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üttefikler ablukayı orveç 
~ 

ara sularına da teşnıil 
1 

il~ ~i&efecüı e d e c e k 1 e r 1 ~ 
~·· illi Korunma Mukabelebilnıisil 

~nunu zaruri nÖcÜ/ÜJJOl ~ ija.l\gi ~ 

~~t~: ti~b~kt:!~,~~- N o RVE ç SAH il LE R i N DE iN G 1Liz1 yeni zelzele felaketi 

a~ uttu? Kayseri 
~~~~AN KuMçAvı VE ALMAN FilOLARI DOLAŞIYOR vilayetinde 
ıa~a'ıtıa a. • ~n~nu artık 

~~'-·ık"'- ~.rı-nu~ tıır; kanu- 40 fan fazla ı l\ııllıtt ··~\l'ı~ııne . . . 
~ıt tı\il t<!l'~I . ~u:mesı ıle 

· h il iltr ·( ln~hi müdafaa 

llıı~~ ~i;L"'a.t ı:,at noktalarındaı; 
·•1"'1· tı:ze · 
i~tt :trı kQ1• (ınde icahına 

~., t~tig l ar ar al:ı.cak bir 
"'l<ıt ""· ao et · · ~ ~..,:••illi ICo ınıştır. 

1~'"t 1l'1ıte, l"unrna. Kanunu
"'-ı;L "okt,,, geçrrıesi tatbikat ... h' «3111 • 
k 1ıı11ıı ır tıı"" cı.~n l<endi başr 
~e~ 'İttıdik_a ıfade etmez. 

~~1 .fe~ !tvk;ta.(lha.lcle . sadece 
. •ıte la,~ ha e Va.zıyeUet'e 

'k1'.l~itıı~ıitıde 2.1 tedb:.der fil
llı1ıı ~iıı 11 ?itler~ ıb:ı-ettu·. Bıı 
lıt, 111i~ 11tl'tca bi d.ur.unu öğren· 

.., :ııııı, !>et { ıct-aat progra· 
tj.1~ ~ t er.ıclı lazım ge-

~ "l~. )e f' • 

il ili~ '. t,ı._ •:lerı b .. 
~ild• 1~ti~""'t ~ii .. uırun harp hari

' ~rh;r. ,~dj ha!~n c~lıana şamil 
'bi ti~ Uh.ıli P daıresine da

' lııtı 11k11ıı 1 ile ka.r il tneınleketle-rin 
~ 'ıı l}ıj h11

11 
lttitt tatbik ettikleri 

ı .. ' Riit l'l\tııı h 2:arurl alarak u-
•ıı t ~ tt" h lı>'Oı- Çof h' sa asında ye-

/ ' t>lllıit~ tl' fark ile his 
/ J ~, (lı,:• h.,iel ı;,,.,.0t \ 

/.ı ~ ""' 4 üncüde) 

~ng'IU·r. <lcmanma ~md:m oh· kaçı .•• 
(YHm 4 üncüde) 

ölen Vbr 
Aoka.ra, 22 - Dün memleketin 

muhtelif yerlerinde yeniden zel _ 
zele olmuş, bunlardan Kayseri vi
layetinde duyulan zelzelede maa -
lescf insanca zayiat da kaydedil -
nıiŞtir. 

Kayseride, vil§.yetin merkez ve 
cenup mıntakasmda. dün sabah 2. 
50 de oldukça şidr1<>tli ı•e beş !ani
··e dPvam eden hir ~~r~rntr olmuş. 
Lur. Bu sarsıntrdan Hacılar nahi -
yesinC:o bir ev ve Develi kaza 
merkc:ı:inde 4 ev yıkrlmıştrr. Deve
lide 1 kişi ölmfü:;tiir. Develi kaza -
sınm garbindc ve cenubu garbi -
sindeki Soys:>llr, n;ıvü'• ve Sindor_ 
mike köyleri kfunilen yıkılmıştır. 
So;;sallı köyünde 40 ölü ve 20 :ra
re~ı v::ırrı...- niğ:~r k:" , M"ln inr.:>nrı:ı 

zayiat yoktur. 
!{aza kaymakamı hUkOmet dok

{ Devamı 4 üncüde) 

bir şiddetli 
hazırlanıyor 

,, . 
Bo sabah llm:ındA ııttı.nrlııl içindi' ve 

tutanı ar 

Dün gecedenberi çok şiddetlenen 
Fırtına yüzünden 

İstanbul sahilleri torik 
istilasına uğradı 

Sabahtanberi bütün Boğaz sahılleriyle 
Köprü ve rıhtımlarda sopa ve kanca
lar la küfeler dolusu bahk tutuluyor 
Karadeniz ve Marmara da müthiş fırtına bütün 
seferleri durdurdu.' Marakaz vapuru Marmara 

ortasında tehlike geçirdi ve geri d~ndü 

1kl glindenberi devam etmekte ~iddeti saniyede 11 metreyi geç -
olan fırtına dün gece saat 19 dan mi!')tir. 
sonra şiddetlenmiştir. Rüzgarın (OeVllmı 4 üncüde) 

ctarruza 
164 .. s 

)e fıtk uncü ovyet Taym~sin mühim bir makalesi lsveç, Moskovayı 
,,ı ~ asının kurtarılma- "BAKU PETROL MENBALARININ protesto etti 

[~i ~~!~dan ümit kesildi TAVYARE~ERLE TAHRiBi Sovyetlerin . yangın bombalarile 
,... 

1~ndiyayalı milyarder Rokfeller Fin- KOLAYDIR uo~~~~.~!~~.? !~!,~," }.~.~,~Y"~?,,~,~I~~p~~.~ 
~l•yl~ ~~;l~'~\.h- 21~ a_ 100 bin dolar teberru etti " tayyareleri, Flnl~diya. Sovyct Rus. ctnSıoi;?vtylre.t tayyareleri ,~.,, ~ .. -.ıa.~,,, lngiliz gazetesi müttefiklerin, Almanyayı mağ. ya hududuna. 1o kilometre mesateııe 3000 ua. •ooo 
· ~ ,_ti\.~t-e tö ~andiyadan fırkanm vaziyeti hemen hemen ü- lup etmek için Sovyetlere karşı doğrudan doğru- k~in Tornea şehri üzerinde bir ceve- metre yükseklerde uÇuyordu. Bu tay-
ı iti] ~ı <la "Ji'J.:j:._ Sovyetleı ·ts• dir h k b d yareler, torpiller ve yangm çrkaran 

/ 
llıt·~~'t\.aııı,~~da bdiYaltların mıF:ıaniliyada kar, nihayet tek - ya are ete mec ur e ifmesİ ihtİma- h'ın yapmrşlar ve 100 bdar nUtuslu bombalar "1.tmışlardir. Bunların ekııe-
'"'d ~aırıı-"ı:t la Ulunan 164 rar ba.şlamıı;trr. Bunun muharebe- linden bahsediyor olan Pajala köyünü bombardıman et- rtsi t.ntllfik etmemiştir. Nüfusça zayi-

~ llı1Jv1~·()r-J.aı. ~at-elerıe bes nın· inkişafında kati bir tesir gös~ t 1 mişlerdlr. Köy, yanmakta.dır. Mosko. at yoktur. 

1 
llff ·.{'aka • Londra. 22 - Taymis gaze es bur edilirlerse petrol membalan . 

aıc oıa.nu/ kan rlr- tcrmcsi muhtcme1dir. Sovyet Rusyanm vaziyeti hakkın - nm tayyare taarruzu ile tahribi 
~ ('\. Otlar. Bu (Devamı 4 ündiıde) da bir makale neşretmiştir. Diyor kolaydır. Bu, Sovyetlcr için çok 

/ı, \J ru ki: büyük bir darbe olacaktrr. Çünkü 
h t'h k "Sovyetlerin siyasi vaziyeti na... son senelerde Stalinin emri ile es-' t 1 1 1 1 1 a a n u n u n u n zikleşmiştir. Bu hükCı.metin harp - ki ziraat usulü bırakrlmrn, motörW 

1..en yeni istifadeler temin etmesi- makineler kullanılmağa· ~lan • !lt b • k ne imkan kalmamıştır. İngiltere mrşt!r. Bu makinelerin petrol ve 

'lt.t~~gh..l .:ıı~~e 1 at 1 baş 1 ad 1 ve Fransa ile münasebeti soğuk • benzine ihtiyacı v_ardır." 
\ ··•~ tur. S<ıvyet1erin Almanyanın ga -

libiyeti için çalışması bu soğuklu. 
~~~ı 'Qh, ... lleşred"ld" B k"l b "' l b. b.. ğu arttırıyor. ,.-................. - ..... -.. ,.. ................. _ .. , 

~ .... ı "'llt)o l ı. aşve a ete ag 1 ır U· Sovyetler askerlik baklmmdan 1 rVAKIT} in lmponlar 1: 
. tısllt\l r. Kanunun hükumetçe lüzum da nazik vaziyettedirler. Uzak 1 m 1 
ltL I arının tatbikatı için n~zamnameler şarktaki askerlerine ve tayyareıe - toplayormusunuz ? 1 

ll!ıı !.\ rine petrol ve benzini Batumdan 
• q at • zırlanıyor vapurlarla, Akdeniz ve Süvey~ ka- • TOPLAMAYORSANIZ BiR 

Qfth Şirketi . b. 1 ki ki. nalı yolile gönderiyorla r. Bu yol liFIRSAT KAÇIRIYORSUNUZ!. t;ic~k erı ır 1 er şe ıne ~-ttefikletin hakimiyeti altmda -
IJ y mr 15 kupon mukabilinde 2400 1 

e Yeni bir ı i k ı er. kuru I a ca k j ::;r:·.~~~:!ff :.~:;::\::~:;~ 1..::::.1:.: •• :.;.'.;~;;::~:.: •• :'.:: •• 
.(Yazısı 2 incide) ışı doğrudan doğruya haı-eke~ mec..,. 

t4t'!Dt:.1~ 

isviçre bütçesi seferberlik 
yüzünden açık veriyor 

Benı, 22 (A.A.) - Maliye nazırı, parlamento huzurunda memle
ketin beklemekte olduğu büyük fedakarlrklardan bahsederek 1sviçre
nin teslihi için hemen hemen bir milyar İsviçre frangı sarfetmesi la. 
zım olduğunu, seferberliğin bais olmu§ olduğu masarifi.n bir buçuk 
milyar tahmin edilmekte bulunduğunu söylemiştir. • 

İsviçre bütçesi, şimdiden 100 milyon İsviçre frangt miktarında bir 
açık göstermektedir. 

Belçikada dahili istikl'az 
Brüksel 2·~ ( .\. \ ) - IiUkUm.et, 1 nıart 19-10 tarihinde mUdd~ 

hlta:n bulac~ olan GOO mılyon franklık dahili istikrazı yenilenıeğe 
karar :v~t!r • . 
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Yazan: O'fERO. l 40 J fercüme eden: V. G. 

Fakat ben, ne de olsa inatçı bir kadındım.Bir er· 
keğin benden·kendi arzusi!e ayrılmaama tahaın
mül edemezdim. O, artık aynln1amızı kararlaştır
dığımızı zannettiği anda birdenbire ... 

Hülasa, "Kont Zaleki,,nin ne 
kont olduğunu öğrenebildim, ne 
Zaleki olduğunu! Fakat, bir zaman 
sonra artık bunu dü~ünmez ol
muştum ve o zaman bir şcr:i far· 
kettim: 

Bu adamı seviyordum .• 
Za:eki ne kadar garip bir adam-

ıc.a bana verdiği sevgi de o derece 
garipti: Anlayamadığım, esraren
giz bir aşk. İçimdeki hisleri tahlil 
etmeye çalıştıbrım zaman farbdi
rordurn: Beni bu adamın esraren
gizliği sarmış, daha onun anlaşıl
mazlığı ile uğraşırken bu meçhil-

• Jiyetin büyU~üne tutulmuştum ... 
Kendisini görmediğim wnan 

müthiş göreceğim geliyor, onu bu. 
mak, onunla konuşmak, oruınla 

haşhaşa kalmak için can atı}ıor
dum. Fakat kendisini bulduğum 

zaman, pek o kadar büyük bir ih
tiras duymadığımı hissediyordum· 

Zaleki beni seviyor muydu? 
Sevdiline emindim. Fakat, kendisi 
hakkında ıilpheli bir kanaatim 
oldufu için sevgisinde de garip 
bir hal görüyordum· Sevgisine bir 
türlü inanmak istemiyor, her hare· 
ketinde oldufu gibi bunda da gizli 
bir maksat, esrarengiz bir ha\"3 

hisseder ıibi oluyordum. 
Bu Zaleki ne garip adamdı! Ba

şıma nereden çıkmıştJ 1 Bazaıı ar
tık kendisinden tamamile aynl
mak, bu esrarengiz sevgiden kur
tulmak istiyordum. Daha doirusu 
istemiyor, düşünüyordum. Fakat 
kabil değildi, Zalekiyi ~yon«ıtn. 

• • • 
Bu aşk aylarca devam etti ve 

a~k maceralarım arasında o günle· 
rin hatırasını bfill unutmam. Hele 
ayrıh~unızı dünkü gibi hatırlarım: 

Bir akşam.bana geldi: 
- Nina, dedi, ben Vestfalyaya 

gitmek mecburiyetindeyim. Sen 
gelir misin, yoksa burada mt ka
lırsın? 

Bana böyle sual sorulduğu za
man ekseriya en son sorulan müs.. 
bet cevap verirdim. Gene öyle yap 
tmı: 

- Ama ben hiç dömniyeceğim, 
dedi. 

- O halde ben de Parise döne
rim, dedim. 

O zaman birdenbire kararım de 
ğiştirir gibi oldu: 

- Gitmesem de olur ya, dedi. 
Madem sen de Parise gitmeyi dil· 
şünilyorsun. bir milddet daha kah· 
nm· 

O zaman ben ısrar ettim: 
- Hayır, dedim. madem ısın 

var, git, zat~ ben de Pari!e dön
mek istiyordum, sen üzülürsün di
ye söylemiyordum. 

Zalekinin - herhangi sebebten · 
se - benden ayrılmak istediği an
laşılıyordu: 

- Peki, dedi. Sevi~emizde ol· 
dl.iğu gibi ::ıynlmamızda da ikimi
ze de ayni pay düşüyor, dedi: Ay· 
nlmammn sebcbini 'de ikimiz ara· 
sında ayni nic::bette taksim edebi· 
liriz .. 
;Bnprvallı 

Fakat ben, ne de olsa inatçı bir 
kadındım. Bir erkeğin benden. 
kendi arzu ile a}Tılmasına ta.ham-

mül edemezdim. O, art.ık aynlma
mızı kararlaştırdrlımızı zannettı~ 
bu anda bfrde:lbire: 

- Hayır, dedim. Aynlınıyaca
ğr.z. Sooi bırakmıyorum. 

Şa~ırnıq, biraz da müteessir ol· 
muş gibiydi. Fakat, kendisini se
\"Cn veya sever gibi görünen bir ka 
dmın ısrarı h~una da gitmemi~ 
deği:di· Ben, ona !!kırdı fırsatı bı· 
rakmıyarak: 

- Gitmiyeceksin, dedim. ben 
de gitmi)'eceğim. Kadm kalbi o
yuncak değildir. Nasıl, karsıma çı· 
karsın. kalbimf çelersin, sonra da 
bırakıp gitme}·e kalkarsın değil 

mi? 
Yalanaktan allamaya başlafon .. 

Gözyqlanmm sahte olduğunu ve 
iyi bir artist olduium için bunda 
muvaffak olmanın benim için pek 
kolay bir teJ olac:ağııu biidi,ğt hal· 
de. inanmq gibi göründü: 

- Peki. yavrum. dedi. Zate:ı 
ben de sen istiyorsun diye ayrıl

malı dil§ünmüştOm. Yoksa, ben 
~ cfünyada ba;ca bir kadın du
şünemiyec:ek kadar seviyorum .. 

Km:t yola ıelmi§ti. Şlındi o)·un 
sırası bendeydi_ ÇQıık{l. dü~
)'Ol'dum: Madem bu adam benden 
aY'llmayı dOfQııüyordu, gme her 
halde bir l'Y bahane edip bir ıün 
ayn)acaktı. iyisi mf, yiljtl•k bende 
kalsın. ben ondan ayrılayım, a)'l d· 
mayı istiyen ben olayım, diyor
dum. 

Bir gQn hiç yoktan bir kavga 
çıkardım ve: 

- Artık bu son görü~emiz, 
dedim, aynlıyoruz. Bir d3ha gö
rll§tnemizıe imkAn yok. 

- Peki, dedi, son bir dera De
bonda buluşalım, aynlmz. Ben sa· 
na fotoğraflanru getiririm. 

Debon, onmıla ilk defa dışarda 
bulu~ bir pastahaı eydi. 
Ben, o gOıı ıene. onun ısrar ede
ceğini ve ayrılmak istemi> eccği ni 
zaımediyordwn. Gayet quk ico
nu,uyordu ve bana. fotoğra!larımı 
iade ettikten 90N'a garsonu çağır 
dr. 

Artık, aynlma emrinin verildiği· 
ni hissetmiştim. Derhal katkm t ıa 
hamlandmı. Son sözü gene o söy· 
ledi ve: • 

- Beni bir daha arama diye ila
.. -e etti: 

Ne ben AJJahısınarladık. dedim 
ne o güle ıüle dedi· 
, Pastahaneden çıkmn. Fakat. 
sahnede olduğu kadar hayatta da 
mahir bir artisttim. Hatt..'\ hayat
ta daha ileri gitmenin, perde ka· 
pandıktan sonra da role devam et
menin 18.mngeldiğini düsfinürdüm. 
Bu !efer de rolümü perde kapan
dıktan sonra da oynamayı dü· 
şündüm: 

Onun, benim arkamdan çıkaca
ğım ve oteline gitmek üzere hir 
sokak a§aiıdaki duraktan tram
\-aya binecef. u biliyordum. Ben, 
biraı daha ileri gittim ve dönerek. 
onun tramvayla geçeceği caddeye 
çıktım. O tarafa d~ yilrüdüğilm 
için. }"Ü%Üm o~un bindiği tra.-nva
ya dolru çevri\mi~ bulunuyordu. 

C Hoaa J"NUI I 

R A B R 'R - A~m Poctatı 

Afrodi-t 
Milli talim ve terbiye 

heyeti bu aa.nat eserinin 

Müstehcen 
o!maaığı 

kanaatine vardı 
Ankara. n - Maarif Veklletl 

talim ve terbiye heyeti. Piyer Lui
%in Afrodit rom!lDJ tercUmcsl hak
kında lstanbul o.aliye yedinci ce • 
ıa mahkemesinin istediği nıUtalia 
hakkmdakl kararuıı vermJetlr. 
M.ıııı.rif VekAlcti tallın ve terbiye 
beyetlnin verillğl bu karnn buP,i.ln
lerde alAtadar ıruıhkcmeye bildi -
rP.cekUr. 

Heyetin verdiği karar etrnfm -
da kati bir ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. Bununla beraber 
mezkiır heyetin, mc\'Zubahe ter • 
cllme romanı sııınat eseri ~ahlye -
Unde gördllğil ve bunun kanunun 
müstehcen diye tarif ettiği neşri • 
yat çerçevesine dahil olamryacnği 
kanaatine vardığı lnlıbaı umumi· 
dlr. 

Dün qece ve bu 
sabah 7 yangın oldu 

Dün gece ve bu sabah ıtehrlmizde 
yedi tane yaııgm b8fl&ııp:ı oımur..ur. 
Bunların çQfu soba ve ' aea tutuıımıı
aila lhUyatsızlrk yt\%tlııden Oert ge!
ml§Ut. 

l - Kuımpqa bavu.zlaruım 1 ı:nı

maralı atlSlye:Wıde ltçllertn elbtaeleri 
tulll§Dl\13, itfaiye yetiprek aöndUr· 
mll§tUr. 

2 - Harbiyede vali koııagı cadde
ilinde 67 numaralı J4&krob1n1D evJıılD 
ikf.ııcl katmda oturan EUanm oda.im 
daJd llQbadan oıkan kıvılcımlar be.Ca-

71 lubafturmUf, vaktJ:ıde yeU,Uerek 
ııöııdUrWmll§tUr. 

3 - ~plr.tqta Yenimah&llede Do. 
ru sokakta H numarada oturan Tev· 
tik BUgtye a\t evin bacaat tutuomuo, 
Jtf&lye yeU§Ol"lk llÖndilrmO,Wr. 

4 - ŞiJUde operatör Raif .o"8'mda 
19 numaralı ~ap e'1D 11lt katında 
oturan Karabete alt .obanm kunmı
lan tutu§mU§, yetl§Uerek eöndUT't.11· 
mO§tUr. 

IJ - DQn aat 20 de Ankara cad
desinde 1etikla.ı pzet.8111 ldareha.ııesl

ıılıı maklne dairesinde mangaldan aıç
rayıın krvılcnnlarla klgtUar tulu§
mu§, lttaıye tarafındall aöndlh1llmtlf. 
tur. 

6 - Bu sabah 113At 8,30 da Kadı

köy • Hqd&rpafa llkelea1ııln kalOrl· 
fer bacaaı tutu§muı bir kıımn kap. 
lama tahtalan ynndıktan ıronra aön
dUrWmll§tUr. 

1 - Kumı~ Yahya IUhyn 
mahallesi karanlık ~m• çıkmazında 
M ııumart.ıı. e6 71L§!armda Hafl.zeye 
alt evin sobam !lJ:eitno UIJ&D çama
plu tutU§ltl~. itfaiye tarafmda:ı 

eöndUrUlmU,ıtır. 

Hurda kauçuk ithali b;r 
ıartla serbest 

Ve.killer heyeU, ltlıaltt mlktarma 
tekabUI etmek prt.Ue hurda kauçuk 
ihracını serbcat bırakmağa k&rar ver 
mtşUr. ı.ıu buauata Ticaret vekt..ıetlıl 
oo haz.ırlanııcak tıll" U&te ithııl edl 
mili olan kauçuğa tckabUl edecek bur
da kııuçuk mJktarmı tcsh!t edeeı·ktır. 

Garaonların toplantısı 
Ganıoıılar ce~ll Mnclik top!ıuı 

t:aı dUn lleyoğlu balkevi salonunda 
yapılmr~tır. Tcıp'antıda esna! basta· 
nesinin yatalt adedlnlıı a.rtbnltl14sı 

hususwıda tqebbüsler yap:lroıurına 

karar veril~ ve eski ld&Nı heyetJ 
yeniden aeçtlmlotlr. 

Korunma kanununun 
tatbikatı başladı 

Kararname neşredildi. Ba§vekalete bağh bir bü
ro teaia olunuyor. Kanunun hükiimetçe lüzum 
görülen lasımlannm tatbikab için n~zamnameler 

zırlanıyor 

ithalat şirketleri buhkler şekline 
qireceK ve yeni bırllkler kurulacak 
JrfJlU konmma kanununun tatblıct 

ha.kkm.::ıkı kargrname dtmktl Rearnl 
gazetede n~§~dUmltUr. Kararname 
surcU ırıdur: 

' ' ltllll korunma kanımunun blril'\cl 
ma.ddead.ııd• derp1f edilen b&llcnı na
mraı, Avrup.:ıda~I harp h!\11 memıc. 
kettmızııı fütısadt bU:ıyestnde toslrlcr 
:;apına.ğa bawla.dığmdan, llÖZU geçen 
.kanunda derpı, edilen tevkl!l&de salıl· 
lıJyeUerlJl lhU)ıı.g nJ.ıbeUnde tatbiki
ne goçilmCJ1lne tc.ra '\'ekfllerl heyetlnl:ı 
19-~-910 taribli lçtlmaınds karar n
rllmlftlr ... 

Kanunun tatbikatma bl\tlatı<lığl 

fehıim.l7.dek.I a.ıo kadar dairelere teb
ut edilmlfUr. Yabm kanunun bQkQ. 
metçe 1t1mJD ıörWcn kwmla.rmm tat. 
blkatı içln haz.ırlıınmıılcta olan ııızam
ııamelerln hllkUmlerl malCm olmadı· 
ğmdan vtllyet ve t1car1 davalrde be
ııllz faaliyete geçllememlıUr. 

JllW korunma k&DUDUD& gGre. her 
villyette blr bUro tegkill icap etmek
tedir. Fakat fe)lrtm1sde bu bOronun 
tqkIU •e fa&Uyete ıeçmea IÇbl be
nııs 9ID1r gelmemlftlr. Killi korunma 
bl11'08U ıe,JcJJ edDdiktea acıma lhtUrAr 
lcomI.wyonunun vuttea kalmryacak
br. 

Adliye Vekili 
Dün Bahkeaire aitti ve 

tetkiklere bqladı 
.,. ..... ,~, - ~ ...ıdll :J"ot.ld Ok

yar bugllJS 9,15 de Bandırma ıapre. 
8lle Balıkealre b&reket etmı,Ur. 
Adi~ w.klllmla lataqcmd& nU 

Falll 'ltın!l, S111181'al Te.ıtk Oge. n 
BBkerl erk&D Ue Parti .,. Ha1knt re 
lalert '"' kalabalık btr katle tara.fm· 
dan te§)1 edllmf;ılerdfr. 

Balıkesir %1 (Hmusl) - Adliye \•e

kili Fethi Okyar bugün •at H ~ 
rehrtmlse selmlt. n .. ll, kumandan \"e 

hllldtmet erklnı taratnıda.n kareııan
ml§tır. Voldl Parti, Halkevt ve IEolor
dU.)'U slyareı. etnıif •k§am oe~lne 
verilen sfyafette hazır bulwımuotur 
\"ekil rebrimlıdo tetkikler yapmakta· 
d:r. 

Romanya ya 
gönderilecek pamuklar 

Rom&ft)·aya evvelce ııovkedlll'lller 

hariç olmak tlzcre yeniden gönderi· 
lecek J.700 balya ramuk :lzmlrde ha· 
Ztr!&nmI§tJr. Sevktyat 1t;tıı \•apur bek 
lcmmektedlr. 

Arpa ihracatı 
Arpa ihracat.mm, hllkQıııet emrtoe 

aynlan ııs bin tondan bafka, ~ blıı 
tonu geçml§ttr. İııkelelorde G bin ton 
kadar daha arpa vU'Clu'. ırtyatl:ır, ih
racat blrlltll>ln kN'llrile d ğer eevt
yode tutuırııa.ktadır. susam !lmvntı 

tacirleri de bu blr'lğe glmıl~lerdlr. 

---o--

Profesör Afetin 
tetkikleri 

fmılr, ti (A.A.) - Şf>Jırlm!zde bu
hmmakta olan TUrk terlb kun:rııu 

ubqkanı profe-sör Afet Uzmay, mli
ze mQdllrfl ile beraber eski tzmlr haf
riyatını tetkik etınlş ve hııtrlyat 83-

haamın tamamen tenı'z1enebllınesl w 
clvardal~ tarihi eaerlerln meydana 
c;ıkanlması neye mUlt', .. kkıt oldutu
na tetkik eylemiştir. 

ADknradan alman nuııQmata stıro, 
Ba§veltllln rtyascUnde kurulan Koor
dtnaııyon beyetlllclen 80nra bu ka
nwı tatWkatmda.n mUteYelllt itlen 
görmek Uzere ~velıtAlete bağll.blr 

büro ~-8.W edilmektodir. Bu büronun 
rl) aımtıne Tlc:ı.ret vekn.lcU mUs~ar 
'ckJ!l NUıadm tayini kuarlafDllftlr 

K.oru.w:ıa kruıwıunun bir maddesi· 
ne göre. h&lkm ve mını müdafaanın 
kaU lhUyacı olllll aanırı maddeleri 
memleket. haricinden celbetmek mak
ll&di!e lcabDM!a hUk1lnıbt, tenafp et

tltl ticaret mUeueaeleilnl ••71' tılıtlk
lerbı.l kredi, döviz ve akredltitle tec
hlz ederek bu mllesaese ve btrtılder· 
den IUaum &'ÖrWenleri memlelıett.e 
stok Yai>ın.a:a mecbur edcbllecA~ln· 
den bu blrllklcrtn derhal kurulmuı 

yolunda l.e§ebbtwe ılrt§ilmiştlr. E\"vel 
ce lthallt llmtted tlrkeUert ııekllnde 
l.'Ur'Ulan alb Umited blrllk bal1De kal. 
bedllecekUr. Bunu da sflratıe her il· 
ba!Atçı ve ibraca~ı ztlmrentn kura· 
catı blrllkler takip edecektir. 

Kanunun tatbUd karan pl,..ada 
ebemmlyetıe karfılaıımılbr. 8an&yl 
n ticaret erbabı mem!elreUıı keııdUe 
rlDdca belclodltl fedak&rtrtt mOdrlll 
olarak bunun lcaplanm babb&ka ba
ar lıulunmaktadırlal'. 

Koçuk Sehir 
Haberleri 

• Ciball tntün fabrtkuma tnhl
aarlar tdaresl ligara maldDeel DAve 
et.mffUr. • 

• Yupavyaya 1nhlsarlar tela. 
resi taratmdan 20 bin toa. ta 1&
tıımıştır. 

* Kara.denizde Ke!kenln 15 mil 
~imalinde bir mayn görlllmllf ve 
TJthnsma tcşehbii1l edllmiştir. 
* Beşiktasta Barbaroe tUrlMıei • 

nin etrafı açılmağa bqlalnlfbr. 
Yıkılnn blnaln.rm nnkaı:ı ltaldml • 
dıktan sonra buraya bir park ya • 
mlacakt.ır. 

* Altın, gümtış gibi maddelerlW 
eriten ufak mikrruıta ob.nlıırmda.n 
başka bütün dökUmbanelerin ıe • 
'ılr dnjma cık!lnlmalan Jtararlaştl
nlmrı \•e bunun için bir llate ha· 
:mfanm ı5trr. 

• Millet mektep!erlnde muvaf • 
,.a.kty"t göst!'ren muııl.llmlerden 

maarif mlldllrlerinis seçecekleri 
ylla muallime yilzer lira olarak ve
t,ilırıek fiz::!tt Maarif VckAleU 10 
bin liralık ikramiye taluıi!atı ayır. 
llll§ftr. 

* Aks3rayda 881'~ olarak 
tramva:ıra atlayan ve vatmar.a ~"Um 
ruk ntP..:ı sofÖr İı!ma.fl dlln rııılh C"'· 
-a mab kemeeinde otuz bir giln 
'ıa.ns" mn1'\k(ım ('dlln:ıffitlr. 

* Revfi ıı.drnd:ı blrl Sultanııh· 

1 
m"ttc 3. tavuk ~lmış ve dllo mah
kmnedc dört ar 10 g11n hap~ mah
lcum olmu~tıır. 

lzmirde deri ithalat 
birliği 

Juatr, 11 ( A-A.) - Şehrl.mlz&ıld 

deri lt!ıalU tacirleri dt btr lthalAt 
btrllğl kurmak tç•n dOn tı>planmtt~ 
d:r. "Deri nnaytı iptidai maddeleri 
ltbalAt birliği., namı ile bir birlik 
kurmatıı karar venııl§lerdtr. 

Etem izzet B 
va 

~ir çınar me 

~ olmaclıps 

GölltenJlil mi~ 
ta4a dıınırlı' 1 sİraal 
da bak vwmemek dol.,-
7w. Bmul eekl ~_.. 
dlD t)atAnd•t bir DN
eoara lğrennı•,ıt. ı.odl 
dikkatine anederlz. 

Kütahyada 
kurt" 
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alr11a 
c:;: 1 k a n z 1 r h 1 1 • , .. bfr •--mmın d• ,.,.,.,., lhhyaolanm k3r,;•lrunakta oldogq 

Doyçland Okyanust~ /!ı~ly~, Almanyc: dan 

kor sanlı ğ a çı kmış :~.~~~~t~:~~~:~~: 
F ranstz ve İ ng i l iz f ilolan tahtelbahir 

mücadelesine şiddetle devam ad ı yorla r 
IA>mlra 22 - İngiliz ve Fransız ! Ilolanda bandıralı ·17GO tonluk 

filoları, ' tahtelbahirlcre karşı Tar:~.'·~ııunı bir infilfık ncti~esin -
mücadelelerine faaliyetle de- de I• ınıster burnunun GO r..ıl ce -
vam etmektedirler. Dün 1ngiliz ka- mrbunda batmıştır. Vapur noter -
rakol filoları iki defa Alman talı - dama ait hububat yükHe Buenos 
ttlbahirlerin~ taarruz etmişlerdir. Ayresten gelml'kteydi. 
Son sekiz giln zarfında İngiliz ve Geçen harta bir infilıik netice -
Fransız filolannm Alman tnhteL sindi' Villan bumu açıklarında bn
bahirlerine karşı yapmış oldukln- tan 2140 tonluk lspanyol bandıra
n hücum adedinin takriben 10 ka- h Banderns vapurunun bir Alman 
dar olduğu söylenmektedir. Bu dcniznilısı tarafından batınlclığı 
hücumların bir çoğu mU:-it olmuş tesbit edilmiştir. 
ve Alınan cUzütamlarmı hasarn Mürettebattan 22 kişi ölmUştür. 
uğratmak veya batırmak gibi mu
vaffakıyetli neticeler vermiştir. 

Dün Şimal Denizi, büytik bir ha
va ve dPniz faaliyetine :ııahne ol -
muştur. lngiliz avcı tayyareleri, ti
caret kafileleri etrafında nöbetçi 
\•n1Jfesini görmüşler ve tayyare -
ler, isükşaflıırmı Heligolanda ka
dar ileri götUrmü~lerdir. 

Alman tayyareleri, lskoçya sa • 
hillerl ynkmında ve Norveç sahil -
leri civarında ba7.t gemileri bom -
bardmıan e-tmişle -dir. 

Bir İngiliz balıkçı gemisi dün 
lr.gllterenin şark sahilinde düşman 
t&yyareleri tarafından yapılan bir 
taarruzdan kurtulmı.:ş \'e limanına 
dönmüştilr. 

Almanlar bu balıkçı gemisine 
Yan~m bombaları atarak kaptıın 
kulübesini ve telsiz makinesini 
tahrip etmişlerdir. Kaptan ile mil
rettehattıı.n iki kişi ölmüştlir. 

7850 tonluk Norve~ bandrtalr 
Sangst.aıl vapuru Şimal Denizinde 
batmıiıhr. 

Doyç'and seferde 
.lllo ıı h.'\ iılco, 21 (A.A. ) - ı-;t 

Pueblo gazetesine göre, .Almanla _ 
rın ya. Doyçland Ycya.hut Admiral 
Şer oldıı~u zannolunan bir cep 
1.ırhlısmm ticaret gemilerine ta -
nrruz etmek ve Graf Şpenin inti
kamını almak üzere Atlas Okya -
nusund:ı bulunmakta olduğu riva
yet edilmektedir. 

Bu gazete, ikincitcşrlndc Mon _ 
tevideoya gelmiş ve sonra Buenos 
Ayrese gitmij olan I...ahn adındaki 
Alman kargosunun cep knıvazöril
nün ihliyaçlarmı temino memur 
edilmiş olduğu söylenmektedir. 

Garp cephesinde 
J>aris, 2 1. (A.ı\.) - 21 şubat sa

bah tebliği: 
Cephenin muhtelif nokt.alımnda 

ve bilhassa Vosgeıderle Ren ara. -
ııında bazı topçu ve piyado ate~i 
olmu§tur. 

Harp yüzünden ... 
iaveç denizde muha~iplerden fazla zarar gördü 

Stokholm, 21 (A.A.) - Alma.n-1 lcri bitaraf memlekC'Ucre gitmek
yanın lsveç deniz nakliyatml'. kar- teydl. Denizde lsveç muhariplerdcn 
şı ittihaz ettia harp metodlarile pek fazla mutazarrır olmuştur. }~
hükumetin tatbik ettiği veya et - 88Sen geçen 1:ıaır.te Şimal memlo -
nıek tnsavvurunda bulunduğu me· kelleri bita.·a( vnpurlar nnzarı iti· 
todlar hakkında vukubulan bir bara alınmadan açık denizlere 
istizaha cevap veren hariciye na- mayn dökülmesini müştereken pro_ 
zm harbin başlangıcmdanberi 32 testo etmişlerdi. Şimdiki harpte de 
1svC'ç yük gemisinin torpillendiği - bita.raflann meşru nakliyatı hesn
ı-J veya tahriı. edildiğini söylemiş_ ba katılmıyarak denizlere mnyn " 
ur. 228 lsvP.çli gemici ölmÜ§ ve 15 lar dökülmü~tür." 

müsadere edecekler 
Londra, 21 (A.A.) - Harp ik· 

tısat nazırı Kross Avam kamara· 
sında harpten beri bitaraf devlet· 
}erle aktedilen ticaret muahedele· 
ri hakkında izahat vermekten im· 
tina etmiştir. 

Bir mebus İtalyan vapurlarının 
Rotterdam'dan Alman kömürü 
yüklediklerinden bahsetmiştir. 
Nazır buna da şu cevabı vermiş" 
tir: 
"- italyaya, harpten evvel Al· 

manyadan a}:lığı kömürü başka· 
yerden tedarik etmesi için bir 
mühlet verilmişti. Bu mühlet 
bugün bitmiştir. Binaenaleyh e · 
ğer İtalyan vapurları Alman kö· 
mürü alırlarsa harp kaçağı kont" 
rolu harekete geçecektir." 

Kan serin tedavisi 
Bir İspanyol doktoru ye

ni bir sistem ke§fetti 
M ach-it, 21 (A.A.) - Gırnata 

şehri doktorlarından Damian Ba· 
lagver Jimenez, Kangren, cüzam 
ve kanserlerin tci:lavisi için yeni 
bir sistem keşfetmiş olduğunu 
bildirmektedir. Mumaileyhin bul
mu§ olduğu ilaç, bilhassa bütün 
nezfidem hallerinde ölümün önü· 
ne geçmeğe medar olacaktır. Bu 
doktor, tedavi sisteminin sınai· 
leştirilmesi için kendisine ecnebi 
memleketlerden bir çok teklifler 
yapılmış olduğunu söylemekte· 
dir • 

Romanyada tevkif 
edilen Macarlar 

B ükre§, 21 (A.A.) - Rador a· 
jam;ı bildiriyor : 
• Mahallinde yapılan derin tah
itikat neticesinde, Romen hüku· 
mcti Tamışvarda tevkif edilen 
Macar ekalliyetlerine mensup 
gençlerden mürekkep bir grupa 
fena muamele yapıldığına dair 
bazı yabancı gazeteler tarafından 
verilen bütün haberleri kafi su· 
rette tekzip etmektedir . Tevkif 
edilen eşhasa, hiç b ir şikayeti mu· 
cip olmıyacak bir m uamele yapıl
makta ve bu eşhas aileler ile görü· 
şebilmektedir. Aldli tahkikat de· 
vam ediyor. 

gemici kayboımu.jhır. ---------------------------
Vapurlardan yedisinin Alınan 

tahtelbahirleri tarafından batml -
dığı muhakkaktır. Balınlan tonaj 
miktarının yalnız üçte biri lngil • 
tereye tahsis edilmişti. Miltebaki
ı;i bitaraflara aitti. 

N.qzır demiştir ki: 
"- Müttefiklere nit kafilelere 

refakat eden gemilerimizden hlç 
biri batmamL5tır." 

Nazır, Bundan sonra deniz har_ 
binin Jedricen şiddetlendiğini te -
barüz ettirmiş ve sözlcrino ıöyle 
devam etmiştir: 
"- Şiddetlenen deniz harbinin 

başlıca gayesi muhariplere ait eş
yanın nakline mini olmaksa bu 
gaye altıda bir nisbetinde elde 
roilmi~tir. Batrrılan vapurlarm al
tıda biri muharip devletlere, c=~cr-

•oıKKAT: s~.~~~AM SAKARY A'da• 
pek mükemmel ve çok güzel bir program 1stanbulda ilk defa ı 

l . Pı~~j~o !o~s ~~~~~~~A 1 
Tarafından oynanmıt ganııtcrlcr in mace'ralarile dolu film 

2 -SON BUSE 
JEAN GABtN - MICHELE MORGAN 

Tarafından oynannuf emsalsiz bir ~ahes.er. 
ilaveten: Türkçe izahatlı Foka dünya havadiılcıri. 
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i~in h :ı.-.ta ıniiMU'n.-ı.tla.rmı tatmin C'dcmemcktc Jlddo birdo lıalkm ''C 

matbuatımızın haklı :';-ika~ etlcrlle karı:ıl:ıı;;ınalda bulunuyor. 
Jlal•lı !'İka~·et diyoruL. Fakat bu ı;;ılciil etin de yalnız ~ika yet ola.. 

rnk tloi;rudan doğruya. ha.klı olduğunu, fakat hastane idarelerine t.eT
dh edildiği zaman haksız telül.ki ctlilebileccj;,iııi de 2ynca ~bıı.rüz et
tlrmelc btcriz. 

Çünkü bir hastane nihayet mahllııd bir yatn.k sayı ı ,.o mahdod 
bir imkan d:ıhilimle talı5:ın bir rnüesscsc<lir. Kenılisine yapılan mllra.· 
c:ıatları en .;on bo5 yatağına ),adar kabul etler. Fakat son yatak da 
dolduJ, lnn sonra elbette ki bu hastane _ hnttfı öliim f<>Jılikesi jtinıle 
dnlıi ol a - lu~ndbine müracaat eden hiç bir hn.st:ıya tcda'i edici kol
larıııı aı:n.ıııaz. llasekl hn ... tanesl bu bnkımd3.11 ı::ıy:ım hayret ,.o bence 
tenkld cdilml'ğe d<•ğcr bir U'.uı kullanm:ıld:ı, Jıa.c;t.alan geri döndür
ıncmt·k için karyola bitince bilater<'ddüt onlrm yer yatab"lllda yatır
makta, hııttıl lohusalan a:ym yıı.tak itine.le ~ift, çift 'cyahut ütcr, üı;cr 
yatırııı a ld.a.} nu-;. 

i\1ikrobun kc~fc<lilı1iği bir asınla bir htl miieıs.scseslnde göst.erilen 
bu <'t";arete ı;n~mamak elden g!'lmiyor. Ulr hn.cıtan(I belki büyük btr 
z<>lzele f('liıl•etine, yahut dü~ınan b:ı.~kmrna uğramış hir §Cltirde a.n. 
eak biiyle ~cnüt içimle çalışabilir. lln..<icki hastanesinin hıı usulü tat
bik etmesi memlekette sıhhi kf;ltlliitm na.o;ıJ bir felaket iı;:lndo okluğu· 
nu lılzc blıat eden bir delildir. 

J<;Ht, hastan~Ier lm Jmkimsızlık içinde ~lı lıf,'1 rnUddc~c elbette 
k i ııe r:zcnılıe ~ünü doğuran bir Jcıu:lım, ıı:ıznr giinii ta.burcu cdcffk, 
yalıut ıfa ölüm halinde olan l1ir hast.a.}, hirlblrlcrl başına afm!lk itin 
hastalığına te~lıi<J koyma.mı)} görünüp otomobillerde öi<ltirmekte flr,-am 
edecektir. 

llunıın s oçu ~u veya bu hastaned" değil, menılrkctte içtimai yar
dıma Ye sıhhat f)lcrine lazımgelcn aliikanm wrilmemcsindcdfr. 

Paralan olnı:ıyql, kendllcrinl husu"i hnkiinlarlle tooMi ettirmek
ten ii.dz olan Yata.ndaşlanmız, acnıac.ak bir haldedir. · 

İstanbul ı;ebrinin her Jıaldc PO büyük ilıtiyıwı luısf.anedlr. 
Ynpıla<'ak bilm<>m k~ yataklı Jıa.<stanenln henüz temeli hile atıl. 

mamışhr. Halta y<'rinin fo<iblt Nlillp <'dilmedlğtnl da.hl hilmfyonız. 
Halbuki ~ehlr gazinosu 7:ırlf g<il·dcsini İst.anbnl halkmm tal<dirklr 
ı;iiz ll'riM gösformekte btılunuyor. 

Fakat hn ~chirde yat.ak bula
mıyan ha..cıt.alar dunırkcn, ~uurla 

İı;tanbullular o gazinoda t"ğlcnebl· 
ı~ck olan tasasnlarm haline ilr 
retle haJ<acaktır. 

Eskişehir röportaj /arı 
....--------------------.. 
Anadolu köylerinin 

servet sembolü? 
ESKlŞFMİRDEN Çitt.lea dof· 

ru giden yolda ilerliyoruz. Gtı• 
neş, ufka yaslanmak üzere. 

Orta Anadolu yaylalarmda hiç ek· 
sllmlyeıı rU:ı:g~r, yeryer toz buluUan: 
halinde UstnmUze aerplliyor. 

Geni~ \'e dalgalı araz.lnln ötesinde, 
bcri8inde ufak u!ak köyler var. Baca
lardan tüten dumanlar, beyaz birer 
işaret halinde buralarmı ıözlerimlze 
ı;arptırıyor. 

Nihayet, bu köylerden birine yolu. 
muz vardı. Sordum: 

- Nereye geldik. 
- l.Atıfe köyUnt>. 
nutun bu arazi ve köyler, Çl!teler 

çiftliği içindedir. Çı!teler çl!Ulğl, de\'-
ıet zlraat kurumu umum mUdUrlUğU· 

Arkada§Iardnn blrl zoraki yol ah· 
bablarmdan yakamızı kurtarmanm 
çareslnf buldu: Bir el nteı etU! Bo:ı
lukla.rda. 1n1iyen tabanca ııeai, bütün 
k8peklcrl derhal durdurttu ve hemen 
biriblrlcrino bakııtııar: Eksik olW. 
mu:, yere yu\·arlannnımız v&r mı ğı .. 
bil erden... 

Ve sonrn, blzlerlır §&kakya gelme• 
diğimizl ruılanuş olacaklar ki kuynık
larmı bacaklarınm arasına kıstınp 

kaçtılar! 

Birkaç saat daha gittik ve tekrar 
bir köye geldik: Mahmudiye. Burur, 
otomobil ve kamyonların, otobllalerln 
yolu üzerinde olan bir yer. BUyUk ve 
emsaline ı;öre mamur, hem zengl.ı:ı. 
Köyde alt:mba§ ra.kısı ve alpa.hl oca#r 

ne bağlı bir kom
binadır. Uı;suz bu. 
cakaız arazi, yer
yer, d6nUm dönUm, 
buğ'day,yoncn, u
plr tarlaları ... BU

Yazan: 
cigaram bile var .Bu 
iki miyar, paha.. 
lı rakı ve pahalı CJ• 

gara, .Anadolu köy .. 
lerl.niıi serV"et aem· 
bo!Udilr. 

SaS.ifı Alaçam 
tUn bunlar, göz alabildiğine uzanıyor 
ve bl:r., akşamın alnca karanlığında. 

tekrar hareket ediyoruz. Gideceğiz, 

çok daha ilerilere gideceğiz. Yarı 

mehtaplı blr ı;cce nerede ise ba§lıya
cak. 

Orta Anadolunun yayla hayatı ne 
tuba!: Ağaç, hiç yok. İnsan, pek az. 
lkllm, aert ve namUtenahl tarla, na
mUtenalıl yol, ufuklara varmcaya ka
dar ve ufukların ardından ötelero 
kadar ... 

.Artık iyice kararan g6kte yıldızlar 
pınldamağa ~!adı. OtobllaUmUz, 
projektörUnUn rehberliği fle yol alı

yor. Dönemeı;lerde, kalkan tozlar, bu 
ıgık hllzmelerlnln lı;lne girerek, kar 
yağ"ıyormug hissini veriyor.. Uçsuz, 
bucaksız tabiat ortasında vahtl bir 
sUkQt hı\klm. Yalnız, çalıgan motörU· 
mUzUn gUrUltUsU var, o kndnr. 

:Fakat aldanmı§ıZ. Birdenbire kor

Tekrar gidiyoruz. :Yolum~ &rtık 

muntazam go.ııii ÜZerinİ!edlr. llerlde 
bir panltı , .• bir is :kQmui "\'IU'. Kır· 

mızı alevlerln arasmd&n insan karal· 
tılan görWUyor. Dere kenarında bir 
Alem .•• Otomobile su lA.zmıclı. O tara. 
ta do :ru direksiyon kırdık. Saz.J.a.rm 
boy Ycrdiğ"l yumuşak ve çlmeıı.ll top· 
raklarm UstUne bir Atık oturmuş, bağ 
lama çalıyor ve yanık yanık okuyor •. 
.Arkada.alan, bir kuzu çeviriyor ve 
ı;ıralann, kuru sazların kft.h kararan, 
kAh parlayan bu J§ığmda çakl§tırıyor· 
lar. 

Köyllller ile dost olduk. Hepsinin 
ne§esi yerindeydi! Çayırlarmı sat.ınıı
lar. Yaptıkla.n hesaba g6re, flkalıara 
ceplerinde para olduğu halde çık&

caklarmıa .. 
Bu köylUler ~vlnmekte haklıydı." 

ı kunç bir taarruza uğradık, ltöpckle
rln taarruzuna... Ort& Anadolunun 
iklimi ile aertıeşen ve aerAzatıa:ıın hu 
hayvanlar, otomobile mUthlt düşman! 
Nedense, makine, insanın da, hayva. 
nm dil yabanını korkutuyor! 

Onlardan ayrılırkco, ben, onlar ı;ibl 

olmıyanları \'e gelecek ilkbahara el
leri böğrUnde çılcmak mecburlyeUn
de kalanları dil§UndUm. Arkad&§Im, 
bu işin rlyaziycslnc el koydu: 

"- Orta Anaı.10111 köy!UsU için, 
mUleaddlt kurtulu§ yollan vardır, de
ıll. Yonca eksinler, azizim yonca. .• 
nuğdayın bir dönUmU senede 3 Ura 
, erir. Halbuld yoncanın bir dönUmU 
•usuz olarak senede 3 hruıat yapmak 
suretlle 8 lira. veriyor. Şayet, tarla 
sulnnırııa 5 hasat yapılır ve tablt S 
lira 5/3 nisbctinde arlar ... Sonra splr 
eksinler azizim, apir... Bu, köylUyll 
haşhaş yağından kurtaracak!,. 

; 1111111111~~~1~ Yalnız P E K 8inemasın~a devam ediyor~ ııııııııınıııııııı1• 

J{öpekler, otomobilin aağ, solu ve 
ardından koşuyor \"e hayret, hiç do 
de geri kalmıyorlar. Bu hayvanların 
atletik kııbillyeli hnrikulMc ! Faakt. 
köpekler, otomobill takip ederken 
daha enteresan bir harekette bulun
dular. lnslyaklan, onlara, dUşmanı 

alta almağı telkin etml§ olacak ki 
yanlnrdan ve arkadan ko,up durmak 
yerine, birdenbire otomobilin UstUne 
çıkmağa tc§ebbUs ettiler. Bir iki tane. 
si tepemize atıatlı bile! 

Bu §aka canımızı sıkmllğıı. başla· 

mı~lı artık. 

YUksck :r.lral teknik rohil çok de
vam edecekti. I-"akat. otomoblll.ml& 
Çifteler çlftllğlnc gelml§tl. Yorgun 
vücudum ve aç midem ile sofranın 
lJnşma çöktüm. Artık, bUtUn gö:ı:Um 

ve kula~, önUmdekl t&baktayclı: 
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Londrada nazi usulli tecavüzleteÇ!lııl 
Londra, 22 (A.ı\..) - Evvelk gece 'birtnkmı ın 

ranın ~hen caddelerinden birind:: W kadar mağ~ 
yalamışlar ve karalamııilardır. Her yltrJ.nin üzerine 
si hakkedi.1m4tir. 

lngiliz tayyareleri Holanda üzerind~ 

Pariı, 22 (A..A.) - Entrnnsi· 
jan gazetesi, milttdiklcrin bun· 
dan böyle Norveç .karasularının 
Almanyanın ticaret ge:nı1eri için 
gilzergah teşkil etmesine müsaa· 
de ctmemeğe karar vermiş olduk· 
1anm yazmaktadır. 

Altmark hadisesi, Almanya · 
nm şimal kutbu Okyanusunda ve 
Şimal denizinde müttefiklerin 
zararına olarak iblal ctmiı oldu· 
ğu muvazeneyi yeniden tesis 
4in zaruri olan mukabelebiJmi· 
ısillerdc bulunmağa müttefiklere 
salahiyet vermektedir. 

ri Alman tazyıklanna tahammül 
ctmcğc razı oldukları takdirde 
1ngilizlerle Fransızların da bu 
devletlere ve bilhassa Norvcç'e 
karşı bir tazyık aiyascti tatbik 
edeceklerini bildirmiştir. 

teşebbüste bulunmamak ve bita 
raflara karşı açıkca tehditlerde 
bulunmak suretılc itiraf etmiştir. 

Bu senenin daha başmrla, 
Çörçilin bitaraflan İngiliz 
davasına kazanmak için yaptığı 
tqebbüs sarabatan isbat etmişti 
İngiltere bitaraflan harbe sUrtik 
lemek huıuıundaki propagandası 
run .akını kalmuı üzerine icabın· 
da ~ka türlü harekete azmet· 
miştir, 

Fllh&ldka, İngiliz propagandası. 

(Baştarafı 1 incide) 
i1leri ile memleketin istihsal 
hayabnı tanzim için devletin 
ker.di vaııtalan ve imkanlan ile 
müdahalesine, dahn doğrusu f.ın'" 

di teıebhüılerc yardmı etmesi bir 
zaruret o 1 IJYC'C". 

l!te Milli Kol"Unma Kanunu· 
nun tatbikine hükUınetçe karar 
verilmesi bu zaruretin <doğurdu· 

ğu bir neticedir ki memJekette 
umumi bayatın cereyanları ica· 
hında deifütirccek mühim bir 

Amstcnlam, 22 (A.A.) - ş· nal Denizi tnraflll";'""..J 
sine taarruz et.mi§ olan gizil tayy rdcri Holanda ~~ 
der askeri Um.anı Uzenndc de 11§: U§lardır. Ancak bU 
landanm tayyare dai'il topları tar !fmdan a.tcşo t ~ 

Fransada silah altına alınacak sJJ1I 
Pnrls, 22 (A.A.) - Bı.ıglln b r knrarname ıı 'iıtJı 

kararnameye gBre yakında s11fı.h r. tma etmaeü 01-ll 
fmin Uç ayuıaıu:ı almncaktır. ,Jt' 

Yani ı. 7. 1919 ıve 30. 9. 1919 arosmdıı doğnulf 
calrtır. 

Londra, 22 - Berjenden gelen 
.haberlere göre bir lagiliz filosu 
Norveç sahilleri açıklannda ve 
Finlandiyanın Petsamo limanı 
yakmlannda cevelan etmektedir. 

N orveç'in beynClmilel La Ha· 
ye adalet divanına müracaat ctic" 
bileceğini telmih eden Norveç 
hariciye nezaretinin bu sözleri 
hakkında tcf sirleılde bulunan sa· 
lihiyettar İngiliz mahfellerinde 
tngiltcrcnin htırbio bqlangıcmda 
.Milletler Cemiyetine yaptı'rı .ih" 
tara tevfikan, kendini her türlü 
taahhüddcn kur.tulmtıj addetti~i 
söylenmektedir • 

BERLlllı'lN Bbt TEHZ!Bİ 

bit.ıırafian ve gayri mliharlplerl !!'im 
dlye kııd:ız JtUb&z ettikleri b&ttl hn· 
rekctten var.geçirmek lçln gQya ken· 
dilerinln Almanya tn.rafnıdan tehdit bidised"c- ve bu itibarla bu kanu· j 
edildfglnl "' Almtuı 1ırW1 plAnlamm oun tatbiki icabında fertlerin l 

80VYETLER "iODETll 
TAARRUZA HAZIRLANlf 

Berlin, 22 (A.A.} - Salahi· 
ycttar .Alman mahafili. Havas a· 
jansı :tarafm.d211 verilen ve At· 
man tayyarelerinin !skoçya 'kara· 
Eulannda bombardıman 'Yapmak 
1a iktifa ıc~iyerek Norveç knra· 
snlarmaa da lbirtakı:n boıribardı 
man !Yapmıf olduk1annı iddia e· 
den haberi, kafi surete tekzip et· 
mclı."'teairler. 

mevcut olduğwlıı ilbı cdegelm1~. cephede askerlik vazifeııile vntan Salla ce!~:ta! ~u!n 1 =:=~· ~ 
Bidayette lng:fttcre bu py:retıeıiııln mü-'afaa:ıJ için yapacaklan feda ·"~lm-' ... -dtr. 20 000 R••" ·-'·C?ri - ' ki yolcu'ar in~~..t 

Norveç sahillerinde rasıtlann 
.sahilin muhtelif noktalan açıkla· 
ırmda İngiliz ve Alman harp ge· 
.milcri gördükleri de tr.Jdiriliyor. 

ımev&Uunu teşkil eden mcmlekeUcr • • • J''O" u.ıı.ı.u 5(rr 
ef'kA.rı umumJyeırlnl kuıınaeııl!tnı :o- ı karlıklan cephe genıınde ihtiynç nln bir kaç haftadır tnamıma bu· SJğııımJelarwı-. ,,. 
mit edl,YOrOu. Fat'.at lbu gaj'J'etl~riıı halinde ve nisbotinde sivil haya· lundoğu burada hn.relıfıtrn durma!!' VJ.barg .,tehrine 

kim k (lzerlne bunları harbe ·ı -•- d fkth- beY.leniliyor. ta&mız ctmiıterdit· 
Pctsamo açıklannda görülen 

lngiliz filosunun bir huvazörJe 
müteaddit torpido muhribleriır 
den mUrekkep olduğu haber ve· 
rl.liyor~ 

• alması ta teımı ebn~ eme • :ı:r-ve.nm '-· sure•·.. do~t_Si Ruş :ve Finıt.ıı~ ..... sürllk'emek içtn yeni çnreı .. r \"C ~t , • ..,. ıuu .,,... ııa.,... 

uBUller denemektedir." J HA'SAN KUMÇA y;ı keza. Sovyet lıava ikuvvetlernin 8Ulda müteac!dit 
Firl~divanm muhtf'lli' !)"~rıer;ndf" otmu,.,tur. 

Bumınla beraber Petsamo a· 
.pklannda İngiliz harp -gemileri· 
nin mevcudiyeti ıhakktoda Lond· 
..radaki salihiycttar mahafillcrden 
lbir bir mallimat a!mak imkiru 
.basıl olmamı§tır. 

Al.HANLAR l GOırn 

Bertin, 21 (A.A.) - D.N.B. 
Altmar'.k vapuru hadisesi müna· 
sebı:tilc CemberJayn'ıo beyanatı· 
m mcvuıulxıhscden yan resmi 
DiplomatiscJıe Korreı:ponder.z 
diyor ki: 

Fırtına 
gece ~..,..:ın.,. vtınmn.'ktn o1dı1\ı:\1>.n logutereniD 1 
akmJarı dil wo ... ı., .... 11;;,...,t ...... ırtu. 

J.cıııw.ı ~ -
Maaınafih kar. henüz rlı'ırndiv:l • di>"B}'.ıl ~o )', ..J 
nın CMı"m'"a dfu;memPl-t..,.,·r. u ~. 

Spıı tını~rdc el ';' , ı 

Karehde m~ur. Y tu: ta~~,-. ıı~· 

.HOTrEF.tKLERlN KAltl\RI 

Diğer taraftan 1n_giltcre bari" 
ciye nezareti namına söz söyle· 
~e sal!hiyettar bir zat beyanatta 
ibulunarak 1skandin<ıvya devletle· 

.. Büyük :Britanya hükflmcti 
Altmark suikastını huııı.W mak· 
&atlarla. tertip ctmijtir. Bwıu biz: 
zat Çemberlayn, lngiliz harekA· 
tını haklı gö.stcre.cek en uf.ak .bir 

'ENi ZE ZELE FELAKETi 

(Bat tarafı 1-incide) 
Karadeniz, 1Jarmara ve Ege 

denizlerindeki fntına da giddetinJ 
çoK: ıart.tırdıbrındaıı seferde bulunan 
va.purlar lima.ular.a kaçml§bı.ı· v.e 
Um.anlarda bulunanlar hzrelret .ci
mem!~lerdir. 

~lA ltAi\.t\.Z "'.IEJILİU: GtJ.ÇİR D 1 
ı•:ı; GERi D01'"DV 

Dlln Eaba.h ısaat 8,15 de )imam • 
ımw:ıan l3anBırma}'a atalbıı M.t>..ra.. 
-ku :\'apunı 'l'ı>h'la ımfithlıs <bir -frr .. 
tmaya ,ya.ltalanıı.nık cm dömntğe 

(Bat tarafı 1 incide) ısarsıutı !Erzincan mmtakuma a· mecb.ur kahruetn:. 'Yıapur ~15 de 
tonı ne bir yaı:Umıcı .heyeti.köy!~ it tali selzelelerdeıı dqildir. tekrar J.imnnmuza «el~k de:mirle-
d ı ak d ~. \Vapur yolculım fırttnanm 

e ça rş.m te ır. Roıuanyaoın yardımı lddetinden hastal"n"""!-i.ar v.e -. ~ Knyserl merkezinden f'ellketze - --~!O· ..... 

deler için Çadır, fen memurlan ve B~'21 (AA.) -.Kavama ıee ı"aputdan .çıkamD-"amk eabahn 
sılıht malzeme ve tedavi !aleti i~n vapuru, llomen hül:Qmeti tat"afın· .kadar k~larclır. ).farhr.. ~ar .. 
bir ekip gönderilmiştir. dan Anadolu zelzelesi felakctze· marn ort:clannda çok ıtehllkeli va-

Zelzele volk:ınik.t.ir . .Kay&"' • ci _ delerine yar.dım için verilmiş olan r.h•ctlcrc dUPro "" ge:"'intn bazı cam 
vanndn evvelki gUndcnberl on ~ 6000 metre ımikibı keresteyi ha· lan kır.ıldıktnn başka tabak, ça -
tiz zcl%ele 'kaydedilmiştir. Erclyaş milcn, Köstcncedcn Türkiycye nnk "'e bardak namm:ı .bir~· kal-
d11ğınm zirvesindeki sivrlliklerl teş hareket etmiştir. :nanuşltr. Yo1cu1arm ıı.nlatt.ığm:ı 
kil eden baz? 'kaya p:ır_çalıın lco - ~,.•te be1ednresinın göre, dıi galar \"t.purtuı g'övertcsi-
'parak kaybolmuştur. -Y ·" n1 nljarak knutan köprüsüne kadar 

Yardımı ,,,,,._.,.ttr. Haırta'lanan "''01et11arla 
Di~" yerlerde ~~ " 

e.- Bu~ar:eıte. 21 (A.A.) _Buda· \'n}JUr bir hastane ha1iıi1 ahnŞtr. 
Zelzele ~vvclld gece .2 50 .ile llç pe•te belediye.si encümeni, 'l'ür • • 

arumda Kırşehirde, Konya6a, U- kiy:ıre Kwlayına 'l"l!.fc!ım .,.in SO ,"ANT,U..'ı'A" \'APURU YOL1JNA 
lukl§lada_ Tokatta, !Bav.burtta. ;; :s DEVAM IEDE!\11Dİ 
Şarklkarahisarda, Muğlada, Gll _ bin pengöliik bir kredi kabul .et· 
mllşhanenln Kelkit .kıwı&nda ve miştir · 
An!~da da duYUlmll$tur. O..cutulacak çocuklar 
Muğla ve Zdede Ankara, 21 (A.A.) - Çoeulı: 
Muğladaki zelzele bir .. • · ,ka.. esirgeme kurumu genel merkezi 

dar devam etmiş ve b1rka~ ev teh- başkanlığından: 
Jlkell vaziyete girdib1ndcn 'tahliye FelSketzcde mmtakalar.mdan 
eatlıni.,ur. fş Bankası 100 Şişli Terakki Ji· 

zneae pazartesi gecesi sruı.t 11, sesi 10, Boğaziçi lisesi 12, Hayri· 
.25 ae doi:'lldnn bntrva doğru on ye lisesi ! 5, I_şik lisesi .5, istiklal 
oniye sllrcn b1r zclz!!lc olmuştur. lisesi '2, Ttirk Maarif Cemiyeti 

erkczde bir ev fomnmcn vıkllmış 20, tllkü lisesi 5, Dar.üş~ilikil 
l:ıir tadın aihr su.rette yn.nı1Qnrnm- iO, Edime sanayii .zıraiy.e ve 
-mıatır. 'Bir ço'k b n:-.mn eski ça.t ~ kimycYiye müesesc&i 20,, Bay 
h:ıkhlôan geni emi,-s ~ baı:ı du - Satvet 1Vütfi 3 çocuğun leyli 
l\"Br1n.r ıyılolın~tır. C ltck k5ytin - mekteblerdc tahsillerini tcahhüt 
de lkJ, Çayır köyünde ycnldcn bir ' etmişlerdir. Bu .fazilctkar hareke· 
ev ıtamame:ıı yiloJmm we l>:w evler •:c iştirak buyuracak zevat ve .mU 
de hasara 11ğnunrşttr. 1nsanca za- ctsesaun çocuk esirgeme kunımu 
yjat yoktur. genel .merkezine müracaatlarını 

Zelzelenin sık mk devnmı Zile rica ederiz. 
<le halkı yeniden 1heyecana dUşür-
mnetUr. Çok 'kimseler vıikitJcrini Şarki Karabisıırda yara11 
baraka v.e :çadırlarda geçlrmcğe kalmadı 
lıaelamıalardır. c:r.eaun, 21 (A.A.) - Zelzele 

Rasathanenin raporu dolayısile lstanbuldan ,gelen Jlr. 
lstanbul, 21 (A.A.) - Bu .sa· l)peratör .Rifat Hamdinin jd1.re 

't>ah saat 2 iVi 51 dakika 24 s.anifc sindeki sıhhi ekipler tarafmdan 
g~e tiddctlice bir zclz.ele .kay.de· Şarki Karahi'3rda açıhnı§ cı1an 
dı1miştir. 'Merkez sstünün İstan· ı hastahanede tedavi edilecek yara· 
b.uldan 740 kilometre .mesafede lı kalmamıı olduğundM baataha 
oldufu tahmin edilmcktc.dir. Bu ıne J~ğv.~il.mi,tir. 

• ~~ılffllllillllllınlEmlliil• 

GodazE EL *Gir NdmGE ; R~; Gi Rs ı~ 
Bofü;ucrun en ekaaotl'l.k :ı ildızı 

CEYMES STE\VART _ 
nk de.fa ol:ımk bll311Uc lr tllıme bltı~r. . 

<Fransızca sözlü) 

Yine dün oak.§Sm limanımızclalı 
ısa.at 20 ae Bandırmaya ikinci po~ 
tııy:ı yapan Antalya vapuru -da A· 
ıtut.kapıdan 11en gitlememJo ve orn
da domirllyerelt sabaha kadar lkaL 
:mışbr. Vapur aıt Alnr,'ka.pı anle -
rinde Okkımeıd:cdir. 

:DB.n saat 12 de lzmirdeıı Uma -
nımıza hareket ('den Xades \'llpu
ru fırtmaya ıyıika1antrak ~lllkle 
Bozcaadaya ~ığma.bibnişt:lr. ıl!nııe -
ket -tein aYaıım açmaamr ıbelde .. 
melttedir. 

Bu ısabah de "-'yvalı!kta.n gel • 
mest beklenen Bart.m npurıı ha -
.rekdlnl tehir ottpaen ~e -
ımlştir,. 

Dün akşam Kııradenizden 5 • 6 
saat rötarı. Bqğam giren 'tzmlr 
•apuru .hava.nm limanda hile çok 

ısert olması yUzUnden saatlarca 
1!-ğraşılmuına :rnğm1m Gnlata rıh
't.mı.ma. ~a.mıştır. Sular va _ 
pnru allı'Uldedlğlndcıı nlhay:e.t rıh
tıma :rana§llınıı.kt.an v~ N.e 
vapur Salrpaznn .açilClarma ıeider.dk 
llemirlemlştlr. Y.olcular ıromork6.r -
1erlc ka.rnya çıknnlmak lstcnmlf • 
'!le de frrtmanm ı;dk 1$1'.ldetlenö.Jği
m gören liman .relıilli;ı tc1ılikell n.. 
Iabilccck bu ~e .müsaade ctmemJj-
tir. Vapur an~ bu sabah saat 
8,30 da :nhttma ~·ana.,<;arak ~'Olcu -
arını çıkarabUniiştir. 

Fırtına Karadcnizde bilhassa 
qok şiddetlidir. Ve nynr şiddetle 
d~ ıetmektedir. 'Vapurlar :U .. 
X!Wflara bçmıulardır. Ya1:ı:ız 1he -
nUz alfi.kadarlar ~ malfmıat a _ 
1a.mamıe1arthr. Liman :reısn~e b· 
za !haberi de ıgclmeırfuıtlr. 

Ka.rnClcrii%dcn lirnıunm123 ge.l _ 
ekte ıalll.11 Cumnur:l··r• !\'t?.P110!D -

aı:.n ?man bir dlıfıza• 'tiluna &ı -Ate 
u 

- V.a?Il ti.:@ ail'ilmif.ti:". V.a'mlMUl 
~ .rilm::m 1."e~ h •' .... 1ttetlir 

Pl'oı;rn.ım lave: ,ı - Diln_yanm göaU ~ lm1atr ıen en lmbcrkr 
.Parıı.mıınt Jmn:.I . .2 - r.enkll ,)JJKJ WALT Dl ~'11:-Y. Jıium•• \.lı kol-

klar sabaht:uı an;s.Jeı HJbnftctrok'. Tel: 433!1~ 
1 

fı'ID • 

!\.'kb"lz c 'f rt.mı o1r.ı:ı.dığmi.'lall 
MM in f 

0 l'i yaren Te !~ 
U"'l wl fornfJıırdn. bulUD!ln \'.npurJ:ı• 
mur?tr.Z!'.n-ııı ıo''amr..a a '"run ıM • 
mektc:Tu 1 r. 

FmTIN \: -N 1 • '\'D.Attt 
DE!RJJERI 

D1bı ~ :blraOObire !SiBaetleııe.n 
•ır.tmıı bir kaç gU:ıdcnber1 dnha 
hafif de olıja de 'R'lXI etmekte <lliln-

ğundan cleni.zciler ihtiyatlı dnvııın- r.:arcl.i be.rzahmdn :ınuhnreôo ~ıc- cektll'. A)Tic;ı ~:W: ? 
maktaydılar4 :Bu )1.lzden .ehemmi - ı ni bir şekiJ al.., ı::Ur. iRus!ı:.r tank.. ~ Urı;l ani 
yctıı knzala.r dlın3.d.ığı samlmü - ıan arlm:Iarmda piyndc 01'""Jlbıızm Gö 1 er ~ 
tad~~ henilz Knra.denlz :ve Marma. t.n31;'1za s~v etmektedir. 

/1 
ll1n :Mat.Sr ~~ 

r.a. Jıtmenııır.mdmı ~ıı llnıa.:ı i'cl:s· Fin~cr !Kareli 'bo?'ZU!!? oı :nu 1 :.!Un FlnlnDdiyııya 1"' 
~ w elmem tenaclit tısrnız1rın tardetm IP..r- Macarlstıuım aıutı 
~ ~ıu!uzdn ~ Jınsa. ı dir. Muharebe ~ rok m'l..lp.tıı. 0'1 • ıo btıı gcnc1n de ~ 

t 'l'.nnuz liman® de· muş \"C bUtUn gece 11ürmüşt1ir. ket etmek 112;ere 0 

n )'apmıımıetır. • Ledo~ gölnnUn ~ali r:arld.sln )'Or. Düo PartsteD 
mirli bulunan Tengiz ~-apunı denı1r· de r.isbl bir sük\tn l:".ldl::ı stirmdt. ket tden ilk ıtafi:t, ~ 
lerlnl tıınyara.k Slı'kecl,Ye doğnl ııU· todir. geçerken halk ~i 
rilklftrull~u <\la~, i)ar<1ımma 1r<>- Kubmoda Finler .muhasara al • tczahllratla ,karl1l~ 
morltöı'lftl' ıg&ıdcı:Utt.ck ıv&pur paıan- tında lbulunan So~Jere :takviye ıs.~ .Y8§1Dda ıeıı~' 
dıraJ"a ,bağlıuımı§t.ır. krtalarmm Yn.rdmı .etmesine m!ni olaıı waca.r ,ısntıU~ 

ıDt1D ;gece de Saraybunıwıdakl ıUm olmuşlar.dır. . beflata.rıda ve ~' 
ı1lk muba.fnz:a Jllemuru Şir.ketlhayr,1- Sovyet b~şkuınandanlığmm bü ~ tocrtıbelJ ul<erıet JI 
ye vapurlarmm bağlı olduğu oamıuı- yUk bir taarnıza do.ha ıh3Zll'landı· ı . 1ğt 
dırn. önlerinde ilk1 mot.Ortln batmak -.. •ftl.min ~-ıı~r. !Sovyet te J. 1 ı 
1lzcro olduklarını .alAkadarl&ra ~e- Sovyetler, btaryalarlle lVibor • llloGova, ~ı (ı\~ 
.onla bildirm.l§, gaııderlle.n ,Nmorkör. l gun sağ cena.1ımı mtldafaa eden ukcı1 ıllllll1DKIUll ~ 

ıcr motörlflrl kurtarıxıu11tır. ı Koyivis1o mUBt.r.bkcm mcvklinlD a- ıuba.i 1.rJb\lğ1: dl> 
1'.Öl'Gtl ..AQILMIADJ lmdığmı iddia e:tmektttyse!er ae !KareU berzabJD 

.Sularm ~iddcUl ~uıdoUl bJı sahalı FinJer bu haberi katiyetıe tdtiip t lbldş8fta esevaııı 
köprü açılamamıa \"o Hnllç ile .1l.m81l etmişlerdir. Bu mUstnhkem mevki t&la.n, Kojvlat.O ~ 
amsmclaki scyrlsc!er ~a.ııı.anıo.mı_§llr. .So\~etleıin ..eline dUştUğU takdirde kalea1n1 sapU ~ 

XOR1KLEU HAfüU'A \'Uimu Sovyctlcr Viborgn on IK!kiz kilo - "Bjar.l:oe,. 'yan.Dl.;,,. 
Dlln gecckl JidCeUl tırtını:uun balık· metre m<>safeye ~elınfş \~ bu şe - tatblr .eyleyerek 

ııır Uzerlnde büy?k teslr1 oımuv ve bu bir Sovyet -tonlar.mm menziline tardır. 
sabah deniz kenarlarına gidenler :Bo- girn:ıj!} olaca:ırtrr. Ceptıenlo dlfd' ~ 
~azdan .köprüye kadar .bUtUD iUıhUle- • mllhl.m lıAdlee .o~ 
r1n <8Cr'lleliıliyen ve trutann tlze.rlnde J:ayy.areterio faaliyeti sovyet hava ııu 
btı;gm bir halde yntruı torik 00.lı.klo.. Tnkribcn 600 Rus tayyııresinlıı ev- latalarmı ve aaketf ' 
rfle -dolu olduğunu görmü~lertllr. velld .g1l.n 'Finlfuıe!lyn Uzerlnde (:CYe- vattaktyetle ve t.1' 

"Bunun Uzerlne eline ucu kııncalı IA.rılar YllPmI§ ı<>ldutu blldirllmektedir baroımo.n et.nıl§tlt~ 
bir EQPa \"cya kepçe geçirenler 00.lık .Bllh88Sa RUhamaltl evvel~ 80 ve Hava -mubaretıe ol' 
avcılı:ğmtı. ba§lamı§tır. f3otazm her mUtcakiben 1' ta~ tıır.ı!mda.n tayyaresi d!l,tırOIIXI . .J 
iki ll&biU bu ~de balık :tutmııarln bombardıman -ediHrı~r. R f l 1•"' 
doluOur. Fırtımı.nm §iddcthıden 1!Ct'- Sovyet tayyarecileri, infilak edici ok CI erıP ~)~ 
gcmUycrc.k ır.:ı.hlUcre dUşcn toı1lt eUrü· ve -yangın ı;tkancı bombnlllt' atınııııar. N'O\'J ork_, .z.ı <~1".J 
lcri o !kadar çoktur 1d cllne ljlr sopa dır. Çocuk h!lkımevl hasara Uğı'ıı. !eller, Finll\ndiyş)I'\ 
geçiren l0·1~ daldlm lı;ln(lc evınc blr ın~. edllmı, ola~ uuver 
ktl!e torikle aanml'.ktcillr. So\'yet tayy:ıre1erJ -:r-ur.ıru De .Hel- 1 dalar verıul;,Ur'· 

Bilhassa Bebek, Ycnlk{Sy \"C BOytlk. --
Clere eabJ'Jerl bu OCldlde !karaya VU• I yllk torikler 6-l~ kUr'U.:1 a~da lill-
!taU toı:llde'!le ke.pl'Ciır. 'l'oı:l[;Jn bu tıımağıı. bıışlannıı§tır. 

kadar bollmımnaı \'O hemen cııe bile L1manınuzda bJılunan .lt.a1yan ye 
t\ıtulma.sı fJyntlarn ela tcs\r etmı, v.e runan balllt,çt .,eml!erl de derhal ba· 
btı abalı deniz kcnarlıırmc:Ia ~ lıtl· tıl,t toplamatP bıı.'lamı§lardır. BunlD.I' \Wdır. 



mez. 
- Ama rOzglrat Meltemleri ba· 

na pek ballandıra ballandıra an
lattığınızı hatırbyorıım 

Ayni ncşesizlilde devam ettim: 
- Keşki Kurt Lanenin krono. 

.• !!esile Sekstanmı getirseydim. 
Seyrettiğimiı istikamet başka. n1J 
gara kapılarak aktığımız istikamet 
başka. Buna ilAvet~ aynca bit <W 
denızin büsbütün başka istikamet 
te bir akıntısı olma ı. Oyle ki kısa 
bir zamanda beşyüı mil dahilindt" 
nerede olduğumuzu bir türlü ta· 
yın edemiyeceğiz. 

Bunları söyledikten sonra piş
~ ot<!um. ona aızilr diledim ve 

bir daha m:ıneviyatmu bcmnama· 
ta söz verdim. Ricası Qzerine ge
~yansma kadar nöbetini ona tes

lim etilin. O sırada saat gecenin 
dokmuydu. Yatmadan evvel onu 
battaniyelerle iyice sardım ve üze
• · ~ bir de mupmba giydirdim 
Dolııa dürüst uyumala imkAn lo

madı. Dalgalar tekneyi d6vGyor. 
sanda!m içine mQtemadiyen •· 
pintiler yağıyordu. YanımJJdan 
akıp geçen sulann kuvvetlı plar-

tısml duyuFrdum· BOtün bunlara 
nlmm o ıilzllra fJrtına dene
meadi· Ghostta geçirdilim ye bel· 
ki de ilerde, bu cıeviJ kabu.Ju ka 
dar tekne ile ıeçireceiim brtmala · 
ra nazaran bu biçti. Sandalmmm 
tahtaları öyle inceydj ki dellllin 

dioiyle aramızda iki santim kalın· 
lığında bir tahta parçasmdan baş· 
ka bir lfY yoktu. 

Buna ralmen gene tekrarlJYO" 
nım: lçimde katiyen korkudan e
ser yoktu. Kurt Lanenin. bat~ 
Tomas Mııriçin beni korkuttuğu 
ölümden artık korkmuyordum 
Mod Brüsterin hayatıma kanp91 

beni değiştirmişti. Düşünil)'9rdum . 

Eğer. aşk. adamın hayatında uğu· 
nında seve seve 6'JMll g5zıe aldıra· 
c:ak bir kuvvet yaratabili)-orsa sev· 
mek sevilmekten daha yüksek, rla· 
ha iyi bir jeydi.Başka bir hayatı o 
ka:lar sevmiştim ki kendi hayatımı 
unutmuştum; ve işin asil anlaşıl· 
maz ve garip tarafı, en fazla yaşa· 
maktan 7.evk aldılım ve yapmak 
istediğim de hayata en az kıymet 
verdlğim şu andı. Yaşamam için 
bundan daha kuvvetli bir tebeb 
hiç olmamıştı. Zihmm bu dQşilnce
lerle meşgul olurken gftzlerim ka· 
ranlığı yırtmala. \"e etrafı kol'a· 
malda meşgul olan Modu görmeğf 
çal1Şl)'Ol'lardı. Bu \18%fydte dal· 
dım. 

( DeYlllDI "") 

Cezalanan oyuncular 
Aşağıda adlan ve ayadla.n. 

klUolerl ve böloe aicll savılan 
v11."'lh buh'na.n soorcnlar hrtlralt 
e~n,1 .. .n mnsaba1'a1ardaki sulha
rel>'etlerfncfen ~o1Rvt aoer~' "'Tek. 
trrtukten ıecz;veterf m0ddet1e 
ri tavtn ed1linceve kadar mt18a· 
ba1r•1ara twttn'rten 1"'"'1ledllmt,. 
ler"fr. tebliğ olunur. 
Becrik~ klübUnden '14 Feyzi 

U1"1an. 
EvUo klUbQnden 104l5 Seyfet. 

ti" Pavir. 
Taksim Yenlvtldnı klUbUnden 

2004 Dlkran Kılıçyan. 

Almanca dersi 
Stti ve urt HABER Metodlvıı 

ırt mutedil tkretl• den ılmık 19 
teyenlerin .. Almanca lılretmenı. 

........ mcktapla pldelllile me 
raeuu. 

it A 9 a it - A~ • ~ 1 

Kfz mektepleri arasında yap'lan vo:eynoı mHsaJakalarında 

Çamlıca şampiYon oldu 
iki bıJÇuk aydanberi kız mek· 

ıepleri araemda yapılmakta oJan 
voleybol müsabakaları dün de ya· 
pıldıktaa 9GIU"I artıJc f8111Pi)'OD ta 
kımı meydana çıkarmıı oldu. 

B u C ti D e kadar .yapılan 
mU..büays his maııa, ot 
ma:lan kaıanan ÇamhcaJrlu 16 
puvanla ı 939 • ı 940 menesi tm 
mektepleri voleybol pmplyontu· 
fu:ıu kuanmıı oldular. 

Ken:lilerinl tebrik edem. 
Şlır.dl tdlier takımlar ancak 

lldndllfi almak için- blrbirlcrile 
çarpıtmak mecburiyetiqde buJu • 
nuyorlar. Şimdiki halde ikincilik 
Kandilli ye Kıl lluallhn Mektebi 
arasındadır. 

Diğer mekteplere· nazaran vo· 
levbolun teknik kıstn"Janm hep· 
a'nden daha iyi bilen Kız Muaı· 
lim Mektebi Udocillk için tn ku.
vetli namzettir. 

Ve Kız Muallim Mektebi zaten 
bu mevklycde llyık bir takımdır. 
Çil:tkil yalnız Çamlıca takımına 
yenilmlt olan bu takım, o müsa· 
bakaya usun bir çekişmeden soa • 
ra Uç eette bybctmiıtl Çamlrca 

Şampiyonluğu temin eden son oyunu Çamlu:alılcu lnönü takımına kcup 
oynadılar.Heyecanlı ve çoh çetin b!r çekişmeden sonra müaabahavı an

cak 3 •ette kazanarak bu neticeye ula§tılar. 

alllm mektebi lktndlllf.n en kuV" 
takımı da hiç yenilmeyince, lf u· ~ 

vetll namzedi bulunuyordu. ~ 
Geçen ~en!kf pmp!yon olan DtbtkU hcyeca"llr m•ı: .. a~ evvel Do~ • Kandllll talmnlan l»lr aracla.. 

lst:ınbul lisesı bu tene ancak dar· ı 
di!n .. U vanyete bulunuyor. dfllf ft 'Bolazfçf yaptıla. · Takım 1 BuRau,ı: t-alaJn, Handan, t. da galibiyeti kendi tarananna 
Ma~lann tafsUAtma geçelim: lar iU şekilde sıralanmıştı: .ôhal, Solwu, Zübıyde, Jale. ~kmek için çok çaJı~tılar. 
KANDiLLi • liOGAZIÇl Kandilü: 'lcdiye Mediha, Saı Oy..m başlaı ~lamaz Bolaz• Ve neticede bu set de lS-11 

Günün ilk milsabakasıru Kan· ,.. ... ŞdfH?, Bıdfa, /ı"alırinnisa. ı;ılıler birkat sayı alarak vaziyett Kandilli tarahndan kaıarulda. 6 

dıadıataad• •tuııt•aıu al&'Çlflll•t bıı o\ıw.u. ac,u-"I 

- 131 - tıl:u11 . ı.. llıadı 
li Wlhnl ........ • .. ... 11111• •D cı.IU lllııMlllMrı ., ..... nd• 

En tatılacak te:rlerden biriai de bu yeralb orma
nında böyle içmde ölweruı ve cüzamlıların bu
lunduğu maiara civarmda l'Örün~ bir inaa.n ol· 

maYlflYdı. 

Etrafta sene mddayan. bayat 1 m biı tuzala dOpemet için de 
Dll'SiLe bağn§311 ~eı Ye kuş .;on derece dikkatli davıaruyor. 
lann çıllıklan insana hiçbir leli .&um. Va!Ws bu takım YtmlŞ ~-
ketin esmediJi sakla ve mahJu. an bu.dum. 1-'akat bu yemışlerı 
ormanda ya~ığı hissim veımck· .ıayaumda hiç görmemıştım. liuna 
te)'di. ,aiıJwı ~lığını gıUikçr ~detlen· 

bakim olduJaı· Ve birinci set• INONU • ÇAM(JCA 
lS-4 kaıandılaı. 

/KiNCi Sl!:T: Günün son müsabakaSJ pm • 
piyona O.zerinde mühım bir rol 

lkınci cıet daha ziyade Kandil oynıyacak olan lnönü ve ,ampl· 
ltnın üstünlüğü ile geçti. yon namzedi Çamlıca arasında 
hın sarpa sardığım gören Kan 

dıllili !er. derhal canlanarak Bo . yapıldı. 
t.ulçi takımım SJkıştırmata ba~· Bu müsabaka lnöıril tarafmdaa 
ladılru . Bilhassa Hadiye. gOıel a. kazanıldığı takdirde Çamhcahlar 
tışlarla Boğaziçini müşkül vazi şampiyonluktan uzakla~arak yer • 

yetlerr sokuyordu. !erini Kız Muallim mektebine &er• 
Ve böylece ilmic:i ileti 15-9 al· ketmiı olacaklardı. 

mı~ oldular. · 1 Her Od taral da mUsabakaY1 
SON SET lcaıanrnalı: azmıl~ sahaya çıktılu: 
Bu son set daha heyecanlı bh ln6na: Ulvi1f, /alı. FniU. 

.,ektl<W cımoyan ~i. Her iki taral tl.6:1• ~'!l' f"'\11·~, 

H alkevlerinin açılq yıl dönümü münmebetile 

Tertip edilen kır koşusu Halbuki dQnyanm en kork'unç Jığı için yemek teşebbüsıinde bu· 
tuuta.ıklarile malQl insanların bu wıµnaktan kendımı meııedtmedım Halkevleranlrı aeılış vıldönU dal\ra, dörcfüncU ve beotncive bL 
ormanda ya,adılıru. bu bedbaht Su ganp ağaç kavunu ~ındek mU bavramı mUnasebetlle evi · ,.., 'ltlet fanUAsı hedhe edlle-
ve korkunç in.san1ann taze msa.n1aı ve.miller pekali da lezzetlıydileJ ,,..ı~ snÔr ımbesi bUtiln kOfJueular t'P"tfr. 

yakalayıp par .... ı ......... ı. .--ı~ı.._.nı Yalnız bulunduktan ağaçlarc lc;in bir ıo~a" kn•11su terttn el· KaVTt olunanlar pazar S?ttnO a. 
~,,""_ .ı~-· mlıstir. KQf1uya 25-2- -940 pa. at 9 :JO da ev kura~da ham 

&öılerimle ıömıüt bulWluyordum U•manmak son derece mü§küldu zar Pil"" RUt 10 dıt ~ararhı""~· bır•nnmahthrl,.~. 
4 metre boyunda insan yapyaı .-lalbuki timsah adam mağaradıı • bıı4,mc!NJ ev lnın"1 ftnfü1dm ~, lrn-nVR fstanbul w,ehfr taı-

ormanlarm bu ormanlar okluğum. uybolalı epey zaman geçmiı bwl iauıanacais w Horbor • Akıtll· lnmmı. T"ılrklve kros btrfncm. 
biliyordum. Zavallı Hintli ..... 51m ıuyordu. ~v • Tnn1'11n1 . Sur harici • F... ,;w~ &;-ıaü edf'ce!ı r 1an 12 ita. 
. . . . ~ dımekAoı tJLrfJd'e S.rachane e" 11"''' tr1remivereklerdir. 

<.;avadi esrarengu bıı surette kay· Bu adamın beni tufan insanla ı t• ıratı örıllnde anna ef'f'C'ektl~. l Ha1'em he~ttni t~kll f'C!Hei 
bolmuı bu.unuyorsa onun hayat ına haber vermek için kayboldu B•ı kneuw herlrea et~llir. l Adil Glrav. Nanı Moran. P'af1r, 
veya öJümüniln esran mutlaka b\. ğuna katiyen emin olduium içiı ı Kayıt olunma't isteyenler her l\mer BP111fm. FUnızan Tekti. 
ormanda almak lAzmıgeliyordu. heran bu adamların görünmesinı ır"ln tulat 15 den 20 ve luıdar •' .:,'•rimuı Tekil. r-f"!"'!ll, t. Bakl1', 

. k'"~ mDdllrlUfllne mnr.cıut e. .~ Oaan. Carbısın &Ynl ea • 
Tekbaşıma böyle meçbCU ve ~ ">eklemem llzıft" gelıyordu. ,lohf11r1PT'. mrt.,r.lve tıır ""''"• l· aLte evUa.ia ~ura._1ııda buJunma. 

rarengiz bir orınanWa kendımi bu \ğaç kavunu ~dindeki yemi,Jer. 1"nctve ,oe llc:ilncüye hirer ma . larmı ticı eder ... 

h11um. bu sebeblerden dolayı ba kopanp yediğim sırada Ourindt - -
aa ömrilmcl duyablldiğım heye bulunduğum ağaçtan 5'Ö C'.etre i -----."""""<\'lf"!~"ll"""""'"""' .. ,._• 
canlann en büyülilnü vermekte)' leride .son derece garip bir ağaç 
di. Bu dii§üncelerin dimaiJma hü iikkatimi çekti . 
aunu, bir heyecan dalgası gibı 

çarpıp durulduktan 90llra ilk dela 
kammun açlığım hissettim. ilk i~ 
owak bunu temin etmem lhımcı 

Ormand.ı açlık o kadar milhim 
bir şey değildir. Vakı:- her §'Y ya· 
bani ise de yenecek pek çok ~~ 
bulunabilir. Dünya y{lzündeki ot· 
lann binlercesi zehirlidir. Onun i· 
çin ıaalcttayin bir ot. veya ot şek 
linde herhangi bir nebat yenil~ 
mel. 

Fakat zehirli yemif hemen yok 
gibidir. Onun için ne kadar yaba. 
ni olursa olsun herhangi bir y~ 
miı tereddOtsilz yenilebilir. 

En şaşılacak eeylerd~ birisi de 
bu yeı;µtı ormanında böyle içinde 
ölillerin \'e dlzamlılann bulundu· 
ğu malam dvannda görünür bir 
insan o!mayışıydı. Acaba bu tu· 
fan adamları, bOtftn ~i ha)"\1lll" 

lar gibi dalına gizlenerk mi yaşı 
yorlardı? . Yahut. bu cüzamlıla: 
matarası bilhassa oturdukları 
yerden pek uzakta mı yapılmı~tı? 

Kendime alaçlarda yenilecek 
yabud )'elnieler ararken Jaerbangi 
cımb bir ıublak tlıafmdaD ur 

Dileı yabani ağaçların arası 
da onlara hiç wn.zemjyen bu ağaç 
hakikaten tuhatu. Zira yaprakla 

bildiğimiz muz ağacı yaprakları 

na benzemekte. takat ağaç kat ka: 
ve son derece yüksek bir pa mİ)'f'" 

yi andırmaktaydı: Bundan başk 
bu apcm dallanndan Adeta yat 
mur yalıyordu! 

BOtOn yaprakfanndan. götde-. 
nin. sanki yalnız kendi Ozer1n· 
görilnıniyen yağ:mw yafıyormu~ 
'(ibt. sular mmaktaydı • 

Gayet sıca!t ve sakin orman iı;ın 
de böyle sırsıklam tek bir ağacın 
bulunuşuna pek şaştığım içın 

bulunduğum yemiş ağacından eler 
'tal indim. 

5'Ö metre uzakta bulunan bu 
garip ağaca dolru büyük bir mt
rakla yürüdüm· Ağaan dibine gt-I· 
:!iı;m zaman bu ağacın o vakt 
kadar hiç görme:lqim ve nevin • tayin edebilmeme imkAn oln:uya• 
bir ağaç olduğun11 tanwnile kana 
at •etiıdim. 

• 

• 
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Halide, Nimet, Mükerrem· 
Buna nmkabil Çamlıca da: 
Sülteyla, Giiner, Fatma, Nurin

nisa, Piraye, Lütfiye. 
Oyun lnönü takımının güzel 

bir sen·is at15ile ba~ladı ve lnönü 
takımı ilk dakikalarda sayılarını 

on üçe kadar çıkardı. 
Çamhcalılar kendilerini çok 

yüksek görüyorlar ve (nasıl ol
sa yeneriz) gibi bir haleti ruhi
ye ile oynuyorlardı. 

Ve böylece lnönü takunı Hk se· 
ti 15-5 kazandı. 

!Kt NCI SET 
Çamlıcahlar işin şakaya gelir 

tarafı olmadığını ve şampiyonlu -
trun da havaya uçabileceğini anlı
yarak toparlandılar. Artık dik • 
katli oynuyorlardı. 

Dakikalar ilerledikçe oyun mü • 
tevazin bir şekle girdi. Çamlıca
lılar bu seti 15-6 kazandı. 

SON SET 
Heyecan son haddini bulmu~ -

ken son set başladı. lki taraf ga
libiyeti taraflarına çekmek için 
müthiş bir mücadele içinde.Çam 
hcahlar yavaş yavaş vaziyete hı\ -
kim ... 

R~!m'Ji 
22.2.1940 Perşembe 

13.30/H.OO: MUzik: Operet tıarkılan: 
(Pi.) 18.00: Program ve memleket 
saat ayan, 18.05 Müzik: Radyo caz 
orkestrası, 18.40: Konu~ma. 18.55: 
Serbest aaaL 19.lO: Memleket saat 1 
ayan, Ajaruı ve meteoroloji haberleri. 
19.SO: Türk müziği: Saz eserleri {ke
mençe, ney, kUddllm). Çalanlar: Ru. 
şen l{am, Basri Uner, Nuri Halil 
Po)T&Z. 19.45: Türk Müziği: Çalanlar 
Kemal N. Seyhun, C,evdet Çağla, 

20.HI: Konu~ma (Bibliyografya) 20. 
30: Türk mUzlğl: Fasıl heyeti. 21.15: 
MUzlk; Sedad Ediz tarafından Keman 
Soloları. 2Ul5: Müzik: Küçük Orke.ıı.. 
t r&. 22.15: Memleket saat aa;TJ. A
jans haberleri; ziraat, Esham - Tah
vilAt, Kambiyo - Nukut borsası, 

(Fiyat). 22.30: Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/28.30: Yannkl program ve J<a. 
panıı. 

Sinema ve tiyatrolar 
ŞF.MIR '11 l 'ATROSU 

~ Dram kısmı: v Akı;3m 20,30 da: 

. • •O ~DiN 

Komedi kamı. Akşam: 20.30 da: 
HERKES YERLİ l.T.RlXDE 

ANi TESiR 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma
tizn1a Soğuk Algınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
L üzumunda. g iinde 3 knşo alınabilir. 

Neticede Çamlıca müsabakayı 

15-5 kazamyor. IU LK OPERETİ 

Bu ak~ıı.m 9 da 
(LEBLEBiCİ) 

Yalundıı.: (tJç ku. 
ynmcu) Yazan: 

r------------------
Son m üsabaka Erenköy ile Şiş. 

li Terakki arasında idi. Şişli Te
rakki gelmediğinden Erenköy 
hükmen galip addedilmiştir. 

Voleybol lik heyeti 
Kız mektepleri voleybol lik 

heyeti bu,giin Maarif mlidilriye_ 
tinde toplanarak şimdiye kadar 
yapılan maçların neticelerini ve 
plirü.zlU meseleler olup olmadı_ 
ifını tetkik edecektir. Bu toplan_ 
tmm en hararetli bahsini. şüp
hesiz dün şampiyon olan Camlı
ca. ma<;ı teşkil edeoekitr. Bu top 
lantıdan sonra Çamlıca takrmL. 
nm şampiyonluğu katiyet kes -
bedeccktir. 

Pentatlon birinciliği 
lstanbıtl atletizm ajanlı§tn -

Yusuf SUrUr1 

ALEMDARsinemasmda 
1 -. Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

ı··· ... ··~ı;;~ıı:ı;,;j-'''"~i 
g Dr; Murat Rami 1 
I! Aydın n 
:! n 

1 Beyoğlu. l?_~.,eı, İmam i: 
sokağı No. 2 ':'e:. 4 ı 553 U .. 

s:&:ırAcnı:::::::: ::::r.:::::::.-::-.:::: ::a :t 

A n kara Caddesinin en işlek verinde 

Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

.................................... 

V AKIT matbaası 
Kitap kısml!J.l . yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Clmı: . 
DahiU birinci kategori: 

selç 1.61; 200 metre 31; 400 met. 
re 69 ; keyun : 3215.46. 

Kitap, mecmua, gazete basar . 
Tabiler namına dizği işleri alır. •----•nn111 Faik (G.S) gülle atma. 10,00: 

Ciurarak uzun 2.765; yüksek 1.75 
200 metre 30.2; 400 mdre 68; 
yeh"Un: 3349.40. 

M. Dumlu (R.G) gülle atma 
11.17; durarak uzun 2.805; yük· 

Halit (Deniz) gülle atma 9.70 
durarak uzun 2.68: yüksek l.60, 
200 metre 31.2, 400 metre 70, 
yekfuı: 2908.54. 

Faik dahili Türkiye atlama re. 
korunu 1.75 ile yenilemiştir .. l

a HOakkskürrenlere Katran Hakkı Ekrem 1 
Katran P3Stilleri de vardır ., 

TGrklye Cumhuriyet Merkez Bankaıı 17 ı 2 I 1940 vaziyeti 
AKrftF 

Ka3a: 

Altın: Safi Klogram 7l 72t 162 
Banknot • • . . ' Ufaklık • • . \ . . 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: San KilogTam 
Türk Lirası . , • • • 

Hariçteki Muhcıbirw: 
Altın: Safi Kilogram 10012 840 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • 
Di~er dövizler· ve bo;c:l~ 
K1irin~ bakiyeleri , • 

11 a.."'ine tahuilleri : 
Deruhte edilen ~vrakı ı.ak. 
diye karşılığı . • 
Kanunun 6 _ 8 maddelerine 
t evfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat . • • 

. Sencdat ci1zdanı: 
Tıcnri senetler . • , • 

E.-rham ve tahvfltft cilzdanı: 

1 Denıhte edilen evrakı nak 
A l diveI?-i!1 k~r_:şıh~ esham ve 
B tahvılnt ıtıharl kıymetle 

Serbest esham ve tahvilat: 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
altm ve döviz üzerine • • 
TahvilAt üzerine • , • , 
Hissedarlar , • • • • • 
lf uhteıtf • • , • • • 

l cmmuz 1938 tnripinden 

Lira 

100.881.552.48 
11.171. 738.50 

1.917.474.48 113.970. 765.46 . 
367.::\1 ~ n 367.316.23 

14.083. 156.90 

12.319.29 

31.747.500.54 45.842.976.73 ı 

158. 748.563.-

17.987.178.- 140 .761.385.-

221..83 .117.86 221.183 .11:-.: -; 

50. 791.504.36 
59.186.345.M l 8.394.840.68 

8.737.000.- . ' 
10.988.84 

16.556.710.84 ~ 7.808.722.-

14.866.212.99 
4.500.000.-ı 

Ye1ı.'iln 617.234.830.15 ~ 

PAS 1 F 
Sermaye • • ı • • 
Thtiyat akçesi: '" 

Adi ve fevkalfide , • , • 
Hususi • • • • • 

Tedav illdeki Banktıôtla.r: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • 
Denıhte edilen evrak1 nak. 
diye bo kivesi . . • • • 
Karşılr.[:ı tamamen altm olarak 
ilave ten tcda vüle va1.edilen • 
Reeskont mukabili ilft vten te-
da. vazed. • • • 

Tiirk TAran Mcuduntt: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Di~er dövizler ve alacaklı KIL 
rinf! b~ ki\'eleri • • • • • 
Muhtelif • , 1 , • , • 

• 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158. 748.563.-

17.987.178.-

140.761.385 

17.000.000.-

142.500.000.-

8.150.67 

45.188.489.13. 

Ll.ra 
15.000.00C. 

10.217.134.25 

300.261.385.-
116.956.995.66 

45.196.639.80 
129.602.675.44 

'J1 ekün 617.234.830, 15 

itibaren: lslt0nto h~cldi % 4 Aıtm Uz.erine % 3 

, 
T.IŞ BANKA 

1940 kücük cari hesapııı 
~ 

ikramiye Plan} 
Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, l lı-~ 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaı<t'..
. lif" 

Kumbaralı ve k·umbarcısız hcsavlarında en az ell• 
lımanlar kttra1ıa dahil edileceklerdir. 

-1940 ikramiyeleri: 
ı d e t 2000 liralık ==- 2000.- ıır• 

3 1000 == 3000.- " " " 6 500 ...... 3000.- " " " 12 2 :10 = 3000.- •• 
" " 40 100 4000.- •• " " -

75 6 0 .... 8750.- .. 
" " 210 25 .... ~2öO.-

,, .. " 
Tür1.'1.ye iş Bankasına para yatırmakla yalnıa pıJ~ 
mi., olmaz, a1/ni zamanda taliinizi rfp, denemi., 0 

Devlet Oemiryoltan ve Lin:18f ~ 
işletme Umum idaresi narı ,J 

,,ıı "" Muhammen bedeli 1680 Ura olan 3000 kilo tutkal 5.3.P40 f/J'ift 
(10.30) on buçukta Haydarpaşa.da gar binası dablllndeld ıco ...J 

dan açık eks!ltme usu\lle ı:ıtın alınacaktır. 'fi Jr . 

Bu lgc girmek isUyenlerln 120 liralık mu..-:ıkkat tcmı.ııııt,,ıl~ 
yln clUğl vcsalklc birlikte eksiltme gUnU saatine kndıır 1<

0 
.J 

cantıarı IAzımıJtr. tJI?" 
nu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak da_fııt11 

t'I 
Emekli, Dul ve Yetimlerin Nazarı Di1'1'" ;' 

ıtıl!~~'t' 
Maaşlarım bankamıza temlik ettirmek surcUle aınn c t9' 

l· timlerin hnziran - Ağustos DtO Uç aylıklarının tedlycsinC 
hinden itibaren başlanacaktır. ,P-1 

bılııJl'..,ıı 
1 - M~ sahlpleı'lnln temlik muamelesi için ellerinde d' ).,r"" 

evvel bankamızca verilmiş hesap pusulalarının alt kısıtıtll ıııur"~ 
snnUcrde, fotoğra!lı nutuıı cllzdanlarllc birlikte bnnkamı:t!i ıcdl>" 

2 - Herhangi bir aebeblc mezkfır hesap pusul:ıtnrına ın l· ti 
:ıt1 yRZılmamı§ olanlar varsa., bunlara alt mnaş salıiplerlılcıerl• dl 
vel bankamıza mUrncaat ederek gl!n ve saatlerin! öğrcnrtl ısf.ıı' , 

3 - Askert mal~llerln mUracaatı martın ilk ilrl gnnU !' fft1' 

dlleccğ!nJen bundun :ıonrn vaki olacak mUracantııırın dJCC .. 1 ti! 
ıtet" gllıl muameleye tatıl tutulacağı ve malfillerlo nD:us tc .. 

tcvZi cllzdanlanm birlikte g~Urmelcri 111n olunur. (1S4.7> 


