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Fransadaki heyetimiz 
Sotyaya da uğrayacak 

HE YE DE 3 KURUS Macar Hariciye Nazırı 
Venedikte 

latanbuı 5 
~or: , ( A.A.) - Havas ajansı bildiri. 

1n ·r 
ınaı~n~ - F:ansız - Türk iktisadi anl~. 
lunan 'I'Ur akdınd~ sonra halen Fransada bu. 
ti üzerin k~cyetı, Bulgar hükumetinin da\'e. 
Cektir. e, f yadan geçerek An karaya döne. 

Cumartesi 6 lkincikinun 1940 YIL: 23 "' SAYI: 7899 

Ven.edik, 5 ( A.A.) - Macar Hariciye Nazırı 
Csaky, bugün saat 11,50 de Venediğe gelmiş. 
tir. 

Diğer taraftan İtalya Hariciye Nazm Ciano 
da bu akşam Rornadan Vcnediğe hareket ede. 
cektir. Orada Macar Hariciye Nazırile görüşe. 
cektir. 

tnAK~ ~·\ t ~ """r" r .. n t~TA l"lRT!l • 1' 'l,\JT• f'oııtR 1(11111"'1" 4fll• TPl,.fnn 'l1'41~f YllZl) • 2~:i70 ı fdattl 

E Milli Şef lnömi TiJY>İnc'l>ı1Pl;i lcll;il,leri r-'1'«.•ında 

Zinede şiddetli, Vozıl"al .;. 
ta hafif zelzeleler o·ldu 

Nakiye Elgün çocu k l arı Erzurum mebusu 

almak üzere dün Erzincana giffi 

lstanbulluların yardımı 
~rım milyona yaklaştı 
Milli istihsal 
floktasından 

Vazifemiz .... 
1ı azan: ASI Iı1 US 

cı_ "rupa h b' hUk· ar ı hlı~ladığı ııralar. 
lı t.~ Utnet b' . 
di•""'ldit ed ır taraftan ıhraca. 

Y01:g:tt, 5 (A.A.) - VilAyctf. 
miz dahlllnde zaman zaman 
hasarsız zelzele olmaktadır. 
Mlllt Yardım komitesine kUI· 
llyetli miktarda nakdi ,.e ayn! 
yardım yapılmaktadır. 

Gıda maddeleri 'fokata sev· 
kcdilmfştJr. Yardım faaliyeti 
devam ediyor. 

Y ozğattaki tahribat 
Yozgat, ii (A.A.) - 27 11k

kfinun sabahı vukubulan zel
zelenin yaptığı tahribata dair 
verilen rakamlara göre Akdağ 
merkez \'C nahiyelerine bağlı 

28 köy ve kasabada 405 ev 138 
ahır ve saman}Jk yıkılmış 234 
ev ve 53 ahır ve samanlık iki 
karakol, 1 mektep, 2 cami, 1 
hususi musahelıe binası tehli· 
keli surette hasara uğramıştır. 

Ezinec' eki zelzele 
Amasya, 3 (A.A.) - BugUn 

Ezine nahiyesinde saa 15 .. 7 de 
Uç saniye suren oldukça şid· 
deli bir zelzele olmuş ve Saray
önü köyUnde ilk zelzelede ha
rap olan evler:den dördU bu 
yllzden yıkllmışır. Bir kısım 

(Devamı 5 incide) 

1 Dicle ve Ceyhan 
nehirleri taştı 

Bir köprü aqağı üzerinde 
42 amele mahsur kaldı 

Irak hükumeti telgrafla haberdar edildi 
Diyarbakır, 5 (A.A.) - Ya- ı mışlardır. Bunlara keleklerle 

ğan silrekll yağmurların Ye e· erzak gönderilmiştir. Kurtarıl· 
riyen karların tesi\"iyle Dicle malarına çalışılmaktadır. Bl
nehri altı metre kadar yükse şeri yolu Uzerinde Çatman ge
lerek KayfsköyU arazisi tama- çidinde kayık işlemez hale gel· 
men ve Esfel bahçelerinin mU· miştir. Kayıkcılar da diğer bir 

adada mahsur kalmışlardır. 
YUzme bilenler suya atılarak 
kendilerini muhakkak mum
den kurtarmışlar, diğerlerinin 
de kurtarılmasına çalışılmak-
tadır. (Devamı 5 incide) 

hiıu bir kısmı sular altında 
kalmıştır. 

Çarığı köprUsll tıkanarak 
Mardin - Diyarbakı~ şosesini 
su istila etmiştir. 

Diclcnin feyezanı telgrafla 
Irak htikümetine haber \'eril 
miştir. Batman suyu Uzcrlnde
ki Jren köprUsUnUn dördUncU 
ayağında çalışmakta olan ame· 
leden kırk ikisi suların ant hU 
cumiylo bir adada massur kal-

Dolmabahçedeki 
izdiham hadisesi 

Dün eski valı Muhittin ustündağ, şim
diki emniyet müdür muavini Daniş, 

Balkan antantı Beşıktaş kaymakamı Rıza dınlendi 
8 şubatta BelQratta ~ 
toplantıya çağrıldı 

Bern, 5 {A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Romanya hariciye nazırı B. 
Gafenko ve Balkan Antantı rei. 
si Balkan Antantının 8 ıubat· 
ta Belgratta içtimaa davet etmiş
tir. 

Natioal Zeitugn gazetesinin 
Romany.adaki muhabiri, Yugos. 
lavya tarafından Türkiye hakkın
da ileri sürülen itirazın, İtalyanın 
nüfuzu ile bertaraf edildiğini ha
ber vermektedir. 

Diğer taraftan, Basler Nach -
richten gazetesinin Macaris~ 
muhabiri, Romanya ve Bulgarıs· 
tan başvekilleri arasında yeni yıl 
münasebctilc teati edilen telgraf
larm çok samimi bir lisan taJI. 
_dığmı tebarüz ettirmektedir. 

SabıTC vali ·vsiibıaa'ğ ain1eniyor 

Basım kooperatifi 
Dün umumi heyet top

lanbsı yapıldı 
(Y ~ S incide l 

(Yazısı tkinci sahifeaeT 

Günlerin Pe§inden: 

----------··---------'---
Harpten habersız 
insanlar alemı 

tel' tar f en tedbirler almıı, t' ~rrıı:ıc tan her ihtimale kar
~'•nı ette normal iatihıal 
''!'i ~ arttırnıak laznn geldi. 
~!ti, e·tı umumiyeye izah et-
··ı~. ·r müddet aonra harbin 
~ ~I ~l'a ıit'~yet etmek tehlike-

llııtııı ~c:a ıhncatı tahdit için 
::• re~ . t~dbirler yavaı ya-
l 1\0.:...... tildı. Fakat memleket· 
et -·uıaı · 'h h ~ .. ıstı sal hacmını geniı-

e ~~i ıç~ yapılan tavıiyelerin 
~'Yor. Yhetı olduğu gibi devam 
\'ı)· • atti 

Finlandiya tayyareleri Sovyet hallan üzerine beyannameler atıyor 

Finlere teslim olan bir ialjyare 

(Cenup Yıldızı) adındaki 
bir geini Uo arzın cenup kut
punda bir keşif scyabatJno çık. 
mış olan Amiral (Byrd) in Ye
ni Zeland'da (XellingtOn) a 
vardığını ü~roniyoruz. Bu meş
hur Amerikalı kAşit yolda gl 
derken Rata adasına <la. ni;ı·a· 

mış. Fakat Avrupa hnrbinhı 
tıçüncü ayı geçmiş olduğu hal· 
de henüz bu ada ahalisi harp 
ten haberdar df'ğillcnniş. Ada· 
da dokt.orluk ve mühendislik 
gibi bazı vazifeler ilo çalışan 
,\vrupalılar harp haberini işi
t ince rahatsız olmuşlar. 

ı •Yttler· •. &on ıünlerde tark 
e ile ımı~ı .tahrip eden zelze. 

t.deıı .~~ _ vılayetlerirnizi tahrip 
~İa -·ıı· gyan1-rtndan sonra bi
ı . ••ıı 1 • ih 
fı hi .. le ut &alin 11.rttınlması 

ttlı! but •t daha eheıınmiyet al-z· Unuyor. 
li.ı. ıra 2:el l • . 
""et rn ze e ifetı yalnız fe-
~0k Yur't~~ka11na da~il.. olan bir 
utp olrnaıc şiarımızı., olurnüne ıc· 
~ ki§İnj t. kalmadı; yüz binler· 
hırlii rr:h utün ha}'atlarında bin 
diılerind l"unıiyetrelc katlanarak 
:•hildikı:~· tırn:ıldanndan arttı. 
1 _-Jcıa.... ..1 taıarruf?an da top• 
~ " 10llld"" f l.k rı kurtul u; e a etten hayat-
lıtn~!l:?r rnu§ olan Pek çok va. 
lalarıınak ~aralanmak, yahut haa-
•u 'llOla ·1 • • ı-u olma YI.s~ e . ıstihsal un-

Cıtrp vi~ kabılıychni kaybetti. 
tnrrıt.kal ayetlerinde su basan 
~ ... aı:a. gelince, buralarda da 
~~ri toh~çınde çiftçilerin ektik. 

1 •r çok kö ~la~ m~hvolmuıtur; 
arı ile b Y er ınsanları, hayvan· 
~lılarrn tah~her harap olmu~tur; 
"l' de h" rıbatına ull"'ayan yer
~hrı ın!crce çiftçi ile beraber 
l<lnla.r, ::ı:•rnat aletltri ve hay. 

tıl ''hıy artık bugWı yokolmuı 
,,...,,. 01". 
''•tıı b .. 

unyemizde bu kadar 
(Devamı 5 incide) 

70000 dolar verilecek • • 
ıçın 

Helsinki. 5 (A.A.) - BugUn.. r 
kU Finlandiya tebliğinde, Kare. 
li berzahında bir tek Sovyet ta_ 
arnızu yapıldığı haber veriL 
mcktedir. Ladoga gölünün şi. 
m.alindc, iki Sovyet bölüiü bir 
Fı.nlandiya mevziine taarruz et.. 
mış ve 150 nefer zayiat vererek 
püskürtülmüştfir. Suamosalmi • 
de kuvvtli bir Sovyet müfrezesi 

(Dr.vamı 5 incide) 

Rusya 
Romanya ya 

taarruzda bu
lunacakmış ! 

Romen Krah Sovyet 
, hududuna g;tti 

ı ,(Yazı.n 5 incide) 

_ __ .._.. r ... .... . 

••• -

.. . 

~ Fi>ı1aııaiyaa<.t göller ıı.zcrinae askeri nal•liyat (Hav<ida bir Sovyc't ta1111aresi görüWyor). 

Her halde Amiral Byrd Al' 
ru1>4dan çok uzakta olan hı 
im.anlara harp haherinl 'erlı 
do rahatlannı kac;ırnıamıt
olsoydı elbette daha. iyi olurdu 

Malfım ya, \'akt:lyle uğradığı 
hir hastahğm tooa' i. 1 için 
mesut bir adamın gömleğine 
ihtiyaç gören pa<ll!jnhlardan 
lıirl ülkesi dahilinde hnkika· 
tl'n ml'sut bir adam nrnnıış 

.\:·an ınış, taı·anmış, nihayet: 
- Ben mesudum!,. 

Diyen b'r tek adam bulnna· 
bilmiş. Fakat bu adamın ilze 
ri aranın<"a sırtında gömlek 
llulıı nnıadığı anlaşılmış. l•lkrl· 
mi:t.t:e hu a~n"(l.a mesut ndam· 
ır,r ,·ar~I\ hunlar ı:i;mlrk izler 
cJei:il. fakat harpt<>n h11benılz 
olan in~anlardır. Amiral Byrd 
Uata adası ahaltmno haı·p ha 
bertnt V<'rmek1e zıhallılarııı 
sa.&<letlerlnt lhlll etmiştir! 

HASAN KUMÇAYl 
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1 ıw 
lelzelenin d erslerı 

Köylerin. kasab3.lnrm 
'&in harabesi UatUn 

, §ehlr. 
de dolaşan 

oir feliketle karşı karşıyayıı 
Bu f acla karşısında 
tındaki tek paltoyu a 

millet 1511'. 
çıkta kala. 
bir olgun-na verecek derecede 

luk ve kalp yakınlı ğl göster. 
mektedir. 

tandaşlarm 
yabancı. 

ktedlr. An. 
ar sade. bu 

Büvllk varayı va 
ve lman hlas~ taşıyan 
lann eU tedavi etme 
ca.k meJ!eleyi bu kad 
kadar basit a.ddetmem lz lhnn- · 
dır. 

mız:da.. ru. Felaketin şuurları 
humuıda. hayat telak 
bir takım yeni mcfh 
vermesi liıznndrr. Bu 
tar nelerdir? Bunlan 
'lulba etmek mlimklln 

kimizde de 
umlara :_\.'er 

mefhum. 
şöylece 

dür: 
eri kanuna 
oloji bakı. 
mecburiye. 

!8elerlnin' 

r - Tabiat hadiset 
·'lbidir. Memleketi je 
""lmdan iyi tanımak 
•inyedlz. Tnbtat hld 
bir kanuna tabi ol 
nun da bu kanunlara 
re olunduıfuna lnanılm 
mantarda zeluJe, ve 

du~. o. 
ş;öre ida. 
ayan za. 

umumiyeL 
le jeolojik hadiseler tevekkülle 
karşıla.ntrdı. 

MfNJ olarak. Erzin 
ni &l&bUlrls. Erzincan 
mil!di senesindenbe 
h!lyUk zelzele 1?6rmU 
rfen tnp edilmiştir. 

can çebrf. 
~1000 

rl 16 defa 
~ ve yen! 

Vasat! oluak 75 senesinde 
b~r defa Erzincan şeb 
t"Unllmue ve 73 sene 

ri yeniden 
eonra tek. 

Bu mUddet rar harap olmuştur. 
?.Ufmda şehri bir bq 
ya çekmek. metell k 
inşa etmek akla ge 
ÇilnkU hld115elerln 
iiakkmda daha doğrusu 
mizm hakkında ciddi 
sahibi olamadık. 

ka eaha. 
aya üstüne 
lmemiştlr. 
kanuniyeti 

deter. 
bir Uıanıe 

sf umumi. D - TUrklye araz! 
vı.ıtle zıelııele mmtak 
h!unmaktadır. Arzın 
'•-::len muun otan nh 

Ul içinde 
zelzele. 

alan var. 
. 8 . . otmıyan yerleri va 

7.C':? mmtakalan uzun 
rdw. ZeL 

zaman. 
hrtbatma İ 1 ıerf Rlr.eleDJtı ta 

J. '"'ı koyacak tedbiri eri almaya 
b ,m,~ttr. Tabiatla mücadele 

annı isti&. n.rı ıık t:ıblatm şart.1 
ır lr ederek temin ed Uir. Biz bu 
t .ıs usta hemen hf ç bt r tedbir al. 
mı, olanlar araamda det!Uz.. Se... 

Jlğe kadar bebl bl~m lğnederı tp 
tıer eeyimbt taklit 
medeniyet Ahumm ıel7.ıe 
takasmm drtmda bul 
ııelııele fellketinin 

ettiğimiz 
le mm. 

unmut ve 
kotıektft. 

milli blr hldl1e olarak 
'ftrlerin ruhuna yerleem 

mU.nev. 
emil ol. 

mamdrr. 
~lzele mmtakalan 

dan bizim için bUyQk 
ve müşahede mevauu 

bu bakım. 
bir tetkik 

dur. 
yUt Ok. Akdeniz kıyılan, BU 

)'&nuauıı aahllteri dil 
yılı zelzele sahalarını 

nyanm sa. 

eder. 
tqkil 

dlaeel k&r. Buralarda tabiat hl 
twnda insanlar binal 
kavemetinJ temin edece 
rl oldukça muvattak 
etmişlerdir. MUtehMS 
tıun binalarm temelle 
tılanna ait huausl~'etl 
nu bildirmektedirler. 

ann mu. 
k ~rele. 

ıyeUe elde 
ıBlan bu. 

rfne •• 
er otd 

bakımdan Mlhıevverterin bu 
TUrldyede zelzıeleyi 
lltm. eehtr. t.etmtt ve 
11elesf olarak cidd! eu 
ktk et.ıne!ert iktiza ed 

bir fikir, 
hayat me. 
rette tet. 
er. 
kuabala.r. YarmJd eehlrler. 

:fr~ylu muhakkak b 
ilimle meeguı kafanın 

f r fikrin. 

malıdır. 
eeerl oL 

SADRI ERTEM 

iYirmi yıl enel iri Vakıt 

• ••••• .. , uno 

Dünkü yaim urlar . 
A#D&k 
devam 

!)Qa -...& tıetı. ~ 
poa re; "lakte t&du taaııum 
•balfUJ'. 'fapunm tllıt fi ddet1 ~ril 

ynıu • JIOlcu· lılıfmı tü - bal1Da ko 
1ar ,.. dlaJettM kadar 8U lçlllde, 711 

mec~ bir b&malm mtmda ~ 
otmuftur. t.t&n!ıuıtm ~ 
de bayte blr nıaua.ra 

tıtr JU1D. 
bcıg olmasa 

pnk. 

:e -> 
Camarte.' 
6 l•.Kl'ft. 

Pazar t 
7 ti.Kin. 

• 
~ 
< 
t-

~ ZI tide 1 
ıcaum 8' 

'7 Zllt<d< 1 
Ji:acım ı 
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Gfht._ht T il t U 7 
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1"1ll f'..zem 1 
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D 1 b h d k o • d. h b A d. • Avuslralvah as~cer, o ına a çe e ı ız ı a m a ısesı ıerin kolların1a 

Dün eski vali Muhittin Osı ündağ, şimdiki emn;yet müdür 
muavini Daniş, Beşiktaş kaymakamı Rıza dinlendi 

AtatilrkUn aziz nişlarw ziya. 
ret ~nlerinln ikinci geceginde 
Dolmabahçe sarayı kapısında 
on bir vatandaşın ölilmUyle nf'. 
tlcelenen hidi!ıe şahitlerinin i. 
kinci ağır ceza mahkemes1 tara 
f mdnn istinabe yolu~lla dinlen iL 
mesine dün sabah ta devam c. 
dilmiştir. 

Suc;Jularda.n fiıııdf kf O:>rum 
\•:ı.fü5l ve eski lstanbul polis mU. 
dUrU Salih Kılıç bu ecler mahkc. 
meye gelmemiş, avukatı ve df. 
fter mnmun polis mUdUr muavi. 
ni Kiımrra.n hazn- bulunmuştur. 

İlk olarak dinlenilen şahit. 
bldJse gecesi 17 yU,tndaki kı. 
ıt ez!lerek ölen devlet ltmanlat'l 
umum mndnHl Rauft Manvam! 
refikası I.Ahlka Manyıuıtr. Şahi' 
'iUDluı aıilattı: 

LAHtKA MANYAS FActAYI 
A.. "\'LA TIYOR 

1 

"- lUdise~-e kurban giden 
Iazun Birun Atatllrklln nAşmı 
s;ilndUz mektepteki a.rkad&Glari. 
c ~varet etmişti. Gece de beni 

götUrmek istedi. tkf kız:ıml& sa.. 
ray önüne gltiıfüniz zaman çok 
futa izdiham vardı. Halk yavq 
yavaş Uerllyerek saraya gtrt • 
vordu. Fakat biz kapıya doğru 
valtla.ştığımız r.aman birdenbire 
önde yilrilvenler durdular. Kapı. 
nm kapandığını işittik. Bu mra. 
da 1&&t ona geliyordu. Saat on. 
bire çeyrek kalaya kadar bekle. 
dlk. Saraya girilmediğinden 
~hrin her tnrafmdan gelen halk 
meydanda ve sarav kapısı ön\ln. 
de blrlkmlşti. bdlbam gittikçe 
artıyor ve halk sıkıştıkça mkı§ı. 
Yordu. İşte tam bu sırada yanı 
saat 11 sularında bilyOk f a.cia 
oldu. Bir saattir kapalı duran 
\t1.p1 btrdenbtre açıldı ve btribiri 
llJıerine yığllan. n~teıill atıvarl 
Pollalerinin allan ta.rafından 
sarayın ka.rıısma do~ itilen 
halk birdenbire açılan bpıda.n 
sa.rav bahçesine doğru kaydı. 
Bu. bir giriş değil, 8.deta bir 
mani ~Unde topla.nan sellerin 
o mantin kaldınlmasile birden 
bire mllthiş bir tazyikle hareke. 
te geçmesiydi. itte bu sırada 
halk arasında. feryaUar. inilti. 
ler başladı. Ben de tazvflrten 
kendimi kaybediyordum. Birden 
bire önUmde yere düşen bir a.. 
damm Ur.erine yuvıırla.ndmı. 
Ben kalkmak için çabalıyor, al. 
tımdaki bic;aro ise takn.1101!1 et • 
mle etlerile boynumu sıkıvordu. 
Bir a.ra kurtula:bUdiın. Blr a. 
danım eteklerine ~'8.pışarak: 
"Ben.! kurtarm!,, diye bağır. 
drm. Bundan fl011rutnt bllmlyo. 
nım. Kendime geldifim ı:aman 
c;amurlar l~lnde yatıyordum. 
Çantanı, eldivenlerim, ~pkam 
kaybolmuştu. Elbisem netQne 
dllştUftlm ada.mda.n bulutığmı 
zannettllf m kanlarla kanlıydı. 
Cocuklarım yanımda voktu. 
Yannna gelen biris1ne çocuk1aıı. 
mı sordum: 
"- Sen kendi canmı kurtar. 

dıfma dua et.,, 
Dedi. 
TesadUf en bir tanrdığm oto. 

mobiline rutııyarak evime gel. 
dim. Çoeuklarım yoktu. Kocam 
geldi. Derhal Dolma.bahçeye gi. 
derek aradı. Nlhayet ZUkCtr bas 
tanesinde yavrumun ölUsUnü 
bulduk. •• 

- Siz.oc Mdfse neden olmll(I. 
tur? 

.. _ Ka.nı ka.oa.Wmuaydı, bu 
facia olmudt. Ka.pmm b.pan. 
maaı yerine lntlıamm tmnln1. 
kapıdan nı:ıer dlirder sfrccek ft.. 
kllde tedbil"ler alınn1m Jl.zıin. 
dJ." 

Bu sırada auçlut&rdan e.akl 
ı>olfl5 rnUdilr muavini KAmrran 
söz alua.k dedi ki: 
"- Şahit. Uk gün kızmm 

mekteple a~'tll ka.}')ıdan EeÇtfği 
~ ~lutlıa.mın yerinde oldu. 
~u BOylfiyor. Buna g5re aca. 
ba f &ica Polisin tMblr15lzllğt yU.. 
'ttlnden mi olmuıtur? .. 

IAhlka. bu ıua.ıe ~y!t cevap 
\'erdi: 

••- Halk mUtemadlyen gell. 
vordu. Mademki kapı k&panm!f
tı. mç olmazsa. eehrln her tn.ra.. 
f rndan san.va. ~ele-n yollar ka.. 
DanlT ve halktn saray önUnde 
bfrlkmeme& temfn ~Demez 
m~vdf ?" 

R•ır-~ " -rs T ~'lıflı:ııı "'""· 

Hadiseye kızı kurban giden ı ahika 
ı"1anyas başından geçer.leri anlattı 

5Öylcıdiler. Partiden çıktım. Sa. 
at dokuma 5a.ra.ya uğrıyara.l< 
uya.ret vadyetlni dah11deı:ı w 
hariçten tefti§ ettim. Normaldi 
Sonra oradan Slgllye gittim ve 

va.sın kızı 17 yqında Füsun ı ~·eti umumfvi'mni da.ha evvel orada facia haberini aldım. 
dlnlencU. O da avnen annefilnin ' heo beraber cİUşflnmUş ,.e tatbik Derhal poll.s sa.ııtra.~ma telefon 
sözlerlrii tekrar ~etli. §ekillerinl ka.rs.rlaıstınnıştık. A. ederek ta.f sılat i~tedı~. San~raı 

MUHITrlN USTÜNDAGIN tınan tedbirlerde bir noksan ve 1 meınuru ~na b\'lyl~ b!l' ı:Adıg~. 
SöZLERf bata olduiunu zanııetmjyonım den haberi olmadr~ı soyledı. 

11 •--'·'be ı ~ · 1-'"akat tiç dakika sonra telefon 
?u.U~ı n eski ırtanbul \'a. Ben, AtntUrkU.n ''°n haflanu. i!derek facia ha.bereinl aldt~ını 

li ve beledlve reisi Muhittin üe. ~a. belediye ve vilavet.e.dnha ya. ~e maale$f ölenlerin olduğunu 
Ulnda.ğ ça~rnldı. Sabık vali de Km oldugundan Partide ç!"hı;ı. bıldtrdi. Su facıanm nokt1an \"e. 
şöyle ifa.de verdi: maya başla.muıtrm. Ger..e~en de \"a hat.alı tedbirlerden olduğu. 

"- Hıidise ııırrasmda saray. orada k~lıvordum •. H2dıse ge. nu z:ınnetm!v\>ru!lt. Halkın zi. 
da <ieğjJdim. Onun için sizi mü. ~ ~e~~ra mısa.fir olarak varetlnden dalı& bir gün evvel 
~ede.n:ı üzerine tenvir edemi. mtti~ ... ı~Udeld bh· evderı t:ıe kolordu kumandanı oolfs mUdil. 
yeceITTm. Yalnız tedbirlerin he. fon ettiler ..:e bn.st.aland.ıgmı rUnUn i~th-akile tonlanmış ve 

Lisans talimatnameslnın !~0d~:!~~
1

~ ~~~e~~! 
ıiyetleri kararlaştırmıştık. Ben. 

tatbikine başlandı ~~~;~!~0 ~~l:~a~~ 
tııt.a.nbtil tJı:ıtversUe&lnin edebiyat fakulteS.lnde eimdiy~ kadar tat.. aldıınmız. tedbirleıin iyi netice 

bile edilmekte olan sertitika a-ulü, Maarif' Vekilliği tarafından ıteğfıtL verdlqinl t?örmü~Ulm. 
..u.re.t, Avrupa Unlversit.cılcrinde olduğu ı;tbl liBallS usum §ekli kon. Netice itibarile faclanm içti. 
muıtur. Bu husuata fa.killte profeaôrlcr :aıecllal ta.ra!mdıın hazırlanan nabı kabil olmıva.n bir vaziyet. 
talimatname Maarif VokJIUği tarafından da ta.sdlk edllorelr gelml:;stlr. ten doğduğunu zan.oodiyonım. 

Talimatnameye göre. edebl)'·at fakfiltcsindckl tahsil \'e ilml çalış· Böyle fevkalade ıa.nıa.nlarda bu 
malat aonunda fllpıle.cak imtihan net.ı.caıl talebeye lisans diplomaısı sekilde facialar çok olmuştur 
vorUeeektJr. Ltaans Uim şubeleri: fel.5efe,. t&rih, coğrafya, Tllrk mo- tngilterc kralı Jorjun cenaı.e 
lojiAl, Arab vo tnı.n filolojUerl, l'&§Jl-'aD ya.hancı diller fılolojilerl. csld merasiminde Londra gibi bir 
ön Aeya dUl~ kU.sik diller olmak tızere 8ekiz !iUbedir. verde 130 kişi ölmü§ ve bir de. 

fa da Ruzvcltin bir nutkunu din. 
Edebiyat fakUlt.eiinln berbnngl bir ilim şubesinden lls.'UlS dlplo. lemek istivcn halktnn 25-30 kl-

mıw ala.bilmek ç1n bu eubenln busualyet.lne göre, muayyen serllfikn. i 
lard&n blrt Wll olmak tlzore en aı dördilnll a1m,tf bulunmak şarttır. ş can vermiştir . ., 
Alınan ıertiflkanm aeçlllf ve terkip tarmıa gl5re tedrlil llsians. serbest - Kapmm kapa.om tekrar a. 
Usan• olmak llıere ild tllrlUdllr. Se.rtJfikalarm terldb tamnda de~· çıldıfmdan bahsolunuyor. Bu 
lit yapm"" tallm&tnamenln umumi hUktlmlerlne aykırı olma.malt bımuslarda kfm emir vemil§t.fi. -. BiUyar mueunu:ı 1 
Gartilo faklllte mecllaln1n eaWıiyet1 dahilindedir. Talebenin eahst ça. "- BuılJa.rı biltnlvonım. Ge. 
Ltşmalnnıu ve hnztrhklarmı tıuızlm için fa.killtedc takrir derslerinden ı ed ı· 
bqka 8eınlııer ft tatbikat catrşmatan ynpılı:ıc:ıkttr. Gerek tedris lisan- QCn 00 5 e po 18 santral memu. 

nı benim emir verdiılimi .söyle. 
sı ve gerene aerbest lllans alabilmek için talebenin f&knlteye on u mlş. Halbuki ka.tiyen böyle bir 
ekiz 8Ömestr devam etmm mecburidir. lmUhana girebilmek lçln şey \"Oktur. Memur ya vehm~ 

derslere üQte Od nispet.inde devam etmek, verilen vazifeleri tamamen kapılmış veya hatırmda vanhş 
ynpma.k JAztı»dtr. ,\t!ılmtstır. F.ı:..'.LC!An Mft 'hA_ 

TczU aertifika tmtihalu tçül dıe -ın1neı- - _..., t..~ta d&rt~ dl-~;['.~udô--:il.~ lp ""r'--C.ı 
m01!tr devam etmek ve bfr yabancı dili lruaursua bilmek saruretf • menıtırundan malQmat İ~i. 
dIT. Ltwıe sertifitalarmm lmtihıı.nlan tçfn. §ubeshıce blr mıı tayine- &. vani kendislle telefonla gö. 
dilmlç1ıe, talebe bu strayı takip etmeğe mecburdur. Teıll imtihanlara rilştUğUm esna.da facia olup bit. 
da GUbeshice ayn blr tarar verllınffJ değllse, ancak diğer llç aert.ınka mişti. 
ıılmdıktan 80nra girllebHlr. Tel:ln mfid.alaı:ısı. eubcsince verilecek k&r11- - Eznirler;ln sarayda bulunan 
ra ıere. lmt1hand&n evvel veya eonra yapılabUf.CeltUr. vUksek rtıtbell bir subay tarafm. 

Bir hntlhanda muw.tfak olmuş saydma.eı için talebenin on Uze. dan verildiğini duydunuz mu? 
rtnde.n en u altı numara almtf bulun.nuı.st eart,tır. - Evet. bunu işittim. Tesbi. 

Halihazırda faknltenln h<>şincide.n itibaren eon &amestrJertnde bu. U için çah§tım. Fakat muvaffak 
lunan talebeler, eski talimatname ahk&nma t!bt tutulacaklardır. U- olamadrm •. , 
ı;Uncti ve d3rdilnc0 el'lmestrde bulunııntarm hangi tnllmatnamcye tAbl E'Ml\1YET MODUR MUAViNi 
olacak lan hakkında t'akUlte mecUıılert tarnf'nıdıuı karar vcrllecekUr. DANtş.tN tF ADESl 

Okullarda yardım faaliyeti 
&bele feWc:etudelertne yardmı makeadlle flnive.rsfte ve okullar

da faaliyet devam etmekltdlr. Ştm~ kadar yapılan yardnnlarm mfk. 
tan "'1dur: 

Resmi Ukolnil atretmenJeri:21T.21 Ura, resmt Jlkokul Webolcrl: 
727,30 Um. 1309 ~ ~ 

ıtam1 orta. li3e n sanat okul ağrgtmcnle.rl S72.9S. T'emn! orta., lise 
ve sanat o.'1JtJan talebeleri: 1117,20 Ura, 995 parça eşya. 

TUrk hu81l8! 11"" orta Dk d~U okullar öğ?'ctınenleri: 137,1~. 
ta.lebelerl: 487 El lira. '61 parça ~ya. 

Eenebt ve ekatlt:vet olrtınan ta1ebeleırl, 9:5.8S Ura, ıo pa.rc;a nşya... 
TeberrO iflerl okullarda bUyQk blr bula devam etinektedir. Her 

atın alman tıfltfceler llaarlt M'Od!lrltiiiln" bfl(!fıitmektedlr. 

j KISA HABERLER 1 
Şehirde: 

* Triyeate komolOIRlmUS Rltat. 63. 
ıa dUıı abab •mplon .upreıın. ı. 
tatyada:u ~Ur • 
Koı:ıaolowmuz bılg1lnlvde An.kar&. 

l-' gtdenk hQltQmeUe temuta bu.'u 
llaca.k ve Od h'ltta kadar burada kat 
dıktao 80nra ~:ve dOneeekttr. 

• tnhl11.rtar tdareal yeni yolcu 
aaloııa b.retamdakt Kalonder ha • 
nma nakledllmtfttr. 

• Fatihte Sa!de adında b!.r Ju.. 
dm bıu tutmae bir eobktan ge
c;41rken ayafı kayarak dtlımilt, a. 
Y1t.lr kınlnut ve kaldmldılı Guraha 
huta.ııeatnde uJradıfl SUIDlU ne.. 
tıc.lnde lSlmtı.ıtıt. 

• Beloı:ıelmlle! tçk1 aJeyhtarlan 
Cemiyett Entr:ıca,, ıelıe1e feltlı:etl 
dol&yıııile Türkh•e Yee{tay cemJ. 
~-etine bir tee&tllr telgra.tt g(Snder. 
mf~t.lr. 

* Tilrkiya Akıl HıhıMlhh• Ce.. 
mtyetJ senelik t.,~ mart.ta 
topl&naeakm. 

Memlekette: 

* Bh·k.-ıç günde!lberl !ıke:ıduUnd& 
bulunan Pa.rU Mü!ettıf1 Huc Ref!t 
Tp.ktlt Adaııe.ya. haTeket etm!ıtır. 

4t Adau Minl menst:ea.t tabrlkuı 

fi Adanada ı&ı6 Betıwnden ıuı.. 
mı bq1ıyan humm&b bur taaılye~ 
sonu buıtflne k&d.o.r 2~ k.tıomctre yıı· 

ya kaJdının, parte., ııaf&lt, V4I pe 10· 
lu ppılmıf ve bunun t~lıı yarım mtı. 
l'OU Ura aa.rfedilm!ftlr, A)TIC& 20 kl· 
toınetnUk yoı tamiratı ~ur. 

• Bırknç gQndenberl Edirne ve ha. 
vaUGnde kara bir lt?t htlküm mırmek.. 
tedlr. Ersene nehrl sulan yWısalml§· 
Ur. 

* Kaab& ~ Çoraklı Ha. 
Ud!A evinde 28 BlrtncfklnUD poeaS 
eoba borusu ytızttc~n aça.Jelde tu. 
WfmUft ev luanun ~ b&lde 
aöndllrillmu,tnr. 

• Besnldo ymll blr htllramet lto.. 
nail va mektep blnuı tıı.pama bq. 
lamıııttı?'. Aynca mabah&. eebıe ve 
ınayva hıLll inJUJ IQ!ıı &l bııledlyd~r 
ba.ııkuıudan borç pan. almacakt.ır. 
~MM b!Urtlelı beledly. blna.lma 
2-' bin ıtra ııa.rfodllınl§Ur. 

* Yukıın Nazillide ter haft& pa. 
:zar 1.-uruldu#U gibi A§alı Nullllde 
d4 bqk& bil' J(ln pazaı lrurulmuı t• 
tA.nilmetı..&r. Bunun. halk lçln ko. 
laytık olaca#J, 1ı.11ylllı:lln allf ve.r:tpnt 
arttıracağı ve Beled!N'e va.rldııl ge. 
~ Ut.rt sUr'.llUyor. 
~ Aydmd& Halkevt Atmtık Kureu 

b!trn!o. 100 ~çten 37 .ı muvıı.t!akt· 
yet kazanıp vesika &lmqtır. tldnef 

Eski Bevoğlu kaymakamı ve 
şimdi lst&nbul oolis müdür mu. 
avln vekili Danie tc ~unlan an.. 
lattı: 
"- Ben Dolmabahçe de atı. 

nan tertibatlar&. yardımcı sı • 
f atile bulundum. HMise zama. 
ru orada değildim. Fakat, vaka 
her halde f ula iidih:ı.rn yüzUn. 
den ileri srelmlgtir. 

Zira icap eden bilttııı t.edbir. 
ler almmT§.. kordonlu kurut. 
muştu.,. 

Be§ikta.ş kaynl&ks.mı Rrıa da 
dedi ki: 

"- İmkan dahilinde ol.arak 
alman bütiln tedbirlere rafmen 
fazla tehacüm on bir kf§inın ~ 
lllmilne ee.bep olmt\§t.W', 

Saray ka.pISmm açılıp kapan. 
nıa.sı da nihayet bir tedbir sayı. 
labfllr. Hil6nünlyetle yapılan 
Dut şeylerin çok defa fena neti. 
ce \?erdiği göriilmtl§tUr. Bundan 
klınsenin mesul tutulması doğ. 
ru olamaz.,, 

Fakat Beşik~ kaymakamı 
evvelce mllfetU~likte verdiği L 
fadesinde "Kanıyı kapa.tma.k 
~ok fena idi ve kua onun ,.n. 
zUnde.n olmUftur.,, dem!§ti. 

Bu ba.tırlatılmca: 
"- O zaman. dedi. bunl&n ö.. 

tekinö den berikinden işitmiştim. 
yle ifade \'erdim ... 
Nihayet sıra o zaman &ara:y 

içinde bulmıara.k kua.nm cere.. 
V8.D ta.rzmı ıgören t st!klAl gaze. 
tesi sahibi Niu.mett.irı Nazife 
~elmi§ti. Nizamettin Nazif, a. 
iman Wbirterhı zntıkemmelli. 
~inden. dil{er memleketlerde bu 
tribf vakalarda da.ha çok kur. 
banlar verildiğinden ha.hsettik. 
ten sonra: 

- Polise ~k teşekkür etme. 
ildir, ki kazaY1 1U1Cat on bir va. 
tandaş ~bi az bir mfkarla at. 
lat.m1ş bu!unu~·oruz.,. demiştir. 
. Şahltlerden bımJamun adre. 

ı:ıı h~lunamadı€Tnda.n dlnle.nil. 
me!ennden vaz g~Jm1f ~ ev. 
r3.krn !ı:mit ~ "eza mahkeme. 

umumı n-1'-'''"'nlffi,,• 1'11'"' ılıı• tJıvtn ku?'ll ~~smıııhr ~ ... ır. 111,,..,, ,.,. ııcıt. sine ~Ö?ldP.rflmı>f>h:ı~ karar Vt.ril. 
!M'tllM\,tlP nutlr fbıu•dfF ımlştlT. 

Türk bayrağı ! 
Yazan : Hikmet Mii11if 

U mumt Harnt.e ÇanakkaJe)'t 
ihraç teşebbill5U, bilııass' 

AvuıııiJ'alya ve Yeni Zeland 81-
ker~rinin iştirakile ya.pılırkel' 
tardedilml§il. O devir e:eç~~ 
)imdi A vuetralya gaz.eteleJ1• 
rUrk askerini. Çanakkalede ;.,. 
vustralyah neferlere el verırkeıl 
'fÖSleren resimler neşrediyot· 
Brltanya İmparatorluğuyla ara
mızda. mevcut dostluğa ve ınU. 
tekabil ya.rdnn va.a.dlııe bir ~ 
ret olacak.-

Fakat tezahürat bununla k-sl• 
mıyor. Daha diln şehrimize ge
len bir Avustralya gazetesfn!Jl 
bir sa.hl! esinde Avustralyalı 85-
kerlerln. kollarına "'dövme" yııP. 
tıklarmı gösteren bir resim gör" 
dllm. Bu resmin a.Jtındnki ysl'• 
Avustralya ıuıkerleri ve umuıni· 
vetıe lngil!z neferleri arasın~• 
bayrak şeklinde dövmcierttl 
ra~böt bulduğunu bildirivordU. 
"Coni'' ler kollarına İngiliz " 
Fransız bayraklarını işletiyor" 
larmış. Yahut Türk bayra~nııı .. 

Erkekleri dövme vaptrrmd• 
sevkeden haletl ruhiye mal~ 
dur: MuaVl'en bir gaye peşinde 
son dereceyi bulmuş bir heye-' 
e&nm remzini, vilcudundn ~· 
mak arzusu?.. Aşk ve harareti 
son dereceyi bulmuş in.sanlaJ' 
da, kollarına ve ~oğilslerinc ~~ .. 
~lilerinln resimletin iş_letlrlel'• 
Gün ~tikçe Britanyn tmpaı:8" 
torlu~un bire olan sevgisi d6ı 
qk derecesini buluyor mu det
slııiz!? 

••• 
Büyiik söz 
söylemek 

D Un bir yazı yazmıştılc
Basl, kaıaamn uğnlyarsJt. 

silinmiş. Demek istediğimiz 6tl 
idi: 
Çoktandır bevnclmilcl siyat!Bt 

aleminde büvük sözler işitllınef. 
ôldu.. C&libca.~ -'DüyUk IQ'.et1 _.. 
ta. btiyUk söz öylemc!., a.ta.slS. 
zilnün hikmeti ruı1$ldı. Ağıt-' 
larm ölçUsU yavaş ~"a.VB§ alınl
YOr. 

Bir vakftıer, Nasrettin ffD• 
canın bir heybesi çalınmış. g0; 
ca ertesi 2'iln kahveye gelm.lş .. ~ 
sesini yükselterek: 

- Heybemi kim çaldıysa ge
tir!p bıraksın. Yokea ben yapl!'t 
cagım1 bilirim! diye bir tebdi 
savurmuş. 

Hevbeyi çalan adam bund 
işitmiş; yahut birisi kendiıtn° 
haber vermiş... Heybeyi vanınn 
alarak gözle kaş a.rasmUa. HOCB-
nm evine bırakınıe. 

Aradan bir kaç ıntn geçtıJttDI' 
sonra bir mUnasebetJe hoca.)-s 
eonnur;Jar: 

- Eğer hevbe gelm~ydl 
ne yapacaktm? 

- Hiç! ... E.!kJ bir çuval vat· 
Onu bozun heybe yanacaktntl· 

Merhum H~nm "'Btlyilk s~ 
ıtı•• öyle lıitll bir 1dareden fbS .. 
retti. Ama yirmtnci aum bil 
korkunç öevresinde 8<5vle."le?l 
büyük sözler, sövlevenl de bln 
kere oi~an ettJ. Zira, haktı.ntte 
bir blöf kastile Mrf edilmiş olsti 
o "Büyük sözler .. tiı ardmdafl< 
zamanın mfisadeai nJebetinde 
''bU~ük isler" de J?El.lmisti ••. 

Ru.ı:tgdruı önQ1t8 d~ 
Metn wruıur. 

Derler ... Şimdi ıiU.ge.r t.ersiJ1f. 
esiyor! 

Kadın hekimlerin 
toplanbaı 

l'Urk Ctnclcologl kurumu bt1 
ısencld topla.ntıtanna devam ecW .., 
tek yeni idare heyetini 1ntih•· 
ctmiıtir. Birinci reisliğe J)t· 
Mahmut Ata. ikinci rci$likle~ 
Dr. Ahmet Asmt Onur ve JJ• 
İhsan Gediz, genel sekrcterlii' 
Dr. Nuri Süleytnat\ Canbaka.t' 
gcçilml§krdir. 

-0--

Tiftik fiyab yükıeJiyor 
Tiftik ve yapağı ibracatçılar1 bJt 

liği dUn zahire bor&a$ında bUtU~ 
tüccarların lttiraldlc bir toplatı~~ 
yapnuıur. Toplantıda bu iki ına ti
denln harlcl piyasalardaki ~ 
yeti görU~WmUş ve yenJ nyatıatf 
tesb!t edilmi§tir. Bilha115a dfu: 
fiyatları son bir hafta içinde çc 

0 ;Ukselmi~tlr. Bh hafta tclnde 1 
btn- kilo An.kara tiftiği 125 ıcurııt; 
tan barice ıaattlmrştır. Bu. ~!'19 
g~cn haftaya M.7.aran bet ~ ~ 
yüb.r.ktir. 
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.t.ıak•tzedeıeriçin 1 Hitlerin yerine gececek olan 
ıstanbullularm G · · . 

adam: 

teberruu o r 1 n g 
'(arım milyona k i 111 d i r ? 

Yaklaşh 
~ l'lltdJın 
• l'"'lcif! Komı~ı dün toplan 
~ ~ baF.ı tU.•rarlar \'lllyıo~ 

t..1ı1ıuı~tıet1nı blldlrmlılerdlr. 
Sabuncu bulunanlar ııınlardır: 

duıı:ıu 2~de Mehmet Şakir ve 
rı lOQo • Abdi Fuat ve ortak. 

ra.ıı...: lıneleleri 132, .Alemdar :z.a. 
J-. Ve 

Oledo ve lrf. ortaktan 550, J.larko 
Uçuıc ve elunet I<ara 600, İstanbul 

tlkı liah kablo fabrika.91 700, SU· 
lıahnı. l~Urnian 2SOO, .Aboafben. 
lllaı.ı liayd~ AbdUikerim oğulları ls. 
Şirketı iOO r 700, Mensucat Limited 
tat lttıtraı' Fabrı Bıroı 1000, Menııu
liaYınu lıı fabrikası UiOO, çıı;ıı 300. 
21111'tııaıı alaat §lrkeU 1000 U.ıtcr 
clullıu 26() OOo, Abo Vanaıo' ve mah· 

ltaırıe 4n=eınu zade M.ithat vaaı. 
~bata 710 •da BriU§ .Amerikan 

Oo, lbraıu' I>erlclllk Limited Şirketi 
ra.ıcın ı..11 lll Z&de biraderler 700 Ka.. 
Çt(! .... Yuın • 

orylıı 
600 

cuyan 3SO, Ebeyım Ha. 

~kU ta.abb Ura taahhUt etmlşlerd.lr. 
:, Ut YekO.nu: H.Oı7 lira. 

aııııdlzı 
dar ~ııa:-§ka evvelki akşama k&. 
lira, Atılll nıerku veznesine 46.0M 
::: lcadar :l§tır · Yine evvelki a kşıı.. 

1.11 ph &zaltı.rdakl §Ubelere yatı 
~le ~~- -uııı1tu YeMnu lıc 96.413 lira 
~ r. 

ltı- Yeko.ııda 
kıJ a, tı?uııa n Fatıh zevnealne 8022 
S..'ldı li79 n~ndc 23400 lira, Bakır
lfı. l'Jy,l'de 

438 
ra, l':yllpte 1926 lira, 

4~ .\dalarda lira, Beıiktıı.ıta 1200 
it"" .~a 13 

615 lira, 'OıkUdarda 
.~'<it ' alurköYd 3 ~ aao Ura e OS lira, Bey. 
ıı,,_!a.ıcada 

9 
' &yoğlunda 831e lira, 

ı~-, Silj._,rt 50 lira, Yalovada 1200 
ır. h.tılll de 1016 lira, Şlledc 613 
~ ınııtır. 

t.. •. ~ &koanıa k 
~tıt edil &dar yatırılan ve 
'~tııeı~ enlerle latanbulun !elL 

r,Yt bıı1 r Yardımı yarım milyon U. 
Jcıııı. llluıtur. 

\ııııullıl ! t.&ratından Etimuutta bir 
l,!!ııb1ı1~P~ teıiı edllrnlıUr. DUn lı
~ ~y, rı u depoya 1000 battaniye, 

"'l.ııa, ~ ;:,c:k eıy&, 22 •andık ka. 
la.ııdı'lt t """6 kova, 6 ııandık haviu, 
.,.ord ku:;1lle r6ndmı~ ... 

Hitler, Lehistan harbini ilan 
ederken, kendisinden sonra mem
~~k!in ba~ına. Göring'in geçece -
~ını d~- mılletıne "vasiyet'' etmiş. 
tı. O gunden beri Mareşal Göring 
Almanyada resmen Hitlerden 
sonra gelen adamdır. 

Bununla beraber o, daha evvel 
de, üzerindeki vazifeJer ne olur
sa olsun, memleketin nazarında 
Hitlerden sonra gelen bir mevki
de bulunuyordu. Hatta denebilir 
ki Görin~ Almanyada halk tara • 
.fır~dan Hitlerden daha ziyade se
ıvlı; ve. bu sevgide. diğerine ol -
d~gu gıbi, korku, hürmet ve c;e. 
k_ınme değil, doğrudan doğruya 
bır sempati vardır. Bunu teşkil 
e?e.n de, Göring'in şahsi karakte
rıdır. 

Filhakika, Hitelrin. kendisinin 
yerine geçeceğini ilan ettiği adam 
tabiat itibarile onun tamamile 
aksidir: 

Hitler hayalperest bir adam· 
dır; idealisttir: yüzü gülmez, a. 
sahidir, hiddetlidir ve ekseriya 
kararlarını hiddet anlarında verir. 
Hitler bekardır, kadm sevgisine 
şimdiye kadar çok yabancı kal -
~ıştır ve kendisi hayata hiç bir 
aıle bağı ile bağlı değildir. 

. Görin~ is.e havatperest değil -
dır, reahsttır. Daima sakin ve 
neşelidir. Bol bol güler ve ~ekli 
şemail itibarile kendisine etra
fında daima samimi bir sevgi u
yandırır. Görin-g, aşktan epey 
pay almış bir adamdır. ölen ilk 
kansının acısını hala unutama
mıştır ve bugün bile evinin bir 
köşesinde daima yanan bir mum 
?~un. hatırasını yaşatır. Mareşal, 
ıkıncı defa evlenmiştir, bugün 
bir çocuk babasıdır. Onu hayata 
bağlayan kuvvetli bir aile bağı 
vardır. 

Tabiatları itibarile birbirlerin • 
den bu kadar ayrı olmakla bera
ber, Göring Hitlerin hakikaten 
sağ koludur ve bilhassa onların 

arasındaki bt.i fatkôtr ki ikisin;:-~ 

' rbirine en-yakın bir ıexilde 
bağlamıştır. . 

.................................................................................................. 
• Hitlerin tamamiyle zıddı bir tabiate sahip olanl 

Göring onun siyasi hayattaki muvaffakiyet- i 
lerine nasıl amil olmustur? 1 ...................................................................... · .............................. · 

Ilindcmburg Ilitlcr ve Güringlc bcra1Jcr 

Hitlerin iktidar mevkiine geçi· 
şinde de onun faal bir rolü oldu. 
ğu muhakkaktır. Hatta söylendi
ğine göre, Cumhurreisi Hinden
burg'un 1932 de o zamanki baş
vekili Burnig'i azletmesine Gö -
ring'in "Başvekil bolşeviklerle 
birle!jip hükumeti devinniye geli. 
yor!., şeklinde ortaya çıkardığı 
bir şayia amil olmuştur. 

Bundan sonra başvekil olan 
Papen, Hitlerle Göring'in tama • 
mile nüfuzu altında hareket et • 
miş ve nihayet, 12 eylül 1932 de. 
ki toplantıda Göring'in şiddetli 

bir münakaşası üzerine, Reichs
tag'r feshetmiştir . 

. 
ınanç 

Yeni sene edebiyat alemine 
yeni bir mecmua getirdi. Yalnız 
elimize gecikerek geldiği için 
biz de geç bahsetmeğe mecbur 
olduk. 
Baş taraftaki resmin ne ifade 

cttij?ini pek anlayamadıksa da 
-::-ü1,el basılmış, derli toplu b,ir 
mecmua .. 

ön sö7.lerinde sanatkarın kı • 
sa bir tarifi yapılıyor: Acayip. 
likten uzak, sunilikten beri.. A. 
sırların cskitemiyeceği, ölümün 
diş ~eçiremiycceği eserlerin sa. 
hibi.. ' 
Doğru bir tavsif.. Mecmuanın 

bu vasıflara uygun eserler ver. 
mesini temenni edelim. 

Sadeoo şunu pek anlayama. 
dık: Mecmuanın elimize geçen 
c:a vısında yedinci ve sekizinci 
sahifelerle bu sahifelerin forma 
ic;inde tam karşısına gelen yani 
33 ve 3i numaralı sahifeler 
nok~an .. Bu kadar itina içinde 
acayip bir okutuluş mu dersi. 
niz?. Yoksa mecmuanın içinde 
gizli ve sinirli bir el mi dolaş. 
nıış ... Tuhaf bir hareket: - Ha, 
ha. ha, ha ... 

Yunanistanla tica
ret müzakereleri 
Bu ayın yirmisine kadar 

bitirilecek 
Uzun zamandanberi Yunan 

:Vlerkez Bankasında alacağı bi. 
riken tüccarların Ticaret Oda.. 
sına milracaat etmesi bildiril. 
miştir. Tüccarların müracaatla. 
rı tamamlandıktan sonra bu pa. 
raların tediyesi için An.karaya 
gelen Yunan ticaret heyetile gö. 
rüşülecektir. Anlcaradan gelen 
haberlere göre Yunanistandan 
gelerP.k şehrimizden hareket e. 
den ticaret heyeti oraya varmış 
ve derhal müzakerelere başlan. 
mıştır. Müzakerelerin ayın yir. 
misine kadar tamamlanacağı 
ve yeni imzalanacak anlaşma. 
.nm 1 şubattan itibaren tatbiki. 
ne başlanacağı anlaşılmakta _ 
dır. Yunanlstaooan bilhassa tıb. 
bi ecza getirilmesi de temin olu. 
nacaktır. 

--0----
)'elli k Panyumın teberru ettıtt 

,, a~tnyon da gUmrUkt:en çıka. 
lo 11 l1tıncı1t depoya gönderllmlıUr. 
tı'd tnun •kıamı Makııim ıa

'-ııı,l't a tellket.zedelcr için bir mu. 
hı.~-.• .,.,rıı k 

Zira, Hitlerin hayallere kapıla· 
rak düşündüğünü Göring haki. 
kat yapmış. Hitler bir hiddet a
nında verdiği kararı Göring sa -
~n bir düşünce ile tatbik mevki. 
ıne koymuştur. 

Göring 1914 de piyade tcqnıcni ve 1939 da Ritlerin halefi 

Papen, kendisinden sonra ba§· 
vekalete geçen Schleicher'i devir. 
mek için Hitler!= beraıbcr çalı§· 
maya başlamış ve bu sefer Hitler, 
Göring ve Papenin tesirleri altın
da kalan Hindenburg nihayet 

ı, Bankasının kar§ııı 
istimlak olunuyor 

t't,~"Ulı~ ece Ur. Bu mUıamcreye 
dtı~ tdtt:~ Yunan arttıtıerl de iıti. 
,.•r, taıı.' bUtUn hwlat !elAketzc· 
''l'a • ia olunacaktır. 

"l'lf c . . 
<: .. ernıyetı 20 ço-

·~~~!'1 okutacak 
ı '1'b._~ !eli.kete uğrayıp ana. 
a~'4tı Ok1ıltatını1 olan Türk yavru. 
aııı~ bıurnıı;ıa çağında olup ilk t•h· 
~~ reıı:ııı' veya ilk tahsilin ıon 
ta, tunun. 1 on erkek ve on kız 
r,tır~ıı.tı Tük rk Maarit Cemiyeti 

'"-
0 utuım lıta ... "lllllar 1 &ama ve bu ıu. 

<Jıı '""111 •arı Çin her yıl dörder bin 
~~ ııraı'7:. ve bu lı için ılmdlden 
~ ~lit taıı.ıaatm ayrılmaama 
~'Uııc. k reınıyetı Merkez !dare 
~ l'lrcıu:rar Verilmlıtır. Bu karar 

slı:ı.lttlr. Kornıteal Reiallgine bil· 

'fiy~ . 
~'cazı nın Konserleri 
IUq tıı ~~llketzedelerl için tertip 
dil- lııt1c &'eceleri kon1erlerinln 

"Q. aı._ alııeın 
~'M . .,._ın. ~ Uında, ikfnclsl de 

h l'tızttıı- llıberllt.af ılnemumda 
<:ıUyillt • 

'trıer, bir raı.be .. 
~ 'l'aıc • t goren bu kon. 

~ll:ı •lnıdekt l'otJ Slt! Kriıtat Gazlnoau 

~- ile "'4.acY• ve •rlca~ltı.rı aaz he. 
ar kadrn 

~ti lıtırlk orkutrumı mun 
ll.ıı trtıı Uçlbı ettırnıektecıır. Kon
~ tlllaaırııı., cu.u l<adıklly SUreyya 
~~otıtın:dUncUıUnUn de Krls. 

lft.ır. verilıneal karartaı. 

l'· . •ce.ret 
he ~daıının idare 

'l'· Yetı tople.ndı 
)t . ıc.ret Od 
tıa ti dün Öğl:ının yeni idare he· 
.,... ırıı Ya"- en &onra ilk toplan
··11rı1 'L.- 1"'"'11 Ve f l' tela .~~rr~ aa ıyet proğra. 
ti i 1ti için ıtır. İdare heyeti 

t Oz:ik oğrapılan intihapta Nu-
l dar ... h u kazanmı,tır 
tti " eycti i . 

.... de t-..·t zalarını.n vazife-
••\b..:, --oı cditd' ~,-·'llZde1Q h ıkten sonra ö. 
ti re t0pıan afta toplanılmak ü -

r. bya nihayet verilmiı-

8eJe~ 
• 1Ye Sarayının 

8'U1t!!'fa.ıına doğru 
~ Ya;3:1e~te belediye ura.. 
l}ılııı~lcdiri ~gı sahadaki evle. 
ttı.t~t· Marta ıvnıetlnc başlan. 

.... '!~ kadar bu iı ta. 
ır. 

"' • * 
Hcrma.nn Göring annesinin 

dördüncü, babasının dokuzun'CU 
çocuğudur ve 12 kanunsan; 1893 
de Bavaryamn Rosenheim şehrin
ck doğmuştur. Babası Dr. Ernst 
Görin~ Almanyanın ilk cenubi 
garbi Afrika umumi valisi idi ve 
bu vazifede 1885 den 1890 a ka
dar beş sene kalmıştı. Hermann 
doğduktan sonra iki buçuk ay 
sonra babası Haitiye konsolos ta. 
yin edilmiş ve annesi oğlu. 
nu yakın bir ahbabı olan Fran 
Graf'a bırakarak onunla beraber 
o uzak memlekete gitmişti. 

Bu süt nenesinin elinde büyü -
yen Hermann babasına ve anne -
ıine ancak üç sene &<>nra kavuşa
Y?r. Dr. Göring'e Berlinde hari
cıye nezaretinde vazife veriliyor. 
Fakat 1898 de tekaütlüğünü iste· 
yip çekilen Ernst Göring. Vd. 
denstein kasabasına yerleşiyor, 
oğlunu da oradaki mektebe veri -
yor. 

Küçük Hermann afacan bir 
çocuktur. Kendisilc ne anası babC\t 
sı başa çıkabiliyorlar, ne hocaları. 
Bunun üzerine babası onu Fürth'e 
bir muallimin evine götürüyor. 
Çocuk hem orada yatıp kalka. 
cak, hem de muallimden ders a
lacak. Görin-g burada da uslan -
rnayor. Onun başlıca eğlencesi 
sınıftan kaçmak veya oyuncak 
kurşun askerlerle oynamaktır. 
. <?~ yaşına geldiği zaman ken • 

dııını büyük bir adam sayan 
Her~nn Göring babasını yıldı
:.an ~ır çocuk olmuştur. Bunun 
u:r:erıne Dr. Göring onu askeri 
?"ektebe .vermeyi düşünüyor ve 
ısabet edıyor. Bu sefu Göring de 
mc.mnun olmuştur. Zira esasen 
bütün arzusu asker olmaktır ..• 

* • * 
Askerlik tahsilini Berlin civa • 

rmdaki Lichterfelde askeri aka. 
demisinde bitiren Göring 1913 de 
t~ğmen rütbetıile mezun oluyor, 
bır sene sonn Prens Vilhelm pi
yade alayında vazife alıyor. 
. 1914. Umumi harbi. Harbin 
ılk haftalarında Göring'e, mu
v~ffakıyetl~rinden dolayı ikinci 
rutpeden bir demir u.lip n;tanı 

veriliyor. Bu sırada hastalanıyor. 
Hastahanede kendisini ziyarete 
gelen Bruno Lörzcr ismindeki 
bir tayyareci arkadaşı ona tay. 
yarcsile yaptığı uçuşları anlatı -
yor. O zaman Göring havacılığa 
heves ediyor ve iyi olup hastaha
neden çıktığı vakıt alayına dön. 
meyor, tayyare mektebine müra
caat ediyor. 

Staj görmek i.izere 25 inci ha
va alayına gönderilen Göring o. 
rada da demir slip nişanının bi -
rinci rütbesini kazanıyor. ı 9 ı 5 
sonbaharında pilotluk imtihanını 
vererek mezun olan Göring, tay· 
yaresile muharebelere iştirak edi. 
yor ve aynı senenin teşrinsanisin· 
de bir İngiliz tayyarecisinin kur
şunu ile tayyaresi düşüyor. Ken. 
disi de yaralanıyor ve dört ay 
hastahanede kalıyor. 

1916 ilkbaharında tekrar cep
heye dönen göring 27 inci hava 
filosunun kumandanlığına veri
liyor ve 191 7 de düşürdüğü tay . 
yareelrin sayısı 20 yi bulunca 
Almanyanın en yüksek nişanı o
lan meziyet nişanı ile taltif edili-
yor. 

Bununla berab er; harpten son. 
ra Göring ımyustür. Zira, haz:bi 
karanmak için bütün fedakarlık
lara girişerek çalıştıkları, fakat 
kabul edilen sulh şartları altında 
ordunun inkişafa imkan bulama
yacağı fikrindedir. 

Bu meyusiyetle kendisini mem. 
leket tışma atan ~;ing İsveç'~ 
gidiyor ve orada sıvıl tayyarecı, 
makinist olarak çalışıyor, hatta 
hayatını kurtarmak için dükkan 
işletiyor. 

Bununla beraber, Göring'in bu 
günkü mevkie gelmesin-c ilk adım 
oan teşelbbüsü yine İsveçte baş -
lamrştır, hatta isveçteki macera
sı buna amil olmuştur denilebi -
lir: 

Orada Karin Von Kantzov is-
mindeki bir kadınla tanışan Gö • 
ring onunla en romantik 'bir aşk 
macerasına atılıyor. Karin Von 
Kan1:zov ismindeki bir İsveçli za. 
bitin karısıdır ... Fakat mes'ut de
ğildir ... Göringle sevişiyor ve ko
casından boşanarak onunla ya~. 
maya başlayor. 

İşte, Göring'e Almanyaya dön
mesi ve memleketi için çalııması 

hususunda ısrar eden, bu suretle 
onun faal bir hayata başlamasına 
amil olan bu kadındır. 

Karin'in ısrarı üzerine Alman. 
yaya gelen Göring 1922 şubatın
da onunla resmen evleniyor. Ka
rin, babası cihetinden zengin bir 
aileye mensuptur. Bavaryada sa. 
kin bir köşeye çekilip bir müddet 
müreffeh bir hayat yaşayorlar. 
Fakat Görin-g de hareketli bir 
hayata atılmak arzusu uyanmış -
trr. 

O sıralarda Hitlerin ismi işitil
meye başlanmıştır. Göring onun
la beraber çalışmayı kendisi için 
en büyük bir fırsat sayıyor. 1923 
de Hitle~ Münihte hükumeti de. 
virmek için ilk teşebbüste bulun
duğu zaman Göring onun yanı 
başındadır. Hadisede Göring ya -
ralanıyor ve arkadaşlarının yar • 
dımı ile Jnnsbrück (Avusturya) 
ya kaçıyor. · 

Bir müddet Avusturyada, Çe
koslovakyada, Lehistanda ve Dan 
zingte dolaşan . Görin·g karı~ ile 
tekrar isveçe gidiyor. Bu sefer 
kendisini daha büyük bir teessür 
icinde esrar ve morfine veriyor. 
Bu yüzden hastalanarak bir sa. 
natoryuma yatırılıyor ve karısı -
nın eski kocasından olan çocuğu 
dolayısile, muhakeme esnasında 
makeme, Göring'i esrarkeş ve 
~.orfin müptelası olduğunu ileri 
surcrek, çocuğa vasi olarak ka. 
bul etmiyor. 

1926 daki umumi af üzerine 
H!.tI.er ve arkada!?ları affolunuyor. 
Gorıng de bu afdan istifade ede -
r:k tekrar Almanyaya geliyor ve 
bır Yahudi ahbabının tavsiyesile 
bir tayyare fabrikasmda çalışma. 
ya ~aşlayor. Göring bu arkadaşı· 
n.~n ıyiliğini unutmamıştır ve bü. 
tun Yahudiler memleketten çıka
rıldığı . halde Milch ismindeki bu 
Ya~udi bugün· hata hava neza. 
rctınde çalışmaktadır, 

* • * 
l 928 de N a z i partisi 

Re~~~stag'a 12 mebusla iştirak 
ettıgı zaman, Göring'in bu meb· 
uslar arasında bulunduğunu gö . • 
rüyoruz. Reichstag'daki nutukla
rından birinde Almanyada bir ha. 
va nezareti kurulmasını istiyen 
Göring. 1933 de Hitkr iktidara 
gecince derhal hava nezaretini 
ihdas ettirmiş ve başına kendisi 
geçmiştir. 

başvckaleti Bitlere vermiştir. Mısırçarşısının etrafı açıldık. 
tan sonra lş Bankasının karşı. 

Görüldüğü gibi. Göring, Hitle· sındaki Osmanlt bankası binası 
rin hayallerini, planlarını hakikat da istimlak edilerek kaldırıla. 
yapan adamdır ve Hitler bundan caktır. Bundan başka bankanın 
dolayı onu, kendisine halef tayin hizasında.ki dükkınlar da istim. 
etmiştir. , lak olunacaktır. 

Görüp düşündükçe 
F eli.ket mıntakasına yardım için 

Yeni gelir kaynakları 
bulmalıyız 

l•'clftketin çı~lık Ye giizyaı;;ı safJıası, zaman zaman tazele
necek bir ıztll"ap kaynağ1 olmakla beraber, artık şuurlu bir ça
lı~nı:ı pro~ı·nnu içine girmiş bulunuyoruz. 

Uzak ufuklnı·clan, yahanc·ı ülkelerden tutunuz, komşu 
ele' lct l<•rdt·n, dost nıllletlenkn, foıı yurttan gelen yardun dam· 
Jalnrı \"l\l', nu clamlaların kimi yirmi otuz ailenin ıztırabını ho
ğac·ak kadaı· g('niş ,·c derin ~cylcrılir . . Kimi daha büyük dertle
re çare olacak hnlclf'<lir. }lele de\·lctc,·c yapılmıs ehemmi1·ctli 
p·kiınlnr, gcrc;:<'kten ı-;nhiph'rlnln yii7.lerini ağart~l'llk bir 

0

zcn· 
~inlli!;e knvn.,.mu" göriiniiror 

Son zelz.<'lc 'tnciıısın;n ;.iircklerdc uyandırdığı asil here
c·nıılaı·ın nıahsnlii olan hu yardım, mutlaka \'e münhasıran bu 
fcli'lketin tflmirinc harcanmalıdır. 

''J{ızılay", mcmlckctto her tiirlii ıztırabı ~jğiblcmeye 
<:Hlı';'nıı u~urlıı bir kuramdır. Onun bütçesine giren para, belki 
ıığruııda kntlnnılnn fcdakt\rlığın asli mihrakına '·armayabllir. 
l>nhaynkın, <1.aha gi>zöniinclc olanların iç yaralarını sarmahra 
hnı·ı•anrr. 

G<'ı·çi hu ela lılr iyiliktir. Bıı iyilik do )ine ,·at.an içinde. 
~"ıırttnı:-lar Ara.sına dağılacnktır. }'aknt hu yardımlarda hlr 
n1kır şartı aranırsa, o zaman himmetin yerine '\"annadığı ko
lay('R nıııa ... 1lır 
• Ht'ıı, i~tly;11·um, ki "on fada için nyn bir heyet kunılsun. 
Cıı>rck diiııya mcrkczl<'rinılcn, gerck~c (iz :pırttan toplanan pa· 
ı·alar lı<>rı hir arn.ra hiriktlrilsin. Ac·clc yardımlar, devletin de 
pek ~iizol \e )Crirulc nldı~ı tedbirlerle Ziraat Bankalan tara· 
frnılnn ynpıl.,.m. Sonra o ınasrllflar, hu biriken paralardan 
iidcnir, 
. ı:iitiin mesele, }Rr<hmın, hasrcdlldi{d pT8fe tahaisidir. 

ı...\' \'cla :ErzirH'an, 'fokat, J\cmnlpaşft, Sh·a.s hiillsa yıkılan şe
hırlcr ynpıhnnlı. onlar yaıulmcayn kndar milli yardımın ar
kası kesilmemelidir. Bir hcycC'nn, hiç bir 7,aman başladığı şid· 
clctlc ruhlar<la yaı:-nyanınz. Oıııın için postalara, eğlence rcrlc
ri.~ı~~ tiitiine, içkiye, lııc;nn taşıynıı ,-a ... ıtnlnra, istida pullarına 
kuçıık 7.amlar yapılarak gelir knnıaklnrınm Jnınıtulmaması 
gerektir. • 

1'c<·riibe snhlpl<'ri diişiiııiirlersl', ılalıı& hir<:ok mcnl>alar ela 
lııılalıllirler. Hn noklnhtrı aslA lhııınl etmlyellın. H~nt orala-
1·111111 tAmlri, hem ele yardım salılplcriııln hey0<·annıı 8Ürdiir· 
nıck it,;ln bu, mutlaka llzımdır. HAK.Ki SUJIA GEZ(; 
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1 O 1 L 1 Haber re.fikimizin felaketzedeler menfaatine tertip etti~ ı , 
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Betbaht ve muzta
rip karakterler 
Biı:ıaenaleyh bahsimize mevzu 

olan Venil8 kufalınm (Zühre 
laJt~) lleV~deki fikrl kıs .. 
mı ifade ettijini müdafaa et. 
nıek daha dogru olur. 

Yapılmış olan mü§a}ıedeler, 
bu iearete malik olan kimsele.. 
rtn a§k baluıinde bedeni olmak. 
tan ziyade fikri bir hassasiyet 
gösterdiklerini meydana. koy. 
rn~ur. 

Bu gibi kimseler cinsi rabı. 
t&Iardan bahseden eserleri oku. 
nıaktnn zevk duyarlar, fakat bu 
ııu.ariyelerini ve dii§Uncelerlni 
fiil sahasına. intikal ettirecek 
pr&tik sahada i§ görecek vw. 
yette değildirler. 

Zühre kuşağı Zilhal tepeciği 
ıle Utarit tepeciği arasında. ol. 
duğu zaman mevzuun muhayyi. 
lesi çok tehlikeli ve marazi bir 
va.3.fa. malik demektir. 

Bu hesaplara göre elin iki 
pa.rçaya aynlması :n.eUcesinde 
yapılan hesapların doğru olduğu 
meydana çıkmaktadır. Kmlmıı 
veyahut bir çok kUçük hatlardan 
ınUteeekkil ZUhre kup.ğt büyük 
bir mana ifade etmez; .. Bu şekil. 
de bir kup.k isterik bf r karak
f,ere ifaret eder. 

Umumiyet itibarile bu işarete 
rnal1Jr olan kimseler bedbaht ka. 
rakt.erlerinden dolayı utırap çc. 
kerler.. Bu gtbl kimseler çok 
rnlltkW bir bayat sUrerler. F.ğer 
bu rı'bl ahvalde Zühre kuşağı 
a.odır ve eli katederek izdivaç 
ctlr.rlalne kadar varırsa bu tak. 
cUrde lııdivacm bu kimse için 
ınUthft bir uap olacağın& hWt. 
nıetmelldlr. 

ZORAL HALKASI 
Z1Hıal halkası tesmiye olunan 

lfl,rete pek ender olarak tesa. 
dilf edilir ve gilzel bir ip.ret sa. 
yılmu., (Resim 20, numara 2), 
bu d& yarım daire oeklinde ve 
ZUhal tepeciği ilıerlne çizilmiı 
bir hattır. 

Bu işaret.o malik olan bir kim. 
&e hayatta hiç bir muva.ffakıye. 
te kavn§Jl'lamış ve projelerinin 
hio bJrlnde muvaf!a.k olama.mi§. 
br. Bu gibi ldm.8eler çok pya. 
Dl dikkat bir eekllde dünyadan 
lll&klqmı:ı. cemiyet içinden ko. 
vulmut g>bidirler. Yalnız kal. 
nuı olan bu .kimseler vaziyetle. 
rinden bUvUk bir utirap duyar. 
lar. Daima gamlı ve melinko
lii olan bu ipret sahipleri dai.. 
ma. saadetten uzaktırlar. Bun. 
lar pek ender olarak imivaç e.. 
derler; izdivaçları da.ima bUyUk 
bir düşilklük şeklinde teZ&hUr e. 
der .. 

Zühal halk88ma malik kim. 
seter :mllthie surette inatçıdır. 
Bunlar en uf&k bir tashihi bile 
kabul etmez ve kafalarının de. 
diline giderler. 

Bu gibi khnselerin hayatı u.. 
mwniyetle ıztırap ve f akirllk f. 
çinde nihayet bulur. Ekseriya 
tneşum. bir trajedi ile ölürler. 
Bunların kaf alarmöaki facia 
rouhakkalc surette hayatlarının 
eonunda haltikat olur. Zühal hal. 
'kam elde bulunan i§aretlerin en 
fenası en arıu edilme·-.. ıdir 

Bll&lnER~ . 
Etdeki bilezikler :mevzuun ba. 

zı aıhht durumları hakkmd&ki 
m&ltlm&tı da takviye etmek ba. 
kımmda.n i§e yararlar. yoksa bu 
biiezlklerin (Resim 20, numara 
3-3) bilyük bir ehemmiyetleri 
l-'Oktur. 

Bu bIIeWtl~r. bilekle üç tane 
kadar olabilirler. Bunlara evveı. 
ce Yunanlılar sıhhat bilezikleri, 
sadet ve servet bilezikleri ısını.. 
nj '\'erm~edi. 

Bunla.rm üçünil bir arada bul. 
mat pek ender bir hadisedir. 
TecriJbe bunların UçünUn birden 
bJr arada bulunmadığmı göster. 
tnl§tir. 

Avuca en yakın olan birinci 
bilesi.k aıhhat bileziğidir. Yunan 
ofanelerinde bu hat ha.kkmda 
çok enteresan ma.lfunat bulmak 
mümlrlindUr. Evvelce Yunanis. 
tanda. her kadm el'lenmek mu. 
saadesi alma.ulan evvel elini pa. 
pulara tetkik ettirmek mecburi. 
yetinde imi f .. 

(Daha T'O.r) 
I 

Ortaköy Spor 
Yurd\Dldan 

Ortaköy .-por- yu.rd.undan: 
Evvelki kon~ ~k!erivet oL 

madığından klüp azalarmm 
6-1-94.0 cumartesi günU içti. 
mRA gelmPler~ 

Vardım maçları başlıyor rn@OOe13~~@· 
Bugün Şişli İle Pera -:Bu•d•~kı:~c•ğmyor?,ad,,r:;:~e~~-' 

Dıye kendı kendıne soracaktı. - Fakat neden ayaklca 
- Taytu ! .. Sen ha! .. Sen ... :Qu attın: tabanların parça 

k 1 k rada? - Ne çıkar? Alııının-a r Ş 1 a Ş a C a Dönüp baktı. kadınlann canlan yok ıııu_.,._1 .... 
Mikaelle karş~laştı. - Tabii benim gibi 
O da bevaz bır Habeş şaması· yorsun! ..• 

Yarın da Galatasaray-Fenerbahçe oyununu seyredeceg--ız 1 ~n=~~::~~u~~lin;T~iır D~~;ç ~~, b~i ~~i~: ~~~~Jiyor. 
•ufek almış, çıplak avaklarla toz 
'u voldan ona va1c:lasrvordu. - Seni seviyorum ... Hasılatı tamamile r.elzele fe. ' arasında yapılacaktır. 

19.ketz.edelerlne verilmek üzere Pazar ğUnu maçlar saat 11 de 
Haber refikimizin te§ebbüsü ve başlıyacak ve sırasile; İstanbul 
Beden Terbiyesi teşkilatmm mü.. spor - Günea, Beşikta§ - Vefa 
zahereti ile tertip ettiği muavc. Galatasaray - l< .. enerbahçe kar~ 
net maçları bugün Taksim sta. §Ilapcaklardır. 
dında başlıyor. Komitenin tebliği 

Çok havırJı bir gayeye bir.. 
met için tertip edilen bu maçla.. 
ra bütün sporcuların ve hayır. 
scverlerin seyirci olarak i§tira.k 
etmeleri en bUvUk !por borcu. 
dur. Sahada klüp dernek reka.. 
beti yerine, felketzede kardeş. 
lerinin yardımına k0§8.11 sporcu 
gençlerin temiz hareketlerle Bils. 
lencn ka?'§ılaşmalarmı sevrede.. 
cek ve bu arada en büyük bor. 
cunuru da yapmış bulunacak .. 
smız. 

Bugtın Taksim stadında ilk 
mac Baat 13,30 dn Kurtuluşla 
Beykoz arnsmdadır. İkinci mnç 
saat 15 te Şişli - Beyoğluspor 

7.IClzelo tclAketzcdclerl men· 
taa.t.ıno yapılacak yardım maç
ları terUp komitesinden: 

l - Haber gazetesinin tqebbüail 
ve Beden Terblyeal utan.bul bölgesi. 
nl.ıı mUzahereU ile bAsılatı tamamen 
Zelulc 1'e1Aketzcdcler1no t.ah8l8 edil
mek üzere 1ataııbuluıı on kulUbU ara. 
mnda yardım mac!an tertip edllml§Ur 

2 - Bu maçlar Galat.ıısıı.ray, Fe.. 
ne.rbahçe, Bqlktq, Vefa. Beykoz, 1a
tanbulspor, Gllnq, ŞJ§ll, Kurtuıu~ ve 
Beyoğluspor kulUplcrl aramıda yapı. 
ıacaktır. 

3 - :Mat.14rm programı §6yledir: 
G KAnunusanl 9{0 Cumartesi; saat 

lB.30 da Kurtuıu~ - Beykoz, Hake
m!; Tank. Yan hakemleri: Necdet. 1 

Fikret. Saat 15 tc Şloll - Beyoğlu· 

spor, Hakemi Ahmet Adem, Yan luı 
kemleri E§ret MuUu ve Hant Galip. 

7 KAnuiıusanı 940 Pazar gtlnU aaat 
11 de lstanbulıpor - Güne§, Hakemi: 
Şazi, Yan hakemleri: Muhtar ve MU. 
eyyet Ziya. Saat 13 le Be§lkl&f - Ve· 
ta. Hakemi: Şa.zi,Yan hakemleri Mub 
tar ve MUeyyet GUredln. Saat 15 te 
Fenerbahço - Galatasaray. Hakemi 
Sami, Yan hakemleri: Samih ve Ih-
san. 

4 - Yardım maclanna b1lA latisna 
hiç klmseyo ve hiç bir mUeaaeseye da· 
veUye vcı11mlyecektfr. .Maçtan olan 
taknnlar ancak maçlan olan gUnler. 
de on be§er klfllllt llatelerle ııahaya 
gireblleccklerdlr. 

5 - Mllmlbakalara. girl§: Balkon 
100, TrlbUn 30, uhuliye 215 kunı;itur. 

Sağında. solunda. Ö'lünde vr . - Ben de .... 
"rkasmda olan Habes Pönüllüle - Çıldırasıya seviyoru 
rinin aralanndan güçlükle çıka - Sensiz, yaşayamaz;ı~ 
'1ilmişti. - Ben de ... 

Genç kız ona, o genç kıza koş Bir çalılığın dibinde, 
tular. menlerin üstüne yan ya.na 

Etraftakiler onlara bakıyor - duJar. 
lardı. Sarıldılar. 

Mikaelin biraz önce içinde bu. -Taytut. .. 
lunduğu kalabalık simdi yiirüyü. - Mikael !.., 
~ünü yavaşlatrnış, hu beklenmi· Dudaklar birleşti. 
ven sahneye dönmüştü. Tertemiz ve derin gölet 

Iki sevgili biribirlerinin kolları. vısızyıldızlar onlara gül~ 
na atıldılar. gibivdi. 

Sanldılar. Uzaktan uzağa Habeş t 
- Gözlerime inanamıyorum. ri, davul sesleri, askerleri 
- İnan! ... Ben artık buraya dirmek için onl"rla birli~e 

geldim. Çünkü ben de Habeşli· kadın ve er kele artistlerin eti 
yim ... Sizdenim... çaldıkları, şarkı söylcdikl 

- Bizden mi? Habeşli mi? yutuyordu. 
- Size benzemiyor muyum?. Yaman bir harp havası f//f 

Rengim, saçlarım... sesleri arasında itkın cıı 
- ! !... ve en coşkununu yaş...yor_Ja4 

Otobüs erin takip l 
ettikleri güzergah 

İtalya ile ticaret mü- 1 
nasebetlerimiz 

ı tal ya ile olan ticari temasları. 
mu: gittikçe gcnl§lemcktcdir. Bu· 
gün Almanya yerine İtalya en 
büyük bir milıterimiz olmuıtur. 
Bilhassa grda maddclri, hububat 
üzerine mühim miktarda bizden 
mal almaktadır. Diğer taraftan 
bizde Almanyadan aldığmuz: bir 
çok mallan §imdi 1talyadan al. 
maktayız. DUn de İtalyaya ~ri. 
yumurta. kuru faaUlye gönderil 
mi~tir. Aynca Fransaya sigala 
yağı, Yunanistana ve Bulgarista
na da balık sevkeditmiıtir. 

Mimar evleri 
kurulucak 

- Benim de damarlarımda Ha· Bir aralık genç kız JıJIP' 
beş kanı var. inilti çıkardı. 

- Fakat nasıl?... Nasıl olabi. 
li ? 

- Ne var? •.• 
r ••• - Sol kolumu çok aıkıSJ& 
Mikael kendisinden uzaklaş • _ Neden? 

Albncı Şube Müdürlü
ğünün raporu bele

diyeye geldi 
Epıniyet altıncı şube müdürlü. 

ğüniln verdiği karar Uzcrinc İs· 
tanbuldan Beyotlu cihetine gide
cek otobüslerin gU.tergAhı değiı. 
tirilmi§ti. OtobUsJer Karaköyden 
sonra Tophane - Fındıklı - Dol. 
mabahçe - GUmUpuyu yoliyle 
Taıbime ~ılayorlardı. OtObUaleı; 
bu hıt dcği§tirilmesi .üzerine 
m\Ştcrilcrinin aıaldığuu, zarar 
karfllU\da otobüslerini i§lctmiye
ceklerini ıöylemifler, belediyeye 
fiUyette bulumnuılardır. 

GUzergihı defittiren miidür • 
lükten belediyeye bir rapor gel -
mittir. Bunda, Bankalar caddesi· 
nin sabah ve akfatrilan çok kesa. 
fct peyda ettiiini, yolun tıkanıp 
kaldığını, bunun ise seyme
f er noktasmdan mahzurlü olduğu 
bildirilmektedir. 

Bundan bapa şimdiki güzer -
iW takip eden otobüalerin daha 
az benzin sarfettikleri de ilave e. 
dilmektedir. OtObüscüleri:n şika· 
ytti bu rapor esaı tutularak ko -
misyon tarafından incelenecektir. 

-n 

Otobüs münakasası .. 
Belediye otoıbüs mübayaasını 

münakasaya koymU§tur. Bu ara. 
da ıebirde yapılacak modern oto
blk garajı için de tetkiklere bat· 
lanmJ§tır. 

Belediye mhnarlarmdan Rük • 
nettin yakında Romanyaya gide
ceğinden orada garajlarda incele
meler yapacaktır . 

Bugünkü top atı§ları 
Bu aab:ıb Zeytinburnu ile Gaı;

lıç~c arasındaki uhada denize 
doğru topçu atııları yapılacaktır. 
Dün deniz vasrtalannın sahilden 
çok acıkta geçmeleri alaıkadarla. 
ra tebliğ cdilmiıtir. 
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13.30: J>roGTam ve memleket saat 1 Ş11l: BllıH..-ıırtır. 
ayan. 13.38: Ajans ve meteoroloji ııa.. ASR!ı lllldtnıııemtttır. 

fiA.JlK: .lıllıtu ~ ?!Qdııtlara arıı n Be· 
berlerL 13.50: Türk mtlzfğt: Çalanlar: ııcıl'lt&. 

V __ ,.. at _..ı Se h Ce rANı Cllııab eoeııl1I YI 8oıı dotu., ""'1.Lle, Kem Nl.,- y un, vdet AIUN. eaı 111nnırcak ,,. Bir aı:wıın ~. 
Kozan. 1 - Okuyan: MllZcyyen Se. I S T A N B V L 
nar. lUO: Mllzik: RtyaaeUcumhur ra:unı Putırm&e11an •• .ıınu.aı mrııce> 

bandosu. 115.18/15.30: Mllzik: caz. çr.:1111a~1T~.:0:uıılı:&Jb~ nıuı:~aaı. 
band (Pl.) 18.00: Program, ve mem.. :.~11 ~~ :::4!. "~:::,U";'TO'::'° 
leket saat ayan, 18.05: J.:llzik: Rad. TWANı Putımı•c17an ,.. .ama..ı fntnçe1. 
yo caz orkeatra.sı. 18.40: Konuşma DenU ıı:w Mcwtta ve aa aamuaıı 

aı&hltCDn. 

(GUnllıı mosdeleri). 18.M: Serbest Rh.AL: Oaııoıtttıı nnm " Gcno kll?ar. 
Al.t:JU>AR: Cıkmaa 90kU ve Bllcıım 

saat. 19.ıo: J.lemleket saat ayan, CTllrkce> 
Ajans ve meteoroloji haberleri. 19.30: 8EŞ1 K TAŞ 
TUrk MUzlğt: Hallt tllrkülerl. Azize ınu:r P.: Tau.am a.ıı fnrteel. - ncıreı 

Hardl ctn• &'l'Cllar. 
T~zem ve Sadi Yaver Ataman. 19.415: &El'fı llllı!tl"lllelD1fUr. 
TUrk UüzfM: Su eaerlerL 20.10: Ko- atızEt.ı lllldlnoaıı.tll'. 

a• K A Dl KOY 
nuıma (Yurt bilgi.il ve sevgtal). 20..23 RAt.r.: vatan kartano anlan. 
TUrk mOJ:ill: Çalanlar: Remal Nlya. anu::rrA: Co.tıı cmnd ve Harı> ('nlrlrce> 
zl Seyhuıı, Cevdet Çağla, Cevdet Ko. V S K () n A R 
zan, hzetUn Oktc. ı - Okuyan: So· JIALF.: nc..ıs sat.it aamrcUut 

mabat Ozd~ıı. Mahmut Kanndq. B A K 1 R K 0 V 
MLLTtT Anlı Bll>11 ltcar. 

Badt Hopea. 21.18: MllJ:lk: KUçUk ,..uuaı BIMlnn•nnstır 
orkeatra. 22.115: Memloket saat ayan, 
AJa.n.a haberleri; Ziraat, Eaham -
Tahv11At, Kambiyo - Nukut borsası 
(Fiyat). 22.S~: Konuama. (Ecnebi 
dillerde - Yalnız kısa _ dalga poşta. 
.sl!e). 22.M: Mllzlk: OpereUerden 
seçme parçalar (I"l.) (Yıı.lıuz Uzun • 
Dalga. poıtaııUe). 23.00: Mllzfk: caz. 
baııd (Pi.) 23.2~/23.30: Ya.mık! pro. 
gnun ve kapaııl§. 

Sinema ve tiyatrolar 
BIDOGLU 

lP&Kı Gulall JIQ?mts (IJabter VUJ.r'la k~ 
ııeıı <Ttrııce>. 

MELEK ı Znrla stUelllk olmu. 
llAllAYı TlızaM 

"' Mr.R l}<: kttlat lıllT11"'1lllf 
TAK iM• T .. pal'(Ul ("lllr'k tum!) 
l..\L&ı Tıkılaıt matlet. 
\"ILRlll llı"'1r-ı.tı. 

'"'KAKTAt :ırarar ~ " OtMnıT'Tllr c•t"" 
ATJllliA7All! ~!ar ~lfl'OI' 

ŞEHtR mwrıtosu 
Komedi kısmı: bugQn gün.. 
dUz H le. Çocuk Uyatrosu 

Gece 20.30 da: 
I S0Z1'N KISASI 

* • • 
Dr11ın Kısım: Ha;rU Bir ROyadlr 

-n--
BALK OPERETi 
nu ak§SJD saat 9 
da: TARLA KUŞU 
DUyOk operet 3 
perde. ( Ane ro. 

JQnfje: TOTO) 

ALEMDAR smemasında 
Hücum 
Çıkmaz. Sokak 

makta olan kafileye baktı. G~ y F-'--
kız - aram var... --t.· 

onun kalbinden geçenleri an. mak üzere ... Küçük bir tef Bu hususta bir kanun la
yihası hazır lanı yor 

tadı. Kolundan tutarak yürüttü, o, başından geçenleri 
ve yürüdü: ken yalnız bunu söy1esı1 

Yüksek mimarlar birliği kon. 
gresi ayın 13 ünde .Ankara.da 
t.oplanacaktır. Toplantıda bil. 
hassa Türkiyenın bUtün viliyeL 
lerinde kurulacak mimar evleri 
tegkilab ha.kkmda görU§illecek. 
tir. Mi:ma.r evlerinin kurulması 
için bir kanun nrojesi hazırlan. 
maktadır. Proje kati geklilli al. 
dıktan sonra derh,.:J tqkilita ge. 
çn~ırtır. Ttlrklye rııa:v tren 
bfrının merkezi Ahkata ve diğe. 
rinin tstanbul olmak ili.ere iki 
mmtakaya ayrılacaktır. İzmir. 
Balıkesir, Çanakkale, Bursa, 
Kütahya, Bilecik, Kocaeli ve 
Trakva vilayetleri lstanbula ve 
diğer bütün böl~eler de Ankara. 
ya bağlı ola.Ca.kıardır. Bu teşki. 
lat yapıldıktan sonra bUtün mi. 
ınarlar evlere kayda mecbur o. 
lacaklar ve mimar evleri baro 
gtbi nim resnü bir teşekkUI ola. 
caktır. 

- Haydi, artık savaşa beraber nutmuştu. Çünkü Osırada 
gideceğiz:. sirri ve ıztırabmı hiç dilf 

Makalledenberi onun da sırtın. · • 
da b• H,,,....., mı$ti. 

ır ~ elbisesi vardı. Bu· Dclikanh onu ~ 
nun için aralarına gireceği bu Genç kız çekilmedi: 
gönüllülerin içinde bir yabancı Mikael'in göğsilnc ko 
kalmıyacaktı. Zaten her erkeğin kuldu ve kolunu onun 
biraz gerisinde ve yanında kadın· doladı: 
tar vardı. Bunlar, yan çıplak bir bö 
halde,. -er.keklerin silahlaı=ını emuı - Hep .. yle kalaJ.mı. •• 
-1aırım~a;-~r'ecıl:k:ıt"vc:~1çoc:dtl~ertm..-1t...,~~İK:· ~onu.... B.llki... · ilfaeJ onun agdru el 

Bir kadın ölü bulundu 
Dün sabah erkenden islerine gi. 
denler, Ulelide Tayyare apart . 
manian karşısındaki "Rasim Bey" 
apartmanının önünde ya~hca bir 
kadro cesedi görml-şlcr, zabıtaya 
haber venniş!erdir. 

Uzerinde hiç bir yara bere izi 
olmıyan cesedin yapılan tahkikat 
sonunda "Rasim Bey" apartma _ 
nmm altıncı katında oturan Şük· 
rüye atlında bir kadına aid olduğu 
anlaşılmıştır. 

Adliye doktoru Enver Karan 
ölümün ne suretle vllkubulduğu • 
nun tesbiti için cesedi morga kal. 
dırtmıştır. 

Vakaya müddeiumumi muavin· 
ferinden Turgud el koyarak tah • 
kikata başlamış ve Şükrüyenin 
dün gece büyük oğlu ile şiddetli 
bir kavga ettiğini tesbit ctmistir. 

de başlannm fistü~de taşıyorlar. 
dı. Çıplak ayaklannm gergin ve 
sert yürüyüglerivle eşlerinden hiç 
geri kalmıya<:aklarmı gösteriyor· 
lardı. 

MikaeJ timdi genç kızın sürük· 
leyişine kapılmıştı. Sanki bir de. 
renin suyu bir yaprağı alıp gö · 
türüyordu. 

Taytu delikanlı ile birlikte o. 
nun biraz önce ayrıldığı yere gir· 
di; uzun boylu, tunç yüzlil ve 
tunç derili yiğitler, ter ve t ... z 
içinde gözlerini bile kırpmadan, 
çelikten· birer adam halile ilerli • 
yorlardı. Genç kız ilk olarak bun. 
lann çıplak ayaklarile kendi a." 
yaklan arasındaki farkı gördü. 
Avrupadan kalan bu biricik ra. 
haUık vasıtalarını sağa sola fırlat
tı. Mika el de tüf cğini aldı ve o. 
muzuna vurdu. 

Etraftaki yiğitler ve halk onun 
bu hallerini gördükçe alkı§layor· 
tardı. 

Mikael o kadar sevinçli idi ki. .. 
Fakat meraktan da çatlayacak. 

tL 
- Bana anlat Taytu L- Sen 

sahiden Habeşli misin? Beni se· 
vindirmek için söylemiyorsun 
ya? ..• 

- Seni sevindirmek için de ol. 
sa yalan söylemem, Mikael.
Hem de karde§ çocuklarıyız ..• 

- Ne? ... Kardeş çoculdan 
~? 

;- EvcL. Aynı kandan ve aynı 
kaynaktan. .• 

- Bu da nasıl? ... Artık inan-
Süleymaniyede bir mam. .• Beni avutmak istiyor. 

ev çöktü ı sun ı_ 

Dün 1 
- Hayır ... Sana yemin ederim 

. ~ saa~ 18 d~. Süleyma. ki bu böyledir. Diıtle bcni.-
nırede Mımar Sinan türbesı ar • Genç kız kısa ve keşik sözlerle 
kasm~a ~lı;nan. sab~ i~alat . hepsini anlattı. 
~esı sabıbi Şakire aıt ~ .. katlı O anlattıkça delikanlının ha. 
b!r ev, .son yağmurlar yuzunder kışlandaki karanlrkalr dağılıyor, 
bırdenbıre yıkılmrştı\. sonsuz bir aydınlık parlayordu. 

Enkaz ar:asm<fa ,ka ~n 30 Y~~a Bu, hayatta kavuıutabilecck 
nnda Fahrıye muntelıf yerlenn . saadetlerin en bliyüğü idi. 
den ağır y~ralı olarak Cerrahpa. Gece-· Şehrin içi ve t~ı 
şa hastanesıne kaldınlm~tır. mah§er gibiydi. 

Dolmabahçe meydanı Mikael o ~a kadar bir 
• 1 ·ı· harp coşkunu ıdi. Hatta bu yüz. 

genış etı ıyor den çıplak ayaklan ve cs~rl Ha-
~o~çe meydanmm geniı- bCf lolığiyle bu gönüllülerin en 

letilmesıne başlarumJtır. Caminin önüne g~ti. Yoksa o da kuman. 
karşısı~ki duvarlarla mezarlık dan Ras Mulugeta'nın müşavir
kaldınlacak. burasının seviyesi lcrindcndi; o da bir at sırtında. 
tn'mvay yolunun seviyesine in • diğerlerinden daha ıü~lü elbise. 
din1ece-~ir. M~z~rl ftn yanmdaki terle, daha rahat yol alabilirdi. 
ahşa-p binada ıStitl"Jak edil~ekte- . İki sevgili kol kola karanlığa 
dir. Bu da kaldmlınca yeri mey- daldılar: ıssızlığa saptılar; Ot'ada 
dana katılacaktır. Bunda!'\ bacıka birbirlerine sarıldılar. 
Dolmabahçe camünin duvarları ~ Bilsen ne ka.dar mes'u-
da kaldınlacakttr. dtım r ..• 

· padı: 
- Döğüşeceğiz ve ya 

ğız ••• Biz ölmiyeceğiz r .•• 'Y 
bizim hakkımızdır. 

* •• 
O geceden yirmi bcJ güıı 

sonra idi. 
Maka11ed~n daha ileriye 

mek için yola çıkan büfil! 
İtalva:ı kuvveti Antallo 
rmda bir Ha~ ordW!ile 
1aşmıştı. Saıbah erkenden 
van harp akJama kadar • · 
tü. 

G:ızetede tıkan bülft11 Y 
resımlf'r'n holıuku rnıhf 
AIK>r;.• TARiFi' 1 

llrmlf'kd 
trlnde 

.\ylık 

8 8)'hk 
o ., ... k 
1 yıllık 

05 
2M 

··~ uoo 
1 arı leden Halkan Hırl•' 

a whı olıt? t~rmı dusuıur 
hırlı~rnp ırırmıvrn ~,.rırrt' 
\'Pim" h"""' lnırıı .. 7'ıtrr.mrd 

"hont' lcavdını bıldırrP 
rııtı l7f' tt-lıırat ikrf'tını ' 
oara~ının on~ta ve\·a ,,_.,ı 
vollamıı üereıın' ıdare tıend' 
rrne alır. 

• nfYP \1A J{JT'ıt 1thn~ta -~ 
~d.fttc ,, .. McffMftf' ~· 

2.~ lmnıctnr. 

t1 •" rrnF.TT,-y.Y?1 

~artıt flllnl•nnın ~anfftO 
lıtı ~onrfıln 'lih:trf'n +ıAn c~ 
rrnrfa tn. le cın•fıtlıtrrl• ııt 
rııs: tförı'flinrfi ~:ı\•fıırtıı 1:.~, 
l'P ftC'ilnMltf,. 2: htrtttl''.:. 
h:ıcftlr '"'"' lı:t'cmflf"t' ~ ıırr: 

Rü\'Ok ("O\> tiPvıımh • 
rpnldi ilArt "rrrnlPr? .~,' 
tnıfirmrll'r vımılır n~"'' 
rın ~nllm ~:thn :vı W 

11f'ar' '"'"'"·"tt" nırrı 
Kft<:Ok hlnlar 

Rlr dt>fa 30. iki tfrfırc' ~ 
flf'fHJ fl5 f'!i'\rf ftf'fllq ~ I 
df'fa<ıı 1011 kunıstur re 
•ilin Vf'rrnlPrın hir tfpftC1 
'"9thr l>lltl catın ırttf>TT iti~ 
rurıı c:.tırlan brs 1nırosl' 
<ıın rıtilh'. 

\'ıık ıt hf'm rtoı:rnıtan 
trpnıfl lıhr. •mnrtf' rı"" 
bra radıfecincte Ortrttn""1 
nında KEMAı.ımolN 
flh Ritrnqı l'livlf' n•n q1t 
ru1pp fR,ı .. nrt1ın '"''"'"'"n'' 
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b d k. T .. ki d - 1 . Göring ,., l\Omanya a t ur er arasın a Harp iktısadiyatı yük. 

bir yardım komitesi teşekkül etti :,~~~1;;E~ 
, ugoslavya yeniden üç milyon dinarhk 
ınşaat malzemesi teberruuna karar verdi 
~ş. 5 (A.A.) - Anadolu 1 hararetle tasvip etmiştir. Kös l meei tebernıuna. karar vermtş. 
rı &ınuı huausl muhabiri bll· tencedcn m ada nyrıca dört Ur. 
~or: sancak dahillnde de bu merke- Ankan., 5 (Hıuıus1) - Ja· 

tnanya mebusan meclisi zt komitede n m&da. muavin ko- DOn sefareti erkA.ıu IJe TUrkJ· 
~~ndan Selim AbdUlkcrtmln miteler de tC61s edtımlştir. yede y&eıyıı.n Japonlar namına 
.

111 
etı altında baş müftü Et· DJğer taraftan blltUn Romun 1000 lira, Mısırda teşekkül et 
~ 'rUrk mektepleri mUfettt- gazeteleri istisnasız ol:ı.rali mlş olan komite· yeniden 1000 
~ip, avukat ve gazeteci Anadolu feltıkeU ile yakından Mısır lirası, Attnada fabrika· 

cep beylerden mürekkep o.JAka.dar bulunmaktn. bUvUk tör Bodosakt kendi namına 
~ardım heyeti teşekkül et· felAket etrafında sütunları~da LOOO, fat.ırlka.aı namına da 

... ~ t , geniş tarsna.t vermekte ve bU 5000 llra teberru etmiştir. Nor· 
na.dolu feltı.ketlnln ııoman rUk acılarımızı paylaşmakta- \'eç masJahatgUznrı da şahsı 

: uyandırdığı bUyUk tesir. dırlar. namrno. 100 lira vermiştir. 
aı:ı.ya Türklerini de baro- Boenos Ayresteki elç1ll<'\.lmt. 

YUGO ı~A \"l~ A.""IN "' sevketmiş bulunuyor. zln bildirdiğine göre Ceuubf 
~~ar derhal Köstenccde kral TEBERRUU Amerlkada.komlteler teşekklil 
e eııstııne mUracaat ederek Bclgra.d, 5 (A.A.) - Yugos· otmtş ,.e faaliyete ge<;mlşttr. 

toplamak için müsaade lavya hUkClmett, TUrkiyodekl Çin harlct mUnasebat birli· 
etmişlerdir. Umumi vali zelzele felaketzedelerine yar ~I de. elçtUk vasıtaetyle Çin 

~~Usaadeyl bQyUk bir mem· dım olmak Uzere Uç milyon Dl· mllletlnln taziyesini bildirmiş· 
)'eue vermiş ve teşebbUsU onr kıymetinde lnşaat malzc· tir. 

Türk - lngiliz ticaret ı ~'!!.u!i0~~y~~~!~~ 
· "" • • k ı • · ı ı · lanbaı yapıldı 11 1 uza e re er 1 1 er 1 yor Türkiye ıazete ve meomua. 

lakas hükümlerinin tarlili suretile ~~jR:i~~;!~~\!?~~:ı 
if heyeti dUn Ticaret VeklleU ko-

yan İ esaslar konulacak :~ıe;/e ~';;k~Dl c~~~~~~~d~~i 
r..ı \~lldra. 5 (A.A.) _ .Reuter: gösterdiği teahhUr. iki menıle· merkezinde toplanmış ve Ulus 

S:ll'e lle ln.gtıtcre auısında ket arasındaki ticaret mUvaze. müessesesi mUdUrü Bay Naşlt 
( l mUnasebetleri düzelt nesinin. lngllterenln çok lehin· Uluğ reisliğinde uıun blr mu 
Uıere cereyan eden muza· de olmasından ileri geliyordu . zakere ile ruznameslnl lntac 

·eter ilerlemekte ve bu mU· l"akat. lngllterentn TUrk mal· etmiştir. 
eratın muvatraklyete uıa.. larını daha fazla miktarda sa Ortaklar, kooperatifin test· 
~ iı Umıt edilmektedir. tın almak sureUle, ,.a.ziy~te sindeki ıuzumu tflllyatta görU 
.~Urk - lngiliz ticaret reJlml blr haflCllk vereceği umıt olun- len mu\"affaklyetJn lsbat ettt
-..~ıstyle, lngiliz ihracat ta· maktadır. Bu itibarla, TUrk ğınl tebarüz ettirmişler ve gös· 
erınıu, mnl bedellerini ba· lthallt tacirlerinin, halen tn· terilen tyf ve tasarruflu idare 
b tok bUyUk teahhUrlerle glliz lirası için vtıraiklerl yuz. YI takdir ilo kartılamışlardır. 
r lldlklerl lUrat edllmekle de 60 primin, tngfltere tnra- Kooperatif henuz on aylık 
· lber, Takas hUkUmlerinl tından TUrk emtiası satın alın· ilk başlangıç zamanı için or
r il Btıretlle ticaret için yeni dıkca. ~ok aznlacağı fJlbınln o ' taklarına yaptıkları muamele 

esas bulunmaeına tnttzar lunablllr. Şu sıra.da Londrada nlısbetlndo ebemmtyetafz &U· 
tı:ı:n,hadır. Bu suretle va- cereyan ..etmekte olan görUşme- rUlmiyecek bir mebllt iade ve 
tt hla dlltr derecede dUze- er .. cok muhtemeldir kl bu ne· bir emrthayre ta.bstal umumt 
~ kttr. TUTktyentn, lngtuı Uceyt verecektir. tieyet kararma ballı olan pa-
acıı.t bedellerini tediyede ro.yı da zelzeleden musap olan

lara tabela eunıeur. 
1

ovyet-Fin harbi 
( Bruı tarafı 1 incıde) J bomba atmış, on ev tahrlo edil. 

~ edilmiştir. Junturauta m~. sivil abaliaen iki erkeği 
~asında milsadcmcter de. öldürmüş, 15 kadmı yaralaml§. 
'ı...~iyor. Diğer mmtakalar. tır. 
~~ değer bir h~dise olma. ------------

~~~=·g~~tı.ı~ Ezine ve Yoz 1atta 
~ ~rnan topçusu ve tavyarc. 

t~!~~f~~u b~:~~~aı:a. yine zelzele oldu 
~tır. Ba.şüırafı l incide) 
~. 5 ( A.A.) - Finlandiya, feıtı.kezcdelerc sığmo.klar ya. 
~~ ,

1
nakll için Norveçe 300 kı. pılmıı;, ~ lyecek gönderllmlşlr. 

~~ ~ Pariş etmiştir. Norveç ·Saru uıı, :s (A.A.) - Hare· 
~rı:ıusuna 200 ku.ak hediye keUan neticesi Samsun şehrln
'b~~ir. de evleri yıkılan veya iskAn B

~ ·n1d, 6 (A.L) - Havaı!ı dilmiyecek bir bale geldiği an
-;; \~bildiriyor: laşılan yuraşlarda.n nıuhaç ol· 
'"'' "~ndiya milfrezelerl, . ~~ duklıırı anlaşılan 876 kişi şeh· 

,.. ~)\i tdn. Sovy6t arazısınm rln dokuz muhelff otelinde tef
~~~rilerine kadar sokula.. rlk edilen oda.iare. yerleştiril· 

~ . kızıl kıtaatı kuşatarak ı ı ı rt ~ıınalde dilşnuı.ııı bımala _ m ş ve a.şo ve batele milli 
\~evam etmektedirler. ~~~~~tu~~mlteslneo temin O· 

~a.nsk demir yolunun Aılruın, 5 (A . .A.) - DUn şeb-
~1) ya aakerleri tarafından rlmlze Erzincan felAkctzedolc· 

t e~ildiği h&bc.ri resmen rlnden mUrekkep 56 klell1k bir 
4..~lo~memi~Ur. kafile gelmte ve otellere yer. 
~\>a lm, S ( A.A.) - Fin. · leştfrllmlştir. Feltıketzede mi
~~ tavyarelcri Sovyet hat. saflrlere Adana Kııılayı kah· 
~: tı~ ine kızıl a.ekerlerl tes. valtı öğle ve akşıım yemeklerı. 
~l l~ a~a davet eden beyan. n1 vermektedir. 

'tı~~' r atıyorlar. 
~~' ''Dagones Nvheter,, ga. Erzincana giden mebus 
~~ beYana.melerln bir fo. Ankara, J'i (A..A.) - Çocuk 
~' neşretinektedir. Bu Esirgeme Kurumu Genel Mer
Gi~ :~elerde Sovyet esirleri. kezi idare heyeti tı.zasındnn Er· 
\'4ı.t ~ iyi muamele edil- zurum gaylavı Bayan Nakiye 
~ 08terir reslınler de var. ElgUn zelzele mıntakasındakl 
~~I , çocukları almak ve Anknraya 
~askerlerin nasıl teslim getirmek Uzere Erıincana ba
Sj I~ icap edeceğine da.fr reket etmiştir. 
~ ~~ de vardır. Rus asker. Bu ilk gurubun yerleşeçe~t 
'.\ ~ katıdiya ha.tlarnıa beşer l{eçlörendekl yeni pavyonu o 
~ lllfek_l§l!ik grµplarla elleri hazırlıklnrı bitmiş ve yavrula
~~~t'i erı omuzda olarak iler. ra en lyt bakabtıccek fmkAn· 
~ 'tıteu taveive edilmektedir. hır hazırlannuşur. 
~. lcı!l de teslim edilecek siJAh. MemlekcUe teberrular 
~t' U e beyanname!erde mu. 
~ bf.t. cteta tler verilecektir. Me. Atık.ara, 5 ( Ru8tısi) - Anka. 
~ ~l'~ Yyare için 10 bin do. ra hukuk fa.kUJ~i talebeleri 
~1~ı· olunacaktır. Tavyare. ilk yardım olarak Kı~lnya 736 
~ bi~beolmak istediklerini lira verdiler. Vilayetlerden ge _ 
~ ~kl z ~Iamak surctile len haberlere j?Öre nakdi teber. 
'~l ebrdır. Bunlar b!liha.. nı Afyonda 11780. Kırklarelide 

~ .. ~er .. ,-.lr memlekete gid~ 2704. Sinonta 18181, Ispartada 
.ı~ ~ 11906. Urfada. 622S. Ka.stamo.. 

~ ~ taki, 6 ( A.A. > - Dokuz nud& 25760. Adana.da 85000. Av. 
-U~'-?esi Volkka ism~ dmda 11190. Balıkesirde 14330. 
~&sabayı bombardı. Mu~Jada 12600. Samsunda 21 

• Bu~ 22 bin 57. DMlzllda llOOO. Dı&day ... 

Ortaklar bUtUn matbaa v• 
matbaacıların klğıt ihtiyacını 
temin lçln hUkômetln haklı ve 
ciddi bir mUzaheretl lüzumu 
Uzerlnde durarak idare mecll· 
sinin hemen teşebbUse geçme. 
sini istemişlerdir. 

Ortakların bu kanuni top. 
lanueını Özlpckpala.sta verilen 
samimi meslek hasblhallerlyle 
geç vakte kadar eurcn bfr zt· 
yafot takip etmiştir. 

ıVlilli istihsal no~< 
tasından vazifemiz 

(BClf tarafı 1 it>.cüte) 
lannetli iatihMt anaurlannrn 
yokobnası, yahut iltifade edile
mez derece&, harr!oiye uiramım 
gelecek mahs~l aeneıi için büyük 
bir rahne ~tldl edecef ine biç 
fÜphe yoktur. Memldcct b~· ta
raftan felaketzedelere yardım et. 
tiği gı"bi zelzelelerin, au tujyan
lannrn mnti istihsal ıııahnıında a
<"acağt bO§lulu fazla iıtihsnl ile 
doldurmak gibi b:r vuife kAJlı. 
ırn.1.ı. da bulmıuyor. 

Bu vazife müfkildir; fa • 
ltat miişkil:tı nisbetinde zaruri
dir. Akıi l"'kdir .e harici tehlike. 
Jer bertaraf. önümüzdeki iıtiheal 
mevıirninden sonra momlckcttc 
J'oni bir iktisadi buhranm acıla
'"IDa göğüs genneii göze olmak 
lamn gelir. 

MeOlllaniyetJe kaydedelim ki 
hükumet ıniUi iktİ'8dı koruma 
kattUll 18yiha11nda devlet müda· 
haleaile ic:abmda umumi iıtihsali 
artbrmak imlcAnlannr temin ede. 
eek hü~ler ko,,mu,tar. O hal· 
de yapılacak fCJ ·milli iıtiheali 
arttırmaia hizmet edecek olan 
kanun hükümlerinin tatbUcatını 
planlaıhrmakta. Milli iktisadı 
kttuma kanunu m:dicten çıkıp ta 
mel"İyet mevkiine ri""' .Örtnt":& bu 
nok~ada., derhal iıe bat'a,,..alıyrz. 
her halde kıı mevsimi iç;nde bu 
mühim YRruenin n1an "huırlrk 
kısmmr hi~,.aek itkl:ah"rdan iti· 
'-•ren filiyat aafhuma ,.,;""';' bu. 
lumnalıyız. ASIM US 

da 1000. Klliate ~. L&di~ 
600. fneboluda 8100. Pmarba.. 
şmda 1374, Merztfonda 4200. 
Cinede ıooo, Berıamada moo 
lira ~buru ka.Wed.flmlt*Jr. 

yaaetinc tayin edildiği bildiri!· 
mektedir. 

J...andra, 5 (Hususi) - Garing· 
in harp iktiudiyatı yük&ek rcl&li· 
&ine tayini karşıf>Jnda ingillı ga· 
ıcteleri §Öyle diyor: 

•• 2 numaralı Nazi. birim 1 
numaralı dü~rr.a.ıumıı oluyor.•• 

---u--

Tuna dondu 
Romanyada soğuktan 

38 ki§i öldü 
Bükreş, 5 (Huauıi) - Şiddetli 

soğuklardan Tuna.n"n denize dö • 
killen kısmı donmuştur. Kala• ve 
lbrail Iima.nlannda bulumr.ak. 
ta olan vapurlar buzla ihata edil· 
mlı vaziyettedirler. Şimdiye ka • 
dar Roma,ya:la 38 kl§inl.n ao. 
~uktan öldükleri tc.sbit edilmi~ -
tir. 

Molotof Berline 
gitmiyecek 

Alman hodudu, & (A.A.) -
.,Havaı" Mol:tofun ya.kuıda Bcr· 
Une gideugt hakkındaki rivayet. 
ter h&lclnnda D. N. B. ajansı Soıv· 
yet nazmnın böyle bir niyetinden 
haberdar olmadığmı bilclirmekte
d;r. 

nusya Romanyaya 
taarruzda 

bu1unacakmış ! 
Borlin, 5 ( A..A.) - Havas 

bildiriyor: 
Rusyanın. FintandJyadaki 

muvaffalnvets!zliğinden sonra. 
askeri prestijini, Roma.nyaya 
bir taarrtızda buluna.tak tamJre 
çalışma.aı ihtimalinin vücudunu 
f{Österen müteaddit emareler 
Berlinde çok endi§e ile Itareıln.n. 
mıştır. 

Alman resmJ mahafill, Rus. 
vaıım Besarabvayı tekrar ele 
ı:eçirmek ve bobilar kontrolu. 
nu eline almak arzusu besleme.. 
sine mukabil, Balkanlarda, 1. 
t.a.lya U~ aynı siyasi ve iktisadi 
n1enafie es.bip bulunamadığını 
söylemektedir. 

B6Tliıs, 5 ( A.A.) - D. N. B. 
Alman matbuatı, biltUn dikkati. 
nJ lngilterc ile Franeanın harp 
sahasının ~enl§lemeye çalı~ak 
teşebbl18lerine hasretmekte de.. 
vam ediyor. 

Bu meyanda, gaz.eteler, yakın 
şark ve Hindlstanın b~hc.a şe. 
birlerinden ve earbı Asyada ln. 
~liz - Frans1z askerlerinin 
tahgidat yaptığından bahis olan 
haberleri mevzuu bahsetmekte. 
dir. 

Dh!er ta.raftan aynı gazete • 
ler, Finlandiyava Fransız aske. 
ri ve Karadenize Akdenizdcki 
Ff!uı.sız filosuna mensup l?eml • 
!erden gönJerilmesi l~in Fransız 
matbuatı tarafından ileri sUrU. 
len fikirleri tebarüz ettirmekte. 
dirler. 

Lokal An.ıel2'cr gazc~i. garp 
devleUerinin, Sovyet Rusyadan 
dola''l garot AEya devletlerini 
tehdide maruz göstermeye ~ 
lıştıklannr ,.e bunu da, şarkı 
kendi projelerine ortak etmek 
maksadile ~tmk&lrmı ynz::nak. 
tadır. Bu aazct.e, ynzısma şöyle 
devam ediyor: 

Sevki tasavvur edilen ve lnsô. 
tiz - Fransız efradmdan ~ka 
Türk kıtnatmı da ihtiva edecek 
olan ordular, Ka.fkasvndaki mev. 
huıu Sovvet tehd'dini önlemeye 
memur olacak, f n.kat ha.ki kat • 
te, n1Uttefikler tarafmdan. uzun 
:ı:1manda.nberi haztrlanmıe bir 
taarruzu icraya hi::met edecek
tir. 

BüTı.-rq, 5 ( A.A.) - ~ral Ka.. 
rol, vanmda B~ekfl Ts.taresko 
olduı?u halde dUn akşam Cer. 
nauti ve Ch?einau'a hareket et. 
~ilt;r. Kral her sene krallar g{l. 
nünde mut.at olan meruimde ha. 
nr buJunar.aktır. 

Bu sevahat. kralın son hafta. 
lar ıart'mda muhtelif ceJ)helere 
vapt.Jıb ziyaretler $erlsbıi ta
mun lanıaktadır. 

_ Krat bu iki mevkide nutuklar 
royUvecektir. 

~~-------------

Mi 11 et Meclisinde 
Ankrr.a, S (A.A.) - BUyük 

Millet meci&i bugiJ.n Dr. Mazhar 
Gcnnen'in başkanlığında yapttğl 
toplantıda hazinm - afustos 1939 
nylanna ait raporu tasvip eylemi§ 
ve muamele vergisi kanununnun 
barı maddeleri.rrln hükümlerinin 
değitti~ine ait kanunun da. 
ikinci nrllnkereainl yaparak ka-
bul eylemigtir • · 

Mecliıa puarteai ci1ni1 WJ>lana
ca.kte • 

Sine.k Beyi ·---------------59 --·· Sustular .. Genç k12 bir şeyler 
söylemek i~!n bilvUk bir kuvvet 
sarfedivordu. Nihayet: 

- Yorulmadınız mı? 
Dive sorabildi. 
Biraz ileride vohm kenannda 

\ki aı?aç kUtUW Uzerlne verleş. 
tirilmiş bir tahtadan vanılmıF 
sade b'r ~rra lt!örünU\>ol'dn.. 

- Yalandan kahramanlı" 
crösterecek <Jeğ!Jim.. Sronrn slV> 
•fo al!ırhfnnı vermek istemem. 
\sterseniz oturalım nıatr.,ar.eL. 

Dive cevap verdL 
- Hay h~y .. Bakın babaırı 

i cniz kenannt bovladı bile.. 
Yanvana tahta sıranm üzerirıP 

-ıturdnlar .. Valeri v.enr lm:m kn 
1unu bırakmadı. sonra bir elini 
-ıvuçla.n icine aldı.. Y11m11şalt 
'>tt' ~File kont'""R~a ım.~hıl"lı : 

- M.atmnzet Rolımd ht!nim en 
bllyUk sadetim sizi servetini?" 
~öz dikmis olan o mef)um ma. 
oeranerestin elinden kurtarmalı 
oldu. Fakat Allah bana dahfl 
büyUk bir saadet saklrvormuş •. 
Bu da size karşı göstermls oMn. 
crum hareketin ne ı:;(>l{ilde mfik~. 
fatlandmlmm olduğunu ~n 
mek oldu. Hasta vata'hmda 
;ken sizin munis sesinizle bana 
~kkür etmenizi nsla unııtamı 
vara!iım.. Doktorun pederinizi" 
cıizf vannndıın umklartırmasmA 
,, kadar mUt~!r olmuştum kl.. 
Bilmem matmazel o srtınlerdf' 
l>u lCitf unu.zu suiistimal ettim 
mi? 
Gen~ lnı delikanlıva tıtth na 

Z3rlıırta baktı ve S?özleri bulut. 
landı~1 lı;in itiraftan çekinme. 
dl: 

- Havır. rica ederim. Ben dP 
c;izfn kadar mesudum. 
. Valeri sev~llsinin elini sıkar. 
kon mtrıldqnıvorrlu: 

- Teşekkilr ederim Matma. 

zel Roland, teşekkür ederim-
Pederinız... 

- Babam her şeyi biliyor. 
Öyle zannediyorum kl ahıe de 
~öylemlştir. 

- Evet ve şimdi biraz sonra 
ben de kendilerine anlaemış ot.. 
iu,Rumuzu bildireceğim. 

Genç kız ~JUyor ve bu tebe8.. 
sUmUnde alaycı bir eda. bUlunu. 
vordu. 

- Öyle za.nnediyonım ki, de.. 
1.i, ,ge.liba babam da bunun için 
bizi valnız .bıraktı. 

Knllttılar, kolkola girdiler ve 
~kisinden da.ha az endişeli fa.. 
'{at cok daha mesut bir halde 
vollarına devam ettfler. vüzle. 
rinde gZ>zlerinde saadetlerinin 
verdifti neşe okunuyordu •• 

Bu kere dahn hızh bir yl1rll.. 
vUsle Mösvö Merimans•a yetiş. 
"l'leğe cahştılnr. o kadar hızlı gl. 
iivorlardı ki bir yolu döner dön. 
"l'lez dPrhaJ üstat avukatla kar. 
,ııaştılnr. 

- O .. Maşallah .. Şimdi de ko • 
'JUyorsunuz.. Demek mühim bir 
ieViı.'klik var .. 

Avukat km ile müstakbel da.. 
ınadma bakıyordu. Her ikisi de 
~adetten mestolmu§lar. dalgın 
·hmıvorlardı. 

Mösyö Merimans ta sevinclı 
~örünUvordu. Etlerini u~tu. 
ııırak konusmaP.a baQladı: . 

- Cok ~zel cocuklanm .. Ô"k 
'{Ur.el .. Sizi anhvor ve alkır-lt. 
vorum .. Ben de sizin kararbm. 
"'\ı:ıt Rynen kabule hazınm .. Kı. 
~m o müthiş. rezil sereerlnln 
'{arısı o111ca<?tna şJmdL 

O sırada tam volun dlmeme. 
r.lnde bulunııvorlardı. O ıam&
.,a kadar dlkkı\t etmemiş ol. 
iııklan bir adam vokuf!tan ı~ . 
"hya lnmlq ve kanıthınna dil~i. 
lerek mUUıiş bir sesle: 

(Drrha var) 

Taşan nehirler 
( B~ tarcı/t 1 incide) 

Dlcleyo yakın Bismil kazaı;;ı 
nın Çay mnballesl Ceyezane 
maruz kaldığından hendekler 
a.ı;ılmış ve kum yığınlariylP 
setler vUcuda getirilmiş ve im 
dat devriyeleri hazırlanmış. 
telgraf tıe bazı evler tabltyP 
ettirilmiştir. Nüfusça ve malca 
zayiat olmaması tçln vllt\yetçf' 
gereken tedbirler alınmış VE' 

alAka.darlara emirler verilmiş· 
Ur. Şimdiye kadar bir g{lna za· 
yiat yoktur. Batman çayı Uze 
rlndekl direkler ka.mllen yı
laldığından Diyarbakır - BI· 
scıi arasındaki telefon muba· 
beresi kesilmiştir. 

l c\.lman bankalann1n ka .. 
panacaP. doğru değil 
Ankara, 6 ( A.A.) - Son ~ 

terde memleketimizdeki Alman 
bankalarının kananacamra dair 
mııtb·ıııtta haberl•r görUJmekte -
dir. Mezkur b .. · -"ırın vuku bU:. 
lan tııüracaıaı • ~ nazaran -bu 
haberlerin asıl~ız olduğu anla§tl· 
11U§tır. 

Ceyhan, o (A.ı\.) - Ceyhan 
nehri dört metro ellf santim 
kabarmış ve beş köyU llulııı 
basmıştır. Ölen lusaI\ \'e hay
van zayiatı yoktur. 

İzmir, 5 (A.A.) - Manisa 
ovasındo. eeyltıp ile Menemen 
re Bergama ovalarında suln· 
rın knpladıgı arazideki Ol"Jru 

tarlalar hayli bUyUk zararluta 
uğramııtır. Mubtellf köylerd .. 
vukubulan bu zararlar ile yo: 
re köprUlerdekl hasar vllAyet 
tarafından tesblt edilmekte 

tr. 
Mcnirond~ 

Menlton, r; (A.A.) - Dun 
kazamız içinde husule gelen 
seyllp Ali Coritfn un fabrika· 
eındıı.n 800 torba un götUrmUş 
tur. Kaza halkı heceyan içeri
sindedir. 

180 kilo kokmuş et mü
sadere edildi 

Tonhane kasaplarmda vapılan 
ani bir teftiş netice!lıide 180 
kilo kokınu.ç et bulunmus fmha 
edilm~tır. Bunlan satan ' icasap. 
tar hakkında ceza kesilmiştir. 

Fasulye fiyatlan dü§
nıeye başladı 

_Son günlcrde faaWye fiyattan 
dü§mcğe ba~laml§ttr. Dün bir 
gOn içiade bir kuru~ d:i!iUklijJ{ ol· 
muştur. Şimdi!d fiyatlar 17 ku -
ruttur. Bu düşüklüklerin aebcli 
Bereıilvanın dünya piyuaıına 
klilllyetli mal çık&rmaaı ve Fran. 
&anın da bütü:'I thtivacını temll"' 
etmek teklifinde buluoımasıdır. 
Bu haberler bilhassa Fransaya 
mühitn maı gönder•n tficcarlan -
mızı tela§a dilşürmil§tUr. 

Ankaraya gelen Fran-
aız Generali 

htanbul. S (A.A.) - Fransız 
erklnı harblve ~enerali Arban
neau ile iki İngiliz erk!nıharbiye 
aubayı, as.keri erklnla göril§mek 
U~ere Anka.raya gelmişlerdir. 

--<>--
Sıhhat Vekili Erbaada:' 

Ladik, S (A.A.) - Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekili Dr. Hu
lusi Alataş beraberinde Sanwın 
vnlial Fuat. dahilive vekili mü.8· 
tcşar muavini Şefik Bicioğlu, i9-
timat muavenet urnumi müdürü 
Dr. Ekrem Tok olduğu halde dün 
Samsunda"l buraya gehnittir. 
ıhhat ve içtimai muavenet vekili 

burada bir müddet kaldıktan ve 
· fctakettcdelere kazamız tarafın • 
.dan yapıl"llIŞ olan yardımlan 
tetkik ettikten sonra Erbaaya 
dğoru yoluna devam ctmi§t:ir. 

-<>-
İzmir yolunda bir kaza 

Mnni•a. 5 (A.A.) - tmürc 
cltmo~tte. olan marşandia treni 
dUn gece Muradive istasvonun~a
ki vaao11larn carpmış ve bu vnz
den bir hcımal ölmüş şef tTem 
b.~i memuru· a~ır surette vara
lanuı;tır. Ve Manisa memleket 
ha5tahanesine kaldın~tır. 

--0--

Fran~ada kurulacak 
Leh ordusu 

Paris, S ( A.A.) - Ba§ vek!· 
letten terli~ erlilmiştir: 

Dün akMm harbiye nezaretin~ 
de. BB. Daladyc ve Sikorüi, 
Leh ordı•sunun Fra:rısada tekrar 
teşkiline dair anla.§malan imza 
ctmiŞlerdir. 

Akdcnizde çevrilen 
3 v:apur 

Mıntaka ticaret müdOrtüğu 
dü11 ihracat tüccarlarını ~fıra -
..nk Akd•nize çıkan ltalvan ban. 
-lıralı Bcılsena ve Venezva vapur-
larile YııS?o·tw bıınd?ralı btr va
pura mal vilklevip vüklemedikle .. 
rirri sormustur. Bu so~un ma· 
hiyeti J..--nt\ olarak bilinmemekl~ 
!ıeraber bu vaourlarm müttefik 
donanma tarafı.,dan vak.\tandığı 
ve kontrofa tahi tntuldu~ tah -
min edilmckte-dir. Üc vapurda da 

• tüccarlamnıza ait kUlliyetll mal 
mevcuttur. 

--n--.. 
Yağmur 

Dll.n akşam Uzerl hafif otarak 
yağmur ba~la'ttış, gece vanaına 
do~ ~ddetlenmiştir. Yatmur 
&abaha karp da ba.zaıı hafifllye
rek ıS,.vam ediyMdu. 



Poker Tıraş Bıçakları 
Dünyanın en iyi tıraş 

bıçaklar:ulır. 

Junnr, ınurka ... ınn. dikknt ediniz. 

istanbul Beledi vesinden : 
Meni lsrafat kanununun sureti tatbikine dair ol:ın talimatnamenin bazı 

maddelerinde yapılan a,,ağıd:ıkl tadi!At umumt meclisin 3/Xl/939 TJl içU. 
mamda karara bağlanmı~tır. 1Uın olunur. 
TadllAt: 

Talimatnamenin birinci maddesinin (D) bendindeki (erkek tarafından 
mihreyn haricinde ( cUmlcsinln tay edilme.si ve ikinci maddenin son fıkra. 
ııında da (dUğUn bir gUnden ziyade devam etmlyecek, bir günden ziyade 
c;:algı c;:aldınlmtyacak ve hlc; bir suretle c;:engl oynattrnlmıyacaktır) suretinde 
tadlll ve bu talimatnamenin birinci maddesinin B. fıkrasındaki (:S araba) 
kaydınm ltııldırılmıw.. (Hl) ,. ...................... . 

VAKiT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

K ita p, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. -----·lll 

SORSA 
-Ankara 5·1-940 

-- ÇEKLE R 
5.21 Sterim (ln;iliı) 

IOO Uolar (Amerika) 
100 Fransız frankı 

130.36 

100 Lıret (ltalya) 
100 lımçre frnnkı 
100 ı-·ıurın t l•eleıııenk) 
100 ııay§mark ( Alman) 

100 Belg:ı (Belçika) 
IOO Uırahmı l \'unan) 
100 Le' a (Uulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 l'ezeıa (ispanya) 
100 7.ıloll (l.elmtnn) 
100 Pengö (Macar) 
100 Ley (Huıııen) 

100 Dınar ( Yu~oslnv) 
100 Yrn (Japon) 
1 rıo t•l\'l"t; l\ııronu 
100 Ruble (Rus) 

2 .920:S 
6.i225 

29.240G 
61).19 

21.8225 
0.965 
l .592:S 

lS.19 

23.49 
0,965 
3.15i:S 

31.0f5 
30.8275 

- Esham ve TahvilU 
Türk borcu I pe§in 
TUrk borcu II peşin 
Ergani 

l9.22S 
]9.225 

19.79 

VAKiT kitaqevi 
Dün ve yarın tercüme 

kü ll iyatı 

No. 11 20 ıkmcı ıen Kr 
ı 1 Gorio baba 10( 

12 DclıHğin psikoloji.si 5C 
13 rıı.b"hac scllen 7! 

14 Engerek duğumU 6t 
15 ttasiD külliyatı lI1 7:: 

16 Samimi Saadet 5( 

17 lııtathıtik 3(1 

18 ~;ocuıc dtişllrtenler 6(, 
rn ilim ve felsefe 3( 
20 Mevcudu kalmadı 

53( 

Bu • erinin flatJ :5.30 k:ırııştur 
Rcp"ini .ıı 1 anl<ır~ \"Uv'le 20 f!'kon 
te yapılı r. Kalnn 4.24 ku~ur 

1.24 kuruııu pf'şm nlır.nrak mnte· 
balrl!f ıvrlı btrer Ura ödenmı>lı 
Uzerc; nı: tıo.k11lte ~ğlanır. 

Zayi 
2132 numaralı bisiklet ehJJyetname. 

mi zayi etUm. Yenisini çıkaracağtm. 
dan eskisinin hUkmU yoktur. Albn 

(310:i3) 

btanhııl A!lli3·e Dok.U%uncu Hukuk 
IIAklmlltlndcn: 

SW22! 
lttet tarafından Kadık6yUnde Ca

ter ağa mahallesinde Bahriye cadde. 
sinde 29 No.da mukim Sadık aleyhi
ne açmış olc.luğu boııanmıı. davasında 

mUddealeyhln ikametgaJımı terkle 
ecnebi memlekete gittiği ve adresi 
belU olmadıtı mUba§irln meıruhatın
dan anla3ılmakla da.va arzuhallnln 
bir ay zarfında cevap vermesi ve mu. 
hakeme Jçln tayin olunan 3/ 1/ 940 
saat 9,5 ta mahkemeye gelmesi zım
nında gazetelerle yapılan iU\n ve 
mahkeme divanhanesine davetiye ve 
dava arzuhal suretinin talik edılmc. 
sine rağmen yevmi mezkClrda. mah. 
kemede labati vllcut eylemedlginden 
muhakemenin gıyaben bakılmMma 

lptidar ile beraber geçimsizlik hak. 
kında altı nefer §ahit dinlenmiş oldu. 
ğundan müddeialeyhin lobu tetkikata 
karşı be" gUn zıırtmda Jtiraz etmedi
ği takdirde badema mahkemeye ka. 
bul olunmıyacağı tasrih olunmak su. 
retlle yazılacak gıyap kararının mah· 
keme divanhanesine talik ve ıazete. 
lcrle ilAn suretile mumailcyhe tebli
ğine ve ve muhakemenin 24/1/ 040 
.ııaat 9,5 a talikine karar verilmiş ol
makla keyfiyet l!An olunur. (23;:10) 

l"aııhane halinde. - Sirkeci clva· 
nnda kahramanza.dc hanmm üst ka 
tJ kiralıktır. Kapıcıya ve Beyoğlu. 

Talimhane, Taksim .Apart. 3 ~o. ya 
mUracaat. 131039) 

Dr. Necati Atasagun 
S:ıııahları 8.:10 a knclnr; ukşıırıı. 

lnrı 17 den ~onra Lıllcli Tnyyıırı 
"P· l.)aire 2 ; No. 17 de tıa.,lalnrını 
l.:nhul eder. (1 rltfıın : :.ı:ı9:ı:ıı 

r Çocuk llekiml __ , 

ı~~:ımA·h~~r~h~~~~!.~~~U .f 
Pnzarılnn maada hl'r ırnn 

~:ı ıı t 15 ıl ı•n <ıonrıı . l"rlı·fnıı • , .. , . 
mwa 

srntBI: ASIM il.'• 
n ı•ıl ıfıi:tı \ "l'r: ''AKIT Mnthıı A•I 

l'm um Nı>1rh ıılı ftlıırt ('ril'n : 
ncrık Ahmet Sevengil 

, 
iki Bakteriyolog aranıyor 

Şark Zelzele .!Uıntakasm<la , ·nzile görmek ü zere ikl Bak«' 
yolok'a lhti) a ç vardır. Ilnrcırahları Uo ıa,e ve ibate mas 
ları Ccmiyctinılzo ait olmak üzer e k endilerine arda ~ 

li r a ü cr et \'CrllecckUr. Talipleri lbtlsas 
veslkalnr iyle bir likte h em en 

Kızılay Satış Deposu DikrektörlUğU 
miirıu·nııtları ll~n olun ur . 

Gayrı menkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünde 

Neflsenln sağlığında 23633 hesap No.ııile Sandığımu:dan atdıft ( 
liraya kargı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcu ödemedlğtnd 
layı açıkarttırma neticesinde talibine ihale edilip mUıterlnln arttırın• 
llnl vermemesinden dolayı HUsrevpa§ada Ka.sapUvez mahallesinin eski 
camii yeni \"at&ndll§ sokağında eski 13 yeni 15 enyeni 30 No.h kA.ğir blt 
tamamı 3202 No.h kanuna alt İstanbul Emniyet Sandığt n.lzamnaıııe 
39 uncu maddesi mucibince on be§ gtin mUddetıe açık arttırmaya ıtoıı 
tur. Satı§ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya tlrmek I• 
112 lira pey akçesi verecektir. Milll bankalarımızdan birinin teminat 
tubu da kabul olunur. Birikmiş bUtUn vergilerle belediye resimleri ve 
lcareııl ve taviz bedeli, telld.llye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 1 
mesi 5/1/940 tarihinden itibaren tetkik etmek tstlycnlere Sandık Huk 
lerl servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve .sair lUzurıılll 

bat ta §&rtnamede ,.e takip dosyasındavardır. Arttırmaya glrml§ ol 
bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında. her aeyl 
renml§ ad ,.e itibar olunur. l§bu arttırma 25/ 1/940 tarihine mUaadl! 
oembe gUnll Cağaloğlunda kAln Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar 
lacaktır. Gayrimenkul en çok arttıranın UstUnde bırakılarak doııya k at'! 
le kararı verilmek Uzere lcra Dairesine gönderilecektir. Dnha fazla mal 
almllk lstiyenlerln 938/65!! dosyn No.slle San,dığ"ımız Hukuk lolerl Se 
mUracnat etmeleri !Uzumu mm olunur. 

* * • 
DtKKAT 

Emniyet Sandı~r, Sandıktan alınan g&)Tlmenktı!U ipotek g~sterınelC 
tıyenlcre muhammlnlerimlzin koymuıı olduğu kıymetin % <iO nı teca,-tıı 
mc.mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç \"ermek suretllc ]<ol• 
göstermektedir. ( 131) 

T.IŞ BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

ikramiye Planı ---- - --- --- ----- - - --- - - - --
Keıideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve 1..-umbarcısız he3aTJlarındcı m az elli lirası bu. 

Zımanl.ar kuraya dahil edilece7clerdir. 

-1940 ikram;,,P./ eri: 

ı det 2 000 liralık :::a 2000.- Ura 
3 .. 1000 " - 3000.- .. 
o .. GOO •• 3000.- .. 

12 
" 

2:>0 
" = 3000.- " 40 " 100 " - 4000.- " 7:S " 

~o .. ::ıı:: 37'50.- " 210 " 
2!') .. a:::r 02:>0.- .. 

Türkiye 111 Bankmnna para yatırmakl.a yalnı.ı para biriktir 
miş olma::, ayni zamanda taliinizi de den.emiş olursunuz. 

• 1 • ~ • • .,. • ·., 

İstanbul Komutanhğı Kur1nayından: 
Orılııya hariçten yük5tk ficrelle elektrik makini5t u~ıa,ı imtihanla 

nlınncal.:lır. İstekli olanların hıanbul K.lı~ı II Şulıeye müracaatları. 
(10Gl5) 

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden: 
Eıklııehlr Sivrihisar yolunun 0+000-0:524 kilomet releri tuıl 

(16589,84.) lira keşi! bedelll parke kaldınm lnııası 6/ 1/ 940 tarihinden ı' 
940 tarihine mU.!l&di! çar§anba günü saat ı~ kadar kapalı z:.ı.r! uaullle eJıJ 
meye konulmu§tur. Eksiltme vi!Ayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

:Mu\'akkat teminat 12H,24 liradır. 

Bu f~e e.lt evrak, proje, metraj fıyat bordrosu, ke!lit hUIA.taM, Jıll 
ıartname, tes\-lycl turabiye, ıose ve kt'ıı;ir in,aatına ait umumi fenııt 
name, Bayındırlık İ§leri Genel .oartnıı.me.sı, eksiltme ııartnameBI ve muk• 
projesinden ibaret olup her zaman Nafia MildUrlUğUnde ıörlllebillr. 

lstcldilerin en az on be~ bin liralık benzeri i§lert yaptıklarına dair 
aai°L<& 1atinackn ' ' ---\d& ailn eVYCl ~t;e -il<'& U~ & 

ehliyetname ile 'l" . .. ;ıret OdMı Yesikaaını 2490 numaralı kanunun tarifi 
hile tekli! mektuplarına eklemeleri §arttır. 

Teklif mektupları 24/l/9i0 Çarşamba gtlnU ıı:ıat H e kadar ınak 
mukabilinde vllı'lyet daimi encUmenlne verilecektir. Posta ile g önderile 
mektuplar iadeli tahhlltıU ve mUhUr mumu ile mUhUr!U olacaktır. poıı-
olacak gecikmeler kabul edllmcz. (127) 

ist. Lv. Amirliğinden: 
2 No.lı Dlklmcvl terzi ve çadır kısımlnrrna ı;-f'ec ekibi için ı~çl alın•'' 

tır. Bu ekip on beıı g1.lnde bir gUndUz ekibi ile tebd.!lcn c;;Alışaca~tır. tııte1' 
lerln a!}ağıdıı. yazıtı vcsalkle Tophancc.lc lld Xunıaraıı Dlkimevi MUdUrlU 
mUracaatlan. 

1 - ı~tıda 
2 - Polisçe mmıaıldak hUsnUhnl varakası. -, 
3 - Tifo ~ı kA~dı. (1074) (ll9) 

'1' ........ r ,,,.. · .. tı-... • .... . ~"' • • • ., •• ., " • , . • ·• ~~~~~~~~~~~'P'.r;;~Rl'l~~._.~ı.-~ 

TDrls Jye Cumhuriyet M~rk~z Banka~u 30 ı 12 / 1939 vaziyeti 
AK T t F 

Kasa: 
Altın: Safi Klo~am ı 5500C41 
Banknot , • • 
Ufaklık . . . 

Dahı1deki Muhabirler: 
Attın: Safi Kilo~am 1178 111 
Türk Lirası • • 

Rariçte7d Muhabirler: 
Altın: Sa fi Kilo~am to oıs 216 

Altına tahvili kabi1 serbest 
dövizler 
Dit!'er dövizler ve bcrçlu 
Rlirin!:? bakiyeleri . . • 

11 azine tal. uineri: 
Deruhte edilen •vrakı 'lak. 
dive ka r~ılığl . . 
Kanunun 6 • R madcfol,.rine 
tevfikan Harine tarafından 
vaki tcdiyat • • 

~rncrlrıt rfü:danı : 
l'irııri ~cnetler . , , • 

Rshnrn t•e ff11miMt mizdrrn•: 
ı ncruhte f'dil<>n evrakı nak. 

A { divcnirı ka~ılı?i-1 esham ,.e 
ı \ tııhvilat itihart krvm~tıe 

Serbest f'~h:tm ve ta h,ilfıt: 
A t'an.<ı1ar: 

Hazineve k'<ıa va.irli avans 
:ı 1 tm '"" <li-'viz Uzeri ne 
Tahvilat üzerine • • 
His~c>füı rlar 
Muhteli f • 

, . . . . 
' ' . . . 

21.802.017.41 
15.301.150.-
1.714.287.17 

953.816.Sl 
!?.?~ Cl~fl '>!) 

14.08-1.38!:>.07 

58.272.56 

l 1.359.190.3S 

153.74.8.563.-

17.987.178.-

216.fi65.145,21 

50.5i3.975.46 
7.51)3.000.70 

14.R42,5S 
7.808.722.-

Yel•ı'n 

Lira 

38.817.481,6~ 

1.177.816,0f 

25.501.S52,03 

140.7~1.385.-

216.665.145,27 

53.136.976,16 

7.823.564 .53 ~ 
4.500.000,-

18.07 4.619, 78 

511.4!'5S.843 4!1 ------· 

PAS 1 F 
Sermaye 
fhti:ııat akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi • • 

• • • 

• • • 
• • • 

Tedaviildeki Ra'tlknotlnr: 
Deruhte edilen evrakı nakdive 
Kanunun 6 - S maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • 
Deru hte edilen evrakı nak. 
diye bakive~i . . . • • 
Kar~ılı~t tamamen altın olarak 
ılavetcn tedavüle •;a1,edilen . 
Rce~kont muknbili ilavten te
da. vazcd. 

1'Urk T.Ar(1"t Mm•d11a f1 : 
Altma tahvili kabil dövır.lcr 
Di~er dövizler ve alacaklı KIL 
rina bıı ldyclcri , • , 
Muhtelit" • . 1 , • , , 

4.217.134,:!5 
6.000.000.-

158.748.563,-

17.987.178.-

140. 761.385,-

17 .000.000,-

Lıra 

15.ooo.OOO, 

IJ 
l 0.217.134" 

1~!' .000.000.- , 296.76t .3S5/ 
30.283.696·"' 

2.701,4~ 

4lUH ~.131.7~ 46.950.836·~~ 
112.215,79l ı 

~ 
Yekıin 511.458.8~ 

1 f'mmıız ın:ı0 t::ırihinden itibaren· l cıl· •mto hııd •li 'Ö 4 Altın !\zerine '( 3 


