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Zelzele Erzincan, Sıvas, Ordu, Tunceli, Samsun, Amasya, 
Zile, Zara, Çarşamba ve Kemah da Müthiş Tahribat Yaptı 

~ ERZiNCAN, KEMAH VE CIVARI 
,~ANKAZ YIGINI HALiNE GELDi 

~···~:~,··& ~ 
Zelzelenin labrlbat :ranllft Ordunun umumi manıarası 
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Cephe gerilerindeki taarruz 
"'==== 

Bu, bir hazırlanma taarruzudur : Kışın harekata 
mani olma•ından istifade eaerell müttefıkler tf• 

Almanlar da, azami ,ayretle hara, haoa V• deniz 

ordularını huovetlendirmefe V• büyülı taarruzlara 

lıa:ı:ırlamıya falıııyorlar. 

Yazan: Abidin Daver 
bin tayyare pilotu, mitralyözcü
sü, rasıdı, telsizcisi ve makinis· 
ti yetiştirmek için ~e başlan
mıştır. 

Felaket zedelere der
hal yardıma haşlandı 
Hükumetin verdiği 

Resmi malumat 
Ankara, 27 (A.A.) - Btiyök MUJet 

l\Ieolisinin bugiinkü içtimamda Ct>lse
nln açılmasını müt.eaklp kürsüye ge
len Sıhhat ve irtimai muavenet ve
kili Dr. Hulüsl Alataş, bu sabah mem
Jekcilmdn hemen her yerinde bJsse
dllmiş olan bareketlarz hakkında şn 
izahatı vermiştir: 

- Bu sabah saat 2. de memleketin 
birçok yerlerinde bir zelzele hlsse
dlld.L Bu .. ızeıe tesirini en olyade 
Erzincan, Tokat, Sıvas ve Ordu vlli-
7etlerbıde r;östermlştlr. Peyderpey 

Erzincanın tf'lgrafını okuyorum: 

G.ıı.rp cephesinde, vaziyete Ge
neral kış hakimdir. Bozuk hava
lar, tayyare faaliyetlerine varın
cıya kadar, bütün çarpışmala~ 
durduruyor. Esasen, havalar mu
ııait gitse dııbi, yarılması çok kaıı
lı zayiata- mal olacağı muhak -
kak bulunau kar~ılıklı iki müs
tahkem bat, muharip ordulan 
hareketsizliğe mahkfım etmiş -
tir. Müttefikkr de, Alman~ar da, 
bu kışı bazı:rlanmakla g~ç!re.:ek 
gibi görünüyorlar. İngilizlerle 
Fransızların, bu harbe tamaınile 
hazırlaıımış bir halde girme • 
dikleri muhakkaktır. İngiltere 
aucak 19U sonunda, tamamile 
harbe hazır bulunacaktı; Fran
ı;a ise, kara ordusunu hazırla • 
mıştı; fakat hava ordusunu bü· 
yük bir hamle ile yeniden te~
hiz etmekte idi. 

/ 

maldmat almaktayu:. AJdıfJmaz ma
~üma&a söreı müsaa.de buymıınanuı, 

• 

Alınanlara gelince, onların da 
eksikleri olduğu muhakkaktır. 
Almanya, 1933 tenberi ciddi su
rette harbe hazırlanmaktadır, 
Kara or dusunun en biiyük ekıi· 
ği subay ve erbaş noksanıdır. 
Materiyel bakımından noksanla
rını Çekoslovakya ile Lehista • 
nın silôhlannı ve stoklarını ele 
geçirerek telıifi etmiştir. Be • 
le taban•ız Çekler, kurşun at • 
madan teslim olarak 2 mil -
yon kişilik bir ordunun bU • 
tün modern malzemesini Al • 
manyaya hediye etmlı$leııdir. 
Tayyarecileri bile tayyarelerine 
atlayıp gidebildikleri memleket-, 
lere kadar uçmak teşebbüs ve 
cür'etini gös.teremiyerek teslim 
olmuşlardır. Buna rağmen, Al -
maııyada da mesela topçu kuv· 
vetleri, heniiz ibtiy,aca kafi de
ğildir. Halbuki büyük taarruz
lar için, bol cephaneli ağır top
çu elzemdir. 

«Gece saat 2 raddesinde sıok tfd
detll bir zelzele oldu. Bu zelzelede 
bükü.met kon:ığı, ordu müfettişliği, 

postahane ve şehrin en sağlam bina
la.rı dahil olm:ık üzere bütün evleri 
ve dilkkii.nlan yıkılmıştır. Şelür baş
tan başa enkaz yığını balİDdedlr. 

Kendilerini kurtarabilenler sokaklara 
dökiilmüşlerdlr. Şimdiden bir çok ö
lü ve yaralı tespit edilmiştir, birçok 
Düfıu: enku aıımdadır. Pek az ha· 
sarata nfrayan ve oylat vermlyen 
piyade ve topçu kışlalarından .ırelen 

<.4rkası 5 ln"1 sarlaıla) 

Müt!efik deniz kuvvetleri, bü· 
yük gemiler jtibarile sayıca üs
tündü; fakat, biitün denizlerde, 
tam ve kat'i bir deniz hakimiye
ti tesis için inşasına başlanmış . 
olan 35,000 tonluk seri yeni zırh
lılar, 1941 de bitecekti. Muhrip
ler refakat ı:emileti, avcı bot • 
lar; gibi denizaltı harbi için çok 
lüzumlu olan küçük gemiler ve 
hafif kruvazörler de 1940·41 de 
ikmal edilecekti. 

Fakat bu. harbi bitirecek olan 
asıl kuvvetler, kara ve hava or· 
dularıdır. Bugün, ingillere, ka
ra ordusunu yeniden kurmakta
dır. Şimdilik bir kısmı Fransa
da olmak üzere 32 tümeni var -
dır. İngiltere. bu fırkalan iki üç 
misli artınnağa çalışmaktadır; 
İik Kanada, Avustuı:alya, Yenı 
Zelanda tümenleri iiıgiltereye 

gelmiye başlamışlardır. Frans.~ 
§İmdiye kadar takriben 100 tu
men seferber etmiştir. Müstem
leke kuvvetlerinden istifade e
derek 100 fırka daha kurmağa 
çalışmaktadır. 

İngiliz - Fransız hava ordula
~ı da, mevcutlarını artırmak için 
son ı;ayretlerini sarfetmektedir
ler. lngiliz İmparatorluğu, Ka· 
nadada görülmemiş azamet ve 
kudrette bir hava ordu u vü • 
ende getirmek için, Amerika sa
nayünin de yardımile çalışmak
tadır. Kanadndnki kamplarda ve 
mekteplerde, bir senede 25·30 

Lehistana taarrıız eden Alman 
ordusu, en az 15 i zırlıh ve mo: 

(Arkası Ş inci sayfada) 

ABİDİN DA VER 

• • 
D ü nyanın en 
büyük şaheseri 

~©zgu..!İ~ 
Yazan: Emile Zola 

Bu büyük eseri 1 İkincikinun 
Pazartesi günü İKDAM sü • 
tunlannda okuyacaksınız. 

Dünün olduğu kadar bugünün 
de şaheseıiılir. 

Selami İzzet 
Bu büyük eseri nefis 
lôpla dilimize çevirdi. 

• 
bir üs-

• 

\ 

81\'aS şehrinin umumi manzarası 

• 
lstanbulda ihtikar 
hala devam ediyor 
Muhtekirler Ticaret Vekilinin 
nasihatlarını dinlememişler 

Ankara, 27 (İkdam muhabirinden) 
- B.M.M. bu~ toplanarak ihtlkiir 
meselesini müza'ıtere etmiştir. Nazmi 
Topçuoğlu Ma7har Müfidin sual tak .. 
ririne verdiği cevaııta. ez('ümle dem1ş
lir ki: 

- Arkadaşlar. başta demir olmak 
üzere diğer bütün inşaat maddelerin
de bir tlyat yükselişi görölmü~für. O 
umana. kadar demir Almanyadan gel
mekle idi. Bn ithalatın birden kesili
şi birçok mubteklrlerl raallyete .ıreçlr

. mlşllr. Mevcudnn bu eksilişi niS]1et-
sJz fiyaı tcrefluunu ma.zur kılamaz
dı . Bnndan dolayı derhal faaJJ et 

ı 
geçllk. Bu Uılikir balta nıemleketl
mlz fabrkalarmda imal edilen bir ta
kım yerli mensucata dabJ teşmil e
dilmlşH. 

Kahve ve buııa. benzer bir kaçı 
müstesna. diğer madc':cler bir senelik 
ihtiyacı karş1hyabUecek ı;ekHde ~ilm· 
rökte kalmıştı. 

Bln~ena.Jcyh kahve işini hal :lcln 
derhal Brezilya ile müzakereye geç .. 
tik ve evvelden slparş verilip de ha.
ri(!t ka.la.n bir mikdar kahve bugün 
memleketimize müteveccihen yola çı
kanlmışlır. Bundan başka yapacağı-

Enkaz haline ,..elen Erzincan htıı.6meı lıoııaıt Y• onlu -andaııiıl1 binası 

Fin -Sovyet harbinde son vaziyet 
Cephelerde sükunet başladı, 

tayyareler faaliyette yalnız 

,.-- - " 
Reisicumhur 
Malatya dan 
Elazığa gitti 
lnönü peclerlerinin lıa· 
birlerini :ı:iya ret ettiler 

Matalya, 21 (A.A.) - Bıır;iiıı sa
at 9.S da Mala.tya'ya teşrif eden 
Milli Şefimi• İsruel İnönü, istas
yonda Vali, Belediye reisi, parti 
erkıinı, mektepliler ve halk. tara
fından ooşkwı ıtzalıiirlerle karşı

landılar. İstasyon caddesinde ve 
halle arasında uzun zaman yürü
yen ve talebe ile görüşen İnOnü, 
doğruca hükômet dairesine sittf .. 
ler, hilkünıet erkanı ile tan1Ştdar. 
Bundan sonra belediyeyi şeretlen
dil'en Relslco..ınburumuz çarşıyı 

«rzmrk lstedJler ve )'aya. olarak 
('arşı yolu ile Gazi llk okuluna, 
sinemaya, liseye .-ittiler. Parti ve 
Balkevlnde şebirUJer1e n.zun mti.d· 
del görilijerek bllb:ıss:> balkevlnin 
mesaisi Ue alakadar oldular. Bu-

(Arkası 5 in<I sayfaıla) 

Bir Fin tebliği 8Sovyet tayyaresi
nin düşürüldüğünü haber veriyor 

Helslnkl, zı (A-A.) - Bu sabah sa
at 10 da verilen Finlandiya resmi teb
ııtı: 

Şark cephesinde sükianet vardır. 

Ladoga gölü şlıııallnde loı>!)U ateşi ol· 
mut ve ;Jalnı:ı keşif kollan faaliyet· 
ıe bulunmuştur. 

KeUa.'nın şarkında düşmanın !O 
kamyonunu ve SuomlsaJml'de lkJ tan• 
kıru tahrip ettik. 

Finlandiya ı;ölü tizerlndeld batar
yalarımız beş sahil muhafaza gem.ile .. 
rlmlz 4 Rus tayyaresi ve Ladoga l'Ö· 
lö üzerindeki ba.taryalarunız keıa 4: 
Rus tayyaresi düşürmüş1erdir. 

Müteaddit şehirler, bu meyanda 
Belsfnkl, Tampere, Porvoog-ıı, Vlborc 
ve Bamalisp, Kaklsalmt, Sortovaka, 
Ellsemvara. ve İlomantsJ OOmbardı· 
man edUmlştlr. 

Bu şehirler tayyarelerin çok yiik

sekten uçmasından dolayı fazla ha· 
sara. uğra.mannşhr. 

Tayyarelerimiz ve hava dafl lopla

nmız, ekserisi bombardıman tayya
resi olmak üzere ıı düşman tayya
resi tahrip elmlıı ve hl~ bir zayiat ver
memiştir. 

veUerlmhle birleşerek, %3, hatta. bel· 
ki de 26 düşman iayyarcsl duştirme
ye muvaffak oldukları bu suretle ıt P • 

laşılıyor. 

Finlandiya kadınlar birlik! olan Lot
ta'ya mensup üç kadın cephede vu~ 
rulup ölmüştür. 

Moskova, 21 (A.A.) - Lenlııcrad 

askeri mıntakası erkanı harbiyesinin 
26 Ukkiıınn tarUıli tebliği: 

Keşif müfrezeleri arasında. ateş te .. 
ali edilmiş ve baıı y('r)crde topçu fa. 

, allyette bulunmuştur. Hava kuv,·et· 
lerimiz keşil ucuşl;ırı yapmıştır. 

Roma, 27 (A.A.) - Rusların gerek 
Pelsamo cephesinde, rerek La,ıoıa 
cölü tılmalinde ve gerek Carelie ber· 
zabında Fiuland iyabların mukavc .. 
metlerlnl kırmak için yapmış olduk· 
ları teşebbüslerin akamete uframış 
olduğu teeyyüt elm•l<lcdir. 

Petsamo mıntaka.sında. Ftnlandtya. 

War ıı:ehrin ,.arbinde kuvvetler ta. 
bassun etmekle kalmıyarak çete mu

har~bele.rf yapmak suretiyle düsmanı 

aiır zayla!:ı u~atmışlordır . 

Bu mı:ntakada Rus kıtaatı hududa. 
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GENÇ OSMAN 
1 
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Yaz~n: M. Sami Karayel 

Son fırtınanın 
geni f ahribaf ı 

Ticaret birlik- Mantıktan önceki zihniyet 

ı 
ytcağı şekilde, mefhumlarına başka 
menıum.ıar katarlar. 

Sultan Ahmet, Şeyhulisfômın verdiği ve zararları 
leri kurulmağa 

dün başlandı 

Liman amelesi 
kesilen parala
rı istiyor 

İptidai zihniyetin llk ma'şert te
Dhürüııdc c:cılı ve cansız her T&l'• .. 

tık. her vil:ıa, blr.nı han:alamızm a· 
lamıyacaiı şekilde, hem ti kendi.si
dir, h!'m de kendislnden ca.ıri bir 
şeydlr. 

cCumhuriyet• iD maarif lşlerimJzl 
tenkit eden muharriri., kendisinde, 
manhktan önceki zıhnlyetıe~ m :!itik 
blr kuvvet, kut.ret ve nüfuz tabay. 
J'ill ettiil içindir kt sö~ tıbbi teşhis .. 
lere kadar götürdü ve mütchas.scı 

doktorların teşhis yanlışlarını ortaya 

ustalıklı cevap karşısında şaşırmıştı 
Deyince, Sı&llaD AJuııedin ~oculı: YO 

ma~'-lın gözlçri dışarı fırlamıştı. Ade .. 
la korkuda.ıı Ulrlyurdn. Lal de{ll, li• 
c;nda:ı, ta.hhııd·.lll olacaktı. 

M&h 1'•6ke&'. Efendıslnl &eskin l· 
oJn: 1 

- Anlanım. J&pılacak FY ~k ko· 
lay .. Div.a.ıu loısıl.ayıp. lladılarıa g-ön
dtrdiklf'ri ~ulı;erclerJ mevzuu. r.ıiıza· 

kere eylemek: vıt: onlardan blr karar 
alarak .Koca .Msada. bildirmek.. Hat
ta, emri bük.fimet.e muhalif l1arcket 
tJlPdiiinden dolayı katli kararını 

fetva ~lılbl ı>lan şeyhuJi.sJ.amdan aı. 

mak(ır, dcdL 
Sultan Ahmet, C'Özdeslnin bu söz

leri üzerine sökün.et buldu. Ve, lla.h 

Peyk"re hj.taben: 
- Aferin sana sultanım! •• Sen ba

kikiltcn bir siyasisin, şimdi dlvanı 

toulalayım" dedi. 
İş.te, Sultan Ahm.et, ?tlah Peyker· 

den a.ldıiı fikirle divanı topla.tmq 
"fe rene onun verdiği fikirlerle kub· 
be ve-.tlrlerinden karar almak istiyor
du. 

Kurnaz Şeyhullsli.m, işi be men 
plunıflı. m~ Mah Peykerln kurdu
lu ıuzaia dii.ııer mlydl? Bu sebeple, 
padişaha ,..,, c-lser bir cevap vermiş
ti. 

Sultan Ahmet, Şeybulis13.m.ın ver
dit ustalıklı cevap karşwnda •1.1Jtr· 

mıştı. Ne dJyeceflnJ. pocuk kaf&siyle 
, kestiremiyordu. 

işi wra blndlrdL Ve, şu yolt!a mu· 
kabelt"de bulundu: 

- Zatı şahaneme karşı koymak 
ülülemre lta'\.t etmemek ,e:r•ı şeri· 

fe muıal'lr defil midir? 
Şeyhullslilm, bu, kati ve, oldukça 

büyük fikirler taşıyan sözlere cevap 
vermekten çeklnmedL Cevabını ver
di: 

- Padişahım, memlekete bunca 
biz.metler etmiş. Anadolu isller1nl kö
künden 1'0k e7Jemft, tae ve tahtı ill 
osmanı hıfzıı bbna1e rotunda canını 
fedan hazır olmu' bir vezlri p:r'I şe· 
rll Jle kıırşılqbrmak mllmkün mil! 

- Faka!, fermanı büma1unumu 
dinlememiş bP1unu1orf" İtaatshlik 
ortada! .• 

- Asker lmllanıma v""lrlnbı ıöa 
reçlrememlşse ne yapabUlr'!' 

Deyince. sııa4ltab tıtredL Clnkü. 
erta:ra ırene asker eıkmıştı. Ah, ba 
asker, lıer te1e lı:arşı lto1u:rorda. 

Sultan Alımel. mukabele etil: 
- Askerin emrt kumandasmda •· 

clz gösteren Ye.lre be J'Olda muame .. 
le edlllr! .• 

- Buraıu ub ..,.ı.anelerlne mailim 
Ye ayandır pa41şalııın! dedi. 

Bu sözler ti.zerine divan kendi ktn• 
dine dah'.mıtlı. Cönkü, paılltah iste
diklerini alaınamıtlt. !ilah Peykerln 
lı;umazlıfı, Sun'ı&llsb Efendinin zeki· 
il önünde km!msştı. 

Sultan Ahmeı, meyus ve müteessir 
bir halde Mah Peykerln yanına dön· 
dü. Ve, vukuu hali anlaU.ı. 

Sullan hanun, padişahı kışkırtmak 
için: 

- Arslanım, Sun'nllah knlunuznn 
lıali bl amandır, dedi. 

Sultan Ahmet, hiddetle: 
- Hepsinin kelleshıl keserim. 
- Sabır li.zımdı.r padJtabuu!" 
- Sabn kalma.dl. Hem Kuyucunun 

ve hf"m de $eyhnUsl.ii.mın katline fer-
man vermellylm.. • 

- Arslanım, yapılacak iş bu değH
dir. 1\laazallab, fena ikibetlere ui
randır •• 

- Ne :rapalım 67le ise? 
- Dofrudan doğruya yeni bir fer-

man çıkarını:ı Koca Murada .. 
- Nr dl7ecetb: bu berlfef 
- Oldotun ;Jerde dıır Ye luşla dl-

J'C .. 
- Ya, bu fermanı da dinlemezse! 

- Arslanım, o vakit yapılacak ye
si.ne şey, Koca Maradı, büyük bir 
debdebe ve saltanatla karşılamak. o· 
na, bir haliskf\rı devlet ve mlllel sÜ.· 
sü vererek pof poflamak. TaJlUler. 
ihsanbr, saraylar hediye ederek 1'İik
se.klere i)Jkarmak, askerle.re de bol
ca ihsanlar hediye eylemek.... 811 su
retle 'O.lktl u.man:nı beklemek ce .. 
rektlr, dedi. 

Sultan Alımet. sözdesinlıı bu son 
fikirlerin kabul etmemişti. Hiddetle 
mukabele ır:t.U: 

- Bu ne haldir?. Kapı kulumuza 
kul mu olacağız? 

- Padşahım. başka çare yoktur •• 
Koca lllurat Üsküdar& celine onu 
durd11racak kuvvet 7oktlll'. Bütün 
kuvvetler onun eHndedir. Askerler. 
\IDU fazla seviyorlar.. En eslem ta
rik ona, UlifaUar 1ai'dırmaktır .. Bu 
slU'eile c-özü.nü bo,.amaktır, dedL 

Ve, SÖ7.lerlne şunu da IC.ve etti: 
- Maaulla.h, kartı koymak, kul 

taifesini üerinh:e cebletmek olur. 
Diye de tehdit yollu sözler söyle· 

dl. Sultan Alımedln son sözler yüre· 
ğine VjlemtıılL Sultanının dedikleri 
do;fru ldl. 

Fakat, herı:e bl\abad, olduğu yer
de durması için blr ferman yazmak 

li.zımd.L 

Ferman 7anldL Solaklarla J'Ola çı
karıldı. Koca Mlll'at fermanı Tokal
ta.D Sıvas üzerine gelJrken .J'01da &l· 
dı. Padişahın, dediiini yapmak ta
zım gelirse Sıvasta JuşJayıp kalmak 
icap ediyordu. 

Lakin, Koca Murat dinlemedi. Yü
rüyüşünü h.1zlandırdı. Bir.kae hamle 
sonra, Üsk.üdara celdi. 

İstanbulda dedikodular çoblıh. 
Halkın ağzında şunlar dol.aşıyordu: 

- Koea ldnral, padişahı Wııma· 
mış!.. 

- Şe7hullslim Ye asker onwıla be-
rabermiş!~ J 

- &aduıl&r oatlaualına n.Uıayeı v .. I 
rllecek.mut!.. 

- Şehzade Mustafa meczup ve 
deli değildir" Yalan sö7llQ-orlal', BI· 
likis velidir. 

- Ab, kqlı:o padişah, veli olan MUS· 
t.afa olsa-

- Şu, dönme ka:lmlarm elhıden 
kurtalsa de..-lel ve millet--

Koca M11ral Üsklidara seldlil a• 

ınıı ber teri göze alııPşt~ 
Fakal, padışah baııta olmak mere 

earay zanpr za.ncır korkusand.aa. Ut
rl7ordıı. 

Mab Pe1ker, ındtan Abmede kın· 
vet veriyordu: 

- Padlphım, söyledllderlm.I barfl-
7en J'&J1 .. 

- Çekinme. evvell t&Uı canın li· ....... 
Hakikaten, padişah, uı:::ıulmadJk bir 

umanda divanı hümayunu toplad.I. 
Daha. Koca Murat, 'Üsküdara iki mer
halellk yolda iken ııı, pyaru dikkal 
kararı verdirdi. 

Sultan Ahmet, Divanı hümayunda 
şöyle diyordu: 

- Lalam Murat, p;ran1 iftihar bir 
devlet adamıdır. İhsanlara, taıtiflere 
laylktır. Onu.o, ;ılayı vali Ue karşı

lanmasını ve onunla gelen askerler1.D. 
de aynı Utifatıara mazhar olmasını 
dilerim. Bu, irademin derhal yerine 
geUrilnıes!nl emrederim, dedi. 

Vüzera. Şeyhulistaın Sun'ullah efen .. 
di padişahın bu iradesi l:arş.ısmda ne 
diyeceklerini p.şırmışlardL 

Hakikaten, ala7Iar tertip olundu, 
On binlerce insan Üsküdan ıreçll. 
Kuyucu Murat paşayı ve askerleri
nJ şa.hane alaylarla karşı.ladı. 

KuTUcu iltifatlara, ihsanlara, ıs ... 
tlkballett ha:rran olm04hı. Bir İsken· 
der, bir Falih clbl btanbula drlyor-
da. (Arkası var) 

lkdam'ın uzun hikayesi: 1 

Kendi gelen ... 
Selami İzzet'in gazetemiz 
için tercüme ettiği Emile 
Zola'nın şaheseri •Boz· 
gun. romanının tefrika
sına 1 Kanunusani Pa· 
zartesi günü başlıyacağız. 
O güne kadar da cSis• ar· 
kadaşımızın çok güzel bn 
uzun hikiiyesi devam ede· 
cektir. 

Ayşen.in sevmediği gün cumar
tesidir. 
Haftanın beş günü atölyede -

ikiıerden başka kunsey i görmez, 
gezmiye gitmez, işi gücile meş
gul olurdu. Fakat g<zmiye git· 
roediği, kimseyi görmediği bugün 
ler canı lsJulımazdı. Cu.ıııaırtesi 

günleri Öğleden sonra odasına 
gelince üotüııe kasvet basa..rdı. 

Yazan: Sis 

Ya.pacak şey bulamaz, gidecek 
bir yer d~ünemezdi Ertesi gu. 
nü de, koca bir pazardı esne • 
mekle geçirirdL Cumartesiyi sev 
memesinin asıl sebebi de, arka· 
sından pazar geldiği içindi 

fuış, kr.md.isini gezıniye, eğlen
miye davet eden erk.ekler yok 
değildi. •.3üslen. terzi evile mu
amele yapan koınisyo!l<!ufua!l', ka· 
nları •Süslen• de giyinen baylar 
kaç kere ondan randevü i:ıtemiş
J.erdı ... Fakat onlar..n haricinde 
Ayşenin erkek yüzü gördüğü 
yoktu. 

Derken, .günleıxl<m bir gün, 
bir cumartesi sabahı J aleden bir 
mektup aldı. Okudu, tekrar o
kudu. 

· C1nırn Ayşeciğim; küçük kar· 
d-e,iın lL.1.ı:neti bilmem h.a.tu:lı.· 

Bir motör daha parça

landı tayfas~ gömüldü 
Evvelki gece Ege ve Marmara 

da şiddetli bir lodos fırtınası ol
muştur. 

...... ,uıa dün akşama kadar de
vam e~tir. Bu yüzden dün 
sabah sad 9,25 te köprüden Ya
lovaya hareket eden M.aıtepe 
vapuru Heybeliadada kalmış ve 
ancak akşam saat 16,30 da yo
hına devam etmiştir. 

Geçen fJr!ınada Karaidenizde 
liınanlara sığınan vapurlar te
ahbürle seferlerine ıl(evam et
mektedirler. Ankara vapuru dün 

. ancak 24 saat rötarla gelebil • 
miştir. Güneysu vapuruda bir 
gün gecikme iıe Cuma günü ge· 
lebilecektir. 

Karadenizden gelen haberle • 
re g'Öre, geçen günkü fırtınada 
Alaplı sahillerinde kayalara çar
pan 200 tonluk büyük bir mo
törün daha parçalandığı bildi • 
rilmiştir. Motörün öıen bütün 
tayfaları merasimle gömülmüş· 
lerdir. 
Kızılırmak vapurunun batışı 

hakkında henüz şehrimize kafi 
malumat gelmemiştir. V•purun 
ancak dört mil yaptığı hakkında 
dün Yeni Sabah gazetesinde çı· 
kan bir haber d<>b'ru değildir. 
Çünkü liman reisliği fen heyeti 
8 milden aşağı yapn v• purlara 
sefer müsaadesi vermemektedir. 

Esasen vapur hakikaten 4 mil 
yapacak olsa boğazın en hafif 
yerinde sular 6 milie aktığı içi~ ı 
Boğazdan yukarı çıkamaması la
zımdır. 

---oo----
eELlDIYE 

Belediye depolarında 
kömür ucuzladı 

Beledlse lkt.ısat. milJürlüiü clepo

lannda satılan kömürlerin fiyaUaruı• 
da dünden itibaren 1enl lenzllit im· 
kinla.nnı bulmuştur. 

Yerıl karar maclblnce dünden !tl
baren lekmil beledbe depolarında 

l[arabiik kömürü %1 lira '75 ku..nq:
tan rı ~"llta'J"a ve !iDIDI kok ıı1a Z3..5 U

raya indirilmiş bnlınunaklaılır. 

Beledi~e sıhhat işleri 
kadrosu 

1940 biif4>eslyle bau belediye dal· 
releri ı:en..işleUJecekt.lr. Bn meyan .. 

Birlikleri kontrol için 
Vekalet şehrimizde 

bir büro açıyor 
Demir, deri ve malzemei in· 

şaiye ithalatçıları t.ı.caret odasın· 
da yaptıkları toplantı.tarı dün ak
şam bıt..rmişler ve birlıkleri kur· , 
muşlardır. Vekalet tarafından · 
hazırlanan nizamname b..rlik • 
lerde tüccarlardan da birer mü· 
dür bulunması kayd.ıle kabul e
dılmiştir. Böylelikle hır vekalet· 
ten bir de tücraı-iardan olarak 
bırliklerde ikışer mütlur bulwıa
caktır. 

Bırlik nizamr.ameleı:in en mü
hiın maddesi tüccular tarafın
dan imzalanon şu maddedir: 

·Hükümetin, memleket iliti • 
yacını tatmin ve p.tyasanın fiat 
tanzimini temin hususunda ve
receği dırektitlere uygun olarak 
çalışmağı k::.bul ve taahhüt ede· 
ı·inı.• 

Bu maddeden maksat hiikil. • 
metin J:.ıariçten gelen malbırm 
kimler tarafdlan getirildiğ;Jıi, 
ne mikt'l!' oıduğunu, fiat\armı, 
dahilde kime ve ne fiata satıl· 
dığmı bilmesini temindir. 

Hariçten mal get:ren tüccar 
bu mallan dahilde başka bir tile· 
carn satamıyacak ancak o mad
deyi kutlanacak fabrikalara ve • 
recektir. . 

Böyı.cukle zincirleme usulile 
elden ele dolaşarak yapılan fiat 
yükselmesine meydan verilmiye
cektir. Çiviciler de demir birli· 
"'ne rautedilmişlerdir. 

Demir ve saçtan maada sarı, 
bakır, aleminyom gibi maden • 
leri getirenler arasında da bir 
birlik kurnlmas.ı için dün mil • 
zakerelere başlaıımı:ıtır. 

Haber aldığllnıza g-Orc Tica
ret Vcl<aleti kurulmakta obn it· 
haliit birliklerini daimi bir kon
trol altında bulundurmak üzere 
şehrimizde bir büro kuru1ncak· 
tır. Şehrimizde bulunan ihracatı 
teşkililtlandınna müdürü Servet 
Berkin ile i~ ticaret umum mü
dürü dün. akşam Ankaraya dön
MH<;;:lerdir. · 

..... ---·-~......,...,,. 
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Belediye doktorları ~ 
da •Sı.bhal işleri müdllrlütib kadro· • 
sa da büyilllüleoekllr. Yeni kadro Ue Ve lŞ 
beledlre ınhbal işler! m'idürlütünde .Yeni yılın gelmek üzere ol-
ikl muavi.nlik ihdas olunacaktır. 

duğundan esnaf sıhhat tezke· 
Bu müdürlük müstakil bir blnQ'a rolerini değiştirrniye mecbnr. 

Kazanç vergisi farkları 

iki aydır verilmemiş 
J..imanımıza gelen ecnebi va· 

purlarında tahf!lil tahliye işi ya
pan 270 amele ılün liman işlet • 
meleri umum miidürlüğüne mü
racaat ederek kendilerinden faz
la olarak kesilen ve iki aydan • 
beri iade edilmiyen kazanç ver
gisi (arklıınru istemişlerdir. 

Liman işletmesi amelelere gün 
lük ücretlerini verirken bu pa· 
ralardan yüzde 27 kazanç kes
mekte 1 ay sonunda aidıklan üc
ret yekunu :ıo lirayı geçmezse 
bu paranın yüzde yimw;iııi keo
dile«ne iade etmektedir. Çünkü 
30 liradan az aylık üzerinden yiiz 
de 7 vergi kesilmektedir. İşte 
bu suretle kesilen paralar iki 
ay<lı.r amelelere geıi verilmemiş
tir. 

Ameleler ecnebi .-aporlan li · 
ıru>na az geldiğinden içlerinde ay. 
da 30 lira kazanan olmadığını 
söylemektedirler. 

--··-U4J----

Belediye kimyahanesi 
genişletiliyor 

•Belediye kimyahvncsi»nin e
saslı bir surette büyültülüp ge
nlışletilmesi kararlaşbnlnııştır. 
KimyPhaneye yeni laboratuar -
!ar ilave olunacaktır. 

Bu meyanda •SU• ve oııizahe> 
muayeıw laboratuan namile 2 
yeni laboratuar da yapıiaca/;ı gi
bi her nevi hayvani, nebati mad • 
delerle ekmekleri ve meyva
hırı tahlil için ayn ihtisas şube
leri tesis olunacaktır. 

ilmühaber ve diğer ma· 
halle iş'.erinde.n harç 

alınacak 
İstanbuld.a ve diğer şehirler· 

de muhtarlık ve ihtiyar he:ret • 
leri teşkilatının iağvından son • 
ra belediyeler işlerinin arttığı 

bu yiizden masrafların da çoğal· 
dığı görülmüştür. 

.Bunun iç;n, .evrak tasdiki, il
nıühaber taıızinıi ve saire gibi 
halka ait bn kabil işler mukabi
linde badema müracaatç.ı)ardan 
birer •harç• alınınası zaruri bu· 
lunmuştur, 

Bu •harç• lar ~k ~ü.z'i ol-a • 
cak ve ha:zirandan itibaren tah· 
siline başlanacaktır. 
Diğer taraftan bu sayede teş· 

kiliit da genişletiiebileek, bu ka
bil hizmetler daha süratle ı:örü· 
le bilecektir. 

Meseli bir ka.ya. parcası. Bu parça 
hem ka:radı:r. hcı::ı delildir. O kaya 
iptidai zihniyette bir kudret, bir fa
zilet lktJsap eder: o kaya bir kemml· 

yetin ifadesidir, mbtik bir nüfuza sa
hiptir. Yerinden kımıldamaz. fakat 
nütll%11Jla. kud.-elltll kendi çevresi ıh· 
şmda hlsseUlrlr. 

ı 
. ll:o:rdu ve bu arada profeıitir Scıı:artz• 

m. değerli mütehassıs doktor Ihsan 
Şlikrüyü attığını da yazdı. 

Bttzll7anw lı:nzt7ln4e yap7an 
Trumal kabilesi lnsa.nları kendileri· 
n1n suda 1'3Şann mabliUı::lar oldüh. .. 
rmı SÖTlerJer. Onlann komşusu Bo
roro1ar da kırmrıı p&pa~n oldukla
rın1 iddia ederler. 

Mantıktan önce ma'şerl olan bu 
zllqllyet mantıktan sonra ferdlleştl. 

Ba7ı klnıseler rl'au kendilerinde mis
tik bir kudret tasavvur ederler ve va .. 
kıalarm, biüm. havsalamızın alamı-

Eski dostumuz İhsan Şükrü ise: 
•Beni 1d.mııe atmaıh, ben ı.tıta eWrm 
eliyor. 

Nasıl eser lı:utedlldlil zaman ..,,.. 
ra' berceste kili geline, ilmi bir ten• 
kldln de başlan aşaiı balalı olduğu• 
nu ispata bir yatanın tekzlb; .ı....,,ı:-, 

Anea.k ünlversitemiJ:dek.I SOSYolc;l 
mütehass•.sına. tavsiye ederl'Jl, bu 
meslekdaşımızı müşabeJe 3Jtma al· 
smlar: mantıktan önce!d ma'şeri ztla• 
niyetin, mantıktan son.N\kl fenli gl l• 

ierisl. için enci.?r blJ' mevzud.lll'. 

SELAMİ izZE°= SEDE3 

Eroin yapan 
Lise talebesi! 

.Mübaşirler açık
ta kalını~,,-ac3.k 

Dün bir fabrika 
nıeydana çıkarıldı 
Emniyet müdürlüjii kaca.k.ı;ılık bü· 

rosu mf'ma:r.la:rı B~lk&a§t.a bir eroin 
bnall1.b.anesiu.i ke~tcderek ılakatJar

la11nı :ralılamıya mavaffalt olmıq· 

lardı.r. 

İşin acı ve şaşılacak. tarafı bu ima
litlıa.nede ero...n yapa.ıuıı bir lise ta .. 
lebesj otmıuuiır. B&dise şudur: 

Beşik.taş iskelesl civarındaki Avus· 
tro Tü:rk tütün şirkeU usta.J.armdan 
Osman oflu İbrahim, Beıriklaşıa Tıız· 
baba caddes.ı.nde Kabakçı Hüseyin r 
sokağında. '1 numaralı evde otnnnak
udı.r. Kabataş lisesi talebesinden 18· 
%0 7aşlannda Şadl adında bir gençle 
beraber bu ev! bir eroin lmalfLtha.ne
si haline koymıı.şlardır. Eroınleri Şa
dJ imal etmekte ve sonra bunları mü.ı
tereken satmaktadrr:ar. 

Emniyet müdJrJüğü memurlan Şa
d.inin bazı eroincilerle temasta ve 
şüpheli harekeUerde bulunduiunu 
ha.be!' alarak sıkı takibata bq:lamq;
Jar ve nihayet lmaJ8.thane1I buJınq .. 
lardır. 

Dün ak.-m tmal&Uıan~e blr •rat· 
IU'ma :yapılmış, eroin lnıılliııe mahsus 
bütün atat ve levaz.lDl ile 15 kllo at· 
1'0n ve bir mikdar erom bulunmuş .. 
tur. Aletler ve afyon müsadere edu .. 
miş, Şadi Ue İbrahim yakalanarak 
Emniyet müdürlüfüne verllmişJercllr. 

Şadlnin yaptığı eroinleri mektep ar
kadaşlarından bazı!arına vererek on
Ja.rı da bu zehlre a1ışlırmıııı olması ih
Uma.I dahilinde göriilmekte ve yapı· 
lan tahkikat bu ilıt!mall çok kuvvet
lendlrecek bir se1lr ve lnkiş&f "1ımş 
bulnnmaktadır, 

Tebligat ücretleri pos
ta tarifesine tabi 

A411Te tebllcat lşlerluln l k.inmıu
aıılden ltluareıı posla idaresine ôer• 
reılilecej.ni yumış:ıt. 

Posta idaresinin adli lebllpl asul· 
!erini öiretme:ı: Ül. .. "A'e Beyoilunda ap• 
tatı kurs dün bitmiş ve kurstan çııu..t 
müvezziler 7eni vadfelerlne ba.'1a
mak iiııere lıazırlanmı.şlardır. 

Dli;ı:r taraftan adliye encümen! 
lopl&narak bu işe au leferruau ıu. 
pJt etmekt.edir, Ay başından Jübare.n 
adliye lebllpt müdürlüi;ü kadros• 
liğvedllmekted!r. Adliyenin Jalnıs 

leblipl işlerinde çalışan möbaşlı-led 
tamamen posta ldaresine verilmekte ... 
d.lrler. Bunlar posta idaresinin me
murları olarak tebUgat işlerinde kuJ ... 
laııılaca.kl&rdır, Mahkemeler emrinde 
çalışan mübaşirler ise eski vazifele
rinde kalacaklardır. 

A7 başından itibaren posta idare .. 
slnee yalnız Posla ile tebllcat Işı.ti 
yapılacak ve ücreti alilr:adarlar tara• 
fmdan verilen ıcıuatla tebUga t tarzı 
ancak fio sene sonn. tatbik oh:fılabl
lecekllr, 
Afdıfmıı• .mald.mat.a göre. posta :

da~I celp Te sL.lr adli evrakın te:, .. 

lifi leitt posta alırlık tarifesi mccl• 
blnce bu evrakın aiırhklanna göre 
ücret a1acakhr. 

Buna ııau.ran ııeJılr dahilinde teb· 
Uf edilecek celpnamelerin alelade 
mektop atırhfmda olanlarından sade
r.e 4 kuru., posta ücreti ahnac.."khr. 

da laşuıacaktır. Bunun için de belediye dok -
Mahalle ara ' arın da ki torluğuna başvuruyorlar. Fa • 

1 
kat çok kere Bay doktoru ye-

ı DENiZ .. ~1 , MUTEFERR K 

Ba!bak:I halen bu c..elpnı:ı.n..elerden 
semtin uzakhk ve yakınıı;·ır .._ g'öre ?ı. 
kırnışla IGO lrunış arasında tebll~ol 
ücreU aJ·ndıtma ıröre, ı. ve dava u 
blplerl leblne lenzilil yıı.pılmı.ş ohaak
tadır. İlim suretieri ve sair tebJ!ır~ 
evrakı cene afırlıkJan.na aöre PoBi& 
tarifesine tabidir, gara jf ar kaldırı acak r:.Ode bulamıyorlar. Bundan 

Bazı garajların mahalle aralarında bilİıassa Fatih l'ibi kalabalık 
bulunması ş'kiiyetleri mucip olmuş- ı semtler çok şikayetçi. Dört 
ıur. Geeeleri ve sabahın e'ken saat- beş gün belediyeye gidip dok-
lerlnde bu garajlardaki ı<Ürültuden, tor bulamadıklarını söyliyen· 
uyumak, istirahat elmek lrulı.anları kal- i !er var. Her gün doktorun ka
madıi;ıudan mahalle arasındaki tek· \l pısında bir levha görüyorlar: 
ıru1 garajlar pcyderper luıldı.r.ılacak· \ Dokror şuraya gitti, doktir bu-

tır. 1 raya gitti." 
İş güç sahiplerini kapılnrdn 

Yeni asistanlar tayin süründürmek doğru olmasa 
gerektir. Hiç değilse böyle sılı- 1 ediliyor hat tezkereleri değişeceği gün- \ 
lerde belediye doktorlarının \ 
yerlerinde oturmaları kabil 1 
değil midir? Diye 

tlnlversllede miinlı"1 aslslanlık ... 
zalmaktadU". Bu meyanda yeniden 
bir fen fa.kfiltesine üç, edebiyata bir, 
tıbbiyeye beş, hukuka bir, lktısat fa
kültesine bir ""islan tayin olumauş· 
hır. 

ya bilecek misin? Amma ha1ır
l.anıasan da· zarar yok. Seneler
den.beri Ziraat Baınkası müfet
tişi s1fatile Anadoluda geziyor· 
du. Bu sene on beş gün izin al
dı. Dört gündür An.karada, be
nim yanımda. Bu .akşam İstan.
bula hareket ediyor. Aşağı yuka· 
rı İstanbul'Un yabancısı sayılır. 
Senden rica ederim, kendisini 
Haydarpa.şadll!ll karşola. Ben se· 
nin ka.rdeşin sayılırım, Hikmet 
te kardeşindir; onu yaılnız bı -
rakma ...• 

Tren on birde geliyordu. Jale
nin batın için Hikmeti karşıla
maJ< lazımdı. 
Ayşe bir türlü soğumak bil

miyen çayını üfledi: 
- Haydi soğu artık! .. 
Yan gözle saate bakıyor, Hik· 

m.eti gözünün önüne get irmiye 
çalışıyordu. O zamanhr Yenibah. 
çede büyük bahçeli bir evde o
tı.: myorlaırdı. Bu büyük bir ev
di. İki kiracı idiler. Jale ile erik 
aı"!~;wına tınnandıJdarını ha
tırlıyordu. Sonra Jaıl<enin babası 
Konyaya. ta}in edilın i ş, kendi 
babası ö.lmüı;, haya:ı değişiver -
rxı.İiiti ... 

Soruyoruz! 
ı.. 

Fakat Hikmet?" 
Hikmeti gözlerinin onune ge-

1ıirmiye çalışan Ay~enin ka·şlan 
çatılıyordıı. Hikmet kendisinde'! 
iki yaş kadar büyüktü, ga.iiba 
sarışın, yaramaz bir oğloodı. Fa
kat tamamile hatırlıyamıyor, ço
cuğun yüzünü tecessüm ettire
miyordu. 

Terzi evine gidinciye kadar 
yolda hep Hikmeti düşündü; h&· 
tırlıyamadı. cSüslen• in müdü -
ründen o gün için izin istedi. 
Kadılı.öy iskelesinden vapura bi· 
nerken; omuz s!lkti: 

- Adam sende, nas:J: olsa bu· 
!urum. Nasıl olsa o da beni bek
liyecek değil mi?. Birini bekli

' yen halinden belli olur ... 

* Hamdi Baran, bir müddet vü· 
cudünürı ağırlığım yalnız sağ 
baca,ğına yüklüyor, sonra s a~ 
bacağını gevşet ' p, sol ayağı'.1.a 
yükleniyordu. Arada bir de, so
mu~:arak lkolımdaJci saate ı;i:ız 
atıyordu. 

N ihad:n verdi)(i söz işte bu ka· 
d ar olurdu. Amır. a k~ndisrn . le 
de kabahat vardı. İnsan Fener -
Gaılatasaray ::naçı oynandığı bir 

Sirkeci sahillerinden 140 lb 
ton demir çıkarıldı Yı aşı gecesi için hususi 

seferler Sirkeci sahillerinin temizlen
mesi tamamlanmıştır. 1,5 aylık 
ç:ılışma içinde bu sah.illerden 1411 
ton sikletinde 50 den fazla de -
mir, 2000 metre- zincir çıkarıl • 
mıştır, Limanın yakında diğer 
sa'.~~lcrininde temizlenmesine baş 
!anacaktır. 

Türk - Sovyet ticareti 
Şehrimi:ı:deld Sovyet Ocaret 

mümessilleri dün mıntaka tica
ret müdürü Avni Sakınanı ziya
ret ederek, Türkiye • Rusya ti· 
cari teınaslarmın genişletilmesi 
yolunda görüşmüşlerdir. 

Cumartesi ,günü Nihada söz ver· 
dirir mi? .. Nıhat tabii klüpten ay. 
rıhp gelemez ... Gelecek olsay· 
dı şimdiye kadar gelirdi. Haydi 

' trene tam vaktinde yetişen va
puru kaçırdı diyelim, ~le öteki 
V«pur oa gelmişti. 

O sırada biraz ötzd~ duran ve 
uuı;ktan kendisine dikka.li ba -
kan bir genç kız gördü. Bu gii· 
zel yüzlü, sarı saçlı, yumuk yu· 
muk bir kızdı, Hamdi Baranı sü
züyordu. 

Hamdi düşlindü: •Kız bana de
ğer biçiyor ... Bakmak değer mi 
değmez mi? diye beni ınih<ık ta
şına vuruy<ır.• 

O da kıza baktı ve küstahça 
baktı. 

Kız düşündü: •Benden iki yaş 
kadar küçük, sarışın, birini bC'k· 
liyor. Muhakkak Hikmettır.• 

Ve t.<ıpuklar. nı t•kırdata tı -
kırda ta ona doğru ilerledi: 

- Çok beklediniz mi? 
Ve bir denbiı-e sustu. Hikmet 

kendisini bulduğuna pek te rr.""
nun olmamış gibı gör:.inüyordu. 
ı.3akın JaJe kendisini Hikmetin 
1'asına musallat etmiş olmasın? .. 

Vesaiti nakliye idareleri yıl -
başı gecesi için hususi seferler 
hazırıanıışlıudır. Saat üçte köp
rüden Haydarpaşa, Kadıköy ve 

· bütiin adalara bir vaımr kalka· 
caktı.r. Yine ayni saat köprüden 
Bôğaziçlne hareket edecek bir 
vapur Kandilliye kadar bütün 
Anadolu sahili iskelelerine uğn
yacak ve oradan Rumelihisarma 
geçerek iki sahilin bütiin iskele
lerine uğrayarak Kavaklara ka· 
dar gidecektir. 

Tramvay ve trenlerin tarifele· 
rine de geç saatlere kadar se • 
ferler konmuştur. 

İstanbula kırk yılda bir kere ge
len bir erkek, bir kız.la kardeş 
.kardeş gezmekten elbette hoş.lan
maz[ ... İşte aklına bu geldi. 

Hamdi Bar:lns\l. haya<tında ilk 
defa, bir genç kızın karşısında 
şaşalayıp kalmış, afaJll.amıştı. 

ş._.,..anıak, :ı>ial:hımamak da. 
kabil değildi. Bu kızın kiistah
bğına dıyecek yoktu doğrusu; 
kendisinin bir kadını bekleyip 
beklemediğine emin olmadan na
sıl da yanma sokulup lfıf atmış· 
tı! ... 

Yaman şeydi! 
Hamdi Baran ltayatında ilk 

defa olarak tereddüde düştü. 
İşte bu tereddüt onu faka bas

tırdı. 

Karşısındaki kız, bayır kadın, 
çünkü bir kız bu derece küstah 
o1amazdı; kaşısındaki kadın h~
rikulade güzeldi, gençti, bir içim 
suydu. Sade f<kat zarif gıyin -
mişti. Şöyle ko1una ao!ıp onunla 
be-raber görünmek biç te fen.a. 
olmıyacaktı. 

Hamdi Baran elini vicdanına 
koydu: 

LRMAN 

lngil:z ve Fransız ateşe
lerinin ziyareti 

Fransız ve İngiliz askeri at~ 
leri dün mıntak2 liman reisi R~ 
fik Ayentur'u 7\yaret ederek gö· 
rüşmüşlerdir. Göriişmenin Ak 
denizde müttefik donanma tara· 
fmdan ticaret gemilerinde yapı· 
lan kontrol hakkında olduiu 56.• 
nılmaktadır, 

EKONOMi ----
İhracat eşyalarımız içi!l 

ilave post .. ları 
Akdeniz liman!arında vapl!!'

suluk yiizünden nakledilenı:y:>
rek birik.en ~neet eşyatannı ~ı· 
mak üzere Denizyollanıun Ta:r: 
vapuru Mersine kadar bir ilave 
postası yap:nak üzere hareket 
etmiş1ir. 

Kira ile tutulan Samsun vapu
ru da yakında Akdeniz liman • 
!arma muntazam ilave seferleri• 
ne başhyacaktır. 

Şüpheli bir ölüm 
ıı:asmıpaşada dtıınu Hüseylıı ailm• 

ı1a b!rnln bir erkek çocuğu dfüıyaya 
...,ımı.. takat cocuk sekiz arlık dof• 
ddtıı kin bir müddet oonra ölmüş· 

ıür. Cesedi mnayenc eden Adliye dok
toru Enver Karan öl\imli şütthell rör• 
o.üğünden cesed ra.orı:a kaldırılmıştır. 

İki esrarcı mahkum oldu 
Müştereken esrar sattıktan anlaşt• 

lan Sal ib Kara ile Galiye Fırı1da.Jc 

dün beşinci asliye t-et.a mal.lketnf'.;;\n ... 
de muhakeme cdiJml)er ve net!'!ede 
Sallb 11, Safiye de 6 ay lıa.PB• mah• 

Uın olmuşlardır. 

1 
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1 

ngi iz ayyareleri dün gene 
Bunu ı.la dün lşUthn. Tam bizim 

İk.danun lt&r1Jl8ındaki bozacmm ünii.Jı .. 
den 1rtıçerken bir yeın.i tanıdık bo:ıa· 

cıyı gösttl'erek bana. böyle söyledi: 
- Liıt.fen bir boza alma-ı mıs1nız! 

eligoland'ı bombaladılar 
- Bayır dt"dlm. a1ına.m! 
Sordu: 
-Niçin? 
Ce,·np verdim; 

Al h ·ı ·.de Amerikalılar 
man arp gemı erı .İngiltereye bir 

- Ya11tmda. kıbnn yok da. 
- Ne kabı? 
- Bozayı koyac:ık ka.p! 
Beriki yarJ afallıyarak: 

iff'llm! 

bombardıman edildi nota verdiler 
- Hayır .. Yani, bir'°r boza 

demek istiyorum. 
- Pt:ki ipeJiın! 
Ve içUk. İçtik aru1ua, işte bise de 

bÖYlf'ce, bu günün y&'ll meovzuu çık· 

tı. Lunıha, 27 (A.A.) - Haber vel'ildiğiııc göre Heligolond deniz 
üssü lizerinc yaııılan akın esnasıııda İngiliz tayyarelerinin attığı 
hoınbolardan hiçbh·i harp eeınilerine isabet etmemiştir. _ .. .. 

Loııdrıı, 27 (A.A.) - İngiltere harn nezarC'ti, 25 İlkknnun .gunu 
N-0el rurhısu olıııasuıa rağmen İmparatorluk ha\'0 knvvetlerı. ta~
yaı·cforin.iıı tnı·oasut vazifelerine devam "e birçok Almaıı geııulcrı· 
~in şimal denizinin şark kısmıntla keşi( faaliyctiııde bulunmakta 
olduklarıııı miişahedtı ettiklerini bildirmektedir. Gemiler, ateş aç
nıışlru·, llfyyarellfı· de mıtkııbielede bulut11mışlardır. 

• 

Lontlra. 27 (A.A,; - Hava Ne· --------
wreli tarafından tebliğ edildlı\'i ı• J K lı 
ne göre. İngiliz balıkçı gemileri- İ a Ya ra lllD 
ni ltimave edeıı bir tayyare kafi-

mesa11 lesi, şl~aı deııiziııde Alma~ tay· Ruzvelte 
va.relerinin taarruzuna UP'llınış-

tır. İngiliz tayyaı·eleri hiçbir ha· İ ) 
>ara ıııanız kalmamışlardır. Ruzvelt talya Kra ııun 

Parls, 27 (A.A.) - Uınunıi ka- • d• 
rargalım tebliği: mesajına cevap ver 1 

Gece kayde değer bir şey ol· 
ıııaıuısttr. 

İngiltere notayı 
tetkik ediyor 

Londra, 2'1 (A.A.) - Öirenildi,tine 
göre, «Panama beyannamesi• ui imza 
ed~n devletJer İııl'ili:ı harp gen1ileriy
le bir Alnıan barıı geınisi arasında. 
Rlo de la. Plata deni.a: muha.rebesl es-
11.&51nda bitaraf ınmtalıianw ıwaı e
dUmJ~ olması dolayJsiyle İngilteı-eye 

bü· ~rotesto notası göndermişlerdir. 
turU'ere hükUrneti notayı tetkik ~t ... 
1uektediJ', 

ıuont<ıvidoo, 27 (A.A..) - Graf s
Lltbhınnda esir bulunnp, remiuia 
J\.fontevJdeo Urnanına muva.'<alatnıtl• 
sf'...tbest bırak.dan 5 subay ve 55 ba.h
ıiye neferi Higland CUaftain ı:-emisf ... 
ne bindirlhnişlerdir. 

-oı----

Biraz boza nlmac; mı .. 1nıı? Yok e
linin körüt Mabut (iramvay almak), 
(çay almak), (banyo almak) bitti de 
şimdi oı-taya bir de (boza ahııak) ın1 

çıktı? 

Necip Fazll Kısa.kürek bu günler· 
de bir (türk~e meselesi) dil' tuttur· 
du. Fak•I o. daha •iyade ,ıve, ahenk 
batalariJJe fail ve tUI arasındaki et· 
mileme yau >- ~,tarından bahsediyor. 
Ha.Jbuld, ött ~Tafta., bu (boza almak) 
kablUndeu, türkoeyi a.ea.yip1eştiren 

daha. neler var. Meseli: 
(Ambale oldwn moıışer). (Çok da· 

ha P,.el), (bn, o demek detlldlr ki .. ) 
filan, falan ıtbL. 

Papanın yapacağı 
ziyaret 

Vaşington, 21 (A ... '\,) - Hariciye 
' nezar+."ti, itayla kralının ~l llkk:iuuıı

da Ruzvelt'e göııderdiii aşatıda.kl 

nıcsa.jı neşretmektedirlel': 

•Sene ba.şmııı arlleshıde JSirl~ik 
Amerlka ha.lkL ye jlC.hsınız hakkında 

tıcbar ettifjm en s:ımhni ve kalbi te
mennilerimin 'kabulünü rica ederin1.• 

İtalya.İspanya dostJuk 
tezahürü 

(Yoı·uldunı :ızlziıu, kafam ş~li kar
de~lm) söılerl duruı·J;cn (Ambale ol· 
dunı monşer) e ne hacet? (Çok da
ha güzel) (daha çok pzel) demek o· 
Jacak! Fakat bakıyorum, yıllar var, 
birçokları bunu birinci şekilde kul
laruyor ve bu, tırıkı türkçe.yi yanm. 
yamalık konuşan Rus ınubaclrlerinln 
su tarzda. konuşmaJarını :ındırıyor: 

Berıı, 27 (A.A.) - Büiüıı ga· 
zeteler, sahlfelerinde Papanın İ
talya hükümdarfonna yakında 
yapacağı ziyarete büyük bir yer 
ayırmaktadırlar. 

Amerika ticaret 
nazırının ihtarı 

Ruzvelt, ~u cevabı vermişUr; 
«l\laJestelerinin fı:amimi temeıuılle .. 

rlni derin bir menuılWiyetle aldım. 
Amerika halkı namııı.a. bilmukabele 
en tyJ teme1wUerhni arıederlm. Yeni 
senenin İtalyan milletine heııimlıin 
o kadar haı·a.retıe ist.edtkimlv, sulh ve 
saadttl getlrmesiı1i teınenni ederim.• 

---<>---

Madrid, 27 (A.A.J - İtalya 
büyük elçisi B. Gambera, İtalya 
hUldimeti tarafından Madriıün 
dalıili harpten en ziyade mllte
essir olmuş olan mahalleleri a· 
halisine tevzi edilmek üzere IÖD· 
derilml~ bulunan iaşe ınevad1D1 
dün ökledeıı soııra •içtimai yar
dım• teşekl.-ülllne teslim etmiş· 
tir. . . 

~ SJcaktı ha.va dün .. Ama bugün, 7•
par ziyade da.ha sıcak! .. 

(Bu, o demek deflldlr ki.) sözü· 
nün doğrusu sanırsam şu olacak: 

(Bundan p mina anlaşılmasın), 

(Bundan maksadım şudur). (Bu yaz
dJfım4an $Üph~lı sakm 4(jyle bir şey 
anJamaytnll!) 

Vaşingtoıı, 27 ( A.A.) - Tica
ret Nazırı B. Hopkiııs, 1940 se· 
nesinde fazla istihsalat yapma· 
ınalarını Amerikalılara iht&T et· 
ıni~tir. 

Sis yüzünden bir kaza 
Bu merasim, Italyan • Ispau

yol dostluğunun tezahüriiııe ve· 
sile teşkil etmiştir. 

Bakınız bir (boza almak!) sözü ba
:!amıza. neler a.çh. İnee.n biraz diişü
nüp arasa, d&ha böyle neler bulur. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Ölenler 99 kişiye çıktı 
Berlin, 27 (A.A.) - Bu ayın 

22 sinde Rodolfszell - Friedrichs· 
hafen deıııir;vofo üzerinde vukua 
gelmis olan kaza neticesinde 99 
kisi öİmüştür. Ölenler araııında 
blı şeftrenle bir makinist var -
dır S? de yaı-alı vardır. Sevkiya· 
tı jda_;e eden n106ul olanleı-dan iki 
ld~i tevkif olunmuştur. 

----o--

Sovyet matbu
atı veGraf Spee 
Korsan geminin inti. 
harı nasıl karşılandı? 

Moskova, 27 (A.A.) - lla.\•as ajaa
wından: Admiral Gr:ıt Sı>ee'nin ziya .. 
ından bahseden Bahriye komiserlljl
Aln organı K.rasny Flot, şöyle diyor: 

.nıo klm&e AJmaıı cep kruvazörü
nün zlyatntn İnaillz donanması ioln 
parlak bir muvaflaldyet olduionu 
söylemiye cesa.reı edemez. Bu ılya, 
ilaha ziyade İnoillz filosunun tarihin· 
de mJ5ll mesbuk olmıyan bir aclz te• 
uhüriidür. Zir& onlarca İnailiı harp 
l'etnl5i, bu kr11vaıörü. Atlas okya.no
sunda bir buçuk ay bort yere ara
mışlar ve ona ancak tesadüfen telllkl 
olmllflardır. · 

.Kransy Flot, İngiliz ge.miJerinln 
kullıuımııı olmakla ilham edildlkl•· 
ri cazlı obüsler meıeleslnden tekrar 
bah5etmekte ve Grat Spee kaptanının 
•eml-.lnl, İnrill.ı. abluka.sun zorlamak· 
ta.n ilclz oldufundan dolayı defli, U
nıguay hiikümellnln l!tlhaz etmft ol· 
dufu hattı lıareket sebebiyle batırmak 
mecburiyetinde kaJmuıı olduğu..nu te ... 
mln e:rlemcktedir. 

Belçikada komünist 
faaliyeti 

Brüksel, 21 (A.A.) - Gazeteler, 
bir kaç zamandan beri Belglkada, bil· 1 
hassa grev yapıJınakta olan kömür 
tnadeııler merkezlerinde komünist 
faa.Uyetinin yeniden arbu.ıi olduiu
DU haber vermektedir. 

Belgratda mark 
yükseldi 

Belgrat, 37 (A.A.) BclKrat borsa
.nnda mark fiyatı 14 dinar 30 dan 18 
dhıar 10 a Yilkselnıişllr, Yakında pi. 
yasanın resmen ı-araı:ıti edilmesi bek
lenmektedir. 

Müstemlekelerden 
amele getirilecek 
Paris, 27 (AA.) - Ziraat Na. 

zırı B. Kenil, amele fıkdanı do
layısile istihsaliltta ıığanılaıı müş 
külata müteallik olarak ayan 
meclisinde yapılan tenkitlire ce· 
vap vererek hükfunetiıı müstem· 
leke imparatorluğundan mülıiın 
miktarda amele celbetmek tıısav
vuruııda olduğunu söylemiştir, 

Briiksel, 27 (A.A.) - Sis yü
zünden Belçikalı bir babkçı ııe
misi, bir İngiliz harp gemisi ile 
müsademe ederek a~ır surette 
hasara uğramıştır. 

-=======================~-~ 

Fransa Bütçe 
müzakereleri 

Par is, 27 ( A.A.) - Ayan ıııec· 
)isi kısa bir n1üzakereden ve 
haİif bir takım tadilat yaptık 
tan sonrıı Dahiliye, Adliye, Ab
luka, Ziraut \'e Maarif .Neza-ret
lni İ;Utçcleriııi kabul ctmi~tir. 

........... 1.:: 

Kilit kıran kız mahkum 
oldu 

Muhterem okuyucularımzza 1 

Dikkati 
= -= 

J\luntazaın tediye yapmadıkları i~n hım vilayet ve kazalardaki 
bayilerimizden gante irsaliltını kesmek mecburiyetinde kalacağı • 

mız anlaşılıyor. 
Binaenaleyh ıııubtereın okulo·ucularnnızdan şunu rjca ediyoruz: 

Bulundukları mahalle İKDAM'ıngelmcdiğini görenler inkıtaın yu

karıdaki sebepten ileriye geldiğini der.hal takdir ederek bir kartla 
gazetemize miiracaat ederek aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık abone 
olabilirler. 

Tefrika ve romanları takip eden okuyuculanııuz lıangi günden 
itibaren gazete alamadıklarını bildirir ve talepte bulunurlarsa o 
günlerin gazeteleri de ayrıca kendilerine gönderilecektir. 

Abone fiyatı şudur: Aylık (90). üç aylık (2.70), altı aylık (5.40), se
nelik (10.80) 

[ Adr•• : latanbal Cafaloflu, 
desi /ltdam idare dire#ıt6rliifü] 

Nuruosmaniye cad-

Zehra adında 17 ya§uıda bir kız, 

Sulta.nahmette oturan tanıdık.larıııdan 
Halit Ziyanın evine /l"ltmlşlir. Halil 
ZJya. işi olduiu için gideC('ğini. i!l.erse 
odada akşaına kadar~ oturabileceğini 
kıza s~ylemiş, Zehra. dıa. muvafakat 
ederek yatala. uzamı> yatmı~tır. Blr 
müddet sonra uyaııan Zehra Halit 
Ziyanın glderkf'..ıı oda kapısını üzeri
ne lUUUcnıiş oldulwıu KÖnnibt ve dı
varda afiı1ı bulunan 60 lira kıyJnctiu· 
de bir fototraf makiııcsi.ııl aldıklatt 

sonra kapın.ın kUidini knınış ve ('1-
kıı• gltmJl[ftir. Halit Ziyanın şiko\yeti 

üzeı·lne yakalanan Zehra AsUye ikin
ci C~za mahkeınesiııde muhakeme C• 

dilmiş ve fotoğrafı bJliihare iade et
me-k ilzere alihf1nı, kilidi de hırsı::.c

lık yaptıktan soıll'a. kaçmak için de ... 
iti, sıktldığında.ıı dışarı çıkmak irin 
kırdığını söyleml~tir. l\tuJıaketuc ne
ticesinde klJldiıı kaçmak i"lıı kırıl· 
madJğı, ucak fotoj..-afı raldıjı s.abit 
olduğundan altı ay hapsine, fakat 18 
yaşını ikmal etınedlğlnden ce'lasınm 

ile buçnlt aya indirJlmesfne katar ve
rilmiştir. Mevkuf bulıman Zehra 18 
1rün sonra ınabk(unlyet mÜ<lıtletI.ni tk-

~========================~ 

ıne.l edecektir. 

Kaleci Necdetin muha
kemesine devam edildi 

Demir"POr • Galatas:ıray maçında 
hakem Tarıka. Yumruk atarak )•.ıra• 
lamak suçu lle l:tskildar ceza mahke
mesine verilen Deınirıspor kalecisi 
Necdetin muhakemesine dün de de· 
vam ed!Lmi!;tir. 

Dünkü celsede l\oluhtar ve Nc!cdet 
tja.lıit olarak dinlenm!şlerdJr. Bunlar
dan Muhtar hakem Tarıkın Necdete 
tokat ve yumruk vurduğunu söyJe
:mlş, ıliğer şahit böyle bir şey ıör· 
mediğlnl ifade ehniştlr. Suçlu vCkili, 
avukat K:Lıul Nazımın da. şalıft olıırak 

dlnJenmesini JstemJştir. Bunu mütea-
kip maznun Necde&ln hakem Tarık 

aleyhine açlılı davaııw evrakı mild· ı 
del umumillklcn gclmeııtı gibi An· 

karadan lsllnabe yoluyle aldırılan ha· 

zı şahitlerin ifade~rlnin do henib 

rönderitm.ediil anlaşılmış, bunlann 
gelmeleri ve avukat Ki.mi Na~ıııuıı 

celbi i94ı muJıakemc başka g-üne bı· 

r:ılcılmıştır. 

NOTLAR 

AÇlK GÖZ 

KİME DERLERT 

Dünya. kuruldu kurulalı açık 
gözlüliiiiln muhteUf şekUlerine 

rast ge1iıllllbjllr. Fakat, bu sünün 
«.açık ıöz» Upint merak cdlyorBa
nız. onu sb;e şöyle tarif edebili· 
rb;: 

- Anadolu içlerine 1ridl.o ına• 

kara, astarlık bez toplayanlar .. 
Fakat, Konyalılar daha a.oık 

göz çıkmqı ve açık gözleri ense• 
)emişler! 

KÖMÜR 

SATIŞLAfü 

- Kömür satışları ,gittikçe ar
tıyor! 

Bn, Comhurlye~ refikimizin 
hayret ifadesidir. Fakat, bunda 
ha1re(. edilecek ne var, anlıya.

ınadtk. Tabii herke• BaJ' Nadi 
&"lbl kömür ocaiı sahibi olmadı· 
tından ötürü vaktJnde eviııln ve
ya müessesesinin kömü.r anb3r1 .. 
nı doldurmamıştır. Soiok bu .. 
tı?{9a kömür fJyatuıın da artması 
pek labfidlr. 

Bunda ne hayret edllecek, ne 
de yukarıdan bakıJaea.k bfr rıeT 
yoktur! 

NASllo -
BATTI? 

Kızdırmak, nasıl battı • 
Tabii kimse farkında deflL 

Herkes hayal kuvvetine daJ'a• 
nıp labmln yUrültbor. Fakat, eli 

doirusu l'•Hba döri mil süratJ ve 
sigorta edilmiyen teknesi ne de .. 
nize ar.Llan Kızıhrmaiuı dört dal· 
ga. şanı.arı ile paroalanma.sıdır. 
.Bu şanıar, bari bizlın de yüzümüze 
olsa da 4 miJ1ik ~i«orta dışı şi 6 

leplerlıı denize '1ıkmasüıa izin 
vermesek, 

Gemiler par~alaııabiHr. faka,, 
26 vatandaş 28 Kızılırmak şlle»I 
deferlııdedlr, 

NE YÜKSEK 

ZEKA ESERi 

Bir arkadaş yaıl.!ılwa: 
- İnl'iltere harbe yeni hazır .. 

!anıyor .. 
Serlevha.suıı konnuı. 

Nuri Irm:ıl<: 
- Ne yüksek zeki! .. 
Dedl, ili.ve etti: 

H.iimU 

- Cevher deıllfhı ı,.ıe böyle 
yumurtıanır! 

BİTİYORUZ 

BİRADER! 

Naci Sadullah, muharrirlerin 
ve raı.eteeiJeriu azaldıiwa baka .. 
rak: 

- Ne oluyoruz bitiyor muyuz? 
Diye soruyor. 
İlii.hl birader, bunu uzun uza .. 

dıya bir istifham muamması ha· 
llne sokmaya ne lüzum varT 

Bltlyoru• .. Bem de ne bltıı bl• 
llyor musun?. Bir tane, yenisi 1e
tf.şmemecesine bitJyorus. İnan
mazsan, «Tan» a bak, imzalara 
ba.k, bu da yetmiyo~a. kendine 
bak! 

Günün mevzııları : 

FiN - SOVYET HftRBi 
Sovyet taarruzunun netice verme

mesine amil sebeb nedir ? 
Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Fin a:eferlne yarllll milyon, batta., 
bazı mütcmmlm mahlma.ta ıöre, 760 
bh1 kişilik. ıneıbip bir o!'du ıauis e 6 

dUdJ l'e yeni vaziyetleri kat'Şı.lam.ak 

lobı l'tırlclekl ordu meve-udunun bir 
.milyona iblii edilmek istendlii du· 
yuldu. Bl'o!>ilonun Karpatlara doğru. 

hareket icra et&lll sırada Çar ordu.-
1arı mevcudllDUD 15 milyona yüksel
dJIJnt biliyoruz. Şimalden inen ufak 
bir kuvve&, Brosllof ordusunu geri 
atmada büyük &iidlik çekmemı.u. 

Sovyet ordusu, te'1hizat bakunın

dan dünyanın en yüksrk bir ordusu
dur. Geçen yıJ, Voroşilor: t<B.Üs ordu 6 

sunda. bir kolordu topçusu bir daki
k.adi\ seksen ton çtııı, savuracaktır. 

Dünyanın hiç bir ordusu bu kudreU 
haiz de,(ildtr.• denıiştl. 

Bu, bir kolordu.da bulw1duiu kabul 
edilen 500 toptan beherinin dakikada. 
fara:ıa 20 mermi s:artetmesi demek
tir. Rus sanat merkezleri bu sarfiya
tı ka.rşıJıyabHecek bJr va:ıiyettedir

ler. Sovyetıerin, ordulaı-ına en büyük 
ehemmiyeti verdikleriul öledenberi 
Alman a.skrri edebiyatında görüyo
ruz. Bu ordunun malzemece yüksek 
buluntlufunu Alman muharrirler de 
dalına teslim etmişlerdir. Finlandiya

ya. teveccüh eden Kızılordunun, ufak 
Fln ordu.suna baş efdlreeek bir hazır
lık yaphftnda şüphe yoktur. Sovyel 
hareket ordusunun, Fınlandiya. fklbnl 
ile istinas etmesi dikkat IÖ:tünde bu
lu.nduruJmuttur. Leufngrat g-amlzo
no birli.klerlnf Siberyadau relen kuv
vetlerin takviye ettikleri anlaşdmak
tadır. 

Fin mukavemetini besHyen kuvveL
ieri bu sütunlarda teşrih ctmiştJm. 
Yurdu için savaşan FfnlandlyalJ. her 
şeyden evvel hünJyet Vf' i~tnptJH 11~· 

ruııda severek can vermek zamanının 
geldifine kanidir. 

Fin eri, dünyanın en kuvvcıti sport
meuldlr. Tabfatln g-üclüklerfnf yen
mek, onun l9iıı bir zevkUr. Finler, 
muJ1arebe lofn yetişmiş ve hazırlan
mışlardır. Fiµ.U kadm ve çocuk, hA.t
ta yetmişlik lbllyar salhurdeler de, 
yurtları için ma.I ve c:\.ularını feda. 
etmrx. nzere &ar ve zarar mcyaanwa 
ahlınaş1ardır. 

Fin münevveri. tatil de\·resiııl lıa

rimlni korumak için vücud:ı getirllen 
!Kanııerbcfm müsiabkem nuntak:ısıu

da çahşnıakla reıılrnıtşUr. 

Cinden auJ&{ltldJiına .l'öı·e KJ:ıılordu 

ara.ti, ~oluk, vatanının lıcr kanşmı 

ölesiye müdafaa tden teçhlıatb askrr 
ve SIKtrld ve l\laJlno müsıahkem bal· 
Jarıudan farkını müdafaa. manilerl7-
Jo cenkleşerek harbediyor. Fakat Fin 

ordasu kum.-nda he-ye&i büyük bir 
se::vk ve idare kabiliyeti zöstermi'jtir. 
Bu kabillyetioiu de fevkinde öde\.~JJİ 
baş.arnı~ kudreti a'"eldftini düşünmeye 
bile lüzum J•Oklur. Zanıan relir ki, Jn .. 
ta., kwnanda hatasını kani1le telifi e
debiUr. Kaldı ki FJn yüksek k11Dlan~ 
da elemanlarının henü.:r: bata1arınd.ıo 
bahseden de olmamıştır. 

Flııler, hasını yormayı ve yıpratma .. 
yı bilmişleı·dir. EA.sen iklimin ~id

deil altında. yorgun bir haJc ciren ta· 
arruı: kütıeleı i, a~1er tı~lı..ıran ouv

r&«elaı·a. cesaretle saldırmıılardlr. Fa
kat Fin ha.Uannı nükine ile Junnak 
mümkün olu.m11.mışhr. Finler, defi ,.e 
tard kaldelerbıi iyi öğrenmiş bulun

duklannı., mukabil taıırrw.a rer.mek .. 
le ispat ediyorlar. Da~nuna nispet e
dllemlyecek derecede ufak, tabJatiy:

le ınalzemect" de çok. dfın va:ıiyette bu
lwıa.n Finler, bu teşebbüslerlyJe llıti· 

yaçlarını da tatmin ı-tmek fırsatını 

bulmuşlardır. 

Fiu mu.habere şebeke..,i.nin inilz:ımı

m da takdir etmemek mümkün de
fUdir. Her &'l'UPUD V~7,İ}'e0ndeıı ba..<t· 
kumandanlık tıı.m ''aktindc haberdar 
hatta bu vaziyete oaresaz oldu# Fin~ 
ler hareket kabiliyetlerini yalnız ıno
t.örlü ve z.ırhh kuvvetlerine değil, 

doğduğu gfuıdenberi tabia.lle müca
dele eden erlerinin sürafine be>rçJu. 
durlar. 

Çok defa kapalı olan hava, l'örüşe, 
isa.betH ateş icr:ısına müsaade edeme· 
miştir. Bu sebeple, yakın muharebe
de makineli sillibın roJii Vf' mü:-..:ıdf'· 

me kuvveti tesir gö';fermijtir. H-.va· 
dan keşif, gözetleme. alcş Jdate!<.İ iş

leri intizamla yapdamamışiır. Daki
kada 80 ton relik Jıarca;ran kolordu 
topcnsu, bu darülh:ırbe ya getlrUeme .. 
mlş, yahut iyi görüş ,.E" vuruş tm'kfuı .. 
ları P1r1"' f'dememiştlr. 

Finlandlyada uyuşturan ılık hlr 
hav.ı ~-ert11c, 111tibaba ve mücadPleye 
sevk.eden ha'3in bir iklJm vardJr. Ta
biat döve döve bu insanları yeli1'tir

ınistir. Şüphesiz. sağlanı bil· ruh kuv
vetu bir dimafd:ı bulunur, burada 
spor yabuz ıel·k dciil, aynı Jıa.yattır. 

Burünkü muvaffaklyet. de o hayati
yetin parJak bir tez.alıü.rildür, 

Fakat bu harbin neticesi mukave
met. teçhizat ve mühhnmat derece
sine güre öJçülecellne göre Kızılor· 
dunun mul•affakiyet za.ma.hma batlı 
bulunuyor. 

Müthiş soğuklar 
Rign, 27 (A.A.) - Baltık mem

leketlerini istisııai bir soğuk dal
gası istila etmiştir. Riga'da ha
raret derecesi sıfırın altında 30 
dereceye inmiştir. 
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Garpte müdafaa, fak 
taarruz nereden ? 
Fransa. ô;lfvekJJi ll. Daladler b · 

k:ac ıün evvel l'tfcbu.'ilar metlLtind 
atdıtı itimat rtyh1den evı.'el ~Oyled 

il nutukta ıarp oephe~bıdl'ki ın 

ha.rebeye temas ederek dcn\İş ki: 

«- )lüttefJk. devletlerin, bllha .. ., 
İnı-Hterenln mü..C\temlekelerden } ran 
~adaki h&.rp repheslne getirtteği kuv 
veUeri, hazı.r1ıklarınuzm 
masuu bektemek\eyi2. 

tama.ın1an 

Bu r;ebepl 

ruütteffk: kuvvetler Alm;ı.uya ordu 
suna karşı taaı·nıza ba..to;Jamam;ıiı, m · 
dafaa -ça.:7.lyetiııdr drvamı teren, rl

ını-ktedlrler."» 

Garp cephesine ait lıarp tebliğlt-ri

nin keşif ko11arı, ıuevzii h.ıı>çu düel

JoJarı, islik:,,af uruştarı kaydebnesini 
sebep)frini bu i-ıahat ayduılatmo:k

ta.dır. Ha'lırhk ue zaman bitlrilecelı... 

taarr\lza nt zaınaıı ba~ı.uıacak? Bu 
suallere talun•ni cevapları }tt"aruı.a ve 
İllS'"lltere erkıiııu harbiye hl"yetleri ,·e
reinllrler. 

4 ay kadar e\.-rvel lurp ba~layınca 
Leblstana 7apbklan hücumlarla ta
arruz hareketlerine .\lrna.nya ordu!)u 

tolrafından ıirişUmltU. İçbıdc bulun
dujumuı aşu- ba.~wd&, SovyeUel'in 

Fhllandiyaya Jaücumları ı-örüldü. İn
.:-lltere ,.e Fransa ordU!'tll hiç bir ta

arrUJ.i nıultarebc:,i yapınadı. Fran!i.4 
bqvekiliniıı izahatı, kaydeyledlflıul:1 

ı(ibl, müdafalıUlm belli olmayan blr 
zamana kadar dtvam f'd!'Ct'fJnj i.sv:ıt 

eylemektedir. 
J~onebi k'a>·naklardau gelt•u. bata 

ıazeieJere rt"Çf'n haberlerde, Alman ... 
ya vr Jtalya hükümeUf:'riniıı Balkan
lara alt i~Jeı· tein anlasma müzakere· 

sinde bulundukları bildirilmektedir. 
Fransa ıaıeteleri, .·imal ve ~imali g-ar 6 

bideki bltarp,f ltüçük ~ı\vrup:ı de\"lel
lert»ıin, mü.$terek taarruza bedel oı.. 

mahırı, ihtimalleri tiı ~ indl' mütale
alar neşretmektcdirler. Taarruz mu
lıarebelerine .\Jmanyanın ba.ı;JadıJJ .. 
na g-öre. garp rephesiııde müdaf:ıa 

harbi devam eder1'.en. ~erelerde, han 
ıt mmt.akalard:ı. yeni, yeni hücum 
sürprizleriyle kar.!>ıla..~eaiının bugün 
den kl""itirl1f'miyereii söylenebilir. 

H.UIİT l'ITRİ IR)JAK 

POLiS 

Arabadan ire-ken 
yaralandı 

Ceru!clkö.J:İindf> Jlo,·n.-,h::ı~1n 

da oturaıı Habibe adında ya~lıca 
bir kndm nrobadau inerken, bey
gholerin ürkmesi neticesinde ~·c· 
re diişn1i.i~ hn~ıııdan \'e ellerin
den yaralanııııştır. Yaralı Hay

darpaşa ha tahaııesiııc kaldırıl -
ınıştır. 

Bir amelenin kolu koptu 
Yedikulede Gazlıçeşmedc Ha

cı Hasan sokağında 34 numaralı 
Nimetin idaresindeki tabnkhnne· 
de çalışaıı aınele 34 yaşlamıda 
Mustafa Yanık sağ kolunun dir· 
seğindeıı yukarısını süratle dö 
nen bir dinamonun kayışuıa kat 
tırnıış ve kolu kopmu~tur. Mus 
tafa baygın bir halde Balıklı lıaır 
tahanesine kaldınlınıştır. 

Oı·dunwı kuvvetlendirilmesi her 
Fin1bıln nazarııtda bir gaye idi. Or

dularda tank silahı çapının tespit e· 
dilemediği bir ıünde Fin ordusu, hu· 
susi bir sllillla tauk savletıerini kar .. 

şılanıaktaılır. Şimal memleketleri 
(Finlandiya.da) t,lr orduya lizım olan 
tüfek. top, barut ve tank' clbi her 
şeyi yapmak kudretindedir. Bofors 
ve Nobel fabrikaları bir çok ordulara 
sililı ve barut yetiştirirler. Geniş Fin 
kıyd.annda hasını donanm.3$ını uzak- ~ 
ıa,tıraıı. çıkmalarına imkıin b1rakmı

yan müsta.lıkem üsler tesis edilmiş

tir. Çok imtidath sınırlarda Majino

ları andıran müst.alıktru bölgeler. 
batın medeni milletler arasında. nis
petler yapmaya imlı:io bırakmıyor. 

En yüksek ilim sevlye.,lne sahip Çe
kosıo,•akya, müslahkf'm ınıntakalarmı 

ve en son sllilı ve vasıtasıoi. varın
caya kadar ordusunu, sllih patlatma
sıuı beklen1eden, teslim etmi3tL Po
Jonyannı beceriksizHii birpok yazıcı
lara sermaye verınek te devam ediyor. 
l.Tfak Fhı milleti, arazisinden, arazi 
örtü~iiııden, ikliminden, hareket k&
blliyetlndeu, kuvvet alan bir avuo 
lıısau camiası, öyle şehamet eserJerl 

göstermektedir ki, tarihin kaydettiil 
bir {lok kahramanlıklar, bunan ya
nında. sönük kalmaya. mahkiimdGr. 

Korgeneral H. Bıyıktay . 
merasimle defnedildi 

Merasimde binlerce kişi bulundu 

Fakat bu kahromaıılıkları besUyen 

tabii kuvveUer ve yabancı kaynaklar 
Sovyet Iıarekitım haflllettı. 

Taarruz, bh' çok istikameUerde tey ... 
cih edllmt,tir. Kuvvetine, manevra
sına ıüvenen bir ordu ipin bu teşeb
büs hiç bir lntlkada yol açmaz. AD· 
cak müteaı·rız ordunun, mildaflin ha.
reket ve tctebbüs kablUyettni hesa
ba katması lirun ıe~lrdJ. 

Fin kayak mü.fre:ıeleri bir ~de 
130 kilometre katettiler, 

Bu oynak müdafaa ile, cephede her 
delmeye derhal eevap verilebildi. 

Sovyet ordusuıuuı, siklet merkezi 
lıile, dıırbeslu 1 merkezden tevcih ede-. 
ceii zannediliyordu. Fakat Manner
heim ordusu da bu nazik vazlye&I 
gö• önünde bulondurdu, bu savleti 
ka.rşıla.dı ve kanlı 2ayJatla. cerlye at
tı. 

Bu müddet zarfınd" şimal ırurııbu 
zayıflı, çekilmek mecburiyetinde idi. 
Evvelki gündenberı Sovyet şlmat or .. 
dusunwı da kalktlfı 7ere doiru oe
kildljlnJ öfreıdyoruz. 

Sovyet ordusu, soğuklarm takat. 
fet'Sa oldufwıa, bir ~ok engellerhı he
saba. katılmadıiını mazeret olarak i
lin etli or, Kwlo 

Kor.-eneral BaUs Bınklanıı eena .. merasiminden bir lntlba 

Evveli<! cece vefat ettıllnl lees.ör• 
Je haber verdiğimi• İstanbul kuman· 
danı Korreoeral Halis Bıyık.tayın ce
nazesi dün saat 11 de merasimle Gül· 
hane hastahanesinden k•1dır•lm1'&ır. 

Cenaze alayının önünde matem 
havası çalan askeri bando, onun ar
Jcasuıda Reislcümhurun, l\JII1et l\o[ea .. 
llslnln, Başvekilln çelenkleri bulunu. 
yor ve bunları, parti, İstanbul komu
lanlıfı, vtıi\yel, belediye, halkevlerl 
ile dlier birçok müeos•••lerin yelen • 

arabasma vazedJJmit tabutu ve ona 
takiben de General Kaıım Xarabe· 
kir, Vali Lfiiff Kırdar, meb11.slar, ıe
neralle.r Vtt diie.r yüksek rütbeli aa
bilau, nterhumuu dosUa.n, yedek su .. 
b•J', Xolell, l\Iallepe ..ı.ert liseleri. 
askeri kıtalar ve kalabalık bir halk 

kütlesi cen .. eyl lalı:lp ediyordu. 

Cenaze, bu şekilde Gtilhaneden Ba· 

yazıda celmif, Bayazıd eaın.ilnd:e n.,. 

ıruı:11 kılındıktan sonra aynı 
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35,000 tonluk ilk zırhlıyı filoya 
• 

sokan ita/yan donanması oldu 
1 Yazarı : ABiDiN DA VER l 

Fransız Başvekili Dalad)·e, 
İııgiliz - Fransız denlı bikimi -
yetini teyit edecek olun 35,00I 
tonluk ve 30-32 mU süı'atladd<i 
ıw.ltlıJarıa ln•aatı tldl edildiği· 
ni aöyledi, Bu münasebetle bli -
yük devletlerin yeni zırhlı hı.
patı hakkuıda uııılümat verıne
yı faydalı buluyoruz. 

Harp ınnileri İD!aatında Ya· 
fington ve onu lakiben Londra 
deııiz muahedelerile yapılau tah
ditler stıya düştükten ve dcııiz 
le5lilıatı alabilciiaine bir oeyir ta· 
kibine baııladı.ktan •onra, bütün 
büyük denuci de\ !eller, J:i,UUO 
tonluk zırhlılar yapıuatıı ba~la· 

mı,lardı. Bunl.rıu umuıııi>·ctlc 
380 tik toplarla tcçhiıü \'C sür'at· 
!erinin takriben 30 wil oln1a>1 
kararlaştınlmıtlı. Bütiiu bu ııe· 
milerden ilk hitmete dalıil olan 
İtalyanın Vittorio Venclto, zırh· 
wı oinıo!)tur, Bu yeni :rırhlılara 
umumi bir göz atalım. 

Almanya: 

Alınanya, 193G senesinde G. 
ve ı-· markasile ii<i ::5,000 tonlıık 
&ırhlı)<ı 1936 da kuııia koydu 
Jıunludaıı biri Wilhemsbaven • 
deki de, let ıu,anesindt:, diieri 
Bambıır"taki Blobw und Voss'da 
yapılmaktadU', 8 taııc 38 lik top 
12 taııc 15 lik top ıa~ıyacaktır 
boyları 2tl, ~nleri 36,, ~ektiklel'i 
ıu 79 metredir. Daha lazla tafsi
lat ne'i"edilmenıiştir. 

/n•iitcre: 

İn&ilıcre, kaybeUiği kıymetli 
zamanlan telafi .iı;in 35,000 ton
luk 5, 40,000 .-eya biraz daha 
büyük 4 zırhlıyı tczı;ruıa lioymıış 
tur. 3.3,000 toııhıkların ioiııılcri 
\ıınlardll': Prioce of Wult'>, J\.iııg 
Ueorıe \, Jellıcoe, Betl•~, Au
soıı. Öteki ilı.i•i Lion 'e Temc
rairo'dir. lJıııılar muhtelif teha· 
nelere taksim. edilmi~crdir, ilk 
ikisiniıı 193 da iıı~a,ına ba~laıı· 
mı~ olup 19-10 la bitc;cckfordiı. 
1937 senesinde tez:alıa konul . 
mu~ olan diğer ü~ii 19t0·41 de ik 
mal edilcccklertliı-. 

Bü) likleriıı in•a>ına 19aıl de 
baı,lilnnmtır: 1942 de ikmal o • 
!uıınıuları muknrrcrdi. Yeni İn
giliz ı.ırlılılan hakkında aı cok 
malumat neııredilmi tir. :JS,000 
tonluklanu ıı.ür'alleri :ıo mil ola· 
•al..tır. 10 tane ~5G lık top 16 tane 
132 lik lı;ol\ a d.-Ci topu, 32 iane 
40 milimetrelik ha\·a defi maki
neli topu ta,ıyacaklardır. Bu nıa• 
kineli toplu ,,.,kizer •eki~cr ta· 
biy edileeekfü'. Zıı·hlılomn bi
rer ta:y:'\·nre nlnıaM_a ınnh~u ka
tapültii , . ., dörder deniı tayy11 • 
resi Jııılıınat~klır. ;U;ıkinelcri 
130,0UU beyı;ir kıı\ ntinde ola • 
<;;ıktır. Sıı ke•iml rinddd 1.ırh 
lu"ak 40G uıiliınetreılir. Boyla
rı 226 mctr~. enleri aı.4 ınetre, 
~ektikleri l 8,li m~tr~dir. 

uort bıiyük ııı·blulaıı iki inin 
yalnız zırh kıı~•kları hakkında 
maliınrnt 'ardır. Bu lnNıl<lar 
431 milimetre ol caklu-. Toplıı· 
rın 4ft_.6 milirnctrl" t_-aınnda ola
ra:;ı tohmiu f'dlliyor .. fü.ı son kı· 
zağa konıılan di~cr ikisi halı.kın
da bir. nıalüıııat yoktur. 

;or.Jn•a= 

• 

!er hwklı.ında fazln ıııaliimat yoJ..
tıır. 

Japonya: 

Japonya 1937 ~enc5lnde iki bil· 
yiik. zırhlı inşasınn ba,tan1ı~tır. 
Bıınludnn brrinin Kurc'deH clcv· 
Jet te"•ncsinılr, ötekinin de Na· 
yasal.i ıle ,\litsııbishi de ~ upıl • 
makta olıhıi;ımdıı;ı ba~kn hi~ taf· 
'ilüt ne~re~ilrııemi~tir. tonajl"n 
bilt~ n1ahııu dc:l'ildir. llun,arın 
42 halla iG bin ton oldııı.ıı hak· 
kn1da ri,·a~·ctJC"r deveran etmiş, 
inglltere, Anınil;a ,.e Fransn ta
rafıııılan gemilerin tonajı \'C top
Jarınııı t:apı hak.kında rt'!iıtntn so
rnlau suullcre, Japoıı~a cn•p 
vcr1ncn1iştir. 

Amerika: 

An1\·rika da, dt:nizdtki ii~tüu· 
liiı(iiııli lf~> hl'lmrmcl. için 2 ta· 
ne 3S,fl00 tonluk 4 tant• de 36,HIO 
tonluk zırhlı in· a ... nıa b~t~Ianu!j
tu.·. BL.ıtl4.lrliau \rn<::hiuglou \'C 

Norih C nroJina is:ııini t;ıc:ıl·an .. 
lar 19~7 de kıLa~a hontılıuu~ o -
hıp 1911 de ikınd cdilecckl<rdir. 
Alubanıa. lııdiana, .:\1 ~ath.u!»etts, 
Soıııh Da_kola adları \·crilrni< u· 
lan diii;cr 4 gcnıidcn iki önceki 
ı ~:ıs dl'. dif:~r 11<i~i de 1939 da kı
;,·aja konulnuı laı·dır. lluı;ların 
6 sı da 70.00ll bcyııir ku\\'etile 
2i mil ~ür'ııtiı;d• olae~ktır. 9 ta
ne ~66 JıJ.. top, 16 tane 121 Jik ha,·a 
tll'fi topu, 16 iane 10 lık hna 
ddi lupıı. 20 tau .. hava d..Ci ma
kineli tii~,·ği, 2 k.\lapiilt 3 Llco.iı. 
ta) ~·an·'i ıa. ·~ uco.kfardır. Boy 
ları :19, rıılcri JJ ml'tr.,dir. 

Socyet le r : 

So\·~l'tlerln ~;.ooo tonluk biY 
:11rhh .. ı iııı..:ı haJiJ;dedir. Adı Trc
tij lnı..rnatioııal olau bu &emi
nin • iir'ati ~i;lt·bi ihtimal 30 ınil 
ulac•ktır. 9 tlloıc 1116 \'C 12 l••ne 
ı:; Hık tup hı ·~ ar~ğıodan fada 
n1;.1ıl\\U\o.t ıtt:!'ort·d•inıcıui tir. Ağır 
top1nrıuın Anı~t ikadK ~-ııııı>ılacu· 
iı ~Ü.\ 1t"uiyor. Hu gcıniniu kızu~ 
&::a koudu~u tarih ,-t~ te.1 ·a..h da ı 
ııı cçhuıdur. So\ ~·l'llerin 411.tJOO 
tUl'lluk 'e ;ı:.ı nıil . iir'atiııde iki 
hii".'·Uk ıırhh dalın Japtırrnak \ 
tao;a;,·,·urhırı ,·nrdır. 

l'raıı,a 33,CWO lıınlıık 4 )·eni 
zı"hiı aptırınaktadır. Hıııılarm 
iki taıı•si 193:; te tl'•gulıu kcnııl· 
nııı~ n hiri 1939, diil'ri rn10 til 
ikıııul Nlilıııc i ıuulı:u rcr bıılıuı· 
oıiş olan lı:n:. defi topu 8 tane 
du·. t'akaı Jo'r;>n~ada sıı,yııli•tl~r 
i~ b·ı~ına geldikten ı,onra. aıne· 
le az""ınlık. etıni ·e b:ı~J ını~ ,.e 
J.\... i su;•tlr-ri az lnu vdngu i ... 
tiu hu ~ene hitmt'!'ti itzuugc-Jen 
l!id><'liPu hala ikmal edil•ıııc . 
m'.stir. JJımlar111 hiiı-'aıl.-ri 160.t•OO 1 
lwygir kun ctile 32 mil, belki 
tlaha zh·adc ofacaktır. 8 taı><' ~81 ! 
lıl .. ı;; tan 1~2 lik top, 12 iane • 
1'10 lii!, ~i(kr ci(lcr hıhin cdil
ıni-. olan Jı:.ıxa ·defi toını"' 8 lı;.ne 
3,i lik h:"a defi topu, bir kata· 
piill 1 dt'n~z ta ·~ ar.:si ile ıııüech
hudirıcr. Zırh kı.,.,.kları 22;; · 
4fM' nıiliıuetrt', zırh gH ~rt~lc.-ri 

a"'Jehi ihtİlnal 2ft0 nıilinH·trt• ola
r<tklır. Boyları 2~2. enh•ri :ı:ı.ı, 

•·d tık teri "' 8,1 na tı eclir. •'ran- ita/ya: 
sızfarın c•tcnı<"nc(•nu \'t.' La Gas-

Akdcııiıi .:\lorc Ko•trom • bi
<'O'"• c udıııı lu ı~ an i1'.i 3:i0fJO ton- zinı deıdz,,. )'apınnk sC'\·dasuıa ka-
luh: zırhlısı d,ıha '31'clır. t9:::S de 1 pılnus olan iıalya, hiiyiiJ ... ıırh
te1u5ha. koınıhnuş olan lıu genıi- ı lılar in~u. ında di~('r dl'\·I tll'rin 

1 

lıcpsimlcn tetik davranmıştır. 
1934 scne•inde .kaaia koyduiu 
Vittoriu Veneto ve Littorio zırh· 
lılarını Mrasile 2~-7 ve 22·8-18J7 
de denize indirmiş, bunlardaıı 
birincisi, bu ayın başında tecrli· 
helerini ikmal ederek filoya &ir· 
mi.tir, E~i J..itıorio da, 1940 sene· 
sinin ilk aylarında ikmal edil -
mi~ bulunacaktır. 

811 iki ~ırlılı 150,000 bcyı:ir kuv 
v<'liDIİ<• 4 makine ile 3.0 nıiı siır"n· 
tlndceıirlcr. 9 tane 381 lik, 12 ta· 
ne 15! Jik tnp, çifter ~iftcr ta
biye cdilnıi~ 12 ta11c 90 lık ham 
defi lopu, 20 hava defi makineli 
tüfeği, 2 kalaplilt, 4 deniz tayp
resi tn~mıaktaıtırlıır. Boyları 230, 
e11lcı; 31,6, çekti~leri su 8,5 met· 
rc&:r .. \Hl.rctteplcri 1600 ki~idir. 
ZırhJaı·ı hnkkıudJki ınaliırııat 
kıı,aklarmın n4lclıi ihtimal 2j0 
ıni!imelı'c olduj;uııdwn lbareltir 
ki, bıı da, ~arılı'! olsa ~~rcktir. 
Koc;ı zırhlıya dnha knlm bır 
kuşak konulduğuna şüphe JOk· 
hır. 

ltnl) anuı J:oo\a \'e İnıpcru js
miııdc iki :ıs.ooo tonluk zırhlısı 
dalııı ) 8JHinıakt.1<1ır. llıınlor da 
Ölf'kllerin eı:ulir. l93~ !'ıc11cc.i1ıde 
kıza;(a konulmuşhırdır. 

İn~ası ikmal edilen \'it!orıo 
Ycneto, iki giiıı bir gctc Aılrı • 
3 atik deııi<iııd" makiu<> tecl'libc· 
teri Yi1}ltıktau ~onra. ı11en:-.uı> ol
dnAu 'fricstt~ lin:anıuu gt•lnıiltir. 
Bu \nrctlr it,tlyu. tliin)nııııı en 
) eııi zırh11"na ~~bip Jııılunıı -
yol'. Bu ı;enıi İtaly~nııı l"ınımü 
llaıbiu soutıntl•t A\ u~tur' ..ıJLIMra 
kar" kazaııdı~ı Yltıorio \·eucto 
ıaf("rintn utl1111 tu~uuaktaciır \.C 
o z«frrin 21 inci :, ıldi.iniiınünde, 
filo~ :ı illihuk elın,i~tir. 

AUIDJ!ll DAVER 

Amerika - Arjantin 
ticaret mü:r.aker<:leri 

\'•~inı:hm. 2i (A.A.) - Aııll'ri

ka \C Arjantin arasıııda bir ti· 
rarct itilitfı akdi i<:in cerc:. an e
dl'n ınüzakerclt-r tan1aınile nor
mal hir s~kildc de,aın ~tmckte· 
dir. 

!'$İındi~·c kadar <"cnebi nıcıulc
kl'tirrlc tie:ırct mııahcd.-si akdi 
i~tiu 

)alnız 

girl~ilen n1iizak"reic-ı·dcn 

ikisinin mll\-:ı(fak oldu • 
ğu hu ıniiuaschetlc h:ıtırlntılnıak 
tadır. 

iKDAM. 

• 
Kırdığımız rekor Iıç.mizdeki şey-

tan-Nasreddin hoca öldü - Beledi
yenin kömür işi-Valimizin şikayeti 

1 YAZAN:Sls 1 
Kırdığımız rekor 

Fırsat dıiştUkçc 

kvtdi kendimiai 
lenk ıı ..ıcra: 

- İçimizdt ı\v
rup.ı. muh&rrlrle· 
rt ıya.rıatla mu· 
•arriı' yokt dorlr. 

Olmamt'<ı ôftı 

tabiidir. Ciinkti 
Avnıı")d~ mu· 

llanlrler de lhtı
a.s k(lıJl&rıc.a. aY

-
nlru1Şl.a.rdlr. 8osyo1oiidt'1ı bah~clıt..ı 
m1;.tıurJr ~·yrı, a..~erfJkten baJn•r<ifll 
millı•rrir ayrı, 8"Jn1.tı.:.n bfth:-c tn 

111ulıarrİr a1rıdır. 
Bl7de ise, ya.nl Ankara. ea.fld~lnde 

Lııc, kıuıııarlıkfa. rt.-;~1n1trk •c mwri
IM", kurına.• hkra ~.;;a':'IJhk ve rnusJ

kl 1na. ... hk atb:.LŞı ber:ıı.bcr si der. 
, i.nıdi aranızdan biri ~!kacsk: 

- Dur direcdı. m~tlıl Jl'nın-.:ıda 
ö1Je aı~h!ri muhan-itlC'r \'ardır kl, 
g6teJ .aııat :mtlntkki"1dl:?t'r. 

Ha bakınız, bu doğrudur. \"t bu 
dotru olan nokloda bhı Avnıp~ mu
barrlrl~rlnl bı-..tırdık; onların cok it•· 
kine cıkhk. BJr ıe:kor kırdık. 

Gt"Çen &iin, bir uıub:-rrlrlıntr., lı.t".m 
de tHodc Uk mrk1rP dlrılom:t•• olmı .. 
y&n tn taoınını.'h tn m"~hu: bir mu ... 
harrlrlm!., blr kalem d.ırbcslylc ope
ratör Nl'.'isrnl'nln bUılstnı. lht~aı.ımı 

sıftriiı lndlrdl. lliı.yiik bir Mf>h::tr"t ve 
Jıa.zaltatıa, profttörli.Jı x;ınhcı. h•,hi'
Jerlnl ortal·a. k<ıydu ~e r~c :ıy111 ll'~'\
ha.reı ve ha%akatl~ kendi dotrn t'"'
hW•rlnl yaıdı. 

Doiru"5U buna. rekor kımı:ı tl•ı·lt-r. 

Boş, bu l,tc klmse bi7c tri~t"mt:::. ~ün
kti bu t1rdlfımı2 ... rrkor1"r 'bini a•

tıl. 

içimizdeki şeyt~n 
Son &ünlerde 

btmrn h<'n1. n hfr 
.Jal'<'tede crİ\:imiz
drhi l:"yt .. n. ,,r .. 

lc,·naluınt .ıOrü· 

yordum da ok\l• 
muyoL"4um. 

i~lmlzdeld 1•1· 
tanı bllmrlc itin. 
okuma~ a. ne ıu. ... 
ttım var? İc,'hulz .. 
cltkl ~·ylan ma· 

en k6mllr satoaaıo için açbiı clcı><>lat, 
halka könıür\1 iki lil'a daha pa
h1'lıya _.lıyorıuıış. İ~tc b'111UD l~lıı bu 
ı••d• beledıye de"lt.ruıa k6mür 
lUks takslleı·Je mi •iıürii.lii)orı:' diyor. 

Hayır, belediye nakil itini uovz
Jabnak itin kanuna uyarak ek!dltnıe 
itin ediyor ... Tabii pu.l, im'-1, maka· 
"Vele, fu ve bu küli'ete &Jmıck ;atc
miyuJ~r bermutat celmiJerlar, iki üç 
arık C"Ö;& ele bu: eJUııOtmer~ ıirerek ııa
kll ücreUc•ini yi!Jı~ltJyorlar. 

Harıl bir ıeno erkekle t>lr rc.n9 luı: 
ı canılde ÖpiL.,,Ül'Wlarmlf. iınaın .161'
müş: «Ev ne re~Jetf Bu ne bayası.1-
hk? Bu ne JÜ:t!IUı:llik!• diye baiır
ruaya, baoLIJ"uıta. ırnç: 4lll11nlarm hl'-' 

biri dc~U İnıvn Uvıdl, '"'dtce yer· 
sWik!» deıni.ş.. 

Bt·lcdl);-eyc aı;ıalı yukırı ht'r .i:$hı 

ııalır.hl·<t mal o!ın~a da. ne şudur ve 
nt de budur: :.uJcce arttırın,. ve ek
siltmctUr?. Artacak ff"Y eksiUr, tklJi.· 
lt<"tk ftY art&r!. 

Valimizin şikayeti 
~ali vo brlrdi· 

ye ttM Dr. L(ıtfl 

Kırdar &et<'n g-üa 

tra>n\:aya bin
bl,"'k istcIJlİJ:', bir 
türlu blntnıc-mi • 
Gaı~tN ilcrt iraın~ 
aylard.uı ~ikı\yct 

f"ttl. c.BJr tr;un
\'aya. b!nn1rk Jc;in 
tam lJ~r f.;:t:4t brk
lt'<lln1~,. deUi. 

\·~~ıııur alhnd;l. tr3UI\ ;.ey bc·io.lt ınc
nln ne at·• olciwğ\WU h·;ıh\YAYa lıin

tll(•k l!iitt'ıntdeu, otomo'>iU'! :tı;t"rkcu 

tntnıv;l~ bt.~kli~ t'Ol<"rl '\.'C ır•mvaya lı,
tif uJanJ;ırı {Örf'rtk de du~·nı:tk ka
bHtli", :azrt~ltrtll'kl ikı't''' llt'.ı'i uku
aıakıa cU münıküudtir. Fakat uıuhtc
r('nı ',ıliıni,.: •Xef..,in\df> tc<:riibtmlc 
llian .,.ylt'rlm sa.n<1.:• di:\'tbilınck lçhı 

traınv;\sa blınuı,. Pek )·akında tranı
vay 8eftrl«'rlnJn :ık..,aya11 tar.ın-.rını 

her 11:..Jdc dHl't>HN·f'lı.tir. 

Gc: grlcliılı, otobli re;ı::tletiJıi.n, o
tobü .. rü. keJhitf'Uğtnin rc-c;.1ati ne ıör
mellle takdir edHcblUr, no ele ,ıt6.-

7etıerl olumat..la. '.\iuhterf'm \-a.Umi;ı 

bir kf".rc de utobu ... I! bintnırık lütrunda. 
bolun.sa. da bite şik:\· cflr-rlnl aıılJ !sil. 
Söılerlnl dcrlı>I ııaıorı dllıll:ıtc alı· 
ta1'ım11a. hl~ \Üphr11;l oluua.~u1 ... Oto .. 
bti.slerin yarıntlm tt=li yok 1 l&)ı ea 
dilm('~l lium &'eldlği .l!Oktıl~Uld.ı ken-

F erençvaroş geliyor 
Avrupanın en ince ve meşhur futbol artistı 

Dokto·r Şaroşi'yi merakla seyredeceğiL 

~'~~Y_A_z_A_N_:_E_Ş_R_EF~Ş-EF_İK~~-' 
l\U.earlaı·ın ı·ercnç\ar~ talı.unı is-

1 tan:bulda. *69 •"'9 7a.p~;,1.k. Merktı.i 

Avrupa. lapası .. mpt10•0 olan bo 
takımı ae retınek futbol heveslileri ı 
lein fÜpbeslıı blr tn .. •tltr. F:ı.kd o 

!akı111111 climaiı olan doktor Şarot11ı ı 
girmek biı1er l~i!l ~ık sdt tekerrür e· 
Mbllec•k C'lbl lalllerdea cktlldir. 

ı SeutJtord.eıı 'berJ J\v111pa. raAetelo .. 
rbıdeıı aılınt aıbın t.'ldp e!tlibn ~a
rı~i.Ji öır u ıtnJ.abyun: 

! 
ŞatQ\ii vakU>le bwaya. &enç Mac.ar 

.m~Ui taJ:.,mıylc selınjştJ. o ıaman 7a
ş:ı Oll ~('kf;d re('mlrordu. Gtn(" 1\fac..'r 
milli td.li..muaııı mrrk.:z: mua.vini. mev- ) 
kiludtı 07n{!mı"jtı. Şat'01;'i.uln uyaa 

ka.r)rı.;ınd:ı. rluydutuın lı2.Yr:tnhiı o 
r:ım&.ul-'r \-.llı'itı~un gaz1.:tcdc: uı.uu u
ı.un l i.7.!111'ftnn. BiliL"'\ ıncntk \ r JcU: .. 
~iik ~ilrrr ... iııin oyununda t;ir h:.k ı..u· 
sur bulabUmi.,1H·~t. Topu kaCt ... irle 
otdutu k'.ld:tr a;ı1oak1J.ı-lyle r3m rıte
mt .. lıllııl lll'ri sü.rdiil<'rdi. 

G.ıribi şu ki, l'j11ro"i menılrkcUne 

dUı~diıkhn bir az ı;onra k~hibüı;.ün 
Jdare~:Utr onu "n ta2l;t. ay:ık:a Jş ı-ô
!iİ:le><Tk bit ntt"vkit, nıı;rkeı.. n1uh;ı('iın 
Jtorint" ıt-çh-ıuc-ı..te bh• an ter('ddü.l tl
mf>dilc:ı·. 

Gt·uç mi!Ji takınııaclan ,\ nıilJi ta .. 
k1u11114 terfi edtoıı ~ilro1ioin futbolun 

kP•mrtini halLki)' ,.. ölçı•;ck rne!ttlt si 

oı·,·ıu-ımıırı bi:o hidi , .. otmtııthı.. l\lıt.

rar fcdN'asyon11 onuu metktı. ınua ... 

"·ı,, lıauında. daha muvaffak ordu,tu ... , 

nu seueıerce iddia eUlter. iki yer,lc de 

klru~rnin tıı küvük blr lu~\lır bula.- ' 

ruı:r~r<1.,it ~t'kJltle \';,tzlrtslni ~ap17or

ılu. 

Blr ı.ını.:ınlar İn "tli1. mHU ti\luruıuoı 
kJT'ıl ~ıilarıl.ll'ilk A\.raJ~a. .ınilh tıı.kı

mwın kadro .. u u1t\:zuubllh.. olıJulu 

vaki> ~iclltr IU~e :ı.vrıldılar. Bir 

ıu~nu ır:no artl'H .Avrupa. takımu>ın 

mrrktz nıua.vUı yerine, dli'rrlerl dt-

111rrkrz ruuh.ıtlı.11 nıe' li.ih1c ıı."'·lyor

larıb. ~roıl ıuutrhı1 .... 'iıqJ;;,rea bu iki ye

re birdf•n l<i.) İk s-örüldii~il sıralarda. 

o lki er f('tn .ı\1 ruJta pi aıa,..uula ne 

01uuculoır \.ardı~.. itatyanl;1.nn )İe· 

&k-t.tl•n o J:.tm;..nlar en parlak devrin ... 

de idi. Fr.ı;u"1rzların .\JlJL mtrktı mu.

haciınltri erkti~l ~utlıtnn !oı,e(;lnl Tnn
ıa hudutları dr,ından l1lttlrlyorav. 

AVU!-'rturya.nın, ('('k.l~lo'\·a>..yanın en 

yUk...ek O) uncula.n tam lınvam.l.ınndı. 
fdJJrr. Bunlar:1. ral'meu J\vrupanın 
tn lltrl l'elcD iDtMI mu~rhau.biJarı 

Şaroşl UstWıde ı•r>r ediyorlardı. So
nunda İRa'flfzlere k:.rşı ("tk::ıt'ak .-1.ı·ru
pa talumunn .mtrkeı mu.1.t' la )'fttnın 
ijarG$1sl~ ('ok bo~ ka.lacatını ılil~U11e

rek o.ııu nıecbur<"ll gtrlye almıya r:tzı 
olnıll!jtalar. 

Ş:.ro iye it.ı.llôtnm t<'k scçk1!-ıl l~< 
töz koymu~ıu. it;\IJıtıd.ı dc-,·an'\h o~·· 
nar.ı.:ık f.it.rUylc 1"Ja~3r ytJıiııına 6'l t.iı1 
liret ıe•ıil eıtiltrıll. 

Ş>ro 1 bu karlı kkllfl ald•tı v.ı.ıı 
ııılunb ltlııcle bulunuyordu. Hukuk 
fıküJteıtfnl de i1·l blti!'l'Dl7ti_ Va?r1 $;j.h· 

'ıı1s ;,1.lt b:ı.rekfılf'tdl.' kentliul "trbr.a.t 
addedeblJe~k V"7fftl!tyı.1. lluı. 
ntmrn kü~Hk bir \'O<'tlk Kllol baö <ı
nuı rtybti ordu VC' t11ztt!!r.:.l• "'Jar:tk 
al;ı!'atı Jht.r.ı. ı alIHh1 • bıra!.ıp ~kın
tdarına ı;are btılmak i~rdltlıli ~ylü

)'ordu, Babıt ı fl.'°lun,01 htr ıı:r 11.'s.n
iı nıühiL'1 nıHı..~.ır .ıylı,•ı \:r. bi• ı1 11 
Vl•rtl~t'k ~ınıhı.1tfoı.n :\fıtrat ı\ıi!..ı<!tu 

narnına v:tz gc(·tnf..,i,;:ıi tav~iye t:ıu·; 

vakit fit'tı(' ful.bflll':n lt;tJyar.la.ra l'tö 

ce'~-'b• '\·f'rnatkte bJr an t"r(·ddut rl· 
mecli. 

Sonra da, ~f:ı{'Bri~t:tt!JJ. J. utü;' 
dei!'JtlTiı-kcu :ıldıiı iO.OO~J J>('n ühıd' 

t..trmlnatın on rıa.raı;;ına dol,unma.Can 

baba(.ın l't'rdf. KC":ndi J ~·.li ının vr 

'4hrcthıbı icap elllrdlkl btilUıı fanı .. 
ı.UPre kar .. 1 pe-rlıi1. hıhnıtya '"11 olu-

• :rortlu. 

C.,·;ıt: t utboh·unuu aile \'C in .... nlı~: 

tarafı d• bu'.'·lt· Oiı- ltlhirJir. 

Frılt'"'ldl. J',tpılı.ı dı.i.ı1)I ktıpJ .f 

m:ı('l:\tlrVJJ. ~aro ldfjl :'tf:tf''r t:lkıır.ı· 

nııı. t:.. J ·ndiıi.n faı:l.ı U..1.IP·<·<l:tn!i ;tir. 

Şhoill k<'nri.i.ndt'n d:ııı11 :.ft~U nti

zaçta. olan kür;Ük k.ırdtt,;ui d 1an1· 

na. ılnu'i 0J;1.r.ık .:rH~·(ırruu~ .. 

Bu kırn.ita i.uı.~ıı bir ftıtbolı U). il ı.ık 

sıı... ~l·;rrctınl'k na•.ip olarn\ .... ,·~.!ı.ı

dan, ı·ertnc '\ı',ıJ'oıt'nn but .. dJ. 'al'a

(t.lı m:M;ltırda. at&.<' alı goll<'rllt'u ıh ıı ~ 

tle .;\.vrupı1.nu1 ~u into :.ı·tl fint koth ... 

J'&<'aiwı. O;vuııun tl' .. a.djfJ,.rl or.ıın 

blil·ti.lr.. f!t )>1('r )'tpn.ı.~-'&n;ı irtılı:!.!l \f't .. 

mlrc<'<'k ';-l'kilde dt" vh:ı. ·.:ro lnıa 

d.an!-ı.cder ılbi ahenkli l-Ot> t. kihiht!' ti,ttL. 

ltriır.l dike<.·f~hn ,.,. nuu !rC':tl•·J"lıu·~ı 

futbolun t;ıın 1.e\·L.ir.i "iİ"'t'' ı!'iuır de 
enUnlın. 

limı müeııırı.ıı. •ili liraya .. ıııı aldı· 
iı ktıa ... tan ff' 7ü2 Ura. ı..aıta.na.n )li· 
taptı.. Dlr nıükclle!tr.n bf"~ k('re yol 
para.sı tah\U eden tahsildar .• Birt> bet 
r.am.medtp yüLde be .. .l üı. illan ınuh ... 
tekir .. İstanbnlda. ismi olup rlc,mi ol· 
mı.Jıut temldik işleri .• 1·erblyul f:>l· 
llannu11 yumurta sarı~ı r,.anan cl'a:ıu• ... 
ın taık:a.cısı ll\f"!)hUr ~.ıdl ~acu11ah .. 

dhJ~·Jt ~:yııı fıkirtlf'lİl. ,\n"•ak burıu t-;:==---'---========================= 
klnı ·ap,oa<? ı· 

;j •• ··•=b·1~rJ-x2"-;:1 T'l"E1=~ct--
1 

1 

~' "'iKDAM~ . ·~ r · 
u:U:ünac;Jptlr <'tl:'ndim, pek h•f olur 

ettndim. arad• &ırada ne bnyurulu.r 
a bfnlm efendim.» diye bell·dh·cye ka
vulı ~:1lhl1·1p ı·akslın &"a.dnos\.Ulda ku· 
m.u o:rnatm~k 1-;0ytn •. 

:".. ! u.• •ucu.. _.., j 

:'olt>i;('r iı.·iınitdcki şc3·tan bunl:ınn 

Jıl~ biı-lı.l dcfllmi.,, S:ı.babattin :\linin ... 
yeni hıtıc..ar elltn bir rorullı lmfı;!. 

Nasreddin hoca öldü 
Fa rıa~ ava:r ('drr

ktıı, lla.ırcH İc;a.
)'J l ;;:JnuJiltrhı öl
dl1rti u~ü•ı U. iö3· Je
m h· · Vai.ıdtn (1-

k;,>J1 biri, fiıi."ttlot.

tl1it bir ) tahudl
nib ı;-1rUai'ına ı-.1.

rıhnt-:: 

- Stnl t<'bcrt
nıb:t ~im clt: kimi 
ı-rhtı·te~ it11'? de
mi~. 

l.·ahudi "[lc.alamıs: 

- Drn !l.JUJ. ne ) :ıph•? 
- Dah:.ı. ue y:ıtıa<'ak~ıu, ICiltrrH 1-

HALK SÜTU u 
.,,...,... "' ..... 

Şikayetler bi, b : 

kaJdınlıyor 
Bl·lcdl7<' rel1ı1Jil halkU1 şlk.i.-

3·ct \'f" tlt"rtl(·t·h.-lc yaku1d.ı.n a
L'Jı..ıli:or olarak c-azrtrlerdeJd o
\.. 11) ıh·u ınl ı...tuı> Vf" !1'11-iirctltrl-

H ni h•·rı::ün nıuntaıa.r.ıın '4:1klk 
f'irııı•l;.tl' '\'(" ba.nl.ırt bemf"n ait 
o!<!•ıkf:ırı 1öU?tt'Jrrt {ônderınek-
it cHr. 

Hu nll'l .;ntl<\ ıtikclar.1» kariJl:'-

, ri tar;ıfı!ıd.ın :a.1.ct~m,ıl" yolla.-

ı~'
ıl nı~> nrıo·t-dilcn bcleiliyese ait :· 

dih•kJcrin de ~iiratle iı,'af otun ... 
duklarl nı('ınuuııh·t•th.· ıı;öriil-

nıf'ktttı1ir. 1 
~ , 
~} l:zci.imte Sii:ı·v.ı,opta.h.i mctrU.k 
~ f'f'n;\zc ar.ı.basirlt ~u1Uın<t..hmrt-

13)'1 ôfdürıJ?ü~11:ün. · 
- Tabu ıı .. ırrti j,a~·ı buıiitt Oldilr- t· 

tt"kl eski ~ühui.laı-ın k3.ldırıhn:ı

,c.ı hakkuıd~ki tenı<'nntlerhnl:ı 

i~'af edlldiii &lbl 1'hk'>f'I.: kal· 
dırınıh l.ıir okuyurunıuıun k;t
ranhkt:ın şlkiyet cdtu bir mrk
tubu dil h<'mtn naıarı •likk1ı1.tc:

aluuwşhr. 

•1rdilt"r ki.. ı · 
- Bf>n bu~un du;"tlunı! .. 
B<"n cJt lOlda r~ tlii'.ım dc;ta.nbnl 

po J. .. ı,, n:ıu;ı ctrldf'I lcrif1~yc ~a1ret
tin hnc-a a~.ıaıdan uhkt~ll"r uvura.n 
rt<..->nılı muharriri ıor .. ehl c-ırllakla
rına sarıl,:ıt·a*ıın: JloC'a~ ı 6ldürdı.iltr! 

4i~f". 

.\Pnna. sb. dlyerek"'iiniı. k.i, onı.ı ka.ç J 
ı.ıına.ndır üldüriı)'orlal'. Olabilir. fa· t 

k:ıt lıt'ıl dıtha dün gdrdüm!. 1 

Belediyenin kömiir işi . 
ı t Bir g.,zttf", 'he .. ı 

ı~!l\dfl '' lrdirtn,n köıt1i.h• ' 
1i ~J ı · '!ı' ~ i•I••• hlddellrn· j 

· ~ ' ~· mi .. : tc:'\Jnral:ıta. 
driil. ce,·:ı;ıı bte
riz!» dl~·oı· ''t' so
ruyor: t.:Btledfye 

ch·polarına. küınür 

lüko; t.a.k~ilrrlc mi 
ı-ötürühivor? .• Fi
yat tarla nt'd('ıt?• 

haldıdır. ('i.rnkü b<'IC"di:\ t•nin halka u-

11/12/939 ta~·Jhli JHt'thaınız .. 

da. intlıjar fdt>o üu met,up ü
:r:t-YiTıe btlf'(lİl c reisi W.Wl\.·hılt· 

rindtu J\. L\rtft Akı.oy derhal 
nı11h~lliuc c-itlıı·ek tetkikat 3·aııı

mu; ve fillıah.ika Rrlollu ile İ'i
tanbul :uasın.takl bu en j lek 
mu\·a .. ala ,.olunun yalını ha.,ıa 

rs:•u He f('uvir rdlldii'ini ıöriip 

bura.,·a. şüı.,t!e 4 bilyük eltktl'ik '.~ 

Joırub<13l ı&k1hna"4uu kariJ.rJa lır-

nn!'jhr. 

Di.in ak .. ıun 
taıı ıan1baları 

lamba 'l'iik'.',ek 

kaldırılan hava 
yeriue mtikC.r 4 
kaldırnnuı ınuh-

telif l·rrlcrine kollulmu v~ yan
ma'.\·a. ba .. ıa,..Jjtır. 

Ta111 btr ha\k('l aihuiyeib•Je 
hartke1 rdf'n lHlediyemain bu 
alillla-nnı <tÜ-iıa.ran l'f takdirle 
kar: ılarıı. 

ı 

Türk Hava Kurumu Büyük 
Modelcilik Müsabakaları 

Miisabakalai·a her bir tayyare modeli ııirl"bilir. 

Kıynıf'tli birı;ok miilulfatlar dağıtılı<'aktır. 

ı )ti ahıtl.;ada LiiJük uıu\affakıyet göslcreuf' ~f'ref 
kupası '·crilt:<'<'l..lir. Fa:ıla taf•l!iit, 'l'iirk Hava Ku
rumu şulıcııiue ıuiiracı;11t edı-rc·L. ı&luutı·aL: mii~:ıhııka 

bı O)Ü.rlerim.len öğreuilehilh-. 

Jllüı<ablllı..a 7 /lı940 da Y l'!ilk4i~ de ~ apıl:wııl.tır. 

(10770) 

Bu Akşam SAKARYA Sinemas nda 
Sin•manın aehhcr yıldı:ı;ı, Polorıyanın dehcıiıar '"'' ıi 

POLANEGRl'N!N 
IVAN PETROVITCH ııa Btrabor Ç•vlrClkl~rı 

KARAR GECESİ 
. -.hane l\lztlli.k.lcr fihJ1l ha~tısnr 

POLA N[.GKİ'Sİ. • en ı;on "8ht l'l'i ve 194.0 lient~lnin ilk s\iprr tiln1hf?r 
iuvettn: J"OK.S Jl"R~AL, aonharp ,-e tlfln)•a hJ.bt>tlt"rl 

Matbuat erkanı ile sinema sahip ve 
müdürerine ve film san'atkarlarına 

AÇ/K DAVETiYE 

- --

Sa m muharrir It E Ş A T • UR İ G Ü N T E J{ 1 • "in l>ii
~11k ve ölnıez eseri •T A Ş P A n Ç A S I Bu k .. ro ll A K il 
F i L J\l tarafından sinemaya alındığından btı değerli eser BUGtJ. • 
PERŞEMBE saat 18.30 matinesinde T A K S 1 :u sinl'ma•ında, 
Matbuat crlı.Anı ile sinema sahip H ınlldiirlerlnc w film an'at • 
karlarıııa hususi olarak gösterileceiiıodeıı hu il5nııııı" davrli~ c • 
)arak kabul cdl'rek ksriflerhıl dileriz. 

Tak'lim sineması JHlldtiriJ t·ti 



fB:ltA!W 
!!ATFA-· 

1 Cephe gerjJerin
deki taarr~z 

s 

Müthiş felaketin diğer mıntakalardaki tahribatı 

Sıvas ve mülhakatında binden 
fazla ev yıkıldı., mektepler tatil , ......... ._ ...... ~------------........................ ,, 

t)ir Yllbaşı ıı ı• k ı• ld ' 1 

(Bas tuafı ı inci sayfada) 
törlü olmak üııer e 70 tümenden 
miırekk<pti; burıdrırı başka garp 
cephesind•. 20, garp cephesi ilıli
~· atında 11 ı e memleket dahi -
tinde 7.0 ÜJm<;nJeri daha vardı 
ki. bu•,·ılıırır.1. hepsi 115 tümen c
c';tr. \v~·upa askeri muharrirlc
ı i rıe Almaıılarııı, bidaJetıe, 120 
tüııvon çıkarabileceklerini Jı.c -
s~plaıruşlardı. Almanya, o vakit
(enberi kara ve hava ordularmıo 
J~t:hıstamla uğradığı zayıau, tc
!ıl.ıı etııgi gibı, yeni bıruklcr de 

H!~:!:si 1 ne , ge ın o u. 1 

~---------------------~----..iıl 

lı 

Yılbaşı l(i!CeSl. Londrarun kenaT 
mahallelerinden birinde. BJıkıaç 
çocuk bir evd"' toplanmıştı. 

Çocuklann a»eleri eğlenceye 
gitmişler, c;ocuklan evde yahıız 
bırakınışlıardı. 

Çocuklanian biri: 
- An.nelel'imiz, ba;balanmız 

biz bırakıp g:ittilCT. Biz de eğ
lenelim, dedi. Fakat nasıl? Ne 
yapmalı? Düşündü.lıer. Toın de
di ki: 

- Komşumuzun bir ineği var. 
Bizim bahçede de bir at var. On
ıl.ıın evlendirelim. 

Çocuklar hep birden gülüştü
ler. Tomun buluşuna hiç diye -
cek yoktu. Kipl::ng bile bu ka
dar eksantrik bir hikaye mev -
zuu bul..-:.mazdı. Zaten çocuk -
lann. aklına gelen, şeytaaıın ak
lına gelir mi? 

Derhıti birisi k~ ineği getir
di. Öteki de ah:rdan atı çıkar
dı. İkisini de hahçeye getirmi.ş
leroi. At kişniyor, inek homur
damıyordu. 

Atın yanına fazla sokulama
dıla·r. Sadece ba~ınıa kağıttan bir 
kül.fıh geçirdiler. İneğe gelince .. 
O. adı kadar mazlum, sessiz bir 
hayvandı. İki yavrusu vaıtlı 
amma, düğünsüz, derneksiz ev
lenmi§tL. Gelin olmamışt;. 

İlk öncıe bo~'lluna kurdelih bir 
çiçek taktılar. Gözüne de bir mo
nokl. Tom, anne6inin sürmesini 
yeni gelinin gözüne çekti. Cim, 
kuyruğunu boyadı. Jü.lyet, a.1nı-

Birinciye 1 gramo
fon veriyoruz 

IBiLMECEMiZI 

ŞARILO 
Şarlonun resimleri arasında 

hatalısı yani diğerlerine ben
zemiyen resim hangisid.r? 
Boyalı kalemle işaret edip 

saklayınız. 

Bll&'ilıı ikinci resmll bllmeeemlsl DetJMIJ'VRL Geçen baflakl balmaea
anla beraber bana ela kesip saklaymıı. Bilmeceler c1öri tane ohuıca hepsi
al birU.kte ma&baamaa ıöndereceksinls. 

HEDİYELElliııdZ: 1 inciye 12 plikı ile beraller bir sramefon.. 2 inciye: 
lllr kol aaa&L lllııcllye: bir boya takımı. 4 üncüye: bliyük bir albnm. 5 inci
re: bir meklep ııanlasl. Ve 11,Jnca 5t okıı,nc:ıımııaa ıla muhlellf bedlyoler ve
ncetla. 

Çocuklara şiirler: 

Papatyalar 
Ya!')rağı ne JetU. renrl ne san, 
Blr taç cıbl beyu papatyalan 
o cuseı be9ınna takın çocuklar! 

* Papatyalar ancak size yaraşır, 
Her biri bir bahar kokusu taşır, 
Ve sizin kadar ten bakın çocuklar! 

* ~'11ar çleeklerln en ömürlüsü, 
Olsun tıdanıun zarif bir süsü, 
Yolup ııtma7ma sakm çoc:ı.aklar! 

* Sldn &'ibl bblir onlar da nada, 
İnaııuı bana, ber oloeklen fazla 
Sise pap&Q>alar J'alun -1<larl 

* Orta•• ..... rapratı beyaa, 
Kalblııl&e YUlr mukoddes bir bu, 
Onlan bepnm. takm tıocoklar! 

llülıeyla Muhterem 

Anlayış' 

Trenin kallı.masma bir kaç dakika 
vardı, Cevat ne yapaın ki, p&Jtoaunu 
olelde unulmuşlu. Koşa koşa olele 
stttL Garsona seslendi: 

- Çabuk cık, 62 numaralı odaJ'a 
bak. Pallom orada mı? dedL 

Coeuk koşarak &'itti ve döndü: 
- Evet bu-ım! KapllWl ark•••n4a 

uılıdan11or!... 

lokantada 
Ahmel mekleplen oıkar eıkmaz lo

kanla7a sıuı. O s1ln blrllıllnlltı pa
ra ile bir büllek ylyecekU. 

Garsona wııarlaclı. 
Yemek seldi. Alııael labaia bakar-

İstanbulda ihtikar 
[Baş tarafı 1 iıncide] 

mu ithalita lllllkabll 4e ecnebi mem
lekellerdcn lılr mllyoa İn&'Uiz lirası 
alaeatuııa ı.atıuını:ıkladır. Ve lekmll 
bunla.rdaıı •• ı,..ıqer kl et7anın be
dcllnl ledlye edebiltcek bir vaziyetle 
lıulundııiumu lflkir olduktan 90D

ra da hlo bir Spekfilas>ona sebep yotı;. 
tur. AJdıiımıs tedbirler sayesinde bu 
l'iln büluu muhlelı.VIr.r kabu(una 
cekilmlş vazl7rtledlr. Du.ndan sonra 
flyatlarn no~iııdeıı kali-
7eUe emlDtm. 

mw tlddello -laııdırııc:atıa Yal-
1111 yüksek huıınuııızc1a ıunıı da 
aöylemek mecbıırlye1iıı4e,.1m lıJ, 1ıarp 
delayısiyle bihakkın FÜbelmlş olan 
bu.ı eıya flJ'atlan vıınıu lıJ l>anlar 
pyrl kabili içtinap )'ÜkseimelerdJr. 
İhracat OJ>'&mlD l'e.llnce blllllan 

sarfef.mek hususunda hio bir miq
külümüz kalmamıştır. Bunun lçln 
fa2Ja Prim vermek mtcbu.rb'etbıde 
detllb. 

1 

nm ortasındaki kaırayı ablasırıllJ r 
podr.a.sile kapa-ttL İnek o ka<lar 

/ 
se.;sizdi ki.. Adeta o da çocuk
lar ..a çocuk olmuş gibi, b>ih:.n bu 
.işJere içinden gülüyordu. 

vücude gclırmiye ç:ılışmakladır. 
Aunanlar J, r:ııısa.ı.ım S mılyon 
Lşi seferber ctııgıni ve bunun 
3 buçuk milyonunun cephede ol
duğunu LiJ,)orlar. Yen.den tah
kim edilıuış olan Maj.no hatıın
dan ha~ka, esk; miıstahkem mev
lufore uc d•yanan bu orduyu, 
ba~lan aşağı nıotorleşmiş ve ma
kınekşuıiş, şimdiLk küçük, fa -
kat her l!iın biraz daha büyüyen 
bir İngiliz ordusu da ayrıca tak
vıye etmektewr. Bu it•barla Al· 
man.ıar, Fransız ordusuna karşı, 
izanu dert.. ~ ... de kuv\'ctienıni.}e 
çalışmaktadırlar. 

Şimdi çocuklar, yeni ge lidn 
etraf.nı sarmışla,-, şa:rk1 söyii -
Y<'I'l'k neş'e ve sevinç iciııde dC>
nüp eğlenivorla:rdı. 

Bu eğ:ence gece yarmr11 ka
dar süııd:ü. E'ektrikler sön»nce 
çocuk.1ar korkup yataklarına gll'
diler. At kişniyerek ahınn.a doğ
ru yürüdü. 

İnek, gelinli):e o kzıwc üzen
mişti ki,. efeı:<lisi saba.ha, karııı 
eve geldiği zaman bile, hala sü
siloe ve güzelLğ.le ayakla dim 
dik duruyordu. 

Tomun babası içeriye girince 
kans!n.ıı döndü: 

- Seni temin «!erim ki, de
di, bu y Lbaş; geces.ı çocuklıtr b:z
den iyi eğ'.1~11l]lişler ... 

Zaten, yı.;başında eğlenmek, 
büyükler<len ziyade çocukların 
haıkkı değil mi? 

İskender F. SERTELLİ 

Mus kl.,ınastarı tanıya'ın: ' 

PAGANİNİ 
ı1a~ - ısuı 

.-ola Papıdılı, ~ (O. 
ıev) ıebrbule 1714 larlhi..de doi 
m ... "" 1- &arlblnıle 58 yaşınıb 
olarak (Nice) şehrinde ölmiiş&ür. 

Pa&'anlnl mus!ld ateli salan bi
rsinin oflu idi. Küçöklüiönde ke
mana büyük lslldal söslermlt ve 
dokuz 7&flltda iken konserler ver
mlye bqlamııı, bu lslldaclı yaşı ı
lerledikoe ılelıi derecıeslne var
mı,. dü.D7anın en mqhur keman
cm olm1t1tur. Bqünkü neslin bü
tün kemancılannuı ve mmUıişl
na!>lannın elinde onun meşhur so
natel:ı.n vr etudelerl buhmmakta
dır. 

Paıranlnl çok asabi olmakla be
raber, kumara da müpteli idi. Ce
bindeki son sanUmine kadar oy
nardı. llatti bir ak,am m~ur 
kemanını da r<'hine koymaya mec
bur o1du ve o akşam vereceil 
konserde bir abbabırun kemanını 
alarak çaldı. Pasanlnl, dalma ku
mar oynamasına rafmen, öhiüi'ü 
zaman dört milyon franklık bil' 
servet bıraktı. 

(Bir hafta muslk41naolann, di
ler lıalla da nssamlarm b&J'abn
dan balıııedeeeJI&.) 

kea, ranon 10rda: 

Hitkr iktidar mevkiine gelJı
cc, en evvel, Alman hava ordu
sunu kuvvellendırmiş ve 1938 
senesi sonbaharında, hava kuv
vet.erine istınaden Miıwh de ln
giilere "e Fransayı siyasi bir he
zimete uğratmlş, 19:l!} mariJ.nda 
yine bu hava kuvvetlerine daya
narak bir hamlede Çekoslovak
yayı yutmuştur. O zaman Alman 
hava orılusıı, İngiliz - Fraıısız 
hava kuvvet.ierinc, !aJyoreleri
nin sayısı ve kudreti itiharıle 
üstündü. Onun içindir ki, ingıl
tere ile Fransa, illınaulann Çe
koslovakyaya karşı yaptıkları 
iki hamleam ikisinde de harbi 
göze aldıramamışlardı. Arada 
&'Cçea müddet zartuıda, İngıluı -
Frans.a hava orduları A.ımaııla
rıa.k.iııe mukabele edebilecek bir 
hale ı;ıoldıkleri için, bu iki dev
let, daha f112:la ric'at etmeden har. 
bi göze aldırdılar. Almanya, ha
va ordusunun üstünlüğünü şim
diden kaybetmiye başlamıştır. 
Amerika havacılık sanayiinin de 
yardımile 1940 sonlarında bu 
üslünlüğijn büsbütün elden gi
deceğini biliyor. Onun için. son 
bir g•yreUe müttefıklerden da
ha evvel hazırlanıp onlara l<at'i 
bir darbe indirmek emeli(., ka
ra or!!usu gilıi hava ordusunu da 
Bz.imi hadcüne çıkarmnğa çalıı;ı
yor. 
Almanyanın deniz ordusuna 

gelince, harp patiadığı zaman, , 
Alman açık deniz donanması, 
İııııiliz - Fransız deniz kuvvctle- ı 
.rine kal'ŞJ koynıağı hatırına bile 
geüremezdi. Azami 200,000 ton· 
hık 120 kadar Alman harp gemi
si.ne mukabil 2 ınılyon 100 bin 
tonluk 775 kadar İngiliz - Fran
sız harp gemisi vardı. Almanlar, 
Büyük Harple olduğu gibi, de
nizaltı gemiıerine bel bağladık
ları halde, onların da sayısı 65 
tane idi. İngilizlerle Fransızlar, 
bu 65 gemiden. en az 40 tanesini 
balırdık.lannı, Almanların bu za. 
y:aıın şimdilik yar.smı dahi te
liıti edemedi erini idclia e ·yor
lar ki, doğrudur. Almanya, açık 
deniz donannıasilc ingillcrc ve 
Fr~nsaya üstiınlük temin edemi
ycccğ.nı anladığı içjn, bütün gay
retilc den izahı g< misi yapmak
tadır. Alnıan propa:;anda~ı, Al
man tezgiıhlarınıu gıinde bir de
nizaltı Jape.caklarını söylemek 
suretiic bu işi bilmiycnlcr üze -
riı1de tesir yDpınağa çah~mak -
tadırlar. Bu iddia, j~tcn ıı.ol.ıyan
ları güidürıncktedir. Belki Al -
man tezgiıhları, işi bir kere sıra
ya koyduktan sonra, seri halin
de, pek çok ncnizaltı gemisi ya
pabiıırler; fakat tecrübe gör -
müş denizaltıcı mürettebatı se
ri halinde iıııal edecek fabrika-

- Böllıefi .....ı lılılclmı.., 

- G~llikle. Bir palaleo ... llmlnla 
altına l'irııı1'U.. Bir llirlll rireıııln
rnm! 

• ları henüz insan zekisı kurmak 
imkanını bulamamıştır. Bnnunla 
beraber, Almanya, denizde de 
azami miktarda mayn ve ıleıılıal 
tı gemisi hıwrlama.ktadır. 

Reisicumhur 
(llq tantı ı. inci •Jfaıla) 

radan tütün fabrlkasın:ı riderek 
lşlebne7e J'tDi arılan bu fabrika
daki Oalıtma telılinl lelkllı ellıler, 
Malatya mensucat fabrikası Milli 
Şefimizin lılllıasaa alilaauı.ı oeı. 

belli. Banda saalleree kalan İni
nü, saat 13 de beledi.Je7e ceJerek 
öile )'emej'lnJ burada JedJler. 

Malatya, ı7 (A.A.) - Relsl
cwıılıur İsmet İnöuii tehir meaar-
1.ıiına ılderek orada medfun bu
lunan ped•rlerlnln kabrini warel 
etnıifler ve saat 15 de hususi tren-

Alnuıııyanııı maksadı, karada, 
havada ve denizde büyük bir ta
arrıız yaparak biran evvel harbi 
bitirıniye çalışmaktır. İş uza -
dıkça kazanmak ümidi de o ka
dar azalacağı için, Almanya müt
tefikkriıı daha ıızun süreceğini 
blıı.l.ği İlitilızaratı bitmeden, har
bin meşhur kaidesi olan •has
mından evvel davranmak. pren· 
sibini tahakkuk ettirmek isti -
yor. Onun içindir ki, bu kışın, 
iki taraf için de hazırlık devresi 
olacatını tahmin ediyorıız. 

Bundan bö1l• lllıal41 blrl!tıerı 

kurman ıı .. taclık Te ilanlarla her lb
tiJ'acı karplamıya çalıpcatız. 

Ticuet vekillnln bu beyııııalma 
Maıhar lllüli& memnıınlyellnl ldıar 
etmit, ve İstanbulda ya.pllan ihtiki
n 1l%WI boylu aniallıktan -.... is
tanbulda Ticaret vekllnin naslhatva-
rl aöıderlnln daha kendileri Ankara-
7• döııer dönmez menli neUce ver
dltinl basün İslanbnlda bili flyal
lar.ııı J'libek bnlundutıınu ve b•- t 
•• blr canı lwlpp•pr icap e&Uihll 
ııiiF!emiııllr. 

' 

Jerlyle Eli.zıia mütevet'clhen •eh
rlınlzden hareket •lmltlerdlr. 

Almaııyanın hazırlıklarını ka
fi görerek ve bilhassa kışın Hol
londa su müdafaasının donacağı
nı da naznn itibare alarak dahu 
ev\·el, bir harekette bulunması 
ihtimali yok değildir. Hatta 
Fransız askeri muharnrleri ve 
erkinı arasında, Almanların garp 
te müdafaada kalacakjarını, ce· 
nubu şarkide ve Balkanlarda 

ll!allaruı fiyattan daimi müraka
l:emiı alluıda balımacaltır. Elden 

ele -ıe- " lbllllra ı. llJ'en 
eevaa Yerml;reooiia, Fakaladıklan-

trizAJl - BDSl!ıı D"'1'0deeetlml
ıd lliıı ewtlmls buı J'aularla Mu
lıammel ve Haecaeı Zalim lefrlkala
nmuı koyamadık. Öaiir dlierb. J 

bir hareket yaparPk Ege denizi
ne inmiye çalışacaklarını tahmin 
edenler de mevcut oldııiu &'ih.İ 

Samsun ve Zilede zayiat mühim 
Ankara, 27 (A.A.) - Erzincan,,. 1 

Si"vas, ordu, Tunceli, Tokat, Sam-

s':'n ,.e Amas)'a viliıyellerinde Reı .51• c u m h u r u n 
dun gece vukııbulan zelzele hak-

ları tamamen yıkılmıt, hirçok 
biııaların duvarları çatlaınıştar. 

Ci•·ar köylerden &'elen haber
~ basarııt ve :uıyiatm mü • 
hiJn elduj;u öğrea.ilım,ıir. Bura
larda .inwuı za3· ;•ll henüz tespit 
edilmem•'°tir. Hiıkuntet ve Kw.• 

kmııa bugün saat 21 e kadar aşa
ğıdaki resmi malümat a;. mış
tır. Bu nıaıilmat muvakkat ma
hıyeli haizdir. 

Erzincanda tahribat büyüktür, 
İnsan zı;yiatının yüzleri geçt.ği 
muhakkatır. J,'akal, kat'i rakam 

Erzincan Valisine 
telgrafı lay tarafındıuı kö~ lere sıhhi im

dat beyetıeri &'enderibniştir. 
SAMSUNDA 

!esbit olııwtmamıştır. 
Sivasın Hafık kazasında 16 ö

lü, 150 yaralı, Zara kazasında 1 
yaralı ve bir e>•Ü, Su şehrinde 150 
ölü, Kü!ümür kazasında 5 öıii, 
Samsun "ilıiyeti merkezinde üç 
yaralı vardır. 

Ordu, Tuluıt ve Amasya vilıi
yetlerınılcn henüz kat'i malumat 
alınaıııamı~sa da bu viJii.}etler -
den l'oı..at, meri;;ez ve mülhaka
tında :Sıfo Ü•İİ >e 66 yaralı, Ordu 
viliıyetındc 26 yaralı, Anı~•> a -
n1n Pazar nahiyesinde yüz ölü ol
duğu tahıui' edilmektedir. 
SİVASTA 

::.n·a,, U (A.A.) - Vilayetimi
zin Suşehri kaza merkez ve mül· 
hakatında 1000 hanenin yıkıldı· 
ğı zannolunmaktadır. 

KoJulhisar kaza" ile mülba
katından henüz malumat aıına
maıııışsa da, yer sarsıntısının bu
rada da zayiata sebep oldugu 
tahmin edilmektedir. 
DÜN DE ZELZELE OLDU 

Sıva.., 27 (A.a. ı - Bugün lıiri 
elli semde Sivasta yirmi sanil e 
devam eden (Ok ~ddctli zclze -
leden sonra saat on Wrc kadar 
muhtelif iddette 13 zdzele ol-
mu~tur. 

Sivasta iki ev tamamen yıkıl
mı~tır. İnsanca bir zay.iat yottlur. 
il eıileplcrin ba:.ıılarından mü -
hlın çatlaklar görüldüğünden bü
tün mektepler tatıl ediuniştir. 
Halık kazasında İpsıl~ nahiye 

milrkezinde 130 ev yıkıbnışlır. 
Yine bu kazanın ÇalJç, Erme .. 

nis, Kozlu, Küçükköy, Kıpç•k. 
Cercis, Tavra, Gvele \'e Gölcük 
köylerindeki evleriıı üçte ikisi 
yıkılmış bulıınnıakladır. Oifi -
ğin Pireput köyünde de Jetmiş 
ev yıkıimı.ı;tır. Zarada Cumhu
riyet mektebi tamamen yıkılmış, 
askerlik şuhe:;;i taınamc~ bele· 
diye, postahane binalarilc bazı 
ev ier de kısmen harap olmuştur. 
Kes•hara raılıwl Kemep keyÜ 
çiltliğ;11de Kadriye ve Devekse 
köylerile Şerefiye nahiyesinin 
göktepe, Alışır, Kayadilıi köyie
rinde birçok evler yıkılmıştır. Bu 

.El:izığ, 27 (A.A.) - Zel
zelie mım.asebe,ile .Reısicum
Jı.ur lsmet lncinü, Erzmcan 
valisine aşa,gıda:k.i telıgrafı. 
çe l<..!ni.>tir: 

cE.rzı'l(l;llUn uğradıvı !e
~te "J>ek müteeosır oldum. 
Butün millet Erzincaıua 
yak.!l<i.an aliıka.:ardır. Cum
hurıyet hükurncı.i felaketm 
ızi.ıranlarını ha!i!.e.mek iı;ın 
ic.il tedbirler .a..!ını.ştır. En 
ziyade ızt=oiıttn..zı uc...ıı o
lan nüfusc;a ugradıgımız pe.I< 
acı zay .attır. D er tahriba
tı miııeümiz pek az =
da kiıınL~n tamu- ve oeliıfi 
edecek :ve bugünkü enkaz i
çi,:;;:ıen menues.etın g'1Zcl !bir 
mamuresi ç .kıırıl.acaktır. 

Bu.un devlet m=urla.n
~ın fedakarlık, vaziiesever
Lkte bu-.oir,,rüe yarış etme
ler.nı eklerim. 
Ha.kın iztıra1ıını teskin 

için bııbassa manevi ahvü
de siıkünct muhafaza edil
meJie[,r. M.lle.imizin EIZin
canl3 candan aliıkad~r oldu
ğu halkça bı".!r..melidir. 

İSMET İNÖNÜ 

köylere yardım için asker ve jan
darma müfrezeleri göncierilm.1. -
tır. Hafik ve Arada ılk Jardım 
olarak Sıvas Kızılay merkezi ta
rafıııdan para good~rilmiştir. Ay
rica çadır lemin edilecektir. 

Birçck h; yvan zayi oimuştur. 
Nüfus zayiatı henüz tesbit edil
rnen1işt:r. 
ZİLEDE 

Zile, 27 (A.A.) - Bu &'ece ııa
at 2/5 de şehrimi2de 52 saniye 
süren çok şiddetli bir zelzele ol
mustur. Halk, dehşet, korku ve 
beyCcan h.:eri3indo 4)'\')erinden 
bahçe ve wkaklara fırlamışlar
dır. Mııhteiif mahallerde beş ev 
tamamen, 100 ev de kısmen yı
kılmıştır. Şimdiye !·adar enkPZ 
armıından çıbnlmaJard- lıir iki 
hafif varalı müstesna insanca za
yiat y~klur. Ulur.mi ile diğer üç 
camiin şerl"felerinin frst kısım-

Samsun, 21 (AA.) - Bu &'ec9 
saat Z de bıışlıyan hueketi an 
merkezde ve (,;a~bada ıfaz1a 
tahribat :yap~. amsuııcla 
tOO kadar haca ve duvardan bq
b beı; ev tamamen yıkılmış mi
nareler tehlikeli hır ısuretle ha· 
sara uğramıştır. Vilayet bil -
tüıı kazalarında aynı sute •ıır
sıntı olmu ise de Çarşambadaa 
başka bır yerde insan ve hay -
,.a.ıı telefatı kııydedılmem~tir, 

j 
:Y amız bazı kö3·lerde salı•nlıklar 
31kılmış ve ılaau11&1 ve resmi bi
naların dıvarıarı ça!lam.tşhr. Çar. 
•••hada ~ ev tamamf!ll, Jıukıı
ımet konağı ve emniyet dairesi. 
kısınca yıkılmış, in.hısıa'la:r tü-
tün ambarı tamamile lıarap ol
muştur. 

~tlan.a ev Hıı4i 100 den 
&dadır, Çaqıımlıa - 'Samııııa bat 
tı 1ızenndek• m• nfez:ler sarsıntı-
..... çatlacl.ıCındaıı buriin tren .iı· 
Jemeaııttır. Bozulan eıektrık, tel
paf, tc.eion hatlannın tam.ratı
na taaş•a0 mlŞ, maıli inhidam ev• 
lerin muayene edılerek yıktırıl
ma.ı.arı için ien heyı:<ıne emir ve
r.Imqtir. 
ÇORUMDA 

Çorum, 27 (A.A..) - Bu sabah 
saaı ikide bir dakika devam e
den şiddetli bir ael&ele olmııştur, 
Merkezde bir ev çökmuş ve kyr
gir binalardan bir kısmında çat
laklıklar hiısıl ounuştur. Üç ya
ralıdan başka in.sanca za)'iat yok
tur. 
İZMİ&DE 

İzmir, 21 ( A.A.) - Dikili ve 
Bergama havalisinde zelzeleler 
yenden~. Dlin 9,20 de r Dikilide 15 saniye süren ~iddet
li lı.i"r o:el:zele olmu~tur. Bcrgama
da 8,35 le ve Kcmalpaşada 8,5 
de garbten şarka doğru orta şid
detıe birer ~l.oelc luı ·dedilmis
tir. Dikilide 18,5i le 8 aniyelik 
bir zelzele daha olmıqtur. 

ZAFRANBOLUDA 
Zafranbola, 27 (AA) - Da 

ııabah saat Z de fM.ı.!a elarak iki 
defa zelzele olmuştur. laasa.r yok· 
tur. 

üyük zel ele felaketi 
ı içtimai muavenet vekaleUrrlııe, Ktzı
' tay cemiyetı renel merkezi ba,.kıuılı

iına, arzolundusu En:ın<'an "~.ıJisl ve 
ordu miil'ett.ışlii;i kurmay başkauı ia

ridından bildirilm•tlir, .-\.rzulunur. 

(Bat t.ararı ı. incı ~yta•a> 

ıu.&erlerle enkıııı: altında k:ılanlann 

kuı1.a.rılmasına ve bkde beride bqlı
yan yangının itfa U13 (':alışılmakta

dır. $ehirde muhabere imkanı bu1un
madıiından bin nıu~kUlatla reııenıl 

bkora ile blrlıktt' Dumanh JJ;tasyonu
na gelinıniş~Lr. Ve ınalümat. ancak o
radan an.edUcbllmlşHr. Tümen komu
tanı Akdoğan ehirde yardlm ı;şleriylc 
meşguldür. Şthir k.imllen yıkılmış 

olduiund'lıı ekmek ib!lyaeı olduiu ı 
ıibl enkaz altından kurtulanların ve 
kurtulacakJarın ted.ıvllerl için Uiç ve l 
doktora ve halkı barındırmak için çok 
mllıdarda çadıra lhllyaç vardır. 

Tabrlbahn yalnız ıehre miblhulr 
olm.adıiı. lı.öylerde d~ renf4 mikyas
ta tabrlbal ve zayiat olduiu anlatıl
mqt,r. Bu husu la elde edilecek ıar
sIUI anedllecekllr. 

Kemablan seieJI tell'rafı okııyo-

1'11111: 

1 - Bu sece sul ı radd•lerlnde 
:&:emalıla bıısnlc ırei•n tldde&ll •ebe
le ne&.iceslnde tt"hlr enkaz haltnt rel
mış olup bir çok ölü vı yaralı balan
ılufu, karlalablleıı askerlerle enlnııı 

altında kalanJann k.urtanlmuma ve 
lnıııabada ı.,..ııyan nnsııılarm aön•ii
rülmeslne çaJ"'Iıııalı;ta oıııq.. 

ı - Şehinle mıılıallereye lmkiıı 

kaJm••lfmdan Dam.anlı ls1asyonu De 
muhabere yapılmakta o1duiu, 

:ı - Kurtanlablleıı Düfusun yfyeee
iln lemlnn m~küll .. llfl ve fazla mik
tarda çadıra, lJiç ve doktora llıllyaıı 

baJUJldııCU, 

c - Zelıı:elenln yatnıı kasaha.7a 
münha.ur almayıp köylerde de ıenlf 
ıııilıJ'uta tabrlbaUa bulundııtu ve 
mütemmim maliamahn bfldirJlf'ceil 

5 - Keyfiyetin Başvekile& yüksek 
makamına, '3fllli müdafaa. Sıhhat ve 

bunu makul bulmıyanlar da Vlli:
dır. 

Simdilik vaziyet şudur: Cep- ı 
belerden zirnde cephl" gerilerin
deki fabrikalorda, kamplarda. 
talimgihlorda büyflk bir haım-
laııma taarruzu :vaııılmaktaolır, 

4BIDİN DAVEııı 

Tokattan gelen telgrafı okUJorum: 
26 g~cesi saat 2 de vuku bul:m şid

detli bir sarsıntıda merkez ve mill
haka tta timci.iye kadar tespit edilen 
ölü mikdarı 88 ve yaralı adedi 6ti o-
lup yıkılan blna.lann adedi henüz tes
pll t"dilmemlştir, kazalarla mWıabe
re münkatt olduiundan buswu vesait 
Ue istihbar edilen vaziyete ıöre Er
baa ve Niksar kasalarında ı&hrlbatın 
(lOk fazla oldafu ve bir ba1U mikdar 
ölü Yt yaralı bulundufu anl~ıbnıştır. 

Yaralılann ledaviııl için milıııkiiıı o
lan imdadı sılılü beyellnln ve açık

ta kalanlar için tlmdUlk He tadınn 
Ye meydanda kalanlanı: lqelerl kin 
tlmdUlk ıeı.rana Uıl bin lira pnde
rtlmesinl emir bururutmuını anede· 
rlm. 

zara•dan ıe:len teJırafı olr.a)'8Mllll: 
Bu reeelr.I z.elsele dolayısl1te mer

kezde ve k6ylerfmlzde rüzleree hane 
:rılulm1' ve •lmdll'e kadar 26 ili! ıe.
bll edilmltllr. Bir çok binalar da yı
kılmaya namielllr. ~ bitir k1' 
Pııil ookaklarıla 'ıalm1'tır. y.
kaU nkaııılarla vatan aned-ttm. 
200 p.dırla lesplt edlleeek nakdi J'Ar• 
4mun tes f'lden ıönderllmesl. 
AJınan tedbirler ,untardar: 

Erzincan ·vııayelln" Jlı-J' -
k..tııden tlmdlUk 15 blıı 1-Hl -
dır, 1000 don. ıeoo söınlek, ıooe bal
taaıye, 

Enaram ve 8Jvastan ekmek, un 
lerllp edllm1'. Eraanmıdan ecııı:rı 

t.Jbb!7e ve malzemei ılhhJ1e lle blr· 
lllıle iki sıhhi h•yd, 

Sıvas vlliyetinet Kızıla,. merke
shıden 5 bin 11.-a, 500 çadır, 509 don. 
500 gömlek, 500 ballanlye ve bir 
imdadı sıhhi hf'yeU, 

Tokat vili.yetlne: K1aıla7 merkezln
ı1cn 3 blıı lira. 300 ~ır. HO don, 
500 .-omıek, 500 baU&nbe ve Sam.'iun
dan Tokal viliyeU eııırlııe imdadı 

5.lbbi he7etl, 
Onlu Tili1•lln•: ltnıılay merkezin

den t bin lira lertıp .,..llmlşllr. 
Bıa ~ E...- lıarelııet .. 

decek olan trenle Enlııcaııa lerllp e
dll.mi.t t>lanlar 7ola tıkacak, Sıvastaa 
terüp edilenler de sabaha karşı ba
rekel edecek bir trenle pola çıkarı

lacaktır. 

Bunlara llaveleu Jlmdi Tuncellndea 
a1dıiımız tel&"r:ıfta zelı:elenln bllh:ıs

aa PJümerde te~iri faz.la olduiu ve 5 
öll bulundulu bllcllrllmektedir. 

VekUln bu izahatını takiben f11 
müzakere reçmiştlr: 

Hasan Fehmi At.ao •Glimü\hane• 
- Muhterrm vekh, müsaade buya .. 
rorsauu:: bir nokta anedecefim. Tel· 
sraf vermek için lelAT&fhaneye sll
llm, dediler ki, clablli balların Refa
hbedeıı Uerlsl, salıU ballarının da ı. 

lerlol mlinkalldlr. Telsralıaızı a:ınlı: 

bu llıllrul kanlla alın .. 
Demek ki, bu mal-t demlr:rol• 

telsnl b&Uarlyle al~. Dtmir
J'Olıı olmıyan vllir•- ble bir 
haller almmadıtıııa söre aeaba Dl· 
J'arbalur, Bi1lls, Vaıı llaertııden, Emı• 
nım larlkiyle Tralıaon ve Gümiı,ha
ne ciheti ile muhallere imkanı yok 
m.lldUJ'? Çünkü tam Erzhıcan'ın şlme• 
llndc bulunan, aynı hana dahilinde 
olan kısımlarda da bundan evvt"lkl 
b&rekell anı .....ı tealr söatenn~ 
bnnlarda da AJ'1ll ıe.ırı söslermesı ib· 
tlmaU vardır. Fakaı btz muhabere 
imkanı ı..ııaıııaclık, raı.aı btlktlmeı ba· 
lablllr. 

Sıblıa& ve f~at -- veldll 
Dr. Balful Alla&,.. cAJdm• - ııiiıiho 
vlliyeUerle mııbalıue lealsln• raı..,. 
l'OTUZ. Onla viliTetl b&kkıİıda lmıır 
vapurunun lf'Isbl lle mal6mat aldıt. 
Dlferlerl için ıle devamlı olarak 8-
zerlıı•eylıı. 

ZJya Gevher Etili •Canakkale» -
lltiade .. ..._la leklilba tlfabl ol
aıın. BllJ'ill< Mille& Meclisi relalnln rl
yasell altınıla bir mUU :rar4nn koml
ıe.ı leırkll edUerek •vveli biz IBüvük 
MUlel izalannın l,ılriklnl ..., bBtlı. 
memlekete leşmU .. llmealnl teklif e
diyorum. Reye knn•lm•vnı rica edl
J'Onmı. 

Başlı:an - .zın G....ııer al'bdqı
nm llliUel moctı.ı ret.lain riJ'•~ll aı
tmıı. bir mllll nn!un lromıte.ı ı..
l<llln ı C.,kllf ediyorlar. Bmıw Tf'Tlnl
R ~ ll:al>al etleel"'- P.1-
alJ'mıhr. fwtalıJ& kaba! edllmlrıUr. 



Yavrunuz. Saadetinizdir .•. 

Onun &ilrbllz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi 
sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her an
ne tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi 
geri bırakmamalıdır. 

CAPA MARKA 
Müstahzaratındıı bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

İstanbul İnşaat Usta Okulu alım satım 
Komisyonu Başkanlığından 

Muhammen 
Clnııl Miktarı fiyatı Tutan İlk teminatı 
~~ ...... ~~~~ .:..-~~-

Sade7afı 150 kJ 

Ekmek 10000 ki 

Be7u karaman 
YeJ& daflıç eli 1800 ı 

ıı:.esmeteker 
Toqeker 

Plrin9 

Bulgur 

Y. Merclmelı 
it. mercimek 

Nohut 
K. fuulya 

K. barbDD7• 
J'alales 

Solan 
labu 
loda 
llrlıe 

ıı. yafı 

ı. ıaıı .. ı 
Baloa 

Tns 

"!'umarla 
Limon 

Çay 

:ıı. ııe:rıılr 
ıı:. peyıılı 

iL bamye 

irmik 
Un 

Makama. 

Sebrlye 
Nişasta 

Pirinç uno. 

K. özüm 
K. kayısı 

ILerlk 

350kl 
800 • 
100. 

200. 

200 • 

100 " 
150 • 
300 ı 

150 • 
1001 • 
1090 • 

600 • 

!00 ıt 

Jile • 

390. 
tot lt 
it • 

800 lt 

IOOO iane 

3900 • 
8 lıl 

150 • 
100 • 
15 • 
50 • 

450. 
350 • 

50 • 
10 .. 

80 • 
80 • 
80 • 

80 • 

125 kr. 93750 kr. 

10 kr. 100000 kr. 

40 kr. 72000 kr. 

28.50 
25,25 

ııo 

13 

15 
12 

u 
20 

ıe 
6 

3,5 

12 
G 

11 
.Ş5 

ıe 

25 
& 

1,& 

s 
150 

25 
60 

100 
22 
12 

22 

20 
25 

25 

20 
50,71 
25 153600 kr. 

1032 kr. 

1500 kr. 

5401 kr. 

11520 kr. 

folanbul İnşaat D•t& okulunun mayıs 1940 sonuna kadar lhllyacı olan 

mfkdarlaıiyle muhammen fJyatları ve ilk teminatları yukarıda yazılı enakm 

1'7 ikinci kinun perşeınbe günü saat 15 de Yüksek mektepler mohasebeclJl

iinde tetetkül eden okul komlsyopuni}a ayrı> ayrı açık eksiltmesi ya.pda.

caktır. istekliler şartnameyi ouma. ve sah günlerinden maada devıı.irin aç:ık 

bulunduiu giuıJerde aynı yere baş vurarak görebilirler. istekliler ticaret oda

sınm yeni 7ıl vesikası ve teminat mak!>uzlariyle belli gün ve saatte koınls10-

Da celmeleri. (1075Z) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Silivri limanının tarattırılarak temizlettirilmesi, eskiden mev

cut dpküntünün imiil ve islahı ile mendirek inşası kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 9997 lira 2a kuruştur. % 7,5 teminatı muvakkate 
c749.80• liradır. İhale 29/12/939 Cuma günü saat 15 tedir. 

Talip olanlann teminatı muva.kkate makbuzu veya Banka mek
tuplan ve diğer vesaiki muteberelerile ve bu işe dair Münakalat 
Vekaletinden almış oldukları fenni ehliyetnamelerile birlikte tek
lif va.rakalanııı 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesi hükümleri

Romatizma, soğuk algınlığı ve 
bütün ağrılarını derhal keser. 

lüzumunda 

günde 

a kaşe 
alınabilir • 

................................. 1 ............................. . 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNOcN 
Cbısl Mlkdan Muhuı. lledol % 7.5 Temi. Eksiltmenin 

Lira Kr. IJra Kr. ı-ünü Şekil SaaU 
Cam ali& 2460 Adet JISl8 76 188 21 '11/940 Acık 15 
Ec•a 101 Adet 494 85 87 s1 • • 15.30 
Ali.tı fenniye 92 Adel %623 65 196 13 • • 16 
Alitı fenniye 111 Kalem 5890 441 81 • Pazar. 16.30 
Kırık plrin9 106 Ton 9010 615 %9/12/939 15 
)l.amyon l Adet 3150 236 25 5/1/940 16 

1 - Şartname ve evsafım l"Österlr miıfredat listeleri mucibince muhtelif tarihlerde eksiltmeye lronup d6 talip 
auhur etmiyen malzeme bizalarındaki usullerle satın alınacaktır. 

Il - l\1uha.mmen bedelleri muvakkat temlnr:t1an. eksiltme ve pazarlık rünü ve saatleri hi.za.larında yazılıdır. 

m - Eksiltme ve paııarlık &abataşta Levazım ve mubayaat şubesinde~i Alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - IJsteler ve şartnameler her gün sözü reçen şubeden parasız alınabUJr. 

V - Alitı fenniye listelerinde gö .teıUen katalog numaralan sadece aıe · ın 1.lp ve evsafını göstermekte olup 
,artname makamındadıT. Başka marka!ar da verilebilir. Bu hususta Kabataş~ şarap ve kimya liboratuvarı ıube
slne mtira-caaUa daha fazla !zahat alm:ıbiJlr. Bu iş için pazarlık P.nüııden evvel fenni teklif mektupları mezkiir Ji
boratuvar şubesine verilmelidir. 

Vl - İsteklilerin pazarlık ffln tayin eallen riu ve saatlerde yüzde 'J.5 güvenme para.lariyle birlikte JUkan• 
da adı geçen komisyona. gelmeleri. «1063611 

Çocuk esirgeme kurumu 
yılba,ı gecesi eğ'lenceai 

Taksim belediye gazinosunda. bu 
sene İstanbulun Jıio görmediği bir yıl 
baı;ı gecesi eğlencesi ola.eakhr. Gece
yi tert'p eden komJtenın belediye ga
zinosunun mevkii ile mütena..Yben 
her şeyi en ırliz.ct bir p-ret.t.e h zırıa.

maktadır. 
Eilenceye U,1.iri.k l('in bu elinden 

yerlerin Perapalast.aıı tcm\nl mWn
kündür. Yemek için adam başına beş 
lira. ödenmektedir. Gazlnonwı geniş 

salonları beş yüz kişiyi alacağına gö
re, ekser allelerJ IP'UP grup olarak bn 
geceyi topluca ne~e içinde ve daha. 
büyük bir aile havası içinde geçir
mek arzusunu göstermektedirler. Dok
torlar ile bankacıların, mimar ve mü
hendisler ite ticaret ve fabrikacıhk 

baya.tına. mensup olanJarın büyük 
gnıplar vücuda. cetlrmekte oldukla.n 
öğrenUmişllr. 

İşlirik bllellerlnln bilmek üzere ol
duiu anlaşılmaktadır. BJJetıerlnl lıe
nü almıyanların Perapalasa miira.ca
a.t ettiklerinde ke.ndllerlne yerleri 1-
oprel edilir. 

~------·----' 
DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
ClJdlye ve zührtl'iye mütehassısı 

Pazar har1.(J her ,-ün ıaba.ht&n 
akşama kadar 

Adres~ Babıi.11 Cafalotln 
yokuşu köşesinde No. 43. Tel. 23891 

İstanbuJ be~inci irra memurlu
ğ"ıından: 

Bir bort:tan dolayı mcrh un oJup 
paraya çevrlbnesine karar verilen ve 

Beyoğlu Tokatllyan ve :pastahanf'sin
de mevcut bulunan muhtelifülcins 

eşya açık arttırma suretlyJe aşajıda 
y:uıh giinJerdc ~tıl.ıcakhr. Almak 

isitfenlerln met.kür nıahalde C"ÖSterl
Ien saa.tıerde haZJr bo.Iunmatan Hin 
olunur. 

1 - ilk satış günü: 30/IZ/939 eu
marlesl !&'ÖDÜ saat 10 da, 

2 - 2/1/940 salı r;ünü saat 16 da 

3 - 3/1/940 çarşamba r;ünü saat 
16 da, 

4 - 4/1/940 perşembe r;ünli saat 
16 da, 

5 - 5/1/940 cuma r;ünü sa.at 10 da. 
6 - 6/1/940 cumartesi g-ünü saal 

10 da. 
(23000) 

ZAYİ - İstanbul ilhaı~· r;ümrü
lünden aldıiun 112565 numaralı lrad 
mııkbu:T.u He ve 108~'?'7 ve tosn29 nu
marah lld adet de,J..ı:lto makbn,.u za-
71 ettik. Yenileri çika;JJ.ı. ağından es· 
kilerin bü.kmü olma.dt(ı nan olunur. 

Adres: Anavt ve ınahdumları Ga
la1.a Kürek(lilerde No. 49 

1 - Mohlellf malzeme meyanın:la 5/1/940 tarllılnde pazarlıkla ihale 
edileceil ilan edilmiş olan 106 ton kırık pirinç işinin pazarlık g-ünü görülen 
lüzum üzerine 29/12/939 larllıine alınmıştır. 

ll - Pazarhim şeraiti sabıka. dairesinde 29/12/939 cuma günü sa.at 15 
de Kaba.taşta. levazım ve mubayaat ,ubeslndeki alım komisyonunda yapıla-
cağı lashllıen ilan olunur. (10115) ' · 

BATERİE İLE 
EDENLERİN 

RADYOLARINI İSTİMAL 
NAZARI DlKKATlNE: 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Piller i Avrupada' çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeıit fenerlere uyar. · 

1 
pjlleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

._ .. Toptan satış yeri: Tahtakale No.51 --

lstanbul Belediyesinden: 
Beyazıt meydanı ile mücavir ana yollan üzerindeki tramvay

dan gayri nakil vasıtalarının aşağıda ·yazılı gidi~ ve geliş istikamet
lerini gösterir izalmaınc daiıni encümenin 25/Xll/939 T. li içtimaın
da tasvip edilmiştir. İlan ohınur . 

I - Beyazııtan Aksaraya inen caddenin refüj başlangıcına ka
dar olan dar kısmı tek istikametlidir. Burııdan Aksaray istikame
tine giden tramvaylardan başka motörlü, motörsüz diğer nakliye 
vasıtalarınm Beyazıltan Aksaraya bu yoldan inmesi yasaktır. 

U - Aksaray istikametine gidecek nakliye vasıtaları V eznecl
ler caddesi başında soldaki Zeynep Kamil sokağına sapacaklar, ve 
büyük Reşitpaşa caddesini takip ederek Aksaray tramvay cadde
sine çıkacaklardır. 

III - Çemberlitaş istikametinden gelip Aksaray veya Fatilı is
tikametine ı:-idecek tramvaydan gayri biitün nakliye vasıtaları Be
yazıt meydanının sağ cihetini takip ederek Beyazıt camisi ve t'ıni
versite önünden geçmek suretile Vezneciler caddesine varacaklar
dır. 

IV - Vezneciler cihetinden gelip Çemberlitaş istikametine gi
decek biitün nakliye vasıtaları Beyazıt meydanının sağ tarafını 
takip ederek }.'eniçeriler caddesine ineceklerdir. 

V - Veznecilerden gelip Bakırcılar cihetine geçecek nakliye 
vasıtaları Beyazıt ıneydanına gelince hııvuıu solunda bırakmak ve 
meydanı dolaşmak suretile Bakırcılara sapacaklardır'. 

VI - Beyazıt meydiınındaki havuzun üstünden ve Üniversite 
kapısı önünden geçen yol kısmı tek istikametli olup Bakırcılar ci
hetinden gelen bilfunum nakliye vasıtalarının geçişine mahsustur. 

Vll - Bakırcılar cihetinden gelip Yeniçeriler (Divanyoluna) 
caddesine ge~nıek istiyeo nakil vasıtaları t'ıniversite kapısı önün
den geçtikten sonra havuzu soluna bırakarak tramvay hattını ta-
kiben ineceklerdir. (10777) 

İnhisarlar İstanbul ~aşmüdürlüğünden 
ne uygun olarak kapalı zarfla ihale saatinden bir saat evveline ka- , -------------
dar Galatada Rıhtım üzerinde İstanbul mıntaka liman reisliği bina
Sında müteşekkil komisyon şartn:ıme ve pliınlan almak istiyenlerin 

Şenlik fişeklerinden maduL olan ~cuklara. mahsus tabanca mantal'ı, ki· 
ğıt kapsülleri, mehtap fişeği ve saire satanlar ruhsat tezkeresi almıya mee .. 
burdurlar. Ruhsal tezkeresi almadaıı salış yapanlar hakkmda lwıımi takibat 
yapılacaktır. (10751) idare şubesine müracaatları illin ohınur (10357) 

ı,ı,anunl Mümessili ve Neari,yat Dl· 
rek'.&ll: A. Naci. Ba.slldıiı Yer: 

Sun Teleraf Ba.ııı-n 

SABAH, ÔGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek lazımdır? 
Çünkü unutmayınız ki : 

Bakımsızlıktan (Ürüyen dişle· 
rln bademcik, kızamık, enfloenza 
ve hattll zatürrieye yol açtıkları, 
iltihap yapan diş etlerile kökle
rinde mide hUmmuı, apandisit, 
nevrasteni, .sıtma ve romatizma 
yaptığı fenııen anlaşılmıştır. Te
miz ağız ve sağlam dişler umumi 
vilcud sağlığının en birinci şartı 
olmuşur. Binaenaleyh dişlerinizi 
hu gün - ihlal 3 defıı - (Radyo· 
linıl diş macunile fa(alıyarak sıh
hatinizi garanti edebilirsiniz. Bn 
sm<etle mikropları imha ederek 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

Butüı. t_h1ikelere karşı sıhhatinizi ko ur. 
Sabah, 6ğ'le il• ak,am her yemekten •onraı giinde3 defa 

di, lerinizi fırt;a layını:z. 

y ·.., rnr"·-' . 
Ankara Radyosu I Yetti 

DALGA UZUNLl'Gll -

A.Q. 19,t? m. 15195 Kes. ıo Kw. ı • • • 
.A.P. 31,19 m. 9465 ıı:cs. 20 Kw. \U,fJı.c:;ı'I 

1639 m. 138 Kes. UO Kw. 
~~~--~~~~-~ 

28 1. kanun Perşembe 
Saat 12.30 Program ve memleket. 

saat ayarı. 12.35 Ajans ve meteoro• 
loJI haberJerl. 12.50 Türk müziği: Ça
Janlar:- Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Çağla. 1 - Okuyan: Mefharet Sağ

nak. ı - Rauf Yekta - Mahur peşre
vi. ı - Faik Bey • Rasi şarkı: (Jaleler 
saçsın). 3 - Rahml Bey - 1'olahur şar ... 
k.ı: (Esir et.tin beni ey dilpescndim). 
4 ...... - Gülizar şarkı: (Gözlerimden 
gitmiyor yanaklarının ah.) 5 - Mus- ı 
tara. Çavuş - Baya.ti şarkı: (Canım • 

lezıfu sabredemcm), 2 - Okuyan: 
Melek Tok&Ö•. 1 . Nubar Tekyay • 

Hlcaz şarkı: (Ağlamış gülmüş cefaya 
katlanmış). Z - Rifa.t Bey - Hicaz 
şarkı: (Niçi.n bülbW figan eyler). 3 .. 

Şemsettin Ziya - Uşşak şarkı: (Şu 

salkım söğiidün altı daiına). 4 - ... • 
Hicaz türkü: (Bu İzmlrden çekirdek• 
siz nargellr). 13.30 Konr~ma: (Kadm 
saati). 13.45/U.OO Müzlk; Hafif mü
.tk (Pi.) 

18.00 Program. 18.05 Memleket saat 
aya.rı> A;tans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Mü•ik: Radyo orkestrası. 19.00 
Konuşma: (Sıhhat saall). 19.15 Türk 
müzitl: Çalular: Ruşen Kam, Cev· 
elet Catla, Şerif İçli, izzeltln Öklc!. 
20.ıı; Ko.ııa•ma. 20.30 Türk müzl
fl: Fasıl heyeti H.U Oııera &ecesi: 
Solist. Semiha Cenap Berksoy (So.P

r:ı;no ılraınallk). Orkeslra: Raı!J>o or
kdlrası. Şd: Basan Ferit Alnar. 
Pı-ocra:m: 1 - Veber: Oberon uftrt.ö
rü. z - Veber: Frelschütz'den Acat-

be'nin aryası. 3 - Vagoer; Trista.n ve 
İsolde1den prelüd ve aşk ötiimö. 4 .. 
Mascagol: Cavallerla. Rustleana1dan 
Santunatnın aryası. 5 - PucclnJ: La 

Tosea'dan dua.. 6 - Pucelui: Madame 
Bntlerlly'den arya. ıı:.onserl takdim 
eden: Halil Bedii' Yönetken. 2Z.OO 
Memleket nai a7&M, Ajans haberle• 
rt; zlraal, Esham - Tahvllil, B.ambl
yo • Nokul borsası (Fiyat). 22.20 
Milzlk: Küçük orkestra (l"ntrandakl 
proı-ramm devamı). 22.35 Müzik: O-

pera aryaları (Pi.). 23.00 MWıik: Caz- ' '0 LANT 
band (Pi,). %3.25/23.30 Ka.PIUUI. t1 
ZAYİ - Talbik mühtirümtı kay

bettim. Yenisini kazclıracatundan aa
yl mühüıiin hükmü yoklnr. ı 

Birinci mülizlm Mehmet Sabll 
oilıı Muzaffer Nihat 

lı_ı_s T_A N_B_U L_B E_L E_oı Y_ES_i N_DE __ N ... 1 
İlk Muhammen 

teminat bedel 

{05,00 5400,00 Sari hastalıklar ınUcade1e nıerkezlerl için iki adtı 
kamyonet alınnıası. 

Z21,18 3029,80 Haseki hastahanesi için katktit, eldiven ve 10 kalem 
devai ampul alınması. 

65.09 861,80 Karaaiaç müessesalı bın fabrikası ve soğuk hava 
mahzenleri Jçln. lüzumu olan eşyanın ahnması. 

İJ.k 1emlnat m.lkdarları Ue t.ahmbı bedelleri yukarıda yazılı işler ayrı ay .. 
n açık eksUlmeye Jıonulmnştur, İlıale 28/12/939 penıembe &"ünü saal U de 
Daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve muameli.t müdürlüğü 
kaleminde &örilleblllr. Taliplerin teminat malıbnI yeya mektnplarlyle ve 939 
yılma ali tlca.rel odası vesikalan ile birlikle ihale rüııü muayyen saalle d•l
nıl encümende bulanmaları. (10316) 


