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aracoğlu S f d 1 d • Bugün Ankarada o ya an ge 1 çekılen 
!Hariciye Vekilimizin her şeyi ifade ettiğini söylediği Piyangoda 
T ek kelimelik beya- kazanan 
natı: ''Mernnununı!,, numaralar 

80 bin lirayı 41141 nu-

~DE KALAN 
kA 

~h: HASAN KUMÇAYI 
Hududu muzdan itibaren Vekil maralı bilet kazandı 

. 011.a 0' llabu.n' unıaruıda 1\anıklu 
et.t1Jğı11d ek iı;iıı sanat aşkı 

1\ c 32 di-.ini birclen 
clo~ğıa.'llklu Ali'nin bugün 
lceııcıı ne düstüğünü, falmt 
d~e:ı teda, i cttircmiyc-

büyük tezahüratla karşıland ı 
Ankara, (Saat 12 hususi mu

habirimiz biU: .... iyor) - Milli Pi .. 
yankonun il!~ tertip birinci keşi -
desi bugün saat 10 da Ankara 
Halkevinde merasimle çekilmiş • 
tir. Salonu binlerce halk doldur .. 
muştu. Kazanan numaralan yal
nız 50 lirahldar hariç bildiriyo -
rum. Büyük iknmiyelerdcn 80 
bin lirayı kazanan biletin birel". 
parçası keskin-, Bursa, Eliiziz, 
Zile ve mütebaki parçaları da ıs
tanbulda satılmıştır • 

hlt he hartçt~n :rardtma. 
it 0~ {;l'ldi!,rini duyunca 

Antanhn 
Belgrafta 

ekonomi Konseyi 
içtimaa çağınlacak 

ot. ak mümkün ol-
lıo l'ok 
~lieı ' ~ alnız memleketin 
..., hı~ llınhıttnrlc görülen bu 

) bir b sanat ha~ atına karı;ı 't llt::&.ıilyctfn nişan<'sidlr. 
!., ~ 1'.\b a.r ~azık l\i hu has-

Şükrü Saraçoğlu Bulgaristanın ekonomi konseyi
. ne İştiraki mesı lesi etrafında ne diyor? 

'''lll<tıı 2&\allı!. Yalı lıiç:ı.
dt leltett Ali ~ibi bir ndn.mm 
g~" Ribt .:k•h_:tı bu mu ol

tınıYen ş. sozrlen bir adım 
(O hır alakadan lb:ı..

evaını 4 üncüde) 

Belgradda Bıilkan antantı konse- ı st temaslarda bulunan hariciye vekl
yine i§tirak cttlkteıı sonra döntişte llmlz ŞUkril Saraçoğlu ile refikası 

Sofyada bir gUn kalarak mUhlm siya. ve maiyeti erkanı bu sabahki Semp
lon ekspreslle gelmi§lerdlr. 

20 bin liralık ikramiy~yi kaza
nan biletin parçalarından birer 
tanesi Konya, Samsun, Bafra, 
Bursa ve mütebaki parçaları da 
İstanbuldadır. 15 bin liralık bile
tin birer parçası Keskin, 'Erzu -
rum, Bolu, İzmir ve diğer par -
çalan da istanbuldadır. llarkiyc \'rJ,i!i Şükı ii Saraı;oğlu bugün lsfa!liyonda kcnıli.,inl 

J..ar~ılıyan muharririınlzlc görüşürken ... 

•• 

Bir Türk vapuru 
Filistinde 25 musevi ha

, lıkçıyı ölümden kurtardı 
Hayfa, 6 - 24 Kanunusanide, 

balık avlamağa çıkan 25 muscvt 
balıkçı, Karmcl fenerinin açıkla
rında ansızın şiddetli bir fırtınaya 
tutulmuşlar ve büyük dalgalar a 
rasında sallanmağa başlamışlardır. 
Dalgalar o kadar büyilktü ki, sa-

l. iyon kı· şı· o·· lmu·· ş ~!~ı~~c~~çb!ar::pu~alı~~~ı~:ığ~u:~ tarmağa cesaret edememişlerdir. 
Bahkçılann sandalı, 24 saat dal
galarla pençeleşmişti. Balıkçılar, 
kurtuluş Umltleri kesildiği bir sı-a rada kaptan Ekrem Mustafamn i-

1 k tp, idam ce_z al arı .ve sari_ ha_s_ta_- ~~~~k:~~~~,:~+.r.:::Ei~ 
~~~a7 r b u m üt h ı ş ve f ı yatı n a m ı l ı d ı r ~~;;::~ı:~;~:.~h~-::~~~ı·:.; 

,, ( \ Türk vapuru, Haı.•fa limaııına 
... ,, • \ ) J 

Uz ,. · - Yorksa}T }alının Yntikan nczdindcki Alman zı Alman ailelerinin evlerini sis- yanaştığı zaman halk kaptan ve 
ı ~aze>tc · · "' 

t tınin ö ının diploma- elçisinin tavassutu üzerine durdu- tcmatik bir ııekildc tahrib eden ve tayfaları "yaşasm Türkiye" sesle-
1 RUnu J>~r .11di inC' orC', rulmuş olmasını teessürle kaydey- bir köylüye fena muamele eden 1 rilc karşılamı~lardır. Filistin ma-

l ı llı.Ut r ktı al,t dilen kmcktcdir. dört kişiyi idama mahkum etmiş- kamatı da ,apur kaptanına tcşck-
1..i (• n 

1 
r m<'cli inin Elçi Eerlindcn aldığı talimat tir. kür etmi§lir. h ,_ ıı d 

~ "'kında ~ Polon) nın üzerine lıu neşriyata nihayet ve-
\' 11 r)(~n h tnuz kC'relC'r ec- rılmediği takdirde Al manyadaki 
il anı c rb, ari hastalık- Ifatoliklcrin tehdide maruz kala-

1 a 3 nı.n Zaları netle ·nde cakbrını nrıkea beyan fi) lcmiştir. 
Aıtıha nrni lir Yon ki inin öldü- l>ÜH1' İDA!'\I DAHA 

aL r, •1' • Lodz'd 111 /\. "1 llcrlin, 17 ( \. A.) - an 
'llltan'<llrtıan ı:; eihPttC'n Polon- bildirildiğine göre bu şehirdeki hu

arı >arıı~zalinıi hakkında susi mahkeme 2 eylül 1939 da Vo
n radyo '1e ri- da _ Zarndzinııkn kasabasında ba-

ti,. haf tada 42 bin 
in~~iuk gemi battı 
il~ :.re ve F ransanın Amerikadan 

ın gemi aldıkları bıld ı r iliyor 

riyelerimlzin 
görülmfüıtür. 

mevzii faaliyetleri l 

Almanqanın yeni 
~Ull:::aH 

.4R\. 

Pll:::aAN~ 
Bitaraf memleketler 

merkezlerinde dolaştmlıyor 
Londrn, 7 (A.A.) - Dcyli Meyl ga. 

zetesinln diplomasi muharririne g6re 
hariciye nezarPtl, yenl Alman aulh 
pltnmı öğrenmiştir. Nazi ajanlan bu 
plA.nı lıltarat memleketler p;ıyitaht

larında dolaı,ıtırmaktadırlar. 

Bu pUın, 6 nolttayt ıhtiva ediyor: 
1 - Hiçbir memleket, tazminat ta-

lep etmiyecektir. 
2 - İktisadi mcselc>lrrle mUstemlc. 

16 Yaşında 
bir çocuk 

Top oynarlarken 

a ir lise talebesini 
bıçakladı 

ke nıesclclcrl, konferansta nıliı:akerc 
ve ballcdllecckUr. 

3 - SUdctlerin sakin oldukları mm 
takalar Alnı •'nrıu olaeakbr. 

4 - Po:oı.. a, Versay muahetlesın. 
den evvel, .Almanynnm lı,ıgali altında 

bulunmuş olan biltUn araziyi Alman
yaya t.erkedccektir. 

5 - Avustury" Almanya, Fransa 
vo 1ngllterenin kontrolU altında A. 
vusturyada bir plebisit yapılacaktır. 

6 - lıir Alman . Fransız - İngiliz 

kor.:isyonu. Çekoslovakya \'e Polonya 
nrazısın!n mu':adderatını tayin \•e hu 
lıabda bir lcarar verecektir. 

Bu yeni !Julh taarruzunun icrasına 
Görlng memur edilmiştir. l"akat p!O.n, 
mUtte!lklerln yapmakta oldukları 

harbın gayelerini hesaba Katmamak. 
ta olması, plAnını ciddi surette naza
rı itibara alınması lmkAnını ortadan 
kaldırmaktadır. 

Muhabir, lift.ve ediyor: 
Böyle bir plı\nını mevcudiyeti, na

zı Alrnanyanın halihazırdaki vazlyet1-
z a ı ı ö:stermektcdlr, 

Balkanlardan, sulhun dc\•am edece. 
ği mUjdesini getirmeğe muvaffak o
lan bu değerli diplomatımız Bulgar!s- , 
tan hududundan ayrılırken Ba,ııvekll 

Kös~lvano!a hararetli bir teşekkUr 

telgrafı göndermiı,;Ur. 

Vekilimiz, hududumuza girdiği an. 
dan itibaren bUyUk tezahtirlerle karşı
lanmı§, Trakyada trenin durduğu Is-

1 (Devamı 4 üncüde) 

12 bin liralık biletin bir parçası 

Bursa, Dörtyol, .An:..ara, İzmir \O 

diğer parı;alnn İst.anbuldadır. 

10 bin llralfü biletin birer pa.rı;ııaı 

(Devaını 4 üncüde) 

lngilterede iki .bom
ba daha bulundu 

Böylece bir günde memleketin muhtelif 
yerlerinde 8 bonıba bu lunmuş oluyor 

Lonclra, 7 (A.A.) - Koventri 
suikasdi dolayısile bugün idam 
edilmeleri Iazımgelcn Barnes ve 
Rişa.r admdaki Irlanldahnm 
avukatları dün dahiliye nazırına 
l rlanda cumhuriyetçilerinin eski 
şefi olup iki mahkumun masumi
yetlerini isbata çalışmakta olan 
Tom Barrynin mufassal bir ra -
porunu tevdi etmişlerdir. 

Tom Barri, diin de Valeraya 
bir telgraf çekerek Londraya gi
den~k mahkumların masumiyetle
rini isbat edecek yeni deliller gös 
tercbilmesi için idam cezasının 
tatbikı hususunun dört gün tecil 
edilmesini İngiltere hükumetin -

den talep etmesini rica eylemiş -
tir. 

Avukatların yapmış oldukları 
teşebbüsten evvel Irlandanın 
Londradaki ali komiseri, başvc -
kfüet dairesine giderek 20 dakika 
Çemberlaynla görüşmüştür. Du -
loti, matbuat mümessillerine be-
yanatta bulunarak Çemberlaynın 
kendisini son tdcr~c dikkatle 
dinlemiş olduğunu söylemiştir. 
Bir müddet sonra Barnes ile Ri • 
şar idam mahkumlanna mahsus 
hücreye ankledilmişlerdir. Bu 
esnada hapishaneyi muhafaza e
den polis kuvvetleri iki m isline 

(Devamı 4 ü ncüde) 

ITALYA FiNLERE FRANSA 
TARiKiLE SiLAH GÖNDERiYOR 
Almanyadan çevrilen İtalyan harp 

malzemesi F ransaya gönderıldi 

Onnanlık arazide b~ '-"' Jblifrezeelıılıı kararg1hı." 
.(:Y.maN4~ 
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Yazan: OTERO. ( 25 J Tercüme eden: V. G. 

Amerikaya giderken yalnız Parisin tanıdığı bir 
artisttim. Şimdi İse dünyanın tanıdığı bir 
isim taşıyordum. 

Menecerim Mr. Jurgens ismin· 
de genç ve yakışıklı bir adamdı· 

Onu ka~ımda, şefim olarak değil, 
adeta a~ıkım olarak görüyordum. 

Hakikaten, boş vakitlerimizde 
de onunla beraber geziyor, Nev· 
yorkun altını ü stüne getiriyorduk. 

Edenle eV\'ela üç ay için kon· 
trat yapmı~tık. Müddetin sonuna 
doğru Jurgens, tiyatronun benim· 
le kontratı uzatmak istediğini 

söyledi ve razı olup olmadığımı 

sordu. 

Ben dünden razıydım! Dünya 
kadar para kazanıyordum, sonra 
da istediğim gibi b ir hayat sürü· 
yordum. 

Eden hakikaten bir cennetti. O· 
raya gelen birçok milyonerler. 
milyarderler vardı. Bütün etrafı· 
mı para yığını halinde görüyor· 
dum. 

Bununla beraber, Nevyorktaki 
hayatım sadece on bir ay sürdü. 

Her yolculuğun bir dönüşü 

vardır bu dünyada ve bu, ö
bür dünyaya gidinceye kadar 
böyle devam eder. 

Belki Nevyork'a giderken 
bir daha döneceğim hiç aklı. 

ma gelmiyordu. Fakat dön
dük! 

Bir gün yine kendimi Paris. 
te buldum. Fakat, gidişimle 

dönUşUm arasında çok büyük 
bir fark vardı. Giderken, yal-
nız Parisin tanıdığı, dünya ıçın 

ise meçhul bir art.istim. Gelir
ken ise, vapura eski ve yeni 
dilnya için pek meşhur bir 
isim taşıyarak binmiştim. Ce
bimde de, §imdiye kadar hiç 
bir dostumdan elde edemedi. 
ğim derecede müthiş bir ser
vet vardı. Beni bu kadar seven 
dosta nasıl sadık kalmazdım! 

Onun için, Pariste de her şey
den evvel yine san'atıma de
vama karar verdiı1ı. 

Fakat, bu kararın tatbiki 
zor, hatta imkansız oldu. Ev
vela, Parisi göreceğim gelmişti. 
Paristc gerek benim göreceğim 
gelen, gerek beni göreceği ge
lenler de çoktu. 

Bunların bir kısmı beni ts. 
tasyonda karşıladı; bir kısmı 
da sonradan etrafımı çevirdi. 
Kendileri ile beraber hediyeler 
ve hediyelerle beraber de be
nim için unutulmuş, fakat ha. 
tirlanınca çok azizleşen bir ha. 
:va getiriyordu: 

Lüks ve eğlence havası! 
merikada çok gezmiş ve eğ: 

lenmiştim. Fakat, Amerikanın 
eğlencesinde bir başkalık var
dı: Orada herkes gülüp söyli· 
yor, oynayıp eğleniyordu. A
merikanın en lüks hayatında 

kUflU bir aristokratlık vardır 

ki, işte benim aslında İspanyol 
Çingenesi olan ruhum ecdadı. 
mm intikamını almak istiyor
muş gibi, bu havaya ihtiyaç 
duyuyordu. 

Amerikada kn.zandıklanmm 

büyük bir kısmını bir Fransız 
bankasına yatırmıştını. Parise 
geldiğim zaman hesabıma bak. 

tım: Bankada, o zamanın altın 
parası ile, iOO bin frangım 

vardı ... 
Bu para bana Monte Karlo 

nun yolunu pekala gösterebi

lirdi. 
Monte Karlo;>-u bıraktığım<lan 

gilzel buldum. Bu, gayet tabii 
idi. Zira, Monte Karlodan, bir 
sene kadar ewel, büyük bir 

1 
nevmidi ve ızbrap içinde ayrıl-
mıştım. Halbuki şimdi orayn, 
herkes gibi, eğlenmek ve neşe. 
lenmek Umidi ile gidiyordum. 

Orada yine, eskiden kocaml:ı 

beraber oturduğumuz Hotel 
de Paris'ye indim. Fakat, bu 
sefer onun manzarası ve bütün 
dekorlan bana o kadar güzel, 
o kadar cazip geliyordu ki! 

Kumarhaneyi de pek neşeli 
buldum. .Masalar bana altın 

)ığını halinde görünüyordu. 
Rulet başına oturdum. llk 

oyunda kaybettim. lkikncisinde 
kaybettim. Üçüncüsünde ka
zandım. Sonra, kazanıp kaybet
meler birbirini takip etti ve 
kaç kere kazanıp kaç kere kay
bettiğimin hesabını şaşırdım. 

Fakat, gerek kaybettiğim, 

gerek kazandığım zaman büyük 
bir heyecan duyuyordum. Meş. 
hurdur: Bir kumarcıya sormuş
lar: 

- Sizin için hayatta en bil. 
yUk zevk nedir? 

Cevap vermiş: 
- Kumarda. kazanmak. 
- Ondan sonra.? 
- Kumarda kaybetmek.' 
Lakin benim zavallı Ameri

kan dolarlanm, Monte Karlo. 
nun havasını pek hazmedeme-> 
diler ve hepsi birer birer, da.. 
ha doğrusu öbek öbek beni 
terkedip öbür dilnyaya göçtU
lcr. 

Parisc dönmiye karar verdi. 
ğim zaman cebimdeki para an
cak tren biletini almaya kfıfi 
geldi. 

vn 
MACERADAN MACERAYA 

Bundan sonra benim için is. 
tikbali mUpbem, fakat türlU 
maceralara müsait bir hayat 
başlayordu. Parise gidiyordum: 
Fakat iş bulabilecek mi idim? 

Buna pek emin değildim. Fa
kat ümidim çoktu. Çünkü bu 
sefer Monte Karlodan sadece 

bir artist ve güzel bir kadın ola
rak değil, meşhur bir artist o
larak aynlıyordum: Amerika ya 
gitmiş ve orada büyük şöhret 

kazanmış bir artisttim artık. 

Beni hnngi tiyatro işe almazdı: 

Ümidim kuvvetli idi. Fakat 
bo§a çıktı. Haftnlnrca. kaldığım 
halde Pariste bir iş bulamayor. 
dum. Kar§ılaştığım her erkek 

bana en büyUk vaatlerle güldU
ğü halde, talih hiç gillmiyordu. 

Nihayet bir ak~ talih çak. 
kmt da peşime takrlmış ve ba· 
na yine gülmeye başlamış gibi 
göıilndU: 

(Devamı var) 

RAB ER - 'Aqam Poıt'H~ 

Yerli sınai 
mamulat 

Milli alametlerle işaret
lenmeleri mecburiyetini 

koyan 

Bir nızamname 
neşredıldı 

Yerli sınai nııımula.tm lşnretıenmc
sl hakkmdıı yeni blr nizamname n~· 
rolunmuştur. Bu nizamnameye göre, 
Heyeti Vckllece tnyin ve llfın edile-

1 
cek yeril mamul ve yarı mıımul sınai 
maddelerin üzerine, zar! veya amba· 

1 

lA.jlarına veyahut eUkotlerlne silin· 
mlyccek §Ckildc milll ala.met olıı.n ay l 
yıldızla. "Türk maJı., veya bu mum. 
ktln olmıynn maddelere "T.M.,, lşa.rct-

ı 
lerl konacaktır. 

Vcldller heyeUnce tesbit edilen bu 
maddclerln halen mevcut stok mik
tarları aırı.kalılar tarafından bir be 
ynnname lle mahallin ~n bUyUk mUI· 
kiye memuruna bildirilmesi mecburi 
yeti rlo \•ıızolunabllecckUr. 

üzerinde milli ala.met ve .. Türk 
malı., ibaresi bulunmıynn yerli malla
rın memleket dahilinde satışı ve lhrn· 
cı memnudur. Yabancı memleketlere ı 
gidecek olan Türk mallannrn Uzerle· 
rlne, zarf veya ambalA.j\armıı bu lb:ı.. 1 
re ve mllll alAmetten maada bu ma
lın Tilrklyede lmnl olunduğunu gllste
rcn )'&hancı bir lisanla ibare de konu. 
labllecckUr. 

Keyfiyet tkUsat vck!leU tarafından 
kontrol ettirilecektir. Nizamnameye 
muhalif hareket görUldUğU takdirde 
ticarette tağşişin men'i ve !bracatm 
murakabesi hakkındaki kanunun ce
zai hOkUmlerine g!Sre derhal zabıt tu· 
tutarak mUessese ııo.hlbl Mllddelumu
~Ulğe tevdi otunncakt.rr. 

M1111 Sanayi birliğine. konulacak 
milli al!metln §ckillcrl göndcrllmlg 
ve birlik, al!kadarlo.n haberdar et
mlgtlr. 

Bu sabah da Macar ka
dın artistleri geldi 

Artık heken hemen her giln 
Avrupa trenleri 1stanbula Macar 
artisti getirmektedir. BugilnkU 
konvnnsiyoncllc Macar ba1P.t ar -
tistleıinden mUrekkeb sekiz kişi • 
lik bir kafile gelmiştir. Burada bir 
mllddet kaldıktan sonra Mvııra 

gitmek niyetindedirler. 
Burncla ticaretle meşgul olacağı. 

m söyllyen bir 'Macar iş adamı da 
ayni trenin yolcuları arasındadır. 

Maarif Vekilinin 
tetkiklerı 

Universite kitapsızlığı
na muvakkat bir çare 

bulundu 

ıı 
Arnavutlukla tica
ret nasıl qapılacak 
Bu sabah gelen bir tacir yaptığı temasları ve son 

vaziyeti anlatıyor 

Türk - ltalyan tıcaret müzakereleri 
birkaç güne kadar bıtıyor 

Arnavutlukla ticari mllnasebetıero girişmek Uzcre bir milddet 
evvel bu memlekete giden ihracat taclrlerimizden Behçet Bor bu sa

hahkl konvnnsiyonelle şehrimiza dönmU§lür. 
Behçet Bor bJr muha.rrlrimJ.zo şunları söylemiştir: 
- Arnavutlukta çok iyi karşılandık ve her tarafta kolaylık gör

dUk. Gerek bankalar, gerek Arnav ıt tacirleri bizimle iş ynpmağa 
hazır olduklarmı, ancak şimdJlik yalnız dövizle eşya. milbndelcsinc 

glrişileblleceğinden noma<la cereyan etmekte olan Türk - ltalyan ti
cari mUzakerelerinln neticclenmesinı beklemek ?.aruri bulunduğunu, 
bu müzakerelerin be§ on °gıine kadar tamnmlanacnğını bildlrdllcr. Ar
navutluğa havlu. peştemal gibi dokuma eşyası ile susam ve diğer h
zı gıda maddeleri ihraç edJ!cbllccektir. 

Bunlar klcring yoluyla gönderilecek ve ArnavuUukta alabllecP.
ğımiz e.sya mevcut olmadığından bunlann karşılığı İtalya.dan yapı!A· 
cak ithalitla temin olunacaktır. Seyahatimden çok nikbin ve mem
nun olarak dönüyorum. Bu memlekete binlerce liralık eşya gönder"· 
bileceğiz. Arnavutluğun muhtaç olduğu gıda maddeleri şimrulik ltal
yadan getirtildiğinden buhranın önüne geçilmiştir. Ynlnız pahalılık 

vardır ... 

Kanser 
Memlekette istisgar 

edilmiyecek derecede 
I<anser enstltUsU dUn üniversitede 

toplanmı!J ve mart sonunda konaeye 
verilecek raporu mUznkere etmiştir. 

Kanser mesaisini canlandırmak, 

muhtell! mmtakalnrdan lııtanbula 

gönderilen vakalarm daha esaıılı ve 
daha muntazam bir §ckllde eevklnl 
temin etmek, diğer vııa.yetıer hnata· 
nelerinde de karuıcrlller Jc;ln yatak 
adedini arttırmak Uzcre alAkadarlara 
mUrl\Caat lc;ln konseye teldltıer yapıl
mn:mııı. karar \'erilmi§tlr. 

Küçük Sehir 
Haberleri 
* Taksim gazinosunun işlctil
~ için mukavele mucibince 
müteahhidin kurmağa mecbur 
olduğu 90 bin liralık şirket için 
bugün bir toplantı yapılmakta • 
dır. Yeni şirkete Necip Serden • 
geçti, Mithat Nemli ve Hayri A
rapoğlunun dahil olacakları ha -
ber verilmektedir. 

• Şimdiye kadar Dördüncü Va 
kıf hanında bulunan mıntaka Ti
caret Müdürlüğü Evkafın Yeni
postane karşısında yaptırdığı ye· 
ni Vakıf hanına taşınacaktır. Va
kıf paralar müdürlüğü de bu ha
na yerleşecektir. 

Arpa ihracatı 
Yeni bir kararla dün 

serbest bırakıldı 
Zahire ihracat ltomltcai dUn top

lnnmı!J, arpa lhrncatırun meninden 
doğan vaziyeti tetkik etmiş \ ' C tUcca. 
rm temennilerini na.zan dikkate ala· 
rak memleket ihtlyacmdıın !azla olnn 

arpıılann ihracını kararlaştırmıştır. 

Komite heycU umumlyesl de bu ka 
rara iştirak ettiğinden mevcut stolt
tan 1~ bin tonu hUkClmet emrine ayn· 
tarak mUtebaklsl olan 25·2~ bin ton 
arpanın ihraç edllebllecegl blldlril
mektedlr. Karar diğer şehrimizdeki 

ihracat komneıcnne de lllldlrllmlşUr. 

.. ,ııt 

tleri tarafından "Bugünkü harp
te Türkiyenin gayeleri" mevzuu 
üzerinde Fatih Halkevinde bir 
konferans verilecektir. 

* Afyon vilayeti köy yardım 
88.11dığından çiftçilere 12 vagon ar
pa ve yulaf tohumluğu verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

* lzmlr gazeteleri, bu sene 
mahsulünden mlistahsil elinde ih
rak.Jyelik birkaç bin kilodan başka 
ttitUn kalmadığını, buna mukabil 
tllccar elinde 15 milyon kilodan 
fazla tlitün bulunduğunu yazmak
ta ve İngilizlerin 14 milyon kilo 
tUtUn alacaklanna ve Fransızla -
rm da mübayaatta bulunaca.klan
na işaret ederek bu senckl tiltün 
mahsulUnUn tamamen bitmesi bek· 
lcndlı'Hni kaydetmektedirle r . 

* Uzun müddettenberi ilk defa 
Maarif vekili Hasan Ali Yücel dUn dün Mısırdan şehrimize kara bi· 

O'niversltcye gitmiş, rektörü ve de- bcr ve baharat gelmiştir. 
kanlan ayn ayn makamlarında ziya· • So~uk hava depolarının ısla
ret etml§tlr. Vekil bu sırada Hukuk hı için belediye bir talimatname 
ve 1kUsnt fakUltclcrl birinci smıt ha"'ırlamııı ve ..ı.lakadarlara tebF
derslerine girml§, dersleri takip et- gar yJpmıştır. 

* İhraç mevsiminin başlangıcı 
olan ağustos ayından bugüne k~ 
dar Giresundan ecnebi memleket
lere 2.384.950 lira kıymetinde G684 
ton fmdık lc;l ve 324 .167 lira kıy
metinde de 210(] ton kabuklu fın
dık ihraç edilmiştir. 

mıııtır. Dersten sonra talebe \'il profe- • Tıcaret Vekalc.ti baş kontrc
s6rlcrlc muhtelit mevzular üzerinde lörl ; ~U yarın Liman hanından 
görüşen vekil dershane ve kitap t,1e- öme.- Abid hanında hazırlanan 
rlle bilhassa al!kadar olml13tur. Onl. bir daireye nakler.':ilecek ve böy
\·ersltenln kitap meııelesi daba bir lece limited şirketlerle aynr bina
mUddct halledllcmiyeceğlnden o za- da bulunacaktır. 
mana kadar tnıebenin mtlracaatl llze- • Samsun mıntakasında 7 .5 
rlne stenografi maklnesile derslerin milyon kilo olan bu seneki tütün 
zaptedllmesi bu nobılarm esaslı bir mahsulilnden bir milyon kiloya 
tetkikten sonra talebeye tevzll karar. yakın miktarı dizi dengi olarak 
la~mıııtır. utılmı~tır. Demet tütünlerinin 

Maarif vekili Unlvers1te merkez sat1şına mutaden martta başlana-
blnal!llndaki enstıtOlert de &)TJ ayn caktır. 

geıc.rek çalışınnlar etratınd izahat • Cumartesi günü saat 8,30 da 
almıtıtır. • muharrir ve profesör Suphi Nuri 

* Samsun ticaret ve iktısat 
mUdUrlliklerile ticaret odası bu se
ne İzmir fuarına Samsun, Amas
ya. Tokat. Çorum, Sivas ve Sinob 
''ilayetlerini çerçeveliyen mmta -
kanın geniş mikyasta iştirakini 
temin etmek üzere çalışmaya baş
lamışlardır. 

* Adliye ''ekili Fethi Okyar 
dün Ankaradan l{ayseriye hare -
ket etmiştir. Vekil memleket da
hilinde bir seyahat yapacaktır. 

* Şehir meclisi diln toplanmış 
ve yeni belediye zabıtası talimat -
namesini tetkik için bütün encü -
menlerden iki.şer zatın iştiraklle 
bir muhtelit enclimen teşkil et -
miştlr. Muhtelit enclimen hemen 
tetkikata başlamıştır. 

Öğleden sonr~" ( ttt ~ı 
toplanır JtJ1 • 'll11r 

baş 
Medeni bir şehirde ı ilaca· 

lik ne kadar esaslı bir l'a\ t 

ise, bunun sıhhi ve ıııııJcı !:, ~Y 
kaidelere göre yapııııı'· ":. h re 
o kadar lüzumludur .. iıı '.~1 ~kt İstanbul bclediyesitl tere 

. . ıc ııo 'llda 
mızlık kadrosu ço t • ta 
dır ve şehri tamarnerı ~ .\ltrı 
Jemeğe hiç bir zarnarı sıı 
fak olamamıştır. Butl11

' 

rin çok geniş bir saJlJ t 
ne yapılmış olması, .,.e 

1 
lik amelesinin zaınaft. t 

islerini bırakıp köyleril1, • ıt' 

meleri neticesi kadroıı 
ralıp işlerin aks~~ 
zaruri sebeplerle, bit ~ 
ye kadar, mazur görtıl' 
ki mümkündür. . ~ 

Fakat işlerin daha 1~ 
zim edilmemesi r.etlce ı 

itı' aksaklıklara ne diyel •• 
Son günlerde .BeY0g 

1 

bilhassa Tepebaşı "e ~t 
da çöpler evlerden ° 
sonra saat iki sıraları J 
lınmaktadır. O saate ~ 
kapıların önünde bt~ 
çöp t enekelerinin ve 5 

1 
memiş sokakların ~ 

·· ....,etıle 
manzarasınr go•··· 
gözlerimizi kapasalc t· 

"1 I' 
mevsim dolayısile JcU f 
çöplerin arabalara bO 

~e 
ken çıka11:iıkları toz: s 
rop bulutlarından sıll11 
ve üstümüzü bafırnı:t! 
mak imkansızdır. '/.I 

Evvelce kediler . 
rıp dağıtıyor diye ç0P

1 
kelerinin geceden ıcıP,. ue I' 

rine konulmasına b ·~ 
ade edilmezken ş~ ., 
manzara gündüz ışıgı f 
öğleden 9onraya ıta0' 
bırakılıyor? ld 

Temizlik ~ehir bal ~ 
madan yapılır. AnC~ 
ycı:iedir ki, sokakla te 
kiajikten, sıhhatirııi-' ıl ~ 
den kurtulabilir. J3U~a,I 
laka temin etmek 

diyoruz. ,,•/ ~ L Ilı 
Doğru deg' il; 

---------~ ~ı~ ıı 

d"~ '\'ııı. Ankara Ra ~ oıd•ı 
gıll Or.lılc 

Yarın akşam h\ ~ Or1ti 
re için hususi bJ ~ı ~ ~ 

müziği progttL t~ 
hazırladı • t l ı~~ 

The BrlUsh Broscıs:ı5~ l ~Ytt 
ratlon l.ondnı. radyO I~ t} 
bl Uzerlne An karo ra ~ı, l'i l!: 
dan 25.10.939 tar1hlndc -p.;(i b lıgl.ıı 
tertlp ve ncıırcdl:mı~ ol~ çol' J \~l:ı 
mUziği programının pel< (ıl)6f'.• 4 di 
mlş olduğunu kendisine & ıSsJl lltı 
!erce dinleyicl mektubUJl ıtıCJ n ~ 
B .B.C. Jd:ırul, bu dcffı l1'rtcl I_ ~h 
mlizlği programı dııhS 6,s ıl \l 

Ankara radyosunun :ı. 7 ~e f l:ıı ~ 
Kc. uzun - dalga ve Sl·~e 1 t lıı. 
Kc. kısa • dalga postal~' ~ J:U 
tarihli pervembe gtınU ;.#"~ 11'1 

18.00 arnmııda "eski (.l "'-~t 
ı•ınodC t' 1) 

halk tUrltUlerl., ve rcJt1'eP I !~ti 
,,m eserlerinden mil ı ı:-_. ~ 1 ~ 
üzere Uc; kısımdan itıafC0ef" ıı ~ 
Türk mUzJği pro~' 6f' linı 
Ur. ~ ~ a~ 

Bu hususi prograJllt ~ Şj Utıar 
radyo idaresi tarafın cJltP" 
tnm.mılııyon surcUle tıı 
Mşt'_C'fne yayıl&C&ktıı'• 
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isveç karşısında EDEBiY ATÇILAR 
A 

t\lrnan tahşidatı 
ALEMiNDE 

iftiharla okuduğum bir mehtuba ce
vap. - Keşfolunan gizli hakikatler.· 
Bir mecmuaya dair. - Tiyatroya, Kara
göz'e dair. MAKSADIN ASKERİ ŞANTAJ 

OLDUGU TAHMiN EDiliYOR 
Almanya lsveç ve Romanyaya 

f aarruz etmek niyetinde deği l miş 
Paris, 6 (A.A.) - "Övr" ga

zetesinin iyi bir menbadan aldığı 
haberlere göre Almanya, İsveçin 
karsısındaki Baltık mıntakasında 
mühim miktarda asker ve malze
me tahşid etmektedir. 

Diğer taraftan Breme ve Ham
burgda bulunmakta olan mühim 
ciizütarnlar. Kil kanalını geç
mişler ve Pomeranya limanların -
da yerleşmeğe ba-:lamışlardır. 

Alman makamatt, bu tedbirleri 
tekzip etmemektedir. 

Bundan başka bitaraf askeri 
mÜs"'1id1crden öğrenildiğine gö -
re Alman hava kuvvetleri ku • 
nı~ndanhğt, İsveç istikametirHe 
bir hava taarruzu icrası planını 
tetkik etmektedirler. 

Alman ajanları, İsveçte, bu 
tedbirlerin İngilizlerle Fransızla
rın İskandinavya memlcketlcrine 
vaziyet etmek tasavvurlarına bir 
mukabele olmak üzere ittihaz c -
clilmiş olduğuna efkarı urnumiye
yi ikna etmeğe uğraşmaktadırlar. 

Bununla beraber gazete, Al
maeyanın hakiki hedefinin siyasi, 

iktısadi ve askeri bir tazyık saye
sinde kendisine iktısadi faydalar 
temin etmek olduğu mütalfiasın -
da bulunmaktadır. 

Gazete, netice olarak Alman -
yanın Romanyayı istila etmek is
temo:liği gibi lsveçi de istila et
mek tasavvurunda olmadığım 
çünkii bu memlekete karşı yapı
lacak askeri bir hareketin çok 
vahim tehlikeler arzedeccğini bil
mekte olduğunu yazmaktadır. 

1SVECTE MİLLİ 
MÜDAFAANIN TAKVİYESİ 

Stokholm, 6 (A.A.) - İsvecin 
bütün içtimai sınıflarında, mim 
mürlafaanın kuvvetlendirilmesi -
ne doğru bariz bir hareket görül
mektedir. Atış cemiyetlerine bir 
cok aza kaydedilmektedir ve şim
diye kal:lar bu kabil cemiyetlere 
karşı boykot yapan işçiler, kafile 
halinde müracaatta bulunarak 
kaydedilmektcdirler. Kralın oğlu 
Prens Giyom, Finlfindiyaya iktı -
sadi ve insani yardım yapılması 
için radyo ile bir hitabe irad et
miştir. 

İrlanda ihtilalcileri 
faaliyetlerini arttırdllar 

Dün ingilterenin ınuhtelif yerlerinde 
bombah beş suikast oldu 

Loııclra, 7 - Diln Lon<lrada lıcş 1 Dııbliıı, G (.\.,\ .) - lrlnnda lıaşvc-
bomba lnfilı\k etmiştir. lki bomba kili Dö Valcra, id:ımn malıkfım cdil
Fuston garında patlamış, dört kişi mlş olnn iki 1rlnndnlımn istinaf mah
yaralanmış, bir bomba Blrmlngnm kcmesinc vaki mUracnatlarmın redde
postanesinde UfilAk ederek iki kişiyi dilerek haklarındaki idam hUkmUnUn 
yaralamıştır. Mançı-ster pos - infazı tarihinin yann olarak tesbit 
tanesinde inCilAlc eden dördüncü edilmiş olduğunu istihbar eder C'tmcr. 
bir bombadan yaralanan olmamıştır. derhal I..ondradaki İrlanda lıll komi-

Sen Martcn mr-yllanınıı, Edil Ka
\'d ı\bldcsl dibine yerleştirilen beşin
ci bir bomba, bu Abideyi cUzi hruınrn 

uğrntmıştır. Zabıta, L!bcrpul posta
nesi yakınına. konulnn altıncı bir 
bombayı Yaktindc ele geçirmiştir. 

Polis müdüriyeti, bilhassa Mançcıı
tcrin muhtelit mahallelerinde araşlır
mnlara b:ışlııın111tır. Bu mahallelerde, 
bu sulltasUarm !alli olduğu ır.annedl

len İrlanda cumhuriyet ordusu taraf
tarları oturmaktadırlar. 

:MUtcaddlt kimselerin ölUmU ile ne
ticelenen bir suikastın falli iki 1r. 
landıılı tethlşçi bu sabah Blrmingam
da asılnenktır. DUnkU in!iltıklnr, o 

idamın arifesinde vukubu!mu;ı oluyor. 

YARIN AKŞı'MDAN lTi
BAREN BEYOCLUNDA 

• 
SADi 

Bestekar MUHLiS SABA
HADDlN'in yazdığı ve 

bestelediği ikinci 

Bir masal 
Revüsü suare de gala ile ba~
hyacaktır. Bu revüde MU
ALLA Aslıyı, SALAHAD
DiN PINAR Keremi temsil 
edeceklerdir. 

REVÜ içinde o devre aid 

Köçek oyunları 
Mezay Balet yalnız salonu
tnuzdadır-. 

34 artis tin İştirakile sahne
rnizde akrobat varyete ve 

baletleri 
Her pazar saat 3 de bütün 
Proı::ramla ailelere çaylı ma

tine. Telefon: 43776 

serile tekfonla ı;örllşnıUş ve ıııUteaki
bcn kabineyi bu sahah Acilen 1çU
man davet ctmLstır. 

i////flll··~·--:ı··---····---··· .. ·ı:···11111ıııııııııa , ,....... . ..... - ... -.-..... -· ~ ll 

M ÇEMBERLiT AŞ Pı 
rt SINEMASıNDA b n 10 Şubat Cumartesi alcşamı ;i 

tt MUNiR li .. :: 

n NUREDDiN Ü 
il KON SER 1 il 
~ Tel: 22513 h 
•-:mr.nt1:::-=::aı::1111wıı 

Fin - Sovyet 
harbınde Almanya
' nın tavassutu mu 1 

Nazi gazeteleri Fin za
ferlerini tebarüz ettir

meğe başladılar 

l.oııdrn, 7 - Almanyanm, Sovyet 
Rusya ile FlnllUıdiynnın arasını bul
mak istediği rlvnyeUcrl tekrar orta
ya çıkmıştır. Almnnyanın Finlfınlli . 

ya ve Mosko\·a elçllerl Bcrline çağ
rılmışlardır. Bugünlerde fon Rlbcnt
rop ile görüşeceklerdir. 

Dlıter taraftan Amsterdamdnn ge. 
len bir hnl>crc nazaran nnzl gnze!t'
lcrl, talimat aldıkları aşlkı\r görUlo
cek surette Flnlılndiyn zaferlerini 
tebarUz ettirmekte berılevnmılırlnr. 

Doyçc Ileobnhtcr gazetesi diyor kt: 
''So\•yetıer, Finlandiyayı ikiye blçme
~c muvaffak olsalar dahi, Flnlı\ndlya 
askeri mukavemetine öldUrllcU bir 
darbe vurulmuş olmaz ... 
Matbuatın bu tezahUrleri Alman • 

Sovyet paktının lmzn!'lındanberl .s~I 

kesilen bolşevlzm alı-yhtnrlığt naza
riyecisl Roscmbergin alenen faaliyete 
başlamas!le ayni 1.amana tesaılOf et
mektedir. 

t~GtLn:ırn:sı~ YAHDDfl 

Londrn, G (A.A.) - Hariciye mUs
tcşan BuUer, yazılı bir suale verdiği 
cevapta hUkOmeUn, FlnllUıdiya emri
ne yeni tayyareler tahsis etmek lllzu. 
munıı tamamen n:.Udrik buluntlıığu

nu, fakat bu hususta şlmdlıJcn beya
natta bulunmanın lımmc menfaati. 
ne uygun olmadığını söylemiştir. 

Polonya üniversiteleri 
tahrip ediliyor 

Polonya telgraf ajansının is
tihbarına göre, Alman işgal kuv
veUeri maknmatr, Polonya ünivf'r
Rilelerinin tahribine matuf olan 
fanliyctlerine devam etmektedir. 
Alman üniversiteleri, işgal kuv • 
vetleri makamatının bu hareket
lerinden istifado ~dcrck kütüpha
nelerini vo liıboraluvarlarmı Po
lonya ilim merkezlerinin zararına 
olarak zenginlcştirmeğe gayret et
me ktcdirler. 

Bir Holanda devriyesi 
yanlışlıkla Alman 
hududunu geçti 

Ewclkl sabah bir müli'ı.z.imln 
kumandasında 13 bisiklelliden mil
rekkeb bir Hollnntln devriyesi Al
man topraklarında 4 kilometre de
rinlikte yolunu şaşırmıştır. ~lüfre
ze derhal Hollandaya dönmüştür. 

Bunun bir yanlışlık neticcııi ol
duğu bildirilmektedir. Zira hudud 
hattı bu noktada pek girintili çt
kmttlıdır. 

YAZAN: NURULLAH ATAÇ 
S EKiZ on gün oluyor, bu sü· 

tunlarda Sait Faik'in ''Nu· 
rullah Ataç'a açık m\ tup" adlı bir 
yazısı c;ıktı. Bittabi iftiharla oku· 
dum: Genç neslin mümessillerinden 
biri bana ismimle hitab etmek lüt
funda bulunuyor. Ama maksadı 
bana sitem etmek, daha doğrusu 
beni bir iyice haşlnmnkmıs ... Zarnr 
yok! O da bir şereftir. 

Sait Faik'i billahi tanırım, bazı 
hikayelerini de bilirim. Fakat ken· 
disile son görüştüğümde o henüz 
sadece bir genç muharrirdi; o bana 
"Xurullah Bey" diye, ben de ona 
"Sait Bey'' diye hitab ediyorduk, 
biribirimize siz diyorduk. O gün
denbcri hayli değişiklikler oldu, 
meselii. Sait Faik bir edebi zUmre· 
nin reisi yani Fransızca tabiri ile 
bir ''chef d'ecole" oldu. F..debi 
zümreler reislel'iııde, "chcf d'eco· 
le" lerde bir fıeyhlik hali vardır, 
etraflarındakilere emir vermeğe 
ahşırlar. Sait Faik banıı da emir 
veriyor: ''Vala Nurettin dili ile 
konuşma, Voltaire dili ile konuş ... 
Benim nzi7. müridlerimden Gavs! 
Ozansoy'a karşı hürmette kusur 
etme ... " Bu emirlere: "Semiğna 
vo atağna!", yani: ''Duydum, uy
ılum !'' diye ce,•ap verebilmclc: is
terdim ama. kusuruma bakmasın. 

~limde değil. Şimdiye kadar ancak 
kendi dilimle konuşabildim, bundan 
r.onra da öyle olacak. Gavsi Halid 
Ozansoy'a gelince ona karşı zaten 
hUnnette ku~;ur etmedim; ancak 
yazılarını, §İİrlerini pek beğenmedi
f.imi söyledim. 

Sait Faik zümro ecyhi olduktan 
nonra bazı gizli hakikatleri de 
keşfedivermiş: Mesela benim genç· 
Jere kar§ı bir husumet duyduğumu, 
onlarla alay ettiğimi anlamış. Hal· 
buki bnzı kimseler gibi ben de 
kendimi gençlere bilakis muhab
betle ve müsamaha ile gösterdiği
mi sanırdım ... Ben fakir fukaraya. 
istihfafla bakar, Baudelaire'den 
anlamadıkları için Etyemez semti 
insanları ile alfikadar olma:ı:mışrm. 
Blitün bu hakikatler Sait Fnik'in 
'çine doğuvermiş. 

Bir şey daha keşfetmiş: Ben 
f;ait Faik idaresindeki zümreye 
karşı bir zümre, bir "equipe" teş
kiline çalışıyormuşum; bu "equi
pc'' e, karallstc'cilerin ak1Lste'l:
rino koymadıkları genç muharrır 

ve sairleri alacakmışım. Yani sizin 
benim nnln·acaımız ben gençler n-
11U1ınıt nifak sokmağa uğnışıyormu
r.um. Halbuki ben kendimi böyle 
işlere kalkışmaz, daima zUmreler, 
"equipe" ler dışinda kalır bir adam 
r.anırdım. lnsan kendi hnkkmda 
ne kadar da yanılırmLs! ... 

Sait Faik, bir "chef d'ecolc'' 
olmasına rağmen henüz gençtir, 
ı>enim yaşım yakında elli ile sayı
lacak; onun için kendisine, borçlu 
olduğum biltün hürmeti unutma· 
dan, bir tavsiyede bulunursam 
haddimi pek tecavüz etmiş olmam: 
Kendisi istediği kadar "combinai
son" lara girebilir, hatta geçcn-

0 NANÇ mecmuasını gördüm, 
knriğlerimden biri bana 

ı:öndermek lf.ıtfundn bulunmuş. Çok 
heklcdiğiın için midir? Xedir? O 
mecmuada umduğumu bulamadım: 
mirleri az ve iyi değil, Şimdiye ka· 
clar emsalini çok gördüğümüz mec
mua !ardan biri: Frenkçe mecmua· 
fardan, kitaplardan alınmış birtn· 
ı.un malumat; mcselfı şimdiye ka
t' ar kendilerine Nobel mükafatı 
verilen edebiyatçıların listesi, Al
dous Huxley'in yeni yazmakta ol
duğu kitaba tabilerinin münasib 
lmldukları isim. Bir mikdar da ve
cize,.. O mecmuaya frnadır demi
yorum, daha. iyile§ebilir. Ancak 
/ıcni snnnntlı. 

IHI OCAM İsmail Hakkı Balta-
cıoğlu, benim kcndisino 

dost mu, yoksa dU§mnn mı oldu
j;umu düştinmeğe no ıtizum görU· 
:tor? anhynmadım. Herhalde bunu 
clüşünmUş ve çok şilkür ki nihayet 
ı\ostu olduğuma l:!lkmetmi§. Aksi 
neticeye varsa ger\;ekt~.ı çok tizü
Jilrdilm. çünkü çok :ıe\'diğim ve 
herkesin de szvmecıini istcdığim 
insanlardandır. 

Bir ateşlenivermcsi vardır, ba
yılırım. Tiyatroya öteden beri alô.
lm gösterir nma §U son senelerde 
onunla daha fazla meşgul olmağa 
haşladı. Anknra.'da tiyatro anla.yı
§ma dair bir konferans verdi: ti
yatrodan sahneyi, perdeyi, dekoru, 
riogl"c;eur'ü (ha.yır, rejisör yaza
mam, elimde değil), hatta müelli
fi kaldırıyor, yalnız n.ktör'ü bıra
kıyor. İtfra.f edeyim k1 fikirlerine 
tamamile 1ştlrnk etmiyorum, ben
ce tiyatroda başlıca unsur aktör 
değil, eserdir. Tiyatroda her eey
den .ziyade esere ehommiyet ve
rilmesi aktör için de hayırlıdır; 
aksi takdirde kendi.sini fnzla ser
best sayar, fazla böbürlenir \•e 
aktörlük kabiliyetini, yani her ro
le göre değişme kcıbiliyetini kay
beder. Hep bir teviyc oynıynn, ya
hut sırf kendilerini göstermek hc
vesilc nrkadaşlarmm oyunlarını 

bozan aktörler böyle yetişir. lfa
ni bazı foot - ball'cılarm ferdi o
yunlarından şikayet ederler, onlar 
takımın mağlubiyetine scbeb olur
larmış; aktör de kendisine fazla 
ehemmiyet verildiğini görünce 
ferdi oynamağn başlar ve oyunu 
bozar. 

Fakat Ballacıoğlu'ııun sözlerini 
bugün bizim için son derece lü
zumlu ve hayırlı buluyorum. Genç 
tiyatro heveslilerini tulüata ı;ev
kctmesi ve onlara tiyatronun bir 
sahne üzerinde Galip'i, yahut Ha
zım'ı taklid edip alkı§lanmakt.nn 
başka bir 5ey olduğunu hatırla.ur, 
tiyatronun bir oyun olduğunu öğ
retebilir. 

~erde olduğu gibi başkasına yazdır
dığı makaleye imzasını atabilir, 
hunlar beni alakadar etmez; fakat 

1 herkesi de kendisi gibi .sanmasın. 

Ballacıoğlu Karagöz'ün de tek
rar canlanmasını istiyor. Buna im
kan göremlyonım. Çünkil Kara
göz küçük bir kahvehanede veya 
salonda, nihayet yUz, yUz elli ki
şi karşısında oynatılabilir; büyük 
bir salonda, adedi bine yaklaşan 

seyirciler karşısında oynatılınca 
ııekiller gözükmüyor; şekiller bü
yUtUlecek olursa Karagöz asıl ma
hiyetini kaybeder, bUsbUtUn ba~
kn bir §ey olur. :Maamafih Ka
ragöz'e alaka gösterilmesi de esa
sen hayırlı bir harekettir, bizi Av
nıpa vodvillcrinden kurtarıp kendi 
tiyatromuzu nramağn götürebllir. 

Hoş! Sanırsa da ne çıkar? Kendi· 
füni aldatmış olur. Varsın aldat· 
ıan!. 

•ıınnı Yarın akşam SAKARYA Sinemasında llfı • 
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Pıcrre Rıchard Willm - Ch~~les Van~~ ':_• Ja_ny Holt 
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R·ıN Tı .N Tı"N 1 tarafından oynanan zabıta filmi 
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Zelzele felaketzedeleri için 

Para teberruları 3,5 
milyon lirayı geçti 

Dün memleketin muhtelif 
yerlerinde yine zelzele oldu 

Saracoğlu Sof yadan geldi 

Ankara, 7 - Dün memleketin 
muhtelif yerlerinde gene zelzele 
olmuştur. Zelzele Bayburd, Tire· 
bolu, Gümüşhacıköy, Zile, Trab
zon ve Zarada duyulmuştur. Yal
nız Zilede bazı duvarlar yıkılmI§ 
olup ~ka yerlerde hasar ve za· 
yiat yoktur. 

Para tebernıları 
Ankara, 7 - Zelzele felaket -

zedeleri için Kızılaya tebcrnılar 
devam ediyor. Ankarada Kızılay 1 
umumi merkezine ayın üçüncü 1 

günü akşamına kadar gelmiş o - , 
lan tcberruların yekunu 3,597 1 
bin 709 liray:t bulmuştur. 

Son gönderdikleri 2109 lira ile 
birlikte Çoruh vilayetinin para 
}-an:lnm 14422 lirayı bulmu tur. 

Bodrumun,para teberruatı 1119 
lirayı !bulmuştur. Bundan başka 
Bodrumdan 28 teneke kavurma 1 
ile 550 parça da giyecek eşya 
gönderilmiştir. 

Kocaeli vi18yctinin bugiıne ka
dar olan ıpara teberruatı 4001 l 
illradır, iBu vilayetimlıJden iela • 
'"-etzedelcr i~ ayrıca 25.700 par-

dilmiş ve her türlu ihtiyaçtan 
karşılanmış bulunmaktadır. Bil -
hassa gösterilen ihtimam netice
si hiç bir hastalık kaydedilmemiş· 
tir. Bu yurddaşlar arasında on 
ka!dar doğum olmuştur. 

Yara veyalı hasta olarak gel -
rniş ve hastanelere yatınlmış o -
lanlann da tedavileri ikmal edil· 
miş bulunmaktadır. Felaket gö -
ren çocuklardan yetmişi ilk ve 
yirmisi de orta mekteplere yer -
leştirildiği gibi bunların mektep 
elbiseleri kitap vesaire tedris va
sıtaları temin olunmuştur. 

Yin-e bu felakette kimsesiz kal· 
mış olan l O orta okul talebesinin 
•le masrafları Kızılay tarafından 
1:arşı1anarak Maarif Cemiyeti 
pansiyonuna leyli olarak kaydet-
irilmek 6urctile tahsillerine ide -

'am edebilmeleri temin olunmU§· 
tur. 

• • $ 

Zelzele felıi.lı:etzedeleri için dUn 
ehrlınizden Samsuna 500 sandık 

ı ivi ile 50 ton galvanize s:ıç gön
lerilmiııtir. 

ça~ş~. 24.ooo kilo mısır gön· Hadiselerin 
MiUlsın §imdiye kadar olan 
~ ynrdımı ise 8442 liraya var-
:r,ıuştır. Bundan ba§ka Milbtan fejs 1• • 
50 teneke kavurma ile 4 sandık r l 
~muhtelif eşya Kizılay de- 1 

:posuna gönderilmiı bulunmakta- (Baıtarafı ı incide) 
<.tır. ı rı t kalıyor. Bu 3eldlde bir alaka, 

KI'bnsta J\Jıadolu felaketze<le - hrıgtln artık nesli münkariz olmuı.ı 
leıi için açılan dc:ftc:t §imdiye ka· ıı·r sn.ııat pbesine mensub olsa. ela. 
!dar 600 :tngiJiz lirasI toplamn> v ıı emlekette bliyilk bir ~öhret mu· 
u para Türkiye konsolosı•n j ıı·u yaratınıs bir s:uın.tkir it.in ki.-

tevdi edilmiştir, ı n deiiJdlr. Hasla döscğincle ba-
htanb Id .. d ·ı ı ı.ımmhktaıı ölüme malıkWn bir 

, 0 an gon erı en ' azlyetto olan Kavuklu AU, :fırCı. 
yıyecek ve giyecek ''Ş\• 1s• ııalar içinde Ç&l'Mfı.Uktcn batan 
:.t!:-... - 6 ( ..... ,..,) _ D· 1 Hr ıemı lıltU:nae gemisini tek 
;wou........., ~ .ı ı l ''&Şma kurtaramadı~ • ( t kn • 
~elen _:Aııkara_ vapu_ruc ile bJrHkfe y&Til ~,~n d~ııı: 

yemden gönderileı dalplan &l'UDlcla kaybolan bh' 
4! teneke bvmma, ~52 adet yor- ı.aptana benzememelidir. 

HASAN XUMÇAYI 
gan, 150 adet battaniye, 96 parça 
nmlıtellf giyecek eşyası gelmiJ 
:ve bu qyalann da ŞarldbralüAr 
:ve: :Alucraya sevkine ba§lanmış - Tırfıan tahkikatına ait 
tır. 

Adanada iskin edilenler · bir tavzih 
dana, 6 (AA) - Hareketi- U1u.a gazcteslnlıı. Tırhan \'apuru 

arı: fclaketzcdelerindcn son gUn· karumm tahkikatı iı;ln Naf"ıa vekA.. 
lcre ka!du :Adan.aya gelip iskin letfncc Dcnfz)"ollan eski .ı,Ietme mll· 
edilmiş olan vatandaılann ısay:ııu dllrU Burhancddlnln memur edlldlll 
969 a vannışbr. baklmıda verdiği haber Anadolu a, .. 

Bu felaketzede kardq1erimizin jazı.n taratmdan tekzip edilmekte :\"O 

hemen hepsi milli yardım komi - hldiıamtn uuen Natla vekllctno a. 
teli ile Kızılay merkezi tarafın .. J la.Jr.uı bulunmadığı tavzih otunmak
(ian temin edilen evlere iskln c· tadır. 

ı ( Baıtarafı 1 incide) 
tnsyonlard:ı. yUzlcn:c halk toplnnmıa. 
tır. 

ŞUkrU Sarıı.çoğlunu getiren tren 
iki s:ınt rötarla. dokuzu yirmi geı;e 

Sirkcd gann& vnrmıotır. Vagonun· 
dan çok bc~u;ş \"e nc§ell bir halde inen 
ŞUln1l Saraçoğlu istasyonda nskert 
merasimle isUkbal cd!Iml~Ur. 

Mcraslme nskert bando, tam mev. 
cuUu bir bö!Uk aaker, bir polis mU!· 
rezc:ıl i§Urnk ctm!§tlr. 

Anknradıı. bulunan vali namına 

ınuavinleri HUd:ıf, HalQk Nihat. İs• 
tanbtıl kumandan \'ekili general Os. 
man Tu!an, merkez 1mmandnnt al· 
b:ı.y HUsnU Elta~, emniyet mUclUrQ 
'Muzaffer, üniversite rcktörU Cemil 
Dilsel, mUddelumunıi Hikmet Onat, 
l'ı:ı.rtı mU!eUl~I Tevfik Fikret, İstan
bul kaymakamları, Yugoslav başkan. 
solosu Hacl Corciyevlç, Rom<'n baş
ltonsoıesu Luka.alyev:lç, Yunan baş• 

Iwlonlsl Usta.si, matbuat :ı.tqclerl, 
ltonsolosluklar crkl'uıı, TUrk ve ccnc. 
bt matbuat mUmcsslllerl, ,.o diğer bir 
çok ze\•at tarn!ından kar11ılanmı§tır. 

Yckll lsUkbalc gclentcrln ellerini 
sıktıktan :;onra merasim lulası Ö· 

nUnden gcçerck nskerleı ıınlzl sclı\m· 
lamıf, kendisine: ••sağ ol!,, diye mu. 
kabclc edilmiştir. 
İstasyonu dolduran halk kUtlcsi de 

ŞUkrU Saraı;oğlunu ıılddctll nlkışla
mııı ve "ynı:ıa, vnrol :,, sesi erile sem· 
pnU teznhUrlcrl yapmıştır. Bunu mU. 
teaklp, l tasyonun merasim ııalonunıı. 
gecen 'ckıl, orada be§ dakika kadar 
kalarak etrafını saran r,ru:etccllcr ve 
diğer zcvntııı. lusncıı görU~UotUr. 
ŞUkrU Saraçoğlu, muhıı.rrlmlı:ln SU· 

allcrlne cevaben gUlllmslycr<'k, gUr ,.c 
kuvvetli bir sesle: 

••- ScynhnUmden çok memnun o
larak donuyorum. Bu, her !iCYl ifade 
eder. Bu n.kşam Anko.nı.yıı. gldlyo. 
rum.,, demiştir. 

Hariciye vekili, Bulgarların Balkan 
antantına girml§ tcltuüd cdilcceğlnl 
ve yakında toplanacak olan antant 
ekonomi koruıcy!Dc, fktlaadl f§ blrUğt 
için Dulgnrlann dıı çıı.ğrılacağtnn. dıı.
lr haberler hakkmdald aual Uı:erlno 
biraz <IU,undUktcn mmm gene gillllm· 
scıxı.1§, ıı5ylo mukabclo ctml~Ur: 

- Şimdi bu hwruırta bir aey ısöyle. 
mek bnka.ıtmzdır. Sonra. görU§Urllz.,, 
ŞUkrU Sııraçoğlu. bu hııbc.rlerl ne 

teyit, ne do tekzip ctm'lıı, gazetcclle
:riıı tekrar maJOmat rlcıı çlmclerl 
Qzcrlne de mutat nc§cıdle l!tıte cdc
rclt: 

- Şimdi cevap verirılcnı bura.da 
bulunan gazotenJzln lmrilerlnden b1J' 
kmm da duyuıu~ oI&caklardır. S1zo 
Jwilerin1%1 b!Sylcco kay'bctUrmcmek 
için beyanat ,·crmcği sonraya bmı.. 

kıyorum?,. dem!§Ur. 
Vekil ııalonda, karıılayıcılardan 158.

tnıını eurcttc aynlDlJI vo re!ika.sllo 
birlikte otomobile blnmloUr. Bu mra
da iltuyon dı§mda toplanan halk da 

veklll alkrllaml§tır. 
ŞUkrU Sarnçoğlu !atasyond&a doğ. 

ruca. Parkotele gitm!§tir. Ycklllo btr· 
Jikte malyetını ~kil eden harlclye 
blı1ncl daire mnuııı mndllr1l Feridun 
Cemal Erkin, hu.swı1 kalem mQdllrQ 

R> ŞinMliye bdar misline raatlanmamıt heyecan ve bele· 
canlar dolu, Amerib polisi, Gangıterlerle bqı lcar!•:ra dün· 

•• yanın en güzel macera fihni. •• • 
GO.RUNMIYEN• 

ADAM 
&, rollerde: GLORIA STUVART • MlCKAEL Whalen 

FOX 20 Centuri film tirketinin 1940 senesi super filmi. 

BUGCJN MATiNELERDEN iTiBAREN 
• ALKAZAR lineıısın~a Başlıyor~ 
~=ımmııım•-• 

B U A K Ş A M Bütün dünyanın alkıtla dığı bir opera 
M ELEK PUÇÇINl'nin ÖLMEZ eseri 

SİNEMASINDA MADAME 
BATERFLAV 

BAŞ ROLLERDE: 
Milino akalası ve Berlin operaıı baımuganniyeıi 

MARIA CEBOTARI 
Opera•mm dünyaca meıhur 120 kitilik 

Uive olarak: Metro Goldwin jurnal en ıon :harp 
handi.Jeri. 

DiKKAT: Bu gece için loca kahmnwıtır. 
koltuklar buıün erbndeın .Jdırılmabdır. 

Telefon: 40868 

•-ı~·hlıı m ıooııııını m~rn•--••-•~ı .. •ıınıınıııı:ııını::ıı::::::ıuıt• 

Zcltl l 'olar, vekllcl UcUncU daire mU. 
dUrU Re:;at Erkan da bu ak§am An· 
l :nraya gideceklerdir. 
Öğrcndiğlmlzc göre, Balknn mcm· 

lckeUcrl arııaındıı. eşya mUbad!llcslnl 
t;olaylaştırmak için mühim bir top· 
lnntı yapacak olan nntant ekonomi 
konae~i do :Bclgradda iı;tfmaa çağrı. 
lacalttır. 'Fakat henUz tarihi knrnr· 
ıa:ıt.Inlmamııı ve bu cihetin lellbiU 
'llltantı teşkil eden milli birliklerin 
telalerlno bıra.kılmı~tır. 

Dulgnristanm bu içUmruı. l~tirak 

edip etmlyeeetı henüz rnatüm detfl· 
dlr. Maama!lh Dulgarlatnn, Balkan 
IJevleUerl ve bilbıwıa Tllrklyc ile * 
ya nıUbadcleslnl arltırmağa \·c sul
hun 1dnıncslnc ,;ok ehemmiyet ,·erdi· 
ğlndcn konsry mUzakercterlle pek 
yakınd:ın \C samimiyetle alAkadıır 

nlmast tabii görUlmektedlr. 
Umumt kıınnat, Balkanlar sulll va.. 

ziyeUnln memnunfyt>t verici bir .ac;>1r 

milletlerinin de iştirak etmekte 
olduğunu isbat eylemiştir." 

Frankfurter Çaytung da diyor 
ki: 

"AJmanyamn cenubu şarkiye 
doğru ekonomik yollarını bir 
Balkan bloku ile kapamak için 
garp devletlerinin sarfettiği gay· 
retler Belgradda muvaffak ola -
ınamıştır. Keza Türkiye de garp 
devletlerile tesis etmiş oldu~u 
rabıtaları Balkan Birliğine nak· 
!etmemiştir. 

Sakin bir inkişafı ve gerginli -
ğin izalesini ihlil edecek hiç bir 
hadise olmamıştır. Balkan dev -
Jetleri ıcle kanidir ki sulhun mu· 
hafazası bizzat kendi menfaatleri 
iktızastdır. İşte Almanyanın 
da menfaatleri bu aynı yol üze -
rinde bulunmaktadır." 

Türkiyenin sulha hizmeti 
ne inkl§af' ederek '\ilzuh kesbettJğf, Paria, 6 (A.A.) - Balkan an· 
dünyanın bu pnrçaııına tecavllzc ve tantı konseyinin kararlarım mev· 
hnrbfn sfroyeUne lmkln bırakılmadı- zubahseden Paris gazeteleri, Al -
ğı merkezindedir. manyanın tazyiklerini iktısadi sa· 

• • * hada yapmakta olduğunu müşa • 
Sofya. 7 - Türkiye Hariciye hede eylemektedir. Bu gibi taz • 

Vekili ŞUkrü Snraço~lu, refikası yik bittabi harp tehdiı:Iine dayan· 
ve refakatindeki zeyatla. birlikto maktadır. Fakat bu tazyikin asıl 
dün saat onda. Sofyayn muvasalat hedefi Almanyanın munzam su • 
etmiş ve ist.a!yonda mc-rasimlc rette iaşesi olduğundan maksa • 
ka?'fiıla.runışt.lr. dın tamamile elde edilebilmesi i· 

Türkiye Hariciye Vekili elçi· çin Balkanlarda sulhün devamı 
lilcte bir müddet istirahat ettik - lizrmdır. 
ten ye kendisini ziyarete gelen Binaenaleyh Balkan antantı 
Köseivanofla görüştükten sonra nisbi bir sükunetle karşılaşmış • 
kral tarafından kabul cdilıniıtir. tır. 1ıte Leon Blüm mütalasını 
Bundan sonra Türk heyeti şere· bu noktaya istinat ettiriyor. Ve 
!ine elçilikte bir öğle yemeği ve- Balkan antantı konseyinin neti -
ıilnüştir. Bu yemekte, Başvekil celerini bu bakımdan tetkik cyli
ve Hariciye Nazırı Kös~ivanof, yor. 
ı-efikası ve kızı, saray nazırı, ha· J Lö Popülerin başmuharriri idi· 
riciye erkinr, bazı ecnebi sefirler yor ki: 
ve refikaları, ve elçilik erkim ha- "italyanm n-c gibi bir rol oyna· 
nr bulunmuılardır. dığını tayin etmek mU~ül ise de 

'Yemekten sonra, nazırlar Tür- Türkiyenin hareketi aşikarfür. 
kiye elçiliğinde bir mUddct gö • Bulgaristanın verdiği ve teyit 
rüşmüşlerdir. ettiği fiili bitarafhk teminatı • ki 
Öğleden sonra Saracoğlu, ve Belgrad toplantISmın en mühim 

refakatinl:leki zevat ile, Baıvekil hadisesi olarak telakki edilmek 
Köseivanof ve refikaları, Sof ya - lizrmdır - Ankara ve Sof ya hü -
nın görülecek yerlerini dolaşmıı· kOmetleri arasında doğrudan 
lar, sonra, tarihi Boiana kasaba· doğruya teessüs eden anlaşma -
sınr ziyaret etmişlerdir. n!n bir ncticc;;idi~. Bu~unl~ ~Ür· 

Türk heyeti akpmüstü semp - kıye Cumhurıyetı emnıyet ıçınde 
lo.nla Sofyadat\ !s~axıbula hareket 1 ıulh davaama az hizmet etmi§ de· 
etmi!tir. "ğı"1dir!, • 

~--~...,-~~~--~------
Bulgar gaıeteciJerine 
beyanat · 
§ükrü Sara.coilu, hareketinden 

evvel matbuat mümessillerine, 
kendisini kabul eden Majeste 
Krala karşı duyduğu tükran his· 
!erini ve Baıvekı1 Köseivanofla 
yaptığı göril§melcr neticesindeki 
çok iyi intibalarlle memnuniyeti· 
ni ifade etmiştir. 

Saracoğlu, Bulgar paytahtın -
daki tavakkuf u esnasında kendi • 
sine gösterilen, hüsnü kabulden 
duylduğu §ükran hislerine tercü· 
man olmalarını, matbuat mümcs • 
sillerindcn rica etmiştir. 

Yunan Baıvekilinin 
beyanah 
Belgrad, G (A.A.) - Yunan 

Başvekili Metabas Bclgraddaki 
Havas muhabirine beyanatta bu· 
lunarak, antant dışında bulunan 
Balkan memleketlerinin dahi aza 
devletlerin hattı hareketini t.svib 
etmekte olduğunu biJdirrniı ve: 
''Buna binaen, Bulgaıiatan mu -
aalcmetperver grupumuza iltihak 
etmiş addedilebilir" demiştir. 

lstibaalleri telif ve tanzim 
Atina, 6 (A.A.) - Eleftron 

Vima gazetesi yazıyor: 
Balkan antantı devletleri daha 

ıeniı mübadelelerle kartılrklı nok 
uıilanıu telifi edebilmek için 
istihaallerini telif ve tanzime ka· 
rar verdikleri cihetle, Bulgari. -
tan da bundan böyle Balkan an· 
tamı komeyinin mesaisine itti -
rake davet edilecektir. 

Alman gazetelerinin 
tefsirleri 
Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. 
Fölldıer Beobahter gazetesi 

Balkan antantı koneeyinin Belg • 
~ toplantı.sının neticesi hakkın· 
da fôyle yazıyor: 

''Almanya, Belgrad ikon1eran -
IUlll1 gösterdiği inldpfı Balkan 
devletlerinin sulh azminin yeni 
bir ifadesi teklinde kartılar. Bu, 
harp sahnesini tahdit etmek hu • 
ıusu salahiyettar mıhafilin bir 
çok defalar izhar ettiği arzuya 
tamamile tevafuk eylcmelctedir. 

Gerek Almanya, ıer.:k Ama -
vutluk münucbetile '-aJkanlara 
dahil olan İtalya. J:r.I ıcrin bu iki 
bil yük devleti '&!I ınlarda sulh il 
muhafaza etmU: azami derec~ 
de menf aattr.A bulunmaktadır. 
Dört harlciY.A nazırının Belgrad • 
daki karar·ırı btt arwya 'R~lkan 

Bir haftada 42 bin 
tonluk gemi battı 

( Bqtarafı 1 incide) 
Londra, 7 (A. A.) - Remnen 

bildirildiğine göre 4 §Ubatta ni
hayet bulıı.n geçen hafta içinde 
Alman taamızlan neticesinde 
25.069 tonluk sekiz İngiliz vapuru 
ve 17.546 tonluk bita.rafla.ra ait 6 
vapur ki ceman 42.615 tonluk 14 
vapur batml§tır. 

Berlln, 7 (A.. A.) - Ncvyorktan 
Doyçc Algemayno Çaytung'a bil. 
diriliyor: 

İngiltere ile Fransa, Amerika· 
dan ceman 113.000 ton ha•minde 
b~ok vapurlar satmalmı5lardır. 
Bu \'8purlar, eski şileplerdir. A· 
merikalr armatörler bu vapurlan 
pek müsait veraitlo satmışlardır. 

16 Yaşında bir 
çocuk lise 

talebesıni yaraladı 
Dün Sultanahmctte 16 yaşında bir 

cocuk ayni ~'B§takl diğer bir arkada· 
fU1I çakı De karnından yarolamııtır. 

Sultruıahmet camll avlusundıı. top 
oymyan çocuklardan Akbıyıktıı de. 
ttrmcn sokağında l numarada otu· 
ran l6 yqmda ValıJt oğtu Sıtıu ile 
Kadıköyündc Rum kf.liaesi üst sako.o 
Cmd& 53 numaralı evin yanmdakl ev. 
de oturan İstanbul erkek ııscsı tale· 
bealndcn 16 yqmda İbrahim Naci 
oğlu Ret'et kavgaya tutuıımu§lar. Sıt
kı cebinden çıkardığı çakıyı Refetin 
kanıma aapl~tır. Yaralanan çocuk 
etraftan yeUıenler tara!ından tedavi 
aıtma almmıı, pollao '"erdiği it'adede 
hldlaeyi sakltyarak kendisinin kaza 1· 
lo ç&kmm üzerine d~tUğUnU iddia 
etmtoUr. Yapılan tahldkatta. iş mcy
d&D& çıkanlarak Sıtlu yııkalanmı~tır. 

Büyük oteller mütkül 
vaziyette 

Harp dol&yulle ecnebt yolcul&rm 
nıJmam Beyoğlunun bir kımn bU. 
ytlk otelleri tızcrlndc tesirlnl göstcr
mıkledlr. 

Geçenlerde kapanan Perapalaata.n 
.ama, çalgtlı toplantılar tertip etmek 
lo tanmmıı d!fer bir otel do mUıkUl 
Tulyeto dll§mUı VO tuam.ıf maksa· 
dile otellrı yansmı kllptyaTak klralı'k 
Jevbw s:ornır~ttr. 

Kazan 
numara! 

(BaıtarJı l 
Urfn, Diyarbakır, IJlg9ıj 
mir ,.e diğer parçn•~ 

20.000 lira k 
GGO.J 

15.000 lira k 
:ns.~o · 

12.000 lira k 
12908 

10.000 lira 
7905 

5.000 lira ka 
81790 40701 

3.000 lira ka 
283 J 9689 2893Z 
2.000 lira ka~·-1112.. 
İ.253 4056 22930 

415(5 48651 49227 

1.000 lira ka 
577 1590 8718 

4898 1226;, 12zsz ı 
15535 16282 19276 
27406 27757 8014Z 
87596 88998 39619 ~ 
47553 47686 48158 fi". 

100 lira kıı 
15318 0627 40531 4~6~ 
12956 32952 40596 466'• 
43521 6873 24425 311J 
28877 24120 26340 2s5!! 
13193 41457 105 lZl ..'! 
41982 43234 40545 8~~ 
42145 47185 24509 111-"' 
20209 24787 41409 '~~ 
21201 32261 25408 SOO""' 
26637 4i~55 ıs922 ıs"1 
"4152 40502 44110 1611' 
87380 39150 

40347 29319 g489 
35809 29453 27097 ı 
24219 ıooıı 29206 !ı 
19472 7268 2so47 
6436 49441 40217 

27707 42366 23240 ı 
5503 31531 4752S 

30935 48980 11138 
44548 21285 45454 
34432 19646 2671Z 
43394 40828 5446 

ingilterede 
bomba 

(Baı~ 
çıkanlmıştır. YoJc!P' 
hapishane önünde. ·tt 
müsaade edilmeınıfl 

Yeni auikastlat / 
Londra, 7 (A./.;) 

verpul postane 
Londrada ViktorY' 
varında bir otobill~ 
iki yeni bomba bw 
bombalar, patl 
bombanın ikisi deeÔeıı 
maddeleri ihtiva .... ,, 
londur ve infilak ır 
bati surette ihtir~ 
vukua gelmektedir· 

(Bıı mc\·zuıı dair ~ 
teı;rnflar 3 Uncll sa 



H A 'B E ıt - A1qaın Pottaın 
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(.'!e\iren: Efdal NOOAN - 123 - t uıan; L. IJuıch 
lll'çırmıı bır Alına o W) yab1 

simsi- Cavadi dehtetle yüzüme baktı: 
- Oh sahip! buralarda .. Bu cehennem yerlerin
de aklını kaybetmemek zaten kabil mi? diye 

kekeledi. 

- Gidin tüfeklerinizi alın! 

Biraz sonra. beş avcı rüzgaraltı 
parmaklığının önünde sıralanarak 
ellerinde tiıfeklerile beklerneğe baş 
!adılar. Macedonia artık bir mil 
açılımızdaydı. l'zerimize öyle mü· 
tehevvir bir süratle geliyordu ki 
siyah dumanı bacasile adeta bir 
zaviyei kaime teşkil ediyordu. Mu· 
hakkak on }edi mil yapıyordu. 
Biz dokuz milden fazla yapmıyor· 
duk, IAkin sis yığını pek yakınday· 
dı. 

- Haydi canım, git işine 1 Se
nin insan oğlu dediğin mahlUk 
asıl cinleri yer! Cinlerin insan ye
mek haddi mi? Bu, Hindistanda 
bir nevi hastalıktır! Bu bağıran· 
!ar işte bu hastalığın bir nevine 
yakalarunış olanlardır! Bunlar or· 
manda sen.eriyane dolaşıyor ve 
böylece bağırıyorlar! Yani bu ba
ğıranlar da biçare, kendi dertleri· 
ne düşmüş hasta insanlardır! Bun 
da korkacak bir Şt"Y yok! 

- Sahip! ben böyle garip bağır 
mak hastalığı hiç gönnedim! 

- E. senin gôrmemenle o ~yin 
olmaması mı lazımgelir? Bu da 
böyle bir hastalık! Galiba bu ne\i 
cüzama yakalananlar akıllarını 

kaybediyorlarmış, on·Janl 
Cavadi dehşetle yilzüme baktı: 
- Oh sahip! buralarda .. Bu ce

hennem yerlerinde aklını kaybet· 
memek zaten kabil mi? diye keke
ledi. 

- Canım! Babanın uğradığı 

kazayı unut 1 Bana itimadın yok 
mu? Silahlanma emniyetin yok 
mu? Şimdiy'! kadar benimle her
hangi bir yerde korktun mu? 

Ca\'adiyi daha fazla korkuL 
Macedonianm yanından beyaz mamak için: 

blr duman fışkırdı· Onu müteakip _ Peki dedim, ormana gece 
bir top sesi işittik ve Ghostun girmeliyelim.. Fakat geceyi nere
mayestra yelkeninde kocaman bir de geçireceğiz? 
delik peyda olduğunu gördük. Va· Cavadi birdenbire arkasına dön 
purda olduğu rivayet edilen ufak dü. GeldiRimiz tarafta ta vadinin 
toplardan birile bize ateş ediyor· başladım ciheti göstererek: 
lardr. Orta güvertede toplanmış _ Oh sahip! hemen o~)"3 ka· 
olan adamlarımız onlara ppkala. dar dönelim! Qraya! dedi. Burala· 
nru salladılar ve bir istihza nida· nn yakınında gecelemek son dere. 
sı yükselttiler. Vapurdan bir du· ~ tehlikeli olur! 
man daha fışkırdı, onu ikinci bir _ Ne diyorsun? Şimdi geldiği 
top sesi takip etti. Memıj bl.J sefer m.iz yolu tekrar geriye mi döne
hemen yirmi ayak gerimiııde deni· ~. , 

""l!ı!z. 
ııe dilştil, iki defa suyun yQ.zilnde _ Hayır! Vadinin başında bir 
sektikten sonra battı. dereyi geçtik ya.. işte o derenin 

Üzerimize mavııerle ateş açma. öbür tarafına geçmeliyiz. OraS! e· 
mrşlardı. Çünkü avalannm bir mindir •• Ben babamı ararken ora.. 
kısmı toplamadıklan sandallann- da geceledim·. Gayet yüksek alaç
da. bir ksımı da biz.de esinli. Ara· lar var- Onlann üstünde! 
mıJJdaki mesafe yamn mit kalınca - Cavadi ! Biı oraya gidinceye 
QçüncQ bir mermi yelkenimbıdt kadar karanlık basacak! Karanlık 
bir delile daha açtı. Sonra sisin i· ta bu yollarda kalmıyalun.. 
çine girdik. Artık sis her taraf ımm Cavadi burada kalmaktansa her 
kaplamıştı· Islak, kesif örtüsü için ~ ıöııüne almak amıindeyt4i. 
de bizi gözden saklıyordu. Soluyarak: 

(Devamı van J - Sahip, koprul Kop kop 

gideriz! Herha'.de nehrin obür ta· 
rafrna geçmeliyiz! dedi. 

O vakit büyiik tabancamı sırı
cıp elime aldım. 

- Peki dilş önüme bakalım, ko
ca korkak fil! dediğin olsun! Yal· 
nız karanlığa kalırsak yollarda bu 
acaip adamların tuzaklanna düş· 
rniyelim! Yürürken dikkatli ol.. 
Hem sen önden yürü bakalunt de. 

dim· 
Cavadi ntha)'et ormana girmek

ten kurtulduğu için ldeta sevinçli 
bir halde, iri adımlarile öne dilştü. 

Ben, tabancam elimde, herhan· 
gi bir tuzağa karşı gayet ihtiyatlı 
bir halde, ondan beş on adım ~e
ride yürümekte, ayni ı.amanda t)\ı 
tehlikeli onnana esasen ttgeç gi!'e. 
cek olduktan sonra bunu ertesi gü· 
ne tehir etmenin manasızlığını da 
düşünmekten kendimi alamamak· 
taydım. Böylece bir müddet yü

rüdük. 
Yabani kuşlann ve böceklerin 

!!On bağrışmalan kesilmek üzere)'. 
di. Güneş tamamile çekildiği için 
derin ve geni§ vadiye esrarengiz 
bir Jotluk çökmüştü. 

Birdenbire sağ tarafımızda bir 
alaçlık önQmüt.e çWnııtı. 

Cavadi bu ağaçlılı görünc.e bi~ 
denbire hayretle durdu. 

_ Oh! sahip! bir ağaçlık! di:-·e 
bağırdı. 

Ben de hayretteydim. 
- Ca\'adi! Yanlış bir yett sa~ 

mıı olmıyalım? dedim· 
Cavadi pşkın bir halde etrafı· 

na bakındı. eonra bapnı kati bir 
tavırla sallıyarak: 

- Hayır. sahip! diye kekeledi. 
Yanlış yola sapmış olamayız! De. 
mln de bundan plmiftikl Zaten 
başka yol yoktur! Fakat demin böy 
le orman yoktu! Burada orman 
olmadılım da bilirim! 

- o halde? 
- Çok garip.. Çok garip, sa-

hipl Oh korkarım.. Cinler bizi 
sarmaya ba§ladı. 1 

- Cinler mi? Haydi git i~ine,. 
bunak hintli sen de! 

- Demin dikkat etmemiş ola· 
biliriz! Bu ormanı görmemi' ola· 
biliriz! 

(Devamı var) 

Çocuk bilmecesinde hediye kazananlar 
23 blrlnclkAııun tarihli bulmaca

mızda be<llye kazen•nlar: 
ISlB KOL SAAT! KAZANAN 

1 - Cemil Pmar, 28 IDct Ukokuı 
mut 2. No. 64. 
.BEŞ LiRA KIYMETiNDE BiR 

KiTAP ÇANTASI KAZANANt 
2 - Burl Yakıl, Ortaköy Fmdıkza 

de .okak No. 6. 
VÇ URA Kınu:TINDE BIB PARA 

ÇANTASI KAZANAN 
a - Şutye Qur, Strkecl balıkçı yo 

lnJfU No. 21 
BiBER ŞiŞE KOLONYA 

KAZ&NANLABı 

4 - All Andaç, KaJyoncukulu~ 

caddeal No. a, 5 - Fatma. Beyoğlu 
ortaokul, 1 - Perihan can. Cataıot· 
1u caddul, 51, 7 - Remzi Tekta• 
Btly11kdere orman takUltesl talebesi 
1 - Şevket ömer, GçUncQ vaktf han 

t, t - Sadetttn ?§ık, EyOp Ballhbe:v 
.,kak Bahattin VelloıMıı Kabatq er 
ke1r l!Besl anut 5. C. 495. 

'EKEftl,'fl:ME KAZANANLAR: 
11 - ~an Aantaı, EdlmekA1'' 

60 - EUa Leda, Amertıwı kG kole
jinde, 

ÇiKOLATA KAZANANIA& 
51 - Kadir Ozomer J}ehremlııt or· 

taokulu, Buut 2 A. N. 7'9 52 - ll'lk
ret Ozkartaı, Beflktaf ortaokul nnf 
l· A. 62, 33 - lılUmtaa 3eçk1Der, Ka 
dılr.öy 1 inci ortaoJcul, ımuf a..A 867 
M - Burhan Ö&bertiD. Gazloııman 
paşa ortaokulu 187, M - Jl'eyyu 
Kutun, Jl'atUt SangQzeJ 71, M -
Tevfik tetanbıı erkek llMsl mnıt il. 
A.. G7 - RQftU Albmftk ~larbqt 
Nubkuyum caddelıl N. 185, 58 - ().. 
mer Tah.ın Teknik okulu, 80 - Bu 
'lan Karaomn~ıttu ~kapı ha111l(' 
Raaan 8, 60 - BOleyman Ham"., 
"arilff&faka H8esl ımuf &, A. 271 
61 - AbdlhTR'tımlln, Bev1rns AıthPv 

~ .,1ca1r aa. n - Adlte ll"uat th 
9'1Ull"9 aJtlolıalr ıso. 13 - Na<fl"tt 
ôaden A.nkana NecatlbaY Ulrokuht 
710, 14 - Nlmf!t Borla"· )levtlln~~•· 
1H ch•amımda 22 inci 01rotm1. 85 -
MuZl\ffer Oene Hu'knyde, il - il
han r.6nav, Haydan&• llMsl mırt 
'-K 2468, iT - a. Baybara Heybe'I 
ada f1kokul, 18 - Recep k°"1Jt1CU. 

Kız mekteplerı arasında 

Bugünkü voleybol maçlau 
Bugün Çapa Kız Muallim rr.ek· 

tehi jimnastik salonunda kızlar 

araımdaki voleybol müsabakala
rına devam cı:lilecektir. 

Gittikçe artan bir heyecan ve 
zevkle devam edilen müsabaka -
larda sarsılmaz bir vaziyette bu -

lunan Çamlıca takımı ~lyon
luk yolunda va:ı:iyeti.rri garantile
miş bir haldedir. 

Bugün yapılacak son lıarplaı-
malar şunlardır: 

Cumhuriyet - İnönü 
Kandilli - Şişli Terakki 
Erenköy - İstiklal 

Edirnede spor hareketleri 

Hareketli geçen bir hatta 
Edirne, 5 (Hususi mııhabiri. 

mizden) - .Edirne, dün mevsi. 
min en güzel spor günlerinden 
birini yaşadı. Sıra ile yapılan 
Uç müsabakadan birinc:si erkek 
sanatlar mektebi ile erkek mu. 
allim mektebi ikinci takımları 
arasmda oldu. 

Hava c;ok gilr.eldi. Sahada iki 
binden fazla seyirci toplanmış. 
b. Bu mac; 2-0 sanatlar mekte
binin galibiyetile neticelendi. 

Saat 15 te gene Nazmi Ay • 
dmcm idaresi altında aynı mek 
teplerin birinci takımları ara _ 
smdaki mUsabaka başladı. Çok 
seri ve sert oynayan sanatlar 
mektebi zaman zaman öğret • 

Kadıköy Halkevi 

Bir kır koşusu 
tertip etti 

Kadıköy Halkevinden: Atle. 
tizm sporunu teşvik ve tamim 
pyeslle Evimiz mükifatlı bir 
kır koşusu tertip etmiştir. Koşu 
11 §Ubat pazar sabahı Fenerbah. 
çe stadından başlayıp Kadıköyü. 
ne gidip gelme şeklinde olacak.. 
br. 

Hareket igaretl saat 10,30 da 
verileceğinden müsabakaya gir. 
mek isteyenlerin saat 10 da Fe. 
nerbahçe stadında hazır bulun. 
malan. 
Koşuya her isteyen lgtirak e. 

debilir. 
isimleri aşağıda vazılı r.eva. 

tm hakemlik etmek üzere stada 
teşrifleri rica olunur. 
. Adil Giray, Ömer Besim, Se. 
mih Türkdoğan, Naili ~foran, 
Ali Rıza, Faik. 

Verilecek hediyeler: 
Birinciye eşofman elbisesi, l. 

klncive çivili avakkabı, UçilncU. 
ye sveter, dördüncü, beşinci ve 
altıncıya muhtelif hediyeler. 

·Mektepler arasında 
lar koşulan 

men okulunun kalesini sıkıgtD'. 
dı ise de ~ok teknik oynıya.n öğ. 
retmen okulunun kalecisi sayı 
yapılmasına mani oldu ve oyun 
0-0 berabere bitti. 

Günün son müsabakası da 
Kırklareli spor ile Edinıespor 
arasında yapıldı. Kırklarelinden 
otobüsle gelen Kırklareli spor. 
culan biraz yorgun görünU•·or • 
du. Edirne takımı bu müsabaka. 
ya noksan bir kadro ile çıktı. 
Fakat gil7.el bir oyunla 2-1 ga. 
libiveti temine muvaffak oldu. 

Müsabakalar, sonuna kadar 
büyük bir heyecanla taklo edil.. 
di \'e maçı müteakip Kırklareli 
sporcuları Edirneli sporcular ta. 
rafından hararetle uğurlandı .. 

Hakemler de 
C ezalandırdacak 

Lik maçlarında oyunlarm sert 
ve kıncı bir şekilde oynanma -
sında hakemlerin de büyük me
suliyeti olabileceğine kanaat ge -
tiren lik heyeti bu akpm bir ~ 
lant1 yaparak bu ı, üzerinde e -
saslı konuşmalar yapacakbr. 

Daima şikayetlere yol açaıı 
hakem işinin köküıılden halli için 
esash tedbirler alınacaktır. 

Lik heyetinin nazan dikbtlnf 
bu nokta üzerine çeken IOG Ga
latasaray - Beşikta' maçı olmalı
dır. Heyet bu maçtan sonraki 
maçlar için değil, hemen buma
çın cereyanını tetkikten geçire -
rek, hakemin ce.214 göreceği nok
talar mevcut olup olmadığım da 
tetkik etmelidir. 

Muhtar istila etti 
İstanbul futbol ajan muavini 

voleybol ajanı Muhtar, vazife • 
sinden istifa etmiştir. 

İstanbul mıntakasmın wı.un se
nelerdenbcri muhtelif vazifelerin
de bulunmu' olan Muhtann isti
fası, İstanbul mıntakaaı için bir 
zıya dır. 

İstifaya sebep, maath memur• 
tarla amatörler arasında rıldr bir
liği olmaması ileri sürülmekte -
dir. 

Yeni futbol ajanı 

Mokt~pler arasındaki kır ko
tularırun 3 iincüsll 18 şubatta bi
rincilik müsabakalan da 3 martta 
Fen-erbabçe stadyomunda yapıla
cakttr. 

Uç5ncU kotU 2000, birincilik İstanbul f-~~~. aja~lı-~ JPe: 
kotuı1u da 3000 metre üzerinden nerbahçe klubunun ıkincı reisi 
yapılacaktır. I Hasan Kamil tayin edilmİftİr. 
· MUsablkalar Fenerbahçe stad-
yomundan ba§lıyacak, Kızıltop- Hakemlerin toplantıaı 
rak - KayıŞ:lağ yolu arasında bi- · · t ...... , ~·L 
dit geliı olarak devam d k B_cden Terbi1ıe~ ~ttmuıw. uu 

. e ece ve qesı hakem komıtesındenı 
ıtadda bıtecektir. 8-2-1940 perşeme gilnU ak-

.t'aWl ukerllk ıubelılıadcrı: şamı saat 18 de böl,:re merkezin. 
ı - Bu )'il aakerllk çağına giren de yapılacak hakemler tonlantı. 

136 dolwwularm Uk yok.amalarma sına bölgemize merbut blltlln ha 
12 tubat MO puarteaı gllnllndeD ı. kem ve hakem na.mr.etlerinin tq. 
Ubaren bqlanacaktır. rifleri rica olunur. 

2 - YoJcJamanm icra edileceği yer 
(mllracaat yeri) FaUh askerlik §Ube 

al binuıdır. 
1 - Tqrada bulunanlardan bu· 

lunduklan mahal asker:lk aubelcrlne 
mtıracaaUan ve yahut efradı ailesin. 
den birisi taralmdan yoklamaauım 

yaptınlııwıı. 

' - btanbulda bulunan §Ubemtze 
mensup 338 doğumlu1ar battanm cu 
marteal ve pazar g11Dlerl hariç o'mak 
Gun hergUn eabah as.at 9 dan 12 ye 
kadar &f&lıdald vesikalarla şubeye 

Cezalanan oyuncular 
Beden Terbiyesi lstanbul b6Z. 

qesi ba§l·anlıqından: 
Asağıda adları ve soyadlan, 

klüpleri ve bölg-e sicil sayılan 
vazrlı bulunan sporcular iştirak 
ettikleri müsabakalardaki sul -
hareketlerinden dolavı genel dL 
rektörlükten tecziye mllddetlerl 
tayin edilinceye kadar mllsaba.. 
kalara iştirakten menedllmit • 
!erdir. Tebli~ olunur. Atikall 20 inci fikokul anut, 8. No 

183, 12 - Kadir YOcet. Beslktq 1 
inci ortaokul 1 A. da 265 13 - LA 
nıla GllraJ. Kadık8y Mımiıottu Ya
\'UZtilrk caddul 13, H - Zeki Olcay. 
Şehremini lllll'llY mevdanı caddesi 14 
15 - Kadri ~km, Yanıubay okulu 
1 inci tabur 153, 16 - Hanep Beflr 
Tan. Kahmutpqa kefeli ban k&l'fJB" 
ı•. manifaturacı. 11 - Şehrlbım m 
ge, ne.rkt&t 8pol" caddesi 93, ti -
Çd'lı KocamUltafaOM& 28 inci okut 
snuf s de, 19 - Behntm tmnhul il· 
8eal No. 41511, 20 L6tn 0ztn Kabata• 
U9elll mınt 5 c de. n - Kenan C"~lt 
ten m .. ntqr ortaokul, 22 - eeft~t 

~ llıolejl. • - tttet tılrtD. 

et BeYottu ak,am k.ız uıaat okulu. 
2' - Nevsat Arar, KUçtlkpuar de

tırmen .okall: 10, 215 - B&yrte A.1-
gen, Cevtzll yalı .okak 8, 26 - Kibri 

J}erman Oyuncakçılar çıkmus ı. 2'1 
- r. ölçer Kandllll Uaeal 5 IDd mut. 
• - NecaU Blnlcl, Kumk&pr ortao 
kulu 2t - BabaetUn Bayraktar, Ve
fa erkek U8eal ımuf 4 de. 30 - Keb· 
met ömer Beyoftu hadepll 90kak a9 
81 - Samih Tezcan. Kabatq u.eat 
ımnf S. O. 480, 32 - HaJak A!ro 
Kadıköy Bahriye caddeal Sokullu 80-

kak 18, 13 - Turan OaçeUn, Unkapa· 
Dl ktllhan eokak 14, 34 - B. B&nl 
Beyot'u ortaokul, 35 - Yqar Ku 
ral, H&ydarpqa Uaeal 8llUf 4- H 
2274. Adil ören, Kamnpqa A.flklar 
meydanı eokatı 77. 88 - Necdet TQ 
zer, Be~ktq çıra~ caddesi 46, af 
- BelAmetUn, Bofadçl lı.esl 144 
88 - Yunn Karaıt1ll~lu Jııtahmutpa. 
ta 80, 89 - OWçln Orkunt telgraf 
11ervta memuru km, 40 - Sıdıka Ba
bacan, EyUp 80fular yoku§u 34, 41 -
Leman Doğarny, Kabala§ orta o
kul, 42 - Necmettin. Kamnpaeıt 

ZIDclrllkuyu cadde9I 28, '8 ,_.Ahmet 
Anado'u, Beyoıtlu 29 ancu llkolrut, B&)'darpafa u.e.ı 479, • _ Kemal mllracaaUan lllıı olunur. 

A) Yeni hartı! ve en son numune· 
19 ıt8re yam!Dlfl nQfus ctızdanı. 

Süleymaniye klUbünden 550 
Sürevya Dizen, 

44 - Mukadder Qellker, Uılldldar 
A.oemt çıkmuı , n, 41 - Sepoa Oz 
terzlyan A'bnbakbl Olcek 90bk 42. 
42 - Rukiye Ta'la)', nhtım caddeat 
1'2, 41 - R. Arat. Kasrmpqa frrm 
IOkaJl 2, 44 - Gaslll Çaktm 27 fncf 
flkokul mut S B de, 45 - 8eTtnç 'l'Qrk 
.,,en, Be~u kunbaracı yo1nıfa ter. 
eUman c:ıkmıuıı 28, 46 - Naci Alsan
ralr, Kadık8y 81Htiltto Qef11D8 2'18, 47 -
"fnmf Bayar, Tablm A.ydede cadde· 
si 12, 48 - Vedat Oktay, hmlt orta 
nlmt, ıanlf 1 JD. --9, ft - TOrkuı O
ra.. 8&llJ'8r ,_._. ..,.... IO 

B> tkl adet ince klfıdlı vesika. fo 

totrafı. 

Kenda, Kahmutpqa caddell 107, 70 
- Erdotan Çavdartı, Yenfkapı orta 
okulu 688, 71 - Tomrla Göktepe, 
Jl'aWı Bo)'&CI kapım 80Jcak 1ı. 72 -
Umit Sallıkova Bultanahmet tonm 

90Jcak a. 1
• - AlWdtn xa.-ı Şeh- ı Or. iRFAN KAYRA 1 :z::o: ~'_;., N~~aK: RöNTGEN \tUTEHASSISI 

Muammer Ataç, ~ TOrbe. Bozkurd Kıraatha 

ue, Ti - Necati TarbaD. Beyotta or. neai ka11111nda eski Klod Fa· ı 
taokulu 171, T1 - Kamran Alt. Ve- rer aokak No. 8 10 Öğleden 
ta erkek 11...t 802, Ti - le'ltll As· 
ftk ÇetpDr6J brlltılcl ,_.. ,..._ 

1 
ıonra 3 ten 7 ve kadar. 

...-H. 1 

Altmtuğ klübllnden lS16 Selim 
Yetkin, 
Tonkapı klübilnden 332 Sa

dettin özsaysal, 
Tonakpı klübünden 33 Halda 

Özınnak, 
Tonkapı klübilnden 33 Sal& • 

haWn Kapgal, 
Tookapı klübilnden 1243 All 

Zeren, 
Tookapı klllbllndezı 183 Ham

di Erbaydar, 
Tonkapı klübUııden 895 ~ 

sim Göra! 



' 

• 
Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

Z Pilleri Avrupa da çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan Satış yeri : JAK DEKALO ve ŞOR . 

,_._ TAHTAKALE No. 51 -----, 
iT.iŞ BANKASI 
1 1940 küçük car_i hesaplar 1 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapıl~caktır. 
• 

ff umbaralı ve 'kumbaraS1z hesa TJlnrmda en az ellı lirnsı bu. 
lwıa nlar kıırrııın rlnh il eri ilccel\lcrdir. 

1Qllf) ;l,r,..,...;.,,,.ı,.. .; ·-------
1 d e t :!OOO lirnlık = :!000.- lira 
a 

" ıooo .. - :uıoo.-

(J 
" 

iiOO 
" = :1000.- .. 

12 .. :?:iO 
" = 3000.- .. 

40 .. ıoo 
" = 4000.-

" ,.._ r;o 37:;0.-.. , 
" " - .. 

210 ~- 5:!:>0.-.. .... , 
" -

T~ it hnk&.-ına pnra 1ıatırmal:la 
mif o1mnz, cumi zamaııd11 trıliini::i rlc 

\.. 
t/<ılnız ]!<ıra biriktir 
rlenemi.<ı "l11r.<wn11~. 

J t .. • ' , •• • ... : • ....;. }' ~. • .. ,, 

t-r A B E R - ~kşam Postası 
1 4 

Muhammen bedeli (31250) otuz bir bin iki yUz elli lira olan 500 ton hur. 
dn dökme demir ~1!·2·940 perşembe gUnli saat 15 de kapalı zar! usu!U ne 
Ankarnda idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstıyenlerln (2343.75) iki bin Uç yUz kırk Uç lira yetmiş 
beş kuruş teminat ile l<antınun tayin etti~! vesikaları ve t<'kll!lerini ayni 
gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler (156) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (SSfl) 

* * * 
Muhammen bedeli JSi5 lira olan 25000 Kg. çamaşır için t\dl soda 16.2. 

fl40 cuma gllnü saat (10.30) on buçukta Haydarpa§ada gar binası dahllln
•1ekl komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır • 

Bu işe girmek lstıycnlcrln 140 lira 63 kuruşluk mu\'akkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme gHnU saatine kadar komisyo
na milracaatları IAzımdır. 

Bu işe alt ııarlnameler komisyondan para!lız olarak dal('ıtılmaktıı.dır. 

(961) 

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

p "' Ankara Caddesinin en işlek yerinde 
iralık d .. kkin 

Vakit Matbaası idaresine müracaat 

7 - 2 - 940 Çarşamba 

12.30: Program, ve memleket saat 
ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ba. 
berlcrl, 12.50: Türk Müziği (Pl.) 
l:l.30/14.00: Müzik: Kü~Uk orkestra, 
lS.00: Program ve memle) et saat 
ayarı, 18.05: Türk .Müziği: Fasıl he. 
yeti, 18.55': Serbest saat, 19.10: Mem. 
lcket saat ayarı,, Ajans ve meteoro
loji haberleri, 19.30 Türk Müziği, 
2 - Okuyan: Mefharet Sağnak, 20.15 
Konuşma (Oış poliUka hO.dlscleri). 
20.30: Temsil: En haklı insan, Yazan 
Kemal Tözcm, 21.00: Serbest saat, 
21.10: Konuıımıı. (Haftnlık posta ku. 
tusu), 21.30: .Müzik: RJyasetlcumhur 
Bandosu, 22.15: Memleket s:ı.at aya. 
rı, Ajans Haberleri; Ziraat, Esham _ 
Tnh\"'l!At,. Kambiyo - Nukut borsası, 
(Fiyat). 22.35: MUzlk: Koro Eserleri 
(Pi). 22.G5: Müzik: Cazband (l'I.) 
23.25/ 23.30 Yarınki program \ 'il ka. 
panış. 

Si NEMA VE TIY ATROLAR 
~Ellllt Tl\'A'J'UOSU 

Dram Kısmı: 
Akşam 20.30 da: 

o J\:,\l)l • 

* * * 
Komedi kısmı : GUndUz H tc Çocuk 

Oyunu. Akşam 20.30 da· Oğhınıu:r. 

Bu akşam saat 21 de 
LA :HOSKOT 

Oğurlu Kız 

1 .. t.'ln bul lem lı !l ldmliğlııdı>n : 

lstanbulda Mahmutpaşada 225 No . 
lı maı::-nzada trfüotaj tlcarctı:c me§
gul ve Beynzıtta bu i§c alt fabrikası 
me\•cut İbrahim l<'cyzl Bursanııı kon
kordato yııpmak için mehil vcr!lıncsl 
lsteğıle İstanbul kra tetkik mcrcline 
vukubulan müıacaatı üzerine alacak. 
lılar!le konkordtıto yııpmuk uz,.rc kcn 
dlslne iki aylık mUhlet verilmesine 
\'c avukat 1.h heli Sn!Jln komiser ta
yinine 6·1:?.939 da karar verilmiştir . 

1.!Uhletln hltıımına ve nıuıımelenln 
ht'nUz tekemmUI etmemesine blnacn 
dnh:ı. bir ay mUddetlc uzatılması ta
lebllc komiser tnrnfından verilen tak. 
r!rdc gösterilen mucip sebeblcrc bi
naen mllh'etin bir ny daha uznlılması
ııa ve kt'yfiy, !in llanırı:ı knı nı· 'cdl. 
dl il1n olunur. 

ALEM O AR sınemasında 
1 - Cezair Sevdaları 
2 - Lorel - Hardi 

Hovardalıkta. 
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SOöUK 
ALGINI..IC. T ~ 

GRiPiN 

7 ŞUBAT_: 1940 ~ 

NEZL6 
GRiP ~ 

ROMATtP 

r ...... ._ ......... , ...... j~ 
VAKT 
Kitap 
tanzim 

matbaası 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. .......................... .,, 

' 


