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Hotanda Uzerinde yine meç
hlll tayyareler uçtu 

~er.., '(IW,ıo)' - D6n gece Holanda tıze-' 
'!!~ ~ taJY*eler UÇD1Uf, bunları 
a rJnui ~ m~ ... =-~-" tor::ırı t"lrafından .tteı :i"'-- tır. .ı.ayy:ırcler şimali '"lr:d fstfkamedn.. 

H VERD Kanada krtaatının ikinci 
kafilesi ingilteraoe 

Londra, 1 (A.A.) - Kanada lataatınm 
tam teçhmth oıam ilcinci kafilesi dün tngilte. 
renin garp sabı1ine gelmiıtir. Kafileye bilhus& 
bir Fran9u harp gemisi refakat ediyordu. 

~11Uljlardır. :.. 
Salı 2 J~ 1940 * YIL: 23 "' SAYI: 7895 

İDARE EVİ:Ankara Cad.!B'l'ANBUL •TelgT&f: VAXIT• P09t& kutusu: 46• Telefon: 21'11(Tur) - 24370 (İdare)' 

Dominyonlar nanrı Eden bu kafileyi kar
fllanut ve Kanada kuvvetleri lrumaııdaıu Ge
neral Mac Nauğhtcın ile bu nNnaeebetle nutm:. 
lar teati eylemlttf r. 

• feyezan ,,_,_, _________ ,_, ___________ ,_ _____ " ____ ,_ ____________ ,_..__.,_,.._ __ _ Bursa ovasındaki _, 
•~met inönü 

.. nün r11illete kazasında M. Kemalpaşa 

beyannar1ıesi 
«Milletimiz içindeki beraberlik sayesinde 

ul 

bugünlerin en az sarsmtı ile biteceğine ve 
ber zorluktan milletimizin yeni bir kudretle 
çıkacağına sarsılmaz imamın vardu ... » 

Umumr hayatta ka· 
dın ve erkek 

Yazan: ASIM US 
Bir cerni 

erkete nı ret l<,;lnde kadının 
ınahdır'> ~betle me\'kli ne ol
"•'i nı · adına erkekle mü
tnu()u '>uıırnele etmek doğru 
•trası r • ~"tkrlnıizcc bu mesele 
zlracı J tıkuk noktasından 
lii-ue çtbnai ,.c lktısadi is bö 
~ bakı • -bu .. h nıındnn mühimdir· 

" enı 1 ' ııtn icabını Jeti Avnıpa harbi. 
nıuhaii olarak kadınların da 
kını 

1 
P lnemleek.tlerde blrta

te eın:nı nıuu vazifeler deruh
karnıı.!81 VUzuhla meJ"(lana çı.. 

·ı~ır. 

Meseı1 
FlnlAndt bir kaç gün cn·cl 
1'1 •ra..~ J'a.clakt cephe haberle. 
karded~~ Şiiyle bir hiidise 
k&c1ıııJ Jordu: J<'lnlfuı<liya 
kacıın ar birliğine mensup üç 
ıne\"zlı:erhede harbederlerken 
tteltntş rF nı tcrketmelcrl litzım 
l'aJı k~ akat bu üç I<'inlandi_ 
den c.:ek.ı~n bir türlü stpcrlerin
Cet!e iiı;" inek istememiş. :Seti. 

u de filmiis )f .. 

Tokat, 1 (A.A.) - Reisicumhur ismet lnö-' 
nü, Türk milletine hitaben Tokattan aşağıdaki 
beyannameyi neşir buyurmuşlardır: 

''Zelzele felaketine uğrayan mıntakaları
mızdan bütün Türk milletine yeni yıl için yü
rekten temennilerimi takdim ederim. Yakın ve 
uzak medeni milletlerin ve insaniyet aleminin 
acımız için gösterdiği sempatiye, Türk milleti
nin yürekten teşekkürlerini ifade etmek iste
rim. Felaket mıntakasındaki vatanda§lar 
memleketimizin her tarafından gösterilen ala
kadan mütehassis ve müteşekkirdirler. Vata
nın muhtelif .kısımları arasında göze çarpan 
yakın ve sağlam tesanüd ile bir büyük milletin 
sevinç ve acıda nasıl yekpare bir aile olduğunu 
göıtermiş oluyoruz. Milletimiz içindeki bu be
raberlik sayesinde bu günlerin en az sarsıntı 
ile biteceğine ve her zorluktan milletimizin ye
ni bir kudretle çıkacağına sarsılmaz imanım 
vardır. Ferdleri arasında karşılıklı vazife hissi 
ve bütün cemiyette vatana karşı fedakarlık 
duygusu sağlam milletimizin iyi ve geniş gün-
ler göreceği muhakkaktır. Reisicumhur 

IS1\1ET INONU 

inönü Tokat'da tıske~=~ harbe lşth'ak eden 
nıana t r n \•azifcsl yalnız düş. 
l>el"de !!'rruz etmek, yahod si- T k f 1 (A A ) R · · h i i 
dettldt---_nkavemct göstermek O a ' · · - eısıcum ur smet nö-
ve nıu~ • terine göre taarruz nü Tokattan hareketle Hisar kazasına muva· 
ise lcab •venıet ne kadar ıazmı salat buyurmuşlardır. Burada tetkikatta bu-
derek 

1
n<la di lpllnle ıicat c- l d k T <lul'tnaıt en nınnaslp menide un u tan sonra tekrar okada müteveccihen 
'Ve tekrar t.aarnız ede_ hareket etmişlerdir. 

300 evi sel götürdü 

19 ölü, 50 9aralı bir 
çok kayıp var 

Köylerle muvasala temin edildi 
:Karacabey, ı (Hususi) -

M. Kemalpaşada bUtUn mahal• 
leler 2-i saat su altında kalmış, 
bugiln çekilmiştir. Her tara! 
bataklık halindedir. Çarşıdaki 
dUkkA.nlarda bulunan her şey 
mahvolmuştur. Tesblt edilen 
ölü sayısı 19 dur. Kaybolanlar 
daha çoktur. 300 evi sel gütUr. 
mUştUr. Kirmasli deresi 1 ~ 
metre yükselmiştir. On beş gün 
önce yağan karların lodos c -
since erimesi Ye mUtemadl 
yağmurlar bu feyezana sebep 
olmuştur. Kasabada çıknn yan. 
gından Uç dUkk!ı.n yanmıştır. 
Elektrik fabrikası bozuldu -
ğundan kasaba karanlıktadır. 
Sedler olmasaydı bUtun kasa • 
ba mahvolacaktı. 

33 sene önce olan feyeznna 
nazaran bu seferki birkaç mis
li bUyUk ve geniştir. Kasaba • 
nın ortasındaki beton köprU -
nUn üzerinden su aşmış, kemer 
ayaklarından biri çökmUştUr. 
Elll kadar yaralı .dispanserde 
tedavi altındadır .. Evsiz kalan. 
lar camilere, hanlaı·a, mektep
lere yerleştirilmiştir. Halkın 
iaşesi Ilursadan, civar kazn • 
lardan köylerden temin edil • 
mektedir. Bursa ovasında Çay. 
köyü su altındndır. 54 üncü 
kilometrede Issızhanda Apol -
yond gölU suları şoseye kadar 
yUkselmlştir. 

M. Kemalpaşa _ Karacabey 
Uzerindcki köpril nyaklnrın -
da biriken ankaz temizlenmiş • 
tir. Karacabey - Boğazyolu il _ 
zerindeki Ulu köprUyU sel gö· 
tUrmllştlir. Uluabadda sular 
altında kalan evler yılulmış • 
tır. M. Kemalpaşanm Azndlr 
köylinden başka. diğer köyler -
den haber alındı. Durnlarda 
nUfus zayiatı yoktur. Azndlı 
köyUne bir kayık sevkedlldi. 

... ,-.... ~-· 
ApoJyonıf ırınnnn vıı kabaran ~:ıylım , .c ım tıasan k8y1erl gllstel'l'ft barlta 
(Sim" \' r1~1 B ıtılrnslrtll'n B:ılıl,rslr çayını nlır, Smnğırlık yanıni\:ı ndı SoBJ 
ğırlığa ÇC\'tlllr. M. 1\cmnlprı,n. w Kunıcnbey ovalarının ort.as.ıı ·lan ge~ 
Ufdao Manyas &"i>lllıılln, eolı1an Apolyond gülilntln ayajma alır, Sadık 

INrnandıı deıılze dökiUOw.) 

Sıt altında 7m1a>ı M. l(cmalpaşaila Cumhm'iyct meydanı 

Uluabaddan Karacabcyc 1 belediye binasında ı;oylllp mm-
kadar geniş sabrı tamamen su- takalarını teftişten dönen Bur. 
lar altındadır. M. Kemalpaşa (Devamı 5 incide) 

..__ (Devamı 5 incide) • 

Küçükçekmece civarını su bastı Erzincanda Milli Şefin 
boynuna sarılan ana 

Günlerin Peşinden: ---
Kıyamet ! 

Devlet Meteoroloji Umum Mıi. 
dürü Ahmet Tevfik TelmQı clot.. 
tumuz son zelzelenin fenni sebc:p
lerinuen bahsede.-ken: t· ·Mehmedim burada öldü. U da _askerdi, 

senin oğlundu. Sen sağol babamız .... 
(Yazısı 5 incide) 

llu Su7arın basf1.rjı ~"7ıayı [liisfercn re.<ıim 
kl rsa ,.c }ı tuğ-y • ınnisa civarında. Bir taksi otomobili Çekmece 
devalll]rn~ ~t\diseslndcn başka clvarıntln yol UstUnde suların 
tlcesı 

01 
l aı;nn Yağmurlar ne • şiddetli cereyam ile devrilmiş 

da bazı a.rak İstanbul civarın _ ve mandalara çektirilerek gUç. 
tnıştır. J erleri de sulnr bas - ilikle kurtarılmıştır. Bunun ll
llt.llaaıc"II aflardan inen sellerin zerine ge<'cdenberi otobllsler 
ne alt,ne RUr;Ukçckmece gölU· ve otomobillerle diğer nakil 
da dahıı t!e~'~" taşm1~. nsfnlt vnsıtalnrının Çekmece kOprU . 
:YoUal' su olnıak Uıerc blltUn sUnden geçmeleri menedilmiş· 

altında kalmıştır. tir. 

KUciikçekmccc köyUnU su _ 
ların tamamen basmasına mtl.
ni olr.ıalc için köprUnUn altın • 
daki kazıklar kaldırılmakta 
ve böylece derenin göle daha 
kolaylıkla alutılmasına çnlışıl
maktadır. Çekmece köyUnde 
4_5 e,·ı sular basmış bulun -
mnktadır. 

(Spor yazılan 4 ündl sabifede) 

- Eğu kıyamet umumi man 
ırncı alınırsa bu hadisenin en clof. 
nı ifadesi mevzii kıyametten ~1-
ka bir şey değildir. Çünkü bu r .. 
lal.et Tablosu kıyametin klasik 
tarifla-inc tamamiyle u;rgundt\r. 
Hiç şüphesiz Erzincan zelzeleıi 
herkeıçe bilinen basit biJrilerin 
§Üm~lü haricinde büyiik ıebep e
re bağlıdır." demiştir. 

Ostndrn bu sözlerini teyit eden 
feleki hadiıe'er devam ediy.Jr 
Garbi Anacloluda Mania"' ve Ak· 
his:ır ve Bursada Karacabey o -
brını basan t•Jf anlar ile Şarki h. 
nadelu yaylalannı altÜit eden L 
zele arasında men"e itibariyl~ bir 
münasebet olmadığını kim iddia 
edebilir? Günlerderl..>cri lstanbul
da devam eden yağmur ve kar 
s:ıf'n:-klan dün de şiddetli bir do. 
lu ınğnağı şekline girdi! Her bal· 
ele )'erlerin Üstünü ve altını kant· 
tıran meçhul bir tabiat büküm 
sürüyor. Eğer bu n!em ıümal 
kuvvetin bir şuuru varsa neden 
dolayı Anadolı..-nun en masum ia. 
sanlannı hırpalayor da dünyama 
!Urasında, burasmda J,oiupıt 
milletlere ibret deni venniyor? 
lıte bizim biçare aklımız .,.ır 
bunun strnna bir türlG ffıoiJorl 

HASAN KUMÇAYI 



POT .. JTIKA: 

Biz ne yapflğımrzı 
hih ;oruz 

D. N. B. ajansı Roma men§Cli 
bir haberinde şöyle diyorı 

"Ankarcdıı!:i i'ırnat ticnreti 
mahfillerinin hülu1met nezdinde 
Jn:;ilizlerin müc!ıı!:ale!er:ne knrıı 
tc~c~b:iste b!:l:.ındı•ltlan; fn!cnt 
Tlirk l:ünrmctbin Türk l:arn cu 
l.ınnı, himaye:ı!ne m::t:ıf tedbir· 
bri nl11148a mü~errayil b ·lur.ma. 
d.ğı hah«- vcrJmelıteC:ir." 

Bu haberin ne gibi n:akS3tlar 
için imal edilmiş olduğunu an· 
latmıya b:J-nem ki lüzum var mı 
dır? Cumhuriyet Tilrkiyesinir 
Akd:nizde ve Balkanlarda sulht 
korum:ık için imzaladığı üçilzli 
fttHaka karşı alman bir ç~phenin 
ır.üteadd:t taarruzbnndan birin 
de bu h~ber teşkil etmektedir. 

Birkaç utırlık havadisin ifac!r 
etmek istediği noktalar §Unlar. 
dır: 

I - Türkiye kara ıulanna tn 
giliz gemileri hakimdir. 

ır - Türkiye hükumeti kara 
suhnnda İngiliz gemll:rir.in a· 
raştırma yanma12nndan dolavı 
hiç bir teı:bbils icra etmek niye. 
tinde değ:ldir. 

Bu iki nokta esasen sureti mah. 
susada imal edilmiş bir yalamian 
baıka bir şey değildir. 

!uretl mahsusa~a imal edilen 
bu yalanlarh Türkive:-in kara su· 
lannda fngiliz gemilerinin Türki· 
yenin hakimlyetine taallQk eden 
meselelere müdahale etmeleri m 
1ngilterenin, ~ de Türkiye cum. 
huriyet!nin t:anndandır. Türk 
kara ıulan dahilinde bir kontroJ 
yapmıya lüzum ycktur. ÇUnkU 
nasıl olsa gerr.iler birkaç miJ son. 
ra beynelmilel sahaya girmiı ola· 
caklardır. Böylece kfü:ük bir tek. 
nik esastan dolayı bir devletin 
hakimiyetine müdahaleye neden 
Iüzu-n görünsün Bilhana bu 
devlet hakimiyet meselelerinde a· 
zami hassu bulunacak oluna. 
Tilr!dye cumhuriyetinin hüküm· 
ra:ıl k hukukuna tnallQk eden me. 
seleJerde ne derece titiz olduğunu 
dllnya b:lir. Bunlan bir tarafa 
bıraksak bile hükCımete iddia e. 
dildiği veçhilc Türk kara suların
da yapılmf! bir kontrolden tiki. 
yet edilmcmiıtlr. 

Vaki olmıyan bu •ikAyctin uy· 
durulmuı olrr.ası UçUz:JU ittifakı, 
hakimiyetine karşı pek hassas o· 
lan mill:te kötO göstermek gay. 
retinden ileri gelmektedir. 

Halbuki ilçilzJü ittifakın ~ayesi 
.. ıthu ve hakimiveti konımakttr .. 
Biz yaptığımızı biliyoruz ve yolu. 
muzda emniyetle yürüyoruz. 

SADRI ERTEM 

"Halk Opereti" nin 
felaketzedelere yardımı 

Halk OpcreU. cuma geces! tekmil 
Jıa.sılatı fe!Aket.zedelere ayrılmak O • 
sere T&kaim ııahlyeıd yardım komıte. 

tdniD de oezareu altmda bir muaame
" tcrUp e~Ur. Bu hu.mi te§ekkU. 
JUn felakete u~ ..... yaa vataııda§lanı 

~ g6sterdlgt &!Aka §Chrim1%de çok 
iyi bir lnlrba bırakmt§lrr. Opereti bu 
byırlJ ~nden dolayı tebrik ederlz. 

iYirmi yıl evvelki Vakıt -·.. . .......... 1 1 ....... 

Ekmeklerin ıalahı 
fAfe encümenince elancklertn ıalahı 

takarrür etml§Ur. Düıı tctima eden 
lap eneUmeni İstanbul ve Bc:vo~ıu 
dheUnde bulunan fınncılan davet e. 
derek bu babd4 llUhıu: edilme& lAzlm 

tedatıır hakkmda konu,..~u~tur. tııtan 
bul ve Beyoğlu clheUerlnde bulunan 
tırmcı'ar ayn ayn birer gnıp t~;,kiı 

et.mlş olduklarından, ekmeklcrf.n u:1a. 
1u hakkında btr karar verilemcmtştır 
Jltıukerelere s:ııı gUnU devam edlle· 
eekttr. 

-> 
~ 
< 
1-

Sah ıÇartamh. ~ 
2 1 .KAn. 3 •1.Ktn. 
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,Mtlil 
Giresun ve Ordudan 
·ık yolcu dün ge.ldi 

Reısicumhurun bü
yük tesellisi 

Yazan: Hikmet Münif 

R eiskumhur fsmet fnönO. 
kar ve kış demeyip, zelıt• 

lenin yıktığı vatan par~sır.a ka• 
dar gitti: felaket aahnes!ni g6r
dü; felaketzedeleri tattı ve kır 
metli &özleriyle teselli etti. 

Felaketzedeler zelzele gecesi şehrin acıklı 
maı"lZaıasını anlatmakla bitiremigorlar O fedakar in-sının, çok iyl bi~· 

diğimiz bu hareketleri, mill:titn1• 
z:n herhangi vaziyette, en büyulc 
ku,-vet ve metanet kayn::ğı of. 
mU§tur. Rıhtımda dün biribirine kavuşan aileler 

arasında çok hazin sahneler geçti 
Şuy-uını bilhas?a tebarüz ettir· 

mek isterim ki, şu dakikada ço
ğu:r.uz. zelzele Uetini yalnı.ı ~a· 
zetelerden okumakta olm-ımııa 
rağmen, milletin BUyUk Şefi Rei· 
sicumhur ismet tnönU, bi:::z:ıt rna. 
hallinde tetlôkat yapma~a muvaf· 
fak olmuştur. Ont.!n bu şahsi tet• 
ki':tcn aJ-lığı intiba, bütün dif,er 
yüksek raallvcdrrle olduğu J!lbi. 
milletimiz ve memleketimiz içirı 
e:ı şifabahş tesirl::ri doğuracak· 
tır. 

Dlln ak~m saat 17 de Karade 
nlz ~'en limanımıza vasıl otan De 
niz Yotları"lm Cumhuriyet vapu. 
riyle z:elzelec!e mühim tahribata 
uğrayan Giresun ve Ordu vila 
yetlerinden ilk yolct•hr şehrimizr 
g:lmişl:rdir. Yolcı•lıınn co~u b" 
radan gitmiş ban kimselerle tür: 
earlardır. 

Bun1ar büvük felaketin hiti t" 
siri altında bulu.,uvorlardı. Biı 
çot:J"nnı buradaki akraba ve ta 
nıdıklan gözvaşları arasında kar 
~·lamışlar. nhtımda acıklı sahnt" 
!er geçmiştir. Yolcubr arasınd<' 
b':lh·nan Hüseyin Rıfat ianlnd 
Giresunlu bir tüccar bir muhar 
ririmize tunlan alSylemiştir: 

Ne nlüt ve zelzele nasıl oldu 

••- Zelzele GGercsun vilayeti 
kaza ve köylerinde çok tahribat 
yapınrıtır. Gireaunca da yüzler. 
ce dUkkan ve evin duvarlan çat. 
lamış. fakat mühim hasarat olma· 
mt§tJr. Yalnız birkaç çUrUk ev ta. 
mamen yıkıhnıştJr. Ölen ve yara
lananlar pek azdır. Zelzele gece 
yarısından sonra herkesin derin 
uykuda bulunduğu bir arrada ol· 
du. Sa.'liyelerec devam eden ve 
yer altından gelen bilyük gUrUL 
tUler bUtün şehri yerinden oynat. 
mış, evler 6C1.llanmağa, duvarlar 
çatlamağa baıla}'lnccı halk giyi.n
meğe vakit bulamadan gokaklara 
dökUlmUşlerdlr. Bütün şehir so. 
kaklan bir anda mahşer halini al· 
mı§tll'. Çıplak bir halde 50kağa 
fırlayan halkın acı feryatlan pek 
aeıkb sahneler doğuruyordu. Ço· 
euklan kueağmda sokaklara fır. 
la yan kadınlar, Uzcrin-e fenalık 
gelen kansını kollan arasmda 
şehrin meydanbnna götüren lco. 
ealar şehirde bilyük bir paniğe ge. 
bep Ol"nuştur. Birçok ka:hrJ~r 
korkudan bayılmı§tır. Netice iti. 
bariyle bütün Giresun hiilla ~ece 
haliyle sokaklara döklllmllşler. 
şehir civarında, meydanlara doğ· 
ru ka;ıımağa başlamıılardır. 

Resmt dairelerin derhal yerin· 
de tedbirleri halkın önOnc gcdt. 
mez korsurnı bastırmış ve bir 
mücldet.sonra yavaş yava~ evle. 
rine dönUlmeğe başlamışlardır 
Fakat birÇ<>lr kimseler sabahlara 
kadar sokakta kalmııtardır. 

Haa~lann tedırrisine koıuluyor 

Bu arada derhal ha<ıtalananla· 
nn tedavisine girişilmiş, yıkılan 
ev ve dükkanların temizlenmesine 
koşulmu~tur. Zelzele aynı gece 
sab1ha kadar muhtelif f aııWarla 
hafif hafif devam etmiştir. 

Birçok dükkanlar harap oldu. 
ğundan kanaldır. Zelzelenin d· 
var köylerde ve kazalarda tahri· 
bat yapmış olması düşilnuterek 
derhal muhabere edilmek isten. 
m!ı. fakat tet~rar hatlannın bo. 
zulduğu görUlmllıtUr." 

Köy ve kaı:alardan ilk haberler 
ancak ertesi gUnil ~clebilmt•tlr. 
Ankara ile muhaberat da tama· 
men kesildi~indcn hükumet mer. 
kezine maliıınat verilememiş, bu· 
nun üzerine Gir~undıın bUtUn 
köylere yardım ve sıhhiye heyet· 
!eri rönderilmefe baclanmt§ttr. 

Köy ve kasab!tlarda çok tahrl. 
bat ve telefat ol3ulu haber alm. 
mrştır. P'akat hakikt mtktan tes· 
bit etmek mUmkün olamamıştır. 
Biz Gircsundan hareket ettf fimh 
dakikada bite hetrllz muhabere te. 
min edflememişti. Yalnız duyular 
haberlere göre birçok kövler ta 
mamen haran olmuşı tek bir ev 
bile aağbm kalmamıştır. Çöken 
köyler olduğu y,ibi. topra~n ya· 
nlmulyle birçok kSy evleri de 
olduğu gibi ortadan kaybolara.lr 
toprağa gömülmiltlerdir. 

Civarda arazi üzerinde bireok 
varklar huıuJe r.clmiştir. Halk 
hllA lrorku içindedir. Geceleri bir. 
eok evlerde birtt kişi ni>bfo~l ka. 
larak uyumaktadır. 
Gir~ vilayetinin hilhasıa 

dahildeki kaza ve kl>:;•lerfndc !ah. 
ribat biiyüktilr." 

Ordudan gelen yolcunun 
a:ılııttık!an 

Diğer taraftan Orc·u~an bura 
J1 iş aramak Ozere ~ekn Yakuı 
·ğlu Mehmet ismln1e askerli{tin: 

•ıeni yapmış ,enç birisi de z:elze 
'enin Ordudaki tahribatını .c>yJr 
•n 'atmrsur: 

••- Ordu zeb:elec'en bilvilk ı;ı 
·arlar vörmüı•tilr v:kdan ev vr 
-naaazalar coktur Zelzele sıeec' 
·ehir ço'k acıklı bir manzara stös 
ermiş. dihr bir mahallodeki ak. 

rabasrnı bulmak için gokakJarda 
şuunaz:ea koş«.n, kocasını, kcınsı· 
nı. çocuklarını kaybed:n kimı:e· 
ler feryatlarla daki':al::rca ortalı. 
ğı i:-lctm!§l:rdir. Şehir be~. on 
daki;·a b:r kıya:net manzarası ya. 
şamıştır. 

Bilhassa ertesi r,lir.il d:ıhildek: 
köylerde ı;ok hasant olduP.unıı 
duyan 4ehir halkı derhal oral"ra 
k~ş""!luşlardır. Civardan hiç l:ir 
vardım gelmeyince vilayet, köv. 
tere ve kasabalara n:emurl!r ve 
:io~<~crbr göndefmi~tir. Güz~l 
0:-du bu~ün hayli <'eğ~cmış bir 
hal:!e bulunuyor. Geceleri evle· 

Ders kitaplarındaki terimler 
Muhtelif ders grupları öğ
retmenlerinden mürel<kep 

komisyon işini bitirdi 
tık ve ortaokullann muhtelit ders kitaplarında iki yıl evvel ko. 

ıan tenmlen tetkik etmek fiıere, maarif veki11iğl. An!tara fa müt.elil 
iers gruptan öğretmenlerınden müteşekkil bir komisyon ta;>lan:nı~tı 
Komisyon aıaJarı kendileri~ verllen kitaplan büyilk bir itina ile tet· 
dk ~erek bazı tenmleri dellştimıi~ ve umwnf olarak bir şekil kabuı 
•tmı~tir. Şımdiye kadar tetkik edilen terimlerın sayısı p~k ço,<tur. 

Tenm tetkikten önilmUı.deki ders senesi başına ka:lar tama:nla 
11acaktır. 940 ders yıh kitaptan tanıim ediJen yeni terimlerle basıla· 
<:aktır. Terimlerin büsbütün ortadan kol:lınlaca}ı h.ı'>erte.; a:;ılsı~Jır 
Yeni kabuJ edilen terimler okullara bildirilmiştir. 

ilkokul çocuklan i~in sıhhi imdat merkezleri 
kUruluyor 

tlk okul çocukJannın sağhk vaziyetlerini korumak maksa.dile 
maarif idareal ilk okul çoeuJclan için .. Srhht imdad" merkezleri te. 
siı ctmeğe karar vermig, bu huıusta huırhkJara ba§lanmııtır. 

..Sıhht fmdad" merkezleri okullardan ve ailelerde:ı sıra ile ge. 
lecek okul çocuklannı sıkı bir muayeneden geçirecek, icab eden ilk 
mUdavamatı yapacaktır. Sıhhi imdad merkezleri aynı zamanda ani 
vakatarda müracaat edilecek sağlık müesseseleri olacaktır. 

Şimdilik sıhhi imdad merkezleri Fatih, Eminönü, Beyoğlu, 
Osklldar trazabnnda tesis edilecek. bilahare diğer kazalarda da ku. 
rulaeaktrr. 

Zelzele mmtakuına gidecek profesörler 
Errlneanda vuku& gelen %elzele felaketi dolayısile lstanbut 

Unlver5itesi prof e.ar ve doçentlerden miltqekk!l bir grup zelzele 
mıntakasında tetkilclcr yapmak üzere Euincana gideceklerdir. 
Heyete fen faJdilteai profeslSrü HAmid Nafiz b3§kanlık edecektir. 

1 KISA HABERLER 
• Haber verildfğtne söre. tç.ld,ye k&rfl 
.curulmu, beynelmllel blrllıtn ilmi 
bUroeu, Zllrtb:.e yaptığı aon k~ 
>t.omob11 kazalarmm bilhuaa fOförle. 
rtn earboflutu yUzOnden vuırutıut<!J 

ğlmu teab!t etmto. kualan Cn1e)1cf 
tedbirleri bilttlıı tlllııyaya tefmll et· 
mek mevıuu tlzortnde talı§mala.Ta 

ttrlJtlmJ§Ur. 
Bu arada •rhot p~ertn kanmı 

tahW UdblriDln tııemleketlmtzde tat 
bild tçtn te§ebbO. yapıJ:ırı11 ve A dlfye 
ff.kAeU bunu muntık ıörerek İltan 
btılda bir teertlbe yapılmırtır. 

MUdde.lumumtllk. Tlbbıadll n poıt. 

stn aldJlı tortıtıaua. sece aat net kı. 

blr1 IŞehzadeb&fmda d!l•rl K.aralcöy. 
de l&rhof "'1eı:Jcl&n fUphe edile:ı 
iki fOf ör çıevrtımtı ve dotruca Tlbbı 
'ldltye götur1l1erek der1ı&l kanlan 
ı.hlU edtlmifttr. 
Bu t.crabe. tıu Dm! MUm ~ala· 

n !lakkmd& bir tJldr ftreee1l m&hl 
yettedir. TeertlbenlD muvaffak oldu 
ttu ve tatbikine bq'anılmea to-"örle· 
nn arbof oımaıamım &ını:ıe. r~ 
lıılleeegi a:ılaftlm&ktadrr. 

* Bir mtıddettenbert EIUlf, D!;var· 
lı&ktr, Antep. Kara§, :Malatya.. Al· 
yon t&ratl&nnda tetkik MŞ'&h&tın. 

~ bu?tman Kaıı.rU vıeldlt Anksr&ya 
d&ımelc ~ Vek!'I bmtrde ~r· 
d!ltt beya.n&tt.a e"O"?elkS Mneı.N tıı..

boı\tl• T!I'""''"" • bllvfl'll 'bfr tıfllt-'lr 

lnldşa!ı mllphede ettiğlnl kaydeyte· 
mektedSr. • 

tt Zonı:uid&k atmıd& k!Jmtlr ytık. 
leme ve bo§altma Jl\&h&lll olan u~ 
yerden tıdmn1 kum kapadıfl fçf.n la
tan bula Sömikok eevktyatı ağırla§· 

m~trr. lıertde kömUr flyatıa.rmm yUk 
lclmes1ne meydan verilmemek lçfn 
tedbirler ılmmağa ba.,lanrnı§tır. 

tı- Narhtan fazla para ile ekmek 
satan balckal"arm ce%&landınlmalan 
na devam edilmektedir. Bunlarm mO· 
hlm bir kısmmm ekmek aatma nıb 
aallyelcrl eJlerlııden almmaktadlr. 

tıı- Belediyenin ntın alacağı otoblla. 
l~ lıakkmd& ham'laııan prtnameler 
Dah!Uye n Na.tıa n'dletıertnce W• 
dl'?. edilerek CönderflJnt§flr. OtobUıı 

alımı mtınakaaaya konmu§lur. Alına 
ca.k «O otobnstm bedeli tngillz tr..ıkra.. 
z:ııe ödaneoekt.tr. 

• fstaıı'lml:m b1:ltün ar.ala.rmd 
o mul:ııttekt teltml! resrnt <Is.ıra §ubcle 
rtnl fhUva edecek birer "hUk1L'llet 
kenağt .. ln§& edilecektir. 

• B Zl '!§l'UU!m piyasadan ve hılltA 

cv'lerden bUe eam v~ cam ~ya tnp 
l&dlldan haber alm."!11'§ tahkikata b3~ 
laıımırtrr. 

• Batk&n1ada tutunan .l&pon M· 
kert a~-'1 Tıı.telrJ cehrlmlu dön· 
~Ul?'. 

• DUJ1ful w ııt~n toptantııan fe. 
1..1ırlz oldukları takdirci& l\t"'' •~'"rıla

mıM :Jllpı'tatAl•eektJr 

ismet tnısntt bu millet ve metn 
tek eti mı.:ht:lif felaket hadise le 
rin ·c ırörmfış ve o felaketlcrdert 

att·n •a :i cesetlerin r·kat>•lm?a ..... ~ çekio almış b!r kahrarrandır. s~ 
ealışdrr~kt;ıdır. Fc:kat bu yolda sefer Tabiat ~ibi en ''La yüs'el' , 
'"ahşan ırndııt h:~~tl.eri ço1< az"ır. I bir kuvvetle kar~rlaş•r.akt- otrr.ak· 
Biz hare~et ettır,ımız sıradtı İs· ta beraber, vfoe .,ılır.ak bilmiyerı 
ta,buldan ve Ankaradan imdat azmini. c'ln'1a ilk beyımatır.cla 
beklenmekteydi. ~ös!erdi: U ~radı~ı.,..ız pek acs 

rinde yatmaf!a korkan bircok ki:n. 
seter şehir civarında tedarik et. 
til l:ri cad•rlar··a vatn:aktad·T"1!r. 
Bilhası:a eivardal:i kasaba ve köy. 
lerd: öl·n ve varal ... -a-hr r:okt•ır. 
Yaln•z muntazam şel:ilde yardım 
ve çalışma y.ımlaonndığınd:>n kati 
bilançoyu teabit etmek mümkün 
.bğit "ir. Birr:ok köul:r bir enkaz 
vığ:nı ha1if'1cl~oir. Bu enkazların 

Vilhetterde bilyük binahr ve 
mektepl:r birer has!ahar.e haline 
gdril-nişlcrdir. Köylerden kur. 
tarıl-b!J::n yaraMarın ilk tc-1avi. 
teri derhal buralarda yaı:>rlll"akta
dtr. Fela~etten aağ kurtulanlar 
biribirterinh yardımlan-ıa koş· 
ma!:tndır. K<Sylerde bilhassa pek 
acı!:lı sahnelerden bahsedilmek. 
tcdlr. 

Anasının. babasmm cesedi"e 
aanl:nış kü~Uk çocuklar , ötu 
yavrusunu bir türlü kucağından 
bır2kamıyan şuurunu kaybetmiş 

l:a:lınlar, aoka!darda ba~ıra bağı. 
ra b'ribirlerini arayan kadm ve 
erkekler p~k ço1ctu." 

Yar:ıl:lardan ı.;,. kısmı latanhala 
set.iriliyor 

Haber alı?Y.lığtra vöre kuaıe. 
de mıntakalardan Ordu ve Gire· 
suna ~ctirilen bazı yaralılar va.. 
ı>urlarb şehrimi.ıdeld hastahane.. 
lerc taşınacaktır. 

Karadcnizden gelecek ille va. 
purla birçok yaralılar geleceği 
anla§rlmaktadrr. 

Şoförlerin teberrüü 

Şoförler def elakctzedelere yar· 
dım içb teb::rrüde bulunmakta· 
dırlar. Cumartesi günü 425 lira 
toplanmıştır. Cemiyet bu husu•ta 
bUyük gayret sıırfetmektedir. Te.. 
berrü devam edecektir. 

istanlıulJular. n te
teberruu 133000 

liryaı buldu 
Felaketzedelere yardım ko .. 

mttesl dUn Vail ve Belediye 
Reisi Doktor L1itfi Kırdarm 
başkanlığında toplanmıştır. Bu 
toplantıda kaymakamlar, Hal. 
kevl, Kızılay şubeleri başkan • 
ları da bulunmuş, şubelerin 
çalışma vazlyeU etrafmda gö • 
rUşUlmUştUr. 

DUne kadar btanbullularm 
yardım teberruu 133.000 lirayı 
bulduğu anlaşılmıştır. Bunfan 
ba.şka on binlerce parça da eş.. 
ya teberru cdllmlşllr. 

Otobü:slerin yolu 
değittirildi 

va~a..,d"'" zayiatına karşı tee~tUr
lerhi izhar ecl•r''"'l. kayb ... lsrt 
mıılhrı ve har-tbe haline geltni~ 
11eh:rl:ri, ç'"k sürmed'!., teh.-r tt1 

lafi edin e~!:Vin·'en dr!ın ş':-io bi· 
rer m..,r·~re haline gct!rcbilcccı;i· 
ni ~ö,,Troi. 

Milli ~-:fe, - hiç bir rr.ibnet 
ve mcs"'ı-1< .. tten l·a-:•n:nrk~ızın -
P,lSst~rdilrl bu ya';rn ve derin tla1 

ka d~ta·mıivle duvduğurr.uz şilk1 
ra·"'n iki b'lvilk vaslr var: Bit 
m'll:fn B"'şma da, Mir-eti: b!t' 
evladın babas•na olan minneti t 

.y. * • 
Matem ve iş 

V eni yıla matemle girdik· 
Fakat bu hal, gelecek oıı 

iki aVtn bahtını karartmak lçf o 
de~ldir! 

Yılbaşı gecesinde kendimfıl 
mutat eğlencelerden mahrum e. 
dişimiz, pek yerinde idi. Binlerce 
vatandaşımız, bir an içinc:k het 
şeyden mahrum blr vaziyete ~ir
mif=ken, keyfimize bakamazdrk· 
Elim1zden gelen maddt yardımda 
bulunurken, o felaket kurbanları· 
nın ıatırabmt da manen paylq· 
m:ığa çal•ş~a'da nıllketleftik. 

Fakat dedi~im gibi, bu halimiz, 
gelecek yıt·mızın, yıllanmıırt1 
bahtını Jrararttrak. vese boğır.a1< 
için de~ldir. Bilakla. uğra..tı(ı· 
mız felaket, bize yeni vuif eter 
tahmil etmektedir: tn~ edeceğtı, 
imır cı:leeeğiz: umumiyetle ~ 
yıphnmızı telUiye borçluvuı. 

Bunun için ise, nikbinlik, fü. 
tursu.ıluk; bil yük işleri bapr .. 
makta gösteregeldil'Hmb an'anevt 
1:ayret ve cesaret tazım. 

Beyoğlu Halkevinde 
kitap aergUİ 

Beyoila Halknmdeft: 
1 - Evfmirln tertip eylediği 

ü~üncil Tilrk kitap acrgisi ıs.ı .. 
940 tarihinde açılacak. 30-1·940 
tarihinde kapanacaktır. 

2 - Bu ıergide 1939 lenai §.. 
cindeki ncıriyat tefhlr edileedt
tlr. 

3 - Sergiye iştirak etmek ltte
ycn neşriyat mUesaeseterile. e.er .. 
Jerlni hususi aurette tabcttlreıı · 
%evatm 7°1.940 tarihine kadar 
Evimize müracaat eylemelerini 
rica ederiz. 

Acı bir kayıb 
GUlhane Asker! haıtaneıt 

nbık fizyoterapi profeaörO e• 
mekll doktor Yarbay Şemıed.
dln Ateş, bir mUddettenber:l 
mUptelA olduğu haıtahJı:taD 
kurtulamıyarak dftn trtlhal et· 

Emniyet altıncı 9ubc müdürlil: mlştfr. 
ğil tarafından yal'ıla.n tetkikler Merhum Dr. Şemseddin Atef 
neticesinde otoıbilüerin Karaköy- arkadaşımız lstanbul mebuıu 
d~n gonra _Şisı.ane Yoku11unu ta• Abidin Daverln bacanağı. eı 
kıp etmeyıp Tooha:ıe, Fın1ıklı, meklt Amlra ı Hasan Alinin 
Dol.ma!>alıc;. _Gfi':l'lÜ!\suyu ye.tunu knyln biraderi, Toprak ofisi 
takıben ~a.;sıme (:ıkmasına ": 1 ikinci mUdl\rU Şakir Turahntıı 
~r ve~ı~tir. Bu ka~ar evvelkı kaylnpederl ~e Belec'Un Teb .. 
gür.l:ien itibaren tatbike baştan. blrhanest mUdUrtı Dr. Faik 
mtştır. Çcpfnln dayısı idi. 

Karaköy, Şi~ııane yokU'ıu, Te. Cenazesi buglln l!aat 11 de 
pebaş•, Tarbba~ı yolunun her ra- GUlhnne ha.stanesınden kaldı .. 
m~ otomobillerin fazlaca f!elip rılarak namazr öf,leyln Bey&• 
~ittiği bir yol olu~u, bundart bq- ııd cam!ln~e kthnacak. Edfr ~ 
ka bu r,ü:r:err.:ihta bar.r solaıklarm nekıt!)t şt'!hfdlfı'tl!'\tıı defnedJle "' 
darlığı bu karann verilmes.inıı ac- cektlr .. Aflesf erkft.nına saml .. 
hep olmuştur. tnf wfyet.Jt'!ritrllzl Bunarız. 
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ID zakşarkta Japon. 
yanın vaz~yeti u-

1939un • .av esi 
Açacakken 
kapatmışızı 

la Ternpa'~: 
rr Japony.a~a. Diyet meclisi azala- , • • • • • • .~ 

df z~ umumı ıç~~~da parti farkı gö-
vc~~en ,hukumete itimad reyi 

f 
s ış erdır. Fakat içtimadan 

~•• d~~~\ G~neral Ake'nin riyasetin
vazi abıneyc karşı hasmanc bir 
duğ~e.t .alan birçok mebuslar ol. 

r· bir k ~~ın bugünlerde Japonyada 
Tok ~ne .buhranı olacağına dair 

~I.· Yor YJ a rıvayetlcr dönüp dolaşı-
~~ et" ~P<>nyanın bugünkü hüku 

ını mücı.k" 1 b' -pk kan Y u ır vaziyette hıra-
~. :rın km~sele yalnız ~iftçi mebusla-

Gcçqıı bfr ıwııcırin iiçf e iki. 
sini h,ü::ıırs11: uir ''sullı'' 1. 

çi>ıdd geçirdik. O çte l>irı, yıı. 
ni .1>n dört cıyı ela luırp ı. 
çinJe geçti. Ba.:1/arı için cıı. 
1.i/eli "s-ulh" dctıri daha 1~. 
ıfapfa geçti ve, S C?Jluld< 
/ıtgilterı: ile Fransa. Alman. 
Ylı!fu lım7ı ilôn edince bit 
çok 1.-i~'i ııcf es aldı: Nihayet 
1Kl::iyı tin o caıı sıkıcı miıp. 

lıem/i(i: :-ccil olmuş, ortaya 
ı:at~ bir :şey lwnıılmu§tu: 
Far11 

"Kanıus.!Hi.'laın·• kırk yıllık 

bir eserdir; Şemseddin Samı 
\.ıllhalıç) kelimesini anlatır. 

'>.<'il der ki: 
··uölUn ve nchirln ta§masmdan ha· 

sıı olan bataklıklar .ısebcblie havası 

y.ı:ı:ın ağırca ise de mevkii ~k lUit 
olJuğundan nehrin mecrası acılıp faz_ 
la miyaha yol verilmekle beraber acy· 
rUsc!aine dahi taıik açılacak olsa 
ki bunun cU:ı: i Wr himmetle husul· 
pez~r olması me'muldllr - kasabanın 
ucm ha\'ası tnshih, hem servet ve 
mamurlyell pek ziyade tezyid oluna_ 
..:aktır." 

.Mihaliç, buı;UnkU Karaca. 

•an ~ah~:Y; ~uhalefetinden do
r• 'er J ılı ıhtllaflar değildir. E. 
o- e apo.n mebusları hükumetten 
a· tim~~~ıy~tsizliklerini resmi iç. 
ıa he yo~ 1~irı ~~r:nüş olsalardı şüp. 
i· mecburi .hukumet istifa etmek 

CUslar &_;tınde ~alırdı. Fakat me· 
f. İinnı·· ı ynclrnılel vaz.iyeti dü

Fr:.l."<d, 1ıiUiiıı 1939 senesi, 
1939 arı iic acv7cl rufom1 Staliıı, Çcm1Jerla1Jn ı•c l!Iıı.<ı.<ı?liııi rmılıfc lif vcsilc!cr7c siiy7rdilderi nu. 

t ul.lcrdrı 

IJcvin eski adı ... Yılın birkaç a
vıı;da sular kabarık bulunursa 
~ehirdcn Jrnyıklarla, motör. 
lcrlc nakliyat da olur. Kırk yıl 
evvel nehrin ınansabmı temiz
leyip gemiler ele işletmeyi dU. 
şUnmUşler ve bunu cUz'i bir 
himmetle olur bilmişlcrken ... 
Kırk yıl sonraki nesil görli
yor ki, mecranın ağzı tıkan. 

ınış, sular gerisin geriye gidi· 
yor! 

uş er bu .. k" 
t• l'isinde b'' gun u şartlar içe· 
er tı . a ır taraftan Çin • Japon 
t, •ta~~t:~tını ida.~c .ede~, diğer 
·ıı k .. ançu hukumetıyle olan 

~
ı ı unaseb · 'd k· um tin . etı 1 .ame ettiren hü. 

{ ~esini l" sıyasetın devarn eL 
f abineyeu~~nılu gördüklerinden 

· ıtımat re · · ı c"' ır. Bu nok YI vermış er· 
11 ildiktc ta bu suretle tesbit e

·Unk·· n ~onra Japonyanın bu
i ' u vazıy t' · ııetinin . k" e ını ve umumi siya. 
faydalı ~~u?afrnı tetkik etmek 

Japonyad·a ı . 
lcr ınüt .n gc en sıyasi haber. 
der 1lla~:11adıycn biribirini nakzc 
JaPo . ıy~ttedir. Bu haberle; 
ttıerk~zılşle.rıyle alakadar devlet 
d erınde ınuht l'f c tefsir ed'r e 1 suretler-
Sclelcrı· 1 ıyor. Uzak Şark me-

esase · · i· caıı: dereced n ıçınden çıkılmıya-
'1 JaPonya v ~ karışık bir iştir. 

llıiycti ol azıycti için çok ehem. 
t teltlay"lla~ Japonyanın bugünkü 

b" u erınde 
ır netic n maalesef müsbet 

l\\'rupad?'~ va~mak imkansızdır. 
•• den itibaren arbın haşladığı gün
r deki menfa 1Ja~.nya yalnız Çin. 
, ra§tı v -~t erını korumagv a ugv -
• A e mumk" 

<-ı.Vrupa har . un olduğu kadar 
Ç~lıştı. Alnı bınden uzak kalmağa 
6Utprizine a~ • Rus anlaşması 
korninter ragınen Japonya anti
fakat Al~~aktından vazgeçmedi. 
~ctcrck ask ~an.ın bu paktı geniş. 
1~tağ etrn krı hır ittifak haline 
tıne de pek hakkındaki telkinle. 
Politikası~' kulak asmadı. Japon 
k0tnüniznıın bugün de esas hattı 

Avrupa e a!cyhtarlıktır. 
~Ckct ede~ ıstcdiği şekliyle ha. 
1htilaf}a 1 :nek için uzak şark 
i, rını hal 
k teycn M k • ve tasfiye etmek 
ate de~ os 0 va. Japonya ya dik

fakat J ger tekliflerde bulundu· 
'l'l aponya b . · 
1 adı, \"ak J u sıyascte yanaş-
i!.tla nıü 1~ apon hükumeti Rus-
~ctrniş d=~·te tekliflerini red. 
Cteleri rngı dır. Fakat bu müza-

:eaelelcrc u~yycn ve çok mahdut 
ill\beri M asretmiştir. Uç ay. 

~lıtıcta rnev a~çu. • Mongol hudu-
ar, nı" zıı hır uyuşmanın sart 

,.,.. UZakere d'}' • • '> 
l"llkada b 1 e 1 ıp gıdıyor. Kam 
Petrolle . a ık avına ve SahaliR 
h . rıne a't 1 . . enliz h 1 o an ıhtılaflar da 

J alledilrniş d ··ıa· ilponya R egı ır. 
ta Ccncral usyadan bundan son. 
~e lt)add" Şankayşek hükümeti
uuıunrna l Ve manevi y<ırdımda 
Ilı.inat al nıak hususunda kat'i tc
~tısya itıştır. İşte Japonyanın 
~\ıraya ~ ~nl~abildiği bir nokta. 
tc töre ~ ar ızah edilen vaziye-
1etiztuen ~s -..Japon müzakere
IJ.ctiee ld ugunc kadar müsbet 
Jai>on e e edilmiştir denilemez 
t Yanın n • ' . : cca..,Üz . ~usya ıle bır adcmı 
teren h' tn~&akı aktedeceğini gös. 
d ıç hır eın · a hcnuz b r are sıyaset ufkun. 

Acaba e 1 1"tncmiştir. 
0Ian ınu Japon)'anın Berlin ile 
dir? Al nasebeti 'bugün ne halde
Ponyad:n • Ru, misakının Ja
"ilııta a~ı A~man nüfuzunu bil. 
raz fazla . ttı~mı iddia etmek bi. f ilP<>nyan llcrıye gitmektir, hatta 
il§nıasmr ın Almanya ile olan an-

l·a§tJtdmı sonıııuı 1-.adar Jıarp 
r:eğil 11.itlır 1 Po7ifilm harbi. 
s.1ıir lwr"i ve nihayet silcilı. 
lı 1ır1r71. Gc~·ı--n l>ir senenin 
siyasi tarihini gözden gcçı. 
recck olursak buııu pP.1' iyi 
anlan:;. 

Filhakika, 1939 scncsı 
dünya tarihinde pc7• mc.<ıtd 
değilse bile, 1ıiç olmazsa, 
pelc meşhur bir tarih olarak 
kalacaktır. Vükra, her ge. 
çen sene, yılm son giinlcrin. 
de veya yeni yılın ilk gün. 
terimle kendisinden çok 1Xl1ı
-;cftirir. Bugiin de 19S9 dan 
belki biraz bu 1ıislr. balıse. 

diyoruz. Fakat, hiç ~iip1ıP 
'l<'k ki, tarih biitiin diğer se. 
t:<'İeri ihmal ettiği halde 
19S'J a mühim lJir yer ayı. 
Torakt1r. ~ 

Gclocc7..· nesillerin bunu ta. ~ 
rih sahif c7crinde o7.·uma.rnm ~ 
rck7cycrek. hugün burada ~ 
JDS9 un tatlı • acı bir 1ıi1di- ı 
11c.oine 1mşlıttalım. 

•....•. •..•..•. •..•. . . •. , 

1 939 un gelişi, 19~B den -bel. 
1i idi. Avrupa buhranı da. 

ha 1938 sen~si yazından başla. 
mış ve eylfılde hiid devreye var. 
mıştı. Münib anlaşması ile in. 
~iltere ve Fransa son bir feda. 
karhkta bulunmayı kabul et. 
mişler ve harbe mani olmak icin 
Almanvanm istekerine peki de. 
mislerdi. 

Almanya, Münih anlasrnasilc 
Çekoslovakvanın Sudet havali. 
sini aldı. Bitler. kendisine bu 
yerleri bir fidveinecat fi<'klinde 
hedive eden sulhçulara tPminat 
verdi ve: 

- Bunlar benim son arazi ta. 
lebimdir, bundan sonra. hiç bir 
yer istemiyecemm, dedi. · 

Münib anlaşmasını lngiltere 
ile Fransanm nazi AJmanyası 
karşısında ills boyun e~işi ola. 
rak e-österenler oldu. M. Dala. 
dier've ve bilhassa Mr. Cham. 
berlain'c cok hücum edildi. On. 
lann siyasetleri en hafif tabir. 
le "uyuşturma siyaseti,, diye 
tenkit olundu. 

Fakat İngiliz ve Fransız hü. 
kOmetleri kendilcrinn hiç bir 
surette mesulivct altında gör. 
müyorlardı. Cünkü bu fedakar. 
lık sulhü kurt.armak irin vanıl. 
mıştı ve akacak kanların önüne 
~eçmek icin bu kadar bir feda. 
karhkta bulunmak şiiphesiz pek 
verinde olmuştu. 

merika ve Japonya • İngiltere a. 
r~sındaki birkac ay evvelki ger
gınlik artık uzaklaşmış gibi görü 
nüyor. Almanyanın Japonlara 
verdikleri nasihatler hakkında ba
zı ,Tapon gazetelerinin kullanma· 
ğa b~'}ladıkları lisan da bu ema. 
rele_ri, takviyeeder gibidir.Alman 
harıcıye nazırı Ribbentrop'un Ja
P<>n-yad.a muvaffakıvetli bir siya
set takın edebileceğini sanmak da 
yanlış ohır. Japonya hakiki men
faatlerinin kiml,.rle beraber ha· 
rekct etmrkde olduğunıı artık an· 
lamıştır. Bu anlavış Bertin ve 
Moskovanın evvcldrn tahmin e. 
demedikleri bir tezahürdür. 

Tarihte mühim bir yer işgal edecek 
olan bu senenin bütün vukuatını esas 
hatları ve resimlerile tesbit ediyoruz 

1939 n 
193 en 

Fakat Hıtler sözünde durma. 
dı 30 eyli'ıl 1938 de imzalanan 
Miinih anlaşmasında belki he. 
niiz HiUerin imzası kuruma. 
mıştı. senenin son ayında siya. 
si bııhranda yine gerginlik ha
sıl oldu: 

- Hitler bahara Çckoçlovak. 
vaya yürüyecekmiş, diye haber 
verildi. 

Münib anlaşması aleyhinde o. 
!anlar: 

- Tabii, dediler. Siz ''Uyuş. 
turma siyaseti .. ile Almanyaya. 
Çekoslovakyanın en kuvvetli 
tabii müdafaa hatları olan Su. 
det mıntakasını verdiniz. Hit. 
ler, önünde, Giğneyemiveceği 
maddi mania yoksa ettiği vaadi 
hic tercddiitsüz çiğner ... 

1939 başmdn, Hitlerin siizii • 
nc- itimat etmis kimseler de ya. 
mldıklarım anlamış bulunuyor. 
!ardı. Fakat bunu anlamış ol. 

mak onların daha kati karar 
vermelerine yardım ediyordu. 

Mr. Chamberlain yılbaşı nuL 
kunda: 

"Arzumuz, bütün dünya mil. 
ldleri ile dost cccinmek ve hep 
beraber sulh ieinde yaşamaktır. 
divordu. Fakat. kuvvetin hakkı 
çiğnemesine artık miisaade ede. 
rneyiz, ve ctmiyeceğiz.,. 

CHA~IBF.R.J...J\lN'in ROMA 
SEYAHAT! 

Bununla beraber. hnrn tama. 
mile ke11dini göstcrmrdikcc sul. 
hti kurt~rmak henüz kabildi. 
Bunun için, Berlin _ Roma mih. 
verini çığırından çıkmak i.i1<:>re 
oldu~u bir sırada. yola getir. 
mek mak~adı ile. İngiliz Ba.şve. 
kili ile Hariciye Nazırı Romnya . 
gitmeyi düşüni.iyorlardı. 

Fakat Fran.sn. Mr. C'ı.amber. 
lain'le Lord Halifax'm Roma Fe. 
vahatini o sıralarda muvafık 
bulmııvordu. Zira 1talyadnn: 

- Tunusu isteriz! 
- Korsikayı isteriz! diye ses. 

!er eeliyordu. 
Fransanm bu yaygaralardan 

korktuğu hissini vermek doğru 
olur mu idi? :M. Daladier hunu 
hic; te muvafık bulmuyordu ve 
fngiliz dostlarına: 

- Biraz bekleyin, dedikten 
sonra kendisi 1\orsikaya ve Tu. 
nusa geçti. 
Fransız Basvckili oraları tef. 

tiş ederek milletinin ve asker. 
!erinin kuvvei mancviyesini ve 
bir düsman işgali teşebbüsüne 
karşı nasıl hazır bulunduklarını 
vakırıfüm eördü. Dönüşte: 

- Daha buraları düşmanın a. 
h:ı,.1.<Yı f!'Ün "'elmemiştir, dedi. 

Şimdi. Charberlain'le Lord 
Halüax Rf\mnya j?idebilirlerdi. 

lnE!iliz Baş\·ckili ile Hariciye 
~azırr 11 kanunusanide noml'
rla cok parlak karşılandı. 11 den 
12 k~nunusanire kadar süren 
bu :rJvarl't esnasında s:nvor 
M ussolini misafirlrrini çok . iyi 
ağırladı. Onlara "İngiltere ile 

• 1 
dozlca münasebat tesisini pek 
arzu ettiğini,, söyledi. fakat 
mihver arkadaşı Hitlerdcn de 
ayrılmıyacağını anlattı. 

1Iussolini'nin Vt'rdiği ziya. 
fetin sonunda. İngiliz Başvekili 
kadehini "lki milletin arasmda. 
ki dostluğun Avrup::ı sulhuna 
yardırn etmesi temennisi ile 1. 
talva kralı ve HobE'şistan imna. 
:-ato-ru., mın ~Prefinl' kaldırdı. 

Şüphesiz Mr. Chambcrlain 
"Habeşistan imnaratcını •. keli. 
meleri ılc. 1nı:dltereve iltica cL 
miş oturan ve bu~in de orada 
bulumın. "mesru" HabeH imna. 
ratoru Haile Seliisi,·evi kastet. 
miv"rdıı. Bu ünvanı ltalyan kra. 
h Vittor EmmanuPle'\"I' vPr<:>rPk, 
ltnlvanın Habe5istanı fethini fn. 
giltcrc narrıma resmen tanımış 
oluvorchı. Bu da, ı;:üohe;ıiz. bun. 
d~ın sonra.ki A vruoıı. sulh ünü 
muhafaza ~dn dostlukları takvL 
ve va~ıtm:iJp '\•anılmış bir 'pren. 
sip fe<lakiirlı~ı idi ... 

llitlcrin bir sene 
evvelki sözleri 

Önümüzdeki 30 kfınunttsanide 
Bitler, Reichstag'da scw'ivecc. 
ği mutat nutkunda her halde 
Rusya lehinde bazı kcliMeler i. 
la\'C edecek, hic; olmazsa Rusya 
aleyhinde bulunmıvncaktır. Hal. 
buki. bir sene evvel avnı tarihte, 
Rcichstag'da söylediği nutukta 
bilhassa Rusyanın aleyhinde bu. 
]unmuş ve umumi si~·asct vazi. 
yetinden bahsederek İngiliz po. 
Jitikasmı tenkit etmiş ve ı;öylc
demişti: 

"Kızıl Rusyadan Almarıvava 
bir tehlike gelrniyecek olduğu. 
na ancak İnJ?ilizler gibi dar ka. 
!alılar inanabilir. Bu kızıl veba 
nm demokrasi hudutlarından i. 
<'eri g-irmiveceğ'ini de yine on. 
lar düsünebilir. 

.... Bereket versin ki nnzi ve 
fasist hükumetleri anıı:;ıncla bü •. 
yük bir tesanUt var ve bu tesa. 
ı·üt Avrupavı bolşevikliğin elin. 
ele tahrip olmasına müsaade eL 
mivecektir .. , 

Bitler. o gün Reichsta~'da Su. 
elet mıntakasmın Almanyaya il. 
hakrnclan scnra Alman meclisi. 
ne i ştirak eden veni mebuslarla 
beraber bulunuvordu. Yeni b:r 
raferden rıkmıs olan Alman 
c'evlct reisi her halde, ondan ve. 
di sekiz av f'>nra. yeni bir fütu
hat rnaksadilc. Rusya ili' dost o. 
hcağını aklına hiç_ ~ctirmiyor. 
du. 

f ngiltcreniıı ''Sttllıa 
lmi·ı·r.t 110111 il,. var. 
mak,. siyaseti 

Şubat sonlarında tmdllerc. 
n!n sulh siyaset=ııi en ivi tak. 
\'ıye edecek oları bir silahlanma. 
va kcra.r verdi.Tini {l'örüvoruz. 
:\lr. C'lırnal::<:>rlain 22 Fubatta 
r;öyledi~i bir nutukta. hüklıme. 
tin yeni siyasetini "Sulhn kuv. 

tıc ııok:rna.kaskeri bir ittifak hali· 
bu dcğild~an mcntden amil de 
' Alınan •r:. diyeceğim. Japon 
~İıniyeti ın.unasebctıerinin eski 
Çıkan §ay' nı kaybettiğine dair 
tekzip e:~la.rı yalnız Almanya 
A.~ınan tesi 

1
: • Fakat Japonyada 

itundcn gü rının pek ~üz'i de olsa 
lllez. Bu ne :zaldığı inkar edile-
6Cbep Alnı nufuzun azalmasına 
dan ziyad an • Rus anlaşmasın
il~.asındakie A.lrnanya İle Japonya 
itUçl~ .. ıktısadi faaliyetin K 
Oa.sebctinJdı~. Japon • Alman mü- ;-- 1 Sa C a : .................................................................................. -1 
kabiı Japo ekı bu durgunluğa mu· 1 
~~:~~~y~"?.~n:::~:::~·.::.:; F e 1aketzede1 er ·, ç ·, n m u· · sam ere 1 er· d"'lctıere · Japonyanın demokrat 
tutacağın Yanaşmak tıiyasetini 
t:' A..tncrik

1
a san~~-hata _değildir. 

ı., tanaa ser: B~~uk Brıtanya ve 
,·~flleti ile ır1lcrının Japonya hü. 
"''it· b o an m·· k 1 . h s· 1 ir sa . uza ere erı a-
ındc İnki§~1nıi.vct havası içeri. 

cdıyor. Japonya. A· 

lstnııbul yardım komitesi çalışıyor. Bir 
ı çok husust tcşckkUllC'rln de faaliyete gC'çti~i
! ni memnuniyetle görilyoruz. Bu arada, eğlen
! ce yerlerinin yılbaşı geresindckl mntonı kn . . 
• 1 1 i ıınnışlnrın< nn sonra hemen mUsnmerPll'r tPr. 

tip etmesi brkleıılr. Bilhassa siııemnlnrın bir 
hafta mticlcfotle hnsılatınrmı f<.'l!lli:etzcdc knr· 
drşlerimi-ze ayrl'maları y<:>rlnclc ve -;.:>k lnsnııl 
bir harel•t't olal'aktır. Bu hart'k~ti lırkli~ O· 
ruz. ................... -·-···-·· ............ -.............. -............................. --·················································--.... .. 

vct volu ile varmak,, şeklinde 
tarif ediyordu. 

Hlikümet, milli müdafaa büt. 
c;esini 580 milvon sterline çı. 
karmrştı. 6 marttaki bir kanun. 
la bütçe daha fazlalaştırıldı ve 
800 milyon sterlin olarak kabul 
edildi. 

tn.~iltcre, muhtemel bir lehli. 
keye artık sulh konferansı ve. 
va yeni bir :'.\lünih anlaşması ile 
karşı koymak niyetinde de~ildi. 
Yeni bir tehlikeye karşı 1ngil. 
terenin silahları uzanacaktı. 

ln!?'iltere o kadar hummalı bir 
fan livctle hazırlanıvor, teslihat 
o dPrccevi buluyordu ki. biitün 
f ngilizler. büyük şairleri Sha. 
kesoeare'in su !'özünü ~nvet hak. 
lı olarak tekrar edivorlardı: 

"Dünyanın üç köşesi silah. 
lıınsın gelsin. hepsini yere sere. 
riz ... 

f n(?'i!tere ile Fransa, dünya 
sulhünü kuvvete dayanarak te. 
min z'.lrııreti hasıl oldufu ~ün. 
denberi blribirlerine daha fazla 
uaklasmıslardı. 1ki büyük garp 
demokrasisi. sade avnı dava ü. 
zerinde birl~şmeyi kafi 2'Önnü. 
vorlar." avnı .z"'manda silahları. 
m, ordularını, iktisadi hayatları. 
nı ve maliyelerini mümkUn ol. 
duifo kadar tam bir birlik için. 
tle harekete geçirmeyi mm·afık 
bulu11•orlardı. 

Basvekil Chambcrlain, 6 şu. 
hattaki nutkunda: "iki memle. 
ketin (İn!!iltere ile Fransanm) 
J?ireceği bir hı>"'te. bütün 1n~i. 
iiz kuvvetlPri Fransanın emrin. 
<le. büfün Fransız kuvvetleri de 
f ngilterenin emrinde olacak. 
tır ... demişti. 

Mr. Chambcrlain şöyle devam 
etmh;ti: 

"Bilhassıı şu nokta iİ7.C'rinde 
ısrar <'tmek isterim ki. Fran. 
sanın hayati menfaatlerini teh. 
dit c<len ·herhangi bir teşebbüs 
karşı~ında memleketimiz derhal 
harekete g-eçecektir ... 

tnıriliz Basvekilinin bu sözleri 
Fransada "İtalva şimali Afrika. 
daki veya herhangi bir Fransız 
toprar!ına taarruz ettiği tak. 
<lirde hv~iltere Fransa ile bera. 
bcr ra rpışacaktır, 1?Cklinde tef. 
sir olundu ve bu tefsir pek ye. 
rinde idi. 

(Dalw uar) 

Ve Cumhuriyet bUdçesinin 
Bursa ovası için beş milyon 11. 
rn harcettiği kanal tertibatı 
kimbilir şimdi ne hale gelmiş· 
tir? 

Neredesin mliteahhid Kon. 
\•alı lJakkalbaşı :Nuri Bey! De· 
~nck, şaşkınlıktandır. llattii şu 
boğulan zavallı iki mUhcndlsin 
ıııeslekdıışlarmı bile bu acı ö. 
IUmden mes'ul tutmaya hakkı· 
mız yok. Mes'uliyet ne suda, 
ne toprakta, ne ateşte; mes'u. 
liyct havada! Bjr işe başlarken 
çabuk netice almak ve gösteriş 
yapmak merakımızda ... Teme. 
lo ehemmiyet yermemek itiya. 
dımızda ... Tabiatın nasıl kahir 
bir kuvvet olduğunu hatırdan 
çıkarmakta... Su işlerinde ba· 
şııı ayak olduğunu bilmemekte. 
Yoksa Bursa ovasına beş mil. 
yoıı verip kanal yapmadan ön. 
ce, onun ayağmı temizler, su· 
yun önilnU açardık. Ama Bur. 
sadan önce KaracabeyJn yüzU 
ağarırmış ... 1şte lıu olmaz! 

ILOGl,U 

"lktısadi X ÜrÜyÜ§" ün 
i!ı;inci sa·yısı çıı,;:tı 

"İklısadi YUrUyilş" mccmuW!ının 

ikinci ve yılba§ı fcvkallde aayııı tık. 
mıştır. 

Bu ııayıda, profesör ŞUkrU Baban, 
profcııör Ömer Cclft.l, profesör Hlr'§ln 
muhtelif iklısadl ve ilmi makaleleri, 
Muhiddin Birgenin, 'l'icaret Vek!lcU 
tcekiltltıandırma umum mUdUrU Ser. 
vr.t Yerginin, Raun Manyaııln ıayanı 
dikkat yazılan ile, BaıvekJI , .• Vekil· 
lcrlmlzin lklısad haftası mUnaııebeUle 
söyledikleri kıymetli aözlcrl, esna! 
ı;ayfaııı, on beş glln!Uk piyasa ha • 
berlerl ve daha birçok kıymetli ctUd. 
ter, fıkralar ve tetkikler bulunmakta_ 
dır. 

lklısadl yUrüyllşUn bu eyısmda, 

bUtUn iktısadcılan ve iş adamlannı 

yakından a!Akadar edecek ayrıca bir 
çok yazılar da vardır. 

Görüp düşündükçe 

Yeni yılın ikinci gününde 
J>ınnı·da tezhihli yn:;-ıırnğı, gergin knrtmııı ve tonbul .~~

clcsilt• n.•ni hir tıık\'iııı \nr. Hu 7.n,·nllı cin bıldırki ı:ihi hutuıı 
lılr yıl ı'n •~iinlt·ıiııi :-ııynenk \ 'C snyu saya t•riyi(l tiikene.cck. Bu 
yııhlızlı ...,u dci ya .... ııın:'!"ln nHııuln, ne miiıınsebetsiz rnknmlnr, 

' • • • • e ' 
uc \:l'I rcfil snyılnr \'c ne uğursuz hnhcrler ırıılıuımıştır. 

111 .... ııııhj:':ın "\nkıt" a ulnştığı , .e "1c!;>hi "' c crdi~•i günden. 
lıeı·i hıı, hep hiil le. 'l'nk\'im, cnnsız bir pnıınf;nndır. Her gfm ay
nı Sf'1i n\'lıı "tmrsıızlııkln söyler ılıırur. Iln bir ~ey def:il! .. lşlıı 
n,,ıİ ı;{::İaı;at·nk tnrnrı şıı, ki hiz de onlnrm ycnilcnınc~Uc, yılln
ı·m da yenikıull~ine lıınnır, tliiğiiıı tleı·nf'k ynparn;. Hır yaş dn. 
ha <'skiıııcnin, :;-akaklardn bir kaç btıyaz tel \ 'C yiiz<lc bir çizgi 
clnha nl'tı-;;ırıın na ... ıl bir gii.r,clli6-i \Rr'.' Bllıncm! l'ok"'ıı bu on 
A<'<·e~· i, clc>lili~e ;rakın hir hnlde geçirme ftılcti, lııı tiirlü acılarm 
klorrornıu mıı '! 

Xik<'I ~·ılnnlnr Jl.İhl tı<;lnynn snkı;;ofonlnrdnıı, danıl giiriil. 
f İİIC'l'İlHlC'n, kc .... kin içkilerden mooccl uınıı,nn, hn~ka. mlinn.sı ol· 
mn"a J?,<'ı·ck. 

nız 'l'iiı·kleJ"in, ~cçr.n scııc•.rl zevkle ıuımnınızn iıııklin yok. 
Gitlf'rnyak f'tnıoc.Uğinl komntlı. Zelzt•lo \'C tufan içhı<lo bırnktı
ğı bir iilkeden gallhn onun tin dllcyeccı,rt hir şey kalmnmıştır. 

Ilcn, •'yeni yıl" <la yeni C'lblsc, yeni ı:önılck, ycnl eldl'fon 
ı:lhl ık1<·1, rnhat.;ızhk \'erlcl bir hnl sezerim. On& alışmak, o. 
ıınnln dola':'mnk için nrRya CJlCyce nznn htr zıunnnm girmesi 
lı1zım~clir. Ztlfcn yalnız sonenin dcj'.,ril, lılç bir ŞC)1n yenisini 
SC\'Jn<'ın. Hele in..,nnın \'c dostun ... 

Yenilik itina i.;tcr. Yeni dost~ ndann itiyııdlarmın dışınn 
çıkarır. Jlih·iyetinden foc:lııkı'\rhğa siiriiklcr. Öyle, ki nlhnyet 
hir., kenfümizdcn arırıhrız. nnnnn hoşluk, güı.eJlik, iyilik ne. 
l't'Slntfo? ... 

:E\'et, lıC'r iki ŞC')' fcnndır .. Ama ycnl yıl h<'JlSİmlcn beter. 
} fn41nm hir ge<'IL ... ynı·ısı . Iıtr !'RJ~lycdc hlr ynş dnhn kocalıyor. 
l Y~i l ı Iı hen iiz biiyiiye~iler, lıııplshaııcclckll"r n lk ışlnsın. 

JfoJl{)en Jı.MOl. lfnkln ~iiJ.n ~t'i 
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T ırnakların ifade 
ettiği manalar 

Tırnaklar kısa, beyazımsı ve 
vuvarlak olurlarsa ayni zaman. 
da. sıhhat hattı da kuvvetlice 
resmedilmiş ise bu takdi:de 
mevzuun bir kalp rahatsızlıgın. 
dan muztarip olacağına hüküm 
\ermelidir. 
Tırnakların uzun ve badem 

eklınde olmaları ciğerlerin za. 
Ytf olduğuna delAlet eder. Eğer 
a.ynı zamanda sıhhat hattının 
ıst tarafında da adacıklar mev 
dana çıkarsa. bu tal dırd gü_ 
nun birınd m ı. ZUlUl v rem o. 
lacaj?ı anla ılmı o r. m im 
19, numara. 4) 
Tırnak ar ga vct s a.ssı v a-

buk şeklinde oldul lan zaman 
ıhhat çizgisi de derin bir şe. 

kilde resmedilmiş ise bu takdir 
d mevzuun felç ve çok müthiş 

abi hastalıkların tehdidi al. 
tmda bulunduğuna hükmetmek 
lazım gelir. 
Eğer sıhhat çizgisi küçük, 

ok sık ve kırmızı lekeler şek. 
lınde ıse bu işaret mevzuun ro
matizmadan muztarip olacağım 
~österır. 
Eğer bu çizgi sarı gayri 

munta7.a.Ill lekelerle kesilmiş bu 
lunuvorsa. mevzuun karaciğer 
hutalıklanna milptela olacağı. 
na hükmetmek 18.znn gelir. 

Sıhhat çizgisi gayetle derin 
r şekilde resmedilmiş ve ayni 

!:&Dlanda bu ışaret mevzuun be. 
yin hastalıklanndan muztarip 
J a.cağmı gösterir. Bilhassa ha. 
•at hattı üzerinde görülecek 

l>ir adacık bu şüpheyi tamamen 
teyit eder. 

Hayat hattına temas etme. 
den el boyunca aşağıya kadar 
nen bir sıhhat hattı me\fZuun 
ı>ek dayanıklı bir naturaya ma. 
ık olmamakla beraber birçok 
hastalıklara karşı mukavemet 
~ebileceğine i~ret eder. Bu 
hatta malik kimseler umuml 
yeUe sinirlidirler. 
Sıhha~ hattını tetkik ederken 

bu hattm eldeki diğer çizgiler 
le birlikte ne gibi manalar ifa. 
de ettiğini de gözönünde tuL 
mak icap eder. Bilhassa sıhhat 
battı bulunan bir elde hayat ve 
kata çizgileri şekilleri ve çiziliş 
teri itibarile ne gibi bir mana 
ıfade ederler? Mesel~: Hayat 
hattı zayıf ve kısa ise, elde bir 
sıhhat hattının mevcut olması 
mevzuun fena bir sıhhatin teh. 
likesl altında bulunduğunu ifa. 
de eder. 

Sıhhat hattı olan bir eldeki 
kafa çizgisi birçok adacıklar. 
dan ve zincirleme halkalardan 
tetekkül etmişse bu sıhhat bat. 
tı mevzuun bilvük beyin hasta. 
lıklarma maruz kalacağını üa. 
de eder. 

Bu hatların tetkikile hastalı. 
gm vaklaştığı bir .zamanda teh 
likeyi habe-r vermek mümkün. 
dür. Fakat ellerini tetkik etti. 
ğiniz kimseler sizin bu izahatı. 
nızr nazan dıkkate alırlar mı? 
Bu da başka 'lir meseledir Ya. 
pılan ve görülen birçok t~crü _ 
beler kimsenin bunlan dinle.. 
mediğini g-östermiştir. Haliluki 
şiroloji ilmi bu işaretleri mUs. 
bet olarak görmektedir. 

X :pııcı Kısnn 

Venus kuşağı ve 
zühal halkası 

Yukarıda işaret ettiğimiz bu 
hatlar umumi~t itibarile ikin. 
«!i derecede işaretler olarak ka.. 
bul .edilir, fakat bunlar umumi. 
yet itibarile çok mühim mana. 
lar ifade ederler. 

Venüs kup.~ denilen hat şa. 
hadet parmağının altından baş 
!ayıp dördüncü parmağın altı. 
na .kadar bir kavis halinde ve. 
va kmlarak devanı eden hattır. 
<Resim 2ı>, numara 1-1) . 

Birçok kimseler bu hattın 
büyük bir cinsi hassasiyet jfa. 
de ettiğini yazarlar. Halbuki tec 
ritbeler bu hattın bövle bir has. 
saya işaret ettiğini meydana 
kovm113 değildir. 
Unutmamalıyız ki. el kafa 

hattı ne ikt kısma ayrılm11tır. 
~ knınnla yukarı kısım .. 
MalOm olduğu t17.ere elin aşağı 
kısmi daha ziyade :varadılışm 
bedeni ve hayvani kısımlarma 
ha,41ıchr. Elin i,ist kısmı da in. 
telleldltl wıatnftaft ffade etmek. 
t-dfr. Cbrki daha 7,iyade beyin, 
ile altıabıla. 

~~~~-
lstaıı.bul muhleliti Macar
larla 2-2 berabere kaldı 

Bize nazaran daha guzeı oynıyan Macar takımı Cihat 
ile F aruğun güzel oyunları karşısında galip gelemedı 

Dört gündenberi şehrimizde 
misafir bulunan Macaristanm 
en kuvvetli takımlarından Frenç. 
varoş dün tstanbuldaki son mü. 
sabakasını İstanbul Muhteliti 
ile yaptı. Havanın çok va ı lı 
im ın r n cmekt r T -
m ta ı 4-5 bin kadar tahmin 
ıw m z b"r e 'rci kut i ta. 

r fından vr'lm bt 1un v 
S<>v r ı r ra ı d 1 t, 
b u n B d n Teıb ye Gc. 

nel dırektoru General Ccmıl T. -
hir Taner de vardı. 

Saat 14,45 ge~e hakem Ahıuct 
Ademin idaresinde maça baş . 
landr<fr vakit, misafir takımın 
en kuvvetli kadrosu olan ~u ta
kımla oynadığı görülüyordu. 

Frcnçvaroş: Paz.inkaş - Dr. 
Sü•ıka, Pol.qar - Hamori. Şam. 
.~i ili, Lazar - Şuhay, Yacob, 
Dr. Şaruşi, Kiszcly, Getvay. 

lstanbul Muhteliti: Oihat - I 
Fantk, Salim, Musa, Feyzi (Sa. 
l<ihattin), Eacıt - Melih, Budu. 
ri, Hakkı. Şeref. Scılahattin 
(Basri). 

İstanbul Muhteliti, hasta ol. 
duğu için oynıvamıyan Fıkret. 
le lı.mire giden Enver, Adnan. 
Cemil gibi en kıymetli dürt o. 
:vuncudan mahrum bulunuyor. 
du. 
Müsabakanın tafsilatı: Oyu. 

na .Muhtelit başladı. Derhal Ma. 
car kalesine inen muhacimleri. 
ıniz müdafaanın yerinde müda. 
halesi ile nüskürtüldU. 

Akabmda kalemize inen Ma. 
car solic;:i Kiszely'nin <:ektiği 
enfes §Ütü Cihat UGarak kurtar. 
dı ve pek haklı olarak dakika. 
larca. alkışlandı. Bu tehlikeyi 
saVUŞturan Muhtelit muhacim 
leri derhal rakip kaleye indiler 
ve biribiri arkasına üç korner 
kazandılar. Fakat bundan isti. 
f ade edemediler. Ovun süratli 
ve zevkli oluyor. Macarlar ev. 
\lelki oyunlanna nazaran daha 
iyi ovnuyorlardı. 

Bilhassa solirleri Kiszely her 
fırsatta sık1 şütler atarak kale. 
miz için daimi bir tehlike olma. 
ğa başladı. 

Muhtelit takım müdafaasında 
Esatıa Faruktan başka calışan 
olmadığı için ovunu açmak ka. 
bil olamıyor. Biribiri arkasına 
tehlikeli hücumlar yapan Ma. 

12.30: Program· ve memleket ııaat 

ayarı, 12.35: Ajana ve m~teorolojl 
haberleri. 12.50: TUrk Xilzitı: Çalan
lar: Vecihe, Cevdet Kosan, Reoat E
rer, Ruşen Kam. ı - Okuyan: Mu_ 
zaffer llkar, Radife Erten. 13.30/14.00 
.lılttzik: Kanf!k hafit rııttztk (Pi.) 

18.00: Program, 'o memHıket saat 
ayan, 18.06: MUzlk: Ca.zband (Pl.) 
18.40: Konuşma: (Ziraat saati). 18.M 
Serbest saat 19.10: Memleket saat 
ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri. 
19.30: 'rork Jımziği: KOzildi yurt 
Panoramıuu. 20.15: Konu~ma (İktısat 
saatl). 20.30: TUrJı: Jııltlziği: Halk TUr
kWeri ve oyun havaları. Sadi Yaver 
Ataman. 20.60: Tftrk M:Uzf.ği: 3aZ 
eserleri. 21 Hl: Konaer takdimi: He.IU 
Bedll Yönetken. lıılOzlk; Radyo orkea.. 
trur. (Şef: Hasan Ferit AJnar). 
22.15: Memleket saat ayarı, Ajanı 

haberleri; Ziraat, Esham - Talıvlllt, 

Kambiyo - Nukut bonıuı (Fiyat). 
Z2.31'i: ııtıızık: Operetler (Pl.) 28.00: 
Kl1zlk: Cazband (Pi.) 23.25/23.30: 
Yarınki program ve kapıuıl§. 

---o-
SiNEMA VE TiYATROLAR 

B&t'OGLU 
ırt K: 1.;e~aır ııe~<ıaıarı ,,. KOcWı 
\IY.Ll'K: Tatlı lı&J&l. 

"" llA ı-ı Tıuıaa. 
...(!)L&R. Uc ııuıar lllb1Wllkr 
TAKSIM: Tae ııa~ı 
IALE: .O- ,..._ tıeat..ı. 

tU.Dlt.• iltldlnn-·'lt 
"lı\&.\IUA: Kan.r ıı:-ı 
41.KUAK: Kıınl l!llla9 
~IK. Bllı.lırmaıııaıtlr. 

l>ttl .... 

"sın 1 EndO ıııa ııectıerı •• ı.......,ı 8ıı.rııı ı>e"' 
ıer d!Yllnndıl. 

tAS&: BU41~ftk'. 
r.&Jh Artta .-.a \f9 'Zeırakl .llllU 
\llut: V&l.a" baoNtl ft ZMalı1 ...... 

ISTANBVL 
ll"EllAR: R:ıulınlar bftf'l•ban.,.ı • Vatan 

ııurtaraıı ulan 
~UBl:Rl,ITASı Y.a.-ıı M ııuı ft 40 lılı 

hdtıı 
UAlh Kanı llU' 

Yazan: HaYTettin BAHTOGLU 
oynandı. Battan sona kadar 
Türk müdaf a.ası önünde cereyan 
eden oyun zaman zaman R"ilrül
tü hatta oldukça da sert bir IC· 
kil aldı. Faruk ve Cihadın ha. 
rikuliı.de ovunları karşıamda r..e. 
tice elde cdemivcn Macarlar 15 
inci dakikada Eudurinin takip 
ettiği tonu kendi müdafileri va
:Ptasilc kalelerine sokarak bi. 
zim hesabımıza bir gol kaydet. 
m' cldular. 

1-1 vaziyete gelen oyun da. 
ha rok hevecanlandı. Şimdi her 
iki taraf ta neticeyi kendi lehL 
ne çevirmek için canla başla <;a. 
lışıyor. Müdafaamız ortada S~
lab l\tlin.in bozuk oyununa rag. 

• men kalede Cihatla müdafaada 
Fanı~wı şayanı takdir ovun!a.. 
rı il<'! Macarlara fırsat vermı -
yor. 

Macar 1.alecisi tonu uza1ı·
fa.,t ırırkc11 

carları Cihat fevkalade bır o. 
yunla durduruyor. 

Çok fena teşkil edilmiş olan 
Muhtelit muhacim hattı da bi. 
ribiri ile unlasamıyor. 

Macarların ilk golünü 39 un. 
cu dakikada ortadan inkisaf c. 
den bir Macar akınında. Şaru
!'?i müdafileri atlatarak Cihadın 
kıpırdamasına meydan bırak. 
madan sıkı bir şiltle yaptı. 

Bu golle canlanan Muhtelit 
muhacimleri soldan yaptıkları 
bir kaç hücumla Macar kalesi. 
ne eoey tehlikeler atlattırdılar. 
Blr defasında kale önünde biri. 
birine giren 3 muhacimimiz to. 
pu boş kaleye sokamadılar. Dev. 
re Macarların yaptığı bir tek 
g-olle 1~ .Muhtelit aJeyhine 
bitti. 

1K1Nct DEVRE: 
Bu devre her iki takını da ta.. 

kımlarında kUc;ük tadilatlar ya_ 
parak ovnuvor. 'Macarlar sağ 
açığa Şuhavi almışlar. bizim ta. 
kımda da Feyzinin yerine Sal!. 
hattin. Sol açıkta da Basri oy. 
nuvor. 

Bu devre baştan son.a. kadar 
Macarların hikimiyeti altında 

ıllacarlarm ikinci golii 

25 inci dakikada KU~Uk Şa.. 
r~i 30 metreden çektiği fevka.. 
iade şütle şahane bir gol yapa.. 
rak takımını tekrar galibiyete 
ulaştırıyor. 

Bizim oyuncular sanki bu go. 
1ü bekliyorlarmıf ~ibi hemen 
parlıyorlar, bu arada Hakkı ile 
Salahattin yer değiştirdiler. Bu 
değişiklik derhal tesirini ~ötter. 
di, soldan Macar kalesine ~n 
top Basrinin güzel bir ortalavı
şı ile .Melihin önüne düştü, Me. 
lih te bu bulunmaz fırsattan iyi 
istifade ederek takımımıza be. 
ra.berliği temin etti. 

Son dakikada bütün hatları 
ile büyük bir gayret sa.rf edere• 
kalemize hücum eden Macarlar 
Cihatla Faruğun harikulı1de o. 
vunları karşısında neticevi de.. 
ğiftiremediler ve oyun liaYlece 
2-2 beraberlikle neticelendi. 

Macarlar buıidan evvelki o.. 
yunlanndan daha iyi bir oyun 
oynadılar. lçlerinde en çok mu. 
vaffak olanlar Saruşi. Saruşi ili 
ile soliçleri Kis~ly idi. 

Bizim muhtelit takmı ivi oy. 
nıya.madı. Bu müsabakanın be. 
raberlikle bil.mainin en bttvUk 
sebebi Cihatla Faruğun fevka. 
Jadc oyunları olmuştur diyebili. 
riz. 

(Yardım turnuvası) maçları için 

2 . 1 . 940 Sah 

MiLLi: Toamı Pata ('rorlı tllınJ) .. Ronolula 
?URAN: IAJU. Eıarlo lUl&lllaoı)'or \'8 Yalı&• 

ıamnıyaıı llaydut. 
Ull.ALı 1111"971 tedaileri ('?DBçe) Ye OGul 

e:ııre 

\f.JDID"n: Tosun - ftllrKe• ı •• Hoo lulı. 
şr.s <Samatyada): Blldlrt11em!Gttr 
.\l(c,r'llı ış.-h......,lnlnılrı: Bıtttırmomıııır. 

BEŞtKTAŞ 
lll'.4T r.r ııan Antuvanet 4'nlrkı:f'' 
tiE:"'i: Neı-yorku Tıtretm a4am v• JCnrkueus 

kurıuu. 

<ıt'zı:ı.• Tehltkell aık ve !Un·Tlo·Tlnln ı U
ltamı. 

KADIKOl' 
HAi il!:: Tosun~ rT11rrcoeı 
&OUTt'A: Gaip Cennet ve Bal.Ulıaoe çocuı» 

tlsKVDAR 
llALEJ llUdlmıeınlıllr. 

BAKIRKOY 
lltLTl\'ADI: Zeyaeblm CTltrlıcel 

lıattUer. 
ft4K1Rı Bn.ttmıPmı.tlr. 

... cın, 

ALEMDAR sinemasmda 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

ŞEHIU TtY A TROSU 
Tepebqı Dram 1uımu 
Bu akgam 20.30 da 
HAYAT BİR 

.Rt1YADJJt 

HALK OPERETi 
Bu akşam 

Zozo Dalmasla 

Beyo~u Ç1~Ai 
Operet 3 perde 

ıı 1.940 cuma fe!Akt t. 
~delere yardım ceceai ( T-.ırı .. KUJU) 

Mim operet Tofo ile 

-- o --
CEMAL SABl'Jt 

4 lldııclldııun P81'§embe Beflktaş 
Yeni Gürel ı;tnematımda 

ÖLD'OBEN IUM '! 

1 Bu akşam klUp murahhas· 
ları toplamyorlar 

Haber refikimizin tertiı> etti.' 
ği (Yardım Turnuvası) maçları. 
na ilk hazırlık olmak Uzere ya. 
nn akşam mmtaka merkez:nde 
8 klüı> murahhası ve turnuvanın 
tertibile meşgul olacaklar saat 
6 da bir toplantı yapacaklar. 
dır. 
Toplantıya gelmeleri için Ga. 

latasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 
Beykoz. Vefa, Şifli, Kurtuluş, 
Beyoğlwmor klüplerine resmen 
Beden Terbiyesi direktörlilğtl 
tarafından tebligat yapılmı§tır. 

Tarnuvanm esaslan bu top. 
lantıda kararl&§tmlacak ,.e 
<Yardmı Turnuvası) önllmüzde. 
ki ııafta başlamış olacaktır. Ya. 
rın toplantıda verilen kararlar 
hbkkmda mufa.ual malumat ve. 
receğiz. 

Bu akşamki ziyafet 
Bu akşam Parkotelde spor teş. 

kilatımız tara.fmdan misafirler 
şerefine bir ziyafet verilecektir. ---o---

Klüpleri davet 
Beden Tcrbiuesi lstanbul böL 

ge.1Jı başkanlıqıruian: 
Yurdumuzdaki zelzele felike. 

ti dolayısile yapılacak yardım 
ve tertip olunacak .müsabaka
lar hakkında ~öril.şülmek üz.ere 
isimleri ~ağıda yazılı klüplerin 
2-1-1940 satı gtlnii saat l8 ele 
'raksimdeki böl~e merkezine bi. 
rer murahas ghöndermeleri rica 
olunur. 

Galatasaray ıpor kliibü, 
Be§ikta.ş spor Jdübü. 
Fenubahçe BPOr .klübü, 
Vefa İdma.n vurdu, 
J'E>y1coz spor klübü. 
Kurt~IUJ spor k!übU, 
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) ( adırcan Katı ı 
- Bizim bir Amerikalı mes

lektaş Habeşleri~ İtalyanlar üze
rine aslanları süreceklerini ga. 
zetesine bildirmişti; hatırla yor. 
musun? 

- Elbet... Hatırlamaz olur 
muyum? Epeyce gülmüştük. 

- Gülmekle haksızlık etmişiz. 
Meslektaşımız: doğru ıöylemi1, 
fakat biz bunu iyi anlamamışız. 

- Neden? 
- 1,te, aslanlar f!eçiyorlar ... 
- Hakkın var ... Fakat .... 
Sözün arkası pek yavaş bir ses. 

le, fısıltı halinde ve Fransız gaze. 
tecisinin kulağına söylenmişti. 

Bununla beraber Mikael bunu 
!anki duymuştu. Her halde şöyle 
ıöylcrrnişti: 

- Şimdiki harpler mertçe ol
mayor: aslan olmak ıda mitralyöz· 
lere, tanklara ve tayVarelere lcar. 
şı durmak için yetmiyor ... 

ŞUphcsiz o da bUsbütün ha~sız 
değildi. Lakin tarih, zafere ına. 
nan ve candan dövüşenlerin, si
lihca çok kuvvetli olanları yere 
ıerdik1erini de tekrar tekrar ya
zar ... 

-35-

BIR KAÇAK? ... 

Mariya o gece sabaha karıı 
ıözlerini dünyaya yummuıtu. 
Genç kız bu yerlerde o dakikadan 
ıonra kendiıini tam mana.siyle 
yalnız ve kim.caiz buluyordu. 
Zaten bu sadece bir duygu veya 
kuruntu 'değil, bütün çıpla!'lığiyle 
bir hakikatti. 

Annesinin mezarında, onun ta· 
zetoprağına başını koyarak ağla. 
dı. 

Onun göz yaşlan bu çorak top. 
rağın üatünde ve içinde eriy~ 
bir sevgi idi. Eier kalbinde Mı
kael için besl~diii afk ve onunla 
tanıJması da olmasa ne acdclı bir 
bale düşecekti. O, kendisinin İ · 
talyanların yabancııı olduğunu 
bilecek, Habeşler ise onun kendi· 
terinden olduğunu bir türlü ka. 
buı et~~c:kkfd4 B9yl~ bir 
sflrgünde imiş gibi yaıryacaktı. 

Bu yüz:ı:ienıflmdi.rMikaele. l@r. 
şı duyduiu ıevgiye daha büyük 
bir kuvvetle eanldı. Zaten bu it
te yal111z kalbinin sesine ve kanı· 
nın sürilkleyitine uymasını söyle· 
yen an.nesi ona en docru yol~ 
göstermiı bulunuyordu. 

Matanyo hiç ıüphcsiz ona kar
şı babalık vazifelerini eksiksiz 
yapmııtr. Fakat eğer kendi kızı 
olmadığmı bilseydi her halde bo. 
ğardı. Eğer o bunu timdiden 
sonra da gizlerse bir sahtek!rdan 
ne farkı kalırdı? tıte genç kız bu
nu hiç bir zaman yaptmazdı. 

Bundan batka hakikati <S&ren
dikten sonra da aynı yerde kal • 
mak, bir alçaklıktan baıka bir şey 
olamazdı. Vatan vazif~inin ça. 
ğmıı bütün seeler ve sürükleyiş. 
terden daha yüksek, kutlu olına. 
lıydı. 

Gitmeliydi. 
Genç kız buna karar vermişti. 

Onun yurdunu ateıe veren, kar· 
deşlerini ve sevgiliaini yerden ve 
havadan bir ölüm ıainatına bo
ğan dfi§mana daha çok hizınet c. 
v.iemezdi. Bu iyilik kendi kanın.. 
dan olanlara !Ayıktı. 

Fakat nasıl gidecekti? ... 
Mezarın bapndan kalktığı za.. 

man göz yaılariyle ıslattığı taze 
topraklara son defa baktı. O 
toprağın altındaki zavallı kadı -
mn bile. gözlerinde bir hasretle 
öldüğünü hatırlıyordu. Beraber 
gitselerdi, orada ölseydi, bu.na 
acaba, (tesellisi olan bir ölüm) 
denilemez miydi? 

- Yerinde rahat uyu sevgili 
anneciğim... Senin de.dilini ya -
pacafım. Bana öyle ıöylediğin· i
çin bilsen seni ne kaliar seviyo • 
rum ... Bilsen sar:a ne kadar borç· 
luyu."11! ... 

Kendi kendine bunları söyle • 
mi~ti. 

Eve döndü. 
Oradan yalnız bir fCY aldı: 

Kendi çekmecesiDin en gizli ye • 
rine saklanmış olan ve vaktilc 
Mikaeijn ona göndermiş olduğu 
mektup ... 

Zaten burada;ı batk• 'bir şey 
almıya hakkı yoktu. 

Çıkacaku; bir yere gidecekti; 
fabt he1\üı: neı-eye ıidecepni i. 
yice kcat:inııit bile 4eiildl Belki 
dağla.rldan Habeş ülkesine doğru. 
Belki de Addi:kala<Wri hast-.ııeye. 

Bu sırada kapı vurıaldu ve bir 
asker bir telıı;raf getirdi. 

Bu Aduvadan 2eliyordu. 

lundun. Addilıaleye 
Hemen gel... Annen n 
terinden öperim." 

Altında Matanyonun 
tunu yordu. 

Bu iıim ona şimdi 
delil. bir düımanı a 
Son iki kelimeyi okud 
gözlerini bir saniyt: 
başka tal'afa çevirdi. 

Fakat neden gitrniye 
Aduva Habeş Ulkesi 

siperleri de onun biraz 
bulunuyordu. Kendl 
lanlara elden ıeldi~i 
kın olmak, onlara büa 
vuşmak için en keatl 
Eter oradan kendi ba 
çıksa ve doıdofru H 
rafına geçmek iıteae 
kaybolacak, bu lşl her 
beceremiyecektl. Halbu 
ya vardıktan ıonra çok 
şacaktt. 

Hemen o glln iki şe 
da1d aıkeri poeta ot 
den biriyle yola çıktı. 
ölümü hakkında da ba 
bir şey ya.rmadı. Orada 
ne aöyliyebilifdi. Matan 
le bir ,eyi yum.ayı bile 
mana fazla yakın olma 
şey !!ayıyordu. 

Matanyo onu bağ 
- Addikaledeld başh 

nin hakkında çok iyi 
uyor. Bu gidişle bir er 
ğum olup da omuz: omu 
mediğim için duyduğu 
nutturacak gibisin!.. Sa 

Dedi. Sonra kansını 
~nç kız miralayın 

le bakmadan, gözlerin 
ve yere bakarak cevap 

- Onu gömdük. 
-Ne? .. 
-Gömdük... Di 

Ben gittifim nman son 
ni yı§lYordu. 

- Bana neden yaz 
- Va.zifeniz:den ab 

çekinmiştir. 
- Hakkın var ... Zat 

mudim ••• Zamk M 
ya hfç gelmek istememi 

Birdenbire bapm 
elini genç kızm omuz 
diğer eliyle çenesinden 
yüzünil kaldırdı. Onun n 
terine bakarak 11ert ve 
sesle il&ve etti: 

- Fakat, ne çıkar? O 
uğrunda <Sldü demektir. 
italya uğruna hepimiz: 
Ah, bu yamyam herifler. 
lar bize kafa tutmasalar 

Dişlerini adayor, bat 
kız'tl) sallıyordu. 

Bu sırada bir doktor 
ıdoğru geliyordu. 

• 
(Daha 

VAKi 
Gazetede tıkan bütün 
ı-eslmlerin hukuku ma 

ABOl'"E TARIFI ~ 
11,mı,ttı il 
lclrıde 

ı\7bk u:s 
260 
473 
900 

8 .,ıık 
G aJ·lık 
1 Jllhk ı 

J'arıfeden Balkan Biri' 
ıyda otuı l;\;ruı; duıülür. 
blrlı.ııne atrmıyerı verı .. 
VPlrnıs hf>M'r 1rnrus umm 

4bone kaydını bıldıre 
ıuo ve tdaral tıcmını. 
para:c;ının poı;la veya ba 
vollunıa Ocretınt idue ilen 
r~ne ehr. 

4.fö:JdY!:nJn !l..r r~·!'_ 
tndP VA KJT"a 11hnnP . 
ı\f'tJ'eıa rtf'~f!Ciflrm~ fi 

~3 ktm1ştnr. 

••• , ~ rcRETLE 
fi<'arl't Hllnlnr1mn "'ıınrt 

tırı ıı;onılan 'lıhart'n ilftn s 
rında '": lı: <ııvfnl.ıırda 
nıs; tflirıtllnrO 1a,·fıııhı 1 ~ 
~,. 0C"OnrM" 2: birln~I 
h:ı ... tılr nnı kecmttP 5 lir: 

Rfı~ük. ~ok llPvıımh. 
rPnkli UAn vPrt'nll'rP ay 
ınıfırmPIPr YJIPllır RPıım1 
"'" ııantlm !lntın 30 kur 
lıt·art M11'1ı ... ,.ttf' orıuı 

Ki(Ok llA11Jar 

Hır drlı Jf). iki dt'IHı 
dt'faAJ 'i~. d~rı rttfaıu 7& 
dtlası J 60 kııruı;tur. t• c 
ılan "'"rt•nırrın hır dPfası 
\'Sd 1 r. 01\rt "'3 it M •eC"•n il!I 
faz1a "'atırıar1 bC'1 trnnnl• 
"8D t>dilı r, 

Vııtıt hf'm doı!nuhn 
k•nlfı .tdnr• WPrtnM. ta.a 
'kara cadde:ı;fnde Orhanbe~ 
nında KDIALEDDIN l 
llAn Rflro.;u of'fivlt> llAft 1 



Sabalıa karşı JJapon -Sovyet ihtilafı-!' 
Dlhlliye ve-Sıh: ~a~i!ive .. Vekiline nın halline doğru 

Büvük 

Sinek Beyi h.iye v ,.,.,, • blldlfılen olu Y8 ha Moeko~ t (A. A.) - •"Tası ajan5ı bil~riyor,,: 
lfl eni erı sar mı"ktarı BuJün ncırcclilcn nsikal:ırın Japo:ıya ile Sovyetler birliği a. 

· · .raımda mevcut ihtil!fların halli yolunda ileriye de>ğru atılmJ§ bir 
!-------------68 -tanıdıkla bu gazeteninklnl mlt _ Evet açık ve emrini~ ama. v 

Ankaraya a.dım aayılabUcceğine dair Tasa aja:lSl tar:ıfmdan yapılan tcfairlcri 
Sh·as, ı (Hususi) - Dahili· • 

ye VekiU Faik Öztraka tren • bütiin guetelcr iktibas etmektedirler. Tarafeyn arasınc?a iki iti. 
de gelen en son malOmata na lAfname aktedildikten sonra geçen son teşrin ve ilk kanun ayl:ınn. 

d D'' n u" yo 1 zaran Tokat vtıAyettnde ıelze· da Molotof lle Togo arasında bir takım göril~mcler yapılmıttır. l ar ·leden t O 11 ölU, 112 7 yaralı. Bu görüşmelere hariciye komiser muavini Lozovski de iştirak et. 
1698 ,bina harap, Sivu vllA • miştir. Bugün aktcdilen itilifnamelerin ehemmiyeti hal edilmiı 

4'~ 1 (Erzincana giden 
'O&ıtıu ca trıuhabf rimiz.dcn) - L 
kiUer Un hareketinden eonra ve
<bJar • ıene~er. vali tonlan • 
laııtı<İa Dabihye Vekili bu top. 
da IU ~erilen kararlar hak1nı .. 
binı i Yanatta bulundu: MU. 
~ 1 enkaz altmda kalan kim 
br y onlan derhal ktırtal"T"'" ,, 

yeUnde 1138 ölU, 883 ev ba · olan meselelerin m~ktar ve nuıhiyeti ile ölçillebilir. 
rap, Amasyada 719 ölU, 44 ya· 

~ araıananıann ve arıkt~ 
~arın kurtanıması i6ine 
J>e)derneolunacaktır. Yaralıları 
'- dö v Bevkedivonız. Bu ak. 
Pidi\'or rdUncU kafile Erzunıma 
h~s:ıl Açıkta katanle.r~a" 
!ı.n ııe~k ~ ve ~tklan terci. 
~ Ma1 Yonız. İki yUs kadm 

atya fabrikasında tş 
umnuırtur. 
On iki y ar 

1 
aşından kUçUk olan 

ralı, Yozgatta 3 ölU, 106 e\" 
harap, Kemıı.hta 53 ölU, 76 ya. 
ralı, 648 yıkılan ev, Refahiye· 
de 2023 ev harap. 

Dabllfye Veklll Dlvrtkte be • 
tediye reisini kabul ederek de 
mir madeninde çalışmakta o . 
lan amelelerin kurtarma işle 
rinde çalışmalarını emretti 
Ayrıca Erzurumdan da işe;! 
gönderilecektir. 

Malatya vali muavini ve U • 
cuncu umumi mutettlşllk me . 
murları Erzlncana hareket için 
emir aldılar. Erzlncanda fe 
llket gören memurların vazı • 
yeti ile de hUkOmet allkadar 
otuyor. Erzfncana arka arka 
ya yiyecek. ~lyecek, sthh1 mat· 
zcme dou trenler gtdiyor. Y\ 
yecek sıkıntısı katmamaıştır. 

-~~l~geme kurumuna yer . 
•urad ceklerdlr. Behemehal 
eııaa' kalmak lstlyenıer mU11 
e lön~ğerler\nı civar tehirle 

bQ Old ereceğiz .. Bunları ka . 
Cltıı ~ğu kadar auratıe yapa :rzincandaki nUfUS zayiatı 
~tı· ivar şehlrltırden mUra 
ltr tn~r oldu. Her biri mubte · 
daba ktarda yaralıyı bir ay ,, .•. 
let1nı ziyade barındırabilecek 
tılldak~öylUyorlar. Ankaz al 
OJ'du nı erin kurtarılması f~fn 
~lflı Utettişll~f her vasıta llr 
len bY~r. Refahlyeden son ge · 
l'aJı v:r~rde 2050 ölU, 510 ya 
!'İlJ)'or. ır. Çadır, para gönde 

tec!' ekiııerı ~ötUren tren 
e1ıedta;ısı Ankaraya hareket 
~'"· 'Y.olcrende btrçok yaralı 
>ot t utardan Ucret ahnmı· 
tAe,· P~~asyonlarda çorba, çay 

taka dağıtııyor. 

Erzbı&ccın, ı (Hu.!U.3i surette 
7lden muhabirimizden) - Er. 
~ıncan halkının yüzde sekseni .. 
nin llldUl!'Une muhal>:kak naza. 
rile b:Lkılmaktadır. Bu-;iln ça. 
!ırlarda ya.!ıvan fntııınlann Ur 
"1ini ~er.medirri bildirilmektedir. 
'la~ kanlar ölU akrab1'1P.nnm 
~n,azeslnJ bahre'ıore. eur ... btt. 
raya göm.,,e'ttedirler. DUn 15. 
·,u~n :S kişi e..,kaz "lt1,.,dan ,., 
kanlmı,trr. Sokalt'arda hll! 
... ömUlmeyen OCl'"""'er buh•,.,. 
'11akbdrT. Gel@'n sıhht he·u•etler 
iunlann def"He ~~...w olf!'tık. 
ta. enksz a!tmd<tn 'Yel~ f".atf. 
'eri ıı,.,_,,.,..+.A•.,.lql'. - Prr~kuıt e;--- liaraknş 

;~~ Inönü ynrclım önh fltduP.u h~tde afteden ev· 
-:lnı .. d vel milli var~ttT'I knmiteai na.mm• 
"' ' goz en geçirdi r,aJ~ııın mtrke,leri zivaret etti 

frı6 .. ı~ ~ CHnıa~i) - Paya" Faallvetl:~i hakkmdı izahat aldı 
-. 1 'l~"de ~ava., KArm T1tlrdtrlerlnf Hl~i. 

Erzınoanda Milli Şefın 
boynuna sarılan ana 
11J"3incma ~ • (HU8tl8f aurefte qi.. 

lılö~kıtıra "'l;'Mbirimizden) -
den f 1~ Erııncanı ztyaretın. 
ıı...ı e i.ket1.e<Jeler bU ·· k b" t -..: U duYtn vu ır e. 
tlll tehird Uf bulunuvorlar. ln6. 
8'bııeler elyava vUrUrken hazin 

'rı · o muştur. 
~lUttrnaklarile tonraf?ı kazarak 
dQı ~~1~ef~ini çıkaran bir ka. 
l'a.Jt. , • ın bovnuna tıarıla. 
dil ·0 da 'Mehmedim burada öl. 
~U. 8en ~kerdi. Senin oğlun. 
--...:... •~ ol ba.bamız! .. diyıa 

hıckınklarla a'lamaia bqla. 
mıcıtJT. lnönllnUn bu fellketzedt 
kadını kucaklayışı karşısmda 
bütün halk ben birden mUte. 
hassis olarak a;.;lamışlardır. Yo 
lun kenannda ~ (OC'Ui\Jnu JtÖ. 
men bir baba da Milli Sefe "11en 
sa~ ol! .. dfverck va!daı:ıımt$, göz. 
leri vaşlı bir halde ellerine ka. 
1'anmıstır. lnönU F.rz1ncanda ka 
lan vekillere direktiner verdik. 
ten sonra halk taraf111dan saat 
l7 dl' uğurlanm1'1ardır. 

16000-kişilik 
Bi~ Sovyet kuvveti 
ımha edildi 

tlt ::-
1 

(A. .\.) - Öf~e ~- ' bildirmektedir. 
1., cazetelet Kianta3arvl go. Lcningrad ve cephede blr mQd. 

~ :;'Un buzlan llzerinde cereyan d::t kaldıktan ıonra Moıkovaya 
..;n muharebe hlkkında mufas • avdet eden Gepcu ıefi:ıln bu sc. 
~:<Unat Termektedirler. Bu yahati Sovyet muharibleri arasın. 
reıtk ebede 16.0oo kitiden mil.. da isyan çıktığına dair verilen 

' 
cp olan 163 UııcU Rus fırka. haberleri teyı'd etmektedir. 

1 &eri F' taratın ın kayakç. milfrezcleri Moako...., t (A.A.) - "Umu. 
dan pitl avlan.arak top • ınt karardhm tebliği: 

S\tsu ve t&nkJarile birlikte tama. 3 ~ tlkkinunda ehemmiyt"ttl bir 
?Qile imha edlmi . hldise lraydedilmemittir. Sovyet 
har be ıtır. Fiiller m.ı. hava kuvvetleri birka~ mınta.kavı da: .. _ aaballnda peltçok miktar. m~vaffııkıyetle bombardıman et. 

_., Pnalı:ni elde etmi9lerdir. mı~!~rdir. 
~eteler bu lllubarebeyi bf'yilk Hela!n'ci. 1 (A.A.) - Ruı tay· 

Fin zaferi teklinde göster. ~relen. dlln hemen hemen blltür. 
mekte4ırler. H 1 1 • Fınlandıva şehirleri füerlnde u~· 
telgraflar e a nkiden alman muıb.r ve bombardıman etrrls. 
Ruatu ... ~rı •nlaııldığına göre, lercllr. Harptenberl hl~ bir vakit 

~nerhciın hattında bir sivil halk bu derece 11lı'Aetll bit ::.dik IÇ!ft&k için aon bir gayrette tauruza marus blmamıştt. Rua-
un&caktardır. Reaınt radyo iL ~r Ta.,,~re. Abo, RHhtmakt, Lu

talyonunun vı·a, Porvoe, La'-tt. Ta~isaarl 
.. fürl ordu hesabına çalı • Viiouri ve Llvinldla şel-irterlne 
~ kaıvcıa isyanlar çıktığı yüzlerce boTba atmıslırdır. Bu 

lllnıneıertn batım boınrtc!utu eon teMrt!e bir 1tatt-han"9 bam
hakJaııc!&ki haberlerl teyfd ettlıf b9 dtı,~O• ve M '""' atmU~tilr. 
!.(~ .,.___ '"'- ... ,.... Bircok evler mUhlm buara ulra· 

- uu '-"5rafta m.qtır. 

Almanqa Umuml hayatta ka 
. 

1 
d. .

1 
b. dın ve erkek F ın An 1 va 1 8 ır Ba.,tara/ı 1 incitk) . h d • bilmektir. ı. uksck kulilAilılu 

lıca ret m ua 9 esı ma;:aıwnın Cmlrlcrlne göre za. 
wn.ıııntlıı tıını·ı·uz, yahu(] rical 

acal, ve muka-.eın~t edolıllmck as • yap i\ ~eri cıııneVl'ıı kıı:,nıyct ine ma-

Stolcholm, 1 (A.A.) - P'inlan· 
diya ır.enaliindcn öğrenildiğine 
gSre, Alma-:.ya Finlandiya ile bir 
ticaret m:ıahedcsi akdi için tek. 
rar milnkcr::lere ba.tlamağa ka
rar vermi•tir. 

Finlrdiya De Rusya arasında 
hafl) ~ktı~1 anlarda, Almanya 
Finl~ndlya ile tiuret rr.ib;akerele. 
rlnJ kesti~ gibi ihracatı durdur· 
mu1 ve Finlandiyad:ın getirmiş 
oldulu malhn:ı bedellerini de Ö· 
demeı olmu;tu. 

önümUzdcY.i hafta, ikl. memlc. 
ket araıında iktısadi milnasebet. 
!erin tekrar başhyacağı haber a
lmmıştır. 

Papablc makamımn 
baıvekilet binasında 

yangın 

Roma.1 (A.A.) - Birkaç giln 
içinde Pıpllık m:ıkammm başvc: 
k!Jet dairesinde ikinci defa ola· 
rak yan1m çıkmıttır. Bu da!re Ro. 
mada Papalı~ makamına ait b!na· 
tann en n:ilhimlcrinden birilir. 
At~in büyük bir kısmını ıöndlir. 
miye muvaffak olan itfaiyenin bil· 
tUn ~ayretlerlne rağmen binanın 
sol kısmı ~lA yaruraktactır. 

Hasarat bUyilktilr. Eln3dakl 
klisenin t.cıyinatı ve kıymetli tab
lolar yan:nı~ır" 

Sık ırk w.!tubulan bu vangın· 
tu nuan dikkati cclbcttif,i isin 
alAkadar makamlar tahkikata 
bqlamış1ardır. 

Bursa ovasında1<i 
feyezan 
(Bq tarafı 1 incide) 

sa '\'alisi Refik Kuraltanın 
başkanhgında bu akşam bir 
toplantı yapılmış, anlco.zın knl. 
dırılması ve normal bayatın l· 
adesl tçln memurlar arasında 
iş takslml yapılmıştır. SeylAp· 
zedelere yardım işinde Karaca. 
bey harası mudur ve memur • 
ları bUyUk blr gayret ·göster · 
mlşlerdlr. l.'. Ji. 

Antnlynda 15 ev 
aclle:-de. .. yıkıldı 

Anl:ara, 1 (Husu.sil - Bura. 
va ,eten haberlere göre seller. 
den Dalıkesirle ımtnlıya arasın. 
da~i tren yolu yarmalarından 
bir kısmı yıkılmI~. bu vUzden 
tren ·işlevememiı;t!r. Smdır~ı 
şosesini su 'basmı!J, Birad!c; kör.ı. 
rUsll haflara uğramıotır. Bundan 
tnşlıa Gönen ch·ann1o.ld bir 
k6prUniln c!e gözU yıkılmırtr. 

Antalyada da eeller tahribat 
vapmI~, on beş ev yıkılmı~. 500 
hayvan 2'.ayl olmu~tur. 

Ankar~yn gelen 
y:ır.:ılılnr 

Anbl'ft, 1 (Huı .. ,il - Erzin· 
unda'l 63 varrlı getirildi, hasta. 
hanelere vatmldı. 

Sakarya t~~tı 
An!ara. 1 (Husvai) - Sakar. 

va nehri tışmıı. Gercr'ede bazı 
haaarata sebep ol'."tluştur. 

F elaketzcdelcrc teberru 
edilen paralar 

Ankara 1 (Huın•st> - Kızılav 
umumt merkezine b~ne k:ıdar 
C?elen teberrllat 341000 lirtı.yı 
bulmuştur. Hataydan 15000 lira 
~Jl'!'f""tir. 

Marailyada. iane 
toplanıyor 

Manrilycı, 1 ( A.A.) - Anado .. 
lu zelzele felaketzedelerine yar. 
dımda bulunmak tızere .bir iane 
komit.l faaliyete ~m!ırtlr. 
Manilya komitesinde to"Olana. 
cak olan ianeler TUrk başl·on. 
~u.tuu teemil ediluektir. 

lik olnı:ık dcmetldr. Ji'lnlAncll. 
yıı harp cepbcsinlle ölen üç Jul. 
<hnm ıncvzilerinden çoldlmek· 
tense ölilmü terclh etmeleri 
gösteriyor ki, erkeklerde oldu· 
ğu gibi kadınlarda bu manevra 
i.mbUJyctJ yoktur. 

Faknt bu hal kadınlardan 
harp işlcrlndo istifa.do edllcmL 
yeceğl mAn:ısına alınmamalı • 
<.lır. Zira bazı işler \'ardır ki, 
ka<lınlar bunlarda erkekler • 
<len ziyade mu,·aftak oluyor • 
lıır. 

l\lescIA tnglllz hnrp tanare 
rabrJkalarında pek çok katlm 
l~l ç:ı.lı!;'mııkuı.dır; fo\:kulAde 
lııco blr llıünıama lllU)'aç giis • 
teren bu nevi tayyarelerin 1. 
malinde erkeklerden ziyacle 
kadınların lşo )'&radıklan. 
çünkü ka.dınlann l :oklcrdcn 
ziyade dikkatle çalıştıkları 
fenni tetkik ve kontı-ollerle SA· 

bit olmuştur. 
Bu lki türlü mfişahactcdeıı 

şu neticeye varmak lstl7oruı 
kj, bir cemiyet içinde erkekle> 
ka.dııun mü::::- .au nazariyesi n,. 
ırrat şel .. llde ba~lano.ra!t er 
keklerin çahştıf{ı her sahada 
kadıİllara da aynı tarzda men. 
ki verm~lt gayreti dof~ru do • 
\-ildir. Cemiretin menf~tl ya 
radılı~ iti harfle aralarında fi· 
ztyolojlk farklar b~1!unda:tu 
meydanda olan erkek ile tn.:'.h. 
nın her ikisinden umumi ha • 
yat SAluısmda lstltnde etmek · 
tedlr; ancak ka1mın va erke · 
ğln mosalsfn::lon ynpılacak lıı • 
ttraıJenln şcJdJ ,.e derecesi buTI 
lnrdan her birinin bnsnsl ka 
bUiyotlert ile alAkalı ve mtlte · 
nasip olnıslıdır. 

Mademki l~tiınat ve l!ttı~adi 
rnnllyctin bn7ı clhctlcrlnde kil. 
clmlıır erkcltlere, dif~er bazı el. 
hotlertndo de erkekler kııdın • 
hıra faik bulunuyor; kaılınları 
crlceklerden, erkekleri de ka • 
dmlar<lan ziyade mnvaftnk ol. 
duldnrı iş snhalnrına sevket • 
mck daha makul olmu mı? 

t;nutmnm:ık ID.Zımdır ki, ha· 
fd!d mü~avat hayatta blriblr · 
lcrinclcn brltlı olıın movcudl • 
yctlcro nynı şcldldo değil, o 
me\·cudlretlerln aralanndakf 
ynrndılış ,.c lmbUJyct fnrklıın 
nn göro munmeto etmektir: 
kndınlnrla erkeklerin bu )"Ol · 
rla bir iş b5UlmUne tAbl olm:ı 
l:ın h~m tren mcrtnfn, hem de 
'çers!nde yn;nflık!nrı ccmtye • 
~ menfruıtt lcnbıdır. 

ASll\l US 

G:ırp cephesinde 
Derun, ı (A.A.) - Umumi 

knr-ırs~h bildiriyor: 
Garp ccpbesln:le kayde de • 

Cer blr hddlse olmamıştır. 31 
llkk!nundnn sonra dUşmnn 
tayyareleri şlmnl denizinde Al· 
man snhtllerl Uzcrlnden uç • 
ma!;'a teşcbbUs etmişlerse de 
bunlar vnlttlnde gOrUlerek tar. 
dedllmfşlerdlr. 

Ajnk:> rı'lontevic!eoyu 
ziyaret edecek 

Londra, 1 ( A. A.) - Resır:t 
mahf .:ll!rde töylendiği:ıe göre 
Ajax kruvazörU yakında bir ne. 
zaket ziyaretlnde bulunmak Uıere 
M<-ntevid::oya gidecektir. Bu hu. 
susta yapılan istimuca Uruguay 
hlikQ:r.e~i muvafık bir cevap ver. 
mittir. Ajax'ın Gr;ıf ile mUcade. 
lesi netice:ün::e aldığı yaraların 

Montevideo'da tamir edileceğine 
dair dolapn haberler aynı mah. 
fclleıdo t.ıaib odilmektedlr. 

dedir. Ziyaret edebiHrsıniz. di. b:ı.har şarkısı eöyletiy~rdu. L 
yorlardı. Polisder hiddetle bu teri titriyerek otomobıll bekit. 
kUstahlann üzerine atılarak sı. vor ve pencerenin önUnden •'I· 
kı sıkı bağladılar. Haydutları nl~T~iyo~uRoland emsalsiz bir 
O'ijz hapsine aldılar ve sonra lh. dl1 
tiyatJa k~atılmı§ olan eve doğ. vaz kıyaf etı icinıde görUn -
ru ilerlemeğe ba".'tadılar. tik o. Sevinci ve hevecanı o kadar 
larak nazan dikkatlerine c;ar. yüksekti ki merdivenlerden L 
oan çilingirin kapıya hiç bir teY nerken trabzona tutunmağa mec 
Yaftmamıı ve boş yere orada o. bur kaldı. 

.. Basamaklamı alt tarafmc1& yalandığı oldu. "k _,, 
Bunun tızerine derhal adam1 bulunan do!ctor deh awtyt IG 

.. - ... """""·fa ba..~ladılar. Fakat sözlerle kareılrvordu: 
-99~...... ed. - Havdi bakalım. nthavet a. 
izine tesadüf edem ıler. va.;.a ka.lktmız.. Güzel gezinti • 

Bu vazlvet biraz karanlık ., 
~8rUr:ıdU. Evin iç kısmma ~elin. ter ve lhtivat.. Artık kendiıml 
ce bu da şehrin diğer evlerin. dikkat ediniz. 
den farklı birbir hususiyet ~ös. Gene: avukat h\lrmetle tıata. 
termivordu. Yalnızca arka bah. dm elini sıktı. 
r.e taraf1ndakl küc;Uk bir salon Aşağıda Mösvö Merfmaum 
duman ite doluvdu. Burada bir nurlu yUzUntı ve arkasında Ro • 

d landın b:raz dal«?m P.ilzel çehre. 
çok kağıtlar ya!nlmış ve u. sini v.lSzlerfnl e:örUvordu. 
manrn pencerelerden eıkl"' etra. Avukat Vn.lerin\n elini mktl 
fa yayılmaması t~in tertibat a. 
lınmıı:ıtı: Bunun Ozerine kUtleri ve kmnt ~a<hrdı : · 
nra.JJbrdılar. fakat yanmamış - Haydf Roland ~1 Ma.,I 
uf k bi k ... t bile Va1eriyl tebrik et. 

a r agı parrıuıma Gent: kız. titriyerek nerlecB 
te!adüt etmediler. Yakılan ve. - Mösvö Vaferi s!zi tehUk 
sikalardan işe varar ufak bir 
oar,.a b:ıe krılnıamı~ı. vi. atlatmış gördllğilmden bl 

Tevkif edilmiş olan ne: ldşl, niz ne kadar memnun ne k 
mOkemmel bir muhafaza aJtm. mesudum. 
da şehrin hapisanesine 11evko. Dedi. Genç adam bakııta.rfy 
lundular. Bunlar da aklbP.tlerin kıza teşekkürde bulundu. 

n l birlfkte arabava bindiler ve 
den nek endişeli görUnm yor ar zel kornı"a yoltında llerlt-mele 
ve BOrulan suallere cevan ver. ~ 
mekten imtina ediyorlardı. b~tadılar. Mösyö Merimam 

derhal mevzu bularak kon 
8 tNct KISIM ıJemfnl hutrladı. 

KONTUN lNTtKAMI ÇünkU Ud gencin de saadet 
Valeri Blelsky stlratle iadef ten mUtevemt sevine: ve he 

afiyet ediyordu. Hastanenin canlan konuşmalarma mani 
bahçesinde haf'ıf ve kısa ~ezin. tuyordu. Gençler avukatın 
tiler yaptıktan sonra doktor o.. terine tek heceli kelimelerle 
tomobll ile de bir tenenüh yap. vap veriyorlar. tazla hiç bir 
muma mOsaaM etD1!-tt. söylemfvorlardı. O kadar 

Bu milnasebetle Mösv6 Me. ~enr.lerin bu hevecan1 niha 
rfmans delikanlıya ~zel ve se. avukatı da güldUrmeğe 
vinçli b!r sürpriz hazırla.m11 bu. dr. 
ıunuvnrou. Yolda Piderlerkeıı hoe bir 

-· Ü"Umnz beraber (ıkanı. sadüf oldu. 
dedi ... Si,. .. Roland ve ben Vale. - Haydi denfz kenarma 
rt tıevin"le avukatm elini 11kt1. Um .• diye Mösyö Merlmanı 

Havalar role mUsait otdu~n. lif etti. Onda Uzeri limon L 
dan bu ~fntJ l!:fn pe~embe ~r.larile örtiilil güze) bir 
"':'llnUnU kararta~ırdıtar, otomo. var. Biraz d'lla..,ır, o dekor 
bil ile şöyle bir gezecekler. Fe. ~inde daha st\lzel ko"luşunm. 
hlrden dıpnya kadar cıkacak. - Evet baba inelim. 
lardr. - Evet mösvlS .• 

O ~ ~neııı butut!lltu~ bfr se. - Çok srUzel çocuklarım 
msya yOksetmışıı.. Hafif bir mek ki mutabıkız.. 
rllz~r y&"Oraklara tattı bir ilk. Şoföre hitaben: 

- Şoför burada dura~ 
Ve hafif bir mev!lle baırlaya Alman radyosu 

haklanda bir şahadet 
HUseyln Cahld Yalçın, dUn. 

kU makalesinde Alman radyo
sunu, ufradıfımız zelzele fe: 
!~keti kan}Isında bir teessür 
lcellmesl bile s~ylcmemlştlr 
diye muvahaze ediyor. 

Bir tanıdık, Alman radyo. 
sunun bu tns:ınlık allkasını 
::;österdlğlne şahadet etmekte. 
dir. 

HnttA bu şahadete göre, bu 
tecssuru lf:ıde· ederlerken 
TUrklerl böyle felAketlerl dal· 
ma harlkullde bir kudrette te. 
ıuı etmek mazhariyetinde ol • 
makla tavsif dahi etmişlerdir. 

Nitekim blr btanbuJ gaze. 
test de bu neşriyatı takip eden 
sabah teessür beyanı hft.dlsesf. 
nf kaydetmiş bulunuyordu. 

Eski adnmlar ',Netye şaha. 
det olmaz" derler, "bir şoy işit. 
medfm" diyenin şııhadetlnl de· 
~il de, "işittim" diyenin ş!'bfd. 
111'-lnl knbul ederlerdi. Acaba 
biz, HUseyln Cahid Yal<;tnın • 
kini mi makbul tutacağız. bu 

l\'1ecliae ver;1en kanun 
pl'o;eleri 

Ankara. 1 (11ıımısU - Hilk1' .. 
r:ıet Meclise dnrt veni kanun ıa. 
viha!!t vermio;tir. Ennlnr arasın. 
da Ere~Ji kömUr hnV7~!'?ld:ı ,; 
">ca.k!arm devletle .. tfriJ,.,,esl. 
ievlet ~:ınavi ve m:ıadin işlet. 
'llelerinin kredi m1'nmele'P.ril'' 
"a'>mald& mfike!tef SUmP.r Bllnk 
kurulma!t bunlar arasmdadrr. 

Eminönü Halkevinde 
eşya teslim bürosu 

a~ldı 
Emioona h~: 
Zelzele fellketine uJrayan 

kardeşlerimizin yardımma kof. 
mak isteven hamlyeUI yurttaş. 
tara bir kolaylık olmak ilzere 
evimizin Ca~alo~lundaki mer. 
kez bina.sın da bir (eşya teset 
!Um bilrosu) açılmıştır. Her tUr. 
lil eşya makbuz mukabili tetılim 
almacaktlr. (23340) a teleo!on e. 
dllditi takdirde bizzat adam 
~önderllmek suretlle eaya1ar ev. 
lerdea da akbnllr. 

ve ftittikr.e yoltucıJuan röl 
yolda vürüme;ı;e b~ladıtar. 

- Bilmem yol size mtltk 
verivor mu? 

Dive mösyö Merfman& Va 
rfye SC'rdU •• 

- Eğer öyle ise ben yaJn 
ba$ıma inerim. Roland da ı · 
le beraber- ka'ır. 

Gene: kız1a berabel' valn 
katmak! Valeri kalbinin ~öğa 
nü par<"nlarna!c istiyormuş gib 
c:arptJ~ı hissetti. Bu mU 
·ıoku!'!U tıimdive kadar arzusl 
1e çırpmdı~ bu ba.,ba.fa k 
"ta tercih ediyordu. 

Roland'ın babası muzi 
yapmRktan ~eri kalmıyordu: 

- Roland dCW.msu bu c;ok 
rip.. Nasıl oluvor da sen de 
unlı bu kızı ktırtarmak için h 
vatmı feda edlvorsun da. ma 
mn7.el buna b!r kadirşinaahk o 
mak Uzere bu tepevf a.,mak ic; 
s:ına J·oTunu vrrmivor. Ah kad 
nanltörlilr:il.. Evet.. Havdi 
duruvorsun kolunu venıen 
..,ur.dan mUsait r.aman mı olu 
'Bir kae adım deha attılar. N 
·,:ıyet Mösvö Merima.ns salı 
Jir s:ı1'·rst:ı:hkls: 

- Havdf rocukl~nm slı 
.,;;.ır ~''rs'nlz. ben önden gid 
"orum. Dedi ve cevap beklem 
:fon Herive do~ atılarak yo 
-u h1•!a iııme<Te başl"dt. 

Yalnız kafan ~enrler h 
tan bir te't kelime b;le kon 
muvor1ar. F"lrnt ittraflarm1 ka 
ra vn.n bu sükCitun Ieu.etinl iç 
vorl~rdı. 

Nibavct Valeri ilk olarak k 
,u~mr~ karar verdi: 

- Matma~l Roland fvtlet 
'nemi tesh!l f"dcn ne oldu 
vor r"''Sltnıı~? 

· - Tedavinize bUvtlk btr lh 
-na."' "'ÖSterilmesine müsait da 
rand""'Z .. 

- Evet fakat bu fhtfm 
riavet etm•m için de bir çok 
bcpler vardı .. 

(Da7uı 1'm") 

ııaa 
Taıa.ndar Bay lbra.blm BallmCllC 

21.. 12. 939 tarthlDden lt1tıara 
~da Qrddılml .,.. m 
mide alAkuı kalmadJlmı Ola ede 

G. w A. .... ı.t." 
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YILBAŞI PiY ANGOSUNDA DA REKORLAR iN REKORUNU KiRDi J ... 

(En lb>lYıylYık BkıramDyel~~ ~ ~00 .. 000 urı ıra, ~©Oa©OO llraD 
S©aO@o' lfiırafJ ÜÇ adet ~©.<000 Dl rao 'ifS©lb adet 20L©@© 

11}(1 ada'{Ç; 11 oo.o©© DBra, hkı adet 
u ı ra, 11 ~adet 41 Oaooo oııra verdi 

6 c o.oc o - 3 -oo.o o - 100.000 - Sc.ooo L:ra kazanan 
Talihli müşterilerimizden teşhirine müsaade 

fotoğraf 
aldığımız dördünün 
ve adresleri gişemin 

fotoğrafı aşağıda sıralanmıştır. Kazanan 
cc-.mekanınde asılıdır. Herkes görebilir. 

biletlerin asılları 

TEKKOLLU CEMAL'in prers ı l:i: 
daima doğruluk. işte 

: ata~atlı ve yaldızlı söz yok, daima 
canh en yeni birkaç numune: 

hakikat, 

600.000 lira knznnnn tnlihlilcr 
T ek 1\ollu Ccmnlılcn pnraları. 

nı alıyorlar. 

300.000 lira lrnzonnn t:ılihil 
kü~iik hn~ nn p:ıralarını nlılıi.:

tan sonra 'Tek Kollıl <.:cuıallo 

100.000 lirn. kn7.nnnn TIC~'kOZ -
Jn tnlihli hn,prnlaı· 'J'ck l{ol ln 
C:cmaldcn ımı·nlnrmr al<llktun 

~0.000 lira lrnznnan ı\tılny 

clcııizn i t ı g<'misinin kahramn n 
gcıliklif'i Tek I\:ollıı Cl"ı11nlılrn \ 

beı-nbcr 1'0n ı·a gi ~cmiz iinii ndc ikramiyesini nlıyol'. 

DiKKAT ~ Birinci keşidede devan1 etmiyen sayın halka 1 1 /2 iira uçuncu 
keşide bileti verihr. Büyül< ıkramiyesi 150.000 liradır 

Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Kısa Telgraf Adresi: JSTANBUL- TEK KOLLU 

Adrese dikkat~ lstanbul Eminönü No. 27 TEKKOLLU CEMAL GiŞESi sahibi 

MALUL GAZi EMEKLi SUBAYLARDAN CEMAL GÜVEN. 
Hiçbir verde şubesi 

BAŞ, D t Ş 
ROMATtZMA NEVRALJt 

NEZLE, GRiP 
KIRIKLIK 

llan 
KlHahya Sulh Hukuk llftl,;lmllğln. 

den: 

:Meydan mahallesinden Hancıoğlu 

Mustafa Erdoğan ile Zetffa Knhl'a. 
man ve Hasioo Yılm:ızın müşterek 

mutıısarrı! oldukları :Mecidiye m:ıhal. 
lesinde kAln hudud ve evsa.:ı saiı·esi 

şartnamc.slnc.lo yazılı 350 lira muham
men kıymetli hane kııbill taksim ol • 
madığından şuyuun izalesine dair ve. 
rUen karara binaen 26.l·!HO C\rl'la 
günü ant H de mahkeme kalemıode 

açık artırma ile .ııatılacaltlır. Artırma 

ve bütün ağrıları derhal keser, icabında günde 3 haşe alınabilir. 
~-

şartnamesi 5.1-9.lO dan itibaren açık
tır. Almak isteyenler yüzde 10 nls _ 
betinde teminat vermelidirler. Muay
yen l;Ünde usulen nidadan .sonra en 
çok artıranın üzerinde bırakılır. Alıcı 
bir hafta zarfında parayı vermezse 
ihale bozularak 15 gün müddetle ye. 
nldcn artırmaya çıkarılır. Bu ikinci 
artırmada en ziyade artıranın Ozerine 

. . 
~4 • ~ • • • 1 - • • ' 

1 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları ____ , 
r.ı. 1\1. \ · . Dcııiz Merkez S:ıtınalmn J{oınbyoııundnn: 

Adet C l N S l J;cherlnln Fiyatı Yek<Uı 

1 

2 

30 Beyğir kuvvetinde 
Dizel Cencreytur 

45 Boyğlr kuvvetinde 
Dizel Cancreytör 

4400 Lira 

li4SO Lira 

2G!OO 

10960 

37360 Lira 

l) Hepsinin tıı.hmin edilen bedeli 3i360 lira olan sel:l:r. ndct Dizel ce. 
nercytörün pazarlıkla mUnnka::ıası 4/ 1/1010 tarihine rastlayan Pcr~embe 

gllnU .uat 14 te \'ekli.Jet binasında müteşekkil Komlsyonumuzdıı icra 
edılccekUr. 

2) 187 kuruş bedel ile şıırtnamcslnl almnk lstlyen'erin her gUn ve mu. 
nal<as:ıya girmek lstlyenlerln de mezkılr sUn ve saatte 2qo2 ıı:-alık ilk temi. 
nat ''e kanuni bclğeleriyle komisyoncu olmadıkları hal;lcmdnkl '\'CJılka ile 
birlikte Komisyona mUrncaaUarı. (10793) 

P. T. T. Levazım lt1üdüı·liiiiünden : 
ı - Talibi çıkmayan 8 ton Cr:ınt pazarlıkla aıınncnktır. 

2 - M·ıhammcn bedel (26!0) mtı\•nkkııt teminat (Hl~) lirıı o'up pa
zarlık 2-' lkinclktmun 010 çarş:ı.mb:ı gUnU saat (H» da An•carada P. T. T. 
umum mUdllr!Uk binasındaki Satrnalma Komlsyonund.ı ynpılaeaktır. 

3 - lsteklller, muvakkat tem'nat ma':buz \'Cya banka tC'mlnat m,.ktutm 
ile kanuni ves!l:alarını h'lmllcn mczkflr gün ve s::ıattc o lccımfoyon:ı şnrtlnrı 
öğrenmek lçl:ı de her gUn Ankarnd:ı P. T. T. Levazım, 1 tıınbuld:ı l{mncı. 
yan H.ıuımda P. T. T. Levazım Ayniyat Şubet MudJr!Uklcrfnc mUracnat 
edeceklerdir. !CG'.l" ı (1072'>) 

a - •ucc suzwo - ;;wcus zsmuu '"'tfWWW•~ 

UHllll : ASI\! US 
Dasıldığı yer: YAKll Matbaası 

Urr.ıım ~eşriyntı ld::ırt ıoılrn: 
Relik Ahmet ScvengiJ 

Yeni N e~ri.~ 1at: 

Askeri kamus 
Uzun zamanlat:ın d,.rln tetebbU!erl· 

nl inan hamuleai içinde ya§alan bu 

ihıı.lc olunur. İkl ihale arasındaki fark 
ve faiz önce alandım tahsil edilir. İş. 
bu gayri mc."lkulUn ihalesine l<adnr 
blrikmllJ vergi, belediye ve e\•kaf 
borç1arı ile de:IAllyesi alana aittir. 

MU~teri §artnamede yazılı bütun gc _ 
ralte kabul ve itiraz hakkını iskat et· 

eser, askerl edeblyııtımızda. yUrilnme. mlş sayılır. Fazla malQmat edinmek 
mi~ bir \'adiyi aydınlatmnıtta ve ken. isteyenler mahkeme kaleminde mev. 

cut doııyadald ;ıartnnmeyi okuyabl • 
dlsinl taklp edecekler için yepyeni bir 

!itler. (310H) 
çığır açmnktadır. En m:.ımtnz zUm • 

resine kaüar bUtUn askerlik Alemini 
nlAkadar eden bu kitabın, ıılvil mli 

nevver tabal<aya da. c;ol< bilyülc istı:11. 
eleler temin edecel< maJ:lyette bulun. 

duğunu anlt.mak için bir kac; sahile_ 
sini çe\-lrmclc ktuidlr. Fazla olarak 

bUtUn tı:.blı'lcrln l::ı:-şılorına almanca, 
!ransızc~. bazılnrın:ı dıı. 1nglli::cc, 
1tnlyanca ''e Rusea!a.nnın konulmuş 

olma"ı tcrcUme yapacaklnr için bU
yük ko'aylık1ar temln edecektir. An. 
cak bu e er ı.:ayeslndcdlr l:i harbe 

alt yanlı~ tabirler lcullanmamak ve 
tcsadU! edilen tabirlerin medlt:nlerlnl 
kn \"l'amı:Jt mllmlcUn olacaktır. 

ZA Yl - Vcznecllerdrn Fa.llh par_ 
kına Jtııdar otan me.ııafede cumartesi 
gUnU saat beşte bir siyah Jcııtlın e l 

ça.nl!lsı ile içinde yirml beş llr:ı para 
ve bir yU:ı:Gk, tayyare bileli, bir an:ıh· 

tar Jcaybolmu,tur. Bulan idarehane • 
mlzc getirdiği takdirde kendisine be;ı 

Ura vcrllecektır. (31016) 

#(. * * 
Z.\ 1·ı - 1at:ınbul Umnnından aldı. 

ğım 1zmlr llmnn t lcareU bahri mU· 
dUrlüğU.'lden değlştlrdlğ'lm !!Gi/797 
numara1ı liman cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hUkmU yoktur. (310115) llakkı 
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~--------------------------· ''ÇAPA,, Makarna Fabrikası 
Kazila Biraderler Şirketinden: 
"l•'nlH'iknınızın 1895 ~enesiıulcnbel'i makarna ve şchrifC 

ınamulfltınııı bihnkkm kn,,ıuulığı rnı:;bctinl görcnlerdl"11 

l
h~~~ılal'mın, hiı.iııı •'Çapa,, iin,·nn ,.c markamız kelimesini•; 
füıüııc ' c ardına muhte lit J..cllmclcr iUhc ederek, Utibll~ 
hasıl cttildeıi gfü·iihncktc<lir. . 

:\1 nlıteı·em hnl kımızdıuı, nıübaynatların<la aldanma111111' 
u:in n-:-:ıf;ıtla koy<lui:,•umuz "Çapa,, nın l im '\'fl resmine dikk•t 
etmelerini rka cllcl'iz. 

Hu yegane isim \ 'C resmi haiz olmıyan paketlerin fabrl· 
knmızın mnmnHltı olmnıhğı ildn olunur. 

A<lı·e~· ts• ... nhnl tp~ller <'tul<lesi No. r>S - 70 
iws~+1m1~ ..... :•w .. w:E•EZ .... •~11miıi ........................ ,,,~ 
---------- - ------------------

• (1' 

1 - şartnameleri mucibince ıı.zaml 9800 Kg. göztqı ile 60 &det ver11' 
raı ve :ıo adet Silperb:ı. marka pUlvarlzatör pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 3·1 ·910 çarşamba gUnU saat 11 de Kabataşta ıevaıtıl' 
ve mUbnyaat şubesindeki alım kombyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler hergün sö::U gec;cn ~ubedcn parasız almab!llr. • 
ıv - 1stek11lerin pıızarlık için ta;in olunan gün ve ıa.atte yüzde 7,5 ıU 

vcnme parıılarlle birlikte mczkQr komisyona gelmeleri. (108:5:>) 

• * • 
ı - Şnrtname, keşifname ve plAn mucibince idaremizin Bafrı.aa yaptı· 

rııcağr idare binası lngaııtı işi kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmu,tur. 

IJ - J(cşlf bedeli 28117,91 lira muvakkat teminatı 2108,84 liradır. 
ın _ Ekuııtme ll·l-940 perşembe gtınU saat l~ de Istanbulda J{&b,., 

taşta Levazım ve MUb:ı.yaat ııubeslndeki Alım komisyonunda yapııacaktıı'' 
t<•' IV - Şartnameler hergün Levazım §Ubesl veznesinden ve lzmlr ı..rı 

rıı başmüdürlUğUnden, Bııfra mUdürlüğtınden HO kuru:ı mukabilinde aıırı'' 
blllr. 

V - lstek111erin yUksek mUhendlıı veya mimar olmaları, olmadıi<l•r1 
ta:cdirde ayni evsa!a haiz bir mUtelıassısı lnıınatın sonuna kadar l• b~rrıd• .. v e-
bulundurııcaktnrını noterlikten musaddalt bir taahhüt Jdl.ğ'rclı ile temin eta' ıt 
lerl ve 20.000 liralık bu gibi inşaatı muva!!aklyetıe yapmı:ı oldukların• ~ııl 
11eıılka vcnnetcrl H\zımdır. Münakasaya girecekler yukardııı. yazılı vesa 

re• 
ihale gOnünden 8 gün evveline kadar bulundukl:ın mahalli tnhlsnrıar idil .ı· 
sine veya inşaat şubesine vermeler!, ayrıca bir Cennl ehllyet vesllc.a.91 

maları JAzımdır. . ~ 

Vl - MUhUrlU tekli! mektupları ve V inci maddede yazılı k~unt ·~tı · 
llıle yllzde 7,!i gUvenrııe parası makbuzu veya banka teminat mektubunu·efl• 
tl\•a ede.cek lcapalı :zarflarını ek~lltme gUnU ihale saatinden bir saat eV' ti 
ne kadar mezkQr komisyon bnşkanlığma makbuz mukablllnde verrııeJe 
1.1.bı olunur. (10666). 


