
.•Bir !ngiliz vapuru tayfası 
Hf RYEROE 3 K 

Porlekizde birçok mınfaka
ları sular bastı ıle birlikte battı 

Cebelüttarık 
:ııe Yolc : 7 ( A.A.) - Fransız bandıralı 
gaırnda 1 '~puru cuma gecesi Cebelüttarık 

tİ tıa ~nuş~gı~z ~~ndıralı Kingston vapuru.. 
ı: tekkep ta f r. _ngılız vapuru 17 kişiden mil. 

11 lcu vap Y ası ıle beraber batınıstır. Chelle 
uru hasara uğramıştır. 
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Pazarteıi 8 lkincikinun 1940 YIL:,23 e SAYI: 7.901 

~bon, 7 ( A.A.) - Portekizde &on günler 
zarfında havalar bozulmuştur. Şimendifer 
nakliyatı durmuş, bir çok mıntakalar ve hava 
meydanları sular altında kalmıştır. in.san ve 
hayva.n.ca. mühim zayiat kaydedilmektedir • 
Dağlık mınta:kada bulunan kurtlar vadilere in. 
mişlerdir. 
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oyulhisar ve Zilede1 

iddetli zelzeleler oldu 
Erba~daki halk tamamen çadulara yerleştirild i 

.......,_ 

. . 

bıt - ~~~:~ttıı.2~~ 
'>ılupııı.ar ,..' .A 

vapurunun getirdiği yolc117ardaıı 11ir grup ve araba V?purıt ile Sir7ccciyc 

E3ir prensip 
hatası 

ıı· }'azan: ASIM US 
bi ltkar 

t fıkr :r gün evvel "Vakıt" taki 
'Ula acıa B 1' t tdazı ursa ovasını basan 
'Y llıtıhuriy ~~edilirken burada 
t Ot\ lira. et butçcsinden beş mil. 

ı· ,~ttibat1 i~rfi ile yapılan kanal 
latııı §ıne temas olunuyor ve 

•ına· . tug~y d d c .. ı ırı:ıal. anın an olayı bu 
r;!~it;,..,. ~tın kimbilir ne hale 

;, ''"::ı'"•f- ,.rJllrll\rt..., IU\n 

ele ~ Siit .. 
"1t4t "llfırı un kabahat, ıu işlerin. 
'l liğj11./'Yak olduğunu bilme. 
) 'l?ıa he 1~dcdir. Yoksa Bursa o· 
b.:'ııilıa.da! .. tnilyon verip kanal 
~ler 0 nce onun nyağını te· 
~' o ~:kYun Önünü açar~ık, a_ 

0~l'i11 ~ B.~rsadan önce Kara. 
h~! D ~.zuağarırdı... İ§le bu 
vetıi)' eg ı I rni ?" 
ll 1YOrd ~ ilk·· .. u. 

Ctd uçuk fık ·1 • . 
ıııı lllenıl k ra ı e ışaret cdılen 
~ İ'Cti olane ~ ölçüsünde ehem • 
~~dlln için hbır prensip hatasıdır. 
~i ar tsr atanın· üzerinde ne 

t arla du l . • · ru sa yıne yen • 
ıı:~Pol 
-~ııı Yon göı·· .. M "c c ba~ı unu armara de. 
Ilı lenu ~ ayan kanalı taramak 
ııitaı1 ~~~ekle hem suların 

el lti c ~clece~1.1Yata çok müsait bir 
~ı ~taklıkf' hem de buralarda. 
~ ltırk 6 ar kurutulmuş olaca-
~~ 'Ya~~e evveı Karnus·eı..A. 
'ad Uıtıqt lacak derecede umumi 
ltrı ece bu shrasına ~irmiş olması 

.~ ;:_ atadakı mesuliyeti ar-
~ -..:ın a 
le 'tcına ular azaldığı günler 
d tdc İst <>larak diğer mevsim • 
ııa~ her ~buldan Yağ iskelesin. 
rıı >'olu il n kalkan motörler ka· 
b·ctrc ll'l c karacabcye ür kilo-
•tı- ,_.. CSafcd ib l ~ • t, '-OP?ils.. c u unan Kırını • 
~bı.ı1 il~ hdar yanaşırlar. 
tc taıaın racabey arasında 
ij t c§Ya.snı surette her türlü tica. 
t~lcr. ~ak~ nakliyatını temin c· 
dq ~lir. l{u~yat Ücreti de çok u
~haret bi başında beş para • 
ıq t'a.beyd r şey. Bundan dolayı 
tid 1 :aursa~ Avrupa malı piya • 
tı eki ~a n daha ucuzdur. Ge· 
ta.~ <>rad:n.~rın ~cpsi ihtiyaçla -
\ili~ u havali;dank ederler. Son. 
~ l:llndan 1 e mahsul fazla ol _ 
ı-ı~ r g0tı: stanbul:fan Avrupa 
~"ltl .. ren ·· 1 bilJı c arpa motor er avdetle • 
ll assa b ' soğan, sanmsak 
la.~~rı is~~~ gibi şeyler getirir'. 

"''il \rcr
1
• 

1 
Ulda ecnebi vapur· 

r er. 

~CVamı 7 ncfrle) 

Bugünkü sayımız 

a 

cwa7arı taşınırken .. 

Sivas, 7 (Huıusi) - Koyulhi · 
sarda saat 18 de üç saniye süren 
çok şiddetli bir zelzele oldu. Ha • 
sar yoktur. Kasabada halk büyük 
bir korku içindedir. 

Ank2.C"a, 7 (A.A.) - Bu sabah 
lzmirde 2,40 da hafif bir zelzele 
olmuştur. 

Dün akşam 19,45 de de şehri. 

mizde hafif bir zelzele kaydddil • 
miştir. 

Şarkikarahisar, 7 (A.A.) -
Evvelki ak~am burada iki hafif 
zelzele kaydedilmiştir. 

Bir hasar yoktur. Son 24 aaat 
içinde yeni bir zelzele kaydedil -
memiştir. 

(Devamı "/ ncide) 

V enedikte dü bil! 
tebliğ neşredildi 

Alman - Sovyet ittihadı ve Balkanların 
vaziyeti gözden geçirilmiş 

venedik, 7 (A.A.) - Bu sa
bah yeniden yapılan Ciano -
Caki mUIAkatı mUnascbetlle 
neşredilen tebliğde her iki dev· 
lct adamının, umumt Avrupa 
vaziyeti hakkında noktainazar 
teatisinde bulundukları ve her 
iki memleket noktai nazarında 
tam mutabakat mevcut oldu
ğunu müşahede ettikleri söy
lenmektedir. 

Kont Ciano, gUn ortası Ro· 
maya dönecek, Cakl, yarın Bu
dapeşteye avdet cdccektfr. 

Bu görUşmeler, Roma ma
hafilinde ,günün mevzuu ol· 
makta devam ediyor. Müzake
re edilen başlıca meselelerin 
şöyle hUIAsa edilebileceği söy
lenmektedir: Alman .- Sovyct 
ittihadının akisleri, Rusların 
Karpatlara. yerleşmesi, harp 

karşısında Tuna ve Balkan Av· 
rupasının vaziyeti ve Macaris
tanıo. Yugoslavya ve Romanya 
ile olan mtinasebatının şekli. 

Roma gazeteleri, bütün me
seleler Uzerlndc, bllhassa Av· 
rupa cnubu şarktsine doğru 
komünizmin hulUIUne mani ol
mak ve hali hazırdaki harbin 
Balkanlara. doğru yayılmasına 
meydan vermemek hususun
da, her iki memleket arasında 
mevcut tam mutabakatı tcba· 
ruz ettiriyorlar. :Mncaristnnın 
Romanyadan olan metalibatı 
bahsinde, Macaristanın şiddet 
yolu ile değil sadece hakka da
yanarak istediklerini almak e
melinde bulunduğu ve samlmt 
duygular beslediği belirtil· 
mektedir. 

Felaketzedeler menfaatine dünkü yapılan maçta 

~ .. .;o.ı._:~;Y-.... #~~lt;) 

Galatasaray - Fener maçıımı 1ıeyt-~111ı an1armaan Uiri 
(Spor yazılarımız 6 ncı sahifededir.). 

. lzmir - Mani.sa arMmaa1:i tren yolımu 

Yağmu dindiğiodeo hiç 
bir t ehlike kalmadı 

Dicle nehri de alçalmaya başladı 
İzmir, 7 (A.A.) - DUnkU 1 yollarını patlatmıştır. Bazı 1 ralarda sokaklarda biriıten sel 

mUthlş yağmur şehir için bU· yerlerde yukarı mahallelerden sularının irtifaı 40 santimi 
ı.-U bir elA.kct doğurabilecek selin 1:etirdiği molozlar IAğım· bulmuştur. . 
safhalar göateranncn nouTa ıarı tamamen tıkndrğından bu- . (D~tıc:ma "l 1t 'de) 
kosllmlştlr. Cenup rUzgArr da 
durmuş ve hava soğumnştuT. 

Yağmur esnasında. bora. ha}in. 
ô.e pathyan c-enup fırtınası şe~
rln en sağlam binalarını Adc· 
ta sarsıyordu. Yağmurun do. 
ğurduğu seller bazı caddeleri 
ve çarşıları kaplamış tramYay
larm seferlerini kesmiş, lAğım 

T ırhan 
Alanya sahillerinde 
kayalıklara oturdu 

200 yolcu Etrüsk vapuru 
tarafından kurtarıldı 

Dünya patina j şampiyonu Birker Vasenius, La· 
doga cephe sinde öldü 

Hel.sinh."i, 7 ( A .A.) - Dünya 
patinaj sürat şampiyonu Birker 
Va.~cnius, Ladoga gölü §imal 
cephesinde ölmüştür. 

Hclsinlci, 7 ( A.A.) - FiIL 
landiva tayyarelerinin ~stonya. 
nın Baltık limanını bombardı. 
man ettiği Finlandiya tn.raf m • 
dan tekzip edilmekte \"e biu.at 
Estonya hükumetinin de bu ı;a. 
yiayı tekzip ettiği söylenmekte. 
dir. Bununla beraber Finlandi. 
ya tayyarelerinin Ruslar tara • 
fmdan işgal edilmiş olan Eston. 
ya üsleri üzerinde keşif uçuşla. 
n yapmış olmaları muhtemel • 
ciir. 

. llel.siıtki. 7 ( A.A.) - D.N.B. 
aJaı~sı bildiriyor: 

Finlandiya a iansının Krilbo. 
dan bildirdiğine göre, ilk Nor • 
vcç g"Önüllülcri kafilesi şimal 
ceph<'sine varmıı:ıtır. 

FtN M1LLET1NE 
BEYANNAME 

. llclsüıl;i, 7 ( A.A.) - Finlan. 
dıya milletine hitaben radvo ile 
neşredilen bir beyannamede e1_ 
riimlc "Maflup olabiliriz. Fakat, 
bir.i nıağlun etmek ic:in imha et. 
rnek lazımdır.,, deniliyor. Bu 
beyanamede bütiln yurtdaşlar 
tcsaoUde, fcı.ırmti ncf3 güster. 

"Devamı 7 nci<le) 
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Dolmabahçe 
stadyumu 

Proje Nafıa Ve~a 
lelince tasdik edilrti 

Dolmabahçe stadyomuna ait 
projeyi Nafıa Vek!leti tasdik et. 
miştir. Stadyom eski hassa ahır 
lannın (Aıtablı amirenin) bulun· 
duğu yere inşa edilmekte ve 31 
bin kare metrelik bir yer i§gal et. 
mektcdir. 

tnıaabn muhammen beden, be. 
tonarme demir kıırm ve tesisat. 
yani elektrik. au, kalorifer hariç 
olarak 747.223 liradır. inşaat Be· 
den Terbiyesi Genel Direktörlü· 
ğil İstanbul b5lgesi ile fstanbul 
belediyesi taraf mdan yapılacak . 
tır. 

1ntaata. qnilmllzdeki ay içinde 
başlanacak ve önümüzdeki sene • 
nin mayıs veya haziran ayında 
ıkmal edilecektir. Stadyum 27 • 
28 bin kişi alacaktır. Dolrr.abah • 
çe stadyomu, Ankara atadyomun 
dan yfizde 50 bilyük olacaktrr. 

7.S metre genişliğinde futbol 
sahas•. 10Sy70 eba'3m'"adır. 400 
metrelik koşu pisti bulunacaktır. 
Biltün hafif atletik oyunlar için 
tesisat ve teşldllt vardır. Birinci 
ve ikinci trlbilnler kanalıdır. Bu 
tribUnlerln altında 12 )(20 bil • 
yilklüğünde jimnastik salonları. 
bunlara alt biribirinden ayn duı 
ve soyunma yerleri bulunacaktır. 

Deniz tarafı açık olan 11tadyo • 
mun bazı yerlerine rölyefler ve 
kabartma vecizeler konulacaktrr. 

Stadyom 360 iş gilnUnde btte· 
cektir. Gece maçları için projök. 
tör tertibatı da vardır. lleriki se.. 
nelerde o civ;ırdaki havagazi fab· 
rikası da kalkacak ve bu kısım. 
Beyoğlunun apor siteal olacaktır. 

iptidai maddelerin mu· 
amele vergiai tenizlib 
Maliye vekaleti, muamele ver· 

gisi kanununa göre aınaf mllesse. 
aeselerin vergi rr.iktannı tayin et 
mek U:z:ere iptidai maddeler ten • 
zilat nisbetine ait listevi hazırla · 
mıf ve liste İcra Vekilleri beytin. 
ce kabal edilmiştir. Tenailat li• . 

· tesi ı 939 mal! yıltnclan itibaren 
:rıer'I olacak :ve yeni tenzilat ya· 

· pıtan maddelerden 1. 1. 1940 dan 
itibaren satılanlann bu tenzilat • 
tanistif edeleri l ,ubat 940 tarihin 
den baştıyacaktır. Halen tatbik e. 
dil-nekte olan ten:rilit nisbctleri 
ise ı şubat tarihine kadar tatbik 
olunacalctır. Yeni listeyi yuıyo. 
ru.,.. 

Klişe yUzde 20, masa terazisi 
25, bas~<ilt 32. kurşundan mamu1 
tUp 2. kalay kaplamalı tllp 14. 
yalnız kalaydan mamul tüp 34. 
ekmek saçı 73. demir et arabası 
65. fermuvar 27, zikredilmiyen 
lair ma~em eşya 45, çivit 19, bo
ya 38. maden cilası 39, idhat olu· 
rıan lltrajdan mamul aülyen. bo. 
yalı kamgarn yUn ipliği 2, ipliğini 
kendi yapan fabrikalarda bu ip . 
Jiklerden dokunan kuma,lar 2. 
aatın alman bllkümsüz ipek ipli 
ği.-den bükillen ve sıatılan bükUl· 
müş ipek ipliği 77. ıun1 ipek 8, 
bUlrilm tesisatı olan veya olmı • 

. ya:ı dokuma fabrikalamrn hariç. 
ten aldıldan bUkilmsUz ve bükllm 
Jü ipek ipliğinde'l lmal ettihleri 
tabii h>ck ku-:naşlan 59. sırf fitu· 
ıe ipliğinden mamul jarse kumaş· 
Jar 68. suni ipekten mamul sair 
kumaşlar 39. ipek çorap 31. bt. 
tomdan mamul Emulaivon 32. 

Mahlut men-sucatta bu menıu 
catın in-alinde kemiyet itibarivlr 
en fada sarfedilmiş olan lptiClai 
ma ~deye itibu olunacakttt. Ve 
~a,.,JOtun tamamı için bu iptida: 
ınad 1ededen mamul esvanm ten
zilat nisb~ti tatbik olunacaktır 
Ancak çö:z:ı?:iısll ve atkısı basb 
başka it>liklerden dokunm.uş ola~ 
kumularda maddei iptidaıve ten 
zill•ı bu ipliklerden mam.ul ku • 
nu~J .. ra ait tenzilat nisbet:nin va. 
sa.tisi Uzerlndeoı hesar> edılecek • 
tir. Çözı?:Ü ve atk1 ipliklerinde elc
aerivet naz~n itibara alınacaktır 
Suni ve tabii inekten kanşık ma. 
mulltın iptidai ma ... de tenzilatın 
da da bu esas tatbik olunacaktır. 

--o•--
Kurban Bayramında 
Romanyaya seyahat 
Romen turist ofisi tarafından 

kurban bavrammda Bükreşe bir 
seyahat tertip edilmiştir. Seva. 
hate iştirak edeoekl0 r bu avın 
yirminci rinll buradın hareket 
edecekler. ertesi günU Köstenc~. 
ye varacaklardır. Sevahat gı. 
dl$ nlls dahil bir hafta sure. 
cektlr. Vanur. tren. otel. vemek 
dahil bU Jdsideıı 85 llra. il.ima.. 
eaktu. 

1 

Dumlupınar vapuru Karadenizden geldi 
Erzincandan gelenler dün Haydarpaşadan Sirkeciye 
geçirilerek Kızı1ayın hazırladığı binaya yerJeştirildiler 

1 . ~ - ------ 1 
Tuhan vapuru ~- · '·'tM"' . Bulgaristanda 

Alanya sahıllerinde t;; ~ · Artık Türklere ezı 
karaya olurdu yat edilmiyormuş 

lk1 gUn evvel Kara.denizde 
başlıvan f ırtma hafiflemekle 
beraber devam etmektedir. E''· 
velkl gece limanımızdan Bartma 
hareket eden Denlzyo1Jarmm Ut. 
~en vapuru Bo2'aıdan çıkama • 
tnııJ ve geceyi burada g~rdik. 
ten sonra ancak diln sabah Ka. 
radenize açılabilmiştir. Fırtına 
vUzUnden blri Akdenbıle diğeri 
de Çanakkalede ıki deniz kaza. 
st olmuştur. 

Denizyollarmm Alman.yada 
\'eni inşa edilen 3500 tonluk Tır. 
han vapuru limanımızdan ls.. 
kendenma giderken gut 18 de 
Alanvaya 12 mil mesafede ka. 
valık bJr ea.hilde tehlikeli bir su. 
rette karaya oturmuştur. Kaza 
vapurun Antalyadan hareketin. 
den sonra olmuştur. Vaounm 
telsizle imdat istemesi Ur.erine 
Gemi Kurtarma Şirketinin A. 
lemdar tahllsJye gemisi derhal 
lima.nnıırman vaka lı•erine hare. 
ket etm.l§tir. lskenderundan li. 
m&ıumıza dönmekte olan Et. 
ıilak vapuru Tırhanm imdadına 
vetlşmig ve içindeki yolcuları 
almıştır. Ttrhan iki yilz kadar 
yolcu ve mühim miktarda yük.. 
le aym OçUncU sah gtlnU Umanı. 
mızdan lskenderuna hareket et.. 
miştf. 

Kazanm Bebebi hakkında be.. 
nilz şehrimfr.e malumat gelme • 
mi şUr. Fakat f ırtma yU.sUııdeıı 
oldu~ sanılmaktadrr. 

KARA.YA. CY1'U1U.N t'i'ALYAN 
G~st 

Limanımızdan balık vtlkleve. 
rek İta.lyava hareket eden Pet. 
samo isimli lalvan balık~ ~emL 
si de diln sabah Canakkalede 
Nara bumu clvarmda Bulgar 
deresi denli en mevki de karaya 
otu.i'mustur. Geminin imdat Is. 
temest llzerlne eemf kurtarma 
~irketi Saroz tahlislvesini dün 
Çanakkaleve stöndermiştlr. Ge. 
minin kavalık bir yerde lehli. 
keli bir surette karaya oturduğu 
haber ahnmı~br. 

Adli tebliğat hakkında 
bir tamim 

Dıımlu.pınaroı qetirdiğl wlcular 

Dün Haydarpqaya ıcten muh· ı zerinde bulunan büyük toprak 
telif trenden yaralı ve f el!ketze parçası kaymq, ve bir çok evleri 
de çtlm:am11tır. toprak altında bıra.lmuştır. 

Evvelld akfam Haydarpqaya Fatsada da postane binası. ve 
gelen 214 kişilik fellketzede ka. bütün resmi daireler yıkılmı,tır. 
filesinden ağır yarabtar derhal Bwdan bqka halk araamda tifo 
hastanelere kaldıntmıı. burada hastalığı da batg&termittfr. Sam 
tandlft nya akrabaları olanlar .undan mUhlm miktarda tifo •ıı. 
da onlann evlerine yerleştirilmi1· ıı g5nderi1mittir. 
terdir. !hf'ıl yaralı olan 137 kiti Yardım heyetleri köyfen 
geceyi ııtaayon odalarında geçJr • • • • 
migler ve dlin sabah Şirketi Hay. ııdemiyor 
'!yenin !ki vapuru ile ve ~!m · Vapurda bulunan Mustafa ö • 
nle birlikte lıtanbula reçın!mit ren isimli bir Giresunlu da tun• 
ter ve Kızılay tarafından Sırke· lan anlatıyor: 
cide huırla.nan ve tartılan bir bi. .. _ Giresundan civar kaza ve 
naya. yerlettirilmiflerdir. Hlikil · köylere giden yoJJar l::!IA a~lama 
met taralm.~ bir füln mınta · mııtır. Yardım heyetleri btla 
kuı giSıterilmceye kadar bunlar kövlere lı?idememl§terdir. 
burada kalacak~ardır. • Şibinkarahisar yolu Ozerlne 
Yardım komıtesf Tuzla tobhir soo metre ylikaekliğindeki bir 

hanesinde yer hazırlamaktadır. te;>e yıkılmıı ve yolu tamamen 
Bir ın.rm fellketzedeler de bura. örtmilftilr." 
ya yerlqtirilecektlr. 

Haydarpap liaeW?fn at kaa 
da hanrlanm~trr. Bwwan sonra 
relecek yaralılar buraya yeri~ . 
tirileceklerdir. Burada ltalorlfer 
tal.atı da ftTdtt. 

Samsunun Çarşamba kazasın • 
dan Sabri isminde bir köylll de 
ıunlan söylüyor: 
··-~'ba.d.a ttoı::u.JÇIJ b ..... l 

evler yıkılmI§tır. tnsan zayiatı 
da çoktur. Çarşamba ve Samsun 
bastan~lerl yaralılarla doludur. 
Bir çok !etlketzedelerin yaralı 
bacak ve koltan kangren olma • 
mak için kedlmiıtir. 
Çarı!mba köprüsü karştamda· 

ki bQy{lk otel ile altındaki dnk • 
klTtlar yıkdmııttr. Resmi daireler 
hükömet kona~. Ziraat Banka. 
aı yr!rlan binalar arasm~adır. Zi· 
raat Bankası bir çrJ:lırd1 ul11 • 
maktadır. Arazi Ozerinde kilo • 
metreler uzunluğunda yanktar 
hasıl olmuı, buralardan giyah 
kaynar .War f ttkırıruıtır :' 

Amup zelzele " seldea çok 
zarar sördü 

Diln Bulga.ristandan trenle 
şehrimhıe ~elen muallim Baki 
Cemalin refikası A~ Bulgar. 
larm oradaki Türklere yanWda. 
n muameleler hakkmda dikkate 
değer malQmat vermektedir. Ay. 
§e tonları anlatıyor: 

"'- Bulnriar artık Türklere 
iyi muamele etmeie başlamq • 
lardrr. An~aı;·a hlzmetlerlnde 
çalıştırılan TUrkJer bırakılmlf • 
tır. Ankara radv08Ullu dinlemek 
ya.safı da kalkmıştrr. 

BuJA'Ulstandaki bOtnn 'J"Ork • 
ter anavatana dönmek lsttvor . 
lar. Fakat Bul~ar hQkiımeti bu. 
na izin vermiyor. ?.evcim TU.rki. 
vede oldufu halde beni tkl defa 
karakola ~5tUrdUler ve nasa • 
nort ta vermediler. Nibavet Türk 
konsolosluıfunun kUhd!Ie seva. 
hate c;ıkabildinı. Bul~arlar hu. 
dudu geçineeye kadar beni iki 
janda.rmanm nezaretinde tuttu • 
lar . ., 

Sinema ücretlerinde ya
pılacak tenizlat 

Tiyatro 'Y'e zlnemalarla kon 
ıerlerden devlet ve belediye. 
terce alınmakta olan damga. 
tayyare Te belediye reBtinlerty· 
le <JarUlAceze resmi yeni bir 
kanunla ten:zU edtlmfştl . Bazı 
belediyeler eskiden alınan re 
ılmlerle Ucretlert ..Jenl kanuna 
•Hn ""• n •-ltllUM ~"'" tt.;_ 
retleri 11yrı ayn göster.medfk· 
lert için dubullyelerde la.zım 
gelen tenztlAtın yapılıp yaprJ. 
madığınr tesbltte Dablllye Ve
tAletJnce mUtklllAta tesadUf 
edtlmlttlr. 

VekAlet bu hususta vflAyet 
lere bir tamtm yaparak reafm. 
lerden tenzUA.t yapılmadan ev· 
vel alınan dubullyeJer Uıerln 
den belediyelerce muhakkak 
yUzde 20 tenıiJAt yaptırılma.aı
nr. tenzllAttan evvelki ve tenzl· 
lAttan sonraki duhuliye Ucrct. 
lerfne alt birer listenin de en 
kısa bir zamanda vekAlete 
gönderilmeslnl lstcmfştır. 

DUMLUPINAR 
KARADENtZDEN DONDU 
tstanbuldan yapılan Dk Cfy& 

yardımlarını Karaiteniı mınt.ab • 
andaki zelı:ele yerlerine glStilrcn 
Dumlupınar vapuru dlln sabah 
limanımıza dönmüştür. Dumlupr. 
ııar tnebotuyu ceçtilırten eonra 
pddetll bir yıldız fırtınuma tu. 
tulmuı ve Vonı limanında 12 sa· 
at bcklemittir. Vapur, ~hrimiz • 
den aldıtı yardım heyetlerini. 
(idişte Ordu ve Giresuna çıkar -
mış ve Trabzoaa kadar giderek 
oradan yüklediği keresteleri fe • 
U.ketıede mıntakalara nakletmiş· 
tir. Bu kerestelerle açıkta kalan 
halka klübeler in~ tqebbila 
t1;lilmit. fakat çivi bulunamaması 

Beş gQndenbcrl tatbik edlbne • yüzü.,.den bu lş yanda blmışur. 
ğe batlarrmııt bulunan adli tebli • Fellketzede mmtakalarda bit 
gzttn ~ta iJc yapılmaaı dolayı.. çivi buhranı otdutu gibi ellerinde 
aUe adtye teflcilltınm vazifeleri· mat bulunan ben kimeeler de bay 
ne dair Adliye Veklleti allkalı • te bir zamanda blle fırsat dut · 
lara bir tamim yapmı1tır. Veldlet kiinlüfü yapmalttan çeldnmiye -
bu tamiminde poeta idaresi.ne rek bir kilo çiviyi 90 ku~ ~bl 
gönderllecdc formüller hückmda JÖrlitmcmlş derecede yUksek bir 
yapılacak mur.neleleri ayn ayrı 

1 fiyata utmak lsteır.ektedir_ler. 
izah etmekte, mahknm ve mev- Bu vulyet ka~amda gehrlmiı • 
kufiara yaoılacaı!c teb1iğatta ceza den c;ivi istenmiftir. 

Zelzeleden büyük tahribata uğ. 
rayan Amasyada.n gelen Hasan 
i!.11Unde bir yolcu da şöyle anla· 

Bıçal< çekme iddiası 
sabit olmadı 

tıyor: Dün nöbet.çl cUrmU meşhut 
"- Zelzeleden sonra Amu • mahkemesi ola.n Sultanahmet L 

yada şidd:tll bir yağmur da b:ıt-- kinci sulh cezada bir bıçak çek. 
lamtf, gelJer bütün evleri aula.r me davasma bakılmıştır. Bele • 
altında bırakmıştır. diye memurlarmdan Niyazi is. 

Amasya. bu iki !etiketten çok mlnde biri A~op isminde bir 
zarar görmüştür. Hacı Bavra!11 dUklt8.ncıya iddiaya göre bıçak 
btuycnu civamria 600 metrelik j çekmiş ve hat~ Agobu ~hdit te 
bir dolma &aha seller tarafın<'an etmiştir. Mahkeme sonunda. Ni. 
sllrüklenmlş. tren hattı bcı11ukta yazin!n bıçak c;ektiği sabit gö. 
kal:nıştır. Tren yoleııları her iki rUlmemie, ve ben.et etmi3tir. 

evleri müdUr v,- gar.diyantan- Yol lar .ıze1e tahribabm 
nm kolaylık gostermesım, imme cu 
hukukuna taaılök eden işlerde aatatıyor 
mUddeiumumilik. sor~u hakimli~ 
ceza mercilerinden tevdi oluna. 
eak evrakın resmt mliraselata mü
te:ıllik hükümlere tabi bulu,.ı:!uğu 
için aynca posta putu vaoışttnl· 
ır.ryaca!tm. telgrafla tebli~e dair 
olan nizammıme htıkümlerlnin 
•imdilik Qç sene geri brrakltdığt 
bildirilmektedir. 

Başına çengel düştü 
Mezbahada toptancı kua.p 

Cabirin yanında çobanlık eden 
Ker!m dUn QenPele et takarken 
tavanda bulllllan r.e~el b~ma 
dilşmUş, atır surette yaralan. 
mı,.ttr. 

Kerim otomobille Beyoğlu 
bastnııeslne kaldınlmııtrr. 

Bir duvar çöktü 
Yeşildirekte bekçiler 10kL 

ifuıdıı Abdumt.hman Hnaeyinin 
J2 numaralı evinin bahçe duva. 
n ya.~a.n ,,ıı.mnurlar yilzUnden 
birdenbire çökmüştUr. Duvann 
vıkılmayan kısmı da tehlikeli 
~arnterek belediye tarafmdan 
)T!ktmlacaktır. Nilfu .• C!Ç3. btr ,._ 
viAt olmıunıştno. 

Vaourda bulunan yolcular :zet· 
zelenin Karadeniz mmtakalarm· 
da vaptt~ basarat Te telefat hak. 
landa dikbte değer tafsilat ver. 
mektedirler. 

Ordulu Hftaamettin ianlnde 
bir emekli ıUbay diyor ki: 

··- Orduda birçok fındık fab 
riblan yıkılmıt. fındık sat~lan 
bu yU:z:den durmuştur. Adliye, h 
Bankası, ve diğer resmi binalar 
yıkılanlar arasmda:lır. Vilayetin 
ut tarafmda yllbekte olan evler 
de tahribat azdır. Yıkılanların ek 
serisi de beton binalardır. Ah • 
pplar az sarar g&nnll§tür. Köy. 
lere giden yollar karlarbı ve be. 
yelin eden arad ile kapalı oldu 
ğundan mubaberat ve muvaaall' 
kesilmigtir. ta~bul~ gelen 
yardım hevetlen de. bir k:aç de· 
la lıca~yonhlrla vola cdar.ışlar. 
fakat ~eri dönmete mecbur kal • 
mıslardrr. Mcst:dlve kövilnde cok 
tahrib~t oli!uğu ha'ber ah,,mı~tır. 

Halk Giresun ve civarında a · 
çıkta ve çadırlarda yatmaktadır. 

Fatsada tahribat fule 

Fatada da çok tahrn.t 9ar • 
dır. Evtcrln çofu tamamen yı • 
lalmıttır. Fata karakolunun tl • 

taraftan aktarma edilmektedir.'' Yalnız 8U~ A.letf olan bıçak mu. 
•1 • ,..!.....__ 'tti' aadere olunmuştur. 
zmır vapura uı~una Si 

Dil:ı akşa.ın Karadettl:z:e hare • 
ket eden İzmir vapuru ile felaket 
zedelere bir çok eU'8 ~lSnderit • 
miştir. Bunlar arasında bir çok 
yiyecek ve giyecek maddelerin • 
den bagka kereste de vardır. ----·---
Camilerin tamiri iç'n 

yeni tahaüat 
Şehrtmtzdekl kıymetll camı. 

terin t.Amlrler1ne faallyetle de
vam olunmaktadır. Evkaf u· 
mum mlldllrlUlU yeni yıl bUt. 
çealne de bu buıuata mtıblm 
bir tahılaat koyacatından la
tan bul evkaf mUdUrlUtUnden 
bazı ma16mat tatemletır. 

Diler taraftan tehrlmlıde 

Bir otobüa arabaya 
çarpb 

Şoför ömer oğlu lbrahlmfn 
idaresindeki 3030 numaralı sır. 
keci - Bakırköy otobUsU Yedi. 
kule tramvay durağında Meh • 
met oflu Yusutun tek atlı ara • 
buma c;arpmışdır. Araba par. 
c;&lanmlf, otobUa t.e hasara uğ. 
r&IDJftır. Başindan ve baeak. 
lanndan yaralanan araba~ Yu. 
sut hastaneye kaldınlnuttır. 

Kömürden zehirlenen 
ameleler 

dört 1enecUr ba lt lçln 400 bln Paeababçede Beyu Entııvan 
lira aarfolundutu anıa,rlmı.- IOkafuıda etee fabrikumda a. 
tır. melelik yapan Huanla Salih 

Geçen sene Sultanabmet ca. yattıktan odada bulunan man. 
mil tçtn 22 bin, Yenlcamt için atal kömtırUndeıı r.ehirlenmlşler, 
ao bin. EyUp ~amil tçtn evvelkJ derhal ilk tedavileri yapılarak 
sene 6 bin v,. ayr1ca gt>çf'n yıl- fabrika motl5rUvle Beyo~lu ZU. 
da da ı o hin Ura earfolunmuo- ı ki\r hMt.\ııesine kal~ • 
tur. dır. 

1 

D tinldl ~teler, Alm 
-velev fasılalı ve dab' 

b!r miktarda olsa da- oıl 
tisli mayn harbine devanı 
lerinl yazıyordu. Ressam 
nun .. 1940 albtimil., nde de 
nııtlsll kadın,, diye bir k 
t.nr ~ördUm. 

Almanlar. "mfknatistf 
harbi., na başladıktan 
bUtlln dünya gemiciliğinin 
tllğU korku tel!ş kati' 
lngtlluer, so2ukka.nhtt1d 
kaybetmeksizin: "Mikn

1 
mayn. yeni bir şey değildir·" 
ve kesip atmışlar ve bU11 

mezkur silahın ehemın1 

kilçültmek ietemlşlerdi. it .d 

Togo da. pe~inde ağzmm ~ur: 
karak bir sUrll insan yU 
o.-ayet gilzel yilzlU, levent 
ve fıkır fıkır bir cazio ki 
ret!Jtnl altma: "Mitmatlslf 
veni bir ~Y değildir,. diye 
mı1-

Fakat bu hUkmlle k 
mfknatislfk kuvveti, yahut 
betmek hllnerindeki eh 
ldlçUltebtlmtş olmuyor -

,. BİT kadın gb6l olup f!O 
~aiz midir; yemaiz olto!JO :er.,, 

• •• 

B lr zaman da "aex..a~ 
dedikleri .. clntd cazibe,, aı~ 
çıkmıştı. Bunun hakikf maJI 
kestiremeyen herhan~i ci~..1 
vaştaki kadınlar, buhran ı~ 
yaşadılar. Çilnkil erkekler ~ 
hameuizce "hUkmU veri~i' 
dı: 0 GUml; fakat clnsl cısr 
yok!.... dl 

Halbuki chısf cazibe ka.d 
ı:tn olduğu kadar erkek ic;lrı 
hi mevzuubahis olabilirdi 1. 
dükkfuıdan ahnan, boya gi~~ 
rUlen veya sUs gibi takt t 
mUmkUn b!r şey olmadığı d 
<:özle görülmeyln doı?rud~ 
nı~·a deruni hisle mevcudıt 
sezdiren bir şeydi. Şöyle kıl. 
sela bir erkek. tesadilf ett!~ t' 
kadmm. kendis!nde bir ır-J 
vandırdığını hlssediyo~ .... _.,a_..__ .. _, _ _. _ _,..._., --
tur. Yani bir "kadm,. ile ~' 
karşt bulund~um eezlll .. 

Zira bazı kadınlar vardır 
sizde kadm intibamı bırikl1'e'
lar. Yıldırım gibi çarpan. ~ 
veli szibl çevirip çevirip yereos " 
ran, buğulu, buhurlu. serse iti' 
dicl bir haVMJ \'Oktur. ()n~ fk 
karşılaşmak. zarif bir ziyne:;...ı, 
vasınm durgun ve kibar ~ 
H~fni takdire fırsat bulnı~ 
lbaret kahr. A vnldımız fi 
ne sUrati artmış bir ge~ıv;ot 
de kanadını sUrUyen bır1 ti 
benzersiniz. Halinizde b ç 
de~şiklik voktur. 11' 

Bu kaide erkekler için de 
nen böyledir. 

••• 

Fa.kat doğnı3U, kadm ~ 
ya benzer. thtıvaç der---'

sinde çekici. güzel görün Ur~ 
dislne en c:ok muhtaç old';' i.ı-. 
zaman, en az kıymettekı ~ 
cazip gelir. Velev o kadar 'pi"' 
el sürUlmemtş. gıcır gıcır 
inden olmasa da... __/ 

Ağaçtan diifen çoe.Jı 
Bakırkövünde İncirli çil~ 

caddesinde oturan Re§adDJ ~ 
vaşındaki oğlu Düzall a~ 
dllşmll§, muhtelif verJe ~ 
varalanarak Şişli Çocuk b 
nesine kaldırılmıştır. __/ 

!~~~ ... Yl~!.vve.~~~ 
1 Kbaauenel .....-

Harbiye bütÇeaine ~ 
1386 harbiye bQtçutne t :;i"" 

322 bin 830 lira talıstaatı t~ 

llAve olunmu~tur. 

~ -> 
~ 
< .... 

i>azaıteıi ı 
8 I•.KAn. g 

1 

• Hklllt'ı uı .... 11 t.uıııı \awtll r~ 
Günefın 1 %6 1 18 1 '6 t fi 
ılo~uşu fi 
ötıe: 1% %0 'I U 1J %0 1 ,1 
lklndl: H « 9 41 H '5 '"' 
Akpm: 16 57 1% 00 18 68 ıt fi 
Yatar: 18 Si 1 18 18 U I 41 
tm..k: il n ıı <&S ı • / 



Garp cephesinde arasna topçu. 
düellosu oluyor 

Parla, '1 (A.A.) - Havas A
jansı askeri vaziyet hakkında 
şu malümatı veriyor: 

Garp cephesinde, her iki ta· 
raf keşif kollarının mUsade. 
melerl ve mevzu bir kaç topçu 
ateşlle ancak lblAI edilen bir 
sUkfın hüküm sürmektedir. 
Fransız keeıt mUfrezelerl bir 
kaç esir almışlardır. 

Blleı mıntakasında, Alman 
topçusu, gece, hiçbir sebep 
yokken oldukça ~lddetll bir 
ateş açmıştır. Fransız topçusu 
bu ateşe derhal mukabelede 

butunuiuv ve bir saat tadar 
mevzii bir muıademe devam 
etmiştir. 

Yabancı kaynaklardan ge· 
len bazı haberler b1llfına cep· 
hede ezcümle Moselle'ln şar. 
krndakl mıntakada mUhlm hiç 
bir müsademe olmamı,tır. 

Tayyare faaliyeti hemen he
men biç mesabe!lndedtr. Al· 
manların uzak keşif tayyare. 
lert, Şark mrntaka.sında, Alman 
ve Fransız cephesi UstUnde uç· 
muşlardır. 

Kısaca : 
1 Yanlış qolda ısrar etmitjelim; 

OtobUıler Taktime oıkmat tein bir baf. mabahce yolunu takip edecekleri yerde 1 
tadanberl Dolmababoe yolunu takip ediyor. pekAIA Azapkapıdan Tozkoparan tarikiyle 
Bu suretle Emln6nU - Beyoğlu arasındaki yine Taksime çıkabilirler .. Bu yolun beledi· 
ızdtbama mani olun&calt. yece acaba nasıl bir mahzuru var ki. tertjb 

olunmadı?. Hem bu suretle Tepebaoı ve Tar· 
Şoförlerin karara 1Uruın4aıı aonra be· Iabatına l'fden haltın da tıtltadett temin 

tedtyeııhı ytnt bir bal oareaı bulup bulmadı· edllmlt o1mıyor mu? Kararlar mutlaka bl· 
tnu bllmlyoruı. Ftkrlmtzee otobtıs1er Dol. rer nassıkatı değildir: deflşebtılr. ı 

-----------..... ---------------------------------------------1 

Görüp düş.ündükce 

Şımdi de sel belası 
Doğa Anadoluana b&rap eden sebele fel&kedndee .-. 

ra, tlmdi de Batıda sel bel&sı başl&dı. Kemalpapıl&n, Balıke
alr taratlanadan. Buna ovalarından önil.ne peni .artlklipD 
talanlar ge(titlnl da7up ftrperlyorua. 

Gelen. telgraflarda binlerce kl~lnln pnla. J11rUaa" llO 
kaldıtnu bildiren kara haberler var. Bu kadar aatJn bir ,,.. 
biat hücumunun, f&lnız mal, mftlk harap etmekle kalmadtll
nı. blZI insanca ka7ıplara da uıtraUlğmı dfttllnftyonam. Ya...
lar, sahipleri sağ kaldıkça 1enlden ,-apıhr. Bozalan hatlar, 
dilzeUr, kapanan tarlalar tekrar açılır. Asıl acı, 7ertae kOIUll.99 
J&n hakiki kayıp ölilmlln elimizden aldıklandır. 

• Bir 7andan eşi uırlardanberl görClmemlf seh.eleler. W. 
randan bu tufanlar vatana lkl tabiat dilfllı&m ballade ~ 
mıt bulunu1or. 

Tehlike karşJSmc:la Tilrkftn ken<'llne mahım• ert .. 1mes r .. 
dakArlılJ, akıllara zarar t.ahAmmntil. bu lel&ketleı1 yalı::mda 
olmamışa döndürecek. Buna lnanım var. Fakat f1I tabii hAdl• 
ROlerln tzab edilemeyişi kan:;ısınf!a. lc;Jmf şüphe karanhklal'I 
büril1or. Şu zelzele ile, bu ı.ıdlrekll yalbn•trlar ve tufanı aıa4f. 
rau seller araıııında htr mün&.41ehet var mıdır? 

İunlrl ba.tıan 8n helA~ı cevvi htr Afet oMntnna Rfire. arsbe 
Erzln<-an sarsmtuunı ~a höyl,. derin ve mec:h•tl htr hava knT
veUne, dara~ ythi\7en hOrt"lere. ~nnc~ manzumelerlndea da
ğılan tesirlere mi venncık tAznn ı?elocek? 

İıtte a~ıl hnnlann tefsir edlleme;ylş.lnden 6ttlrft. benim 
içim içime sığmı7r. 

İn8an zekA ve ldrAklnln yddmmlara hiikmettlll. tlmtek· 
tere haber ıa,ıttı~ çağımız lçln bu derin kar~ aerçek&.ea 
yila lnzartuAk blr şef. • 

Diyorlar. ki bu seller, sene1erdenberl nra1•"'• de.am 
eden, bin zahmet, ronlarla ahn teri, mllyonlarca llra7a mal• 
olan kanal teşkllAtanı. bentleri berbat etmlf. F..ker böyle -. 
tabiatın zulmü, artık adamı isyana ıürükllrecek blr bal alauf 
demektir. 

BQtfin bunlann karşıııımt1a bez1tf n1lte kapılarak e11erlmb 
bUıtilrlerlmlzde duracak deJ:illz. Fa'cat mesaimizi .,.......... 
ko.hplarma dmterken. artık )alnn: mllll lhtty~lanmrzı delil. 
topraklanmızın tabiatını de c:özönünde tutan.k tedbir ımurJ.a. 
nmm ona aöre knrmahyra. 

Dentzlerle hnıN9"' ·aft ~n1rnr fi11te1erden fhret ata1nn. ön1u 
nıll:rarblı:: tnnlarm. mfh·arJrlc ta~ldeırtnt betön lra1kan1arl• 
()urdnra.nlan dilfü11ellm we utu.klanmT% altm.,ald tablatl 
,.......... UAIUU SUBA amo .. 
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XI 1NC1 KISIM 

Esrarh haç, Sü
leyman halkası 
.Esrarlr haç tesmiye olunan i

şaret (Resim 20, numara 7) 
kalp çizgisi ile kafa. hattı ara. 
smdaki boşluğunda bulunmak_ 
tadır. 

Umumiyet itibarile bu haç i. 
ki hat arasındaki mustatilin 
tam ortasında bulunur. E'akat 
kenarlarda bulunduğu da vaki
dir. Bu i~aret esrarlı ilimlere 
karşı büyük bir kabiliyete deHi
let eder. Bu i&aret Müşteri tepe. 
ciği civarında olduğu zaman 
mezvuun gurur ve arzudan ziya. 
de ilim a§kile bu esrarlı işlere 
giri~tiğine hükmetmelidir. Mus
tatilin otrasında bulunduğu tak. 
dirde bu işaret daha ziyade mev. 
zuun mutasavvıf olduğuna ve 
dini ilimlere karşı büyük bir a. 
lakası olduğunu gösterir. Bu i. 
şarete malik olan kimse bu sa.. 
hada derin araştırmalar yapa • 
cak ve hayatını kitap sahifeleri 
arasında geçirecek demektir. 

Bu f§aret mustatilin alt kıs. 
mmda yani Ay tepeciği civarın. 
da bulunduğu takdirde mevzuun 
giz.li ilimlere karşı büyük bir ka_ 
biliyeti olacağına ve mutasavvıf 
bir kimse olaca~ına delilet e • 
der. Bu işarete malik olan kim. 
seler gaipten aldıkları ilhamlar. 
la mükemmel şiirler yazabilir. 
ler. 

SÜLEYMAN HALKASI 

Süleyman halkası da. ta.sav. 
vufa işaret eden garip çizgiler. 
den biridir. Bu iearete malik o. 
lan ldıruıelerin de gizli ilimlere 
kartı bllynk bir ~ili yeti eri var. 
dır. (Resim 20, numara 8). 

XII Net KISIM 

Seyahatler - .Yolculuk
lar ve ka~lar ••• 

Seya.haUerle ~Icu.lukları ha. 
yat hattı üzerinden ayrılıp, Ay 
tepeciğine doğru • meylolunan 
küçük hatlar sayesinde el lli.e. 
rinde okumak milmkilndür. Ni. 
tekim Ay tepeciği ü.rıerini yaran 
küçük hatlar da bu seyahatlere 
ve yolculuklara işaret eder. (Re. 
sim 2lı numara 2). 

Bu çizgiler hayat hattı fu.e • 
rinde bulunduğu takdirde biraz 
ileride göreceğimiz metotlar sa. 
yesinde bu seyahatlerin tarihle. 
rini bulmak mümkiln olur. E. 
ğer hayat çizgisi kesilir ve kol. 
larmdan biri Ay tepeciğine gi. 
der veya o istikamete doğru 
meylederse (Resim 21, numara 
1) bu işaret mevzuun bütün ha. 
yatının seyahat ve yolculuk için. 
de geçeceğine dela.Iet eder. Bu 
takdirde mevzuun hayatını süs. 
leyecek olan bütün seyahatlerin 
tarihlerini ayrı ayrı tesbit et • 
mek imkaru yoktur. 
Eğer hayat çiT.gisi normal 

seyrini bırakarak Ay tepeciğine 
doğru gitmeğe başlarsa bu tak. 
dirde mevzuun bütün hayatı 
müddetince seyahat edeceğine 
hükmetmek lazımdır.. Dikkat 
edilirse bu işaret biraz evvel 
bahsettiğimiz işaretin kuvvetli. 
!idir. Bu işarete malik olan kim. 
se hiç bir zaman muayyen bir 
yeı:_de yerJeşemiyecek hatta doğ. 
dug uyerden çok uzaklarda ya. 
hancı diyarlarda ölecektir. 
Eğer hayat hattı hiç bir kol 

vermeden doğrudan doğruya 
Zühre tepeciği ctra(ında bir ya. 
rım daire teşkil ediyorsa bu tak 
dirde mevzuun hayatının doğ • 
duğu yerde geçeceğini ve hiç bir 
seyahat yapamıyacağını söyle. 
mek doğru olur. (Resim 21, mı. 
mnra 3). 
Eğer seyahat hattı bir haç ile 

nihayet bulursa bu takdirde mev 
zuun yapacağı seyahatin bir fc. 
laketle neticeleneceğine hüK. 
metmek lazımdır. (Resim 21, 
numara 4). 

Sirkeci açıklarında bu
lunan boş sandal 

Dün saat 11 de Sirkeci rıhtı. 
mı açıklarında de\Tilmiş yanla. 
rı mavi ve alt tarafı kahveren. 
~i boyalı bir balıkçı sandalı bu. 
lunmu::tur. Sandalın kime ait 
oldu~u belli aej!ildir. lçindekile
rin btr k:ızaya u:h"nmı~ olmaları 
ihtimaline kareı tahkikat yapıl. 
ma.ktadır • . 

Sır.tındak i hırkasını veren yaşlı kadın- Yoroamnı 
veren kapı cı -Çocuklarının nafakasını veren anne 

Cebelüttankr geçtikten sonra, 
arkamıza bir denizaltı gemisi ta _ 
kıldı. Bizi, yirmi beş otuz mil 
mesafeye kadar takip etti. Bay -
rağı yc-lctu, milliyeti malum değil. 
di. İngiliz veya Fransız olsaydı, 
bir dost devlett~n hüviyetini giz
lemezdi. Belki Afrika sahillerin 
dç, gözcü bir İtalyan tahtelbahi-

Yazan: 

Zelzele feliikcl::cdelcrinc yapılan C~!Ja 1JGrclır>ıları tasnif cdı1iyor 

Doğu Anadolusunda vukua ge· ı Gözleri yaşlıydı .. Yorganın a -
len zelzele felaketi dolayısile, lmması için adeta yalvarıyordu. 
yurdun her yanında duyulan te . Kendisine teşekkür edildi. 
cssür nihayrtsizdir. Felaketze • • • • 
d~ yurttaılara yardım etmek, on· Yurddaşların biribirine ne ka. 
ların imdadına yetişmek üzeı·e :dar bağh olduklarını, biribirle • 
bütün vatandaşların göste11:Hkleri rinden ayrılmaz bir kütle olduk
alaka ve hamiyet, Türk milletine lanm görmek isteyenler Kızılay 
mahsus karakterin yüksekliğini kollarile dolaşsınlar. Her yurtta
bir kere daha isbat etmiş oluyor. şın biribirile müsabaka edercesi. 

htanbuldaki Kızılay kollan ne varmı yoğunu verdiğini pek 
yer yer, mahalle mahalle dolasa- yakından göreceklerdir: 
rak felaketzedeler için nakdi -ve Bütün yurttaşlar gönüllerinin 
ayni yardımlar topluyorlar. Yurt. içinde yaşatmış oldukları insan • 
taşların bu sahadaki yardımlarını hk ve yourttaşlık duygusunun en 
okuyucularımıza göstermek mak_ parlak nişan~sini bugün gösteri -
sadile Kızılay cemiyetil\in Alem· yorlar. 
dar kolu ile birlikte dolaşıyoruz: 

İhtiyar kadın, üzerindeki hır -
kayı çıkarltlı, kol başkanına uzat. 
tı: 

"- Oğlum, dedi. Fakir bir ka. 
dmım, baıka verecek bir şeyim 
yok .. hırkamı ahruz." 

Kızılay kolu üyeleri hırkayı 
almakta tereddüt ediyorlardı: 

- Peki siz, üşUyeceksiniz? .. · 
- Zararı yok, oğlum. Benim 

başım çatı altında, ya onların ha
li! ... 
Hırka alındı. İhtiyar kadına 

makbuzu verildi. Az sonra başka 
bir kapının önünde iane alınırken 
apartmanın kapıcısı yalvarıyor -
du: 

-Hani, param olsaydı, ben 
bilirdim yapacağımı. Fakat ne 
yazık ki, yok! .. İçim eziliyor, ben 
ide felaketzedelere yardım etmek 
istiyordum." Biraz sonra düşün . 
dü. K~ koşa içeri gitti. Az son
ra elinde büyük bir yorganla gel· 
di: 
"- Bunu alınız. Benim iki 

yorganım var .• Birini size verebi. 
lirim. Hem lbizim apartmanda o 
kadar soğuk yok .. Beyler sağ ol

• •• 
Piyerloti cad:iesini döniiyoruz. 

İlk bakışta harap gözüken bir e· 
vin önünde duruldu. Cemiyet a • 
zalann:ian biri: 

'-Burada fakir ve üç çocuklu 
dul bir kadın oturuyor. Bilmem 
ne yapabm?' 

İttifakla kapının çalrnmasına 
karar verildi. 

Az sonra kıyafctiRden de fakir 

·~~ .. -~:..r.-c:~ •. :-~. 

iv,; .. 

sun. kalorifer var. Ben bir yor - Gençler araamda yapılan 
ganl~ ısınırım." 1 tebcrrıılar 

nakdi 
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12.30: Program \o"C memleket saat j . Rlo Orandı ıuıu ve nanı•n ruaı. 
12 3"' Aj t l ·· (.f"~\18EKl.ITAŞ: Ana kalbi vı Atmaca. 

ayarı. . .,; ans ve me eoro OJI Al.AK: Brodvay HrtMdı ve Zoronun ıtarctt. 
haberleri. 12.50: TUrk Mllzlği; (Pi.) ~Ilı.ur. Cıkmn ıokak vı Hllcum <TUrkt•l 

, • rt R/\:-i: Putırmacıyan ve eUrekŞ.ıı <TUrkctl. 
13.30/ 14.00. · .Mllzlk. Karışık hatif Dtnl& kızı Movtta " 81 numaralı 

O mabkOm. 
müzik (Pi.) 18.0 : Program, ve mem. """""' Gaııı;ıtntn k&rıaı ve C•nc kızlar 
leket saat a.r.arı. 18.0!5: MUzlk: Rad. Aı.t;MDAR: cııımaz ıokak ,.. HDcum 

(TUrk~el 
yo caz orkeııtruı. 18.<tO: Konu§ma. BE ş f K TA ş 
(Fuzull hakkında). 18.::i::i: Serbc.st l!CAT P: Yquın aık CTUrkc•> Lorel n:ırdl 
aaat. 19.10: Memleket saat ayan, cırı.. avcılar. 

Aj&M ve meteoroloji haberleri. 19.30: ~r~i~ı.~11~~~::!~1~·ur. 
TUrk mUzlği: "Fa.sıl heyeti. 20.15: Ko- K A D 1 K 0 y 
DU§!11a {Pulculuk). 20.30: TUrk mUzl. il ur.: Vahın ııurıunn al'l!ları. 
ği; Karıııık program. 21.l::i: MUzilt : scncn·A: G•~ Cer.net u JI:ırıı CTOrkt•> 

KüçUk orl,c.9tra (Şef: Necip Aşkın). (l ~ K t) O A 1J 
22.15: Memleket saat ayarı, .Ajans ll 4 LP.:: Mnrkoııolonuıı mUthl1 m:ıttrııarı. 

haberleri; ziraat, Esham - Tah,ilAt, R AR 1 R KOY 
Ka •111,Tll"Aill: BU)11Jc CAZ 

mblyo - Nukut borsası (Fiyat). '"KIR: Blldırmemııtır. 
22.30: MUzlk: Oda müziği (Pi.) 23.00 o---
MUzlk: Cazband (Pi.) 23.2:'i/23.30: 
Yarınki program, \'C kapanı§. ALEMDAR sinemasında 

-o---
Sinema ve tiyatrolar 

BE\'OGLU 
lı•ı;.ıı: : Şorl k 11 ılmu (Bakıtcr Vll!er'ln kO· 

petl (TUrk~•I. 
M ı;u.ıı: ı ll.orla 'uuı.ı;ıc otmu. 
Alt\1°1 Tuııtk 

"C~ıt R: Gç ı:ızıar ı>ll>ll'1111tt 
"J"Al(11UI : Tr.t puç:ı•f (T\lrk filmi) 
l.Al..t:: l·ıkılan mab•t 
'ıı.uıı · tıı•'1ırmfmlftı• 
IHKAR\"A: Karar ı::ect.ııl ve Canavarlar cetul 
Ar.:KA7.\llt : Ooıotıar seııror. 
'"': Bi ollnı:emıertır. 
A"aı: J.: •kusu& adam u EndQIQs ı:tceltrl 
~" RK : t'ç ahbap tu-uıı:ır hube ıı:ı:ı:r r 

(TUrkc•\ ve Kadınlar 11ltanııtı. 

'l'ı\S: Ilı ltaco yıaı7nr •f flon Dl!iUt 
UilS: Şen rnmurrak ., !lir ananın ı:1ln~tıı 

ISTANBUL 
P'EIKAH: l'11•tırm:ıcıyıı.11 ve ctıttkUI (Tllrkce) 

Hücum 
Çıkmaz. Sokak 

--o--
cşımln Tll'ATROSU 

Komedt Kısmı: 

Gece: 20.ZO da: 
S()ZÜS mSASI 

- o--
Halk Op<'rCti 

Bu akş:ım 9 da 
(ı~f!lt't Efendi) 

Yazan: Y. Sünırl 
Ayrıca: Zozo Dal. 

ruas tıırn!mdaıı 

şarlular. 

BEDREDDiN ULGEN 
olduğu anlaşılan bir kadmcağız 
kapıyı actI: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Zelzele felaketzedelerine 

yardım topluyoruz! 
- Peki, bir dakika müsaade 

edin! 
Bir anda i~eri gitti, elinde bir 

bez narçasına sarılmış paralarla 
dö:!.:lü. Paraları uzattı: 

- Alınız, dedi. Fakir bir ka . 
dım:n. Bugün tahta silmekten 
geliyorum. Tam yüz otuz kuruş 
kazandım. Bunun 90 kuruşunu 
siz~ veriyorum. Üst tarafı ile de 
ço::uklarıma yiyecek alacağım. 
Yalnız olsaydım. hepsini size ve· 
rirdim. Fakat çocuk bu, yiyecek
siz durmaz ki!.. 

Kadının bu yüksek s::!mimiyeti 
karşısında ne söyliyeceğimizi şa. 
şırmıştrk. 

- Bize verdiğiniz bu para, 
sizi çok sıkıntıya dü§ürmesin? 

Gözleri yaşarmıştı: 
- Bu kadar para, hiç olmazsa 

yuvasız kalmış, aç bir kaç insana 
sıcak bir çorba temin eder. Be • 
nim için düıünmeyin .. Ben yok· 
sulluk ne demek olduğunu pek i
yi biliyorum. Alın parayı. Hiç ol. 
mazsa ben bunun içime verdiği 
ruh açıklığı ile sevineyim!. 

Bunları söylerken omuzları 
sarsıla sarsıla ağlıyordu. 

Gözlerimiz ya~ardı. Fakir ka _ 
dının bu merd hareketi, bu açık 
kalpliliği bizi derin derin dütün· 
dürmüştü. 

Binbirdir~k bölgesini gezerken 
minimini bir ytvru koıarak ya· 
nrmıza geldi ve: 

- Amca, dedi. Ben de yardım 
etmek istiyorum. 

İri aiyah gözlerioc;le keadiAo 
--mahns''bh ıımn~ parıryvratr. 

- Ya! Öyle mi, çocuğum. Ne-
vereceksin bakalım? 

- On kuruı! .. 
- Peki, sana bu parayı kim 

verdi? 
- Babam verdi. Çikolata alır • 

sın, diye .. Fakat, ben çikolata al. 
mıyacağım. Zelzele felaketzedde
rine vereceğim. 

Sonra yine devam etti: 
- Zelzele çok korkunç bir 

şey .. öğretmen anlattı. O gün -
den sonra zelzeleden çok kork • 
•uya başladım. Gözümün önünde 
öğretmenin anlattığr, evsiz, yi ~ 
yeceksiz kalmı~ insanlar, çocuk -
lar geliyor, onlara yardım etmek 
istiyorum. Ne olur amca benim 
de verdiğim parayı alınız. 

- Peki, yavrum. Teıekkür e· 
deriz. 

Gözleri gülüyordu, sevine se • 
vine koştu, evinin kapısınldan içe. 
ri girdi. 

Yapılacak teberruları topla · 
mak üzere ziyaret ettiğimiz ev -
lerin hemen hepsinde, yüksek 
hassasiyet ve şefkat sahnelerine 
şahid olduk. 

Bu vaziyet Türk ulusunun bü. 
tünlüğünü ve sonsuz bir şefkat 
kaynağı olduğunu bir kere daha 
göstermiştir. 

--o--

Kozanlıların yardımı 

Kozan, 4 (Hu~msi) - Yer sar. 
smtısı felaketine maruz kalan 
yurttaşlarımıza yardımda bu • 
lunmak üzere kaymakam Ri!at 
Erdalın riyasetin.de toplanan 
komite vazifesine başladığı 29 
kanunuevvel günü dört be15 saat. 
lık mesaisi neticesinde 1000 lira 
toplamış ve derhal Ankara milli 
komite riyasetine göndermi~tir. 
Aynı gün belediye meclisi de 

fevkalade ictima aktederek 500 
lira yardımda bulunmaya karar 
vermiştir. Halkımızın nakdi ve 
aynı yardım faaliyeti bütün 
hararetile devam ediyor. Bir iki 
!!Ün 7.arfında ikinci bir bin lira. 
nın ~önderileceği gibi bugüne 
kadar 1500 parçadan fazla ça. 
ma.şır ve binlerce kilo buğday, 
bulgur toplarunı~tır. Umulmı • 
yan bu felaket karşısında Ko • 
zanlıların da duyduğu derin te. 
essüre son yoktur. 

ri olabilirdi. Ortalık kararıyordu. 
Fakat o. dümen sularımızı takip 
ederek, bizimle beraber hemen 
aynı çizgi üzerinde seyrediyor; 
gecenin karanlığında pervaneler • 
den fışkıran fosforlu köpükleri 
başa alarak. alev alev üzerimize 
geliyordu. Herkeste lüzumsuz bir 
heyecan ... 

- Ya düşman tahtelbahiri ise? 
Haherimiz olmadan bir torpil a· 
tarsa! ... 
Düşman tahtclbahiri de ne de. 

mek? Düşünülmeden sarfedilmiş 
bir cümle... Sanki harp ilan edil
miş: biz, her han-gi bir devletin 
kar~ısında, dost düşman diye tef. 
rik yapıyoruz! ... Biz temenni ede
riz hiç kimse ile düşman olmıya • 
lım ... 

Fakat ne denir? .. Sinir hali ... 
Arkamızdan patlayıcı bir şey ge
liyor; yüreğimizde her an bir in. 
lilak en-öiı;esi var. Şaka derken 
galiba biribirimize telkin yapıyo
ruz ki içimizi adeta bir korku 
sardı. Biri topuğunu biraz hızlı 
yere vursa, sekiz birden sıçrıyor. 

-Böh ... 
Der demez, bir çığlık kopuyor. 

du. Maamafih fena da olmadı. ne
ıelenmck için budan iyi vesile mi 
olur .. , 

Herkes küpcıteyc dayanmı~. 
tahtelbahire bakıyor; muzibin bi. 
ri kumanda veriyor: 

- Ökçeler yere ... 
-Pat ... 
H ep birden· bir sıçrama .. çığlık 

çığlığa feryadlar !.. Eğer tahtelba
hirdekiler ititoiyorlarsa, mutlaka 
onlar da gülüyorlardır. 
Masanın üstüne bir yumruk: 
- Şan.gırrrr ... 
Fcryad cl::Ienler arasında, elini 

kalbinin üstüne götürerek bay • 
gmhk geçirenler l.ülc ~d.ı. ~~r 
ltah.lh""'-"'.u Y"J'• --;,.,;.a . ..a-- W- ..ı 

filak olsa, torpil, kazaen :kendi 
kovanının içinde patlasa, gemide 
kimse kalmıyacakdı; isabet vaki 
olmadan hepimiz, kalp sektesin
den vefat ed.iverecektik ... 

Böyle ani infilaklardan benim 
de maneviyatrm biraz kırıktır. 
Şeria muhare0clerinden birinde 
bir kaza geçirdim; V aldii Şuayip. 
ten geçerken atımla beraber uçu· 
ruma yuvarlandım. Başımın üs • 
tüne düştüm. Çok şiddetli buh -
ranlar geçirdim. O zamandanberi 
gece uyumam; dörde beşe kadar 
çalışır; sabaha karşı yatağa gi -
rerim. Soranlara: 

- Aşk böyledir.. diyordum. 
İptida insanın aklını alıyor; son· 
ra uykusunu ... 

Bazan inananlar lda olmuyor 
değil... şa,kın ıatkın yüzüme ba
kıyor: 

- Bu yaıtan sonra nasıl mı o
lur demek istiyor kimbilir? .. Har. 
bin o sıkışık zamanmtla, beni 
cepheden ahpi&tanbula gönder -
miyc mecbur olmuşlardı. Bugün. 
kü prki Erdün hükumetinin 
merkezi olan Amman istasyonun
da trene binerken, sekiz bombar . 
dıman tayyaresinin hücumuna 
uğradık. Gizlendiğimiz yer ha -
şımmn üstüne yıkıldı; toprak 
altında kaldık. İstanbula gelmek. 
ten ziyc.:le. aylardanbcri asabımı 
boza.n bu infilaklardan kurtula -
cağım için seviniyordum. 

Bizi istasyonda sıkıştıran tay. 
yareler dönmüşler: çadırlı ordu
gahın üzerine yirmi kadar bom • 
ba atm•şlar. 

1stanb-..ılda bir mektup aldım. 
lnzıbat zabiti, bu bombalardan 
birinin beni;n çadırıma düştüğü. 
nü yazryo11:Iu. Ya içinde olsay -
dı:n ! .. O kadar sevindim ki... 

fstanbulda. o her gün bizi, tat. 
lr uykumuzdan uyandıran ani in
filaİdardan masunduk. Fakat bir 
gün, gök yüzünde kıyamet kop. 
tu· , 

- Amerika tayyareleri geldi .. 
Dediler. Başımı gök yuzune 

kaldırdım. Aman Allah ne göre -
yim? .. Haltetrniş Ammandakiler. 
Her biri birer transatlantik gibi 
üzerimize geliyorlar. 

- Korkmayın bir şey yap • 
maz ... Dediler. Onlar keşif tay • 
ya resi... 

- Gravvv ... Gravvv ... 
Hangi keşif? ölüm makinala • 

rımn sunturluıu... Birkaç saat 
sonrahaberini aldık: 

Yazıhane llallnde.. - Sirkeci civa
rında kahraman!'ado hnnının llııt ka. 
tı kiralıktır. l{apıcıya ve Beyoğlu, 
Talimhane, Takı>lnı Apart. S No. ya 
müracaat. (31039) 

- Beyazıtta ldört.. Mahmut • 
jatada yedi §ehid ! .• 

Keşif tayyaresi ha! .. 
tadını almışlardı. Artrk bet 
günde bir İstanbul scrna1ı.nl 
yaret etmeden rahat edenU 
lardı. Keşif tayyaresi!... 

Bir şey değil, bizimkiler 
ya Üsküdardan top atarlardı
kadar şarapnel parçası varsa 
bahçesine düserdi. Dü 
bombasile dcğfı de kendi toP 
şimizle de ölmek vardr. O 
ğum ev, tam yerinde, Al 
farethanesinin altındaydı. lld 
züm nişancı Amerika pil 
Sefarethaneye bomba ata 
diye mütemadiyen bizim ta 
nn kümeslerini döverlerdi. 
defasında zavallı bir kazıtrıl 
dürdiilcr, ona hala yananın· 
amafih bomba parçasile, yaııi 
mirden bir aleti cariha ile Ö 
tür; yenmesi şer'an caiz':lir d 
ve yedik. 

Bir ~ün ~ene sefareth 
bomba atıyorlardı. Bahçe d 
rının üstüne bir bomba dii 
fakat patlamamış. Biz yukıt 
bir hışırtı işittik fa.!<at ne oJdd' 
ğunu anlamadık. Aradan on 
kika geçmedi. Hizmetçi kı%111 
cağında sivri bir şey .. Tıpkı , 
gın sön;:lürmeye mahsus 
mankslara benziyor. Ben de 
anladım; hemen koşarak kıt! 
cakladım. Bombayı elinden 
bıraksa küçük bir saıdemc kif'~ 
di. Merdivenlerden inin<:eye . 
dar zaten kendimden geçrn~ 
Kapının önüne biriken potı'1 
seslendim. Hemen yetiştiler;._.,, 
bir azaptan ve heyecandan v
tardılar. 

- İstanbul sizin olsun, di 
dum. Benim siperlerim bu 
bin kat emin ... 

Onun için heyecan göste 
te hanımların hakkı vardı. t 
lak kelimesi, haddizatinde 
kunç mana ifade eder. Yer 
lır; dünya çöker; insan ber 
olur ... 

Bazan tehlikeli bir 
dan geçerken bize, birer dl 
bombası verirlerdi. El lo.....rftll_. 

beraber taşımak, her an bd 
vı.,uay A. ucuu~çu uu.u.ua.u•M,. 

mektir. insana onun heyecaıu 
ter. Onun için kimse gö 
usullacık bombayı bir taşın ~ 
ğuna sokar, hayvana öyle bııı
dim; ne~em dünyayı tutardı;"' 

Tahtelbahir bir aralık gerı 
dı; geminin karanlığında 
şa uzaklaşa kayboldu. Artık 
mıydı, dü§man mryıdı?... O 
münakaşasını hanımlar ya 
du ... 

Gazeteılo ~·ıkan büliin 1 
resimlerin hukuku mıhf 
ABO:'"B TARtFF.SI 

lltmltktt 
içinde 

AJlık U~ 

3 aylık 260 
O aylık 47~ 

ı yıllık 900 

farifedeo Balkan Hirlltl 
ııyda otuz kt:rus diisQlür. 
birliıtıne ırırmıven verlere • 
vrlını~ hı'~er kıı~us ıammedfl 

Abone kaydını bildiren 
tıırı ve telgraf Qcrelfnl, ı 
p:ıra~ının posta l'CYI ban• 
rollaına ücretini idare kendi 
rine alır. 

zln<lt> \'AKIT'• ahnne. 
Aılre~ <lei?iştirme aered 

2::i ı..-unıştnr. 
fl.\~ UCRETLERf 

Ticaret llAnl:ırının ııantldl • 
tırı o;ontfan iliharPn ilin -!." 
rında 40: iç 11avf11larda .,.. 
rııs: clllrdilncü !;·ayfada 1: 1 
\"e üçDncüıle 2: bfrlncldf 
h:ıchk vanı keo;mpce 5 11 ... clll 

Biiyük. çol{ clevamh. ld 
rrnkli fl~n "erenlere avrt 1~ lncfirmrler yapılır. nemıt t1 
rın ııııntim _ satırı 30 1ı:urıt• 

Ticnn Ma'1h·ctte O 
Küçük 11.lnlar 

nır defa :rn. lkf cfefHı ~ 
defası ti5. dörl dcfau 7$ .... 
defa~ı 100 kurustıır. o~ 
ıliln •trenlerin bir drfaSI 
vaılır. Dört ııatırı ıtccen nan 
fa:ıla c;atırları beş knrus"• 
sap edilir. 

Vııkıt hem ıfo~rıııfın el 
l.:cnffl iı.J:ıre Vt>rlncfe. hertl 
kara caddesinde Orbanbt:1 
nınıla 1'EMAJ.EDDIN 
rııın nilrcı il f'livll" nan : 
,,,,,. . ın,;.,,.,,,rı ı,.ır'n""" • 



...................... - ............ __. ...................................................................... -----··--·-·· ..... ---.,.... ... ___..--....... -.............. ,: / Hayat ve Tabiat Bileileri ~ 
~rinci sınıf köşesi: 

• • --:. •• 1 Hastahklardan korununu.,, 

Ulkunun Mektubu.. ı Sıtr11a 
~n~, Sevgili babacığım; ı S l I I ..,, 1 1 k 

Yeni yılını kutlarken bizden uzak olduğuna f 1 ma haS 3 IQI naSI 0 Ur, OrUnmu 
ka~ar çok üzülüyorum ki.: Gönderdiğin ~edi: i çareleri sıtmay 1 getiren sivrisıneKler 
elerı aldım. Şeker paketıne bayıldım. Şımdı 1 , • 
mcam da burada .. Sana selam gönderiyor. i Sıtma, dünyada en çok görülen 

Babacığım; biz artık alfabeyi tamamladık. i insanların en korkunç düşmanla-

b d • • k• ı rından biridir. Cumhuriyet dev. 
~-.... """ ... _,kuma kita ı okuyoruz. Bu kitap o ka ar cıcı ı.. rinden önce, memlekette hastalık. 

Ağabeyimi &orma !.. Hep yaramazlık yapı-; tarta eavaş yapılmadığından ötü
or. Hani çekiştirmek gibi olmasın ... Ben hep us- rü sıtma bütün şiddetiyle en koy

tu köşelere bile uzanım~. yüzler-
u oturuyorum .. Annemin sözünden dışarı çıktı- ce insan ö)dürmüştür. Bu duru-

m yok. istersen anneme sor. Hem ben öyle mu gözönüne alan cumhuriyet 
r&I' • • b b hükumeti sıtma ile sava§a karar 
d~ eğil mıyım a acığım? .. vermi1, yer yer doktorlar ve saf. 
OJ U LK U Irk işyarlan dolaştırarak sıt~ 

)!''-~-------- ----··-·····-··········-----.. ___ ........... ---·---·---, ----,- -··-- lılan tedavi etmiye ba~lam11tır. 
ı·r 'r Q--::--=-,·ı - -·-·---- Aym zamanda sıtmanın meydana 
~il /(n.,., •• /1,,..-. Yurd Albümü: 1 gelmesine sebep olan sıtma ya. 

~ ~: taklarını kurutmağa başlamışlar-

,,~ R t • 1 d B u R s A dır. SITMA NASIL. OLUR? 
· . J 1 e r e Sıtmayı sivrisinek denilen hay-
~ vanlar getirir. Sıtmalr bir ada-

mın kanını emen sivrisin~k. bu 

ille 
Bursa şehrinin tarihi ve coğrafi kanr sağlam bir adamın kanına 

e n le y ~ t :~;::.ve bu adam da artmaya tu. 

b a ~ 1 ffi dan değe f İ Bu durum karşısında artmaya 
tutulmamak için utmalı adamm 
bulul'l'l11amasına çalışmak ve sıt. 

r a 

Marmara böl~esinin en gü~I 1 ~aJ ordunun karşısında Yunan -
ıehirlerinden biri de Bursadır. hların darmadağın olarak üç 
Bursanm tarihte adı Pruzadır. taraftan kaçmağa b~lamı§lar -
Şehir Miladdan 250 yıl önce dır. 
Kartaca kumandanlarından Ani· 
bal tarafından kunılmuııtur. 1.şte o tarihten sonra Bursa 

Türkiyenin en güzel illerinden 
biri olmuştur. 

Bursada en fazla zeytin yeti. 
şu, burav-l Türkiyenin zeytin 
an ban d~nebilir. Bundan b~ka 
fidancılık ve meyvacılıkta da 
önemi artmıştır. 

Keçiboynuzu, kestane, elma, 
annud ve diğer rr:~yvalar da ye· 
ti§ir. Bursanm ılkb&har havası 
ipek böcc~i yeti~tirme havası . 
dır. YüzlercE· dut ağacı bu mev· 
simde ipek höcekltrine yiyeccl: 
verir. 

n a n ç o c u k 

ma hastalığını a!lılayan sivrisinek 
lcri yoketmek lanmdrr. 

Her sivrisinek sıtmayı muhak
kak surette aşılamaz. Sıtmayı ge. 
tiren sivrisineğin ar.ima "Anofel" 
;ı • .. enır. 

Sivrisinekler yumurtalannt dur 
gun su yüzlerine bıraktıklarma 
~öre, Anofelleri ayırmak çok ko· 
laydrı. 

1 - Anofel yumurtasını ıu ü . 
zerine dağınık olarak bırakır J 
Halbuki diğer sivrisineklerinki 
topludur. 

2 - Anofelin yumurtalarından • 
çıkan kurtlar su üzerinde dilin. 
düz: öteki sivrisinekler baş aıaeı 
dururlar. 

3 - Anofel düz bir yere, mc
seUi duvar üzerine konduğu va. 
kit kuyruk tarafı kalkık, diğer 
sivrisinekler dümdüz olarak du
rurlar. 

Sıtmayı Anofel sivrisineği de. 
nilen di§isi sşılar. Her ilcial be.. 
ra.ber rrzdiğindenikisinin ayrıl • 
-naaına lüzı ·m Yllkt\ı~. 

Di~i sivrisinek hafta<la 200-400 
yumurta yumurtlar. Her yumur-

tadan bir sivrisinek çrktığı ve 
her ıivrisineğin de bu kadar yu. 
murtlayacağını gözönünde bulun. 
durursak, bir sıtma mevsiminde 

Bir zamanlar beş asker bcra. derlendirecek hiç bir şey yoktu, hiç bir insan voktu ki müşfik milyonlarca sivrisineğin yctişe-
ber yaşıyor, dünyada iyi şeyle. daima güler, daima arkadaşları. asker onu incitsin. ceğini görmek çok kolaydır. 
re yardım etmek, fenalıkları öl. nı bahtiyar edecek güzel hika _ Sineklerin en fazla çalıştığı za-
dürmek istiyorlardı. yeler söylerdi. Onunla oturan Dördüncüsü isimi bir Güzeldi, man sıcak yaz geceleridir. Giin-

Bu askerlerden her birinin gü. kimse hiddetlenemez. kederlene. daima güT.el ~eyler düşünür, gü. düz ol:luğu verlerdc dururlar. Kı. 
zel bir ismi vardı. Bir tanesi or. mez, konuştukça kendisini me. T.el şeyler söyler, güzel işler ya. şın da ev, ahır, bodrum gibi ka. 
mandan gelen aslanın ağzından sut bulurdu. nardı, bütün hayatında en ufak palı yerkr<le uyu~uk olarak ka· 
kadınlan, çocukları kurtardığı i. Müşfik adını alan Uçüncüniin b!r çirkin şey yoktu. Hiç diken. lırlar. 
r.in ona Yiğit ismini vermi§ler. dünyada incittiği kimse yoktu. sız. otsuz güred bir çic:ek bah. SITMAYA YAKALANMA 1 
di. Ormandaki vahı;i hayvanlar bi. çesine benutti~ hayatına çir- Sıtma hemen birdenbire ba~la· 

İkincisine Mesut demişlerdi; le onun şefkatini duymuştu. AL kinlik girmemi§ti. maz:; aradan 9 • 17 günlük bir za. 
çünkü güneşin altında onu ke. lahın yarattığı hiç bir hayvan, (Arkası var) man geçtikten sonra başlar. 
~--~--------------------------.:.._---=;,,____.:. ________ -:-______________ .:_ ______ _;_ _________________________ _ 

Yazısız hikaqe · 

Evveli inaanm üzerine bir ateı 
bas.ar, nöbet; üç günde bir vcy11 
gün aşırı veyahut da her gün gel
miye başlar. 

Nöbet gelmeden önce h4&.sta 
kmklık, bat ağrısı, iç alcmtıu 

duyar; bundan aonra ,iddetli bir 
ü~Ume ve titreme gelir. Daha eorı
ra srcaklık yükselir, hasta kendi· 
ni kaybeder. Birkaç saat 90nra 
bol bir terle nöbet geçer. Hasta 
da ayılır, açılır. Bunlar muntazam 
nöbetlerdir. Fakat, bunlann hafif 
olarak geldiği görülmüştür. Ha
fif nöbetler, ba13ğnlan, burun 
kanamaları gibi durumlarda dQ\c. 
torlar bile aldanabilir. En iyi ça. 
re kan araştırması yapmaktır. O 
zaman her ıey meydana çıkar. 

Srtma '11ilcuda yeı-lt1iree; (ka 
ra ciğer, beyin, kemik iliklerin . 
de) o nma.n aıtmalı zayıflar, kol· 
lan, bacakları fiıer. Yürüyemez, 
çalıpmaz. (resme balanı% ... ) 

SITMANIN lLACI 

Sıtmanın tek ilacı kinin'dir. hQ
kumet fakirlere kinini parasız o. 
larak dağıtmakt.adtr. 

Sıtma hastalığın kesilmeei de 
ancak su birikintilerini kurutmak. 
la kabildir. Hü'k!lınet bu durumu 
dikkate almıt ve büyük bataklık
tan •ıraıiyle kurotmağa başla
mrıtrr. 

Küçük gölcükler, durgun •u 
birikintileri, ağzı açrk llğımlar, 
su sarnıçtan, konserve kutulan 
civrisineklerin birer ocağı oldu
ğundan bunlan kurutmak ve yok 
etmek her yurtta1ı:n birer öde· 
vidir. 

Mevvalar: 

Portakal 
Meyvalarm içerisinde lezıetı 

ve kokusu bakımından en iyile. 
rinden olan portakal, insana çok 
m.aydalı olan bir yemi§tir. için. 
de vitamin denilen bir gıda var. 
dır. Vitamin meyvalarda ve ne. 
batl gıdalarda bulunan bir 
maddedir. Portakal şekerce de 
çok 7.engindir. 100 gram -porta.. 
kal elli gram kalori \'erir. Ya. 
pılan bir araştırmaya göre 100 
~ram portakalda; 

0.69 azotlu maC:de. 
0,07 yağ. 

11,43 şeker, 
o. 93 sellüloz. 
0.28 tuz; 

86,70 BU. 

bu unmaktadır. 

Türkiyede portşkal: tskende. 
nın körfezi, Antalya O'.·ası, Mu 
ğla vil~yeti snhilleri. BUyUk 
menderes sahası. Uınir t'traf 
Rize mıntakası olmak üzere y< 
di bölgede yetişir. 

Va.~atf olarak tutulu heaa.ba 
göre memleketimlu por1:&kal 
i00-500 kental v.tişmekte.. 
dir. Bir kE'rtal ! nr lrf1"'1ur ~11 
\'1 itibarile y:tld~ 99.1~000.000 
~kal yet~ir. 
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Felaketzedeler mefaatine dünKü yapı,an maçla 

Kız kardeşi ve O ... Galatasaray Fener-
Yazan: REŞAT ENiS 

Ahmet, dostu 
ki: 

Mehmede dedi ( bebeği olan gilz:el bir d~Jikanh • bahçeyi 2-0 yendi - Sana earanmr, atkıntılanmı 
5ÖyliyebiJ:r miyim? 

Mehmet cevap veroi: 
- Rica ederim. Bu gibi şeyler 

pek hoşuma gider: Ya mcuıtsun 
bundan umi o'arak ben de mem. 
nun olurum ; çünkü ı;cnl çok ae 
verim. Yahut mesut değilsin, cier. 
dini döker, biraz müteselli olur 
6Uft. Hem eğı:r, mesut değilsen 
bundan benim hodbinliğim de ok 
~nuş olur. Çünkü bilirsin ya, 
kalb frrUnalannda.'l daima azade· 
yim. 

- Rica ederim latifeyi bıral:. 
i§ cidden can llkacak bir tekilde 
dir. 

- MelShat mi? 
- MelAhat. .• 
- Alakanı rm kesiyorsun? 
-Pek yakında... Ve bundan 

dolayı çok muazzeb oluyorum. 
- Sadakatsizlik mi gösteri • 

yw? 
-Ne yazık ki, ewot. 

nın kucağındaydı. 
Gen<; kadın ve 5.§ıkt donmu~ 

kalmışlardı. 
Ahmet de donmuı kalm!Jtı. Ne 

söyliyeec~ni ta§ınnıştı: 
- Mel!hat, orada mıun aev • 

~tıim? Korkma? Bana ne oldu 
bilemiyorum. istasyona girerken 
sanki basıma bir şey düştü. Gör. 
mUyorum: hiç bir §t.Y i~itimiyo 
rum. Yani kör ve aağır oldum 
Beni buraya ~ar bir polia ge . 
tirdl. Orada mnın Meli.hat? 

Melilhnt boğuk bir aealc: 
- Evet, buradayım! 
Dedi. Delikanlı ifık: 
- Ne müthi9l 
Diye haykırdı. MeWıa.t ona 

döndü: 
- Daha ~ duruyorsun. git· 

sene ayolf 
Delikanlı fırladı. Ahmet de • 

vam ediyordu: 
- Melahat. elimden tut. Ben1 

bırakma, beni terketme. Madem· 
ki bayatta artık ben ıana kaldım. 

Beşiktaş Vefagl 
lsta ... bulspor 

4 ·O mağlup elti. Güneşle 
3- 3 beıabeıe kaldllar 

- S:n de hayali, titiz, 
m0teltak1dm bir .adamsm. 

- Belki. 

~k Melahat pek yufka yilrckliydi. 
Hemen hCSngür höngür aflamağa Fenerba1ır-e kalccld bir topu 'kaparkmt 

- Biraz tafsil!t verse."let 
- Venniyeceğim. Yalmz fU 

kadar söyliyeyim ki, beni Mlirti· 
de haberdar etti. 

- Mürşide mi? Bu kadın pek 
iyi kalplidir. Hiç kimsenin ceba. 
lette kalmasını •temez. 

- MUr§ideyi 'bu ihbara sev • 
keden ~ey ne otursa olsun, ben 
her halde ona mlnn~:ddanm. ÇUn. 
kil, budala mevküne düpek pek 
acıklı bir ıey ..• 

- Bqkalan.nın diyecetlnden 
&ana ne? 

- Bak. sen bile bana acıyor· 
aun. Gülmekle bcraıber içinden 
blr merhamet geçiyor... Hem, 
ke.ıdi-ine daha müdeb~r hare • 
ketinl tavsiye eden Mürgideye 
ne demlt bUlr miJht?: ''Bak, Ah· 
~tep korkacak bir teY ,-ok. O 
hem kör, hem aağrrl" 

- Kabil mi? 
- Evet, evet... Hem ld5r.1ıan 

sa fır._ 
- Eh. şimdi ne yapacakam? 
- Ne mi yapacağım; yalan • 

cıktan bir seyahat lcad edeceğim. 
- Ya sonra? 
- Sonra; bilmem, dil§llnece.. 

ginı. 
- Ben senin yerinde olum 

hiç ki.nsentn dil§ünemiycceğl bir 
intikam tertip ederim. Senin gi· 
bi bir sanatkftnn herkes gbi ha -
T"eket etmesi avıp olur. 

- Ben de dündenberi anyo • 
rum. Bir ıey bulduğumu zanne. 
diyorum. 

- Söyle. 
- Sonra söylerim. merak et-

rne. 
- PekAla; o kadar mUtece-ia 

defillm. Yalım, biçlmai.ı bir §CY 
yapmıf olmıyum J 

- Mera kctme. 
- Müthiş bir intikam mı? 
- Hem mllthlş, hem acı. 
- Utife bertaraf, hayvanlığa 

lüzum yok. 
- Merak etme dedik ya. ga. 

zetelerin zabıta haberleri arasın· 
da iamlmin seçmesini istemem. 

Ahmed, dostu Mehmedden ay. 
nldıktan soma Mela.hata uğradı. 
Mühim bir işinden bahsederek, 
o gün 6ğleden sonra hareket ede· 
celt trenle seyahate gideceiini ve 
üç ~ün sonra döneceğini haber 
verdi. 

Mclihat. içlerinde memnuniyet 
•fr tutupn glSılerini g&terme. 
mek için başını önüne ildi. Doe· 
tuna, kendisini hava cercya~ • 
rmdan korumaamı. boyun atkıaı· 
m unutmamasuu aıla akıya tav. 
siye etti: 

- Çok gcdkme! 
Derneği ve öpmesi için dudak· 

Jamı Ahmede uzatmayı da unut. 
madı. Ahmet, keneli kendine "k<Sr 
ve sağır ha 1 Biraz bekle I" diye 
düşünüyor ve hiddetini ıüçlil:kle 
gizliyebiliyordu. 

- Sevgili Ahmet. geleceğini 
telgrafla bildir iri, istikbaline ge • 
leyim. 

- Şüphesiz. 
Ahmet alqama kadar aob.k _ 

!arda dolaştı. Sonra. MeWıatin 
evine döndü. Cebindeki anahtar -
hı kapıyı açarken kalbi neredey. 
ae yerinden frrlıyacalrtr. 

içeride iki ses f~tti. Bunlar • 
dan biri erkek aalytdi. Ahmet, 
kapıyı yava~ açtJ. GardilğU 
manzara şu: Met!hat, danslarda
ld maharetiyle e.osyetelerin EÖ6 • 

batla-de: 
- Ah, Ahmet ..• Bu benim c;e. 7'elıete fellketz.edelcr:i nıenfa. 

nm ... !ıftmJyor aun değil mi? atine Haber refikimiz tarafın • 
Ah, yemin edernn ki bu uzaya 1 dan tertip edilen maçlara dllıı 
katlana~ğnn. Gende~ hf~ ayrıl • de deva.rn ~lmtı' .. ve nihayet . 
mryacagım. Bütün hayatımı ae _ lenm!§tir. Sabahtan itibaren 
nin yanında geçireceğim. Seni rl'aksını stadrnda O)'ll&DAn oyun. 
tedavi edeceğim. Dünyada be.nim lann ta.fetlatmı yazalım : 
için yalnız ıcn varsın. yatnu sen. fST ~V~POR • 3 

Ahn-et. bir bnapeve oturarak arn..nıoa. 3 . 
dilşün-dü. Artık bütün hiddeti v!•~· 
geçmtıti. O lrüçillı: btblnde hem Günün ilk maçı hakem !bsa. 
riya, hem vefa ne kuvvetb bil • nm idaresinde f stanbulsporla 
kUm alirüyordu l Bu mintmini tekrar f aallyete batlamıı bulu. 
kadın ne ~Uzeldi ! nan Gllnq takmılan a.nıamda 

Bu zavallı nıhun çektiği sıkın. lr&Pıldz, 
tr kifivdi. Den ıde pek iyi olmU§· Bu rnllababva takımlar fU 

det bu şekilde devam eden oyun mak U:ı:ere Sabri ve Fev:zinin 
10 uncu dakikada kalecinin e. vaptığı iki golle sayı adedini 
lfnden kaçırdığı topa yetişen 1 dörda çıkararak mUsab8.kayı 

Sabrtnin yanlığı golle 1--0 4-0 ka.zanınağa muvaffak oldu. 
BeBiktaş lehine döndü, bu gol iar. Hakem Şazi Tezcan oyunu 
Vefalıları harekete ~etirdi Jse de -nilkemmel idare etti. 
Uıtfl ile Sulhlnin attığ'ı ikl mU. 
kemmel flit kale d!reklerine 
çarparak neticesiz kRldL Buna 
mukabil 21 inci dakikada eoldatı 
Vefa kalesine inen Blvnh • be 
vazlılar E.~n ayaiiyJe 2 oci 
~ollerini kazandılar ve devre b\J 
netlce değişmeden 2-0 Vefu. a. 
leyh!ne fnetlcelendf. 

tKlNct DEVRE: 

GALATASARAY: 2 
F'.l!."NERBAHÇE: O 

Sıra gtlnUn eıı mUhtm milsaba 
'<asına gelmişti. Hakem Ahmet 
\dem!n di'!dUğU ile taraftarlan. 
nm alıkşlan arasmda uhayn 
.. ıkan lkt ezelt rakln .-u 'k"drola 
rile kal"lt karşıva dizfldl!er. 

tu. Biraz sonra. elinde thlamur kadrolarile çıkmıılardı: 
fincarrile iç:ri giren Melahat. onu /&~: &im _ Ali Bu devre de afa~ yukan il~ 
ne~ell bir halde gördü. Ahmet: Ha.yri - Ayte1"K. Bı.oor Farvk ' devreye benzedi. Oyun llze.rind<' 

Gal~fffJKJrmJ: Oamnn - F'a· 
rıık. Salim - MU3a. Enver, Ce. 
'6l - &dU, Eş/ ak, GQnd~ l>u. 
lırri. Büknt. 

- Ge-.tl, d(ye ba~ pliba - Tank (Btr.ef). S.Wti.' OTlwM. daima mUe!sir olaıı :V~&lılar 
asabt blr buhran... '(}f}ıat (8~) ~ muhaclmlM-lnl'ft .. van, h•'ftet 

Galataf!a1'8.y takımmna Sall. 
':l .. tt.ln. ~ c.mn :w san. 

- Arttk J?Öl"Oyor mmtuir: "' Giıtlıef: Bilaamettin (BOMn) becerfJrsizlikieri kuşrsrnda .bir 
- Görfiyorum. _ lnlt4il, BtJltM _ Ce14l. Yu.. t:.ek savı olsun \"8.namadılar, bl' 

Ff nt ovı,amıyor . . Buna muka b11 
'renerbah<;e de şöyle bir taktmlıl 
~nmuvor. - t~diyor musun? trUf. NtJOUt. _ AbdurrMma.1l. arada. 1ehlerl,..e olan bir nenalt• 

- Jtfdlyorum. Kemal, &oy/ı (Re/l), Pethı, FiJ;. oezasmr da Hnkkı fena bir vu. F'8'!1W~: Cihat - F'tUJt1 
(Ali Ruıa), Faruk - Mehmd 
R~t ffftıut1ti). 1"1tcıt. B. ÔJMT 
- K. Fikret, Ali lt:za (Niyaa). 

- Ah, ne ıevin~nıt öyleyse ret. ruı:ıta kalec'nln eline att.:ı. Buna 
vat; ben lozbrdeşlme ~deceğim. MOsabakanm tık · devt"e!i ek. YOukııbil tehlikeli ak:rrıl11r va.nan 
Sen geldiğin uman buradaydı. eerfyetle fstanbulspon.uı hakf. Beşiktaşlılar bfrl pcnaltrdan 01-
Zavalh meraktart çatlar. Haber mfyetf altmda oynandı. GeIM; o. 
vereyim ona... yunculardan teşekkUl eden Gll. 

Rqad ENtS neş takımı arada sırada yaptığı 
------------ hücumlarla san siyah kalesine 
Çarşamba. günü Macar 
takımiyle yapılacak 

teMfkeli anlar va.,atıyordu. Ni
tekim yine böyle ani olarak ya. 
ınlan bir akmda ttoli~ Kemal gU. 

maç zel bir "Utle ilk ~tn vaparak ta. 
Evvelce vmlen karar mucibirr kımmı J:alfp vaziyete çıkardı. 

" Bu gol İ!!ltanbutsporlulan da.ha 
cc Çarpmba gilnil bugünkü G~I~ 1 çok ı!ayrete getfrdf. San siyah. 
tasaray • Fener macımn galıbı, lılar bu çalı§Dlalannm semcre!!li. 
Anknradan dönecek olan Macar ni almakta gecikmediler. 23 ün. 
takımile gene hasılatı tamamen cU d~~da Tank ivi bir ~fitle 
ıelıele feaketzıedelerine tahsis e-- beraberlıği. 29 uncu da.kikada 

. . da Enver sıkı bir ıriltle ~ibiye. 
dılrnek üze.re bir maç yapacaktır. tf temin ettiler. Bundan sonra 
Bu maça Galatasaray takımının rahat bir ovun tutturan sarı .. 
Fener ve Betikta§tan oyuncu ala· siyahlılar 38 inci dakikada Ci. 
rak takviyeli bir kadro ile çıkaca. hat vaırt:ulle bir S?Ol daha ya
ğı anla§ılmaktadır. ~~ devreyi 3-1 galip bitir. 

Bqiktat klübünün ko
şuau dün yapıldı 

Beellrtq klUbil tara!nıdan ter· 
tip edilen 4 UneU kır koşusu dQn 
sabah aaat 10 da yapılni~tır. 

Ko§u yeri, Bec1ktqta Akaret

ler, Yıldız yokuşu. Ihlamur yolu 
ile tekrar ayni yollardan hıllkevi 

önünde bltmlaUr. 
Bu kotuya eski ~erdeıs. 

Abbu da feUrak etmıetır, 
Alınan teknDı neticeler pıdur: 
1 lncl Remzi 14.~2.2, 2 lnd Ne. 

cip, 3 lln.cll Todorl. 
ıs apor klllbüniln fştırü ettJli 

bu koıu 4 kilometre herine yapıt. 
dı ve oldukça heyecanlı bir ı;:e~ 
me halinde cereyan etti. 

---o-

Beyoğlu Halkevi Vole:v· 
hol Tumuva.aı 

Beyoğlu halke,; voley1ol ttımu· 

tKtNct DEVRE: 

Bu devreye iki takrnı da deği. 
fik birer kadro ile ~ıktdar. tik 
dakikada muhakkak bir gol teh. 
likesi atlatan Güneşliler bundan 
sonra açılarak baştan sona ka.. 
dar hAkinı bir oyun oynadılar. 
Bunun netJcesl olarak tA 14 ve 
33 Uncu dakikalarda Re.fil vuı. 
ta.sile iki 2'ol yanarak oyunu 3..3 
bcra.berUkle b!tlrdiler. Hakem 
müsabakavı iyi idare etti. 
~AŞ:4 
Vefa: O 
GünUıı Ud.ncl müaabakumı 

mllll küm.e talmnla.rmdan Vefa 
ile Beşiktaş yat>tı. 

Hakem Şazinfn idare ettiği bu 
mllsa!:>&kava Beşiktaşlılar Hak. 
kı. Husnu. Şeref gibi en krymet. 
1i u~ oyuncularından mahrum o. 
Jarak iştirak etttıer. 

C:e.,.'tikt~: Mehmet Alı - Ta. 
ci, l't:ınık - R.i/at. FmJzl Fua.t 
- B~e/. Tarık, Sabri, IMMU, 
Hmıati. 

vasına dUn de devam edildi. Buna mukabil Vefa da en kuv 
tik maçta 3 fincli kategorid\!11 vetil taktnlr olan şu kadro il~ 

Kalespor (3·15) (15-lJ) sayı ne 1 oynuvordu: 
Senjorja ma~lQp oldu. t Vefaı A~t - Sfüeyman. Sul. 

Ik• · "ki · kat hl (H4kka) -Abdii.ş. LtU/I, Ga.. 
_ın_a maçta ı ncı eg~riden ro - f\·ecir>. Jfuhtc.~cm, Yrrkk1 

~ lecıdırckoy Çefıkko!u (l;)..12), 1 
( SıilM) ), Şi1J.."1'il. ,\;eh met. 

(12-15), (15·11) le yendi. Oyuna Ve.fa ba§ladı. Derh&l 
UçO.ncQ maçU, IXrlnci kategori· B.S.K taı.tn. bıen :retfl • be. 

den YQksek Mühendis ('.1'1ikko1u :vazltl~r .~a.Jdnnm ah' davran • 
. m!l.!ı yfirunden muhakkak bir 

(4..15) (]0·15 rendı. 2'01 fTrf.llt.ı kAçrTdd.ıır. Bir mt).d. 

Ankara mulıteliti 
-·--~----

Macarları 3 .. 1 mağlup etti 
Ankara, 'Z (.Hususi) - .!\lu· ı ve sempattsln' Uzertnd1:1 topta· 

car Ferençvaroş takımı fle bu· mış bulunuyordu. 
gUu Ankara muhtcllti karşı· Bu golll müteakip oyun, göz. 
lo.ştı. Macarlar 3 - 1 waf;lflp le takibi bile gUç bir mahiyet 
oldular. Takımlar sahaya cık· almıştı . llk devrede oyuncula· 
tıkları zaman Ankara mubte rımrza göz açtırmayan Macar
lfttnln şöyle teşekkül etUğı tar, bu devrede sadece mUda 
gOrUJdU: raa çarelerini araştırmakla 

Hilmi, Şevket. Faht1, Ketn. meşgul görUnUyorlardı. 
::.;ın~rem., Ntımet. }luzattcr, 69 uncu 1akikada, stad ye. 

haıı, Orhan, A.rlt, Mustafa.. niden yerinden oynadı. ÇUnkU 
Macarlar her zaman tatbik Ankaralrlar artık testı etUkle· 

ettikleri seri hUcumlarla oyu- ri hAktmlyetle Macar kalesine 
na başlad~ar. Ankaralılar te· ikinci golll de yapmış bulunu. 
dafll bir ?~unla bu hUcumlara yorlardı. Bu golU Muzaffer. 
karşı ko~ maya karar verdller. Orhana yapılan bir favuı Uza. 
Macarlar çok seri hareket ede rlne verilen frikikten yapmıe· 
rek Ankaralıların kalesini sı· tr. Muıafter frtklkt 0 ka.dar 
kıştırıyorlar. Mukabil hücum mahirane ,· sıkı bir şutla çe]t. 
görUnce müdafaa. sistemine ce· mtetı ki, top kalecinin kıpır· 
<:l:vorlardı. damasına bile meydan bırak· 

Oyunun dokuzuncu dakika aıadan ağlarr takılmıştı 
sında Macarlar ıolaçıkları va. • 
srtaslyle ilk gollerini yaptılar. İkinci golden sonra bUsbU. 
Macarların Ustun oyunlarına tun neşeler! artan Ankaralı o. 
ve bu gollerine rağmen Anka· )"uncular tam bir lbenkle, Ma· 
ra mUdafaa.aı sarsılmadan çalı car kaleafnl tazyike devam edl 
şıyor, btlhassa 1'"ethı soğuk· rorlardı. Fakat, birdenbire 
kanlrlıfı sayeslnde Macar akı· parlaya.n Macarlar, Ankara 
nını neticesiz bırakıyordu. baskısından aıynlarak muka· 

Birinci devre bu ıuretle bitti. bil bUcuma geçmek ve bu su· 
lklncl devrede Ankaralılar retle de beraberıtgı temine uğ. 

takımda bir tkl tadlllt yapa rajıyorlardı. 
ra.k MI hat'a MttnUrU, ilk dev- Artık sahaya ve oyuna tama. 
renin btltUn ağırlığını Uzcrtn· men h~klm bir vaziyette bulu· 
de toplayan .Muhteremin yeri nan muhtelltlmlz karşısrnda 
ne merkez muavine CelA.ll ve Macarlar, yapılan Aııkara hU· 
sat açığa da AbdttJO getf rmle· oumlarını tavuııu bir ıurette 
terdi. k6flmekten başka hiç blr şey 

Oyun başladıktan btrka~ dUşUnemlyorlar. 
dakika sonra., muhtelftfmlzln Bunu takip eden yeni bir 
seytrcllerl hayrete dUşUren bir Ankara hücumunda da aollc 
enerJI Ue faaıtyet.e geçtiği ve Orhan lkl bek arasın.dan 111n· 
Macarlann bu mUtemadt An· larak UçUnctı golü yaptı. Bu 
kara taarruzları karşısında golU müteakip binlerce kişinin 
Adeta sinmiş bir vaziyette 0 1. yeniden başlayan alkış tufanı 
doklarr görUJUyordu. dakikalarca dc'"am etti. 

60 met ttaklkada. Muı3.fter· Nihayet hakemlıı dOdntu 
den aldriı bir ara paelle takt• maçın sonnrı11 ll&n etttl1 vakit 
mmm beraberlik 1&yt1mr kay. t.aktmmm J - ı gatlp o1arak. 
deden Orhan o anda Btad1 dol- ya~a. bravo l!leslerl arasrnda. 
duran blnJ .. rre ~eytroJnln Jevd yeen fl~gyı terkAt.mekte Jdlıı 

M e1ih, Or1uın, Basri. 
Oyuna Fener başladı. SO~ 

Galatasaray kalesine inen 
ncr mubacimlerin.i Faruk 
bir çıkışla durdurarak toP~ıf 
hacimlere verdi. Bir 1J'.1 1 
Fener kalesi önilnde doıa.sıı, 
3 Uncil dakid'lda GiindU~ 
davranmasa idi az kalsın 
kalcsfne ~itiyordu. 

Bu tehlikevi atlatan •fl.11 -
civertliler oyun Ozerinde ":J 
blr Mkfmlvet tesisine mu':!ô~ 
oldularsa da Galata.saray tıl~ 
taasmm eüzel ovunu katfll 

1 netice alarr.adJJar. 23 UncO d ~ 
kada kaleci lle karşı kaTŞ~ 1, 
lan Basri toou dnınn atma Jef 
retile muhakkak bir fft'!8t 
~mlı. ;A 

Bu tehHkevi atlı\tan sarı • 
m!ZThJar soldan Fener kııJ tııı 
indiler. BUJent a.va~mm ıı~J 
dan o-eçin crldPn to,.,a vufi't11 
rak Feneri mflhim b'r bad!1cf 
'mrta~ıır oldu. Bu devre ı~ 
rafm bUtürı ~vret1eri~P nı 
~<'l!Uz ofarak beraberJftrlt ~ 
~lendi. Ovunıın umumf ~-.-A 
tfne o-elince: devrenf'l'I varr;• 
dttn fazlasmda Fenerbahçe 
kimdi. 

1K1Nct DEVRE: -~ 
İkinci devrede Fener ~: 

vine değişmiş, buna mukabil~" 
latasaray ilk devredeki klP"tı 
sile. Bu devre de baştan son•'
dar ~k sUratli oldu. Bir ~:ı; 
det Ga.latasarav kalem 6Jl~i 
cereyan eden ovun rnUda.f.V..1 
verinde mUdahalelerf ile flıl 
vermeyince maçın merktsl '
!eti Fener nısıf !ahuma il!~ 
etti. Galatasarnv muhacfp:r.J9'"" 
nin mUtemadt tazyiki neticıl ~ 
mekte gecikmedi. 10 uncu ;'. 
kada BUlentln kaleye attıiı AJ 
şilt Fanığun avaftma çar°"İ 
seyr!nl değiştirdi ve Cill'p 
o?onjonun3. rağmen köşedeJJ 
cer ağlanna takıldı. 'İ 

Galata.sa.ray 1 - Fener ~ 
'ol san • kırmızılıları coşl .. ı • 
Oyun tamamen Fener kaleP" I 
nUnde cereyan etmeve ~~ 
13 inci dakikada ofsayt va.Jll' 
tinde topu yakalayan E11f ş) f.. 
Ces bir vuruşla 2 ncf goliı !~'I 
Oyunun geri kalan kısmı 1,.. f'! 
rafm karşılıklı akınlan fit ~ 
tf. Bu ara.da Ali Rı?ıl ile ~ 
nışan Enver sa.katlanarak o~ 
tcrkettl. Milsabaka da netl"!J 
tişıueden 2-0 Gala~ 
~alfbivetf ile bitti. .....1 

Müsabaka çamura ~ 
\•ezkU oldu. Galatasaray ~;.' 
mfida.taanm gllzel oyunu ~ 
sinde mlisabakavt kamndı. u4". 
tasaray takımmda bUtlln rtl , 
faa lvi oynadı. Hücum hatt:JS'tf 
Budurf ile E.jfak diıforlerfı" 
ıaran daha iyi ovnadtiar. ~ 

Fenerbahçe taknnmcı. _'::4' 
Cihat olmak üzere F.satla. ~,ı. 
ti fyi f diler. dW!'erle.rl v-tl 
le l!'erentediler. .,t 

Hakem: Ahmet Adern of~ 
tan srolli eörmemesl mfllP"'" 
maeı güzel idare etti. ;! 

Evvelki S?finkU ve dtınkU 'ıtll_. 
Iarda iki bin kilsur ıtrs ,ı-, 
lat tonlanmış ve felA.kefsedoı;' 
böylece ehemmJvetlf bfr ~ 
temin edilmi~;r. Haber rJi ~ 
m ex>k aii:r.eı ht..~nia.ıı bd i' 
vırlr teıaebbüsündP.n dôla~ 
ri.k .ederiz. _ • ..Al 

Htıwetti1' ~ 

ta 
ll 
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rnan 1 0SUnUn tmal denizinde kar§ı m~c.adele eden ask~r~ere Ankara, '1 (A.A.) _Hare-,' f ~ yardım ıçın memleket dahıliu • ketlarz tellkeUedelerlne yar-a a r r k ., .. 1 . de bütün ı;-ayrclerile ç&lışrna.ğa 
L uza çı aca gı soy en ıyor davet ~lmektedir. Beyanname, ~~f i;~~dl~O~!:!.~i~r1 ~:a~ 

- Ne buyurursunuz Mösyö 
Mertma.ns? 

Deıni~tı. Oçü birden bu söz • 
!erine müdahale eden bu ya • 
hancıya dönmUolerdi. Uc;üniln 
de atız,la.rından çıkan 'isim §U 
oldu: 

melen bilfvorum .. dfvordu. Ola-
caklardan da matlımattıınm. 
Fakat btltiln bunlann huzur l • 
~inde ~N'f'ı"E"ı?ını Um1f •t n·•·,·in. 
!Rotand ıterimıını sız \'alt'rl 
Bielsky ile t'\"h•nmı\0f'N"kl"ıniz. 
Suna yemin edt>rim. hf'r nf' ba· 
·,asına otu~ ol~un buna mini 
llacaı?ım. F.AA!ilf'n ~'1'11nızca bu.mı 
JÖ\•YPmf'k l~t 1\·nrıium. 

i 
~ıuı- 1 ~yle devam ediyor: 

lltsu.ıtcb~ a (A.A.) - Sunday .filosuna dentıterdeki hAktml Atlye imanımız vardır. Mu • hodan dUn akşama kadar ka· 
ll:ıan t g zeteslne göre Al yetine zarar verecek der""ede k dd b. "'"'"aa y tJlh- bl bul edilen para, eşya ve erzak 

llosu ' · """ a. es ır .,.... ·~ ap &"'°'1zı • teberruatı lle Kızılay kurumu 
~tıılra1 Et nun baş kumandn.nı basar tevlit edeblleceğtnt Umlt liyorws ve milletimizi biç bir 
ton Spe , eader, Admiral Graf etmktedlr, :rnvvetin yıkanuyacağma inanı- ve bu kurumun sevk merkez. 
glJterey! nkln fntikarnı fçtn f n· voruz. MiUetinılz mücadeleden lerlne yapıl.an para ve eşya 
ta bir d" arşı bUyUk mlkyaa· 2 - MtımkOn olduğu kadar bütün hilrriyeUni ve bütUn kill. sevklyatı bakkrnda almış ol· 
ı:nattad <=nlz taarruzu hazırla. lok ticaret cemtsl tahribi için tür kuvvetini muhafaza ederek duğumuz haberlere nazaran 

\'azını1r. ngiltz ~bir, Uman l"t3 sahille· ,.ıkacak, -trlerimiz istikbalde tspartada para teberruatJ 8 bto 
b n h rint bombardıman etmek ımre- ' ,,.. 600 ti .. ve ikin ı nltıcr Al tnu arrtrlne göre, bu devri bir şan ve şeref tarlh1 raya varmı.,.. c 
Clltaı·araknıan flloounu Kielden tile. ~bi terennüm edecekletdlr. parti olarak 8.000 parça eşya 
laarruıa iki istikamette bir Muharrir, Almanlara naz• SOVYET ARAZiSİNDE Kızılay Sivae sevk merkeılne 
'1cnızıne &ecınek Uzere ~imal ran tngutı harp mevcudunun Hel.$inki. "/ ( A.A.) - Reapala. gtınderilmiştlr. lspartada mer. 
llılştır· sevketnıe~o karar ver bolluğunu bllhassa kaydedlyor nm şarkında Finler Sovyet ara. kezdeki teberruat yek<lnu ise 

l ...: ve yenJ mayn tarlalarının tn- zlsinde kırk kilometre ilerlemiş. 12.768 liraya varmıotır. Bun-
rabeyı ~ngıuz filosunu muha· glllı sahillerini lskoc;yadan !erdir. llerUyen kıtalar hareket dan 9.903 lirası Kızılaya gön· 
llle _ kabule icbar etmek şar- Douvres'e kadar hlmaye et· üslerile teması muhaia.za et. derlldhtl gibi evvelce yapılan. 
~u takdirde tnglliz mekte olduğunu bildiriyor. mekte ":e ~Utiln gayretlerini Ra. tara UAveten de 1.136 kilo yl-

K 
c:tosero ıstikam.etinde temerküz yecek maddesi lle birçok giye· o 1 h ettirmektedirler cek eşya ve 28 parca bakır te. 

YU :sar ve Zılede şiddetli ~o:~er::;;ric1{~~1~ r;,J3l::ı be~~;::ı::ı~u~::::::~~~~ıe. 
va. e'ltmek üzere Amsterdam rindekl teberruat miktarına 

1 1 
1 1 d hava llmanmdan geçecekleri te. gelince. Şarki Karaağaçta 368. 

Ze Ze e er O U vit edilmektedir. Tayyareciler Ayvacıkta 640, Etrtdlrde 1674, 
• Lorı...dra.da İngiltere tarafından Geçlburıtuda 250 lira toplan· 

Finlandiyava verilen tayyareleri mıştır. Bundan başka Isparta 
tesellilm ederek bunlarJ Fin Us. iplik tabrJkası 600 ve teparta lilc ., rn~ farafr 1 incide> 

Z~l.tJc' ~A.A.) - DUn akşam 
diğeri d busaat 9,20 de bafü ve 
laıııyc 1~ gUn Mat 10.45 de üç 
ille olduırr. en ve gUrültU ile kan • 
~~tur a~ !iddctli bir zelzele ol. 

· •sar yoktur 
Ş,ı\ • 
köy~~~~RAHISAR 
Ş~k l'UNE YARDIM 

Cireg~~İaar, 7 (A.A.) _ 
trcıi.ne ~ }'ardım surctile tam 
ı... 1\ 'taznd ldar yct!ıtirilen erza • 
:'~lhi~ Ctcdcrı Alucra ve Şarki
ıçırı Gi kazalarına sureti nakli 
~tc.\in ~eıun vilayeti icabedcn 
~l'cderı ş':' vt bu maksatla t.am 

ltıi alt ~kikaraJıisar yolunun 
'1 t~in ra~ a~ık bulundurulma. 
k~ feiakc:diL"tli~tir. Bundan baş. 
~ i~eıe c uğrayan köyler haller 
Ç~rı k<>yı tini ve isldr.lannı temin 
llıışUr ere ınemurtar gönderil • 
t~ıı' 

A..\t>A Af:IKTA KiMSE 
'E: KALMADI 

~Ilı~ 7 (A.A.) - Erbaaya 
~i. Sa..,.dnen Saımun vali mua. 

§IIUc b;'llrı lialkevinden on bir 
:!'..~ v.,~ Yarclım beyetilc Erba. 
~ ku ş, derhal yardım komi· 
~., u f\ılilra.k • "sk~ 
1'l-_ ı . ~~ ıate. ı cın, e§ya 
"'ile ba•ı kaldırma iıJerlnc tan 

ao n y •n:tuştrr. 
~ıl~ldı bir revir kurularak t' tibi 2~ tedavilerine ln~landı • 
~~~e.in •!r~ yaralı da Sa.msU11 
ir"'llct bine gonderihniştir. Hü • 
ıttaltıin sal?.'Jnrn ve jandarma da
J..,~ltrla ğlam olduğu anlaşıldı. 
;"lanıll~d burada vazifelerine 
ı~ tc • ır. Ana caddelert:ltM:i 
~itıdc ~zlenınekte ve bir it Q• 

~iller ;ıu§Cr ki~ilik müteaddit 
dır, C1iaznb olarak çah§ma.k • 

\> ~araq 
trı G~ bara,_!,~~ devam ediyor. 

e< u '"lltn ln§aatı 1kmal cdit 
l1:rb zeredir. 

~I\ ~ merkezinde halk tama • 
~ta~~~rlara yerleştirilmiştir. 
S3 b!r Cbtnse ~aına bü • 
tıı~ltovd .. ~tnınıyct verilmektedir. 
"ııı1 \1 ~ c i§lcr tcşkilatlatndı . 

tcçiltı:ıl.~ a;rnı surette faaliyete 
.\!) :ıı r. 

#r.~Y A NAKLEDiLEN 
.\d KET ZEDELER 

~alttı~ 7 (A.A.) - Adanada 
~o feJaıt Uz.ere istenilmit olan 
ltc lnc ka~edcden 7. ı. 1940 ta. 
ıt ~de ,{ A~ya 223 fclA -
rıl'rdllrl \ nU~tit: Buntann mil· 
ı.~ !tuş it .orruteıı tarafmdan ay· 
\t'I \>c ~teler eliyle istikbal is. 
llr. 8. 1 ll§clcrt temin olunmuş • 
tere bui 1940 tarihinde Rtlmek 

itıt~ \!nan 250 fclfiltetzal:ieyc 
~\'Ser Olunmaktadır. 

"' ~l\'E, 132 KiŞi GELDi 
~ "'-Y&eti, lltaJt.,_ 7 (A.A.) - Felaket te.._ -ır.ı-Ja .. m:e • 
g ·~cp ıo00 n vUöyetlmıze mü • 
b::'' bir tr nüfustan 132 si hu • 
n .. tthrdan ~le. şehrimize gelmi~. 
~ haıta,n. S ı. yaralı olduğun • 
f ~t'.rıe ha llerc yatırılara:!< teda. 
ı~ctıcd ~ annuştır. Diğer 67 
~ e"ler e de evvelce ihzat edi· 

Yamı 11 yaralı da.ha gelecek. 
tir. 

Konya, 7 ( A.A.) - Dün Er. 
zincan felaket mmtakasından 
burava gelmiş olan misafirleri. 
mhl yardım komitesi azalan 
ziyaret ederek kendilerine eiga. 
ralar, portakallar ikram etmie. 
terdir. Miwirlerden otellere 
verleştirilmiş olanların istira • 
hatJeri tamamen temin olundtL 
ğu gibi kendilerine ihttya.dan 
olan c;amaşır, elbise verllnıiş 
aynca da nakdi yardmıda bu. 
lunulmuştur. 

!erine kadar götüreceklerdir. mualllmlert de taahhütlerin 
Bern, 7 ( A.A.) - Burada do. den hartç olarak ayrıca 300 ll· 

la.şan b!r şayiava ıöre "Lfh. ra vermişlerdir. 
tensteln"· nrensi Finlandiya or. Tekirdağda merkezde para 
dusuna gönüllü yazılın.aya karar teberruatı 7.296 liraya. ~ya 
vermiştir. teberruatJ da 3.826 parçadır. 

F.tN RESMi TEBLtGt ElAzığda teberruat yekunu 
Hel8inki. 1 ( A.A.) - Finlan. dUn akşam 6.036 liraya varmı~ 

dlya resmi tebliği: · bulunuyordu. Diğer taraftan 
Sovyet kuvvetıeri Hatja Lah. EIAzı!dan evvelce gönderiJrn«: 

denjurvi ile Summa araamda bulunan 519 parça eşyadan 
topçu ateşinden sonra cumar- maada yeniden toplanmış olan 
te8f 2ecesi Karelf berzahmda ta. f.861 parça eşyadan 2.262 par· 
a.rnıza ge,~işlerae de, pmkilr. çası da sıvasa aevkedtlmiştlr. 
tülmUşlerdir. Elbığ kadınları fellket'Lede • • d k ı 1 Gündüz bUyUk bir topçu faa.. kardeoıerine yardım buıuıuı:ı· 

ızmır e se liyetf olmuştur. Finla.ndiyahlar da bugüne kadar sarfettiklerl 
şark cephesinde mevzilerini ta.h. mesaiye tılveten •imdi de bat 
kim etmişlerdir. Finlandiya top. tanlye yapılmalı Uzere evlertn
çuau yUrilvUş halinde bir dil§. de parça parÇa yUn örmekte· 
man kolu ile bir mekklre kolu. dlr. Ve bu parça yUnler öruı 
nu dağrtnuştır. Düşman mevzi. dUkçe btrıe,Urllmek suretile 
lerf takvf ve etmek için tel ör. battanJye vucuda getJrUnıekte
öler çekmeğe ve siperl~re sı. 

(BtJ§ tarafı 1 ıncideJ 
içinde insan buJunmıyan bir 

ev yıkılmıştır. Bundan başka 
bazı evlerin duvar ve bacaları 
da yağmurun şiddetinden yı· 
kılmıştır. Yalı boyunda da bir 
ço evlerin alt katlarını su 
basmı9tJr. Düşen .Ytl<iırımla~~ 
dan blrt Karşıyaka· istasyonu 
civannda atıyla geçmekte olan 
Ahmet adında birine lBabet e
derek atı öldUrmUş sahibine 
bir şey olmamıştır. 

15 7aşmcla blr km 9lll&r 
aöf.ünlü 

fı;mb>, '1 (Buual) - Baytn
dır ovasında ıeyUn toplayan 
on beş yaşında Saniyeyi ıeller 
sUrtıklemlf, annesinin göztı ö· 
nünde boğulmuştur. ihtiyar 
kadın kurtulmuştur. Hatların 
bozukluğundan se7lAp tafelll· 
tı bentlz gelmedi. Karşıyaka 
trenine yıldırım dUşttl. 

lmıir \"alisin.in be)'&!Ultı 

Dtln akşır.m tzmlr vallsl Et· 
be.m Aykut Ue telefonla cörttı,· 
tük. Yali evvelki gUn~U yağ 
mur hakkında şunları söyledi: 

" - bmtr. yeni bir ael felA.· 
keti korkusu atlatmıştır. Çok· 
tanberl görUlmemlo tektlde, 
korkunç bir rUıglrla mutera
ttk olarak yağan yağmur, ha
zan dolu şeklinde, saatlerce 
sUrmUetur. Şehttn bir kunm 
mıntakalarını ael basmıştır. 
Suların IBtlllsına uğrayan 
semtlerin arasında en fazla 
tabrtbat gören, "Sandıkçrlar
lçi., dlr. insanca hiç .bir ıayiat 
yoktur. Maddi zararın mUblm 
olduğunu tahmin ediyorum. 
Yağmur dinmiş bulunuyor. Hiç 
bir tehlike kalmadı ... 

Dicle Alçalı)'or 
Dlfarbakır, "I (A.A.) - Altı 

buçuk metre ytlkselmit olaıı 
Dicle nehri alçalmağa baı,la
mış olduğundan taşına tebll· 
kegt bertaraf olmuştur. Bat
man çayı Uzerlnde tren köp. 
rUsU intaat amelesinden bir 
adada mahsur kalan kırk ame· 
le ile kayıkçılar tamamen kur. 
tarılmışlardır. 

lngiliz Harbiye Nazın· 
nın istifası 

A mtterdatıı, 7 ( A.A.) - Belt 
sha'nm istif ası, Almanyada ln. 
~iliz aiyasetinbı alelAde bir de. 
kor değiştirmesi şeklhıde kaqı. 
la.nmqtJ:r. 

~maya ~lanmıştır. dlrKonyada teberruat 16,000, 
lııdoga göJUniin timali ear. Antalyada 10.268, tzmlrde 69 

titslnde Finlandiyalılar mevzile. bin 753 liraya varmı,tır. 
rlni tekrar tahkim etmişlerdir. Denizlinin kabul ettiit te· 
OUşman . öğleyin Avittojoki'de berruat miktarı U.H2 liradır 
ta&rnıza R'&-mfş fakat püskür • t 
tlllmUşttlr. Bir Sovyet tankı tah. Oentzll, dun de iki balya çln 
tip edilmiştir. Salla mmtaka • de muhtelif giyecek eşyaaı 
smda Raate istikametinde ka • göndermiştir. 
vaklı bir dUpnan nıilfrezesi Fin.. Dlyarbakırda U.873 Ura 
iandiva mevzilerini arkadan çe. toplanmıştır. Kolordu tarafın
virmeğe teşebblls etmişse de, bu dan telA.ketin akablnde l!lrzin· 
manevrası bozulmuş ve 300 Sov. cana. gönderilmiş olan ekmek, 
vet askeri ham aahasmda kaL konaerve ve çadır hartç olmak 
mış. 14 mitralyöz ve sair mal. Uzere dUne kadar ayniyat ola· 
zeme iğtinam edilmiştir. Bütftn rak yapılmış olan eşya teber
cepbelerde Finlar.diya keşif kol. ruları 6.907 parçayı bulmuş· 
tan bUyük bir faaliyet göster • tur. 
mektedir. ZonguJdakta 1.223 parça el}-

Denizde buzlardan dolayı düş. ya toplandığı gibi yeniden blr
man faaliveti Finlandiya Uman. çok para teberruatı da kabul 
tarma glnnek ve bu Umanlardan olunmu~tur. 
çıkmak isteyen yUk gemilerine Mardlnde yapıtmış olan pa· 
ma.ni olmağa ve kendi . deniz ra teberruatından evvelce Kı
mllnasebetlerlni tenıine milnha. zılay kurumu emrine gönde· 
mr kalmıştır. rilmlş olan 2.300 liraya Ut.ve· 

6 kanunusani günO dilşman ten yeniden 2.300 Ura daha 
tayyareleri Lahtt ile Kuonvo'yu gönderilmek ttzere bulunulu· 
ve m~leketin i<:erl krsmmda iki yor. Yine Mardinden ıon gtıne 
küı:Uk ~hri bimbardmıan et • kadar 20.000 kilo bulgur. 160 
mlştlr. Bu bombardımanlarda çuval buğday. 600 kllo pek· 
btr ktşil'\;n öldüı?U ve iki kişinin mez ve 3.000 kilo ekmek gön 
varalandı~ haber verilmekte • derilmlşttr. Mardin okulları 
dlr. Maddt ha.sarat ehemmiyet. talebelerinin yardımlarına de· 
sizdir. varn eylemekte bulundukları 

Finlandfva tavvarelerl bom • bu vlllyet merkezi okulların· 
bardrman ha.rekatı vapmrşlar • dan lstlklAI okulu talebelert
dır. Finlandiva harp tayyareleri nin dUn yapmıo oldukları 70 ll
ve hava da.fi bataryalan dUş • ra teberrudan anlaşılıyor. 
manm bombardıman teşebbUs • AJıntabın para yardımı 27 
terine muvaffakzyetle mani ol • bin 447 ye varmış ve btr kıımı 
muslardrr. BiltUn gün zarfmda sevkedtlınlt bulunan 2.666 par· 
1Uı:ıllriilen Sovyet tayyareleri a. ça eışya ne 12.102 kilo yiyecek 
dedi 12 dir. toplanmıştır. 

lir isveç vapuruna 
ateş edllli 

(Baş trıraft 1 lnrlde) 
vaftak olduklarını stsylemekte. 
dir .• 

Dagens Nlbeter, geminin. 

Safranbolunun teberruatı 8 
bin 600 Ura.dır. Bu kazamız I· 
ktnct parti olarak da 8.000 par· 
ca eşya göndermiştir. 

Yozgatın merkez teberruatt 
2.6.!)Q lira, Botazlıyan kaıatı· 
nın fso 500 liradır. Bunların 
~hşında olarak Yozgattan tim· 
diye kadar 2.•00 parça eua I· 
le 15.000 kilo bulgur ve 500 it· 
ra deterinde kuru faaul)'e gön· 
derilınlştlr. 

Sabık Kayzer ha.ata 
Londra, 7 ( A.A.) - Sabık 

KaYl'A?rln hasta olduğu ve oda
smdan çıkamadığı Doorn'da.n 
haber \•erilnıektedir. 

- Kont Scrlzot. .. 
Kont ( !) tehditkar elini uı.a.t

mıştı. Artık gUc;lUkle muhafaza 
edebilmekte olduğu birazcık ol • 
sun nezaket nişanesini de kay • 
betmiş, tamamen serseri, kav • 
'?acı, a.pa~lar tini ile orta va a • 
tılmıştı. Şimdi UçUnUn ortasına 
~eçmiş hensine kafa tutuvordu. 
Ne Mösyö Merimansda. nt- dt' 
Valeride silah yoktu. ""akat kıtr. 
şılanndaki haydut rnuhnkkak 
sitahlıydı. Bir dUşUnce ile ba • 
~ imdad ça~rmak ister 
~bl hareketler vaptılar. 

- Zavallı saf buda lalar .• diye 
Kont Serizol homurdandı .. Za • 
va.Ur budalalar.. Yardımmrza 
kim ırelecek kf? Burada bic kim
seler vok .. Ben sızı c;ok uzun zq. 
mandanberl R'Öıetljvonım. Dnt
rusu eok müsafd btr ver inti • 
'lap ettiniz.. Fakat müetP.rlh o
tun. Size bura.da bir fenalık 
va.Dmak fikrinde değilim. 

Rotand korku ile ba bAstnm 
koluna asrlm~tt. Vaıen Uerve 
atılmf§ ha vdt•.du 2'Özlerlle yf • 
vordu .• Ah ef;er brnamf'n ıİh • 
hat bulmtı$ kuvveti ..,p1mi~ ol • 
"avdı. o zaman nıunJ bu vahı:ıf 
"ıavvanm n,..e.,..ne atThr onu ''~r
'ere ı~rerdt Fakat h" .. '" tl1nh. 
~z ve yan lt"ı:ıta. mnl"1 b'r hPl· 
rie ne V8"ıt1'ilirdf ki? Kont (!) 
lıafif l>ofif konuıruvo.-du: 

- BUtUn tre<-enlerf mUkem • 

Bir prensfp 
hatası 
(Baş tarafı 1 incide) 

$imdi adı "Boğaz'" olan bu 
kanal vaktile ti Apolyon gat~ 
kadar seyrüsefere mUsaid bir bat. 
deymiş. Marmara lle g61 araıında 
vapurlar giderlet, geUrlermi , ta. 
tanbuta bu . vapurlarla oradaki 
Çatal da~mdan kereste ıeti-itlr 
mit- HattA eskiden tersane bu -
lunduğunu aöyliyenler de var. 
Deınek ki ttehirlerin cetirdlfi 
çamurlar nmanla toplanarak 
vakti1e remi~rln ıellp ı~ği 
lıu kanalı trka.ıprıtır. Tıkanıklık 
<> derecevt bulmu1 ki. bu defa ıu. 
tar gerisin ıeriye teperek memle· 
ketin bu en mamur kıamını ta • 
mamen mahvetmiştir! 

Marmaradan Karacabeyl ve 
Apolyon ı?Ölünll ba~layan kana • 
hn ufak bir himmetle de temiz • 
lenerek buıı:Un de denizden ıey· 
r&efere mU~ait bir bale eetirile. 
bileceği, yalnız bu amelive ile 
memteketln bu Jmrmmın mamu • 
,;.yeti bir kat daha arttınlmış ota· 
cağı anlaşıldıktan sonrı bu I~ 
hiç ehemmivet vermiyerek Buru 
ovası tein beş mitvon liralık ka· 
nal tertibatı yapılması ne acıkh 
ve bilgiaizce bir Jatic:al nllmune • 
aidirl 

ASIM US 

Kral Karol 
aesarabyada bir 

nutuk söyledi 
· OhJsinaa, "I (A.A.) - Rador 

AJa~sı blldlrlyor: . 

Katolik bayramını tealt et 
mek tlzere Cumartesi aabahı 
Veliahtla birlikte buraya ge
len Kral Karol, bir nutuk söy· 
Uyerek demlttlr ki: 

~aucrt ~ Ye.rleştlrilmiş ve isti -
~ tt A..nk Ctnin olunmuştur. Ay • 
t ergin . ara, ts_tanbul, Adana, 
i ~ trenıc'Vil.3.yetI:rıne mtmek üz;c. 
;~ıı}'~c!~ll 650 f el!kctzedentn 
t'\1 l!ihj b ıaş.eleri temin olundu· 
)~in rnu:nlar içinde icap edenle· 
...._\i}lh .. ll"<ltı da yapılrnt§tır. 

1 .. ~GELEN Y'.l 1:> AT TT ...... 
tı ~~!r., --~ 

he,. ' ' ( 11 ll.fıtat) Dlln ~<'1.,~ndaı:ı 21 - · Er. 
'J li • bugUn 25 varalı 

aataneıere verleşt!rlldl. 

Alman matbuatı, ve ezcUmle 
Rote Erde guetest "Gidiyor, 
fakat ruhu kalıvor,. demekte ve 
istlfumm, umumJ hatta dokun. 
mada.n çehredeki bir nokqm 
dllaeltmekten ibaret oldüiuiı\ı 
~ylemeld.edlr. 

Finlandiya sabUlnden 20 mil 
açıkta bulunduğunu ve Sovyet 
ııblukasını yarmaya teşebbU8· 
le lttiham olunamıyacağmt 1· 
zııh ettikten sonra, Rueyanın 
Flnlandlyaya harp llft.n etme 
ınlş olduğuna göre, esasen bu 
ablukayı yapmağa hakkı olına
dılhnı ileri sürmektedir. Sen· 
ris vapuru. iki tsveç Urnanr ara· 
sında kereste nakletmekte idi. 

Kopenhafe. '1 (A.A.) - Ko
nung ôrcar tatmll laveç vapu· 
nı. Rtgadan Stokholm'• gider. 

Prouto ve Dnlyestr arasında 
Beearabya topraklarına ayak 
battığım zaman, Romanyaya 
ilhak edilmiş blr mem lekettt> 
delil, ezeldenbert Moldav top· 
ratı olmuş ve öyle kalacak o 
lan bir memlekette bulundu· 
tumu hissettim. Beaarabya 
mazlefnln bıraktığı eserler, Be· 
sarabyanın eze1denberl Romen 
toprağı olduğunu göstermek 
tedlr. Ve öyle de kalacaktır. 
Ekalliyet mllmesaillerlnin ha
lisane sözleri dln ve dillerini 
muhafaza etmekle beraber. 
Romen btttUnlUğUnUn mUtem 
İnim ecza11 olduklarını labat 

ken, yolda btr Alman bıup ıe· etml•tJr. Memleketin birli~ bu 
mtgf tarafrndan çevrllmtf ve budutt~rın ulA. thlA.J edllmt
Alman llmanl•rındaa blrlne l Yecettnı temin eden bir zaman. 
A:ötUrQlmUşttlr dır. 

ValPri diı:ıl,.nn1 ~ıkRra1rt 
- Al"ak hll\·\cue r1h1 Mm& 
Dlve hll~fr•h \'• •rtllı tJtha"'6 

-nUlil kAlmR•iııh 1c:ın ralrıhınin 
lıerintı eullıınih f'RlcAt l<nnt tıe· 
ri bir hıırrkPtl~ •rk,.\'tt d<~ 
ıtlanısıen mll\·ııffıt lr n1m•ış ve 
-an1<nı:.ım f'tk11rın fkl\nU birden 
:;el"mhuiıktan sonra kaybolup 
.,.ltmıı:tl. 

VA t('ri ne !\1n~va Mer1no111\9 
'ıavchııiu t11kibe kov111dular. Fa.. 
'cat T<ont rok vo! katannnıttr. 
~ltekim az sonra da kendl!!!lnl 
")ekliven hir otnnH'tbfle atladığı 
... jht nor;,...ı"n kRvboldu. 

Bir an '";"ele bu vab,.nM'P'l'l'ft 
'l1Udııha1esin!'len hasıl olan bir 
'tevlfsizHk Pe,.lrfllf Pr. Fakat bu 
"'1\bura'< PQ1d ha11eril"e avdet et
~ner ve Valen ~ .. v .. ntsinin ellnl 
ıvu~JAn frine alarak: 

- lti<: bir ı:ıew•en ı.- •rltmıvr .. 
·uz. dive sö.,.e devam etti. Sid 
"'"""'"'~ pttlf;fm 7tt""an "lr b~r 
oıev Urnit etmivorrfinn. Hl<" bir 
'\isshıl~.df'n emin de~tldim. Fa • 
'rqt ~imdi di1 .. Unlln hf'1" ~bil. 
tikten. size emin oltfuktan l!Otr" 
ı-a artrk nastl mtMafaa ederm. 

Gene: kız bUtlln vtıcudile 
lelik11.,Tıva sokularak: 

- Sl:ı olduktan sonra. artık 
'rnrkmam .• 

Fakat buna rağmen. crtlnUn 
--ılltebakf kııımı zevkli-- l'eMnedi
fJcU de titrivorlard1 .. Körkodaıı 
ieı!!J. takat her biri kPrdt hiı -
!esine dilşen nvreti di1.Unerek · 
'1eve<!A,,d"n tıtnvor1ard1. Acaba 
~inek be.vi şefinin intikamı ne 
lllabllirdi? 

Valen. Mnavl> Merlmanta bir 
'Ul evvel ~ehirden uzak18'tnfl.G• 
ııı ri<'a etti ve iki l!'fln snnra ha. 
reket edecekleri vad;nf aldı. Bu 
'l'\Mdet zarfm~a da derh 0 1 vtı.zi· 
veti zabrbıva habtr w.rt"1f'r ve 
·dellt"e1e haırt,.neve avdft ~tti • 
!er. A vnlacak1an an-a4'a Roland 
..:ı,.11 bf,. hlBııin bir 1'orkunun te
oııirft~ a~lamat'ıı bıt~!!dr: 

- Biraz metin otun. t.elU1' o • 
tun •• Biz dalma eizb1le berabe • 
rlz dlve Valeri srenç km telkine 
~h~L 

Ve ancalt ırene m tamama 
"Qkönet buldufu zaman vanm • 
ian avrıldr. Vedala$rrlarken tık 
-tef a olmak Ur.ere dud&klan bU-. 
leşti. 

Vaterl odasma döneli da.ha bir 
'8at olmamıRtı kt, bir hlzmet<;i 
1-tendlaine acele kavdl olan bir 
'l\ektup ~etirdi. Gene adam Ro • 
'Rndm vııv.rsmı tıırndr ve titrfvr 
rek zarfı aetı. Fi1h111dka ft1"9. 
mektup sevt?111Bln~endl: "Cabulc 
""elini"~ derhal.." dive ft'rle km 
"fea edlvo"'u .. Kont rrıtl+h•• tn. 
U1fa.1'1"'Tttfl başladı., Yatnn:nn.. 
7.avalh btı.bıım .. Ah Vtt!erl tm • 
dad.. imdad,_. BolaM.."' 

Vateri, bir eılm trlbt hıbtnı. 
"'llStnt k"n«>rak !!!lmısek Ribf aq,• 
~va indi. Gene kız tat"ıtfmdan 
"'ÖndPrilm\ı;; olan bir otn,,,obll 
'tanıda kendisini bel(tiyo~u. 

Valeri ne otomobili. ne de '4-
förU tannnadı. Bir an tereddllt 
ettt.. ŞOtör rica ederek vaziyeU 
izah etti; 

- Rica ederim mlSsvZS. f sttea.1 
ediniz.. Biraz daha ~buk olun.. 
Su madam prenses Lvdvonm •· 
rabasıdır. Kendisi de Möeva Me 
rlmRn~m evinde bulunma'rtadrr. 

Valerl kendini nto""ohilf' 11ttı. 
ftastanenin doktoru da penoerr 
ten baihnvordu: 

- Havdi. siz koşun, ben de 
trkanızdan yetişiyorum. Ctlırt • 
.,a dönmüş olan genı: adam IOl'
ıtu: 

- Ne var. ne oldu! 
Otomobfl hareket etmft w 

'ıütlln silratile vo1a koyulmuştu. 
\rtık ~eee tamamen· c:ökmüş. 
~er tuaf karanlıklara gömW • 
-rıfüıtU. 

Bir ~yrek saat sonra da doli 
t,or Möeva Merlmansın k~ktt • 
ıe ko~uvordu.. Kapıdan ctrer 
"'İnnez: 

- Mösvf\ Merima.nı! 
Dive sordu-
Sofrada veme'lt' viyor
Cevıt hrnt Vt'rdiler. 
- ~frada rnı? 
- Evet. matmueI ne her&~ 

bel'. 
- Peki. Mös'1'ö Vıılerl! 
- Onu hiç a:örmedik ... 

(Dalwı ucsrJ 
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1-Ne var, Ne yo l 
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Başına taş 
vitaminden 

düşse 
bil ... 

AlTJZanyada dik 
gibi yapmanın 

kafalı insanları kuzu 
çaresini buldular da 

Şu yeni icat, vitamin denen şey meğetse her 
~eye burnunu sokuyormuş. Şimdiye kadar bil. 
diğimiz, A, B, C, D, diye sıra ile alfabe harf. 
lerinden isim alan bu vitaminlerin, insanın ya
şaması için Jazrm olduğu. hepsinin, ismine gö. 
re, muhtelif şeylerde bulunduğu ve yine cins. 
}erine göre muhtelif hassaları haiz oldukları 
idi. 

Fakat, doktorlar onlara yeniden türlü türlü 
ha.ssalar isnat etmekte devam ediyorlar. Nere. 
deyse başına bir taş düşse v.itaminden bil di. 
yeceklcr. 

Şimdiki halde vitamine bu kadar bUyük bir 
suç yiiklemiyorlar ama, mesela: 

- Hiddetli misin? Sende muhakkak vitamin 
eksik, dıyQrlar. 

Bu, Avusturyalı doktorların son keşülerin. 
den biridir. Keşif, bir müşahededen çıkarılmış 
ve sonra d i~er tecriibelerle isbat olunmuştur. 
Bakın, bu büyük keşif neye istinat ediyor: 

A \'Ustudyanın İtalya hududuna yakın Tirol 
denilen mmtakasr, yüksek ve s.hTi dağlar ara. 
sıoda kalmış, dar vadilerden !erile ettikleri kavgalardan. dö. 
müteşekkildir. Burada yaşıyan vü.~lerden başlarını kaldırıp da 
köylüler. kMabalılar. güneşi ya. havava bakacak halleri yok. 
zın ancak bir iki saat için gö. tur ki! Hakikaten Bontnfon kö. 
rürler. Zira onların lc~inatr iki yünde ya!'lıyan insanlar bütün o 
sivri dağ tepesinin arasındaki civarın en haşin tabiatlı mah
mesafeden ibarettir. İşte TiroL lfıklan olarak şöhret bulmuştur. 
lüler, \'e bilha~sa o mıntakanriı Bir kaç vüz kişilik köyde her 
en karanlık köyü olan Monta.. aile, hatta · bir ailenin biitün ef. 
fon'lular güneşi pek az görebi. radı biribirile kavgalı. dövüşlü_ 
lirler. dür: her gün köyde kavga ve 

Fa-kat esasen onların, birlbir- dövüş olur. Ya birinin ~özü pat. 

lar, va ötekinin kafası kırılır ... 
Sebep? Şimdiye kadar bütün 

Tirollüler için ve bu arada I\lon. 
tafonlular için herkes: 

- Haşin tabiatlı insanlardır 
vesselam. der. ~eçerdi. 

Fakat ilim her !)eyin kulpunu 
bulmaya u~raşıyor. Onun için 
Avusturyalı doktorlar bunu da 
izah ediyorlar ve: 

- :Montafonlularm asabi ve 
haşin kimseler olmalarının scbe. 
bi, vitaminden mahrum bulunuş. 
!arıdır, divorlar. 

Vitaminsizliğin de. malfım ol. 
duğu üzere giineşsizlikten ve gU. 
neşte yetişen -meyva, sebze bi. 
gi- §eylerin yenilmemesinden 
ileri ~clir. Filhnkika, bu sarp a. 
razi insanları en fazla keçi ve 
sığtr eti ile karınlarını doyu. 
nırlnr. 

Bu müşahededen sonra tecrü
beler başlıvor ve doktorlar, o cL 
vardan aldıkları haşin tabiat. 
lı kimseleri, bir müddet vita. 
min tedavisine tabi tuttuktan 
sonra. kuzu gibi jnsan yapıyor. 
lar ... 

Hulasa A \'usturyada - daha 
doğrusu Almanyad:ı- dik. 
kafalı insanları birer uslu mah. 
liık haline kovnıanm ıfa kola . 
ymı bulmuşlar demektir ... 

Zayi 
1932 seneıılnde Hnyriye Llse,,lnln 

yedinci sınıfından almış olduğum tas. 
dlknameml zayi ettim. Yenisini çıka. 

racağımdan eskisinin hUlcmU olmadı· 
ğını !Um ederim. 

69 Cı·mll A1Ull 

SEHHAR ve CAZtP 

TENi'ni NASIL 

l\:IUHAF AZ;\ 

10 Senelik 
izdivaçtan 

ıonra 

EDiYOR? 

Her kadın - hattA 40 tan yukarı 
olanlar bile • açık, taze ve ku· 
sursuz bir tene, genç l-.ızlann bi. 
le iftihar edebileceği n~rmin ve 
yumuşak bir cilde malik olabi
lirler. Bunu, Tok,lon ile teda.,ri, 
• günde 3 dakika · 1 O günde ga. 
ranti edebilir. 

Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renkte· 
ki Tokalon kremini kullanınız. 

Terkibinde Viyana üniversitesinin 
meşhur biı profesörü tarafından 
keşif ve "BlOCEL" tabir edilen 
kıymetli gençlik cevheri vardır. 
Siz uyurken cildinizi besler re 
gençleştirir. Buruşuklukları gide. 
rir. Her sabah da yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kremini kulla· 
nınrz. Siyah benleri eritir ve cil 
di yumuşatıp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edccek!ıiniz. 

•'. .. ,,: .... -ı: . . ... ,,,,.~ .•. 

VAK iT 
1940 Cep 
Almanağı 

~liikcmmcl hlr tn.k\·lın, her "~ 
ıniirncnnt <'dilchilecck ırii.zcl 

hir rchher; 6 ı !'ayfahk hu Al 
mann~ııı fl~·ntı ;nllnız 

to k11rn<;-t11r. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

nıı~ılılı~ı \'rr· l' 1/\/7 \lıılh:ııı'I 

tJrr.um ~l'~rl\'alı ıılıırt tıll'n: 

f'll'fik "lıml'I "'"1'111111 
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Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 

ilanları 

8 ikincikanundan 15 fkincikinuna kadar r!1 
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kal 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar• 
C' 

Karadeniz haltına - Salı 12 de {Cumhuriyet), Perıembe 12 de (T&r~,s 
martcsl 10 da (Erzurum) ve Pazar 16 da (Aksu). 

rıhtımından. sırıt 
Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumarteııl 18 de {Ülgen). 

uhtımından. tif 
İzmit ba.ttına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Ufur). Tophan• 

mından. ~ 

Mudanya hattına - Pazartesi, Salı ve Pazar g.50 de, Çar.1amba. J'r~.S 
ve Cuma 15 te (Trak). Cumartesi ayrıca 13.30 da (Maı'J 
Galata. rıhtımından. ~ 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çar.1amba. ve Cuma 8.15 te (!ıif·~ 
Galata rıhtımından. Aynca Çar.1amba 20 de (Ülgen), 
tesl 20 de (Antalya). Tophnne rıhtımından. 

Kıuablı;a hattına - Salı ve Cuma 19 da. (Seyyar). Topha.nt nhtımınt!V" 
lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhlımından). d 
Ayvalık hattına - Çar§&mbll 15 te (Kemli), Cumartesi 15 te (S_. 

Sirkeci rıhtımın<lan. 
bnıir Sürat hattına - Pazar 11 de (Kadr§). Galata rıhtımından. ~ 

Merısln hattına - Salı 10 ili\ (Dumlupınar), Cuma 10 da (EtrUsk). sır 
rıhtımından 

l\01': 

Ynpur sdcrlcrl hftkkın<la her ttirlft ml\H\mat "~-~~ 
telefon nuınnrnlnrı yazılı .\ccntclcrlmlzden öğrcnllcblllr. 

Gal11Uı. Ba~ Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
MUdUrtllğU binası albnda.. 42s&' 

4015' 
221•0 

Galata Şub~ Acenteliği - Galata nlıtımı, Mmtaka Liman 
neullği binaııı altında. 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu ııalonu. 
(17S) 

.... ................ ______________________________ .... __ ............. ~ 

.lff'mlnat Tahmin 
l\lll•tıın Bcdrll 

2 iO 36 '" üskUdar Tembel Hacrmehmet mah31lest Demirci 110 

g 120 
ğında 1 numaralı arsanın klra.sı. ~ 

Takıılm kı§lası geçidi aralığı 80katmda 25-7 ııuın 
2 odalı ikametgA.hrn klruı ,,; 

g 120 Takııim Juoluı ı:eçldl aralığı ııokattında 35.9 nurrı• 
2 odalı lkametgA.hın klruı ~ 

10 80 lH Takıim kı§l&sı geçidi aralığt .t0kağlnda 25.8 ııu11'1,.r 
3 odanın kirur. ~ 

2 25 30 Taksim kışlMt geçidi aralığı sokağında 9·S nu11'1ar 
üııt katta 2 ufak odanın klra.,ı. _. 

13 :50 180 Takııim Cumhuriyet caddesi kıoıa dahilinde 16-4 nuııı 

45 600 

ralı bir bUyUk b~r utak odanın kirası. dl 
Takılm Cumhurıyct caddesi 21·1 numaralı kı§la altııl 
:ı odanın kirası. 

l'i2 20 696 Talcılm Cumhuriyet caddesi kı~la dah!linde 20 nııll'; 
ralı koridorlarla ~raber bUyUk bir salon, Uç uC 
odanm klra.sı. ~ 

2 'iO 36 Takalm Moda cadd~I kı§la altında 8-3 numaralı oda.Jı 
kira.ııı. 

llk ~mfaat miktarları ile tahmin bedelleri yukarda yazılı eınlft.k 2•~ 
numaralı kanunun 43 Uncu maddesine göre ayrı ayn temdlden arttırıll'fl'~ 
konulmuıtur. lhale 11/1/ 1940 tarihli Per§cmbe günU saat H te Daimi :p;nt, 
mPnde yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelAt kaleminde görtıJebil 
Taliplerin ilk teminat makbuz wya mektupları ile ihale gllnU muayyen "' 
atte Dıı.lml Encilmcnde hulunmalıı.n. (lOS!l~ 

Muhammen bedeli 37:50 lira olan 6000 Kg. Neft yağı 12/ 1/1940 Co~ 
gUnU ,saat (10.30) on buc;;ukta Hıı.ydarpıı.şada Gar binası dahilindeki KO!Jl 

KISA HABERLER 1 

yon tarafından pazulıkla ııatın alınacaktır. ,,.. 
Bu işe girmek lsUyenlerln 662 lira. :>O kuru§luk kat"l ~mlnat ve lt~ ıı' 

nıııı tay.in etti~ vesalkle birlikte pazarlık gtınU ııaatlne kıı.dar KomlsY° 
nıUracutıarı tAı:ımdır. 

T.IŞ BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 İkinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
lfombarcU1 ve 1cumbarasız h~avlarında en az elli lirası bu. 

lunanlat k""ttrava dahil edileceklerdir. 

-194() i f..rrıTTti ~ ·~I eri: 

l det ~000 llı·ıılık = 2000.- Ura 
a .. 1000 

" 
..,,. aooo.- .. 

o 
" 

:')00 
" 

c:: 3000.- .. 
12 .. 2;;0 

" - 3000.- .. 
40 .. ıoo .. = tOOO.-

" 75 .. :so .. = 37;>0.- .. 
210 n- 1)2;)0.-.. ... , .. - .. 

Tiirhiye I~ Bankasma para Jı<ıttrmakla 11alntz 7mra biril.:tir 
"'" ohnn:!, mrni mmanda tnliini:i de clrncmis o1ımnmu:::. 

\.. a J 

Şehirde: 

Hariçten petrol getirebilmek için 
bir de Petrol Llmltet l!irkctl kuruı
mu§tur. Verilen haberlere gdre, Pet
rol llmltet §irketı Neft Sendlknt Sov
yet kumpanyasının memleketimizdeki 

bUtUn t esisat ve dt>polnrını s:ıtın ala
caktır. Ticaret vekô.letı lıu yoldn le· 
§ebbUslere glrlşmlşUr. 

• Belediye §imdiye kadat yıı.lnız Hal 
içinde ıınblan portnknllann bundan 
110nra harlc;;tc mutavassıtlar tarafın

dan da satılmnsma l7Jn vermiştir. 

Bunun se'-ebl ihracatı kolaylaştır. 
makttır, 

• Almanyanın Ankara büyük el· 
çil iği deniz ataşesi Admiral \"On 
:\Iarvitz ve refikası diin sabahki 
konvan iyonel trenile Berlinden 
gelmistir. 

Alman amirali, Avrupa ve bil· 
hassa Balkanların sakin bir halde 
olduğunu, harp ha1\kında söylene. 
cek yeni bir \'aziyet mevcut bulun· 
ma<lığını, harbin Balkanlara ge· 
çeceğine hiç ihtimal \"ermediğini 
snylcmi~tir. 

• İstifa eden belediye mUııtahdemln 
şubesi mOdlırfi Burhnnın yerine 120 
lira tlcretle Muharrem Olcay, ''eta ı 
eden belediye \ 'cterlncrl Mustnfnnın 

yerine terfian Memduh Erenge, onun 
yerine Hasan Dine;;, onun yerine e· 
ınekll yarba y Zıya Albay, iMliınl:'ıl ı 

ınlld ılrlOğU m llral·ip llt ne Atıf f><"lh· 
m an, iktisat mUdUrlU~U kontrolör-

IUğUne Re.miz Teker tayin edilmi,!er· 
dJr. 

• Bcrlin . 1 tanl>ul ha,·a c:cferlcri 
ni yapan Lufthanza ~irkcti tayya. 
releri on gündenberi faaliyetlerini 
tatil etmişlerdir. 

Bunun, havaların fena gitme· 
sinden ileri geldiği bildiriliyor. 

• Trakya umumi müfetti~i gene 
ral Kazım Dirik dünkü konvan
siyoıd trcnilc şehrimize gelmi~tir. 

M emleflette: 

* Manlsada tutun aa.tışı aon gUn. 
lnde hararetini kaybetmiştir. üzüm 
Ciyatları ise gittikçe yıkselmcktedir. 

• Bursadıı incirli ilkokulu himaye 
heyeti bh sene 45 yokshl çocuğu giy· 
dirmlştlr. 

* l{onyada lııtaııyondan Atatürk 
heykeline kadar olan yol parkelen. 
mlştlr. Diğer bazı yollara da parke 
döşenecektir. · 

• Bigada bu 8ene de deve güreşi 
yapılmıştır, Karaman ,.e Tul~ lı. 

mlndekl ilci devenin gUreşi dört aaat 
!'IUrmUJ, ycnlşememlolerdlr. :Neticede 
100 Jlra mUkAtat fülsl ara.emtia tak· 
s im edilml§Ur. 

* Trakyadnkl mandıralarda temiz. 

Bu işe alt §artna.meler Komisyondan parasız olarak dağ'ıtılmaktadır• 

(10i3~ 

l Askerı Fabrika·ar Satınalma Kom:syonu ılAnları 
ı O li.alem Çellk Alınncıık 

ı:•· Tahmin edilen bPdeli (55.000) lira olan 16 kalem çelik .Aakert Fabrl tı' 
tar Umum MUdtlrlUğtl Merkez Satmalma Komlıyonunca 10/1/ 940 çaroadl 
gUnU 111.at H de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) lira (75) 1<ıJ~ 
mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4~ 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle I\:omı11yoıı,..P 
olmadıklarına ve bu işle allkadar tUccardan olduklnnnıı. dair Ticaret od 
~le me:akOr gUn ve saatte Komisyona mUracaııttarı. (108~ 

ist. Lv. Amirliğinden: ~-
2 No.lr Olklmevi terzi ve ç&dır kıııımlanna gec,. ekibi lc;ln ı,c;ı 111ın11C' 11. 

tır. Bu ekip on beş gtlnde bir gUndUz ekibi ne tcbdllcn <;Alışacaktır. tııtel' 1 
leıin a~llğıda ya:ı:ılı vesalkle Tophanede lkl Numaralı Dikimevl MUdilrliJ.;-0

11 

mUracaatıarı. 

1 - btı<la 
2 - Pollsc;e musaddak hUsnUhr.1 varakası. 

----3~---T_ı_ro __ a_.1ı_k_A_~_ıa_ı_. ___________________ 0_0_1•_> ________ <1_ı_~ r-------------
VAKiT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

!iğe daha zlyaıle itina edilmesi em. 
redilmiştir. Ynpılan tetkiklerde bir 

buçuk mılyon miktarında bulunan 1 
koyun adedinin scned~ yUzde on art· Kitap, mecmua, gazete basar. 
tı ğı nııl ıışılınış l rr. Mnm.lırl" lArın te. 
m z110 1 bunda bUy Lllt tımıı 01m:ıktn . J Tabiler namına dizği jr.feı-İ alır. 

dır. __________________ ..... 


