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Samsun, Tokat ve Amasyada 842 kişi öldü, 365 kişi yaralandı, 
2018 bina yıkıldı. Erbaa ve Şarki Karahisarda ölenler çok 
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Türk-lngiliz ticari münasebetleri 
1 aymiı 6azeteıinin lıalılı bir ıikayetintı sebep 

olan ıüt;lülıl•t ıııı ıeehhrı.rler izole edilmeli, Türk 
Jngiliz ıiyasi Joşlfulu ııe İltifakı, ticari ııe iklı· 
•a-'i ıahada da a;r;otr.i ııerimle tahakkuk etmelidir. 
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Yazan: Abidin Do.ver 

Er aa e arki Karahisar ankaz 
y v ine geldiği öğrenildi 
~~~~~~~~~~~~-

Sıhhiye vekili Erbaada 
İngllizcıe Taymis gazetes!nd~ 

bir yazı çıktı. Tiirkiyedcki ıııgı· 
liz Tıcaret Odasının kiılibi, ls
tanbulda yerleşmiş İngıliz!CT -
den M. ViHriıl La Foııtcn taxa
fmdan İngiliz Ticaret Odasının 
arzusu üzerine yazılmış olan b_ıı 
yazıyı, çok mühim ve dıkkate la
yık bulduk. 

AnkaTa ve Londrada ı;onu gel- T k N k d nıiyen müzakeniıer cereyan e- o at . ' 1 <iıp dururken Tıirkiye de, mem- 1 sar yo u açı 1 
~cketın en zıva.de muhtaç oldu- · 

0 
• 

gu fabnkıa eşyasının fıatıarı yuk-

SC!dikoe yüksclmiştır. . . 

1

ze1ze1 e deva J. urlcıyenın hukumet daırelen, 
nıüessesclcri fahri.k.alan ve ta
cirleri, ihti"~elarını tatnıin için j 
IngLı;z fa'br:katörleri:."le beYhU
<le yalvarıp durmuşlard.r. 

ediyor, 
M. Liı ~·onten, Türk - İngiliz 

ticart-tinin, lıaıa Türk _ İngiliz 
dostluğunun icaplaxına uygun 
bir şekilde geııi~lenıcmiş olma· 
6tndan şikayet ediyor ve clıynr 
ki: 

•Türkiye İngiltere ve Fransa 
ile Ank •. ra' mualıedesini daha 
inı.zalama<l;;m evvel, bunun im
zası, Almanya ile olan pek sıln 
iktısa<ii munasebetlerinin "kesil
ımesi man.:.suu ifadı: edccegini 
b.liyordu. Onun için ingiJ te:e 
ile Fransa Türkiye~in yaptııJı 
ihracatın r:ıuhafawsını ve Al 
rnanyadan almakta ol<lu.ı;tı eş.
Y&nın kendileri ta.rafından temı
ni için Türkiyeye bazı temına•t 
vermışlerdi 

Türkiye, 
0

Ankara m'llahe<lesi 
imzalanır imzalanmaz, Alman -
Yaya krom madeni ihracını me
netti. Buna muloabil Aım.anyada, 
Türkiye toamf.ndan yapılılllş o
lan ır.ıakine, lokomotıf, v_aı:ıon 
Yedek afoUer gibi siparişlerı tes
limden imtina e~:i. . .. 

'Muahedenin imzasındanbel'l. uç 
ay geçtığ; halde, İngiltere ıle 
Fransa, Türk piyas·asında /\1 • 
manyanın Yttini doldurmak hU· 
su_sundı.. Türkleri tatmin etıne
mışlerdir. 

İngiltere iııe Türkiye arasm: 
da yrni bir toaret ınukaveles.~ 
oımadıf(ı ve eşya bedellerınm su· 
ratlc tediyesi mümkün olup 0! -
nııyacağı meçlıul buJund.ugu 
İçin, lngiliz fabr,katörieııi Tur -
kiye pivasasi.e pı..:.i. suretle 
alakadar olamamışıar<lır .. 

~agiliz ı;nctcsi, ı:;tibaıık'.1~ 
Çatalagzuıda yaptırmak ~otcdıgı 
l,500,UOO ıira kıynıetindekı 60,000 
k!Jovatlık elektrik saıılralının 
İngiliz Iirınalnrıua ihalesi ınese
lcsmdc, bu firmalar tarPfın.dan 
Çıkarılan miişküliıtı kaydeltık -
len sonTa, .. . 

•Ilu şer.ıitkarşısıııda Turk~~c
deki sanayi ve Ticaret mah_afilı
nin, uğradıkiarı hayal in~ıs:ırı
nı ve memnııniyetsi,Jiklerını a· 
Çıktan açığa izhar etnıiŞ olm;· 
larına şı>şmamalıdır.• diyor. ~ 
Türklerin İııgiltcre ile gayrı 
Dıahdut bir zaman için dost. v~ 
tnÜtlefik kolmak jstediklc'.""'!• 
lııgi!terenin de bu arzuya ıştı
rılk eylediğini söyiediJıten ~e 
•Asadaki ticari muııasebetl~rın 
sağlam ve kuvvetli esaslar uze· 

(Arkası 3 üncil sa11fada) 
ABİDİN DAVER 

Bir Sovyet fırkasının 
·imha edildiği bildiriliyor 
Amerika, Finıere Jlilotlarile beraber 
40 tayyare göndernıiye karar verdi 

Sovyet bcrrııbord~tr..ıır;ı. esnasında 1/tkılan bi1'4 
tıe !iM ı bır Fin kadını •. 

'Helsinki, 4 (A.A.) - fi?landi- tayyaresinden en az 50 ~ini .. F.~n-
Va tayyare:eri, Uzak şımalde, landiva hava kuvvetlen duşur-
~ovvet kıtaatı gerisinde mües. müstür. 
8U' smette faaliyet sarfelın<!kte- Sovyet esirlerinin ifadeleri 
d.rler. Düşürülen 150 Sovvet (Arkıın 3 ;ırıcü saııfada) 

27 İlk.kanun 1939 sail:ı<ııhı vuJrna 
gelen ve memleket .. mizde ycryer 
felaketlere sebep olan harekeliar
zın Erbaa, ve şarki Karah;sar 
mıntakalannda yaptıgı tahrioota 
dair muhabirimiz tarafından ve 
rilmiş olan ielgraflan ancak 
alabildik. Hareketia:rı.ın, muha
berat sebekclerinde yaptıi(ı arı -
z~Jar yüzünden trahhürle elimi
ze geçm.:ş olan bu ~~ lgrail&rı bü
yük felaketin bu koızalarırn zda
ki tes·rıerini de tesbi.t etm:ş ol
mak için neşrediyoruz. 

Er<baa, 27 İlkkamın 1939: 
Dün ~e roat 2,5 geçe Taşova 

mm takasında fasılalı bir şekil
de hissedilen ve kasaba ile köv
k rımiziıı üçte ik:sini bir ank~z 
yıi(ını haline /?<'tiren zelzE>le tah
It b.ı tını bildiriyorı.ırn. 

ktıa gelen ve iki da•kika süren çok 
şiddetli deprenme kasabanın he
men heı· tarnf.ııdak.i binaları, 
dükkaııla·n ve bütün duvarları, 
.-esmi müesseselere ait dC'J)o- ve 
çalışma yerlerini bir ankaz yığı• 
nı haline getirmi~tir. 

500 ev tamamen, 250 ev yıkıl
mak üzereci> '!'. Dığer kalan evler 
de nakabıli is"an b.r haldedir. 

Bil'<;ok köyler tamamen harap 
olmuştu~·. Diğer h:Tçok kc~·leı·
deki insan zayiatı da mühim bir 
derecededir. Bu. sarı;,ntıyı mü
teakip l<aşabaıı:n bir iki yerinde 
yangı,n çıkmış ve o esnada es -
mı:kte olan ş.ddc.li b:r rüzgar 
yangının sirayet etmesi tehlike
sini tevlit eylemiş ise de sarle
dilen büvük gayretlerle yan
gın söndürülmüstür. 

llkindcn iki dakika sonra vu- (Arkası 3 üncü sayfada) 
Zelzelenin tahrip ettiği büyük binalardan birl 

Dün Erzincandan 
30 yaralı geldi 

lV/illi yardım seferberliği devar.n ediyor 
-· . . . ·-. . . . - . .. , ....... • iP . . . . . 

· stanbulun yardımı 
33kişilikailedenkurtulan7kişilı ab·nıir yı·bu du 
facianın tafsilatını anlatıyor 

Feliiketzedelerden 30 kişilik bir yaralı kafilesi de dünkü trenle ı D •• d ı k ı, ---
Ha~ı:ı;.ı;~:Y~e g:~ı::~::~lar felaketin ı!elışetini anlrtmakta ve zel- un e vapur a erza ı' A m er l kan l n 
zelenin fasılalı fakat hafif muhtelif ınmtakalarda devam ettiğini 

söylemcktcdirlcı-. • k •• d •ıd• f k • d tr!~;;:~~ ~~~i~f:::ı: ~:~~.~ e ıve gıyece gon erı ı .: a ıp e eceği 
Aziz oıilu Mahmut Ateş, feiiıket ı ' k t JA ı •t •k 
hakkında bir muh.arririmlze şun- v; ı · . İKDAM' a b ' a l po l l a 
~~;: :I:~i:~~~;~~~ı~ıi~d~~~~~ Sak orya nehri Ze:Jez:!~zedelerine İs - ı ·-Sayın İs::~:~~~ ııRuzveltbeklenen 
ra vukubul<lu. Ben, küçiık karde- - L•!d' 1 tanbul ve İstanbulluların geniş fın<lan zelzele felak.etzroeleri ;. tk - 1 d" 
şirn, ~nncm ve babam uyuyoı· - yatagına ç.eı<ı 1 l yardım faaliyeti dev<am etmek- 1 nu ur.ıu &oy e 1 
duk . .'ıı:. bi.ı: sar,ınt. oldu. Ben tedir. çi_n milti yardcm komitesine ay-
rüya~·-yım sandım. Nasıl söyli- ı Vilayetteki y<ıro:m koınite~i nıyat ve nakit o1arak yapılan yar 
y~yin: bilmc:n ki... Sarsıntı o Birkaç köprü yıkı:dı dün sabah ~aat ıo buçukta Vali cıımlar büyük bir tehalükle de-
kadar ani ve şiddetli olmuştı.ı k.ı·, h ld vam etmel<tedir. l:a ıiarı arap o, U ve Bdcdiye Re!si Llıtfi Kuıdarın 
daha ya:ağımdan kalkmadan ya- 1 re'sliginde toplanmı<ıtır. Yalnız evv-elki gün Kızılay vez-
nımdaki duvar üstümüze çökü- Ankara, 1 (A.A.) - İzmit o- nelerine 79 hln 123 lira yaıtırıl -

VALİNİN BEYANATI 
vermışti. Başıma ve omuzlanma vasrnı .s~iliı etmi~ olan sular çe- mıştır. 
düşen kiremit ve kerpiç parça - kilmiş.ir. Su isH<isı yüzünden Bu içtimadan nonra Llıtfi Kır- Bastarafı 1 inci sa11fada) 
lan kalkmama imkan vermiyor- k;şl k mezr\ıat z:rar ıtörmüştür.. dar bir muharririmize şu beya - Bu ~ııretle yard•m komitemiz 
du. Üstüm, y.kı-kın damın enkazı İzmit_ Adaµctor; ve İzmıt - Gol-ı natta bulunmuştur: (Arkası 3 ündl sa11fada) 
ve d·uvarıarm topraklarile örtül- cük şosaları ü:oerinde bulunan 
müştü. Bereke<t versin ki başı - ·· k ld • d k · 

;~1~~ ~!t~~es~·;~~~a~~~!a;:s ı ~::::.~,~~::~l;uğı~ı ::,aş~l;~-1 Dostla ı mızın yar tır. Nccatıbcv mektebıııın bod- • 
zilmekten kurtulmuştu. 

Bu hal kaç dakil<a devam efü ·rum kat n<la kaynayan suyun bo-
hilmiyorum. Bir de ihtiyar an- şaltılmas,.,ıa devam edilmekte - d d • 
nemin boğuk sesini duyar gibi dir. 1 1 evam e ıyor 
oldum. üstümdeki ağır enkazın Adaoazan, 4 (A.A.) - Sakar-
.altından kurtulmak ve b:ran ev- :ıra sulan düşmekte devam etmek 
ve! zava.Jlı annemi, hahamı v-e tedir. Sular dündenbcri on san- S Af y 1 K d A t kardeşimi kuntaıımak istiyor - tim :!aha düşmüşti.ır. Şehrimizi- 1 ovyct, gan, ugos av, ana a, VUS U·ı 
dum. Baha-m nası.ıs., kurtolah'l- çin tehlike zail olmuştur.,:;':'. ~-1- ralya Çin Irak hükumetlerinin v~ ...ıımı 
miş, sesimi duyunca üstümdeki tı,nda kalan mahall~lerden uçu- j ı 1 • ,."rleii satıfada) 

(Arkası 3 üncü sa11fada) nün suları çekilmiştir. On ma - (Yıızı.., 

RUZl'et 

VasU>gtı,n, 4 (A.A) - 76 ncı 
"~ ıırenin üçüncü içtima devre
sı, mutad usuller dairesinde 
açılmıstır. 

(Arkası 3 ilncii saııfadaj 



BOYOK TARİHİ ROMAN 
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Yv.u: M. Sami Karayel 

k. ekçi zade, :erdarın c.tJğına 
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16 Milı;orıluk 
Alman malı 
getiriliyor 
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Heryerdezahirej Yunanistanla 
fiatları yiikseldı, ticaretimiz 

f . k t genişletiliyor a a .• 

5-:- hdNCJKA.NUN 1'14" 

F. T.C.A karayagit i 
Macarlar Ankaradan sonra tek
rar burada bir maç yapacaklar 

de ebe ile geldi. 
EluMkçi ooe. kihv-sını h~ ! 

vt"C"3Ill3 bekliyordu.. .Kilıya., hu
Şeyh, Arabı.standa oldukça 

macun işleriyle ukfaşnuş bu ı>:i
bi mualeceleri mükemmel bılen 

ı Bunlar l ~r,; üzerine baş- Bundan köylü değil, J Bir Yunan Heyeti geldi 

ka limanlara götürülmüştü Tüccar istif. de ediyor ve Ankaraya gitti 

Orta A vrı.;panın en tanın!".ış yun J?Östereceltı muhaı<knktır, 
futbol ekipı c.aı> . .M::caristan ş:ım- Bu diı.şünceınizi dün hareket 

t.u_ .. ' n ... eıir e:e.unez: 
- Ne var, ne yok?. 
- Pasa. çok besuş kar$lladı. 
- Par.ıları aldı değıl Di-?. 
- Evet! .. 
- Korkma, her şey tamam 

:lel"!'ck.. 
Ovlc ııörıllüvor Paşam!. 

--- l'ara, yılanı delığinden çı
.urır_ 

- Koca Murat, SOM&. Ku-ro
ı:u Mwat olan bu adam da dok
omında1' ı>.ınra, para alına,ta a-
hştı_ 

- liarat Pasa. Tuna scThadle
rinde dot!rn imiş.. Halbuki. ls
ta,, ı>ula l'eldikten sonra, o da a
lıştı bu işlere. 

- Heli.ki olthı elli bin duka 
altınını l!!'iirünce her ııeyi unuttu. 

- Haydi, kalk ~nelim şimdi .• 

- Korkma.. haydi.. dedi. 
Ekmekçi zadenin kockusu b.1-

marnıştı. Bi,ivordu iti, para. Mu
radı sine lcndirmişli. Padişahın 
da sövlcdikleri doj!'ru idi. 

Elcmckci zade, serdarın ot3-
~a dcbd:be ile e:eldL Huzu~ 
buvur edildi. Murat Paşa. mi
safirini karşısua oturtmuştu. İl
tilat edi}'ordu_ 

; bu suretle Elar.ekçi zade 
AhnM-t Pasa. Murat Paşanın e
linden kurtulm~tu.. Herkes bi
Üyordu ki; 

Ahmet p: ; hem Padişaha ve 
hem de Kuyucu Murada to.balar 
dnlusu altınlz.r rerm.istL 

Fabl; d ır öyle bir cevirdi 
ki. her • v rüşvet ve hırsızlı.k
la Rl'Çlyordu.. Hiç böyle ~yler 
ayıo d.~ldi. 

Maksat 1:ellevi kurtannaktı. 
Nitekim. Ekmekçi zade de para
sıyle kellesini kurtamıq bulu
mı...-du.. 

* Nihayet; 0~19 H.) bahannda 
bin hır fırıldak. bin bir entirika 
ile Mıını Paşa İran seferine yol
l.uıd.L 

Koa Mumdm orduıihı fis
küdanlan kalkı o Anadolu içer -
!erine do<!nı vürüdütii zaman, 
lsı•nbt.ıl derin bir nefes alıruştL 

Hele. Su.tan hanımlarda se
me cb'ıa çoklu. Mu::at Pll.$3 -
nın ~ onlar i.ciıı büyük bay
nmdı .. 

Çünkü: Murat Paşa lstanbula 
J?eleli Padişahın evvelki l(ibi yü
zü gülmüyordu. Hattiı. ona ev
velki ııibi söz dinletmek de müş
k üUesm.i.$tL 

Bütün entirikacılar, hep birden 
Murat Pôl$aDlD İstanbuldan u
zaklasmasına derinden bir oh! ... 
çekmişlerdi .. 

* lzmitU Şeyh Abdiilbdir efen-
di, Can Rahşanın dairesine de
vam edivordu. Can Bahşa h.as
talığuu bah.ane ede.:ek P<M!i$alı
tan Şeyhin dairesine ııelip etsuiı 
okJımasına müsaade a.lrnı$tı 
Şeyh efendi; Padişahın da gö

.züne ııirrniştl Dah~ saraya 2el
dıkinia dördüncü eünii kerame
tini ııösterrnişti. 

Kurnaz Şeyh, Rene padiphm 
kadınlarla fazlaca alakadar oldu
kunu her ne kadar bünvesi kuv
fttli me de ıı:.ı..iistimalden sol
m.._ ve kesi:miş bir hale J?eldi
l!ini rönrıüştü. 

takımındandır. 

Abdülkadir efendi. kuvvet ma
cunu ve hapları yapmakt.a 
mahııdi. Saraya ıreldikınin dör
düncı.i günı.i Can Bahşanın ar
zusu üzerine harem dairesine 
ııırmesuıe müsr;adc cdi.ecekti. 
Bu, iradevi de bizzat j!t!nç pa
dişah -oevıtilı gozck-sırıın tale
bi ile bizut Şeylıe kendi tebliğ 
<'yliyecekli. 

Padişah: Kızlar ağasını çakır
dı. Ve. iradede burundu: 

- Lala. git şu. İzmitten )?elen 
Şeyh efeııdıyi caı-ır bana. dedı. 

Kurnaz ah. dönen fırıldak
larından haberdar di Padişa -
hın, Şeyhi huzuru!''< caıiırmasın· 
da mana u:duğunu anladı. 

Af!a, $c_vhi. huz;;ra davet etti. 
Scyh efondi, ciill;e.<Jni topla
dı. Uzun "" hi!y~tli saçlarına 
ccki düııen verdi. Mütteki ~ 
her şeyden alakasını kesmiş bir 
evliya süsiyle mütevekkil huzu
ra ~dL İlerledi. Paı!işalun 
önünde diz çöktü. 

Sultan Ahmet, Şeyhin bevbe
tinden korkmuştu. Sab:ı i>ıri
birine ı?irmis heybetli bir adam 
la karsılaımıştı. 

Padişah. Sevhi elinCen tutup 
avai!a kaldı.:dı. Ve, eliL..i ôptu. 
Yer ııösterdi. 

Kurnaz Sevh bir an için te
reddüt ııösterip: 

- Eyvallah Padişahım!. 
Diye mukabele ettL Ve, o'du

eu yerde !!Özleri yere dik:lnıiş 
bir halde hörmet!e kaldt. 

Sultan Ahmel, Şeybe. irödes\rıi 
tekrarladı; 

- Şeyh efendi. şöyle o turu -
nuz! 

Abdü:kadir efendi. vaziye -
tini muhafaza ederek sözleı ini 
tekrarladı: 

- EyvalW1 Padişahım!_ 
l'TJıayet; Sultan Ahnıel, dün

yadan aliıkası!ll kesmı$ bir hal
de ola.i; Şeyh efendinin eliı:den 
tutarak horrnetle \·e:ıne ot;ı:-ttu. 

Abdü.kadir efendi, sedirin 
kenarınıı ilişmiş, gözleri yerde, 
dudakları mütemadiyen, tev -
hid getirir bir halde okuyordu. 

Padişah, söze başladı: 
- Şeyh efendi; HO$ ııeldiniz!. 
- Eyvallah Padişalıım•. 
- İnşallah iyisiniz?. 
- EyvL!ak Pııdişahım!. 
- İlminizden. maneviyetiniz -

den ilham almak iste: iz .. 
- Eyvallah Padişahım! .. 
Sultan Ahmet, ne söylediyse, 

Şeyh efendiden evvallah pa
sah.ımdıı.n başka bir cevap alama
:ını.stL 

Abdii:kadir efendi, hep Allah 
ile meşgul onun kuvvei kudsiye
sine sı_ğıllml$ bir can idi. 

Sultan Ahmet. Şeyh efendinin 
terbiyesinden sükıinetinden, MY· 
belinden bir çok şeyler ummuş
tu. Hakikaten keramet sahibi 
bir adama benziyordu. ı 

Padişah, Şeyhe bıraz da.ha il
tifııtlarda bulunduktan sonra: 

- Şeyh elendi· K;i_ğıthane kas
rına ııidersiniz .. İstirahatinize ba
kacaklar, ckdL 

Abdüllc ciir efoı • .J: 
- Eyvo.llah Padişahım! .. 
Diye mukabele ettikten sonra: 

ayakta el ııenr;e divan duran 
Klzlar ağasına: 

(Arkası wr) 

- IKD M'IN Edebi Tefrikası ~..._. 
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&klemeı:ıin doj?urdugu bil -
liin bu Slk.ıntıya ra,i!men 
b~bnna gelecekten ııayri ıh:i
yııri ürpererek, ııalcbe çalacak
ları kanaati sarı:ıhnı\'ordu. 

B.rdenb.ire, 3 A!usto.>ta bir 
~ ı <>'IVCl kazanılan SuröbnJ.< 
zaferinin haberi duvuldu. Bu
yuk bir zafer miydı? Bilmiyor
lardı.. Fakat ııazeteler Msmus
t u Al:nanvanın ı t l.i.'.iı, za-
fe r a. ılk adımı demekti. 

e'iaht da eydan;nda so-
tıılt kanlılı.k a eğ ıı~ 1-Jr kurşun 
aıması ile efsanesine "···ıvor
du. 

Fakat iki l(Ün sonr-. Vtssem· 
burg hezımetı hcpsiııi kudurttu. 
.._,. du5Uriüea tıee bin kıoi, 

c-n saat. otuz bes bin Prusva\ıya 
karsı koydu ·tan sonr. caıi ver
.m şleı cii. Bunun intikamı alın

mall\'dı. İler'.;fn> ızöremİ\·('n, 
ihtiyatsız d2\Tanmıs olan sefler 
suc'.u id.. F~ka' bütün bunlar 
tclMı edılecek•i. Mak - Mahon 
7 nci kolordunun 1 inci fırkası
nı cai!ırmıştı, 1 inci ko!orduyu 
5 inci takviye edecekti. Bu an
da Ren ~eonis olan Prusı-alıla
rın şırtlarına bizim p yacıelerin 
sünl!iıleri dayanmıstı. O ııün 
şiddetle döi!üşülmüs olduıiu dü
şünceı.i, her an art n bir sabır
sızlıkla haber beklenmesi. bütün 

f 
· hev(can. ortalık karardıkça 
azı;.. h k . 

diyoıdı.ı."or, er ese sıra:;et e-

Sivastoııol. Varna ve Triyeste ı Yunanistandan dün sabah eks-
limarunda bulunan Türkiyeye Zahireciler dün toprak mah- p:esle şehrimize bir ticaret he-
ait Abnan mallarının memlekete sulleri ofisinde toplanmışlar ve veti ızelmiş ve akşam .Ankanyıı 
eehnEsi temin edilmiştir. T.i- harici piya.alarda yapacakarı hareket etmiştir. 
yestedeki malhr trenle diğerleri iı;ler hakkında l!ÖlÜ$mÜşleıdir. Dört lr.i.siden mürekkep olan 
vaımrta ge:ecektir. Bu IJ'allar 'l'oplantıda bilhassa dahili ve ha- bu he'f€t Ankara.da yeni yapıla-
ııünu il.k.lere .ııelir ııeimez mem- rlci piyasaların mııka.yeı.t:sı ya- cak Türk - Yunan Ticaret mü-
lcke e ıthal edilec<:k:erdır. BJ.- pıımış ve memleket dışına ç:ka· zakerelerinde bulunacaktır. 
tün IJu malların m<?Cmuu kıy- ca.k ınaDara isteneoek fiyatlar Malüm oldu_ğu üzere Türk -
metleri 16 milyon lirayı bulma.k- tesbit olunmuştur. Yunan k:i,ing anlaşması av ha-
tadır. Bilhassa İtalya. Be}çi.ka ve ı~ şında bitmiş, fakat yeni anlaş-

viçreden çavdar ve ~ pa üzerin- ma yapılmasına kadar eskı an-BELE: lf! 

Jnl"Jap müzesinde 

sergi aç 1 Jı 

de mühim talepl€r oıunmakta - !asma muteber sayıiması karar-
dır. !aşını ·tır. 

Fazla taiep üzerine arpa ve 
çavdax fiyatları 20-30 para ara
smda :.ükselmistir. Çavdarın 
kila.>u 5,5. aıı;anın ise Anadolu 
malları 5,30 ve diger mallar beş 
kuruş oı:ı paradır. 

Bu sebeoıen aıılıı'1llanın müd
deti av sonuna kadar uzatılmış
tır. Yeni vaoılacak anlaşma ay 
sonuna kadar imzalanmış ola
caktır. Bu anla~ma ile Türk • 
Yunan ticari münasebetlerinin 
tok daha gen'şlemesi temin ol:ı
nacaktır. 

piyonu Frençv8roş takımı dün eden Macarlar da teyıd ctm.i.şler-
öğlcden ısonraki trenle Ankara- c!Jr .• 
ya ııec;miştir. Macarı-u cumar- IstasVQndıı. ııörü lül!iimüz M,... 
tesı v~ paza,- günic ı crada An· car idareci ve futbolcuları An-
karı takımlar. ile ikı m.ıc y~pa- karada yaoacaklan macl.a::m da-
caklar ve pazar akşamı da İstan- ha ehemmivetle takip olunacatı 
bula hareket edecek erdir. Mi- ve orada .ıtüzel stadın yemyeşil 
safirlerim 'z çarşamba günü. fe- cimeninde doya doya istek.e ha-
laketzedeler için İstanbul bölge- k ki futbollerini ııöst~receklerı
si tarafından pazar günü yapıl - ni söyledikten baska 1stanbulda 
mak üzeıe tertip ve tesbit edil- müsabaka y21>tıkları Vaterpolo 
mi< olan maç'.ardan Fener - Ga- satasından futbol stadında da-
latasaray karşılaşmasının ııal bi ha çok muvaffak olarak. Ank.a-
ile yine E.."Zine:m bedbahtlsn i· ra!i:an y<'.nebilecek.Jerinı ~ 
çin biı maç yapacaklardır. mektedirler. 

Bu maçı bilaistisna herkes bi- Felcikctzedelcre yarc!ım 
let!e seyredecektir. Ve o l(Ün ça- tnaclanıun Jıakeınleri 
lı."8.Dlara hakem tazmınatı veril- Bu cumartesi ve pazar rünle-
m yecektir. ri Taksim stadında on kulüp ara-

Kuv\'<etli Macar eklpinfn İstan· sında yapılması İstanbul bö.~ 
bulda yaptığı üç macta ki oyunu since kararlaştırilan maçların 
!!ÖZ önünde bulundurulursa ve hakem komitesince $Ö ·le tesb.t 
O\'Dadığı m~lıu: Tcl<sim batak- edilmiştir. 

İnkılaıı mWıesinin kütüp!Nıne
kısmında her ay olduğu gibi dün
den itibaren yine bir ne11rivat ser
risi a~lmıştır. Bu defa.ki ser
~ Türk Dil Kurumunun faaliye-

1 
tine ait eserlere tahsis edilmiş
tir. 

Nd: ;ap ve bozuk ekmek 
satan bakkallar 

1lk olarıı.k Fransa memieketl
mizdcn mühim ınıktarda huğ -
dav almak istcm?ştir. Fazla ta
lepler piyasada büyük memnu
niyet uvandırmıstır. Yalnız bu 
vaziyetlerden yalnız tüccarların 
istifade ettikleri ve köylülerin 
sıkıntı zamanlarında mahsulünü 
tüccara yok pahasına satmağa 
mecbur olduğu öj!'renilmiştir. 

bi!ı da hesaba ·alllırn F. T. C. Fener - Galatasaray Sami. Pe
nin Ankara 19 Mavı.s st:ıdmda va- ra - Sişli Ahmet Adem, Beşik
pac3ı':ı iki maçta h<!r halde mu- tas - Vefa azi. Kurtuluş - Bey
vaffak olacak ve İstanbuldakiler- ı koz Tarık. Güneş - 1.st.anbu~sııor 

/it DL 1 'f E den daha zevk:i ve klasik bir o- Halit Galip. 

-Dükka11 yaka'l ÇJrak 5 1---'================ 

Bakkal. aşcı. lokanta ıı:ibi ver
le!'de noksan ve bozuk ekmekle
rin yalnız müsadere olunrnaları 
bunlardan dolavı satandara ce
za vlrilmemrsi dün Bel.,.diyece 
şubel-ere teblii! olıınmuştur. 

Ticaret Vekilimizin evvelki ııün 
mecliste de bevan ellii!i l(ibi 
kövlünün elindekı mahsulünü pi
vasava göre yüksek fivat!a şatıl

Caddelerdeki işke.mbeci 1 ma<ı~ı temin için yeni tedbırler 

d kk A I k ld I alınmaktadır. ü an arı a ırı ıyor 1• --~o----

Be.-oitl\ınun 1 inci sınıf cad- 1 Ü N 1 V ER S 1 T E 
delerinde bulunan tekmil işkem- . O . . d 
beci düklt:inlannın };aldırılması nıvers!fe e yeni 
Beledıvece kararlaştırılmıştır. tayi r ler 

Bunlar hemen kaııaWacaklar -
dır. 
İşkembeciler yalıı!z ~rt sokak

iaıda dıik.ka:ı açabil<'C<'klerdir. ı 

Kömürcüler musaddak 
tariieler asacak 

Şehrimizin bazı semtlerinde 
kömürcülerin hileli tartı kulla
narak halkı al:iı:ıtı.klan tesbit 
olunarak muhtelif cezalar kesil
mistir. Dii?er taraftan mahal~ 
aralarındaki küçük kömürcüler
le büvük kömür depolan da da
hil oldu;tu halde tekmil kömür 
sal!$ yerlerine Belediyeden tas
dikli tarifeler asılması mecbu
riyeti de kabul olunm~tur. 

C!!zalandırılan şoförler 
Belediye reis muavinlerinden 

L. Aksoy dün muhtelif semtler
de ani teltışlerde bulunarak sey
rii9cfer talimatnamesine aykı:-ı 
hareket eden 7 şoförü bizzat 
cezalandırmıştır. 

Otobüscülerin şikayeti 

tetkik ediliyor 
Beyoj!luna çıkacak olan oto

büslerin Dolmabahçe - Ayaspa
sa yo~ yolunu takibe mecbur 
tutu:maları münasebetiyle oto
büsçüler Belediyeye yeni bir 
müracaat yapmışl~r ve yo~cu 
mikta:rı azaldığıncl<.tn aefer~ 
tan etmek mecburiyetinde ka
lacaklarını bildirnıislerdir. 

Belediyece bu müracaatın na
zarı dikkate alınarak m~cburiye
tin ka'.dıni.acW anlaşılmakta -
drr. 

Moris de Va} sa bunu ..öylüyor
du: 

- Bu!!ün onları iy ce lepele
mWerdir! 

Vavs. ce,·an verm~dcn. endişeli, 
end seli basını sal'adı. O da tama
mivle kararmLS o' .. n~ egrarla ör
tülü kara biT dn.-ar kesilen do
~ya dogru ba\m·ordu. Son yok-
1_,m., horusund~n ~rınr:ı orduveri
ne derin bir S!"S<izli cökmüşlü. 
Ye .nı?. gccik<'n bir i i kişinın 
'; . v.' ü ... ü ,.e konu.smanın bu 
sl'ssiıliği ~rada b r ihlal ediyor
du. ııelecek telJ?rafları bek1iven 
Genelkurmayın bulunduğu cif
lıkle. r.öz kıroan hır vı1<lız gibi, 
bir ışı!; \'andı. Arlık kendi ha
line terkedilen '·s odun yı!ZJııı 
üzünlü. kalın dumanını h~la tüt
türüvc>r. haf f bir rüwiırla kay
Rılı çJLiı!e do.ru s•,-:-ulan du -
man ııö :le ilk beliren yıldızla
n l" eliyordu. 

Nihavet Vays; 
- tıi<allah dffiii!in J?ibi tepe

lem~lerdir! Dedi. 
Biraz ötede oturan Jan kulak 

kabarttı; Bu n-l<inı!ili temenniyi 
duymuş olan Teğmen Roşa da, 

Üı:ıiversitenin muhte.if Fakül
tekrinde asistan tayini faahve
ti devam etmektedir. Dün Je 
Ed.eb yat Fakült.csi •İlk Asva 
Dilleri• kürsüsü asistan ·ekilli
"ine Bayan Sabahat Fuat ALaı• 
cTürkoloji .. kürsüsü asistan ve
killli:ine de Mansur tayin olun · 
m~dır. 

---<J()f)---

lKOhOMI 

Altın gene 17 liraya çıktı 
Bir müddet evvel 15.50 :iraya 

kadar dilsen allın fiyatları son 
günlerde tekrar 17 liraya k:ui:ır 
yiikselmlştir. 

Tosya pirinci düş'iyor 
Son günlerde AnadO:udaıı faz

la mal gelmesi yüzünden Tos
ya pi.in~.eri 35 kuruştan !l7 ku
ruşa düşmüştür. 

Deri fiailan düşüyGr 
İngiltere av derilerinıizd•,n 

mühim miktar.da mübavaatta b~
lunmak üzere aiikadarlarh te
masa ııeç-m!stir. Saru.ar deri~ 
r ııc 50 - 55 ve Zerdova d"-1 ı 'cr'
ne fln - 63 kur~ fiyat ,·ermcl.~c 
dirler. 

--ooo>---

Sokak'ara bir ayda 314 
yeni lamba takıldı 

Şehrimizin muhk'hf semtleri
ne 1 ay icinde yeniden 314 elek
trik tambası takıhnışbr. Bu me
yanda Galatada Mumhane cad
desivle; Fal hle İtfaive sokaı1;1-
na da yeni liımba:ar konulmuş
tur. 

din lem ek için durdu. 
Moris: 
- Vay dedi. tanı bir itımadı

nız vok mu? B r bozııunu muh
~meı mi ııörüyorsunuz? 

Eni<tesi sözü kesti, elleri tit
riFr..:::, yüzü ,;a:arc!ı: 

- Bozl!Uiıdan Al lalı korusun! l 
Dive dernm ettı. Bilivorsun ki 
ben buralınm. 1814 .de annemJe 
babamı kna~lar öldiırdü: İşti
]f:ıYı düıı::fındiılri.ım zaman yum
ruklaT'm sıkılır, üstümde reden· 
p:<ıtumls. bir er gibı dof;üşeee~im! 
Boz<!unu aklıma getiremem .. Ha
yır, buna imkan vermiyorum. 

Biraz yatıştı. omu7ları düş

tü : 
- Ama "e yapayım, içl:m ra

hat de{;;il! Ben Alsasımı iyi tanı
rım: Fusu..si i$1cr m icin Alsasa 
ı:en" dalaotım, l(<'neral'erin göz
leri''i cıkardı_ğı halde görmek is
temediklerini biz ııördiık .. Prus
ya ile harbi 'stiyorduk, coktan
beri. bu eski kav"a" sükı'.ın i
cinde beklivo:duk. Fakat bu Bad 
ve Bavi,·era ile rabıtaıruzı kes
mei!e engel olmadı. Renin öbür 
l;ıcalında hC4)iınizin do$Uarı. .ak-

sen~ye mahkum oldu Harbiye mey.. 1 Garip bir 
E<'yo~lu Balık P~z~r-ndo çı- ' } 

raklık yaptığı bakkal dükkiınını ı danı açı ıyor l mes e e 
28 ;ira caldıkta!l sonra yakma
lıa teşebbüs eden Ycrıi ">;:lu Dı-
mıtrın n bırinci aıhr ceza m3h1te- j Y 1k1 'acak bina!ar , Maarif Vekaleti bayi. 
mesindekı muhakemesi bıt~ ve 1 
kar>r bil<l.irılm.ist•r. dün tesbit edil.ii lik verdi mi vermedi mi 

~- t <'ede Dimitri yası küçük 
ok!uı;orndan takdir o!İıııan ccza
d:ı kanuni lcnzilfıt yapı~dık.~n 
scnra 5 seı.e altı ay hapse mah
k\ım edilmiştir. 

o_mir çalan mahkum 
oldu 

Kasımoasada memnu t.e 'Sd.l e 
mıntakasına girerek aıı:an n.er
mi oa: calannı <"aıarken yal<sla
nan İstefo adında biri akır ceza 
mahkemesinde 20 gün hapse 
mclıkiım edilmistir. 

İki eroinci yaka 1andı 
'Emniyet memurları An•ler l<o 

edında bir eroinciyi yakalarnıs
ladır. And<>rik~tıun e."Oitı'çri re
darik ettii11 anlaı.•-•n s3ndalye
ci Kof'O adında bir• de yııltalan
mıs ve üzerinde 9 paket <:roin 
bulunmuştur. 

İki kac~ da Adliyeye l>'Cril· 
mişlerdir. 

000 

POLıtı 

Bir kadın ayağı kayıp 
düş~ü ve öldü 

Sd de adında yaslıca bir ka
dın dün Fatihte ı:cdt?.zen soka
i!ın buz tutmuş olmasından a
yaitı kayarak dü<müş, ayagı kı

rılmıstır. Saide kaldınldıi!ı Gu
reba hasi.all<!s nde ölrnü:;.ür. 

000 

Evlerde büyük köpek 

beslemek yasak 
Ev ıerle aoaı:tmanlarda büyük 

köuck beslenmesi Belediyece 
menDlwımu;;tur. 

Bu meyanda ı.-urt köpekleri de 
$Chir dahjj: nde besleruniyecelt -
le.dir. 

rabaları var. 
CnLar da, ·biz~ J?ibi, Prusya

hknn tahammül edilmez gururu
nu yenmek istiyecekler diye dıi
şünüyorduk. Ve biz, sükuneti -
mizi 'muh.a.f=a edETı>k, k~ ka· 
rı.rım;zı vermiş, on beş ııünden
beri Siibı=zlanıp kayg !anır -
ken, her şeyin d1ha beter oldu
ğur.u görmiye b:ı.şla.d;.k. Daıha 

harp ilan edıLr cdı.:mez, dü~= 
süvarileri köyle<r:mi.ze g.xai, ara
ziyi tetkik elti, telgraf !ellerini 
kesti, ha...k..ı korkuttu. Bad ile 
Baviycra ayaklandı, Paiatiruıda 
büyük ast.ur ha.rekeiler oldu, 
paz rkır.:ian, pana}ulardan. her 
t.a.raf..an aldıf!,mız h.abcrlcT, hu
dudun tehdı.t altında oldu.ıiunu 
göster:yor. KöyJüler, bdediye 
re.ı.;lel'i te~ içlııde bu haberleri 
su..._,. ı:-.ra söyleyince oıiliı.4- o -
muz s:Ikiyorlar: Bütün bunlar 
hayal, korkakl.k; düşman çok u
aık.larda! ... Bir saat k.ıyb..'<tıne
mek J.azımken günler ~iyor. 
Nedir bekledikleri? Bütün Al -
manya üzerimize çuJı.msııı. diye 
mi ~<yorlar! 

SaruQ u.uuı zamandır diişiin<iü• 

Harbiyedeki m-evdanın geniş
le:i.ec<.gıni y=nu;.1. . Belediye 
ıc1s musvinlerir!cıen Ljtfi Ak.so
yun reislii;ınde ve l3eiediye bJh- 1 
<:eler fodurü Reşat ıle tramvay, 
e:el:!ril< ~c tünel idareleri mü- 1 
dürü Hulki ve nfühentiislerden j 
mü.ckk~µ hir J,cyet dün burava 
2id.rck bazı tetkiklen.ıe bui."\Jll· ı 
muı;lur. Neticede m~ydanın or
tasındaki traınvav tevakkuf ma- , 
halli ı.e p'antcn mevkiinin kaldı-'. 
rılması ka:.arla"tırı;m~Lır. l":ram-t 
v;ıy hat:an bu UJllaS<!bdle ke-- i 
n 31 a çekileceklcrdır. Aynca ou- 1 

radaki elekl.rık muhavvile mer- , 
keı.ı d~ ~L•lh·c naklolunacak ve J 

esaslı btr ş~kik\c t,ıiyült.ülecek- I 
tir. 

'faydırntl .. Vlkllacak nl:ın dük
ktın':ır d kısmen t<'~bit O•un-
mustı1T. 

---<•on-

Oi.: J! 

Vapurların sefr.:r!erl 
düzelemedi 

Karad<!nız ve Ege <ienizin:i~ 
fırtına haf.flemı.:ı old!ll(U haıde 

vapur sc.f-,r.eTi hah\ intizama 
girememı tır. Dıin Karad~niz

deu l;_klenen Eı:e vapuı u 43 
s;at rötarla ar:c:ı:k yarın 1 ma
nımıza _gelcbi eı:ektir. V•o·ır 
fırtına zam::uı ... a""'nd~ 1inı .. nJarU.ı 
bekledigimkn hu kad .. 1· gec kn1-
mıştır. Diger tıitün vapurlar 
da rötarla ,im,ınımız-'l ıtelt-cck .. 
tir. 

T rak vapuru mavnayil 
çarptı 

Trak vapuru dün sabah Ga
lata cıhtımmda manevra yapar
ken bir mavnayı rıhtımla kendi 
arasında sıkışlırın.ış ve üst kıs
mını pan;a.amıştır. 

,ğü eyleri krndi kendine söylü
yormuş ı;:ibi, hazin, kJSLk bir ses
le koı:ıu.şuyonlu. 

- Almanyayı da iyi tanırım! 
İşin as!.I fecaa.i. s:z Almanyayı 
Çin ka.ir lan.:yorsunuz. Yeıle • 
ı:im Gunteri hatırlad:n mı Mo
ris? Hani ııeçen yaz Södaoıa be
n; göm1eğe gelmişti. TeyzE'min 
oğludur. Ances.i Berlinde evlcr,
dL Gunter Almaıılaştı, Frausaya. 
kin bağiadL Buııün Almanya or
dusunda hlzmet ediyor. Onu is
.tasyona k.?<hr geçirdiğim gec,., 
keskin ses "-. .EJier, Fnınsa bı
ze hzrp ilan ed&Se mağlup o
l r demesini, unu.lm~a.i!ım. 

O umana kadar kendini tu -
tan le,ğmen Roşa hiddetle ~!erle
di Elli yaşlannda, up uzun bo;· 
lu, avurdu avurduna r(ikmüş, 
zaif bir adamdı. Kocaman pat 
burnu, larlın ve yayvan dudak
lar:, kır pos bwıJ<lan va<dt. Se
&i güm güm öterek coştu: 

- Hev. ad:ımlarım1zı.n kuvvei 
maneviyeler:ni kırmak için nU 
bıı.ııory a ,ııe1din ııen ! . 

{ Arlcası var> 

Sühulet kütüphanesi sahibi 
Semih L..ıtfi hakkında bir umu
mi bayılik idd.ıa.sıncian do.ayı, 
Maarii Veka.eıuıın 4Jkiıyel.i uze
rıne müddciumumilıı<çe t:ı..'lk kat 
yapıldıgını yw.mıştilt. Dün ki· 
tapçı Smıih LuUıacn şu mektu
bu aiciık: 

cGazetenizde evvelki gün inti
şar eden bL yaz.illa Maarif Ve
.kıi.icti umumi neşr yalı bayiliid
ni a.mamış olduğumuz hı..lde bu 
bayi,igi a.JDJŞ gibı \'iliıyellere 
bir tamim ııf.nderdil!imizdcn d()
lavı 1\ilaar f Vekiı.letmden :L:wn
bu\ Mi.ıddeiumumiiicine bir şi
kiıvN gönderi.diğı kaydedilmek· 
tedir. 

Maarif Vekii.lctinin 2/9/9'J9 l.a· 
rih ve G~ umar ah vesik.asiy .e 
Maarif Vekilet.i umumi ııeşriya
tı baviliıi;i müesse.seınız.e d~ ve
rilmiştir. 
Taıimatnamenin 8 inci madde

sı: c:>1aa.if Vekilliği Neşriyatı 
Satıı; $ub~sı. le• h&sını vitrin. e
rim::Z.Je tcşhtr etmek mecburi
yetini tahmil ettiinnden veka.eti 
.,ı:·e:ile tarafından verilen bu lev
hayı da müess-:serr.iz t hir et
mel<le -Ouluı.maktadır. 

.Maarif Vekillii(i Neşriyatı Sa
tış lş!eri Hakkında Talimat. ın 
tahmil ellili bü.ün vc"ibcleri ifa 
edilmiş Ye Türkiye İs Bar.kasın
dan icab<:d:n tero!nat mektubu 
da Vekalete verilmiştir. 

Kcyfivetin bundan ib3ret bu
lundıılhınu bildirir. bu yazının 
aynı sütunda neş.ini rıca ede
rim.~ 

I ''apçı Somih Lutfi ·bayilik 
almış veya almamıs ol.abi.ir; bu
nu bilmiyoruz. Yalnız bildiği
miz sey, mumailevhin umumi 
nesrivat bayili<ıi iddiası üzerine 
Maarif Vekiletinden ıi.üvet e
dıldıi!i haberinin, İstanbul Ad
liyesinin en sahibi saliıhivet ma
kamından, yani bizzat İstanbul 
Cumhuriyet Müddeiumumisi Hık· 
met Onat tarafınd3n di~er ıaze
telıerin muharrirleriy le birlikte 
muhar:irimize veri'miş olması· 
dır. Binaenaleyh böyle bir şika
yet mevcut olmadıetnı iddia et
mek miimkün deı?ildir. Maarif 
Vekaletinin ise resmi bir vesika. 
ile verdiiıi bir bayilikten şikiyet 
etmiyecefi tabii bulundu~na 
göre neye hükmetmek lazım 
geldiğini anlıvamadık. 

000>---

Deniz yolları anbanru 
soymuşlar 

'Devlet Deniz Yollan İsletme
sinin Cıdeli Rasim ve Hasan a
dında iki hama;ı. anbarda bu
lunan peçete, tabak. ca-tal. hav
lu ve yatak carşafı l(i!ıi bazı faz
la eşvavı calmak suciyle adliye
ye verilmislerd r. 
. Dün Su:tanahmet Birinci sulh 
ceza mahkemesinde sorguva çe
kilen Rasim ve Hasan kendiıe
rinin işe varamıyacak kadar Is· 
kim ·s olan havlu. pec;ete ve çar
sal gibi eşyayı ufak oarçalara a
vırralt makine silmel!e mahsua 
bez ve üstübi yapmah memur 
edildiklerini. bu ~yı çLnıa • 

dıklarını ııöy~. 
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lr ~·ım.:..-:,rf r li' 1 '111' .. ~ ın1":;1r":~·ıı1:"l •m; ·,·=' l r ~ed J 
ı,::~:,;ıt.~!.!!,uı ·z • 1 i .. uHI.. , ., ,nı.::. ı un\~ ..... 1 .. n.. Ters yoldan doğru 

rı 1 yar-lingille~~nin ~osk.ova 1 ··=':. f~l,:•.::.: 
d 

'il S0 ff rı V37 •f ı:ısı bur oıdum, tekrar )IW)'OruJD. 

1 1 e a m e . yor ij ...... .; ~:;,ran~i~i-di~!~~~irotov~ 
b a Ş 1 n a d O Jı m 1 y O c Dk büsleri, Galııta köprüıiünii, geç· 

il li li tlllten sonra, acaba neden yolla· 
Sov"et, Afgan, Yugoslav, Kanada, Avustu- rını şaşırıyor, ruçın doinı yoıu 

J Sovyet - İngiliz mü- bırakıp da gidecekleri bir )'ttC 
rah a, Çin, Irak hükumetlerinin yardımı ten yo1ıı.an ve yine tsunbuıa 

J nascbatı maslahafgÜ• ayDt ters yoldaa dönüyorlar! 
EılLııöııimden Sııitanahıııe4e (Jk

zar }a temin edilecek malt için, insaıa, hiç blkar ela 
Anltıı.ra, 4 (AA.) - Afg3ni5-

tan kralı haşnıelli Zahır Har. 
hareketiarz felaketı.edeleri ••111 

2000 İngı..z lirası teberru buyur· 

YBnl Lina, Mister wesıcat. Lına 
la. alından yıne Adliye Vekıli 
Fethi Okyar delıi.letiyle beş yuz 
onar Türk lirası teberru edılaıış· 

nıuöfardır. . 
Afııanistan Kızılmihraı> c~ır.ı · 

Yeti de 3000 İngiliz lirası t«b~r
ru eylemiştir. 

tlı'. 

Londra. 4 (AA.) - Salihlyte- 1 kendino Tahlakaıe, Lzunçarşa, 
tar müşahitlerin umumi kanaıi- ı Beyazıt, Çenıberiiut1 gibi upu· 

ÇİNİN y ARDIMl ne -•re. İııgilterenın Mos..'<ova el- lllJ1 •·e P)'el sapa bir yolu mu 
Chunkin~den bild rıl~ne gö- çisi M. Seeds tekrar vazıfesi ba- Uıtiliap rder? 

YUGOSLA VY ANIN Y ARDL'>il 
re, in ~a.ı:dun komisyonu a .. - •-L~-•--' Ç lı ~ şına dönmiyecek \'e ahval. elçi- J Edinıebpı - Cihan:ir "e <;ar-
kctiarz feliketzede!eruıe bir yar· ııin İng i:erede kalmasını icabet- ~ba • Mecidi7ekii)'1l o....,;;,,..,..~ 1 
d b · Çın tlıecektir. l llin, köprüyü geçtikteıı 50nra, l'-·-eketiarz f.,ıa·ketzedelerine ım olmak üzere elli ın ___ ., 

""" - doları tebcrı·u e.ul4mı-ştir. Rİ Bu hidiııe, haddi zatında, Rus- men&.li maksuUaruuı .,,,.._ •·e 
bir yardim olarak Yugoslav\'

3 
YARDIM KOMITELE va i..e lnııiltere arasındalu miina- oradaa tekrar hu tarafa döDDKk 

hüküme•i 50 bın dinar teberru k t sebatın inkıtaı mahıvetinde ol- j için, nedense kendilerille iıltibap · 
eylem~lir, Lahi ve Brükselde bare e ·arz k b .. b -d -~-L 

" fl!:aketZ<:deler·ıne teberruat k:a· ınıvaca ve u munase atın ı a- 1 etm.iş ololuldan Tophane, F ....... -
KANADA MI.Sın VE AVU;,- b dını mes. maslahatııüza,r tarafından \ la, Dolnuıhabçe, sıraserviler ,.,... 

TU!tAı.. ):.n...•.u> ~ .~ ..... -·· Ul etmek il zere birer ~-ar teının eduecektır. Şurası da mu-tzed komitesi teşı:?kküJ eımıstir. lunun haydi uzuniuğucu, sapa· 
Kanada kızılhacı feW<e ~ S R1 • orıIMl 1 hakkakttr kı. Sovyeı matbuatı- lı•wı, •apP••ıklıg-mı bir tarafa 

lere beş bin dolar teberru eyle- OVYETLE N Ytu~ ı run n~ıyatı ve Moskov.a radyo- "' ' """ 

rı:iva hükiimeti re!iklt.zedcila!'e Yeller Birli;, halk komıserlen sadece nezaket münasebaıı şek- ucunda. ikisi de i>tek; ueuada • 
IJU»tır. Dıxer taraftan Avııs"u- Moskova, 4 (A. A.) -: Sov~ sunun lisanı. bLI mıinasebatın. , bınıblım, fwt şelıriıt, ilUsi Itır 

Y<tr<iım kin ne gibi şeylere irt:- trıedisi, Tü...kiyedeki zelzele ~e- !inde devam. eıtmlmesını tıie lan bn ılört mu•·~lat ıool<tası • 
vac bulundui(u hususunda ala· ~etz.edeleri için on blil do.ar ı' kol:aylaştırmamaktadır. l IWI asil ve ~ knla!ıauk m~e-
kadar m~okamiar nezdinde istiııı· Yardımda burunmuştur. rJ.eria.i ne y....,ıun! Bu btt cıön 
zacta btdunmuş ve verilen ce- IRAK.IN YARDIMI F' s t h b" nokta arasındMi miiştfti keı.a-
V!i. •ta çadır bezi ve kovu renk· . &jidad, 4 (AA.) - ı:a• &8 A- J n ~ ovy e o r 1 fetinİll hemen dörtte üçü, hem 
li köylü elbise kumaşı ııonden~- ıansı bildiıivor: •. Bcutan:ıfı 1 inci sınıfa.da) gidişti!, hem gelişte Te;>eloaş. iıe 
nıes. i r ca edi.mış· tir. Mısır hU· Ba..,.ad hu-ku'~tı·nı'n verd.ıgı Taksim arasının ınalulu. Aşai:ı.ı..i k tte "" "~ d Suomosalmi muzafferıveıınin :;ıi· 

umeti taraf.ından ayni sure . 12000 Türle lrasından ma~. a, mu! ve ehemmiyeti hakkında bır Fındıklı, Tophane yolu ı..., ,.,ı. 
'llik.t müracaata da yün battanı· Irak Kızılay cemiyeti 1.;oo ıra fıklr verebilmektedir. n cihetiruleıı, bn dört ...ı.taaıa 
Ye göndcn lm€si arzusu ızjıar e• daha göndermiş ve Anadolunun Es r edilen bır Sovyet ;hayı- dördü i(in de bemen hemeıı sol· 
dilmistir. Z~l;oeleden hasar ııören ıı:ıınta - nın korniserı. Rusların. hududu da sıbr ı:ibid<r. Böyle oldugu 

PAR1STEN GÖNDERİLEN kalan için halkı iane dercıne da· bir fırka ıle yanı i7.000 neferle halde otobüslerin lıu ten )ol -
YARDIM Vet etmiştir. ııeçtiklerinı sovlemıstır. Rus dan go:dip gelmekle ısrar etnıe-

Pariste bulunmakta olan B. 1NGİLTEREN1N TEKLİFİ kıtaatı, nihayet noktasında Su- !erinin sl"bebi neıl T? Nakil va-
Giılbenkyan, hareket an: felaket· Lond.-a. 4 (A.A.) - Hariciye omosalmi bulunan. 40 k lometre sılası drnJen ""Y yolcu için işler. 
E elerine vardım olmak üzere nezareti tarafından oeşrcd le~ uzunluğundaki Ki:ıntaiervi ı:o- Halbuki bu ôörl nokta arasıada 
Adliye Vekı'lı' !i'ethı' Okyar dei3· b. · ·n Türkı- ıun-u' ı·ki ıa atından 'k n h ır teblıı:de lnl(ilteren . r • ı ı ~rup a- işli ·en olob- lrr, yolcn için de-
Je<ivle lGOO İnPılız !ırası gön· ve emrine bir hastane ~em~ı linde ıle.-kme~e teşebbüs etmiş-! i:il, galiba h:ıncı içın işi.yarlar. 
<1"1"tnisfü. Bundan b:ı.şka Mis· teklif etlii(i ve Türk hilkumctı- !erdir. .Kasaba Sovvet kıtaıı ıa- Art.ık umarız ı.: ··"rin se)·ıiise· 
t<-r Erncst Or ver, Mister Eller- nin te•ekkürl<'rini biidlrdiRı kay· ıafından zapıedıklıkten sonra f ..., .,..... __ , b 
lllann Vilson Lina, Mister Papa· dedi!mektedir. Finlandıyalılar SJvyet iaşe kol- er ~eri!ıi id:ıre edauer, u .,. 

----------------- !arını ve geri haı.:arını vırtma('B ı tobü:Jc:rin bu ters, sapa, çapra • 
başlamışlar sonra sımal l!rubu şık •'e )'olculann hiç ole ı ine C"ela"" ket kurbanlarının yolunu kesmışlerdir. Bunu m:ı· 1 Y&ramı:v= yolunu d~tirir, [" teakip Kılıseyi zapteden Finlan- bundan ""nra onlara 'i'ep~baş.ı, 
clıya!.ı.ar, Rusları bır çıkmaz i- Tarlabaşı, Taksim )olunu laJ<,p 
cinde bırakmışlar ve 13.ar. uza ge- cUir;·..ıer. 

adedi• artıyor cerek adım adım i"'rJemişler ve OSJ\tAN CD\ıAL l~YGJU 
Suvyet fırkasını k:.nıüen ım~ 
etmrşlerdir. ,., 

ada Bir İtalyan gönül;üsünün ida- ı SE YLAP 
,. Baştarafı 1 inci sayf ) \ 960 ev de kı:;rucn y:kı.lıruııtır. resinde ve içinde ~'inla.ndıya tay- " 

Evlcrı yıAılö.11 hallen en~ TOKATTA 'l · b 1 S 
ile uo"ı ..o...a>c.ı.;.rdalu per.şan hal 1 ka kal varecı erı u unan avo a tipi B~tanıfı l inci sal/fada) 

Tokat. 4 (AA.) - Afi z - hır Finlandiya tayyaresi, Finlan· 
leı., } ur~;tıtrı paı..,..ııyan bır dır.ına am"'...lıyes:Oe de11aın olun- diya ııarbindeki S:>vvet tavva.e- halle ve 15 köy sular G'!tn:da ol· 
ma • ..,,ua -..rzed..yc1.·. l..·..ı.un •O· mı..k:.adır. Gokcıere nahıyesınde cilerine iis vaz fesi ııören Es:on- mak.la teraber ~eyi mucıp bu' 
kaklar aııka.z ı..e kapan= bulu- luu cıL1, YO yıı:raı; wraır. Bır mek yanın Oesel adası üstünde bir hal yoktur. 
nuyor. tep ye 192 hına y 1Juınışıır. To- uçus yapmıştır. Devamlı ya~bw olmazsa on 

ı,; • .._ ı;iddetinde olmamakla~ kat . Niksın' yolu aç~Lr. Finlandiya tayyarec·lcri t:ıı- güne kadar suiann tamamen çe-
ı-awr Vcr>ar.rr:t!SL hiua cte~nı S!V ASTA tupda Ruslara taarruz etmisler kilmesi umulmaktadır. Adapa -
e•n•"-'•-Laır. Hemen J>utiın lıaıı1 Sivas, 4 (A.A.) - Mcııkez .ve •ve Sovyetkrin Ubt111>la S4vmo- zar: Heııdek yolu iizer.inde ve 
llrı.kı.:...ı.r. J3u.rı.lar çadır ve bar... ınwhakaı.ta bu·güne 1<ııdar teı;bıt. salınivi biribirine ba,i;lamak için Sakarvmun ya.k:ıru.nda şosadaki 
kal:.rc.ıa U>ruıı.rr . ..ıga çalış.yor - edilmış ö.ü m.iloı.an 241'l, y;ınlı insa ettikleri demir yolunu tah- ahşap köprülerin tahammül va· 

~Ki KARAHis.ARDA 540 dır. 1183 biıı.a yıkılmış, ı 73 r' etmişlerdir.. ziyetlen; ınalıim olmıad.ığından 
bına da ""'9ara uğramıştır. . Sovyetler dün Han"o ve Kemi lıaııvorı ve yiik araba':öı.nnm geç-

27 lık,kanun hıJ9: 1 Samsun, 4 (İKDAM Muhabı- limanlarını bombardıman etmi.ş-
BLI "'""ah vukua gelmiş 0 an rinden) _ 3ıhhat Vekili dokto~ !erdir. me!er'..ı:e henüz müsaade edilme-

hareket.arz, butiın J;.asabaY1 he- liulusi Alataş ve refak<>lındeki Stokhohn. 4 (A.A..) _ Social mek.edir. Bu yüzden ~·olcu nal<· 
:rnco he.ıtıKn baş.anba.';8 ıahrıp zevat dün akşam 21 ıie Samsuna demokraten eazetesinin Finlan- liyatı alııt.ımr.a 6Ul'etile yapıl -
ey.em.ş bulunuya. Her ıın.:ıt lıır Relnı.:.şlerWır. S.hbiye Vekilimiz diyadaki muhabiri. iki Rus fır- maktadır. Köprülerin vaziyetini 
an11az v ı~ıru haı.ııde<.tlf· J:jutun Erbaadalı:ı felakeuooelcre 1apı· kasının Aı?laiaavi mmta.kaısm- tetkik ebnek içizı vali Tekeli Na-
koyıerue, bu sur:;ınlı<laJl l<Ua d t tkik da kusatılmak üzere buJund .. "-· - "'- müd·-··,._ birlik' te He--'-'-lınuş lan voırd•,!!clan ınahaJlin e e ""'y .,,... _.,.., """"""' 
mu ... ~•ı kacıar mLı•l'-'""'" 0 

- • ya g. L nu haber ve:mektedir. ıı-ttili?!'. 
tı.ır. lnsan zayiatı haJ<.ltiııaa he- , etmek iize.re ~ıı .c.ı~ · • ----·-- __ -----------
nu,_ ı.... ı bır ıa""1111 wcı:neı<. un- :ınıştir. Hulusı Ata-taş Erbruı.dan 
karu Yol<ıur. f·a .. oat, uu·çok va - Ladik ta.:ikile Sivasa döne.~ktir. 
tanda<ın omui'<ıi z..nne<lJ.llyor. Amasya, 4 (A.A.) - Dun ak-

h.ıık kuna:.;..ı:ıııa1141 .Yaıa.k. Yor- sanı se.at 21 de oldukca. şiddetli 
gao vera ıu.ıı«·ıcnle kar.ar Llle- busrun saat 1515 de bafif olmak 
ruıde vat~·.,a"Q.,l.•ıyo•« :;iıd. ı.l«l- " ' • ' ı·•hivcsinde ........ ,.., .. ..- • u-,e- ·e kı. Sııl11ova ı" 
l.ı bır kar tırt·ı.il:iı ııuıwnı ~Lll'u- 16.40 da haiif bir sarsıntı olmuş-
Y~ ~~ 

Samsun, 4 (A.A..) - 30/12/!:9 Yoz~at, 4 (A.A.) _ Arası=a ha-
Cum.r.csı uı:ıcy., l<.adılC .,.ıan - fifce sarsıntı olmaktadir. 
zı;eı ŞO)lleuır· S k. K h 4' (A.A.) -
-~-~ · •-ıJe ~nylennde ar ı ara ıs:ır, c! h fif 
~~un ıncr .. .,,. - llJ Bu sabah saat 3 de bura a .. a --

iıır o.u, uoı1 yaraa vaı.ııl'· ev hır aelzele ohnuştur. Dunku 
li&llloQmv" '"' "V cıe - .. ..ı. uııtııl'e '--- · her taraf ~ Ju ~ _.. ,.,.,,.,. ..,... fırtınası neıicesı 
lnuhı.;.ç vaz.yeıte ıwraıı ......-.- 75 sant m karla örtülü ?~!unu -
tur. d vor. Yine bu yüzden Eıırıbel da· 
. ÇarşambQ merkez korıe~ın. e in kananmıstır. Feıake~zedeler 

43 oıu, l;: ,,., aı::ır 0JJ1alı. ~ ~ icin Giresundan göııderılen ıa-
Y&caıı ~ardır. ~3ll ev 11c diı.Jokan ııe ve fliyecek ıevazınıı. yolda 
ve tıu.kuınet .ıwc«ıiı. eınnıret da- kalmıştır. 
lr'esı, j)()Si.a tCIJ::l"1, aıe<:tıııJıa ~-
illa.men yıkJnu~. YJ~ buı8 .ı.le iki 
lllekıep Ju:.men .ı-ara uiı'.aauş-
Lır. . 

Turne merkez ve J,:öylennde 
b.r <>ıu, bc'S yaralı vardır. j3eş hay 
~da teıef omıJştur. 147 e.~;..,~~ 
kan, ambar, ı.::mamen yıl<·
l:lı.ıhtelif bina h.isaro. uğr~. 
Lır. 

Havza, Kavak merkez ve köy. 
leri.nde nt.lfus zay:.at; yoktur. Beş 
ev, uç samanlık yıJulmı.şıır .. Ve
zirköpnı merkez ve koylerınde 
nL11UGQa zayiat yoktur. . d . 

Ltı<ıık mcrke.ı ve köylerıD e ın. 
&anca zayuat ol.mamışt11« . d 

IJ.aira ımrkez ve kciyJerın e bir 
Yaralı vardır. üç ev ıaıııa!llen Yı
kıım.p iki ev de yanm~ıır. Bun
dan başka 14 ev ha.;ara uğramış. 
tn-. 

AMA.sYADA 
Ama.;ya, 4 (A.A) - Vilayet 

!J>crkezı.nde ve mWhaJııolla 629 
öliı, 13ô yaıuı.: vardll" ıo resırı; 
bıııa yıkılın..; 53 bir.a da haı<ara 
llgrartuş1u, ~ ev taıJUUileıı, 

Aınerika 
Ba~taraf1 1 inci s.ayfııda) 

Ruzvelt, •öz a]arak şoy le de
nıi~tir: 

•Konı;renln açıldıiV bu and.ı 
Avruoada cereyan etmekte olan 
muharebeler, bu ınesaia •Mill": 
tin vaziyeti• hakkında h~ıcı 
meselt•lere müteallik bir m.uza· 
kere ile başlanılmasını tabu kıl· 
maktadır. Fakat bu mesajı din-, 
liyecek ve okuyacak ol~nlann ~u 
başlangıcı hüktıınetiıIUZın. ~ahı· 
li siyasetinin büvi.ik manasını 
terk veya ihmal etmekte olduğu 
l!ibi bir fik r ile karıştırılmama
ları son derece mühim b.ir .kev
fıyettır. Ihlilale, d kt~torlukle· 
re ve muharebelere muncer ola
cak derecede aşırı denizlerde su
üstimal edilmi~ olan içtimai ve 
iktıscadf kuvvetler, bugün mus
lihane b r surette düzeltmeğe 
ui!:a<makta oldukUDlW: kuvvetle
rin a vnıdir. 

!f'IOTLAR 
BİR MÖHbt 

NOKTA.. 

Bir arka<lııı; hayreııe şuıua
n aiiylecli: 

- Necip }'azıt Kısakürek, 
hiç ki~ n hi~bir şeyi 
metbetmndi. Fabt, ömriinde 
galiba ilk dria Nazım Hık • 
wet'i zelzele ~irirulea öüiril 
sena ediyar. 

Derhal lıizim Hafız mııka&e
lede bulunmakta gecikmedi: 

- Metbed.iyor, ediyor am
ma, kendisi ile birlikte! 

BAYRtiLHALEF 
---~ 

Ali Nııc.i Karacan hiJ"adm • 
miz penleyi •Yeni Sabah. a 
kurmuş, •Suya . abuna dokun
madmıo bir şeyler çırp1'tın
yorılu. Üstat havasından ma, 
Su)·undan nıı, sabunundan mı 
her ne.1e~ l'crdeyi oradan da 
indirm:ş ve ~am'ayı kaldırmq 
bıılunnyor. 
liıWz Beye: 
- Nedendir •cap bu?. 
Deıiim. 

- Havasındandır .• 
Dedi ve_ iliive C!tlİ: 
- Hayrülhalefi kendisini a• 

ratmıyac:.k derecede bir zat-
tır •. 

t:E DE ÇOK 

YANLIŞ BUl 

Kezzap ve tunuhu de ı, ya
panlar mı (Gğııldı, yoba yan
~ık mı arttı, herhalıle bir şe7 

vıır. Yine bir kıza~ ,nht
lıklıı tm ruhu içmq. 

llafız Nuriye balulırııa: 
- Tm:ruhu çoı:;alm..ı.., yan· 

lışhklar çoğ1ıldı!. 
Diyor. 
B1LİNMEDfil 

NE KALDI Kİ 

Bir ~te: 
- l"eliketin hilinımeclllc laf

siliitwı bııgü11 dürdünrii 5'1J'fa
mmla oka!aaık-mıız... 
Diyor. 
Ne garip lilı:ırdı dei;"l mi?. 

Ayol, felüetin lıilinmedik a..~ 
ıi kaldı ki, neyi nnlatııs.n! 

SAFİ YENİN 

KONSEP.t 

.Safiye ablanın lelakelnı!e
Jer için Beyooıunda vcı·digi 

kon,erde bizim llafız da bu -
lunmw;: 

- Fevkaladeydi .. 
İ>iyo-r \'e .. tıa,·e ediyor: 
- Ilarikulıide söylrJi. An

cak kimsedkfor yoktu! 
Şimdiye kadar hep o bcııim 

tcreddiillerimi izaleye yarar 
sözler ,öylii~·ordu, bu sr(er de 
izah bana düitü: 

- Ayol, konserden •Tan• ın 
rniişterikdnden başkası ha
berdar olma:lı lti ... 
~iın. İşin Caüına varmış 

olacak ki: 
- Siıncli kafııın:ı dank ettl ••• 
Dedi! 

A. ŞEKİP 

emek t 
o or 

Ressam_ Ayetul .. 
lah'ın kıymetli 

bir teberruu 
Küçücük köylerde bila 
mühim _qardımlar yapıldı 

muMe'.il gıda maddeleri, Bolu
drıı 74il pa.n;a eşya b.T c;ok yorgan, 
ispartada l! 14J kilo yırecek ve 
bin 1,1.~~ çorap, toplanmış \'C bun-
1.ımiuı bir ço9' !elilıwt mını.a.ka
lanna gon.ten'muılır. 

Bqtarnjı ı inci $11f/fadıı) 
rine tes&.sa. bu 3ZUDWl •ahaJcku
bına yuclun ccıecelr.ıi.r. Bu n"ti· 
c:e7e varmak için h.g.lltte, 'Iur
kiyulen (,.zla eşya almalulır .• 
dediktea soıın. İzıKtltueıı.öa bu
tüıı 'lürlı. tiılunlaıni ı.at_J al
llUIOoilll "" bu tutun.erin lr..a: (ı. 
ğı olan lag.li:ı: LralarJe Tiaıı;i • 
yenin muhtaç olduğu madd.,Je•i 
~Jtett<iea saıın alacağıw, ııı>
ve ediyor ve yazWJU şii)·le hiıi
riyor: •Türkiyea.in d0ı5uıt&u ve 
i~ birüği, lu,;ıitcrc için fevhla· 
de Llymet ve ehenuııiyt.'tt baa-
dir... • 

lııgiliz ı:uelı5inin bu yum, 
çol.. ya.nıle •e çok haklıdır. Tay· J 
mis.in ve L Ll Fontctı"ın ~:i· 
yı.-t.ne mevzu olan «hval '" şc· 
raıUea lıiz de sıli)ct elmi)ur 
dcgi!cük. k'alııtt, bu lıus la lıı
g.I~ ı::u:ct.,,,.ne tak dduııı d -
m :) işiaıizia ~t:bclu, Tiirk • lııgi
ln. d ıluğıınuo icnplanrıı, ı.ıha
Ft lng.ltz {U'ıııalarınw da Uık • 
dir eci.eceku'.rı yoluntlnk.i ü1111C.i· 
miziıa laıvvelL olması idi. .lıiııe

kuıı lıu ünıiı!İ.1!1ız ~ (ıkına - ı 
m.,. \C Jımat lllci.LUer, \'U•)'C-1 
ti lug~ e~ q~umıy~ine 
an .,., izah etnüşlcnlir. lag.ı,. 

fabribtöır ve taarleri, Türk • .İ.a
ciliz cle.tlu*1uaU11 gittik(<' daha ı' 
k.uvvetJeente5i i.('i8- keıyljleriJıe 
lıii~ JNr vazdo leYecadı elli· 
t.ııi takdir elmeudirler ve et -
aiye ~•·mışlardır tla. 
Asrımaz iktasaı unda. IKilld· 

la-in llQ'Wna, halli du.nJ'a siya
seüne daha aişade ikh~ac:ı amıl· 
lcr lıiltlmdir dost ve miilkf,k 
devletler, birir.inae ikbsıuü } ar
ılon.lar yapmak •·e ltır.birkcale 
il.tısadi ~ bıroği tesis etmek mcc
t .. riyetillcle olduklan gU.i mulıa· 
sım ve mı&barip devletler ....,,ın- ; 
ela da ilo.tısadi harp ea auhiıu l 
relü o.fD81DBL.t.ıdır. 1 

Bu hekjketi, b.l.Dm İDcilia dost
laruıuza öğret.meın&:e hi( lii -
zwn yoktur. l.ngılizlrr iklısadm 
dıemmiyetia.i o kadar iyi anla • 
lllJŞlanır ki, llir !arafta.:ı .Alımı_n 
YIQ'J. i.ktısadi ııbhıu ile mağliıp 
etmi:re ~ken diı;tt tataf -
lan miitıefillerl Fran•a ile iktı· 
o;adj sahada tam b.J 1';hirlıği ) ap· 
mr.ı;lar, kat'i lıir te.,;nü.I ve tea· 
ria dııiresiıııie ça!.qmaia bıı_<Ja
mı~lardır. 

Aıılw:" paJd., Tiir~e ile ia
gillcre ,.e Fransa) ı, şiıııdil.ik, 

.. he~ serıe miidd~Ue mıitte6k 
n nıütesaLt bir vui7ele suk -

Kazalaruruzdw ayruynt te
berriile<:ine ı:e.ıoce, Ayvalıkta 
2000 psırça e,)a Akşehı.rdt> 3006 
parça mWı.e1ıl e'fa ~316 kHo 
bul~ •e un 10 ıenEke peyıı.x 
yllf{ ve k.a•urır.a v~ !oaz·ının Toz-
1.uloı;u nahiye ve ko;·~r.nde de 
250 oo ~ hayvan ;e;, ,eJi!tn;ş ve 
A.k.lı!Sdr dun felaket mınıak.a • 
su:ıa bir vagon yvyeoek. ve giye
cek sıevkeLını._4ir. 

An.kaca, 4 (A.A.) - Haıriciye 
VekiJeti erkin ve memur.ni ile 
h&rıçıeki elçili.k.ıer voe konı;o.:os-

1.uk.lar a••wıx:.a zelzele feIDeti \ 
müııaoebetile toplanan iane ve 
yap.lan te:ilihüt mı.kı-ilnnm 30 
bin ill·a rad.iea.nde Olduğa Öğre-

mıq olmıt."uııa ı:i>ro, İılgi.lix n 
F.ransu labnkaı..rıcrın.a ve ta· 
cırl~'f'ılWI, 'J'iirkı:r.ye her türlii 
ii..tısadi )'t."dunda uılllllır:a.loon 
liı.zınıaır. aJW.lS ı.n bakkU.,yane 
b.r ~ue!le iş"1' 1 ettita ;ıhı. Tıır· 
i<.y"111U ını:ııtere \ l!r.u.sa ue 
l' ~l' ·tı.:ı m . ..- uur.n~ 'l 'ilrk -
iun.JW Lc:an nı"""" lJuı ke· 
s.ıu. ta. lialr. •·e daiet e ıc:p 
eluı'ı.r ki, iıu i)ert.:.:a, ... Lz \'e 
.tl'Blba dosıl ' aıınan wılayı uğ
T:ı ,ı ıı..aw guçliilder, yuıe 
Iug.u:ı: \ 1' raa.sıı _r tarafından 
iJ.a.e cdıJsiıı. 'l'urluye, Alman;r;ı· 
n ... n lıarp L"lnlz .. nı~i ın ~ Ji ıçlu 
{.,vı.... ... _e nıı.ı.lı..aç oı.:uiu kro· 
mu. ~ .. rwcıuPt'.İO ıı..enıiı~uıc, 'fay
ını~•D '1C )d.~wgı gu,;ı, ınuhı.aç 

oıu.u~tı Jı:ltt .. ne, lakon.ı.ollf, \'&gon, 
.)ct.r.C• a ""ü.:c ,.e ~u.ını nı..uı ... 
rı.uı t..:lill.,'\l•r ÜWJL...tı ~ müt· 

teuJ.ler...n.ıcıı i>temclı. iuu<.lıdır. 1 
.A.ur....a.) 4..WA Uvv.._UJ w:;.~ı, h\· 1 
gu.tcre 'e .r r~.w.n CL:: mcıua- j 
ôıi~JU .. -.&....:. Üol.I' a;:.':mlCKCilll Aiı.UV -

vctli olnıa.ı i>e, iklısaden knv· 
vetli olruasına bağlıdır. Bil lıa • 
kil..atlelİ İng.Lz ve •·r.msa dObt· 
!armuz takelir clmi:ror dcğ,ldir
ier. lt'alııa unların ticari ve iklı· 
adi sistemleri, birız •.:ır ~lcJi· 
ğı ~in nıUzalrer<:ln uuuı sürü -
yor, f1Lyat sahasında teelıhürlcr 
olu)·or. l'ürk.i)<.'deki İnıırJja lı· 

earet od.ası katibinin Ta1111is ga
zetesi \'asılasilr ingiliz d.i-lı 
nmumiyesine bildırd.gi şikaye· 
tin, Türk • İngiliz ticuetU.e, za
manın ic:planııa uyı;un bir hız 
vermiye \·esiie olac:ığuı.ı ümit e· 
diyoruz. •IXı>Iİuk kantarla alış 
\fLI~:t nili.lır..all~· di)·e b.i.:r atalar 
söziJ \·aıdır; bunu i;ilmiyor ole· 
ğiitz; fakat hu nletaae zamaıılar 
iç.ndir, bazı kere, bu liÖzÜn a::· 
sini lalbik etmek, ıW.,tluk gıbi 
alı.~ verişi de k:uıta.rla yapmak 
Wuu &\.:ur. 

ZMnanın ieııplarmı naU'n dik
kate almakla gı>cikca İn~.liz {ir
ınalaruuı. hilabell, Taynıislıı, bir 
hakıkatin tam ifadesi olaa •Tiir
k.iyeııio dostlııi;u ve i~ birliği, 
lıı,:i!tcre için (evblide DJlllet 
Ti! dle.ııımiycti 1-.a.izd.ir •• sizü.nii 
tekrarlamak "lem. ltıyuaeü n 
elıemntiyeli takdir eıiiıea ı.. 

dostluk ve iş loirliğiaiıı iktaaoli 
ve ti-cari sa!•adaki .Lw Wz.ı.biirl~ 
rirıin daha kuvvetli ve daha sür
atli elmas., yiae o destluğwa ve 
işbirliı:-inin ıncnf12<•li icabıdır • 

AllIDİN DAVEB 

l'!e.ıı.ım .~'1..rntıah :Sum<'> tarı.. 
fın.dtın felıiket;:edeleT irin tebe~· 

ru edilen l\fi!!i Şefin portresı 

Ressam Ayetullah Sümer Re si
cumhuruınuz İnönünün vüks"k 
"'üııaııdel<>!'ivle yaptıl?ı büvük 
b r portrelerlııi Milli Ya-Cım 

Konutesİ!le lt'İ>e!TU €ll'llS ir. Mez
kür portıeve asııari bin lıra kıy
met takdir olunmu~ ve şehrimiz 
büvük mü.-ssese:u<kon bin t2 a
fın<lan mubayaası t:ı.k:ırrür • y· 
lemi.5'ir. 

r~tanbu un 
yardımı 

tarafınd bu tnı:he kada, ·ı-ı 
hın 6G7 d'l K ı...ay ' L 1 n e 
t"s!'i!n o1lIIl-71.l'l 'l:;•lur..: . 
Bt:.ndan baı;ıcr:, yal..ı:.z bugun ) ~ 
pı:Jan lkıG.lılıiiller;n mi ·tan 30 •un 
100 liradır. 

Ayrıca say:ısı lJD binı gcçt'ıı 

muhteıif e-,ua da top!aruw.ş ve 
zelzele mm lalalarına seHcclu'l· 
ma<ia. başloım ş.ıc. 

Lutıin vatandasbrımızm .:; 
ı:ıe:;ız bir Şt!J<ılde bu nuıı '..ırdı· 
m.ı koş~twu..:ını mu alıcc, e
de:ı mitli ~ m komı • .,n.ız ı.L~ 
t~i. emn.yet ve garurl.& bc.s.• 
leıı. .. eaır. 
Sayın İslanbul halkıınm; her 

taman o.ııuğu gıix bu r.arnı) et 
ve tesanüt ı.mtihao ndan da n.'1· 
zafjer .;JA.aca .-ıcına mır.im. !;ı,ı.rn 

d;a.en :;ukraıı!ill'ınU b.r bwç W· 
lirim_. 

D.m yine komiteye bin;ok te
berru.ier )ap.uıwotır. Bu ~a;..a 

eski MJısır . fü<ı. vı Abbas Hiimi 
·P~ nJ.mwa <ia l~"u lira vc
cilm.ştir. 

:;;chıimızıdıe ba1'''.)'l'lı'.e bulu -
san S-l!Orlıacı;ar ııam na da dün 
12 bın 700 lira tebeITU olun -
muştur. 

DtiN VAPURLA YOLLANAN 
YARDl.MLAR 

Giresun ve havalisindelti fela
ke~e.ere dün de Karadenız 
vapurile mühım m:ktarda eşya, 
malzeme ve çadır gönderilmiş -
tir. 

Bu meyımda 6 sandık ayak -
kabı, 83 l>eLeke t&Jıan heıV9Sı, 
500 b..~niye, 200 çuval un, 2 bi· 
don ı:az ve 20 sandı.it Q. vı yollan
~br. 

Şehrimizin muhtel:f semtlerin
de top.la.ıu.p tasnif olunan eşya.ar 
dan mühim bır parti; ayrı V4fıOn• 
l.ar ·çinde dün H:ıydaı,ıa.'}adan 
trenle :;ivasll sevkolunmıış<ur. 

Erzincandan gelenl r 
EŞYA DİKİM ATÖLYELrnl 
KURULDU 

Feüıltetzede kartreşler'.mıze sü
ratle çama ır ve elbise yet ~t· -
mek maksadıJ;: .Eminönü Hal -
kevi• nde bir ·E~ya dikim atül· 
_yesl,. tesis olunmu~!ur. 

Baştarajı 1 inci saı;fado.) 1 
enkazı ka.l<l rdı ve beni d.ri dırı 
gömüldüılüm yerc!en çıkardL Hc-j 
men anıı.emi ''~ kardeş mi ara • 
d>k. ih;iyar valdemi biıyiik lra
İd !.arın ve toı:rağ;n a tır.d.:m çı
ka<'&billl'ek içın bır havl\ ujtraş
tık. Kaıxteş.ın, o ZC\'ollı okluğu 
gibı :yaı.:~,naa katın ş, ölmuştiı. 
33 KIŞILIK Al LE.' I:'f 
KURTvLAN 7 lıL.VlJ 

Felaketze<!eleracn K't'rnal Yü
eekuzu do3 hiıd•se)·i şoy'1c anlat. 
mr;ıır: 

•- O gece geç \•akile kada,. o· 
turduk. L:vde 8 J<i,i Hik. Ben, 
karJeşlerim ve Lüyiık ac,abevi -
min karısı. çocukı:ırı ... Y:ni ~·at
m~~tık ki, zclzcfc der:n ufrl;ltu
\arla ha•'3m1'lı. Yerin dıbinden 
gök gürilltüsii.ıe bcnziycn sesler 
gl!!i ·ordu. 

Ben, k ... ryolamın s:ıırsıntısm.dan 
11)·andım. Evvela yanımılgki du
var ~:aTılır gibi oıdu. Soııraaını 
biJ1ni~·orum. 

Crii•lerinıi laranlık bir :rercle 

1t1;!ım. KJllkmn ı. iı.tedim iınkiaı 
ına var .. Ustwuı!el.4 l·ığınlar 0 b
dar ağır itli t.i, ne!u almak iı;in 
bile gıidiik çek.iyol'dwn. Ayni 
:zamanda ayai;wı da suiı,-ordu. 
llcrhaıde ordıı epeyce kaldım . 
S..Ara giirültuler duydum. Beni 
ankıızın altından büyiil< ~abc
yim çıko rdı. 

O ola benim ~i JUBlı idl Fa
kat yarası h:ı!ıi olduğa için do
laşabıliyordu. 
Kendıme ı:eldiğmı zurnan ba

na gözya~Jarı içjnde arı haldkali 
söyledi. Üç cocnğ'ıınn Pilesini ö
lü oiarak toprak altından elleri· 
le çıkamu~tı ... F.n!incanda 33 ki
~i idik. 1 ki i kurtulabildik. Üçü
müzde yaralı:rıt •. • 

Muavenet eık<:ek tüccarıarı -
mızın ve hallumızın göı;den.'Cel<-
1.eri, çamaşrrlık 'ile eU;isc.l.k her 
türlü k'1ına.ş!ar ve saire burooa 
makbuz mukabili:ıdc k-'.!:;ul a..un
:ı;akt.ıdır. Awıyede çal ŞTıt. ,: af"' 
zu edc-cek bayaclanm:z 11 mii.ra· 
C<l<ltlın c!a h"men is'af oluna -
cakt:r. . d 1 Fatih Hal1ı:~vınde teşkil e 'en 
komi'e dün d<' ~92 a~ct .~ v.a 
toplamış bu eua.ar tıO bu uıı. 
c!eok halinde Milli Kom·ıc e ri· 
ne sevked:lıniş.ir. Üç gün u l• 
:ı:t' ıet neticesi 100 cknk ve 9191 
parca muhtelif cins e-ıvadır. 
Yardımlar Halkevı kumitesin

ce her ~ün aat 9 dan 21 e kad:ır 
Ev merkezinde kalx \ edilecek
tir. Telefon ve yahut diiier bir 
vasıta ile haber verilirse derhal 

Gelen yara 1 'ar aras:nde bir 
ço;. çocuk ve ihtiyar bulunmak
tad,I. Bunla.rdan bir kısmının ya 
rası hafiftir. Ağır yaralılar Hay
daroacıa r.üınıme hsstat.nesine 
kaldıcılmıst r. 

Bugün varalı k2fil~ini h:.mu 
bir tren daha elı!ımınekt.edic. ı 

memurlar teberru edilecek eş
valan m..hallerinde tese.Jüm .. 
dı>cP.ktir. 
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Tefrika: 118 

Bizansfı tam zamanında kendini 1 

korudu ve .. Mukabil hamie yaptı. j 
de~:" ..:;~~n~~n~ey!~m~ l ~r-~ ~=~~:i~tu'.ndmek üzere 1 

kuması (Mesudi) tarılıınde bir Bizanslı tam zamanında ken- 1 
k<Jlıramanlık efs_anesi şeklinde 1 dini korudu ve .. Mukabil ham-
an...rtrlma.k.adı.r. Bu efsane Bı- 11 t 1 e yapı .. 
zanslı için degıl, bir Arap kahra.. Kılıcı İbnel Curzinin Tibet de-
man. içindir. risinden mamul kal.kanına sap-

B .zaı.si ının bu meydan oku- ı , d uuı ı .. 
mru,uıa Halife ordusu askerle- ı lt 
:rmCilen ibne! Curzi ad.nd.a b.ı-ı ce- iaı tal'a:i da neti~yi a ma tan 

ümu.sızırndigı s.-rada ve bırden 
v;;µ \erdi.. İbne! Curzi arkas>nı düşmana 

ı.ır u ._,;ı--,._ cıeı hai Ila!:fe Ha.- çevırerek kara.rgalıa doğru fira-
runuııre:şidin huzuruna çıktı. ra. başladı. 

-- Ya Emi.r.. dedi, bana izin r...-.serı kaksi üzerinde bu mü-
vor ou kafıri haklıyayım.. barezeyi seyreden Bizanslıların 

BJ Arap delikanlısı da Bi- sevin<' seslc·ri yükseldi. 
l ı .ıkan;ı kitdar güı;ui Bizanslı dclı1<anJ1 d.a kılıç tu-
vc ;;ı;vwtli idi. tan elini havaya kald.rıınış, h""'-

Harun ürreşit: 1 -, vamnı mahmuzlamış, kaçan İl>-
- P"ki, dedi, Sana cioo bir &t, ne! Curzinm peşine düşmüştü. 

~~~l~~~· ou kı.ıç ve oır k.ı.LKo.n Onun fırannı gören Harunüııre-
İbnel Cuzi: şit Ve Arap a~ker1eıri de deıV.n bir 

teessür içinde idiler. 

j 

l•'~'·'f" 
B - ~a Emirülmürninin, dedi.. 1' "1<.at ivneı \..urz, nin bu rüc'at 

1 . 

en endi atı.na daha çok em\- ve firar hareketi bir plandı.. 
\·.,;; ..._ıımuc1.;1 mızı ak Sd.eıanı- Bizansls.·r, zaferınden emin, 

<Lr. Hem de ona daha ziyade el.ıni kıLcı ile beraber kaldırmış 
J ,,,·_ uı.. ~a~at ımıc ve kaıKanı bü.ün hm ile koşarken İbne! 
k..~·bul c'<iiyorum. Cürzi birdenbire geri döndü ve 

Arap delikaııılısı arkas:na zır- hasmına öyle şiddetJı; lf.ır da·rbe 
hım giydi. Harunürreşit onu ka.- ind.rdi ki, Bizaıııslı derhal hay -
rargahın hududuna kadar götür- vanından yere yuvarlandı. 
dü. MuvaiJ.akJyet temeıınisınde Arap delikanlısı hemen üzeri-
bulunuu. ne çullandı ve kafas.nı bedenın-

lw.ıe'l Curzi, arkasında yirmi den ay:.rdı. 
:fe<l-ai de olduğu halde ordugiıh- Bu a-ni hareketin Bizanslıolar 
tan aıy:nldı. üzerinde bırak>t>.ğı dehşet ve A-

B.i2a.cslı atlet, onlann geldiği- rap ordusuna verd.jii sevinç ese-
ni görünce birer birer saydı ve: ri pek kolay anlaşıl2'bi!ir. 

- Ben, dedi, karşıma yirmi kı- İbne! Cürzi've Harunül"I"€şi-t 
ei cı-ksm demiştmı.. Halbuki siz hil'atler, alt:.r. Je rutbe teklifin-
yirmi bir kisısiniz. Zarar yok. de bulundu ise de o: 
Bir fazla olsun .. 

İb11<?l Curzi: ( ATkası var) 

- Y.a.ııılıyorsun" Dedi, Senin
le boy ölçüşecek yirmi bir kişi 
değil, yalnız bır kişidir ve bu 
bir kişi ıW benını! .. 

Bizanslı delikanlı, a-t üstünde 
k~;;ı~ına çıkan bu Arap gencini 
uzun uzadıya süzdü. 

- Allah:n üzerine ant vere
rek soru~orum, dedi, söyle se
nin adın lbnel Curzi değil mi? 

- Evet.. Ben o senin dediğin 
adaımım .. 

- İsmini ve şöl:ııretini daha ev
vel de iş.tmiştim. Fakat ben 
... ~;:1f • ... ~ ve nı u oareıe 
de seni öldün°cek kuvvdi ken-
0.u ı.;,' r .. l\ orum .. 

Haydi bnşlıyahm .. 
Mı;orak elde ve at'ıaırının üze

rinde biribirlerine hücu'l'l e:ti -
.le.r. 

Mübaveııe uzun sürdü. 
İlci tı:roi da hücumda olfoi{u 

kadar müdafaadıa da büyük ka
b.liyet göste1'iyorlardı. Hiç b.ıd 
eo ı..ııak oır yara aı.mamışLı. 

""'lra mızraklannı yere sapla
dılar. 

Kılıç~ınm çektiler. 
Havvanl•rı ·· n ter içinde ka

larak soluyordu .. 
İbnıel Curzi düşmanı üzerine 

müthiş bi:r savlet yaptı ve kat'i 

Safiyenin büyük 
kons!rİ 

Kızılay Alemdar Nahiyesin
den: 

Zelzele fe:aketzedeleTi için kıy
metli san'atkarımız Safiye 5/ 1/ 
940 cuma günü akşamJ saat 21 
de Ç€ml>erlitaş sinemasında Bü
vük bir konser verecektir. Bu 
kon,erde musikide şayanı dikkat 
bir yenilik eseri olarak meşhur 
cLadanyi• kadın Macar orkest
rası ile kıymetli san'atkarları ih
tiva eden Alatu. ka saz birleşik 
olarak cıı.:acaklar ve kıymetli 
s1n'atkarımıza refakat edecek
krdir. 
Çalınacak bir rrık milli ve kla

sik eS'rler meyanında Sadeltin 
Kavnağın cUnutma Erzincanı• 
nam eseri vardır. 

Konserden ~onra .Charles Bo
ver• in •Atmaca. nam şaheser 
filmi göste: ilecektir. 

Yalnız bir duhuliye ile görül
memis bir yeniliği havi bir kon
ser dinlenecek ve ııüzel bir film 
seyredilcce k lir. 

BU-etler sin€ma kisesinde satıl
maktadır. 

f-ik i-8-a ki-e r-iyo·ı-ouma:A-ra n-1 y ... o r .-.:m:·İ 
Sark zeizele mıntaka•ında vazife görmek üzere iki Bakteri

yoloğ"a ihtiyaç vardır. Harcırahları ile iaşe ve ibate masrafla
rı Cemiyetimize ~it olmak üzere kendiler!ne ayda 250 lira 
ücret verilecektir. Taliplerin ihtısas vesikalııriyle birlikte hemen 

KIZILAY 
Sat ı ş Deposu Direktörlüğüne 

l\fürac:ıatları ilan olunur. 

------------------·------
fstanbul Def terdarlığ1ndan 
Dosya No: 51029-371 
Fenerde Tahta minare mahaFesinde Yıldırım caddesinde 77 nu

maralı mlinhedim ev ankazı 100 lira muhammen bedel üzerinden 
ilrttırma ile s~tılacaktır. Satış bedeli nakden ve pesindir. Müzaye
de 18/1/940 persembe günü saat on dörtte MilH Emlak Müdü.·'.ü
iiünde mütesekkil kcmisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 7.5 liralık 
r.ouva1<ka teminatla muayyen gün ve saatta komisyona müracaat
ları. (10901) 

Onivers:fe Rektörlüğünden 
Trdr"s l~lerl kaleminde 50 lira. ücretle bir daktilo alınacaktır. Orta. 

mek~ ~p Irezunu olmak ve daktilo Ue çabuk yazı yazmak bilenlerin mü.ra. 
c.:ıaHarı. (25) · 

,, 

l · 
' 

lstanbul Levazım. Am i rl iğinden : 1 
Eyüp Delterdaıınd:,, 1 ııumaralı Dl!umevlnın çorap atolyclerlnde makineler 

f('in lhz:ır ed11en bina dahilinde zati çorap makine1erlle ç.ıhşmak isUyenıerto. 
Deitcrdarda. l nwnarah IHklmevJ 1'Iü düri.ıtüne müracaatları. (10894) 

İstanbul Defterda;lığ1ndan 
, Üz_~·ı.idarda Pasa Kapısında birinci orta okul binası bahçesinde 

maılı ıııhıdnm tonoz bina enkazı 20 lira muhammen kıymet üzerin
deJ1 arık arttırma Le satılacaktır. Sa tıs bedeli nakden· ve peşindir 
~fozay€·d~- 18/1/940 pe: embe günü saat 14 de Milli Emlak Müdürlü~ 
eunde mutesekkll komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat hir buquk liradır. (10866) 

Ankaz yığ·ını haline gelen Erzincan feci manzarasını muhafaz2 
etmektedir. Yukarıda.d resimlerde fe'aketin tahribatı görülüycr 
--- ------------------

inhisarlar Umum Müdürlüğündan 
1 ZAYİ: 15/9/936 tarihl! 48 Jira-

1 
lık ve 72371723 ı-14 ve 21 /l /937 ta

rihli 24 liraı: ık 7942/766854 ve 
6/7 /937 tarihli 120 liralık 9195/ 

Cinsi lllkdarı Mu.haınmen B. % 1.5 
Teminatı 

~?9501 v0 ~17 /9~8 tarihli 48 lira
Ekslllmenln lık ve 12515/995537 ve 16/2/939 

,_ '"' G-< ,ıraııK ve 1748/89156 nu-
Llra Kuruş Lira kuruş Şekli saati maralı beş kıta Beyoğlu Vakıflar 

-------------- İdaresine yatırdıf(ım karelere ait 
Demir boru v. s. 16 kalem «OO 30 30 OZ Pazarlık H makbuzları kaybettim. Yenisini 
Çelik Saç mub. eb'alta 1780 Kg-r. Pazarlık 15,30 Çıkaracağımdan· eskilerinin hük-
Bubar k:ı.nnı Z adet 1750 00 131 %5 Pazarlık lG mü yoktur. 

1- Şarln:ımc, niinnnıe VP ~r.lik sao eb'at listesi mucibince yukarda yazılı l Yervant Pekmez 
üç kalem eşya pazarlıkla. satın alınaca:ıtır. ı------ÔÔKTOR -

tı - l\tııbammen bedellcrJ muvakkat temlna.tlan, pazarlık saa.UcrJ hJzaların-
da yaulıdır. [ 

ID - Pa:tarhk 11/1/940 PeJilembc gür•ü Kabataşta Levazım ve Mubayaal · 
şube.;indcki arım kombyoııunüa )npıI:ı~a..khr. 1 

lV _:_ Şartname ve müfı·cd:ıt llsielcti her l'iiu Sözü geçen şubeden · paraslZ ı 
ahnıJbil1r. 

V - İstrkltlerln pazarhk için tayin edilen Pıı ve saatlerde ?O 7,5 gil\enme' 
paralarlyle birlikte mnkiır komisyona gelmclrrl. (10148) 

• • 

Fey~i Ahmet Onaran 
Cildiye ve sührevJye mütehassısı 

Pazar harlc her &"iln sabahlan 
akşama il.adar 

Adres' Babıali Cafaloilıı 
yokuşu kö~eslnde No. 43. Tel. 23891 

Dr. Hafız Cemal ı - Müfrcd~t listesi mucibin:!e 26 kalem muhtelif rııd&vat le
vazımı pazarlıkla satın aiınacak;ır. 1 ( Lokman , Hekim) 

L>AHlLıYt: MUT AHA::iSISI 2 - Muhammen bedeli 525 lira muvakkat teıni:latı ~9.37 liı·adır. 
3 - Pazarlık 10/1/940 ~arsaınba ~iinü saat 15 de Kabataşta 

levazım ve mübaya~t ~ubesindeki alım komisyonunda yapıla -
cajdır. 

4 - Müfredat listesi her gün sözü geçen şubeden parasız alı
nabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
_güvenme paralariyle birliktP. mezkur komisyona gelmeleri. c63• 

Divanyolu 104 
Muayenehaiıe saatleri: Pnar 
horiç her gün 2 . .) • 6, Salı, 
C1 n·nrt•si 1 ·1 ~ 1l. fılc111 .. ıv1 

Sahibi: E. İZZET, Nqrlyal Dlr~ 
A. NACİ: Basıldıfı ;rer: SON TEL
GRAF Dasınıevl. 

Teminat Tahmi!! 
9,00 120,00 Taksim kışlası Cumhuriyet Caddesi sokak 30/2 

apartman katı kirası. 
36,00 

4.50 

13,28 
61,58 

26,25 

480,00 Taksim Mete caddesi sokağında 20 No. Kışla al
tında dükkan kirası. 

60,00 Taksim kışla ae~idi aralığı sokağında 25/6 No. 
İkinci katta bir odanın kirası. 

177,00 Aksaray yangın yerinde 45 inci adada arsa satışı. 
ll21,00 Kadıkoy Cafera/:! mahallesi muvakkithane cad

desinde 3 No. D'1kkanın kirası. 
350,00 Cerrahpaşa 45 inci ilkokul binası yanında 1/5 nll"" 

maralı evlerin enkaz satışı. 
İ>k teminat miktarları ile tahmin bedelleri yukarıda yazılı em

liık 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine ı:iöre ayrı ay'ı tem
diden arttırmaya konulmuştur. İhale 15/1/940 pazartesi ııünü sa
at 14 de Daimi Encümende yapıla~aktır. Şartnameler zabıt ve mu
amelat müdürlüf(ü kaleminde ııörü'.ebilir. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektup.arı iie ve icabına göre alacakları fenni ehliyet 
vesikaları ile birl:k~ ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen-
de bulunmal~rı. ( 42) 

Üsküdar icra Memurluğundan 
Devriş oll:lu Hacının uhdei tas1rrufunda olup 900 lira mukabi

linde Porto kızı Yaırnyıpa birinci derecede ipotek yapılmıs olan ve 
deynin müddeti kanuniyesi zar1ın:la ademi tediyesi hasebiy.e reh
nin oaraya çevrilmesi yoFyle yapı.an takip üzerine paraya ı;<'vril
mesine karar verilen arazii milli vakfından Üsküdarda Se!imiye 
mana.lesinde Kavak Çeşme sokağında eski 31 ka~ı numaralı bir 
tarafı emlaki milliyeden arazi ve sahibin bostanı ve Kavak ceşme 
soka{(ı ile mahdut 3341 metıe murabbaı maa bahçe oda ve aralık 
mahallinin tamamı açık arttırmaya vaz edilmistir. 

Kıymeti muhamminesi (1900) liradır. Evsafı: dör t oda bir mut
bah, ahır. abdesthane ve harici bir m.1tbahdan ibaret kısmen tasdan 
mşa edilmiş üstü alaturka 'kiremitle örtülüdür. Bostanın iki cep
hesi tel örııü ile muhat olup do..rununda bir adet dolaplı bostan ku
yusu var~ır. Bostanda ha.en ziraıt yaplhnaktadır. 

1 - Isbu ııayrimenkulün arttı:ma şartnamesi 8/1/940 tarihin
den itibaren 39/1689 No. ile Üskü:lar İcra dai:esinin muayyen nu
marasında herkesin !!örebilmesi için acıktır. İlanda yazılı olanlar
dan fazla ma.ô.rnat almak istiyenh işbu şartname ve dosya nuına
rasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya isti: ak için yukarıda yazılı kıymetin % 75 nis
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde. 124) 

3 - İpotek sahibi a:acnklılarla di"l(er alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin ı;.~yrime-nkul ilz..•.rindeki haklarını hususiyle iaiz 
ve masrafa dair olan iddialarını iş JU din ta ihinden itlboren virıni 
gün içinde evrakı müsbii.elC'riylı: birlikte memuriyetiınize bildir
meleri icap ed€r. Aksi halde hak.arı tapu siciıi ile sab1t o:madıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttınnaya iştirak edenler arttı::nıa şart
namesini okumus ve lüzumlu ma.ümatı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

5 - Gayrimenkul 7/2/910 tari'.ıinde Carşamba ııünü saat 14 den 
16 ya kadar Üsküdar İcra memurlu '.'unda üc defa bağrıldıktan sonra 
en çok arttı: ana iha:e edilir. An~ak arttırma bedeli muham'llen 
kıymetin yüzde 75·ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan dii'er alacaklılar bulunup da bedel bunların bu ~ayrımenkctl ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya ~ıkmazsa en cok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün dalı~ tem
dit edilerek 22/2/940 tarihinde per,embe günü saat 14 den 16 va ka
dar Üsküdar icra memuı luıiu oda ıında arttırma bedeli satış is:iye
nin aacağına rüçhanı olan diğer alacaklılann bu ı:ıavri menkul ile 
temin edilmiş alacakları mccmuu'ldan fazlaya cıkmak (llrtiv e en 
cok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz. Ve satış talebi düşer. 

- 6 - Gayrimenkul kendisine ihlle olunan kimse d.,·ha! vcva ve
rilen mühlet içinde parayı ve: mezse ihale kararı fesholunarak ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arz~tmiş olduğu 
bedelle almağa razı oltıı·sa ona, olmaz veya bulunmazsa he_mcr. on 
beş ııün müddetle arttırmaya cıka"L'.ıP en çok arttırana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fa: k ve ııeçen e-ünler için yüzde 5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrı:a hükme hacet kalmaksızın me
murivetimizee alıcıdan tah~il olu!lur. (Madde 133). 

7 - A:ıcı arttırma bedeli hari:inde olarak yalnız tapu fer3it har· 
cım virmi senelik vakıf taviz hede.ini ve ihale karar pullarım ver
meye mecburdllr. 

Müterakim vere:iler tenvirat ve tanzifat ve dellfillye resmin
den mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icar.esi alıcıya 
ait olmayıp arttı: ma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra me· 
murluğu oda~ında işbu ilan ve ııös\erilen arttırma şartnamesi daire-
sinde satılacaii;ı ilim olunur. (23229) 

FOKER lraş Lıç< k'.arı 
Dı nya"ın ~r. iyi traı 

bıçakları dır. ---· 

traş bıçaklan g-eldi. Her yerde 
bulunur, markası na dikkat edınis. 

İstanbul Defterdarlığından 
Hocapasa Maliye şubesi mükelleflerinden Emir mahallesi Ham!

dive caddesi 6 No. da Sarraciye mağazasını işleten Saraç oğlu Hak· 
kıya: 

Temyiz komisyonunun bozma karan üze)'ine itirazları tetklk 
komisyonunca vaki davet 7/10/939 günlü Son Posta gazetesiyle ilan 
edildif(i halde dav~te icabet etmefütinizden defterlerinizin tetkiki
ne imkan hasıl olamamış ve 926 mali yılı verJ(iniz tasdik edilmiş
tir. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddeleri hükmü 
ııe tevfikan tebliğ yerine .ııecmek üzere ilan olunur. (72) 

• 


