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FiNLA iYA u 
Sallada Sovyet ordularının 28 
mil geri çekildikleri bildiriliyor 

... ,. 

Amerika ve lsveçli önüllülerde 
Sovyet ere karşı çarpışacaklar 

• ... ili ... 
• :e. re. •• '" ... ... . ""'"' .. 

Başvekilimizin beyanatı 
Hülıümct lelakct:ııcdclcrc elinden g•len yardımı 
;yapmııtır; Mel'un propoıandaların ortaya attıfı 
iftiralar, yalandır; Mahkumları bile 40 - SO can 

lıurtaran bu milletin içinde sırdan ruhlu hay-

dutlar yoktur. 

Yazan: Abidin Da.ver 
IJıl;yiik Millet l\ledisinin kış 

tf.tilı ) •pması müııaoebetile muh· 
~.ın ua,ı;ekilınıız lloktor lte· 
tik SaY.daıu, beyanatta bulundu. 
~" beyana! ara>ında, tam de • 
lnokrat bır devlet adamına yıı -
tq&n fikirl r ı;e sözlerle ı.tatbu· 
•t hilnıyelın" knr~ı gosterdik • 
leri denn sayı;ıdan dolayı, Baş· 
V L.ılioııze !eşek.kür etmeyi bir 
Va.zire bılirim. ~·ertlerm tabü 
hııklarına ve bürriyeuerine hür· 
ınetkar bir halkçı olarak (ilUr 
hlirriyetine candan bağlı olan 
l>.<>ktor Refik Saydamın, Başve· 
kil oldufu &lindenberi matbuata 
ı.ar,, &<isterdıj:i büyiik itimadı da 
•YTıca şükranla kar~ılarun. Türk 
llld atbuatı, bu hürriyete ve itima· 

a layıktır, 
Ba~vekil, beyanatının mühim 

~·ın~ı, pek haklı olarak zebe
e idaketıne hasretmiş, bu facia 
karıısında millet ve hükfımetin 
taptıklaı:ını, Büyük Millet l\1ec· 
~he ve büyıik Türk milletine 

elrni,tir. 
Ba~vekil, yarun milyon parça· 

fı' Ç~ktan a~an eşya teberrüatı 
e )Uz binlerce kıloyu geçen yi

f.e~ek leberrülcri haricinde re . 
a •!•edeler için yapılan para 
Yrd•ınJarının 17 lk.incikanun h şarnıoa kadar 2 milyon 156 bin 
l'~a ıı:ibi ınühim bir yekıina ba· 
~ıı: olduqunu söyledi. 20 gün içia· 

e elde edilen bu yekıin, bütün 
ın_ernleketin na.ıl bir ulvi te>a· 
nut cüm ıı·k b . . ' er ı , anııyet ve ın~ 

~anlık b~rnlcsile ayaklaı.ımış ol· 
d uıı;unıı ı:i>.termesi itibarile cid
l en yııhara layıktır. Bu paranın 
b. rnk Yorı liraya yakın mühim 
b ırl 1 mını yalnız basına, islan· 
E~ u:~e~ni~ _etmiş oi~ası da, gü· 

1 . ~ rımızın hamiyetli halkı 
çın ayrı b. . . n' . . ır ıftıhar vesilesidir. 
ıı:ed ~~v~kıl, hükumetin felaket· 

e crm Y&rdınuııa kosmak bu
ausunda, zaliın v k"· ' b" . birb" · .. .. e or ta ıatın 

ın ustune •ıkard • b .. ı·· (Üçlük! , ııı;ı u un 
teli ös;re .~~~en iızami gay· 
n t c erdıgını ızab ve ispat et· 

dı ' en .sonra adi dedikodulıır . 
an ı!hen "f . 

1
! " <: ı tıralardan ,,e 

nı~ un propagandalardan da 
llefretle bahsetıni,tir 

IJü~nınn prop•ı:;andası yalnız 
~- ' 

l"ürki)eyi değil, bütün medeni 
inı;anlıı::ı nıüleessir ve muz.tar.ıp 
eden tabii bır iifetin yıktıi;t ev· 
ler, &Ü!ldürtlüğü ocaklar, yıt.ktı • 
t• lıanünıanh.ır, )·araladıfı in- ı 
11anlar ve yurtlarının auknı al· 
tına ;:omdıll;ü kurbanlar knı:~ı
sı:ıda tule harekete geçti. lliıUi 
aciuıua btlrıuct clnıcdi; Bütün 
bir nıillctin gözya~larma acıma
dı. Bu sin!ti ve nıel'un dü~wan 
dünyanın cıı uzak l>öşelerinden, 
her ~l·lkatıi insanın yardınıına 
koştuPu ve kurtarmağa çalıştı· 
j:ı yaralılanınızı dahi, propagan· 
da silahı olarak kullanmaktan 
utanç duymadı. 

Ankaz altında imdat bekliyen 
kaduıların bileziklerini almak 
için kollarını kesen, küpelerini 
çalmak için kulaklarını koparan 
sırtlan ruhlu haydutlar, Türki· 
yede asla yetişmez. Yetişmedi • 
ğinin en büyük ınisalini, yine 
Erzincanda \'e diğer felaketzede 
şehirlerde, birçok zaı;allıyı ankaz 
altından kurtaran mahkumlar 
ı;ermişlcrdir. iBunlaı.';n içinde, 
insan öldiirmekten mahkftm o· 
laıılar bile vardı; fakat onlar, 
vaktile işledikleri bu snçu ve 
günahı, her biri 40-50 insan kur
tarmak suretile, Allahın nezdin· 
de de, insanların indinde de, a· 
dalctin huzurunda da bir defa 
değil, yüzlerce defa affettirıniş
lcrd ir. Suçluları bu kndar yük
sek bir mertlik ve alicenaplık 
gösteren temiz, masum ı;e kah
raman evl3dınd:ın, böyle men· 
tur ve •eni cürümler değil nn • 
cak en yüksek fazilet ve civan· 
mertlik lıarekctleri beklenebilir. 
Türk olmakla en bü.,ük Utihan 
duyan her fert de böyle yapın!.$· 
tır. Fdiıketzedelere karşı bütiin 
yurttaşların yaptıkları, sadece 
fod• karlık, gayret, şefkat gibi 
medeni faziletler olmuştur. 

cİstaııbul mahpushanesindeki 
mahkumlar namına İstanbul ce
za evinde mahkum Malatyalı 
Abdülvalıap. imzasile aldığım 
bir mektupta, bakınız, ne deni· 
liyor: 

·Erzincan felaketinde, 1000 
(Arkası 3 üncti sa.ifada) 

ABİDİN DAVER 

Bir Moarif davasının gülünç neticesi 

Yaztklar olsun! 
Yazan: Selami izzet Sedes 

(Yazı.n 2 nci saııfada) 

Fin erkanı harbiyesi geni harp 
sistem!eri tatbik ediyorlar 

Finlandiya Subayları .• 

Londra, 19 (A.A.) - Royter 
Aiansının Helsinkideki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

~alıaya ı:icien veııane demiryo
lunun iltisa.k noktası olan kil • 

c;ük Marlajaervi köyünde muhd· 
rebeler kiddetle devam etmek· 
tedir. 

Finlandiya topçusu <inden düş
( Arkası 3 üncü sayfada) 

Alman donanması 1 

takviye edili or 
Denizaltılar iki ticaret vapuru 
daha torpilligerek batırdılar 

1ngitiz gemilerinde tayyare !erle çarpt§an toplardan biri. 

Londra, 19 (A. A.) - Deyli 1 def için olan bu celp, .ki filonun 
Telegraf gaz tesi yazıyor: kuvı;etlerindeki bu nisbetsızlik 

Alman radyosu her sınıf deniz 1 dolayısiyle İngiltereye karşı bir 
efradının silah altına çağrıldığı· den'z taarruzu yapmak için ola
w bildirmiştir. Meçhul bir he- maz. (Arkası 3 üncü de) 

• 
1 ETLE ŞiD 

H landalı ar Almanyadan 
çok ağır tazminat istiyorlar 
Holanda hükumeti vapurların 
lorpillenmesini protesto edecek 

Türk - Bulgar 
dostluğu 

Belçikada ordu mezuniyetlerinin 
tekrar verileceği bildiriliyor 

İnönü ile Boris arae 
sında teati edilen 

telgraflar 
Ankara, 19 (A. A.) - Reisi

cumhur lsmet lnönü ile Bu!· 
garistan kralı Majeste Üçüncü 
Boris arasında ~ayıdaki tel· 
graflar teati edi!mi§tir: 

Majeste 3 üncü Boris 
Bulgaı:istan kralı 

SOFYA 
!fajeıtelerin!n, Menemenci· 

1 
oğlu tarafından bana bildirilen ı 
naziküne sözlerinden dolayı, 

hararetle teşekkür ederim. 
Geçenlerdeki Sofya teması, 

iki komşu ve dost memleket 
hükumetleri arasındaki tam 
fikir mutabakatını bildirmiştir. 
Bu münasebetle Majestelerine 
bundan duyd11ğuın derin mem· 
nuniyeti bildirmek ve bütün 
dostluğumun teminatını teyid 
etmekle hassaten bahtiyarım. 

INÔNÜ 

Ekselans İsmet İ ıönü 
Reis.cumhUJ 

MKARA 

• 

Ingiliz askerler! cephede verilen temsiller! sey~ederek 
eğlenir !erken.. 

Amsterdam, 19 (A.A.) - Pa- dan yapılacak olan taımina~n 
zartesi günü topifienen Arens- sonra tekrar ba:;lamak üzere, mu-
kerk vaourıınun mensup olduğu vakkaıen tatil etmektedir 
Felemenk seyrisefain kumpan- La Haye. 19 (A.A.) - Holan-
yası, seferlerin, Berlin tarafın· (Arkası 3 üncü snyfcda) 

Seferber edilen binlerce lngiliz 
aliminin keşfettiği gizli silahlar 

Londra, 19 (A. A.) - Koordin,asyon nazırı Lord Chalfield Lort. 
!ar Kamarasında bir istizaha cevap vererek ezcümle demiştir ki: 

·İngiltere binlerce alimini seferber etm:ştir. Bunl:ardan bir 

Ekselô.nslarmın göndermek 
lutfunda bulundukları nazikıi· 
ne mesajdan bilhassa miltehas· 
sis olarak hararetle te§ekkiir 
eder ve en samimi dostluğu· 

mtın teminatını teyid eylerim. 
1

. koğu meşhur alimlerdir. 

Hale~. yapılmakta olan mahrem mesai hakkında bir şey söyli
yemıyecegım. Bununla beraber şunu bildireyim kı, şimdiye kadar 
yapılan şey takd.r ve hayranlık celbedecek derecededir ve bugün-Tanışmakla bahtiyar oldu· 

ğum B. Menemencioğlunun 

Sofya'yı ziyareti, filhakika hü
kumetlerimiz arasındaki fikir 
miitabakatını müşahede ve iki 
komşu ve dost memleket ara· 
sındaki dostluk ve itimadı te· 
yid için bize fırsat vermiştir. 

BORIS 

• 
Sovgetler ls-
veç notasına 
cevap verdiler 
Norveç protestosuna 

da cevap verildi 
ıMos!mva, 19 (A. A.) - • Tass -

17 kanunusanide har.ciye komi· 
ser muavini Lozovski, lsveçin Ka· 
laks adası üzerinden Sovyet tay· 

. yareleri uçarak güya bombalar 
attıkları hakkındaki İsveç nota· 
sına Sovyet hükumetinin ceva
bını İsveç maslahatgüzarı Von 1 

Eillcr :evdi etmışt.r 

Sovyet hükümeti bu münase • 
beUe teessürünü bildirmekte 

(A1kası 3 iir.cü saııfadaJ 

kü usullıcrimiz sayesinde büyük bir sür'atle başarılmıştır. 

Fransız ve İngiliz mütehassısları arasında çok mühim ilmi 
meseleler hakkında doğrudan doğruya temas mevcuttur. Ve iki 
memleket alımleTi arasındaki bu teması geniş!etmek niyetindeyiz. 

KURBAN 

Bugün kurban bayramıdır. 
Ne yazık kı bu yıl, bu dini bay

ramımızı dünyayı yer yer saran 
ve sarsan buvük ihtilaflar, ve 
harp güriiltü)eri arasında idrak 
ediyoruz. 

BAVRAMI 

, 
· Y .. ~,dllmlızun büyük bir pırr

ç~sını harabeye çeviren, binler
~ yurttaşımızın hayatını sön
düren z~lzele felaketi de yil.rek
lerımizde çok derin bir yara aç-

(Arkası 3 üncü sayfada) 
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BOY OK TARİHT ROMAN : 79 ıı--ıııı:ııı 
IUtır· ICl 

f u ç s 
Yazan: M. Sami Karayef 

Felaketzede-
l erin iskanı 
devam ediyor 

"T· V ·ı·" Tırhan ve Trak Bir Maarif d·avasının gülünç neticesi 
ıcaret ekı ı- l t 

.. vapur arı a- . Y k I I 
T ahsilôtı devlet bak ayada kalır, 

bY haHıar f' otle vaki olurdu 
nin bug""n gel- mir edilemiyor azı ar o sunl 

O sırada Mısırın ahvali pek Lak."n, te2nıül ihtiyari olımık-
ııerişan idi. Padisahın israfına ta kalmadı. Umera ;:,darruarına bu 
para yetiştirilemiyordu. Yavuz Sultan Selimin kurduğu 

Mıiıır :renı<-nlik ile meşhurdur. suretle hakkı sarih oldu. 
Servete konmak istiyen ihtiras esaslar o derece bozulmuş ve çı.i!-
erbabı terci.han orava giderlerdi. rından çık:mlŞtı ki. Mısınn yerli 
Her nevi irtikaplar ile memleketi halkı bile O,manlı devşimneleriy-
harao ederlerdi. le beraber halkı soymak için 

İsbu irtikauların, zulümlerin yarışa çıkmışlardı. 
içinde usul ve teamül sıraı.ına Mısırdaki ~rPileri toplıyan 
1ıeçm:is mühim çdatler ve garet- yerli ümerarun adamları ayrıca 
le.r vardı. kendileri için talebe n•miy!e her 

MeselA; rüsum ve tekalüi dev- haneden ücer altın ahnaıia baş-
~t a.ıelı.dıe eminler, tahsldan!ar lamışlardı. Bu müruru zamarr 
vasıtasiyle alınan bır takım mıil- la adeta verl(İ haline girmişW. 
te,ı.ınler, .kaşif.er, askeri tahsil- Fenası da tahsilata çıkan as-
darlarm derecatuıdan geı;iri.ır. ker külfeden istifade eder. Tale-
Anl.ar d«bi haddi nızam nin bes benin tahsilini hukuku devletin 
c>'"I ın....u.e alıp bizl.dt intifa e- .istifasına takdim eylerdi 
derlerdi. Bu suretle hazan ahilinın faz-

Hall:nclıi; Yavuz Sultan Selim la para vermeğe iktiaarı kalmaz. 
Mısır, fethetwı;ten sonra; Mısırda asker dahi kendi taleblerini ha-
Uçüncü Murat devrıne kadar en milcn avdet ederlerdi. 
yiıkse.k adalet ve hürrıyeı c.iriydi. Tahsilat devleti bakayada kalır, 
Bütün Mısır kıt'ası halkı Osmanlı bu haller def'aıle vaki olurd'l 
adaletinin mevı.uatına hayran ve Mısıra yeni !(elmiş olan :ı..:eL.-
mtinkat idi!.e:r. met paşa bunu görünce nıütees-

Üçüncü Murat <levrinde Sa - sır oldu. Tahkikata J(Jristı. 
fiye Sultarurı rezaletleri. Üçün- Çok gecmeden d-0labın bütün 
CÜ Murddm ahmaldıfrı ve ısra- inceliklerine valuf o.<lu. Evvel.ıi. 
fatı İmpar.o.torlugun bütün va- kfu;ıtlerı toplad.<. 
nru yo~ mezada çıkarır hale 
1ıekLiünden :Mısır da bu henga- Kaşıfler yeni paşa gelince ara-
mede .>Uİ ldaxeye uğramıştı. larında şu yolda konu~nuşlardı: 

Me;el.1.; Mısır valbı vasıl olur. - Lu yeni ı::elen vezire ne ve-
Kasif denilen mültez,"oleri cem receğiz? .. 
eder. Anları azil ve iµka etmek - H .. le, bir görelim boyUnu 
va. nin iktidarı dahilınde bir e- bosunu da ondan sonra ko~ 
mir<ilr. İl)ka.ları halıııde ken- ruz. 
disine •kudümive>' olarak ne - Giden gibi aksi ve gaddar 
vereoeklerini sorarlar, pazadığa bir herif iset 
l!irisirler .. Uvu.şulur. İptkla yüz- - Ne yapıp. yanalrm yüz bin-
lerce, ve binlerce altın raddeo;in- den yukarı çıl=.ıyalım! .. 
de bulunan işbu ilk takaddü:me - Ya yerimizde bırakmazsa. 
te~ tezayüt etti. - Hiç öyle şey mi olur .. Son-

Yüz bin, iki yüz bin altın rad- ra hediyeyi nereden alır .. İki 
desine val'dı. Mısır valiliği, 1s- yüz bin altın bu .• 
'tanbulıda adeta en yüksek b.x mal - Fakat; bu sene kıtlık var .• 
a:1ım satHru gibi ötekine berikine İki yüz bini veremeyiz.. 
yüksek r~e:Uerle verilir olmuş-
tu.. - Hele b'r gelsin konuşuruz. 

!Mısıra valı! olanlar padişaha Di:re müşavere etmişlerdi. Hal- ı 
veziriaza.mına yüz bink!rce lira bulki, bıhnı_yorla.rdı ki, Yavuz 
rüşvet verdikten başka Mısıra Sultan Selimler, Süleymanlar 
gittikten sonra da İstanbula dur- d<!V!rinde olduğu gibi bir paşa 
madan para v.ai!dırırlardı. 1ıelecekti. 

Mısır valilerin'.ıı aldıktan pa· Nitekim, Mehmet Paşa, geldi. 
ra devlet ka.sasına girmezdi. Miil- I Bı.kWar, nazik ve, terbıyeli bir 
tezimlerin mevkilerini muhafaza I adaım, vurucu ve kır.cı bir ada-
etmek üı.ere valiye takdim ettik- ma benzemiyor. 
leri ikramiyeden ibaretti. Tekrar, ~iller toplandılar. 

Valilere yüz binlerce altınlık Bt!)llar, Mısırın yerlileri ve, mül 
hoşi<rnediyi v~n miıltezimler iş- te~imleri idL P~ayı çelimsiz 
bu zararlarını eminler vasıtasi- .ııormuşlerdi. · 
le hallı:a tazmin ettirirlerdi. Aralarında tekrar müşavere 

Bu eın'nler dahi mahalli üme- ettiler. 
radan intihap olunurdu. Ümera - Gördün mü pa~ayı?. 
tahsilata ctkınaz, kol, kol adam- - Çok çelimsiz bir adımı. 
ları cıkardı. - N a2ik ve. sessiz.. 

- Ne yapalım? 
Bu suretle ümera adamlannın 

tahsilata çıkması yeni zuiümlerin - Yüz binden bile aşağıya ine.-
vücut bulınasına sebep oluı-du. lim de az riı~vet verelinı.. 

- Olur mu? 
Mısrrda killfe ve talebe deni-

len bır nevi bela vardı. - Olur._ 

Erzincan muallimlerinin 
maaşları hakkında tebliğ 
Şehrimizde :ııelzele felaketzede

lerine yardım işleriyle meşgul <>
lan viıaye"eki ouyuk yaroım ko-I 
mıtesı uuıı a.o.~..ın <ıa tup.ıuınuş-

tır. 1 
!)un de bir kısım felaketzede 1 

vatan..ıaşı.ar evle.re yerıcşıırIJnuş- ( 
lerdir. 1 

1 Yeniden gelenler cKadıköy. ve 

Haydarpaşa sem tlerınde ıskan 1 I 
o1unacakıardır. lılühurda. aaki 1 

1 

i
l 

eskı rnaııye bınası aa bu m.ıksat- , \ 
la dun kıralanm.4tır. !> utebaki 
!e.aketzcdeıere dun p:a-a Levzi
alı da yapılmıştır. 

mesi şüpheli 
lvlanifaturacılar bir
.iği bir masraf teşek- ı [ 

külü olmıyacak 
Ticaret Vekili Nazmi Top-

çuoglunun bayram talitini ge
çirmek üzere bu sabah Ankara
dan şeh:rimize gelmesi beklen
mektedir. Mamafih Vekilin 
Mirli Korunma kanunu tatbi
katına ait mesai! ilıe meşgul 

olması ve bu yüzden geleme
mesi de muhtenıekiir. 

Vekil gelirse kurulmakta ve 
kurulmuş olan ithalat birlikle-

Bugün ve yaıın bayram müna
sebetıy le kendilerine et ve kar 

vurma tevzıatı da yapılacaktır. 

J ri i~iy ic alilkadar olacak ve bir
• liklerin vaziyeti hakkında alfı-

' l.<aclıdarclan izahat alac<.ktı:r. Toplanacak kuroon eılerin-ıen 

ayrıca yapı.bacak oıan kavurına-

1.ar da sür'aıle Si vasa gönderile -
cektir. 

Bu .arada manifaturacılar a-
rasında birlik kurulması sıra
sında çıkan ihtilatın da Vekil 
tarafından tetkik edilmesi muh· 

Kaza ikinci kaptanın 
hatasından doğmuş 

Tırhan vapuru henüz Alanya,. 

elan J..imanımıza hareket etme • 
nıiştir. 

h.aza hakkında tahkikat yap
nınk üzere vak'.a .ınah.alline git -
m ş olan fen heyeti teıklk.Jerı.ne 
devam etmektedir. Tırh= var 
pw-unun süvarisi Mahir kaptan 
ile ikinci kaptan şimdilik işten 
el çek tıı· J.miştir. 

V•pur süv.ariıiğine tayin etli -
len lıu.;a.ınettın iıe bir ikmci kap
tan Aı.anyaya gönO.eiil:n>-ştir. 

Y apııan telkiklere giıre vapu
:run ıı..uıci kaptanının hatası yü
zünden karaya oturdugu anaşıl
nı.a..o.~auır . .h..aza sıra.'.)uıı..:.a \ı aıx.ı.ı
ya duran ikınci kaptan kar tipı
sinden önünü göremedığ, haıde 
vapuru sa.hile yakın bır şekil

de sevketm,~. c!enıze açma.mış -
tır. 

Yarın vapurla Ordu ve Giresu
na da Romanyadan ge'.en keı·es
te.erlıe şelırınuzden satuı a.lıı;ıan 

çiviler müLeaddıt inşaat malze -
on<:lcri sevko.lunacaktır. 

temeldir. Bazı manıifaturacılar 
aralarından bir kaç kişiyi Limi
te! şirkette müdür ve diğer 
vazifelere tayin ederek bun
lara biner lira gibi yüksek ma
aşlar vermeyi kararlaştırmış

lar ve bütün birlik azalarına 

bu fikirlıerini kabUl ettirmek 

LDeniz Yolları idaresi vapur sı-
1 kını ısı çekmekıedır. Bııha.>sa 

1 
bunclan bir m<-dd"ı evvel ıMu

' danya o.varında karaya du~en 

Şehrunize gelmiş olan feıak:et
zeue ogretmenler hakkında dün 
Maarıf Müdürıuğüne bir emir 
gönderilmiştir. istem4']crdir. Fakat ekseriyet 

bunu klbbul etmemiş ve bu şe
kilde yüksek masraflarla bir- , 
lik kura.mıyacaklarını söyle

T:rak vapurunun da bu;ıınlcwe 
lim= reisıiğı fen heye Lı tar-fın
dan seferden men edılmesi ihtı
mali vardır. Çünkü vapurun 
karaya oturduğu zaman yarala -
nan tekne saçları hala değiştiril
ınem-ştir. Bu saçlar A1ınanılar 

taraımdan son bir icat Olarak mu
ayyen Lip ve bunlardan ayn bir 

Bu emirle, Erzincan ınınta -
kasındaki muallimlerin mezun 1 

addolundukları ve kendileri baş- J 1 

ka viliıyetlere tayin olununcaya ) 

kadar tam maaş alacakları bil- \ 
dirilmiştir. . 

mişlerdir. 

Bu mesele hakkında dün , şekilde yapıldığından şimdı an-
1.'ak Alnıany.adan getirilmeleri ı.a
zııın gelmekt~. Dığer vapur
lara kullanılan saçların bunl:ara 
tatbik.i imkansızdır. 

Yalnız bunlıar maaşJ:annı Er -
zincaıı Mıuh.a.9ebei Hususiyesin

den ~acaklardır. Bu.:.ıın için de 
Erzincanda bir mutemed göste
receklerdir. 

Muallimler ayrıca, halen \ıu-

1unduklan yerlerdeki adresleri

ni de açık olarak ve sür'atle Er
zinea.n V a!iliğine biıl'direcekler

dir. 
-<>--

Vi L AYET 

Vali f ursa ya g:diror 
V a'li ve -Belediye reisimiz B. 

Lfıtfi Kırdar bayram tatilini ge
çirmek üzere bu sabah şehrimiz
den Bursaya hareket edecektir. 

BELEOIY~ 

ınıntaka Ticaret müdürü Avni 
Sakman demiştir ki: 

•-Resmi muamelelerin ma· 
ifunatı harici.Dde tücearlar ara
larında görüşüp iki kişiyi 

1000 lira maaşla müdür tayin 
etmeyi düşünmü~ olabilirler. 
Limitet şirket daha henüz te

şekkül etmemiştir. Esas mu
kavelesi de hazırlanmamıştır. 
Ticaret Vekaleti bu gibi birlik-

! 
!eri bir masraf teşekkülü değil, 
bir temeııküz ve topluluk te
şekkülü olarak mütalea etmek-

Tırhan vıapurunun da bu yüz -
den t.amiri imkansız görülmekte
dir. Deniz Yo.Jarı idaresi bu 
iki yeni vapurunu harp sonuna 
kadar muattal bırakmak tehli.ke
siy le karşıla§mıştır. 

!ÜNiVERSiTE 

1 

1 
Yeni E:debiyat fakültesi 

taiimatrıamesi 

1 

tedir. Ve tabiatiyle mümkün 
olduğu kadar az mag,-afla ida-

relerine de ehemmiyet veril- ıı I 
mektedir.> J) 

Tatbikatta bazı noksanlıkları 

görülen edebiyat fakültesi tali
matnamesi profesörler meclisin
de görüşülmLiş ve hazırlanan yeni 
talimatname vekalete gönderil -
mişti. 

... fi 
MAAtiıF - -- -

Yeni talimatname tasdikten gel
miştir. Bu talimatname 5 inci 

Hepsi ittifak etmi<lerdi. Çün-
Külfe. tahsiltı:a cıkan ümera kil; bozuK devirlerde rı-Lsıra l(e-

cıdaml.a.rırun halk tırafından ia- le!l p~saıar daha ayağı toprağa 
Ş<' edümesid r. ' - b .,aı;~r -._:,~.az idd , hiddd gös-

Bu adaontar. kövlerde zıyafet- !erir ve iki ki inın '.<c]lesi ; uçu-
ler, ikraıniar. us klar iciııde va- rur öyle makamına otururdu. 
kit geçırlııler, beğendiklerini a- Bütün, bu, şiddet ve hıddetin 

1 
Eminönü meydanında yık
ma işı yenide~ baş 1 ıyor 

Eminönü meydaıııııda yıkıla -

cak Oklll binalardan dokuzunun 

Orta meklep yard:nıcı 
mua'li mi eri 

Maarif Vek&letinin verdiği bir 
karar üzeriı:e rem:ıi Orta tedri
sat m üesses~lerinde yardımcı öğ
retmen sıfatiyle üç sene muvaf
fakıyetle çalı-.-n lise ve muadil 

mektep mezunlarının da asil öğ
retmek olabikcekıeri a!akadar
lar:ı bildirilımiştiı". 

siiu-neslirdeı1 sonraki talebeleı: hak
kında mer'i olmıyacak ve bun
lar eski talimatnameye göre ha
reket edeceklerdir. 

--000--

lırlar, ırza varıncaya kadar te- katil vak'asının 5ebebi üç be~ ku-
cavüz ederlerdi. • ruş fazla koparmak, herkese 

Talebe ise, köylü!cre daha aj!ır korku vermektL 
1ıelirdi. Tahsile çıkan yerli üıne- (Arkası var) 
ranın adamlar1 devlet vergisini 
cıldık:t.an sonra kendilerine de ik
ramiye ister !erdi. Her köyden 
can basına a:kçe toplarlardı. 

Evvela azdan basladılar. Hem 
de ihtiyari ikram şeklinde bir şey 
idi. 

Aziz Türk Nıılieti 
Sağlık içinde mes'ut Bayram

lırr idrılk etmekle bahtiy.ar ol, 
Günlerin şen olsun. 

111. Nuri Çapa 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası a---.· .--. ---
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Morıs simdi, gaze'.esi dizleri - ı 
11in üstüne düşmüş, gözleri dal
,ınıı düşünüvordu; artık hre ~eyi 
anlar gil>i olmuş.u: Carnışan iki 
plan vardı. General Mak·Malıon 
zaif kuvvetlerle çok tehlikeli o
lan cenahtan ilerlemek içon te
reddüt ediyor, Paristen üstüste 
ya~an emirler ise onu bu mec
nun sergüzeşte sevk.ediyordu. Ve 
bu feci mücadele ortasında bir
denbire gözleririn önüne impa· 
rator g ld,1. Otorites:ni kraliçeye 
terketmiş, başkumandanlık hak
kır.dan tecrit edilmiş, kumanda
yı Bazen wış, artık bir hiç. bir 
in:t'ara\or gölgesi, ' Byetenahi. 
rnuphem bir gölge halire gel -
mi\ıti; ad verilemez. in<anı ra • 
hatsız etmekten başka - e ara.· 

maz bir hiç olmuştu. Onu ne ya
pacaklarını b.lm:yorlardı. Paris 
onu ist..miyordu. Tek emir vermi
yeceğini taahhüt edelidenberi de 
orduda yeri kalmamıştı. 

Buna raf!;men ertesi günü, bat
taniyesine sarılıp ~ırın dış:n
da geçirdiği fır' malı geceden son 
ra Moris raha't bir nefes aldı. 
Parise ric'at edileceğini duydu. 
Dün yeni toplanan bir encüme
ne imparatoriçe eski imparator ı 
mua,~ni M. Ruhe)i gönde>rmiş ve 
Verdöıı üzerine hücumu tesri et
mesini söylemişti; Mareşal da, 
böyle bir hareketin vahametine 
kendisini ikna etmişti. Bazenden 
kötü haberler mi almışlardı? Bu
nu söylemiye cesaret edemiyor
lardı. Fakat haber gelınemesi bi-

daha önümüzdeki haita yıkılıma

sı kararJ.a§tırılmıştır. 

Bebek - Rlımelüıisan caddesin

deki 2 ev bir dükkanla Emirgan 

caddesindeki 2 ev w dükkan da 

3400 lira sarfolunarak önümüz -

deki haita yıktırılıp kaldirıla • 

cakla:dır. 

le manidardı. Biraz aklı selim 
sahibi biı ün sub<iylar Paris ö
nünde beklemek taraflysıydılar; 
bu suretıe ımaat orausu ınevki
inde bulunacaldardı. Mademki 
emir verilmişti, C!r.tesi saCah Pa
rise girileceklerine kani olan M<>
ris sevindi, ve kaç zaın<:ııdır onu 
üzen bir arznyu tatm:n etmek 
istedi. Bir ı::un olsun kaı-avan.a
dan kurtulmak, örtüsü okın bir 
mas"da 1 sürahi şişe, tabak, ay
lardr-nberi hasret kaldığı şey le 
bulunan bir havuz başında ye -
mek yemek. Parası vardı. KaJbi 
çaırpa carpa aşk randevüsüne gi
der gibi bir lokanta aramağa 
çıktı. 

Arad:ğım kanalın ta öbür ta
:ra1ıı:;ja, Kursel köyünün kapı
sında l:>uldu_ Bir gün evvel im
paratorun bu köyün eşrafından 
biridn evinde misafir kaldıl(ını 
sö.vlemi>!erdi; merak edip kö -
yün civsrında dol~mıı;tı; iki yol 
ağzında. çardağından olgun sap
sarı salkımlar sarkan bu meyha
neyi gördüi::ünü hatırlıyordu. 
Çardaihn altında vesi! boyalı ma
salar vardı, ac•k duram kapıdan 
da geniş mutbak. çalar duvar 

Diğer taraftan hususi orta ted
risat mü2sseseleri de vek:fuete mü
racaat ederek ayni hakl:~ııı ken
dilerine de verilmesini istemiş -
!erdir. 

sa;: ;.. harıl harıl kuzu çeviren 
şışn~an meyhaneci kadın görüniir 
yordu. 

Dik göğüslü güre! bir kız, be
yaz disi<>rini göstererek sordu: 

- Yemek yiyecek misiniz? 
- Evet yiyeceğim!_. Yumurta, 

külbastı. peynir is.iyorum .. Bix 
de beyaz şarap! ... 

Arkı.s.ndan seslendi: 
- İmparator şu eşlerden bi

rinde. kaldı degil mH 
- İşte şu önümüzdeki evde ..• 

Evi göremezsiniz? Ağaçlaruı ka
padığı şu yüksek duvarın arka
sındadır. 

fMoris çardaihn altına yerleş
ti. daha rahadamak ıçin keme
rini çözdü, asma dallarından sü
zülen güneşin parça parça yal -
dızladığı bir masa ayırıp oturdu. 
Gözleri hep imparatoru barın -
d:ran yüksek sarı duvardaydL 
Bu dışardan kiremitleri !(Örün -
mi:ven saklı, esrarenı:;iz bir evdi. 
Kapısı öbür tarafta, köyün dar, 
.tek dükkanı, penceresi olmıyan 
duva:rJarla cevrili yoluna çıkı
yordu_ Arka taraftaki küçük 
park. bol ve sık yeşillikli bir a
dacık teskil ediyordu: yakınında 

Bir kadın ba!konda öldü 
Aksarayda oturan Ad le adında 

bir k.ıdın balkonda halı silkerken 
kalp sel<tesinden ölmüş ve koca· 
sı kendisini araya araya ancak 

ertesi gün balkonda buhnuştur. 
Oeset Adliye doktoru Enver 
Karan tarafından muayene edile
r~defnin_e izin verilım ştir. 

bir kaç ev vardı. Yolun öbür ta • 
rafuıda ahırlar ve ambarlarla 
çevrili bir avluya vaı::on ve fur
gon eşya.sı yığ.lıruştı, bir alay in
san ve hayvan gid;p geliyordu. 

Masaya bembeyaz bir örtü ya
yan kıza JU olsun diye s,'rdu: 

- Bütün bunlar imparator için 
mi? 

Kız, parlak dişlerini g}ster -
mekten memnun, şen bir eda ile: 

- Evet dedi, hem de yalnız 
onun için? 

Dündeııberi içmeğe gelen se
yislerden öğrenmh olacak ki, 
sayıp dökme<>e başladı: Genel -
kurmay yirmi subaydan mürek
kepti; muhafaza k.t'ası altmış ki
şi idi. Altı ja.ndarma vardı. Ka
tipler, hademeler, aşçılar yetmiş 
kişi tu~uyordu. Dört binek iki 
de araba atı vardı. Seyislerin at
ları pn, süvarilerin sekiz tane 
idL Ayrıea kırk yedi tare de p-09-

ta beygiri vardı. Bir vagon on 
iki furgon getirmışlerdi. Furgon
lartl·a.n ikisi mufoak furgonu idi. 
lçindeki yemek takımlarınaı hay
ran olınustu. 

(Arkası var) 

(azan : Selami İzzet Sedes 

Peyami Safa. Ankarada top • 
hwan ııeşriyat kongresuıde ay
ruwgı encuınene reı.s seçıleıne
)·ıp kongre kapanmadan istan
bula douunce ·~umhu.rıyet> ga
zetesinde: •Maarif davamız• ser· 
levhası altında 12 makale neş • 
rettL •Cumhuriyet- g112elcsine 
ve Peyaını Safaya göre: cMaarıf
te isWunr ve sist.eın, kem.mıyct 
,.e kcyiiyet müvazencsi yoKtur; 
ahlak ıcroıycsi ve dıı;ıplın bo -
zı.ıktur; muallimlerin ı.ali ber
battır; maar.lte ve mekteplerde 
idare kc~ıuc .. \cşi varo1r; tedrısat 
bozuktur; tcruıı davası sürlınce
ınededı.r; btanout uru,·ersiıesi 

ne ıne.b..le c, ne de üııı\·er~i -
leye bı.?D2l'C, okullarda çocuk: -
ların s:... 1;lıgı jhmaı edilmekte -
ılır; l.ö) okulları pcr.~andır; ba
zı melıtcplcr hocasızarr, kimi 
yCTıle imtılıanlaı· )·anlı'! yapu -
maktadır, yeni ihdas edıleıı not 
sistemi bozuktur, bütün ıucktcp 
kitapları yaniış ve Jı.crbattır; 
CumnLtriyet inAfliıbından svnra 
esası} kanunları, teş.k,ıotı, bün
yesi ve rııyu degiştırrulycn tek 
ru.ül:.ss.-se 1''laarıf Vekaıctlutr> 

Bu yol.laki neşriyat boşıadı.'!'ı 
zan1an, bi:.ı, bjr çokiaı·t gibı: .ı•e
yarni bu ne~n l atı lıii) ili< uıaa
ı lfçı ve miıldekkir di.re bah.set
tıgi Bursa ınc bı.ı~u Nc\'zat Aya· 
51u veya nıncası İstanbul n1ebu· 
.SU Alı }\.8.Hll A1.,)'ULÜU M.iarii 
V diıH ,.)he nr.nızet ul-dü.k:arııu 
iJıeri siirnıek içın yapıyor• dente
dik. Birçoklaıı gibi: •l'eyami bu 
mesele1eri l\laarif Vckfü Hasan 
Ali Yücclden istediği yüzü bula
n1adığından sırf ona hücuın için 
ortaya atıyor. iddiasında da bu
lunmadık. Bitaraf ve ilmi bir tel· 
kıkien ziyade, asabi hırçın bir. 
tenkide benziyen makalelerin 
•Bütün n1ektep kitapları yanlış 
ve berbattır• gibi mübalagalı it
hamlarını bir yana koyarak ne
ticeyi bekledik ve gördük ki, ek
seriyetin hakkı varmış. Peyami 
Salanın Basan Ali Yücelin yeri
ne N cvzat Ayasın veya amcası 
Ali Kaınj Akyüzün geçınesini is· 
tcyip istemediğ~i bilmiyoruz 
amma, bu yazıla:rı sırf Hasan Ali 
Yücelin şahsına her nedense kin 
bııç,;ladığı için yazdığına kanaat 
getirdik. 

Biz fikrimizi bir kere daha hü
Iasa edelim: Iler devirde ve her 
memlekette inkılap ve ihtilaller 
en fazla nıaarü ınücsscsesini sars
mıştır. Fransa, İngiltere, Alman· 
ya, İtalyl!, bu sarsıntıların çok 
yakın aşinalarıdır. Dil ve tarih 
inkıli\pları, dahili ihtilaller, bu 
diyarlarda da nzuu yıllar maarif· 
tc usul ve sistem is.tilc.rarına ma
ni olmu.~. disiplinsizlik al1p yü
rümüş. tedrisat keşınekc~ için -
de ~:ixiinü.p :;itmi~tir. 

Tanz.i111ntta 'ıcri tiirl!i. safhn -
ı~r g:cr.irnl:~ olrın tlut:ırifintlze 

o~nıa!"ılı i.;lparatorluğı.1 da bir a· 
sır iç'ode tam lılr istikrar te -

PAHALILIK 

GÖTÜRÜYORLAR 

Dün, Ajans haberleri ar.asın· 
da hele bir tanesi vardı ki, sor• 
mayın .. Sabık Polonyanın, müs
teviller tarafından halen işgal 
altında bulundurulan kısımla· 
nnda, tereyağın kilosu 30Q 
franga satılıyormuş! 

Halbuki, Naz'.ler, her gittik· 
leri yere medeniyet götürdük· 

!erini iddia ediyorlardı. Fakat, 
şimdilik, yalnız pah.alılık gö
türmekle iktifa edyorlar! 

Desenize, zavallı Polonyalı

lar da arlık lüks y~amıya 

başladılar! 

AZALIGI 

N A S I L AL MI Ş? 

Yeni çıkmıya başlıyan ve 
intişar saatini tesbit etmekli
ğimiz bir türıü mÜ'lllkün ola· 
madığı için, ara sıra, tcsadü• 
fen ellinize geçen .istiklal> i
simli arkad~ımızda, genç e
diplerden biri, eski üdebaya 
yine ateş püskürüyor. dumanı 
attırıyordu. Bu genç kalem, 

min edememiş, bir y a n d a 
medres ile stıltaniler çarpışırken, 
dığer y~nda Da:rülfsnunla l\led
resetillkuzzat biribiTlerine göğÜ9 
germişlerdir. Nihayet Cwnhwi· 
yet müstakar Mr sistemin ilk te
mellerini atmış, Üniversite ve U, 
seleri açıp geri kalan müessese
leri kapatarak maarifi en doğrQ 
yolun üstüne koymuştur. 

Maarif günün, yılın değil, a
sırıarın ıslah edebileceği bir b~ 
yedir. Buna rağmen on beş sene 
zarfında elzem luzumluya ter. 
cıh edilerek çok şey yapılmış • 
tır. f'a..kat istcdiğımız '\'C isteni
len ga.1 eye crişılmiş midir? HaJ·ır. 
Buna im an da yoktur. Yalnız 
kabul ve itiraf etmek ı:.zımıllr 
ki, a.s1rları yıllara sığdıran L.uın• 
huriyet, si1üh, bazu ve zor kuv
vetile yola getirill'mi) ccck olan 
rudarifi de bu kısa yılhır içinde 
ne kadar yoğurmak kabilse o ka· 
dar yoğurmuştur. 

Bu böyle il<cn biran cCumhu· 
riyet• gazetesinin davasil"' bera· 
bcr olacagız: han~iz nıa.ariite is .. 
tıkrar ve sistem yoktur diyece
ğiz, kenımıyet ve keyfıy ·t ınan
zuıncsi yoktur diy.eceğiz, ahJad: 
terbiyesi ve disiplin bozuktur di
)-e~cgu; ne dedl)·se, neyi fena gö
rti.p dt.iz~lmcsiıı.i i:stlyorsa kcn .. 
d ılç hcıu ii~ .. !r olacajız. Anc.·~k 
şu uelicçye var:ıcagız: Hasan .. \.Ji 
Yucelin bu noktalar iJ,tüıuJ.e 
durınakta oldu;,.una şüphe et • 
miyoruz. Beş sene zarımda bu 
buruk noks~nlar, ısh<aplar çıor
çevelensin ve beş sene sonra da 
maarif işleri kurulan müstakar 
bix sistem dahılinde işlemiyc baş. 
lasın. 

Peyami Safa ise böyle demi· 
yor. Diyor ki: Has&n Ali Yücel 
Maarif Vckilleline gelelı tam bir 
sene oldu ve hiçbir şey yapma
dı: Fen mektepleri açmadı, ıise
lerde izdihama mfuıi olamadı, 
An.karada umumi bir kütüpha· 
ne yatıamadı, mekteplere, h2la 
gramer kitabı veremedi. bir sis· 
tem kuramadı. Büyük Mi.ilet 
Meclisi kiırsüsiinde: elbetteki, 
milyon çocuk varken ancak ye
di yüz bini okutursam muztarip 
olurum; bu rakanu hiç değilse 
bir milyon yedi yüz bin yapmalı: 
benim emelimdir. dedi fakat bil 
sözünü de tutamadı. 

Ve Peyami yaygarayı basıyor: 
•Türk mnarili, imparatorluğun 
inkıraz bünyesi içindedir ve Türlı 
inkılabını idrak etmiye doğru, 
sistemli ve şuUTlu t<!k adım at -
mış değildir. Yazıklar olsun!• 

Anlaşılıyor ya, bütiin kaba -
hat Ilasan Ali Yücdin!.. 7300 
günlük bozuk bir maarifi 3fı5 güq 
i~inde düzeltemiyen bir Maarif 
Vekili ne diy.ı o koltukta otu • 
rur! ... 

Yüz sene içinde tanzimat • 
tan koyu ve cehil bir istibdada, 

( Arl\:Jsı 3 iincii sa:ııfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 

bizim Selami İzzet Sedes için 
dıı: 

- Biz onun Şehir Meclisi 

Azalığını nasıl aldığın\ da bili· 
riz, diye bir cümle de s:ırre

diyordu. 

Merak ettik, seıamı İzzete 
sorduk. Cevabı şu oldu: 

- Nasıl alacağım, dedi, yo.l 
ikestim, zor la aldım .• 

BOYUNA DOLMA 

------------
Eski zamanın meı;!:ıur ye

mekleri hangıleri .ıdi? .. 
Bu arkadaş, sıra ile sayıyor: 

- Patlıcan do'.ması, kuzu 
dolması, Midye dolması. Hın
di dolması, Uskumru dolması.. 

Bir arkad~, bu yazıyı oıw.. 
dul<tan sonra, sordu: 

- Yahu, eski zamanda b"f" 
ika yemek çeşidi bı1ıneı.le.r mi 
im'ş? .. 

Bizim Nanemolla cevap '\'el'< 

di: 
- Demek, eskiden boyuna 

dolma yutturu.rlarmış!. 

A. ŞEK!P 
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Finlandiya har i şiddetlendi Sovyetlerin, tran 
hududu civarında (B~ ta.rofı l inci sayfada) 

~ tazyik ederken kunetii 
r ın andıya mUfrezelerl Rusı.a -
ı Yandıı.ı vurmakta deva:: etli
~ Bku Finl diya müfrezele
k Ullanci.ıkları tab.ye Rus 
uv;oyı kiil.tiy ·:.::e b;;.;lm lar yap

~ak. ve rastladıkları ufak grup
~ iınlı& eylemek.edu-. Ayni 
da ~ di;?er bir ıwktasın
d •• ~ .. t~ıye sayesinde Finlan _ 
y ıyouuar ı>vlak b:r muvaffakı- 1 

"· kazımını.şliardu. F!:nlaiıdi _ 
r.a1ı1ar 0 :ııaınan 800 kışilik Rus 
"UVVetini imha t • . cak iki .. e mışlerdL An-
Beiki Yıtz ~us. kı.a-tulmu.ştıL 
~ bu tabıyenın imdi muvaf 
~ lh1timallerı azalmıştır. 
naııa .ll'tn!Andıya şefleri kur _ 
~ekınt cr~ıa hıç müşkilat 

iH Yor!ar. 
19 (A. A.) - Salla 

"""CH.l.b.aUl(lla SovyeUerin yenı-

den 28 mil geriledik!erı bildiril-
meıtıedir. 

Lonara, 19 (A.A.) - Evening 
Standard gaze.esının bildırdığı
ne _göre birkaç Amerikalı tayya· 
reci Helsinkiye muteve·cihen yo
la çıkmıştır. Tayyareciler Fin 
lııava kuvvetlerine gönıillü ya
zılacaklardır. Amerika hükume
ti, söy lendığine RÖr~. bu tayya
recilere Amerikan tabiiyetinden 
iskiı.t cdilmiyeceklerine dair te
minat vermiştir. Çünkü Finlan
dıya ile .3ovyetler Birliği arasın
da resmen harp ilan edilmemiş
tir. 

Oslo, 19 (A.A.) - Askeri ma
kamatın ittihaz etmiş olduğu bir 
karar mucibince ı:önüllükrin as
keri talimleri pek yakın<Lı. baş· 
l•yacaktır. Askeri makama!, bu 
talimlerin kontrolünü temın e
decektır. 

Başvekilimizin beyanatı 
~~'4makaleden ma.bat) 1 bilecek kardeşleridir. 
illa.tut ha) a .n.ı kurtaran cBu feıaı.e, guııuınüzde. Şah-
lar. ~- :Ürk Soyunda.ncıır- san ienalıgımız uokunan va.an-
~ t{ .:>oyunun; maalesef da.,larımızdan, 'lurk cemiyetin-
le· lllillf bırile, kanlı k:atiıı.,ı-ı bı- ccn ve oevletınaen al dıliyoruz.• 
ın~ıQ bır felaket karşısında Bu mektubu yazan mahkum -
'l'ur4 bltadar Şelıtatli ve her larıu du··~ulan ve Erzincaııda-

•'lürk 1 kAArar.:an olur.ar. kı mahkunıların fedakarni:ı kar-
t malı haı>is!ıaı:eıerır.de )a - ş~ın n, artık lıılezık ıçın kc.i • 
l>• _ PUS en yuzde dok,a- len kol, kü;ıe i•ın koparılan ku-
--. ~-.ıu ..... lr.a..ın d deu~ cahil a karanlık a - 1 k. un.umı nıüfeıt.~;n keu i e-
billı oı..zı. ı...<... an aııe. r.n kur - lJe öldurdiitiı ;ruz ~apulcu gıbl 
ve zı:...u ..,;rJuler, e ar .Jilk nıçak,. yalanl:ıra inanmak k~-
ıı alıhhn et ÇOc.~. ıuır. Turk b.ı midir? Biz de fü ~'°· ... e be-
<>-- ~ Yine m<U"uf tabırıle r•ber en °yıik>ek •e•in111lc ba):ır-
~ ve' reddi .<:&<ıeı-. kur anıdır· te- nıaktan l.endmıizi alamıyoruA 

tı.g, ~trnernıştir. Hapısıen 'çık· •lluıiların hepsi :rnlandır ve ifti· 
ne f a.. d h ı Tı:r" ccmııeti- radır. lloyle şeyler vaki olma -

ay<bolı •-· ı \anda.ılardno,..,,.,ga baş!.;, an v"" mıştır ve o amaz.• 
tırııı.., ha En basıt bır araş.- Bii,,ük l\lilli Şefimi2in, daha 
2.ala.ruu b;ıısha:ıe,~rımızden ce- topraklar sallr.nırkco bızzat, a-
ın~n henı Jtırıp çı.<anlardan he- ralarıua koşup giderek ~cfkatll 
tı.ne, ı.Z:.n hepsın;n derhal. çıf- göğsüne baslırdıgı felaketzede • 
lnii.stahıil Ul8• duk •. anına donup lere karşı, her Türk vazifesini 
Zifesin d Turk vatandaşhğı va- yapmıştır. Tabiatin zulmü kar-

Es e evarn e:tiğini gösterir. şısında, insan kuvveti ma&h'.ıp 
ı:~ ~·~~ felaketin kör se- olmadıkça, hü.laimeı de vazılesi· 
bunda: .,..-zıncanda ~ağ kal:an, ni yapnuştır. Bu vaziyet ve bu 
ferd.( birdo~yı ıstısnaı bır misal, şartlar altında, ve bu kadar hü-
lnahk· Vak.ı.a .. teşkil etmiyen yük bir filet karşısında, daha 
1nsan~.Rosterdıkleri Türk fulasıuı yapmağa imkan yoktu. 
lneJııtedir. U. iddiamızı ıspat et- Bu zelzele, müthiş bir facia, 

bir haile olmuştur; fakat, Tür-
ırı~elaketıerde şahsi düş _ kün yüksek meziyet ve fazilet-
daha dir~ kinler, .. garezler, bir !erini de meydana çıkarmıştır. 
Olur. Mü eı:ıek uzere ôlılr. yok Tabiatin bu gaddar imtihanın -
bağ._ıan! fel.a~etl.er bü.yük af ve dan gözlerimiz yaşlı, yüreğimiz 
lnahkum iUnudur. Erzincanlı yaralı, fakat alnınıız :ıcık, başı-
tiı "'~t kardeşlerimiz yiızümü- mız yüksek çıktık yurtlarımızı 
!arken b~ On.Jar da bunu yapar· yıkan zelzele irademizi, imanı -
ln•hkCım Yorlardı ki. her Türk mızı, birliğimizi yıkamamış, bi-
dar gay u, ayni işi kendileri ka- !akis kuvvetlendirmiştir. 

~--re_ı_v_e_fe_d_a:k~ar:L:k:l:a~y~a:p:a·~~~~~~~~AB:=İ:D:..:İN DAVER 

Sovyetler lsvec no
tasına cevap ve'rdiler 

Ve bu 't~ı:~<:.!ı 1 ınci sayfada) 
! •rın şıddetli kar 
ırtınası &elıeb· 

t k 
1Yle tayyarelerin is-

anıetlerini 
_ &ıhhaue tayın ede· 
.. ıeınelerind 
~ en i.ıerı gcldinini bil-
'41fll>ek1"dJr. o 

KeLa, Sovyet h .. ' -v lll<Umc ti N or -
eç hukUın r · e uun proıest una 

da cevap 
dix veı-.n-ek tecssürlcrinı bil-

'" ltl1f ve 12 ve 14 kanunu:;anide 
.vvıck ve V 

azgetoıım istik:aıne tlehnd.e . 
u uç defa Vıı.ku bulan Sovyet 

çuşlaruu ayni suretle izah et -
IJUştır, 

l --Ooo---

Kaybolan İngiliz 
tahtelbahir eri 

Bern, 19 (A. A ) 
N · - Basler 

• acıı.rıchten gazetesı.ıı:ıı Bertin 
nıWıabıri yazıyor: 

A:man donc:n]ası 
takviye ediiiyor 

(Baş ıarafı 1 ınci sayfada) 
Bundan başka ayd gazete, 

Hamburg ve Bremcn radyoları -

nın bu gece bir s~oep gösterme-

den neşriyatı tatil etmiş oıdllk -
J.arını bild;rmektedır. 

Londra, 19 (A, A.) - İngilte-
renin cenubu şarki sahili açığın· 

da 9456 tonluk İngil.z İnverdagle 
petrol gemisinde vuku bulan ın-

!ifil neticesinde mürettebattan 
H kişinin kaybolduğu bildiri!-

mekted.r. Vapurun bir talıte1-
bahir tarafından torpillendiği 

zannedilmektedir. 

Berl.n, 19 (A. A.) - Resmi kay
naktan bildirildiğine göre, İngil
terenin Seahorse, Undine ve 

Starfish denizaltıları mü.retteba- ı 
tından şimdiye kadar 4 zabit ve 
26 nefer kurtarılab.lmiştir. 

yeni demiryo~u 
Londra, 19 (A. A:) - Deylı 

Telgraf gazetes nin yazdığına 
göre Sovyet hükumeti İran hudu
du civarında julfa ile Minjevan 
arasında 70 mil uzunluğunda bir 
şimendifer hattı inşasına başla -
mış!Jr. Yeni hat Karadenizden 
Hazer denizine g den şimendifer 
hattına bağlan~.caktır. 

Hofandaıılar tazmi
nat istiyoalar 
( u.ı~ tara,ı l ı.ıc. sayfada) 

da kaou.c.,,1 uUil .t~us ı Llf ı.0µ

lantı ya~ruşur. Vcrııeı, n.aJU • 
mata gorc, ~bıne hlı..:r.a.sr..crk 
vapurunuli ·ı .. rp .. lıcnn.L)l nıur..a
:.:t:.>uetJ.J.t. ı\ımruiy J.J a ,ı:.oı.1uerııeccA 

protesto noı.a.:tı haA..AU~ua I):luı.a

bık kalmışı'.°ardır. 
Londı·a, 19 (A.A.) - Dcyli Eks-

pıt...> b ........ t.Lt..;:ıl - LJ..UJ.'1J..Jo auıu µ~A 

yal<lna« ıs,ııaı a ı.brayaca;;.na 
daır bruksel ve La ııaye ııuKıi
me.lerine h<>berler geıı.ıgını yaz
rr,u.ı.ıa ve uun ıiolar .. aaua j ü.puan 
k.a.vıne topıanLlSllıUl IJu haucr -
lerJc alulW<.."1" o..ı:..ası lazım gel
d .. ~ıni Uil\ c E.ı.mE;tteoır. llu ı:;a -
zete Lo:ıcıru Wı bu haw,rıere ına
nıur.acıı4.uı ... ka} ueı.n:ı.e.ı..tecu.r. 

La h<.ya, rn (iL\.) - Hoyter 
bila;riyor: 

lt~.-:.u.en bildiriluiginc göre, ec
nebi tayJ~re.ı.t.:rı çok J.'u ... ı::scJ...tcn 
şımalı şancı ıstıkametınae uç -
mı:şlardır. 

Bu tana:reler mü ,lıede edilir 
edılınez, hava dafi topı-rı a!eş 
açmıştır. Bunlurın İngıliz tayya
releri oldukları zanneoiliyor. Ho
landa hükumeti Londrada icabe· 
den tahkik.atta bulunmaktadır. 

ı -üksel, 19 (A.A.) - Geçeh 
hafta buhranında ilga edilen or
du mezunıyetleri pek ya.kında 
yine verilecektir. 

Kurban bayramı 
(Baş ta.rafl 1 incide) 

mış bulunuyor. Fakat bugün, 
bu yaranın acısını olanca ş d
dctiy le hıssederken, miıl'etimizin 
musibet karşısında gösterdığı 

} c"pareu" ve ıe,akete ugrıyan
la.rın iztırabını dındirmek. yıkı-

~an yuvaları yen.den ve daha 

miikemrncl şekilde kurmak Y"" 

!unda tecelli eden azim ve ima
nında eıı buyiık te.elliyi bulu

yoruz. 

Bayram, bir maniısiyle de bir· 
lik, sevgi ve ya. dırn ıf de eder. 

Bu it.barla cİKDA.c\I. okuyucu
krını kuıu.a:.ı.~n bu boyranun 

feıaketzede ere yapılan yardım-
lara yeni hır hız vcı:eccğını ünut 

eyıcmekled.ir. 

* Bayram münasebetiyle ga.ze-

temız, d:yer arkadaş1an gibi, pa
zar, pazartesı ve salı günlen çık-

mıyacak, çarşamba. gününden i
tibaren neşir va.zifesme devam 
edecektir. 

BAYRAM NAMAZI 

Vasati 
Saat 

8 

Dakıka. 

Ol 

Yeni yapılan depolar 
Ankara, 19 (A.A.) - Haber 

aldığımıza göre, umumi mağaza
lar şirketi tarafından ilk olarak 
Mersinde ir.şa et:irılen depo bi
nalarının küşat resmi önü.müz
deki pazar günü y apılacaktıı·. 

iKDAM 

]::ôağcvı«ll 
Atma Burhan 
Cahit, atma l 

Atma, camlar beyliktir. Diye
ceksin ki: 

- Ne atıyorum? 
Butüıı buıuu martaval değil 

amma: 
B~ıı bir Köroğluyum, dağda ge

zerim! 
der gibi. biraz yüksekten yuvar
lı.} orsun! 
Bazı yerleri doğruca olan eve

lisi günkü ynzıııda di,·ordun ki: 
Et:"er, bugün Anatol Frans sağ 

olsaydı. mulıakak ki, Fransız 
gazeteleri, onu bir muhabir ola
rak Fin - Rus cephesine gönde
rirdi. Evet. belki öyle olurdu am
ma ınumaile~·lı gideceı;,; yerden, 
gazetesine, yine ne yanar, yapar 
nefiscler yollardı. Yollardı am· 
ma, bunun 1a, senin demek iste· 
di~n. :ışa:;ı, yuk?TI şudur: 

lr.snn, isterse Anatol Frans ka
d~r liiksek bir san'a!kiır da ol
sa, o, ylnc icabında. gaz tf"lerin 
elinde ırünlük bir muh•bir, gün
deli~ bir mul>Iıir. hatta, ırür.ü l(e
linı:·c hir nıüv<'?1·,rr. OcdikleTi· 
ni anlomıl or d i'ı"lim: fnkat hu
ı,.'i.in }'ınnsız gazetcl~ri, ne için 
Andrcjıdi, V lcri,·i. Dühanıeli 
muhabirlikte kullannurnrl:ı.r? 

Niçin Prar.dello. Moriretli İ
talynn gazelcleTinin belediye. 
yahut ı;imrük istilılıarntında ça
lış'ırılmıyor!ar? Rubi!ıdrrnat Ta· 
gor baba, neden Ilindistandaki 
zerz ut halinin giinliik piyasa
sını yazmıyor? lla:ıi p:ımuk sa
kal Ilern.r Şov'un Portsmot li· 
manında ka"':?'a edip iki gemici
ye dair şi~irilmio;ı 1:-ir zabıta ha
beri? 

Bizim gn1.'ctcl~r, ne için Yalı .. 
yn f{emali. s'mdi)·e kadrr lıarp 
ctphrle-rlnin b'rinc m11hnbir o· 
lıırak göndermediler? Viıkıa, A
ka Giindüz ağabeyimiz, bir ga
zete hesabına, Balkonları dola~
mak iizcre tfön Bulgaristana git
ti amma, o, oradan. senin yazın
da imft etmek islediğ:n gibi, bi
ze harcı alem şeyler gönderecek 
dcj;il herh•lde! .. Sen: 

•l\liişterisiz mal zayidir~ 
Diyorsun. İyi amma Köroğlu

nun, Karagöziin, Jlem~erinin ve 
bütün barcı fılem hikave ve ro
manlann m~lerisi ba ka, Aka
Gündüzün, Anatol Frans'ıu miiş
terisi b2şka... l\Ialfun a, bazısı 
can ve yürekten: 

Nam olsun da lli olmasın! 
- Der. Bazm da: 

Tez satalım, eabuk satalım, 
bol kazanalım. keyif (atalım! 

Buyurur. Yüksek bir kalemin, 
icabında, gazetelere muhabirlik 
etmesi ba~ka, •l\lü~terisiz mal 
zayidir• diye (Dede efendi) ye, 
yahut (Zekai Zadq ı ye zorla kü
lüstür k~ntolar ve dans havaları 
besteleltirmeü başka! 

Onun için diyorum ki: 
Atma dostum, atma, hu i1; derin

dir, 
Zenaa,t herke•in, san'at erindir! 

OSMAN CEMAL KAYGJLJ 

Gün Un teı kir eri 

Yazıklar o!s'.ln 
(Baş tarafı 2 nci suyfada) 

bu istibdattan ıne~rutiyete, me~
rutiycttcn CnrnhuriyC"lc geçen 
ve İıu arad:ı içli dı~lı harplerle 
s:ırsılnn bir milletin maarifi bir 
sene içinde poliıcknisiyenler yc
t:~tirsin, Cni\:ersitcden allame -
!er çıkarsın, kütüphaneler açsın, 
hem bir milyon çocuk okubıın, 
hem de sınıflardaki kalabalığın 
önüne geçsin, ideal mektep ki
tapları me~·daua g~tirsin, öyle 
bir sistem kursun kı, Fransa, İn
giltere. Almanya ma:ırifçileri -
nin aj!'!Zları açık kalsın! .• istiyor. 

Netice: 
Altı asırdanberi yapılmamış o

fon bu ,.e buna benzer işleri bir se 
ne içinde Hasan Ali Yücel neden 
yapmadı? gibi ~uı~rsuz, nı~n • 
tıksız manasız bır ıddıayı sıper 
alarak büyiik bir küllür davası 
içjnde, ~phsi kini~in1 hırsını tat
miıı eden muharrır ere yazıklar 

olsun! i . 
SELAlll IZZET SEDES 

A lrnan de iliz ekspreslerinin ka

naa,ıne göxe geçenıerde İngt,iz 
A.ıru.ı a1iik makamı .--ma::· Dans Kr:ıl ve Kraliçesi 

Not: Peyami Sda: •Yeni vakit 
rcj:minin de mekteplerde tedri

••ıı::ıı•••• · sat ve cocuklar.n sıhha'.ini na
l sıl bozdu"!unu İkdam gazetesi tarafı1'uan 

kaybuıduklaxı bil<i.rilcn üç İn
glliı tahtelbahiri torpıJeıımenu~ 
Ve ınayol"«! de çarpmamıştıı;. 
Iı., gcınıJ Alman er korfeı.ı met.-
ha •nde Yakalanmışlardır. 
t;;1

uhabir §unl"rı ilıi.ve cylc.miş-

İşin bu suretle cereyan etmiş 
alınası murettebattan bazılarının 
h~s i bir kurtar - 1 . ma a etı vasıta· 
&ıyJe &uyun sathına ne suretle 

~~~ olduklaruu izah. etmekte • 

Fred Astaire ve Ginge·r Rogers yazıp ?urdu: di.·or. İkdrurı gaze-
tesi beyle hır şey yazıp durma-

D s u·· M ER . d dı Yalruz Ebuzziya Zade Velıd 
1:.U Hafta Sınemasın a )'~zdı ve .ikdam .. d.a bu husus

ta kendisile b:r fıkırde olmadı
ğını birk&<: makale ile alenen 
tavzih elti. Acaba PPyaminin bü
lü.n vesika ve delilleri bunun gi

Seyircilerini; bütün diğer filimlerinin fevk.inde olan 

Büyük ans 
1 , Emsalsız son şaheserlerinde gaşyediyorlar. 
ı .. Fred Astaire - Ginger Rogers'i 

Bıı fılımde, 9 yeni modern dansları arasında TANGOYU • BOS
TON VALSD<I ,.e MAXİXE'ı Dans ediyorlar. 
11.av~ten: BÜYÜK ERZİ!\CA.llf FELAKETi Fİi.Mİ bütün tefer-

bi mi? 
S. t. S. 

---
• 

Şekerci 

H. Mustafa ve Mahdumu 

ÇlKOLAT CEMlL 

SPOR 

Macar takımı 
dün geldi 

Hungaria ilk maçını 
bugün yapıyor 

Şehrimizde üç maç yapmak ü
zere davet olunan Mace.ristanın 
en kuvvetli futbol takımı •Hun • 
garya• dünkü konvansionel tre
niyle gelmiştir. 

18 futbolcü ve idareciden mü· 
rekkep olan bu kafilenin başında 
Macaristanın futbol federasyonu 
umumi katib; meşhur Dr. Fodor 
bulunmaktadır. 

Misafir sporcular, Sirkeci ga
rında Beden Terbıyesi Genel di
rektôrlüıiü İs tan bul bö!gesi fut- ' 
bol ajanı Abdullah, böıge tckniı< 
bü.ro şefi Kemal Halını t.ı. afın -
dan karşılanmış. ajan!ık ve böl
ge namına kendiler ne birer bu
ket verilmiştir. 

Ajln Abdullah ki.sa hır nutuk 
söylı)en>k Macar oyunculara 
cSafa geldiniz• demiş ve nıuvaf-

fakıyetl<0r temenni 2tmiştir. j' 
Doktor Fodor buna hararetle 

mukabele ederek Tü.rk - Macar 
dostluğundan bahsetmış ve Tüı·k 
futbolcüler.yle kar~ılaııroak im -
kanını buıduğu için çok bahtı-

1 yar oldugunu ı;oykıniştır. Macar 
oyuııcul:ır istasyondan dogruca 
Eris,ol oteli.ıe g.tmişlerdir. 

Kaf,le relsl Dr. Fodor bir 
muharrıın~zin suallerıne şöy~e 

cevap vernıı~tu: 
•- 'I w-kıyeye ilk defa oUırak 

gelıyoruz. Burada kar,ıl:ışaca

ğınıız Türk sporcu arını henüz 
tanımış değiJz. Fakat bızden 

ev\•el gelen Frençvaroş Macar 
takımiy;e yaptıkları maçların 

neticele:ini göz önü.nde tutarak 
Türk futbolcülerin:n kuvveti hak
kında bir fikir edinmiş bulunuyo. 1 
ruz. Bu maçlar Turk oyuncuları
nın kuvvetli olduğunu gcister -
miştir. Fakat biz galip gelece
ğimizi umuyoruz. Ancak '..ıunun 
bir ümitten ibaret olduğunu, fut
bol oyunları hakkında evve1den 
kat'i bir şey söy lenemiyeceğini 
unutmamak lazımdır. 
Frençvaroş takımını Macarls -

tanda sıfıra karşı 3 golle yenmiş
tik. Buraya gelmeden evvel kar
şı>aştığımız Yun an milli takımı.
nı dört maçta yend.k ve son maç
ta berabere kaldık. 

lstanbulda bayramın birinci 
gunu Galatasaray, ikinci günü 
Fencrbahçe, üçüncü günü Be~ik· 
taş takımiy le oynıyacağız./ 

Bundan sonra nereye gidece -
ğimiz belli değıld.r. Ankaradan 
bir davet alırsak gitmeğe hazı
rız. 

Oyuncularımızın bir kısmı yal· 
nız Avrupada degil, dunyanın bır
ç:k taraf.arında oyı.. •. ış sporcu
lardır. 

İstanbullulara güzel ve fenni 
bir oyun gösterec~ğimizi ümct e
diyoruz .• 

Macar oyuncuları arasında Av
rupanın en meşhur kalecisi olan 
Sabo da bulunmaktadır. Takım -
da bundan başka daha beş bey
nelmilel futbolcü vardır. 

B "LI g f..]. rI 

SAKARYA'da 
• 

HACI 

LEK 
SiNE ASI 

D~ ENE BAYRA IDA EN 
GÜZEL Flı..! lİ. i GÖ<;'!JmiR. 

llcrkcsib sevdiği - Alkışladıi;ı 

ve tekrar tekrar görd ğü 

TYRO. 'E PO,YER - ALİCE F AYE • AL JOLSON 

Filme ilave obrak FOKS JUR. 'AL ve Renkli kış modaları filmi 

DİKKAT: SEANSLAR BUGÜN ve YARIN ve BAl.'RAl\1 GÜN

LERİ SAAT 11 de BAŞLAR 

----------
ller akŞ>Jm bütün dünya radyolarında billiır sesini işittiğ'..ııiz 

En htzla mu· 
vırf(jlr '1 Ju
~u bil v ilk 
süper lıbnl 

B:nlerı:c figüran·n ve rakkasenın iştirakile vücuda gelen bu film

de r .sınc en tanınmış artistleri rol almı.ı;lardır. Bu filmde ÜM

Mı.i GÜL.3LIJl"un okudufr.ı şarkıların plakları bir ay z:ırfında 
Yakın Şark,a hır buçuk milyon adet s&tı!ınıştır. 

Eski binb:r ı:cce masallarının ilıtişa nı yaşatan bu muazzam 

Aşk, Hcyecanve İztırab filmi 

BCG ÜN T A K S İ l\l SİN~IASINDA 

İlaveten.: ERZL 'CA.°"' FEL.\KETt FİLMİ Bayram g1ınlcrl her 
gu. sa t 11 ve 1 de tenzılaılı matind r. 

Erzincan Büyük F elii.keli 
FiL.M.l 

1000 nıetre Türkçe Sözlü ve Sesli 

BUGÜN 
BEYO(OLUNDA: 

Sümer - Lale ve Taksim sinemalarında 

tSTANBULDA: 

FERAH - ÇENBERLIT AŞ ve AZAK 
Sinemalannda programlara hiveten g-üsterfltteklir. 

1 - Bu film Erzincana sureti mahsusada gönderilen Marnıan 
Filin stüdy<>su operatörü tarafından filme çekilmiştir. 
2 - Tekmil taşra sinemalarına ll!in: Bu filmi derbal ıt<'("mek 

istiyen sinemalar acele telgrafla (Marmara Film Stüdyosu. Be • 
yoğlu Bursa . okak No. 40) adreslııe müra~aaı edebilirler. 

Türkiyenin en büyük musiki ilstatlannın hazırladığı TliTki· 
yenin en ı:Uzide san'atkiirlnrının Billür scslerile canlandırdıgı 
Türk sazıuııı en kaynak nai:meleri, en ale~li şarkılar<le hayal 

vcrdii;:i şarkın en biiyük ask ve zevk iilmi 

TÜRKÇE 

Gözlere sonsuz bi zevk .•. Kwaklara 1:1r.u•tılm·z blr ahenk. .. 
Ka!pl re e;;edi bir SU3dc• duyuran )eg5.ne Iilımdir. 

1ıavctcn: Hususi surette hazırlar.on ERZ1.l CAN 
!eli'ıketi !ilmi ve metro Jurnal. 

Ba}Tatn matineleri: 
Sabah saat 10 ve 12 dr ucuz lıalk matineleri 

Seanslar: 2,30 - 4.30 - 6.JO ,.e 9 da 

BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI 
MUSİKİLi 

ESU Filmi mevsimin en bü

yük muvaffakiyetidir. 
IUlveten : Erzincan Feldketı Filmi ve FOKS JURNAL 

Bugün ve Bayram günlerinde saat 10 ve 12 de tenzilatlı halk matıneleri. ==== 
Sinemaıında c .. su su Sin~masıntla 

DbUCAT: Bugün ve Bayram günleri öi;lcden evvel saat 10.45 \'C 1 de Tenzilatlı mntine vardır. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~.-..~~~~~~~~~~~-
ı Filme l.a.va olarak: C. H. Partisinin ERZiNCAN ZELZELESi FiLM[ : ! 
•--•··----···--------------.-----••+-+a 
CEBEL TTARİK 

C A S U S U 
iZMİRDE 

TÜRKÇE 

ELilAl\IRA 
SİNE!l1ASINDA 

1 
iuat'.le ,.o EKLER .JURNı L son dünya havadlı.leri. 

• ııgun saat 10.45 - 12.45 de ıenzilıitlı matineler. • 
Savm müsterilerinin hayra -

mını kutlular . ... ..;;;.;-... ................ . 
·--------~-------

- .... ~ .. - ..... ....N,. ·~ • •. 



tıA 'f1I' A - C 

Baş, diş, 
Nezle, Grip, 
Romatizma, 

Soyuk alg ı nlığ ı 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstantul Emniyet Sand:ğı Direk!iir:ügünden 

'.Ayşe Mediha, Ayşe Güzide, R;ruf, Fatma Nazan ve Alime Sa~ 
'l'e Flltıına Nevıren:in 3646 hesap No.siyle Sandığımızdan aldığı (4500) 
liraya lr.arşı birinci der<!<'ede ipo.ek edip vades nde borcunu ver
medii1,inden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Jı kanunun 46 
ııc.ı maddesinin matufu 40 ıncı mlddesine göre satılması icabederı 
Üsküda.nia Hocahesna hatun mah.ı.Uesinde Paşaliman sokağınck. 
~ 87 Mü. 87 Mü. 69 Mü. 69 Mü. 81 - 1 veni 104 NoJı tamamı k.ay
den 98582,5 ıı ra miktarında reaa müŞ"..eıni.lat kök ve ahır ve se
lamlık ve mutfak mahallinin tamamiyle arazinin kırk hissede on bir 
lıissesı (binalar ahşaptır). tam'1111ı birbuçuk ay müddetle açık arttır
mıya konmuştur. Satış tapu sıcil kaydına göre yapılmaktadır. Art
ıbr.mıya ~irmek istiyen (fö6) lira pe\' akçesi ver cek•ir. Miııı Banka
ılarlDllzdan birinin teminat mektub..ı da kabul olunur. Birikmiş bütün 
wra·lerle Beledive resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeti ve 
~.!ihye rüsumu borçluya a ttir. Arttırma şartnamesi 25/1/940 ta
l'ihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İsleri ser
N'isinde açık bt.l~uduruJ.acaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
izahat da şartnam<>de ve tak p do~vasında vardır. Arttırrnıva gir
miş olanl.ar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayıimeıııkul 
hakkında her seyi öğrenmiş ad ve tibar olunur. Birinci arttırma 
!13/!HO tarıh -ne mw;uau 1>'!1 ~-ınoe günü Catıaloğlunda kain Saııdı
"1m!Zda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
vapılabilmesi için tekil! edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
~~Timenkw mükelieLyetlerile Sandık alacağını tamamen geçmiş 
olm:ısı sarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
48rtivıle 22/3/940 tarihine müsadif cuma ~ünü ayni mahalde ve 
e.vni saatta son arttırması yanılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
bı.I en çok arttıranın üstünde bıra.oıl.acaktır. Hakları tapu si" ile
riyle sabit olmıyan alakadarlm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu h"k
larını ve husuı.-ile faiz ve anasarife dair idd alarmı ilan tarihinden 
itibaren yirmi ırü.n içinde evrakı müshite!erile beraber dcirenıize 
bild rmeleri lazımdır. Bu suretle hak:l::rını bildiı'l'ncmiş olanlaı·la 
hakları tıapu sicillerile sabit olmıy,anlar satış bedelinin Pavlaşm:ı
sındaıı haric ka.ıırlar. Daha fazla maJılmat al:ınak 'stiyenlerin 939/ 
51 dosya No. sile Sandığımız Hukuk işieri servi;;lıııe müracaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

DİK KAT 
Emniyet SandW.; Sandıktan alman gayrimenkuli\ ipotek gös

termek istiyenlere muhamminlerimizjn koymu.ş olduğu kıymetin % 
40 ını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin varısına kadar borç 
vermek suretje kolavlık gösternıektedir. (552) 

TAKVIYI ve HAVA 

2o l kinclkıln11n 
CUMARTESİ 

Hicri: 13;;8 Rumi: 1355 
1 inci ay Gün: 20 2. Kanun 7 
Zilhicce: 10 Kasım: 79 
Güneş: 7.24 Akşam: 17.03 
Öğle: 12.23 Yatsı: 18.39 
İkindi: 14.19 İmsak: 5.38 

HAVA VA7..İYETİ -

Y eşilköy meteoroloji istasyo
nwıd.a.n alınan mallımata göre, 
hava yurdun Trakye, Kocaeli, 
Ege, Karadeniz ve Akdeniz kı
yılarında kapalı ve yer yer ya
ğışlı, Orta Anadoluda çok bulut
lu ve mevzi yağışlı, doğu böl

gelerde bulutlu geçmiş; rüzgar-. 
Jar Akdeniz kıyılarında şimal, 
diğer yerlerde cen~p istikametin
den Trakya, Kocaeli, Ege ve Or
ıta Aruıdoluda yer yer kuvvetli 

diğer yerlerde orta lru'A'ette es
miş; Karadenizde karayelden 
:yeni bir fırtına. başlamış Marma

ra ve Ege denizlerinde lodos de
vam etmiş-tir. Dün İstanl>ulda 
hava kapalı ve yağlşlı geçmiş, 

1 
liizgar cenuptan saniyede 2 - 4 

ıır-etre hızla esmiştir. Saat 14 de 

hava tazyiki 1001,3 milibar idi. 

İstanlml İkinci İflas JUcmur
lu;;,ndan: 

Mü.tlis Neıı.polidaki biraderler 
fırketi ile şüreka Yorgi ve Va
sıl veıese vekili avukat Hrista
ilti tarafından alacaklılara kon -
lruroato teklif edilmiştir. Bu tek
ilifın müzakeresi için alacaklıla
nn 31/1/940 çarşamba günü sa
ıl/t 11_ de Dairede hazır bulunma-
iları iliın olunur. (23634) 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

lğO 

100 
100 
100 

100 
100 

160 

100 
lGO 
100 
100 
100 

ANKARA 
1:> • 1 • 940 

Kapa"'' 

Sterlin 5.21 
Dolar llıı.19 
Frc. 2.9377 
Lıret G.6575 
İsviçre Frc. 29.2022 
Florin 69.0525 
Cayişma:rlı. 

Belga 21.8627 

Dr:ılımi O.ll65 
Leva 1.5925 

Çek kronu 
Peçe ta 13.36 
Zloti 
Pengö 23.5525 
Ley 0.965 
Dinar 3.065 
Yen 80.915 
İsveç kr. 38.8275 
R uble 

Esham ve Tahvilat 
Ergani 19.85 
Sivas - Erzurum Dl 19.23 

Üsküdar 2 nci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Üskü<iar Hace Hesna Hatun 
mahlle;;inde Pao:ı limanı cadde
sinde 101 No. lu yalıda sakın iken 
vefat eden ve terekesine ri\ahke
memizce v"z'iyet edilmiş bulu
nan Kır:sının tereke dosyası Üs
küdar Adliyesinin yanı:ı;ını esna
sında yanmış olması hasebiyle ve 
rese tarafından sebkeden talebe 
binaen dosyası bu kerre yenilen
miş olduğundan muteveffiyeden 
alacak ve borç iddiasında bulu -
naınların bir ay zarfında vesaik 
ve senedatı bnuniyeleri ile bir
likte Üsküdar ikinci sulh huku.k 
hakimliğine müracaat ey leme -
l.eıi ilan olı.ınıır. (23648) 

~. 

iKDAM 

Ve bütün 
ağrılarınızı der
lıal keser, Lüzu
munda güııde 3 
kaşe alınabi!ir. 

ı· 

Yalnız 7 Gün Zarfında 

BU ŞAYANI HAYRET 
DEGIŞIK Li Kr 
Bayan D. BRAMALLE, bir hruta 
zarfında tecrübe ett.jği bu yeni 
güzellik tarzı tedavir. in cazip te
sirinden :hayı-ette kaldı. 

1- GENÇLİK 
2 - GÜZELLiK 

3 -SIHHAT 
İşte yüksek bir kr~mde = 
bu mf.:ziyetlerjn •~epsini size 

KRErA PEflTEV 
temin edebilir 

1 - KREM PERTl!.'V: Bir tu
alet müstahzarıd r. İn"" 
bir itina ve yapılı~ındaki 
hususiy<>ti itibarile yüz
dekı çızgi ve burwşukluk
lıırın teşekkülüne mani 
olur. Deriy gell'Ç ve ger
gin ;utar 

Onun gürhüı ve sıhhatli yetişimi; tahiatiu tıpkı bir yavru gibi 
sinesinde ~·eti5tirdiği ıısJ' ve normal ıwla ile mümküııdür. J'Ier an

' ne tabi..tin ins.nlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi 
geri bırllkın:unalıdır. 

ÇAPA MARKA 

2 - ıumM Pfüt'IEV: Bir gii
zeLik vasıtasıdır. Geniş
lemiş mesnınaü sıkıştın 
rak ciltteki pürtük ve ka
bare.klan giderir. Çil ve 
lekeleri ~ zt.l~ ed~r. Teni 
mat ve şeffaf bir hale ge
tir r. ' ' 

in anılacak 

şey değil, diyorsunıra • 

B!ZZAT TECRÜBE 
EDiNİZ 

3 - 1{11.EJl.1 PERTEV: Bir cild ' 
dev2.;ıdu-. Deli guddeleri

nin ifr~zatını düzeltir. Si
vilce ve siyah nok~alarırı 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini bc~liye -
rek kuvv<>tleııdirir. Kuru 
cilciler için yağlı, V€ yağ
Sl2 cildler için yağs ız hu
susi tüp ve vazoları vardır 

"SAZfVIP~ Ş,, 
Ancak bir hafta zarlında bin

lerce kadınlar, bütün buruşuk -
luklarından kuııtuldular ve bir 
çok sene gençleştirir. Alimler, 
ya,; ilerledikçe buruşukluklann 
meydana geldiğini kesfe:mi.şler
dir. ÇüJılı.ü, ihtiyaı·ladıkça cild 
bir çok kıyme li unsurlar:nı 
kaybeder. Bu unsurları iade edi
niz. Cild yeniJcn tazeleşir ve 
canlanır. 

kıymetli unsur şimdi, nembe 
renkteki Tölrnhın kreminin ter
kib:ııde mevcuttur. l ~ıınayi va Ziraat man,naları 

'l'ürk Anonim Şirketinden: 

1940 y:lı Şubat ayının yedin-

İşte, Viyana nivcrsi!csi pro -
fesfü-ü Dokt<>r STEJSKAL'ın r,a
yanı hayret kesfi de budıır. 
Genç hıryvanların hüce}Tele -
rindcn istihs~l ve •BİOCEL• 
tabir edilen cildi ih:ı a eden bu 

Her ak'>2Jll yatmazdan evvel 
bu kremi ku1lanınız. Siz uyur -
ken cildinizi besleyip .((cnçleş -
tirecek ve buruşuklukların-zı 
gidPrecektir Ancak hir hafta 

zıırfında senelerce genç ı:ı;ürüne
ceksiniz. Gündüzler için yağsız 
beyaz renkteki Tok.alon kremini 
kullanınız. Siyoh benleri eri
tir ve açık mesaıncleri sıklruı -
tırır. Bir kaç gün zarfında en 
sert ve en esm€r bir cildi yu
muşat p beyazlıııtır. 

Gayrimenkul Satış İlan.ı 
lstanlul Emniyet Sand:gı Oiı ekiör.Uj~ndan 

Hatice Şayestenin 16G27 hesap No.siyL Sandığımız.dan aldığı 
(550) liraya karşı birinci derecede inotek ectip vadesinde borcunu 
vermediğinduı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No.h kanunun : 
46 ncı ;naddesinin ma,ufu 40 ıncı maddesine ((öre satılması irabeden r 
Kadıköyünde Erenköy Kozyataj!) mahaıllesinin Orta hilen Merdi- 1 
v>enköy bostancı yolu sckağıncia eski 3 - 8 yeni 41. 43. 41/1. halen 
59 No.lı ku.vuyu müştemil fazla bah<;"<?li kayden 12 dönüm 174 
zjra mil<tarınıda zemin katı kiırgir bir katı ahşap bir dükkan ve 
iki evin \.amamı bir buçuk ay müddetle açık aı1tırmıya konınt ' <ur. 
Satıo tapu sicil kaydına gore yapılm.akt<..iır. Arttırmıya girmek is
tiven ( 168 ) !ıra pey a.kçes.; verecektir. M i 1 1 i Banka -
1arımızdan birinin teminat mektubu d~ kabul olunur. Bfrikmiş bütün 
vergilerle .Belediye resimleri ve tellaliye 
rü>umu borçluya aittir. Arttırma şartnll'IJlesi 25/1/940 ta
rihinden itibaren tetkik etmek .slivenlere Sandık Hukuk İşreri ser
visinde a<;ık. bUluıdul'ukıca.ktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
izahat da şartnamede ve tak p dosvasında vardır. Arttırmıya gir
miş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan g.ayriınenıkul , 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Ilirinci arttırma 
7/3/940 tarilı ne müsadif perşembe günü Cağak>ğlunda kain Sandı
ğımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
ııayrimenkul mükellef.yetlerile Sandık alacağını tamamen geçmiş 
alınası şarttır. Aksi takdiı de son arttırarun taahhüdü baki kalmak 
sartiyle 22/3/940 tarihine müsadif cuma günü avni mahalde ve 
ayni saatta son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
kul en çok arttıranın üstünde bıraküacaktır. Haltları tapu sicile
riyle sabit ounıyan alfıka.dari:ür ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile fa:z ve masarife dair idd alarmı ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı :{11Üsbitelerile beraber dairemize 
bild rmeleti liızımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
hakları tıapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pavlaşma
sından haric kalırlar. Daha fazla malt'.ımı>t almak istiyenlerin 938/ 
213 dosya No. sile Sandığımız Hukuk işl<?ri servisirııe müracaııJt et
meleri lüzumu ilan olunur. 

DİKKAT 

Emniyet Sand:ı;ğı; Sandıktan alınan ııayrimenkulü ipotek gös
termek istiyenlere muhamm.inlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 
40 ını tocavüz etmemek üzere ihale bedelinin varıswa kadar borç 
vermek suret.ıle kolaylık ıı;österme.l<ted.U- ( (554} 

ci çarı;ıı:mba ıı;ünü saat 15 de, İs
tanbul, Bahçekapı, Toa.ş Han, 5 in
ci ka~~aki şirket merkezinde se
nelik adi surette t-0planacak o
lan hey'eti umumiye içtimaına 
şirket hisseuarları d'1vet olunur
lar. işbu içtima<a ~tirak e\mek 
ic:in gerek u..<ale.ten ve gerek ve
kaleten şirketin en az on hisse
sine salııp hissedar l:arın mezkür 
senedatı veya bıınu müsbit <>V
rakı yevmi içtinıadan bır haf.a 
evvel şirket merkezine tevdi ile 
muk<ııbili.nde duhulıye vaııa.kası 
almalarL rica olunur. 
RUZNA1'1Eİ MÜZAKERAT 
1 - l&;~g iş yılı muamdiıt ve 

hesabatına ait idare meclisi ve 
ınilraıkip raporlarının okunması 

ve tasvibi, 
2 - WJ9 iş yılı bilanço, kar ve 

zııırar hesaplarının okunması, ka
bul ve tasdik.ile idare meclisi a
zalarının ve murakıbın ibrası, 
temet,tüat hakkında karar it:ti
hazı, 

3 - Murakıp intihap ve tayi
ni, idare meclisi aızal:klarında 
vukua ııelen tebeddülatın tasdi· 
ki. 1940 yılı idare moclisi azalık
lar.r.C:a kıdem sıra.sile çıkacak -
la,rın yerine aza intihap ve tıa
yinleri, 1940 senesi idare mec -
!isi hakkı huzurlm-ile murakıp 
tahsi.9atının tayini. 

4 - İdare Meclisi azalarnıın 
bizzat veya bilvasıta şi.Tketimizle 
her nevi muameleyi ticariye yap
malarına, ayni nevi muamelatı 
ticariye ile meşı<ııl diğer bir şir

. kete şal1Sen mes'ul aza sıfatile 
dahil olmalaT:ına izin verilmesi. 

ZAYİ - İstanbul İthalat Güm
rüğünün 31116 No. lu b<'!yanna
mesme <!it 29/5/939 tarih ve 
30035 No. lu makbuzu zayi et -
tım. Yenisini çıka.raoağımdan 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Ruhen Alaluf 

ZAYİ - 1924 senesinde Ana
doluhisan İttihat ve Terakki Nü
mune mektebinden alm"l oldu
ğum şehadetnameyi zayi etti -
ğimden yenisini çıkM"tacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Necdet Türel 
~~~~~~~~-

İmtiyaz ~ahibi ve Neşriyat Di
rektör ü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

Müstabzaratında 

Beşiktaş ÇAP AMARKA 

bn hassa tamamen mevruttur, 

Tarihi tesisi: 1916 
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lstanbul Vali ve Belediye Reis l iğinden 

İSTANBUL 
Unıumi ~ile eli si Azası 

İstanbul Umumi Meclisi 3 ün~ü intihap devresinin 2 nci yın 
şuba·t içtim:ıuun ilk in'ikadını 1/2/940 tarihine rastlıyan perşembe 
ıı;iinü saat 14 de aktedeceğinden mcılıterem azanın o gün muayyeıı 
ııaatte Umumi Meclis salonuna ~ifieri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - K-0nservatuvarm ~36 yılı idare hesaplarının tetkik ve tas

di.ki. 
2 - Darülacezenin 936 yılı idare hesabının tetkik ve tasdiki. 
3 - Sehir Tiyatrosunun 936 vılı idare hesabının tetkik ve tas· 

diki. 
4 - Karaağacın 936 yılı idare hesabının tetkik ve tasdıki. 
5 - BevoP,lu tahsil şubesi tahakkukuna dahil olup ınururu za

mana uğrıyan 17647 !ıra 40 kuruş mektep vergisinin terkini hakkın· 
da teklif. (570) 

- · 
Kırk'ara l i Belediyesinden: 
Kırkıl'areli Gurup merkezi 45 lıiralık ücretli avar mernurluinı 

müniı.aldir. Bu vazifeye talip olanlar 14826 sayılı Heyeti Vekile ka
~arım iktiran eden ölcüler nizamnamesinin 46 ncı maddesinde zik
redilen ehliyetnarneyi haiz bulnu an kimselerin evrakı m üsbitele
riyle Kırklareli Belediye riyasetine müracaatları iliın olunur. 

(S63) 

lstantul Beladiyasinden: 
20/1/940 günü sabahından itibaren birinci nevi ekıneltin kilo

suna konulan azami fiyat on kuru;; on para ve francalanın kilosu 
on beş kurus olduğu ilan olunur. (573) 

P. T. T. Umum MUdürlllgUnden 
1 - İdare ihtiy '"cı için 100 ton Gazoil kapalı zarfla eksi1tımiye 

çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel •13320• muvakkat teminat c999. lira o
lup eksiltmesi 14 şubat 940 çarşamba günü saat 16 da Ankarada 
P. T. T. umum müdürlük binasındaki satın alına komisyonun.da 
vapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mel<tubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saa.t .ıs. kadar mezkU.r komisyona vereceklerdir. 

4 - Şa!rtnameler Ankara.da P . T. T. levazım İstanbıılda P. T. 
T. levazım a yniyat şubesi müdürl üklerinden bedelsiz olarak muka -
bilinde veril<l<'ek tir. (10792) 

İstanbul ikinci iflas memurluğnndan : 
Beyoğlu Kurtuluş caddesi 178 

No. lu apaıııtunan<la oturmakta 
ve Mahmutpaşa altbaşında man
toculuk ticaretile meşgul ol -
makta olan: 

Avtin Gülerin iflası 8/12/939 
tarihinde açılıp tasfıyenin adi su
reae yapılmasına .karar veril -
miş olduğundan: 

1 - Müflisle alacağı olanla -
nn ve i.9tihkak iddiasında bulu
nanların a,J.acaklar;,nı ve istih .
kaklarını ilandan bir ay içinde Is
tanbul ikinci iflas dairesine gele
rek kavdettirmeleri ve delilleri
ni (Sened ve defter hüliısaları ve 
sair) asıl veya musadda.k suret
lerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hil.!ifına hareket cezai 
mes'uliyeti müstelzim olmak ü
Re.rn müflisin borclularınm ay-

n i m üddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri . 

3 - Müflisin rnallar;ru her ne 
safetle olursa olsun ellerinde bu
lunduranlarm o mallar üzerin -
deki hakları mahfuz kalmak şar
tile bunları ayni müddet «;inde 
daire emrine tevdi etmeleri ve 
etmezlerse makbı.ıl mazeretle -
ri olmadıkça cezai mesu!iyete ~ 
rıyacaklan ve rüçhan hakların -
dan mahrum kalacaklarL 

4 - 26/1/940 Cuma günü saat 
10,30 da alacaklılar ilk içtimaa 
gelmeleri ve müflis ile müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve 
boT'cunu tekeffül eden sair kim
selerin 1ıoplaıımada bulıınmağa 
hakları olduğu iliın olunur. 

(23633) 


