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Şehir yeniden yapılıncıya kadar, Erzincanlılar 
Hatay, Mersin ve Adanaya yerleştirilecekler 
Yaralıların nakline başlandı, Erzincanda iaşe vaziyeti düzeliyor Feci Liste 

fakat Gilç, 
yeneceğiz! 
lclraktmlsle natalan
mız aruıadald tezat 
en agar, Ua11 ea gG~ 
lfleria bep birdea ba
pauza kalm•eaadan i!e
ri geliyor. Buaa rağ· 
mea Türk mllleli lr.ea• 
di.ıae ba yilluek et:\'• 

berle b6tila milfkfllıib 
yeaiyor • Bu defalr.l 
miifkillib da yc:neeeğiz. 

Yuaıı: ETEM İZZET BENİCE 

Ttlrlı nılllell - ılrml bet rıı içinde 
...,ada ~~ı.. mllleıla maru kalma· 
tıtı aıı.ı.lilala ııiradı ve ba •iitkll· 
ı.ım 1ıQo1a1 .. ıeııdl, ııaferlni lüa -G...ı.ıe ı.ıraı.ııtmm ltn rlrml l>q 
nhD lmüdat Ye se1r1al ıö:derlmJa önü· 
•• ıellrinek kendimiz dabl ıe~irdiil· 
llUa oeU.D davalara ba)'re& eder. 

- Nuıl rapL&k bu .. leri?. 
~r •e ber sahadaki aavatunı.un ua .. 
aıeUnl kavramakla ılne ba;rnıllen baJ'
re&e dllfe'rb.. llakika&en, bu Yaı.iJ'elLe• 
7ia ve milli ömrumUz bu barlkuJii.dt
llkler içinde ıeçmlt bulunuyor, 
Savqll&uaıa lıu cqll celbılik kar· 

pauıda bavu.lamızı durduacak kad~r 
IDutkW oJ.a.a mevıulardan biri de biç 
fiipbeab a&U'lar boyunca her türlü va
aataclaa maJırum baakılmıt bir vala
auı meclen.i vau&alara ulqtırdmaı.ı, 

medeni mnrana ILavuttunıl.muı, Av
ntpalıl .. unlabtlmesl menuu ıdL Milli 
mucadele&IDI 7apmq, harici ıl1a.seUnl 
tanzim etmif, milli mudafaasanı te .. 
•emmüJ eth.rmlt, Lokıliplarını batar· 
.... blr mllle& ve devlet mekanizması 
llallnde tlmdl biltün cüeü.müa.Je bu 
k&Jkmma11, bu UlllJ'ilı 7ap17ordu.k ve 
llirçok diuııa nılllellerlnln bUb...,. fU 
Avrupa harbi ye diln7a karmakarıfık
lıiı ı.a...,.ıada Jıaaedinl lahrllt edecek 
kadar ltlJ' lımar •• ıiıkiın kinde balu· 
au,.ordü • .Ne can kl. Uder ve tesadüf 
ba karakıt enaauıda bu mes'ul lallbl· 
mlaJ ıuaı....., rabal1111W cok côrdiı ve 
akli ve baıalde olauıu bar felikeU 
mllleUmblD lıquıa ıellrdl. Glln seç· 
Wıııe relüelln ıuameıı atradıtuıııa 

aarlatıa ebeııuıılıeu kendisini seolerl· 
7or. %1 - 30 Wa •a&a..nd ... J'•r&ll, ili, 

' mal&I halinde kaıbeıtlilmbı labaıbı 
edlllıer. Bıa kaıbı bkbır vuıla Ue ı.

Wl - -- oablp detUb. Ba· 
au ueak Tllrk ..... •eliİdlJ'eU Ue ,,. 
•a•an•a &eWI edeadUr. 

Yıkliaoı rapJIWUD da blcltlr ebem· 
mlyeU ıoklar. FeW.el l1&baa senit ve 
ııkılan ev .. edl on blnleree olmakla 
beraber pek ı.- -anda ıenl ve 
_. ... .,. ....,.,. bıfUI ile busünkll 
bJbl tamımUe -al.taracajmua IDll

hakkakt.&t. Bütiia da••· l'Iİ.Diin d.ayau 
.. blrbıcl plindalli .... .,..la kalaa 
nludqlan lablls etmek, 11111arı ııotalı
ıaa, ltt''•"llt&D. aPJ.kt&n koru.müm. 
itle, .- lıilltimel büliİlı V&ıillalan 
De bua ra-ıa •• menılelı.el blJ' 
ıan- oefer-lilt ._.. Mlmımalt • 
ladır. Belki, felilıelln Yalı•a Ue lmda· 
m ıapılabllmal aramada -lakala
ruıa slin 11ıı 111 sllnliik teaıııııırıar 
nlıaa seldl. Faul. bu ı.ıraııı..ı. ıı. 
naılalanıaıa arumılalıl lezııllan Uerı
re celea blJ' lealılıurdur ki, ıapılacalı 
h 1taPa ,., rııklur. Enıınıma kadar 

alqlırdıiı.mıa ıreıı baUuıı ııebele -· 
mutlur. Blrııolı ka&alar aruuı.. kar 
roıı.n kap&allf, mavuala l•k•aını 
ltıralı.maımtllr. Bllllln vasılalar labrlbe 
ııtr&l111fl&r. Bıa ılWleadir ki ıollar acı· 
hp lrealer lflelUlııelıe lıadar mneli 
Enlneaa De mavaaala llt slln lıaılar 

kHllmifllr. MenılekeU Avrupa "bir· 
lerl slbl adali ve IM!loo -lerle köy 
ki>r blrlblriae lıoil&nmıt balde laaanur I 
Ye laluı71ül edemeJb. Keçiyol• YO 
kaim ile baldııtmaııs ve lalim alclJiı· 
mu -ekeıte lıenilıı ucalı lraıl n 
aııa -1erl n- ndJelleyb. On 
bet ııUık enerli•bhı ft ......, faali· 
ıeUmbln lemellal letkD edeltllea eter 
bina ...... o Ja1' olmaua 1'•llan 
nııılmıt lılr -el balmut oloaı• 

c11n- ı bıcl ... ,, .. > 

• • 
Amerika hükumeti ilk yardım olarak Kızıl aya İstanbul hal~ın~ 

.. • .. • yardım komıtesı-
bv. gun telgrafla on· bın dolar gonderdı nin beyannamesi 

Erzincan la muhabere başladı, insanca zayia
tın yOzde elli nisbetinde olduğu anlaşılıyor 

Bugün ötleye kadar tesblt 
edileıa zayiat fUdur: 

Trabzon 
Vakfıkebir 
San kqla 
Divrikl 
Hafik 
Suııehri 
Tercan 
Ordu 
Tokat 
Erbaa 
Samswı 
Çarşamba 
Amasya 

Ölü yaralı 

2 6 
4 35 
z 

12 
143 
158 

6 
22 

809 
388 

50 
804 

2 
200 

~ 
26 
35 

4 

z~ 

[Zelzele mıntakasına giden muhabirimizden aldığımız ilk haberler] 

71lrllqlanm- yardım ebaek I· 
pin Anllanda BllJ'lllt Mlllol Mee· 
lim lllelsl -m AbdüllıaJUı Kea· 
....... ~-llDde lqekkül .... 
Merlıa llllll ıarduıı ı.-ı1eo1ne 
bııilı elmak bere 10brlmlade .. 
rlıuetba altında C. B. P. Y1 
KmlaJ' -.ı.anıarmıa dabU it•· 
Jar ... ..,~. 1 At ''i rardun ltoml&al 

le'iff. •• -~ n dün ual 15 .. 
lllr. kt~·-·~I J'&PDU:ttır. 

Bayburt 
GUmüşbue 
Yozgat 

82 
35 3S4 
31 

EnbMaa .. (Zebde .......... si· .. · ----~- ·--..- --- -
... buuai allllablriml..ıen, SokJ • 

kor r.Url•) - uaıım - • 
•u .....,. lıuekel - ıa 
lrenle burara s•lmlt ltalu111onm. 
Yollanla se11111eD reeı llUUla&nlanıa .. 
dellfeUlal ve ı111ıer llrpe~ llurM&• 
ılır. BaflaD ~ kar alııada ball&D&a 
10hrln hemen ber larafmılan oenue ••· 
cirüdiil cOrü1ü7or. Kalan ahali •• U• 
ker ...ı.u. lı.alıbrmakla m_..ıdıir. 

Herkesin 7iizünde derln bir bWwı var, 
k...,.., birler ı.oa.........., lalemiJ'or. So• 
tuk pek tlddelll oldutu için, halk en• 
kaı.dan çıkard.Jldan llereıt.elerl 1Uıp 

eLrilfıncla baruımallta, buılan U u· 
tuıabUmek için •treU kaliıl>der J'&P• 
makladıl'lar. 

Haıtm lamlr edır..ııı ........ Ye lllı 
iki imdadı ıılıbi lreııloln ıelltmul il· 
zf'rine, kurtarma ve 7ardım faalJ1eU 
blnlublre.&rtmıalu. Enku alluıılan ıe• 
Dl 1enl «JJaseler cıkanlmalltadır. 

Vll.i.yetçe vücodc cetirUen kom.il • 
J'ODUD nnareU altında U'enlerden Ol• 
kara.lan ekmek ve er-l.ak mu•akkatcn 
inµ edilen bir barakaya konıllmllflur, 
Halkuı ıa. .. ını l&DWıı elmek lbero, 
bunlar srup ırup ayrılm.ıtJardır ve 
her S"rupu.n ha.tına memurb.r layla •· 
dllmltlir. 

Trenlerin ıelmnlnl ltedbabl nlıul• 
dqlar sozyqlarUe kartılamqlardır. 

İlk it olarak atır yaralıların muvalı• 
kat tedavileri yaplldıkta.n IODra ıru
Jerle Kayseri ve Sıvasa nakillerine bat· 
1aıuwtıır. ötrendlilme ıöre, felakel· 
&edelerin müha.m blr kısmı Haiar, Mer• 
ahı, Adana slbl ncak lkllmJJ ıerlenı 

aakledlleceklerdlr. Bunlar bllihare a
nayurllarma iade olunacaklardır. iki 
JÜ& eocuk Ankaradakl, lteçlörendekl 
&Dakucaiı pavyonu.na cöaderllecektlr, 

Nuri Demirdat da ltUliiD !tir llllıhl 
lmdal lrenlle selmiıılir, Ba trenden iki Zelzele tahribatına ainYan 'rilbet merkezlerimizden Gllmiişhaıı e 

::ı;ıı~:.~~.c~:;::1:~::r~ .. balmıi· jV•J"' t d k • 
KenıllaUe cöriltWiiim felikelaede· 1 aye yar ım omı-

lerden lıocasııu ft lltl _.aiml• kaı· 

- .. !tir kadm söuaflan içinde bana 
lfllJllan ulalb: 

- 0 Sffe beplmb 7abıl ... nYDJOf• 
dak. Dllıllk blJ' siırüllü olda, ben ken· 
dimi kapı aralıtıada baldam. Evlmb 
mülhit bir siımbilrlü Ue çöklü. Orlahk 
aUiri karanJık, cözcözü l'ÖrmQor. Ken
dimi toparla71p dqanya eılltun, tehrla 
her &anlından fef'J'&t seıleri l'ellyordu. 
Zelule oldutuna anladım. Sotakla ve 
branlıkla •• ıaııaeatuıu -""'fluıL 
Baiınp kocama ve ooeuklanma ısa

lulyonl..,, CCT&P aiaııuyenlam. 8a • 
balıa kadar b\l defa sebele oldu. Or· 
&abk olanuta lıatl&J'mca, lıiçbir la -
rafla yıkılmadık bir ev llı-SJtım 
sördllm. Blrlıat rerde ransı• 1ta,ıa . 
-iL Her laral &Da ltalta siilıll!. Ber
llın ııilıYarak, ae ıaPlıiını bUma lllJ' 
lıalde ileıeberbe k8' .. DY•rdu. g-. 
- n lltl l'O<'lltvmun ıılıılan nimin al._.. eaa. •enl1klerlnl anla7ınea, ne-

~- ı lnel ubifede) 

Vatandaş: 
1 - Kazaııcımu:m bir hafta • 
lığını 
Z - Yılbaşı ikramiyelerinin 
yüzde yirmi beşini 
3 - Ydlıaşı ııecesl masnıOa • 
IDllZ1 

4 - Yarmld pazar masraf • 
JanmızL • 
Bile cKızılay• a terkebek fe
laketzedelere ilk yardımımızı 
yapmış ve bütün memlekel u• 
hasında birkuc milyon lil'a 
toplamıs oluruz. 

tesibusabahtüccarve 
bankacılarla görüştü 1 

"Dumlupınar,, vapuru erzak 
ekiplerile Giresuna hareket 

ve sıhhat 
ediyor 

Azcın zelzelenin masam feliket
zedelerine kanı büllln yurdda bq· 
hyan yardım ve şeflıat seferber • 
liii; hain ve deli tabiatin bu zul· 
münü utandıracak bir büyillı.lükle 
devam etmektedir. 

Büyük Millet Mttlisi J"ei i B. 
Abdülhalik Rendanın reialiiinde
kl •milli yardım komitesi• kolla • 
ruıa Kıaılay şubelerine her tarafta 
yapılan yardımların yekıinu ehem
miyetli bir miktara balii olmuştur. 
Bu meyanda Vali ve Belediye rei· 
simiz B. Lütfi Kırdann reisliiinde 
dün aqam teııeklı.Ul eden •İstanbul 

yardım komitesi> de ilk mnaveaet 
ııekiilerini tesbit etmi,tir. 

VALiNİN BEYANATI 
B. Lütfi Kırdar bu hususta fil 

beyanatta bulurunuştm: 
- İlk yardım olmak üzere ilıi 

sıhhi imdat ekipi teşkil ettilı. Onla 
ve Giresuna yann (bugün) saat 10 
da hareket edecek olan bu ekiple
rin başlarmda birer sertabip, ikiter 
doktor bulunmaktadır. 
Ayrıca idare memurlan ile kili 

miktarda hasta bakıcılar ve yan
(Devamı 1 inci ııatı.rede) 

Finlere göre Rus 
~ayiatı_: 25,000 

Hefsinkiden gelen 
sinde bir isyan 

bir haber, merkez cephe
hareketinden bahsediyor 

(l'.- 1 - lllllılf ... ) 

••• 
Her meb'us 
asgari 100 
lira verece~ 

Parti Meclis Grupunda 
dün yardım işi görüşüldü 

Ankara 30 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi meclis gnıpu ile parti 
müstakil grupu umumi heyelleri 
dün 29/12/1939 saal 14 de reis ve
kili Hilmi Uran'm riyasetinde top
landı: 

Toplantı mevzuu, yurdumuzun 
bazı nuntakalannda hakiki bir fe
laket halini alnn zelzeleden zarar 
gören vatandaşlanmıza yapılan ,.., 

&ua ft aallf7elerde ita,.... 
ilam Ye ublro mlldiirlerlnlD rl
:rasetlnde •:rıu lıomlleler lqelı· 

•ııı ebalt Ye faallreıe sepaif H· 
J11na7or. 

Komlt.mb uD nludqlan· 
lllDln lte .. 11&11111n JÖ91erditl rilk• 
aek hauui1e-t •e va&aneeverlllt· 
l•rlnden emin olanı. ba a11ııdea 
itibaren maraf tU:eearlan Ye mii
- ublplerlnl vlliıellekl U
mllere .. vel elm~llr. 

Ayrıca her vatandat balancla· 
fu mmtalı:anın komlteılne müra
eaat ederrk Kı1Jla7 makbaıa 

mukabilinde nakden oldu~, l'lbJ 
aynen de 7ard.unda buhınablle

eek llr. 

Bllliln Y&land,..ıann lııt orla
llllda &fıkta kalan ve her te-re 
mabtao balanan felikebf'delertıl 

imdadına ~an, ~rrce inde ••-
caklarını caye>t tabii bulu7orurn. .. 

blanbul vali ve Belediye relal 
LOtfl Kırdar 

Giresua 1121 700 
Turhal 9 
Sıvu 1%5 !104 

3752 1743 
Bu rakamlardan Er-_. 

zincan mıntakası hariç
tir, Erzincanda 15 bine 
yakın ölü \'e 6 bin ka
dar da yaralı oldağu 
tahmin edilmektedir. 
Yukarıdaki liıtede ba

zı nahiye, köy ve ka~a
balann zayiatı henüz 
yoktur. umumi zayiatın 
yaralılarla beraber 32 
bini tecavüz ettiği tah
min olunmaktadır. On 
binlerce vatandq ta :ı:el
zele mıntaKalırındaaçık
taJırlar. 

yapılaealı olan yardım tedbirle • ----------- --------- ---------

rini hükumetten dinlemekti. B u·· y u·· k b ı· r 1-n g ı· ı ı· z Riyaşetçe müzakereve başlanmaz· 
dan evvel bu felakete kurban git· 

:i:~ =~~:!~~~·~::izi ~~:
1

~~~ zırhlısı torpı.llendı· 
yet bir dakika ayakta •ükıita da • 
vet edilmiş ve müzakereye ipti • 
dar edildikte evvela B. M. Meclisi 
reisi Abdülhalik Renda, leşeklı.ül 

eden milli yardım komitelerinin ne 
şekilde calışmayı pliııhnuş oldu· 
iuadan ırnıP heyetini haberdar el
tili cibl Başvekil Dr. Refik Say • 
alam da bu feiiketln hııber almma· 
ımı müteakıp hükfınıetce derhal 
ittihaz edilmiş ohtn ve bundan 
böyle ittihazı düşünillen tedbirleri 
etrafile izah etmiş ve Başvekilin 
beyanatı grup umumi heyetince 
ittifalıla ve teşekkürle kabul o
lunmuştur. 

Bu zırhlının 31.000 tonluk Küin 
Elizabetzırhlısı olduğu anlaşılıyor 

Londra 30 (Hususi) - Amirallık 
dairesi bir hanı gemisinin bir Al· 
man tahtelbabiri tarafından tor· 
pillendiğini biidinnektcdir. Geır.i 
hasara uğramışsa da tehlikeli de· 
jildir ve yoluna devam edebil • 
miştir. Oc kişi ölmüstür. Amiral· 
lık dairesi ailelerini haberdar ede- · 
eektir. 

Londra 30 (Hususi) - AJm&ll 
başkumımdanlığı KüiD Elizabet ti• 
pinde bir inciliz zırhlısınm islı~ 
yanın garp sahillerinde bir Almaıa 
tabtelbahiri laralmdıuı torpillen • 
diğini bildirmektedir. 

Roma 30 (Hususi) -Alman 
telbabirinin torpillediği zırlilını.ıı 

(DeY&Dll Sinci oalı.tede) 
Grup, ayni celsede her meb'usun .. __________ iıı-iiıııılıi-iııııomii"ii"iıı-miiiiililiiliililıııiıı- lıi~iııiıi- iiilmiiiiiiiiiiiiiii~ 

f~!ik~tzecleler icin as~~ .~emen ÇERÇEVE 
;;·uz lıra yardım hahhüdunu de ka- ~----~-~ 
bul etmiş ve ruznamede ba'1ta 
madde olmaılığuıdan riyasetee eel· 
seye nihayet verilmiştir. 

Konyada da bir 
gecede onbeş 
zelzele oldu 

Aüara it (Buul mllllablrlmb • 
den)- IEYYelkl seee, Konr ... ubalıa 
lıadar malılcllf fuılalarla • "" MI· 
Mle ol•aiıı bUdlrllmelıledir. Beıeeana 

•İİfU balk ............. fırlamıtllr. Sar

mnlılar busün de blrlıac dda lelıerrllr 
euııt ~. beıeeua dİİfU lıaJk OYle· 
rlııe slremeıııekledlJ'. 

İzmitle büyük 
derbent arasını 

sel bastı 
bmıl it (Baaal mlllla'*-l

bmıı ile llCiriikderbeal ....-...ı •· 
lıııJ'ı; , ..... .-ıı ,........., ,,__ 
den tel ....... ıır. lla ,_ treıılerlıı 

lntbpıı mgyakkaleıı bot-....... 
Aüara ebpnoi .. 4 _, leabbınia, 

Dal U e..,.... i.ıuıltal& YUlllllleeek• 
Ur. - Cnılet .. ,.ı.aı 

Mehmet Akifin günü 
Gaz.ete ve mecmua dedikodulanna uzak, günübirlik fanı allka modala· 

nna yabancı, her türlü reklfiım ve şamotn tiibJyesine kayıtsız, yekpare ve de
vamlı haltllıal "'1<iarmdan, u11 bir ıençlik küllesl, büyük Tilrlı l&lr ve 
idealisti lllehmel .Altil'io üçüncü ölıim oeneslnl ihtiramla kuUadı. o u1J 
ıençlik lıüUesi lıl, §U dakikada ııöklerle toprakların, ve lklnslnden de leaıla 
'ft derin iman yürclı.lerinin yana yana rahmet dilediiı büyük piri, her lürlll 
dlrekııt ve lalı.tik dıilllda ve hel'lfJ• raamen. ölClr ölmez necabetli omuzla
rına ıılmıf, onu öz samlml:ret lıefenlne sararak toprağa teslim etmlıtl. Zira 
ıençlik sezmiş ve anlamışlı ki büyük ölünün üstüne yağan rahmet, eöltlule 
topraklar, ve lkinsinden de temiz ve derin iman yüreklerile beraber, blzzat 
ııiir ve fikir kubbesinden sllzülmekledlr. 

Zamanının cüce, züppe, 18.bte, samimiyetsiz ve ebleh edebiyat zemini ü.ı.e-
rinde; .Oraen atacı gibi sert, som, kendi ruhundan ve kendi sesinden ibaret 
bu hakikilik ve şahsilik örnetınl, bil:rük Türk istikbali azlzl .. tirlrken, wnim 
bu satırlarım habrlanmalıdır. 

Çanalıkale fehldi için: 

V111"11l•P teı1emb almlldaa, tlDDllllf 7atJ7or: 
Jllr bllil ainma Yarap, ne a11ııeoler ltalı7orı 

Diyen büyük 1&lrin :ralnız bu !iti rnısrauıı, bütün (Rübabı Ş!k .. -te) ye 
tepeden balıaeelı: ltıymette ıörmiyen, nazarımda sadece· bir zavallı anlayışsızdır. 

Akademik bir ilrlO halinde büllln sübut delillerini ve kıymet hükümleru_. 
içimde laşıdığım bu hllltmün, 10ndilik yalnız leessttrl ifadesini kabul edinl 

Benim sözümde san'atkAr, ruhuna eöz alan Allahın, balıJşmclakJ mır 
büzmesinl, bilerek veya bllmi7erek eşya ve hAdlselere aksettir;on ve l(indekt 
aynaya ı&e yeni idrak lkUmleri doiuran büyük misyon salllbL O sıın'al~ 
Jd hem ruh aynası derln, hem de bu aynadakJ nur ct:ıb[işünQn k.aynajı, lıcn
cllolDde bir 111urdur; ııazanmda en bü:rlljll. 

Shakespearw, bu; Dante, bu; Baudelaire, bu; Sadi, bu; Mevllna, b~ 
Yunus Emre, bu; Füzull, bu; AbdOlhak Hlırnlt, bu; Mehmel Akif, budur. 

Nedp ve fazıl llfatlanmn bana alt olmıyan hakilıaUe ~k bildlltim 
btlyIDı: ruh önünde, hiçbir faniye kaf1ı ııı.termedlllm ve göslenniyece~iın 

a:rıı;Jla elW1or; h\lllllAle 7arını, Mehmel Alılf'ln günü lelAkki edi:rorunı. 
NEdB F:.zn. JUSAK0U. 
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Yt:ılTTAŞLAR, FELAKET 

GÖRE.l'iLERE YARDIM EDİN! 

Enlncan ve bava11:rlndc vukua C?ff'n 
ıelıele felıA.kett, büyük b'r i.tıettır. Yrnl 
7enl tafsOit C'tJdikçe, b• yurt kuşesi· 
Dln ceçirdfğl talihsi.tUtln azameti ö
nünde ıılllrabunn daha çok artıyor. 

Buiv:ı vataıııdatlar matem lçjn4ledlr. 811 
milli acı ci.inümüı:ü..o akl!llerl, her ta
rafta C"ine çarpıyor. BüyU.k bir 7ardım 
aelerberlıil b&.1Ja.mqtır. 

Vatanda,ıar, Erzincan feli.ketınl &Ö

rüp de, timdi sai kalan ,..ra.hlan, ök· 
süz ve yetimlere, evslz, bark.sız, yiye· 

ceksiz 7urtLaşla.ra 7ardua ed.lııW 

ERZ~CAN ZELZELESİ 

VE ARZİYAT VAZiYETİ - Erxinean felikctlııln bir de Rm:J cep
hesi var. Rasalbanecllere. arziyat mu
t.ehUı&lilarına, arkf'Olojj aliml.uine co
re, bn h a dise, fel·kalidt birfcy dej'Jdir, 
iabiidlr. Çünkü, bir tabiaL b.ı.di.sesidir, 

Turkl1e. ırlzcJe sahUrı lçıne dahli 
m C'mlekcUerdendir. Memle.k.etimlzde bu 
nevi zelzeleler olmaın ıayeL tabiidir. 
Fakat. btitun bu ilmi ~babı mueibe
Jer, blıJ teselli etmiyor, edemez. 

Acımız, ızhraburuz büyüktür. Dün
:ra rasathanelerinin kaydettlline ıöre. 
bütün dUnyad.a, boyle bir zelzele. ba 
tlddette blr hare.keıia.n, 20 &e.nedm.berl 
bydedUmemıştlr. 

TaJlh? insan, baıan, talihe, tabfate, 
me kadar isyan ediyor! 20 .:rıJ bekle -
c11Jr.ten sonra, yer depren.mest bula bul:ı 
TlirkJ7e;rl bulduf. Bo1, &a7rJ.n:u.kün 
cöllerl ~örmedi ml!. 

ANADOLL'DA SL'GUX 

VE KAR ALTll\DA 

Ana.doluda kı1 mülklt! Kae rilndür 
btanbul •a adaınakıllı lu.p ctrm~ va
ziyette!. } akal, duşunü.n ki, l::r:t.lncan 
ve havı.J islnde. sotuk, s&lırın 2.ltında 

navar ruhlu 
bir ana 

ün evvel doiurdutu cocatıau 
t0tap Olduren canavar ruh!• bir 

ıı mu.ha.keme.al d.u.o lkJAci Ajv

aellceleııdlrilmitllr. 

senin suçlosu Varluh.1 lsain.de 
• Erme.aJ •.a.•.nudır. 
bl Cemifkeıekle llwı Feridun 

isminde blrislle U.OqaraJr. ondan pyri 
mqru ıeküde bir ooeü aabıbl olma'
tur. Bililb~re İsıa.nbula c.ıeı. cen; ka
m bu cocııta Yedl.kDle Ermeal hu
b.neslnde doturmuştur. 

İki &Un sonra da çocutunu alarak 
'abuıle bera.ber eve dinmek üun J'•
la koyalmq ve F014a baN.sındu biraz 
ıerl kalarak çocuiunu boiup ôldıir .. 
müştür. Uadlseyl babasına bissetirme
dcn çocai11.11 kendi .lı.endlne öldu.iiillü 
IÖ'Jliyen \"artuhl, sonra DııtiJ'ar adamı 

cocuiu civardaki meurl.J.ia ıôm.mc.k 

ln1.1uu.oda ikna ı.lmlş ve bö7Je 1ap -
mıtla.rılır. Ancak Jy J ccimemedlklerill
den erte i ıun baba kı"& yine ayni me• 
sarhia C"tldiklerl vakll &örülerek 7a
ı...ı ... m,.ıarm. 

30 dereced ir. Bu kadar ıoiı;lk ortasın.
da. fi.ı rak od.ı<lan, bir fiıcak çorb:.ılan 

mahrumiyetin uc demek olduğuna dü.
şüniıyor ınusunuı~. \ 'e şlmdi, kar için
de, kar altında enkaz L.arışhrılıyor, ce
setler, yaralılar çık anh7or. iter lan.i
tan }ardım kolları e-ilml"tlir. Bu yal"
d!U'I heyellennin ç&ILfmasında fena 
prUan d~unünin. 

AlJah, hepsinin 7ardmıcısı olırun.. 

BU TILllAŞTh"DA 

SARFEDECEGİMİZ PARA 

Biz, buıwı, burada, bir teklif J'&pa .. 

caiız. Yalb~ c-ece ini ellenerek ıe

çireet:k olan nluıcli.\lar, bu k.arara du· 
7unca, tüphbJı, bulçeleriadeu u veya 
çok bir ta.b.sdat ayıl"mışlardır. 

Bu sene yılbaşımıı maLemle 1'f'çl7or 
demektir. Zau~etmlyoruz ki, eilenecek 
ve culccek yurttaş; buJ"Jnsun! Herkes, 
7ıl~ C"eCul için &.J'U'dıjı para)'J, fe
JiJte1ıedeJel"P. yardım ohrak verebilir. 
Bu kuçük 7ardıml:ır, çok tCY ifade e
der. Bu para ile bir yavru. bir ihtiyar 
sevlndil"ilmlş, onun te~cllbine klMılu.l -

mıq olur!. 

DERKES nln LiRA 

'\TEJlEBİLİR.-

18 ınllyon insanız. Çoc8klan, raklr· 
lcri, kims~ızlerl, aıabtaç.Jarı Çlk.arı -
nıı. Bir det.ıya mahslb olmak uıcre, 

bt'1 milyon vatanda1. birer lil"a vere • 
pın mi~. Bu ~ m11ynn lira De, bu· 
ıiın muxtarip bul'Dna.n vaıanda1lara CJI 

c-cnı!Ş Şf'klldr 'e it'ilt:n yardım yap.ta· 
maz mı!. ıtoylcr. şehırler, kısmen ol
sun, ycnldm y"J:pılama.z mı!. Bilhassa 
zenıinlerimiz hal"rketP &"ecmeHdir. 

Belki, b~ milyon ltişınln birer Ura 
vel"me~i üzf'rinde dun.('aklar bulw1ul". 
\.'eremlyenlerin birer lil"asını da, zeıs

rtnlerimıı. be"Ş, on , t1ii, yuz ve hatl.i 
daha raıla vtrerek tr1ili tdf'bilirler. 

Alll\IF.T RA (; F 

Sahtekar 
otomobilci 

Yıllarca cbllyctalı fQrörlük yapan 
FahrettJn lsmlnde bır tofOl" dilıl adil· 
7eye verllmiştlr. 

Bu ıenç şofOr Yenlcamldek.i mühür
cülerde.n birinde •Turkıye c:umburi· 
1e1l» kehmelerlnln ilk harrıerinl lhll· 
va eden. b..r muhur kaıdınnq ve sahte 
bir ehliyetnamenln allın:ı bu mu.hul"ii 
vazlh olm1yan bil" •ekUde basmıştır. 

l\Ilihü.run uıerine de uydurma blr 
fmıa ve tarih alını$ ve i-lte bu ebli1ct· 
n:ıme Ue uzun muddct istanbulda ve 
Bursad1 şoforluk )·apmıştll'. 80J1 &ün-
1crde bir bat.ası Uzerinc yolda seyrü
sefer memul"larJ lararıodan çevrlhnlt 
ve ehliyetnamesi tetkik edılmlştir. Fa
kat buna ratmen t,ıu farkuıa varılma· 
mı , ancak uzel"l ara.ndıiı z:a.ma.n bili 
s:ıklamakta olduiu sahleler bulunmuı 
ve bunun üztrin' mesele auıa:sııuu.şbr. 

Fabret.Unlıa bu tekilde daha blrç-0k 
ehlJyetnamcler ıanzim edip ötekine 
berikine verdil"Jnden şüphe edilmekte
dir. Bu yw.den bazı tofOrlerln ebJlyet
namelerinlı. ıırözdcn ıecirJlmesi de mah· 
t.emcldir. Fahn:tUn -ıu lıllimlıtine 
Terilm~Ur. 

Tramvay 
şebekesi 

Muhtelif hatlar ortadan 
kenarlara çekilecek 

. Şehrimizin muhtelif l erierinde 
... tram\.·ay şebekesinde imar ıılaıuna. 

göre, bazı t.ad.üt yapılm sı karar- \ 
laştırılmıştır: imar taalı3' eti e~na· 
sında caddeler esaslı surette tan
zi nı olunacağından bLtzı tramvay 
rayları da değiştirilecektir. Bu işe 
Eminönü meydanındaki tram,·ay 
yollarının değiştirilmesi ile baş -
lınacaklır. 
Bebeğe gidip gelen tramvayla -

rın tevakkuf mahalleri gümrük hi
zasına, diğer hatlann yerleri de 
kenara çekilecektir. Bu suretle 
meydrnın ortasında hiç tramvay 
rayı kalını) acaktır. 

."~ibabahçe - Bebek arasındaki 1 
b?yuk cad_d.e esaslı bir sur<tte ge
ıuşletılcccgındcn bu faal iyet ra-

1 
sındn tramvay raylarının da Dol
mabahçe - Be , i ktaş _Ortaköy. J{u- , 
ruçcşme - Bchek ar;ısında cadde
nin ortasından alınıp kaldırımla -
rın iki ken.ann21 çcki,melcri çok 
muhtemel görülmektedir. 

Bu arada Arnnvutköyünde de 
tram,·ayların icabında oradan rna· 
nevra yrpabilerek geri dönüp gide
bilmeleri için manevra tertibatı 
'e bir istasyon vücudc getirile -
cektir. 

--~oo<>---

Tal ebeye verilen 
ekmek arttınldı 

Kız ve erkek leyli m•ldeplerdc· 
bu seneden itibarn tdebeye ikinci 
bir kahvaltı daha verilmektedir. 

Bu sebeple leJli mekteplerde 
her tolebeye günde i ahet eden 
ekmeğin miktarı arttır · larak 600 
ı:;-raından 700 gran1a çıkarıhnıc:tır. 

Gramofon 
saatıarı 

Hangi zamanlar gra· 
mofon çalınamıyacak? 

Kahve, G azino, bahçe ve emsali 
)'erlerde granıo(onıarın çalınabi • 
lcceği zamsnlar belediye daimi en
cüıneni tarafından verilen bir ka
ra_rıa tahdit olunmuştur. 

Bu karara göre., sabahları saat 
10 a kadar bu yerlerde gramofon 
.;aımak memnuduT. Sabahları an
cak saat 10 dan 13 e kadar gr&mo
fon çalınabilecektir. Saot 13 ten 
16 ya kadar yine gramofon çalına
nııyacak ve yalnız saat 16 dsn 23 e 
ı.adar çalınabilecekt ı r. Gramofon
l:ırın hariçten işitiltbilnıesi için ho
p:ırıÖTlcr dı~arıya çıkanlamıya • 
caktır. radJo ve graırıofoıı satan 
ı:ıağaza ve diikkiınlanla da bun -
ların srda1a rının dı~arıya aksetti· 
rilmesi memnudur. 
Diğer t:mıftan diikkanlarda müş

teri ve halhın nazarı dikkatler:ni 
celp için de zil çaiınması bu yeni 
kararla mene~ilmişt i r. -o 
KARAD[tlİIDf FIBTIH~ ---

Eir motör kayalara· 
çarparak parça 'andı 

Kar'ıJeuiz.de COk 1iddcUi bir tırtuıa 
de,-am ct.m~&edir. Bu ynzdca \-apur
lar limanlara sıi'ınmışl:ırdır. Dartln Ji .. 

manına mensup %Z tonll!k Neemlşe\•k t 
mol.Oru 4e Karabot:u civaruıda. kal"a· 
l;ıra çarparak parçalanıp batllllij1ır, 

-000---

M c zarcı y ı vuran 
yakalandı 

Feri1töyündf' Vumurtah sokafında 3!> 

Enbıca.ıı ""' banıı.uıde Ylllıu cdeD 
ul.ule feliktU.. t.aıNa.ı1m J'enl •e acı 
loir ıdlleoMlir. llo7le mllli C.W.ellcr 
1ı.artısn4a nllilı 7ıar1b.41ua ütm va
we, dubal y..,.._ ILoşmalı.1.ır, Jıliid-

rik ve .f1Ul!"hl Tirk yab.ııclqlan.am, 

bor tarafb, l>iyiil< bir •anlım raaıı.e-

Facia Dil Te talunilllerln tısüinde 

bir kan acıdır. Şu anda ;ranluaa lllllh-
Uç vataad..ı.ş a,-w on binlercedir .. Bt:r 
ı-elen J'aa1 tahili.l tüylerimizi 4lken dl-
ken 7a.znyor Ye &öztımü.zi.ı 1Ql..rb70I". 

Feljkefzedelere 7al"dım edcliıD! 

BÜRHAl CE"\'&T 

#;......;;;;;.;;;ıııı;;..;;;;;;;;;;m;;;;;;;.;ı--.~.; 

SAKARYA sinemasında Bugün 

Sinemanın sehhar yıldızı, Polonyanın dchakirr artisti 

POLA NEGRİ'NİN 
İV A.'1 PETROVİTCII ile beraber çevirdikleri 

h.At<Ak Gi::Ct::!:)i 

~ pera. ende 
iht.karı 

Erzincan, Erzincanlılar Toptancılar; şimdi de 
pcrakendeci:eri ihti· 
karla itham ediyor 

Soi;u.(un, ıılll'ın altında 30 derece 
buJWldutu hır yurt kO\ıt:Slnde ~ukua. 
&elen alet, seııeh: riıl kure uı:c.rinde 

zur.ıned.i., ef;ı.iz blr faciadır. Şu a.o'1a, 
ev. iz, barksız. ~J.Cak -Od.ıtiız, 7&taksu 
ve rorb~ıı kalan on buıJercc vaıan -
d<!şuı ılık lıayalıle başba.~ayu. icLmiıdc 
damla da ml• erl.)'en bır u11rap ve bo· 
ia.t.ı.nw:.d.a du,C:wııiCDco bır hı,kuık 
var, 

Ze.Jzcle leJikcU, byyük ve korkanç
tur. l\lemJeketm bir k~l harabe:r.ar:ı. 
donmü.şı.ur. 

Dah.ı iki cüıı e.vveı. tüten baca.l.a.r 
7eriudc, imdi. toprak yığlDları var. 

Boş, ıss.u ve harap kOy soka.Jr.Ja.nnda, 
Tanmış, yıkılmış şehir meydaularm -
da, aualaı·wa athy#..0 pocuklar, t:ecu.k

la.ruıa haykıran analar diı!erinl dö -
furor. 

l:J'zincan, Kemah, Tok:ıt ve 4aha bir 
çok TU.rk şehl"i ve Turk kriyJeri! Bütiw 
vata.o, sizin irin 7as 1L•tuyor! 

Talihin bu n:ıııkur cUvc.sl, en ma .. 
IWD Te m r1 im.aı.Jal"l...J )"f4.1~.ı. v.Z 

muk.adde~ topn.k uz.eriıııde mar.JeiJc
rini l"Ö.!>lcrerck ıztıl"abınıızı şablaııdırdı. 

I\Iilli ve derin bar matenı içindeyiz. 
Dü1ün labiate kar ı, Jçimhde. ki.o. 

dolu bir hın' we braıı dQJ'uyol"az.. 
Olen Turk çocukları, yaralanan Türk 

ya,·ruları: Toırrak labakalarınm sar
sıll')ı kada.r mullıiş bir manevi sar. ınlı 
i.çiLdcyiz.. Si2Jer lçi.a aj:lıyonu. 'l:"url. 
ba.:;t.a..ııbaşa. sirf duşunUyor. Geride 
hıl"aktıiuın öksüzler. yelinıle.r tçin yar
dıma koŞV} oruz. Tes.elli bulun! TU.rk 
mllle.tJ ~pasa!"lam, a)·akta, kudrctU 
l"e dlmdfkt _. r. 

l"al"alarımızı çabuk sar:ıca.iız, zarar
ıı.r,aur.ı çabuk k.apalac-alız. , .e &iz.J.ullı, 
lu r birl'ricrinizin ul\·i birer ışık ha· 
lind t ki ha)"allcrı nlı. chin1.ı kalblerl
ru zln en sıc.oı.k yerinde ukh kalacak· 
lır. 

l:nir.can!. Bir yıiın toprak, bir r=n· 
kaz lıa.llr.e. ceJrn En:incan!. Ta, yıtın· 
Llrı arasında can ,·eren Türk. };n.in -

caaJLla.r~. Selim sb.eo!. 1\1.a.nevi huzuru
nıu.d.ı. U)"l"I u~ ci"i . i.)'Ol"UL 

At"ı:uz. Wbimlı kadar bizde, 1ta1-
ibimiı kadar içim.izde; drrdJılı, ıztıra· 
buuz, yureilmia ka.cb.r bWm! 

REŞAT FF.TZi 

Ucm en bütün manlfatnra tlcareth• • 
nelcriniıı manif1.ı.ura konus:7onu tara .. 
t ından tesblt olunan tenzilatlı fiatları 

ıanımıyarak lW;ı lhlik.lrla satışa de
nm ettikler! Jı.akiuncb mııteaddit ıı

.k.i.J'eller yapılm.ı.ştır. 

Btlna karp ıaa.nıtatura.c.ılar ise: pe

rakenderllerin tenzilat yapmadıklanıu 
kendilerinin ucuz fı.aU:ı sa.tış 7aph.k. "' 

larını ld.dla etmektedirler. 

Bunbr: p~ra.k.endecilu tenzllit 7ap
ına1r1akta •~•anı ederlerse kendilerine 
m:ıl vermemeyi dun bir içtima yapa
rak karal"laştırmışlardır. 

Diiel" tar:ıftan men'ilhtikir koml..5 -
yonu'1a 7apı?an ihbarlar üırrbıc yeni
den müteaddit mut:SSesel'M'in fıııla fi
atla . :itı., yaphklal"ınd3.n dolayı kapa
tıl:ıcaklal"ı da anJşılmaktadır. 

Bu meyanda Galatada Kardefim so
katmda Baki isminde bir demir ve in
şaat maltemeels1nin dökkiıu ela •Un 
viliyetçe 10 ~üıı müddetle seddolun
mu.ştur. 

Tarife Trakya hattına 
teşmil ed.lecek 

Binek ve yük otomobili, kamyon, 1 
kamvonct, o tobüs, on1inbüs, tram- 1 
va'' tayyarder:n devlet dC'miryol- \ 
larınıızda nakilleTinde kullanılan 
Lü~·ük tenzi!i'ı ' lı tarifcııin, badema 
Trakrn hattına da t e~ınili karar -
last ırı1n1ıc;tı r. 

Ilu tenz 15.t kfınnnusaninin 1 inci 
gününden itibaren ba lıyac:ı.ktır. 

Bug:inkü ·ve yarınkı 
kongreler 

fstanbııl viJ5yeti dnhilindeki ka
zalaTda parti konvrcll·ri bitml'kte
dir. Bugün saat 11 de Kartal kaza"\ 
konı:-rrsi yann sabah sant 10 da da 
E,·iin kazası kongresi aktoiuna -
caktır. 

Eı:ıı ciiz.el sene ba.şı hedl7e5l 

CiaJCl'demberl bitin İstaabwJu bir neşe fırlına.sıyle sarsan- Paramunt 
flrket.bıla. .m.1Jsoıı.1.ari7le meydana celll"ilen... Günün_ Haft&JUD- Ve 

ııenen.111 en cüııd filml 

Gece Yarısı Kontesi 
CIAUDE'ITE COLBERT - DON A.\JECHE - J'ORN BAIUl\'MOll 
MilY ASTOJl Ye FılANSİS LEDEREll'uı en miiUmmcl t5UierL 

A 

Bugün' LA LE Sinemasında 
iıiveleıı: B.enltU MİKİ, llfETKO JURNAL 

BllCÖD sa.at 1 we UO d:ı tenzili.Uı matineler. 

Genç, sc\.~imlj, neş'eli ve cerbezeli 

MAURICE 
Bu s 
gun 

CHEVALIER 

AY Sineması 

• 
İktisadi harp cephe 

Yazan: ALİ IiEl\IAL St;1'~ 

Askeri sabada olduzu kadar, ik 
di harp cephcWıde de ıuu\.ttfJı.ı 

bu Jr.adu bırb.&.rlerine sım~ıkı ba.i" 

""' buJwıma.J.;l&dular, ı..ı <la 
yaya kaJ"$.I daJıa buyuk ınu\•.aifakiJ 

mucaclcleye de\'am içindir. lk 
harp cephesinde Almanyan m ınaııi 
l.uyetilll t.emiu hll."S~uud.a d.ı wul~ 
fik•cl"in varmak lsle4ik.Jel"i cayclet 
tardır: 

1- Alma.annm bil.tin sl.lill 
kalanm ~U1emes bir haie &elı~ 

2- Aima.D)".3.1.L.W ~U iiW"elle 
sahasında da iş corcbilmcsine m.ıul 
mak; 

S- Ti k1 cephedeki Alınaa ask•~ 
tacaır. mermi bul&.m..'..\Wll. 

işte bn suretle ik~..,adi harp, o 
Jar ara~ında.ki lıarlJe Le3ir edece• 
ı·r:ı.nsacbki Abluka l\c.1.J.reti ıaralıl 
dan bir heyet lnriltcrcde bu:Jun~ 
t.a ve her iki lar.iıLl.w bu surtUe ıet' 
mes:ıisi temin e<lılmekledır. Bu he>' 
baıı.ı.ncJ.a d..ı bu:"-lı.ku l"r~ 
Cclcn ka.leın sah.plerinden 11;.g.ı.ıtı.:re 

ve Ameri.kanm ~ok U.k<hrbrı ınu.b' 
Pol l\lor.ın bulunu)ot. l.akın z 
k:ıdar muUdikıerin abluka.,ı k;ıç:ı1' 

3·ak.alamü.b Dlttı&"Wtiu. 1.ııcilUıcr 

~ııueUe 480 b.iJı L(.u.ı. l ra.n.sı.:uar dJ S ti 
bin ton mal tulmuj.l.U"ı.lır. Bunun 1 

bw tondan f0>zla~ı '"\lınanyaya yol~ 
makta olan petroldur. llo kadar pt' 

ise Alma.nyanın mo'"orlu harp nı.ıs" 
mesi i'iu az Jii.zım olmıyan bJ.r ınilı"": 
dır. Diğer taı-a.ttan l~.lm:ınyanıo 11 

ba.ncı para ele &eıe:lrmem.eli l(in Pİrr 
ftlmakl.adu. Almanya mal satacak. tC' •' ncbt p:ıl"ıısı alacak. bu para ile de Jı.t 
dine. elzem bulunan me'\-addı tpud:ıt1f' ... 
yi t.e:dar.ı.k f'dccc.k. l\lolLelJtlerln ıa~ 
k.asJ .1Umanya.nm denııa.şırı yerlere 
ıonderebilmesine m..uu oıınu~tur. ı:l' 

Fakal Atmanyayı lıtlal"c (!dcnler 1 J 

bu lncilU • }rıru.ı.ı. aWuka.!ilUI ı.ırJr'af 
ote taraıa c-rcmek emelinin ne .._ad 
ku\·vclll olcl~1;wıu &oyleınc~e ıuı~ 
olma.sa ı-erek. 

Alınanlar bunun için tarihten ııııssl 
de cetıriyorlar: 17b0 de Anıertka ıs~ı•· 
ıaı harbine &IJ"i..ştiiı z;ım.ın me~tıur :.ı 

.. I' kot Ca.ri~e::;i l'kincl K3.terula l> 
)'v'' 

mark:ı , lS\'l'Ç, Pl"w;ya, A\.·usluıya. 4> 
tekiz ve Napoli lıukuınellcrı ara-.. ıl1 f 

bir «3-iliİ.hlı bitaraflık» tesis ettirJllCI •' muvaffak olmuşt.u. ŞJmdJ de Avr"-1' ~ 
d.ı ln:iHere ,., Fransaya kaJ'ŞI ef"'·el 1 
denbel"I arLhrml.$ oldukl3.rı abU•~"1 ,, 
terktt.meie mecbur bırakmak ü.ınll 
tasa,·vurunu bc.sJlyen Alma.ular ,.,.,.cıı'· •• }'ak.at bu busu.SLa evveu lio .. ancb>' 1 

ne siırcrck inı-illz • Frausı:ı ablıık:P~ 
ka~ l..oya:ıak Jçin Almanların vuJı." ı~ 
bulan l ·cbbiislcrt akim kalmıştır· !ı. 
man İk.1.ısa.l Naz.U"ı da C"cçen ı-un sof~ ,, 
ledıll bir nutukla Alman.yanın aıiıU 
lıkle .. dea ı;.lya.cle h~p 1çlu baıır bııiııJI~ 
dui:un .. ı-eçeo harpte Alm.aı:ı)':Wııı.. 1 yi 
tarafı kapalı oldaiu llald..e Uu'"un ° 11 olmadı,iıw. ıııo7je.mitli. Taynıls1n dr.d·t' 
bu soı.lerde bak.ik.a.l ı·ok tlej:Lldir. ~U 
l.im Alııu.ayaıuu ~ scncdwbı:rl h•'' 
be huırlaıı.mı, olduia besbellidir· O' 
nwı i~ia. dind.! birÇQk bjriJu..ı4 DJ.OIJst"' 
me \.".ardır, )'iyecc.k vardır. Fak.at bllııt 
mukabil i:nıırilLerc ile Fran.aa..nto ıuc0~ 

r' baları bü,y\lktiır. IlibnedeD t:\"Vl'I Jıt' 
~,.j )'erliycrlnc ce.lirebilece.k.lerdlr. soJI 
~illa - Fra.asız mali ''e ikllsa.di aJ

1
" 

l:ışmasmm ebemm.iye11 ı;onw1:ı k,ad:at 
harbt> devam bll!'usunda İnı-ilterc ili 
Fraıısanm nasıl aı:.melmif olduklarırıll' 
llomada da bıiyüJı. bir J.a.lıba hasıl el" 

meslle ölçalmekledır. 

ALİ KE'.\1AL SUN'.\1.ı\...ı 

.l\ .. :ıhkeme oeUceslnde ıuçu sabit olan 
Tartuhl bet sene atır hapse Te o ka· 
4ar muddet imme hizmetlerinden mab .. 
nım!7etc, babası Serkb tse sadece bil- \================' \ 

Şahane güzellikler filmi başlıyor. 1 
POLA NEGRl'nin en son ~ahc;cri ve 1943 sen~nin ilk süper fil

midir. lliı\elen: FOKS JIJRNAL son harp ve dünya haberleri. 

müda\'imlerinin YENİ SE:\'ELERL"il Tebrik ve saad~11erini 
tememıi ve lif A R İ D E A ve E K i C v. STI.OHEİM 

diğer 14 büyük Yıldız ile beraber çevirdiği 

ı-~ ..... ~--~~~~---~~~,.,,__,. 
liimete haber vermeden cesedi &öm-
1Uiün4en üç ay hapse mahir.Um edll· 
miştlr. Ancak Serk!s bu 9'1 kmnm na-

mu'.'lllma •tkaye maksadne J'&pması ha· 
fJleUcl ıebcp llabol edil.mit n cezası 

iki aya lndirilml1lir. 

Yazan: fskcnder F. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLERİ 
._ ........................... No30 

_ Janetlen mi bahsediyorsun? 1 
- Evet. Çiınkü, barda (Zam -

b:.k) ın tevkil edildiği gündenberi 
ondan başka > üzü gülen bir kimse 
yoktur. Bu hadiseye perdeciler, 
bulaşıkçılar, garsonlar .. Hasılı bü
tün bar müstahdemleri için için 
ağlıyorlar. Yalııız o gülüyor .. Yal
nız o. 

Semih Kamran bar kıpısı önün
de düşünüyordu: 

- Hak.kın \"ar, dedi, bu kadın ü
zerinde durmak lazımdır. llladem
ki Şinasinin metresidir. Onu kıs- 1 

!;anıyor demektir. Ve sonra .. Ay - ' 
ni zamanda da Fronsızdır. Tamam 
l\Icnekşe .• Tamam. hi buldun. Onu 
mullaka Janet tevkif ettirmiştir. 

Fazıa konuşnmadılar. Bir gar -
son Mcn,kşeyi irr:ri~ e (Pğ:ırıyordu. 

Semih Kamran caddeye doı:ru 
yürümei:e ba~ladı. 

Balta Limanında .. 
Semih Kamran o akşam (Yeni 

baıı dan çık:ır çıkmaz bir otomo
bile atladı .. 

Balta lananına git ti. 
O Ferıt pa nın ~ almnda yatıp 

kıılluyord u. 
Semih Kimran son kararını ver

miı;ti: l\l&eıcyi damat p~a,ıri. a-

(arak, onun yardımım istiyecekti. 
İlk önce meseleyi paşanın kahya
sına açtı: 

- Biz:m akrabadan genç bir 
kızı Kemalistlere yanlım ~di~·or 
diye tevkif etmişler. Bu ne reza
let? Zavaliı kızcağız !epedcıı tır
nağa kadar antikemalisıtir. 
P2şanın kiıhyası, Semih Beye 

güzel bir haber verdi. 
- Bu gece muhtelit z:ıbıta heyeti · 

reisi kolonel Baılar pa•a efendi
mizle beraber ycıuek y,diler. Bır 
kere meseleyi paşadan iiu·;~ krn
disine açsan fena olmaz. 

Semih bu habere se.-indi: 
- Koıoncl burada mı ~imdi? 
- Evet. Yı:ıııeklen kalktıhr .. 

Zannederim şimdi briç oynuyo< -
lar, 

Semih hn haberi alınca palto.;ıı. 
nu çıkardı, U.t kattaki odasına 
koştu. 

S n·h o ı::ün izinli}di .. Geceyi 
dışarda geçirecekti, Fakat (Zaın
bak)ı kurtarmak maksadile ya -
lıya dönmüştü. 

Semih düşünüyordu: 
- Acaba şimdi girsem mi yan

larına .• . 
Masa"nın üstündeki evrakı tet

kik ederken ,::-öziinc, p?sanın ajan-

Bugü.ıı saat l \'e 2,JU da tenziıatlı matineler 

TUZAK 
Üsküdarda yeni hü .. 

kümet binası 

Teigrafı açtı .. 
Yavaş ya\'aş okudu: 
•lneboluya hareket eden bir Fe

lıeımcnk b rıdıralı şilepte, Anado -
!uya kaçırı l mak üzere on beş bin 
tüfek yüklü olduğunu haber al -
dı.m .. • 

Semih gülm~e başladı: 
- İşte paşanın yanına girmek 

icin güzel bir vesile, 
Ve telgrafı eline alarak. Ferit 

paşanın deniz üstünde oturduğu 
&alona girdi, 

Ferit paşa yan gözle katibine 
bakarak: 

- Haniya bn gece izinli idin, 
dedi, neden l!"eldin bu vakit? 

Semih Kiıınran eiindelı.i telgrafı 
uzattı: 

- l\fühiın haberler var, velini
metim! İstaııbuldon Anadoluya biri 
vapur dolusu silfılı kacırını~ıar. 

Semih Kamran telgrafı damat 
paşaya uzatırken, koloncl Ballar'ı 

1 
da baş:ıc seıiımlamı tı. 

Kolonel, Sodrazamın hususi ila-
1 tibini çok iyi tanırdı. 
1 Fer;t pa•a gözlüğünü düzelterek 

telgrafı okudu. 
- Hyrct, efendim .• Hayret. Bu 

1<.ad:ır tcşkiıôt , .. c ihtiınaına rağıncn 
Jıiıl:"ı Anadoluya siliıh kaçtrıJorlar! 

Kolonel dikk,.tle ııa~a .ya bakı -
yor ve can sıkıcı bir haber geldi-

1 
ğini seziyordu. 

Bir oralık sabrı tükendi: j 
- Ekselans, dedi, mühim bir 

habt"r illi var? 
1 

Ferit p3'a elindeki telgrafı uyneıı 
koloncle okudu: 1 

- Bu ~.damiar .oJ\d?n St'ldan 

asileri tenkil etmeci: muvaffak ola
mıyaeağız. 

l{olonel soğukkanlılığını muha
faza ederek: 

- Partiyi bitirelim de bu işi et
raflıca görüşürüz. 

Diyerek briçe devam ettiler. 

Gece yarısından bir saot sonra. 
Koloneı Ballar pürosunu yaktı: 
- Çok iyi oynuyorsunuz, ekse-

lans! 
- Sinirlerim bozulmasaydı, da

ha iyi oynıyacaktını. 

filminde şarkı söyliyecek ve seyircileri gaşyedeccktir. l\levzuu
nun eotrikasile ihtirasa se\'keden ve mizansenin liiks ve 

ilıtişamile hayrette bırakan müstesna bir film. 

Bugün 

SeonslaT: 12 - 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da ... 
SÜMER sinemasında 

Gençlik yıldızı - Ses Krliçesi • l\lü:ı:ik ve neş'e yıldızı: 

DEANNA DURBİN'in 

tl'sküdarda yeni bir hiikiuret d• 
ires.i yaptırılması kararlaı.tırıJnıı~· 
tır. Bu yeni bina yeri için Uıııaoll 
ikmal edilm:. elan Üsküdar adli) 
saran Y"nındaki arsa münasiP 
görülmüştür. İıışaııf a başianınaS1 

irin Dabili)·e Vekiıletiııden eıtıif 
bekleııme.ktedir . 

Üsküdırnlaki müteferrik dc,.ıel 
dairelerinin hepsi bu yeni binad• 
toplanacaktır. Bu suretle hüki"ı • 
met daimerinde işi olan halka d• 
kolaylık kmia ellilmi$ olacaktır• 

- Merak etmeyin! Eğer bu ha- s· f d" d 'k' ' t j~ 
her doğru ise, bizim ajnnıımmız En Son ve en büyük şaheseri e e ıye e ı ı yenı ay 
da ayni hab ~ri vcrirJcr. lle'"e bir İstanbul belediyesinin eski ve deiertl 

kere teeyyiit etsin .. Ondan sonra, 3 K 1 z L A R B o y o o o L E tellerinden lst:atlslkl müdürü Tarı., 
tekrar etmemesi icin şiddetli tcıl- BoybllJI belediye ut i~leri ml.ldürliıia' 
birler nımai:ta çalişırız. ııe byin ohm.muştur. 

- Jeneral ll r r ' ngton da bana Zat 1$1erl müdürü Samih de trltlf 
bu vaidcle bulunmuştu, Fakat, bü· 1 Fransızca sözlü cmsalsiz ve harikulliıle Filmi beydi reislljine scUr;Jmitllr. İlıi•!11• 
tün ihtimumJara rai!"mcn Anado· Bugün saat 1 ,.e 2 130 da tenzilfıtlı matineler de ıe.ai v.az.ilclerlnde mu.,·affak.lyetlet 

luya g::r.Ii siıfıh seyki;y atının önü- ~~~;;~;;~~~~~~~~ii~~~~~~~~~~;iii~~~~~~~·~d~ı~ıe~r~iz.iiİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmMİ9~ ne geçilemedi.. Ve geçilemiJor. 
Cıldırmak işten bile dei:ii, ınonşer • 

ko~:ce:!çayından sonra, kolonel, iPEK YEN/ SENE DOLA YJSİLE 
:~;~~.:;ı~~;tı~eda ederek s:ıioıı -1 Siııemasıodn 2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

Alt katta koloneli ı:ecircn Semôh 1 C E Z A )0 R S E V D A L A R } 
Kamran, derdini açmak fır.alını 

bularak: CIIARLES BOYER - IIEDDY LA!IIAR - SİGRİD GUitRİE 

2 KÜÇÜK PRENSES - Kolonel l•azrctleri! dedi. İti
ı:ır zabıtası, k ı!!ıkoca bir gcn1iniı1 
ı~taııhul ı :n,anından sililh l·ı.ikle· 
)ip göliırdü~iınü duyınu~or. Fa _ RİCllARD GREENE - ANITA LOUİSE - SHERLEY TEJllPLE 
ı.. t, saf ve zarnllı bir genç kızı Bugün saat 1 de Küçük Prenses - 2 30 da Cezair Sevdaları - 4.10 da Küçük Prenses • 6.15 de Cezalı' 
,J{c:nali ı. diye tnkif etmekte bir •••••••••• Sndalan - S de Küçük Prenses - 9 da Cezair Se\'daları 
dal<ıka b.le gccikmemistir. DİKKAT: Yarın sabah saat 15 da Küçük Prense:; Filmi ile ba tar. 



1 ŞEHİR HAYA Ti İÇİNDEN 1 

a , sa eyağdan 
ey ~nya v ına döndü 

Çünkü, bir kilo Urfa yağı 150 
kuruşa çıktı, acaba, sebebi ne?. 

YAZAN: =ı 

REŞAT FE~I 
İbtlklrın blnblr madde üzerinde 1ap. 

lıtı flat ~ ükseldlit hallr.J, az çolr. mil· 
1ee .. 1r ediyor. 

)lanUaıuradan hatlıyan arbf, he· 
inen hemen, butıiıı maddelere slra1e& 
tttl. Fakat, bilhassa yiyecek maddeleri 
iinlndekl llal 1ıilu<'klltl herke ı pıır

lacak blr dcrecedrdir. 
Bundan dort. cün evvel, her zamaa 

ll~veriı ettitlmb. semtin en buyUk 
bakkaUye mataıa ında, mliessese saJıt ... 
bı ile ara.muda ba1ll ıarlp bir konQf
llıa reçtL 
~IÜhlm me ele fU ldL Daha reı:en lılf· 

la 120 kuruşa ve ondan enelkl hafta
larda da 110 kurup aldılımu Urfa 1ala 
laınam 150 lr.ul'UI& fırlam111J. 

Bu 7ağların da, asıl hakiki Urfa 7afı 
Olup olmadıiı noktasında. leretld\I.' a&• 

blbl:ylm. 
Bakkala: 
- Urfa yaf;ı da Avrupadan ıelml· 

for ya, biz.lın blldiilmlz Urfadan sel
lbesl J.Uımdır, Ye bö7Je olu7or, callba, 
4edlm. 

- . 
Bir dllkklnm önllnde.. 

de flaUarmı rutlelerto halka Uiıı el• 
melidir. Hıuıl'l madderl kao kuruşa &• 

Jınak aldanmadıtımw bUmell1b. Biz· 
den daha fazla flal istedikleri ıaman 
da, sö terilecek blr mtrl'le lhbu Te ıl· 
U7el elmell1IL 
Zaıınedl7orum ki, lnı, oldukça 171 ne• 

ilce verecek bir tedbirdir. 
Türk'7e bir ziraat mtmlekelldlr. Ttlr· ı 

ki)'ede bol ha,.van )'etlşllrUJr. 

Bu ellmltler bütün klasik c0Jraf7a 
kitaplarında, büllln akademik ekonomi 
eserlerinde başsablfelere ceçmlf blrer 
Techedlr. 

Bu cü.mJetere lnanmq insanlara, blr 
kilocuk Urfa J'&tına, 150 kurut verme· 
JI malı.al cöstereblllr ml•lnlz? 

Ben, lkhsalcı, mall1ecl detlllm. Fa· 
kat Jiik,sek tkh.satcılar bu sualime ae 
cevap Terirler, bllml7orum. 

ERAK .lJ .. · 
!: : s· .E Y.l Ei::'R 

1914 HARllİSDE IRASSANL"l 73 LİK 

NE KADAR TOPU VARDI T 

Fran.u ordusu harbe 75 Uk 4,780 
topla ı;-lrmiştl Bunun 3,792 sl kolordQ.• 
!arda ve fırkaJarda bulunuyordu. Bü
tü.n bu bataryaların top batına 1,190 
mermisi vardı, 

BİR TA Vl'K SJ;Nı;Dı,; KAÇ 

YlDIURTA l't:Ml:RTLART 

«Japon tavuk~ular birllil• nln malı 
olan bir Llıorn tavuiu bir !llenede 36~ 
yumu.rta :yu.murthyarak dünya reko
runu ka:ı:ınm~l-ır. Şltndlye kadar blr 
Cavuiun böyle lf'nenln hf'r gijnu mun
tazaman bir 7umurta yumurtladıiı ne 
•örıılmüş, ne de ltitllml lir, 

DUMA1'LI OBÜSl.ER 

Almanlar son l'Ünltrde kÜ('Ük bir 
Fransız me\lziine siyah duman saçan 
obüslerle taarruz etml1lrrdlr. :\taksı.t 

bu mevzii duman tı:erh:inde bırakmak, 
hUcu.m. ve lşcal e&mekUr. 

Dumanlı oblUler, en çok harp Cf'ml
lerlnin . eyrinl örtmek için kullanılır. 

Bunların kara muharebelerinde isti· 1 

malioig pek fayda..'iı )·oktur. Çünkü 
mıilecavJzin de barekiİ.lını &iır1e:şllrlr. 

BOGUCU GAZ İLK DEFA KbILE& 

TARAFL'IDAS 1WLLANILDJ7 

Umumi harpte nb:ınıÖ 22 lncl cunü 
a.at 11 de bir Fransız pilotu, Lanre ... 
mark ve Steenstrat arasındaki Alman 
siperlerinden birinin üzerinde küçük 
san ışıklar parlad.Jiını rörmıiş:tü. 

Ayni umanda Fransız tik slptrltrlal 
keı:.il bir Klor dumanı kaplamışt1. Mil
t.ecavlzler, yüz.terinde maskeler olduto 
halde ilerliyorlardı. İlh batta bulunan 
Fransu askerlerinin çoiu bu botucu 
dumanla ztblrlendller. Öldüler. Ölml· 
7enler, bayıuı dil.-.rnler de Almanlar 
tarafından kılıctan re('irllidllcr. 

iki Pasaportlu 
Amerikah Kadın! 

i\merika htikumeU Avrupauın b:ırp 
halinde bulunan memleketlerine sil
mek için kendi tebaa ına mil aade et
miyor. ı:.tcr böyle l'itmek lsllyen olur 
da bükümetin müsaade.o;I hll;lfına rl· 
decek olursa blr daha Amerika1a dön• 
düiU vakit ajtr para crzasına ve tkl 
sene hap e mahküm olmakta.dır. Fakat 
kocaslle lkl çocutu iııcilterede bulunan 
l\Iisis Val'ion isminde bir Amerikalı k.a· 
dın herşe)·i ıöıe alarak tayyare ile 
Nevyorktan hareket etmltUr. Kadının 
kocası Londrada z.enriıı bir iu:illzdll'. 
Fııkat koca1a vararak onun Ubli7etln• 
girmiş olmakla beraber kadın Amerika 
hükiİmetince hıili Amerika tebaa ı sa
yllmaktadır. 

Beş çocukları vardır. BunJarın tklslDl 
Amerlkada bir mektebe Jtrle}ıl.rmeie 
giden kadın Avrupada harbin çıkması 
Üztrlne şimdiye kadar orada kalmıt, 

f:ık.ııt. kocaı:.ile dii:tr ıio çocuiunu &7• 

lardanbcrl ıOrmediil elbette artık da.
yauamıyarak Amerlkadan İnriltere1e 

l'itmeie tf'.\oebbüs ttm~tlr. Vatlnl'toD
daki İn:ill-r. sefarttlne müracaat. edertll 
İngiliz tebaası ıtatlle pasaport almı1· 
tır . Fakat . .\ınerlka. hUkümetl böyle bl.r 
pa!oi.aport t:ınıma.dıtı ic:ln eler bu kaclııı 

kkr:ır, bir ıun Aı.lf"rlkaya dönecek o
lursa lkl srue hapse ve 2 bin İn&lliı U
ra. ı kadar tutan bir para ceu -ma mah
küm edilecektir. 

Kadının Londradakl kocL'1 ra:ıete• 

ellere d lyor ki: 

- Karım eylü.ldenberl Amerikada .. 
dır. Kcndl~inin kaçtıiuıı ötrenlnce her 
ıe1e ratmen ba hareketini dotru bu
luyorum. Bir zamandanberl onun av· 
detlni temine utrqıyordum. Karım 

tlmdl;re kadar hem İnl"Jlfı tebaa~n. hem 

de Amerika tt>baası olarak Jkl pa a ... 
portla seyahat. edebilirdi. Fakat ba 
~fer Amerika hükümeU onun inrll ... 
tere1e celmeslne miısaade etmediil 1-
cln 1alnu in.'ilh: pasaporta. Ue 1ell1or. 
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O. kendi 1'0nİf ve muhakemesine s6· 
te, bir ıll.fü e babı mucibe sayclL Urfa 
tatının neden kilosunun 150 ye çıktı- !================•=========-====-,,..=-=--==================================== 
tuu Jzab elli. Aklı ııra da beni talmln 
>e ikna elmllll. Halbuki, bir lr.Uo Urfa 
Jaiınm İstanbulda, 150 kurWta saw ... 
tna.sı mevzuu üzerinde, ben. hiçbir Ur, .. 

tısadi zaruret. ve farı anlamıyorum. TUr
klyede, İ•tanbul ~ebrlnde, bir Jr.Uo Ur· 
la Yal• 150 kuruşa aatı!mamalıdır n 

HAYIR İSTEMEM! 

lahlamaz.. 
Fakat, Jıalr.lkal u ır.ı, bizim semlin 

bakkll dükkanında, yat dedlilm clbl, 
150 kurup aatılmaktadJr, 
Şimdi, alakadarlardan fU sualleri 

loru1orum ve mutlaka cevabını lıill· 

torum: 
1- Urfa >•tmm 150 kar- aatılma· 

lı norm.al mldlrT 
2- Deiilse, bıı ldrekel bir ilıllkir 

4etil mldirT. 
3-- İhlikiuııa, bunu ö111J1ecek makam 

heıet, komb1on ntrededlrT 
4- Bllhıısaa cıda maddelerinin flal· 

larının yük~tlmesl buln delil midir~ 
Bizce, İslanbulda bir kilo 1atın 150 

kurll$& satılması ıa.dece bir rezalettir, 
l71ptır, acıdır. 

Yat, balkın muhtaç oldufu hava7Jel 
Ururl1e maddelerinin ha.tında gelir. 
fyt yat yemlycn vatanılqm ııhhatl bo
zulur. Vatanda41D aıhball de bütun 
bU .. 'fllJe-keti al kadar eden blr dava ol
tnak lazım d•fU mldlrT. 

Yai ticaretinin nasıl bir ttre7an ve 
&e7lr takip ederek, blr kilo unu bu rı .. 
ata fırlatan zaruretJerJ ve f&J'Uarı, cld· 
den ötrenmek L11ttyorum. Eier, bir k:tıo 
Yatı, bu fiata aJmamız ururi ise, bu· 
ııun sebeplerini evveli mlistehllk bir 
'Vatandaş !llıfatlle, onra da, bir ıazetecl 
olarak ötrennıele ve bilmcfe m~ba
mm ve hakkım var. Buna bu tehir be· 
ledl7eal lktısal müdıirii olan uttu 
aoru1orum. 

Yaf meselesine dair, a7D-I ıüD ken .. 
dlsUe cörüııtüiiim, bn qlen as çok 
anlaıhtını tahmin elllflm bitaraf bir 
valandat ,unıan ıöyledl: 
•- Urfa 7aiından M>nra, blraz daha 

acıu olarak Trablon 7afı ceılr. Yemek· 
lerde bu da kullan.ılır. Mesell, ılmdl, 
'l'rab<on yafı ııt karuııtnr. Fakat, 
Trabzon yatı içinden tua ve posa. ('ık.ar. 

Eri1lnce, bir kilonun hemen hemen ıst 
ıramı cldtr. Sonra. Trab<on 1afı be· 
teketsb: ve lezı:etslz olur. Yemeie kor· 
aa.ııw:, konunuz, ba.DA mısın, demeL 
Cok sarfolnnur, ldartll deilldir. Hal· 
bUİI, Urfa 1aiı. böyle deiUdir. Bere· 
kelli, idarelidir. Görü.,yorsunuz ki, flat 
itibarile, neticede lkbıl de aynt kapıya 
ç•ar. 

Raik, tim.dl, daha zi7ade zcyti.n7afı 
Jemeie b3.$ladı. Çünkü, zeytlnyaia a .. 
cuzdur. Klloıı:u 60 kuruşa. l)'I kallteden 
bir ze1llnyaf;ı alabilirsiniz. Goriıyor • 
sunuz, flat itibarile, Crfa :yafırun 7a
nsmdan daha euli•- Birçok evlerde 
ze7Unyafh J"emekler tercihen pi_ irili· 
1or. Yahut da. te1tbıyai ile de olabile
cek bau yemekler yapllıyor. 

Bilh:ı!IS& kalabalık aileler mutfaim
da, bir kilo t:rfa 1atı. bkblr şey ifade 
etme-z. Cabucak biter, Aylıkh, gü.nde
llklJ veya mua1yen relirU orta halll 
aileler, kUo.ıtuna 150 kuruş verip Urf• 
Yatı alamaılar. 150 kuruş ı;ok paradır.• 

Dlter Gıda maddelerinin d' az veya 
cok yük,.Jdiflnl du7nyorum. Blzu.I 
cörmf'diilm, ah1t. olmadıtım için yas· 
mıyorum. Fakat, şu, Urfa yaiınm kllo
IU.llun 150 kurup satılması kadar. be.el 
hayahmd.ı. cok aı ıeT ılnlrlendlrmlşUr. 

Bea, bur:ıd•. bel•diJ'e lktLut müdür· 
JOfline bir vuile hahrlata1un: 

iır.ıısat müdiirlüi;ü, berbatla b04ında, 
belli batlı cıda ma4drlerlnln ptralr.en-

Bir kibritten 
•• • uç sıgara 

yakmamalı? 

Bir kibritten üç sigara yakılır, 
fakat üçü birden yakmak şartile •• 

Bazılan bunu uğursuz sayarlar. 
Bu hurafe Transval muharebesi 
esnasında çıkmıştır. Bakınız nasıl: 

Bir eece, siperde bulunan üç 
İneiliz askeri, ayni kibrit ile bir· 
birini müteakıp sigaralarını yak· 
mışlardı. 

Karşıld siperde bıılunan bir 
Boer neferi kibritin alevini r• . 
rünce tüleğini kaldırdı, ikinci ne· 
fer sigarasını yakarken nişan al· 
dı, küçük nlevi takip ediyordu , il· 
çüncü nefer sigarasını yaknrken 
tetiği çekti ve alnında n\'lU'dlL 

Bunun üzerine Tomi (fngiliz as· 
kerleri) bir kibritten iiç sigara 
yakmayı uğursuz addettiler. 

.. "' . ....... . ...... . 

Amerikada Otomobil 
Sanayii 

Otomobil snnayii Aınerikada ilk 
planda gelir. Diğer sanayile mu • 
kayese edilirse ikinci olduğu gi>
rülür. Hakikaten çelik ve demir 
sanayiinden sonra Aınerikada en 
çok hasılat temin eden otomobil 
sanayiidlr. 

Faydalı ==== 
Bilgiler 

Ucuz bir gato 
Yumurta7ı i.Jlce ealkalayını~, içeri· 

sine bir çorba k'-'ıtı W.ı. \eker, bir oka· 
dar da un ko1unuz, dölünüz. Bir tu
tam karbonat dô sud ili.ve edlnb:, 01'111· 
turarak hamur hallne ıeUrinlz. 

Bir kabın altına tereyafı ıürünüı:, 

blnu da toı: teker dölünüz, hamuru 
üzerine koyup hafif sıcak bir fırında. 

plşlrlnlL tlzerlnl 1ath bir kiıtıtla ka· 
pama11 unutmayınız. Eter anu eder· 
&eniz, hamuru yuiururken biraz vanu ... 

;ra ve1a tarctn toza karışbril.billrslıılL 

İyi bir gargara 
Nede olmam17a ealı,ırsaı11:1 anneni· 

si bil1ük bir endf,edtn kurtarmq o
lursu.nm:. 

Bunun itin her akşa.m 7e:me:kten ey .. 
Tel, bir bardak lllk suyun i(!erl,lne bir 
tutam tuz abnız, l7lce halloldukt.aa 
sonra sarl'ara 7apınu. 

Sinek ısırmasına karşı 
Aşafıdakl mahlil.le bir pamuk parçası 

batırıp slneklerln ısırdılı yerlere si• 
rünüz: 

Formol % 40 derecehkten 15 cram, 
Kslyol 5 l'ram, Acetoue 4 S"ram, Kana-. 
da beslcnıl 1 p-am, Şebbo7 esansı Z5 
aantlcr&m.. 

Oilum, k&rdettnle mlltesav.t1en 
tak.sim et, diye sana on iki cevlıi ve ... 
rirsem, ona kaç tane verirsln!. 

- Dörl laneL 
- Yarısı bu kadar mı eder? Sen 

hesap bilmiyor musunT. 
- B11'7orum.. Faka\ kardeşim bD· 

mlJ'or-
1937 çelik sanayii mamulatı 3 

buçuk milyar dolar idi. Otomobil 
sanayii hasılatı ise, motosikletler!'"'.:::=============

KANUNUEVVEL 
MÜSABAKAMIZ 

dahil olmak üzere, 3 milyar 150 
milyon dolardı. 
Amerikanın yiyecek sanayii ha· 

sılatı 2 milyar 800 milyon, petrol 
sanayii hasılatı da 2 milyar 600 

milyon dolardır. 

ı- Diln1anın fD bü1ük kıl'ası bu
ıtstdlr ve nüfusa ne kadardır'!. 

ı-- Dilnnnın en i<üfülr. lr.Jl'a ı h1111· 
rısldlr vo nüfll.'IU ne lr.adardırT, 

KAYE: -
Senebaşı ·hediyesi 

., 
r 

.. 
" 

'\ 

' 

,. 
..... 

,, 

. •. ,~ ... ··"{" 
"' , . • 

• 

Seniye ve Hikmet iki kardeş • - Ktt oldutu için mutfak takımı o· 
tir. Fakat her ikisi de birbirlerile na 1arar. 

- Hakkın var .. 
geçinemezler. - Hikmete, bir de at aıırsm. 

Seniye kız olduğu için onu baba- - Tamam!. 
sı çok sevmektedir. Hikmet erkek Babası, yılb&4t be<llyclerlnl kan•mm 
olduğundnn onu da anası sevi - dedltl slbl alıh n ı•kladL 

yordlL Yılb04ı ıeccsl, eilenceye bO'ilanıhtı 

Babaları çocuklarına bir şey a- sır:ıda, bedlyrler bailı oldufu halde co• 
lacağı vakit düşünüyordu, Bir eulr.tarın önltrlne kondu. 
renkte, bir şekilde bir şey alamı· Hikmet ve Senl7e oevlnçle pakelltrl 

açıyorlardı. 
yordu. Illkmet; ilk pakelten koea bir a:rı çı· 

Çünkü biri erkek, biri kız olduğu 
kardı, 7ere koydu ve sevinçte balırma .. 

için, alacağı fotinleri birbirine ta başladı. Ke1rı )'erinde ldL 
benzer olamazdL Elbiseleri için de Srn'7e, pakell •çlı, bir ısı.ara ve lan 

ayni müşküli.t vardL çıkardı. Fakat; ıevlnecetl yerde aura& 
Derken sene başı geldi Baba - a tı. Hikmetin a:rı•ma bakarak atıa-

ları çocuklarına hediye almak mıya başladı. 
müşküliılı karşısında bulunuyor- Ba bal karşısında ana baba f"4tr • 

d 
mı,ı.. Kızlarını teskin için nasiha& ve• 

u. riyorlardı: 

Valdelcrine sordu: - Kızım; bebek ve lskara tava sana 
- Bu, çocuklara nasıl bir be- lizım ve senin aevecotln şeylerdir. Nl-

diye alsak acaba? cin at1ı1orsunT 
Valı!e, düşündü. Bu, iş elbise ve - Olma., istemem.. Ben, ne hlsmel· 

fotin işi kadar müşl.ül değildi, Ce· çlylm ve ne de sütnine, ben de ayı ve aı 
islerim. 

vap verdi: 
Ana ve baba ıaşırmışlardı. Bir türll 

- A, bu o kadar zor bir şey de· cocuk.larını memnun edememlşlerdL lla 
ğll!.. •ebeple aentbatı bed'7esl bile, ba, ıa.. 

- Nasıl zor bir şey değil yahu?. kanç çocukları memnun edememlşlL 
Yine gırtlak Gırtlağa gelecekler. Kıs)<anç olmak çok aJıp blrş07dlr, 

Amerika sincınalannda şimdi 

yeni yeni artistler peyda oluyor. 
Bunlardan biri de Amerikanın en 
iyi bilinen artistlerinden DeJla 
Lind'dir ve tanınmış sahne vazıla· 
rından Vilyam Brovn'un idare • 
sinde bir filim çevirmektedir, A • 
sıl ismi Greta Nazler olan bu ar· 

tist 1914 te Viyanada doğmu. tur. 

Kocası bestekar Franz ~!aynin -

eer ile birlikte iki sene Holh·udda 

bulunmuştur. Della kendisine 

muhtelif filimlerde verilen on ka· 

dar rolü reddetmiştir. Şimdi mem. 

tekeline dönmek üzeredir. 

Eski denizaltı gemileri .. k 

ve maynleri 
Düşman gemilerini uzaktan ve 

görünmeden batırmak fikri 
bir şey değildir • 

yenı 

Düşnıan gemilerini uzaklan ve 
görünm~den batırmak fikri yeni 
bir ~ey dcaidir. Çok e;ki devir -
!erde bunun çareleri dii•iinülmü~ 
birçok projeler hazırlanmış ve il· 
Jeller yapılmışlır. 

1472 de yazılan )itince bir harp 
kitabına göre, o zaman esası dil· 
süııülmüş denizaltı gemileri vat· 
dır. Bunlar nehirleri, körfezled 
geçmek için kullanılıyordu. 

YAKICI AYNANIN MUCiDİ 
KİM? 

Torpillerden, nıaynlarden hah -
setınzeden evvel, Ar imed'ln, İsa· 
nın doj;'tlşundan 287 sene evvel, 
düşman gemilerini uzaktan tahrip 
etmek için yaptığı •yakıcı ayna• yı 
anlatalım. 
Arşimed, bu ayna vasıtasile Ro

ma filosunun bir kısmını yakmıya 
muvaffak olmuştu' Kuvvetli .Ro· 
ma filosu, Siragilzayı muhasara)·• 
almıştı. l\tuhasara tam sekiz ay 
sürdü. Ve tek bir adamın zekası 
s~yesinde akiuı kaldı. 

İlk sahih maynlerdeıı biri 
denize indiriliyor 

Roma filosunu aynalarla ıaknn 
eski devrin ilimlerinden Ar~imed 

yandı, battL Diğerlerinden de ha· 
yır kalmadı. l\luha•arayı bıraktı • 
!ar, ~ekildiler. Siragilza kurtul • 
muştu. Ar'iimed, büyük bir pertn·· 
süzü güneşe tulmak surelile yel· 
kenleri yakmıya muvaffak olnııı~ 
tu. 

GREGUAR ATEŞİNİN SIRRI 

•Rum ateşi• denilen •Grcgı.ınr. 
ateşi, 7 inci yüz yılda, Suriyeli 
Kalnius adlı bir mimar tarafından 
Avru~aya getirilıniş, 673 te, Tii· 
zans imparatoru Ko~tantinr sa • 
tılınıştır, İstanbul, Arap halifele • 
rinden birinin muhasarası alımda 
bulunuyordu. Bu ateş >ayel'ınde 
payıtahtı kurtardı. 

Kostantin, Rum atesi ismini ver
dil:i, bu yeni harp vasıtasının for· 
mülün'.i büyük bir devlet .;ırrı o· 
!arak sakladL 

~ip 

e 

_ Hayır... Erkek erkeklltiiİI, kız, lınlılını bUme
lldlr dtfUmlT 

- Söyle bakalım neden hayır? ı---------------1 
- Çünkü bu, oyuncak mese • 

Arşimed, Siragüza Kralı Bie • 
ron'un çok samimi bir dostu idi. 
Büküiımdar, sehrin mlldafaası için 
kendisine yardım etmesi ricasında 
bulundlL 

O devirde henüz top harntu mıı· 
liım değildi Avrupa allmleri bn· 
nun terkibatını araştırdılar, bir 
türlü bulamadılar. Arap kimya • 
gerleri ise bunun zift, reçine, kil· 
kürt, neft ve küherçile karı tırmnk 
suretile yapıldığım anladılar. Bu 
maddeler, hamur haline getirili • 
yordu. Dağılmaması için içerisine 
yapışkan bir madde de ilave olu
nuyordu. 

lesiöir. Kızın <'ynadığı oyuncakla 
erkek oynamaz. Me•el&; Hikmet 
bebeği ne yapsın?. 

- Peki, Hikmete ne alacağız?. 
- Bir ayı ... 
- Başka? 
- Senl7t70, bir tava, bir ı.kara. 
- "''nlar nt vtacak?. 

Müsabakalarımız 
Küciık olr.117uculanmıa için lıun· 

dan ıonra. yine eskisi ıtbl her 
h&f&a cars&JDba S"ÜDÜ botlanna 
cldecek yazılar 7aurafıı:1 reslm
ler koyacatu ve :ıen&'ln hedlyelt 
müsabakalara devam edeceflL 

Tarihçi Polyb'un yudığına göre: 
Romalılar, ehirlerin urlerine ka· 
dar yaklaşmışlardL Jlüyük kadir • 
galar, surJar,n üzerine merdiven· 
!er atmıya çah~ıyorlardL Birden • 
bire keskin, yakıcı bir ziya aksetti. 
Yakındaki gemilerin yelkenlerini 
tutuşturdu. Gemilerin bir çol:u (Devamı 5 inci sahifede) 



• 

• 

, _ s o N T g L G a A r-30BIRlNCiKANUNım 

bir kaç saat 1 lstanbul mezarlıklarında ._ ____ _ 
Mezar Taşlarımızı Apartıman 
Temellerinde mi Kullanıyorlar? 

14 ~ tm•J J Genç bir dulun _ = ~ 1 evindeki sarhoş HiKAYE 

Profesör mükremin Halil: ''Beş on sene sonra 
Bakinin, Nedimin ve diğer tanınmış kimselerin 
mezarları kaybolursa, bu faciaya şaşmayın!,,diyor 

G~enlerde vefat 
eden, arbdaııım Va-
NU'nun karuı ve 

Çürillmıla Msbmut 

Paşaıwı km Bayan 

lleziyelln cenuesl
llli Kar......ıım.ı me
u.rlıima söıürü,Jor• 

duk. Karaeaabmet 
mezarhj-ınJ aekb on 
7ıldanberl sörmemlş

llm. Cenaaeyl söm • 
dukleD sonra, yine • 

civarda taıımmeıı oıa 
yıl önce sömillea bir 

arb.dqm mezaruu 
aradım.. bnlımıdnn 

Halbuki, arbcıa.,. • 
mm anası, biricik ol
lunan mezanna bü-
7Ük bir IUna ile uıı

lasdıtı bir laf ılllı: -
mtııll. 

o l'ÜD tlıktld&rdaıı 
ıiöndükten ao.nra, on 
yıl önce ilen arb
daıılJDDI allalndea 

birini sördöm.. Me
SUUI 7erbıJ sordlllD. 

aldıbm ı.aıaaıa son> 
lam benim aradıiım 

•• blldli:lm 1....U ·
..... NıılıkD7DIDD& &ida ııarl<e eadde• 
10 '°k 7alwulı. ve hlo 1111atm&m, aval
h Sacldl eadde üstünde tüli lıila ha· 
fınmdan alllnmlyen bir evin önün • 
den mezarlıP ıaparak, llı:I Hrvlnln &• 

nsma .römmtif~ii:k. 
Bayan M .. lyelln meııan da lııı ci

varda kasıbmşlı. O l'iln Sacldln sli • 
mlildllilil meun balamayqıma lıayrel 
•lmtııUm. AJ!eslnden bu tu.ııala alınca: 

- Sb 7akmda- onv:n mezarını dya
rele slttln.lı m.lf 

Dlı"e aorda.m. Bana sadece: 
-Buır-
lttdller. Zavallı Sacldlıı anuı ölmüş.. 

a.a..ı ipinde bu lallluıiz arkadaşın me
urmı .j7aret edecek 'ta.dar vrfalı bl:r 

mse kalmamı .. 
Fazla blrşey aöyltmedcn a;rn.lllı~ 

O l'Ülldenberl kafamın içinde Jııvn!Jp 
kalan bir IBllfham vardı: 

- Ba uvallının meu.rı ne oldu a
tıaba T 

Da muamm&J"! bir tilrlü. ~özemiyor
dıım. Blrka~ l'ÜD mnl<addem, tlskliılarlı 
bir d05lum bana tö1le bir facia anlattı: 
•- Ba7un, Jlicı merd ve endişe et

-:r1ıı! On yıl lnee ölen arlıadaşmızm 
mean ylııe yerindedir. Fakat mnar
tqı ft.lmmqlır • .(:üııkü, bizim memr
bklarmıısda bir mesar bet sene aran
.,.. ve J'Jlıılıp dölıöldtifü Dlll&1I tamir 
-4Umeae, e mezara 1ahlpsJ2 n•nrile 
bakarlar. Tafı ııökillür- Dilı~ 

Daha fula dlnlemeie tahammül •· 
dnnedlm: 

- Bir iltlniin mezarlaşıro kim çıka
rablllrT Bu ne cür'et, bu ne ltüslahlık
jıfl 

Dl7e batırmalı isledim. Arkadaşım ıö
lı6nelle lllve etu: 
•- Ölölerlınil o kadar sahipsizdir 

ki. MezarlaKtlın it.rafından işlene iş
lene ince bir mukavva haline ıelmlş 
birçok taşJar vardll'. Bu taşlar mesela. 
Ukönce Ahmed.in, sonn. l\Iehmedin, en 
IODn da bilmem kimin mezarı için ya
uhp dlkllmlşllr. Bu lı;i ticarete döken· 
ltr, batta bu yüı:den zenr-ın olanlar var
dır. Çok 171 hatırlanın. Mütarekede 
Üsködarda .Karaeaabmet .ıvannda o
turuyordum. Birkaç cür'ellıfır adam 

•ff&l'Cllarla '8J'"llf&J"&Sı l'eeetuf bir de
ID, bq detıL. Araba De mezarlaşı l<al
dınıı laqaal mtileabhlUerlne salarlar, 
para kasanırlardı.. O zaman mermer 
ook pahahydı. Bu ıerma7ıeslıı ticaret 
l'ibıtln blrlndt o kadar ilerledi lıl.. İli· 
Jlf u.bıWına kadar tlkiyetler )'iiksel
dl. Fatal, bir nellu elde edilemedi.• 

Bana., mezarlıklar ve mezartaşları 

hakkında çok laydah nıa1ômat vel'en 
bu dostum bastın lılli tlslı:üdıırda o
turma.tta Te mer.arf.qlarının - mer.a.r
lıklarııım bu halde kaldıt~a • çalın -
masma hiç de ~mamakladır. 

Ne acı bir hülkat.. Ne korknnç bir 
facia!. 
Yarın ana.larıDllllD, babalarımızm 

Kestane 
Şekeri 

Yapmak isterseniz, 
nasıl yapacaksınız? 

Bir kilo kestanenin bö1ükçelerini se ... 

~ı:. u tuzlu suda haşlayınız. Dış ve 

iç kabuklarını :1yık.la1ınız. Bir tence

renin içerisine '150 l'ram to% şeker, bir 
bu~uk. py fıncanı su., biraıı da. çJcek

ınıya kayunuı.~ ateşie kayoatıoız. Şu

rup kıvaınma l'elinee kestaneleri h~e

risine atınız, bir f.aşım lı::ayna.twn: , son

ra kestaneleri yava.ş(:a ve kırmadan ~·

karmız, tel bir kalbur Ü'lerine ko)·u

nux. Kalburun altına da büyiik bir ta
bak ... TenC'eredeJtt turnba üzerine dö ... 

kersbıiz. Birkaç saat böylt.('t bırakır

IIDlı... Sonra. bir b~.k.a kalburun üz.e

rine sıralar, hafif fınııda kurutursunuı;. 
Şekerciler, kestaneleri kınlıp daiılma

mas.a iı:ln birer blttr ince tülbente sa

rarlar, iplik Ue batıarlar. Bu çok zah

mellldlr. 

YAZAN: 
1 t~keoder F. SERTELLİ l 
mezarlarım bulamamak endişesi bent 
bucün şu aatuları yazmia sevketti. Ka
racaabmeı mcaarbiına dün ywe gi& .. 

ı.tm.. On yll önce ölen arkadaşım Sa
c.idin .. bana &arif edilen 7erdeki me .. 
sarmı bulamadım. Çünkü, taşı çalıD

mış&.ı .. Cüıık.iiı, onun mezarı .&ık sık zi
J'areı ve kontrol edilmiyordu. 

Ve kimblli.r, mezarlıklarunızda, bu. 
tallhsis arkadaş S"ibi, mezar&aşlan yeni 

1üksele.n apa.rLuna.nla.ra temel olan ne 
kadar meaart.aşı vardır! 

Bu f&eiayı, Eıni.oönü Ha1kevlnde ya
pılan bir edebıyal lopl:uılısmda Üni -
venltemizlD deterll profesörlerinden 
Mükremin Da.ille de anlatmıştım. 

Üslad bana ayni endiı;eyl izhar ede
rek: 

c- Ne &elif edJyorsun?. dedi. B~ 
yeol bir lıidise değil. Bu sonunculuk 
71llarda.o.berl devam ediyor. Çok ya .. 
kında, Bakinin, Nedimin ve daha bun
lara benzer blrçek tanınmış kimselerin 
mez&rlanm balamıyacafız. OnJat da. 
ayni ü.ıbe~ uğrıya.cakls.ı. Dele şöyle 
Edlrnekapuu.ndan Eyübe dofru bir ini
nn. On yıl defli, beş yıl önce kitabe
lerin! okayup noı ettiğiniz m .. ariaş
lanndan ılmdl birçoğunun yerinde yel
•::.: esllilnl 1"örüminil~!» 
Etrafımada her bil'i bir ceruıet veya 

sWJü bir park haline sokulmuş olan 

hırisilJ'an meurhkiarına, bir de biz.im ı 
mezarldrlanm.ıu bakıyor ve utanıyo-

rum. . l 
Me.za.rllklanmıı., bu lçtima.da lstan

buJ şehir meclisinde de ehemmiyetJi bir 
bahis men:uu olmuştu. Meliha Avni 
Sözen söz alarak belediyenin ve evka .. 
fın bu işle J'&kından meşgul olmasını 

lst~mlşti. Bu talep r;ürüıtüye rlttı. So
nu çıkmadı. 

Garota, bir mlllelln içtimai seviyesi, . 
meıarlıkJarllr 6h•ü1üyor. Eit.r bu ölcü
yü bi:z.e de tatbik ederlerse. sanırım ki 
herkesten önce 7öı:ti kızaracak iki mü
eSSf'ıJe vardır: J:vkaf ve belediye. 

DOKTORUN 
ÖGÜTLERİ 

Neler Yemeli Ve 
Na ıl Yaşamalı? 

Bol yemek yemeli. Yağlı et, 
yağlı balık, istridye, Midye, tere
yağı, yumurta, mısır unu (haş -
lanmış), şekerli n1eyva, muz, çok(a 
ekmek, şeker ... Bol süt veya bira. j 

Günde iki üç bira hulasası. Dima- 1 
ğı, vücudil yormamalı. A~ık ve saf 
havada yaşaınalL .. 

- - - ---------
Fransa, Umumi Harpte 

l\ekadar Masraf Etti? 
Fransaoın 

dur: 
19U 
1915 
1916 
1917 

tımuıııi harpte masrafı tu-

8.1198,583,901 Frank 
22,1104,486,525 • 
!2,945,145,169 » 
41,679,599,629 " 

1918 54,496,377,829 • 
1919 48,306,051,153 • 
-ı-.küıı 209,130,244,206 • 

Olabilir amnıa, paşayı JrÖttmezsiniz ... 

Görürüm. 
- Göremezsiniz ... 

cllarcm> e geçen yan kapının öoüoe kadaT 

ile:rlenıiştim. 

Yanıma geldi. 
- Miisaad.e "'1er,eniz, kolunuzdan tutmayayım. 

DedL Bana: 
- Defol arbk. Yoksa kolundan tutar atarım .. 
Diyordu. Aldırmadım. Bütün sinirlexim ayak-

lanm.ştı. Gözlim hiçbir şey görmüyordu. Tekrar 
adımımı attım. O daha evvelden kapının lokma -
tını tuttu ve öniime geçli. Sonra ı.cslcııdi: 

- Ya Sat ... 
Ht>meıı kapıdan içeri~· e: 

- Lebbeyk ... 
Diyen bir zenci uşak girdı. 
- Hanımefendiye yol gösteriniz ... 
Dedi. Uşağı görünce vücudünıdeki biitiin kan 

başuna çıktı. Beni uşakla kovuyordu!. 
Artık ne yapacağuuı şaşırdım. Kendimi tama

mile kaybettim. 

bir 

- Gidiyorum Nedinı Efendi_ 
Dedim \'C hızla masanın iizeriııd<ın llapb4un 

•igara taplııı.ını biitün hıncunla başuıa attım, 

odadan fırladım_ Son bir sözümü hatırlıyorum: 
- Sen bayağı ve efendinden daha alçak biT 

uşakm ışsın ! 

* Konaktan bir rüzgar hızile çıkmıştım. Bir fır-
tına gibi, kasırga gibi ayaklarımın bütiin gidişile 
yiiriiyordunı. 

Bir saniye ,sıınki gözlerini bir tipinin bunal -
tısından kurtarabilen diişkiio bir yolcu gibi göz· 
!erimi açtun. Ha,·a iyice kararmıştı ve .. Ben Tak
simde idim. Nişantaşından buraya kadar nasıl yii
riiyebilıniş, nır.ııl gelmiş, neler yapmıştım? .. Hiç bir 
şey bilmiyorum! Kafamın içi allak bullaktı. Doğru 
dürüst hiç bir şey düşfuıdüğüm yoktu. Hatrralarıın 
hep birden ayaklanmıştı. Ömrümün her safhasın
dan blı parça birdenbire gözlerimin önüne geliyor 
onu gene hemen bir b~ka bıttıra, bir başka safha 
takip ediyordn!. Hele o Nedim Bey Nazmiye ağ -

Bm ŞEY YAPMAZSAM CEZA Misis Kods Londraom IPbar labal<a· 

VAR MI? 

Nefer çavu~a sorar: 
- Bir asker, yapmadığı bir teY 

için ceza görür mü? .• 

una mensup 1.ena:ln bir kadındır. Ken
disi senç ll8flllda dal lıalmqlar. Geı;en
lerde bir sece evine relen iki erkelı mi
llaflr laraf1Ddan yaralanarak lam %li0 
iıı.ıUJz llralıll manloaDDDD da ııcalı IU 

akan muslutun altma a:-öttirö.lerıı::k kay
nar BU Ue bqlandıiını iddia etmiş, me• 
sele mahkemeye düşmütlü.r. Geng, zen
ıln ve dul kadın mahkemede sorulan 
nallere cevap olarak başından l'ege.ll• 
lerl fiiyle anlalayor: 

YAPYALNIZ ••• 
Çavuş - Şüp.hesiz hayır! •• 
Asker - O halde tiifejıimi all

mediğimi size söyliyebilirim. 

~kleden: SELAMİ İZZET 1 
TOMİ'NİN KURNAZLIGI kucağında köpeği görünce: 

Fransaya gelen İngiliz askerlerin
den biri üç gün izin alll', Parise 
gider. Barlarda, lokantalarda do • 
Jaşll', üzerindeki paraların hep;ı · 
ni sarfeder. İstasyona gelir. Trene 
binecek, vazifesi başına g 'deeek. 
Fakat, son derece susamış. !\tutla
ka bir viski veya bir bira içmek is
tiyor Birahanenin birine l{ırer. Ce
binde ise iki yanm franklık para 
var. Tezgahın başında durur. İ(ki 
içenlerden birine sorar: 

.- Sizinle bir bahis tutuşalım 
mı? ... 

- Hay hay! 
- Ben , öniinü7.do duran bira 

bardağını bir yudumda ve siz gör
meden içccej(im. Şeyci göriirse -
niz size b :r frank vereceğim. Bi
ranızı görmezseniz bedava içmiş o
lacağım. 

- Pekiı .a ! ... Kabul ... 
Tomi, tabii bir tavırla elini uza

~ır, bira bardağını aiı1', afiyetle 
lfCT. 

- Fakat. İçtiğinizi gördüm. 
- Gördüniiz mü? O halde bPh-

si kaybettjm. Buyurunuz bir frnn
~! .. . 

İSMİNİ ALMIŞ 1 

Çocuk ağh•ıor. Geçenlerden biri 
acıyor. Dunıyor, ('oruğu sustur -
mağa ça lı~ıyor: 

- Niçin ağlıyorsttn? ..• 
- İs111in1 :yok ta ondan! .. 
- Nasıl olur bu? Herkesin nlr 

ismi var. Tabii scui~ dc.4 

- Kocam, üsı sene evvel öldü, dul 
Jıaldım. Şimdi yalnız yaşıyorum. Tet· 
rinisanide bir &kşam klöple yemek yi
yordum. Orada bildlklerlm.den Trevor 
De konuıılum. Bu erkeiln yanında dl
ter bir erkek daha vardı. Bana takdim 
ellL Adı Gordon Kar imiş. Fakal kiü
bıln kapanma aaall l'eldıii aman ber 
iki adamın, bilhassa Gordonım oradan 
çıkıp stdebllmesl zordu. Çünkü '°k 
içmişlerdi. Beo içki 19mlyordıım. Onun 
çin bunlara yardım edeblllrdlm, Niha
yet bir otomobil gelirtJdl. Bun.lan bln .. 
djrerek l'idecekleri yere kadar 1olla ... 
mak lazımgeldl. Fakaı bualar bir yere 
rldemiyeceklertnl, &ncak benim evime 
gelerek &eceyi .-eçirmekten başka ça· 
releri olmadığını söylediler. Vakit gece 
yarısına ceiiyorclu. Benden bira iste .. 
dile.r verdim. Fakat ben a.rtlk yatak o· 
dama çekildim. Bu sırada Gordon elin
de dolu bira bardağı olduğu halde l'tl· 
dl, birayı benim yatağıma döktü. Ken
disJ de yere yuvarlandı. Ondan sonra 
bana bir numara söyllye.rek telefonla 
bunu bulmamı istedi. Ben de tel C'fonda. 
numara sını buldum. Komşulardan bir 
k;ı.dıua telefon cltl va benim pek sar
hoş olduğu.mu söyUyerek o kadının yar
dmıa gelmesini istedi. Benim aleyhim
de çok fena şeyler söylemeıi:'e başladı. 
Ben de elin1le ağzuu kapalmağa ntra. ... 
11ıyo~dum. Ondan sonra bana pek ma ... 
nalı na-ı:a.rlarla bakmağa başlıyarak ye ... 
re itt i. Beni öldiareceğinJ söylüyordu. 
Trover onu zaptetmete utraşıyordu. 

Nihı:t.yet bin1ey söylemeden çıkıp .ci.ttL 

• 

- Bunu nereden buldun! dedi. 
- Bulmadım aldım .• 
Kopan gürültüyü tasavvur eder 

8İJıiz. Bir taraftan işsizlik, bir ta· 
raftan parasızlık- Ve bu baldo 
cepteki son kalan parayı köpeğ9 

vermek.. 
- Ben ,zaten delinin birine var· 

dığımı anlamışbın .• 
Böyle saatleree söylendi! •Beıt 

bu köpejte bakamam.. Kendi yiy• 

- Benim yok. Bt"nimkini polis 
aldı . 

Kadın birçok eşvasının lurıldrğını, 

elbi.selerlnln yırtıldıjmı. lekcle:.ıdiğt ni 

bi)ylemekte. kendisinin de ba!-nı:ı. s"'· 

da.iye atıl :ı rak yar~landıi'!lnı i<i •• c'
mı-?ttrdir. ~l:-ıhkeme tah~ikah derı..: 

-
- Niçin? .. 
- Su evin camına bir t:\~ atar· 

ken görifii de 011rlan ... J~tirm rğp lü1um görmü~tii "". 

rr•rli, bulanık bir yağmur ~ • 
fi"qrdu. Akşamın alaca karanlığına 
.,.rımtırak bir renk çökmüştü. Se
lim elini paltosunun ceplerine sok
muş, yakasını kaldırmış caddede 
bir aşağı, bir yukarı dolaşıyordu. l~GILIZ TAYYARE DAFİ TOPLARlj 

İki aydaoberi işsizdi. İki aydır 
çalmadığı kapı, baş vurmadığı çare 
kalmamıştı. Gazetelere ilan ver • 
miş, müesseselere İJjtmiş, mektup
lar yazmı~tı. 
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Mektuplara cevap gelmiyor, ilan
lardan birşey çıkmıyor, gittiği mü
esseseler adını adresini yazıyorlar 
ve .size bildiririz!• diyorlardı. 

Evde karısı ona ihtiyacı olduğu 
şefkati, muhabbeti, alakayı gös -
tcrmiyordu, yalnızdı. 

Hayatla hiçbir gayesi yoktu. Bir 
çocuğu da ohnamıştı. Eğer bir ço
cuğu olsaydı, ona gayrel verecek
ti. Kendine merbut biri olduğu -
nu hissedip eve bağlanacaktı. 
Halbuki bağsızdı, yapyalnı7dı. 

U) Top: 3 pos 1 (lalunlııen 90 m/m). M•sa!esl: 12, 1'l•lro. M.rml afırlıiı: • - Satılık mı? 
9. KJ'. (2) Toıı: 3 Pili (labmlnen 15 m/m . Mesafesi: 1,500 metro. JllemıJ atırııtı: - Evet. 
S Ks. (3) Top: 40 m/m). lllesat .. ı: 2.SOO m<!lro. lll•rml ıı.tırııtı: 900 ır. - Kaça? 
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- Yirmi lira .. 
Bu bembeyaz tüylü, pamuk yu

mağını andll'an bir köpekti. Seli- 1 
ınin de cebinde yirmi lira vardı. 

1 

Daha doğrusu yirmi lira kalrnıştL 
Bu parayı, bu son parasını da bu· 
gün emniyet sandığından ~ekip al
ınıştı. 

Yirmi lirayı verıli, bembeyaz 
tiiylii, pamuk yumağı köpeği aldı. 

Karısı köpeği görünce ne diye
' kti? Handanın kedi köpek sev
mediğini bifüdi. Hele bu parasız· 
lıkta ... 

Soldan itibaren (1) Zırhlı kule: 3 ııus 25 (tahminen 130 m/m). Mermi aiır
hfı: 36 Kg. Mesafesi: 12,000 metro. (2) Rövelverli top ba.b.ryaları: Çapı: 40 
m/m. Mermi afırhğı: 990 g, Mes:a.fesl: 6,000 metro. (3) Top: 4 PD.$ (tahminen 

103 m/m). Mermi ı(ırlıfı: 13 Kc. Me-safesl: 8,000 metro. 

Amma olsun. Selim yalnızlıktan 
kurtulmuştu. Bu minimini sadık 1 

mahluk ona bağlanacaktı, ona kuv
vet verecekli. Yalnızlıktan kurtn
lan Selimin ha~·atıa bir gayesi o· 
lacakh. 

• 
Handan kapıyı açıp ta kocasının 

zırna gelen kiifiirii ediyor. 
- Paşa ile beni niçin konuştlll'Jlladı? 
Diye bir türlii hiddetimi yeııemiyordum. Eğer 

bir parçacık morfin, yahut ta kokain bıılabilsey • 
dim belki, bu hiddetim yan yarıya inecek, asa • 
bun düzelecek, dimağıın her vakitki uyuşukluğunu 
ve rahatlığını bulabilecekti. İkide bir çantamı açı
yor, para anyordurn. On para yoktu!... Eczaneye 
gideyim, reçeteyi vereyim, veresiye bırakayım.. 

Diye düşündüm. İ:nıkAnı yok. Morfin ve kokain al
dığını iiç eczane vardı. 'Üçüne de borçluyum. Pa • 
rayı peşin ahnadan yeni biç bir ıey venniyorlaırdı. 

Bir aralık: 
- Ne olursa olsun, gider, yalvarır, yat'ın bep

sini gclireceğiııtl 5Öyler, hiç ohruızsa biraz morfi:ıı 
alının ... 

Diyordum. Ve .. Bu klll'ada Jiirüdüm-

* 

Koşa ko§a ayaklar.ımı biribirine dolaştıra gi
diyordum. Bir saniye, kulaklarımda kalın bir er• 
kek sesi çınladı: 

- Ooh canım. Ne de güzel şey!. 
Sesin geldiği tarafa bııktını. Gene söyledi: 

- Nereye böyle yavrucuğum? 
Hava iyice lmrarmış, sokak tenhalaşmıştı. Ya

nana sokuldu: 
- Hani yalnızsam beraber &idelim, diyecek

tim? 
İnce, uzun boylu, ~-opur, dağınık yüzlü, derin

den bakan, sarlıoı bir &danıdı. Kelimeler aPındım 
döküle döküle çıkıyordu. 

- Nenıye gidecejiz? 

Dedim. tl'zerime yıkılacak ı:ıibi oldu. 
- Nereye mi? •. İııtedifin yere. Ne<resi olursa 

oraya!, 

Belki de hiç düşüwneksiziıı; Jı;albiıni, beynimi 
, '8l8D his ve arzu ile sordum: 

- Plll'8n Vlll' mı7 

Sarhoş adam, iki taıraiına yalpalaya yalpalaya 
UZUD, çatlak blr kahkaha salıverdi. Arkasından: 

- Parrra •. 
- Panrrra •• 
Diye söylendi. Ve.. Bir kelime ile eevap verdi: 

(Devamı ""'). 

eek ekmeiim yokken kllpek bd' 
liyemem! •. • 

Seliın miııafir odasındaki cllvmıııl 
üstüne yatağını yapb, kapısıru ~ 
padı, köpeğini .. Pamuk. u koyııll" 
na aldı, rahatladı. 

•Pamuk> da sıcak yatakta hoJ111 
horul uykuya daldı .• 

Handan artık Selimle konuşınıı• 
yordu. Selim köpeğini elile besli· 
yordu. 

Üç glin sonra Bnrsndan mektuP 
aldı. Büyük bir ticaret müessesesi 
yazmış olduğu mekhıb:ı cevap ve
riyordu. Ker..dinc i~ bulunmustı•· 
Çağırılı~·ordu. 

Gene kam,iJe o konuştu: 
- t>amuk uğurlu geldi, ben ya· 

:rın sabıılı Borsaya gidiyorum. Sen 
•Pamuk• n iyi bak. 

Talfüiıı yüzii giilınüştii. Ertesi 
gıiinii paltosunu, ·apkasını giydi, 
köı)ei{ini öptii , <_·ıktı. 

• 
Selim evılcn gittikten bir çey• 

rek sonra ilandan ilk iı; olarak 
•Pamuk, " kapı dışarı attı. 

- Bir de ona iyi bakacaknıışını 
ha! .. Zor biraz! .. 

Biçare pamuk kapının önünde 
saatlerce in keli, ağladı.. Kapı a• 
çılm:tdı. 

Ertesi giinii Handan kapının ö• 
niinde köpeğin itlii~ünü buldo. 

• 
Selim iiç giin sonra geç vakit ev• 

geldi. hi olnuışftı. Bıırsadaki yağ 
fabrikasının · İo;tanbul miinıessi!ll· 
ğini verınişlcrdi. Ayda yiiz elli li~ı 
alacak, ayrıca satı~tan yüzde besı 
de kendisine bırakılacaktı. Şöyle 
böyle ayda iiç yiiz lirayı doldura· 
caktı. 

- Pamuk!., 
- Ses sada çıkmadı. 
- P~muk! .. Pamuk! .. 
Pamuk ortalarda yoktu. Mutfaıtfl 

yemek h:ızırlıyan kansı: 
- Sahi bok söylemeiıe unuttııı:ıı. 

pamuk bir kemik yutarken boğu· 
lup öldü! deıll. 

Selim Handanı şöyle bir süzdü, 
sonrn paltosunu, şapkasmı giydi, 
cıkıp gitti. 

• 
Kırk sekiz saat sonra Seliın bi-

tap, perişan bir halde eve gelince, 
kapıyı açan k:ınsınm kucağında 
bembeyaz tüylü, pamuk yumağı 
andıran bir 1'öpek gördü. 

- Pamuk! ... , 
Karısı gülümsiyerek kocnsınJJI 

boynuna sonldı: 
- Hayır pnmuk değil.. Ammıı 

Pamuğtm kardeşi.. 

Selim heyecanlandı, bacakları 
titredi, oturdu. Pamuk diilerin• 
sıçradı, kucağına biizüldii. 

Bu sefer Selim sordu: 
- Bımu nereden buldun? 
- Bulmadım, aldım. 
Ve elini uzattı. Parmağında al

tın halka yoktu. Yüzüğiinü satnııŞ> ' 
Pamuğa benziyen köpegi alınıştı. 

Köpek tatlı tatlı havladı. Ban· 
dan müşfik mlişfik köpeğe bakbo 
Selim karısmm elini tuttu, par • 
mağında yüzükten kalan beyaz iP 
öptü. 



• • insanca zayı t yüzde ellidir Beden terbiyesi 1 
eğitmenleri 

fakat Güç, 
yeneceğiz! 

(1 inci ablfed,.n dev&m' 

rl7e başvuraeatımı ,a..,ırdım. Elham -
düllllilı şimdi bükümet imdadtmız:ı 

7etlftl, üç S"ündenberl bucıin ilk defa 
bir lokma ekmek bulabildim. 

En yakın ,·ili1etirrden ve ki7lerden 
kamyonlarla ekmek ve enak &elmek:· 
tcdir. Bunlarıa bepsJ muhtelit yerlere 
depo edılmekte ve buralardan halka 
tevLl edilmektedir. ~enin artık bun
dan sonra tamam.De tcmbı edllecciine 
fÜphe roJr.tur. 

Bucü.a de Ern.nımda.n dört kamyon 
ekmek ve erzak cclmit Te he.men da
fıhlmıştır. 

KOylerden "e P"7'derpe7 J'U'ıalıla.r 
relmektedir. Bazı köylerde yerden du· 
m.a.nlar çıkmaktadır. Ban yerlerde de 
kaynar sular fışkırmakta.dır. 
Yıkık En:lnt'an timdi kalabaWt.la.t .. 

mış bir haldrdir. 
NİKS!Jt ILUESi YIKILDI 

Aıtkara 30 (llu uoi muha.blrlmls -
den)- Erzlncandan \'C d.fer nuntaka· 
)ardan ıtır ve harır 7arahlann 7akın 
vOıiyellere ~evklerlne başlanmıştır. 

KOtsardan ceten baberlere röre. b
sabanın etralındak.i kaJe yl.k.ılmışbr. 

J\luanam duvarlar tehrin sokaklarına 
doğru çökmUlitur. Burada. tlmdi.kl bal· 
de 800 Olü tesbU edılml.t bulunmak • 
ta.dır. Zeb:eJe Niksar kOylerlnde de 
maUı~ tahrlbat 7apmıştır. 

Erzlncana mlitemadiJcn &1hhi imdat 
trenleri l'elmektedir. 

Eskişthırdekı ı.r~mcanll tüccarlar da 
trenle mublm milli.arda etYa c-ötıu

mu.ı;terdir. 

zeıuıe mıntakasında sarnn.Wann 
el'an devam etUj:J bildirili)·or. Bu sar· 
ıın.hların bir muddet da.ha devam cd.e
eeiı zamıedlli7or. 

Sıva::ı; • ı::nurum lltLuıda bau lst&s· 
7on binalan d.a çatlanuşı.u. I:rziDca.n • 
Erzurum arasında bozu.lan ha.Ua.rm la· 

mirine de·•o.ı.w olwıuıor. Cetinkaya He 
Karaıöl arüınd.akJ bat LamiraLllllD on 
cwı kad.ır !:ıiUrC'Cl'il anlaşıhı·or. Bu 

'k..bımda ba.1. ehcmın.t)·eLlı 5111'ette bo

•ulmll.ftur. 
BLLGARLARIS Yt.RDDll 

Paris 30 {R.ii.d)'o)- Bul1"ar bukü 
meli Anadolu fela.keızrdelerine muhim 
m.ikLarda 7tyecek, Ci>·ec:ck '-'e eczayı 

tıbbiye ı-Onderece&:l.ni 'l'urkiJ'e huk.ü. -

metınr. bildJrm~tir. 

Ann.ıı'°ıKA I0,000 DOLAR GÖSDERDi 
Parıs 30 (Radyo)- Amerika Kı.ı.ılba.ç 

cemiyeU Anadolu fel.iletzedelerine 
Jlk yardım olarak ~ralla 10,000 dolu 
c-ö.ndermlj&.lr. 

NIŞA.'I YÜZÜKLERİNİ VEREN 
GE1'ÇLER 

fn ve orta .. ekteplerle liseler dtızıt ... 
ı:r teberru merkederi• ballne ı-eı.irU

Ulnde.n buralara dvar ballr. tarafın· 

da.n mu.Jalelif "'7alar verll.raekle, a•Juli 
ıardımlar 7apılm.akt.adır. 

Bu ara aırtlarından pattolann.1 çı ... 

karıp veren lbl11arlua, parmakların· 
du nJ:p.n TDz:U.Uer.i.nl ayuoq, uat.a.n 
cenc evU •e nlfa.nlda.ra hemen llu 
aeJDtte rasc-ellnmektedir. 

VİLAYETLEllİN YAltDlllD 
ltanla sula.nan. karla kefenlenen fe .. 

li.l<el tepraklarmılaltl Wllıslz kardq
Jerlmia içi.n ;rard1111 ve leberru faa~i· 

7eti en bu)'ük fe.hlrdea en .biacra koye 
bdar vatanın. her köşesinde. ı-Oluslerı 
kabartacak bir htıla tnki.pf etmekte· 
dlr. Ba meJ•nd.ı Kutamon• 4010. Çan. 
Jun 1500. Zoııı'Ulak 35 bhı llra7• IJ.i
Tclcll >enlılea 13 ~in. Gerede 1000, B•7· 
pazarı 2000 Ura röndcrmı,ıerdJr. 

Cumhuriyei ~terke1 Bankası da milli 
,,.rdım komilesll'e Ht bhı Ura tevdi 

•taıllftlr. 

Hu gece de iki 
zelzele oldu 

J[aııdllll rasailıaııeabadea bu ubalı 
aldıiımız malUmala &Ore biri bu ıece 
aababa k&111 d1jerl ,-ece 7arısıodao bl· 
nz eTVel olmak ti.zere J'eD.ldu ikt z.et ... 
sele daha Juı7doha111qlur. 

ıtaaatbane müdurllilii Jtu zelulele
rln baflf oldutwıu llive elmlttir. 

Vekillerin treni 
kara saplandı 
Ankara 30 (Hmwıl muhablrimlo • 

len>- Dabll17e VekUI Faik Özıraı. 
}J.kfkOJ" btasyon11nda bulun.maktadır. 

Veı.lller mulıabere IJico ıam- edilla
ctye lı.adar Di.-rlkle Jı.alacaklardJr. 

1.'arahla.r için Karşerlcle 1000 klşilik 
blr yer bazırJanmışh.r. KayserJden bir 
heyet de Amasya felUebedelcrlne 7ar
.._ ,.11m4ı.r. Dlvrttc 1500 ailenin 
lskiıwı& çalışılacaktır. En.im.canda ölü 
mikt:ırı yuzde eUJ, 7aıalı mlktarı yuzde 
7lrmldlr. 

Bir U-rn J(an.e-öJ ls:tas7ontında karla ... 
ra saplanmış ve Lokomotif yoldan cık· 
mıı,hr. Sıva..s ve Cetlnka1adan ıelen 
imdat trealerlnin 1ar•unı Ue bu treo 
Eskiköyc dönmeie mecbur kalmıştır. 

Yo1 karlardan teml:ılenlr temizlenmez 
'Vekiller Enin.cana barekeı edecekler

d.ir. 
Eninc:ındu harf'k:et edea 7anh tre

ninde bir General ile 99 7arıılı bulwı
mak(ad;r. 

İngiliz kralının 
teessür telgrafı 

Lo.odra 30 (A.A.)- Gazetcl r, Tür· 
klyede biıyuk feJikrlJerJ mucjp ol.ı.n 

ıclzl'le i.ızcrine İnılltere KralJnın Tür· 
ktyr Jtrlsitumhuru İsmet İnönU:yr rOn
derdl~i telırafı <ıeşredl7orlar. İn&ilte• 

l re Kralının cöndcrdiil Ueıra.l ,udur: 
cTUrk nıllleline bu k3d.ar acı ve bu 

kadar elem veren m"iıthi.ş zelzele ha-
ber.ni doyunca fevkalide mütee!>slr oı
dum. Bu husu~ta milletimin Tı:.irk mil
let! hakkında duyduiu derin muhabbet 
hlo.:tcrini kabul buyurmanızı rica ede· 
rim.• 

F ransada geniş 
bir iane açıldı 
Difer taraftan ÇemberJayn de Tür

kiye Başvekili DT. 1tefik Saydama şu 

teJp-afı gindennl.$tfr: 
.Türkiyede buyuk !el.iket dofura11 

zelzele haberi beni dchşrl ielnde bınk· 
tı. Türk millellnl ve bilh:ıss:ı felikete 
ufrıyanlar lehı du:'fduğum dt"rin mu -
babbetl ekselıinsınıt:a arzedt>rfm.• 

Paris 30 (Radyo)- Övr raretc!'l, A· 

nadoluda.kl zelzele fl'liketindell bahse
derken şunları yaııyor: 

«Dün, .!\I. Jonrnln riyasetinde lcttma 
edrn :i:ran meclisi, harp bülçrıı;inln '1il· 
ı:akereslnden evvel mt-clisin Anadolu 
ıelzeleslnden dolayı qdık \.'e dost Turk 
millrtinfn yeisinr fstirak ('ftiğfnt. \'e 
do~t mlllete sempatlerl 
söylemiştir. 

arıetttinl..» 

1\frcli te haıır bulun3n 1\1. Dalac!Ye 
9Ö1: alarak: c'!\lr<'llsln h1ssiyatına bil~ 

tün Fran~ı'I milletile berabl"r i\tlralt 
ederim. Ti.irklyedrkl ft"1ikt'ttf'df'lcre 
her türlü vardım yaoı!a<'akhr.» drmlt· 
\ir. Başvekilin bu sOı.lert şiddetle al .. 
ır.ı.,ıanmı1tır. 

Ga-ıetcle.r, Türkl-,ırye kaJ"1ıFransız 

do!llltluiunu cöstprmek lctn renlt mik-
7asta iane açıldıtını yaııyorl:ır. 

Vilayet Yardım 
Komitesin :le 

b ıgünkü toplantı 
(l lncl sahifeden d~v~m) 

Jannda tıbbi nıalı:cınc, erzak ve 
metbu at. battnni)·e \"e saire gön· 
dcriinıektedir. 

Haıni~·ctli istanhulluları yardı • 
rna davet için bir bcJannanıe neş
rettik. 

Ümit ediyoruz ki her sc.fer ol • 
duf:"u gibi İstanbul ,.e lstnnbullul~r 
bu seferde çok yiiksek derecede 
yardımda buhınacnklardır.• 

BU SABAHKİ TOPLANTILAR 
•İstanbul yardım komitesi. bu 

sabah da saat 10,5 de viliıyelte lop· 
laamıştır. bu içlimaa bazı marul 
tüccarlarımız \"e dükkan sahipleri 
davet olunarak kendilerile görü -
şülmüştür. Ayrıca İstanbul kaza 
\"C nahiyelerinde kurulan cyardıın 
komiteleri• de dün akşamdan ıti
baren \·ilayetıeki bu komitenin 
cmrıne gcçm~lerdir. Kazalardaki 
komiteler kaymakamların reisli -
ğinde ve 5 kişil.ktir. 

Bu sabah ve dün aksam tali ko
miteler de toplanarak en azami 
yardım ekillerini ;:öriismiislerdir. 

Dil'er taraftan bu sabah ticaret 
odasında da fabrikatörlerin işti -
rakile bir toplantı yapılmıştır. Her 
bbrikatör mühim nisbefte esya 
ve para tl'ber!"ÜÜDÜ vadetmiştir. 
BU SABAH HAREKET EDEN 
VAPURLA GÖNDERİLENLER 

1 

kabı, palto gibi bütün eşyalarını 
teberrü etmiştir. 
Diğer profesörler de buna imli· 

sal etmişler ve lc-dris heyeti bir 
kalemde 4000 lira \'ermiştir. Bir 
<'Cnebı profcsö de 500 lira, G palıo 
\'erJniştir. 

MEKTEPLER; •KIZILAY TE -
BERRÜ ŞLBELLRi. JIAL.İ!'E 

Ko.·ou 
İstaubul l\laar.f müdürlüğüne 

n1c;:but olan 670 ınaarıf nıücsse
sesiuin ilk yardımlan ciün ak • 
şanı Kızılaya \'eribnişt.r. Ayrı

ca 81 ıise, orta okul ve ilknıek· 
tep bina•arı .Kmlay tebcrrü şu· 
bcJeri• haline ifnığ olunnıuştur. 
Mekteplerde teşeKkül eden ko· 

mileler talebe \'e civar halktan 
viki oıan ve olacak para, eşya ve 
erzak teberrüleri lıoul eımck
ted.rler. 

Maarif müdürlüğü diin mektep 
lcrc gönderdiği hır tBmimlc 111u· 

nllmı \·e talebeleri azami ) ardı• 
uıa da"ct et.ıniştir. 

Bu tamimde her günkü lebrr
rü ıniktarının Kızuaya yalıTıl ... 
1118$ ve keyfiyetin n1aarif ınü· 

dürlüğüne de bildirilmcı.i teoliğ 
olunn1uştur. 

lluKLKÇULAR GECESİ 
lIASlLATI 

Ayın 9 unda Tokalli)"anda ter
tip olunan •Hukukçular g'.l ceı:,İ • 
hasılatı olan 386 ıira fakir üııi
,·crsıtclilere tevzi olunacak ikt.n; 
uınunıi arzu üzerine zelzele fc· 
lakctzedeleri için dün Kızılaya 
\'eriınıiştir. 

YILBAŞI ECLENCELERİ 
YAPILMIYACAK 

Zelzele felaketi dokyc,ile, yıl
başı gecesi için tertip olunan 
rcsnıi, yarı rcsıni toplantılaTla 
mulıtıılif te~ekküllc.-in, mektep
lerin tertip ettikleri •Gece c*len· 
c.cleri• tehir olunn1uştur. Bu u
!;ura a)"rılan paralar Kmlaya ya
tırılacaklar. 

('niversite Hukuk Fakültesi 
gençlerinin bciedile meınurin 
kooperatifi salonlarında tertip 
ettikleri ·Yılbaşı gecesi• de bu 
milli matem sebebile tehir oiun· 
muştur. 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 20 BİS 
LİRALIK BİR YARDU\I 1·. \PIYOlt 

Bu.ıiUı memnunlyeUe ütrend·tımlze 
ı-öre ıehrhnlzln en eski Uım ve irfan 
müess~elerbıden biri olan cŞişll Te· 
n.k.kl Lisesi» idare he7eU ~el&ele mın· 
takasında yetim kalan 10 7avnı1u 1"°11 
meccani olarak mekteplerine kabul et-
mcyl karar'aştırmı<slardır. 

Bu ya\•rular 8 sene meskür mektep
u oku1acaldardır. 

Şf'!ll Terakki Lisesi bu suretle senf' .. 
dr 2500 lira üzerl.Dden %0 bhı Lrahk bir 
yardım yaparak hu U'Si m~kteplere blr 
imtisal nümune~f olmaktadır. 

ECNEBİLERİS Y ARDllltı 
Bilkrc1Jle.n bildirildifinc ı-öre, B.o • 

manı·a bükfımetl feldkrtzı:dt-lf"n 

ı 0.000.(\00 ley Jıt1ymetlnde gıda madde
leri ve kereste rönderecekllr. 

I\ltrke:ıl Cene\•rtde bulu.nan bt'7n('1-
mllel ,-ardım blrllitl r('lsi yardıma hı.

zır oldutuna bildlrml~llr. Birlik ile 
Kııılay temas edeceklerdir. 

Yunan lıükUmeti de on hin Türk 

lirası vrya bu kıymette malzrme rön· 
dCTrceilnl blldlnnlştlr. 

Ankı;.rad:ıkl Erı:-an sefiri 7:ırdun ko· 
mllestne 500 lira vermiştir. 

Busabah diploma tevzii 
merasimi yapıldı 

Vaniköyündckl beden terbiycıı;i eiit
menJerl kursunda dıı>lom3. tcvıi mera
simi bu sabah 7apılm1ştır. !\lerasinıde 

Yazan: ZıYA ŞAKİU No. 25 
beden terbiyesi reisi Geueroıı Ccnıil 

Taner olmak uı.tre muteaddil :1eva.t ha· 
ı.ır buJunmu!jlard.ır. Diploma tevz.iuden 
evvel cenç sp0rlmcn eiHmenlerl mu· 
allimlerl Faik Çanranın reisliğinde e:ııı· 
h beden hareketle.ri ile b~r ldm&D t.e• 
zahurii yapmışlardır. 

(1 i.ncl ~lı...ıe<i.cn de-10am) 
dık bic şüphe!iiı bugunkü miişkulil:ı 

u~rauıa.ı, :uU.'lda \'C muhıclil va::;lla -
larlA felaket salıa..!ıiuıın lı.er ı..ıyı \.'C bu· 
catına erıı;miş olurduk. Bu ltilıarlaUır 

kı, yardtmda ve felaket mınU.kalaruan 
her kuııe ,., lıucai;ıua ulaJ,nıa.kt.a IDU:i· 

kulat çekJyoruz.. ı.n atır, lfa.ı.ı en uıu~· 
kul işler b~ bırdeu ba~Lmua ka.lmı~llr. 
Bu.na raj:meıı Tu.rk mJlcU kcndc;ine 
bas yük~ck ce\·herle butun muşku;au 
ceçfrdıtl yıılard:ı oldutu c-ibi halde ,.e 
hUkbalde de yenecekUr. Arllk, ErLln· 
can da ~bil o.i.dlltu halde bU.tun fcla-

Tepeye çıkarılan gemilerin süratle 
inişleri görülecek manzara idi 

000---

Fin'lere göre 
Rus zayiatı 

Roma 30 ( J. D.) - Hclsinki'den 
bilu...rdcıığıue güre, ınuhasanıatın 
bida}·etindenberi Rus zayiatı şu -
dur: 25,000 ölü, soı:o esir, tahrip 
cd,lıniş 2i5 lank, düşürülmüş 125 
tay:vare 
RÜ'> ORDUSUNDA İSYAN 1\11? 

ket sa.basına bükümcUn yardım eli 

u.anJ.U1lıa!Ş, imd ... t trenleri fclilt:l mın· 
takalarına erlijmlşlerdir. Şi.mdi Cll bu· 

ylik ''a.ıiie bıze, halka. d~uyor. llu 
vazife yardım vaı.ifeml7.dir. 

Halktaki tehahik de bu yardımın en 
~eni., ölçude yapdabileeeilni ıösltr ... 
mektcdir. 

En kısa günler ictııde hatta. milyon· 
tarı clydirecek, 7edircc-f'k. barındıra -
ca.k kadar 1·ardtm tenı!n oluna.bilece· 
f!ne \."C bu yardım:ı .rengin fakir nis· 
beti kurmadan bcr ,·ata.nda.şın k..a71b;1z 
ve :,art.wı (ttll"a.k e4ecci.ine ı-ü,·enebl· 
liriz. 

J:TEM İZZET BEXİCE 

Londra 30 (J. D.) - llelsinki
drn bild:riıdiğine -görc1 merkeı 
crphe•iııdcki Rus kılaalı aras:oda 
isyan çıkn1ıştır. Rus tayynreleri, 
is} an halinde bulunan &us kıtaalı- İtalyanın askeri vaziyeti 
nı bombardıman ctıneğe mecbur Roma 30 (Hususi) - Musolini 
kPlmış•ır. bu;:iin l\lareşal Graziyani'yi lrabul 
YU ·E İSTİLA I'l.A1'\LARINDA..." etmiştir. Mo'\ôkal iki soal dı-..·am 

BAHSEDİLİYOR cım:ş ,.e lı ,~·anın askeri vaziyeti 
Amsterdcın 30 (llıısu~~ ı - Nazi görüsülnıü~tı..;.r. 

zhnamdarJarı Sov'.\·etlerc karşı ta· ---000--

kip cd'l&ek poiit'l·a.ta hiç m·u~a- Tnn:ı clo ıdu 
nıamaktadırlnr. Alınanlrnn bo1sc- Londra ~O (Hususi) - Tunanır. 
vizm He Lirlcşn1l"k surctilc yaptıfı buz tutnıası üzerine sel·rüsefcr <lur
fcdakürhr,-a knrş1 So'"'.'"e!lf"rin mad. 111~tur. 
di yardımda lıuJun:ıra?"ını rok kim- -
selcr zannetmcnıl'ktcdir. Şiınrli de kfimcti bitaraf clevlrtlcr<' göndcT· 
b>şko ınemlckrllerr ı nr~ı lc•hd"t - d ği bir notodn İnıziltere Ye F•an-
lcr bC'1irmekted"r. llo! ~nd'"'nın ve sanın ınunda a~ttndnki mcnıickct • 
hatta İsl.andinavv:?n1n lc;til·t-.ı t?ii- lcri d<' harbe sokmalarını pYotesto 
nün ın~!'··irs:rlir. n~rrrrlrhi h"t:ı - clm 0 ftir. 
raf meh"f'J bu ht1'11•ta hin111111•n· STOIUIOLJ\IDE SICIXAKLAR 
ninin "" J.e~İntl<'n r,.,.,., karar \'eri· Roına 3'.l (llususi) - Gcien h::ı.· 

Türkler, :remllcrl çekme amcl.lyatm· ı 
da kendi kollarının ve bastı maklııeJe
rinin kuvvellle berabrer. manda ve 
Ok.lizlerdcn ıstifade ediyorlardı (1). 

(Barbaro) daıı başka bir vanıa: 
(Gemileri çek.en ve yabul tak.ip edea 

Tiırk &emicileri, i.dela kendilerinden 
c-ecınJş &ıbi .c-ôr&muyorlar _ ~un bir 
mese.rrcUe b.alın.flYUZlardJ. 

Gemiler, tepeye ~ıkarıldıiı zaman, 
T\iı1r. cemlrU.ri derlul ~milerllıe au
lırorW. Ha.Ur .uttu 111.:ıiliıulcın ap.fıra 
bliyUk bır si.Jr•atle inen gC'mUerıu tue
rinde, denizde cidi)orlarmJ$ c-ibi. df.m ... 
dik duruyorlardı .. Bazıları da., s:ınkl 

enı-in bir denıze at"du·orla;·mı11 .cilu. 
şen ve mes.rur za!cr niriları 'ltı.rW'· 

tardı. 

(Yokuşun tepesindeki düzlükte, &"C· 

mııerin çofu, deniz tertlbalı alıyol'l:ır• 

dı. Dlrt<kler dikilıyor- Yelkenler c\) -
r.Ulüyor .. \'e bu ı·elke•ler, derhal rı.iz~ 

ı;lrla şişiyordu. Kur('kçller, yerl~rinde 
olluruyorla.r .. cckmek için emre im.Ad~ 
buiunuyorlardı. Gemi rtblerı, cüvcr

\enin bir ucundan dii~rine ko ... 
şuyorlar .. ni.riAlarla, dliduk.lerle, batı
rıp çaiırmalarla, .kendi iayfaloı..rını ca,
rete ;etiriyc.ırlardL 

1 Gc·miler, karada yaphkla.rı bu p
rip ~c)·ahat esnasında, sanki denizde 
paparcUc.ea ,cid.iyorb.nnıt cibt, daflla.n 
a~ıı kayıyorlardı .. ~on e-emilcr tepeye 
doiru yukıreJdiii S&ra.4a. Oııdekiler,) u.k.
sck meserret avıiıeleriJe ou.Jarı k.a.rŞI -
h>·orlar .. Sonra, o d.i.k y(lkllfta.o aıaiı. 
kendiler111i kapıp sa.J.ıvcriJ•OrlarcU. 

lec<'ğini 1anı>etnır'<t"<l"• . hf'Tlere gör 0
, Sloklınlmde gece giin", 

.. AL:'\f!\ ry/\ .. ~ P,fJt c!i.iz sı~ın:- ·]ar i11sasına devanı l'dil· 
[ licr tarafta, davuJ ve cı.:ırtma seı-

I'FOTF."TO<i ' me:,trdir. Kapiıklarda on iki bü-
r..oına 3~ (Hususi) - A!man hü· ~·ük sığınak yapılmıstır. 

Asistan Alın?caktır 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
R~klörlüğünden 

Kurumumuz bahçıvanlık. sütçülük, Z. m3kinelcı-1 Z. kimya ihlimar san'atlan, 
ZooloJi, JeooJoJi, ti.zı.k lwnya, parazitc:ıloji enstitüleri içın imı.ilıanla bu·er a::ııst.an 

alınacaktır. 

imııhan 15/1/940 Pazartesi günü ıaal JO dadır. 
İmtihana uşal:ıdaki şartları haiz olanlar girebilirler. 
ı- All tahsili en az iyi derece ile bitirıniş olmak. 
2-- Asgari ecnebi bir dile va.kıt bulunmak. 
3- 30 yaşını geçmemtş oımek:. 
4- Ziraat Vekıiletinin teşkilatında en az bir sene çalışarak namzeUiğini bi-

tirmiş ve asli memur olmuş bulunmak.. 
5- Askerliğini bitirmiş olmak. 
6- ?ı.femurin kanununun beşinci maddesinde istenilen şartlan haiz olmak. 
Talip olanların imtihan bi).nüne kadar Rektörlüge müraca~UarL 

(6665) (10790) 

İstanbul Vali1iğin:len : 

leri, ke~kin alıeukli şark mızıkalarının 
coşturucu !>edaları )"ukıı.eHı·or .. Bu çe
lin ve lı:ırikuJ:.de ışin manz:ırası, i.dc1oı 
bir şcı.liii andırıı·ordu. 

[Bulun ~etkenleri. bütıin la)fa!an. 
ha.sıi.ı butU.U tefJ.ih.ı.l ve te~.iıalilc bu 
'"emilcric sankı denizde imişler ribl 
d:ıilarfla, kırlarda \'e bayırlarda b.a
rc.kellerinl tasav\'ur rtmek., inanııamı .. 
yacak bir hayal &ibl telakki edilir. Bu 
do&rudw-. liu har.l..ul.uie ite bıanabU
me.k i~n. ea11 P~lerlc &örmek ıa.1.ım • 
ı-elir. 

(Ben bunu. (Keyhüsrnı bı (Aliul 
datını : arma.n.nda ı-O il'rditi eesareı 

'-'e fedaki.:riıtıo kat kat re~ldnde ba .. 
lurum- Ciınkü ben, bu h:ırikul:ide ha· 
rck.e&. esDL\.mda bb:ut bulmıcla.m n 

:rapıla• bu bü7ı.ik l.şJ k~ılı ı-öak-rim.le 

ıOrmlye mc\'affak. oldu.ll'I.] 
Türklerin .,:!Ju, tınan. kuılr!"t ve ne· 

ı fisıerlne IUmatları saye.~indc başaı i:~g 
bu har kuJ:idc i$ln -etı nu.Jk kısmı, w, 
~üpbe"lz k.I Uk safhası idl. Bu ilk a.me
llyat, üzf'rlerJne ,a:emilrrl çrki.P h.alal· 
larla yan~~nna ~ımsıkı bailıdıklo:.rı kı
z:ık ve yahut ızı-araları deni7.ı- indi..rmek 
\•e yerli yerine ı·crle~Urmek1L 

(1) Doktor DeUyycdcn. 

Der ı-emt, kendisine mahsus olan 
kııaia bu ureUe yer!rfl.irilbor, onra 
kızakla beraber karaya cckilı ·ordu ... 
Artık ondan eonra, iş kola>·la~ll'Or .. 
Birbirini takip ed<'n &""emil.er in~a.n, 

ba1 van ve • o umanın basit ve tpt,dal 
(cc.rr-J Ci&a.l) i.letlerile çek.ip l:"ötli.rii .. 
lU:yordu.. 

Bu biiyük iti bina! ~ormüt olan 
Barbaro • çetrefil ifadesile - bu hu· 

suu da ilı:abalı \crlf1r: 
(:Sa ~eıüeria !Ar •miıı.tu .ııprtne 

naklindeki i.ır'at, hakikaten barlko
Jide a..ftded.ilaıve aczad:r. Bu hid.ise, 
ancal~ amelenin kesretile tu.!l c-dlle .. 
bilir. Za~n bu .-ur'at. bi..ylc bir ameli· 
yattaki mu\.'.Uak.i.tetin a.s.li unsuranu 
teı.k.11 edrr. 

[Evvrlee dediğim l"ibi, bu :-eml1eri"'1. 
insanlar ta.rafandan çek.Tim yenleri, bo
rurıat \.'e sair i.letler va.uı.a. ile ,.e 
yiızlerce çift mandanın yardımile re
kildüer .. Den.izd<:!ll, ık.J yüz elli kadem .. 
den fazla yi.ıksek bir teprden aşı • 
rılan bu cemlle.rin u:ı.unlu~u. eU~ ile 
7etnıt, kadem a..rasıııda bulunuyordu. 

( 0c,.,.mı Var ) 

Eski denızaltı . , . 
gemııerı 

ve maynleri 
(3 üoı..·ı:.i ıhlh..fedcn dlvam) 

Futbol topları bti) uklligunde ı u
varlakıu yapılı.)or, yaku~rak de· 
ni.zc atılıyorc.ıu. ~uyun tcsir1lc u I• 

ıuiyeıı bu iptidai ma)nla.r. •kınlı)• 
kapılarak c..U~ınan ı;:-c1111icr.ııin )a• 
nına gidiyor, tutu~turuyor<lu. Ba· 
zan mancınıklarla gc1n1Jerin üze ... 
rine de atılıyordu. 

Rum ate i, son defa o:arak ra
tih, lst~nbuln ınuh.:ı~ara ettiği ı.a· 
nıan kullanıldı 

E. UAL11 CEMİLEEİ, 
MA :-XLER 

15 inci yüz :<"ılt!a. denizlerin al-
tın.da scfc- • ' heniiz do-
- ordu. F~lat, aıayııler f\'CUt 

idi. 1580 n,. . • doldı•ru • 
lup deniLiere bıraı..Jan bu tahrip 
ilet1erine •yüzüc•' mayn. lşnıi ,.e ... 
rilmisıi. 

llfavnlerin n eskisi, 1585 de 
An~_crs .m~~sa~a~ı. e~.nasında, Es' ... 
!!o ıuerıır.: 1 koprilyu brrba,·a et. 
mek i('in'""t11"nılan ma1·indir. 

Bunu yap~ d~. Frcdriko Gua ... 
n_'h.<'lli, adlı bir ';!~n n!..ühend.i
sıdır. 

Bilahare İn~Iİ71er \'e Fran<ız· 
lar tarafından ıslah Nlilmistir. fiıı· 
,;in birçok cinsleri \•ardır. Ve pd1 
tehlikeli bir harp \'PSl1Jtsıdır. 

İlk okul yapılmak üzere 12:JS tarihLi kararnameye teı1"ikan Vefada Vera ft 

Türbe sok:ıkları.nda istimi..i.k edilecek arsa ve evlerin sahiplcrinden e~kl 51, 53, 1 
yeni 61, 6.l, 2 kapı numaralı ar!'anın sahibi Mehmet ile Türbe sokağında g par
sel, 4 kapı nunı:.ı.ralı k3rgir evin sahiplerı Suat ve ibrahim \ie TUrbe sokaiında ================================

,.~--=-•:ı::m-------------=----~ 
İstanbulun ilk )·ardımlarını h5-

miı olan •Dumlupınar, vapuru bu 
gün hareket etmektedir. . d •• 1 ••••••••••• 

Bu \·apurıa gon erueulcr şun - • 

e . .;ki 48, 50 yeni i2, 74 k<ıpı numaralı k3ııtir evin saJ~ibi Feride tarafından yapılan 
itirazlar koınisyon tarafından tetkik olunmuş ve k.t.nunl müddetten sonra yapılmış 
oliın itirazların reddint> karar vcrilmıştir. '' ÇAPA ,, makarna fabrikası lardır: s·· .. ,_ h. ı ·ı· 

Kunduracılar cemiyeti 3000 çift uyuK ır ngı iZ Bundan dolayı mal sahiplerınin takrir vererek i.stihkaklarını almalan, ak~i 
takdırdc 1295 tarihli kararnamenin 98 tarihli fı..l(rai mallii.usası bükümleri tatbik 

ayakkabı, lfıstik imaliıtlıancleri beş hl 
bine y•kın kaloş. makarna fabrika- zır ısı 

olunacağı 13 üncü maddeye tevfikanililn. olunur. 

lan 6500 kilo makarna, değirmen
ciler 500 çu,•al un, çorap fanila 
imalathaneleri 3000 çift fanila ve 
çorap, ticaTive mensucat fabrikrısı 
250 metre kalın sn)·ak, keten ken
dir !abrikaı.ı bir ınotör ip, Kara -
mlirsel fabrikası 250 bat!?niye. 
Defterdar dokuma limited şirketi 
250 metre kalın be•, sabun fahri -
!;~lan 14000 kilo sabnn. helvacılar 
16000 kilo tahPn hrlvnsı, Çapa ınar
ka müeuescsi 1500 liralık çorba 
komprimesi, Sark yai: müessesesi 
100 teneke susanı )·ağ-ı, konserve
ciler ?000 kı•tu konst"rv... pamuk 
fabrikaları 200 kilo idrofil sargı 
pamuğu, 

Giresuna giden heyet coruk has" 
tanesinin b•şhckimi Rifnt Hıımrli, 
Orduya gidecek hr,·ete doktor Fa
ile riyaset etmektedir. 

Bir Ermeni dnlc•or ılo diln \'İtı\
ycte gelt'rek bilfiil ealısmak arzu
sunda oldui!-unu !'ıö,•lnnı:t;tir. 

"ÜNİVERSİTEDE 
Üniversite gençliği milli yı>S 

karşısıuda debai harekete geçmiş
tir. 
Vatanın .kalbinde açılan büviik 

yaraya çare olmak için lekmiİ ü
niversitelilerin her türlü yordımn 
hazır o1dukiarı \"C ~atta, Erzincan,! 
Zara. Kemah \'e saıre ıribi yerlrrin 
harabeleri üstünde nlulmaz m•· 1 
mureler kurmak için; gençlerin tPş 
tasımağa bile amade bulundukları 
Rektör B. Cemil Bils~l tarafından 
Ankaraya bildirilmiştir. 

Buna; tıp fakültesi son sınıf ta
leb~lerinin de }"ara sarınak için 
fd:i.ket mmtakosına derhal Jıarrket 
etmek istedikleri ilave olunm11s -
tur. Bugün cev•p bcklcnmrktcd.ir. 

Ünh-ersitcde dün )apılan bii" 
)·iik toplaııtı ~•na•ında Reklör B. 
Cemil Bilse! 100 lira \•ermiş ve ü· 
zcı·indeki elbise, çamaşır, ayak -

torpillendi Ziraat Vekaletinden 
(1 inci ııahl!eden devam) 

Kliin Eliıabet olduğu anlaşılmış • 1 - Vekalet \'l'lerincr isleri umum müdürlüi(il tasra teşkilatı ihti
tır. Gemi hasara u)'.;'Tamıştır. Bu yacı için açık cksil!mc usulile 40 adet portatif yazı makinesi alınacaklar 
zırhiı 31 bin tını hacbindedir \'C 2 - Eksiltme 2~/1/940 tnihine müsadif perşembe günü saat 15 de 
1913 te inşa edilmiştir. 380 lik se- Vekalet binası içinde toplanacak satınalma komisyouunca yopılacaktrr. 1 

kiz topu, yirmi kadar da küçük 3 - Satın •lınacak portatif yazı makinelerinin muhammen bedeli 
1 

çapta diğer topları vardır. 25 mil 2200 lira ve muvakkat teminatı 165 liradır 
sür'atindedir. Za"bitan \"e miirette- . • • 
b>tı l,l80 kişid:r. Gövdesi birçok 1 4 - Açık eksıllmeye konulan makinelerın evsaf ve şartları $8Tt-
bölmelerden mürekkep olduğu iç'n namede sarahaten yazılıdır. Şartname Vekalet Je,·azun müdürlüjiinden 
bir, batta birkaç t0T1>il de yese yi- parasız olarak verilir. (&479) (10509) 
ne su üstiinde durabilir. 

---<ıoı>---

Kad.köyde bazı evleri 
su bastı 

Şlddetll yatmurlar yüzünden diln 
rece Rad1kö.~:ündc bazı evleri su bas
mıştır. Bu me-yanda 8elimiç~me ma· 
hallesin~ mukim f:mlnönü kaymakamı 
Aı-ahın oturduğu e\·ln alt katanı da su. t 
Jar fsUli etmiştir. İUaiye ıı;uJarı bo· ı 
ıallmqlır. 

iki yeni yol 
Çamlıca kız lisesi ile Kısıklı ara

sında leni bir yol açılmesı bele -
diyece kararlaştırılmıştır. Diğer 
tar11fından Beyicrbcyi sara~·· aTkası 
ile Bağlarbası dn birleslirileceklir. 
Fen işleri nıüdürlüğ"ü bu hususta
ki projcleTi hazırlamaktadır. 

1 LAN 
Tahsildar J\ay İbrahim Da.kırcının 

28/12/939 tarJlind~n ılibaren mtnıu· 

1 

• UK T • 
Bütün Vatandaşları yardıma d .. vet ediyor. 

cBt:KET• Bugün saat beşte Yılbaşı sabahına kadar olacak 
hasılallan yüzde on beşini zelzele feiiıketzedelerinc tahsis ettiğini 
hütüıı Türk vatandaşlarına kalbi sızlayarak ilan eder. ----.... 

•YILBAŞI GECESi• 
- Yemeklerinizi EUKETTE yiyiniz -

IBu surellc hem i~·i rnkit geçirmiş \'e lıem de Anadolu 
~ felfıkelzedejerine )ardım el.miş olursunuz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
i-ı !etme u. idaresi ilan lan _ 

f\.1uh.Jınmcn bede 1 iOOC J.ra olan 500 litre parex veya bu .aycır ve ltu\"\·ette 
h şaral öldüru<.:u rrnyı 29, 1/19.\0 Pazartesi günü sant (15) on bc-stc Hayda?'"paş:ıda 

rlyf'timiT.de-n a:rrıldıtını ve mue. !-.t!-f'
mlt:le alila.s.ı .lıo.almadıiını il.in ede· 
rl&. 

G. "Ye A. Baker Ltd. 

1 

Gar binası d:oıhil!ndeki koml!yon tarafından kapalı rarf usulile 63".L'l alınacaktJr. 

Bu işe gırmek ıstıyenlerın 5:25 lirahk muvakkat tem1nat, kanunun tayın t'tt.ği 

ı 
vesıkalarla tckhflerını muhtevi zarflarını ayni gun saat (14) on dörde kadar ko ... 
misyon reıslığine vermf'."if"rı llzımdır. 

Du ~ ait ıarlnarncler konusyondan parııs.ız olarak da&ıWmaktadır. (l0a:i9) 

Kazila Biraderler Şirkt.tinden: 
•Fabrikamızın 1895 senesindenberi makarna \.'C schri'.'·e mamu

liıtınm bibakJ..ın l<azan~ığı rağbetini görenlerden br•:ularının bi
zim •Çapa• i.in\"an ve markan11z kelinıesinin cinün~ \.'C ardına 
muhteli( kelimeler ilave ederek, iltibas hasıl ellikleri görülmek
tedir. 
_ l\fohtc-re"! halkımızdPn, mübayaallarında aldanmamak için aşa
ı;ıda koydugumuz •ÇAPA• nan ismi ve resmine dik.kat etmelerini 
rica ederiz. 

Bu yegane isim ve resmi haiz olmıyıın paketlerin fabrikamızm 
mamulatı olmadıj:ı ilan olunnr. 

Adres: İstanbul İpçiler caddesi No. 58 • 70 

Kaşeleri 

DERHAL KESER 

~ Ka~elerini E 
1fer eczanede orqxınız: 



Sabah, Öğle ve akşam her 

yemekten sonra günde 3 defa 

f arlnlzl 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
a--·----=---ı 

1- Şartnamesi mucibince (1) adet mantarlama malzemesi pa>ar!Jkla ntm 
.Jmacakıu. 

J~ Muhammen bedeli sif ?llol lira, muvakkat teminab (52.50) Urac!Jr. 
m- Pazarl.ılc 19/1/940 Cuma gfüıü saat 14 de Kabataşta Levazım ve l\lü

oa11at ıubeaindeld alım lı:omisyonuoda yapılacaktır. 

IV- $1ırtnameler her eün siSzU ge~"en şubeden parasız alınabilir. 
V- Pazarlıj:a Marmonier, Phlipps, HJ, Keaper Seitz ve Sehafller firJnala

rmdan mHd.a firmalar lıtiralı: eırne;. isterse İnhisarlar Umum Müdürlülü mus
ldrat fabrikalar ıubesl müdürl!lğiin<!en \'esika almalan rnzımdır. 

vı....- MUn•kas.aya :iıUrak. edece.'<!cr 3 7,5 rüvenme para1arile birlikte pnzar-
alı: ICID lııJID edilen ıilD ve saatte o.nkl'.ır komisyona &t:lmeleri. (1~05~) ..,, . 

ı- Mevcut nilmunesi mucibince (5) ton adi cins ._.,ıt tozu pazarlılı:la .atm 
lllınacolttu'. 

il- Pazarlılı 1/1/940 Carlamba günü saat 10 da Kabatqta Levazım ve Mü
""7aat tubeaindeld alım komisyonunda 7apılacakbr. 

ID- Nümune her gün sözü ıeçen ıubeden alınabilir. 
JV- isteklilerin pazarl.ılc için tayin edilen &ün ve saatte 1' 7,5 liJvenme pa-

ralarlle blrlilı:te mezlr.ür komisyona &elmelerl. (10748) ...... 
J- Sartnamelert mucibince 28 - 27/XIl/939 tarihinde 1750 kilo metil alkol 

ile 4 adet llolon,Ya kabına talip zuhur etmediğinden eksiltmeler! şeralU sabıka 
dalreainde 1 O ıün temdit edilmiştir. 

Il- Eluiltmenin 5/1/840 tarihinde saat 10 ve 11 de Kabataşta Levazım ve 
MilbQ'a•t ŞubesindekJ Alun Komisyonunda yapılacağı nan olunur. cl0824> 

İç vıt dış 'Uı.SUR M'EMELER1NDE, Basur meımele::inin her türlü 
lltihaplannd• cerahatlenmiş fis .üllerde, kanayan bası..::: memele -

rinin ted•ısi.ııde REKTA patı şifayı wızıin. eder. 

,,,,_. . 
-- ~ l:iayrimenkul Satış ilanı 

• 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Marilta ve Elisavetin 24458 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (450) liraya 

taTŞı birinci derecede ipotek eIDp vadesinde borcunu vermediğinden hakkında 

yapılan takip üzerme 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı madde
&ine &öre satılması icap eden Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesin.in Uzun_ 
caova, İzcitürk sokağında eski ve yeni 17 No. lı kiırgir bir evin tamamı bir buçuk 
ay milddetle açık arttırmaya koıi.muştur. 

Sauş tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek is
tiyen (187) lira pey ak~si verecektirMı.ill bankalarııruzdan birinin temin•< 
mektubu da kabul olunur. Birik.mis bü~ün vergilerJe belediye resimleri vr 
vakıf icaresl ve taviz bedeli ve teUaJıye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ~artna
mesl 30/12/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyeıılere Sandik Hukuk 
İzleri aerv~sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
hahat ta şartnamede ve takip dosyası;ıda var<lır. Arttırmaya girmiş olan
lar, bunları tetkik ederek satılığa çı:carılan gayri m'enkul hakkında her 
ıeyi Qgrenmi~ ad ve itibar olunur. Birınci arttırma 17/2/940 tarihine mü
ıadif Cumartesi günü Calaloğlunda k5.in sandığımızda saat 10 dan 12 ye 
tadar yapılacaktır. Muvakkat ihale Jlpılabilmesi için tekli1 edilecek be
delin tercihan alınması icabeden gayri mznkul milkelle.fiyetiyle Sandık alacağını 
tamamen ıeçrrtiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra"nın taahhüdü ba
ki kalm.ak şartUe 4/3/940 tarihine müsadi.f pazartesi günü aynı mahal
de ve aynı saatte son arttırması yapı~acaktır. Bu arttırmada gayri menkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacak:ır. Haklan tapu RicilleriyJe sabit ol
nuyan alakadarlar ve irtifak hakkı sa~iplerinin bu haklarını ve hususiyle' 
faiz ve masarife dair 1ddia1arını il3n t:ırihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle beraber dairemiı.e bildirmeleri Jhımdır. Bu suretle 
haklarını bi1dirmemiı olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar 

ıatı:ı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha Jazla mal-O.mat almak: 
Jstiyenlerin 38/1131 dosya numarasiyle Sandığımız hukuk iııleri servisine 
müracaat etmeleri lüzumu llAn olunur. .... 

DİKKAT: 

Emniyet sandıj!ı; Sandıktan aluıan gayri menlrulll ipotek göstermek is
tlyenrere muhamminlerimwn koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 mı teeavüı 
etmemek il.zere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek, suretiyle kolay-

hk gııstermektedir. ( 10818) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Antakya hastanesi için 21 kalem madeni eşya kapalı zarfla eksiltmeye lı:o

ulmuştur. 

Eksiltme 15/1/940 Pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhh:ı.t ve İçti-

cıai l\1uavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat 9989 liradir. 
Muvakkat teminat 749 lira 18 kuruştur. 
istekliler prtnamesini her gün komisyondan alabilirler. 
istekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda y8.%1lı vesika

ır ve bu ise yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
eltllfl bav! zarflarını ihale saatinden blr saat evvel makbuz mukabili komİSJona 
oermelerl. (10854) 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Baaılcbiı 1er. SON TELGRAF MatbaaA 

MI 
Petrol Nizam 

snç bakımı güzelliğin en 
hiı inci şartıdır. 

İstanbul asliye birinci ticaret mah
kemesinden: 

Salim reise ait ve İstanbul limanına 
mukayyet (İhllanı Yezdan) motörünün 
22/12/939 Cuma eünil saaU,30 da Fın
dıklı ile Kabataş arasında İtalyan ban
dıralı Petsamo vapuru ile vaki müsa
demeye dair tanzim ettiii raporun a
lınmrun meiktir motör süvarisi Salim 
reis tarafından talep edilmiş olmakla 
a:eml ve yükle a1B.kalı ve bu işten za
rarh herkesin npt>run alınacajl 5/1/ 
940 Cuma aaat 14. de mahkemede ha
zır bulunabileceği ilAn olunur. (23100) 

İstanbul asliye dördüncü ücaret mah
kemesinden: 

İstanbul limanına bağlı ve Hayı!< 
Keleşyanın sahibi ve kaptan Hakkı 

Deıılzin süvarisj bulunduğu Türk bay
rağını taşıyan Emek vapuru Ayancık. 
limanından İstanbul limanına mubte
li! kereste bamulesi ile seyrederken 
22/12/939 tarihinde uğradığı kazayı 

bahriden dolayı deniz raporunun alın
masını mezkür vapur kaptanı vekili 
avukat Llzaraki Kürkçüojlu tarafın

dan istida ile talep edilmiş ve raporun 
alınması için 12/1/940 Cuma gür:ıü saat 
14 celsesi tayin edilmiş o1dutundan 
işbu gün ve saatte Mdise ile alAkadar 
olan1ann veya vekillerinin hazır bu
lunmaları deniz ticareti kanununun 
1063 ve 1065 inci maddelerine göre key
fiyet il~n olunur. 939/218 • 

_,.. Dr. IHSAN SAMI.._. 
j GONOKOK ASl~I 1 
11elsoğukluğu ve ihtilatlarına kar-ı 
fl pek tesirli ve taze aşıdır. Divan
yolu Sultanmahmud türbesi 

j No. 113 -
İSTANBUL 

•ra Mükel c!İ.1 i~i 

. 'lo, ve soy adı 

1 Hallaf İbrahim 
:ıı.teram 

2 Kırkor Mordaryan 
3 Ponponcu Hasan 

Ateşnak 

4: Kuyumcu Ardo.ş Kepmen 

5 Kuyumcu Edvart Faddal 

6 HaUaf Ahmet Feyzi 
7 Terlikçi Sabir Özgören 
8 Halı örilcüsü J all Haver 
9 Terzi Mehmet Ertem 

;o Terlikçi Hüseyin TalM 
11 Kunduracı Yusu.f Zi1a 
12 Kunduracı Aris 

13 Tatlıcı Cafer 
14 Lokantacı Zühtü 

Altınkepçe 

15 Marangoz Mehmet Erel 

16 Kovaf Mehmet Münir 
17 Şapka T. Sadiye Baµran 
18 Karyolacı Hasan 

19 Çadır T. Abdi O. 
Osman 

20 Börekı;ı GUzide Gülsen 

21 TUtüncü Sami Akyol 
22 Levhacı Mustafa 

Yıldırım 

23 Makine T. Emin o. 
Yusuf 

24 M. Abdülkadir 
25 M. Abdülkadir 
26 M . Hilıni 

27 Antiranik Çadıkyan, 

211 Mıgırdıç Babadır 

29 Koço HJyotopulo 
30 Agop 
31 Yani Vasilyadis 
32 Alcko Malili 
33 Antuan 
34 Mığırdıç AteD 
35 Şabub 

36 Lütlik Kahveciyan 
S? Ziya Tor 

38 Turan Ka:tadaı 
39 Sait Hakla 

40 İhsan 
41 Ali Yaşar 
42 Turan Kafada> 
43 Vahan 
44 Serkis Pak 
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BAŞ, DIŞ 

NEZLE, GRİP 

ROMATizrv;A 

NEVRALJi 
KIRIKLIK 

ve bütün ağrılannı derhal geçiriT. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

f. . , ." : • 

YILBAŞI 

HEDİYELERİ 
AÖA BALTIK RADYOLARI 

Skandallı 
AKORDİONLARl 

Dans ve Klisik 
PLAKLAR 

Portatif ve Salon 
GRAMOFONLARI 
Odeon ve SalY Marka 

PIK-OPLar 
Yüksek marka 
BİSİKLET 

ve MOTOSİKLETLER 
Her nevi 

MUSİKİ ALETLERİ 

DEFTERDARLIGINDAN: 
Adresi Sokak M-trahı Kazanç Buhran zamn ı Sencs1 

No. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lird Kr, 

Kalpakçılar 

Sorguççu H. 
Feraceciler 
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Reisoğlu 
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Perdahçılar 
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Gayrimenkul Satış İlanı 

İstanbul 4 üncü İcra 
Memurluğundan: 

Mülga Eytam sandığına ipotekli olup yeminli üç ehli vu
vukuf tara!mdan tamamına (55000) lira kıymet takdir edilen 
Küçükçekmecede Kalender mevkiinde hPt boyu 152 - 1 ve u
mum 64 numaralı ve tarafları patika ve dere ve Flarya çiftliği 
mutasarrıfı Agop bey veresesi tarlasile mahdut mukaddema 
tarla elyevm maamüştemilat ispirto fabrikasının "vsaiı ve me
..ahası aşağıda yazılı olup gösterilen şerait veçhile açık arttır
maya çıkarılmııtır. 

EVSAFI VE MESAHASI 
A - Şimale müteveccih kapıdan girildikte, g'lDiş bir arazi 

üzerinde 5111,75 metre murabbaı üzerine inşa edilmiş altı muh
telif pavyon şeklinde yekdiğerine muttasıl etrafı kargir duvar 
örülü çatı ve kalan aksamı kamilen potrel ve üzeri galvanizli 
kalın saç ve orta kısımları demirden aydınlık veren camdan 
yapılmış bina dahili zemini beton üzerine çimento ·şaflı ve tah
ta zemin kanal teşkilatı ve pavyonlar dahilinde dekovil hattı 
ferıedilmiş, yazıhane, depo, koyunhane, salma dairesi ve ma· 
ğaza gibi aksama elverişli müteaddit oda ve salonları ihtiva 
etmektedir. işbu binanın harici kapılan ve ekseriyeti ve kıs -
men de ahşap çerçeve aksamı ahşap olup ekserisi harap ve 
sökülmüştür. Ve Çatı aydınlık mahallin camları yoktur. Ev -
veke makine dairesi olduğu görülen kısımda· trasmisyon tesi· 
satı enkazı ve dahili kolonlarda da ti:revveisyon yataklan ko
yulacak mazbut şekilde piraceller mevcuttur. 

Binanın cenup tarafında binaya çılı.ıntı olarak inşa edilmiş 
iki su kulesi üzerinde saç depoları ve pireze tinglerşile inşa 
edilmiş bacası ve bir su havuzu vardır. Bina dahilinde iki kıv 
zan ve aksamı şökülmüş bir makine mevcuttur. Deposunda 
dört dekovil arabası ve müteaddit ve cümle demir kapısının 
bir demir kanadı ve muhtelif-hurda aksam mevcut bulunduğu 
ve fabrikanıo etrafı erbaası ipotekli arazi ve muattal ve arazi· 
de ve içinde 9 ağaç incir ve 23 ağaç kavak ve beş fidan kavak 
ve bir diken ağacı vardır. 

B - Yine mezklır ipotekli arazi üzerinde antre kapısından 
girildiği zaman sol taraftu 196 metre murabbaı üzerine inşa 
edilmiş ve iki bölük olarak kullanılan çerçeve ve kapı aksamı 
mevcut bulunan ve bir bölüğünde dii§emesi sökiilmiiş olan ve 
üst katta bulunan 7 oda ve iki sandık odası ve alt kısımda ek· 
seriyeti çimento serili 8 gözden ibaret, çatısı alafranga kire
mitle örtülü bir dairesi vardır. Bu gayri menkul hat boyu so· 
kağında olan kısım duvarla çevrili ve diğer kısım tabii budu
dile çevrili ve düz bir arazi üzerinde olduğu ve işbu gayri 
menkulün 5207 metre murabbaı 75 santim üzerine inşa edilmiş 
25 dönüm olup ve inşaat harici kısım mahal ise gayet uzun 
ve kumsal topraktır 

1 - ~bu gayri menkulün arttırma şartnamesi 15/1/940 
tarihinden itibaren 938/3787 numara ile İstanbul 4 üncü icra da
iresinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açık· 
tır. İlanda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenier, 
işbu şartnameye ve 938/3787 dosya numarasile memuriyetimi· 
ze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırnııya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüz. 
de 7,5 nisbelinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (Madde 124) • 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irti
fak hakkı sahiplerinin gayri men!<ul üzerindeki haklannı hu
susile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbileerile birlikte memu _ 
riyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde haklan tapu sicilli 
ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumu§ ve liizumlu malfımat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrı menkul 8/2/940 tarihinde perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar isıanbul dördüncü icra memurluğunda üç 
defa bağırıldıktan sonra en çok arttll'ana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ni bulmaz veya 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulu
nup da bedeli bunlano bu gayri menkul llctemln edilmiş 
alacaklannm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıra
nıo taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit 
edilerek 23/2/940 tarihinde cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
İstırnbul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu 
gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazla· 
Y_a çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak şar
üle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılmaz v satış 2280 numaralı kanll.°a tevfikan geri 
bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse dtthal 
veya verilen miihlet içinde parayı vermezse ihale kararı fes· 
holunarak kendisinden evvel en yiiksek teklifte bulunan kim
se arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çı

karılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olun~ak faiz ve diğer 
zararlar aynca hiikme hacet kalmaksızın memuriyetimiz« 
alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı attırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fe
rai harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar 
pullannı vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellıiliye res
minden mütevellit belediye riisumn ve müterakim vakıf ica
resi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu 
ııayri menkul yukanda gösterilen tarihte İstanbul dördiincü 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şart-
namesi dairesinde satılacağı ilıio ohuıu~. 938/3787 

.J 
inhisarlar İstanbul Baş Müdürlüğünden: 
l!enltlı: ıı.e1ı:1erlnden madat olan çocaklara mabsas tabanca mantan lı:atıı Beyazıt Maliye Şubesi millı:elle!Ierinden yukarıda adı, işi ve Ucaretglh adresi yazılı ıahıllar terki tc!ıreUe ;reni ad- , 

reslerini bildirmemiş ve tebellüğe saliiıbiyelli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış oldukların
dan hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergilerini ve zamlarını havi ihbarnameleri bizzat kendilerine 
tebliği mümkün olamamııtır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine ieviikan teblil 1erine ceçmek 

kapsülleri, mehtap fifetl 'Ve saire ıatanJar ruhsa& te2keresJ almıya mecburdurlar. 

RubSal tezkeresi almadan ııatq Japaııl~ hallllmcla llanaııl talı:lbal 7apılacalı:lu 

(10751) Uzer• ilU olunur. (10838) 
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