
Skandinavya memleketleri. 
Dzerinde bir teşebbüs 

StokhoJm, 29 (A.A.) - S;enaka Dağblade 
gazete9inin Bedin mu~iri, Almanyanın ya. 
kında, Skandinavya ~emleketlerini, müttefikle. 
rin, Finlandiy9~ yardun projesine sürüklcn
memeyc davet edec~ği.ni bildiriyor. 

lfalyada bir 
dalgası 

soğuk 
esı,ar 

Milano, 29 (A.A.) - İtalyada bir soğuk daJ. 
gası esmektedir. Triyeste'de saatte 100 Jcilomet.. 
reden fazla sür'atte bir buz rüzgarı esmekte
dir. Limanda bulunan vapurlar halatlarını tak
viyeye mecbur kalmı§lardır. 

~'Uharrir, bu yclda bir t~ün ~apacağı 
tesirl, Alman mahafilinin, bedbinlikle bekledik
lerini ilive ediyor. 

Cumartesi 30 Birincikinun 193~ YIL: 23 * SAYI: 7892 
İsonzo mıntakasındaki sular ve Montfalcone 

t:leki göller donmuştur. Dağlar eteklerine kadar 
karla örtülüdür. İDARE EVİ:Ankara Cad.İSTANBUL *Telgral: VAKiT* Posta kutusu: 46• Telefon: 21413(Yazı) • 24370 ıldare' 

Dün Tokatta şiddetli bir zelzele 
daha oldu, birçok binalar yıkıldı 

Sarsıntı Amasya, Güİnüşhane ve Sivasta hafif 
Kızıiırmak-/ olarak devam ediyor 
kazasının · - f IA k d 

mes' uıiyeti Memleket e a etze e- / 
Yazan:ASIMus lerı·n ı·mdadına koşuyor 

Kış me,·simine girerken dai-
ma olduğu aibi bu sene de Ka· 

iki doktor ve bir eczacı 
mebus Erzin cana gidiyor 

( Y az'IM 5 tncidl' ) 

Vilayette dün yapılan toplmstt 

radenizden birtakım kaza ha.
beı·leıi gelmesine hayret et
nıiyoruz; bu arada Kızılırmak 
şilebinin de kurban gitmiş ol
mnsını tabii bulmak zanırettn
de kalıyoruz. \'alnız başka se
ııelerde Karadeniz kazalarında 
biı· mcsuli.vet olup olmadığı 
tetkik edilirken en başta il· 
mansızlık derdi ileriye sürü
lürdü. "Karadeniz limanları 
yapılmadıkça bu türlü felAket
lerdcA · kurtulmamıza lmkAn 
yoktur,. nakaratı tekrar edi
lip ı.'1derdl. 

Zelzele mıntakasında· 
ki nüfu.§ zayi@lımız 

f ., 
Kızllaya okuyucuları-

Ilu defa ise artık liman me
aeletJI bahta mevaua dea"'N14i....., 
Ziı'& Kızılırmağın parç-;...ııq, 
batma~n Knradcnizin açıkla
ı·ında olmamıştır; bilAkls 81· 
nop gibi nisbeten tchllkeli za
manlarda ilticaya en ziyade 
müsait olan bir linıaıım pek 
yakınında nıkua gelmiştir. De
mek kJ bu hAdlse Kaı·adeniz ka
zalarının sadece llmansızlıktan 
ileri gelmediğini açık surette 
bize göstermiş oluyor. 

O halde Kızılırmak kazasın· 
da bir nıcsuliyet var mıdır? 

Bu nokta üzerinde iki türlü 
rivayet karşılaşıyor: 

1 - Kızılırmak fırtına esna.. 
sında Sinop limanına iltica et
mek isterken yanlış rota takJp 
edilmiştir. Geminin demirleri
nin kullanılmamış olması, son
l'a telsiz Aleti ile civardan im
dat istenmemiş bulunması bu 
ihtJm:ıll teyit eden birer 
<l<.'lildlr. 

Ankara, 29 (A.A.) - DUn verdiğimiz malQmattan hariç 
olarak bugün zelzele mıntakasındaki vil4yetlerden şu rakam
lar gelmiştir: 

Yozgat vilA.yetinde 30 ölU 120 yıkılmış ev 
Amasya ,, 707 ölU 71 yaralı 
GümUşane ,, 34 ölil 334 yaralı 
Giresun ,, 1120 ölU 700 yıkılmış ev 
Ordu ,, 22 ölU 700 yıkılmış ev 
Tokat ,, 600 ölU 900 yaralr 
Sivas 125 ölU 104 yaralı 

" 

mızın yardımı 

f J!aDUualtr • • 
ıçın 

Vakıt müessesesi vasıta.siyle 

teberruda bulunanlar 
Kuruş 

1500 Clball 63 UncQ ilk-
okul talebelf. 

200 Tuarruf matbaumda 
Bay Penlk. 

Bu rakamlar kaU değildir. Dlln verilen haberde Suşehri 
kazasında 150 ölU yerine sehven 1500 gösterilmiştir. Dün bil- 1700 
dirdlğimiz gibi Ke~ahtaki tahribat çok mühim değildir. SO ev Tardmıda buıunmaıt ıat•Jenlır Ankara 

yıkılmıştır. 24 ölU vardır. 1 cadde.inde v.tıı:ıT KtttıpbaM9t .. mn-
Amasya, Sivas, GUmllşane vilAyetıerinde zelzele fasrlalı raeaat ec1ere1t ma1tbus mutablllnde te· 

ve hafif olarak devam ediyor. bmuıanm >-aııabııırıer. 
Hafik kazasında yeni zelzeleden bazı mektep ve cami bi- L..a.ı __________ _. 

naları yıkılmıştır. 

Dost devletlerin f eıa
k etzedelere yardım-ı 

1'.!ğel' bu ihtimali bir hakikat 
olıuak kabul edecek olursak 
kazanın mesuliyctinl ~eml ile 
h<>rabcr boğulan ktıı>tanda ara
mak IAznndır. Bu tak<lirde 
araba kaptan esasında bir ge
miyi sc,·k \ 'e idare kabiliyetini 

=~~;~H:Y:~I~:EF!.~ Romanya 80 bin liralık keresi e, Yunanistan 
bi bfr , ·aziyetln kurbanı mı ol-

;~·:b:~~~~~~·~:u::~:::::: 10 bin liraiık naç, Bulgaristan 30 bin 
2 - Kızılırmak kazasının 

Ticaret Ot1481ndaki toplanlülan Mr glMZtlfJ,f 

Dumlupmar vapuru bugün Ordu 
ve Giresun'a gidiyor 

Vapurla 
ceK 

felaketzedeler için yiye
ve giyecek gönderiliyor 
iki sıhhi heyet de gidiyor 

Dun saat on beşte vflAyette r Ankaradaki mllll komiteye 
vali ve belediye reisi Doktor 1 bağlr olmak üzere valinin baş. 
Lıltfi Kırdarın başkanlığında kan1rğında Parti vflAyet idar 
felAkctzedelere yardım komi- heyeti reisi Tevfik Fikret Sı 
tesinl teşkil etmek Uzere bir Jay, Üniversite umumi kttJb 
içtima yapılmıştır. (Demmı 5 mctde). 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar 
islanbulluları felaket zedelere 

mesuliyetfnl vapurun çürüldii- ı· 1 k d ddesi gönderiyor ~n~i7t:;.~~~::a:e e:::İc~~:~: 1 r a 1 g 1 a m a Zelzeleden telAkete uğrayan yurttaşlarımıza yardım 
Jet denizyollarmın elinde iken , ı. .

1 
B f etmek için Ankara.da Büyük Millet Meclisi Reisi Sayın Ab-

yardıma çağmyor 

Lold kumpanyası sigorta et- -. .-.--. .-.- ıngı tere ve U ga• dülhalik Renda'nın riyasetinde teşekkül eden Merkez 1'1illi 
medlği için satılmıştır. Sürati ~...JL1UCF"'"ff...J.1"".,.0""...JL1UCF"'"W-Y.ı<ı:U • .Aı:...;..:W l'ardmı Komitesine bajlı olmak üzere şehrlmbde de riya. 

~~yı:(:.. :ı:~:ı:az!:y~~~~<!!; Yılbaşında çıkıyor risfan kralları :~~:;.!t:ı~~i 'ia!!iı!·~:m~t:;~:::~~~r::ı:e ~-:1.ı
1 

s!: 
çıkmasından İstanbul mınta.- 15 te flk toplantısını yapmıştır. • 
kası Uman idaresi mesuldür. Fransa reisicumhuru Kaza ve nahiyelerde kaymakam ve nahiye müdürleri· 

Bu tarzda bir iddiayı reddet- 19 4 o ~ k t r"ep nJn riyasetinde aynı komiteler teşekkül etmiş ve faaliyete 
ınek i~in Türk sulannda seyri· a l \_, j lnönüne tazıyet tel- g~mlş bulunuyor. .. 
seter müsaadesi veren makam· Komitemiz Mil vatandaşlarımızın her zaman gosterdtp;I 
lar kendilerini müdafaa edecek grafı çektiler yüksek hassasiyet ve vatanpervcrllklerinden emin olarak 
sÖzler bulabilirler. Kızılırma- Almanağı bu günden itibaren maruf tüccarları ve müessese sahiple-. 
kın açık denizde değil, Sinop Ankara, 29 ( A.A.) - 29 bi- ıinl VllAyettekJ Komiteye davet etmiştir. 
lJmanının ağzında kayalıklara rincikanun 939 cuma günil saat Aynca her vatandaş bulundujtu mmtakanm komfte-
~arparak batmış olmasını bir Altmış dört sayıtalık olan bu almanağın münderecatı yediye kadar ecnebi memleket. sine ~iira<'aat ederek Kızılay makbuzu mukabilinde nak· 
delil diye gösterebilfrler. "Kı- arasında şunlar vardır: Devlet ve hükfımet adamlarımızın al: lerden .zelzele felaketzedelerine ten olduğu gibi aynen de yanhmda hnlunablle~ektir. 
zıhrmak yerine her hangi bir bümü, mükemmel 940 takvimi, 100 yıllık .MilAdf ve Kamerı yapılan yardımlar apğıdadır. 

1 
Bütün vat.andaşların kış ortasmda B(Ikta kalan ve her 

gemi olsa yine Akıbet ayni takvimler mülki teşldlAt, valilerimizle kaymakamların isim- qeye muhtaç bulunan telAketzedele'l'in lmdailına yanş eder. 
olurdu., diyebilirler. Batmış leri, yılın 'şarkısı ve notası, en uzak ve en küçük radyo istas- Cenevredeki beyıtelmilel yar "'sine koşacaklanm gayet +o"fi h•1l•n on1m. 
oıaa bir geınt hakkında veri- 1onları kendi kendine Fatin Hoca, ev barometresi. Vakit isim dmı birliği reisi Mösyö SJraoulc İstanbul Valisi ve Belediye Reisi ' 
le. ""J'l"lsefer müsaadesinin babası,' yılın her ayında dolan insanların lstlkballnln keşti dan alman bir telgrafta birliğin ı n doğru veya yanlış olduğunu ıs· her türlü yardımda bulunmağa Dr. IJ TFl KIRDAR 

hat etmek çok müşküldür. mümkün müdür? vesaire... anıade olduğunu bildirmiş ve '-----------------------" 
(Devamı ş incide) ( Deoomı 5 incide) 



1 lşarefle~ 
Yeni y:la girerke~ 

Dünya gecen ıen•mn ~ünlerini 
lılbuala geçen bir gecenin sonu. 
nu bekler gibi ~özleyor. Yeni yıl 
ne getirecek? Ortada sulh ve 
saadet için b:linniş hiç bir işaret 
yok. Günler. günlere benziyor 
lnnnlann d:runt alemlerinde ü. 
sııit gitgide müphem ve mistik bir 
Jıaval haline ~iriyor. 

Maamafih bütü:ı bunlara rağ· 
men sene sonunu işaret eden tak. 
Tim yapraklannı hürriyet ve saa. 
&t üzerine .kapanm11 kale duvar· 
lannı söker gibi kopanyor. San. 
ki biten kağıt yığınlam·ın ar. 
bsından bal rengi bir sulh güne· 
p d ğacak? 

Yeni senenin mavi ufkunda 
bn pıhtılqnuyacak. genç insan 
kafatasları ufukta gelecek gün. 
Jerln hayallerine saksılık ctmiye. 
cek. Hale. iatikbalc insan iskele· 
tinden bir köprüden geçerek va-
111 olmıyacak. 

Umit bu 1 Hayatı mezar taşında 
bile ıeven insan için bir takvim 
lılğıdrnrn arkasından bir ne~ 
dilnyaauun çıkageleceiiJıi bekle. 
aıek bayat sevgisinin tabii bir 
tecelliıiclir. 

idam mabldbnlannnı darağacı· 
nm bir ayağından &bürüne adım 
abncaya kadar usanan meaaf.e ı. 
pıde bile kurtulut ümidi taııma 
dıfım kim lnk!r ed~bilir 

Dünya için bir zaman durgun, 
fakat tefeuUh etm1, bir birikinti 
Jıislini veren sene son aylannda 
bUtll:ı hıncı ile gökte, karada, de· 
Dizde aınm, sefalet. genç adam 
ccaedl ekerek karalardan deniıle
re do&ru yol aldı. 

••• 
Noel kata intibalarla biten btr 

tenenin tikiyetini tqıyan nutuk. 
larla koyduğumuz teşhise en gU· 
ael nOmunelerinl verdi. 

!nsfllz Kralı konuttu. l>aladye 
konuttu. Hene konuttu. Brauhiç 
konu1tu, Rusvelt konu•tu. Papa 
konuıtu.. Herkes sulhtan qkla, 
laaıretle bahsediyor. Ortada bir 
vakia olan harp blr kıyamet pbi 
16rWOyor. 

Noel mOnasebetfyle 18ylenen 
nutuklar. dikkat ediline harbin 
meauliyetinl bir futbol topu cibi 
brfıkl kaleye yerlC1tirmele çalı. 
pn 161 hareketkırinin vekf1nun. 
4an batka bir şey delildir. 

Noel bu yıl cephelerde ılikQn
Ja. fakat diplomasi mahfillerinde 
ailrUltU ne kaf1Jlandı. 

Gtrtlaklarma kadar 111Ahlan· 
lllJ1 ve milstahkem mevkilere aak. 
Janmıı adamlar dünyaya ıulhtan 
bahaediyorlar. 

Her teYe raimen bu 18zlerden 
IUlha teneffüs etmek imkinmı 
Terirae yine memnun ohmk la
aıır.drr. Fakat hudutlan apn. 'de. 
nb:leri dolap.n Noel nutuklarını 
dinlerken ben, Madam Rola.'1m 
bir sözünü hatırlayor ve f8yle di. 
JOnUD= 

.. _Ey ıulh een1n namına ne 
laarpler yapılıyor? Ve daha yapı· 
JacakL. 

SADRİ ERTEM 

J Askere davet 
Eminönü Aakerlik Şubesi Reis. 

•.nelen: 
1 - 335 dofumlu!arb muame

Je glSrilp 1ma hirmctli asker edL 
Jenlcrle diğer doğumlularla mua· 
mele g8rilp kıaa hizmetli asker. 
liğine karar veril:nit olup her ne 
aebeple oluna 4J1un henüz ıevke· 
dilmemiş olan kısa hizmetli gayri 
lallm efrat sevkedileceklerindcn 
toplanma gilnü ohıı 2-11-940 gU. 
Dl tubede hazır bulunmalan. 

2 - 316 ill 334 dahil doğumlu 
IDUhıbere ve nakliye ımıfma ay· 
rdmıt ve henüz askerlik ctmemiı 
erlerin ıevkcdilmek üzere hemen 
pbeye müracaattan aksi takdir
de baklannda takibatı kanuniye
• bulunularak cezalandınlacak. 
lan.. 

3 - Tap-ada bulunanlann da 
bulwıduklan yerin askerlik ıu
belerine hemen müracaattan ilin 
olunur. 

Cumnte.ı Pazar i 
30 1• KAn.31 '· KAn. 
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Manifatora ihtikaı~ını şimdi 
de küçük esnaf yapıyor 

inşaat malzemesinde ihtikar yapan bir 
müessese onbeş gün müddetle kapatıldı 

------------ ı Manifatura tüccarları b;r devam ederlerse toptancı mani .. 1 Kumarda müaadere edi· 

M h 
' 

d rnüddet evvel fiyatlar üzerinde faturacılar perakende sama ı len piyango bileti a mu paşa a vUzde yırmiden fazla tenzilat başlıvacakl~r ve aynı za.manda • • 
yapma~ kabul etmiRler v_~ Ti~a. l)er8:kendecılere mal vermıvecek. ı~ramıye çıkarsa 

h ZI k Yapan ret Vekfüetıne bu taahhut1erın1 lerdır. •' lrSI , ımzalarile bildinnişlerdı. Fakat SE?I?ED1LEN ~ESE. I . IJ 
bugün p!vasada manifatura eş.. Iht!kar yantJğı ve elındekı 08 0 aca11 f k 12 lar vatannm hali eski fivatlarla sa. :nallan aaklıvarak piv~ada ,,, 
tılma'tta olduğu havretle görUI. buhrana aebep oldu;ıfu .tesbıt e. Evvelki gün Mercanda bir 

Birer ay, yirmiıer gün 
hapse mahkUm oldular 

Geçenlerde Matmutpaşada iki 
dilkklndan ayakkabı ve eşarp ça. 
lan 12 yaşlannda Fevnve ile 
Hikmet adındaki genç kızların il· 
çllncll sulh eczada jtÖrülen mu. 
hakemeleri dün bitirilmiştir. 

HAkim Milnip mevkuf bulunan 
her iki ıenç kı~ın suc;lannı sa· 
bit g8rerck birer ay, yirmişer ~Un 
hapiılerine karar vennistir. kızlar 
karan g&z ya,tan içinde dinle. 
mitler ve bir daha hınızhk yap
nuyacaldanna yeminler etmJıler. 
dir. 

Nikel kunışluklan 50 
ku1'11f yerine sürenler 

yakalandı 

Ahmet ve Ali admda iki nbt. 
kalı dllkklnlardan eski nikel ku. 
ruşlan toolamı~lar. bunl.arm il. 
7.erine parlak c:ikolata kaiıtla . 
rmdan y&l>tfbrdtktan l!lonra gll. 
mtlrf em kuruşlıklara benzer te
kilde kabartılar vantıktan sonra 
esnaflara stıımııi• lJ~:wJar. 
chr. 

iki sabıkalı bunlardan vedi ta 
nesini stırmUş. sekizlncivi boz. 
dururlarken b~r nortakalcı tara 
f mdan poli15e yakalattırılmqlar 
dır. 

Ahmet ve Ali birinci sulh ce. 
za mahkemesi tarafmd:ın tev. 
kif edilmişlerdir. 

Para çantası çalan 
tevkif edildi 

Sirkecide terzi Mehmedin dUk. 
kfuıından nara çantasını c:alan 
Yakovo adındaki hırsız bırin~i 
sulh ceza mahkemesi tarafından 
iki ay hanis cezasına mahkflm 
edilerek. hemen tevkif olUDı.'llUf
tur. 

Kansını döven laak 
mahkUmoldu 

Sirkeci clvartnda oturan lsak 
adında birisi, S!'eçenlerde yolda 
giderken kansı Saravı Hasan a. 
dında birisi ile kolkola görmliş 
ve kendisini kaybederek sevgi. 
lllerin üzerine atJlmıştır. 
Kansı ile dostunu b;r hayli 

döven tsak yakalanarak birin. 
ci sulh cezı mahkemesine veriL 
miştir. Dün yapılan muhakeme. 
de Sara: 

"- lsak kocam, Hasan da 
dostumdur. !sak bana bakmadı. 
~ ve sevmediği için Hasanla o. 
turmağa başladım . ., demiş ve 
kocasının cezalandırılmasını Is. 
tem istir. 

Hikim Reşit teakı 30 Ura pa. 
ra cezaama mahkflm etıni§tir. 

Ayuofya Müzesini gez
mek iatiyenlere 

Beyoilu Htılkevinden: 
Bugün (30.12-939) Avasofya 

mozayıkleri toplu bir halde gezi· 
lcccktir. Arzu edenlerin saat 14 
de Evimizin merkez binaaında 
bulunmalarını rica edcrLı. 

lzmir ihracatçılannm 
toplanbsı 

'11ektedir. Maıııfatura tilcr,arları 1ılen G1latada Karde"'ım soka. kahvede kumar oynavan altı ki. 
bu vaziyete perakendeci esnafın ırtnda Baki isminde bi~ tüccar şi yakalanmış. Uçüncil sulh ceza 
Jebeo olduğunu. kendilerinin ta.. demir ve malzemel fn,'laıye ma. mahkemes!ne verilmiılercli. 
-ıhhütleri gibi oorakend0 cflere ~azıı ve deoosu dün vilavet k~ Bu kumarhzlarm aral!lmda 
tenzilatla mal satma;;a başla • rarile 10 J?iln mUddetle seddedıl. bulunan bekçi Tahir. narası bit 
1ıklannı bildirmişlerd1 r. mic:t:r. tikten sonra yılba~ı nivan~o bi 

Avnı zamanda tontancı tile. İhtikar komisyonu bir çok Jetini orhva kovmus ve mahke. 
"arlar aralarında bir tonlant1 'lllles~eseler ilzerfnde ele tetkik. me de biletin müsaderesine ka. 
vaparak mal sattıktan neraken. 1erini bitirmek Uzered:r. Bun. rar venniııti. 
decilere fivatlarda tenzllAt yap • lardan bir çokları hakkında da Ancak diln de vazdı~TZ !!fbl 
ınalarmr bildfnııic:ılerdir. Pera .. sed kararları verileceği 1!18.Dıl • bu bilete ikramive cıkttoTı tak 
'•endeciler tenzil5.t yanmnmaktn maktadır. d:rde paralar ne olacaktır'? 

iki günlük çocuğunu boğup 
mezaılığa gömen kadın 

Beş sene hapse mahkOm oldu 
Geçen mayıs ayında Yedikule 

hastanesinde doğurduğu gayri 
meşru iki gUntuk çocuğunu ba. 
bası Serkisle beraber eve gelir. 
ken Yedikule civarmda boğun 
öldüren ve l!IOnra vot kenarmda. 
'ki Türk memrİığma ,:?ömen. 
Vartuhi ile babas'tlın muhake. 
mes! diın birir..:j ağır ceza mah. 

kemesi tarafından bitirilmittir. 
Mahkeme Vartuhinin suçunu 

sabit bularak kendisini beş eene 
hapse mahkum etmiştir. Babas1 
Serkisın suçta iştiraki görülme. 
miş, ancak kızının şerefini düşU. 
nerek vakayı ihbar etmedi~i içir 
iki av hapse iki lira da -para ce. 
zasına mahköm edilmi§t!r. 

~ .. --··:zel bir erli film: 
TAŞ PARÇASI 

T~ ı>ar~ı fı?minde cfiğ ·n Mhttesi 

Dünden itibaren Taks!m sine. 
masmda Jrl}zel bir yerli film gös. 
terilivor. Film T~ Parçası is -
mini taşıvor. Edip ReFat Nuri. 
nin bu sahne ererini bilmeyen 
yoktur. Onun iç!n ''Ta!j Parça. 
sı., nm mevzuunu anlatmıyaca -
ğız. 

Filmi gazetecilere tahsis edi. 
len matinede gördük-

Halil Ka.mn stüdyosunda ha.. 
zrrlanan eser, bugüne kadar 
Türkiyede yapılan yerli filmle. 
rin en iyilerirden biri olmuştur. 

Bilhassa fotoğraflar çok te. 
mizdir. 

Avrunada :vetişmiş mUtebu. 
sıs Cihat Tınazın hazırlarığı 
makva1lar filmın beğenilen ye. 
niiklerinden b · rini teıkil etmiı. 

Maarif Vekilinin izmir
deki teftişleri 

tir. 
Eski adetlerimizi çok iyi te. 

barüz ettiren ''Ta~ parçası., nın 
mizanseni de mUkemmeldır dı. 
yebıliriz.. 

Filmin bat rollerini oynıyan 
iki gene; artisttir. Remzi rolUnde 
Suavi, Mazlume rolünde Nevzat 
fevkalide muvaffak olmakta .. 
dırlar .. 

Uvey ana rotunde Nebahat. 
baba rolünde Mehmet ve öz ana 
rolünde Seniye mükemmeldir. 
Diğer artistler de rollerini iyi 
oynamışlardır. 

Kuvvetli bir eser. iyi bir reji. 
sör ve kusursuz oynıvan artist • 
!erle •cxa., parça!ı,, nın cidden 
muvaffak olmuş bir film sayıl. 
mast icap eder. 

Belediyedeki yeni 
iki tayin 

Bir avukat bu takdirde. mA.h 
!<emenin bileti ancak beş lira 
'tıvmetlnde olarak mll•adere eL 
tiğini ileri sürerek adlivenin na 
ra içinden be~ lirayı alarak ~er: 
vanını sah;bine Ve!"r'esi l&zım 
~e'dl"inl sövlemektedir. 

Fakat Octw~ l!lulh ceza hlkl 
mi Münin bu husueta bir karar 
vermemiş, ancak oa.ra <'ıkh<n 
takdirde e'bete bir kıırar verile. 
ceğinin tabii olduğunu söylemiş. 
tir. 

Yılbaşı eRlenceleri 
tenir edi'di 

r B:lfl.~m. m~~lm "r~ 
anclait .,,.,..._ ~Ilı _. Jlıaw 
la 'lmış ola9 balo ve kcmşcr gipi 
eğlenccl:r, uğradığımız büyük fe. 
liket d:>Jayrıiyle, gerek Ankarada 
gerek burada tehir edilmi§tir. 

Umumi gazino ve lckantalann 
sahipleri de kendiliklerinden ay· 
m acıbcple ve umumi t~ı!Ure 
' Urmetcn bu yılba"ı eğlencelerin. 
den vazgcçrniılcrdir. 

Sahte muhur:e 
~oförlük vesikası lnn· 

zim eden genç 
yakalandı 

Bir mUd.=et ı:ıför çıraklığı ya· 
pan Fahrettin adında bir genç. 
Yenicamide milhürcll Bedriye 
glt:r.iı ve üzerinde (T.C.) harf· 
led buluna:ı ~ yirmi bet kuru, 
büyüklüğünde bir milhilr lcazdır. 
nuıtır. 

Fahrettin bu milhilrü ıahte o. 
tarak hazırladığı bir toför ehli· 
yetnameainin altına basmış, üze. 
rine de karma karqık birkaç lm· 
za attıkta:ı sonra ıoförlük yap
ma~a baş'amııtır. 

Fahrettin bir müö:let Bunadı. 
bir milddet de burad'1 şoförlük 
yaptTktan ıo:ıra pclisler tarafm. 
dan Uzcrind~ yapılan b!r bıçak 
muayenesinde mllhllr cebinde 
bulun:nuş ve i, rreydam. çıkarak 
mUhürcU Bedri ile birlikte vaka. 
lanara:c adliyeye teslim edilmit· 
tir. 

Şoför Fahrettlnin bu mühürle 
bazı kimselere de ~för ehliyetna. 
me i satıp satmadığı etrafmc:'a 
tdıkikat yamlmakt· Jır. Bu kati
lcttiği takdirde bütü., lstanbuJ 
ı· "örlerinin ehliyetnameleri tet. 
kik edilecektir. 

Selçuk Kız Sanat 
Okulunda Defile 

Selçuk sanat kız enst!tilsil ta. 
lebelerl ilk sömestr f aalivetleri. 
ni l>ğretmenlerine göstermek 
maksadile dün okulda bir top. 
lantJ :vaınmRlardır. 

Tonlantı;a 11!1tiklal Mal'flile 
baolarmış. daha sonra zev~ek 
ve muhtel\! mekten rondlan 
ovnanmış bir de piyea tellll!lil e. 
dilm!ştlr. 

relA.tete dayanmak 
cesareti 

Y~zaıu Hikmel Münir 
t l Uyillderden biri: •ıre'l4ket. 

J ten •kanmak i9'n tedlllr, 
f c d.auomnak ~" cıeaaret 
ti · gayret ldzımdır .. diyor. Bir 
k ·sım vatandaşlanmızm balpna 
Jrelen zelzele fellketlnden •km. 
rnak imkAn.sız ~örUndOM!ne gö. 
re, ona dayanmak icln 11.am o. 
lan P"&yret ve ceureti srl58teT'. 
'l'lekten ba•ka ra.re yoktur. Ve 
'liz, bu ce!'laretle Jnlvret!. daha 
0 lk and:ın gösterme~ b"işladık. 
' femle'.retin merkezind!n itiba. 
ren en Qcra k&.-esfne kadar. yer 
ver te--ekkUl etmiş olan komi. 
tel er. felaketzede yurtt:ıPlarmu. 
"':ID muhta~ olduıfu vardmıı ye. 
'i.,tinnek için canla başla çalqı. 
vor. 

Bu. kU,.i\k vrrDJl"'"'sfr~ fmkln 
ılmıvan bir h'zmettlr. Elit yıl 
··adar önce. ''Büyük Zelze'e .. a. 
imı verdikleri S"rsıntt. tstan. 
'>ulu kırıo 2'ef''rdi.;I sıra'ia, Fa. 
"l:ılı Ca~'tlın Sıtbaflar tarafın. 
fakf kUrfik kanrsr dl\ yYkt'mtş.. 
~1. Bu kanınrn tonozlan alt1nda 
'talan l-ir z:t eo··,,ıe anlat•rdı: 

- U::un müddet bekledim. 
l'oz to.,rak her tarafnnr kan'a. 
'llIŞ ve b:ı.\jımın. omuzlanmm il. 
~erine a::'ll' bır tonoz yıimı ö. 
ıoillmüştü. Dilkkanımmn lcf q. 
evken. ı:e1•elenln ilk 11arsmtıla. 

:'Int duYt"rak kanıva koımıuş ve 
"'l"'ld! el'kaz altTTtda k"tmıştık. 
Bir orla.~nı vardı: Allah rah. 
""'\et etsin O, asla kn .. tt lama1ı! .. 
~kaz altma gird;~fmfz s?l'L 
ia o bedb:ıhtm nere"l•e dü .. t 0Hfü. 
"tU bilem•vord~m. Fakıtt inilti. 
'erini lşitivordum. Niha,·et bu 
·niltiler kesildi... Fakat ben de 
rnah'lushretten artık nefes ala. 
!'!laz bir httle j!'Plmif"tfm. Ant var. 
·bn nerede" Kim kirrıe? .. Orta. 
• ı;;m bir malt!'ZCre döndUı1ffin·ı 
~övlüvorlar. O vazivette daha 
.. azla tahammi!hlm k~Iır.~J""·ş ve 
"lrtık bu f ant dUnvava ebediyen 
~özlerimi vumacak b'r hale Jrlr. 
ınlcıtim ki, verin venlden sarsıl. 
iı'!rnı hfseettim ! lklnrf bır zel. 
'Tele olmuetu... O sırada tenem. 
.ıleıtl ~ UfJJdı Ye nefes 
'l a ac l:i ı r ver arıldı. ı,ı vu·. 
vette sab1'.ha kadu öyle"e kal. 
'lllt§tm· Sabah vakti kurtarıl 
dırn.,. 

Bu maceravı anlatan kazaze. 
1e, bundan ıki ne sene kaclar ön. 
oe "ecelı mevdi'e .. ölmO§tür. 

Kabatu lisesi müdilr muavin. 
'erinden MUnir Beyin babası idt. 
7 endiıinl -~ec ve zahmetli do 
'>lsa- muhakkak bir öUiD'lden 
'rurtaranlara blitiln ömrilnce 
iua etmi .. tı. 
Bu~Un Erzincan mrntakasmda 

vUzlerce vatanda."mırz aynı lkr. 
betle yüzvüze srelml~ir. Hichıe 
:ıvm. fakat r"ticesile mücadele 
farklıdır. Knrkunç feliketin e. 
'5erl~rini l!lilebilmek ve ıztJrabı 
tahfif için bütUn lmkln ve ve. 
,&itini ortava koymt111 olan Me. 
denivet, Tabiattan llatUn çıkma. 
1a ~lıfıyor. 
U~in bu tecrübenin son ol. 

masmı temenni edelim. 

Ayvahk boğazı 
da temiz]anecs~ 
Liman relslift Ayvalık bo. 
~ temizlemeğe karar ver. 
m!§t.ir. Bohz bugün kavalarla 
ve di~er ı>iBliklerle kanalı oldu. 
~ndan vanurlar gilçlUkle geçe. 
bilmekte:llr. Buranm temizlen.. 
meal icin 50-60 bin lira earf e. 
dilecektlr. 

Bundan baı,ka Silivri limanı. 
na b:r mendirek ~a edilecek. 
tir. Mendırek limanda mevcut 
dökllntUlcrden istifade edilerek 
vapılacak. burası Marmaradaki 
vesait içın flrtm:ılı ıamanlarda. 
bir sıi!m3.k yeri olacaktır. 

Yalnız mendire~n lnşasma 
kimse talin olmadıtmdan, lnp.. 
at pazarlıkla eksiltmeye kon -
mustur. 

Senelerce evvel Havdarpapda 
batmış olan Mariyetto vapurile 
Ku.mkapı açı1darmda batan Ma. 
rivalvano vanurunun çıkarılma.. 
sı için açılan mUn'!kuaya da ta. 
lip çıkmanmıt.ır. Kumkanı açık.. 
'a.rm1aki ,.em• icin 10 bin ve 
Haydarpa daki i"in de~" bin 
lira masraf verilecektir. Bu il 
'imdi pazarbğa konmuttur. 

hmlr, 98 (A.A.) - thra.cat
çılar birliği dUn Ticaret oda
arnda toplanarak tngfltere için 
7enl ttzUm fiyatlarını tesblt et· 
mlştlr. Fiyatların listesi Tlca
Tet Vek&leUne anolunmuetur 

tzmir, 29 (Hususi) - Şeh
rl mlze gelen Maarlt Veklll 
sabahleyin vllAyet, belediye, 
ltomutanhğı ziyaret etti. Öğle
yin Birinci Erkek Lisesine gl· 
derek talebeye sualler sordu. 
Öğle yemeğini talebe arasında 
yedi. Vekil sonra KızılçöllUde
kl öğretmen okulunu, eğit
menler kursunu teftiş etti. 

Huan Ali Yttcel yarın hal· 
ltevlnde öğretmenlerle bir has
blhalde bulunacak, pazar gU
n U Ankaraya döneoektlr. 

Belediye teftiş heyeti reisli. 
fine zat işleri mUdUrU Samihi 
ve ondan açılan ut i§İeri mil. 
diirlüğüne de belediye istatistik 
şubesi müdürü Tank Boyhan 
tayin edilmiştir. İkil!li de bugün 
yeni vazifeleriı:t! başlıyacaklar. 

dır. Teftf3 bevett reisi S:unlble 
zat l§leri mtldtlı11 Ta.rık'a yeni 
vazifelerinde ~e muvaffakıyet. 
ter temenni ederiz. 

Burda.n bafka talebelerin yao vOksek ınnvafffl'rıvet davetllleır 
tıklan itleri S!'östenm bir de tanfmı'ı" tüd r'e k&r11Jlan • 
Dfo•;ıı yaT\ılmt!trr. "'!tııııtrı'. Se!MJ'lıt r:~l'"t okula tate.. 

Cc: avlık kısa bfr calıpna belerlnf"t !111leri h1·tnn 11.D&t 
devreıdnde eanat enatitU.U ta. mekt!!plerlnln i"lf'rfne nOmune 
lebelerinin göetermit oldu klan olacak deierdMf r 
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Bir Alman mecmuasının tahrikleri 
-5- Helsinkinin hali b"'ıglnkü 

Rualar,, Atatürk tarafından ıda 
hararetle karşılanan bu Al\kara 
ile dostluk siyasetlerine o vakit
tenberi sadık kaldılar. Türkiye 
Hariciye Vekili Saracoflu'nun 
son Moskova seyahatini Rusya
nın Rus - Türk münasebetleriyle 
birleştirilemiyen yeni taahhütlere 
girmeden evvel Türkiyeye, son 
dostça ihtarı manasında anlamak 
icabeder. Saracoğlu'nun Boğaz. 
içine avdet seyahatini bir · Rus 
harp gemisi jle yapmış olması 
Ankarada sadece bir nezaket jes
ti olarak sayılmadı. Gelişlerin
den . az bir zaman sonra İn
giliz - Fransız askeri heyetinin a. 
ni olarak ayrılışının bir dereceye 
kadar uyanıdırdığı fena tesiri de 
izale etti. 

ren Türkiye yirmi senelik kurtu-, 
luşunc!an sonra Avrupa entrika. 
larına kendini kaptırdı. Çünkü 
Ankara paktı Türkiyenin Asyai 
mevkiinin tahkimi düşünülerek 
değil, Boğazların Asya sahilleriy
le iktifa eı:iilmesinin bazı Avrupa 
devletlerinin bugünkü muayyen 
bazı menfaatlerine artık uymadığı 
için aktedilmiştir. Haleflerinin 
Atatürkün ölümün-den az sonra 
onun çizdiği yoldah inhiraflarır.a 
müessir olan amiller tetkik edi
lirken psikolojik bir an da ihmal 
edilmemelidir. Türkler istila ve 
hakimiyeti bile askerliğe fevkaHL 
de mütemayil bir millettir. Har
bi umumideki mağli'ıbiyet ve Os
manlı imparatorluğunun yıkılışı 
neticesi olarak önlerine sürülen 
ve Atatürk tarafından şuurlu o. 
tarak kabul edilen mahdudiyet 
Türkler için hiç bir zaman kafi 
derecede populer olmamıştı. Bu 
geri kalan memleketlere ait siya
si hadisattan Türklere kendileri
ni uzak tutmaları demekti ki bu 
vaziyet Türk gururu için devam
lı olarak tahammül edilmez bir 

Helsinki sakinleri tayyarelerin bombardıma-
nını büyük bir soğukkanlılıkla karşılamaktadır 

Son dört aylık harp esnasında 
bombarJımanlarm acıklı bir kur
banı olan iki hükl'ımet merke.d 
var: Bunlardan biri Varşova, di. 
ğeri Helsinki. 
Varşovayı harpten evvel gez

miş. bugün tekrar aynı şehre ri
derek onun feci manzaralarını ya. 
kından görmüş olan bir Fran:.;ız 
gazetecisi geçenlerde §Öyle yazı
yordu: 

:J' ;//!;" 

B\lna nazaran Rus noktai na
zarı açıktır: Rusya, Boğazların 
hakimi ve muhafızı kuvvetli bir 
Türkiyeye tahammül gösterebilir. 
Fakat Kırım harbin-de olduğu gi
bi: "Rusyanın anahtarını" yaban. 
cı devletlere teslim edecek olan 
zayıf bir Türkiye bugünkü Rus
ya için de Çarlık Rusyası kadar 
t~hammül edilemiyecek bir şey-

"Varşovayı, eskiden ~örmüş o
lanlar sehrin bugünkü hali k"rl!ı
sında ·kabil değil tanıyamazlar. 
Ne Varşovayı eskiden gören o
mın bugünkü şekle girebileceğir.i 
aklından geçirirdi, ne de bugün
kü halini görenin eski Varşovayı 
tahavyül edebilmesi mümkündür. 

"Bugün Varşovada yıkılmamış 
bir tek bina kalmamış gibidir. 
Günlerce, haftalarca süren bom. 
bardımanlarda. evlerden, büyük 
binalardan fazla talihi olup kur
tulmuş olan Lehliler, bugün, yan
gından çıkmış zavallılar gibi, ev
lerin yıkık duvarları arasında ba
rınmaktadır. Şehirde hastalıktan, 
so<Yuktan başka açlık da ahaliyi 
tehdit etmektedir. Zira, Alman
lar, bir harabe halinde ele geçir
dikleri Varşovayı çok ihmal et
mislerdir. Buraya. şehrin işgal 

vazifesiyle gö:ıı::lerilen askerler
den sonra hemen hemen kimse 
gelmemiştir. 

Eombf'rdımırndmı .'ır>nra r1ka :ı IJ""!Jllllardaıı biri sijndiiriilii11or 

ldır. . 
Kuvvetli bir Türkiye büyük 

devletler arasında açılan bir harp_ 
te bitaraf kalabilir. Böyle bir Tür
kiye bütün muharip devletlerin 
donanmasına Boğazları kapaya
cak ve bu suretle de Rusyaya 
bağlı cihan ticaretinin geçme ser
bestliğini emniyet altına alacak
tır. 

manzara arzediyordu. 
Asya Türkiyesinin yükseltil -

mesi, toprağındaki servetin teka
mül ettirilmesi, maarifin millileş. 
tirilmesi. kuvvetli bir ordunun 
teşkili uğrundaki mühim j?ayret
lerine rağmen Türk idarecilerinin 
gözleri, evvelce ay yrl:iız hakimi
yeti altında yaşamış olan sahala
rın hudutlarrna müteveccih idi. 
Bu yüzden de dahill"n kuvvetlen
menin daha henüz ilk merhalesi. 
ne ulaşılır ulaşılmaz bizzat Ata. 
türkün bile son senelerinde ken
disini kurtarmağa muvaffak ola
madığı emperyalist fikirlere av. 
det keyfiyeti vukubuldu. Türki
yen1n cenup komşusu olup Fran
sız mandası altın.::Ja aciz bir bükü. 
met tarafından kötü idare edilen 
Suriye bu planlar için en zayıf, 
bu itibarla da en münasip bir nok
ta oluyordu. 

ri arasında en kuvvetli ilim mü· zı kısmı van:ıı l:i, bunlar daha fe- ı Hclsinkinin son bombardıman. 
esseselerinclrn biri olan Hclsinki ci bir manzara arzetmektedir. Bu larmda bilhassa şehirdeki hasta
üniversitesi 1e, muhtı:lif bombar. yrkık o:ialarda, kütüphanelerde hanelere bomba isabet etmiş ve 
dımanlarda b:s kere bomba isa. kitaplar boynunu bükmüş birer bu hastahanelerdeki yaralılar, i· 
bet etmiş ve h~rici rr.anzarası ile zavallı halinde devrilmiş... kinci defa bombardıman kurbanı 
de çok güzel bir bina olan unı- Birçok değtrli kitaplar yc.-rlere olmuştur. 
versite hemen hemen tama~iyle vatmış. birçok büyük aoamların. Bununla beraber, Helsinkide 
yıkılmıştır. Üniversitenin sağlam alimlerin resimleri parçalanmış. bugün insanı pek fazla korkutan, 
kalan. yalnız duvarları yıkılan ba- tır. telasa sevkeden bir hal yoktur .• 
---------------------------- Ces~r Fin milleti, düşmanın kar· 

Rusya bu harbe iştirak ettiği 
takdirde de vaziyette stratejik 
menfaati vardır. Çünkü Türk-i
yenin bitaraflığı Rusyanm bütün 
Karadeniz sahillerinin her türlü 
tecavüzden uzak kalmasına yar
dım edecektir. Yalnız bir Rus -
Jap?'n ihtilafı takdirinde Rusya 
bu ışte zararlrdır. Zira Boğazla
r~n bitaraflığı Rusyanm Karade
nız donanmasının Şarki Asyaya 
geçebilmesine mani olur. Türki_ 
ye öz menfaatleri bakımından 
Boğazları kapamağa kendisini 
mecbur edecek bir harbe, (mese
la İtalyan - Türk harbi) girecek 
olursa Rus ticareti de bu vaziyet
te otomatik olarak zarar görecek
tir. Böyle bir vaziyet olunca sut_ 

1940 senesinden ne bekl1yorJar? şısıncla, bilhassa kuvvei manevi
yesinin kudreti ile mukavemet 
etmektedir. Hava hücumlarına 
karsı sehrin mü:1afaa teşkilatında 
c;al ı Şa~lar da, diğer kısım halk da, 
tayyarelerin bombardımanını bü. · 
yük bir soğuk kanlılıkla karşıla. 
maktadır. 

"Varşovadaki hastalarla ve sal
gın hastalıklarla şehirdeki Leh 
veva Yahudi doktorları, mümkün 
olduğu kadar uğraşmaktadırlar." 

Gazeteciler ne 
söylüyorlar? Yalnız, sehir nüfusunun büyük 

bir kısmı Helsinkiden çıkarılmış 
bulunmaktadır. Rus taarruzu 
tehlikesi başgösterdiği günlerde 
Fin hükumeti Hclsinkinin tahli
yesini emretmiş, fakat tahliy~ e· 
dilecek nüfus henüz tamamıyk 
sehirden cıkmıya vakit bulama_ 
dan harp baslam1s ve şehir bom. 
bardıman edilmiştir. 

• hun"'tiaha çai:>uk teinin edilebil
mesi için Rusya Türkiyeye yar
dım şıkkını ihtivare mecbur ola
caktır. Bu yardımın bir başka 
devkt' tarafından yapılmasına hiç 
bir suretle müsaade edilemez. 
Çün.kü o zaman umumi harpte de 
bilfiil oJ::luğu gibi Boğazlara ha· 
kimiyet Türklerin elinden çıkıp 
müttefik devletlere gecmek teh
likesi arzeder ki 18 inci ve 19 un
cu asırda olduğu gibi Babıali ü
zerinde nüfuz sahibi olan Fransa 
veya İngilterenin Boğazları Rus
hra kapatması gibi Ruslar için 
tecviz edilemez bir hale müncer 
olur. liüiasa Rusya Karade
niz donanmasının tahdit edilme- / 
den Boğazlardan girip cıkabilme
sini ve b:.ı denizde sahili olmıyan 
devletlerin harp donanmalarının 
c~a ancak Rusyanın da muva!'aka
!i ~le Boğazlardan geçirilmesini 
ıstı yor. 

Bövlelikle Suriyenin şimali!l'de 
bir Türk irredentesine'i yayılmıya 
ve müteakıben arazi taleplerin_ 
de bulunmağa başladı. Hatayın 
ve mükemmel bir liman olan is. 
kendc.-runun ilhak• g"en-ç Türk em
.PCryafü:minin · ic:tahını muvakka
ten tatmin et~isti. Artık Hale. 
bin IJhÖt -~~ ~ W 
ihtiyatlı bir surette Musul ve EI-

Helsinki, bu kadar f ec~ bir 
bombardımana uğramış değildir. 
Fakat, şimal memleketleri ara
sında bilhassa modern uslCıptaki 
yeni binaları ile güzel bir inci gi. 
bi parıldayan Fin hükumet · mer. 
kezi, birçok yerinden yara almış· 
tır ve şehrin, güzel manzaraları 

arasından bunlar feci birer leke 
halinde görünmektedir. ' 

Helainki, bilh---..Rua tan'llJ'e· 
terinin attığı yangın çıkarıcı borr 
baların tesiri altında çok tahribcıt 
görmüştür .. 

Bizzat Türkiye ne istiyor? 
~~s?1~rk .bir defa, Boğazların 

sahıhı ıçın sıyascten bir menfaat 
d.eme.~ ~ldu.ğuna işaret etmiş_ 
tı. Turk;ycn.:ı müceddidi. Kemal 
Atatürk siyasetinde bu noktai na
zara göre hareket etmiştir. Sulta
nı devirdikten ve hilafeti kaldır
dıktan sonra Türkiye. payitahtı 
Boğaziçi kraliçesini tacını::lan' 
mahrum edip Ankaraya gitti. A
tatürk milletinin muhalefetin-e ve 
bütü:ı C:ünyanın istihzasına rağ_ 
n,ı.en An~a:~rz kurmak için niçin 
çole çekıldıgıni biliyordu. 

Türkiyenin yaşıvabilmesi için 
İstanbulun ölmesi lazımdı. O Tür
kiy~nin akıbetini Boğazlan~ akı
betınden ayırmak istiyordu. Ve 
o bir adım daha il~ri gidip de Bis
mark devrinde revaçta olan Bo
ğazlann sahillerini Yunanistan, 
Bulgaristan ve Türkiye arasında 
taksim edilmesini isteyen pllnla. 
rı tatbik etsey!:li belki de bunlar
da muvaff~ ola-bilirdi. Belki de 
Boğazların hakikaten beynelmi
lelleıtirilmesi demek olacaktı. 

cezire üzerinde de hak iddia edili
yordu. Bu ~ayelerin tahakkuku 
ise ancak Türkiyenin, büyük bir Yangın çıkarıcı bombalar. bir 

binavı yıktıktan ve o binadaki bir 
çok kimseleri öldürdükten sonra. 
bombardıman tesirini çok daha 
genişletecek bir afet şeklinde 
yan~ınlara sebep olmuştur. . 

askeri devlet olarak uzun müddet 
ovnadığı rolü hatırlaması ile müm 
kün pörünüyordu. Türkiye tek. 
rar Boğazların muhafızı olma
lıvdı. 
·Bu an'anevi muvaffakıyetle ha

ber veren Montrö konferansının 
yeni bir sivassi inkişafının başlan. 
gıcı olarak sayılması icabeder. 
Hatayrn ilhakı ise bu inkişafta i-
leri bir merhaledir. Fakat hiç 
bir sekilde sonu değildir. 

Boğazların kontrolünü elde et-
mekle Türkiye pazarlık için kul
lanabileceği diğer unsurları bah
se-len sivasi bir fırsat kazanmış 
~ldu. Böylelikle Türkiye, son 
yüz elli yıl zarfında başına bela 
olan ve nihayet batmasını icabtt
tire'l vola koyulmuş bulundu. 

Haİihazırda cevap verilecek 
sual şudur: 1 ?3.9 Tü.rkiy~si Bo
ğazlar siyasetım t~akıp !c~n Os
manlı imparatorlugu gıbı ~ay~f 
olmayıp kafi derece kuvveth mı-
dir? 

Akdenizin diğer gecitlerine sa-
hip olan tspan:>:a ve ~tal~aya na
zaran Türkivenın vazıyetı az teh
likelidir. Mustafa Kemal Pasa
nrn Yunanlıları. Fransızları, İn
gilizleri arka arkaya. süra.tt.e ta.~
deı:iebilmesi mütecavızler ıçın bu
yük manialar ihdas eden ağır ik
lim ve topoğrafya şartlan buna. 
mukabil Türklerin keskin ve mu
kavim birer asker olmasına var
dım etmiştir. Gerek Türk - hal: 
yan harbinin ve gerekse ~~umı 
harpte Boğazlara yap~~an hu~u~ 
tarın tardedildiğine gore Turk!
yenin Akdenizden ~elecek hır 
tehlikeden büyük hır korkusu 
yoktur. . 

Türkiyenin Rusya ıle ve Bal-

Harbin ilk günlerinde Helsinkı 
bombardıman edildiği sırada, şeh
rin birçok yerlc.-rinde birden yan_ 
gın çıkmış ve bunlar, şehir itfai. 
yesinin her bir tarafa birden ye
tişememesi yüzünden, az çok ge
nişlemişti. 

Ruslar bundan sonraki bom -
bardıman.Jarmda da yangın _çıka
rıcı bombalar kullanmışlar, fakat 
tahribat ilk bombardımanlar ka
dr fazla olmamıştır. Buna da se
bep, evvela, son bombardımanlar
da Rusların isabetli atış yanama· 
ması: sonra da, Finlerin, bilhassa 
yardımcı kadın kuvvetleri ile, şe
hirde hava hücumlarına karşı cfa
ha geniş bir müdafaa t:şkilatı 
kurmuş olmalardır. 

Fin.Jandivanın hükümct merke
zinde bombardımanlardan harap 
olan büyük müesseselerden biri 
üniversit~dir. Şimal memleketle-

rin dediği gibi: ''Boğazların ka· 
pıcısı" olmasına ve Boğazları is
tediği gibi kullanacak <diğer bir 
devlete kiralamasına uzun zaman 
tahammül edemezler. Şüphesiz ki 
Rusyanın Ankara paktına karşı 
aldığı vaziyet, Boğazların serbest
liğine mani olunmaması lüzumu
nu ihtar bakımından iyi idi. 

A b 'd iıı DaPcr 

İkdam gazetesi başmuharriri 
Abidin Daver: 

- Biteceğine dair ümidim ol
mamakla beraber harbin bitmesi_ 
ni istiyorum. Harp bitmezse 'für
kiyeye yakın memleketlere ve 
Türkiyeye bulaşmamasını istiyo_ 
rum. Memleketimizin en yedi se. 
necl~nberi olduğu gibi 1940 sene
sinde de sulh içinde yükselme ve 
ilerileme yolundaki muvaffakı
yetli hamlelerine devam ct:rıe;i:ıi 
istiyorum. 1940 senesinin 1939 
s~neEinin gijnleri gibi Tiir~< yur
dunun bir kısmına petirdiği fe· 
laketlere benzer afetlere gebe ol. 
mamasını temenni ediyorum.'' 

Şair Necip Fazıl: 
- Uç şey istiycrum.: 
I - Bir senfoni şiirinin anla

şıl,.,..asım. 
II - Balığın kav~rra cıkmasr•ı. 
III - Suat Dervişin doğru dü· 

şünmeğe b:ış!amasım istiyorum. 

Yani Suat Derviş t'lkdir eder 
ki ben "gayri mümkün'' ü isti
yorum." 

Sabah gazetesi sahibi Cemalet
tin Saracoğlu: 

Boğazlar vasıtasiyle yeniden 
şarkın birinci devleti olabilmek 
sahasında tebarüz eden Türk is
tekleri cidden anlaşılır mahiyet
tedir. Türklerin bu isi nasıl bece
recekleri, onların bil~ceği bir iş.. - Harbin bitme~in:. göz yaşı. 
tir. Fakat bu şey hiç bir şekliyle nın dinmesini ve bir baba oldu
şimdiki yeni dostlarının, vaktile ğum için de birc:ck yavrt•ların b:a
Türkiyeyi istila ettikleri zaman basız kalmamasını, becıeriyetin fe
Türkiyeye dostlu:klcrrını gösteren laket ve matemden kurtulmasını 
Rusya ve Almanya gibi devletle- istiyorum." 

rin zararına olamaz. Muharrir İsmail Hakkı Balta. 
Atatürkün takip ettiği yol Tür-

Fakat milletlerin en acr hata
larmı her zaman tekrarladıklarını 
tarih ·bize öğretir. Lehistanın kur
tarıcısı Pilsüdski'nin ölümünden 
birkaç sene sonra Almanya ile 
Rusya arasındaki tezattan, isti_ 
fade JÖren muzir siyaset yolunu 
tuttugu gibi, Türkiye, Atatürkün 
gözlerinin kapanmasından çok 
kıaa bir zaman sonra Boğazlara 
sahip olmaktan istifade eden teh
li'keli bir siyaset girdabına düştü. 

Coğrafya, ileriyi görerek plan
lar yapan dehadan daha kuvvetli

. Bi müddet evvel kendisine 

kan devletleri ile olan hudutları 
daha az müsaittir ve bu iki isti •• 
kametten müşterek bir taarru.z 
Türkive için cok tehlikeli olabı
lir. Türkiye Boğazlar işinde tam 
bir bitaraflık tatbik edeceğine. A· 
rabistan istikametinde genişleme 
hesabına bu anahtarı kullanmağa 
kalkışma : böyle bir imkanı g~zö_ 
niinde bulundurmak mecb·uıve
tindedir. Ne 'Rusya, ne Balkan 
devletleri, ne de en büvük Tuna 
devleti olmak sıfativle Tuna man
saplarının serbestli~i dolayısivle. 
~oğazların serbestliğiyle d~.~~~
dan doğruya alakadar olan buyuk 

kivenin büyük bir devlet clmak cıoğlu: 
iddialarına belki her zaman teva- - 1940 yılında ne1er doğabile
fuk etmiyordu. Fakat bu yol mil&- ceğini kestiremem. Bunun için 
takim ve tehlikesiz bir yoldu. An- keramet yahut kehanet lazımdır. 
kara paktı ancak iyi cambazların ı 940 da doğmasını istediğim şey. 
oynıyabileceği bir ipin üzerinde- ler hayatımın her yılında doğma
dir. Bu ip üzerinde de iyi bir sınr istediğim ve beklediğim şey
cambaz olmaıdan hüner göstermi- terdir. Bunları sayıyorl1'11: üni
ye kalkanların- marifetleri vaktin- versite fikri, fakir çocuklar ve 
den evvel tükenebilir. kimsesizler için aşhanekr, şehir 

·· • • ilizle- - SON - ' tiyatrosu sahnesinde t:ürkçe, hal-

yapan: Suat Derviş 

ka giden değil, halktan çıkan bir 
sanat, okuma seferberliği, vapur, 
tramvay, sinema, tiyatro fiyatları
nın dörtte birine indirilmesi." 

Yeni Sabah gazetesi tahrir mÜ
dürü rorr.ancı Murat Sertoğlu: 

- Ciresondaki zelzelenin 1100 
kişi>i öldürdüjünü ~mdi öğren
di'.r. Babam GiresondaCirr. 

Şu dakikada en büyük temen
rim cnun sıhhatte olmasıdır. Baş
kı '1i: bir şev istemiyorum." 

.Muharrir Feridun Osman: 
- Tekı:ar refaha kavuşan 

Şarkla beraber mesut bir anava. 
tan . .'' 
Romancı Reşat Enüs: 
- Babıalide şiddetli bir zel-

zele!" 
- Sair Nail: 
- Yeni bir dünya! .. '' 
Hikayeci Sayit Faik: 
- Dünyaya dargınım, hiç

bir şey istemiyorum." 

SUAT DERVIS 

Helsinkin1n tahliyesine bundan 
sonra da devam olunmuştur vt 
bu~ün ,ehüden bilkaHa ihtiyar 
kadınlar ve çocuklar tahliye edil. 
miş bulunma~(tadır. 

tıtanbuldaki Alman ve 
Rus bankalarındaki 

memurlar 
Bcrfüı, f!9 ( A.A.) - D. N. B. 

a iansının lstanbuldan öğrendi -
~ine göre, Türkiyedeki Alman 
ve Rus bankalarının tasfive ha
linde bulunduğuna dair fngili7-
ler tarafından vapıian haberler 
kativen asılsızdır. Bu yalan ha. 
berlerin vegane hedefi TUrk -
Alman ekonomi müzakereleri -
ni bozmaktır. 

Görüp düşündükçe 

Şef kat şehirleri kuracaoız 
Zt•lzcle sahnsmılıın Jr.Clt>n ha!>cı·lcrlc birliktt>, fl'lAltet bl

lirn~ıı:-;u ıla hiiyii~·oı'. Kendimizi hoş tesellilerle anıtmaya talış· 
mıyalıın. Hiiyiik hiı· ,·atan fııdası karşısındayız. 

Artık süzii, lifı bırakmak \'e işe ha';'lmnak !Azım. 
rnz milli felı\kt'!tlcrden saadetler, ,·atanı kaplayan utur

suz gt;<·clt>rdt•n zaf<'r giin<>şlcrl doj'.:lhu·muı;; l?ir milletiz. Yeis 
drnllcn ~iiniil baykuşu yürrğinıize ~lrcnıcz. llic kadar korkunç 
olursa olsun hakikatin kcncllsinc güzlerlnılzi kırpmadan baka
ı·ız. <fördiiğiimiiz şcy, istt>rsc kendi bağrımızı deşen kanlı yara 
olsun; hnliıniz d<>f{işnıez. , 

n11gih1 do işte büyle bir imtihan geçlr!!onız. !rzlncanı: 
n:enıahı, Zaı·a , .c Giı-esunu bu hnle koyan duşman, eger insan 
Jardan nıüı·ckk«'p orduların eseri olsaydı, onların hali bizden 
beter olurdu. Xe yapalım, ki bu düşman, tabiattır. 

}'akat biz onun da zulmünü utandıracak büyük işler, ln
sırnlığıt gurur ,·erecek şeyler ve asırlarca dillere destan olacak 
fodakarhklar yapacağız. 

J>:in nıcnıleket gençliği: "Biz her türJü yardıma koşmağa 
lmzırız. Hatta enkazı kaldırmak, yeni yapılarda taş ta.şımı«a 
hile. Emir hf'kllyoruz. \•azife nııntakamızı bildirin!., diyordu. 

Dün, hu gem;Iiğin nç kalmafra katlanarak yenıek parala· 
ı·ııu yardım hl'yctlcrlne ,·erdiklerini hen, kcmJI p;iizlerlmle gi)r
diiın. Gitzlerlnı ,:aı:;ardı. Fakat bu yaş, ne hayretin, ne mlnne. 
tin cst>ridir. nu )'Hş, Ti.irkiin muazzam ruhu huzunında duydu· 
ğuın hn~·ranhğm, , ·ecdln, iftiharın süsü idi. 

:ı-;,·et, d<>ll bir tabiat bombardımanına uJ:radık. Şehirleri
miz yıkılclı. Canlarımız itldü. Yaralılarımız var. Milli bir f&!ii 

if.·lndt•ylz. Ama, hıı milli yastan TürklüA'iin yiiziinü ftiartacak 
cn~in ruh biiyiikliiklerl ~ıkara<'a~ız. Erzincanın, Jiemalun, Gf 
ı·cı-ıunım, Zaranın barah<"l«'ri fü;tiinde zelzele .yerTerc mahsmı 
yıkılmaz mamureler kura<'ail;ız. Şefkat mimarı, masal dünya
sının "Ft>rhMl,. t olacak. $imdi kanla ıoınlaııan, taşla ezilen 
karla kefenlen<'n o mübarek topraklar iistünde çok ge~mcdeı 
fod.akarlıiımıztn tarihi yiiksele•·ek. "Kış,, ın kararttı~, rüz 
J?;ılı·lnrın knnıttntn, siirckll yai,'tmnrların çamur O\·a...ıcına diin 
•Hiı·diijl'ii hnh«:ch•nl<'n bahar na~ıl bir renk, kob w ldlmelJIT 
dhanı frşkırtırsa, Tiirk şt>fkatl de oralarda iiyle nıamurclt>ı 
kura<'ak. 

Para, emek \'C her türlü kabilly\!t nrf.ık yalnJi: ba !e?AJı:n' 
ltlndir. IJA.KK'! SUlfA. C.EZi.t:. 
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30 - 12 - 939 Cumarteai 
13.30: Pro~ram \'C memleket saıı.ı 

ayan, 18.36: Ajans ve meteoroloji 
!\aberlert. 13.50: TUrk mUziği: Srçıl. 

ml.ş şarkı ve tUrklilcr. Çalanlar : \'ı» 

cthe, Cevdet Kozan, Kemal Nıya7.ı , 

SeyhU'tl. Okuyan! 'Müzeyyen Senar 
lMQ: Mllzlk: RiyuetJcumhur ban 

Haber re/ ikimizin güzel bir teşebbüsü 
... "-' '-' twwwı ıawı± zw;:ı '-' .. ., ,_, -- ...,, ,...., ,_, ,_. - - -wwws LwJd • 

Bir yardım turnuvası \ 
• • adırcan K a. ı 

Susuz ve aç bir halde, her an 1 
ölümle pen~eleşerek ilerlemişti. 
Henüz pek az iyileşmiş olan ya- , 
rası yorgunluk ve sarsıntıdan sız
lıyor. derin derin zonkluyordu. 

- O. bu dagların öz çocuğıı 
oldugunu gösterdi ve aslan gibi 
oldii. Hepimiz onun gittiği yol
dan gideceğiz. 

<low. li.ı • .LJ)/15.30: l\.li.ızik : Cazband 
Pi.) 18.00; Program. ıs 05: Memle

ıtet saat ayan. AJe.ns ve meteoroloji 
))sberlert. 18.25: Mtızlk: Radyo caz 
orke8tnam. 19.00: TUrk Milalği. ç.. 
lfuılar: Vecibe, Ref&l Erer, Kemal 
Niyazi Seyhun. bettin Ökte. ı O 
kuyan: Sadi Hopes, Radife Erten, 
M.. Çağlar. 20.00: Konuıına. 20.15 
Tilrk mUslll: Yeni dülün tllrkUleri. 
KIU!m ld1me okuyucuları. Çalan. SadJ 

Yaver Ataman. 20,35: Türk MUJıltl. 
Saz eserleri. Çalanlar· Hakk• Der 
raaıı, şent lçll, Haaan GQr, Hamdi 
1'okay1 Ba.ari Urıer, tuettln ökte 

1 oo· M k: Küçük orke.tra. 22 oo 
.Memleket aaat ayan, Ajana haberle
ri, ziraat. Eaham - Tabvlllt, Y.am. 
biyo - Nukut borsaaı (Fiyat). :.t2.15 
~ma: (Ecnebi dillerde - Yalnız 

lua& - dalga postaııilc. 22.15: 22.HI: 
Mll%lk: Solo'lar (Pi.) Yalnız • Uzllll· 
~a postasile. 22;Ui: .Müzik: Caz.. 
ba.Dd (PL) 23.25/23.30: Yannkl prt~ 

gınm ve kapanlf. 

Sinema ve Tiyatrolar 
B El' OG L U 

ll'Ell: Oualr MYd&l&n ve 'KllCllk preıııH 
.ICZLll:&ı TaUı lla7aL 
SABA Y: Tıaa&&. 
~= Co ıusıar btl)Cdlller. 
TA.ll&blı T .. pvcuı 
UJ.l:ı a- :rarw _, __ 
TILIH:ıh Btldlrmemıttt• 
ll&&A&TA: X&r&r ıt-ı 
.t&."SAMB. E.ıau 161P 
SIJl: Blldtrmemlfrttr. 
A8Slı -..SQJIY •-l•rl ve Lan! Bardı perı. 

llr dlJVmda. 
Ş.UKı ea.aao )'IUltyor ve Ganpterın k&rlll 
TAN: l.rlr& eok&ll ve Zoraki Nlpn. 
AIU!C ı Vaw 11.ur~tı 'e Zoraki aalcer 

I STANB(JL 
FD&Jlı 1tadml&l' ııaııı.ııanuı •e Vatan 
~ .. ıan 

(ıl!lllJIULITA!jı Tatamaıı HYlıtlr w ~o hlı 
U4m. 

~· K&duıla.r baı>labanut • • Yatan kur
taran uıaıı. 

$Ll ı Tosun P8&• <Tllrlr nimi) • • Honolu u 
TJ'M~: Lob. Sarlo ıttaanlalllYo1' •• Yak&· 

lalı ınıı h7d'llt. 
llSLU.ı ııo •n r911&nerı <T11rk~> • • oııuı 

emw. 
<\LEJllD&&: T- ~ta <ttlrlı.<~> ve Bonoı11111 
UN ll'am!lt•ıı."• ı: Kıunrııa. 
AKOCl'f: C~lıri'ml• .... ): Blldlnnenıt"ır. 

B EŞ iKTAŞ 

"""' 'if.ı :xtıi .. ~ .... ı (1'r114ı&) 
!)'ifa.. KAı1 Antuvan.t ('ftrk~) 
~t Utan ıror:&ı::ıı& va Mortla Jtlenı. 

K A DIKOI' 
11.U .. Bt Tc9uııpqa t'l'llrlıoO 
.ııb.lnT.&t o.ip Ouuıet ve Bat&l&.bana cocutu 

IH~ KODAR 
11.&LZ: Glllıııı.a snltan ftr\Urce) 

BAKIR&OY 
lidW.TtTADlı Z•fııebtm ('!'an~> .,. eme 

kaüUer. 
RUIRı B 14ırmemır.ıP. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Komedi kımıt: BugUn 

gUııdtız 1( te Çocuk Tiyat
r081l.. Gece 20.30 da: tklaler 

* ... * 
Dr&m Kıamı: TICLPAZE 

OPERETİ 
Bu akp.nı 9 da 

Zozo Dalmula 
( Beyoflu Çlı;etl ) 

Büyük 0peftt 

ALEMDAR sinemasmda 
TOSUN PAŞA 

T ürk Filmi 

l in<'l Hnkok Ha.. 

t.arafmdan aleyhi
nize ikame edilen alacak davasının 
ı A.DeD 1&Pl)an tebliğata rağmen mu. 

Y)'9D gf1Dde me.hkemeye gelmem.iş 
old'IJIWıuzdan ve daveti vakıaya lca.. 
bet etmediğinizden gry11.ban muhake
me tcraıızna karar veriimlf ve dft vacı 

ekili taratmdan eıbabı 11ubut1yye o. 
tarak cllvanımuhascbatm temyız ka. 
ran De Üsküdar MalmUdtlrlllğllnlln 

eı'kenarmı havt ürtida ve iki kıt'a 
n:ıakbwı ibraz etmıı olduğUııdan on 
Of IÜJ1 mUddeUe Utuıen H. gıyap 

ka.rvmm tebligtıle karar verllmesl 
üzerine muhakeme 5/2/IMO Pazarteal 
gilnO Mat 10 a talikine karar veril· 
>niş olmakla tarihi il!ndan itibaren 
ıntıddeU mezkO.re zarfında itiraz et. 
ınedillDlS talı:ditdc bir daha mahke. 
111eye kabul '<>lunamıyacatmız mua
meleli gıyap kararı makamın" kaını 
lmak tl&ere HA.nen tebliğ ve ihbar 
lwıur. (30978> 

tLAN 
Tahsildar Bav İbrahim Ba. 

~rcmm 28. 12. · 939 tarihinden 
itibaren memuriyetimizden av_ 
rrldıimı -.e mUesseeemizle ata.. 
kası katmadığını ili.n eder iz. 

• 
ıyor tertip edil 

Galatasaray1 t-enerbahçe, ueşıktaş, Vefa, Beyoğluspor 
ve Şişli klUpleri arasında oynanması tekhf edilen 

Bu maçların hasılatı tamamen 
felaketzedelere tahsis edilecek 

Haber refıkimlz. dünkü nüs- ı larak verilmek üzere (bır yar. 
hasında hasılatı tamamile zeJ_ dım turnuvası ) yapılmasını ve 
zele felakE>tzedelerinc yardım o. ortaya konarak kupaya Galatu. 

Bugün yapılacak mühim maç 

Frenç Varoş 
Son zamanlarda men1leketimize gelen 

takımların en kuvvetlilerindendir 

sarav. Fenerbahçc. Bc!şiktaş. Vt~
fa. Beyoğluspor. Şişli klUpleri. 
nin girmesini ileri süren bir tek. 
lif yapıyor. 

Yurdun bir yanı, bu kış günü, 
yersiz yıtrtsuz, yiyeceksiz ateş.. 
siz inlerken, sporcu gençlik de 
vardım vazifesini ancak bu şc. 
kilde Ye parlak bir suretle ya. 
pabilir. 

HABER'in bu teklifi sporcu 
muhitte olduğu kadar her taraf. 
ta da umumi bir alaka uyan • 
dırmrştır. 

Beden Terbivesi genel direk. 
törü general Taner, bu teklifi 
hassasiyetle karşılamış, vaziyet_ 
le hemen alakadar olmuştur. 

Teklifi bildiren yazı dünkü 
HAber refikimizde çıktıktan ya. 
rım saat sonra evvela Vefa klü. 
b;i, matbaaya telefonla müraca_ 
nt ederek kendisinin (Yardım 

, kupası) nda maalmemnuniye 

Şehrimize gelen Macar .futbolcüleri Sirkeci garında 

Beden terbiyesi umum mü. M I k tt S 
dürlüğü İstanbul bölgesi tara.. ., em e e !, POT: 

i 
1 yer alacğını bildirmiştir. 

Haberin bu cok yerinde te. 

1 

!}ebbüsünde bütün soorcu gcnr.. 
!iğin önavak olacağından ve bu 
saha.da elinden gelecek her yar -
dımı esirgemiyeceğinden emL 
niz. 

fmdan 3 m aç yapmak üzere ----------------'-

şehrimize davet edilen Macarla- Edı·rnede Atatu" rk koşusu 
~~n 1::6:h~i e~~~~f:~h~~~ 
gelmişlerdir. 

18 futbolcu, bir idareci ve bir 
de antrenör olmak Uzere 20 kL 
şiden mürekkep kafile Bristol 
oteline inmişlerdir. 

Ta.mamile prof esvonel olan 
takım oyunculan içinde en az 1 
beynelmilel olmuş oyuncu bile ı 
beş kere m illi takımda yer al. 
mut bulunmaktadır. 
Bunların içinde, ~öhretleri Av. 

rupa hudutlarını bile aşmış olan 
meşhur Şaroşi kardeşler de var. 
dır. Bunlardan doktor olan Şa. 
roşi I. tam 57 defa beynelmilel 
olmuştur. Kardeşi Şaroşi III de 
beş defa milli takımda yer al. 
mrştır. 

Bundan başka 44 uefa bevncl. 
milel olan meşhur Louı. geliyor. 

Vnwmi miifctti.<ı general Kazım Dirik mü.<ıabakaya i.~tirak edc>ı 
<ıtletlcri. tebrik ediyor. 

J<)iirnc, (Hususi) - 27 Birin. 
cikanun çarşamba günü şehri. 
mizde Atatürk koşusu yapıldı. 

tarafından mükafatlar tevzi c. 
dilmiş, ayrıca koşuya iştirak e. 
den atlet ve takımlar tebrik edil. 
mişlcrdir. 

Fakat uzaktan yeşil, sarı. kır. 
mızı renkteki Habeş bayrağını 
gördüğü zaman bütün güclükleri 
ve hatta o sıralarda çektiği acıyı 
\, ile unutmuştu. Onun yavaı ya. 
vaş esen bir rüzgarla dalj?alanışı, 
şu yalçın dağlardaki aslanların 
dalgalanan yelelerini andırıyor
du. 

Geniş bir nefes aldı. 
Beyaz Habeş elbiseleri de gö· 

rünı:lü ve kayboldu. Başındaki fe
si, Eritreli İtalyan askerlerinin 
giydikleri ceketi çoktan atmış bu
lunuyordu. Son gücünü de harca
yarak kolunu salladı ve bağırdı: 

- Heeeyy !. .. Yabancı değil! ... 
Yabancı değil!... 

Önce birkaç kıvırcık saçlı ba! 
çalıların arkalarından fırladı. 
Sonra beyaz elbiseler de tekrar 
göründü. Mikael kendisini onlar· 
dan en öndekinin kolların• ancak 
atabildi ve kendinden geçti. 

Ne kadar nzama sonra kendisi
ne gelmişti. Ufak bir kasabaya 
götürdüler. Henüz oraya yaklaş
mışlardı ki yüzlerce, binlerce ki
şinin çığlıkları, matem sesleri du. 
yuldu. Girdikleri zaman çoluk, 
çocuk ağlayor, askerler ellerinde
ki silahları havaya kaldmp sal
lıyarak : 

- Öç!. .. Öç!... 
Diy~haykmyorlardı. 
- Ne olmuş? .. 
Diye sordu. 
- Kamasnak öldü! ... 
- Ne!... 
- Kamasnak öldü; İtalyanlar 

onu öldürdüler ... 
Mikael kendisini güç tutabildi; 

neredeyse o da şu zavallı kadın. 
lar ve çocuklar gibi haykıra hay
kıra ağlıyacaktı. 

Anlattılar: 

Kamasnak ~i(: ~OLqııce Adu. 
va dan daha ilerıfere gl<liııWı: bar 
çevirme hareketi yapmak için yo
la çıkan büyük bir İtalyan kolu
mı tek başına saatlerce durdur
muş, yüzlercesini yere sermiş; 
havadan bombalar yağdığı, gülle
ler. ve mit ralyözler onun bulun. 
duğu yeri altüst ettiği halde gö
zünü bile kırpmamış; ancak onun 
bu yiğitliği sayesin:le İtalyanlar 
bazı mühim noktaları vaktinde 
tutaımamışlar, Haı!leş aakerleri o 
zamana kadar toplanmış ve yetiş
miş ... 

Mikaelin yaralı olarak döndü. 
ğünü görenler ise şaşıyorlardı: 

- Biz seni ölmüş biliyorduk ... 
Oiyorlardr. 
Şimdi onun dönüşünü alkışla

vorlardı. 
• Bir matem ve bir sevin-ç aynı 
zamanda gönüllerde coşmuştu. 

Bu, anlatılması mümkün olnu. 
yan bir şeydi. 

4iki saat kadar sonra Ras Se
yum geldi; gözlerinin içi nemli 
idi; en çok güvendiği ve sevdiği 
mitralyözcüyü kaybetmiş olmak 
onu epeyce sarsmı!i3 benziyordu. 
Fakat buna rağmen kendisini tu
tuyordu. Mika elin elini sıkarken: 

Diyordu. 
Mikaelin yarası ağırlaştnı§tL 

Ras Seyum onun Adisababayl 
gönderilmesini emretti; s;ünkil 
burada iyi haktlamıyacak, bet1ci 
bu yüzden ölecekti. 

AdisalJaba yolu bir otomobil ı· 
çinı:ieki yaralıyı c;ok aarsmıyacak 
kadar iyi idi. Mikael or;rya ıı1" 
derken bir an önce iyi olarali tek· 
rar harp yerine dönmeyi dil§ünÜ· 
yordu. Her dakika Kamaanakın 
ölüsü etrafında ağlaşan çoluk ve 
çocuğun, silahlarını havaya kal• 
dırarak: 

- öç! ... ö çr... 
Diye haykıran silah arkadaıta· 

rının seslerini kulaklarında bulu
yordu. 

iyi bakım, iyi iliç ve tam bir 
dinleniş, delikanlı için bir ayıltına 
enjeksiyonu kadar şifalı oımuı· 
tu •• 

Birinciteşrinin on yedinci gün'il 
iıdi: henüz tamamen iyi oıma· 
mıkla beraber yarası kaparunıt 
bulunuyordu; korkulu zaman~r 
çoktan geçmitti; harbe gitmek ı .. 
çin acele ediyordu. Hastahanenitı 
müdürü olan bir Amerikalı dok· 
tor, üç gün sonra onun dilediJi 
yere gidebileceğini söylemi§tı· 
Fakat o sabah saraydan bir me
mur geldi. Mikaelin eğer mah%Ur 
yoksa Negüs tarafından çağ'ırıl
dığınr bildirdi. 
İmparator onu ayakta ka.rpla

dı; yiğitlik ve zekbını beğeıY.Siği
ni, vatan uğrunda yaptığı işJ.erirı 
karşılığını göreceğini söyledi. 

Mikael şu cevabı verdi: 
- Vatanın bize vereceği en 

büyük mükafat. onun ıükranrnı 
görebilmemizdir; bunu sizin al 
zımzd3n işitmekle bahtiyanm. 

! mparatorun önünde eğildi. 
Bu sırada dısandan uğultular. 

haykırmalar, silah şaktrtılan geU. 
yor. gittikçe artıyor -ve yak1atf.o 
yordu. 

Saray bakanı haber verdi: 
- Başlarında Raa Muluceta 

olduğu halde yüz on beş bin gö
nüllü sizi görmek istiyor. 

imparator gülümıek:li: 
- Geliyorum ... Hzırlanmız ! .. 
Saray bakanı çıkarken delikan-

lıya döndü: 
- Sen de yanımda bulun ve 

gör; uğradığımız haksızlığa karşı 
cesur ve şanlı Habeı milleti nasıl 
ayaklanıyor! ... 

- Bu, benim için büyük bir 
fırsat ve saadettir. 

Aradan yarım saat bile geçme
misti. 

f mparator geçit resminin yapı. 
lacağı büyük meydana geldi; üze
ri kırmızı sayvanlı ve bir karyo
la kadar geniş olan şatafatlı tah
tına oturdu. ilk defa olarak gri 
rcn·kte bir elbise giymi§ti. Bu, 
Habeş orduları ba§kumandanma 
mahsus bir kılıktı. Sağmda, ao
lunda ve arkasında nazırları var. 
dr. Onlann arasında da cepheye 
gitmek 'Üzere harp elbisesi giymjf 
olanlar çokluktu. 

(Daluı var) 
17 defa milli olmus bulunan 

Kiseli'yi bugün sol if' mevkiindc 
seyreceğiz. Kendisi iriyarı. gik. 
lü kuvvetli bir gençtir. En bü. 
yük meziveti de çok kuvvetli şüt 
çekmesi imiş. · 

Sai bek oynıyacak Polka da 
20 defa milli olmuş kıymetli bir 
oyuncudur. 

4.000 merelik mesafe üzerin
de yapılan bu bi.iyi.ik koşuya 
mektepli, asker ve klüpier dahil 
olmak üzere 80 atlet iştirak et. 
ti. Neticede cok gü1,el ve heye.. 
canJı geçen kovu u 11 dakika 
55-4 saniye ile Orta okuldan 
Orhan birincilikle bitirerek ko. 
nulan kupayı aldı. 

' B-=;tu'·nT A K s i M 1 B"w lstanbulu hayran eden büyük film. Reşat Nuri Güntekin'in Eaeri 

sinemasında 

Takım oyuncuları umumiyet. 
le irivarı insanlardır. Oyuncula. 
rından üç tanesi doktordur. 

Misafir ler, şehrimize gelme. 
den önce, evvelki hafta memle. 
ketimizde bulunan Yugoslavya 
klübü futbol takJmiyle yantıkla. 
rı maçı 8-0 kazanmışlardır. 
Frencvaroş ismi, zaten spor 

meraklılarına heyecan verme. 
ğe kafidir. Baştan a.c;ahya As o. 
vunculann teşkil ettiği bu ta. 
kımın bul!'iinkü ovununu bütün 
Rpor merakhlarınrn hevecan ve 
mPrakla bekledi~ tRbiidir. 

Bueiin misafir takıma karşı 
~ıkan muhtelit takımımız şu şe. 
kilde tertin edilmiıstir: 

Cihat - Adnan. Fanık - Fev_ 
:ti. Enver. ".\iusaa - Fikret. Şe_ 
ref. Melih, B uduri, Salahattin. 
Maçın hakemi Adnan Akın.. 

dır. 

Gelecek haftaki mektep 
maçlan tehir edildi 
Çarşamba gUnU Kızlar, ge

lecek Cumartesi gilı \ de Er
kekler arasında yapılacak mu. 

f h;tir. 

Diğer nctireler 5unlardır: 2 ci 
Hasan Öksüz. 3 üncü: Sabri. 

Müsabakadan sonra koşuyu 
kazanan üç <4tletl' umum müfet
tiş General Kazım Dirik ve vali 

Çerçeve 1 

Şair ve edip Necip Fazıl Kısakilre. 
gin, <Çerçeve) 1 imli yeni bir kitabı 
n!tlşar c-ttı. B ı kitap şairin, okuyucu. 
lar n<'zdinclc bUyük &.!Akalar uyandı
ran (Hnber) gazetesindeki Cıkralarl'e 
sair !ıkralannı lhti\·a etmektedir. şı. 
lrlerinde ve piyeslerinde olduğu gıbi 

Necip Fazıl Kıııakllre~ln kendisine ! 
has görüş, duyul' ve lfadP. f"diş tar_ 
zını canlandıran (Çerçeve), ta~ıtdığı 

fikir ve sanat kıymeti bakımından, 
güzide ııanatkArm diğer eserleriııe · eş 

olacak mahiyettedir. BlltUn kitapçı· 

!arda bulunan ( Çerçe\'e ı yl yeni 
TUrk -.kir neıninln bir örneği olarak 
okııyuculanmıza tıı.vsiye ederiz. 

Şimdiye kadar memleketim izde c:evrilen filmlerin en mükemmeli Rejisör: Faruk Kene; J 
Musiki: Bestekar Artaki - Baf} rollerde: Suavi - Nevzat - Nebahat - Mürvet Saniye -
Nevcivan - Sıtkı - Mehmet bir hazin mevzulu aile faciası - zevk alemleri - Tekke sahnel 
ri HALİL KAMiL Film Stüdyo su eseri. Seanslar: 1-2.30, 4.30 -~ ·~I) v 0 s:l. • 

·-----------------------------------------8 u a o N · T A T L 1 Norma Shearer 

l!!~?s~d~ HAY AL Ro~~de ClarkvÔable 
Bugün sa at 1 ve 2.30 da tenzilatlı Halk matineleri 
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Dost devletlerin fela-1 Mem e e 
. 

Diyarbakrrdaki 
b . · (Btlf. tarafı 1 jncide) 1 d:rdiği bir mesajda, zelzele fell. 
~le ~ekk~ edilerek bu dos. kctin:ien detayı en kuvvetli ıem-
ın · te~liflerınden Kızılay ce • pa!:i hid::r:ni bildirmiştir. 
ıy~tinm .haberdar edilmesile B. Çemb!rlayn, Türkiyeye talı· 

mıı olan vatandaşlarımızın im. aeb~biyet vcrmit olan hareketi- tadır. Bir günde yedi bin lira 
dadına kOflll&k, acılarını din • arzdJn müteessir olan kardetle- toplanmIŞtır. A vnca yiyecek ve 
dirmek, ihtiyaçlarını karşıla. : rimize yardı:n hususunda Türk pua toplanmasına hararetle de. 
mak için Büyilk Millet Meclısı milletinin göstermekte olduğu vam ed!livor. 

· tetkikleri 
~eZKQr b1:Iıkle ~ı2'.11a:f c2miyeti sen bir semp.:ti mesajı göndı:re-

mas halme ~tirılmıştir. c::ği t:ıhmin ediliyor. reisi Abdlllhalik Rendanın bı;ı,ş. milli tesanüt ve tefl:at tezahürü. Kazaların yardım komiteleri 
kanlı~ia ~~~ e~~n mılli nün ifa:iesi olan yardımlan neşre de faaliyetted~r. Vaki. felake~. 
vardım komıtesmm vılivet ve devam ediyoruz: ten Balıkesirtıler derm teessür 

Diyarbakır, 29 (A.A.) - DiJn 
akpm aaat 20 yl 20 ıeçe Diyar. 
bakıra gelen huaual trende umu• 
mi müfettit. vali ve sıhhat miip. 
virl Ue birlikte b61genin iskln a. 
ziyet!ni geç vakte kadar tetkik 
buyuran Milli Şefimiz, tchre iL 
bahleyin dokuzda çılmnşlardtr. 

" Ro1ma:ıya . hükQmeti, on mil- F ı·ansa Cumhurreisinin 
,,on eylik b!I' vardımda bulun. 

kanlarda teşekkW eden şubele. Merkez Ba.nkasr milli yardım ve matemdedir. 
ri dündenberi ealışmalarma baş. komitesi emrine 200 bi:ı lira tev. Maarif mensuplan ma· 
lamı, bulunmaktadır. di eylemittir. •• d be • • 

ltıak istedlğiııJ ve bu yardımm telgrafı 
tda.ba m.ilessi~ .~~masm~ temin Pariı, 29 (A.A.) - Havaa a. 
~~ tercih edıldıgı ta.~d:rde b~ jansı bildiriyor: . 
~et~ . ~ereste gcndermeyı Rci3icumhur B. Lcbrun, TUrki· 
.. ilndilğünU haber vermhı ve yede'ri zelzele fdal:etini haber 
"ost Rom bük· · - · · ~ 1 . en umetine 10 mıl. aln ab:az. Reisicumhur tmıet 

Anadolu ajansına bugün öğ. Onna:ı umum ır.UdürlilğU mer- aşlanndan yuz e §lDI 
leye kadar vıll~t ve kaza ko. kez vilayet ve te§kilitı me:nurla· veriyor 
mfte?erfnln mesa:leri etrafmda rı tarafından zelzele feliket.ıed·· 

Milli Şefi blltlln Diyarbakır 
halla istasyonda istikbal etmiftir. 

~ ~~i~Y~~rd.k~re~te~in tercih e • tnön:.i'y~ bir telgraf çek:rek b-J 
Y~an hU~~§~r. 

0 00 
• hab:rler karşısındaki derin beye. 

~elmiş olan ~2J'&flar millf yar. Jerine ilk yardım olarak 460 Ika Ankara, !9 ( A.A.) - Maarif 
dmı komitesi reisi Ab~Ulhal1ik verilmiştir. merkez teşkilAtmda çalışan ar. 

tnönil, ura De umumi mlllettJt
lilf. yeni lisenin bir pavyonunu 
şehir kiltilphaneelm, yeni halke
vini. b:lediyeyl, .ntveti ve uked 
milesseaeleri aaat 14 e kadar bi
rer ziyaret et:clf)er ft ille 
yemeğini umumi mlllettft mnde 
müfettişlik erklnı. civar villyet
ler valileri ve beJedive relaf)'le 
birlikte yemişlerdir. MilU Şefimia 
aut 17 de tekrar umumi millet. 
tf~lik evini ıerefiendlrerek bura. 
da ask:ri ve millkt mOeue1tJer a
likadarlarivle toplu bir halde c5-
rüı:nüfl:rdir. 

Ur kd e 1 1 · O Türk canını ve bütün Fransarun Türk 
ası na en veya bu k""""etta ·11 • • • • 'rak' • b.ldi bıalzemei s·'-h · .. ; ·' '" • • mı ::tının yasına ıştı ını ı r. 

Rends ~rafmdan dlln "Fürk m.:I· Turgutlu belediye mecliai 1000 kada!"lar zelzele feliketine uğra. 
'etine hıta~ ne~tJnış oldugu lira vermittir. yan Yurttaşlara yardım için mil
oo~nna~enın biltiln yurt~ en Yine dün ilk toplantıları yapan 1i komite emrine ikint'iki.nun 
sam. .ımt bır . makes buldugunu Kas~amonu milli yardım komite. 1940 ayhklarmd1n, safi tutan 
b ld! ektedır 100 liraya kadar olanlardan 
ı ·rm · ai ilk yardım olarak Kızılay u. yüzde 5. 200 e kadar olanlar _ 

•LI ıye 2'cnc.:ermege mirtir 
~ade bulundu~u haber ver. U'' :r ı' B • • • 1 • 
~ış ve malzemt>i sıhhiyenin t "' t"-ra oriaın tazıyet erı 
cıh edileceği te~ekkurıerle d~~t SC>fya, 29 (A.A.) - Kral Bo-
t;:.nan hükfunetine bildirilmiş rls, n:-ay nazın B. Gruev'i Tür. 

• • kiyenin Sofya eldsi B. Berker'in 
Bu tel~ara nazaran. komi. ır.u:ni m'erke.zine 4000, Çan!cın dan vüzde yedi bu,.uk daha yu. 

telerin teşekkillünU müteakip komitesi 1500, Beypazar 2000, karı maaş alanlardan yilzde ıo 
ılk yardım olarak derhal Antak. G:rede "kazası 1000 lira gönder- nisbetinde para kesilf""~~lni ka • 
vadan 1000, Es!dııehirden 1500, miş bul:.:nuycrlar. rarlastuınıolardır. BUtOn maa. 
Fenikeden 500, M-ılatyadan bin Zonguldak dün yaptığı 35 bin rif mP.nsunlarmm a:vnı nf&bette 
160, Aluebirden 600 ve Adana. liradan lxışka bu~ün de 13 bin li- yardıma ~tirak edecekleri mem.. 

J ~~nlstanm Ankara bilyfik nezdine yollıyarak son zelzele fe. 
e çısı yardım olamak üzere Kı. Iaketi ka~ısında ta.ziyetlerinin ve 
:aya 500 Tllrk lirası teberru. ce-npati7inin Reisicumhur tamet 

bulunm~~. tn5nü'ye bildirilmesini elciı:!en 
Bulgarfotanm yardımı rica etmitt:r. Başvekil Kö;ei~-
Sofy.ı, 29 (Husu:;i) _ N ,_ n?f adma da prctokol tefi B:lı· 

dsn da 10.000 lira gönderilmiş. ra tebcrrü etmiıtir. nunJvetle haber alınmıştır. 
tir. Adliye VekA.leti merkez te~ki· "- --, .... a Hu!~·k talebe-

azır.nsr f T ..• · 1 • • • • t d tn:clisinin bURiln!.."ii topla:ıtı d3 no , ur~ıve e ;ısına zıyare e c· 
Türkiye cumhuriyetiru'.. u. - aıdn _ r:k avnr felaket karpsır.da Bul-

Bıınlardan ba,ka Posof me. lltı ve bun3 bağlı mahkemeler ~ ....... · ua 

murlar klübil azatan Kızılay u.. menauplan 6000 lira vermitler. lerinin tebernılan Millet Meclisinin 
dUnkU toplantısında 

.• gra ı•sı h"J • · · · tl · i b:' Yer aarsıtrsı f etiketi de b h': g:?r u mmetın-11 tazı ye :nn u. a ıs di . . 
l!>evzuu edilerek komşu c!evlet mııştir. 

mumi merkezine 771. Bursa mu. dir. 
<ıllimleri 500, y!ne Bursanm Hakkari ve Kırfehir memurla. 
Gürsu nahivesi halkı 280 lira n mac:şlannm yüzde onunu, Muş 
~önderdikJeri Jibl AdaN men. viliyetl ınemurbn iatihkakbrının 
sucat fabrikaaı sahibi Hamdi yilzde betini, Antakya memurları 
15.000 lira teberru evlenıiftlr. da maaşlar.nın yüzde onunu ter

Ankara. !9 ( A.A.) - Hukuk 
fakültesi talel:eleri bug(ln yap. 
tıklan tonlantıda hareketlarz 
felaketzedelerine geniş mikyas. 
ta yardmılarda bulunmak için 
bazı karerlar atmıır'ar.ı)ır. Bu a. 
rads leylf fakülte ·talebesi ken. 
dilerJne verilen vemeklt"rfn bf. 
rer kabmın ve vlrıe falrlUte ta. 
rafından kendiJerıne yamhn 
masraflarm bir lmm:mm bu fe. 
IS.ket gören kP.rdeıılerJmfze ay • 
nlmasmı fakU!te idaresinden ri. 
ca eylemişlerdir. 

!11~etin bö7le bir anda yardımı~~ Paris Vilayet Meclisi 
lftırak ~:::.il:ncsi ve bu cümleden Re:oinin telgra" h 
olarak ıkı rrilyon J:valık imaat • 
tniliemesi ile gıda rr.:add• ~ • Parıs, 29 (A.A.) - Havas •· 
hm-" -sının · L'I ·'' • uıııouınet na:nına satın alı " 1 Jl!lsı ı..;ı :ıırıyor: 

n .. ra.t p · ıı ·1~ 1i • en yakın b!r zatı:anda .. d •1 ans umumı vı e1vet mee sı 
gon en._ · · B B Til k. :- P · ıneai kararllşhnlmıştır reısı . es, r ıyenuı ans 

lngiliz Kralının t 1 fı büyük el-'.si-:e bir tel.,.ral çel:e· 
L • e gra re~:, Türkiyedeki zelzele felaketi 

1.2non~ı:ı::ı.2? (A.A.) - Reutcr kuşısmda derin taziyetlerinin 
J sı 1 •.rıyor: Ti.!rklye cumhuriveti büldllnetine 

d Kral JcrJ, sen gilnl:rde Ana- foJS5-mı rica etmiştir 
d~Juda vu~ua gel:n zelzelelerden B.' Bos. bu t~lgraf;nc'a. "'Pari~ 
bi Ja71 Türkiye Cumhurrebine h"lk·nrı, dost ve ı-dık Türk mit-

r t7zfyett:!PTalı gön·'crmi~tir. lctin:n bu fell':et karş,sındaki yL 
B.rıt:n~ h~rr.r:i de' Anl:ara. sına bütün kalbi ile i~tirak etmek. 

dakı buylik clçısi detaletiyle gö:l. te olduğunu" da b'.Jdirmi,tir. 

Dumlupınar vapuru bugün Ordu 
ve Giresuna gidiyor 

(B"f ftmt./ı 1 ınoWe) 
Ferit ZUhtU, Kızılay Istanbul 
mUmessm lsmail Cemal, Tica· 
ret odası reisi Mithat Nemli. 
Basın Blrlifrl İstanbul mınta
kası reisi Hakkı Tarık Us, Ma· 
arif MüdUrU Tevfik Kut, Vali 
muavini Haı.tkk Nihat Pepeyi
den mıırekkep olmak üzere bir 
komite seçilmiştir. 

Komite her gUn öğleden son
ra vlla.yette toplan:!c:ıhtır. 

Vali Lfltfi I .. ırdar içtimadan 
sonra demiştir ki: 

.. İstanbul Yardım komitesi 
ve buna bağlı olarak kazalar· 
dakl komiteler yarından itiba
ren faaliyete geçiyor. Kaza ve 
.oahlyelerdekl komiteler Kızıl· 
a.y şubeleriyle müştereken ay· 
nen ve nakten vAkf olacak te
berrUlert toplayacaklardır. 

~IM~.WAi.~_,, 
para yardmıma gegllecektlr. 

Dumlupınar vapuru Ue fel!
k~t:?:d:hre gönden1ccek mad
delerin mll:tarlan ve bunlan teber. 
ril eden flrmalarm lalmlerl IUD

lardır: 

Kunduracılar kooperatifi 3000 
çift ayakkabı, listik fabrikalan 
5000 kaloş, çapa marka fabrikalı 
lf;-00 liralık çorba komprimesi, sa
bun fabrikalan 14000 kilo sabun, 
çikolata ve taban helva fabrikala-

A vnlyat Uz.erlne yapılan yar. ket:nlşl:rdir. 
dımtar da mllhlm bf r miktara Bunlardan maada Kırıehir ko
varmaktadır: Antalva tüccarla. miteai merkezde 300 ailenin iskA· 
rmdan Ali Oğuz 900 liralık pi. nını deruhte eylemiş, Cerede bin 
rinç, Arif Karabanıt ile Meh. parcadan fazla eşya toplamıştır. 
met Ali Günen de 10 çuval un Zonguldak da dün topladığı 
teberru etmMer ve bunları dün ı 500 pafça eşyavı derhal trenle 
trerle Erzineana sevkeylemig • Sivasa göndermiştir. 
lerdir. 

l-faTatya kadmlan aramda Balıkesirliler bir günde 
te~e!dtUI eden komiteve de bir iki 7 .000 lira verdiler 
saat gibi kısa bir z:ıman içinde 
6.000 kilo bulgur ile müteaddit 
teneke kavurma ve yağ tebemi 
edilmiştir. 

Anbn, 29 (A.A.) - Yurdu-

Balıkesir, !9 ( A.A.) - Balı. 
kesirde t~kkiil eden mlJli yar. 
drm komitesi zelzele f elaketze. 
de!erine yardım için faaliyete 

lzmirliler dün 10.000 
lira verdiler 

lzmir, !9 (Hwrusi) - lzmir
liler bugün Kıztlava 10000 lira 
verdiler. Terzi kalfası Nihat nf. 
f8J1 vilztl~il teberru etti. 

Dün Tokatta 
bir zelzele 

şiddetli 
oldu-

Tokat, !9 ( A.A.) - Bu sa../ Poske kayllnde mWıim zararlar 1 mm dilnkD tebli~tı fizerlne zet. 
bah· saat 2 de vfllyet merkea ve vardır. z~e mmtakasına mücavir vill. 
mülhakatında yeıı.fden §fddetli Alansa köyilnde 40 ev yıkıl. vetıer kendi ~ı ihtiyaçtan 
yer sarsıntısı olmuş, b!r çok bi. mıştır. Diğer bazı köylerde de için lizım olan lliç ve tıbbi 
naJar yıkılmıştır. Saramtı leh. ıı~ zayiat olduju zannedil. malzemeden fazla olanlarmı 
rin cenubu;ıda JtflrU!tülü olarak 'Dektedir. derhal zebele mmtakuma gön. 
duyulmqtur. Jki imdat treni Erzin· dermeğe başlamı~ardır. 

Evvelki günkü zelzele cana vardı iki doktor ve bir eczacı 
rin!ı~ !!_[f~·~.-=. 2b7 Bi. Enine~"? t9 ( A.A.) - Yolda meLus Erzincana 

un ~ Yuau ulan bekJiven ıki yolcu trenf dün Er. • • 
yer sarsmtJsı bır çok yerlerde zincana varm~ Bunlardan gıdıyor 
oldufu gibi Erzurum, Gllmüp... bqka ilk imdat b-enf de VUJl Ankara, !9 ( A.A.) - 30 ilk. 
nede de hssedilmi§tir. Bu hare. olmuştur. lkincl imdat treni kAnun sabahı Ankaradan zelze. 
ketlarz Erzunımda ikiyi beş ge. Divrikten hareket etmi' olup le mıntakasma hareket edece!r 
c;e duyulmuş ve §i~detıf olarak saat 16 da buraya gelecektir. olan hususi bir tttnle. Kızılavm 
altı !aniye stirmilştilr. Halk kor. 1Uı: yaralı treni de Erz!ncan. 300 yataklı bir numaralı çadm 
~dan sokaklara fırlamıştır. dan hareket etmiştir. imdat hastımesi gönderilmekte. 
NUfusça zayiat ve maddi hasar Erzurum. !9 ( A.A.) - Bir dir. 
yok~.. yardmı katan bu sabah beşte Hastane. rönt"'m cihazf!e. da. 

Gumilganede ver sa.rsmbsı sa. Erzurumdan Enincana hareket hflf ve intan! lAQc>ratuvarJarla 
at yed!den on beşe kadar fası. etmiştir. mlicebhez ve icabında sarı has. 
lalar~a devam etmi~ir. M~r~ez.. Zelzele mıntakasına talıklarla da mUcıtdele etmek L 
de bır zuar kaydedilnıemıgtır. "I" .. d "idi çin tertibatı havidir. 

rı 16000 kilo taban helvası, idrofll 
pamuk fabrikaları 200 kilo sargı 

pamuğu, konserve fabrikalan 2000 
kutu konserve, Bahariye meııau • 
cat fabrikası 2r:o metre kalm aa
yak, keten kendir fabrikam bir mo 
tör ip, makarna fabrikalan 6500 
kilo makarna. Karamflrsel fahri • 
kası 250 battaniye, Değirmenler 
500 çuval un. Defterdar dokuma 
limted şirketi 250 metre kalm bez, 
Şark suEam yağı fabrikası 100 te

evlerin duvarlan tamamen çat. AnT:ara, S9 ( A.A.) - Vila. favct edecek muhteJJf milte-has. 
KHkit kasabamda bir kısım 1 ı aç gon erı Hastane treninde fht!yaca kL 

lamt§ ve telgrafhane harap bir yetlerden P.'elel\ hater~ere gq,re szsl:ır meyanında Bı,rsa mebusu 
bale gelm~ir. Seksen hanelik Başvekil Doktor Refik Sayda.. oT>eratör doktor Sadi F' onuk. 

Felakete kurban giden
ler için iki dakika 

ıükUt edildi 
Ankara, !9 ( A.A.) - B. 1-L 

Meclisi bu~ Şemsettin Gtlnal. 
taym başkanlıimda toplaJUIUI 
ve reis celseyi §11 sözlerle açıDJI. 
tır: 

"Muhterem arkadq]ar, feJI. 
ket sahalarından peyderpey a. 
iman haberlere nazaran pek çok 
vatandqlarm bu feinete kur • 
ban ~ttikleri anlqılıyor. Ara. 
mızdan aYİ1lan bu masum va • 
tandaşlarm hatırumr tebcllm 
muhterem heyetinizi iki dakfb. 
kafmen sUkQta davet ediyoram,, 

Meclis a~ kalkarak iki da. 
kika silkflt etmek suretDe bu._ 
ziz kardef'leıimlziıı hatJralarml 
anmt$1ardİr. 

Meclis bunu mUtealdp nana. 
mesfndekl maddeler.iıl m .... 
resine ~rek hizmetten ayn • 
lan bazı memur ve mUstabdem. 
!erin yanamJVaeakJan lflere alt· 
kanun ile Tilrk!vede baro mu. 
hı ve mühimmatı yaoan h111U81 
sanavi mileuesclerfnln kontro. 
!una. umuru belediyeye mUt.eal. 
lik ahkamı cezai'8Ye dafr kana. · 
n.un bir maddesinin defiftiıilme. 
sins ait lAvihalann ı el mUza. 
kereterini yaparak tuvlp eyle. 
mMir. 
· Meclis önDmllz.deki çarpmM 
~U toolanacaktır. 

18 yaımda bir 1nai1iz 
tayyareciıine nipn 

verileli 
Londra. !9 ( A.A. ) - 18 ,a. 

şmda olan en ftDÇ İngflb pilo. 
tu Roland Driver'e buglbı Dlean 
verilmi§tir. 

Yann sabah Giresun ve Or. 
duya iki sıhhi heyet gönderi· 
Yoruz. Bu heyetler birer serta. 
blbln başkanlığında ikişer 
<doktor, hast:ıbakıcı, sıhhiye 
memuru ve idare memurun 
dan mürekkeptir. Bunların gi· 
deceklert Dumlupınar vapuru 
tle de eczqı tıbbiye, Yiyecek 
\re giyecek gönderJlmektedlr ... 

Glresuna gidecek heyete Ço
cut hastahanesfnfn başhekimi 
lUfat Hamdi, Orduya gidecek 
heyete Doktor Failt riyaset 
'etmaktedlr. 

neke yağ. 

Ktıthrmak kazası 
nın masulirati 

Finliler Sovyet toprak· 
Edil"1'e mebusu doktor Fatma 
Memjk ve Erzincan mebusu ec. 
zacı ~alih Başotaç da bulunmak. 
tadırlar. 

Driver, Helicroland berinde 
vaoılan bir fltlk111af UÇUfU eaa. 
amda arkadaşı aldllkten aonra 
mitralyözü fJd aynlmcaya b. 
dar ateş etmı,. taynre ha.sar& 
umvarak avaklan havada hal. 
dt"h halde bütiln tavyareve si. 
ravet tehlikesi ,,.a.t:eren vumr 
söndUnnUş ve tn~iliz sahilleri 
vakmında mecburi bir lnif yap. 
ma~a muvaffak olmuttur. 

Bir Ermeni doktor da dUn 
\'UAyete .gelerek bflfiil çalış. 
nıak arzusunda olduğunu söy
lemiştir. 

Dun KıııJaya müracaat ede· 
!'ek teberruda bulunanlar bir 
hayli olmuştur. DUnkU Yeknn 
10 bfn lirayı gecmlştlr. 
lsTANBUL FABRİKATÖRLERi 

VE 8AN4yt ERDA.BiNiN 
Y4BDIMI 

lstanbul f&bltkatörleri ve sanayi 
erbabı !dUn ~fledcn sonra Tica
ret odasında toplanarak zelzele te
l&k&tzedclerbıe geıılş mikyasta 
yardımda bulunmağa karar vermiş.. 
terdir. Fabrlkatarler, lmalAUarm • 
dan derhal mWıiın kararını bu aa
bak uat 10 da huausı ıurette 
learadenlze gidecek Dumlupmar 
l'apunıyJa fellket mıııtakalarma 

t&ultNoeklenUr. 
tık IVtl olan bu Jardml ,.ınm 

Myecelr, I~ ve JfYecek madde
lfri llzerlnde yapılnıaktadır. Tabla· 

(Brıf tarafı 1 incide) 
Fakat muhakkak olan bir 

nokta var ld, bu da Kızılll'Dla· 
ğın esld ve artık işe 7aramaz 
oldoktJ fc;f n devlet denfzyollara 
idaresi tarafm~n satıımıf ol
masıdır. Bu geml)"I fO•k 
prim De de olsa sl~rta şirket· 
lerlnln kabul etmemekte ba
lonmasıdır. 

İşin hakikaten çok acı olan 
tarafı da budur. Bugün Avro· 
pada büyük bir harp var. İn· 
glltere limanlarının hepsi de 
tehlikeli maynlar ile doludur. 
Böyle olmakla beraber Jine 
ln3Wz Umanlarma girip çıkan 
ticaret gemileri befDelmlleJ 
si,'.;Orta kumpanyalan tarafın· 
dan sigorta et'lllebW)"OI". Sulh 
içinde olan memlekedmizln su· 
larm:!a birçok kücü.,.. bil)"ftk 
gemiler ise bJç bir sigorta fil"· 
keti taratmdan kabul edilme
dikleri halde 7fne •9yrlseter 
fmka\nmı bula~J'OI'· Bu gemi· 
ler fç~rfsfnde ~·· ane ba· 
balannm bayatları taHhtn 16t· 
tona terkoluııuyor. 

Hpıaalan-

ların_da dövüşüyor 
Belsink1. 99 (A.A.) - Fln·ı edfJmlştlr. Dllşman buı Uıerln· 

ıandlya resmi tebliği: de birçok ceset bıraltmıetır. 
Karell berzahında Sovyet Sovyet kuvvetleri, tankla-

kıtaatı Suvanto Te Kelga göl- rın da yardımı ile, Hatjalakl 
lerl nzerlnde taarruzlara de- ve Suma ve keza Suma.Ue mu. 
vam etmiştir. Suvanto gölUnll alojarvl arasında ve bizzat 
geçmefe muvaffak ola.ıı Sov· . Mualojarvl'de taarruzlarda bu· 
Yet alayları mukabil taarruz- lunniuştur. Bu taarruzlar tard· 
ıarımızla geri atılmıetır. Mu- olunmuştur. 
barebe çok şiddetli olmuş, iki Diğer kısımlarda yalnız top
Sovyet bölUğtl tamamfle imha cu faaliyeti olmuş ve bu ateş 

bazı noktalarda bilhassa çok 
mızda se)"l'lsefer edecek ce,:t; şiddetlenmiştir. 
ler berindeki fenni milrak Ladoga gölünUn şimali şar
lşlnl daha ciddi esaslara bal· kisinde ve Lleska'nın şarkında 
lamak. KızıJırm&k vufyetlnde lmarl mıntakasını:la muhare
olan aemflerl ~ olmazsa mec- beler Sovyet topraklarında ce. 
bari 816()rta asulilne tAbl tut· reyan etmektedir. Düşman 
mü l.Azımdır, bizzat ken:H topraklarında 

Sonra Tilrk Umanlan ara- Lleskanın şimali şarktsine sU· 
smda fllepçlllk eden aıemllere rUlmllştUr. 
kaptan intihabı da bir mesele- ------------
dlr. J)enllcUil clbl KISllırJmk Ya ö mur 
npul'llDUD Sinop Umanmm . , 
kaJ'abldanna ÇSl!>&l'Ü batma· Evvelki glinderberl f&S?lalı 
sı ,anbf rota takip etmeet ise ı tekilde ya~an ya~ur dUn de 
b1I teJdldeld bat& da k&ptf\n dinmemiştir. Geoe yansma ka. 
meselellnla ehemnrl7ettnl gör dar bazan ıfddetli olarak tur. 
t.edr. ABDI U8 'lalı bir ekiJde devam e~Jr. 

lst. P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz iki No.lı deniz motorbotunun tekne tAmlrl işi acıt ekslft• 

meye konulmu,ıur. Ekslllme 10/1/940 tarihine rHllıyan c1r .. mba .... 
nD saat 14,45 le e." Postahane blnHı birinci kalla P. T. T. UidDrlOll 
odasındı toplanacak MDdDrlllk Alım Salam Komisyonunda ppılacaklll'. 

Keşif bedeıı 5'50 lira, muvakkat teminat 4 l lira 25 kuruştur. 
Taliplerin olbaptakl keşif •e şartnamesini ıarmek lbere phıma 

gftnlerinde mezkClr MOdilrlllk idari kalem levazım lusmına, eksiltme da 
ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu •e bu ılbl işleri yapmakla 
oldu~na dair bir makamdan elinde mevcut olması lhua ıelen •esik& 
ile komisyona müracaatları. · (10601) 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
F&Uhte Kumrulumeaclt maballealnde Tekke aokalmda 415 No.nda o. 

turmakta iken §imdi ikametgahı mqbul Kuatata kw EmJJıe Yadlg'lra l1ID 
yollyle IOD tebliğ: 

Sandıgımızd:uı 3/12/930 tarlhlDcle 203M hesap No.aDe aldalaPI 
(300) liraya karf1 Kumkapıda eakJ TWbentçJ H~tlln. ,.a Kuaal 
Sadi maballealDID Eakl etıceçeımo, yeni Hemı,erf aokaJIDJa, Nld 
32, yeni 40/ 1 en yeni 2S num:ıra.lr k.1Jlr evi bırlncl do?l'\'Celle fıw>tell 
etmıı idiniz, vadeslnJe ödemedfğinlzJen li/ 12."D37 tnrihlnde bn~ nuktan 
faiz, komisyon ve diğer mıuraflarla beraber ( "37) hra (86) kunap ..,_ 
mlfln'. Bu aebeple 937/183 No.b doayaya ve 3:?02 !l;o,ı: kanuna • .., .. ._ 
yapılan takip ve açık artbrma neUcCllnde evvelki mUttertnln attt.ırma W. 
Uııl vermemesinden do'ayı JCmnlyet SaDdıtı nlzamnameainla • UDC!U ....._ 

ıd muclb!nce açık arttırma neUceaüıde mezkQr gayri r.ıenkul ıno Ura -..a.e 
talibine m~.,lll::uı.tcn ibate ec:Wmlftlr. ~bu l'An tarihinden r.ıtıarn tıer 9' 
lçtnde mıı7.kft:- nrr.ııanl~r 11• Sanıtığmuıa mUracaatıa bMCtl ~~ 
takdlr.ıe la.ti lha'le karan Vtırltmck tlzcre dosyanm icra bAklmJJttae tndl 
oıaucatı ... awaıum. ••Jce••• Ula oıaıa:ı u..nı 11&11 ........ <ı.mı 



.; - V AlCIT 30 BIRINdRANUN 1939 

Güzelliği hem yaratan, hem 
tam amllyan 
bir iksirdir. 
Bu güzel çehreyi aydın 
latan gllneş, şilphesiı 

inci dlşlNdir. Ll'lkin 
o dişlere cnrı veren de 

şil phesi1-, 

btanbul A"11ye lZ nd Hukulc Mah. 

l 
l<emeıılnden: 

MUddel: Ata Unan. 
Müddeialeyh: Bahtiyar Fatih liman 

1 
ağa mah. Ders nazırı sokak No. 27 

MUddel Ata tarafından mUdclaleyh 
1 Bahtiyar aleyhine açılan boşanma da-
vası için mUddelaleyhln 26 12 1939 
Salı günU saat (9 30) dıı mahkeme. 
mizde hazır bulunması l!lzumu llAnen 
tebliğ edilmesi üzerine mumnlleyhin 
o gUn gelmemesi \'eya bir vekil gön. 
dermemeıılne mebni (geçimsizliğe se· 
bebiyet ver<liğlnlz şahitlerin şahade. 

tinden hahslle) hakkında gıyep kararı 
ittihaz olunmuş ve lmltı kılınan bu 
karara alt ihbarnamenin bir nüshası 
da mahkeme divanhanesine aııılmış ve 
keyfiyetin on beş gün mUddeUe nıı.nı 

lçln tahkikatın 18/1 1910 Perşembe 

günU saat (9 30) za kadar bırakılmış 
olduğu tebliğ yerine geçmek Uzerc 
llA.n olunur. (30977) 

'' Radvolin,, dir 
."iz de ayni gUzelllğı 1 _Or iRFAN KAYRA 1 
elde edeblllrsinlz. Fa. RöNTGEN ~UTEHASSIS I 
kat lıunun için ilk şart Türbe, Bozkurd Kıraatha 

her yemekten sonra rer sokak No. 8 10 Öğleden 

Ani tesir 
Baş, Diş, Nezle, Grip 
ROMA TiZMA, SOGUK ALGINLICI 

ve '1üt:in aerıların• derhal keser . 

Lüzumunda ~ünılr ~ 

kaşe alın:ıhlli· 

sabah, öğle \'0 akşanı 

1 
nesi karşısında eski Klo:J Fa· ı 

gUnde 3 defa sonra 3 ten 7 ye kadaro. . GllElllilllll ; 

• 
ı 

ile dişlerinizi fırçalamaktır. 
••HJ§ x ccw •• ., ... 

j Deniz Levazım Satınalma Komısyonu ıllnları 
1 - Tahmin edilen bedeli (:H.500) lira ul.ın (1:>0) tun kıılın Ben· 

zinln, 4 lkıhcikAnun 940 tarihine rnsllı)an Perşeın!Je gunü saal 11 de 
ı>azartıkla eksiltmesi ) :ıpıl:ıcııktır. 

2 - llk ıeıııinatı ('.!587) !ıra (50) kuruş olup şartnamesi her gün Ko· 
nıls)ondan {li3) kuruş Ledel nıukahilinde alınabilir. 

J - isteklilerin belli gün ,.e saatle Kasırııpaşada !Julunan Komi 
)ona müracaatları. ( 10595) 

* * * 
l - T:ıhmin edilen heıleli (48.000) lira olan 100 lon Mobil Oil B. IJ. 

ınakını )ağının, 2 lkincikAnun 940 tarihine rastlıyan Salı günü s:ı:ıl 
H.30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - ilk teınin:ıtı (3600) lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
(240J kuruş lıcdel mukabilinde alınabilir. 

3 - lstcl.:lılcrin lıelll gün ve saatte Kısımpaşada bulunan Komisyo-
na nıilracaatl:ırı. (10596) 

* * * 
1 - TM hm in edilen bedeli ( 16.000) lira olan (51n ton le ce benzi-

n in, 4 1Ldncık3nun !HO tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14.30 da 
vıızarltklıı cksıllme~i yapılacaktır. 

:l - i li.; teminatı (1200) lira olup şartnamesi komisyondan her gün 
ıırıtıımrr. 

3 - isteklilerin belli gün ve saatte Kuınıpaşada bulunan Komi'-
)ona müracaatları. (10592) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli (H0.880) lira olan (2000) ton Mıızotnn, 

2 1 1.:incildınun 940 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15.30 da pazarlıkla 
eksi llınesi ) a pılaca klı r . 

2 - ilk temın:ıtı (829.f) lir:ı oluıl şartnamesi (i05) kuruş hede! mu
kabilinde Koınis)oııdan alınabilir. 

3 - htelı:lilerln belli gün \'C saatte Kasımpa,ada bulunan Komİ'i· 
yona müracaatları. ( 1059!) 

•• * 
1 - Tahmin edilen bedeli (!5.0i5) lira olan (150) ton ~lo!orinin, 

2 l kincikanun 940 tarihine r:ısllıyan Salı giinü saat lli.30 d;ı pazarlıkl:ı 

cksillınesi ;rnpılııcaktır. 
2 - İlk teminatı (1130) lira (63) kuruş olup ş:ırınamesl her gün 

Komisyondan alınabilir. 
3 - isteklilerin Kasımp:ışada bulunan Komisyona belli l{Ün \'e sa-

atte müracaatları. (10593) 

• • • 
1 - Tahmin edlien bedeli (45.000) lira olan 100 ton D. T. E. Tür-

bin )ağının, 2 lkincikanun 940 tarihine rastlıyan S:ılı günü s:ıat 11 de 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminalı (3375) lira olup şartnamesi her gün (225) kuru, 
bedri mukalıilinıle Koıni~yoııılan alınabilir. 

3 - t teklilerin belli gün \"e saatle Kasımpa~ada bulunan Komisyo-
na müracaatları . (10590 

• * • 
Muhammen 

bedeli 

Sııtı r eti beher kilo~u 3L21i 
Karaman eli ., ., ·'1 .89 
Kuzu eti ,. ,, 4 6.31 
I>ağlıc eti ., ,, ·Ci.00 
Kıvırrık eti ., .. 50.00 

1 - Heybe1iailada bulunan Deniz Harp Okulu ihti) :ıcı ıcın 1200 
kilo ~ıtır, 7-425 kilo kuzu, 800 kilo karaman koyun etile :! 1.313 kilo dıığ
Jı c ve)D kı'fırcık ko)un e linin kapalı zarrıa eksiltıııe~i l l lkincikiinun 
940 tarıhine rastlQ:ın Perşembe gıınü saat H,30 dıı )apılacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri )uk:ırd:ı yazılı olıın hu ellerin ilk lcnıl
natı (1173) lira (10) kuıu5 olup ş:ırtnnınesi her gün Koıııisyoııılnn alı
nabilir. 

3 - htekJıleriıı 2.ııo Rlllı kanunun t:ıriratı ılahilinıle ıonıim eıle· 

cekleri kap:ılı leklir mektuplıırını rn geç helli gün ve saııtten bir 'laal 
en eline kadar K:ı~ınııı.ı,ndıı bıılıınıın Komi~} on B:ışkanlığına m:ıklıuz 
nıukabitınde Hrınelerı. (10504) 

• • • 
Mııhn111111en 

lıedcli 

-----
Sığır eti ne her kilo'u c:u.:wı K11ru5 
K:ı raııınn eli .. ( 41.1\!J) 
Kuzu eti .. (46.JI) .. 
I>:ığlıç rti ,. ,. (45.110) .. 
Kınrt·ık tli .. .. (:i0.00) .. 

1 - 9!1.000 lılo 'ığır eıı, 28.00n kilo kıızu rti, fıi.5fı:ı l.ilo karaman 
koyun eti ~c 2 0.000 kilo ,J.ığlıç \C~.ı kn ırcık elının k.ıpalı ı:ırrıa c:. ıll

ıne~i 1 ı l kıncıkiınıın 940 tarıhıne ra~tlı):ırı Pcrşeınlıe giiniı s:ıat l l de 
yapıl:ıeııklır. 

2 - İ<şl>ıı l'Ilerin ilk temin:ııı (j283J lira (78) l.:urıı, olup 5:ırtnıı 
mrsi (40• l kıırıı~ hedel muknlıilınde Komis~ondan her gun alın:ıbılır. 

~ - fsh'klıll·rın 24!)() s.l\ ılı kanunun t:ırir.ıtı d.ıhiliıu)e tanzim rdt•· 
ceklcri kapalı tekli( mektuplarını en ırç belli gun \"C s:ı:ıllcn lıir s:ınl 

1 
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ist. Vakıflar Direktörlüğ~ U-nları:· 

Yukarda yazılı mahaller 941 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya veril. 
mek Uzere açık arttırmaya çıkarılmı$tır. lstekliler 2 K~nunusanl 910 Salı 
günU aaat on beşe kadar Çemberlltıışta İstanbul Vakıflar Ba,mUdUrlU!!ilnde 
Vakıf Akarlar Kalemlne gelmeleri. (10630) 

Muhammen olaıı :.ınkhap m ~örte ı ı:c t'-- • ruatı 
14/2/1940 Çarşamba gUnU saat 15,30 da kııpalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (i50) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları \'e tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri ııı.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada :Malzeme D:ı.lrcslntlen. Haydar. 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (10i19) 

1 Askeri Fabrika1ar Satmalma Kom·syonu ı l an.ar~I 
16 Kalem Çelik l\lınncnk 

Tahmin edilen bedeli (5:'>.000) lira olan 16 kalem çelik Aslı;eri Fabrika. 
lar Umum MUdUrJUğU Merkez Satınalma Komisyonunca J0/1 940 Çarııamba 
gUnU 1aat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (75) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin mu\·akkat teminat olan (4000) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerlnd<'ki vesalkle Komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alAkadar tuccardan olduklarına dair Ticaret Odası 
vesikasıle mezkQr gUn ve saatte Komlııyona müracaatları. (10801) 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
Orduya Ucretıl telli ve telsiz makinist ustası almııcaktır. Taliplerin Ko. 

mutanlık II. Ş.sine rnUracaat etme!cri. (10862) 

evveline kııılar 1\a~ımp:ış:ıda lıulıınaıı 

nıııka!Jilindc vermeler 1. 
.,,. * * 

Kofüis)On !Joşk:ınlığına m:ıkbU7. 
(10505) 

M. ~f. Y. J>cıı lz ~lcrkcz ı-Jatmnlmn l \:omisy o nunda n : 

Adet C l N S 1 Bı·hrrlnln 1• l)nh l "ekQn 

1 30 Beyğlr kuvvetinde 4400 Lira 26400 

Dizel Cenereytör 

2 45 Beyğlr kun·ctınde 
Dizel Cencreylör MSO Lira 10960 

- --
3i3GO Llrn 

l) H<'pslnln tahmin edilen bedeli 37360 lira olan sekiz adet Dizel Cc
nercytörUn pazarlıkla mUnakasası 4 l 1940 tarihine rastlayan f'erşembe 

gUnU saat 14 te Velctılct blnc.sında mUte~ekkll Komisyonumuzda icra 
eullecelltlr. 

2) 18i kuruş bed 1 ile şartnamesini ıılmak lstlyen'erln her gUn \'e rnU
nakasaya girmek lstlyenlerln de mezlcOr gUn ve saatte 2S02 liralık ilk temi. 
nat ve knnunl belğclcrlyle komisyoncu olmadıkları hakkındaki vt'slka ile 
birlikte Komisyona mUracaatıarı. (10793) 

.. ·inhisarlar ,. U .. · Müdürlüğünden : . 
l Şartname. keşlfname ve plll.n mucibince idaremizin Ba!ra.1.ı yaptı

racağı idare binası inşaatı işi kapalı zart usullle eksiltmeye kon'1lu1tur. 
il Ke,if bedeli 2 11 i .91 lira muvakkat teminatı 2108,84 liradır. 
nı - Eksiltme 11-1-910 perşembe ~unu saat 15 de lstanbulda Kaba.

taşta Levazım ve lHlbayaat şube.sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergUn Levazım şubesi vezn,,.ıılnden ve lzmlr Anka
ra başmUdUrlU~ünden, Bafra mUdUrlUğUnden 140 kuruş mukabl'lnde alına

bilir. 
\' - tsteklllerln yUksek mühendis veya mimar olmalan, olmadıkları 

takdirde ayni evsa!a haiz bir mUt<'hassısı ln~aııtın sonuna kadar iş başında 

bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhUt kAğıdı ile temin etme
leri ve 20.000 liralık bu gibi inşaatı muvaffaklyette yapmış olduklarına alt 
vesika vermeleri ııı.zımdır. MUnakasaya girecekler yukarda yazılı vesaiki 
ihale gUnUnden C\ gUn evveline kadar bulundukları mahalli inhisarlar idare
sine veya ın,aat şubesine vermeleri, ayrıca bir fenni ehliyet veslkaaı al
maları IAzımdır .. 

\'I - MilhUrlU teklif mektuplan ve V inci maddede yazılı kanuni vesa
lkle yUzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu lh
th•a edecek ka'>alı zıırnannı eksl'tme gUnU ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar mezkQr kom.ııyon başkanlığına makbuz mukablllnde vermele:i 
l'ô.n olunur. (10666) 

* il- * 
ı - Şartnameııl mucibince 12-12 939 tarlhlncle kapalı zarfla ihale edl· 

eci!tf UUi lmtlm\ftnül '1 aftet ~T&I yıkama makinesine talip zuhur etmedl
t,tnden yen den pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelı sif 5200 lira muvakkat teminatı 390 liradır 
III - Pazarlık 8-1-940 pazartesi günU saat 16 da Kabata,ta levazı~ YQ 

mUbayaat şubesindeki alım komlııyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergUn sözU geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler !lyataız fenni tekliflerinin ihale gU
nUnden b'r hafta evveline kadar tetkik edilmek üzere lnhlsarlar Umum 
MUdUrlUğU mUsklrat fabrikalar şubesine vermeleri ve tckllfierinln kabulU
rıii mutazammın vesika almaları ııı.zımdır. 

\'l - Münakasaya girecekler yUzde 7.5 güvenme paralarilc birlikte pa
zarlık için tayin olunan gUn ve saatte mezkQr komisyona gelmeleri nıı.n 
olunur. (10774) 

* * * 
1 - Ş:ırtn:ımel~rı mucibince azami 9800 kg. Göztaşı ile 60 adet Ver_ 

moral ve 50 adetSUperba marka plllvarlzatör pazarlıkla satın alınacaktır. 
n Pazarlık 3/1/010 Çarşamba gUnU saat 11 de Kabataşta Levazım 

" mUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
JII - Şaı-tn:ıme'er her gUn sllzU geçen şubeden parasız alınabilir. 
lV - lııtcklllerln pazarı k için tayin olunan gUn ve saatte '1ı 7.~ gtı. 

venme paralarilc birlikte mezkQr Komisyona gelmeleri. (10855) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 
Şenlik !lşeklerlnden madud olan çocuklara mahsus tabanca mantarı 

kAğıt kapsUllerl, Mehtap fişeği vesaire satanlar ruhsat tezkeresi almaya 
mecburdurlar. Ruhsat tezkereııi almadan satış yapanlar hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. . (10751) 

l ıs . Komutanlığı Satınalma Komisyonu ıllnları 1 
lhulc .:ılnu l:ılılıı çıknıı):ın Kumııtanlığa bıığlı llirlıklcr ıhtı~acı için 

9ti000 kılo kırmızı merclmeğın tekrar kapalı znrrı:ı mün:ıkıısıısı l"apıla. 
cııktır. 7.arrıar komisyona 3/1/940 Çıırşamb:ı günu saat 10 d:ı verilmiş 
olar:ıktır. Brhu kılo!luıııın nıııh:ıınmen fiatı on ycıli kuruştur. Jlk temı. 
ıı:ılı hın ıkı ~uz ) ırını dört lıraılır. hteklilerin b<'lli gün ve sa:ıtten bir 
.,a:ıı C\'\elınc kad.ır Fındıklıda Komutıınlık Salın:ılın:ı Komisyonuna 
lcklir mcktup l :ırını \'ermclerı. (10327) 

* li• * 
llırıncı nıuh.ılıcre alayı onharlarında 2:i0 araba Gubre birikmiştir. 

Açık nrllırmıı ıle :o;atıl:ıcaktır. Miln:ıka~asına 3/J/940 Çarşamba günü saat 
10,30 ılıı lı:ı!)l:ınnc:ık \'e aynı ,gıııııle ihle~i y:ıpılac:ıktır. S:ıtın oımıık lsti
)crılerın Yıldızda :\l ulıaherc Al.ıyının nlıırlurındıı mczk\ir gubre)·I gö
rerek helli Run \ 'e Sdalle Fındıklıd:ı Koınutıınlık Sııtınalma l\omisyonu-
n.ı gelnıclcrı. (!0328} 

* * * 
lstanhııl Koınul:ınlığı nlrlıkleri ihti~:ıcı için on sekız ton yataklık 

ot şrrnilıne göre ııçık cko;iltıne ile, 'i:ılın :ılın:ıcaktır. Munaka'lasına 
4/11940 Perşembe ~iınii ıı:ıt 10 cl.ı haşlap:ıcak ve ıı~nı gunde ihalesi 
~ ııııılacukl ır. Beher k ı !osunun muhnınıııen riııtı lıeş kuru~tur. tık lcmi
mılı nllınış ycdı buçuk liradır. lsıckliler lıelli gün ve saatte Fındıklıda 
Konıulnıılık Sıılınıılına komisyonun:ı gelmeleri. (10329) 

* * * 
Maltepe Piyade Atış Okulunda keşif ve şartnamesine göre elektrik ta-

miri pazarlıkla yaptırılacaktır. MUnakasasına 4/1 940 Pergembe gUnU saat 
11 de başlanacak ve ayni gUnde ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli gUn n 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10835) 

* * * 
Münakasa günU talibi çıkmıyan Komutanlık Birlikleri ihtiyacı için yüz 

beş ton Sabun p:ızarlıkla satın alınacaktır. MUnakasasma 2/1/9.0 Salt gUnU 
saat 11 de başlanacak ve aynı gUnde Uıale.sl yapılacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedeli otuz iki kuruştur. Ilk teminatı iki bin beı yUS yirmi lira
dır. İsteklilerin belli gUn ve saatte Fındıklıda Komutanlık .:ıatınalma Ko· 
rnlsyıJnuna gelmeleri. (10799) 
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