
izi yaralamada/~~ 
1940 bütün acıları 

rrzincanda s e 1 
-----------------------

Bugün veriyoruz 
1940 Vakıt Cep 

Almanağı 
MQkemmaı bir takvim; her 
an mQracaat ectebllece
O•nız gazel bir rehber 

Altmıf dört •rlfa tatan b1I aıma•atm mtinclere
oau anamda: Devlet ve Jdlkftmet adamJarrmnnn albtı
al, mftem.mel MO tAblml, 100 Jdllk HllAdt takv1m9 
MO Jdb:k Kameri takvlm, mtllkl tefldl&t, vaUlerlmble 
•••kM'le.rn:\ lıdmlerJ, )'l1m ışarkDD ve notuı, en uzak 

ta kaçlk unn, orta ve klsa dalp btltön raclJ'o 
~kendi kendine Fathı Hoca, ev barometreıtl, 
~~'!'!~ . babuı, )'l1m her armda dofan 1ıasanıaroı 
-...-mm ketfl mtlmkln. mtldlr? vesaire ••• 

~ bir emelde hazırladığımız bu Al
manapı fiyab yalmz on lmnq iken bugiin için, 
gazetemize ilave olarak alacak okuyucuları· 
m•:za bet Jmru.a verilecektir. 

Gazetetniıil . ôUDC*rına faydall bir teşebbUsU 
' . il 

Okul savfas 

Bursa ovasındaki blrto 
kUyler sular altınd 

Suların şiddetli akıntısından h.rırale 
uvasala temin edilemetli 

Nilüfer, Karader 
Halife dereleri tersirı 

olarak Apolyort 
gölüne akıyor 

DUn çok gazel OJIUYBR macarlar 
fena teşkil adilen muhtelit b._. 

kolay bit galib~at kazaadı 



2 - VAKiT 1 IKtNClKANUN 

işaretle~ l 
F e\aket m ntaka-
1 

\~ 
sın daki çocuklar 
Neşe gibi. saadet glbı felake

tin de mıllisi vardır. 

Gümüş çayrekleri 
altın diye 

Satmak istiyen bir sabı
kalı mahkUm oldu 

Okullarda sömestr ta'ili başladı 
------------------------------------------

1 ekn ik okulunda mühendislik 
kurslan ~ç.lıyor 

Büyük ikramiyeyi 
kazanan 

Recep neler anlabyor? 

Ecnabiıerden 
yard1m 

Yczan: Hikmet Münir 
Ortaanadoludan Şarki Ana. 

doluva doi{ru uzayan geniş b;r 
eahada bugün taş taş tlstünde 
kalmamı ttr. Du man tabiatın 
bu tahribatı karşısında milli 
vıcdan felaket ~e ıztırapla dol. 
muştur. Mılli saadet \'e ne 'c 
gıbi, milli felaket de Türk mil
letını bir kalp, b:r beden gabi 
hadisenın başı ucunda toplamış. 
tır. 

Milli olan mtllete sövlenen 
mılletle beraber çaresi aranan 
şeydir. Mılli efın Erzinran va:
Jısh:ııe çektiği tel~rnf. Refik Say. 
dam hukümetinın felaket kar. 

Mehmet adında bir sabıkalı, 
eskı gilmüş çeyrekleri altın su. 
yuna batırmış, Çarşıkapıda Şa. 
kir adında bir askere satarken 
vakalanmıştlr. 

Mehmet dün birinci asliye 
ceza mahkemesine verilmis. ne
ticede beş ay hapse ve 75 lira 
oara cezasına mahkQm ed!lmiş. 
tir. Suçlu hemen tevkif eclilmil 
tir. 

Teknik okulunda açılacak o 
lan mühendislik kurslanna gir
mek isti yenler f çin bir imtihan 
açılacaktır. İmtihana kabul e. 
diJecekler için bir talimatname 
ha.zırlanml§tır. Bu Wimatna. 
meye göre: 

serbest bırakılmıştır. Şu kadar 
ki: her hangi bir gurup intihap 
olunduktan sonra imtihanın i
kinci g\inü dahi ayni gurup su. 
allerine devam şart olup artık 
diğer bir smıpun sualleri inti. 
ban olunamaz. 

Madde 6 - Tam 20 hesabllc 
taliolere her iki imtihan günUn. 
deki mesaHeri i~in ayrı ayrı i
ki numara verilir. Bu iki numa.. 
ranın vasatisi kurslara iFtirak 
imtihanmm notunu teskil eder. 
lmtthanlarda muvaffak olmuş 
addedilmek ic;in kurslara i~tirak 
notunun en az (11) olması ı:ıı>rL 
tır. Yarım ve varımdan büyük 
'ltl\surat talip lehine vahide ib -
laf! oh,nur. 

Bu senenin yılbaş1 ptyankosu 
bUytik ikramiyesini kazanan ta 
lililerindcn birini bile bulrr.ak v.t 
komı§mak biz gazeteciler için biı 
mesele oldu. 

Num:ıra çekilir çekilmez 4 - 5 
gazeteci arkadaş bileti satan ba 
yite beraber tal~l.inin .. adresi!'!ı 
bullT'.ak için bayıın dukkanına 
koştuk. Ni-net Ablanın ufacı\t 
dükkanına hepimiz birden rum! 
sığdık bilmiyorum. :ahız a~r.esı 
cabuk bulma~ il"in bırkae dUzın,. 
defteri hem dükkanın adamları 
hem de biz ~azeteciler hep bera 
b:r aradık durduk. 

O ~dığmıız zelzele afeti 
dolayısile. memleket da-

1'1inden oldu~ kadar, bUt~ 
fünva yüzünden şefkat ~1!eı • 
•zandığını P"örüvoruz. tneııtere 
'1ükiımet; 25 bin sterlin, gön5 
ıerdi. Fransa hük\ımetin\n 
-nilvon fra?\k P"Öndermek ~n.n 
rında olduf';1n-"an b<ıh~~t i~ 
"3ul~rn.ristan hUkUmetl. tki 

1 
!'?· 

•ıon Jeva tahsis ederek fe a <e 
.. edelere inoa ma ızemesi ve yi 
··ecek tednrıkini kararla~~· 
tır. 

ısında aldığı suratli tedbirler. 
Buyllk Mıllet Mccllsln•n ıttihaz 
ettığt karar BilyUk Mıll t Mec. 
llsi ve yardım komitesi reisi 
Abdtilhalık Rendanın mıllete 
beyannamesi, Kızılavın. ve mıl. 
letın gosterdiği hassasıyet foHL 
k t karşıs,nda tek ruh hnlind" 
har ket eden Türk uurunun L 
fad dir. İdeal ''enkazdan ma 
mur". r çıkarmaktır.,, Bunu ya... 
paca"'1z. 

Bundan asla şUphc etmiyo. 
nız. l:t,akat felaket mıntakasm. 
da kalan hastaları, yar hlan. 
evsiz. barksız, kim esiz kalanla. 
rı, çocuk! rı bu millet kalbıne 
saracaktır. Bu saydığımız işler 
arasında hayırlı olmıvanı, mille
tin şefkatınd n uzak kalabilc. 
cek olanı voktur. Yalnız bu iş_ 
lerln bir kısmında sUratle hare. 
k t davayi halle karı gelir. Fa.. 
llat bazı ışler de vardır ki on.. 
da yalnız surat de ıl, şimdiden 
y rınkl istikameti de tayın eL 
tnek ıcap eder Yarına da ~:unil 
o ncak şekılde kararlar vcrıl. 
m ı icap eden me0 eleler ara. 
ııında Celaket mıntakasmda ka. 
lan cocuklann vaziyeti bı.rınci 
plAnı işgal eder. 

Dört ya ına kadar olan ço. 
tu r ıçln çocuk esirgeme ku. 
J'U ünheslz seferber olacak-

Bir maranP.oz beş gÜn 
hapse mahkUm oldu 
Marangoz Mehmet admda bL 

ri Tepebaşmdan tramvaya bin. 
miş, EminönUne gitmek Ur.ere 
bir bılet almır::tır. Emlnönüne ıı;e 
lince biletci inmesini ihtar et.. 
miş, fakat Mehmet r.arşıkapıya 
~ide"ei!ini sövlemiştir. 

Elindeki biletin ancak buraya 
'<adar mu~ber olduihtnu, Çar. 
ıkamya kadar gidemivece<Yini 

söyliven biletçi ile aralarında 
1tav~a çıkmış, vazivete kontrol 
1a mildahale etmiştir. Bu yllz. 
rlen tramvay on beş dakika teeh 
hüra ui{ramış Mehmet de poli. 
~ verllmietfr. 
Meşhut suçlar mahkemesi~ 

vapılnn duruşmada Mehmet beş 
gün hapse ve altı lira para ce. 
zasına. çarpılmışttr. ---o·-

Bir odanın dötemeıi 
çöktü 

ArnavutköyUnde Saraf bur
nunda tramvav caddesinde 15 
numaralı evde oturan kahveci 
ll'ikretin vefatı dolaVtsile allesi. 
ne taziyette bulunmak Ur.ere J!'e. 
len komşular evin odasında otu. 
rurken birdenbire odanm döoe. 
mesi c;ökmUş bUtUn taziyetçiler 
hep birden zemin kat.n yuvarlan 
mıRlardır. 

Madde 1 - Mntga nafia fen 
mektebi mezu.n.1armdan: 

a - Devlet, belediyeler veya 
belediyelere bağlı müesseseler 
hizmtfnde olup sıhht mazereL 
lerine veya askerde bulunmala
nna mebni 1938 senesi mayısın. 
da a.c;ılmıA olan imtihanlara gi. 
rememiR olanlar, 

b - Yukanda yazılı imtihan. 
lara drio de kursa tefrik edil
memiş olanlar, 

c - Serbest çalışmakta bu. 
lunanlar. 

İkinci maddede vazılı imli. 
hanlara eirmek hakkını kazarıa. 
bilmek ic;ln 3611 sayılı Nafia 
teRkilat kanunıınun muvakkat 
b'rincl maddesine tevfikan 
31.12.1939 tarihine kadar bir 
dilekce ile Nafia vekaletine mu. 
racaat etmek mecburiyetindedir. 
ler. 

Millga Nafia Fen mektebin. 
den mezun fen memurlan için 
1938 11enesl mavuıında açılmış 
olan mUhendislik kursuna if!ti • 
rak lmtihanlannda muvaffak 
olarak kunlara devam hakkını 
kazanmış olanlarm aynca mil . 
raraatlarına lUzum voktur. 

Madde 2 - Birinci maddede 
Yazılı olduıfu vef'hlle mUracaat 
edenler, yall\IZ blr def ava mah.. 
sus olmek Uzere: yanılacak o. 
lan kunılııra lırtlrak tmtllıanma 
t!bi tutulurlar. Bu lmtlhanm 
YanılaraitJ zaman ve mevkJ ay
nca n~n olunacaktır. tır. :-ı bin.1 re ço uğu muhak. 

k bu fkat yurdu kurtara. 
eaktır. Bınası mil ıt d ğit e 
yenıd n binalar tutacaktır Fa 
kat dort ya .. ından me teo c;ağı
rıa kadar olanlar ne Pıbl bır yar 
dım S?Öre e'derdır Bunun ic;!n 
Jlı< akla J?el n terlb!r oeukları 

DUşme neticesinde 60 vuta. 
nnda Fatma admda bir kPdm 
muhtelif verlerinden yaratan. 
mış, tedavi edilmek Uzere has • 
taneye kaldırılmıştır. 

Madde 3 - 31.121939 tarthL 
ne kadar vazı ne Nafia Vekl.le. 
tine müracaat etmemlı olanlar 
veva mUracaat etmiş olun da 
ıkin~f madde mucilıinoe vekalet.. 
çe IIAn edilecek muayyen gün_ 
lerinde kunıa fı:ıtirak imtihanı • 
na S?irmemiş bulunanlar vevahut 
imtihanlara giripte muvaffak 
olamıyanlar kunıa devam etmek 
hakkını sureti katlyyede kaybe
derler. 

a eler yanına da-ıtmak, bu su 
retle çocukları aılelerln şefkati 
ve merhamet himayesine ver. 
:mektır. 

Fakat bu usul çocukları bed 
I> ht edecek bır voldur. Bu yola 
ul sapmamak l"zımdrr. 

---o-

Ecnebi döviz bozdurur
ken yal<alandı 

Madde 7 - Bu imtihan neti
cesinde kurslara iştirak hakin. 
m kazanmıs olanlıor 3611 sa,rılı 
kanun muciblnce Trknik Oku. 
1unda bfr sene mfü1rletle k11rıı1a. 
n munhzaman tal{ir) ett•kten 
sonra kurs me711niyrt imtihanı. 
na tabi tutulı•rlar. Bı• l"'ev•nL 
vet imtihannıda mııvaffak rıan. 
lar Teknik Okulundan mfıhen
dıs Unvanlle mezun olanların 
hukukuna malik olurlar. 

o 

Sanat okullarının müte
davil ıermayeleri 

Maarif vekilliği mesleki ted
risat müessese!erinde ya1lılan 
mUtedavll sermayeli işler bak -
kında 1940 yılından itibaren 
tatbik edilmek Uzere yeni bir 
talimatname hazırlamı'5tır. 

Eıski talimatname hUkümlerl. 
ne göre tutulan defterler de ye. 
ni talimatname hUkUmlerine gö. 
re tanzim edilecek mUtedavil 
sermave he11anlarm1 gfü:teren 
bir bilA!lço vücuda .getinlecek
tir. 

Bu b!l!nçolar en ve~ 15 kAnu. 
nusan!ye kadar vekilliğe yolla.. 
nacaktır. 

Sömestr tatili ba§ladı 

Mısırdaki askeri kumand3°" 
-ır. çadır gönderdi ve askerlet' 

Epey terl~dikten sc-nra aradığ • 
mız numarava tesadüf ettik ama 
Eiz bizim talisizfi?,imize bakın ki. 
biletin !'a'Mbi adresini ya"?:dırma 
mıştı. Nun:ar~n·n karAı sırasıl"da 
yalmz (bir bay) ibaresi yazıh}dt. 

"lara .• 
Yunanistan dört elle yardın'I' 

~arılmıı:1tır. A.rrıerlka on bin d<>
''lr votıuvor. Ve şehrimizdeki 
"Cnebi müesseseler, yardmıd 
'rusur etmiyor; ılh-. 

Belki başka bir talili buluruz 
diye, hcphrJz t<'~a sola koştuk. 
Piyanko Müdürlür üne başvur 
duk. Yok, yok, yok ... Vakıt ge9. 
m:ş. saatler ilerlemişti. Ar~ık. bı1 
de ümidimizi ke .. miı:tik. kımız -
den birisi bir defa Nim:t k\!le'-'i • 
nin ö:ı.ilndcn ~ecmeyi tel·lif etti 
Kabul ettik. Ve bu da bize talili 
ile konu~ fırsatını kazandır • 
dı. 

Kişemn önüne bir yığı., kab • 
balık birik-nişti. Nimet Abla ha. 
nl hant para sayıyor ve ufak ;te. 
fek bir adam bunlan ceplennt 
yerteıtiriyordu. 

Adamm etrafmı derhal sardı • 
ğımızı tahmin edersiniz. O, evve· 
ıa ürker ~ibi oldu. Fa.k:t sonra 
heyecanlı heyecanlı gülümsiye -
rek paralan ceol~rine yerteıtir • 
meğe devam etti. 

Biz de Urkllt"nemeye calı1arak 
ken:lisini istintaka başl.:dık ..• 

- tamim Recep, dedi ve ıunu 
da ilaveyi unutmadı: 

- Adre•ml falan eormat• 
kalkmayın tmJdlnsız, 98ylem~. 
Soyu '°pu başıma beli etmiye 
vaktim yok.!' 

Binbir güçlükle kendisinin ev· 
li ve iki çocuk fahibl olduğunu. 
kız çocuğunun kUçük. oğla."lın ist 
mekteo talebesi olduğunu öğre • 
ne bildik ... 

Bir aralık !!:!sının üstüne başı • 
na dikkat ettik. Yarı beline ka. 
ıdar çamur içine batmıftJ. Bir ta· 
raftan paraıan sayarken bir ta • 
rafta:ı da bana lftf yetiştirdi: 

Hcı:>sinıe te~kkilr e.tmetl ,.e 
'1ensini d<' duv:iukları lnE~ 
rıkkntin bu muhtcc:em tezahu• 
rU dolayısile tebrik etmeli! 

zetze1e! ... Bu. bl,.blr htıout ti' 
-ıımı,·an, hlrb1r fark J!Özetaı 
··en övle bir tehdit ve tehllked~ 
·~i. hakim .o1a.mad1"Tmız zemiıt' 
'orden istc-•fün şekilde mevdif 
1kuvor ... Hanrri pusudan. ne s• 
·et'e P.arsaca-Ymı. kestire111ivo(ı 
~l·ibetiıı nere1ere vara"ıtı-rmı ta~ 
..,,in edem'yoruz... Alemşum 
'ıir tPhlikP.!. Onun irin uyandıt• 
'.lığı Fefkat de O nisbctte aleJJ1' 
~um\11 oluvor. 

Bu f e1~kctin kurban lan. bU • 
~nn insanlığın semnatlslnl taıs
rik edece'< derecede tamamef 
'lla.sum !. Tamamen günıı.h151z_!; 
Onlar ~yle bir harp tebldi P 

eli silahsız glttl.-
Geride kalanlarla birlikte Y1-' 

'ulan mamure!eri ihya etmel 
:.izere ~österilen umumt 23yret; 
- beşeri bir hailenin mırabJ!ll 
azaltmak ~vesile sarfedildiP.i ~ 
qin - bellerl~t•n m,!l§tmek 
seri olacak bır ''Yenı hayat;. 
\'Ücuda getirecektir. 

üs~tUdarda erein 
imaıA:hanesi 

basıldı 

Zira on bini rce <'ocui;ı aıle.. 
ler arasına daı7rtm k ilk S?iinl • 
r dP belki ped!t..,.o]ık ve nsikolo 
jık teslrıni gostermec:e bıle kuıa 
b r za.m~n sot"ra bUtUn dehşe. 
ti hadı e meydana rıkar. 

Çoc~kları zenPfn aileler yanı. 
Jıa daıntmak on1ann korne ruh. 
lannı kotu bir haletı ruhive ile 
a lar, m savı vatandas, hak ta. 
h b insan olarak vet• t rrnek 
lstedlı7imlz çocukların daha kU. 
(U'c vaştan madt•n mevkıe dUş 
:melert. onlann "ahretlik, hnli: 
ne sokulmaları demokrasi t r 
b vesı bakımından muzırdır. • 

Yu~oslav tebeasından Vagon-
11 kondüktörü Yuvan Mişilen 
trenden indikten sonra Beyoğ. 
tunda ecnebi döviz bozdururken 
yakavı ele vermiştir. 

Yuvan derhal tevkif edilmiş. 
tir. 

o 

Uçüncü kattan düştü 
Ömer Abit hanmda ralışan 

amele Abdullah oğlu Halil U
c;UncU katta çalışırken birden. 
bire muvuenesini kavetmfş ve 
zemin katına düşmUştUr. Ham, 
muhtelif verlerinden yaralandt
~dan tedavi ed1lmek üzere hu 
taneye ka!dınlmıştır. 

Madde 4 - Kurslara ilitfral· 
imtihanı her g\in saat 9 dan 18 
e kadar devam etmPk llzere iki 
~nde ya'Oılır. imtihanlara ki -
tap, not, nro1e ilah.. gibi türlü 
vesika getlnnek ve bunlardan 
istifade etmek serbesttir. 

Mı.ıdde :5 - Kunılara 1,tiralt 
imtihanı sualleri: Su, yol, de. 
mirvol, könrü, vanı olmak Uze. 
re Ut! ırı1nın Uzer1nden terUn o. 
lunur. Bu Oç sual J?rUnı•ndan 
vs-lnız bir ~n lntf1'~'l eclfn or:ı. 
göre cevan yazmakta talipler 

BUtUn okullarda sömestr ta.. 
tiUne dünden itibaren ba0 1an. 
mıştır. Orta tedrisat mUessese. 
terinde sömestr tatili bu~n
den itibaren tam bir hafta sil. 
recek ve dersler ~elecek nazar. 
te~i sronU bıuılavacaktır. 

İlk tedr!eat müessese'eri de, 
o'rul tatilleri kanunu hUkmUne 
~öre çar~amba gllnl;ne kadar 
Uç P."Un tatil ya.,~caktır. 

Muhtelif vil!yetlerden slS. 
mestr tatili mUnasebctne şehri
mize talebeler gelmektedir. İlk 
kafile lzmirden ~elmiıııtir. Bıın. 
lar lzmir kız lisesi ta,ebelerldir. 

- Bira,.!er, koşa koşa geldi~. 
insanın gözü ça:r.ur fale.n görmU. 
yor ki. benim bir şeycikten habe . 
r:i:n yoktu. Evimde çoluk çocuk 
oturuyordum. Bizim yeğen var. 
O kahveye ~itmişti .. Radyoda 
numarahrı d!nlerken, ıkra~ıve 
nin bizim bilete düştüP.~nu duy~ 
muş, deli gibi eve geliı. Evv.~l 
inanm:ıdım. ''Ubn alay etme ~oy. 
le şevle şaka o1tr.a% vallah dovc. 

1 

- tim!" dive çıkı§tnn· Fakat ısrar 

lçerde eroin çeken 6 
kişi de yakalandı 

DUn UskUdarda blr erolO 
lmaltı.thanesl basılmıştır. 

Kadri ve Eftat adında tici 
mavnacı UskUdardakl evlerlll' 
de eroln ısatmaktadır. Fak•' 
satış şekli çok gariptir. Erolf 
almak Uzere gelenlere verdik' 
lerl para mukabllln-de erolf 
c;ektırmekte ve ellerine hlf 
eroin vermemektedirler. 

Evı yıkılmış ç cui>un 8 rr bu 
lebenten dolavı ruhunu v:kma _ 
)'a kımsenın hakkı voktur. 

(4 - 7) yaş arasındaki r-o 
eukları g ce vatısı ana mek_ 
te erı a mak suret ıe himnve 
etm k m mkürYJUr. Ve bu usul 

uklartn ahsiy t'erlnı muha. 
\ etme erini temin edecek.. 

~uklann hımayesi i i 
l c phes'ni rocuk esir. 

rnu ve ev1erinde ~ • 
k sur t le vardım 

ı t ·eııler t m n 
r

1
nde bu co uk. 

n nıa rafları 
avdan ava 
ml esse eve 
~ kunımu. 

-o--

yaralı Aziz öldü 
FerikByUnde Paşa mahalle. 

sinde oturan Azizle, blskUvi fab 
rıkası ame!esinden K~mllin ara. 
larında kavga çıktığım ve A
ıizln yaralanarak Hastaneve 
kaldırıldıimı vazmıştık. Aziz 
dün akşam hastanede vefat et. 
migtir. 

--0-

0tomobll carpışmaıt 
Şiqllden Pelmekte olan Hasa. 

'lm idaresindeki 2376 numaralı 
Taksi otomobili Bomontf istA~ • 
vonunda kar!.'ıdan ~elen i54 
ııumaralı Bodrosun ldaresindek\ 
ltusust taksi otomobllile çarpış. 
mııııJ rdır. 

Neticede her lkisl de hasara 
uwramıştır. 

>ez rtesı \ Sah 
1 1 .'(ln. 2 IJ(ln. 

K 1 S A H A B E 1 
<diyor. işin doğrulu~una va".'3§ R L E R yavaı kani cldum. Sokar;~ f!~la : 
dım, yolda bir "So!ı Dakı~~ ~a 

Şehirde: 1 ca.k erkek Merinoa kuıuıar.nm bir zetesi aldt"n. Bir de ne r.oreyım 
koç olacak çapa geUrlllııceye kadar ikramiye bizim bilete vurm'.lş ... 

• Avrupaııa demlryo~tarm mQhlm b&kl°ıp beslenmeleri lçlıı bir çlfUJk İşte artık bundrn sonra ne ça. 
bir kamı kararlar altında kalzn.ııtır te§kll edilmesini tsteınl,,Ur. mur görürüm, ne heneek, ko§a 
luaau k&rıar 4<Undh ıuıl1XU1t1r. * lzmıtuı Suacllye köyUnde Şerif ot· kora geldim buraya ..• 

Bıtbuııa 'Jalkanlar karlardan t• ıu Reşide alt samnn'ıktı.uı yansın çık· B!r an sustu, sonra yine lxıyie 
.;llmcaı c;ok m1l4kUI tıale gelmlfUr. QU§tır. 10 ev, ve eao:uı.tık ve birkaç dö::dli: 

Gerek Butg-:.rlatanda. gerclt \ koyun yanmıııtır. _ Ver bakahm par.ı.lann üs • 
ııanııtanda amele tabur1an bat bo • Kandın.da l{aradentı: sahlllnde tÜ"lÜ Nimet Abla! .. dedi. 
yunun tcmlzlenmeaı için eaatıerce u~ Seyrek ve Yol köyleri arasında SO S:ıy:nı ve cepl:re verlertirrr.e 
rqmq1ardrr. Hat açılıncaya 1<adıı.r A~ Y&§larmda bir kadmm cesedi bulun. rJn s:nun~ ka~·ar konurmad-n 
rupa trenleri Bulgarlataıı ve Yuna muııtur. Ceset bir hatta kadar denl.z- bc~leôUc. Sonra bir arkadat sor 

•"""" t."'<'et"'"'' tir. de kaldığından bir kolu ı e blr bacağı du: 
Bu aebeple dllnk11 ekspres trenı balıklar tarafından yenmt&Ur. - Ah, adresini fala:ı ts8vle-ne. 

'? ı K L J ıvon.:ı * Edirne Çocuk EsJrgemc Kuru· di:ı ... Bari paralan ne yapacaksın 
bıe alqam saat on altıda gtt.ml§Ur. mu ba§kanl.ığma Mehmet GUnden ae. 
* TUtUo plyaııaamm açılı~ınd11r çllınlı;Ur, on-.ı söyle 1 .. 

bugtıne kadar lzmtrde 1'f m.nyon ki * Ccyhanda ve istasyon yolu Uze- R:cep ş8yle dalgındatgın yü 
ıo tUlUn "'lhtmııt.ır. rinde bahçeli numune ev!erl tnvaatma zUmUze baktı: 
• ~r Ekrem lıımlnd4ı blrtld nl,an' alt projeler hazırlanmt§, taUml:UC tşt - Durun yahu, dedi. Hele 
tıulunduğu k. " u•'• Reha 11partı· .ie b1Ur1lmtııur. ~aata 010 Hazıra- aklım başıma gdsin, bunu 9a el· 
rnanmda otı.ran otyaıııandlnln kır nında bqlıınacaktır. bet dü.,ünürüm. 
on aekla yqlannda Harikllyays ew * Çanakka"e vallııt At.If U:uııoğlu, Ark;:lat yine sordu: 
k1 ıece JlleUe y\lzUDden a:tr IW'et r Tekirdağ valls.t Sakıp Beygo, Kırk. _ Zel.,.ele fetaket!!ed .. lerine 

~aı., .... tır. 'Udlaeııln aebebl lna 'areu vaıısı lhsan Aksoy, umumi mu- bir şey venniyecek misin? .. 

Birkaç zamandanberl evt ta' 
rassut altına alan zabıta me' 
murları dUn, evin arka pence
resine merdiven dayamak ıu
reUyle odayı tarassut etmttlel' 
ve eroin çekenleri meşhut auO 
halinde yakalamışlardır. 

tc;ertde mal sahlplerlnden 
1laşlta ayrıca Ahmet. Neşet. 
Hayri. Enver, Adnan ve Fikret 
fsmlnde altı el'olo mUptellrn da 
yakalanmıştır. 

:<.ız Ocrretmen Okulun-" 
da askerlik deraleri 
Kız 8o1!retmen o~uttannda haf, 

tada bir saat olarak ya,,ıltrak
•'\ oıan aekerllk dersleri hafta
da iki saate rıkantmnrtır. Bu su.. 
retle haftalık de~ saati mlk.
dan 29 a çıkanhnıetır. 

Omet de. 
e rocuk 
rrv cak 

n bu 
bu lr. 

ok. 
e. 

ıı ZI kide \ il, Ztlude 

ICl'ım l'ı' Ka,ım !'ıK 

'l\nc;hlctrr. fetUı General Ktızun Dlrlğt ziyaret _ Verm:z olur muyum hiç. 
* Dtvanyoıunda ııırbe 8n0nde 'blr n ederek vU~yet'erine alt ~ler Uzcrlnde Zaten cılcma!a d! verecckti-n. Ta· 

tomobll kuaaı olmut. ratma ı.ır ;ö~muıııerdlr. bii çıb-ca ~aht\ ba~a tlirliı ol~. 

1a hepimize birer a .. IAm •erdi. 
Nimet ablaya teşekkür ettt. He • 
men oradan geç:n bir taksiye 
"tlıyarak. bH•ri §atkın tatktn 
bırakt., kayboldu. 

I 1111 \it'"'' 1,1 •il 

eşin '1 M ı M '1 38 2 aa 
1$11 

12 1'1 '1 27 12 1'1 '1 2'7 
1• a1 ı 47 1• as ı ,., 
11 &O 12 00 11 il 12 00 
ıa ıa ı as ıı 28 ı as 
14012'9 14012'8 

tJlr kadm mmn,tıı. otomobil toförtı cı?k ... Hem h·ı iltramıye ban-a m. 
Nuri adliye- t.eallm ...0•1ml•, -pıt·~ * Edlrnedc havalar birdenbire de· ? n·· .,. - ~ .,_ "" .... tı ç"n vurdu biliyor m·•sun · U" 
tahkikatta otomobili bu .... - bir ........ ••ımı~. şldcleW soğuklar başlanu3 r. 'k" ı... k 1' . 

.-... " Poyraz tırtmumı kar takip etm'ııUr. fcllL"-o:et1.ıedel:re ı ı v:.ıru ıra ı· 
"l'duıtu anlqılc2Jlmdan t.-.kU 
rııttttr. 

M,....1,.ı. .. ••11!1 

edil 

• Ziraat VeklleU Kertnoe Jetltttr· 
me mmt.altuı lft11fettlfllltne bir emir 
nrerek ~- atm alma. 

* Mendntn Kurtuıuı bayramı ısntı. ane vermi§tim .. D3hl lda vermel· 
rııtızdekl Cuma gUnU kut"ıuıacaktrr. istiyordum a-na c;ok param yoktu 
Oentı ve parlak bir program tıazır. Anlıvor"un ya ... 
'anmıştır. 1 LUmı va~a ·•atL Birdenbire 

• Konya vUA.yet kona~a UçllncU aktma gelmi~ gibi: 
bir kat Ulvesine karar verllmlf, bir - Yahu. bizim evdekileri u -
kefllDam• ham'l&IUDllt.ır. nuttuk diye söylendi. Ve bir an. 

Şimdi O"IUn kim otdufl-unu ö~ 
renemeii~""liz ve <'mı d'• 1\ çok 
-öytet.cmedWmis irin U.i;lilvo ~ 
~··m am'\, dof?rusu-,u ıö·ıle-ınek 
'il ,. ' 
1 

••m ... e ıne. "'t1 na'"l'l'lm. J.cr ha • 
i-ı:l•'l pek a1nJh ol:!u~,, ııı"\lısı • 

1 .. n _bir a-'i'm?T\ ~lhe ~~tU~in-e de 
sevınmekten kendimi alamıyo • 
ruın. .. 

1. M. APAX 
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ı Bug\in·· h ~ p un arbi içinde 

etroJ tabi vesı 
Franıızca T 
pıs ciha.: e:nps'd::n: 1914 -
!el Fran :ı h?rbi başlamadan ev. 
r:.-1 l<l:ıın yüksek askeri ma 
--"lfı .. d.. -

:nanın b. uıı:ıan manilerini aş -
büyük' ~~ t.tıbi{'e mıntakasrnı, bir 
•ı:ı.1 i § rı, hır sanayi mmtaka· 

1 IK!NClK.ANUN 1940 

Res,ni bir dairenin 
vll tebriki 

cce~~~tmenin zaferi temin c. 
tinde . ıllcr olmadığı'' kanaa 
:bUzaffdi. Bu makamlıır ''harpte 

Zelzele, ''yer deprcnmcsi" de· 
mektir. Uç tUrJildür: Amudf, ufki 
dal~alı ... 

men bütUn doğu Anadoludan i . 
baretti. Ge-ıcc ve civorı da d<ıhil 
olduğu halde 230.000 ki§inb ö · 
tümüne sebep olduğu rivayet e · 
dili yer. 

1940 senesinden ne beki yor ar? 

Posta ·an temsil ettiğiniz mO -
es.ese ad na gelmiş bir mektup. 
Us~ünde bir d:ıirenin adresi ya. 
zıh geniş ve ivi cins~en bir zarf. 
A'.:ıyorsun•ız. Bir vüzüne dört 
renkli b

0

r resim b2s·lm• . vine iyi 
c·nste., il:i yııpra'dı bir kart. 
Kend l"r'n ~en ba~l:ac;ma f ver. 
memek ş:an olan bir zfimreye 
.... ensup bir bac;ımevinde hazır • 
hnmış bir tebrik kartı: Yeni yt• 
h"'1" kı•tlulayor. 

er oJ ..... ,_ · · . bUtiln ...--. ıçın memlekctın 
illeti.o,; vkasıtaıarı, düşman mukave 
hına..; thrtııak için beraberce ça. 
ahk ltndır. Bu t~kdirde mus. 
!Uıe~ ~evkiler kendi kendine 

• Amudi zelzeleler aşağıdan yu 
karıya doğru olur. Ufki zefaele -
lcrin ilk vasfı yandan oluşu. 
dur. Birden fazla tazyık merkez· 
leri bulunurı:a toprak ve kayalar 
a:ie~a d~Igat~nır~ buna da dalga 
1ı zelzele derler. 

1889 da Erzurumun Kigi kan. 
sına bağlı Oror kövü bir zelzele 
sonunda on beş metre ka,•ar çök. 
-nüştür. Bundan da anlas·lıvor ki 
doğu Anadolunun gcn<i dağlan a· 
rasında ara sıra sarsıntılar eksik 
f'l}ma::r..aktadır. 

Rr ssamrarımızın tikiıleri 
yca '. §e irler, mıntakalar ko -

-., nı~l olunur" nol:tai naza -
Çallı lbrahim diyor ki: 

~ faa ediyorlardı. 
>ört 

. • çok r:enc sUrcn cihan harbi 

Zelzelenin yap ıfrı tahribat dr 
r.inslerine göre değişir. Amudi 
zelzelelerde evler. sütul'lar ve a 
ğnçlar havava fırl"'r. 1837 de Şi 
lir.in San Karlo şehrin ·e on met· 
re gömUlmUş otan bir derr:ir ka 
ztk yüz metre havava fırladı. Ear 
ka bir zel:elede evlerin darr:l:ln • 
nın uçtuğu, bir nc".ırin ötesinde 
bulun2n tepcnfo üstüne dü!'til~ü 
r:örüldü. Bazan da toprak vük · 
sclir. 1855 de Janonvanın Ni,,on 
limanının dibi istifade edilcmiye· 
c:k şekilde vilkseldl: 1750 de ce. 
nubi A-nerikadaki Konscpdvcn 
limanı kurudu. Başka bir zelze . 
lede de:ıiz sulan kıyıdan on on 
b:ş kilo-r.etre içeri gitti, birkaç 
saat sonra ~eri dö!'dü. Ba•ka bir 
za:r.an da limandaki getril~r du· 
varları a~arak içerilere gittt 

"Hayata ben ne istiyerek geldim; ne de 
ertesi gün r bir şey is!em~fre kararım var.,, Dirniz teşekkür ederken iç? • 

niıo: sövlcni11or: Bir devlet dairesi 
·•lbaşı pibi, ba•·ra-n gibi savılı 
linleri "tebrik" edemez ve bu. 

tl"Jn kin bir knrus t""asraf ihtivr 
rına da mesıoi? yoktur. Yalnıs 
hir tek isti·n:ı: Cumhnrivet bay
ramı .. da hUk{\mct, zafer bavra • 
"1ın"'a ordu adı-a onu temsil e • 
Jcnler tebrik kabul ederler. 

'tadil ut~ak nazariyeyi bir par. 
<ı, 1.:r.an ~tti. Vakıa harbin gayesi 
dı~ uvvetıerini ortadan kal. 
her hatır. Bu husus için yapılan 
ııctic reket .faydalıdır. F~kat bu 
:nerbaıeyel Yetiıınek icin birtakım 

Bazan zelzele günlerce ve ay· 
1arca siTrcr. 1034 de fstanbulda 
olan z .. JzeJ•ler 140 ~n devam 
etmiştir. Bu müdd:t znrfmd:ı 
halk f!ehirden kaçmıs. y<ıh"t mey. 
da"'!lara ,geniş caddelere seril • 
mi•tir. 

An.;cti y~pan: Suat Derviş 

e erd • · ridir. en geçmek de zaru • 

Bugiin h 
... ıyan arpte en rrühhn rol 
• madde p tr 1-· T latlıfı ihf e o .ur. op • 

bir 1nıeınl ı{at petrolü s"rfec!en 
tu~u ~ et tayyarelerinin uç _ 

tr.MYU 

nın yUrlid~;la~.nı°.:. kamyonlan . 
.Yar~l·ri ,ünu r,oremez. Tay • 
rckct~ Ctmtan.dan •. kamvo:-lan ha· 
bir ınağlQ~7cn bır ordı. i~e serı 
ltu:yu1arını 'iliet~c namzettir. Petrol 
ları i}ga.J va eden mıntaka • 
h:trblerı·n ctınek b·•P,ünün erkanı. 

Fakat zetzelenln va'>ttğı tPrri -
batla devam mllddeti arasında bir 
mün:ıseb:t voktur. 1923 senesİ'l· 
de Taoonva~a ola., bir zelzele yal. 
nız bir dakika sümıüs, lakin bu 
la•a zaman ic.inde 576.0CO ev yı. 
kılarak 140.000 kişi ölmüştür. 
On dokuzuncu asnn so .. lanna 
doğnı Somatra a"'asmda olan bir 
zelzelede biitün bir şehir, birkaç 
s'lniye içinde sulara ~ö-nülmüş • 
tür. Bazan civarC\a patlayan bir 
''3.narrta1{t't 18vlarr şehirleri kap· 
tar, bi .. t~rle zavallıvı cayır cavır 
vakat', Bin dokuz vfü: sene kadar 
evvel Vezüv ya'lard9IT1nın lavla. 
n v.üzel ve n-cs'ud Herküli!m""!l 
<1ehrinl alevler ve küller altında 
bırakmI!'tır. 

Ressam tbrahim Çallı, Mimar 1..c1J1li.., ressam '.Abidin Dino 

Beneş 
Dünyaya hi~ahen 
bir masai neşretti 

ce en ilh' lclcaid. m ım tabiye me· 
ır. 

Almarı 
~ııı ctın~' harp nor-ral de · 
ihtiyacı 

12 
§artile,. senelik petrol 

~uaya • : ıs mılyon tondur. 
dahi ıse zırai istihsciatı için 
1 pctr;,Ue .. h 
~~ kulhn:l ınutc "rrik makine • 
t.:ç ıniaUn ığrndan bu mikdann 

e ınuhtaçbr. 
Abnany 

"1li oHuk ada. su?'i benzin istih -
lcraım ih • ça ılcrı rittigi için bir 
debilir. ;1I:cını dahilde temin c 
Al:ı-.anyan at harp şiddetle:ıir ve 
tar84 art ın Petrol sarfiyab ar _ 
ristcn a~ tnikdarı tama.-ren ha 

gctırıııeğe mecburdur. 
Avrupada 

tncnıı~kctlc . petrol istihsal eden 
gelir. ll'ak tın en baııında Rusya 
Ve -!İdd"tıt1 .Ruaya ile devamlı 
tUn ihti~ hır harp halinde bü • 
<lan tcnılı:'cını kendi kuyulann · 
~Ctfot ~cır.ez. O da dı~ardan 

l) ihtiyacında~r. 

d5rt~ ~zündcki petrolün 
~:S~r. A~ ·~- Aınerika istihsal 
b:ı:nc)c • ~n .... dan petrol r.etirc -
rı:ak ~: denizlere hakiın ol • 
~ ettik · .Al~:ıya harp de • 
1111\ıncrik~c.ı~~tı{'lcı olan p:tr~ · 
rcnıcı. "411 lımanlarma getı -

O. halde Al 
ttrnck iı:t• • ma:ıya petrol idhal 
den buJac~yık:ıce bu petrolü nere . 

a tır. 

Bu '9'aziy ti ... 
~.aııya e düşuntn Almanya 
tıı •atı Petrollerinin bir kısmr 
t~:- ~~~rnağı bir mukavele ile 

-••l.lQ '-•uıı§ti 
~.anında r. Alır.anya, sulh 
~aılard'ıın ~ttr.o! gemilerini bo • 
otaıtınr cçırır, Akdenizdcn 

?'a.Jc Alrn.;:.c Ccbclüttarıkı astıra
bu Yol bu Yaya getirirdi. Fakat 
nd'n aa gü.-ı kapalıdır. R0tran . 
}olite ldı:~ aldı~ petrolü Tuna 
llaklinta T edecektir. Fakat bu 
•~er Utnda ~lısan bUtün 

' ancak kAfi gelir. 
\._ lılznal\ 
.,.l~d Ya Ga~iç~a petrol men • 
:p~t n:'k da tatifade edecektir. 
Ya l\tlba <>manya, ne de Galiç · 
~ılaya:;anın petrol ihtiyacım 
1Çİtı Yin ~: o halde bu ihtiyac; 
ların1 b c Katkaıva petrol kuyu _ 
Alnıan aş V\lrulacaktır. Yal:ıız 
den cc-':t:ol lcm!lcri Akdeniz • 
Pctroı ~ tnıyecekl:ri için bu fazla 
tUn Ruı Utla.ka ~imendiferle bü -
Ya taı·nYayı dot~ıarak Almanya · 
h!rleri ya~aktır. Veya Rusya ne. 
ÜnJcint& 0 Y!e .n'lkliyat yapılmak 

Alın l'l dli§UnUlecektir. 
tol naJc~a~a !h1e:ıdiferle pct • 
iı Rua 1

• lnUfkühlUr. Bir defa bu 
tıtnı 1z:;rnendif erlerinin randır.a· 
diicr~ri tır. Eı:asen Rus şimen • 
llyata ki;ncrnıeket ieerainde nak
y, D~ ayet etmediği için Rus. 
hallar~ ~~ Volga nehirlerini ka • 
iıaıcyc ırlcştirerck bu noksanı 

Ufki zelzelel:r binalan ~öker· 
tir, dağlan, tepeleri kavdırır. 
D~lg"lı ola"llann da neticelen 
aynı mahiyettedir. 1809 da A -
merikada Karaka~a olan zelze 
led: yerler dalgalanmış, adeta 
kavnamıştır. 

Zelzelelerde, kilometrelerce u· 
zayan, 5 - 1 O metre geni§liğinde 
yarıklar hasıl olduğu da görül -
müştür. Bazan toprağın altından 
homurtul:ar duyulur; günlerce 
devam eder. Yahud ansızın alev. 
ler fırlar. 

Denizin alttnda da zelzeleler 
olur. Bu takdirde su dalgalan • 
rr.az: yakın aahillere doğru taşar. 
1755 de Lizbondaki zelzele oka· 
dar şiddetli olmuştur ki, İrlanda 
adlsında gemiler karaya düştil. 
1868 de Peruda zelzele yilzllnden 
hücum eden bir dalga otuz bin 
kişinh ölümüne sebep oldu. 

580 senesinde Antakya şehri 
~arkın t:carct ve sa~at merkezi 
halini almıştı. Nüfusu bet yliz 
b"ni buluyordu: muhteşem bina
lar, mab:dl:r, tiyatrolar, hlpod. 
rombr vardı. O yıl dehşetli bir 
zelzele oldu: o güzel 'Ve zevk kay. 
n:?.ğı şehrin büyük bir kısmı taş 
yığını haline r.etdi: ölenlerin sa· 
yıst 120.000 i buldu. 

B ıgiln bUyük bir fellket için
de olan Erzincan havalisin~~. 
518 senesinden çok korkunç bir 
zcl::ele olduğunu öğreniyoruz. 
Bu zelzelerin sahası hemen he • 

Roman yanın 
Ankara safiri 

Sofyadan geçerken be· 
yanatta bulundu 

Sofya, 31 (A.A.) - Roman. 
yanın Ankara elçisi B. Stolca, 
Ankaradnn DUkreşc geçerken 
Bul~ar gn.zctccllerlne verdiğı 
bir mUlAkatta, Bulgaristan -
Romanya arasında muallfıkta 
bulunan meseleler hakkında 
iki memlelrnt arasında bir an
laşma derpiş cdlleblleceğlni 
•ltaydctmiştlr. 

Sefir, Soyfada D. Köselva
nofla görUşmUştUr. 

Sefir, gnzetecllere verdiği 
beyanatta demiştir ki: 

SoyCayı ziyaretimde mazhar 
oldu{';um hararetli kabulden 
çolt mUtehassls oldum. 

Bulgar mntbuau, Dulgarls 
tanın halen Balkan Antantına 
iltihakı tasavvur etmediğini 
kaydediyorlar. Bununla bera· 
her hUkumet mahaflllnde. bita
raflık esasına mUstenlt bir 
Balkan konferansının Bulga 
ri3lnnda iyi karşılanacağı ihsas 
edltmoktedlr. 

Fakgt bu felaketler hic bir za. 
man insanları yıldırm~m·ştır. 
Yanardağın yanıb .. ı1lnrurla be • 
vaz ve gilzel kasabalar kurul -
muştur. Yıkılan yerlerde yeni ve 
d'lha mes'ud yuvalar yükselmi~ 
tir. 

Erzincıon havalMnin de bu fe. 
J!keti r.abuk unutrrası Mn elimiz· 
den veteni va'>mP.k, ora1arda veni 
ıı:hirler yaratmak tabiata kar§1 
kazandmış bir zafer olacaktır. 

İbrahim Çallı yeni sene hak. 
kında fikirlerini §Öyle söyledi: 

- Ben şahsını için 1940 yı. 
lmdan sa"lık isterim. Ha.yata 
ben ne istiyerek geldim, ne de 
ertesi gün birşey istemeğe lm. 
rar verdim. ~n bir havvan gibi 
isteksizim. Günlı>rimi hrrı~-·1 ... 
mağı beklerim. Fakat yeni se.. 
nemizde meslefömlzde inşnllab 
~üyük inkf!"'aflar bekleriz. ÇUn. 
kü akadomi genç unsurlarla tak 
v;ye c.-di!di Bu p.en,.liğin yeni 
~ede fevizli 1T1esai1er vereceği 
muhakkakt•r Yeni ecne de P'C

rerı ~e::ıeler ~'M: bizim meste. 
~mizd-:ki A"runalı m\\tehas!I&. 
tann veı 'ms;?. olmamalannı te. 
meu'!li ederim 

Çinlilerin muva1f akıyeti 
Bir a y zarfındaki Japon 
zayiatı yüzbini buldu 

Çungking, 31 ( A.A.) - Reu. ( Muharebe bUtlln .r.rece devam 
ter: etmiş, Jaoonlar Lıang • Keu. 

• . nun 15 kilometre doğu cenubu. 
Kuang • Tun~da.kı Çın karar na tardedilml§tlr. 

J:ihtndan alman telgraflarda 
Çenkin~deki Çin kuvvetlerinin 
Japonların Kantıın • Hanken 
demiryolunun ötesindeki ileri 
hareketlerini durdurarak dllş. 
manı mUhim mn.ğlllbivete uğrat 
tıklannı blldlrmektedir. 

Çinliler, Japon ordusunun 
merkezini Narreu vadisine ~ek. 
dikten sonra Kantonun 5:> kilo. 
metre kadar doihı şimnl!nde bu 
lunan Niuoelchlde mukabil taar 
ruza ge~işlerdir. 

Janonlar 200 kamvon ve bir 
cok zırhlı araba bırakmışlar. 
dır. 

Salı günll, 2000 Japonun 61 -
düğü haber verilmektedir. 

Çin ordusu, kAnunuevvel ba. 
şmdan.beri muhtelif cephelerde. 
kı Japon zayiatını 100 bin ola.. 
rak tahmin ediyor. 

Halen Hankennin batı ştma. 
linde kanlı muharebeler cere. 
yan etmektedir. 

Hariciye Vekılimizin 
Elen milletine hitabesi 

Ankara, 31 (A.A.) - Hariciye 
Vekili ŞükrU S1racoğlu yeni yıl 
mUna·ebetile Elen milletine Ati. 
na ajansı vasıtasile aşağıdaki hi • 
tabede bulun:nuştur: 

''tm>aniyet tarihini şimdiye 
kadar ölmez eserlerle dcrluran 
ve bundan b5yle de dolduracak 
olan ve aynı zamanda kardeşlik 
hissiyatlann·n bütün sahnsınc"a 
Akdenirln kıyılarını:la kuvvetle 
yükselen El•n ve Tü~~ıt çocukta • 
nnm arer.kdar sesletlnin akiı:ıte 
ri, yeni sene başmda cla c;ın.Ja • 
maktadır. Yeni senenin iki menr 

leket çoeuklan için saadet getir. 
mesini bütün kalbimle dilerim." 

Metakı:ısın mukabelesi 

Atina, 31 (A.A.) - Başvekil 
Metak~as, Türkiye Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğtumın Eletı 

milletine otan hit"'lb:sine muka~. 
le olmak üzere Türk mill:tine bir 
hit'lbede butunara!< asil Tilrk 
milletinin, kendiEine has faaliyeti 
savesinde, harabeler üzerinde 
mükem:n:l başanlar yükseltmeye 
muvaffak olacalYına kani bulun • 
duğur.u bildirmiştir. 

ht ne ~UYaffaJt Olmuştur. Fa -
leiycrten ~oba Rua petrollerinin r' 
kil::rnetreli~alcoviye nakli 5000 !:. 

Kısaca: _ ......................... ·-·----···-···-······------™-·-·-·-··-···---
Bund Yoldur. 

Bir mal<.aını ikaz ediyoruz hatind an baska RUsya-'a harp • 
rot ihtl bulun-tuğu takdirde pct. 
Yac:al:tı;a~:ıı Almanyaya satamr 
da trar~ u tttl:dirde Almanya • w Bir hafta kadar evvel Bakırköy kaymakam kim son hafta içinde soğuk ve yağmur yUr.Un. 
rcfüıded:1 petrol bulmak .ıaru • lıgınd~ kUçUk birşey rica etmiŞtık. Vaziyet den mektep çocuklarının mevcudunun 4 de biri 

Mimar 'Le1JM Turput: 
- Memleketimiz için sulh ve 

"efah isterim. Sanatkiirlamnıı 
'cin memleketimizde bvlamış 
:>lan sanat hayatının bllvUk ham 
'"'!erle ilerlemesini f'""n~t ~'.! ' '' 
rUniin halk tarafmdan daha zi. 
vade anla.,ılm inkişaf etmesini 
temenni edivonım.,, 

Hawr.ti Görkeu; 
- Een iste1rntz mesuduın. 
B"'' Cevat Dcrc1i: 
1940 senesini bUtün yurddaş. 

tnmnm sa:Fltk ve iyilikle geçir. 
rnelerini dilerim. 

Cem'll Tonu: 
- En bllyük temenl'tmfz. dün 

\anın bu kanşık anında sulh ve 
scliimct ir.ınde, terakki yolumuz 
da d:ıha hızla <-alışabilmek im. 
kanlarını butmacn arzu ederim. 
Esasen sanat sahasında her sıı. 
natlrAr vazifesini yapıyor zan.. 
nedivorum.,, 

Şefik Bursu'ı: 
- Sanat hayabnm fnki!$af 

~ulnbllmes! il'in her ıı:evden ev. 
vel yeni senemizin sulh ve sn. 
'elin içinde geçmesini arzu ede. 
rim ... 

Abidin Dim:>: 
- 1940 senesinde N>'er iste. 

nilmez ne cerı'?etler. ne hazi11e. 
ter, ne masallar, efsaneyi bir 
tarafa bTrakTnr111<, ::""''-'s-frın fR. 
cialannda olduihı şribi, pivesln 
Sol"ıUllda bUtUn kar""manlann 
bo:.,t .. 1?181"""~ .... , isterdim. 

Fakqt şimdiki halde veni se. 
ne ~udur: _, · 

1940 ~ 
n~ nerde1i fat'ia, 
Aktörleri: herkes, 
Dekor; dünya ! 

8uat Dcrv~ 

Londra.. S1 ( A.A.) - Ah~ren 
teşckkUl eden Çek milli komi• 
tcsinin reisi .B. Beneş yeni se. 
ne mün.asebetile dUnvaya hita. 
ben bir mesa f neffl?derek. 1940 
senesinin müttefiklerin za.fertni 
~österece'!inl, nazi r.;mamdRrla
nnın harbi kavbettiklerinl sim. 
diden anlamış olduklarını. ba • 
rış tekliflerini kabul ettirmek 
irin bu yı1 da her <'areve baş. 
vuracaklarını fakat bu teklifle. 
rin kabul edilemivecef?ini. tınv. 
lemiı:ı, na7.;lerin hezlmetl R"ikAt" 
ve sa tnmlması fmk~nSTZ oldu~ 
nu, C'!eklerfn kurtarılmP~mm 
mUttefiklerln raf'etiT"f' bal'h bu. 
lundnITTınu ve mUttefik ~ı>mle. 
ketlerde bulunan bUtOn Cekle. 
rin edıı.let•n fenahrra karı:t za. 
feri 1c:n hizmet edeceklerini L 
lave etrn icıtir. 

Atinadaki Türk - Y unaD 
ticaret teşkilatı 

Yunan • Tilrk t'C"aret teskl. 
latı. Atlnadnn vazıldıihna göre, 
veni bürosuna verleşmtıs ve ye.. 
ni bir idare hevett seMlli~ir. 

Yeni h('vet sudur: G. Bııırma. 
cıoğlu (birinci" reis). Mitat Me. 
teo (ikinci re:sl. An. Bakalba. 
•u (reis ve1dtn. D. K~-:ıttras 
(vez"Cdnrl. K. Nevros (11muml 
kô.tlol. P. Dekazos. K. M,.neos, 
Nurullah Korkut, Tan. Kosta 
aza. 

1933 anlacımaı:ıt Ü1.erine kuru .. 
lan bu cetr'ivet Yunan ek'll'Y\ml 
nıızm ile TUrkive elrtsinln f ah 
rf rivasetleri altında bulunmak. 
tııdır. 

Görüo düsündükce 

Yine onlar için 
Bavn sert. •• Karııycl esiyor. Donuk, puslu blr gök altın<la 

ynğmur yağıyor. Soluıklnrm iki yanımla kilçücük ırmakların 
ince şırııtısı var. LastikU n)'ııklar, ıslak yerlero çıp çıp 
basıyorlar. 

Oı·talığın donmaıhğma göre, demek hararot sıtınn ~tiln. 
de. Oyle ama, boynuma <lıımlayıı> yakıuıu.lan süzülen bir dam
la, beni uzun uzun üı·ı>cı·mclcı· içimle bıraktı. 

Bu tek dıunlatlan buruı;;an yüzüm, ansızın utancın kız 
örtüslylo yanıp düzeldi. Aklıma zelzele uğrağı harabeler. 
lak yuı-ttaşlar ve sıtırm otuz derece altındakJ korkunç 
gclmlştl. 

Ben bir dnmta sudan titredim. Hem pnltomla, 
ehlh·enlerlmlc ••• l.'a onlnr? Ya gökleri tozlu güınbü• 
de bırakan bir kıyamet gllrültü iyle, devrilmiş dil 
mış dnnrlar, çökmllş çaular arasından gccolikl<' 
o za\·allılnr? •• 

Gelen telgraflar. telAkot sn.hasında hain 
biltfin kucluzluğlylc sa\•ruhltıbrtınu blldlıiyor' 
bruk. gocuklu insanları bile donılurur. 

tık yardım kcn·nnları, ,·alitlmlo yeti .. 
yollar kapalı, ki;prülcr >·ıkık olsa da 
durduracak biç bir yerArızn.sı ıfüşüniilem 
nnı bir nimet bombardımanına tutnbllJ 
acla.mları. benden önco bunu dfişilnmü 
lolnn uçnrmuşlnrdır. 

''FeH\ket., Jerdo yılclınma herv 
cfa dllşmeı, için yüksek yer nrnr 
han'!} bir hntanm neticesi J!lhl 
lıır. Znten znlzele glM şuursı 
~er bir şey yoktur. Bu tiirl ' 
neticesi hlzf dfişfin~iirm"'ll. 

llu izah· yahame.t kesbetmek llz.ered!r. Makamı tekrar 1 1 k kU Uk b" k ldı b,~ım d at Alrranya .. m petrol ıkaz. ed!yoru.ı: hastalanmıştır. Kayma ta.m ı ç ır a • : 
tna:lığ~~ı 3~. iyi bir vaziyette ol • ·ı ' nm ekibi çalıştırdığı takdirde mesele 2..3 glln ı• 

\'O t <ln'dh·hlc dolu hlr yfir' 
tnnı:lakf lz1 silinirken. J:<'Ç 
yel'Jerl. öyle ya•1nhın. ki • 

b kl goster:ne'- ·d· Hoı·bı"n Yeşllköy Şenlik mahall-lndekl ilk okula k B l k c enilınh·... b·. ~. ır . 1 """ içinde halledilmiş olaca tır. uraya yapı aca 
lcti · b ""n ııtakım hAdıse • giden yol berbat, bu yol Uzcıinde okula C'Ffdip hh U in. '·~'.tuııse ." vaıiyctlni b'ır , __ t _,_,__ l: el h küc;Uk bir masraf bu çoeuldarm fit a er 
' " .- uaıkl g en çocuklar bUyUk zahmet "6kfvor. ..,..., .• _ d ba d-,_ :ı.. mmı·y,,.tlı

0

dır' ' eStiftbillr, _ı _ _ ___________ .,,_., ___ ,,_~ ___ en_aca wı& mı az Cue "" • 

sinler, fakat yıkılmıısınJ 
için böyle deınlştt. Buı:tflr 
sağlam.lıP kavuşturmAi 
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Tırnakların ifade 
ettiği n1analar 

Benim virmi beş senelik tec
rübem sırasında çocukların e_ 
lınde bu hattın sureti in.~işafını 
tl'tkikim neticesinde mu12~h~~ 
<'ttiğime göre bu_. sıhh~t <:!zgısı 
:va l'tarit tepecigı knıd_e_s.ı~?en 
\·eyahut ta Utarit tepecıg-ı uzc_ 
rinden başlamaktadır. Bu hat 
hayat hattına doğru sevred~r
ken aldığı şekillerle hayatla bır_ 
leştiği anda en müthiş devres_i.ni 
yaşatacak olan hastalıkları gos. 
terir. 

Mallım oldu~u üzere hayat 
hattı irsi olan Ye tabii n.ctıccler 
mahsulü bulunan zanfları göste
rir. Halbuki sıhhat çizgisi yaşa. 
nan hayatın sıhhat ti.zerindeki 
akislerini haber verir. 

Bu iki hattın, yani hayat hattı 
ile sıhhat çizgisinin biribirlerL 
ni kestikleri nokta, ölüm tarihi. 
ne işaret eder. Hatta hayat haL 
tı daha ilerilere kadar yürüse 
ve hayatın daha uzun olduğu 
zannını verse bile bu ancak bir 
zan olarak kalrr, ölüm tarihi 
sıhhat çiz~isinin hayat hattını 
kestiği noktada işaret edilmiş 
demektir. CResım 19, numara 2). 

Utarit hattı veyahut sıhhat 
hattı cüınlei asabiye ile alaka • 
dar bulwi.duğundan alimler bu 
lıattı tetkik ederlerken mevzuun 
daha çok genç yaşta iken sıhha 
tinin derecesi tayin edilmiş, fev 
kaş.şuurun bu varlığı anlamış 
olduğunu kabul etmektedirler. 

Nitekim beyin ile temasta o. 
lan nıhhat çizgisi fevkaşşuurun 
malftmu olan bu sıhhi kudreti 
ele aksettirmektedir. Hatta bu 
sıhhi kudretin ne dereceye ka -
dar dayanacağı ve ne zaman 
sıhhatin bozulacağr, hatta ha. 
yatın ne zaman sona ereceği 
bile eldeki sıhhat hattı tarafın. 
dan gösterilmektedir. 

Ancak şuna dikkat etmelidir 
ki, sıhhat çizgisi eldeki çizgiler 
içinde en ziyade değişenidir. 
Bu hatta hayatın barometresi_ 
dir, demek doğru olur. 

eşiğinde: 

ı-Veni ıla 

S ö y ı en iş 1 er ................. . 
····················-···················· : 

............................ ·-................... ,, __ ... . B f t ç en y' -' ···-···········-················ ı . 

. Her yeni yıl, yeni bir başlangtç için ftrsat demekb~: ~ ·ı""~:~~layaraki da
n daha yeni bir zihniyet, cesuı bir ruh ve usta ır e_ 1 eh olalım i 

· ı ·ı" etmege azır · · gelecek ytlın imkanlarına muvaffakıyete ı ave ............... ! 
.................................................. ·-····- ·-· .. "tt"-i ·aman kendısını ara. ································ -·· ............. __ •• ' ••·········-···· . . . 

1939 un eski kapısı kapaf'-iı. sadı olmak gerektir. O maksa - çup gı ıg .. 
. d . ra· tır. Ve ıg40 m yeni kap"' açddo. dm pcşm e gotme' "· Önümüzdeki "ne için, •ihne~, 

Bu kapının bir tarafında .. Fır Bazılarr, hayatları için zevkten ruhan ve bedenen daima daha ı· 
"''" ya,.yona, öbü< tarafmda da başh h;ç hi< şey; ••ve edinm.,. yiyi elde etmek üme planla< ya· 
"mes'uliyet" ya,.hd"· Ma,;nin le<. Bu gayeyi ne kadu nam~s . pmk il«liyd;m, . . . kaybedilmiş fırsatları ü~erinde Ü- kA ne kadar şerefle yerme Her düşünen adam. ılerle".'~~ı~ 

"'l" d k · "kb ı· t' arane. · ·· d ldıgını '? up •. u<ma ' "". a m ge '". gefamiş ol•ala<. hayatta kend• ." yavaş yavaş vucu e. ge. 
bolecego menfaatlen halelda< e m;,. b6yle bk gaye edinmemeh· gö<mekten mütemi<doc .. Pdhassa 

de<. 1 · he< gecen sene, b;, yem.,ne yol Yapdacak şoy, diğe< bi< fonato yoz. actoğo ;aman bu teessli<? d~Y"· 
beklemek ve onu iyi kullanmağa Mode<n zengiolmlen biri. ha. B·u,.mla hmb0< çok ov• bohvo · çalışmaktır. Ele geçirdiğimiz av· vat gayesini şu kelimelerle hu - ruz ki her yeni sene bir ba~ıa.,gıc 
lar ne kadar rok olursa olsun lasa etnıi!;tir: ''Havat1'tlın umu - · · fı'r .. at f!e...,..ekt;r. Bu fırsatı, 

... ıçın w • • b" "fmrat den;,;" nde bfr o kadao mi oluak, dil•"ava hizmet et • gecen senek;ndcn d>'a yem '.' 
av ıdaha var ... Ruhiyatın felsefesi meği seçtim. Bu gaye uğrunda zihriyet, cesur bir ruh ve usta bır şudur: "En iyiyi henüz elde et- ailemi. vatanımı eevmck ve onla. el ile karc::ılayara't P"el~cı-k ·ılın 
medik ... Fakat ileride muhakkak ra bakmak istivc-rum. Sahsi mas. imkfiııl:mna mııvıffal:ıyetle ilfıvı· 
ona da nail olacağız!'' raflarım ve benden da'ıa az talili etmeğe hazır olnlım. 

istikbal. inanan, ümit eden in olanlara vardım için kaza!'llyo · 

sanuıJ:lır. Tolstoyun dediği ı.>ibi: rum." Dünna'ltn c1airr.a ve'lilik ve mu-t 
"d' ,, vaffal·ı~•et aetirmic; lfr Türk e~-.. nanmak hayatm kuvveh "· Böyle b;, ••ve edinen ;nsan, • h Nı.hayet b'ırçog-umuz, muvaffakı- · h Jadı sıfatile bu kabiliyet epı. yaşadr~ını dünyava rlaıma atı.~-

yet daglarının eteklerine kadar latır ve bir giin bu dünvach'l P'O- mizdc mevcuttur. varmış bulunuyoruz. Yüksek tc· 
pcler, henüz bizi davet halinde ... 
Gelecek yıl içinde bu tepelere 
doğru biraz daha çıkacağız. 

Kaybedilecek zamanımız yok_. 
tur. Adamın biri her sabah bır 
saat kaybeder; sonra bütün gün 
o kaybettiği saati yakalamağa 
çalışırmış... Böyle olmamalı. 

Hayatımıza bahşedilmiş olan 
senelerin, lüzumundan fazla mik. 
tarda olduğuna inanmak gibi bir 
vehme kapılmayın. Hayatımızın 
bir saniyesi bile fazla, boşuna 
verilmiş değildir. Fakat bize ba· 
ğışlanan hayat, bir gayeyi tahak· 
kuk ettirmeğe kafidir. 

Mes'uddur o adam ki, zam;ının 
kıymetini, vaktinde anlar ve ha -
yatın fayda ve değerini; devam 
ve istikrarını alıp götüren unsur. 
lnrdan onu temizlemeğe azmeder. 

Maziyi unutmaktan ve yaptığr 
mız bazı hataları tekrar etmeme 
ğe çalışmaktan başka çare yok . 
tur. 

Yüzlerimiz, daima ileriye mü 
tcveccih olmalıdır. 

Feshane fabrikasında 
dün akşamki yangın 

10 bin çuval yandı 
Yangının çıktığı rer, fnbri~a. 

mn sabun imalathanesinin üzerın· 
de bulunan çuval deposudur. Bu· 
rada çm•allar henüz anla)ılmıy~.r 
bir sebebten tutuş:n:ış. p:ızar mu· 

na ebetile fabrika tatil olduğu içır 
hadise derhal gorülm~miş ,·e yan. 
gın büyümu5tür. Nıhayet fabrika· 
nrn saraçhane kıc;mı u~taba~rsı 

dumanları görünce hemen imdat 

zilini çalmış bir taraftan da itfa 
iyeye hab~r vcrılmıştli. 

ltfaiyenin gayreti .. s~r~~in~.e 
yangın büvürneden sondurulmuş 
tür. Yalnız dört torba sabun, 
b:n:ınm ikin,.i kat merdivenleri 
kısmen 10 bin ad<:>t boş çuval 
yanmış'. yirmi çorap ve yirmi 
trikotaj makinesi de kısmen ha. 
rap olmuştur. 
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.,,, adircan Katlı 

) 1 tercih ederim, Daha kenarlarda beyaz (şan:.a Silahlar şakırda?r·. 
lı yahut Avrupa biçimi ko~tum _Yaşa!. .. Hepıınız 

. d" - Habeş büyüklen hu-gıyen ıger 1 k a Jan Hay!... 1<111'1 
lunuyorlardı. Bu kalab~ ı ar · Diyen sesler şimdi daha coş e" 

sında çok temiz, şık ~e. bır. Avru. idi Gönüllülerin bir çokları be(ar~ 
palıdan hiç farksız J!ıyınmış 0J;? ca~dan kendilerini tutamıyor 
genç ve yakışıklı nafia nazırı k ı; dı. ilahla-
kaelin gözüne çarpmıştı. Fa a İmparatorun adamları s ı 
harp elbiseleri giymiş. olan hMaur. diprikleriyle onları ud 

· b 1 k Ras - rının :ı 1 orlar biye nazırı yetmış eş ı b" . de laştırmağa mecbl"t' o uy 
lugctadaki heybet hiç ırın İmparator sözüne devam e 

yoktu. h · her yordu: be elb 
Biitün meydan ve şe nn _ Muharebede . :>'.a~ 

1 
f d 1 

c::tu . · · B gerçı sızın u -' tara ı o mu,. · gıymeyınız. u .. manları111' Bunlarla birlikte imp~_rato~~ kllığınızdır. Fakat duş .. bilir 
muhafız askerlerinden dor~ sizi uzaktan pek. kol~y gor~virıİl
k'si de cepheve gideceklcdı. On. !er. Toprak rengı elbıse r. -ııtı' 
lar naı:ırlarla imparatorn? ya~~~i Size ben bu elbisclerd.en d~~~a~ 
rında iki tarafa doğru bırer ı racağım. Karşımızdakı uşırbttV' '\ 
olmuşlardı. Avrupalı ask!rlekr1eı~ yeni bir düşman de~il, ötedel a~ ı 
farkları iki nokt~ı-1:> idi ..... en . erı bildiğimiz ve tanıdıgımız İta yn 
ve avakl2rımn c•plak oluşu .... l . tardır. Bu harbi imparatcrt 

imrarator. Avrupa}ı. z~?ıt erın istemedi. Dövüşmek ısteye~ ~r 
idaresi alt nda yetiştırılmış .olan yanlardır. Bir gün herhangı~ 6-
bu askerlere rok kıymet verıy~r. hastalıktan hepimiz n.~sıl ol epe' 

üvenivordu. Zaten ya~nız b~ ış- leceğiz. Yatağımızda olmekt r'V ~e değil. Habeş ülkos;n, t" ;;"1~~ elledmi•de si!Ahlarnno~la Y" # 
tini medcniler.tirmek yo un a .. muz için dövüşürken olı~ek. til' 
bunların büyük yardımlarını gor. şanlıdır. ft2lyanlar. makınel~ ~ 
müştü. Vakit vak"t sur~da, b~k - Fekler. tan~la.:" .. tayya~ele alıf 
ra:ia yeniliğe karşı Y~P~ a~ _ay - toplarla bizı pusk~rtm~~e ç_ ıc? 
!anmaları ancak <;ok ıyı sılah~an- caklar. Onların mıtralyozlerı, vır 
dmlmış olan muhafız alaylarıyle lan varsa bizim de Allahımız ki j• 

bastırmıştr. . . . , rı dır Sizden istediğim şey ~s re~' 
Habe~nönülli.ıler:nın arasın a det.lerimize göre döviı.'şmıy:,•tl' 

<> • c<.'Cuklar· kl kı.ıw" clokuı: ya~ını gecmem·ş reislerinizin verece • en 1''' 
la yetmiş yaşını a~mrş olan aksa: dalara uymaktır. Heyec~n~alde 
kallı ihtiyarlar bile v~r.dı. Hepsı pılmayınız. Eğer toplu hır t•f' 
de kılıç veya tüfe1<1erını, mızrak. bulumırsanı~ ?.üş.ı:n~n heme~r1at1' 
balta, satır. ne bulmuşlarsa _onl~- yarelerle sizı old~rur .. _ç_ad adı( 
rı sa'hyarak imparatora dogru - nızı her zaman reıslerınızın ç r.f 

• Jarın. ~ lerleyorlardı. 1 !arının yakınma ve agaç FalC'r 
İmparatorun önünde yer ere lıl:ırın dibine kurunuz. 1' '' 

karanıyorlar, halıları. ta~ları s:~ her çadırın arasında otuz.kırat t• 
topraklan öpüyorlardı. Sık dım aralık bulunmasına dıkk ··rıı' 
haykırmalar duyuluyordu: dı"niz. Havada bir tayyare goor' N .. r Yaşasır. ld kıp _ Yaşıısın egus .... görmez hemen yo an çı ad' 
Haile Selasiye !... . manın içine saklanmız. Bu sır rt' 

Binlerce ses bunu tekrarl:yor' yalnız en iyi nişancılar tPYY' ( 
büyiık bir uğultu yakın dag_l_ara lere ateş etmelidirler. Yolunı.ıs dt 
ve ormanlara çarpıyor, daha ote- çık olsun 1 Çok ge5mez. be~,ıe' 
tere gidiyordu. . . geleceğim. Hak bızdedır,, . 

_Kahrolsun Musolını 1·~· Ye:.c de bizim olacaktır. 5tıı batsın ltalya ! ... Onları denıze do· Şimdi Ras Mulugetanın -~i· 
keceğiz .... Aduva savaşında kullanıp şı "ııJ. 

- Dökeceğiz!... ye kadar sakladığı büyük dal<t,ıı 
Makanizmalar işleyor, kılıçlar lar çalınmağa başladı. Uza ı4 

kalkanlara çarpıyor, mızraklar ve "'k gürlemelerini andrran ·-f 
köhne tüfekle< .h~~ad~ sall~n;{a:'~ :C:ı.,, yü• on beş bin gönül:,. 
du. Küfürler bırıbırının ar ı ve bütün şehir halkını he~11ıı• yağıyordu. getiriyor. bu mahşer ~ala 1<t•r' 

Geçit resmi başlıyaca~tı. . nın üstünden geçerek ta uza pr 
Ras Mulugeta atına bınmış ol- daki tepelere ve ormanla~a ça;\1. 

duğu halde askerlerin başına geç. yor, oradan yine geri_g~hyor'i~ 
mişti. Davul sesleri kesıldı: ş ,,ıt 

Atından indi. kızgın güneşin altında uzun 

Her gün her sene mevzuun 
sıhhati üzerinde ne gibi tesirler 
icra ediyorsa bunu sıhhat hat -
tından okumak mümkündür. Bir 
çok ahvalde hayatın ilk sencle_ 
rinde ölüm gösteren bu hat vü_ 
cut iyi bakılarak kuvvetlendik. 
çe tıeklini dcğiştirnıekıc, bazan 
da pçk ender tesadüf olunan 
srhhat işaretleri göstermekte_ 
dir. 

Buna mukabil cümlci asabiye 
fazla mikdarda yorulmağa. ve 
bilhassa mevzu fikri kuvvetle • 
rinin fevkinde bir faaliyet gös.. 
terirse bu yor~nluk sıhhat ü. 
?.erine derhal büyilk tesirler yap 
nıakta, umumiyetle sıhhat hat. 
tı (çok eilzel bile olsa) yakın 
ve feci akibeUer işaret etmek _ 
te, gtizcl şekli bozulmaktadır. 

Bazı kimseler, geçen senelerle 
kendini tatmin etmiş olarak yeni 
yeni mühim vazireler görmek 
maksadile ileriye bakmaktan zi · 
yade, gözleri geride yaşarlar. 
Halbuki. biz. tarlasını süren bir 
çiftçi gibi, zamanımızın kıyme -
tini, aşacağımız mesafeleri düşü -
nerek arkaya bakrnamağı itiyad 
edinmek mecburiyetindeyiz. 

1940 senesinde ihtiyacımız, ye_ 
ni bir maksad edinmektir. Mak -
sadsız bir hayat. puslasız bir va· 
pur gibidir. Önümüzde hiç bir he
def olmadıkça, nereye gideceği. 
mizi bilemeyiz. 

Dün akşam ii1.eri saat 15,20 
de Eyüpteki Fe,hane fabrıkasında 
oldukça ehemmiyetli bir yangın 
çıkmış, fakat gerek fabrikanın 
kendi teskilatı gerekse itfaiyenin 

Yan,g-ınm sebebi 
nıektedir. 

1mparatora yaklaştı. _ hal gecit resmi başlamıştı. lbİııl 
Yetmiş t·<:ş yaşında oldugu i · Mikael ikide bir eliyle ka çO" 

tahkik edil. de dim·'ilt duruyorJu. ~tı~dan e~ bastırıyor, bu coşkun .:~~aen gi" 
nişi. kılıcını düzeltmc:"ı bıle ka· cuklarmın arasında dovuş 
çevik ge.,çleri imren·Jirecek mek için acele ediyordu... ··lliilef 

Bu hatta hiç malik olmamak 
muhakkak ki en milkemrnel işa. 
rettir. Hattın mevcut olmayışı 
mükemmel bir sıhhate ve cüın • 
lei asabiyenin fevkalade sağlam 
olduğuna delalet eder. 

cu. Eğer sıhh6t hattı mevcutsa 
e•unun en iyi Şekli ba.şlangıç 

''tasından itibaren doğrudan 
oc ·yya aşağiya in<'n ve hiçbir 

ce için hayat çizgisine yak. 
u onu katetrniyen şekil. e 

ist 
;.tının hnvat hattına 
'lrı"lU katetmesi hiç 

at deı?ildir. (JU>_ 
mt) sıhhat hattı 

iek hayat haL 
un'ahut h:ıyat 
e r bıraktığı 
ı\Uun sıhha_ 
r}stalıklara 

bu 
01...ın çiz~i 

e .... ı gibi 
• iki 

Herkesin bir gayesi. bir mak -

12.30 Program, ve memleket saat 
ayan, 12.35: Ajans ve Meteorolojı 
haberleri. 12.50: Türk MUzlğl: (Pl.ı 
13.30/14.00: MUzlk: Karıtıık hafi! 
mUzlk (Pi.) 18.00: Program ve mrm_ 
leket aaat ayan, 18.05: :MUzlk: Rad
yo caz orkestrası. 18.40: Konuşma 
(Fuzuıı hakkında). 18.55: Serbest 
saaL 19.ıO: Memleket saat ayan, 
Ajans ve meteoroloji haberleri. 19.30: 
TUrk mUzıgı: Kadın geçit konseri. 
Çalıı.nlar: Vecihe. Reşat Erer, Cevdet 
Kozan, l<:emaı Niyazi Seyhun, lzzcL 
tın Okte. 20.15: Konu§ma. 20.30: 
TUrk MUzlği: Fasıl heyeu., 21.15: 
MUzık: :KUçUk orkestra !Şef: Necip 
Aşkını. 22.15: Memleket saat ayarı, 
Ajans halıerl rl; zıraat, Esham _ tah
vll!t, kambiyo • nukut borsası ı tlyat) 
22 30: MUZik: Bir senfoni (Pi.) 23.00: 
MUZik: Cazbtuıd !Pi 1 23 25 23 30: 
Yarınki program, ve kapanılJ. 
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çabuk yetişmesi ile fabrikaya sıra· 
yet etmeden söndürülmüştür. 

ı . ı . 940 Pazartesi 
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ALEMDAR sinemasında 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

ŞEHİR TİYATROSU 

l{omedl kısmı: 
Akşam 20.30 da 

iKiZLER 
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- HALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 
zozo Dalmaslıı 

1 
Hf'lotlu Çiçeği ) 
BUyUk Operet 

• VAK I T · 
(iıızcteılc ı:ıkuıı lıııtıın ~azı v 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

Allu~·F l'Al:JI·Tsl 
Jltmlektt Mem/t'/.eı 

<lhl fl(/ll 
Aylık 

tçi11<1t 

o;; 1:;;; lir. 
:J aylık 
fi aylık 
1 yıllık 

'!flO 
ıl7~ 

uoo 
H20 •• 

1000 

1 arıledt'n llalkun Bıı lıA• ıçıı 
D\dıı otuz l\l.ı u~ tlu)ulur l'uı.ta 
lıırlıi:ııııc llırınıyı•ıi \C!fll'rl' a~ıla 
\f•lırıı, lıl'•,.r k•ırıı~ 11111.nıf'dılır 

A!ıune kııvılıııı bılılın·n ıııı·k
tıııı ,.e ll'lı:rnı üı•reııııı. ııhııne 
ııara~ıoın !Hı .. ın \'!' \ 'O tııınkıı ılt' 
\'oltama ucrctını ıdJrr: l\enllı uzr:_ 
rınl' alır. 

,., . ,,....,.,,_,._ ,\ ___ ......... ""' ..-"'-'"'" 
.lntlr \"A l{JT•n nhnnr vn•ıt .. 

o\ rtre.: '1rır..f"tlrtnp Ü('reti 
2/i ktıruştıır. 

iL~' t'f'RJ·~TLRR' 
l"ic:ırrt ıtrınınrının •aııtım ·"il· 

tırı o;ondnn rtllı:ıren ılfın savfnl:ı. 
rında 40. le ... ı\fnlıırıla 50 lrn. 
rııs: rlörrliinrO ~avfnıla 1: 1kıncı 
\'e Oı:ilnrfirlı- 2: hırınrirlf' 4: 
h:ı,lık \Anı kt• .. ııırrı- 5 hradır 

Bih•iik. ('ole rlr\'Amlı klı'\f'll 
rı-nkh ıliın '"Prrn lrr,. ayrı a\rı 
ındrrmpJrr \'arıılır. ne,.rnt llAnlıı. 
rın 'ıınıirn "nlırı :rn kıırıısıor 

Tlrars l\1n' i••rttr Olmıyarı 

Hfi«:ük llflnlnr 

Alr drla '.Hl iki r1ela"ı 50. fıç 
ılrfn,. 1 fi5. cllirl defa~ı i~ ve <ın 
ılrfıı.;ı 100 kuruştur. l <' ll\lık 
ıll\n vercnlerın hır clrfıı"ı bt;dıı
'"acl ır. Uörl satırı llPC'en ıliınlnrın 
laıla .. ıılJrlnrı ıws kıınıstıın lw 
,an erlılır. 

\':ıkıl lıt"m duj.r11ılnn clo#!rıı\o 
kendi idare \ennıll' hı-m An. 
kara •ddcıılnde Orlııınbey h:ı. 
nınd:ı Ja·:~ \1 EDI>I.. lRE:\ 
ll:in l'lürn'ıı l'll\lı- ıl:ın, kııh!ıl 
,..,.f,.r f~'1:~41l'1ll'~ 1,.1 .. 1, "" >n1.1 l I 

dar ~tikti... 1 bu· Kambatadan gelen gonu ğtıl 
Damarları kaba~~-ışleo ~~tinde- yarı çıplaktı. İmparatora do 

n•şuk ellerinden ırıy koşuyorlar ve: . til-
ki kılıcın fildişi sapını tutuyor_ _ Bize iyi silah ver ... Bıze 
du. fek veri... B" ati' 

imparatora: Diye haykırıyorlardı. ır ~· 
- Jan Boy!... lık bu askerlerin ~fları ar:,

1
, 

Diye haykırdı. .. dan birisi aynldı; mce uzun til-
Amhari dili"'lde imparatora bo~- lu idi,. elinıdeki paslı ve kırık di' 1 .• 1 . (Savaş ve adalet reı- k1 nnııı 

c soy enır. feği imparatorun· aya a 
si) demektir. . 1 bine fırlattı ve bağırdı: ,, 

Amhari is: Habeş ı~pa;ator :- _ Ben bir erkeğim ... Bana 1ı 
ğunun en zengin. en guze ve - damakılh bir tüfek ~er, J~ }JI dl' 
disababa etrafında olan kısmına Senin için dövüşmege gıdiyor~iJI 
verilen isimdir. İmparator bu ~dama da öfi4ı' 

Ras Mulngeta kılıcını çekti; lümsedi; ceph.eye ~ı~ede~ eli" 
havaya kaldırdı. bunların hepsırre sılah verılee 

Sözüne devam ediyordu: . ni biliyo11du. • • ~· 
_ Sen daha doğmadan ben bır Bu sırada elındeki sopayı tıil 

sürü İtalyan öldürdüm. Şimdi ~-c- nın üstünde savurarak ortaya 
nin imparatoru olduğun .b~ uL gönüllü daha a~ıldı: . bile 
keyi düşmandan korumak ıçın yıl _ Bak, benım sıla.hım o1'" 
!arca dövüştüm. Şimldi de asker yok. Silahın varsa bana ver. ~.,, .. 
bulunuyorum. Eski düşmanla~ı - sa bu sopa ile ve yerden .topl :~ 
mız Aduvada uğradıktan bozgu- cağım taşlarla dövüşeceğım. 1 y• 
nu unutmuşa benziyorlar. O za- yanlara karşı tüfek kullanın' 
man clduğu gibi şimdi de hudut- belki lüzum bile kalmıyaeak. .,e 
]arımızı 2eçtiler. Yine Aduvay~ İmparatoru ilk defa gören 6" 
aldılar Fakat onlara eski dersı günlerce yürüyerek g~len .bu f,r, 
tekrar· cdece~iz. Benimle bera. nüllüler ondan hiç çckınmıyor 6~ ber harbe gidenlerin arasında 40 

korkmayorlar, içlerinden her bı.J'! 
yıl önce Aduval:.ia beraber bulu- leni söylüyorlar; sorgusuz ve ... 11~ nanhrdan bir çoğu var. O zan:ıa_n ruksuz, ona karşı bağhlıkla"ıı• 
olduğu gibi ben bugün de. ~ıla- yerr.inlerle haykırıyorlardı. VP hımı alarak dövüşmeğ~ gıdıy~-

h - e sag zun yere yatıyorlar: t}e 
rum Belki bir da a sag v - · - - Senin için canımızı vertnh lam ·olarak geri gelmiye<:egım. h 

1 h danında azınz ... Seni cephede, arp mey 
1 

Diyorlardr. tıl• bekliyeoeğ;m, impuato'.;";, b;, Mikaeı büsbütün <Of""•.! ;il 
lmpamo<, bunlan b~y~k Düne kadar sessiz ve gü<ültli\; 

dikkat ve ilgi ile dinlemıştı. işleriyle ugwrac:;ın, bir kuzu gı Birden-~re ayağa kal~tı. . r- d , 
İki adım ilerledi ve çelıkten bır yaşayaninsanlar bunlar mıy 1 • f\" 

sesle söze başladı: Her biri sanki Habeş dağlardi' 
_ Düşmanlar ~açınc~ ldefa ola.. dan, Habeş cvalannl:lan ve ~a 

rak hududu geçtiler. Bıze saldır- terinden fırlayan birer :-"landı. ıı
dılar. 01"lara boyun eğmiyecej!iz Yantba!;ında duran bir Frajv 
Kanı:nızın son damlasına ~adar sız gazetecisi yanındaki arkada ~ 
savaşacağız. İtalyanlara bır ka- na şöyle diyordu: ) 
rış toprak vermektense ölmeyi (Daha var 



Zehirli gazlardan 1 

korunma 
' Okulunuzda ne h:mrlıklar yaptınız 1 .. 
'· 

\ maske alaın.z mı ? 

B"f' 
rnan~a~~aulucıJır ülh? riııi c''ic:o ı,··· h., nacııJ rnlıştı"mr, hyya. 
Ya s . rı. ~orumak IGin. tav re hücumlarında hepinizin ve 
tıe av~ sılahın1 büyük bir ö. bu tec::kila•ı idare edeceMnin ö. m Vr>rıyor}ar " "' 
re ı : vuzlcrC'c tflvva devierini size anlatmışlnrdır. 
edi~o~r:k ordularına armağan Düşman UGnklnrı havada u -

Bizim r~l <:arken bomba ntbkları gibi hal. 
kate al usur ... 111z eh bunu dik. kı öldürerek zc'lirli !?'azlar da a. 
h • nu · t.:ı iict•mlar · 1 vur ·..ı1 !arı hava tar'ar. Bu ~azlar insanları bo. 
Ur::ık arnıınc ~n kon1rrıak üzere <Tarı.k öldürür. 

Yur'da a, odevin<' ra~ırmı tır. Gaz hücumundan kurtulmak 
Yardım : ~.r. l!C'ak rı mn i inı> irin her binada vnpılan sığma. 
tnana1 , t kll'rı gibi avf\t za. .:ra saklanmak ve maske kullan. 
tından ~ rın dü man u('akla . '""lP k mecburiveti vardır. Her 
koyabil:~~ce.k. •ehlikelere karşı vurtdasm ve her okulunun birer 
Yapıvortar ~; ~ de hazır.lıkl~r nıac:k"si olacaktır. 
anında v · 

1 
Lava tehlıkesı.. Yukarıda resimde gördüğü _ 

rna, d d.a.nı ~cak "prısif kanın. nüz arkadaşlarınız İstanbul 44 
her va~1 J~l<'rı t<'şkilüt, yurdun Unn'i ilk olcul öı?ren<'ilrridir. Sı. 
rna~ıı. b n a vr her verde vanıl \ n•fta maske takma tecrübesi 
nızCfa ö!Rlanmıı;tır. Okulları _ •·• '"' ...... '! ktadtrlar. Siz de maske 

tiretmenlcrıniz. Bu tt:.;,ı. aldınız mı? .. 

Su adın 

-. _ _._.__...._ 

kumbarası 
kutuvu gösterdi. Artık dolmuş_ 
tu. Hemen boşalttılar fakat. bu 
para eve kafi değildi. Bununla 
evin toprağını satın aldılar. 
Kumbarayı tekrar doldurmağa 
başladılar. Paraları arttıkça ko. 
yuyorlardı. Fakat, ev parası o 
kadar k'olay birikmiyordu ki, 
Bir 2'Ün babaları sevinçle geldi, 
hensini etrafına çağırdı: 

•·- Çocuklar dedi. senela-den 
beri bir güzel vuva istiyorduk, 
değil mi? Şimdi hepimiz çalışır, 
<'esur olursak evimiz olacak ... ,, 
Hepsi de buna razı idiler. Baba. 

~ !arı "Peki çocuklar, dedi, güzel, 
Suat a . . büyük aE!~ç}.ı bir onna_!lda iş 

nesi, habfl<'sını ~ok severdi .. An. , buld~m. Butun kış b~ agaçları 
!erdi, S ası da onu çok sever. kestırmekle uğraşacagım ve ilk. 
iyi hare~at her zaman 0 kadar baharda bana bunlar bir çok 
ieier Ya et eder. Öyle akıllıca para getirecek. 
""Ü" . Par<ıı ki .. . b" "k 
.., •enıni kaıand~nnesıne uyu . Suat, şimdi okulu bitirdi, e. 

Suaa
1 

dı. vımizi alıncaya kadar maran _ 
arzusu ~ annesinin büyük bir gozun yanında bir iş buldu. O. 
tın alma ardı: GÖZ('} bir ev sa _ rnda •. J?üzel ev eşyaları yapma.. 
Yuva ha:' Yavrularına şirin bir smı ogrcnecek. Hem para kaza. 

Irlatnak. nacak, hem evimiz yapılınca eş. 
9.tUrdukl . . ı yal.arma yardım edecek .. , Anne. 

~egildi baharı ev kendılerınin lerı her şeye razıydı Glizel te. 
:ıJıÇesi 01 Clesi de yoktu. Eğer miz bir evden başka 

0

bir ~y is. 
çıçekier y 5~Y~ı. Suat ne güzel tediği yoktu. 

. Bir ~ e ışt~recekti. Babaları ~rtık haz;rlanmıştı. 
hır kulllbn resım dersinde Suat O~anda yuksck agaçlar onu 
llıen ona ara Yaprnlştı. öğret _ ç~gırıvordu. Orman çok sessiz. 
Yapılabi! bu w~Umb:ıra ile neler dı. Yalnı.z çalışan adamlardan 
Gii2eı 

0 
ecegıni de anlatmıştı. başka kımse yoktu. Kar yağ _ 

kuınbaraYınalarla sUslenen bu d~.k~ her . taraf w beyazla_!lıyor, 
annesi b Yı eve getirdiği zaman ruzgar eslıkçe agnçlar uguldu. 
sı., Jsnıı ~nun adına "ev banka. yor, fakat evlAtlannı düşilnen 
kaya nı verdi. Onlar bu ban. baba hiç kederlenmiyor, sevinç. 
<'vleriı}~ra . koyacı:ıklar. gilzel le çalışıyordu. 
aklardı ıs~?ıkleri gibi yaptıra.. Bütün kış keskin baltalarla a. 

" ır gün ~si Sua.d& ğaçlardan büyük kütilkler de ... 

Hayat Bilgisi: 

Yeni yıla girerken ... 

Çocuklar; 
Bugünden itibaren l940 sene. 

sine girmiş olmakla bir yaş 
daha büyümüş oluyoruz. Dün 
nkşam yanılan eğlenceleri §Üp. 
hesiz biliyorsunuz.. Bu artık 
bir adet haline girmiştir. Her 
sene kıinunevveliıı son ~ecesi 
yeni yıla girerken eğlenceler 
tertin edilir. Herkes biribirini 
tebrik eder ve bu suretle yeni 
yıl kutlulanır .. 

lkincikanun ayı yılın ilk ayı. 
dır. Ondan sonra sıra ile gelen 
ayları biliyorsunuz. Bazan ko. 
laylık i,.in avların adı verine 
numaralar kullanılır, meselii: 
ikinci kanun avı vılın ilk ayı oL 
dui!u irin ona birinci ay da de. 
nilir. Bu suretle sıravı takip e. 
derek her aya bir numara veri. 
lir. Bir yılda on iki ay olduğu. 

Yurd Albüm ü: 1 

na' g6re birincikanunun da 12 
nci ay olduğunu bulabilirsiniz. 

Eğer merak eder de takvime 
dikkat ederseniz bu dediklerim 
daha kolayca anlaşılır .. isterse. 
niz bir tecrübe ediniz; bugünden 
itibaren her gün takvimden bir 
yaprak koparırken ayların nu. 
maralarma bakınız. Bu sırada 
takvimde göreceğiniz bazı iza. 
batı da okursanız çok faydalı 
şeyler öğrenirsiniz bilhassa .. 
Güneşin doğduğu ve battığı sa.. 
atlere dikkat ediniz: ve unutma. 
mak için bunları defteriniw 
kaydediniz. Bu suretle kıı::"l 
günlerin kısalı.~ını ve yaza doğ. 
ru yaklaştıkça uzadığını kolay. 
ca öğreneceksiniz .. 

Şimdilik bu kadar kafi yeni 
yıl hepinize kutlu olsun ~ocuk. 
lar. 

Anka r a 

ı-=-... ;aw. • .-.~··--··11Wııö..~ ~~ 

Ankaranın tarihte büyük bir l manlarında bir ço1t gavaşlann 
önemi vardır. Uzaktan dağlarla yapıldığı bir yerdir. Lidya kralı 
ç~vrilmiş, basık sırtlarla ~:ı-~~ı. buradan geçtiği gibi lskender de 
bır al.anı~ .?rtas~da ve b~~ buralardan yürümüştür. Daha 
tı;penm ustt~~~~dır. Tepenın °- sonra da sırasile Emevilerin, 
nunden Enguru, Çubuk çayları . . . 
geçer ve birleşerek boz kırlar a.. Abbasılenn, Bızanslıların ve 
rasmdan akarlar. nahayet hakiki sahibi olan 
Ankaranın tarih bakımından Türklerin eline geçmiştir. 

değerini son yapılan araştırma.. .. 
lar bize öıYretmektedir 27-12-1919 yılında Ataturk 

,.. · Ank ·d k b .. nk .. 
Bu araştırmalarda. Ankarantn .. . araya gı eı:e. ugu u re. 

tarihten evvelki çağlardan 1000 Jımm temel!~rını k~uştur. 
yıl önce Asyadan gelen Eti Ankaranın nufusu 170 bıne ya. 
Türkleri tarafından kurulduğu kındır. Şehirde bir çok rnode:n 
sonuçuna varılmıştır. binalar ve fabrikalar tesis edıl. 

Türkler bugün Ankara adını miştir. 
taşıyan bu şehri kurarken, şe. 
hir bir isim aramışlar, tarihte 
benzerine çok tesadüf edilen ve 
Baykal gölüne dökülen küçük 
bir negrin ismini ona vermeği 
uygun görmüşlerdir. Tarihte An. 
kara ismi üzerinde türlü türlü 
bilgiler ileri sürmüşlerdir. 

Ankara, tarihin muhtelif za. 

virmekle geçti, artık bahar ge. 
liyordu. • 

Kütükleri aşağıya taşımak ı. 
çin dereden istifade etmek rn. 
zım geliyordu. Kütükler sulara 
bırakıldı. Yuvarlana yuvarlana 
ilerliyordu. Derenin kenarından 
giden adamlar kütükleri takip 
ediyorlardı. Fakat kütükler bir 
aralık karıştı. Biribirlcrinden 
ayrılması gerekiyordu. Cesur 
bir adamın dereye atlayarak kü.. 
tükleri biribirinden ayırmasın • 
dan b~ka çare yoktu. Elinde 
baltasile Suadm babası atladı; 
derenin ortasına geldi. Kütük -
lerden ikisini parçaladı, yol a. 
cıldı. Fakat Suadın babası da. 
beraber gidiyordu, h1.ra!mğ,a:~ 

Bu resimleri keserek albüm 
yapınız:. En gürel albümU ya. 
panlara hediye vereceğiz:. 

ler haykırdılar: "Çabuk kenara 
atla!" .. 

Bir dakika icinde onu dalga.. 
lar geçip sürükleyebilirdi. Fa. 
kat cesur adam sıçradı. Üç a. 
dıında sahili buldu. Artık sular 
coşkun dalgalarla kıvrılarak i. 
lerliyordu. Suadm babası evine 
döndü. Bütün aile sevinmişler -
di. Artık baba.c;ının son kazancı 
ile evi yapacakları kadar para 
birikmişti. Evlerini kısa bir za.. 
manda hazırladılar .. 

Küçük aile evlerine yerleştik. 
leri vakit te Suadm kumbe.raaı. 
nı kurdelelerle süslemişlerdi. 
Şimdi artık ev bankası Suadın 
-Odasında duruyo.rdu. 
• "Anne ~n.ndmı" 

Birinci sınıf köşesi: 

UYKU 

l_ ............ ;i~ii:";:~·~ı:·;:~;~ .. ~~·;~J: ............................... . 

l
. Y alnı: sensin uyumıyan. 

Haydi uyu, sonra uyan! 
Yalnız sensin uyumıyan. 

1 

Her tarafta karanlık var 
Ormanlıkta susmuş kuşlar. 
Gece oldu haydi uyu! 

İ Seni bekler tatlı uyku. 

Keçilerle koyunlar da 
Uyumuşlar ağıllarda 
Gece oldu haydi uyu! 
Seni bekler tatlı uyku. 

ı Rüyanda bir küçük meleli 
j Bekler seni ister öpm ek 
ı Gece oldu haydi uyu! i 

l ................ :.~: .. :~~~~ .. ~=~~ .. ~?.;~ .. ~:::.~:~.~~ .... I 
Tabiat Bilgisi: 

Bir insanın vücudünde neler var 1 

Yukarıdaki resimler bir in. 
sanın vücudundan nelerin çıka. 
rılabileceğini göstermektedir. 
Bunu öğrenmek isterseniz, nu. 
mara sıruile takip edini~ : 

1) Bir kilometrelik yeri ay. 
dmlatmaya yetecek kadar gaz, 
2) 750.000 kibrite yetitecek )ta. 
dar fosfor. 3) 125 gram şekl'..'r, 
•>. 40 kahve kaııjt t uz, 5). Be§ 

muma yetişecek kadar yağ, 6) 
İki buçuk kilo jelatin, 7) Altı 
bliyük çivi yapılacak kadar de 
mir. 

(Resmi keserek dosyanıza ya. 
: I§tınnız, ta1'ii ya:z.ıy!-ı b"rlikte) 
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Dün Sıvasi~ yine zelzele oldu 1 

Giresun şehri zelzeleden masun kald'. 
SıVCJ,8, SO ( A.A.) - BugUn sa. ibarettır. 

t 7 30 dıı bir s:trsıntı ve bir sa Yalnız şlm-:'llye kıvlar Glresunuıı ~!ye' süren bir zelzele daha ol. ıilfus z:ayiatı olarak verilen ra. 

muntur. . 1 :amlar maal 0 Ref doğrudur; anca• Koyuluhisar ve Su§ehrı yo • 
tarını a"tırmak için aslcer, ve mnlnr r.lrPsurı ıŞChrine doğU bU 
hnl!t ile"' bnzı fenni tadilat ted. iln kauılıu-ına aıt bulunmaktadır . 
birleri alınaralt her vasıtaya 
başvurulmaktadır. 
Havanın muhalefeti devam e. 

diyor. Zaraya Suşehir ve Ko -
yulhi"ar için 183 çaciır, 5:.lO bat 
taniy;, 510 don, 500 gömıe;{, 
killlivetli miktarda ekmek, Uç 
b·n kilo kavurma, pastırma. 
300 kilo zeytin. yirmi tene~e ~e1 
va, 40 çuval şe!rnr sevk~~ılmış. 
Ur. Erzincana da her gun ek. 
nıe:.t ve di~cr malzeme ı;önderil. 
me!ttedir. 

Bir malürııPtn go P Girf'sun vı 
ayeti içinde en çok kurban ven•ı 
yer Şibjnkar-thlsaı kazası olduğı 
~ibl blitUn Giresun vllAyeU lçind 
kurban vermiş kaza merkezinin d 
'Sibinkarabtsar olduğu anlaşılmalı 
tadır. Buranm k6ylcrlnde nüfu• 

zn>1atı 1000 1 geçmektedir. Mer 
kezde de 115 ölü vardır. Kurba· 
veren !:öylerin yüzde dokun yapı 
"il da hıırap olmuştur. 

Vilayetin ikinci derecede rıllfuf 
~jiııtr veren kll%a8ı Alucradır. 13{ 

, lınmıattr. 

Divrik fınnlarırun fazla ek -
mek çıkarabilmesi için külli. 
yem miktarda un scvkeillmiş. 
tir. Nuri Demirağn dn iki vagon kadar ölll, 00 kadar yaralı h•ber 
un v~rmevi tnahhUt etmi~lir. 

l'"rlirelt rfp iki, Hıılancakta. 3 ö1' 

vardır. Blrlnclde t~. ikincide 3 ya 

Shn , 31 (A.A.) - Sıvastn 
27 llkl.tınun sabahından bugU 
ne kndar 43 zelzele kaydedil 
mlştlr. Sl\'ns şehri \•e Sı\•ap rah vardır: fakat G<'5relede tnma 
merkez kazasında yer sarsın· mile harap olan ev 160 ı geçiyor 
tısı yUzUnden hiç bir 61Um \'a· Kırk kadar da kısmen harap ol 
kası olmamıştır. Merkez kaza 
sr köylerinde dört yaralı var
dır. Bunlar da tedavi edilmiş. 
lerdlr. 

muş ev tesblt olunmuetur. 
Tirebolunun yalnız mlllhakatın. 

da hasar ve zayiat vardır. Tirebo 
1u klSylerlııdc 1 ISlll ve 80 kadl\r da 
varalı bulunmaktadır. 150 kadar 

Çonım, 31 (A.A.) - Viltı.ye 
Umlzln yegl'lnc kaplıcası olan 

Beke kaphc:ısının suyu son PV tamamllc, 350 kadar ev kısmen 
zelzele neticesi kesilmiştir. 

Shn.s, 31 (A.A.) - Erzin· 
candan hareket eden UçUncU 
yaralılar treni s:ıut 12.40 da 
sıvasa gelmiştir. 

Erzurum, 30 (A.A.) - Ya
rın Erzincan istikametine tah 
rik cdllecok trenle kUlllyetll 
miktarda ekmek, şeker, k ıvur· 
mn, ya(;. çay \"e diğer malzeme 
gön :1 erilecek tir. 
GiRESUN ŞEH~I ZEL7.ELE • 

DEN tll.ASUN KALDI 
Bu akşam aldığımız son mnUi. 

16mata göre bUyUk zelzeleden gU· 
zel Giresun şehri masun kalmıştır. 

B ırada e!!aelı zarar gören yerler 
bir kac; rPsml ve bUytlk blnRı'!an 

Kıztla ya yatın lan 
teberrülar 

Ankara, 31 (Hususi) - Fell· 
kctzcdcler için yapılan son yar • 
dımlar şunlardır: Çanakkaledcn 
2000, Uşaktan 2000, Sankamış, 
Muğla, Alaşehir, Fethiyeden b\
ııer lira, Bur:;a 10.000. İzm:t 4000 
Sivas 2350, Kırklareli 7000, İzmir 
20.000, Çorum 25325, Bolu 2785, 
Sinop 2627, Akhisar 1500, Boya. 
bad 1218, Söke 400, Sultarıhisar, 
270, Ödemiş 1400, Demirci 500, 
Elmalı 250, Zonguldak maden 
mühendisleri 2500 • rraa§lanndan 
tcberrudan maada • (Zongulda • 
ğın ya11:1ım1 60 bin lirayı bulmu1. 
tur). Kastamonu 9000, Antep 
6567, Konya tüccarları 10.000, 
Sivas • Erzurum hattı inşaat mU. 
hendisliği 10 000, Emlak bankuı 
yardım komitesi 3000, Yilksek 
Ziraat Enstitlislinden 1500 lira 
vermiıl:rdir. Kız.tay umumi 
merkezine 30 ilkkAnun akşamına 
kadar yatınlan t:b:rrular 300.000 
lirayı bulmu1tur. 

inönU Erzincan da 
(Btıf tarafı 1 incide) 

Erzincan, 31 (A.A.) - Reisi. 
cumhur ismet 1nonU, bugün aaat 
13 il 5 gc~e tchrimUe muvaaaıat 
btıyurmu1lardır. 

Js:rzincan, 81 (A.A.) - Saat 
U e kadar husuat trenlertnde 
Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri 
ve DördUncU uru umt mtıtettle 
"e Ordu mUtettlşl \'e Erzinc:ın 
'Ve Erzurum vaıııerlyle zelzele 
mıntakasının umuını \•aziyetfnt 
tetkik eden Milli Şef mezkftr 
saatte şehre cıkmışlarchr. 

latnsyocdan harap belediye 
blnaaıca kadar yaya olarak 
yUrUyen l\tlllf Şer muztarlp hal· 
kın teselli veren sözlerle ma~ 
nevlyatını tak\·tye ettiler. 

Husust trenlerine avdet e. 
den Mllll Şef Erzlncnndan ha· 
reket zamanıcn kadar mesuı 
Amirlerle görUştUlcr. 

.Zelzele tahribatı bUyUktOr. 
Şehfrd barınacak bina kalma
mıştır. tııtasyondakl yeni bina. 
tar dahi bU)·U k ti'ımlrlerden 
ıonra belki kullanılabfltr bir 
haldedir. Hnlk tndırlnrında ve 
barakalnrındadır. OJUler gö· 

Ulıxıekte ve a~ır yaralılar ya
n n zak ş hlrlcre gl\nde

rUmekte. haflf yaralılar tse 

haran olmuı>1 ur, 

Glresuna alt en son mevauk ma· 
lünıat bundan ibaret olduğundan 
bu sabahki gazetelerden blrlndl' 
Glresunun resmini, altında bir ha. 
rabeyc döndUğU kaydlle basılmış 
d~renlerin uğradığı bUyUk teE'ssU 
rfi bu hnbcrlmlzle nlııbeten hafif 
letmlş oluyoruz ve görenlerin uğ. 
radığı bilytlk teemıilrU bu haberle. 
rimlzle nl!beten hafifletmiş ve biz 
zat arkadaşımızı da sevindirecek 
bu tekzip haberi ile okuyuculan· 
mıza az çok teaelll olacak bir yıJ. 

başı bedlyel!J verdl~1mlzl zannedi. 
yona:. 

Egedaki nehir:er 
taşh 

İzmir, 81 (A.A.) - Blrka~ 
gUcdenberl yağan ya~murlnr 
Ege bölgesindeki nehir ve ır
makları kabartmıştır. Torbalı 
mıntakasına yağan yaf;murlar 
Pertek ı;;ayını taşırmış Tepe köy 
mahallesini, Çnybaşı k6yUnU 
ve Eğerci köprUsUnU sular Is 
tllft. etmiştir. 

TepcköyUnde bir, Çaybaşı 
köyünde 2 ev sellerin taıylldlf' 
yıkılmış, tehltkoye maruz gö· 
ruıeıı 16 kadar ev do tahıtye 
edilmiştir. 

Teneköyde dPıen yıldınmlar 
telefon hatlarını bozmuştur. Cn 
ma ovasının Bulgarca kövUnde 
birkaç ev kısmen yıkılmıştır. 

Bir iki ~ önce su istilasına 
uğravan Menemen mıntakasın. 
da sular çekilmeye başlamı§tır. 
Buna mukabil timdi de Mani. 
sa ovasını seller iatilA eylemle. 
tir. 

Mllnakaleııl kesllen köylere 
kayıkla eidllerek vaz\vetlerl 
tetkik ve erzak tevıl olunmue. 
tur. Hiç bir yerde nUf ua ıayla. 
tı yoktur. 

AkhU!ar. 31 ( A.A.) - SUrek. 
U ya~urlar neticesinde tehrl • 
mlzin kenar mahallelerine hU. 
cum eden sulardan 18 ev harap 
olmuş, Akhisar • Sındırfl ara • 
sında Bqtanıo köprUsU yıkıl. 
mıştır. 

lzmit, 31 (A.A.) - Blrkac 
gUndenberl yağan yalmurlardan 
ıonra dün hmit ovasını akan de. 
reler taıı:ırak bUtUn ova ıulır al· 
tında kalmıgtır. Demiryol~a 
görülen bazı anzalar derhal ta • 
mir edilmişse de ıo.e ve diler 
yollann bUyUk btr inamı •ular 
altında bulur.dufundan bu yol · 
larC:aki mUnakalcler dunnuıtur. 
Baıı köprülerin de yıkıl:!ığı zan. 
nedillyor. Ovada aula.r altında ka· 
lan mahsullerin tamamen mah • 
voldufu ve b:ızı havvan telefatı • 
nın da vukua ge!rli~i haber veril • 
mektcdir. Bu arada kağıt fabri
kasının da bazı kısımlarını seller 
basmış ve Necatibey mektebinin 
bOdrum katın1ia ıu kaynamaaı gö. 
rillmUıtUr. ı 

mahallinde bakılmakta.dır. 
DahlU:ye ve Sıhhiye Vektlle· 

r1 yardım ve koruma teekllAtı
n ı tlslı ve ikmal lcln taheaıa .. 
larına burada devam edecek· 
lerdir. 

Sel f el3k eti 1 Y ıibaşı piqankosıı 
Barım., 81 (Hususi) - Son 

d'Unlerde yağan şiddetli yağ
lllUl'lardno Bul'sa ovasını sel 
ıer basmıştır. Bu gece seyıtıı: 
mıctaknsına gidip gelen Dursn 
ıilis Refik Korr.itan bana şu 
ıeyanatta bulundu: 

''DUn Ankaradan gelince bu 
·ada bl r fncln. ile karşılaştım 
/nziyet \'ahlmdi. Ayın 27 sin 
le sağn:ık halinde başlıynn \'E' 

le\'aru eden yağmur Karaca 
'>ey ovasında Karnderc \'e Hn-
ite deresini taşırmış. ovayı ta 
namen lstllA etmiştir. Ovada 
Julunan btıtUn köyler su al 
ıoda kalmıştır. 

Kemalpaşa deresi taşmış 
ellerin buradan başlayarnlı 
\polyon g61UnU Uluabnt köyU· 
ııe kadar göl U o va ltit \'alt 11 
·aptığı tahribattan korunmal 
ı zere mtıyonlar sartlyle yap1 
-ın setleri yıkarak M. Kemal 
laşa kazasını \'e köylerini sı• 
ıltında bıraktığını öt;reosf im 
<aracabey ile M. Kemalpaşr 

'taznsı ile telefon muhnbereR1 

'tesllmlştl. Derhal Bandırma 
· ıudanya, Gemlik kaymakam 
'ıklarına telgratlıır verer,•1' 
'cnbil olan sUratle sandal vP 
motör göndermelerini blldir 
Um. 

Vali muavini ile jandar
ma komutanı Haradan 

ileri gidemediler 
Daha ev\'el vali muavini 

Jandarma alay komutanı vn· 
ka maballlce gitmişlerdi. Mn 
alesef bu arka.daşlar da nnca11 
Karacabey harasına kadar I· 
'erlemişler, orada kn:=ıışlar 
dır. Harl\ ile Karacabey, l\f 
Kemalp:ı.ea arasındaki saba de 
su altında kaldığı için geçmek 
t mka.nını bulamadıklarını le· 
1eton muhabcreslle öğrendim 
Vaziyetin her an btıyUyen bir 
tehlike 41allnde llerlcdlğlol an· 
tadım. Seyla.p sahasına yakın 
köylerle telefon irtibatını tc 
mtn ederek mUmkUn olan yar
dımın yapılmasını ilk tedbir o 
larak aldım. Merkezden alınıı.n 
tedblrlşrle s1hhlye mUdUrUnU 
emrindeki doktorları, 6Itma 
mticadele doktorlarını. Kıtılny 
memurlarını harekete geçire
rek Uluabat istikametinde tah. 
rlk ettik. Sabah şafakla bera
ber jandarma mUfrezelertnl. 
fırka kumandanının temin et 
tlğl askeri mUfrezelerl müte
addit kamyonlarla Uluabat l~ 
Ukametlnde yola çıkardık. 

Nafia aıUdUranu emrlndP 
bulunan kazm '· kUrck ve ça-
1ırları vaka mahalllne sevkct. 
mekle beraber yiyecek ve bu 
.... ibl Jezavımatı hazırlaynral< 
sevke başladık. 

Vali aeylap mın· 
takasında 

Biz de Babahlerln erkenden 
fırka kumandanı General V:eh· 
bl ile birlikte Uluabada gittik. 
Bir t.arıırtan da Balıkesir valf 
sine, kolordu kumandanına. 
Çanakkale valisine vaziyeti 
bildirerek oradan da kabtı olan 
suratta lstlhkA.m bölOklerlnln 
tahrikini istedik. Uluabat köp. 
rUsUne vardığımızda Uluabat 
deresinin yıllardanbert göruı. 
mcmış bfr azğınlıkla terıs bir 
istikamette Apolyon gölUne 
aktığını gördUk. UJuabat köyU 
de kısmen au altında knlmıış. 
birçok evler yıkılmıştı. Daha 
e\·vel alınan tedbirlerle :yıkt· 
tan evlerin eoyaaı ve insanlar 
nakledlldi~ndcn burada sula. 
rın vaziyeti korkunç bir hal nl
mıftı. Karacabeye gitmek im. 
kA.nı Yoktu. Uluabat deresinin 
geUrdlğl coşkun sular Apolyon 
göJUnU taoırmıf, ova ktımllen 
6U altında kalmıl)tı. Vaziyet 
bize şunu öğretmişti: 

Sular tera olarak akıyor 
Karncabey bo~azından deni

ze dökUlen NilUfer, Halife ve 
Karadere suları boğaz kapan. 
dığı lcln tamamen tenine dö
nerek tekrar Apolyon gtHtınc 
akıyordu. Bu korkunç manza. 
ra alze şunları ıöyledlğlm da
kikada devam ediyor. Dandır. 
mndan Karacabey ovası köyle
rinin imdadına yetişen sandal. 
tarla Gemlik, Mudan)'&dan ge
tirilen sandallar ve motorları 
talıştırma.k kabil olamadr. 

Uluabat klSrırttıu UıtUne gtt
tl~lm sırada kanal te1JktlAtına 
alt bir motör ıura fndfrtlml~ 
harekete geçmtf bulunurordu. 
Suların cereyanına ·kaı>ılan 
mot.nr bir.as aoura dnrllı:U. J-

T. 

cındeknerden ıkısı hemen bo- du··n gece çekildi ğuldu Biri gUchalle kurtarıldı . 

. ~ 
Sular altında kalan Milli plya.nkonun 1940 sene 36749 36091 12518 7164 

90
6' 

ı .. ı •i yılbıuı. ı niyankosu dUn ge. e<ı 23374 36176 10732 19053 ı~oyıer .. k ld ? 14 ıı;n 
24817 

zs93,; 371'i44 ,,. 
Asri sinema binasında $<> 1 1 

•• •743{) 9453 388!:5 17774 ı77z:; M. Kemalpaşa ovasındr. Kazanan numaraları sıraya kor 4tJ• 
v 521 25536 14766 12743 2 ,( Kumkad" OrmaaJtad" oyvo· muş bir halde veriyoruz: ,

0084 10335 6
745 37435 ~ 

da, Azatlı, Tepecik köyleri ta 600.000 lı"ra kazanan mamon su altında kalmıştır 

Bu hal karşısında imdatlarına 
yetişmek lmltô.nı olamadı. Bu 
rada bulunan halkın vazlyetı 
her an ölUmle karşı karşıya· 
dır. Ne olduklarını anlamak 
lmkAcı bulunamamıştır. 

Binalar tahammUl etti ise 
damların UstUnde gecelemclt 
tcdlrler. Karacabey ovasındt 
Beyköy, Hamldlyc, Beyllkltöy 
Ortasarı, Sar ıbey, lsmctpnş~ 
Akhisar köylerinden de im 
nııılflmat alınamamıştır. 

Buralıır da su iç1ndedir. Ke~al. 
paşa kazası öğl::ye kad:ı r cıddi 
bir tehlike içinde bulu:-ıuyordu. 
Öğle:::c:ı acnTa ııullr t &..:riccn ç.e • 
kilmiye b:ı:}hmış, ve bu ka~a m~r 
k:zin ·en yalnız mezbah~ ve. c.ı 
varı halkının hayatı tclıhl:e ıçı . 
de kalmYştı. St•!arm riddctli c:re 
V:?nrrd·n b~rnları ile de . h~~e:ı 
temas kabil ola"llımıştır. Şım .ıvc 
~adar bu k:ıza rr.erl;:ezin1e yıkıln.n 
evlerin birinde iiç ölü bulunmuş· 
tur. İnsan ve havvan zayiat n.ın 
mikdarı hcnilz tesbit cdilememış· 

tir. b" 
Zayiat henüz tes .. t 

edilmedi 
Ayın otuzuncu gecesi ani su 

baskımna maruz kalan bu Jı;aza 
hiikı'.'ımct teşkil5tının ve h.elkrn 
büyük feda.'d.rlığile tchlıl:cye 
maruz kala..,lan kaz~n·n su bas.. 
kınmcan masun tepelere tarıma· 
bn, i-~ zayiat ve t-Ic!at~nı 
şimdilik yok d:necck hale ıncır· 
miş~ir. Kaza merkezine getirilen 
ve alela::ele yaTlıl:ın sanclallarla 
halen tehlike altında bıılunan ma· 
halle h1lkını kurtarmak maale::ef 
kabil clamamıştır. 

Apolyon ve Uluab:adda., ay -
rıldığrm saat sıılar mütem2diven 
yükselmekte bulunuyordu .. Yağış 
durursa ve Karaeabev. botazı~ • 
dan sular akması tabiatın tazyı · 
kile kabilolursa anbean büvii•ıcn 
tehlike azalacaktır. Aksi halde 
vaziyet korkcnçtu~. Bo~~zı!' önü 
de::lizin ve der:lerın ~ctırdığl ve 
yılbrdanberl temi'!:lermlycn ma· 
nblarla tıkenmış bulurJ:luğundan 
tehlike bUyilktür. 

Ova aular altında 
Şimdiki halde Nilüfer ve Kara. 

dere, Halif c, M. Kemalpnşa de • 
relerinin sulan bUtlin ovayı isti· 
lA ctmi§, ovaya bir deniz man~a · 
rası vermiı bulunuyor. M. Kc 7 
malpa§a kaymakamı 30 gecesı 
saat ikide &eylAp tehlikesi ba~g<Ss. 
terdiğ!ni bildirmi~. o gece, eaat 
beı sulann-da feyezan hUkQmet 
konağmm bulunduğu taraftaki 
ıedin duvannı yıkmak ıurctile 
ba1lamı9 tır. 

Sular 3 mahalleyi kaplamış. fe· 
yezanın vukuu anına kadar kaça· 
mryan halk kurtarılmı§tır. Sular 
yedi mahalleyi ve çarşıyı istilfi 
etmiştir. 

Bu kaza merkezinde 16.000 
nilfus vardır. Bu eeneld kı~hk ze· 
riyat kimilc:t m:ıhvolmuştur. 

Yann &abah aular biraz tsUlcQ • 
net bulursa, btr koldan Ke:r.alpa. 
şaıdan, bir kolean Apolyondan 
olmak üzere Kemalpaşa cenup 
kıyısına 150 sandal tahrik ettire. 
ceğim. Kemah.>a§a vakrnıra kadar 
sokuldum. Fakat Ul•·!l.bad könrll· 
ıılinUn yıkılması tchlikcai bildiri· 
lince geri döndUm. 

istihkam latalan 
bekleniyor 

Bugiln fç1n yatıılacak en m\1 • 
C$!lr çare, istihMm bölüklerinin 
tulumbalarile ycti§mcsi olacaktır. 
Vilayet 'dahilinde İnegöl, Yentşe· 
bir ovasında da fevezan va~a da 
ehcmmiyetsizdir. Buru ovasında 
ca henüz NiJUfcr böyle bir azgın· 
lıl: göstermedi. 

Maamafih NilUfet yakınında 
bulunan köylerde tedbir aldık. 
B5yle bir haJ krrlc acnedenbcri 
görlll!nemittl. Bu nevi feyeznn • 
ların &nü.ne geçmek iein alınması 
lhımgclen esaslı tedbir Karaca· 
bey bolYazınrn taranıp açılması o· 
lacaktt:. Devletin bu sene 5 mil • 
yon lira v.ererek imsa ettirdiği 
aedler scyUip tnrafından doldu • 
ruldu ve kısmen yıkıldı. ln~aat 
lc!mllcn bitmiş o1uydı böyle bir 
tehl!.ke olmazdı. 

Valf Refik Korattay yann sa • 
hah yine scyJJ.h mmtaıkaıuna gf -
de.ccktir. Vali muavini ve jandar. 
ma komutanı oradadır. 

Y. IC. 

ı 1325 
Bu nt•mo.ıranın su., ra 'cam• 

:hnvct bl!Iı>n l"!l'n'l'r~lnr~:n o~ 
'n. b:r b!letler 5. ?.O de bır . b· 
"t'er iki buçuk lira nmortı r 
·r'ıır. 

300.000 lir:ı kt:'zC"no.n 

28226 
Bu numq r<ı.w ıı sur rrı ' ·ıı.m •' 

h .. •·et hulen l""tı""'"e '"'r..t"n nr 
•1 b: r bUeUer 5. 2n de bir . b1 

•t'er iki bu~ul; lira nmortı ıı 
rlnr. 

20!>.03D Pra {t\Z~n n 

12922 
1 ca.ono lira kazo.nan 

30725 
j0.000 ı : l'"\ •~ ... -~ nanlar 

11711 333!7 

~.000 lira kaznnanlar 
15119 24733 31602 35339 

20.000 lira kazananlnr 
7734 9102 13253 15138 22S5r 

2{5J3 2~533 33484 37337 3890~ 

10.000 lira kızananlar 
1144 1997 31C3 5228 526C 
5403 7501 12ôC8 14021 1404r 

14098 14336 21224 2ô322 301~2 
31193 33!X>l 35273 35327 3675~ 

5.000 Ilı-a kazananlar 
J 

252 588 3414 3956 5451 
6006 6492 7492 7848 8287 
.8313 9060 9385 10234 11211 

13243 14104 14546 17167 181~5 
18767 1$526 20357 21460 21768 
22496 23700 24649 24817 ~88~ 
23265 28S36 30278 31408 3458~ 
35195 36180 37153 37344 3826t 

2.000 lira kazananlar 
521 1012 1269 1329 1440 

44G4 4878 5249 5348 6262 
6745 7766 8145 9997 1oç.84 

10335 10732 11079 11241 l1390 
123C8 12743 13024 l4766 15262 
16274 17187 19C53 19174 20402 
22657 23239 23575 24132 24935 
25~83 25536 26302 26553 27378 
279l8 28207 28841 29C58 29~ 91 
30255 30349 30561 311 32 31524 
31684 32094 32-141 32870 36157 
35176 37 4M 37548 38668 39793 

1.000 lira kazananlar 

38668 28841 29058 36157 7766 
]440 11241 31524 13024 20402 

320r4 25083 17187 11390 4464 
32441 1329 37548 11079 
26553 1012 5249 16274 9997 
10995 26234 15016 29180 201ı5 
2~907 22942 31631 39412 3$349 
32870 24935 12308 
'!1724 33249 24039 5736 38894 
31908 10506 6025 3115 24048 
'10326 37467 12S48 6764 
19793 37209 18649 32385 226~! 
~64J6 13544 23511 4842 25306 
6624 25914 6511 31066 20821 

22824 24517 13D80 17033 7787 
17680 10142 2.~236 14241 9337 

8023 11713 5895 5101 19577 
~6267 23255 502 5350 
·~7497 14420 30025 21167 6774 
~4905 29481 18709 87742 3017 
X7761 3012 34064 25740 37091 
16138 13751 26073. 2615 
1104 39425 33589 32775 14556 

10650 24205 9GOO 13724 240a 
24642 22!129 6664 14162 
?9?.88 24606 25293 14102 13951 
-7241 7650 30881 28852 5903 
14793 28054 2894 2'Jl43 32954 
1024• 24499 39626 8157 12611 
23738 38566 2133G 34486 
35058 3144 25900 611 89999 
12479 7363 32647 12596 20495 
30615 4970 34934 12~92 14344 
31394 26537 29918 21524 14496 
27906 17939 15539 30788 3757 
12482 12155 18409 146 21777 
31197 13338 21266 16284 2075:5 
23713 20761 19643 10481 382R~ 
11231 4201 36986 34262 21607 
3~1~4 ~?.7~8 '1~ ,~~16 ~~~70 
30661 22038 30256 29494 15262 
17883 13040 27769 2144 28331 
4304 2!41 J40JO 14084 23058 

Dost devlaUer:n 
yarLlıTII 

( gııılı Tahran. 31 ( A.A.~ - . r~l· 
ıslan ve ~üneş) cemıyeti Til. i 
ıad ..,!ti relze!c fe18ketzede'e;ı 
ln 50 bin rlval gönderm!~tit·, 

Bütün "'azetelcr. büt i' n lran · 
ardeş milletin derin acısındlt• 
·rak ettij!ini kaydetmekte 
"r. ~er 

Ani.ara. SJ ( A.A.) - . Ha J1' 
l dı1'tmıza göre, Amcnı·.arı şt 
\nk::ıra bUyUk elçlli,ı;i millı ~ 
hm komitesine 160 lira tete 
e bu1unmuştur. 

1
,-, 

n:ır~d:ıt, :Jl (A.A.) - ıe 
Ukflmctı , TUrklyede ıel 
cUıltetzedelerl için yardıOl 

, ınk uzere 12 bJn TUrk Urj 
\•ermlştlr. Bundan başka Jrb~ 
Kızılay Cmlyetl tarafından 
dcrte r açılmıştır. 

Anknra, 31 (A.A.) - Alil>ı\I 
'ıUyllk el<;lsl Von Papen. ıııtı' 
n an harici ye nazırı Von t 
ıe ntrop ve kencllsl namına 

111 ·lyetl c rlnl Hariciye V~kll ti 
ı llc11rmtş. Alman Salihlahtn~Jl 
ı ln yıır~ıma h:ı.zır oldnf.t d 
ı!h·Jlvcrck ne gibi ynrdıJ11 
'lu.hı;t:ı bllC'ce~ın ı sormuştu r.tt 

Sovyct BUrUlt Elrlsl Tren~" 
'tUlcfınıetl ve kendisi naın 
'ıarklve ,.e,cfı.lctlne tnzlyetle 
ıl bildirmiştir. 

039 un n1üdafaası 
(Bal} tarafı 1 inclde) 

'atile Avrup:-caki h"'rbin, ve /. 
nadolı.:claki zelz•l:nin ecza$ 
.. ... ,t'!1"5c hatırım." 't • .. • 

B•n hu müdahayr verrız: 
.. d' vıo '-aksız bul:nuyorum: ken ı 

d .,, ~ıfr. •hn maJ.ıkemem e ~ı. e, 'SC'n • . n·ı.,.,.ı, '>eraet kar-:ın verıyorum. :Y. 0 di 
voruon, arkada .. loır beri-n ver i 
~i:n bu hUkme fttru ecb·br ~I 

Hasan KUMÇA 

Güzıde edebiyat 
hocalarından 

Ali Salahaddiin 
vetat ettı 

Edebiyat üstadlarından mual 
lim Ali Salahaddin Yiğltoğlu ~1 Gurab3 hastanesf.n.:le vcf at ctnv 
tir. Cenaz~ai bu~~. Merk~zcf~ı 
di mezarlıgına gomulecektır. r id' 
tevniyat, Galata.saray, Muall 
mckteplerin:le uzun ıencler b~ 
cal k etmiş, merhum &on •ene~ 
de Hayrive lisesinde hocalık 
y:r ·u. Ölümil bUvük t!cstıür ~ 
yan·iırmıştrr. Cenazesinde bul 
'""ak i!tcvenler bu s:ıbah 9.5 
Havriyc İiseein"c toplanarak f1'I 
zarlığa ~ideceklcrdir. 

Elim bir zıya 
Eski Harbiye Nazın 

neral Ziya Kutnak 
vefat etti , 

Osmanlı devtetlnln ıon Har~ 
ye nazırı olan general Ziya JC 
nak'ın diln cecc 10,30 da 70 ' 
şında olarak vefat ettiilnl teef 
silrle haber veririz. General Zi , 
milli mücadele esnasında Ku"' , 
yimilllyeye büyiik hizmetler e~ıo 
mtt bir vatanpe1'1er olduğu I~ 
tı:tikl&l matlalycsinin h4mll.!_!

1 Hicaz valiel rnil~ir Osman .,.,,..- ı 
nın oğlu ve tercnrnan Mfi:ılr ~ 
şanın damadı olan merhum, b ~ 
tün hayatında hil:mU ahl~kilc, tı 
ıaketile teınavU:ı etmişti. . , 

Erkinıharblik ta.hailini bitı!,, 
dikten ıonn muhtelif aıkerl ~ 
zifelcr deruht~ elmit, Sıvası.~ 
nuncu kolordq kwnandantığı~ 
ve mUteakibe!l crk!nıharb f "' 
saniliğln:le buJunmuttur. uva si' 
larak tekaüt! cılmugtur. Son d 6"' 
fesi ola~ Harbive 113.Zlrlıfır1 ıı)' 
evvel Nafıa \Pe Bahri ve naııf 
lan veka!etinf ifa etmişti. rtl' 

General Ziva Kunıa'c muM c, 
arl:ıda§lıruı Oaman Mil!llr J'tl 

1
, 

nakın pederfdir. Elemdfde a!Jel 
ne tariyet ederiz. il' 

Cenazesi yannlcf uh R0n0 Ş~d 
zadebaşında. Mahmudivc çc~t1' 
sokağındaki 20 nn~ralt evi!' ~·" 
saat 11, 30 da kaldrrıtarak n~ 
Benırt camtfnk kiliıücııttft' 
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Sinek. 
h~~e r.ctıci geriye doğru bf r 
ırııetı ~anarak kaçmağa başla.. 
fie ati ae,:arken eline ne ~eser. 
lara 1Yor, fakat hiç biri memur. 
blr ııl~~bet ctn;!v~rdu. Zenzi iyi 
ci h'c; blncı deı:!ıldı .• Fakat zen. 
be~ı r zaman cesaretini kav. 
tirernl:r ~e hedefine isabet et. 
hıı.rbe d cınne rn"'men bu Parln 
lar l?llıJvam ediyordu. Memur. 
kel'dinı Yorlardı. ÇilnkU zenci 
kıyrnem mU~nfna etlt'el( '"in er 
azota biblolan tablolan ve 
u ta:U· naraıpoarra edivordu. 

••·• Sa1od 11~knnsız bir hareket. 
~alar t at bUtUn kıvmetli eQ 
Jo. 'Mi• ahrip o'nnuvordu. "'" l{p • 
bir 11;kl bu hıılin artık tehJi1·e1= 
S~tniı11;1 a~ma~a bnı:ılndı~m Ms 
2encıve ·h~,er ne otur'"a olsun bı• 
:Yordu. D., tim o~mak fcan edı 
~encinl .Udhal bırdE'n ko"'ara,. 
l-"a'tat n T zer!ne hüt'1ım f'ttl'er 
C:ektinıct otoııtombo bir uvav. 
tile k en .. sonra blltUn kuvve. 

h a"tna.-.a becıJadı. 
vU Pa · 

e~l<;r.:ıır::?u~ild'lf~a. rnemurkrı 
det ara 111 

• 7enc•vı uzun müd 
lar. Nı'hdılnr. Fakat bulanı~dı 
du avet rrari b' erini · .. .r> ır sesin ken 
du:vduı ça"ırmakt.a olduM.ım• 
\·e kaik\ Baş!nrını ka1d·rdr1ar 
ler .• Yu~a!larrnı ıarıtedemedi . 
kalın bir 'ı.d~_damın kennnnd., 
tıer Pib' 0 Uı~un Uzerine ı>ta bi 
toınbo ıboturmuş olan Totoli 
., • acakla • 
will'kı "'ÖvlUy d rını sallayarak 

Ş . or u. 
- :ır!tı SÖ J , hrıu söyJ f v e ba ·alım kukla 

~a~"hvncııe~ akat biz seni yinr 
" nı ·e nıe z.. 
Rır·ı··:ı. murıar aşağıdan ba 

F' r. 
I' akat bir i'd e u::.r" .. ...,a m .. det ir'n zene" 
dıtlar. :Cfen;a: rrıuvaf11< bııl. 
Otıun " , ısnın hare'·'\tmd., 
h ' ,.e.t az b'r r lU l a •kaktı N' o o dr~ mu. 
'~fi bu e;n. ıhavet Slr·-:?k Bevl 
ki s•rdacı j 11 7encivi muhrkkak 
~Ordıı •. B~ n~k vanında tutınu. 
2'a no'fs tn Pd1 bfr U"a'·b .. ~~n 
edere~{ T U:IOri •etine de telefon 
e':>r"l'lııoJıı otolit • •bo hakkında 
tevkif ~d~l mUdilri••etten zenci 
rn:ıcıı eınA ml!-"~e dcrlıal bırakıl. 

'Artr!r"l verıım;~ti .• 
tılbı,.~tı.Yapılacak i~ evi araş. 
....,. Oclaıarın 
'"'n edici ara•tırması tat • 
f'e"'iri'en n~tlce1er verdı. Elp 
iradesini ~u~abcrat Valerinl"' 
a~·~· ... • .. t evıt edere!< vaziyeti 
Vuıa :ı!vbfdu. 

k:ldı A 1• ~ r Ptanooa """}isı' b.._ f• • ~ "'erı · •JV ..... 
"tela fa~liverlıtecehrin öte tara. 
~:t1111 e bul k -arını taı . unan ar a. 

İ"i'h k' tvıveve koştular. 
bı11 a ıka ko t · · · · 'lr l"in n un pızh ıçtı 
h~hr;.1 dil7e te"miş oldu.ıru ev 
h 1~ denı1en \ t~rafrnda e!!'ki Fe. 
~ '~"'ııde ısımda. kilise ma. 
llu Ni t bı:lunuvordu. 

endur olusne crn!!aline nek rôk t .. 
evı an n):.. k : 
0

, erdendi F ~ır, uvvetll t'sk• 
b~an hahr.~ıe ena avdmlat•lmıF bt Çok ~iri~t.ta~tan sütunlu ve 

?' mUdaf a 1 cılnntılar uzun 
h l!:v acabaaYl tnUmkün kılardı. 
b~tn!ş mıvdı'!1tthıfaza altmn a. 
d lınıvcrdu R Biç kimse bunu 
li~ '"nı Fe;dı; hE"r iki taraftan 
~ rnı!Jti .• P~U e binltarla c>ev. 

"'al etmek} 8
• evve1a bu evleri 

lrak~t t e ı~e b:ışladı. 
~~n blrf,.~Fk b~ s•rnıfa sUnheli 
ı-, t~en Uı . a ndnki bir pen. 
b·lt be0 1 1 1erıne knınızı blr s' 
a" n "en · · l'a1t Sat InıR o1an sivah bir 

ı:>ıı~that ~~~1rna~ baPlndı. :na b':· Zab1ta o:a rnn.ntntar va. 
fr ır ces:ı omlter! ml\stes. 
r:ı:lldı \'e el P5stererek ilerlvf' 

: kapıeına dayano.. 
;" 'R'arıtnı 

1 u'"'e na\nma açmız .. 
~!; bir ce~rntr \'erdi.. t<-erld~ 

tine lto an J?tlmedi. Bunun u. 
U.. Yine rntser tmr•nt tekrar et. 
d5ne ı. Cevan k Ar li rel\ ad 

1 
yo .. kası,_, .. 

ı:11 enıı-etuamB1t"Jnıı llerlerpele. 
Ye adı ·• " iki mem11r f. 

~:~relerd!:, katacak oldular. 
"""'muru ·ı oııan b'r kı,~u.,. 

gerilemek 1 ;c karııııaştılar. Tabii 
~ak lcan et ba11ka rarcler ura. 
t r nllin"'fr "ti .. Nlltııvet kanıvı 
bÇerJve blrd asıtııeııc aC'ma~ ve 
lt u rnUdara:nbıre hncum edere'lf ;rar "erdu tertfb'lt•nı kırma~n 
ed'~ok oıu;r. ('Unltu S!rek Be. 
"1a~vor. bollsfrl, kanun!a.rlıı P.lav 

?\'ordu •r ~cuk ı?ibl o. 
~t \1ernı~kAh1ık btıtuı. bir nlha. 
d ek "e ku 8~dutlan haran et 

il oldıı.ır..- VVetın daimn kanun 
<:df, "'unu ı b • • !lordu. s at etmek ıcap 
" Derbaı bir . • 
fnrd·lıır .. F1 cil·n~ır ustası ra. 
~e teıtur 

0
jkat bu ı~ ... , k<'n<lisi. 

u1e.n titr unan va7.ifevi kor. 
ll Oradtt r::ertk rtdc11ettl. 
~o.srnda 1 ,raktı sevfrcllcrin 111': 
ta ın Uteri~Ya".! kıu~]t('tlnl kula_ 
b' "1rlı, a~a e "nliş, kUlhanbeyi 

illde bir ... a sigara, elleri ce. 
· -aın duruyordu. Bir. 

Beyi 
b7--ı 

der.bire ~1islerle korkak çilin. 
-;irin teş~l ettikleri küçük gru. 
pn. do;;nı vaklactı ve kendisine 
hiç bir şev sorulmadan o şu tek. 
ifte bu1undu: 

- ~c olacak ki? Ora va mt gt. 
dileceJt ? .• Sen korkuyor musun 
hanntı evlldı.. Benimle gelir 
misi.ıı .. Havdl eni kovnuma sak. 
lnysvırn. Yine mi titrfyoreun. 
Peki dostum bak şu hald ben 
vılnız ba-ıım nasıl g!derlm .. 
Ver bakalım ~özüm bana ,u 
ınavmuncukla anahtarlarını .• 

Ve memurlara bu teklifim 
'cabuJ edin etmemiş oldukları. 
?\ı sornıadı bile elhıdeki an3htar. 
'an s:ıllavarak lfıkavdane, es. 
"aren~z eve do"!ru ner!edi. Ba. 
·an ıslık calıyor. bazan e~raren. 
'1z evde bulunması muhteme' 
ılanJP"B eeslen.1vordu: 

- Hey kaledeki delfkanhlnr 
'3ana da kıvmavın ha! .. l!enif'I"' 
ıc:ıım va1nız kanıvı aC'mak .. Sen 
ra siz bu efendilerle kozunuzı 
'l3.V edersiniz .. Bana vet=nt>C be 
•ıi aramovın .• Her haled bir ho 
varda çıkar iki eara"l ısmarlar 
12n de kafavı rekcrim. , 

Durdu.. Penrere hafif re ara 
' aJ"'ı"l1ı0tJ, 8 1r kU?'f!Un kttla,Yın1• 
vanrnda vu:tavarak P.eçti.. KUi. 
119.nbeyi diş!erinln arasından bir 
'·'ifür fırlattıktan sonra ba.ğlr 
iı: 

- Y2nmavın be .. Ben siı:e r 
lediııı. f!.<:1·erlt".,..e erln!zi ötckik 

,..e s:ıkla mı .. Hesab•nııı onlar' 
""Öri!rsfirıi;z,. Pen rah'"'" ınvnl 
' lr İ""'vim., Eenden ne lettyor 
u1w~?. 

Külhanbevin1n bu ha!lnt!e•· 
'ı.oşlanan halk onu a1lm"lrvordl1 

~ki hamlede ad21ın rne•um e\•i" 
':amsına vardı. Bir d""n at~ e 
1ilmemiş, her tarafı bir ölil "sii. 
'ditı1 kantamtQtı. r.:lin"'1r ra he: 
"?la.'Pıı ba~laMtPt1 bilP. •• Fe'·et ev 
vel~ kamva Uc kUc-Uk darbe vur 
..,us b•1.,u Ud tnne <!oha kuvve• , 
ıı ve iki t"ne de rok vavaq dar 
be takin et'llic;ti. Ireridı>n de ay 
nı sln,.al ı1e cevap verilmişti. 

- Siz mlsln1z? .. dive eordu. 
- Evet biziz, ne ''8'0'lı\1ım •• 
Dıı:ıa.rıdakl emir verdi.. 
- D odasındaki Uc; anahtarı 

:lolanta bt•lunan bUtUn kA.~!nr 
vakmız. Anahtar F odasındak 
-öminenin mermeri altmdadır 
Gayet acele ediniz. Şefin yaz• 
'ı~T"e•l11de her ne varsa hensin 
ateşe atınız.. Sonra ben.im kapı 
vı açmnma müsaade eder ve tev. 
'df olunU1'8unuz.. Biz sizi kur. 
tara cağız. 

Bu müzakere sırasında adar' 
ıanki çalı~ıyor ve bUyU~ bir 
kuvvet sarfcdfvormu§ gibi ha. 
,..c!~ctler yapıvor, yorı?Unluktan 
''ah" "of,, edlvordu. Ara sıra 
bir manivela ile kanıva dava _ 
nıyor. yeniden anahtarlarla· oy. 
'luyor ve alnının terini siliyor • 
du. 

Nihayet evin icindeki arka . 
ia..,ıannın emirlerini yerine ge. 
tirecek kadıır bir zaman eermiı:
oldu~nu hh!sedinc arkada 
merakla bekleyen poli tere bir 
'şaret vaptı: 

- Hey •• Unl!ormah delikanlı. 
'ar .. Haydi bakalım hazırlanın .. 
lşim:z yoluna Pirdi .. Biraz son. 
ra kapıyı açabileceğim. Siz de 
'rerlve dalarsmı1 .... Araynn mev. 
18.sını da bulur, be!Asını da .. Bi. 
raz daha §imdi dayanaca~ım ... 
~a.pı muhakkak açılır. haydi .. 
bir.. f'd .. Uç •• 

KUlhanbeyf manlvelAnm Uze. 
rlne abanıyordu. Fakat birden. 
bire herkes hav:ret içinde onun 
vere yuvarlandı~ı volun orta. 
sma oturdu~nu g8rdl1, Ayru 
1:8.manda kapı da, ne lti!erek nt 
de çekilerek fakat kendilll?lnden 
olmak üzere y va.o yavaş açılı . 
yordu. 

Kapmm eellttnde De: adam 
belirmişti, dudakların naz!k bir 
tebessllm vardı. 

KU!hanbevf verlnden kalkar. 
lten dişlern.in arasında bir kU. 
für savurarak bat{ırdı: 

- Allahm belfllnn.. Meğe1 
hiç te bu kadar zahmet etmek 
·~zı~ de~ilmiş. fı:te kendi kcn 
dılerıne. acıyorlar. 

Ve bıraz evvel kendis!nl al 
lmdamt§ olan fakat şimdi b\J 
haline gillen halk arasında to. 
"allıvarak ilerledi ve bazı me. 
raklılar tarafından civardaki en 
yatnn mevhaneve ~lStUrUldU. 

Bu znmo.n zarfında kanıda 
.,.örünmüş olan Uı: kif)I vllzlerinl 
Z'.l.bıta komiEE't'İnin tarafına ··ö. 
nerek en nazik bir hare1tctıe: 

- Buyuru!luz beyef endller 
'"erflSye S"frmek zahmetini fht!. 
var ediniz. dlvorlnrdı. Fakat 
kamda f)örOncn Uc; kfı:ıl bu kere 
caddeye kadar çıkmıı,lar: 

('Daha Nr) 

7-VAKIT 1 IKtNCIKAT'tUN tM~ 

5~~~~~~ 

ıv.a Ista B) 
m 3-1 y 

Alelacaip leşl<il 
bozuk bir oyun 

edilen 
oynayaı ak 

I stanbuL l:J muhteliti ço/, 
neticeyi hal<.elti bu 

Misafir Macar tcıT:ımı 

Macar muh~cim1eri lıflıhtclil 
takımımızın kalesi ı'SnUnd.e 

Üç gUndenberl şehrimizde bu
lunan Macaristanm kuvvetli ta
kımlarından Frençvaruş dUn i. 
kinci maçını soı'hık ve karlı bir 
havada iki binden fazla tahmin 
edilen bir seyirci kilt!csi önt\n.. 
de, alelacaip teşkil edilmiş 1s. 
tanbul (B) muhteliti ile yaptı. 

Neticede baetan sona kadar çok 
Ustün bir oyun oynıyan Macar 

Saat 2,30 da muhtellttn nkı. 

03mirs~or 
Harbiyeyi 7 • 2 
mağlup etti 

Anlmrn, 81 (Hıısu~i) - l!I 
Mayıs Stadyomunda bugUn 
Şlld maclarının sonuncusu oy
nnııdı. Herblye ile Demlrspor 
knrşrltıı,tı. Neticede Demlrspor 
harbiyeyi 7 - 2 flo yenerek bu 
seneki şlld şampiyonluğunu ka 
zandı. 

Oyun hnltem Ömertn ld:.ıre· 
sinde bo.şlad1. RUı.ztırın aleyh· 
terine olmasına rağmen De· 
mlrspor bAklmiyctl ele alc!ı. 
30 uncu dakikada Demlrspor 
ilk golUnU ynptı. Sekiz dakika 
sonra daı ikinci sol oldu. 

H OncU daklkndn. Harblyel! 
Muzafrer şahst bir inişle De· 
mlrspor mUdafr,remı yayaral< 
ilk aayıyı kaydetti. 

Btrlnct devre llöylo bfttt. t
'tlncr de\'rcde Harbiyelilerin 
.,lr golUne m11knbll Demirspor· 
tulnr 5 gol dnhn ataralt snha· 
dnn çıktılar. 

Bugünkü maç 
Macar takımı İstanbul muh • 

tcliti ile ~ehrimizdekl son mn. 
rını bugUn yine Taksim stadın. 
da ovnıyacaktır. Bundan sonra, 
misafirler Ankaraya gidecekler 
dfr. 

takımı mUsabakayı S - 1 ka. 
zn.ndı. 

MAÇIN TAFSiLATI 

n ile başhyan oyun ilk anlardn 
'>ldukça heyecanlı geçti. 

Oyun. bn~lıyah henilz iki da. 
~ika olmuşken so1dan Mar.ar 
'talesine inen muhteHtimiz 1b 
rahim!n plase ve ırt':ıı:el bir şU. 
ü ile ilk ve son gölünU vaptı. 

Bu golle canJıır.ın Macar1ar. 
rtık tamamen oyuna hakim 
•azf vette bizim nısıf sahaya yer 

0 "'<;ti!er. 
17 inci dakikava kadar Ma 

arların bu tazvikine davanan 
'ı1uhtelltln mfldafaast 17 tnct 
1ak!knda Dr. Snru~=nin falsolu 
'Jir kafa vuruc;rıı ile yaptığı go. 
e mani oJarnadıla,r. 

1 - 1 bernbeTc vazivete ~c 
en ovun. bu şekilde cok kalma. 
~ı. ortadan tonu ka'!)an Sanıcrt. 
verden köşe'eme bir şUtla ikin. 
ci golü yantt ve Macarlan ga 
'ibivete ulaetırdı. 

Bu golden sonra nraCJJra. Di 
ran vasıtasile Mııcnr kale .. lne a. 
1ttnlar vanan rrınhar'm!erım•:z et 
1erine ~e"en pek mflotecına fJr. 
satl"rı kaçırarak istifade ede. 
medi!er. 

35 mcı ~"'~kaifa so1~an kP'e 
mizc i'len Macnrhı.r ~aruıı~inin 
ıısta bir vuruşu ile 3 Uncü gol 
lerini yanttlar. 

Devre bu netice dc<ri"'Tne<1en 
3 - 1 Mqcarların gaUbiyetlle 
neticelendi. 

tKlNct DEVRE: 

Bu devreye her iki takım da 
değişik birer kadro ile çıktılar. 

Macar tak•mında ilk devre 
">vnıvan Dr. ~aruşf oynamıyor. 
Buna mukab!l merkez mua\•in 
Mcvklinde ilk devre ovr.,.mıva11 
~aruQlnin kardes! f:an·Fi ver at 
mıl$. Sol iı: ve s~~ "muavin yer. 
terine de gene; oyuncular iltnme 
:?dilmiş. 

Muhtel!t tak•Mda da ilk dev. 
re s::J·attar:1n Mehmet Ali ~ık. 

...,,TA vertn! 0!5Tnan do1dnrmuşht 
' hthacim hattında da hl<: mu 
vaff ak olamıyan Cihat ile Fili 
verlerlni KUC'ük Fikret ile Tana. 
~a terketmişlerdl. 

Bu devre bac::tnn sona kadar 
1nc"rların hfı.kimlveti altmdr 

;eçti. O kadar ki bazı zaman 
'ar bizim oyuncular misafirle 
"in avaklarında doJn..eoan topa 
hld!mlarca sevirci kaldılar. 

Arada sırada bilvUk Favretleı 
"arfed::?rek rnkio ka'eye ire"' 
\1uhtelit mııhacim'eri ellerll"e 
... e .. en iki mlihim fm:attan ist'. 
C'ade edemediler. Buna ll'IUk'l.bll 
'facarla.r da Osl"'lanın ~üzel o. 
vunıı kerPısmda bir tek C'Ol ya. 
,amıvarak ma"tıın ilk devrede 
·ıapt:'tları Uç golle 3 - 1 galip 
,ıarıık çıktılar. 

NASIL OYNAD~R? 

Macar tatnn11 ale!~caip teşkil 
edilmiş zavıf Muhtelltimlz kar. 
~ısmda kendilerini yormadan oy 
nadı. 

En bUyUk meziyetleri durma. 
:fan nas vapmaları idi. Kaleye 
oıUt atmak akıllanna gelmedi. 
Onun ic:in de maçtan 3 - l gl. 
bi az farklı netice ile çıktılar. 
Bizim takıma c-e1fnce: kısaca 
<ıövlivetim ki sade allahlıktı. 
lrlerinde Jayıkile oyun ovnıyan 
Hfü:evin ile Osmandan başkası 
voktu. 

Birc;ok nara sarfiJe memlekt' 
~ı mize gctlrllen Macar takımın. 
dan futbolümii?. istifade edewe:r 
'le çok vaztk. Buoiln tstanbulc1a 
r\Un ~ıkanlan takım gibi mll. 
buıai!asız tam 8 takım c;ıkanla. 
bilir. Macar takımı ekserlvet!<> 
~enç oyunculardan mUrekkepti. 

Buna mukabil tstnnbul (B) 
muhtelitl §U kadro ile oynuyor. 
du: 

Mehmet Ali: (Osrl"an) -
Vlnstardi. liiristo - Hüeeyin. 
Nubar, Celal - FiUo (Fikret). 
Cihat (Tana§), İbrahim, Çulafi 
D!ran. 

Hakem: Refik Osma'l Top. 
H. B. 

Haber refikimizin ter'ip ettiği 

Yardım turnuvası 
Onümüzdeki hafta 8 klüp 

arasında başhyor 
Beşildn§, Gıılatasaray ve Vefa hnzır olduk

lannı bildirdiler 
Haber refildmizin, zelzele fe. 

'fıkctzcdclcrinc vardım maksad!.. 
le tertip ettiği (yardım turnu. 
vası) ma;larına önUmUzdeki 
ha.f ta eekiz klüp arasında baş -
la.nacaktır. 

Bu işle yakından aliıkadar 
bulun::.n be:len terbiyesi gene~ 
dire1ctörU Cemil Taner yeniden 
bazı direktifler vermiştir. 

GörUlen tuzum Uzerine. tur • 
nuvnva lı;t:rak edecek klilplerin 
adedi sekize cıtmrılmış \'e ıu 
klllnler davet edllmi.,.t!r: 

Galatasaray, Fenerbahee, Be. 
§iktaş, Vefa, Beykoz. Beyoğlu. 
spor, Şişli, Kurtuluş. 

I?ün aksama. kadar Haber ga.. 

zeteslne Vefa, Galatasaray, ve 
Beşiktaş klilpleri turnuvada 
maalmcmnuruye yer nlacaldarını 
bildirmişlerdir. 

Yarın, mınt::?.ka reisi Feridu . 
'lun riyaseti nltında futbol a. 
~ant Kemal Ha!!m, Haber gaze. 
teslnı:len lzzet Muhittin Aoak. 
'rızılavdan bir murahhas ve se. 
'<iz klübUn ımlahivetli murah . 
iasları tonlanarnk bu iş halt. 
1Unda görügeceltlerdir. 

Neticesi <-ok hayrrlı ve yerin 
\e bir vard·ma davanan bu 
'11.a':lara biitün <:a~nlan klUp. 
lerin iştirak edeceğinden ı;ıüphe
miz yoktur. 

Macar fcıkımının me~1ıur Şanı. 
~ ta1:ımımıza gol atarken 

Dün sabah yapllan 
so :cak koşusu 

Beden Terbiyesi Umum 
müdürü ko§uyu bizzat 

takip etti 
AUcUzml te~vtk aUeUerlD &ıtı. 

mllzdekl ay lı;lndc §dırlm1zde yapı. 

lncak Balkan kro~ oamptyo:ııaama 

ha.zırlanmalanıu tcınln gaye3lle Yeni 

Sabah refikimiz tarafmdan terUp e
dilen Yılba§ı soknk bayrak koşusu 

dUn sabah aaat 11 do Taksim Abidcsl 
ile EmlııönU halkcvi araamda gtdlp 
gelme 8 kl .omctrcllk bir mesafe Uze

rlndc yapılmıştır. 

Çok lyl organize edllcn ve ba§ta 
beden terbiyesi ganel direktörü ol. 
mak Uzcro bUUlD &por severler tara
Cından bUyUk allUta ile takip edilen 
koşunun EmlnönU halkevlne varıp 

blrlnclllğtnl Kurtulu§tan Mnfldlı ka· 
zanmı~. Koca.elinden Galip Udncl. 
Galatua.raydaıı lrtan UçU:ııcü, Oaının 
dördUncU, l{ocacllnden Recep beflnci 
o~muştur. 

Takslme karp blrlnclUği.nt Feııer

b:ıhçedc:ıı Rıza Maksut kazanını~ 

spor eğitmen kunrundan HUae)'ln 1 

klncl, Kocnellnden lbrablm Uı;tıncQ, 

I<:cmnl dördUncU, Kurtuıu;tan Pabru 
yamcs bcşlncl olmuştur. Rıza Malmlt. 
lzak takımı birinci, ıJpOr eğitmen 

kursu takımı ikinci, Kocaeli takımı 

UçUncu \'c dördUncU olmuştur. 

Ko~un mUkAtatınrmı Atatllrk 
koşuısu mUkMatlan ile btrllkte beden 
terbiyesi ~encl dlrelttörU Cemli Tan· 
er da~tmış, hazır bulur.anlarn at· 
letiı:mln diğer bazı ııpor oube'erl ka• 
13r alkış top'e.rrıııdığmdan diğer bazı 
sp:>r şubeleri kadar guete'ere taimle. 
rlnln geçmemesinden UzUlmemelerlnl 
o;öylemlş hakiki gportmenlerln eportı 

'llkrş için de"!il \'Ücutle.nnm mdeıeıı· 
mest mem'ekcte kUV\'eUI vücut ver· 
mek haklk1 gprır nıhu kazanmak için 
''ltptık'armı ı~ret ederek gençten 
ve kn,uyu hazırlayanlan tebrik et· 
mı,ur. 

Ko~uda en iyi teknik neticeyi ftlıır 
Kocaell t:Alwnı kup&yJ kuanm~tır 
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1 !~~!~a~~ft~~~~e 
külliyatı 

N o. ll ·20 lkıncı ıerı IU 
11 Gorio t>aba lOl 

Ani tesir 
12 Dclılığın psikoloJısı 5\.i 
13 llı<b<lhar sellerı 7 ! 

H ~ngerek düğ'ürnU 6C 

Hı H.asw ırnlliyall lll n 

Baş, Diş, Nezle, Grip 
Romatizma, Soğuk 

Algınhğı 

16 Samimi Saadet 5< 

ı 7 lstatistlk 30 
18 Çocult duşUrtenler 60 
19 llim ve felsefe 3V 
20 Mı:vcudu kalmadı 

530 
Bu serinin natı ~.30 k:ırıU}tUr 

Hepsini alanlara yUzde 20 lskon 
to yapılır. Kalan 4.24 ıı:unışun 

1,24 kuruşu peşm alınarak mUte· 
bakisl ayda birer Ura ödenmek 
llzere Uc; taksite H.ğlanır. 1 

ve bütün ağrılarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

~ Oev!et Oe,miryoi1arı ve L;mantarı 
: i letme Umum idaresi ilanları · ... 

Muhammen bedeli 10.000 lira olan :Makkap motlSrlert ve te!errilatı 
14/2/1940 Çarşamba günU saat 15,30 da kapalı zart usu\U ile Ankarodn 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstıyenlerin (750) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vcsikalan ve tekll!lerinl aynı gUn saat H,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak .Ankarada :Malzeme Dairesinden, Haydar. 
paşada TeseJIUm ve Sevk Şe!llğlnden dağıtılacaktır. (107191 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ılan !arı f 

Tahmin edilen bedeli 313.5 lira <>lan D.§ağtda yazılı beş kalem sebze Ba. 
:UrklSy Barut Fabrikası Muhafız Bolllk kilerinde teslim şartlle Salrpazannda 
Askeri Fabrikalar Yollamasındaki Satm&lma Komisyonunca 5/1/ 940 Cuma 
S'Ül)U saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. lsteklllerln muvakkat teminatı 
ol\Ul 23 lira 52 kuruşu her hangi bir mal mUdUrlUğüne yatırarak alacakları 
makbuzla blrli}üe mczkClr gUn ve saatte komisyonda görUleblllr. Şartna-
meler her gUn koml3yonda görUlUr. (1078:5) 

900 kilo Soğan , 
1200 .. Lahana 
1200 " 

Pırasa 

1800 .. Patates 
1500 .. Ispanak 

... * ... 
Tahmin edilen bedeli 3916 lira olıın ll§ağtda mllttan yazılı 13 kalem erzak 

Salıpazarında Asker! Fabrikalar Yo!lamasındakl Satmalmll Komisyonunca 
5/l/g4o Cuma günU saat l4 de pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf ş:ı.rtna. 
meler! her gUn komls_>onda görUleblllr. 

lsteklllerln W3.70 lirayı her hangi bir mal mil<lUrlUğUne yatırarak ala
caklan makbuzla birlikte mezkQr gün ve saatte Komisyonda bulunmalan. 

(10786) 
Kilo Cinsi mıo Cinsi ...____ 
1600 Pirinç 3200 Bulgur 
1200 Sadeyağ 480 Zeytinyağ? 
1200 Fasulye 800 Nohut 

960 Yeşil mercimelc 400 Kuru kayısı 
6•0 Kuru UzUm 1360 Toz şeker 
800 Tuz 560 zeytin danesl 
560 Sabun 

! ıs. Komulanlığı Satınaıma Komisyonu ııanıarı 
Amasya g:ırnızonu scnclık ılıti):ıcı için a~ağı<.l:ı cins ,.e rnil;tarı )ll· 

zılı besi maddeleri k:ıpalı zarfla satın alınacaktır. Şıırınıunelcrl her giiıı 
Amasya J>i)ade :ılJ\1 sııtın:ılına 1-.omıs)onunda suriilcbılır T:ılıplerin 
lıızol:ırında gostcrılcn tnrıhdcn hır sıı ıt rn·clinc k.ıd.ır 'c~ıl.:n 'e mu. 
'akkat leminatlarıle Anı.:ıs.} a pi) .ıdc alrı) ı satına ima kom is.} onuna tek
lıC mekhıpların ı \"ermelerı. ( 10 t:ıS> 

C nsi Mık tarı ilk tcıninatı 
kılo Lira Kuru, 

Sı~ır eti 70000 945 0') 

il tgur 66000 445 50 

l\ılo~u 

fiyatı 

kuruş 

18 

' 

llınlc gün snat 

.. 1 940 10,30 
5/1,040 11,30 

\ 

Y~N i l[SliMAT _ -_·· 
iLMü~ABERLE.DiMiZ 

DAı.IA·YUKSE:~ 

rAiZ, DA~A ~Yi 
ŞARTLAR, TrMiN E:D~R 
40lANTS[ BANK-UNi NV. 

lstanbul Bel.~'di.yesi llanl~r~-.. 
Sebze Halinde yaptırılacak tAmlrat ile Sebze Sergilerinin inşası kııpalı 

zar! eksiltmesine konulmuştur. Tahmin bedeli 10875 lira 20 kuruş, ilk te
minat mlktan 815 lira 64 kuruştur. !bale 8/l/9•t0 Pazartesi gUnU saat 15 de 
Daimi Encilmcnde ynpılacaktrr. Şnrtnnm<', keşif ve proje Fen işleri mUdUr
lUğllnden 55 kuruş mukabilinde almabillr. Tallp'erln ilk teminat makbuz 
veya mektııplarııe ihllloorn R gUn evvel Fen ııııerl mUdUrlUğllnden aıacaklan 
Fenni ehliyet ve 039 mali yılı Ticaret Oda.•ıı vcslkalarlle ve 2490 numaralı 
kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale gUnU ııaat 14 de kadar 
Oalmt Encümene vermeler!. (10649) • 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

ldare nakil \•nsıta1an işletme ihtiyacı için 4800 kilo benzinin alımı açık 
ckslltmeye konulmuştur. Eksiltme 17 /1/940 Çnıı;amba gUnU 11aat 15,30 da 
B. Postahane binası birinci knttn mUdllrlUk odasında toplanacak Alım Satım 
Komlııyonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 20 kuruş 80 aanUm, hepıılnln 90~ 
lira 40 lrnnış, muvı:ıkkat tcmlnnt "i5 liradır. 

lsteklllerln olbaptakt Ş!\rtnnmesinl görmek ve muvakkat temlnaUa.rmı 
yatırmak Uzere çalıfma gUn'erinde mezkQr mUdUrlUk idnrt kalem levazım 
kısmına, eksiltme gUn 'e saatinde de 939 senesi için muteber Ticaret Odası 
vesikası, muvakkat teminat makbu:ı:u ile birlikte Komisyona mUracaa.tıarı . 

(10865) 

~---........................ . 
''CAPA,, iYlakarna 

Kazila Biraderler 
Fabrikası 

Şirketinden : 
"Pnlu·ikamızııı HU>:> sr.ııcsindcnhcri makarna , .o şchri)'C 

ıııamıılfıt ınrn hihnkkm knznndığı rağbetini görcnlcrdCJl 

1 
bazılarının, bir.im ··~·apa,, ii m nn 'c ınarkanuz kclimesinln 
föıiinc 'c nrdınn muhtelif kclimclc.-r ilihe ederek, UtibllS 
hnsıl <'ttilded .~iiı·iilmcktNJir. 

Mulıtcı·cm hnlkmuzdnn, miibn,·nntlnrında a1<1anmanıl'1' 
iı;ln ll':'a,zılla koytlıı~nmuz "Çnııa,. n;n binı \'C resmine dikk•t 
et ıııel<·ı·i ııi ı·h'a cdcriı:. 

Ilıı )'Cgftııc i~inı \ 'C resmi haiz olmıynn paketlerin (abrf• 
kmnızın lll'" .. l"tlfıt ı o\ıunılığı i\fm olunur. 

• 

'ÇA1PA 
Atlrc · •.., •. ,,,Jıul İp<:ilcr caddesi Xo. 58 - 70 

. inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ıt· 

ı - şartnamesi mucibince 12/XII/939 tarihinde kapalı zarfla ihale c 
ıeceğl llAn edilmiş olan l adet çuval yıkama makinesine talip zuhur eınıedl• 
ğinden yeniden pa?.arlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bcdeU 5200 lira, muııakkat teminatı 390 llra~r. 
III - Pazarlık 8/l/040 Pazartesi gUnU saat 16 da Kabat&.§ta~vaııı" 

ve mUbayaat ııubeslndckl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler her gUn slSzl! geçen ııubedcn parasız alınabilir. 
v - MUnaltasayn lştlrAk edecekler f'iat.ııız fenni tekll!lerinln ihale ,:<!· 

nlinden bir hafta evveline kadar tetkik edilmek Uzere tnhlsarlar Umum ?JU~ 
dUrlllğU müskirat fabrikalar §Ubeslne vermeleri \•e tekllflerlntn kabulllll 
mutaznmmın vesika almaları lAzımdır. 

VI - MUnnkasaya girecekler % i,5 güvenme paralarıte birlikte paz•r"' 
ıık için taytn olunan gUn ve saatte mezkQr komisyona gelmeleri llAn olunut• 

(107i•) 

* * * 
ı -=- Şartnameleri mucibince ıı.zamt 9SOO Kg. göztaşı ne 60 adet verrtıO" 

al ve 50 adC't SUperba marka pUlvarizntör pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 3-1-040 çıı.r~mba gUnU saat ıı de Kabata,ta ıe,•aııdl 
e mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler hergUn sözU geçen şubeden parasız alınabilir. 

ıv - Isteklilerln pazarlık için taJ·ın olunan gün ve saatte yUzde 7,5 gU• 
vcnme para'arlle birlikte mezkClr komisyona gelmeleri. (10855) 

istanbul levazım amirliğinden: 
gy11p De!terdarmda 1 numaralı Dikim evinin çorap atölyelerinde rna.

klnclcr için ihzar edllen bina dahilinde zatı çorap maklnelerlle çalışmak uti· 
yenlerin De!terdarda 1 numaralı Diklmevl MUdUrlUğüne mUracaatıarr. 

(lOSg4) 

Ankarapalas- izmir 
TELEFON : (3438) 

izmırın eıı modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu. kaloriferli, müteaddit firıŞtrlı old:4ğu gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastabaneyi, ve kL 
'"aathaneyi havidir. 

SAHİBi : ASIM U.'ı 
O:mtdığı yer: l'AK/T Matbaası 

Umufn Neşriyatı it.iare eden: 
Refik Ahmet SrvenglJ 


