzen teessüf ten zi
yade şüphe idi. Artık şüpheye 

mahal kalmamıştı. Korkulan M • 
dise vukubulduğuna göre teessüf
le geçirilecek vakti yoktu. Ne ya
pacağını biliyordu. Her zaman ol
duğu gı°'bi, tehlike ona mücadele 
kabiliyetni iade etmişti. 

(De,·arru var) 

Mazot buhranı başladı 
Son günlerde baş gösteren ma. 

zot buhranı yüzünden vapurlar ve 
motörler mnzoısuz kalmışlardır. 
lluhran birkaç ııün daha de\·am e
derse bütün mnzo" ·ı işleyen ve -
sıılt hareketsiz kalacaktır. 

.Eylül başında getirilip gümrük
lerde kalmış (00 ton mazot oldu -
fıu anlaşılmış, çıkarılmasına karar 
\'Crilmişlir. 

cariye'eri tam oniki ·taneydi 
Ben ekseriya ikisi~i _bi~birine ka· ı raz.a ettiği için o erkeğ! ~:.ı~a:ta 
nştınyordum. Bu ıkı ş•şm:rn, yus ıltıfat etmeye mecbur değildır. 
yuvarlak kız kardeşlerin bizi mi· Kadın isterse, mesela bir meh -
safir ettikleri yer, kalın gövde'.i tap gecesi, kalkar. nöbetteki er
ağaçlar arasına bir takım bataklık keğin kulübesi üstünden atlıyarak 
kamudarından ö:iilmüş birer ha. ağaçtan iner ve diğer erkeklerinin 
vai aiaç köşküydü! yattığı ağaçların dibine giderek 

Gariptir ki kadnılar kab~esin • arzu ettiğinin adını seslenir. 
de her katlm kendi başına bir ma Onu alarak mehtapta gezmeye 
halle t~~il ediyor. Ormanın için - çıkarlar!. 
de toplu olmaktan zirade biribirin Nöbetteki erke!: kadm avdet et
den ayn, müs~dl ve uzak oturu - dinceye kadar kulü'.)eJinden kımıl 
yorlar. İhtimal ki, toplu bir hal • darrıamaya mecburdur! 
de, bir ara:ia ya~amıyacaklannı Böylece, kadının bir iltifatına 

anladıklanndan !.. nail olmak için, aylarca nöbet bek 
Her kadın kendi erke!derile bir liyen b;çare erkekler gı' dahi di

a~aç kümesine çeki:miş bulunu - yemezler!.. 
yordu. Kadının ağaç dalları ara - Kadınlann bu diktatörlüğUdür 
sındaki kamıştan villası ortada, ki, erkekleri • kseriya mum gibi 
o kadına ait erke!<lerin tünek ku- bir hale koymaktadır!.. 
lübeleri de kadının villasının et • 
rafındaydı. 

O şekilde ki, her kadını, drşar • 
dan vaki olacak her hangi bir te -
cavüze karşı korumak için kentli 
erkeklerinin çepeçevre bir tünek is 
tihka.mı var de..tnekti. 

Gerek vahşi hayvanlar v~ f!e -
rek vabancılar her hangi bir tc • 
cavü~e bulunabilmek için evve;a 
erkeklerin çep~vre oturdukları 

ağaçlara hücum etnieğe mecbur • 
du. 

Görülüyor ki, bu suretle reis ka 
dınlar kendilerini yine erkeklerin 
sayesinde emniyet altına almış bu 
lunuyorlar! 

Gündüzleri gerek erkek ve 
gerek kadın bu ağaç'ann diplerin
de oturuyor, bütün işlerini bura -
da açık havada görüyorlar. 

Gece oldu mu, evvel~ kadm a -
ğacmdaki kamış köilküne çıkıyor, 
o villasına yatmağa çıkmadan hiç 
bir erkek yatamaz, meydanı ter
kedemez. 

Kadının bulunduğu ağacın al
tında küçük bir kulübe daha var
dır ki, bu nöbetteki kocanın kulü
besidir. 

Her akşam erkeklerinden biri 
bu nöbet kılübcsinde yatmaya 
mecburdur. Bu suretle yatmaya 
kadının ikinci bir müdafaa hattını 
teşkil ediyor. 
Kadının bulunduğu ağaca tır -

manabi1mek için evvela. bu nö -
betteki erkekle mücadele etmek 
lrtzı'Ugelir. Bu nöbetin mükafatı 

yoktur. Yani kadın gece kendi a -
facmda yatarak kendisini muha -

Şi'cAvetler tem~nniler 

İşte isim' rine kısaca Cuhi ve 
Kuhi denilen viHalanmn bulun • 
dukları ağaçlar yanyana olan iki 
kız kardeşler bize ağaçlarındaki 

nöbet kulübelerini tahsis ettiler. 

Evvela, iri Hindli uşağım Ca -
vad', Kuhinin sıska kabile erkek -
lerir."' ~öre yapılmış olan nöbet 
kulübesine sığmadı! Kuhi bu ha -
li görünce göz!erini a~rak hid -
detle: 

- He.;f insan değil, fil! diye 
bağırdı. Bunun rahatça uyuması 
için en aşağİ dört kulübe ister! Ne 
yapacağız, bilmem ki? 

Fakat Cavadi, buna meydan 
vermedi. Zira havai kamış villası
nın bir taraf mı delerek oradan ba 
caklarmı dışarıya uzatmak sure • 
tile nöbet kulübesine sığabilece -
ğini isbat etti. 

Benim ev sahibim Cuhi ise beni 
misafir ettiğine gayetle memnun 
du. Son derece pişkin bir kadın 
olduğu için, etrafımızda büyük 
bir meraıc!a toplanan aile erkek -
terine, daha doğrusu erkek cariye
lerine pişkin bir tavırla gülerek 
tekmeler attı. Her birini tekmeyle 
bir tarafa itti. 

- Ne o çakal herifler? Ne var? 
Size bir kadın getirmediğime mi 
şaşıyorsunuz? I~adi yerlerinize kö 
pekler!.. 

Diye bağırdı. 
Bodur ve şi~ko Cuhinin erkek 

cariyelerini şöyle bir saydım. Bir 
şey değildi: Tam 12!.. 

CDe,·unı var) 

bırakllan dersler MuaHin1siz 
vüzünden lale e bilgisiz kahyor 

{Dünkü say.dan devam) 
Kasabaya varmcıya kadar, 

"nasıl şimdi yakayı ele verdin 
mi?.,, manasını taşıyan müdürün 
o meşhur ve istihfafkar gülüşü. 

nü canlandırdı. 
Hakkında vilayete "müma· 

ileyh, biJfi izin ayrılarak,, diye 
başlıyan tahriratlar yazdı. Ken· 
disini sual altına alarak bunlara 
gene kendi cevap hazırladı., mü. 
dafaalar yaptı, kendini açığa çr· 
kardı, affetti. Kamyon akasya a· 
ğaçları arasına girip, uzun uzun 
klakson çalmağa başlayınca her. 
hangi bir kimseye görünmek 
korkusundan, inerek doğruca eve 
gitti. Gönüllerinin bahar gibi 
gülüşü gözlerine vuran küçük 
kızları onu merdiven ha!mda 
karşıladılar. 

. Mademki annemiz geziyor, de· 
diler, yeni entarisini yollayalım. 
Sonra komşu kadınlar teker te· 
ker toplandı. Hep beraber ve 

yüksek seale ağlatblar. Yeni a. 
çıtmış bir teker kutusu önüne 
oturan ,ağızlan çikolataya bu· 
lanmıt çocuklar onlara hayretle 
baktılar. 

Sabah erkenden, daima kapı

nm sundurmasında duran anah. 
tarla kalemi ilk olarak o açtı. Et
rafında baremin dedikodusunu 
yaparken cıgaralannı üstündeki 
kumda söndürdükleri; açık ağ· 

mıdan daima kül kusan iğri a. 
yaklı soba, dibi kireç teressübün· 
den bcyazlaşmıJ, içindeki suyu 
bulanık gösteren bardak, onun 
cömert arkadatı kulpsuz testi, 
kazalarda memurların eli bir tilr· 
1ü yatIJ&madığından ekseriyetle 
kullanılmasını genç hademelere 
bıraktıkları Remington marka 
daktilo makinesi ve gene kadro 
darlığından hademelerin tuttuk. 
lan varide ve· aadira defterleri, 
Duyun uumum.iyeden geçen Sü

leyman efendinin daima bir evrak 
kalabalığı görülen tozlu masaaı 

üzerindeki iri çakıl tatlan, eski 
bir kuru üzüm sandığı olan kağıt 
sepeti hep aynı yerde ve aynı ıe
kilde idiler • 

Yalnız kendi masasında mühim 
değişiklikler görüyordu. Ka.. 
lemler ,kendi kalemleri değildi ... 
Fazla olarak bir de cıgara tabağı 
gelmiıtf.. Kendisinden sonra ka
leme ilk evvela varidat memur 
muavini geldi ve hiç konuıma
dan yerine geçti. 
Arkasından Süleyman ef endL 

nin etikte biraz durakladıktan 

ıt0nra içeriye ~irdiğini gözucu ile 
gördil. Süleyman efendi, tütün 
tabakasını, ağızlılını, kurşun ka
lemini cebinden çıkarıp masanm 
ilstüne brraktı. 

Bir okuyucumuzdan, çocuf;-unun danberi bu dersin boş kaldığını Şilteli kcltuğa çöküp rahat bir 
devam ettiği mektep hakkında bir bildiriyor. ohh çekerek bıyıklarını srvazla· 
§ikft.yet mektubu aldık. Bu okuyu- 1 Okuyucumuz, ikJ yıl bir lise dıktan sonra başını yana çevirdi: 
cumuz, okulların ilk karnelerinin hakkında yaptığı şikayet tlzerine "h<>! gelmişsin evlat,, dedi.. 
tevzii zamanının yaklaşması mu - oğlunun bahis mevzuu olan ders • - Hasta nasıl?. 
naaebetlle, Süleymanlye camil bl- ten döndürüldUğUnU AÖyllyerek hU- -Sizlere ömür, onu İstanbul.. 
tişiğindeki ilk mektebe giden kızı- viyetinin saklı tutulma8mı lstlyor. da bıraktık. 
nm derslerlnl kontrol etmiş, neti- Maarl! VekAletlnln nazarı dik - _ Deme yahu ı.. işte şimdi fe· 
ceden hlç memnun olmamıştır. Se- katini celbederek süratle tedbir na oldu. Amma ıen ken<lini bil, 
bobini a.ra.ştırmca, buna öğ~etme- almmasmı dileriı. fazla kahretme hani, sen de sağ· 
nin rahatsızlığı dolayrsile okula -Şehrin bu iki sokağı lam sayılmazsın .. Hepimizin ba. 
muntazam gelmemesinin mUesalr l ek bu değil mı'' düzeltilmeli ıma ge ec · olduğu netlcesine varmıştır. 

1 
Bu konuşma sırasında gençten 

Hllviyetl bizce malftm ve mah- KaragUmrUkte skender bey ma· b' • • • . d' 
0 

lAn\ 
halleslnfn İpek kaytan yolu ber- ırı ıçen gır 1• rtaya se a ve· 

fuz olan §ikAyet sahibi, bu vaziyet- bat bir vaziyettedir. Bu yolda ka.. rerek bir müddet ayakta kaldık· 
ten acı acı bahsederek çocuğunun n~llzasyon tesisab olmadığı için ı tan sonra varidat memur muavi. 
bllglıslz kalmasmda başka sebepler plBllkler çukur IA.ğunlarda t.oplan- ninin masası yanına oturdu. 
olup olmadığını bilmediğini işaret makta ve kış günleri bu çukurlar Arkadatlarmın qi~alık göster 

eli Z k rta k 1 t çökllnce mUthl§ bir koku neşret. . . . . v 

e yor ve eyre o o u uma e- mektedlr. Evlerin bula.şık sula.rr il· dıği ve kendisının tanımadıgı bu 
matlk öğretineninin Ankara resim ğun olmadığmdan sokağa dökUl • genç etrafındaki eşyalara pek a· 
sergialne komiser tayin edilmesi mekte, velhasıl bu sokak medenl. Jııkm bir ıözle bakıyor, halle • 
ylizllnden bir aydan fazla zaman • yetten bihaber yqamalrtadır. Be- rinde yenilik ve yeni tamşma a· 

lediyemtz bu sokağı bugUnkü vazl. · 
1 

rl örillır... d So "Vatan Sevgı· si" A ı. yetten kurtarmalıdır. lAmet e g .uyor u. n 
r.ık 11onusma : günlerde sık gelip gitmit esbabı 

hakkınd:- ''"nferanı Paıabahçe • Beykoz mesalihten biri olsa gerekti. Bu 
Şehremini H:ılkevindc yonn Çengel.köyfuırJe Namnzg!Uı sokak yolu ihtimal de çUrüktü. Çünkü; kaza· 

nkş:ım saat 20d,30 "dVa Cesmal~ttl~~ 22 numarada b:ıy R. Alptunaya: L Beykozla Paşabahçe arasmdald da ıünlercc takip edilecek iş bu.. 
Server _tarafın an atan evıı s 8·11-939 tarihinde göndermiş o ol tam bataklıktır. Sôzı:le tamiri· k li 1 la 
adlı hır konferans verilecektir. duğunuz mektu?u Şfrketlhayrlyeye ~e ı..A•lanan bu olda 

4
.
5 

ame.. lunmazdı. Anca yer 0 ıııası • 
Konferansı mütc.:ıkip gösteril şu • blldfrml§tl.k, şırketln bu günden ...... Y mn ıelirdi ki bu takdirde de mu· 
besi tarafından iki perdelik bir ko-ı tt:fbaren tatbik edilecek kt§ tarl. le latibdam edilmekte ve bu a.. hakkak tanıması icap tderdi. 
medl oynanacaktır. Davetiyeler ev feaindeki 12 ve 20 nu.m.&ralı sefer- \ mele ihtiyaca kAff ge~ed.lğinden Süleyman efendinin- önüne ça. 
idare memurluğundan tedarik edi- lerin bahsettiğiniz ma.lızurlan kal. tamir uzayıp gitinektedir. Beledi - nllk a..:ı .. m.tUiünde bir finean br 
Ut. din.cağı bildirilmeıkted! yenin na.zan dikkathıi eeJbederiz, u\Ar~ 

rakan kahveci müdürün odasma 
girdiğini fısıldarken kapı açıldı 

ve herkes ceketinin düğmesini 

ilikliyerek ayağa lialktı. Müdür 
her zaman~i gibi masaların ara· 
sında dola:tmadan geri döndü ... 
Kapının kapandığı henüz du. 
yulmuştu ki tanı- .. dığı genç sah
te bir nezaketle sokularak: 

- Affedersiniz.. masamı mli· 
saatle edin de işime bakayım .. 
Malum ya müdür bey geldiler, 

dedi. 
O, ağır ağır yerinden kalkar. 

ken karşısındakinin yüzüne bön 
bön bakıyordu. Süleyman efendi
nin sesin1 duydu: 

- Yeni muhasebe katibidir o, 
Hakkı beyi .. 

Anlar gibi oldu. Yüzü birden· 
bire acayiple~ti. Çarpılmı~ gibi 
bir tarafa eğilen dudaklannı 

gü~lükle biribirine kavuıturarak: 
·- Buyurun ... diyebildi ve biç 

arkasına bakmadan kalemden 

çıktı. 

* * * 
Gökyüzil gri, o kadar griydi 

ki gönüUerine en derin yerle. 
rinde koyu gölgeler yapıyor •n 
insanın neş'esini silnger gibi çe
kip alıyordu. Cadde ve duvarla· 
nn kuytulannda biriken, yağ. 

murdan ıalanarak çürümeğe yüz 
tutınu1 kuru yaprakların ağaç 

çürüğüne benziyen lüzucetli ko· 
kusu genizlere kadar geliyordu. 
Dıprda 1runı yerler seçerek 

çekine çekine basıp yürüyen aıs· 
ka gölgeler, soba borulan tnten 
kellif enlli evlerin tüller talmu§ 
pencerelerine bakarak içlerini 
çekiyoı;lardı. 

Rilzgar dallarını tararken, a. 
ğaçlar vahşi bir hı§ırtı ile sallanı· 
yor, bağırıyor, bağıriyorlardı. 

Bu sesle, insan dıprda ise 
paltosuna daha fazla unlıp bü· 
zülüyor, içerde ise az dalia atcıc 
sokuluyordu. 

tıte böyle bir giin Halda beyin 
evinden işlemeli siyah bir kuma.. 
şın iyice örtemediği uzun bir ta· 
but çıktı .. Ta1ıyanlardan ba§ka 
cenazenin arkasından mezarlığa 
kadar giden, yalnız yüzünde ıs· 
tırap ve keder çizgi olmuı bir 
ihtiyarın biribirlne kavupnUf göz 
kapakları arasından aızan göz 
yaşlan ve onun eteklerine batJ.a
rmı sokarak bağrııan iki çocu· 
ğun acı acı feryadı oldu. 

Adil KISAGUM 

Devlet sermayesile 
kurulan müesseselerin 

bli.nçolan tetkik 
ediliyor 

Ankara, 30 ( A.A.) - Serma. 
yeleri devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan iktısadt teşek. 
küllerin 938 senesi blinçolan ile 
kir ve zarar hesaplarım tetkik et
mek üzere 3460 numaralı kanun 
mucibince 30 te§rinisanl 1939 
pcf§embc günü Baıvekilin riya. 
seti altında B. M. Meclisinde 
toplanmı§ olan umumi heyet, adı· 
geçen teşekküllerin bllnçoları 

hakkındaki umumi mürakabc 
heyeti raporlarına ittila kesbet • 
mit ve blanc;olariyle raporların 
muhtelif tali komisyonlarda tet 
kikini tasvip ederek 14 kinu· 
nuevvel 939 da toplanmak üzerf 
içtimaa nihayet vermi§tir • 

Yem Neırıyat 

Y~ıi.Adam 
Yeni Adamın 257 inci sayısı dol· 

gun bir şekilde çıktı. Bu h:ıC!a Yeni 
Aılıımı!a lsmnll Hakkı Bııltacıolh:. 
Hiisamettin Bozok, Sadeıtin Vedat 
Koccr, Yunus Klızım imzalı tetkik 
ler, İstanbul valisi ve yollar adlı 
makale, haftanın bfitün sanat n 
fikir hAdtselerinln tarihi vardır. 
Güzel bir k pak icinde çıkaa mec· 
muo.nın bu sayısını bütün okuyucu· 
l:ırımıza tavsiye ederfı., 



H A B E R - Akşam Postası 

ın:r:i55 ··-

Mıntıka kupası 
maçları başlıyor 

Dişleri sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra günde 
3 defa niçin fırçalamak lazım 1 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara 
k""'rşı müdafaasızdır, saniyen ağızdaki "salya,, 
denilen mayide milyonlarca n .. ikrop doludur. 

Bu seneki lik maçlarına işti. 1 
rak eden Akmspor, Halıcıoğlu, 
Feriköy: lstiklii.1, Rumelihisar, 
Arnavutköy ve Yenişehir klün_ 
Ieri arasında bir devreli bir lik 
müsabakası tertip edilmiştir. 

Bn. maçların bütün isl('rirı(' 
müsabakalara iştirak eden kliiT) 
!erden seçilen üç kişilik bir he_ 
yet bakacaktır. Her pazar gü
nü iki müsabaka yapılacak Ye 
bu maçlar Bakırköy sahasında 
olacaktır. Karşılaşmalara iki 
hafta iştirak etmiyen klilpler 
likten c:ıkarılacaktır. 
FİKSTÜR: 
3 Kanunuem·cl 939 
Akın - Arnavutköy 
Hahcıoğlu - Rumelihisar 
10 Kanunuevvel 
lstiklal - Feriköy 
Rumelihisar - Doğu 
17 Kanunuevvel 
lstiklal - Akın 

Fener bahçeli 

Nedime 
Altı ay boykot verildi 

Fenerba.hçe spor klübü umu. 
mi kaptanı Nedim Kalecj'nin 
:F'enerbahçe - Galatasaray hu. 
susi maçında hakem tarafından 
oyundan çıkarılmak istenen bir 
sporcuyu sa.hayı terketmesine 
hakem otoritesini kesredici ma
hiyette mani olarak müsabaka
nın yarıda kalmasına sebep oL 
duğu anlaşılmış ve avrıca gecen 
sene yapılan Fenerbahçe - Ro. 
rn.anY8: maçı?da takım kaptanı 
Fikretı tahrık etmesi de esbabı 
müşeddede addedilerek hakkın. 
da Beden terbiyesi genel direk. 
törlüğünce altı ay müddetle hu
kuk boykotu ile tecziyesi karar 
altına alınmıştır. 

--0--

Ce:- lanan futbolcu 
Kara-gümrült ldman Yurdun. 

dan 1628 bölge sicil sayılı Ne
sip Şene iştirak ettiği bir müsa._ 
bakadaki suihaketind"'n dolayı 
genel direktörlükçe iki ay müd 
delle geçici müsabaka boykotu 
cezası verilmiştir. 

23.11.939 tarihinden itibaren 
klübünün ve hakemlerin bu fut_ 
bolcüyü ceza müddeti içinde mü
sabakalara iştirak ettirmeme _ 
leri lüzumu tebliğ olunur. 

-0--

Eyüp klübü hakkında 
bir karar 

Beden Terbiyesi lstanbul Böl
gesi Başkanlığından: 

21-10-939 tarihinde Şeref sta
dında yapılan Eyüp İdman Yu -
vası - Yeni Şi§li lik maçında E
yüp klübü bir oyuncunun hüvi
yetini kasden tahrif maksadile 
teşkilatı ve hakemi iğfal ve lü
zumsuz yere başka bir sporcu -
nun dört ay müddetle tecziyesi
ne sebebiyet verdiği icra olunan 
tetkikat neticesinde tebeyyün 
etmi~ bulunmasına binaen: 
1-Eyüp klübünün 1939-1910 

yılı bölge lik maçlarından ihra
cına, 

2 - Genel Dircktörlükçe tas -
dik buyurulan müsabaka tali -
matnamemizin mevadı mahsu -
sasma tevfikan her türlü hukuk 
tan mahrumiyetine karar veril
miştir. 

Müttefik klüplerimizin ismi 
geçen klüple hususi müsabaka 
yapmamaları ve aksi takdirde 
tecziyeleri cihetine gidileceği 

tamimen tebliğ olunur. 

Ölüm 
Bedeıı Terbiyesi lstanbul böl

gesi ~kanlığından: 
Futbol hakemlerimizden Ta

rık Özerenginin pederi doktor 
Abdurrahim Özerengin vefat et. 
miştir. • 

Cenazesi bue:ün saat 11 de 
Cağaloğlunda Molla Fenari so. 
kağmdaki evinden kaldırılarak 
cenaze namazı Fatih camiinde 
kılınacaktır. 

Cenaze merasiminde hazır 
buhmm&k U7ıere teşkilatımıza 
bağlı blitün klüp mümessilleri
nin eaat 10.30 da bölge merke
zinde hazır bulunmaları rica o. 
lunur. 

Halıcıoğlu - Feriköy 
~i Kdııımueuvcl 
lstiklal - Arnavutköy 
Feriköv - Doğu 
.'f ı Kammuevvel 
Halıcıot?lu - Akın 
'Rumelihisar - Feriköy 
7 K ônunus<ıni 940 
Halıcıoi!hı - Arnavutköy 
Akın - Doğu 
Ilı K<inunusaııi 
Halıcrol?'lu - lstiklal 
Rumelihisar - Akın 
fl Kanunusani 
Arnavutköy - Doğu 
Feriköy - Akın 
f8 K tinımusaııi 
istiklal - Doğu 
Rumelihisar - Arnavutköy 
4 Şubat 
Hahcıoğlu - Doğu 
Feriköy - Arnavutköy 
11 Şubat 
Rumelihisar - lstiklii.l 

Salyada buluna.n LUab di .-

lc-rin en birinci düşmanıdır; dl'-

tere yapışarak ~·osun peyda e-

der. Mineleri &.'5mdırır, yanı; 

ya,·aş dişleri 'e kökleri çürü· 

tür, dis etlerinde iltiha.plar 

peyda olur. Dislcre yapışan 

yemek artıklerı ,.c ecnebi mad· 

deler de temJzlcnmcıse birer 

mikrop yuvası haline gelir. E· 

ğcr di5ler muntazaman \"C gün· 

de en az 3 kere " Radyolln" le 

fırçalanmadığı takdirde çokça-

buk mah··otmağa malıkiımdur. 

-0---

Bu h~ft~ yapılacak ikin- _ .. R ~ D y Ol )• N •-.. 

Baş, Diş, Nezle, llrip, Romatiı~ 
Nevral 1i. l<' ırıklık ve bütün a n.rılarınızı I'd 

keser. icabında günde 3 kase alınabİ ır 
Her yerde pullu kutulan ıararla isteyini:ı. .... .... .... .... ii:!ifflliEil'=!iffi ••••••• ;;; •• :x ••••• 

.... 
::ı: .... 

5inir ağrıları, Baygınhk, Çarpınt!, 
dönmesi, Uykusuzluk ve Sinı~ 

ileri gelen bütün rahatsızlıkları dindirıt· cı k11rne maçları 1 t1h ~ 
Beden Terbiyesi lstmıbul böl. ile Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten 1 

gesi fıı tbol a ja 11 lt ğ m da 11 : ııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİiİiiiİiiiİliiiİliiiİİiiilill1~ 
3_12.1939 pazar giinü yapıla- sonra günde 3 defa 'dişlerini.d fırçalavınt7. O 

cak ikinci kiimc tehir maçları. ••••• • 
Şeref Rfaclı: A • • K 3 
Ortaköy. Eyüp saat 10,30 sıpın en 

hakem Şazi Tezcan, yan hakem. 
leri ~luhtar Ye Müeyyet Güre. 
din. Rtf1 

Galatae:ençler _ Galatasnor T k f V'f"' •. d Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, G ~· 
saat 12.30 hakem Refik Top, o a 1 a ye 1 n en BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve .kırı 
yan hakemleri Fahrettin Somer 
ve Halit özbaykal. lıklardan koruyacak ilaçtır· 

Anadoluhisar . Fener YıL 1 - Tokat Turhal yolunun 214+277- 244+927 kilometreleri 
maz saat l4,30 hakem Eşref arasındaki parke kaldmm ve beton turutvar inşaatı Nafia 
Mutlu. Yan hakemleri Halit u. vekaletince tasdikli (22649) lira 13 kuruş keşif ve projele-
zer ve Sabahattin Yaraman. rine göre 20.12.939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 

14 te umumi meclis salonunda eksiltmesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mektepliler maçı 

İstanbul mektepleri futbol lik 
hcvetindcn: 

2. 12 _ 939 cumartesi günü ya. 
prlacak maçlar: 

Taksim Stadı: 
Saha komiseri: Cevat Tinic. 

Darüssafaka - E. M. Mektebi 
saat 13,30, hakem Şazi Tezcan, 
Galatasaray - Pertevniyal sa
at 14.40 hakem Adnan Adın. 

Şeref Stadı : 
Saha komiseri: Nuri örs, Yü. 

ca Clkü - Sanat mektebi saat 
13,30. hakem Ahmet Adem. Bo. 
ğazici - Taksim saat 14.40, ha_ 
kem Feridun Kılıç. 

-0--

2 - Muvakkat teminat 1698 lira 68 kuruştur. 
3 - E~siltmcye girme~ istiyenlerin eksiltme için muayyen olan 

gunden en az 8 gun ev\"el Tokat nafia müdürlüğünde mü· 
teşekkil ehliyet vesikas1 }{orftisyonuna müracaatla vesika 
aln;ası, ticaret cx;ıasında kayıtlı olduğunu gösterir diğer bir 
vesıkayı da hamıl bulunması lazımdır. 

4 - Teklif mektupları i}bu vesikalar ve muvakkat teminatın 
ma.kb~z veya ~anka mektubile birlikte tarifatı kanuniye 
daıresınde eksıltme saatinden bir saat evveline kadar ko
misyon reisliğine verilir ve mukabilinde makbuz alınır. 

5 - Yukarda yazılı olanların haricinde gönderilecek teklif 
mektupları kabul edilmez. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarında teahhür vuku· 
bulduğu takdirde mesuliyet kabul edilmez. 

7 - Her nevi rü um, tellaliye, gazete ilan ücretleri üzerine iha· 
le olunacaga aittir. 

8 - Da~a ziyade bilgi ~i~m:k istiyen, keşif. proje, fenni ve 
eksıltme şartnamelerını gormek arzu edenlerin daimi encü· 
mene müracaatları lüzumu ilan olunur. (9757) 

• . bll 
:.ıuhamıneıı bedeli 1513:ı lirn olan mulıteliC keski, zı~or•d' 

15·1-19i0 pazartesi ııünü ~ant 15,30 da knp:ılı z:ırr usulile A11 

hinnsmrlıı salın alınacaktır. ııı•t 
Bu işe girmck isliyenlerin ( 1 Hi7,~8) liralık muvakkat ıc7 30 • 

rıunun tayin etti~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 1 ' 
korni'>yon rcisli~İ!1e vermeleri lazımdır. . Mil~ 

~arlnnmeler parasız olıırak Anknradn malzeme deircs . .ı 
paşada lescllüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (96.ti) 

* * * ,-o~ 
Muhaınnıcıı heılcli 3•150 lira olan bir adet 3 tonluk ı-s:ı~.sı 

193!1 perşembe günü saat (l l) on bircle ll:ıydnrpaş:ıda gar r 
linıleki komisyon tnr:ıfından pazarlık usulile snlın :ılın:ıeııld\~şt 

Bu işe girmek isteyenlerin 517 lira fıO kuruşluk k:ıti tctı1 ı;ıG 
ııununun tayin cttiği ves.;!Jkle birlikte pııznrlık günü saatine 
111isyonn müracaatları Hizıınclır. " 0ıf11' 

Bu işe ait şartnnıncler koınisyoııclan parasız olarak ct:ıı;ı (99' 

Futbol teknik dersleri 
Beden Terbiyesi lslanbul Fut

bol a;a11lıiiındmı : 
lstanbul Defterdarhğından: 

tb. r\O• 

stG~ 
Beden ·Terbiyesi te§kilatına 

dahil klüplerdeki idmancıların 

futbol tekniklerini olğunl~tır -
mak gayesile 939 - 940 futbol 
programına idhal edilen (Fut -
bol teknik dersleri) ne 6-12·939 
çarşamba akşamından itibaren 
Beyoğlu Halkevi dershanelerin
de saat 17,30 da ba§lanacaktır. 

Milli futbol takımının eski 
solaçığı l\Iuslih Peykoğlu tara -
fından verilecek olan bu ders -
!erde bütün sporcularımızın ha -
zır bulunmaları lüzumu ehemmi 
yetle rica olunur. 

ırıvaıtroOar ve 
sınemaıar 

~~~j ŞElllR TİYATROSU 

)ı, 1 Bu gece sıınt 20.30 da: 
1.1 '. Tepcbnşı Dram Kısmı: 

ŞEY"fA:-i 

lforııeıli Kısmı: Knıı Kardeşleri 

-o-
Hıışit Rizu, E. Sa· 
di Tek Tiy:ıtrosu 

·l Birincikiıııun 

Pazartesi :ıkş:ımı 

t'~kürl:ır Ilfilede 
Kudret Helvası 

--0--

mmım:ıı HALK OPEHETI 
Eski Çalıyanda 

Saııt 21 de. Bu 
ııkşam son tcmsil 

(Gönill Bellisı) 

1 - 12 - 939 Cuma 
l\leınlckcl ~:ı:ıt nynrı, Ajans ve me
teoroloji lı:ı herleri. l 8.25: Türk ııı ü· 
ziği (Fasıl tıe~eli). l!J.ıO: Konuşma 

(Spor scr\'İ'ii). l!l.25: Türk Müziği : 

Ç:ılanlar: Cc\'(let Çağln, Fahire Fer· 
san, IJ:ıs:ın (;ijr, Şcrır İçli. 1 - O· 
ku~an: Sndi lloşses, l - !\lalı ur 
peşrevi. 2 - Abdi Efendi - ~l:ı

hur şarkı: (Ciiilşcni chı:ır nçtı hır 
yana). 3 - :\uri il. l'oyr:ız - Ma· 
hur şıı,.rkı: ( JJaha" gün doğın:ıılan) 
4 - lslı:ık \'aran - ~fahur şarkı: 
(Şu ~iinıüş ırmağın hazin akışı). 

5 - ...... Rn~t şarkı: ( \'cıııcniıııde 
lı:ıre var). 2 - Oku)aıı: .Scrıı:ıhat 

(h:deııses. 1 - Ilair Uey - Kürdi· 
lihic-Bzkür şarkı: (Henı;i ruhsarına 

benzer). 2 - ...... - Kürdilllıkaz· 

kıir ş:ırkı: (~eşe ile geçcıı öııırii

mü). 3 - Binıen :)en - Künhlihi
cazkôr şarkı: ( liün kavuştu ümit 
gülüsolu~or). 4 - Kürdilihicazkar 
lonı;:ı. :20.10: Temsil. 21.10: Müzik 
( Rad) o orkeslrası - ~er: Hasan 
Feril Alnnr). 1 - F. Sctıuberl: U
vcrtür He Matür. 2 - Hame:ıu • 
)fotll: B:ılel su ili. 3 - F. l\lendcls
sohn: llartlıolny: Dörıliincü scnfo
nı Lıı ~t:ıjiir. 22.00: l\lcıııkkct saııl 

nayrı, Ajuıı~ hıılıerleri; ıınrnl es· 
lıaııı - Tahvilılt, Kambiyo - I\u· 
kut hors:ısı (Fiyat). 22.20: l\lü:ı.lk 
(Rnchnı:ıninorr: Piyano konserıo. 

su - Pi.) 23.00: Müzik (CazlıarııJ • 
Pi.) 23.251:.!3.30: Yarınki progr:ıın 

Almanca dersi 
Cumartesi akşamı 

A YSE OPERJ:Tl Seri ve asri HABER Metodiyle 
-o- ve mutedil ücretle ders almak is 

ALEMDAR sınemasındal~ey:nıerin "Atmar.ca öğr~tmenı_. 
l ısmıne mektupla gaz:etcmızc mii 

ALLAHIN CENNETi racaatı. 

Adı lşi 

Cafer ilacı 
;\lclııııet Kahveci 

;\l:ıhalle 

lluhy:ır 

San:ıt Yurdu Sururi 

Sal:ımon Sııcu ve 
llya tütüncü llııby:ır 

Ahmet Xuri Kalneci IIP. 

İlyas Kııh\'Ccİ Emir 

Y. Betlik Tiiccnr Emir 

.\. Ycfn For<I miies- ı.:araki 
sc~c i 

Salam on 
~lerkeşta:rn Komisyoncu Hıılıy:ır 

ll. ::\iyazi 

K:ıdı zaıle 

Hamit 

Elbiseci 

~lülealıhil 

Arlin Kolos Kah\'cci 

TL l:mıail 

0. J.iılfi ve 
)f. Tevfik 

KalıYcci 

'J'iitüıı T. 

Jlubynr 

llııbyar 

JJulıyar 

Sururi 

llulıyıır 

f. Kohen Tüccar Y. lluby:ır 

il ilmi 
Hilmi 

Kııs:ırı 

Kn~ncı 

Emir 
Emir 

Sokak Xo. ~l:ılralı ::\isbct 

iincü Yakı( il. 

Katırcıoğlu H. 30 

llnıniuiye 6:2/ 1 

Hanı:un 8 

Millı:ıt Pş. Han 

K. lsmail Pş. 10.11 

Demirkapı 7 

Ba.,m:ıcıyan H. 

B:ıhçek:ıpı 10 

4 üncü Yakıf han 11 

Dahçekap1 2/1 

.Sclyan han 19 

llmıniye lıan 3/4 

Dilsiz Z. Han fi 

Köprlilü han bilı1 

Köprülü han bila 

,., 
,o 

37:i.00 12 

3000.00 12 

240.00 35 

300.00 35 

G0.00 :Jj 

180.00 12 

51i2.!ı2 12 

lGil.00 12 

Terkin 

.. 
3!i.OO 15 

2373.31i 12 

120.00 t5 

120.00 r,:, 
120.00 55 

\'ergi 

45.00 
45.00 

3GO.OO 
n.oo 

31.IG 

105.00 
21.00 

27.00 
4.0:> 

!19.00 

G2;i.!l t 

200.62 
40.12 

59..t7 

Terkin 

" 
1!i.20 

2.!3 

RO.!l7 
16.l!I 

54.00 
10.80 

ırn.oo 

2i.50 

K. 
-'l. 

K. 
z. 

l{. 

K. 
B. 

K. 
z. 

K. 

K. 

K. 
z. 

K. 

K. 
c. 

K. 
c. 

J~. 
u. 

11133 

4/!?~ 

7/35 

10 ~ 0 

1' ı 
ı:ıııl' 

IIocap:ış:ı )!aliye şubesi ıııükellerterinden yukarıda adı, işi ve ticaret oclrcsleri -razılı ~,11pı1~111 
c:ıretle yrni nıln•sleriııi lıilclirnıerııiş ,.e tehellii~e sa\(ılıiyetli hir kiın~e ele g(i~lernıemiş ,·c ·,·c ı~9~ ınal:ırıl:ı d:ı lıulun11ııı:ıını5 oldukl:ırı ndan lıiz:ılarınıla ı:ösıcrilcn yıll:ırn ;ıit kazanç, Jıııhrıı.11• t 36 
lcrini havi ihhr:ınaııırlr.rin ,.e komi ~yon kararlarının' tclıliği mnınkl\n Qlaınaınıştır. Kc) fı)t.o. 
kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tcyfikan tebliğ yerine geçmek üze re ili\n olunur • .C99 


