
'liliz tayyareleri Holanda 
üzerinde uçtu 

~ '-1t 
-:• ~' 19 ( ~.A.) - Ecnebi tayyarelc. 
~dır kten şınıali şarki istikametinde 

~GU • 

· \~~ı;fıer milşahede edilir edilmez, 
ı.&~l 8:?'1 ateş açmıştır. Bunların 1n.. 

erı oldukları zannedilliyor. 
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ovyetler Iran hududunda şimen
ifer hattı inşasına başladılar 

1ı~AKIT 
~il a Ctılarınm Kur
~ ~d"'Yramını teb
j"lt~er ve yurda 
~ h\l L.~erdiren yı
;'it~ ~Yramından 
~ ~'e. llıtiılümanlara 

._ , l'llara gerÇek-
-~det getirme
'1rıi d"I t....~ ı er. 

_..,. ~t~trı · 
\ ~~ ~ ıa Pazar, P azar-

1>.-~~lt "1inl~rt lntl~ar 
~•ı~. . 

(Devamı 5 incide). • 

vım §etırımize gc en 

Me~hur Hungary• futbol takı· 
mı diln sabah şehrimize gelmiştir. 
Macarlar ilk teması Bugün 
Taksim stadında Galatasaraya 
karşı yapıyor. 

Geçen senenin şampiyonu ve 
bu sene henüz bitmemiş lik maç
larının 3 üncüsü bulunan Macar. 

' Iar buraya gelmezden önce Yu. 
nanistanda Yunan milli takımiy. 
le yaptıkları 4 maçı kazanmışlar, 
birinde berabere kalmışlardır. 

Kafile ,reisinin beyanatını göz-

önünde bulunduracak olursak ta
kım bugünkü maçın netice
sini kendi lehine görmektedir. 

Dahiliye Vekili bu 
sabah geliyor 

Ankara, 19 (Telefonla) 
Dahiliye Vekili Faile Öztrak bn 
akşam.ki ekspresle lslaııbu.la ha. 
reket etti. 

Norveç 
Kralı 

İstikbali dehşetle düşü
nebileceğini söylüyor 
o~ıo, 19 (,\. ;\ ) - DUn akşam 

krnl snrnyında pnrliımf"'nto r>rkanr 
şcn.·fine \'l'ı l n bu ziy. fd ı .. ıın-

(Dcvamı 5 inciclc) 

( Yazısı 5 ncide) 

Sovyetler 
F Dn harbinde 

şimdiye 
kadar 

Hcl.sinl.."i, 19 ( .A.A.) - J)Un. 
kü resmi tebliğe naza.ra.ıı 11 
Sovyet tayyaresi düşürü.lmUş .. 
tür. Bu suretle muhasamatın 
b~mdanberi düşürülen ~et 
tayyarelerinin adedi 205 e ibaliğ 
olmaktadrr .. ki, her gün için 
dört tayyare isabet eylemek . 
tedir. . 

Bu asgari rakamdır. Çünkü 
dii§ürülen bir çok · tayyarelerin 
enkazr benüz lbulunama.mıp. 
Sovyet hava kuvvetlerinin tığ. 
radıklarr • zayiat bir in.Uyar 
frank tahmin ediliyor . • 
Diğer taraftan muhasamatın 

b~<>tndanberi Ruslar 434 tank, 
189 top, 282 mitralyöz "\"C 522 o. 
tomobil kaybetmişlerdir. 

Finlandiya şampiyonu Maki 
bir obüs parçasiylc yaralanmış. 
tır. Yarası ağır değildir. 

Helsinki, 19 (A.A.) - Finlan
diyanın cenubunda suhunet sıfırın 
altınlda 40 dereceye düşmüştür. 

Laponya cephesinde dün ter. 
mometre sıfırın altında 60 derece 
idi. Ecnebi gazetecilerinin Care. 
lie cephesini ziyareti, soğuk yü
zünden tehir edilmiştir. 

Finlerin muvaffak bir tabiyeıi 
Londra, 19 (A.A.) - Reuter 

ajansının Helsinki hususi muha
biri bildiriyor : 

Sallaya giden yegane demir yo. 
!unun iltisak noktası olan küçük 
Martajaervi köyünde muharebe. 
ler şiddetle devam etmektedir. 

Finlandiya topçusu ön!:len· dü_ş
manı tazyik ederken kuvvetli 
Finlandiya müfrezeleri Sovyetle
ri yandan vurmakta devam cdi. 
yor. Bu Finlandiya müfrezeleri. 
nin kııllandtkları tabiye Sovyet 
kuvayikü!liyesine baskınlar yap-

( Dammı 5 incide) 
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·Memlekette yapıl ani 
teberrular 

(DUnkii sayımızdan det-'am) 

Kocaeli -.'i.l.iyeti: 
Merke% 
Adapazan 
Gebze 
Geyve 
Kandıra 

Lira K. 

7.999 
73 

1.250 
300 

ı.soo 

Tırban vapurunun süvarisi ile 
ikinci kaptanına işten el çektirildi 

YekQn 

K..,.a nla,..ti: 

Mukes 
Aqehir 
Beytehir 
Cihanbeyli 
Çumra 
Erefli 
Ilgın 
Karaman 
Kadınhan 

Yekim 
Küt.ah,.a vili1w 
Merku 
Ged1s 
Sima..-
Taypnlı 
Utü 
YekGn 

I 
.....,.~.,...;: 

=:r 
Darende 
Helrf,,,,,_ 
~ 

YdrGa 

M-..wu..i: 
Merbs 

~~qebil'. 
Demtrd 
~ 
Göıidee 
Kırkafaç 
Kula 
Salihli 
Soma 
Turgutlu 

Yekan 

Marat YiliJ'etlı 

Merkes 
Elbistan 

Yekaa 

Manh.Al,..cf: 

Merkez 
Cizre 

Yek<in 
Muğla TW"laJıeti: 
Meıkez 
Fethiye 

YekUn 
Muı ftb'eti: 
Mcrkes 
Niide wa,.ti: 
:Merkeı: 
'.Amıa,. 
Bor 
:Venifthir 

Yek(in 
Samlua Wl,eti: 
Baf'ra 
Havq 
Kavak 

,Yeknıı 

SeJ'-ı 'fili}'eti: 
Ceyhan 
Dörtyol 
Kan.isö 
Kosan 
Oamaııiyıe 

Yek6n • 
Sürt vill,eti: 
Merkez 
Sinop Wi,.ei: 
Merkez 
Boya.bat 

YekGıı 
Sivat .-.'la,.ti: 
Kangal 
YıBızeH 

Yek<bı 
Teldnfai wa,_. 
Merkel 
Çorlu 
Hayrabolu 
Malkara 
Şark&y 

YeJrl\n 
Tokat Wiyeti: 
Merku 
Trabzon 'rillyeti: 
Tanceli 'fl1iJeti: 
Hoat 
Namıı.ı,. 

11.122 Trak vapurunun seferden menedilmesi muhtemel 

10.000 
600 

81 83 
531 50 
649 13 

2.100 
952 83 

3.752 
540 51 

19.207 80 

iktısat Vekili 
dün geldi 

Dahiliye Vekili de 
bugün geliyor 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır 
bayram tatilini g~irmek Uz.ere 
dUn Ankarado.n şehri.ınize gel • 
ml§tir. Vekil burada bulun • 

2.719 
700 

1.314 
2.000 
1.800 

54 masmdan istifade ederek bay • 
ram ertesi Sümer Banlt mües • 

13 seselerindc bazı tetkikler de ya. 

8.533 46 

ı.220 
so 

2.000 
225 
160 

3.655 

4.000 
2.500 
1.500 

500 
500 
600 

1.118 39 
310 

2.559 05 
1.061 sı 
3.400 

10.048 96 

4.000 
2.038 21 

6.038 21 

4.112 26 
311 

4.423 26 

6.132 21 
2.150 

S.882 21 

600 

J.000 
2.900 
t.470 

671 

15.041 

2.800 
1.804 77 

500 

5.104 77 

pacaktır. 

• • • 
Dahiliye Vekili Faile Öztrak 

ta bugU.nkil trenle Ankaradan 
§ehrimeze gelecektir. 

Orta tedrisat 
muesseselerinde 

ikinci yoklamadan son· 
ra tatil verilmesi 

dütünülüyor 
Orta tedrisat mlleaeeeelerinde 

blrlncl yazılı yoldamalarm ytl 
bqma ruUamaııt dolayısile, 
talebelerin imtihan sonunda bL 
raz dinlenmelerini temin için 
bir hafta. tatil verilmişti. 

Söylendiğine göre ikinci ya. 
zılI yoklama sonunda. da yine 
bir haf talık bir tatil verilmesi 
dii~Ulmektedlr: 

Bu suretle on beş günlilk sö. 
meet.r tatili ikiye taksim edile .. 
rek yapılmış olacaktır. 

Kahvelere asılan 
levhalar 

Kahvelerde oyun oynayan 
çocuklıı:rla mücadele edileccğt. 
ni evvelce yazmıŞtık. Bu btı.SUL 
taki kontrollara. geniş mikyas. 
ta devam edilecektir. Bütün 
kahvelere afi§ler yapıştırılmış • 
br. Bu aft3}erde (Burada orta. 
okul ve lise talebeleri otura -
maz) ibaresi ya.zrlına.ktadll'.. 

Buna. r~en oturan talebeler 
cıezalandırrlac.akları gibi, otur _ 
tan mileaeee 88.hiplert de cer.a. 
landnılacaktır. 

ihracatı tetkilatlandır· 
ma müdürlüğü 

İstanbul mmta.kast ticaret 
müdUrü Avni Sakman'ın dış tL 
caret umum müdiirlüğline tayin 
edilen Servet &rkin'den açı .. 
lan ihracatı teşkilatlandırma 
umum müdiirlüğüne tayin edi • 
Iooeği söylenmektedir. Yerine 
de dış ticaret dairesi reis vekili 
ve -eski mıntaka ticart mlldli -

2.687 
1.200 

700 
ı.soo 

500 

57 ri1 Cemal Ziyanın getirilmesi 
mevzuu bahistir. 

6.607 57 

S.873 78 

1.994 78 
1.773 05 

3.767 83 

954 05 
1.010 68 

1.964 73 

--o--

Petrol Limited Şirketi 
teşkil edildi 

Petrol Limitet Şirketi teşkil 
edilmJş \'e faaliyete geçmiştir. 
Şirket hariçten mal · getirecek 
ve piyasada n§zım rolU ovnıya. · 
ca.ktır. Şirket müdürlUğüne Se. 
dnt Kantoğlu tayin edilmistir. 
Şirket merke7J Kutlu handa .. te. 
sis edilmiştir. 

Urfa vilayeti: 
Merkez 
Hilvan 
Suruç 

1.800 
209 
387 74 

5.768 
2.870 
1.700 
ı.ooo 

67 Yekun 2.396 74 

405 

11.743 67 

Yozgat vilayeti: 
Merkez 
Boğazlıyan 

YekQ.n 

216 10 
500 

716 10 

Alanya civarmd& karaya dU.. 

1 
Deniz yolları idareai vapur 

§eil ve sonra kurtanla.n Den'iz. sıkmtrsr çekmektedir. Bilhu. 
yollarmm Tırhan vapuru henüz sa bundan bir müddet evvel 
Alanyadan limanımıza hareket Mudanya civarında karaya dU.. 
etmemiştir. Kn.za. hakkında tah- şen Trak vapunınun da bugün. 
k.ikat yapmak üzere vaka ma • lcrde liman reisliği fen heyeti 
halline gitmiş olan fen heyeti tarafından seferden menedilmesi 
tetkiklerine devam etmektedir. ihtiniali vardır. Çünkü \'apunm 
Tırhan vapurumın süvarisi Ma. karaya oturduğu zaman yara. 
hir kaptanla ikinci kaptanına lan.an tekne saçları hila değiş. 
tahkikatı işkal etmemeleri için tirilmem.iştir .. Bu vaziyetin bir 
işten el çektirilmiştir. Vapur tehlike doğurma.smdan korkul • 
sUvarlliğine tavin edilen HUsa. maktadır. Bu saçlar Almanlar 
mettin ile bir ikinci kaptan A .. tarafından son bir jcat olarak 
lanyaya gönderilmiştir. Tırhan muayyen tip ve boylardan ayn 
vapurunun başça.rkçısı da has. bir şekilde yapıldığından şimdi 
talanmış ve yerine başka birisi ancak Almanyadan ~etirHmele. 
tayin edilmiştir. ri lfi..zım şrclmektedir. Diğer va.. 

Yaprlan tetkiklere göre vapu... purlara kullanılan saçların bun
nın ikinci kaptanmın hatası lara tatbiki imkansızdır. Tırhan 
yilzünden karaya oturduğu an.. vapurunun da bu yüzden t.am.i. 
la.şılmaktadır. Kaza. sırasında ri imkanmz görülmektedir. De.. 
Vardiya. duran ikinci kaptan nizyoUan idaresi bu iki yeni va. 
kar tipi.sinden ö.nilnü göremedi- purunu harp 80IDuna kadar mu. 
ğf halde vapuru sahile ya.km bir atw durdurmak tehlikesine ma_ 
§Ckilde sevketmiş denize açma.. ruz bulunmaktadır. 
mıştır. 

Biner lira maaşlı iki 
müdürlük yüzünden 

Birlik kuracak manifatura
cılar arasında ihtilaf çıktı 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ. , kün olduğu kadar az mas.rafla 
lunun bayram tatilini geçl.rnıek. idarelerine d~ ehemmiyet ''e • 
üzere bu sabah Ankara.dan geh. ril.mektedir . ., 
rimize gelmesi beklenmektedir. -----------
Vekil bilhassa kurulmakta. ı:e 
kurulmuş olan ithalA.t birlikleri 
Jşile alA.kadar olacak ı:e birlik,; 
lerin vaziyeti hakkında alaka -
darla.rdan. izahat a1acktır. 

iki eroinci yakalandı 
!kinci şu be memurla n sabı

ka:lı kaçakçılardan Hasan oğlu 
Nuri ile kansı 1hsanm, ötekine 
berikine eroin sattıklarmı h& • 
ber almışlar ve dlllı ildabıi de 
eroin satarlarken cUrmUmeşhut 
halinde yakalamışlardır. 

Evlerinde yapılan araştırma. 
larda. NurinJn yatağı altıcda da 
mühim miktarda eroin bulun • 
muştur. 

Nuri ve ka.rrsı eroinleri Ah • 
met ve karısı Fct.hiyeden aldık. 
larını söylemişl€'r, bunlar da 
yakalanmışlardır. 

--.o--

Bu arada manif aturacrlar a.. 
n.smda birlik kurulması Bıra. 
smda çıkan ihtili.fm da Vekil ta.. 
rafından tetkik edilmesi muh. 
temeldir. Bazı manifaturacılar 
aralarından bir kaç kişiyi mü -
dür \'e diğer vazifelere tayin 
ederek kunlara 10001ira. gibi yUlc 
sek bir maa.'j vermevi kararlaş. 
tırmışlar ve biitün birlik aza.la
rma bu fikirlerini kabul ettir • 
mek istem.işlerdir. Fakat ekse. 
riyet bunu kabul etmemiş ve 
bu şekilde yliksek masraflarla 
birlik kura.mıyacaklarmı 86yle. 
mişlerdir. thtililm ancak veki
let ta.rafrndan hiı.lledileblleceği 
anlaşılmaktadır. . 

Liman umum müdürü 
tskenderuna gitti 

Devlet liman işletmesi umum 
müdürü Raufi Mtm\'as dün To. 
ros trenile lskendcruna ~itmLs

Bu mesele hakkında dün rom. tir. Umum müdür İskenderun 
taka ticaret mUdilril Avni Sak. limanmda yapılan yeni tesisat 
man demiştir ki: hakkmda tetkikler vaparaktJr. 

"- Resmi makamların malU.. İskenderun limanı l}'lrkın en iş. 
matı haricinde tüccarlar arala. tek bir Uıracat ve ithalH lfmnnı 
nnda görüşüp iki ki§iyi 1000 1 halipe konulacaktır. Bunun için 
lira maaşla mildür tayin etme. proJe-!er hazırlannı~ktadır. 
yi düşünmüş olabilirler. Limi • Bır yelkenlı hasara 
tet şir~e~ da.ha henüz teşe~kW uğradı 
etmem.ıştır. Esaa mukavelesı de L ' · 1 tm · u 
hazırlanm ...... ıtnan ış e C.!!t umum nı • 

aınıi>'wr. dürlUğUnUn 296 numaralı motö. 
Ticaret Vekaleti bu gibi bir. rü. Sirkeci önlerinde Ahmet re. 

llkleri bir masraf teşekkülü o. isin velkenlisine cnrparak san
larak değil bir temerküz ve toP- cıık taraf mdan ha.sara uğrat.. 
luluk teşekkülü olarak mUtalea mıştır. Liman reisliği kaza hak. 
etmektedir. Ve tabiatile milm • kmda tahkikat yapmaktadır. 

1 KISA HABERLER j 
* ltiııiye zabltan ve e!radmdan 30 

kl§l yangınlarda yararlık göaterdik. 
lerlnden belediyece birer maaş nlabe
tlnde mUkA!aUıuıdırılDU§tır. 

* Belediye mlmarlaruılan RUkned. 
dl.nyarm akeam Romaııyaya gidecek· 
Ur. RWmedclln oıı gtln kadar BUkref.. 
t.e kalarak oeııırcuık üzerinde tetklk· 
ler yapa.caktır. 

* Bayramın d!SrdüncU gUnU Fran. 
sız Tiyatrosunda 100 ecnebi artlat ta
rafından !clO.kcıtzedeler menfaatine 
bir mUsamerc verilecektir. 

* lkJncl blr ltalyan firmuı beledi
yeye mllracaat ederek aut fabrtJ<aaı 
kurmak ıateğinde buluıımu11tur. 

kıaaca demi§Ur ki: 
.. _ lataı:ıbulda wua pek enderdir. 

Son iki batta içinde yalnız Yakacıkta 
bir vaka teablt edl.lmiftir. M&amafUı 
baatalığuı yayılmum& meydan ver • 
memek için tebrln ber taratmda aı~ı 
tedbirler almmJttır. femJzllk mUca • 
deleslne çok ehemmiyet veriyoruz. 

lıtanbuld& salgın halinde hiç bir 
b&Btalık yo!(tcr. Şehrin aağlık vazı • 
yeU acnclel'dcııberi görülmemiş dere. 
cede i.>idlr." 

2.328 70 
10.00 

150 
262 

Zonguldak viliyeti: 
Merkez 
Bar un 
Devrek 
Ereğli 
Safranbolu 

39.375 
2.000 

600 

* Bayram mUnaaebet1yle bUtUn o. 
21 kullar bugllnden IUbann Çarvamba 

sabahma kadar tauı yııpae&klardır. 
* Son z.ıunw&rda §ehrlm.lzde blr 

Ud Utus vakası g<lrillmUştllr. 700 
l.582 35 

Ekmek fiyatı 10 
para arttı 

Francalaya da 20 para 
zammedildi 

Ekmek fiyatma yeniden on 
para zam yapılnu.ştır. Bugün • 
den itibaren ekmeğin kilosu on 
kunı.ş on paraya satılacaktır. 

Fırancalaya da yirmi para 
znuncdilmiştir. Francala bu su. 
retle 15 kUruşa çıkmıştır. 

Belediye toprak mahsulleri o. 
fisine müracaat ederek lstan • 
bul piyasasına daha ucuz olarak 
buğday verilmesini istemlşti. 
Ofis buna imkan olmadığı ce • 
va.hını vermiş. buğday fiyatları 
da son gUnJerdc yeniden yük • 
selmiş olduğundan c..'crru?k ve 
fra.ncalaya bu yeni znm yapıl
mıştır. 

Zelzele mıntakaaındaki 
mabandıklanndan 

Tekaüt ve yetim 
maaşı alanlara 
Maliye Vekaletinden tebliğ 

edilmektedir: 

Zelzele maha1lerindcki mal 
sandıklarından tekaüt ve yetim 
maaşı alanlara: 

Maaştnm bugün bulunduğu· 
nuz yerden almak isterseniz bu 
yerin bağlı okluğu mal müdilrlü
ğtlnc mUracaat ederek maaşmınn 
nakil muamelesini yaptınnız. Bu 
muamelenin mayıs ve teşrinisani 
aylan bckJcnmeksil:in yapılmaaı 
için mal memurlanna tunİJD edil. 
mlştir. 

Sigorta Şirketleri
nin fazla masrafları 

Tür'kiye ıvmır \'e Feniks dö 
Viyen hay~t sigorta şirketleri -
nin aciz haline düşmeleri ve 
muamelelerini taafiye etmek 
mecburiyetinde kalmaları üze. 
rine sigort.alılann zararlannı 
önlemek maksadile yangın \'e 
nakliyat branşlarında yil74e 50 
den yüzde 75 e çıkanlnµ§ olan 
mükerrer si~ inhiaan. bıı 
iki şirketin ~crrndan mlltevcl.. 
Ut büyük btr kısmı ödc.nmiş \'C 

bakıye ı.arar için de bir hal su. 
reti bul~muş oldu..~dan, ti. 
caret Vek'liletinin tckUfi üzerine 
icra vekille-xi heyetinin kn.rarile 
L l. 1940 tarihinden itibaren 
tekrar yüzde 50 ye ir.ıdirilmiştir. 

Siırorta şirketlerinin ikinci 
kota namı verilen munzam vUz. 
de 25 !ere :ıit muameJlıt doİnvı.. 
sile vangm ve nakliyat branşla.. 
rmda ihtiyar e.ttikle.ri fazla ma"'
raflan ve karşılaştıklan sUr. 
prizleri ortadan kaldıracak olnn 
bu kararm, ı!ligorta sanayiimb:in 
inkişafına hizmet edeceği §Üp. 
hesizdir. 

Bir Jngiliz demir sana
yii mümeuili geleli 
İngilterenin ba.§lıca makine ve 

demir sanayii mümesaillcrindcn 
mühendis Şarl Parzan dilnkU 
Semplon ekspresiyle ıehrlmize 
gelmiştir. Ekspresin tek yolcusu 
olan İngiliz fabn'lca mUmessili, 
Türkiyenin makine ve di~er de. 
mir mamuUtı ihtiyacım.n mUhim 
bir kısm,ı:m temin edecek vaziyet· 
tc olduğu,· bu hususta hükumeti
mizle temas etmek üzere yann 
Ankaraya gideceğini söylemi§tir. 

• 
Tren memurları, A vrupada, se-

nelerden beri göriilmemiş çok şid. 
detti bir kış hüküm sürdüğünü, 
bir asırdanberl ilk defa olarak 
Triyesteve kar yağmış olduğunu, 
kann bilhassa merkezi Avrupa 

"BöYLE EVVA- b 
GAMIN ... ,, 

Yazan : Hikm~t !ti"., 

I• çinizde keder old~ğUll; 
1iyonım. Erdiğinıı lı 

adetin eşiğinde, ••onıa:ı;•• "1 
ntiyorsunuz. "Onlar,. ld e ~ 
den barklarından oldulaJ'· 
manlarmın harabesi ka ati 

0 a~lamış ve susmuş oıan1 fi ~ 
şünUYorsunuz. Kaybetti~ l'ıılııt 
cuklarının ınatemini k~ ~t 
boğmağa. calı~an, talih v d dtır 
~rişan anne ,.e babalsr.iır Qr 
nuyorsunuz. Ve ba)TaJ.11 tı 
yapalım. Gamlı gUntc-.rın. b 
dan çıkagelen hcrban~ btit J. ~-tr 
lik gününün bütün muts. ' "«tJı 
retini 1.orla içimize sind1 

yiz ya... • oı, 
Böyle C'!/llam.ı gamın b .,l 

luT f\'<%1
' 

**'* 
Bayan l\fucize . ~ 

S on Sel i.f eti d0layısil6 ~ 
mLcrt:ıda. vukua ı:eltıı~ 

rJ7..c nev'indcn bir hadi~ 
tılar. Sel basmış ve k . ti 
bir ı,x>euk. beşiP.i ile birliıc f' 
le kapılmış, yürümüş ... 
talihin yaverliğine bakl11~ 
çok e-e<;meden küçük ya' ,ıı 
be.sikciğ('.zi iki ağacm CIJJ~ 
rasma takılarnı.< orada ~ .. rt 

Ortalık durulduktan~;~ 
beşiği orada bulanlar. !~~ 
ki yavrunun kund:ıgıı--\-e 

ıslanmamış olduğun;ı ·-"'( 
vak ucunda da beyaz. !'" 

bir kedi yavrusunun ·~ 
şaşkın bakmdıITTnı görDlu.:.ı 

Bu kız çocuğunun an~ 
babası bulunamamış ve b .
bu yavnıvu kendine evlitl 
miş. Adını da ne koyınllS 
yor musunuz! Pek isabetli 
ra.k: MUClZE ! 

*** 

istanbulluların1 teberruu 900.~I 
lirayı geçti 

fsta.nbultu~ann teberfUtl,;1 
doku.~ }'Uz bfn lirayı gcçııv'/ 
Diln kwlav merkez ve şu~ııl!., 
nelerine 18,411 lira vatlT~~~ 
tır. Tutulan listeye göre şı ı:. 
kndar TokRta 74,299 pa.~ 
duya 29,334 r>arta. (;ı ~ 
~~0.423 parça, Siyasa 5.~;~ 
ça e-iye<'ek ~y.a gönderl ~: 

Bundnn başka Tokat& 4'.J 
oarça yatacak csva ve I"'• 
çift ayakkabı, Ord~iva ~k". 
ça yatacak CID'a. 2.499 çif )'1~; 
kabı, Gircsuna 956 ~ ... xr
cak eşya, 3305 çüt A 
goönderilmiştir. ~ 

!!~-2. .. !!~.!.~!!~ 
20 JUııun~~~ 

Taşradaki hareketp" Jf 
. ",.J 

Gelibolu, Şarköy, ~ ' 
kalooe §lddeUt barwtı~ 
tadır. 

\"ı.ıkıtlt·r \•~••• ı·:nıııl 

Öğle 

lklntll 
Akşam 

Yatsı 

lmaak 

Yekaa 412 44.257 56 

Bunun üzerine Sıhhat )IUdUrıuttı 

mUcadele tedbirlerini arttırnuıtJr. 
MUdlll' All Rı.u. blr muh&rrirlınl.ze 

* lngilt~renin bqlıca maklue ve 
demir aaııayll mühendislerinden mü • 
hcııdıa Şarl Parzan dllııkil eeınp

ıon elcapresllc ıehrtmlze celınişUr. 

Eluprealn tek yolcusu olan lngiltz 
fabrika mümesaill, •rorkJyeııJ.ıı maki. 
ne ve diğer demir mamulatı lhUyacı
nın mühim bir kıımmı temin edecek 
vaziyette olduğu, bu hususta hllkQ • 
metimlzle temu etmek üzere yann 
A..ııkaraya ddecefiııl aöylemJaUr, ve Yugoslavyada pek fazlı oldu·,!----------~ 

ğunu eöylüyodar. 



le, Yanaın 
111 felaketi ' 
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Günlerin Peıinden: 

Bayramın tarifi 
Yabancı gazeteler
den iktibaslar: 

Finlandi~aya karşı 
Almanyanın 

vaziyetı 
Almanya, Finlandiya itlerine 

karıımak niyetinde olmadığını 
her vesile ile tekrar e:lip duruyor, 

Zelzele mıntakasında 
Bir kadın 11ıe
busur1cıuzun 

Her sene aralarında uzun veya 
kısa fasılalarla bayramlar yapıyo
ruz? Şeker bayramı, Kurban bay
ramı, Cumhuriyet bayramı, Za. 
fer bayramı, Gençlik bayramı, 
Çocuk bayramı ... gibi, 

Her birine bir türlü isim vert:li. 
ğimiz bu bayramları bir cümle 
ile tarif edebilir miyiz? 

Bayramların nazariyesi üzeri
ne tetkikat yapan bir garp alimi 

• bunu şu suretle tarif ediyor: "Bir 
memlekette kanunlar ve teamül. 
ler ile teessüs eden içtimai niza. 
mın muvakkaten tatil edilmesi." 
Hakikaten isimlerini saydığımız 
bu bayramların bazılarında ka
nunlar ve teamüller ile kurulmuı 
olan içtimai nizam birkaç gün du. 
ruyor; mektepler ve devlet daire
leri. iş yerleri kapanıyor, herkes 
evinde ailesiyle kalıyor. Akraba
lar, ahbaplar arasında ziyaretler 
oluyor. Umumi hayat bayram 
müddetinçe mutat olan cereyanı .. 
nı değiştiriyor. 

fedakarlığı Bertin radyosu Almanyanın Fin· 
landiyaya karıı vaziyetini hülasa 
ederken şu cümleyi kullanmıştır: 

- Finlandiyanın, ingilterenin 
teşviki yüzünden girdiği bu har
be miidahale edemez. 

Fakat Almanyanın yaptıkları, 
söylediklerinin aym değildir. Hu
susi bir tayyare ile Almanyada 
mühim mevkiler işgal eden üç 
zatın· Kopcnhağa yetiştiği haberi 
bu radyo havadisiyle aynı zaman. 
da geldi. Bu adamların Mareşal 
Göring'in arzuları dahilinde ça. 
lışacakları tabiidir. Bundan başka 
Göringin en yakın adamlarından 
General Bendeşkatız da aynı mak
satla Stokholmde bulunuyor. 

ılk kızılav ekibiyle Erz .ncana gitlen 
Doktor Fatma Memık, yarahlar 
ar asında günlerce nasıl oğraştı 1 

Fakat dikkat edilirse bu tarif. 
te vine bir noksan var. 

Bu adamların takip ettiği gaye 
basittir. 

Evvela İsveç, Norveç ve Dani· 
markadan müttefik ordularına 
mensup hiç bir kuvvetin Finlan. 
diyaya ~itmesine müsaade edil. 
memesini istiyorlar. 

Bu ;,;damlar bu maksat için Al
manyanın mutat vasıtalarını kul· 
tanıyorlar: Vaat ve tehdit. 

Büyük Millet Meclisinin kış 
tatiline başlaması münasebetilc 
Edirne mebusu Bayan Fatma 
Memik dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Bayan Fatma Memik Erzincan 
felaketi üzerine zelzele mıntaka· 
sı•ı .. giden ilk Kızılay ekibinde 
bulunuyordu. Gelen yolcular, dok 
torun bir insan tahammülünden 
daha çok büyük bir fedakarlıkla 
ha.,ta!a arasında günlerce dola· 
şara& her hususta onlara yardım 
etli ğinı sövl~dikleri için ken.iisı· 
le konuşmak fırsatını kaçırmak 
istemedik. Bayan doktor bir mu· 
harririmizi kabul ederek Erzin · 
ccın felaket ı.ııntaJ:ao;ında yapılan 
ışler ı.akkmda §U ş.Ayan dikkat 
SÖ41eri göyledi: 

Bertin, Helsinkinin harbin ni
hayet bulması için Almanyaya 
yalvarmasını istiyor. Bu suretle 
Rusyanın bugün harpte muvaffak 
olmamış olmasına rağmen, zava. 
hiri kurtarmasını büyük ve ilice. FELAKET MINTAKASINA 
nap görünmesini temine çalışıyor. DOORU 

Bu meseleye dair Rus efkarını - Erzincana zelzele felaketini 
yoklamak maksadiyle Moskovaya hemen takip f'den ilk günlerde, 
giden Dr. Volthat Rusyada çok çumartesi günü, arkadaıtarımla 
iyi karşı!anmadı. Kremlin tavas. hareket etmiıtim. Kızılayın yola 
sut istemiyor. çıkal'dığı bu ilk yardım ekibinde 

İlk adımı atmağa Finlandiyayı Bur~ mebusu ~eratCSr doktor 
ikna etmek icap ediyor. Bu da Sadı Konuk, Erzıncan Mebusu 
güç olacak. 

1 

eczacı .~ali~. Hıfzısı.hh~ en~tit~.il 
Fakat Berlin planlarını bozan, pr?fesorlcrı~~en Ka~ıl !dıl, .ı~ı 

Ve Roma karşısında müşkül bir aı-ıısta:ı ve dort hemşırc ıle dıger 
vaziyetto buakan bu-harbin :biran ba!}ka hastabakıcdar bulunmoı.kta 
evv~l bittiğinrıörmc1r ıır.zusun· ic!i. 
dadır. 300 yataklı bir hastahaneyi ha· 

Çünkü bütün Alman iktisatçı- mi~ olan .trenimiz:. _rolda, diğer 
ları: "Uzun bir harbe İsveç top- v.ılıl} etlerın çok buyuk yardımı~· 
raklarının altında yatan maden. rıle karşılaş~ış.tır. Bu .. a~ada ~ı· 
lerden istifade etmeden dayanmak vas~an ve. Dıvrıkten mu~ım mı~· 
mümkün değildir.'' fikrini birçok t~r·: . .3 ~bbı malzeme aldıgımız gı· 
defalar tekrarlamıtlar, bütün ma- b~. ı>etın~aya~a? da M~lat~anm 
kalelerinde yazmışlardır. gonder:hklerı gıycceklerın bılhas· 

İsveç Kıruna ve Gabrivaı'e ma- sa faydaları dokunmuştur. 
denlerinden yüzde 70 demir cev. . Frzırc~~ .. bir müddet gecikme 
berini ihtiva eden 9-1 O milyon ıl.: salı gunu saat onda vardık. 
ton Acino çıkarır. Boliden ocak. Bizden evvel bir ana baba günü 
lan bakır ve altın verir. Bergs. olan bu .~elaket mıntakasına An· 
lag ocakları diinya:ıın en ~af kü- kara :r:ıumune hastahanesinden, 
kürt ve fosforunu ihraç eder, ko- Ka>:serı~en, Erzur~mdan müte · 
ca Bofors fabrikaları Skeleft addıt ekıbler ~elmış: hatta epey 
mıntakasının pirit, kükürt ve ar. iş gör~ü~lerdi .. Bunlardan Erzu· 
semğini isler. Hitler bu memba. rum ekıb.ı trensı.z ve bin müşkü· 
tarın istihsalatını müttefiklerle litla Erzıncana ılk varan yardım 
harp ederken tsveçle harbe giriş. ekibimizı:lir. 
meden sadece tehı1it ile kendine 
hasretmek mümkün olduğunu se. 
nıyordu. Finlandiyanın muka
vemeti ve bu harbin beynelmilel 
sahadaki akisleri Almanyanın bu 
.tarzda hareketle muvaffak olmak 
hakkında beslediği ümitleri kırdı. 

''Pariı • Soir" den 

Almanyada 
11 inci tiren 

· kazası 1 
Bera, 19 (A. A.) - 4 ikincik~ 

nundan itibaren Almanyada vuku
bulan vahim ıimendlfer kazaları -
nm on birincisi Krakova civarında 
olmuştur. Bir yolcu trenlle bir yilk 
treni arasında vukubulan bu çar. 
pqma neticesinde 5 kişi ölmUş ve 
birc;ok kimseler yaralanm11tır. 

iranda umumi 
nüfus tahrıri 

Tahran, 19 (A. A.) - lranda 
yapılmak Uzere bulunan umumi 
nüfus tahririnin hariçte muhtelif 
tefsirlere yol açması üzerine aall
hlyettar mahfiller bunun uzun za. 
manclanberi derpiş edilmekte olan 
normal bir it olduğunu ve herhan
gi bir tefsire meydan vermeel dol
ru olmadığını bildirmektedirler. 

ACIKLI BlR MANZARA; 
VE HFı".-tEN YARDIM 

Zelzele . yerinde gördüğümü.e 
manzara cıdden acıklı idi. Hemen 
faaliyete geçmek ve işe başlamak 
tazım geliyordu. Ziyan edilecek 
bir dakikamız bile yoktu. Derhal 
General Abdullah ve Orbayla te· 
masa geçerek kuracağımız hasta· 
hanenin yerini tesbit etmek iste· 
dik. Her şeyden evvel mühim o· 
tan ıey bu hastahanenin yeriydi. 
Bilhassa su meselesi bizi işgal e· 
diyor, temiz bir yer intihap etme· 
ğe cabşıyorduk. 

Nihayet bu yeri bulduk: Er -
zincan askeri orta okulunun ö· 
nündeki saha en müsait yerdi. 

Burası şehrin §İmaline tesadüf 
edf'r. öJl'iimüzdeki tren hattı 
hastalan kolayca nakledebilme· 
miz için iyi ve yakın bir vasıta 
idi. Hemen çadırlan kurmaya 
başladık: ve :Malatva bez fabrika· 
sının evvelu yetiştirdiği karyola, 
yatak. yorgan gibi şeyleri istas · 
yon binasından naklettik. Ayrı· 
ca binadaki hastaları Kızılay va· 
gonlarına aldık. Çünkü her daki· 
ka şehirde yeni bir zelzele ihti· 
mali bas gösteriyor: ve henüz 
yaralan· iyilesmemis ağır hasta · 
tar bile yataklarından fırlayarak 
katıp gitmek istiyorlardı. 

"Bununla beraber çadırlarımı • 
zın kurutması o kadar kolay ot • 
madı. Kar ve fırtına isi gücleşti· 
riyorou. Nihayet geldiğimizin ü· 
çüncü günü çadırları kurmaya 
muvaffak olabildik. 

ON BEŞ CONDE 355 HASTA 

Bütün bu sıralarda yaralıları 
bir taraf tan tedavi ediyor; bir 

kısmın1 alıkoymakla beraber ba· 
zılarını muhtelif vilayetlf're sevk 
ediyorduk. On beş gün zarfında 
yalnız bizim ekibin elindtn 355 
hasta ~eçmiştir. 

Bizden evvel de günde 200 -
300 hastavı tedavi ederek naklet· 
mişlerdi. Biz faaliyete geçtikten 
sonra serbest kalan diğer ekib · 
lcrin teda\·i işin:le çok büyük 
yardıMları dokunmuştur. Bu ser· 
best ekihler ancak bu dakikadan 
sonra köylere kadar kiderek her 
tarafı dikkatle taramışlar, teda· 
vi edilecek vatandaşları bulup 
bunları hastahanelere sevketmiş
lerdir. 

Bilhassa bu doktor arkadaşta· 
nm arrunrfa doktor Tacettin ve 
doktor Saimin çalışmalarım mit· 
Jet daima şükranlıt vad edecektir. 
Bu doktor arkadaslara refakat e· 
den Kızılay müfettişlerinden 
Mazlum Rasim, Münir, Turgud, 
ve diğer isimlerini hatırlayama· 
dığım bir kaç kişi de tevziata 
memur olarak bilhassa çalıpnlar 
arasında yer almıpardır. 

YiYECEK VE r.tVF.CEK 
YARDIMLARI ÇOK BOL 

Edirne Mchuıu Dr. Fatma 
Memil< 

Bize kalırsa bayramın daha 
doğru tarifi şöyle olabilir: 

"Bir milletin umum fertlerini, 
yahut bir sımf halkını manevi bir 
ba~ ile birleştiren, aralarında bir 
yakınlıktan. bir kaynaşma vücu
lda getiren milli veya dini günler-
d 
... 
ır. 

HASAN KUMÇA YI 

Yunan milletinin 
dostlu"~· 

olsun, bir insan hüviyeti taşıran 
herkesin a•kasına takılmışlar; ya· 
hu<l şefkatli vatandaşlar bu ço _ 
cukları ~anlarına almışlardı. Biz Bazı mınt' Ja 
şimdilik 12 çocuğu Ankaraya ge · Erzincan feli . .' -~&.zede· 
tirdik. Himayeietfal teşkilatı bu leri için yeniden yardım 
yavruların Jyıları ne olursa ol - listeleri açıldı 
sun alıp çatısı altında onlan ye - Aıina, 19 ( A.A.) _ Atina ajan-
tiştirecektir. T- bir vakıt bu 51 bildiriyor: 
yavruların birer e\ ladhk olarak Ati na vilayetine bağlı belediye 
şurada burada kalmasına taraf tar ve nahiyelerin reis ve müdürleri 
değiliz. bu hafta zarfında toplanarak haJ. 

Gerek bizim ekibimiz, a;erew kın Anadolu zelı.ele ve tuğyanında 
bizden evvel vaka yerine alellcele reti~n ekipler ve bütün halk bu fellkete uğrayanlara kütle halin -

Burada Kızılay te~kilatının milli imtihandan alınlarının akile de yardımda bulunması meselesini 
~üyük faaliyetini nemen tebarüz çı'k.mış\ar \'e ellerinden her geleni tanzime karar ,·crmi~lerdir. 
ettir,mefe.liiecbı.ıruıp; '.8i~. Erzin" yapenqlardu Bu nahiyeler ahalisinin büyQk 
cana daha ilk geldiğimiz günde Ankaradan hareket ettikten son bir kısmı Türkiyeden gelen mu . 
istasyonun anbarı nazarı tlikka· ra yolda kar dolayısile kaldığımız hacirlerdir. . 
timizi celbe'ı .. '.şti. Burada fasüJ· bir gün içimiz içimize sığmıyor; 
ycsinden bulguruna ve portakalı· adeta kanadlanarak felaketzede Büyük caddelerle merdanlarır 
na kadar her şey vardı. Vatan· \'atandaşlanmızın yanlanna bir E'n muhtelif noktalarında bayanlar 
daşların felaket daha olur olmaz evvel gidip tedaYilerine ko~ak bekliyecck ve geçenler iki drah -
gönderdikleri yiyecek ve giye ic:tiyorduk. Millet elinô~n geleni miden aşağı olmamak üzere yapa. 
ceklerin mikt::ı~mı kelime ile ta· yapmı-ştır. caklan yardımı hususi bir listeye 
rif edemeyeceğim. BATAN DOKTOR TEKRAR k ded ı Bunlar o kı.dar bol ve 

0 
kadar ay ecek erdir. Bu listeler son-

ERZiNCAN A OÖNECEK d b" t 1 ak "ltJ çok temizdi. Ayrıca en şayanı ra an ır araya op anar cı e-
memnunivet nokta şu idi ki bü" Bayan Fatma Memik heyecanla necek ve bu suretle teşekkül ede -
tün bu yiyecek ve S!iyeceklerin ~yledi~i sözlerini burada bitirdi cek büyük ciltler toplanan para 
hepsi birer birer felaketzede va· Sayın doktor bayramı şehrimizde ile birlikte iki millet arasındaki 
tandaşlara tevzi edilmekte bulun· ~eçirdikten sonra tekrar Erzinca . muştur. na dönmek i!o;tiyor. Yukarda da bu kardeşlik tezahürünün bir ha -

Ankaraya dönmek icin emir at· söyledi,i!imiz gibi bu fedakar ka - tırası olarak Türkiyeye gönderile· 
dığım !?Ün Malatya bez fabrika· dm doktorumuzun kara kısa \'t" cektir. · 
sının gönderdiği viyecekler hala soğu~a ra~men Erzincanda geceyi More, Tsalya, Makedonya ve 
tükenme.,,isti. Halk Kı":· 1 ~,, ,. "' J.!'Ündüze katar •k çalışmış olmac:ı garbi Trakyamn muhtelif şehir • 
evinin da~ıttığı bu \•ivereklerden Türk kadınlığmnı serefini kat kat 
çok memnun oluyorou. Bu arada yüksel~en. ne güzel bir hareket w terinde de yardım listeleri açıla-
Etibankrn gönderdiği 200 amele· ne nhı hır ka7.anctır. cakhr. 
nin Erzincanda yaptığı fedaka· J 
rane isleri de hemen kaydediniz G .. .. d .. .. d .. k 
Kurtulan hastaların kurtarılma· 0 T U P U ŞU R U Ç e 
sına askerler ve mahbusların 

~österdikleri yardım Türk Mille K b 
tinin kalbinde saklı şefkat hisleri• u r an 
nin ne kadar btivük bir his oldu· bayramı 
ğunu bize her dakika anlatıyor · 
du. Bu mahbuslar arasında hiç 
bir mahbus çıkmamıştır ki yolda 
bulduğu beş kuruşu bile getirip 
teslim etmemiş olsunlar .. 

Bu itibarla BasvekilimizinMcc· 
lis kürsüsünde ~österdiği basaa· 
siyet çok yerinde ve haklı bir 
hasc:asiyettir. Çünkü gözlerimle 
~ördüm ki hazan fena maksatlı 
insanlar tarafından istinat edilen 
vakalar tamamile bir iftira ve uy· 
durmadan ibarettir. Halkın fera· 
ğatini. cahskanların fedakarlığı -
nı. şefkatini ve alakasını görmüş 
olsaydınız bu nankö. insanlar ı 
bu uydurmalannı istikrahla kar· 
şılardınız. 

HiÇ BlR SARI HASTALIK YOK 

Erzincanda ekibimizin tedavi 
ettiği 355 hastadan teşkilatımmn 
müsbet çalışmaları sayesinde an -
cak 7 tanesi kurtulamamıştır. Bun 
lardan dördü zatürre, üçü teta • 
nostu. Ve hele Erzincanda alınan 
tedbirler hiç bir sari hastalığa 
meydan vermemitşir. 

Bu arada anasız, babasız kalan 
çocuklara halkın ihtimamı da dik
kate değer bir noktadır. FelAketi 
takip eden bu kıyamet gününde 
küçükler tanıdık olsun, taıumadık 

Kaynağını, İıter dinden, İlter milliyetten alım. Bayramlann 
en birinci vaıfı, ruh birlikleri meydana ıetirmeleridir. 

Buıün, hiç fÜphe yok, ki yeryüzünün milyonlarca inaanı ara. 
ııncla bir duyıu ortakhiı var. Bayram, içimizden ıönülleri lehim. 
leyen bir cer:-eyan ıibi ıeçiyor. 

Zaten doğuda, batıda, medeni ve barbar dünyanan takvimle
rinde bu tüorlü ıünlerin yer alıtı ela ıalil• zaman zaman hep iıte 
bu cereyanı uyandırmak içindir. 

Biz, bu yıl kurban hayİ'amlna, çok kanlı bir arifeden sonra ıir· 
dik. Yurdumuzda zelzeleler, tufanlar oldu. Şehirlerimiz ydnldı 
Binlerce kardet kaybettik. Çaldıran toprağa, kuduran suya kurhan 
lar verdik. Bazan bir çah, bütün bir ailenin mezar kapaiı oldu. 

Hiç bir fey, yiireğimizdeki acıyı dindiremez. Hiç bir teselli il 
avunamayız. Böyle milli acılardan soawa ıelen bayram, yara üı . 
tünde tuz oluyor. Felaketin derinliğini, iç yanmaaınm keskinlipni, 
daha ıiddetle duyuyoruz. 

Bu ıabrap bize emrediyor, ki bayramda kimseye teker sunm9 

yalım. Parasını talihsiz kardetlerimize -.erelim. Kurban ke1miyr 
lim; parasım onlara ıönderelim. Giyinirken, o kara kıt içinde 
çıplak yurtdaıı düşüoelim. O zavalldM'ln yamçdan kar, çizmelt 
kar, ıömlekleri brclır. 

Böyle milli bir facianın yası ile kararmıı bir ülkede hayra 
ne? Şeker, terbet ne? Süı ne? Dtlbdebe ne? 

Biz, o harabeler üstünde nwmıreler kurmadıkça, öksüzler: 
yetimler bolluia, saadete kavutmadıkça, kendimizde zevk haJd, 
bayram hakkı bulamayız. 

Buna milletçe and içtiiimiz sün, felaketin yere ıa-ildiı 

ıün olur. 
HAKKI SUHA GEZGiN 

• 
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Baş parmak 
Eğer ikinci ..maifial kabili ın. 

ıioa ise, yumuını.kj.s.e mevzu\lD 
'23.hıslardan ,zjY.B,de .içinde bu • 
lunduğu ha_yat şeraitine pağ • 
!anmakta oldqğuı!a hükmetmek 
laznndrr. Bu g!bl kimseler ha... 
yat kavgasının kendilerini içine 
hırnkmış olduğu şerait ve se _ 
bcplere boyun eğmek lazım ol. 
duğu.nu kabul ederler. 
Bazı kimselerin b;ışparnıak _ 

tarının ilk boğµmu tokmak şek. 
lin<le olduğu için bu tip başpar. 
maklara. "tokmak parmak" is • 
nıi verilmiştir. 

. To~ .başp~a. malik 
kımseler ıptidai tiplere mensup.. 
turlar, ancak şuna iwet etme. 
lı:}i zki bu iptidailikleri daha zL 
yade iradelerini lçulln.ru:nak ba. 
kınımdan te7.alıUr eder. 

. Bu gibi kimseler müUtiş sert
tirler ve öntlnc geçilmesi ün. 
kansız tehevvilrlerindc iptidai 
bir karakter vardır. Bu gibi 
ıltimselere mukavemet edildiği, 
k8.l'VI gelindiği takdirde hiddet. 
ten kudunırlar ve artık onları 
-durdurmak imkansızdır. O za. 
ma.n kendilerinin kontrolunu 
t.ıma.nıen .kaybederler; bu hid. 
det buhranları -sırasında her 
türlü §edit muameleyi yapa. 
bilirler. 

Tokmak parmak aynı zıunan. 
da ''cani narmağı,. ismini de 
almıştrr. Çünkü bir ~ok malı _ 
kfunlann, katillerin başpar _ 
mB;!tlarmm tokmak 'Şeklinde oL 
-dugu müşahede edilmiştir. 

Buna. rağmen tokmak par. 
rnak!ı J:>ır inşa.om bir suç tasar
layıp bl\Şal'Illqsına. imkan yok
tur. Çünkü bu gibi kimselerin 
böyle bir teşebbilsU ~rabil _ 
me~ için kiifi mikt_ardJI. irade 
ve muhakemeleti yoktur. 

'Saşparmak ne kadar .kısa o. 
lurşa, mevzu kontrolunun DıOk • 
sanlığuıa bi.na~n insiyaki bir 
ş~kilde. o kadar sert ve haşin 
hır tabınta. malik demektir. 

Menun ve mUsta.kim başpar. 
rnaklar karakteristik itibarile 
biribirlerine tamamen zıttır. 
Fakat bu zıddiyet daha ziyade 
ışaret etme~ oklukları man • 
t!k ve muhak~me karaktet'Je 
rınde mündemiçtir .. BiJ;ind ıuıL 
<.le yani mevzun bir bru,parma _ 
ğJ. malik kimse muvaffak ola 
bilmek için takt ve cliplom.aı:ıİ 
vol!111da.n yijrjivccek, diğer h.al. 
de ıse .mevzu dinlomasiden .ziya. 
de ve~ike müstenit muhakeme 
Jcııvv~t.!le muvaffak olmak ça _ 
relerını arayacak ileınektir. 

~····cU . z:a. uçun parçası 
mu LH4l'e tepeciğinin .a:ı tında 
~ .Jusnu Mlt sembolüdür.~ 
ger bu üçüncü parça uzunsa 
mevzuun ciılsiyet meselesinde 
müte&ir -bir kontrole malik ol. 
P~ delaıet -eder .. Aksine ol. 
~ Ulel'C bu ~,kısa ve ka
lın ~se. mevzuun cinsiyet bahsin. 
de ıptida! ve Jtonttlllsuz oldqğu. 
na .lıOkmetmek lizımdır. 

Başparmak hakkında. bu .Jd • 
!-8-Pta ~~klarnnız ancak onun 
ifade ettigı karakteri bir dere. 
ceye lm;dar meydana koya.bil -
mektedır. '.Bu busustıı bu ısUtun. 
larda. da.ha derin malQmat ver. 
.ınfilc imkanına malik <leğiliz .. 

Biz b~da hiç değılse ,Ar _ 
~tigny'nm: '~ · .... ı. . t• . Jll -
sanın~sıye ını~:vdmı.a kor' 

SA KAB VA' da 

HAC 1I Begl 
Ş&\RIKILU MUSIKILU 

Sinek UL 
FiLMi !l,1f.VS1ı)11N EN BUYOK MUVAFFAKIYETIDIR. 

,_ ___________ __.11 

- Kont Serizol merak etnıe. bile istemem, bun~~ 
yin .. Ben emirlerinize itaat ede. tc<Lğiniz yemini t.."U bt 
cesim .. .Fakat .avnı zamanda her Bir kere daha bu bs.ıJ 
türlü çareye baş vurart1.k siz • bu rezillere itaat. 
den kaçması için V~eri Bielsky F~kat öyle ümit ed~fl 
ye rica ediyorum. Ne :ol.acak ben gun gelecek. ve Jıalcı ıct' 
zayıf bir kadınım. benı her 7.a.. I dalet saatı çaJac8 

1 LAVETEN : ERZlNCv-\N FELAKETi FIL\!t ve EOKS JURNAL 

lstanbul Sinema ALEMiNDE EŞi Gör-ülmemiş Bir Zafer ~ 
Fransızca sözlü C EB Et O T T A R 1 K 

iPEK SARAY 
Türkçe aölzü 

man ele geçirebilirsiniz .. Fakat zaman... . ..• nıc 
o erkektir ve ne müthiş bir in- Sinek Beyinin bl}.Y";: 
san olduğunu da size jsbat et. , si gong"a müthiş bır .. 
mi§tir. O bir kere sizin eliniufon rerek genç ~n 41 rdı.' 
kurtulursa bunun size ncve mal ·ve kısaca. şu cnırı ~~ .. 

SinemaSında c A s u s u Sınamasında 
olacal{mı taköir eder.siniz .. Va.. - Mahpusları go. 
leri Bielskv. ısizc çok rica ede - ~lan~ ile ''.ııle~e 
rim, benimle meş~l olmayınız. leı:nı sel~t~laduar. -bit 
beni dü§Unmeyiniz .. Benim ma.. ettıler. Bılahnrn btÇ 
ruz kalacağını tahkirlc~i, mü~ . 'ameti gö~termcden 1', 
hiş cezaları akhnıı.a bılc _gcti:- lar .. Z~encı Rolandr dsf 
meyiniz, ben bUtün bunlara sı- lundu~ oda.va kil 

J>IKKAT: u~n ,.o JJAXJtAM GC.::ıa•mt f>OLF.m.EN J~\Tlll~J~ 
Saıtt 10M» \ıHl de TEXZUIATJJl MAT1XE VARDllL 

Filme ilave olarak C. H. P ARTiSININ 
Erzincarn zelzeJesi filmi 

~in i~in büYUk bir cesaretle gö. ve yalnız ka.ldıklaı1 
lfüs \'erccei?im, cünkü bilivorum. !arına kapanarak 
bir ro na.sıl .olsa beni onla.rııı ba,şlndı : . .. ııı 
elinden kurtarac.:ı.ksınız.. Mas . ::- Ben•m. mert JtUCi 
kelerini dilSürdüğijm şu reziller . cıgım:: Bcnım cesu!0rıl~ den ka~ın. valvarırım size Vale. 'tlımcı~m.. F~kat tfl_ CE.BELUTT ARIK 

CASUSU 
IZM/R d TURKÇE Sinemasında 

e EIRAMRA ri bu alc:ıklardan kurtulun... ctmemz, ne sovlerl~ ~ 
Kont Scrizol mask('sini veni _ 'lIZ l~zın:t·· Çünku bır jtl 

den vüztine takmıstı .. Şimdi va :J!!delım,:. o za~. )t • . • N 

ı-P,özlcri maskesinin 11I'kasında a.. -mızı. a;Iacaınz. Mos) 
0 eı"l 

teş parçalan tribi yanıvordu. ta bızımle be~abcr ~dıJ 
Susmuş bu kere konuşmaifa baş. Genç kız ehle bU ),~ 
lam~ olan Valeri Bielsky"yi mm kıvır kıvır s.a!i Türkiyenin en büyjik ınusiki üstatlarının hazırladığı: .. Tür

kiye-nlıı en güzide saQntkarlarının billur sc&ler:ilc canlandırdı. 
ğı Türk sazının en kaynak nağmeleri, en .ateşli şarkılarilc ha. 
yat verdiği şıı.rkın .en büyj.ik aşk ve zevk filmi.. 

Türkçe 

Gözlere~nauz bir <ıo~k .. :l{ulaklara unutulmaz bir ahenk .. 
Kalplere ebedi bir saadet -duyuran yegine filmdir .. 

lliı.ve..tcn: Hususi surette hnzıdanıın ERZİNCAN F~liı.keti 
filmi ve Metro Jurnal. 

Bayram Matineleri: 

SaOOh &at 10 ve 12 de ucuz halk matineleri. 

Seanslar: 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da. 

Dans Kral ·ve Kr.aUçesl 

FIRED AST AIRE ve GINGER ROGER5 

Bu hafta S CJ M E R sinamasmda 
Soyircilorioi; bUtUn diğer tlhnlnrlniıı .fevkinde olan 

Büyük Daııs 
.Eıus.alslz so;ı şaho~rlcrindo gaşyedlrorlaı·. 

FRED AST AIRE - GINGER ROGERS't 
Bu Ulmdc, !l yeni Mctdcrn Dansları arasında Tangoyu - Bos

ton V'nlslni ''C Maxixc'i dans ediyorlar 

UA.' et e.ıı: Ü)~k l'~nlncıı n :FclAkoU l<11.ı.ıı1 )Jütün tcfC:J"J.'tı&tilc 
'e ın:ı01· Unr.ıHtl on dünya :lıaı adi lcrl. 

Jhı ün saat 10.ıt ;) - U.:.4u tc t e> nziltltJı matinclcı·. 

.............. .-1a1 ...... 
Dr. Hafız Cemaı 

L.0 K M ~ N J! E .K t M 
Uahiliye mütcnassıst. 

l$tanbul Div.anvotu. 

dinlivordu. şuyor: 
Genç ada:m 12unları söylüyor. - Benim za.vaJlı 

1 du : bom, senden nefret ~ 
- Matmazel Roland, bcnım kad~r haksızmışI.lll·~ıJ. 

hatamdan sizin ceza çekmenizi Dıvc .mırıldanıyo n8!. 
düşünecej?ime bin kere ölmeğe . Avnı ge~ saat ~ 

No 104. Tel: 2239fl _____ , ___ _ 
hazırım. Size en Ufak. bir keder lıtombo yemden RoL--ı 

--------------- sin1e görülmüş ve !Q-.ı ________ tmm __ , ___ ! __ 11 le: 

M f LE K 
s1ııeınası Bayramda En Güzel -'.Haydi kalk .. 

Dive cmr.etmişt.İ-:-4111 
llcr ~ene Fimini ~östet ir manda zenci genç JPP""..cı 

kuvvetlice arka.sına 
HERK.ESiN SEVD!Gi - ALKIŞLADIGI ıı~na da bir tıkM ilJl 

ve tekrar tekr.ar gördüğü Sonra Xont Seriz.Ol~ 
~~~~k~~:::~Td~ 

~ırodlvav 
G OD ü 

..POV>IE.ft -~b CE -F TE • AL -jOftSON 
Filme ilave olar.ak F ohs Jurnal ' ve Renkli 

ki§ Modaları Filmi 
DlKKAT: St'nntHar bugUn W' ) arm Ye Tiayrnm günleri 

Saat l 1 tlC' ·Bnfllar 

'p ~ 

f RliNCA" 80YOK FELAKET1 
FiLM i 

1000 metre Türkçe Sözlü vıe Sesli. 
Bugün 

Jl J.j X O G J; lT ~ J> A : 

Sumer-Lale ve T a1<.sim Sinemalarında 
J STANBULJH\: 

f erah-Çemberlitaş va Azak 
sinemalarrnda p11ogrnmlara U-a.vett'D &östcrllccc.ktir. 

l. - Bu !ilnı Erzincana suretJ mahımsado. gönderilen 
tdnrmarn Ji'ilm stUdyosu oprı·ntöl\ll taratından mme 
çckJlmişUr. 

2 - Te1cmil taşra sinemalarına. ıınn: Bu filmi derhal 
ges;mek isti:rcn sinemalar acele tclgr.aflo. (llıtl'Dlııra J<Tun 
Stfüiyosu, 1\cyoğhı Bur-;n ~okak Xo. 40) adncs1De m1lracant 
<ıd e bilirler. 

çirmiş ·ve caddeye 

Cadde karanlıktı. 
kimseler yoktıı. sifi$ 
otomobil bekliyordll··. 
bu otomobile bindirildi-: 
bir ~lektrik lŞIITT oto 
rni avdmlatıyordu. lt~ 
ışısında aynı -şekilde 
lanmış oian Valeri iJ'İ 

1 gördli. Genç adamJJl 
j iki mnskeli maydut 
ısiliihlarım iki tara!tsı' 
dayamışlardı. 

sözünü teyit etmek istedik.. ' 
PA~ - UZUNLUK. '!'-~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~- - --, 

LARI VE ŞEKJ~I .. ERT - A LJ v l lcr akıam bütün dünya radyolannda billür meıini İ.Jİttiğiniz: 1 
~ahadet parmağının ismi .20 - 1 - 940 Cumartesi 1 "'"' ŞARKIN YEGANE SES KR4Ltç.ESI 

Milşteıi parın~ıhdır. r so l'ro r , \ n n:lel t ııaat ı:w· orkestra: (Ş : Nçctp .A§kuıı 1 v •a G '6• ı •• 
.~ parmak Zühal ~'U")ll~ - l\Y n, l3,3;ı J il \ meteoroloJ ha. 22,J...ı M mkk t a t O.yaQ, ajaru! hll. 1 111 Olu u su m 

g:ı;"'ır. berter!, 18,30 lürlt .ınUzlgl: Çalanlar. beı:lerl, z.traıı.t, &bam, tahvilAt, kam • 
....::"rUzuk•parmağı :)'Ulıi dö!'Qün- Vecibe, Kemal ~lyazi Scyhwı. ~v. biyo, ınukut boraapı (fJ;-at). 22,30 Ko
"u P.a1JDak gUDe~ :,parmağıdır. d t\Kozaıı, Ol<ıı.Yrı.n: ?ılUzeyycn Scnar. nıışma. (.Ec.ncııt dillerde • Yalnız kısa 
~ '.P&lnlağı, Utarit par ,. 14..:;0 :MUzlk: Riyascticwnhur Ban. dalt;n postasllr, 22,30 J4Uzlk: caz • 

lllaglı,w. dosu (ŞM: lhsan KUnçer), 115,15 15,30 tıaııd (P,), (Yalnız uzun '1a~ po:: • 
14.~ri }>;l,tlnağı (§ahatiet MUzlk: cıı.ztınnd CPI.), ıs Program, tatıile), 23,25; 23,30 Yarınki p.rqgram 

~ağı) nm uzun olması hU. ı.<c memlck"t ıınat nyan, JS,5 :Müzik: vo kapanış. 
küm~tmek, A sözUnU geçirmek Radyo caz orkestrası, l ,ııo J\:onuıı • ---o---
~~ del&let eder. Kısa olma. ~= <Yurd .Pllgl.şl ve acvg&.sl). l8,5fı ŞJWlR T11'ATJW.5.G 
SJ ilıtiras ınoksanlığına \'C ırne. Serbest 11&nt, ıu,ıo Memleket sant a- ij Tc;ırj>agı t>rnın kısnu: 
suliyetten kaçırunata işaret C- yıu:ı, ajana ,. meteoroloji bnbcrlerı. Akşam %0.30 cıa : 
der. ıtı,30 Türk .,,ıızıı:tı: Saz eserleri, Çn. llRyat Btr ırnyndlr 

1 

1 Zilhal pannağının (orta par. !anlar: Hakkı Derman, Şerif lçll, 
rnalc) uzun oluşu ihtiyatkarlı Hasan GUr, ffam.ı:l i ı;(Qk~. :B.aBd Uf. 
~ Y#lıızl,ığa ;karşı duyulan 'Sev: .lct'. JJ!,115 'T:Urk ımUzlgl: Halk tUrkU -
gıye, temkinli \'C çalııka.n ıbir kt;J., .Az~ Tğzeın ve SW1 }"av~ ta. 
ta.blata işaret eder. B\Ulun man. 20,10 Kotıuııma: (GUnUıı mcse. 
a.ksfoe C'rt.a, parmağın kısa ol- leleri), 20;25 ~Urk mUzlgi: Çlllanlar: 
ın.. !tafifmeşrepliğe ve ıher hu. Cevdet Çatla, :.xenıaı N. Seyhun, Cev 
~ clddiyet8izliğe delfilet c • det ;KoZ61J, luetUn Oktc. '!l - r.Qllu. 

.. . 
fomedl ısmı: 20.80 dil : J 
Bt~ l[A \'.DK J>!:\'BlLUI 

der. ~: aa4i llı:>§1Je,t1, ~mabat ~dezı.aes 
(JJa.ha oor) Mahmut Kannd~. 21,115 iMllzlk: KU· 

-~ Ol'ERETI l 
Bayramda her gün 1 

gilndtız 16 dn. 1 
gece 21 de 1 

Zoso D&IJl'llSI& 
(Kediye ,P.P)"llir) 

VEDA O 
ün en ,fuJa ınuy.affak oldufu büyiik Süper filmi: 

(YANIK ESiRE) 
Türkçe Sözlü .. Arapça Şarkılı 

linJerce figüranın •e rUkaMnini§tİrakile riaacla gelen ltu film 
le M.s.ınn .. ~I arti.tleri rol alınqlardır. Bu filmci 
)lıf MO GOLWM'iiıı olnaduils ..,-kılana pliklan !tir •J' zarfmd 
•akın ,...SS• bir b~ ~ adet aatıJnu,tır. Eski BiDbir 
ıece m•tallannın ihtipmıJU yaJ8lu bu 1111uezam aık, he:recar 

Ye İztnp filmi. 

1ugun TAKSIM Sinemasındı 
İlaveten: ERZİNCAN~ film!. 

n~,.l"'.,, .,.;;,..,. l hı>r "1in sa~t 11ve1 il• ten,.: &.tJı mati'f'Pı ..... ___ .. 



?una ve Balkanlarda ı Am·~~~:kai~K;~;;~
940 

tıd• d ....... f hoşlandıkları 4 kız 
ışe uyan ıran şayia• Kardeş olan bu kızlar ·Dört zevce. 

ovvet h · · k" t. R k b. isimh bir tilm · çevirmeğe başladı u u m e ı, om an yaya ya 1 n 1 r Amerikan ıincma hayatında büyük bir şöhret kazanmış olan 

~trol mıntakasınJ Almanyaya terkedecek ~;.::..,;::::::ı~:.~k!':.;!.ı':~~~~;:ı.:.·ı:;~·=. 
~ ıo Bu dört ~Idız ~a daima beraber filınler çevirirler. Geçen tene 
~' 1111 <AA.) - Times gazetesinin Belgrad muba. mek ltln da.ha filli bir tarzda yapılacaktır. s-"virdikleri "Dört genç kız,, filminde güzellikleri ve ıevimlilikleri 
lt'-ını cenubi şarJdslnde ve Romanya.ya yakın pet.. Bu şayialara Macarlstan ' 'c Jtomanynnın iyi marnmo.t bil Un Am.c __!, __ _ 

._"ttıı.ıarın Rus1anın Almanyaya terkedeceftne dair do. alan 01ahatillnde inanrlmaktn.dır. Filhnklk ıı. son on gün içinde ile t rikayr kendilerine hayran etmiflerdi. Ameu-.u. 
\:ltıdıl'dığ Balkanlarda ve Tuna memleketlerinde endi- n.uslartn işgali altında bulunan Cenubi Polonya)'& Alman kr- gençlerinin bir ~ğu bu güzel kızlara işıktır. S!nema dünyasından 

Petr01 ını Yazmaktadır. taatı girmiştir. Bundan başka Mncar h ududu boyunca bulu· gelcıl haberler dört kız kardeJln kazandıktan §Öhret tl.zerine bir. 
'>'l fa n:ııntakaaına mukabil Almanya Flnllndlya işin- nan Sovyet kıtaatı arasında bazı hare l<etler mUşabedo edll· film kumpanyaımın kendileriyle bq 11enelik bir mukavele ya,ptığını 
li'ıtııa: .1rn edecektir. Bu yardım mUtebassıslar yolu mlştlr. Bu askerler huduttan çekilmemiş ise de miktarları bildirmektedir. 

S 
dıoyaya harp vmalzemesivgttmeslne emanl olabtll· aza,lmıştıer. r Bu mukavele mucibince dlSrt genç kız her ıcne yılbatında A· · N merikalılara yeni eserlerini takıdim edeceklerdir. 

ısveç ve orveç Dart kızın hazır~ oldukları ilk film: .. Dört zevce" dk. 
Bundan muda 1942 senesi içinde "Dart amıe .. laimli ikinci filmle• kazaen rlni ~eklerdir. Fakat burada bir mesele mevmbahis oluyor: 

h h Acaba daha 90Dra verecekleri eaer nedir? ", udu d u c ı" var 1 n da b ,· r ş ,·men- bombalanmış B~ senelik konturat tamamlanıncaya kadar acaba neler gSre. 
eelb-· Yoksa bwacla.n IOftrald .fllmlerin ismi de: "Dört mutallaka". 

d f Sovyet hükluneti, her iki "~rt aşk cinayeti", ••nart ban§ma" !alan mı olacak .• Amerikalılar 

(,, 1 e r h a tt 1 i n ş asına baş 1 ad ı I ar devleti.~di~tl':rJerini ::ı:u;::ı:: .. ileriyc -6türuel< "Dört büyük amıc" !ilmini 

l'tdr .. Şimdilik bu hususta kat1 bir ICY aöylemek mümkün değildir. 
" ~ Q, 19 (A.A.) - Deyli Telgraf gazetesinin yazdığına göre, Sov.. Mosko,-a, ıo (A.A.) - Tass: Bunu istikbal g8sterecektir. 
" •ti lran budu du civannda Julfa ile Minjevan arasında 70 mil 17 KA.nunusanlde hariciye kon 

b 
ser muavini Lozovakl, lsveçlu li İr timendi fer hattı intaıına baılamııbr. Yeni hat Karade- Kalaks adası Uze rlndon so .. ·yet 

--.. denizine giden §İmendifer hatbna bağlanacakbr. tayyareleri uçarak gUya bom· 
balar attıkları hakkındaki ls· 
veç notasına Sovyet bUkllmeti· 
nln ce\·abını İsveç maslahatgü
zarı Yon e lllcre tevdi etmiştir. 80da kabinesi mühim bir 1 Dıkkat edilecek 

sözler 
toplantı yaptı ra., ı"'"'' ı incide) 

~~ 1-~1.. ı ~-~,;ı-) de·"· Muhterem Batvekil millet w. 
~~. ~!.:.....,. Vl(,il__,imlni. :1..-., killeri önünde aöylecliği aözler ile 
~uu-..... AL.1\UN DENİZ EFRADI hükümetin böyle bir teJ:>ire Jü. 
~~ filım~~ ~=fLTINA zum görmediğini ve matbuat ser-
ilir~ lan a.b Londra, t9 ( A.A.) _ Deyli beatiaine bundan sonra dahi aıkı 
~~ bf:' şey Telegraf guetesi yasıyor: aarette lailı kalılcapg alattı: 

.-.. ... ~111.. bu . Bununla be. Alman radyosu her sınıf de. - Hedefimiz me1Uliyet mn. 
direyim ki, şim- niz efra.dmm silib altma ça - künde aualsiz, cevapsız hüküm. 
Jilaıi oeY takdir ğmldığmı bildirmiştir. Meçhul ran olmak değil, memle!f:eti en e

bı.~ecek dere • bir hedef için olan bu celp, iki min yoldan refah ve terakkiye u· 
bıi._~ usullerimiz filontı11 kuvvetlerindeki bu nia - lafbiniiaktır. Bu ,:oı küaatimis;.; 
·;"'Uk bir s\iraUe ba. bet.sizlik dolaymile lnglltereye ce miirakabeli '" mesaliyetli de.: 
\te ? ... _... karşı bir deniz taarruzu yap - molaatik yoldur. Basiine kadar 
~ mUtehassıs. mak için olamaz takip etti~=- batb harcıket. 
~k mUhim ilmi Bundan başka aynı guete, ten müıteiddeğiliz. Bilikia po-
d~dan doğ. Hamburg ve Bremeıı ra.dyolan. litikımnzm temin ettiği netice

~cuttur. Ve iki nm bu gece bir sebep gösterme. den memnanm. Mathuabn haklı 

~ Rh:=~ arasındaki den neşriyatı tatil et.mit olduk. tenkitlerine abflmm. Haklı ve 
.. -~~ek niyetin. larmı bildirmektedir. 
~ bakaız tenkitlerin temyizini " 
~ KUvvETLERl F .AALİYETE GEÇiYOR bunlar haldnncla layık oldukları 

ts (A.. A.) - DUn akp.m Londrada bir nutuk eöyllyen hükümleri vermeyi mı11etin dai. 
~ llb- ltinpley Wood. Kanıda hava kuvvetlerinin pek ya.. ma iyiyi, doğnıyu bulan aeliın 
-"lll lıareki.tmdald rollerini ifaya bqlıya.cakJarmı bildir- hissine terkediyoruz." 

~1' (.\.. A.) - Ast.erla ftpurundald 2~ Jı:iflden 13 Untln 
e 8eklzinın yaralandığı abit olmuştur. 
~ (.\.. A.) - Resmi tayn.akta.n blldirlldiğtne g&-e, tn. 
.. ~· Undine ve Starflsb denlzalttlan mtırettebatm· 

dar 4 zabit ve 26 nefer kurtanlabilmlftlr. 

SULH NASIL AVDET EDEBtLlR ! 

~ <A. A.) - Muhtemel au1b t.ekllflert mMeteııııly!e ye-

1 ~ =::- Figaro gazeteld mllpbem eeralt altında ınılhthı av
~"""' VV\ır edilemiyeceğinJ yazmaktadır. Franaa ile lngil· 

,,...,.,.-
1 
~ terketmek için ileri eUrdlikleri ba§lıca p.rtlar her. 
~ıtr. :Su &artlar taba.kkuk ettiği takdirde Fransa ile fn. 

)t IJJ:J.darJ_ blr gUıı bUe fula muharebe etmiyecekler, fakat 
\..'i;~e getiıilmedikçe de vaktinden blr gQn evvtl blle si. 

• .-• ..-.. ~ ~4tlı bıraJanıyacaklardır. 
'~ Londra ile Patisi meşgul eden ve etmeal llznngeJen 
~ llıevcuttur: llıtilAfı müttefiklerin arzu ettlkJeri ee

e fısaı etmek. 

'Oc İNGtLtz DENİZALTISI ALMANLAR 

la l'ARAırıNDAN TAKALANMIŞ MI? 

: (.\., 4.) - Ba.sler Naclırlcht.en gazet.edinln Berltn muha 

~ t ebperJeriDln kanaatine göre geçe".ııerde lngiıts a. 
.,~ taralmdan kayboldu.klan bildirilen rıç lngUiJ taht.el

--..... --\ıı. ~ ve mayınlara da çarpmamıştır. Bu gemiler Alman 

~' e Yakalan.mı31ardır. .... ~ .::::;n UAve eylemiştir: 
~cereyan etmiş olmam mürettebattan buılarmm 
~ lleti vuıtasile suyun satbma ne suretle çıkmış 

etnıektedlr. 

"1Ubayaa için bir hrgiliz heyeti 
!•kında şehrimize geliyor 
~~· 4.) - Röyter 

ltın_ • Sh ~avam kamara. 
~~ ~l'anatta bir lngi • 
~ 'rtırıc tutnnn mDba • °' llelt ltl11zakeı.ecıe bulun
~ 1'llrkiyeye 

gideceğinJ blld.Lrmlttir. 
Kllatep.r bU vesile Ue, lngUh 

bUkihnetlnin Tftrklyeden mtlhbn 
miktarda tlltnn aatınalacalı hak· 
kında bqvekll ta.rafından evvelce 
yapıJaıı beyanatı ıaat.uiatmlltlr. 

Dedi 

Bu cümleler Ja).mz Türk maL 
baatını memmm delil, minnettar 
edecek süze! sözlerdir; her halde 
Türk pzetec:ilc.ci kendilerine g&. 
terilen bu kmnetli itimada la)'lk 
olmak için ellerinden aelcliji ka. 
dar dikkatli olacaklardır. 

BaDcmla beraber muhterem Re.. 
fik Sa1dıunın bu sözleri içinde 
Türk pzetecilerinin takdir ıö.. 
zii.Dden kaçımyan bir aizli aerze. 
Dit balunduiuna da unutmamak 
Ja:mnclır. 

Hakikat halele bükUınet reiai
miziıı zelzele faciasından haJıae. 
derken i~t ettikleri gı"'bi hiç 
ıüpheaiz bazı kara vicdanlı in. 
sanlann eaerİ olarak bir takım ya
lan ıayialar çdmuıhr. Bazı ta
raflarda felaket mmtakaaında 
emniyet ve uayiıin temin edile.. 
mediii, ben kimselerin vicdanla. 
n aalatacak tekilde soygunculuk 
yapbklan aöylenmiıtir. Bu tarz. 
da asd .e esası olmıyan çirkin 
pyialar ben gazetelerle İntiıar 
ebnittir• Bu si~. yalan ve yanhş 
pyialarm tekzibme mecbur ol· 
malı bile esef olunacak bir ,ey. 
dir. 

EfkanumumİYmİD ve bizzat 
felakebedelerin hükUınetlttin
den iateyec:eii ıeY imkan hududu 
haricine çıkan mucizeler gö.tu. 
mek dejildir. tmkin dahilinde o.. 
.... her ff!yİD yapıldığı da mey. 
danclaclır. Bizzat Milli Şef lamet 
laöaü'nün, ve alakadar vekille. 
rin bin türlü zorluklara raimen, 
feliket mınt.akaıına gidiıleri her 
tarafta derin bir ıükrala karp
lanmııtır. Gct"ek Türk milleti
nin, prelı memleket haricindeki 
dost memleketlerin felaketzede. 
lere karşı göaterdikleri yardım 
beyec:anmda bu manzanmın ayn 
bir tesiri olduiu iııkir olunamaz 
bir h.tılôkattir. 

ASIM US 

Soyyct hUkftmetl bu mUna
sobetle teessUrUnll blldlrmek· 
te ve bu htdlselerhı şiddetli 
kar fırtınası sebeblle tayyare
lerin istlkametlerinl sıhhaUe 
ta)'ln edememelertııden ileri 
geldiğini ifade etmektedir. 

Keza. Sovyet hUk6met1 Nor
veç hllkflmeUııln proteatoauna 
da cevap vererek teeaaUrlertnl 
blldlrmlt ve 13 Te U K&n11n11-
aanlde Swanwlck Te Vazge. 
tonm istikametlerinde uo defa 
vukubulan Sovyet uçuşlarını 
ayni sureUe l zn.h etmiştir. 

RevyorKtaki Rum 
cemaatı 

Erzincan felaketzede
leri için yardımda 

bulundu 
Aaktıra, 19 (LA.) - Bura.. 

ya gelen mal\l.mata göre, Nev. 
yorkta. "Atlante8" Rum gaze. 
tesinin Rum cemaati arasmda 
açtığı iane tutarı olan 1000 do. 
lar Ne.vyork başkonsolosluğu _ 
muz vasrtasile Anka.raya gönde. 
tilmiştir. 

Ankara. 19 ( A.A.) - Cakilp 
bışkonaolosluğumuman bildi • 
rildiğine göre, h.areketian fe • 
lAketudeleri için Usküpte Ba. 
yan Lltlf e Koryeiviç 130, Ba. 
yan Perver Dirinda 60 lira te. 
beITU etmişlerdir. 

Kıbrıs konsoloııluğumuzda.n 
alınan malftmata göre de, Ba.f 
kazası Türkleri fellket.7.edeler 
için 50 İngiliz lirası tebemı et. 
mişlerdir. 

Yine Kıbrıs TU.rklerinden Mu. 
ba.rrem Srtkı 10, Limaaol Şerlye 
hlkimi Esat 2, Ahmet Hurdaş 
da bir İngiliz lirası teberruda bu. 
lunmuşlardır. 

~-

ızmirde yağmurun 
yaptığı tahribat 
Bazı ovalar au albnda 

kaldı 
lzmir, 19 (LA.) - Yağmw 

dUn ve bu gece de ara aua gök 
gürültü ve saikalarla karışık o. 
tarak devam etmı§t.lr. RUzglr 
ceııuı>tan esmekte ve hava mü. 
temadlyen ısınmaktadır. Son 
günlerde §ehre düşen yağmurla. 
nn parklarda ve yollarda kana. 
lizasyon tesisatında yaptığı tab 
ribat belediyeye 125 bin lira za. 
rara baliğ olmuştur. MUlhakaL 
ta bilhassa Ödemişin Bilgi na.. 
hiyesinde Küçük Mendereaiıl 
taşması yilzünden 800 dekarlık 
mezru arazi su altmdadır. Fo. 
ı;anm Gerenköy ve Bayrası ova. 
lan tamamen su altında kalmış. 
tır. Bir çok köv evlerinin içine 
sular hücum etmiş ve zarar yap 
mıştır. Karaburunda bu y{bden 
iki ev yıkılmıştır. Nüfm myia. 
tı yom da bir mUrtar haY"'Ul 
telef omıu.tur. 

Geçen harbin en genç askeri öldü 
Geçen umumt harpte dilJman kupunda göstermiı olduğu kut!. 

ret ve §iddd ile nazan dikkati celbederek (Kraliçe Viktorya Nip.. 
ın) alan Edvard Bin Smit bu nipru hamil olanlann en genel idi. 

Mukadderatında ''iki harp görmek" yazısı olan Edva~ Bhl 
Smit 1939 harbine de i§tirak etmiı ve cephede ölen ak İn&~ 
anama b"!ftU§tır. .' 

Edvard Bin Smit ilk olarak 4 Mayıs 1917 tarihinde hentu OD 

.ekiz yagında iken aileaiııi terkederek düımanla dövil~meğe git. 
mitti. Derhal Fransız ceph,sine sevkolunan Edvard Bin Smit bir 
müddet 90l'lra oılbaıı olmuı ve 10 Ağustos 1918 tarihidde muıca-
aını büsnil idareden dolayı bir nitan kazanmııtı. 

BOyUk harpten 90llft Edvard Smit b&§çavuı olarak terhis edil-4 
mit ye bir aenedcnberl sakin kliıealne çeldlmiı yaşamaktaydı. 

Fa.kat harp patla~ ;F..9vard Smit de yeniden askerliğe d8n. 
mil~, Fransaya giden ilk İngiliz kıtalarma iltihak etmiıti. Az bir 
zaman sonra Jnüllıiınlik rlit'besinl kazanmış olan E:lvard Smit, ge.. 
çen ~pil ~it bİI' yara ilo ölmliftiil'. Geçea llad>ln 
en genç 'aalceri 41 yapıda idi. 

Sovyet - Fin harbı 
(Bq tarafı 1 in~) f 

mak 'YC rastladıktan uf ak crupla
n imha eylemektir. Aynı mın.. 
takanm diğer bir noktasında bu 
tabiye sayesinde Finlandiyalılar 
parlak bir muvaffakıyet kazan. 
mıpardır. Finlandiyalılar o za
man 800 kifilik Sovyct kuvveti· 
ni imha etmişle..W. Anc:ak yüz 
Ruı kurtulmuştu. Belki bu ta. 
blyenin fimdi muvaffakıyet ihti· 
malleri azalmııtır. Ancak Finlan· 
diya ıefleri kurnazlık bulmakta 
his müfkillit çekmiyorlar. 
laıilt•re tarafından JÇ&lac:ak 

yardım 

Londra, 19 (A.A.) - Avam 
kamarasında müttefiklerin Fin
landiyaya yapacaklan yardım me. 
selesi hakkında sorulan bir auale 
Başvekil Çemberlayn yazı ile ıu 
cevabı vermiıtir: • 

"Halen bu mcaeleyi Finlandiya 
ile müzakere ediyoru2'. Finlandi· 
yaya JJ~ olan ve bizim de ya· 
pac:ak vazıyette bulunduğumuz 
yardıının miktarı henUz tesbit 
edilınemiıtir." 

Norveç Kralt 
(Btıf taraft 1 ~) 

ııında tral, harbin hakikaten baş. 
lamakta olduğu bir ıırada latikbali 
ancak dehı,ıetıe dllşUnebileceğini 
"11iylcmtııtlr. 

Kral Flnllndlya Ue Rusya ara· 
ıımdaki harbin yeni bir tehUke ı. 
mili olduRuiıu be., an ve bU Od 
memleketin yakmda sulh ballne 
avdet edecekleri Umldin1 lzbar et.. 
m13tlr. 

Mll.f&rilnlleyb, eözUne eu suretle 
'fevnm et.rnlııtlr: 

Bereket versin ki Norvec:. şf,,., 
i lye kadar harb barlcfnde kıı lmTı:ı· 
tır. Fakat birçok mllşkUJler var • 
dır. 

Kral. netice olarak, Norwç'in 
hllr ve mllatakil kalmak arzusun. 
ifa olduğunu ıs5ylemlştlr. 

Storting reisi B, Hambro. Nor 
vec;U erkek ve kıtdmlarm bir ara· 
dıı bulunduktan her yerde bunla. 
rm dUşUncf' ve tcmennnertnln Fin. 
IAndlya lehinde olduğunu ve bu 
lrabraman komşu millet için seri ve 
terefll bir sulh temenni etmekte 
olduk1armı alSylemJJtlr. 

Amen"kanın Sovyetlen 
aatbğı benzin 

Nnyork, 19 (A.A.) - Nn .. 
york Taymis gazetC$lnin Vaıinı
ton muhabiri yazıyor: 

Sovyetler birliği, Avnıpa har· 
binin bidayetindenberi Amerik~ 
dan bir milyon 300 bin varil ben.. 
zin aatm almıştır. 

Salahiyettar mahfiller, bu ben. 
zinin büyük bir klsmrnm, Fınlan. 
diyaya karşı harekatta Sovyet or
dusu tarafından kullaruldıiı U.. 
naatW!edirlcr. il 

Amerikalı tayyareciler 
Londra, 19 (A.A.) - Eveninc 

Standard gazetesinin bildirdiğine 
göre, birkaç Amerikalı tayyareci 
Hclsinkiye mütev«cihen yola çık 
mı ıtır. Tayyareciler Fin hava 
kuvvetlerine gönüllil yazılacalc • 
tardır. Amerika hlikQmeti, aöy • 
le.ndiğine göre; bu tayyarecilcN 
Amerikan tabüyetinden iakat e • 
dilmiyeceklerine dair teminat 
vermi~tir. Çünkü Finlandiya ile 
Sovyetler birliği arasında rcamea 
harp ilan edilmemiştir. 

Frana., Finlandiyaya orda 
ıöndermiıt 

Londra, 19 ( A.A.) - Rayter 
bildiriyor: 

Paristen Finlandiyaya 100.000 
kişilik bir ordu gönderildiğine 
dair verilen haberler yan resmi 
mahfillerde teyit edi1memckto
dir. 

İapanya, Amerika ile de 
ticaret a::laşmaıı 

yapacak 
Madrid, 19 ( A.A.) - Franm 

ticaret heyeti dün ak~ Madrid
den ayrılmıştır. 

Diğer taraf tan Amen1ta ile de 
eşya mübadelesi esasına müste • 
nit bir yeni anlaşma imzası tetkik 
e.:ı; lmektedir. Amerika büyük elçi· 
si son zamnlarda Sagonte ve Va • 
lansiya demir mıntakalarıru ziya
ret etntitşir. Verilen ma!Uınata g~ 

büyük bir Amerikan otomobil 
lr.ımpanyası bütün Avrupa plya• 
sası için buralarda yeni fabrika .. 
lar tesisi tasavvurundadır. 
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ANi TESiR 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, SOGUK 
ALGINLIGI, KıRIKLIK 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Liizııınuıula güJHlc 

3 kaşe alınabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi En son modalarla 

ı _ Ka~ .. ~~: • .. ~~!=~~~=~:.. ahenkİar 
J - Şıı.rtnamesı Meclis Daire MUdUrlUgünden bedelsiz olarak almablllr. 
1 - Ekalltme 2 Şubat 194.0 Cuına gUnU uat 15 te BUyUk Millet Mecllal 

• 
yanı 

İdare lmlrleri heyeti oda.!Jmda. lcra kılınacaktır. 
' - Muvakkat teminat miktarı "Uç yüz altmı§., liradır. 
Ş - Kapnh zartıarın ihale gUnU saat H de kadar idare heyetine makbuz 

mukabilinde tevdi edilmeııl lUımdır. 

6 - Tallpler 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı nal· 
kalan birlikte retıreceklerdir. (259) (451) 

Kırklareli Belediye Reisliğinden: 
ltlıı nevi Cinsi Mlkdarı Muhammen B. Muvakkat teminat 

Kilo KU11f 
MMenJ makine 8okonl %500 Jleober kJlo 

~ ~~ U M 
"İhale tarUı1 2hl-9(0 t&.rfhlne mUsadlf pe11embe rünU ııaat 15 de" 

yukarda işin nevi ve cinsi yazılı makin& yatı 11-1-940 tarihinden 2~ 
1-940 tarihine kadar 15 gün müddetle mUnakuaya çıltarılmıotır. Almağa 
tstekll olanlar belll gün n ııaatte yUzde 7,5 munltkat temlnatlarile Bele-
diye EncUmenln• bq vurmaıafı' Ut.n olunur. <•M> • 

Gayrimenkul satış ilanı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

enkleri 

1 

BOHfllfl 

-

unutmamak '''" mendilime 
rapmahrım. 

Sol ve idareli bir ısığa 

nlluııet JUNGSRAH 

rını aımalrıım. 

EM. ae ~ 

ltavuomak l(in evınt• 

IC AIP f OH ampuııa-

fM. ~ aıjd~ 

B iff fi Df ff L f fl A N 

btanbul 6 lncl lera Mf'murluğwı • ..... p 

VP\KIT matbaa 
J'alm& Sabire Ti Recep Servetin 12446 hesap No;alle S&ndJğımızdan al· 

dıJı (llOO) liraya karıı birinci dericeae ipotek edip vadesinde borcunu ver
mediğinden hakkında yapılan takip' Uzcrlne 3202 NoJı kanunun •6 ncı mad
desinin matutu •O ncı maddesine glire aalılmaaı icabeden tJakUdarda Se!IL 
mlall mahııllcainln eski Sellmsız ve Meyhaneler, yeni Se!Amsız caddesi ve 
üzUmkw sokafında, eaki 355, 3::i5 MU. 3::i5 MU. veni 335 2/4. No.lı 1.lstlerin-

~ J , 

37/3' sa.yılı doııya ile Cihan~lr Su
sam ııokak No. 16 da oturan Ahmet 
kııı Ayşenin Şişli Ruleyan .Apartı. 

man 3 numarada oturan Fazıla. olan 
borcundan dolayı haczen paraya c;e\'. 
rilmeslı:ıe karar verilen Beyoğlu FU
rüzağa yeni mahalle ııokağtnda e.ski 

1

24, yenl 26 numaralı kO.glr blr bap 
bina ac;ık arttırmaya konulmakla sa. 
tış gUn ve tarzı vo evsafı aşağıda 

gösterllm~Ur. 

kısmını yenid 
edip açmışl 

Kitap 
tanzim 

Kitap, mecmua, gazete basat• 
Tabiler namına dizği işleri abt• 

de odaları olıuı klğlr bir kahvehane ve lkl dUkklnın tamamı bir buçuk ay 
mUddeUe atık arttırmaya konmU.§lUr. Salı§ tapu ılcll kaydına göre yapıl· 
maktadır. Art"tırmııya girmek istl~e.n , (123) lira pey akçeai verecektir. 
:Wlllt banltallı.rımızdan birinin teminat 'lnektubu da Jtabul olunur. Birikmiş 
bUtUn vergilerle belediye resimleri ve vakı! lcaresl ve taviz bedeli ve tcııa.. 
llye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ııartnamul 25/1/940 tarihinden itiba
ren tetkik etmek lstlyenlere Sandık Hukuk i§lerl ıervlalnde açılt bulundu. 
rulacalttır. Tapu alcll kaydı vesalr lUzumlu iz.abat ta 1artnamede takip dos
Yuında vardır. Arttırmaya g!nniı olanlar, bunları tetkik ederek ıatılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her §eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi· 
rincl arttırma 7/3/940 tarihlne mUsadlf Per§embe g1lnU Cağaloğlunda klin 
Slll\dıfımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla
lılhn~I :için fckllt edilecek bedelin' tercihan alınması ıeabeden gayrimenkul 
mUkellefiyetlle Sandık alac:ığuu tamamen geçmlı olmuı ııarttır. Ak~l tak
dirde IOn arttrranm ta&hhUdU baki kalmak ııarUle 22/3/940 tarihine mU.sa. 
dlf Cuma gUnU ayni mahalde ve ayni .saatte 110n arttımuuıı yapılacaktır. 
Bu arttırmada ge.yrlmcnkul en çok arttıranm UstUnde bıralnlııcaktır. Hak. 
lan tapu alcl.!,lcrfle ıablt olmıyan alt.kadarlar ve irtl!ak halckı sahiplerinin 
hu haklannı ve husuıllo faiz ve masarl!e dair iddialarını Uln tarihinden 
1Ubaren yirmi gün içinde evrakı ınUsbltelerlle beraber dairemize bildir· 
melerl llzımdır. Bu suretle haklarını blldlrmeml§ olanlarla hakları tapu sl
ocflleh!le sabit olmıyanlar satııı bedelinin payl&§ma.sındanharfç kalırlar. 
Daha tazla malumat almak lateyenlerfn 938/1222 dosya. No, sile sandığı· 
mız hukuk i§lcrl aervlsino mUracaat etmeleri lllzumu lllıı olunur. . .. . 

DİKKAT 

ıtıruılyet Sandı~: Sanaıktan alınan gayrimcnkulU ipotek göstermek 
tıtc,}•t.ıılue m1Jhammlnlcrltnlz.in koymuı olduğU kıymetin 'c 40 nı tcca vUz 
etmemek Uzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek ıuretııe Jcolay. 
tık göııtermektedlr. (5!53) 

lstanbul Vali ve Bel~diye Reisliğinden: 

istanbul Umumi Meclisi azasına 
lstnnbul Umumi Mccllsl 3 Uncll intıhaıı denulnln 2 inci yılı Şubat 

içtima.mm ilk ln'ikadıııı l/2/9t0 tarihine rastın.yan Pereembe gUnU .saat 
J.f. te aktedecrğlnden muhterem Azanın o gün muayyen Hatle Umumi Mcc
tta aalonunu teıırlfleri rica olunur. 
.R UZS AMJ.:: 

ı _ Konıervatuvarın 936 yılı idare hesaplarının tetkik vo tıuıdikl. 

.2 _ DnrUIAcezcııln !l~G yılı ldııre hc.!abının tetkik ve tasdiki, 

3 _ Şl'hlr Tiyatrosunun 93& yılı idare heııabının ttlkik ve Ul.~diltl. 

' _ Karuğaeın 936 yılı idare hesabının tetkik ve taadlkl, 
6 _ Bc~iGflu tah!li ıubesl tııhakktıkuna. dahli olup mllruru zamana uğ. 

rty.arı 17647 lira •o kuruş mektep Yergisinln terklni hakkında tekli!. (570) 

lstanbul Belediyesinden: 

•tl/ 940 gUnU saba.hından ltlbattn blıincl nnl ekmeğin kilosuna ko. 
nulaıı azamı fiat on kuruş on pııra , ._, !raııcalanın ldlo~u on be~ kuruş ol· 

duğu 111.D o:unur (57:1) 

En son 
moda ko
leksiyonları 

bu mevsimin 

roblan, yeni yüz ve t. n renklerile 
imtizacı icab edeceği hissini uyan

dırmaktadır. Şimdi, me~hur bir 
güzellik mütehassısı tarafından i· 
cad edilen en son moda renkler, 
cazib Tokalon pudrası serisine da
hildir. Ve her yerden tedarik ede
bilirsiniz. 

"1 .ATURELLE.. Gayet 
~yn~. cil~IN' için saf ve şeffaf 
bır ınızcllık temin eder. 

''PECHE" - Acık tenli ııarı. 
şm ve cıımer.lerin ck!'lcrisinc ~a. 
yet uygun bır güzellik temin c. 
der. 

"BRUN SOLElL" - Esm<.'r. 
ler için cazip bir sevimlilik te. 
min eder.. Ve şimdiye kadar 
~ördüklerinizd<.'n daha parlak. 
daha canh ve daha cazip diğer 
bir c;ok renkler. 

Tokalon pudrası havalandı. 
nlmış • ki bu sayede on defa da. 
ha ince kılar • olduğundan ta
bii görünür. Onda taT.e çiçek
lerin kokusunu his~edcrsiniz. Bu 
pudrn, "Krema Uöpiiğü,, imtL 
yazlı usulile karıştmlmış oldu. 
ğundan iki misli fazla sabit du. 
rur. Tokalon pudrasının veni ve 
cazin renklerini j!Örünüz . 

1 Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha· 

1 
nesi kar~ısında eski Klod Fa· 
rer sokak No. 8 · 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye k3dar. 

Evsafı: Zemin kat, mermer bir an. 
tre, bir oda, iki kömUrlUk, bir heJA, 
muUak ve bir miktar açıklık vardır. 

Birinci kat bir korUdpr Uzerim.Je 
birinde bir bUyük dolap bulunan iki 
oda, ikinci kat bir ıofıı U7.erinde şah. 
nişli bir odn, bir kiler, bir hell, UçUn. 
cü kat; Uç oda, bir tcrase, elektrik 
ve Terkos tesisatı, duvarlar kAgir, 
umumt mesııhaııı 82 metre murabbaı. 

ı _ Ac;ık arttırma.sının 26/2/0iO 
Pazartesi günU saat H ten 16 ya ka
dar icra edilerek muhammen ı,,,ymcti 
olan 2i00 liranın yUzde yetmiş beşini 
bulur \'C rtiçhanlı alacaklıların ala. 
caklan mecmuunu korurııa ib:ı.Jcııl ic
ra ve aksi halde en c;ok arttıranm 

taahhüdü baki kalmak Uzcrc 15 gUn 
daha uzatılarak 12/ll/ OfO Salı gUnU 
ayni vakitle yapılacak artt:rmndn ~1-
ne bu şart dahilinde alıcı ı;ıkmaz.•nı 
2280 sayılı kanuna göre satış tehir ve 
borç tecil edilcccl<tir. 

2 _ Arttırın& §artnanıeıılnln llı\
nından itibaren ı:> glın sonr:ı. dairede 
berkesin gorebllmcsi !çl.ı :ıçıl~ bulun· 
durulııcağı, 

3 - tpotck s:iliilıi alncnklılarln di. 
ğcr alMtadar:arın \'c irtifak bal:kı sn. 
hlplerlnln hııklarını ve husu:ıilc Cnız 
ve masrafa dahil olan iddialarına ev. 
rakı mUııbitclerile iltnından itibaren 
20 gün içinde icra dairesine Llldlrme_ 
!erine ve nkl!i hr.ldc haldan tııpu si· 
cillerl ile s:ıbit olmadılq;a satış bede. 
linin paylaııınıuıından hart,. ' 'llncak. 
tarı; 

4 - Arttırmaya lştlı'Ak edecek 
olanların muhammen betlellcı'I %7 1/ 2 
nlsbetınde pey akçesi vermc!eri veya 
mitil bir bankadan teminat nıelttubu 
getirmeleri ve !azla bilgi edinmek Is. 
tıyenlerın 93i/ 3!l • sya osnyıııı ile ciaL 
reye müracaat Hlzumu illn olunur. 

(3lli5) 

Umum Ncşrıyatı idare edl'n: 

Refik Ahmet Seven~il 

SA Uf 111 : ASl.tt il~ 

nıısıldılh ver: VAR iT M:ıtlıaası 

------
Na... 
1 
2 
3 

' 5 
IS 
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a 
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10 
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VAK 1 T 
Cep ~lYı'U:d:iı ~ırnaoıHssl 

Yazan ve l'ürkçeye çevirenin ıdı 
Kader (Vollerden) Asım Uı 
Olımpiyad o)•unları Vildan Aşir 
Kılerııns Terras esrarı (Galopin'den) li. v. 
'iugosl:l\·ya seyahat notları Asım Us 
Ş:ırk Ekspresınde cinayet (<.:!ıristıe'den) V. G. fat 
Etrüsk Vazosu (Prosper Meirme'den) Hayd:ır J'I ) 
Her wemlckctte birk:ıt gün (Muhtelif müelliOerdell 
Ahmet Ekrem 

Son korsan (Fon l.ükncrde'dcn) Felbi Kardeş 
Karka~ hik!lyeleri (l\azbek'ten) Niyazi Ahrnet ıı....-
~on Ehlisalip nıuharebt.'leri (Kollins'len) Ahmet E 
Fmbol kaideleri Niııhct ALbas 

ı,·~tih Birinci :-ıuııı llııl,111• llaı<lııı • / 
llğiııdı•ıı: 

Ali 'I\ıncnnın Fevziye ile mUştcrc- I 
iten r:ıutasarrıf oldultlnrı Fatihte Ho. 
ca Hayrcdoin mahıı.llcslnde 'fercUııınn 
SU!eyman - Maltn soknğın•la eskı 

1 
a:ı kapı No.lı evvelce dU!,kl'm ve hn· 1 
len arsanın knbilıyell tnksimtyes• 1 
olmııdığından §Uyuun lzaıcsi zım· · 

Aske 
Karfl"-

nında satılması ta le bile Fa. 
tlhte Fcvzıpaşn caddesi 75 nu· 1 
maralı hanede sakin Fevziye e.ley. I 
hine açtığı da\•anın icra kılınan mu· 
hnkemcslnde: MUdd inleyhin ikamet 

1 
G'illn meçhul knldıtıı.ndan verilen ita· ı 
rarıa on beş sun mtiductıe !Uıııcn tetı. 
liğat icra kılındıktan sonra yapılan ! 
muhakemesinde taleple ri/:!/!J10 tari. : 
hinde saa.t 15 te ınahalll me7.k0.rda 
kı>şlt' icraRınn vo Afulınkemcnin 
0/21 940 tarihine sant 10 n talikine \'C 

bundan bahsile gelmlyen clnva oluna

Aı~ 
Herkese la ,ı; 

mühirtı 09 

Yeni çı .... 

na gıyap kararı tebU~lne kernr veril. 
meklf' işbu sıynp kararının tarihi teb- 1 
llğindcn itibaren mUddeU kıınunlyesi Ü 
zarfında itiraz et.meniz , .eya muny_ !I 
yen günlerde mahkemede bllasn.ıc ve- ii 
ya bllvektılc hazır bulunmanız \'e is
tediğiniz takdirde mahalll keşifte de 

bıı.zır buluna hilt•C'e~iniz lllzuınu tebliğ 
makamına kaln1 oımulc üzere lldn lt$;;i;i.iiiil .. .,. 
olunur. (31171) 


