
Ebedi Şef'in kabrine dün 
çelenk kondu 

\ti :.\~ara, 27 (A.A.) - Bugün Ebed! Şef '.Ata.. 
.. rı:.un Ankaraya ilk te§riflerini.n yirminci yıl
~numü olmak münasebetiyle Ankara Vali ve 
. ediye Reisi N evzat Tandoğan'ın riyasetinde 
lr heyet Etn-oğrafya müzesinl:ie muvakkat kab. 

HERYERDf 3 KURUS Maarif Vekili Hatay' dan 
lzmire hareket ettı 

· ~ giderek Ebedi Şefin manevi ıhuzurunda ta
ile e2'ilmisler -v e kabre celenkler k ovmus

-trdrr. Perıembe 28 Birinciki.nun 1939 YIL: 23 o:c SAYI: 7890 

Antakya, 27 (Hususi) - Mv.tif Vekili H;;ı • 
san Ali Yücel dün Hataya gelmi~ İskenderun. 
da belediye ve partiyi ziyaret etmiş, sonra An
takyaya gelmiştir. Vekil Antakyada mektepleri 
gezmis, 1smetpaşa ilk okulunun çay ziyafetiı~ 
bulunmuştur. '?l'Iaarif Vekili bugün İmtlre git. 
mck füı:ere buradan avrılmr~tır. 

İDARE EVİ:.Ankara. Cad.!STANBUL •Telgraf: VAKIT* Posta. kutusu: 46• Telefon: 21413(Yazt) _ 243i0 (ldare) 

Tabiatın acı bir darbesi : 

• 
ınsan 

( Ya::ı.sı 5 inci<le) 

Milli Şef'in Erzincan valisine 
çektiği telgraf 

Erzincanın uğradığı felakete pek 111ü

essir oldum. En ziyade ızllrabımızı 
ınucib olan nüfusça uğradığımız 

pek acı zivadır .. ,, 
Elazığ, 27 (A.A.) - Zelzele münasebetile 

eisicumhur İsmet İnönü, Erzincan valisine aşa
daki telgrafı çekmiştir: 
"Erzincanın uğradığı felakete pek müteessir 

ldum. Bütün millet de Erzincanla yakından ala-
dardır. Cumhuriyet hükumeti felaketin ıztı· 

~Plarını hafifletmek için acil tedbirler almıştır. 
tı ziyade ızbrabı.nıızı mucip olan nüfusça uğra
lğımız pek acı zayiattır. Diğer tahribatı milleti
iz pek az zamanda ka milen tamir ve telafi ede-
~k ve bugünkü enkaz içinden memleketin güzel 
t ı- mamuresi çıkarılacaktır. 

Bütün devlet memurlarının fedakarlık, vazi
~severlikte birbirlerile yarış etmelerini bekleri~. 
Halkın ıztırabını teskin için bilhassa manevı 

~Yalde sükunet muhafaza edilmelidir. Milleti
izin Erzincanla candan alakadar olduğu halk· 
bilinmelidir. iSMET JNONV 

lst an bul kumandanı merhum 
General Halis dün gömüldü 

r:ır cnka: yığını 1ia7lna gc?cn Erzi1ıcan"dan iki göribı1~ .---------., Millet Meclisinde Sıhhat Vekili 
z Jzele hakkında izahat verdi 

Felaketzedelere yardını içi~ 

Meclis Reisinin başkanlığın 
da gardım koınitesi kuruldu 

Vatandaşlar , hepinize 
geçmiş olsun : 

Felaketzedelere 
yardıma koşalım! 

Evvelki gece geç valdt Anado· 
!uyu yer yer sarsan bir zelzele 
bu defa da Erzincandan başlr

yarak ta. Edremlte kadar uzun 
bir hat üzerinde yer yer birçok 
şehir, kasaba ve köylerimizde 
büyük zararlar vermiş ve ne ka.. 
dar yazık ki bu zarar binlerce 
yurttaşın da hayatına mal ol
ması yüzünden acısı yürekler! 
yakar bir dereceyi bulmuştur. 

şu dakikada, HükO.ınet.ııı, Kı· 

zılaym, biltUn yardım teşkilAtı
nın her yere elini uzatmış oldu. 
gu muhakkak olmakla beraber 
bu yardımı bu kara kış ortasın· 
da daha milcsslr kılmak için he
pimize bir vazife dilştüttinü ha
tırlamalıyız. 

Ta.biatin bu şuursuz darbesine 
kurban olmuş vatandaşlarımızın 
belki hurdahaş olmuş naşları 

önünde kim.sesiz, açıkta ve belltl 
cırılçıplak kalan yavruların, ka. 

dınların, yoksulların imdadına 

koşmak için harekete gelen bu 
resmi yarı resmi faaliyete bUtUn 
kudretimizle katılmalıyız. 

Kızılay teşkUa.tı sizin az çok 
demeyip yapacağınız her tUrlti 
yacdımı en kısa zamanda bu fe. 

lAket sahalarına. ula§tırabilir. 

Kimsesizlerin kimsesi olmak, 
açıkta kalanlara bir sığınak \•er· 
mek, çrplakları giydirmelc ... Uğ
radığımız acı ne kadar bUyUk ~ 
olursa olsun, milletin şefkati 

onu unut,,turacak, onlara en bU. 
yilk teselliyi sunacak kadar bti· 
yUktur. 

Temenni edelim ki, uğradığ'ı· 

mız acı sonuncudur. 

Zel::el.eden hayli :::.arar görmii~ olan Tokat 
Ankara, 27 (A.A.) - Büyük si Alataş, bu sabah memleketimi- tir. Peyderpey malUmat almakta

Millet Meclisinin bugünkü içti· zin hemen her yerinde hissedil- yız. Aldığımız malfunata göre 
mamda celsenin· açrlmasınr müte. miş olan hareketiarz hakkmda şu müsaade buyurursanız Erzinca-
akıp kürsüye gelen Sıhhat ve İç- i?:ahati vermiştir: nın telgrafım okuyorum: 

~----------------
timai Muavenet Vekili Dr. Hullı. Bu sabah saat 2 de memleketin "Gece saat 2 raddesinde çok 

birçok yerlerinde şiddetli bir zel. şiddetli bir zelzele oldu. Bu zeJ. 
zele hissedildi. Bu zelzele tesirini zelcde hükumet konağı, ordu mü· 
en ziyade Srzincan, Tokat, Sivas fcttişliği, ordu evi, postahane ve 

, 
~. it! erh'um C1-eneral llali~tı Ufftlte alay. .d )/ 

(Yazısı i nc:ı e . 

--keisic1ımhur 
Dün Malatyada tet
. kiklerde bulundu 

Milli Şef mensucat fabri
kasında saatlerce kaldı 

( Y a...""ı$& 5 incide) 

ve Ordu viJavetierinde gösterınis· (Drı•amı fi inride) , 
1 Bir iki güne kadar 

1 9 4 o 
Vakıtın Cep Almanağı 

MUvezziinizden istemeyı unutmayınız > 
~~vvvv~~~~~~~,.,,._..~~~ 

' • 
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Dolmuş yapacak 
taksiler 

:Vaziyeti bir komisyon 
tetkik edecek 

Dolmuff müşteri taşıyacak o~ 
tomQbiller tıakkında cemiyetin 
hazırladığı yeni liste dün beledi
ye riyasetine verilmiştir. Bu lis
te üzerinde alakadar daire şef. 
Jetinden mür~klcep bir komisyon 
tetkikat yapacak, kat'i: bir karar 
verecektir. Şoförler Eminönün.. 
den Taksime ve Eminönünden 
Pangaltx ve Şi§liye 12,5 kuruşu 
az bulmaktadırlar. Şoförler E
minönü .. Taksim icin 12,5, Pan· 
galtx ve Şi§li için is kuruş iste
mektedirler. 

Cemiyet difer hatlar için de 
bir iicret tarifeıini belediyeye 
vermiştir. 

Bunda, Taksim • Beşiktaş 1 O 
kuruş, Eminönü .. Kasımpaşa 10 
kur~, Kar.aköy .. Be,iktaş 12,S, 
Beya.ırt - Atikalipaşa 5, Beyazıt 
- Şehremini 7,5 lcurııı olarak tes.. 
bit edilmiştir. 

Durak yerleri de Taksimde Ab. 
diilhlk Hlmid cact.üsi köşesi ve 
Yıldız otobüslerinin durdu.klan 
yer; Panpltıda Haylayf pasta~ 
hanesi ö11ü, Galatada Karaköypa
las üstündeki sokak, Beşiktaşta 
taksi durağı olacaktır. 

Filyoı ile Ereğli 
arasında 

KömUr havzuımn haiz olduğu 
hususiyetler ~özönünde tutularak 
Filyıos çayı manaabmdan :&eğli. 
ye kadar otm uha bir liman ad
dedilerdt bu saha dahilindeki is. 
keteler arasmda kömür ve amele 
nakliyatından bqka sair ticari iş
lere i§leyen tekmil motörlü, yel
kenll ve kürekli nakil vuıtaları 
patente ve sıhhi muamelelerden 
i<atisna edtlmittir• 

.Caialoilundaki Kız 
;ralebe Yurdu 

' C. H. Partisi tarafmdan Cağal
oğlımda tesis edilen ku: talebe 
yurdunun nolcsa.nlan ikmal edil. 
mele üleredir. Şimdiye kadar 60 
kıa talebe bydotunmuıtur. Mü
aaesc.nin r~mi küşadı önümilz .. 
deki haf ta zarlmda yapılaca.ktrr. 

Açllac~k halli 
hamamları 

Kasımpa~ ve :Balatta bele
diye tarafından fakir llalb malı.. 
sus olmak üzere hazırlanan ha
mamtar önümilzdeki ay zarlrı:ida 
açılacaktır. Bir kıann halk mec
c.ancn, blr ktsmı da ttf&k bir üc
~et mukabilinde buralarda temiz. 
lenebileceklerdir. 
~ 

· Halkevlerine spor 
levazımı dağıtılıyor 

' C. H. Partisi taraf mdan mem
leketteki bütün balkevlerine da
ğıtılmak ~ere ıpor levazımı alın· 
maktadır. Bu ma.tıemc halkev~ 
1erindeki apor tubelerinc göre 
tevzi olunacaktır. Yalrur futbol 
leva.zarm alınmam.aktaldır., 

---o
Ecnebi vapurlarda 

ı çalıpn ameleler 

l 
i 

ı 
1 

ihtikar komisyonu . 
faaliyette 1 

Bir demir inşaat malze
mesi kapatılıyor 

İhtikar komisyonu dün öğleden 
sonra mıntaka ticaret müdürlü· 
ğündc toplanarak gıda maddeleri 
tüccarlarını dinlemiş, kendilerin
den tuzumsuz pahalılığın sebep
lerini sormustur. Bu cevaplar tet
kik edilecektir. 

Diğer taraftan komisyon dün. 
kü toplantzsmda mühim bir karar 
vermiştir. Bu karar ihtikar yap· 
tığı tesbit edilen büvük bir demir 
ve iniaat malzemesi müessesesi· 
nin seddi hakkındadır. Karar vi. 
liyet tarafından bugün tasdik e. 
dilecek ve derhal tatbik olunacak· 
tır. ---o---
Fiyat yükselmesine. 
mani olacak tedbir· 
lerin hepsi ahnacak 

Demir, deri ve malzemei in. 
şaiye ithalatçılarının Ticaret o. 
da.smda. yaptrklan toplantılar 
sona. ermiş, bu üç maddenin it
halat tacirleri arasında dün ak. 
şam ayrı ayrı birlikler kurul. 
muştur. Ticaret Vekaletinin 
hazırladığı nizamname de kabul 
edilerek tüccarlar tarafından 
imzalanmıştır. 

Nizamnamelerin birinci mad_ 
deai şöyledir: 
"- Hiikı2mctin mcmlrikct ilı... 

tiyacmı tatmin vo piyasanm fi. 
yat tan.zimini temin lıu,,.u.aun.da 
vereceği direktif Zere 1ıyguıı ola.. 
rıık ~ı.!mağ• taahhiit vo kabul 
eder.,, 

Bu taahhüdü bütün tüccarlar 
kabul ederek ıiınz.alamışlardır. 

Bu madde ile ithal~t tile.car. 
lan hariçten ne miktar mal ge. 
tirttiklcrini, fiyatlarım, kime ve 
kaça satacaklarını hükumete 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Esasen birliklerin başında 
hükUınet tarafından tayin edi. 
lecek bir mildilr bulun.acağrn -
dan bu noktaları kontrol kolay. 
olacakt1r. Bilhassa hariçten 
mal ~etircn tüccarlar bu malla. 
n diğer bir tUccara. satamıya.. 
caklardır. Böylelik)o zincirle • 
me ticaret usulile fiyat yüksel .. 
mesine meydan verilmiyecektir. 
Bunlardan bllfka çuval ve c;ay 
ithalatçıları arasındaki birllk • 
ler de kurulmak üzeredir. 

Çivi tüccarları demir lthaliL 
çıları birliğe ithal edilmi§lerdlr. 
Aynca. demir ve 1aı:tan başka 
bakır, alaminyum gibi :maden it. 
halatçıları arasmda da 50 bin 
lira. sermaye ile bir ithalAt bir. 
liği kurulması kararl~mışttr. 

Kurulan birliklere derhal ban. 
kalar tarafından akr~ditif a. 
çılacak ve hariçten mal getJril. 

iYirmi yıl evvelki Valat mesi için ecnebi firmalarla te • 
----------.., .. ~ .. ·-· masa geçilecektir. 

J.imannnıra &elen ecnebi va • 
purlannda ~ 270 tahmil ve 
tahliye mnelai dün liman i§let • 
ınesi umum müdOrlUfUne müra -
eut etmif1er, iki aydariberi ve • 
rilmiyea fuS. buııç vergisi ke
sintilerini istarütlerdir. 
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Haydarpqa çayın 
Hayda.rpap çayın maliye tarafm. 

dan .Anadolu oimenditer kumpanyası_ 
u fer&I edilmektedir, Şlmendıter 

mannra aaha.smı genJştetmek 1lzere 
bu çaymn fstinıJW altı yedi aene ev. 
vel tekarrilr etmi§tl. Şimdi de o za.. 
mantl bedell ferat 1lzer1nden mu~ 
melen icra edilmektedir. 

Perıecnb., Cuma 
28 f. KAn.129 f. KAn. 

17 Zilkade 118 Zilkade 

Kasım !5l K.ıqm 52 

Vakitler Vasull Ezani \'UHIİ E1ıı111 

Güııeşin 
7 25 2 37 7 23 2 37 doğu,u 

Öğle: l2 16 7 28 12 JG 7 29 
lllbıdl: a as 9 48 14 36 9 47 
..ü&aaa: ıtı (.\ l.ı o:> ıa 48 ız oo 
TWar! llM l 39 15 ~ l &O 
~k: 1 ST J.2 Gı:> :ı :ss u ~o 

Bu işleri hal için şehrimizde 
kalan Ticaret Vekaleti ihracatı 
teşkilatıandlrma mtidürU Servet 
Berkin ile iç ticaret umum mü. 
dürü bu akşam Ankaraya dön~ 
müşlerdir. 

-o-
Pamuklu kumaşların it· 
haline dair kararname 

Gümrüklerde biriltmiş sun'i i. 
pekli karışık pamuklu kumaşların 
ithaUı1e dair kararname alakadar
lara bildirilmiştir. Yüzde yirmi 
miktarında ipckU kanşık olmak 
şartiy1e bu pamukiutar tam pa
muklu kumaş addedilecek ve ten. 
zilatb tarif eye tabi tutulacaklar. 
dır. Yalnız bu malların 22 kanu
nusa.'1..iye kadar gümrükten çekiL 
meleri prttır. 
Yabancı askeri ataşeler 

lim~n reisliğinde 
Fransız ve İn~iliz askeri ata•e

leri c!ün tsttr.b~I fonan reisi Re
fik Aycntur'u ziyaret etm.işlertlir . 
Akdenh:e çıkan gemilerin mütte
fik clor'anmalar tara!ından yapı
lan kontrollerine ait görüşmeler 
~ec;tiği t;;.hmin cd:Imektedir. 

Okullarda öğleden sonra 
tatbikat yapılacak 

l\Iaarii Vekillisi orta tedrisat mücsı;;eseleı-ini talebeye 
valnız kültür ve naıarl malumat veren müesseseler <leğil, ay
;ıi zamanda bir meslek ve sanat bilgisini veren, bu zeYki taıe. 
beye aı-ıloyan müesseseler haline koymak: için tetkiklerde 
bulun nıaktadır. 

Vekillik ~üı·a kanrile bu vaziyeti bir kat daha takYire 
etmiştir. Yalnız bu !tarar hcnltz tatbikat sahasına konacıık ka· 
rlar tekemmül ctmedlğiııden önUınüzdeki ytla. hnakılmıştır. 

l\1anrır Vclci1liğl bu mlihim mevzuu ctraflr sıu-cttc incele· 
mektedir. Talebeye oku11ıırda atölye faaliyetl tesis edilme>sl 
ve öğleden ıonra mlltalea snatlerinde bu atölyelerde çalışma· 
Jarr dlisünülmeJ{te<Jiı'. Atölyelerin çalrşma. prograrur, te.c;is tar. 
zı ,.e ~lişkiltıeri Uzerinde kati neticeler ancak Vek:llctin tet-
kikinden sonra belli olacaktrr. . 

At<5lye faaliyeti; marangoz, demircilik, tesviyecilik gibt 
valnız bu faaliyetlere inhisar etmiyecektir. Ayni zamand11 
tezyini atöh·c faaliyetine de yer \"erilecektir. 

•Ur 
ile 
tıa 
1tıa 
lrıg 

.Y ezan: Hikmet Münir lec 
t 

M ubarrir arkaclaşımu: Fikret b' 
Adil, Yeni Mecnıua'mn bu <t 

haf ta ki say1smda hazin bir hldi- -tr 

B • k sedtn bahsediyor. Buna bir haile en e Ş 1 ta Ş ta de diyebiliriz: Pariste genç bir r. 
ressamımız ölmil§tü. lale Aa.f a 

b 1• r e ro ,· n adım taşryan bu kabiliyetli &en~ ~. 
kızın, orada çalıstıft müd~e ılı 

1 h · d meydana koyduğu eserler, bugün tn ima At anesı mey ana blr ıtaıyan muharririnin eıhi~er- e 
. ~ 

Çıkarıldı l mış: . 
Italyan muharriri son zaman 4 u 

Emniyet müdürlüğü kac:akcılı~ Iarda bir kitap neşrederek Hale ~n· 
şubesi bir eroin imalıi.thanesı 1 Asafm hayatına dair pyanı elik· ~ 
meydana c;ıkannıştır. kat hatıralar nakletmi!. Aynca ~n 
İmalathane Beşiktaşla Tuz . ı ı~tanbula !~zarak, merhum Hale- ~ 

b3ba caddesinde Kabakçı Hay. ı "~.n'. kendısın?~ m'.:11fuz bı.:tunarı y 
rettin sokağında Ostro • Türk buttln c~crlerın.ı, ~on.dermege ha· ı b 
tiitlin şirketi ustnba~ılarmdnn zır oldugunu bıldırmış. 1 
!bral1imin evindedir. tbrahimin Hale Asafı şahsan tanımazdım. ~ 
bir de ortağı vardır. Bu K:ıba- Fakat on:n küçük, nahif v.ücudu- i 1 

taş lisesi talebesinden 20 ya.5ın. n~. ~eyoglun-:1~ açılan ~es~.~er.: k 
da Şaclidir. Evde bir çok mal_ gılennden bınnde go;dui~~ f 
zeme ile 15 kilo afvon bulun _ hatırlıyorum. Sanatın agır yülri.i· 
muştur. İbrabirnle Sadi yaka _ n~ tah~.~l ~~bilen bu . ~~ l\ 
lanmıştır. Eroini Şadinin imal vuc~t. gunun bınrde uzvıyew;1 ~i 
ettiği anlaşılmıştır. Ttahkikat kemırımğe başlıyan .amansız hır f~ 

Belediye depolarında yde",·albma•;;ku.ı~r. :~~~;::;.;:;;::~~,il~.''"·~· · gecesı fÇln "'Pans gıbı bır &anat muhitinde 

Sat 11 an k O• • m u· " rl er Nakil vasıtaları huşusi :::a~~:1::r~~s;:e:ı.Q g~; 

iktısat Müdürünün beyanab 

Muhtelif mıntakalar için 
f iatlar tesbit olundu 

Belediye depolarmda kö:n~r fi.

1 

kömü~. ·· halka fazla fi~atla ftatan 
y.atının hususi depolarda.Jn fiyat- her kım olursa olsun şıddetle ce
tan ldaha pahalıya sat,ldıfı iddia- zalandınp, kendilerine ~dem.1 
lanna karşı belediye iktlsat mü. l kömür vermiyeceğtt. Bu fiyatlar 
dürü Saffet Sezen dün sunlan Yerıikapı ve Unkapanr için de 
a<Sylemiştir: ~ aY!lıd.tr. ltadılcöyde ve UıkUdar-

"BcJediyen.in depolarını açma· da Sömikoku 23,5 liraya sata,bile-
dan evvel ~ehitıde Sömikok ve cek1ercli~.. .. 
Karabük kokunun tonu 30 • 35 - Karabuk kokunu mutavanıtla· 
40 liraya satıhyordu. Biz depola- l"a 215 lira 25 lruruJtan vereceğiz. 
rımıda nlllmlık vadfe.İfte bqJa- Biz: bu kömürün tonunu depolarr. 
yrnca hususi depolardaıld kömür. mızda 27,S liraya atıyoruz. Mu
ler ortaya çıkarıldı ve tabiatiyle t~sıtlar .ancak 28 liraya uta. 
fiyatlar da indirildi. Biz Beyoflu bileceklerdır. . 
mmtakası için kaymakamlık bina- Bundan batk:a halka hizmet ol· 
sı altındaki depomuzda Sömiko. mak için yanın tondan aşağı oJ. 
kun tonunu 22,5 liraya aa.tıyoruıı:. mamak üzere Kuruç.eşmeden .. h~r 
Kadıköy ve Usklldarda ise 23,5 isteyene 21 lira 5 lruruıtaıt Somı
liradır. Yarından itibaren Kunt· kok vermeye hazırız. 
çeşmeden mutavassıtlara da kö. Karabük ilrokunu da 26 lira 25 
mür vermeyi kararlqtn'dık. Ku· kuru1ta.n vereceğiz. Elimi.zkle 2 
ruçeımeden Sömikokun tonunu bin .. ton Sömikok, 4 bin t°!' ~ 
yirmi bir lira bet kurup verece. n:bük koku vardır. Tabıatıyle 
ğiz. Ancak mütıvanrtlar bu kô· nakliye alanlara ait olaca.lr.tır. ls
mürün tonunu Bqiılrta1 ve Fatih teyen depolanmı~dan. ııteyen 
mıntll:alarmda yirmi ilç tlradan Kuruçeımed~n kömürilnü ala.bi. 
fazlasma u~Udır. Bu lir.'' 

Profesörler memlekette konferans vermeğe 
çıkıYor 

lstanbul Unlverıitell profesörlerinin üniversite haftasın· 
da vereceklert tonferanıların rerlert ve me"'zulan rektörlük 
tarafından tesblt edllmfftlr. Üniversite haftası kA.nunuMnlde 
başlJyacaktır. Konreranıları yabancı profesörlerin vermesi 
için kendilerine tebliıat yapdmtştır. Konferanslar ilk olarak 
lımtr, Adana, Ankara. Bursa, Konya vilı\yetlerinde verllecek. 
tir. Vakit kaldıfı takdirde diğer villyetlerde de verilecek.Ur. 

1 KISA HABERLER 
Şahirde: 

* Sovyet ticaret mtimessUleri dün 
mınt.a.ka ttcaret müdOrll A\'lli Sak· 
manı ziya.ret ederek kendlıılle uıun 

müddet gö~lltlerdir. 
• Evvelki gUn Hayda.rpqa istu. 

yonunda To~ trenfııden çıkan Meli. 
met tsmlnık blrlnln vazlyetin.deıı 

şüphelenen gümrtlk muhata.u me· 
murla.n yıı.nmdakl iki ealldIJı ara· 
ınJşla.r, 80 kilo kiSylll ılgarası but. 
muşlardır. 

Memlekette: 
.;; Ba.ltkelirde Smdırıı üaerüıdeld 

Tepecik çaymı.n yük.selmeııl durmuı. 

tur. Muntazam a.ferlere tekrar ba~· 
lanmıştır. 

w Tokı.t villyeU maiyet memurlu· 
ğuna. Tol\at Cumhuriyet okulu sa,. 
ögretmenl l'..em?.I Karakol tay1n edil. 
rıılştiı. 

• ı:Jend.11' ~e.:uı ci\'IU'Jıldald birçolı 
traylerde ~. &ltm ve k&ııllr aıa

denleı·i bulundu~u ıölttıen emare· 
tere rastgclinmi,tır. 

* Kayma.kan\ Emin Kök.satm 
Arapkirde muvaf!aJdyetle çalı§tığı 

haber veriliyor. Kaymakam birçok 
kua yoUa.rmr tAınir etUl'dlğl gibi 
l.l!!rt bir me1!bıtha da. yaptmruştır. 

• Boyabada Uç saat mesafede Arim 
köyünde bir cinayet olmu~ Tevfik oğ. 
tu MehmeUe HUseyin oğ1u Ahmet bir 
çakı Jtı.znndGn kavga etmltler, Ah
met Mehmetli vuraralt öldürmUştUr. 

* Konya.da taı:ıe. fiyatı& makara 
toplayan Sarve.no Sritnç tatmU blr 
Ermeni ha.kkmda ta.h.lttkats. b~la.n
tlığ"c haber verilmektedir. Sarvo.nç ta. 
tanbuldaki diklrnheııesl lçin makara 
mOb&yaaıruıa çıktığmı ıöylemelcte, 

vfJ!yet ~ bunun düpedüz bfr thttk9.r 
oldu,-unu iddl:ı. etmektutlir. 

* J:sld• wuın aatıııarı 17 ıxulyon 
lirayı bulmU§tur. • 

" Sivasta. yoksul çocuklara yeniden 
)'ardını edilml,, :lZO y&vruya elbise ve 
aya.kkabt dağıtılmıştır. 

"' stv..ıa i'artı ıııuteuıoı Zlbnl 
OrMa '1Jl..vet ft ıraza parti lflerbıe 
btıyilk bir itin& ve dikkat gôsternıel<
tedir. Halk pek memnundur. 

seferler ihdas etti ölümle çarpışmasına ra~en bir' 
çok eser veren ve eserleri Parisin 
bir~ok sergilerine kabul edilere" 
teşhir edilmiş olan Hale Asafırı 
tablolarından mürekkep bir scw 
gi açalım. Buou gelecek senenin 
31 Mayısma kadar yapabiliriz. 
Çünkü Hale, o tarihte öldü. Gü· 
zel Sanatlar müdüriyeti ile, Aka
demi bu işe önayak olmaCıa. bıJ 
borcu ödemiş olacaklardır kanu .. 

Vesaiti nakliye idareleri yılba. 
şr gecesi için hususi bir tarife ha
zrrlamıılardır. 

Pazar güıtii gecesi köprüden 
saat üçte .kalkacak bir vapur Hay 
darpaşa, Kadıköy ve bütün adala
rak uğrayarak bütün adalara gi. 
decektir. 

Yine saat üçte Boğaziçine kat. 
kaçak diğer bir vapur da Ka.nldil
Jiye kadar Anadolu sahili iskele. 
lerinc. buradan Rumelihisarına 
geçerek Kavaklara kadar bütün 
iıkelclere uğrayarak gidecektir. 

Tramvay idaresi de o gece, geç 
vakitlere kadar her tarafa araba 
itletecektir. 

Sirkeci ve Haydarpaşa banliyö 
trenleri de bu §Ckilde tarifeler ha· 
z:rrlamışlardır. --...()..--

tindeyim." 
Fikret Adil, mezkur sergiye. 

tabloları temin edecek olan kadir• 
şinaş, vefakar İtalyan muharriri .. 
nin de çağınlmaaıru teklif ediyor. 

Bu hadise, bize, yalhız Haleyi 
değil. vaktinden evvel ölmiiş, di
ğer birçok rusamlammrm da ya.
ziyetini hatırlattı. 

Baka mümkün değildir vakıa 
devranı fanide, 

Fena amma be.laYt mahzdır 
vakti civarude .. 

İstanbul kumandanı 1 zınG~~:~:ı1 ~z ~: t 
ni toplu bir halde tC§hir ve~ 

merhum General ! haklarında . toplan~lar. tcrtı"bine 
pek ehemmıyet vcrilmıyor: aa.rn· 

Halis dün gömüldü 
Dünkü sayımızda vefatını tc. 

essürle bildirdiğimiz İstanbul 
komutanı Korg~neral Halis BT. 
yıktaym cenaze$İ diln askeri me. 
rasimle kaldınlmıştrr. 

Vali Ye belediye reisi Lutfi 
Kırdar dün saba.h merhumun E. 
mirgcllıdaki evine gitmi§ ve ai. 
lesi efra.dma. taziyetlerini bil. 
dirnı.iştir. 

Cenue saat 11 de Gülhırne 
hastanesinden c;ıkanlmış, top 
arabasına nakledilmiştir . .Mu -
a.zz.am alaVln en önünde matem 
ba vasr çalan askeri bando, ar. 
kasında başta Reisicumhurun, 
Millet Meclisinin. Genelkurma • 
yrn, ~vekaletin olmak Ü7.ıere 
Parti, İstanbul kumandıınlığr, 
vilayet., belediye, halkevleri ve 
diğer re!!ntl ve huım!!i teşekkül. 
lerle merhumun dostiarr tara . 
f mdan gönderilen 50 den fazla 
çelenk bulunuyordu. Çelenklerin 
arkasında Türk bayıağın.a ~arıL 
mış ve top arabasına yerl~tL 
rilmiş oJıı.rak merhumun ccna. 
zesi geliyor ve onu başta gene.. 
raller ve vali Uıtli Kırdar ol _ 
mak ti.zere askeri erkan Ye 7.a. 
bitler, Parti müf ett~i. Tevfik 
Fikret Sılay merhumun dostla. 
n, askeri mektepler ve aakeri 
kıtalar takip ediyordu. Alay 
Sultanahmedi takiben Divanyo. 
luna. çıkmış ve Beyazıt& gidile. 
rek cenaze nama.m orada. kJlm
mıştrr. Cenaze namazından son.. 
ra Şehzadeba.şı, Fatih yoluyla 
Edimeka.pr mezarlığına gidile. 
ı.-ek merhumun ııifı ebedt met. 
feniııe g~lan içinde bıra. 
kılı'nıftır. Şiddetti ve ıilreldi 
yağmura rağmen ~rhumu ee • 
ven binlerce dostu dakJkalarca 
mezarlıktan aynlmıvarak aziz 
Iıatırumı anmıotardır. 

Ordumuza., merhumun ailesi 
ve dostlarına en derin ta.zivet~. 
rimizl tekrar bildirir. merhuma 
Allahtan mağfiret dileriz. 

rrm. 
Mevcut ressamlarımız, grup 

grup ayrrlmışlana da, yalnız; e, 
&erlerini teşhir için bu teıJciJatı 
tutuyor gibidirler. kabında, ölen• 
lerl aralarmdan çıkanyorlar. Da
ha geçenlerde merhum Halil "P.a• 
ş.a" nın tabloları bir sergiye alın• 
mamıştt. Usul dola.yısiyle ~ 
herhangi zaruri bir eebeple 'b\S 
defa mümkün olıruyabilir. F~t 
niçin, yalnız Hah1 "'Paıa" n.m t: 
ıcrlerinden mürekkep bir serıt 
açmayÖrlar? Sanatta hodbinliğe 
belki müsaade vardır. Fakat i~4 
timai hislerimizde daima diğer' 
kam olrr.alıyrı:. Yalnız Hale A· 
saf.ı.n değil, Halil "PaJa" nın d.a· ~ 
geçenlerde ölen Sermedin de. MtJ, 
hiddin Sebati0 nin ve daha hatırt• 
ma gelmiyen kaybolmuş diief 
ressamların da sanat metrü,k.atı.rıı 
toplamalr, meraklılara gösterme· 
li, himayede ku,ur etmemeliyiı· 
Zira o eserler arasmda. çoktast' 
dır beklediğimiz ve bazılannıf'I 
tekrarı için daha uzun miiJ~t 
bckliyeceğimiz "sanat istülbali .. 
mizin ebediyet sırları" buluna .. 
bilir. 

Limanlarda birikmiş 
ihracat ~yaları 

Deniıyollarını~ Tarı vapurıı 
Akdeniz limanlarında top~ 
yükleri almak üzere Me~ ıit
miştir. 

Vapur bütün iskelelere ufray•• 
cak, oralarda birihn ve wpuı'• 
ıuzJuk yüzünden naldedilemiyeıı 
ihracat eıyatannı alacaktır. 

Samsun vapuru da idare tara .. 
f mdan aym it için 1draJaıumttsı'· 
Ya.kında Menine pxeektlr. 

o • 
Parti kaza kongreleri 

C. H. Partisi kaza lton~loril'i 
den Kartal kongrcai c~ 
günü 14 de. Eyüp kanırta ı--
gilnll 10 da yarırlacalctrr. t 

Kongrelerdeki di! .. kler vitare 
idare heyetince tefrik olunup a• 
!akalı yerlere bildirilecektir. 



·r Alman mecmu- J 

sının tahrikleri ı':: 
.-ımı11~----.. 
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(Dünkü sayımı::dan devam) 
ıı •özlerin ifade ettiği mana 
lir: .İngiltere Akdenizde İtaL 
ile bir harbe girecek olursa 

adalarına ve Türk liman-
. büyük ihtiyaç hissedecek .. 

gılterenin Türkiye hakkında 
tdiği siyasi emeller hakkında 
londrada pek az ve pek umu-

Fon Spee batmadan 
yapmıştr? evvel neler 

Bir romancı ve 
dünkü zelzele 

Etem tzzet'in romanlarında ' u 
şekilde bazı yi.ıksek edebi tasvir. 
lere ve hareket tahlillerine te
saduf edildigi söylenir ı 

•·Elleri arka11nda odada hir 

bir şekilde konuşulup yazıl
tadır. Yani bütün küçük mil. 
~n tali.hi. ile olduğu gibi Tür. 
~.ın talıhıle de İngiltere meş
ur. 
~kat diğer taraftan Binbaşı 

· Polson Newmon isimli bir 
iz muharririnin "The Medi
ean and ist problems" bize 
leyi daha açıkça göstermek-

u. muharrir Türkiye ile fngil
ın biribirlerine yaklaşması 
unu şu suretle izah ediyor: 

u fCY bizim İran ve Rusya 
Ylaıtıracak ve Hindistanla o-
tır. Iraktaki vaziyetimizi 

Ylattıracak ve Hindisatnla o. 
bağlarımızı kuvvetlendirecek
~o.nra da Mısırdaki vaziyeti. 

. •Yıleşecektir. Mısırda bizim 
iyetimiz lehinde olan ve 
ı:kından bulunan yüksek 
bıze daha fazla bağlanacak. 

gilizlerin Türklerle anlaşmak 
]erinin bir vazifesi daha 
İngiltere gittikçe kuvvet

Almanya ile son yıllarda 
llih bir anlaımahğı ictinap 
ınez bir zaruret olarak kabul 
Ye bunun hazırlıklarına giri

• neticenin harbi umumide 
iu gibi pek de garptan alına. 
tafı kanaati de fo.gilterede 
lcmiıti. 
lyanın daha ilk gününde 
faal bir surette iıtirak ede. 

tartım kat'i sayarak İngilte. 
li'ranaa erkinıharbiyesi neti. 
Akdenizr.le ve Balkanlarda 

isteyen bir harp planı ha· 

dair Korsan kruvazörün malumat • 
genı macerasına 

Alman cep kruvazörü Grc1t 
Spee'nin kendi kendini batırması 
bütün dünyanın nazarı dikkatini 
bu batan gemi ve Montevideo ci· 
varındaki deniz muharebesi üze. 
rinde topladı. 

Alman kruvazörü 30 Eylülden 
13 Birindkinuna kadar Cenubi 
Atlas Okyanusuyla Hint denizin
de tehlikelere göğüs gererek u
zun ve meşakkatli bir sefer yap. 
tı. Zaten bu gemi bu maksat için 
yapılmış on bin tonluk üç zırhlı
dan birisidir. 

Kruvazör 30 Eylülde Pernam 
Buku sahillerinden hareket etti, 
ilk işi 1.700 tonluk Kleman vapu
runu batırmak oldu. Bu muvaffa. 
kıyetten sonra Atlas Okyanusunu 
cenubu garbiden şarka doğru bir 
baştan bir bap kadar yardı. Yo· 
Ju üzerinde rastgeldiği her gemi. 
ye taarruz etti, batır:lı. Sonra Af. 
rikanın cenubundan dolaşarak İ
kinşitefrinin birinci günü Mo. 
zambik kanalının meth ·· de gö
ründü. Burada 1.250 k Af. 
rikaşel İngiliz gemisinı yakala
dı ve batırdı. Sonra Madagaska· 
rın cenup sahillerine uğrayarak 
seferine devam etti. Gelirken ta
kip ettiği yola müvazi bir yoldan 
geçerek tekrar Cenubi Amerika 
sahillerine doğru yollandı. Bere-
zilya sahillerini bir baştan bir ba. 
şa dolaşarak kendisini bekleyen 
akıbete doğru ağır ağır yollandı. 

Graf Spee batırdığı gemilerin 
tam bir listesi henüz yapılmamış
tır. Fakat bu zırhlı, İngiliz ge. 

1 KlEt1AN 30 hliiW. .. attı 
2 HH'on&eh l &.7 1'1 t.trin • 

&AIHLfA 9'.J 
3 HUNTSMAN tlt.t5 • • • 
4-TAEVANNİO" 2t • • • 
5 AfllİCA SHELL t5 l~fft-• 

6 MAPİAw.,6 l~ ~ 
7 Dorik ~ 2 Jo: ıc-.rt 
8 TAIORA 3 • • ,. 
9 &trffnNtph b"8 nolcta. 

da bah"ldı. 

Grnf Spee korsa.o kruvazörünün üç a) zarfında takip l'ttltl M'~ r üzerinde batırdıtı cemllerl gösterir harita.. 

Marmara ve Ege'de 
lodos fırtınası 

200 tonluk bir yelkenli parçalandı 

l rakyada m~ndıra 
faaliyeti 

Koyunculara 300.000 
liralık a vana verildi 

battan bir baıa dolaııyor, ıir•a 

1 
tçcrek o rünlcü razeteyi okuyor
du.'' 

''Saat biri ,çaldı: Dan, dan, 
di\n..'' 

Dün de zelzeleye dair üstadın 
gazetesinde okuduk: 

" Birinci zelzele pek tidcletli ol 
muıtur; duvarlardaki avizeler 
aallanmıı, resim çerçeveleri yer
lerinden oynamııbr!" 

E:lcbiyatta bu çeşit tasvirlere 
her halde ili tasvirler itlik olun.. 
sa gerektir. Zannedersek gazete
nin muharrirleri sahibinin boyun
dan pek geri kalmak istemiyorlar. 
Laf değil, edib gazetesi bu 1 •• 
Bir yazı ile bir mec· 
mua batıran muharrir 

"Afrodit'' meselesi kapandı mı, 
kapanmadı mı? Bu henüz belli 
değil. Yalınz birinci sulh ceza 
mahkemesi tarafından fikrine 
müracaat edildigi zamart müsteh. 
cen olduğuna dair rapor veren 
İbrahim Hakkı Konyalı Son Pos. 
ta gazetesine açık bir mektup 
göndermiı. Elhak pyanı dikkat 
bir mektuptur. Bu hususta ken· 
ldisine müracaat edilmeyip de ki. 
me müracaat edileceğini efkirıu
mumiyeyc soran muharrir hatcf· 
den bir cevap almamış olocak ki 
cevabını yine kemlisi vererek 
föyle diyor: 

"Adını bile tarihten alan Af· 
rodit kitabı mahkemece tetkib 
lüzum rörüldüiü vakit İmzalı 
Türkiye kadar l'arpte de tanınan 
lmhim Hakkı Konyab ehli w. 
lcuf olarak aeçilmiıtir." 

dar. 1938 eylül buhranı za
da bu hususa dair muayyen 
iftaat da oldu. Fransız 

arı Savva ve Lombardiyaya 
ırkcn İngiliz donanması :t. 

L:~"! ıarp sahillerini abluka 
~rdıman edecekti. Aynı 

ı.r inaijiz ... ı;:......, ..._ 
Çanakkale boiazını geçecek 

~üttefiklerin garanti verdik. 

mileriyle harbe tutusurken üze. Evvelki gece yarısından sonra 1 malUmat gelmiştir. 
rinde altmış iki İngiliz esiri var- Marmara ve Ege denizlerinde bir Buna göre, 200 tonluk bir yeL 
dı. Bu esirler geminin batırdığı batı lodosu fırtınası çıkmıştır. kenli motör Alaplı civarında ka. 
dokuz İngiliz gemisinden alın- Kaza olup olmadığı hakkında ali- yalara çarparak parçalanmış, i· 
mıştı ve bunlarıa yedisi Hunts~ kadarlara mallımat gelmemiştir. çindeki mürettebat tamamen bo
mam, Aşela, Travanion, Dorih ı Yalnız dün limanımızdaki vapur ğulmuştur. Cesetleri bulunanlar 
star, Afrıkaşcl, Ne11to.n Bık ve 1 seferleri teehhürlc yapılabilmiş- icin büyük bir cenaze merasimi 
Su . . . • 

Edirne, (Hususi) - Trakya
daki mandıraların 939 faaliyeti 
müsbet bir şekil~ geçmif ve 
mandıralar bu sene geçmiş sene-
lerden üstün bir temizlikle ve 
programlı bir surette çıhtmıılar. 
dır. 

Aman dikkat azizim Konyalı f. 
f stanbulda sizden yükffk bir dr 
kule olduğunu unutmayınız. 

Daha apfıda da ıu aıralar 
var: 

"Ben birçok yuılannu tanın· 
nuı bir mecmua olan Y eıdia\indr 
neırederdim. O ftlrit Semih Lut 
finin Perıembe adlı bir mecmua 
........ 'M ... ılıdlr .......,,.... 

omanyanın Tuna manaapla. 
<laha Alman donanması ye· 
t en işgal altına alacaktı. 
C~k~c Almanyanın cenubu 
ı~tıbatını kesme işinin te-

Cdılecefi zannediliyor ve ge. 
af da şimal denizinde ablu
bırakılıyordu. 

il en ufak tcferrüata kadar 
ca dütünülmüı olan plin 

~hepten dolayı tatbik sahası 
. dı. Evveli Alman • İtalya 
~ mesaisi dolayısiyle besle. 
1 olan iptidai tasavvurları !
akamete uğrattı. Saniyen 

il garp devletleri tarafına 
yip Almanya ile muahede 
· ve salisen de Almanyanın 
yaya kartı mütemadiyen 

- · l~n.an hücumu v~kub!"llma
ıJikis Alınan hükumetı ce. 
şarkinin bitaraflığını hür· 

töıterdi. 
üç prtın tahakkuk edeme. 

>iizünden Türkiye için düşü. 
. rol de ıuya düttii. An. 
ile garp devletleri arasında
llahede aktedilmit ve Türlri. 
Hatayı tcrketmek suretiyle 

t bir ava.na verilmiı olduğu 
ltaJyanın alacağı vaziyette 

en bazı ihtimallere kıymet 
~ıği için olmuıtur. tdgiliz 

ı uzaklar için de çahıı
llu paktla cenubu prki plan. 
Ortadan kalkınca, İngiltere. 
~Usyaya yeniden yakınlaşma

Türlriyeyi bir mütavassıt 
ltuıtanmak teıebbüsün.de bu
ğunu aöyliyen 11İzvestiya" 
etinin belki de hakla vardır. 
ınrru ekseriya bizzat Sta
alan bir M09koya gazetesi 

l?ı olduğu veçhile Rusya ile 
ya arasını yeniden açmak 

ttıerini pddetle reddetmittir. 
: İngiliz anlaşmasının Av. 
ihtilafı bakımından şimdiki 
et için ancak farazi bir de-
~ bunWl' sahası Polaen 

on'un sözü reçen izahatı
tCSre oldukça geniıtir. 

(Daha var) 

Olüm 

ndrr. . .. sa , e k p •lf~u vapu f; ı • 
Alman cep kruvazörilnün de. den Yalovaya hareket eden Mal kında ıcbrimb:e dün de yeni ma· 

niz ticaretine verdiği zarar, ilk tepe vapuru Heybeliden ileri gi- JCımat gelmemiştir. Artık gemide. 
tahminlerin aksine olarak bir \'.lememiş, orada yatarak ancak kılerin tamamiyle boğuldukları 
hayli büyüktür.' Kruvazör ko. akşam saat 16.30 da hareketle anlatılmıştır. Çünkü kurtulan ol
layca ya.kacak madde bulabilmiş Yalovaya gitmiştir. muş olsaydı derhal alakadarlara 
olsaydı, faaliyetinde devam ede- Gecen fırtınada Karadenizde tel~raf çekilecegi tabii göriılmek
bilir ve bu zarar listesini daha çok bulunarak limanlara sıgınan va. tedir. 

~- .. ~ eBJRrta-a
rulenJer ise yeni bir emirle bu Onu tutturmak ve revaç ......nelı 

için benim imzamı lrulla..-lr İl· 
tedi, kendiaine yazı nrmem icin 
aylarca ılftl' etti. Araya hatırlı 
adamlar koydu ve nihayet itenden 
bir tek ,azı alaltildi. Bir Wt11 
sonra da mecmuası sürümsüzlük. 
ten bath." 

yükseltirdi. Graf Spce'yi petrol purlardan Ankara vapuru 24 saat _M_e_hm __ e_t_A_ki_" f-iç_in__,,b_u_gun_"_ 
yüklü Formoz isimli Fransız. ge· rötarle dün limanımıza gelebil- h I I 
misine, kendisinin de tehlikelı ol. miştir. j tifa yapı ıyor 
duğunu bildiği hal~. saldırması- Güneysu vapuru da yine bir Bugün Şair Mehmet Akif'in ö-
na se-bep, yakacak yokluğu ol~~- gün gecikme ile cuma günü gele- lümünün üçiincil yıldönümüdür. 
ğu tahmin ediliyor. Bazı İngılız cektir. Kaı:adenize giden Cumhu- Bu münasebetle sabah saat onda 
gazeteleri bu geminin bir yem o. riyet vapurunun dönüşü de bir Universite gençleri tarafından E. 
Jarak hazırlandığı ve Graf Spce· gün rötarlı olacaktır. dirnekapıdaki kabrinde merasim, 
nin önüne çıkarıldığı fi.krinded~r. Geçcnki büyük fırtınada Kara. akşamda saat beşte Universite 

Alman cep kruvazörü bu sahıl- denizde vukua gelen diğer bir fa- konferans salonunl:la bir toplantı 
de çar'8mba günü sabahı İngiliz cia hakkında da dün limanımıza yapılacaktır. 

bandıralı Ajaks kruvazörü tara.. ==-=-========================= 
fından görüldü ve derhal telsizle niz harbine phit oldular. 1 Bu sırada Ajakı ve Aşil çek 
civarda bulunan iki İngiliz ge- Alman gemisi yakacak kafi ma. cüretkiran-c bir taarruza geçme. 
mis~ haber verildi. Geminin in- zotu olmadığı için açıklara !doğru miş olsaydı Ekseter bir müddet 
tihar eden kumandanı ise kendi. açılıp İngiliz gemilerinin önünden sonra harp sahasını terkedecek ve 
ıinin ilk defa çarfimba sabahı bu kaçamadı ve kumandanın kendi kruvazör şimal yolundan belki de 
üç kruvazörden en kuvvetlisi olan tabi_riyle "Ölümle mavi v.e derin kendini kurtaracaktı. Fakat iki 
Ekseter'i saat altıda gördüğünü d rt k b h 1 . e~ız arasın a sr ı_şmış ır . ~ • İngiliz gemisi kesif bir duman ta-
söylüyor. Yakacak petrolünün de kal_dı .. Bu ~~zıyette gemının bakasiyle yaptıkları sis perdesi 
çok az kaldığını ve petrol vermek yapacagı ıı dutmanlarının en . , . . 
için kendisini bekleyen nakli~e kuvetlisi olan Ekseterc saldırmak altında gızlenerek S~~e ye bır mıl 
gemisini bulmak icin Monte. vı- b t a k d" - d"" man yaklaştılar. Kruvazor bu yakın 

b i
ve. 0

1
nu ala ır kra 

1 
ıkg~rd. uşİk" • ateş arasında İngiliz kruvuzörlc. dco limanına girmek mec urıye· any e . y nız a ma ı ı. ı ge- . . • 

tinde olduğunu ilave ctdiyor. mi arasında şiddetli harp çok u- r~n.e bır ~ah~ saldırdı. Hatta İn
zun sürmedi. Spce taretleri ve gılız g~mıl~rıne çarparak ~trr. 
mühimmat depolarından birisi tn. ~~- ısteldı. Fakat tamam!y}e K umandanrn söylediklerine gö

re i\jaks ve Aşil kruvazörleri de 
tam bu sırada meydana çıkmıştır. 
Gemiler Alman kruvazörüne na
zaran silah bakımından daha ha
fiftiler fakat sürat itibariyle çok 
faikı Çünkü İngiliz ~vazö.rleri 
saatte 32,5 mil yapabilen serı ge. 
milerdir. Spce sahile yaklaşmak 
icin manevra yaparken Ekseter 
Alman kruvazörü ile Uruguvay 
sahili arasına ıirebildi. Bu sahil
de binlerce halk bu heyecanlı de· 

giliz toplariyle berhava oldu. Bu goğuse maruz olmadığı ıçın 
cep kruvazörlerinin ağırlıktan İngiliz hafif kruvazörlerine 
kazanmak için hafif bir zırh ta. iyi bir nipngah oldu.. İngi. 
bakasiyle muhafaza edilmenin za. liz gemilerinden havalanan deniz 
ruri bir neticesi idi. Bu müsade- tayyareleri az bir irtifadan uça
meden hiç ~ ucuz kurtulmuş sa- rak bombalarını Spee'nin güver. 
yılaınıyan Ekıeter zırhlısı da ağır tesine boşaltınca cep kruvaörü 
yaralıydı, fakat bu bale rağmen için orada batmak veya Montevi
harbin sonuna kadar kruvazöre ldco'ya sığınmaktan başka care 
ıimal yolunu ateşten bir ıed ile k_al,_,adı. ~iman ~ndanı ikin-
kapamağa muvaffak oldu. cı hareketı daha dogru buldu .. 

Kısaca: 1 

Belediye depolarında 
kömilr fiyatları 1 

vazifelerini yapmağa bir kere ~ 
ha mecbur tutulmutlardır. Son 
günlerde koyunculara verilmek 
iızere 300.000 liralık bir avans 
gelmiş ve banka ,ubelerine emir 
verilmiıtir. Trakyada bir buçuk 
milyon hesap edilen kovun adedi
nin senede yüzde on dört l'rttığı 
anlasılmııtır. Bu mühim artma 
miktarının sebebini mevsim ve 
gıda sartlarının iyi olmasında ve 
(4700) ü bulan sıhhi alılların bü
tün Trakya sürülerini barındıra. 
cak vaziyete ~irmiş olmasında a
ram!k lazımdır. 

Aman yine dikkat: Bu itirafı 
mecmua sahipleri bir iıitecek o. 
Jurlaraa .. Afrodit uğruna h~
zi açlıktan mı öldürmeğe karar 
verdin yoksa .. Doğrusu sen rekor 
kırmIJSın da haberin yok. Bir ya. 
zı ile bir mecmuayı batmnak .. 
Bunu Necip Fazıl bile yapamal:iı. 

-K. 

Görüp düşündükçe 
--~~~~~~~~~~~~~-~-

,,Lodos,, umacısı! 
J>ün biraz 8ert~e bir rüzgAr nrdı. Marmara aamıf, dalsa

lar bü) ümüştü. Lodosa açık denizde bu, her zaman beklenen 
bir Şt')dir. Uüzglrlarm onüne Çin setleri gibi dD\arlar çeke
cek dt>ğilk a. 1stedlğ1 zaman esecek, dlledltl kadar daı,a 
kaldıracak. • 

J<'akat bu kütüciik tabiat ptrnhğı küprüJ il ~nhal&ftırdı. 
fuan·t>n ıııaatlerde her günldl insan akı . lan görünmedi. He-

l'ak odiı, sordum: 
- Kadrku1, Ada. HaJ·dar-paşa 'apurları lşlemi7or' 
Ce\ ahını verdiler. 
- •atın? 
Dedim. 'l"üzUme bel bel bakarak anlattılar: 
- • için olacak, lodos var da ondan! 
Bir lod011, bir deniz çalk&lllfI, koca şehrin haratmı altibt 

etmişti. 
I>o,il'Wlunu lsterscnis. ı.a aezimb: karşı ında 1 1an etme· 

mek güçtür. Çalkanışı iki metreyi ceçmiren bir denbde T&par 
Jann geçit bulam&Jlfl ne elemektir? 

Benim anladığıma göre bu, ne kaptansıslıldan, ne malla 
rctıııizliktcn, ne de 7ilrck lzlikten ileri pU1or. BiltQn kababaı 
.kı:rıdan kıJ11• lşll1en Tapm1arda. Onlar çellmıdz, daf&IUk ı; 
şe7let'. Bö7le hallt teknelerle rola çıkmak, halkın h•1at11lı 
oJDADlak sa1ıidıtı jçln silvarller, iskelelerde beld~ir 
dunıyorlar. . 

Şu vapur işinde saten a.rtık· 1ent .kararlar nrmek zamanı 
gelm~tJr. Denise da1anm&malan bir dert, hızlı sldememeler 
de ba.,ka bir beJA ! 

Ad.ara bfr afdlş geliş, bir pnlilk zaman tleferlni 1an 1• 
rıya indiriyor. KadıköfftD Köpril k~ millik rer? .. Ama 1• 
rım 11ut çeklror. 

Cemiye

iyetimiz üyelerinden U•kü. 
~2 nci ilk okul öğretmeni 

Serim'i aramızdan maale
~yen kaybettik. Kederli 

Belediye kooperatifi bilyilk bir isabetle şeb. 
f rin muhtelif yerlerinde kömür depoları açtı. 
! Maksat ihtikAra karşı mücadele ... 
1 Yalnız ilk gUclerde kömür fiyatları 28,75 ten 

fiyat farkı ... Yanlış hesap Bağdattan geri dö. 
ner derler ama bu müddet zarfında tonuna 125 
kuruş !azla veren vatandaşlar bu yanlış hesa. 
bın kabahatini niçin kendi keselerinden öde. , 
siııter?; .. 

Madt>m, ki denlsden, rllqlrdan, fırtınadan ve da)aalaı 
dan kurtolmamııa tmUn 1oktur; hart bunlara hWm olM'a' 
~arelerl bulalım. Kuvvetli, dayanıklı ve hele mutlaka hah vr 
purlar yaptıralım, ld hem yolculuk korkmıus olsun, hem ••a. 
telerl ..... n 7am1&mhlmdan kurtaralım. 

e ve sayın arkadaılarunıza 
erimin ıunarız. 

dı. Bugün haber alıyoruz ki fiyatlar 27,5 
a tenzil edilmiş. .. ~ani l~ kunışluk bir 

andallarla "devrlAlem,, )er 7apıld~l'ı bir ç&lda. lod.oıı 
umacı ının lstanbuldakl vapur ıelerlerlni durdurufo, (Ok 
•J'IJ'I, bir h"yll flr. t!ülfinf"tilr. Hı\ KKI ~t~H A r.ır,7AN 
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1940-dan ne bekliyorlar ? 1 

1 
ilkokul öğretmenlerine 

~ 26 
-. . .ı Dün beş muhtel if yerde 

Mukadderat çızgısı kon/ erans vet ildi 
ve diğer izdiva ç hatları 

Eli tetkik edilmekte olan bir 
kimsenin muhtemel izdivaçları 
hakkında kati bir haber ,·ere. 
bllmck için aşağıda ki işaretkı -
den de istifade etmelid:ı : 

Mukadderat çiz.3isine Ya:-ıl •. 
lan ince lesiı- Qizgilcri <Resım 
18, numara 7l mcvzuun mukaı.l
cıerat ü~rinde rol oynayacak o. 
fan harici tesirlere iı-;aret eder
ler. 

~er lcsir c;izgh;i mukadtlC'. 
rat hattı ile birlestiği noktada 
çok kuvvetli i:e VP. eğer takı L 
ben ayru tarihte Utarit. tepec~ğı 
fü.crinde vazıh bir izdivac iş:'\re_ 
ti g<>rülüyorsa bu takdirde izdı. 
vacm tarihi tesir \•e mukaddc. ' 
rat çizgilerinin -biribirleriP<: 
raatlan~ığı noktanın i§aret et _ 
tjği zamanla t~sbit edilmiş o. 
lur. 

Mukadderat c;izgisi üzeı:in<lt>
ki tesir hatlarının müşahedesı • 
pek !lıengin teferrüat verebilir. 
Sonra 'Ay tepeciğindQn çıkmı 
bir tesir cizgisi romanesk bir iz 
divaca delalet eder. Bu takdir_ 
-de mcv,zuu e\'leneceği kimseye 
bir ı:ıeyahat sırasında vahut c_ 
\'inilon, şdlrinden çok ·u.ıakl.aır
q~ -rastlayacak 1iemektir. 

E~er bu tesir çiz~isi üzerin. 
de bir adacık bulunuyorsa bu 
bn takdirde tesirin menfi neti. 
C:<'ler doğuraca~ını, hic: değilse 
te&ir altında olam,n maıısmrn 
bir rc:ıalote sebt:ıbiyet verece~ini 
söylemek v~ripde olur. (Reıüm 
18, numaı:a 8) oğer izdivaç tarL 
hınden sonr,{i nnı.kadçler;ı.t çizgi
si tı:ı.f.iJ bir şekilde t!'örünüyorsa 
bu takwrde izdh·ac:ın mevzun 
hic; bir ivilik get,irmemiş olduiu 
neıt.i~ine va.rılı,r. Aksine ola,rak 
ir.di.-ac; tarihinde mukadderat 
c;ı~iaj daha v~h ve sı;ı.ğlam 
bir ş~kilde gürUı;ı.Uyorsa bu me
sut bjT ha.berdi,r ve i.zdivac,ın 

: ~ .. cWJıi Mlt.l<:w E$~ -"1uf.e 
... ~~ı;l~t ve bir <:9k avantajlar 

len;ıin ~eceğine del~lct eder. 

Et.er .aynı zamanda bir Gü. 
l1ef hattı meydana .çrkty()ı-sa bu 
da .mevki ve servetin mlılhakka;k 
temin olunacağm.a dair kati bir 
i~r.ettir. 

.. ' 
Eğer bir te!'ir cizvisL wukaı;L 

derat ha.ttn;ıı kesere\< baş bar. 
mak tarafına ge<'en.e bu da sev. 
giniıı uzun müddet devam eL 
miyeceğini \'C birleşmenin me. 
sut bir nPticc doiurmıyaca~ını 
gösterir. !Resim 18 numara 7) . 

ilkokul ıti;rl'tıııoıılı riııin ıııl':sll'ld !Jılgil<•l'iııi 
0

ıııtıksadik tcı·tilı cdilt•ıı lrnnf~raııslnrııı üı;ilıll'ilsii 
ı i ıı h0~ nı ll htcli f ~ critıup \'erilıni~Lir. 

ı·oğal l ııı;ı 1, 

d ii ıı ı;;e h-

HE l\OHATl I·' Y.\ Z1 JiO.\ Fl.;ltı \ :\Si 

K::ıdtl\.üy. l'skiitl:ır \'<' Kaı·tal knzalııı ıııdn ı,:alışıııı il]{ ol,ul 

iH\T<'tıncıılcriııe ~a:ıt ı ı.::ıı tla Kadıküy ı :! iııl'i olrnl sal11ıııııı. 

ıln i:spckteı- .:\Iıı~tnf;ı Uiiııcı·i tarııfınc:laıı ı l>cl-ııı·ntif ~ıızı} 

ıııc,·zuu c.~ratında YC'rilnıi~tir. :\tm;taf.ı (;llnC'l'İ ı,oııferaıı"ııııla 

Jı:ıynttn 'e oJ,ulda hjı 'azıııııı Plırııııııiyeti. flk okul ıırn~ra

ıııırılla ld mC\ 1, ii, hu ) azı ela 1'. u l hı ıı ılac•;. le \azı ııı a 1 ZE ıııc \ c ııı e· 

tocluııu n.nlatını!';tır 

t:,\l'ı,\'I' lSl..l·~l:I 

Fın<lıldı on iıçuııı·ıi olrnlıla 8arr\'C•ı, Ue~ ,o~. ll<'~lktn-;: il. 

ı;cll'l'İ ıi~rctnıeııll rirır> i 'Pf'l\LC'I' Muzaffer l~r"lln. 1.ıs:ıt blı>ı'i 

me,•zuu etrafın la bir J,uııferan" \.:l"lllt';'Iİt". Hıı ı,oııft•raıı~ta 

ra>:.at işlorirıiıı.chPııııııiyr>li \(' ~;qııl:ıC'al• nt"i:ıt <::ılı~ııı:ıhrı İ'l.:ılı 

ı·ılilnfr~tir. 

oh:U, Mi'ZESI 
htıııılıul 1-ız Jj-:('ı;i :rnloııuııda Eıniııiiııli. ı:.ı·iilı, 11;ıl\ırldiy 

ı,:ız:ıları ili• ol,ııl Uk,rctmeıılcriııı> bpckloı· .\lu lihid Iiıı Ok

yay (Okul ıııliz+:;iı ('\l',ıfınıla ı;ok ı•ntr>ı'<':<an lıır klııırcı·aıı:< 

H' I' 111 İ!=:til". 

..ı,.:ıye~i. il}, 

ıJ;C'lir. okul 

n:ı~ .\lıı,;lilıiddirı kıırıfc•raıı .... ııııla. lll!lZ(• \(' ııılizeııirı 

ol.111 ııılizc kaclro:;u. okul ııılizCtil ııa,.,ıl ı:ıı•yılawı 

ıııiiz0~i lıal\..l\ında yazılan 0:;crlerdcııı lıalı:-;etmi'31İI'. 

ı:ıı knıııeruııslnnlaıı lırısl,:ı ı~taııbııl f'ı·kek Ji,;eı-;i ,;alo· 

nuulla 1-'alilı 1,111.at't iı·-retıııeııl('ı·iııP Alfalıc tPkniJi, ı::ı!,ıta:<a. 

ı·::ıy lis<'ı-:iııd€' ı: •yo.~lu l\:ıım~ı ü~l'E'tıııeııl0riıır> ılr )l"ı,;sif ı.oruıı

ına ıtıt>\ nıu l'll"a fııı la lıil'el" konl'eraıı::; \·f>ı ilnıi:;;tir. 

----------------------------

28 - 12 - !>39 P.crşcmbe 

l:!.:ıu. l'rog-ıııııı ve ıı11·1ııJt•lü·t suill ı ~ıı.ııız· K. ••n>Pmt tır 

~tyarı, l~.S:l- Ajans \C n1L1 lcoı·ol0Jı ~· ... ~,:, tu~,ı:~"_::.~'~"'~"· "' Kaı ıan t::M "' ""• 

habcrlcı i. 12.;,o: Tliı k nıii~ gi: c;atan • Hum• H' 
"'Rh.: tJ n. ~ıı \lUH , ı \ ~ f,ilrıı:st_,r n ilktlSJ 

lıu: Vecihe, km on Kam, Ce\'det <:a;i'- I"\:\: .1.vrak nı ın ,~ 8U rH rr.ı. ılorı 
la. l () <ııynn · !\kfhaı ••t ~uı;ııak \lil': ııııt11m.n ... 1•11r. 

1 :s I' ·\ :\ u l 1. !t.lctek Tok;oz. 13.:lO: Konuşma: ı ı.;a_ 

lın ımali). ı.ı. ı:> 14.00: J\JUzil<: Hafif 

Mfü:lk IPI.) ]S.110: Prn~ıanı. 1'«05· 

.\1 mlcl;et sw-ıt ny ırı. Aj.ı ns \'C ıne· 

toorulojı tıaherlcl'i. HU~.;: .Mllzil•: 
ttnll)O uıız orkestrası. ıtı.oo: Konu'i

nuı: ( ~ılıhıtt su.ati t. ,Hl.;Hı: TUrk nıU. 
?.\,ki: Çıı.lanlar; J-tuşcn Kıııtı. Cevdf•t 
Çagla, Ş<'rit tı:;li. izzettin Ükl\:!. 1 -
Okuyan. Nocmı Rıza 'rhıskan 2 -

Okuynn ~ .M!iz<':vYı'ıı Senaı, Mahmut 
Karrndaş. 20.15: Konıı(!nıa: ( Bibli~ o. 
gra,;ya ııııati). 2{1,30: TUık rnüzigi: 

Fa.sıl hey~ti. Opera gecesı. :Sulh.t: 8e
ll'l.1ll.ıı Ce.nnp Ber.ksoy tSoprano <lra· 
nuı.tlk ı. Orl\estrıı: :8ndyo oııkestraın 

Şef: H·ı~an .F"'ril Alnar. I'r()gram: 
1 \\ ebqr: Oberon l 0\'CI tür i. :.? 

\\"t!bcr: Fı euıchUtz'dcn A~atlıe'nin 

At·yıısı. 3 \\'n~nn: Trlstıın \'C lsol 
de'dcn Prcl\ld \'t a ,k iiliimii . .ı -
lla.cıc:ıgıti: f"..avallerla Rııst!t-ana'dan 

Santuzza'ııın Ary:ısı. !'i - Puccini 

l..a Toııca'dan Dua. 6 Pucclni: Ma 

ctıı.mc 'H ~tıtP.rfiy'dıın Arya. Konseı·l ı 

takdim ••ıien: Halil Redii Yi.inelken. 

---n---
SIN f.MA VE T iYATROLAR 

fl t: " o (i l . u 

1 

t f:R"ll · K ılın nr naııuınane~ı 
<,t.\llU.Rl,IT\": ,., ımnk •O\kllr'" 10 lık 

kadın 
\ l \ ı, • Koıt n• r tı Jt l'lh.1.n·~• 
"lı.ı.ı, lllhllrnı• mı.tir. 
Tl R \i\ 1 uz !) •I•> rı,anl Ml)or \t' Y ıkn· 

1 

tıml) •fl 1\1\\fiUt 
Htl- \ 1.: !-'lht>\~ rcd fltrı ,TU,.k(l"l \e <~üzrl 

Mite 
\l.t;\llHJt: T" vnp , •TUr1<rı" 
,,.~-.; '"'-"'"''•dft ı. Krunrı:.n 
\K<,.c , .• •Srhrrman•nrlfl'•: ~Odtrnı,,.m !lftr 

su lnr 

K"D l l\0 \ ' 
ll q~·: ,, •UI l•o\ n <'l"Urkqc 1 
..,,fRt.\\ \~ f'' k~ .,.- t"fH"•1 11 ,. R:.ır kil nı 

t' s K t D A R 
W\.J.f;: f: r"•l1t'I'! \f U3. 1 

R \ K I RKO \ ' 
\JJJ. r ıı • "• 7,..ı Mb m 

~ ı'l r 
IH.KIR. K11'1ırm•ın1 ı • 

(T rk...-) v~ Ç'ır • 

Ş~HİR TİYA1'ROSU 

ı:ıı nkşam 20.30 da: Tepe· 
lıaşı Dram Kısmı: 

YELPAZE 

-il· * -+'.· 

Kom<'di Kıl'lmı: 1K1ZLER 
o--

fA!er tesir ~izgisi ile mukad_ 
efora t hattı arasında derin bir 
ayrılık mevcutsa bu iki hat cL 
de J'llkarıya doiru çıktıkça zevç 
ve 7.evre arasında menfaat ve 
mtıkadderat avrılıt'fına delalet 
c-der: seneler geçtikçe ayrılık 
daha manalı ve daha tesirli bir 
şekil alır, 

ıı•th· ııu urı Turx~ t 

NP'.1.f.ll: Tatlı M)bl 
M\K°'\: TUSAk 

HALK OPERETİ 

E~er her hang-i bir tesir ciz_ 
gisi mukiı<lderat hattının yanı. 
na ktıdar sokulur ve sonra o 
hat!R birleşme<.k'n mu\'azi ola • 
rak uzaQı~a bu isaret baıı biL 
yük manılerin uzun müddet 
mevzuun evlenmesine mani ola. 
caklarma delô.l('t eder. 

Tesir çizgisi bir adacıkla nL 
hayet bulursa. mukadderat üıe. 
rinde hissedilen tesir sahibinin 
fena bir vaziyete dÜE'l.!ceğinc ve 
umumiyet itıbarile tcsirin.ın !lü. 
kümsüz kalacaı?ıiıa d<'lf.kt eder. 
<R~sirn ıs, numara 10 ı. 

ZÜHRE TJ<~PEC'lCJ l'ZERlN. 
DEKİ ~tR ÇİZGİLER! 

W lllP'u't" I' lu&lar bQ· 11 aıı..r 
·r \ 1(,.1\f• Mnl•k Z.•rnkl tınvdul 
'"'1-11:: <if'c~ \a'18• kıınt~I 

ITllrkı.<I 

"""'" ' "'.. ' '1t:ll7b ... K Rllr:ftll Vt' t;ıl .. ır 
"' lf"Jt 1 ,., 

\ U< u; \8 · Kız 1 slllı:~ 

Bu akqam 
Zozo Oalmasla 
GİT KAL 

...................................... ~ 
Matbuat erkanı ile sinema sahip ve 
müdürlerine ve fıl m San 'atkarlarına 

Açık Davetiye 
Sayın muharrir RESAT NURİ GUNTEKiN'in büyük ve 

ölmez ~seri "TAS PARCASI'' bu kere HAKA FİLM tarafın
dan sinemaya alı~dığında~ bu değerli e11er BUGUN ( Perıembel 
saat 18.30 matinesinde TAKSİM Sinemasında. matbuat erkim 
ile sinema sahip ve müdürlerine ve film sanatkarlarına hususi 
olarak gösterileceğindı:n bu ilanımızı davrtiye olarak kabul ede. 
rek tc.~riflerirıi dileri ~. Tf!k~:,.., Sinem'l~ı Müdi:riv•ti 

................... 11111 ................ . 

ı · 1940 senesi yakla~ıyor. 1939 J 
yılı ontlan beklenilen scylerin hiç 
birini getirmedi. İnsanlık tarihi. 
nin kı:itü hatıralarından birini ya-. 1 F 
sata:1 l 939 u görr met> i.izereyiz 
Sirr:li 194.0 geliyor. ,. 

193') yılının vermediklerini 

• 
ııın gap~ 

1 Cl·1 O cia be:<lerneğ'e hepimizin 
hakkı var. 

İste memleketimizin tan•nmııı 
şahsiyetleri ara:ııncl:l ark;: ·laş• -
m z Suat Derviş bövle biı anket 
yaptı: onlara lıu suali sordu: 

- ı 9·10 senesinden n.! t:!lde· 
yor, ne iJtiyorsunuz? 

Aldığı ce\':t 1Jları aşağı<la yazr
yorıız: 

Muziı;yc-lcı·i niz ncl=r 
söyled lcr 

f\'.on!;ervatuvar mli,liıri.i Ba}' 
Yusuf Zi ·a: 

- Bin ılokuz yUz kırk seııc,,,in
cl:: İstaı.b.ılcla bir konservatU\'<ır 
binasın n. olamaclıgı ta.'~<liı ele bit· 
kcn er salonı·nu:ı ynprlmas nı is_ 
ti) onım. 

Yine iyi külli lıu bin< la ders 
vcrebiliy0ru{ Fnka t konseı leı de 
mtıhaC'ıı- lıaLne gıriyoruz. Ora..:::ı 

bmacla konser vermcğc ı;:abal::ı. 
yoruz. Halbuki en kücük Balkan 
şehirlerinin bile konser s3Jonları 
var. Bizim en büyü', ihtiyacımız 
bir k nser salonunaclır. Memle
kette rahat. rahat bıı gibi seylcri • 
dü,üı-.mek için 1940 senes nı: , 
dü ıyaya sükün get;rmesini isti· 
yonım. 

Kc ı10ervatuvar muallimlerin_ 
den Bnyan Nezihe Ccler: 

- Taleben·n iyi c;alışmasını ve 
19·10 senesinin t.:ılebelcı im icin İ

yi 1:-ir mes~i sc.nesi olmasını te- ' 
me ni ederim. Baş!ca temennim 
yok. 

K1>'nıervatuvar muallimlerin_ 
den Ferdi von Ştatzer: 

- 1940 senesi iı;in teır..cnnim. 
cebir ve tazyikin ortadan kalkma· 
sı. lıeşcriyct'.n sulh \'e siikl'ın iı;:in
clc yalnız güzel seylerle dova. do· 
ya meşgul ilabilmesidir. Din ve 
sanatın, kudretin kör, kaba ve 
yıkıcı hükünu·aniyeti yıkmasını. 

ona gal~be etmes.jni ıstıyorum. 
Başkaları üzerinLe cebir ve şid. 
det yapmak emelinde olmıyan ve 
bu nevi sosyal politik niyetleri 
bulunmıyan masum memleket ve 
masum milletlerin b:.ıgün hüküm 
süren felaketten kurtulmalarını. 
azap ve ısµrabm nihayete erme
si2U. iınanıltğıu. i1.'l'StU1:1.ığa ya.kıpr 
bir haya a kavuşmasını istiyo· 
runı. 

K.onserovat\:var talebelerindea 
Bayan p·f'.']lye: 

- Mektepte gördügüm ve be
ni din:leyenJerde bulduğum tak
dirlerden aldıgım g-ayr.et ve cea;a_ 
retle tahsilimi o tekamülü için Av
rura 1,·a gitmek. ı 940 senesi ic: n 
en h;lvük eınelimdi. Halbuki c"üo
ya va~iyeti buna mani ol lu. Bu
nun icin 1940 senesi için en bü
yük isteğim. vaziyetin aydınlan. 
masıdır. Fakat sulhu yalnız ken
dim için istemivorum. Dünya yü
zünde benim gibi sulh ve sü.klın 
isteyen, bütiin iyi kabiliyet ve is
tidatlarmın inkişafı, ·ancak sulh 

. ve sükünla mümki.in olacak sayı-
sız &anatkarlar ıc;ın ıstıyonım. 
Güzel şeylerin kötü şeylere ga
lebesini görmek istiyorum. İnsan
lığm göı; yaşı v:: ıstırabının din. 
meşini. piyano sesinin. top sesine 
~alip gelmesini, istiyorum. 1940 
senesinden beklediğim budur. 

SUAT DERViŞ 

ALEMDAR sınemas :nda 
TOSUN PASA 

T ürk Filmi 

" K a n Konuşuyor,, 

Tefrikamız yazimızın çoklu
ğundan konamamı,tır. Özür di
leriz. 

ınaçlar ""' cag z 
islanhuJ nıuhtelili nasıl oln1ah! 

ı 

elan oyna"an müsabakada 
fırsat vermeyecekleri muha 
tır. 

Takımlarımıza güzel o 
temenni eder, muvaffakıyet) 
l.:riz. 

Hayrettin Bali 
---o---

Macar takını 
ge1iyor 

Kis~ KisreJ.v 
1 

.Beden :rerbiyeei l .. tanb 
gesi Başkanhimdan: 

M erkczi Avruran:n en kuvvet. 1 - Frenç - Varoş tak 
li takımlannda 1 biri olan Maca- ma sabalu saat 7 de Sirkec 
ristanın F. T. c. takımı yılbaşı na muvasalat edecek eve s 
tatilinde memleketimize gelerek lar tarafından istikbal -edile 
ls~anbulda iic, Ankarada iki mü. ı:lir. Bütün klüp murahhas 
sabıka yap~caktır. Türk fut- teşrifleri rica <.'lunur. 
bolu iizerinde mühim bir rol oy- 2 - İlk ma_ç cumartesi 
myacak olan bu temaslar memlc_ saat 14.30 da Taksim stadı 
ketin her köşesinde büyük bir pılacaktır. 
alaka ile beklenmektedir. Halen 3 - Bu haftanın bütün 1 
Yugoslavyada bulunan ve orada ları tehir edilmiştir. 
ilk yaptıgı müsabJkayı 8 _ 2 ve 4 - ikinci maç pazar 
ikinci oyunu ela istanbuldan ye- aynı saat ve aynı sahada 
ni gelen Yugoslavya takımrnt 8_0 cak ve bundan evvel matb 
gibi açık farklarla magllıp etme- r kımr - Vefa mütekaitleri ;ar 
gc muvaffak olan Macar takımı- bir oyun oynanacaktır. 
nın kuvveti hakkında burada sö;ı: 5 - Y~il renkteki hüvi 
söı liyeı.:ek değiliz. ı rakalarını hamil bulun·aınla 

içler:nde Lazar, Getvay ve Şa. bestce sahaya gireceklerdi 
6 - Gazete 16por muharr:' 

ra;;:ı kardeşler gibi orta Avrupa- .klüp mümessilleri kendileri 
nın asları ı:,ayılan ve Hada gıbi 
meşhur kaleciye sahip lıulunan rilecek dawtiycleri almak 
ı•. 'f. C. karsısında 'l urk takımı- bölgemizin Taksimdeki ye 

kezine .müracaat oedeoelder 
nın ne dereceye kadar muvaffak 
oiacagını evvelden kestir~k bir 7 - Teşkilatımıza dahil 
hayli güçtür. Bundan evvel F. klüpler futbol birinci 
'f. C. iıe müsatakalar yapan Türk tefkil eden idmancüar.m 

ni gösterir bir listeyi cuma 
takımları şu neticeleri a1mı§lardı: 1 
Galatasarayın Avrupa turnesin. saat 18 e kadar bölge mer: 

tasdik ettirecekler ve bu i sinde F. T. C. ile yaptığı ilk 1 
temas 6 - 1 aleyhimize neticelen- j cılar pazart-esi günü yapılac 
miş. yine P. T_ C. Tiir1dy9 e ya~ maça tcıııpkı bir ~ saat 
tıgı. seyal1atte Galatasaray takımı .'i e kadar sah!y serb~tç 

ceklerdir. 
ile 1 - 1 berabere kalmış, Feneri 8 _ izdihama mahal 
5 - 1, Altınorduyu 7 _ O yenmiş
tir. Bugün o zamankinden daha mak il&ere &i~ler her ÜÇ 
kuvvetli bir takıma malik bulu- çin &aat 1 i den itiba~n aç 
11an F. T. C. nin Yugoslavyada tır. 
aldığı neticeler ~özonün<:!c tutu.. 
l.acak olursa Türk takunlarının 
F. T. C. karşısuıda iyi neticeler 
alabilmesi iç.in alakadarların işi 
citidi tutmaları ve buna göre ha
reket etmeleri lazımdır. 

İstanbul futbol ajanhgı F. T. 
C. karşıama üç muhtelit çıkarma
ya karar vermiş ve bu maıksatla 
muhtelif klüplere mensup 28 spor 
cuyu davet etmiştir. Ajanhğtn 
bu kararı iyi olmakla beraber geç 
clmuştur. Çünkii 2 gün içinde bi~ 
arava getirilerek yapılacak muh. 
telitin böyle kuvvetli bir taknn 
karşısında iyi bir netice alabilme
si imkansızdır. Daha bir hafta ev
vel ~leketimizde 5 müsabaka 
yaparak dördünü kazanarak mem 
leketine dönen kuvvetli Vııgoe. 
lav takımının F. T. C. karşısın& 
8 - O gibi ağır bir hezimete uğ
raması bize bir ders olmalr:iır. F. 
T. C. karşısında yapacağımız üç 
müsabakada fena bir hezi~tc 
uğramamamız için ajanlığın çok 
ciddi hareket etmesi ve iş olsun 
kabilinden- derme çatma takım -
!arla müsabaka yapmaması lazım
dır. 

Bugün için F. T. C. karşısına 
çıkaracağımız en kuvvetli İstan
bul muhteliti ajanlığın davet et. 
tiği oyunculara gyrc şöyle olabi
lir: 

Cihat. Faruk. Adnan, Musa, 
Enver. Esat, Se}ahattin. Hakkı, 
Boduri, Şeref, Fikret. 

iSTANBUL MUHTEL 

Haber aldığımıza göre c 
tesi günü istanbulu temsil 
talcım şu oyuncula~an· te 
dilmiştir: 

Cihat. Adnan, Faruk, 
Enver, Musa. Fikret. Ş.ere 
lih. Boduri, Selahattin. 

1HTİY AT: M. Ali, &at 
hiın, Hakkı (Vefa), Salim. 

Kız mektepl 
Voleybol 

şampıyonası 
Kız liseleri arasında terti 

len voleybol şampiyonasına 
de Çapa kız muallim mekte 
Ion"Unda devam edildi. 

lık oyun Boğa.ziçi lisesi il 
1i TeraKki arasında oynandı 
tan ıona kadar bakim bir 
oynayan Boğaziçi lisesi ( 
( 15-6) kazanl:iı. lkinci oyun 
dilli ile Cumhuriyet araım 
Rakiplerine nazaran çok: ku 
olan Kandilliler müsabaka 
zel bir oyundan sonra (1 
(15-5) kazanmışlardır. 

Gün-ün en mühim mü 

Bunlar hayat hattına muvaıi 
olarak resmedilmiş küçük ha. 
fif ç~lerdir. (Ruim 18. numa.. 
ra. 11). Fakat bu hatları Merih 
hattJ veyahut "Hayat Hattı 
Heınıire11i,, <;iıgiıi ile karJ§tır _ 
maın•k laznudır. Mevzuubah • 

Yarın matinelerden itibaren 
F. T. C. nin karşısına ikinci bir 

muhtelit olarak da şu takım çıka
rılabilir: 

nı Çamlıca ile Muallim li 
yaptılar. Çok heyecanlı geç 
müsabaka da (15-7), ( 15-5) 
8) Çamlıca lehine neticele 

· · .~oları son iki hat daha vukarı 
dan Merih teneciğinin yakının~ 
dan bular, Tesir hattı ile bu 
hatları bu ~kilde tefrik müm_ 
kündUr. 

" 

Taksim Sinemasında Mehmet Ali - Hiristos. Vlas. 
tardi - Feyzi, Lıltfü. Celal -
Salim, Hakkı, Melih, Basri, Di
ran. 

. Bu arada Osman ve Nubar ih· 
tiyat olarak soyundurulrnall'Jır. 
istanbulspor cihadın da bu maç
larda denenmesi muvafıktır. 

F. T. C. ile yapılacak 3 müsa_ 
bakada.T? birinin Galataearay - Fe
ner muhteliti ile yapılması kanaa_ 
timce iyi olur. Bundan başka ta
kımlarımızın Macarlar karşısın~ 
da tamamen yerden oynamaları 
en mühim şartlardan biridir. At
letik kabiliyetleri bizden kat. 
kat yüksek olan Macarların hava.. 

Atatürk koşus 
Mektepliler arasında tertip 

"Atatürk,, kO§uau dUn saat 14 
pılmı,tır. Koşuya her mektep 5 
cu ile lttirlk etmiş, ko,uya gl 
Jetlerin sayısı 2!55 ı bulmuftur. 

Cumhuriyet A.bldealnde to 
ko,ucular Harbiyeye gidip ı 
lerdir. 

Beden Terbiyesi Genel Direk 
umumi kltibi Cemal Gökdağ 
tanbul beden terbiyesi direktö 
rldunun hazır bulunduğu kOfU, 
sonuna kadar bUyUk bır ıntlz~ 
de geçmiştır. 

• 



fel1keti /Zelze.ıe hakkı~da ~ıh~at Vekill·lricHret Vekili 
.. ~~~.;,;.: ~~;~·ıu--;.~:t ;,~" '""""' '"'";' ohın,nı;ın"' . nın MecJısf ekı ızahatı Dün Mecliste ihtikar 
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Zelzele 
at 1.50 ile 5 arasıncla merkezi Si- 8lnısııı Jfa rik ka7Asmcln. 1 G 

;:~o~~~ıe~eve ~;:ı!.s:r ş~~~~~~ ~:1u.1_ ı):~~·u);~u~~:'r,i;a~~ı:i. k<~~~\~;!~ şehrin en 5~ğ'1~~ra{~~!:'.~ıd~lhil if.Yeti emrine imdadı sıhhi heye. hakkında izahat 
\>eya hafif olmak üzere hemen l'indc Jfiu iilli. PUIUııılir l>aza· I ol:na.k üzer~ bütün evleri ve dük. Ordu \'ilayelirıc: ı.;un)ay mu. Anka.-.. :47 (Uu11u.,r, - 't.ul· kirleri ratanhıdui b&J'&all diyr 

verdi 
bütün Anadoludı hissedilen bir sıııda :; ülii, Samsun ,·iJı'ıyPt ı kanlım yıkılmıştır. Şehfr baftan ke~inden 2 bin lira tertip cdjl. ı~.~ MetJl&I buıun ijemHttlD ı ta\'&lf edettk bunları mlltıtirı 
bareketiarz olmll!tur. ıuerl~ezinde üç yarD.lı ,·ardır. başa eıüaı: yığını haliu1:lcdir. miştlr. 1.runı\ltıtrın baekanlıf,ındıı MP kanını rı!Jtuk gibi emmelmne 

Bu hareketiarz, 2,50 de Koca- .oı·dn. 'J'ok:ıt ve Aııı:ısya \'ilfı. , Ken-:lilerini kurtarabileııler so- Bu ak..am Erzurumclan h;ırc. lıındı. Mazhar ıtttıfH tAnıl'ındırn btiln\mettn el!Hıtte m·eydan 
'lincle, 1,52 ele Bursaı:la. 1,45 de yctJcrlnden hentl;>; kntf mn!ü kaklara dökülmüşlerdir. Şimdide11 ret edee8lt olan trenJf Erzine&M llltfkAr Hakıunda \'f'rllnıi:;ı olftn nırmlreeeijoi, baaı ıuautrıP 
Oiyar~rcla, 1,30 ela Tosyacla, /

1 

u1.at nlınaınamı~sa da ırn viliı bi~ç~k öl.il ve y~ralı tesbit ed:l- tcrtibe~ilmi.;; clanl~r ~:ola cJk'i. sual ıakl'lrlne Ticaret \•E'kilı biUı6mtUD tE!dbJrJerh:ıe ••rtı 
2,S de hnikte, 2 de Antah·ada. retienlen 'ı'okHt. Merkez vc· mıE.tır, bırçck nufus enkaz_ alt:n. ı c·:ı!\, Sn-:ı!bn tcrtib~::l-lt?nlcr de i:opçuog!u uırnıı tıabat. ,·,•r.:li oıukabfl tedbtrtıre tevePt411 
2,JO da Konya ve Ulukışlada, mUllıalrntındıı :ıss ölil ,.c> tili 1 dadır. _Pek az h~sarata . Ul:ıayan sabftha k:ı"'r harC"'lcet Mt'ct.k blT \ oıilJ oıomlekotte Jbtlkdrrn eytc4tttnı, '"cıkU latanbwldan 
2,55 de Malatyada hafif oJarak ynr:ılı. Ordu ,·iJıı.retlndl! :?G ya·, ve :.:ayıat vermıycn pıyade ve 1 tren.lc-yo.a ~r~ar1Tacakt1r. nnsrJ b&fJadflınr, ticaret!t! ut dönor döameı bOllaaeuhltun 
duyuJmugtur. . rnlı .. \urn~yanın Pazar nahiye· 1 topçu krşlalarındaıı gelen asker. ~unlara ,-ı~ayt'ttetı ~tmdt Ttm rnşnıı~·anlıırııı plyaı:;adan ıırı@ı' derhal batlV. .";ıaı IOJ'ledt. l&a· 

1,50 de f&tanbulda, z de Kay· sinde yii;: ölü olduğu tahu1iıı 1 !erle enkaz altında kalanlarrn kur· celın?en ~ld~ımız .~.elj!'rafüı ze!. mal toptı:Jıklnnnr ~e nlltay~t Jer1nl töJle bilirdi: 
&e~. 1,58 de Yozgatta, 2 de edilruel•1edil'. tarılması•ıa ve ö~ede beride baş. · ı~l<'ııın bı!bıt151 !'ıu~de tc~ı- RendlsiııJn lstıubul $1lyo.frnun ,Arkad&flar, bu ıuubteklrler 
tJazrğda, ı.so de Sinopda, 2.20 K. ızılayın ilk yardımı lıyan yangrrun ıtfasına çalrı:ıl· ı rı !aıı;l.:ı. o .• d.ulhı 'e> ~ oltt butun. de tticcarlarıa yaptığı tenıaa. bllmelldlr ki. arkadafıaua 'U· 
d~ Eski!lehirde 2 17 d K t maktadır. Şehirde muh::ıb:rc im- du"u hıldmlıneht.cdır. · etl'Bfile anı t• kt ·' 
rrıcnudalll 55 ıd. • c asa. .\nfi:tl'a, 27 (.\.A.) - B11 "a kai1I bulunmaclığın:lan biıı müs. Pcn·dtt'l'<'V mııl(ımllt tonlııma'L a. d. an sonra ue· yurduklan ıibt. na •• ed•Jt•. 
ICıru-h" d, 2e28ÇodrumSda 2,23 de hah Ytıkua scll'n h:lrekt'tlar:ı ki.ilatla General İskora ile birlik 1 ta dernm rdec2~iz. $imdilik ke. Jl ki: harp ıep~lolltf Te tbtUı&r na•u 

:.- ır e. , e amıunda. . ... ·· , . . t ııht ,. · . li 1 ~..ıı ,..ıı;in ma lı'aket E:pekillasyondan \'az· "e bava91 kafHr artrJ~ .. alt•-
l,45 ve ı 47 T • ) ıızuııc:pıı mu.n cııc c nı _ :ı., tc D:ıman!ı istasyonuna gelinmiş· / malı ter.!~ T' C :?r~'Ue~"i" 1 • ' • --
1 57 ' d sa.rasında okatta, ve clii~C'll \"H1nnda$1n l'T!)lJZ:l Kızı I· tir ve mallımat ancak orada ı ar !Umat bw·.-hn ih~ rettır. . ~cc;;ml-;;lordtr dcyemi)"CCcğim. maı. Bu buı;suta cet d~rll 
d~ .... lcernu e 1 was ve lcazalarrr:Ja ay ıınııııııi nıerlH'7.İ tara fıııdun zedilebil.rniştir. Tümen ko~uta: VF,KlT.t:'\ tZAIJATT~I ?lf_L"TE. l<'rr~at &öıetnıf"ktodirler. HU- ve Ç()k lu7mttli biam.Uertaf 

ru ' o an yer "arsrntısı ol- ı ·ıı · ·ı d ı 1 A -tp GEroEN '"( ZAI E kümetiu almakt:ı oldu~u ted· Sörtı>ekle rpuftehir oldutumnı cı .. i.~~ ·..ı., ı· J • :nıpı an 1 \ \'P aı•ı :rar ım ara nı Akclca3n sehirde yardım i.:.Je- h "'" ,\1 
1 ~ - b "' "' 

-....,. ~_.et ı o muıtur 11 • t ,. ı· 1 k ., "' RELEn ırlcr tesirini güsterlrse fı~·at.· Ba-etılllınlzdt1n .. 0 1r rte& ede• 
H k · · a-..c cıı. ~ıvas -.ızı 8 ·'' mer e· rh•Je meş.,.uldür. Sehir kamilen ' 1

'" • ı 11
' " 

il• 5are etıdaarz.JkA?k~a~a~a sa~t 2 ılnc ::ouo lira. ıoo c;:tıdır. :ıoo yıkılmış oİdug·unc'a~ ekmek ihti. 1 Vekilin bu izah~tı~t takıbcn ar normallcşnıcyc bnşlıra"ak· rım. ıetfrereklerl kanunda bu 
... ırasın ı ı ısı şıddetlı ol· d • 00 .. 1 1 ·ı . uu· 1 t 1 .. ı ,..e .,.e~mıı::tır· tır. F:ıkıH ~·ok egcr tedbfı·Jt>rl· el betler musarr&ll t>ll"D. Buo-

rn-ı.. ·· ~ d i h' . . . on "" " ı::om 0 < 1 e .ı )H \"acı ol.:iug-u aibi enkaz altından şu MUZ:t!';P. ,.. . • • •• .• ı .. 
- uzere 'T e a ıHedılmıstır. taııı~·c'. • , ı Hac:;an Fehmı Atl'ıc; (Gumu- m ıde zaaf C'ı.f>ı·f görecek olur• Jarın kafaları elil•ID. ,.0 bu 

Ziledeki tahribat 1.; 1 ... f.in('an Kır.ıln~· meı to:ezim k:dırtu.ı1an~a~ı~ v~1 • r::urtuldackakların 1 '8ne>' muhterem Vekil. milsaa.. l:nı-a gene haşlnrınr kaldıra· 1'&9Aft!ll m@ıf'le tııertftde bUk6· 
Z;ı 27 ( te avı erı ıçın 1 aç ve 0 tor ve ı '-" - nrz btr nokta arzta. r:akhıırdtr. Şun~ ~mtn olt'un· metfmfz r.mtn oJ!ttnlır .. 1, .. __ 

.e, .A •• A.)-Bu.gecesaat 10.00Ulira. 1000 <lon. lVOO halkıbannd:r:rakiı-inçc!<mik- ~eu~~nı .... a . kı"t;n ıı. "'"""' 2 ıı. ... _ h d r. :r ~ ·cc""'m Tel--af \erme lar ki, o kadar huırlanmakta. lhı RRIAbi 0, fitini ve -ura"'a........_f. ·• ~ ıe rımız e 52 ıanıye EÜren glimlek n• lvOO battaniye. tarda cadrra ihtiyaç vadır. a ""'' . ,..., t' ,,.~·ı ki " ... " ~ 
!;ok ~•:ldetli bir zelzele oimustur. To;rnt Kır.ılay tııNı.eziıH Tah~ibat ,,.alnız "eııre münha· teı~:~tınııne~·e j!'lRt ıfmb. 1~,ı_ eril · yız ki. böyle bir bale asJA mey• ul tıım•meo ifa edece,tlr n 
Halk d·b~t k '· L • ""ıııı 1 "UO d ·oo doıı _ J _ ~ • • da.hılı hstlann C' A. fel.K'D e. dan \·e>rmıreı-eğlı. (Alkışlar) muhteklrlere aıılA meydtD .er-
i. -· •. a" r. ?r .. u ve neyecan ~v. ıra. " Ç3 il', ;) srr olmadt~r. koylerde de genıc r·ı·ı· "'"h1·1 batJırmm dıı 1"l•ri•i ,. ki . censın e evlennden bal1,.e . ~O(l ır"'mlcJ\· "'OU 1>•·ttaııf,·e ., ~. "b . ld :r "'. ~ "' .. e tın izııhatından ı::onra tnlyı>~ektlr. tBra,.o ı~J~tl ıt-

•
;...,~akl • '\; e v .,,v .. , .. • . mıitvasta ta.1n at ve zayıat o u. m:'nkatldir. """ltJfY'afını•t ~ ....... nk t" k . hibl d h ""' f ı ı d ı· 1 1 ı u ,..,, ... .. .......... " ·rır sa ı;öz al ı. Mu t('· kı~lar. J 

)' f ı\ra ır amr~ ardır. M uhtc. O r 11 "ı;;ı :ıy nı c rkcz ne c P ğu an!ı:ışıl:ııt~trr. Bu hu~usta el- bu ihtirazi ktvıtla alırız. • 

1
1

00m~hal~el:r::Je be§ ev tamamen :.?OIJU lir.ı ci:'lıa t;üııcicrilmi:;:tir. d(' edilecek tafsiJSt arzedilecek. D~ek ki. bu malüm&t demir. 
§imdiyv k:d kıımekn yıkılmıştır. Şehrimize gelen tir. volu tel,rraf hatlarile alınn1I§ttr. 

e ar en az arasmdan habe 1 KEMAH'TAN GELEN İLK De. • ı ı iJavetlerden 
cıkarrlenlarda bi y h ff r er JJABER mıryo u o ınJ\'an v _ .. 
- 1 .. ~ r 1 ı a 1 ya. 1 • hi" bir haber almmadunna ııo. 
ra ı rr:usteına ınsanca ıayiat yok Diin gcı·c şehrimize> ge en 'lr b 0· • bak Bitlia. Vau 
tur Ulucami ·ı d" - ·· · · habcrlPre \'e rlva;-.·etlero güre Kcmahtan aelen tclarafı oku· re a.ca 8 ıya.r ır. · . . ~. e ıger uç camının • • üzerinden. Erıurum tariki ile 
§tref•lerının uat .kısımlar! tama. Ordu merke7. ve nıiilhnkatında ·yorum: Trabzon ve GümUşane ciheti ile 

cl
rnuevn yılnlmı~. bırçok bınalarır. 2G yaralı yardır. A ltrnova nahl· 1 - Bu gece saat 2 raddelcrin. muhabere imkanı yok mudur? 

~rl~rı ~atlamıştır. 
1 

ycsind<' ;){ bina lrn;ınen çatl:ı.· ele Kemahta husule gelen pddet- Cilnkü tanı ErtinCSPm sima. 

1 
Cıvar köylerden i:len haber· mıştır. Tokat rn mlllh"katrn<la li zelzele neticesinde sehir enkaz tinde bulunan avDJ ha.vza d~hL 

0erd~ h~~=rat. ve. z~yıatm mühim 8S ölli. 66 .rarnlı, 8amı-nnrt:ı 4 haline gclmi§ olup bi;~ok ölü ve !inde olan kıs~larda da bundan 
i Uu,.u G~nnılmt.~tır. Buralarda yıır:ılr. HiYıısrn fpısilc nalılycsfn. yaralı bulunduğu. kurtula.bilen e,-..·elki hareketiarz naatl tepir 
rı~a.ı; zay~.at! henuz tesbit edilme- de :ı ölii. l 50 yaralı Dlnikte askerlerle enkaz altmda kalanla- aöstcrmisıı:e bunlarda da aynı 
~ı,ttr. ~.ükumet v: !<•zrlay tara. \'e Sarayköyündc l<! ölU 2 ya· rın kurtarılmasına ve kasabada tesiri göstermesi ihtimali \'ar. 

1 
ın~an koyJ.erc. sı.hhı ımdat heyet- ı·a lı vardır. başlayan yangı:nlann söndürül. dır. F:ıka.t biz muhabere imkAnı 
erı gönderıltnıttir. Erzlncau şehri bir enkaz ha· m~i11e çı"rtmakta oldufu, bulamadık, fakat hUktlmet bula. 

Sam8und !indedir. Dcıniryolu bazı no~- ı - ~hirde muhabereve im-a ~ J bilir. 
Samsun, 27 (A.A.) _Bu gect- talarda bozulmuş olduğundan kan kaJma<!ıgmdan Dumanlı ls. Sı.h_?at ve İçtimai ı~ua\·enet 

•aat 2 de baıhyan hareketiarz tamir edilmektedir. Er:ıurumJa tasyonu ile muhabere yaprlmakta Vekıh Doktor Hulusı Atat~ 
lllerkezde ve Çarpmbada fazla irtibat yoktur. Tunceli ~ivnrın· olduğu, (Aydın) blltUn villyetlerte mu .. 
tahribat yapmııtır. Samsunda 400 da bir dcmiryolu köprUsU ye· 3 - KurtarılabHen nüfusun yi· habere tesisine çal~ruz. Or. 
tadar baca ve duvardan başka beş rinden oynaıuışur. ycceğini teminin milşkülleştiği du ~UAyeti ~akkında tzmir va. 
tv tamamen yıkılmış, minareler Siyasal bilgiler okulu ve fazla miktarda çadıra. ilaç ve punınon telst~ .ile malftm&t a.L 
tehlikeli bir surette hasara uğ· talebesinin yardımı doktora ihtiyaç bulundugu. dık. D~erl~i ıc~n de devamlı o. 
tamı§tır. Vilayetin bütün icazala Ankara, 27' ( Huı;nsi) - Zel· 4 - Zelzelenin yalnız kasab1. larnk Ü7.ennde\'IZ. 
tınaa aynı saatte sanmtı oırmıj z"eTe fl)tl'if'@tı ıft'Ylıf•r.'lmtrrter 0 • ya ıuünhaaır olmayıp köykrdc de Sami Erkman (.Tunceli) ıel -
iae de ~rpmbıt:ian bat!ra bir kulnnda ölfrenillnce talebeler genft mikyata taltrbttıl bullın- ıeıe fnAafotsef memı.ırettlftftde 
)' de · h tt duiu ve mütemmim malümatın ~Jc ta.brlbet y&f)IY<>r. Ve bana 
-:r ı~n ~e. ayvan telefatı derhal toplanmışardır. bildirilecei'i. heyeti umtımiW('e yani nıemle. 
k"ydedilmemıştlr. Yalnrz bazı Ölenler için iki dakika sUküt 5- Keyfiyetin başvektıet yük. ket~ yardan ~Umeei J6mmu. 
la oyle~de saban~rlcl?r yıkılmış ve eclilml~. yersiz kalanlara yar· •ek makamına, mııtf müdafaa. na kaJlirn. Ve öyle zannediyo.. 

1 
uauaı ve re11111 bınalann duvar- r dım için liste açılmış. ilk _hanı- arhhat ve içtimai muavmet ve:Jra. nun ld. ilk olarak geleoelr 11ıene 
&rı çatl&Duftır. Çarşambada 25 lede 1000 lira. toplanmıştır. Bu Jetlerine. Kızılay cemiyeti genel tah•isatmdan ödenmek UBerear. 
tv ~en. hülcUınet konağı ve para milli komlteniıı emrinf! merkezi ba~lanlığına, arzoJwıdu- kad&şlar na.mm& mJaeleden mfl. 
;nı~ıyet dairesi kısmen yrkılmış, verilmlttir. Talebeler "Erzin· ğu Erzincan valisi ve ordu mület· t.eeuir olanlara derhal 40 biıl 
~hıaarlu, tütün ambarı tamami- cana gidelim, eYlerin imarın- füli~i kurmay ~kam tarafından lira veril~Dİ ~klif ed.iyorum. 

harap olmuıtur. da biz de çalışalım .. diye btz. bildirilmiştir. Arzolunur. Bunun fqın de bır t&krır Vl're. 

Sakat.Jana.n ev adedi 100 den met lzharıoda bulunmuşlardır. c.eiim. KabuJün.U rica ecı.ceğim. 

Reisicumhurun 
seyahati 

Sovyet - Fin 
harbi Mrtkı.t)la. !?I ( A.A.) - Buı:üı, 

saat 9.<> ta Afa.1atyayı tİsrif e. 
~n ~filli Şefimiz tı~t Tı.J~ii 1 Htlılnkt, tT (A.A.) - Fin 
ıstas~ond~ valf. be~ıye reııi, j at8am teblifi: 
Parti erkam, mekteplıJer ve htlk ' 
taru.fmdan coş!mn tezahürlerle Kareli berzahında dütınıu 
karşılandılar. İstasyon cadde • ınUhlm bir raaıtyet göıtermlf
sfnde ve halk arumda uzun r.a. tir. 
n'lan '11rilwn ,.e talebe ile JörU. Ladoga rcsıunun tlma1t•d• 
şen lnöııü. clojruca hökfunet da. ftbılar taraııa•aa eti• •ütt 
iresfne ~ittiler. hük(ımet erkinı yapılan bir hUcam tardedllml" 
ile t.ı.nıştılar. Bundan !onra be.. ve FJnJer 8 Sovyet tankı zap· 
ledf~-eyi ~reflendt~n R.eilicum. tetmlşlerdir. 
hurumu.ı ea.~vı gezmek fstedl. 
ler ve yaya oıa'rak ça111 yolu Ue Bundan başka Ruıtar detu 
Gazi ilk ekuluna. si~ava. JL Laponyasrnda s,.atant0111 seç 
ıteye .-ttti~r. Parti ve ıtalkevfn. meye tefebbtıı etmltlerdir. Bu 
de şehirlilerle ıaun müddet f'5. te,ebbUı atım taımrf Ye fakat 
rü~~rek bllh11Mıı halkevtntn me. 8mr1etJer teşebbllıJerlnl taze· 
saisi ile alikadar oldular. Bu. ledlktertrıden dttn ak,am baş. 
,...... tada ,.....___. Wfde .. ı,,.an mallare•e .1111& deftm 
tek ifletmeye ,.af açılan bu etmektedir. 
fabrikadaki çalışma &eklini tet. 
kile ettiler. 

Malatya memueat f.ıwtkuı 
Mim Şetimizin bilhana allka • 
ımı ceJbetti. Burada aat.lerce 
kalan f nönil, saat 13 te beledi.. 
yeye gelerek öjJe yenH!jtnf IHı. 
rada yediler. . 

M!LU SEF ELAZIOA 
GtDIYOR 

Talpale nehri Uıerlndea ya· 
pılaıı bir 8oTT•f. taarruıu ptl•· 
kUrtUlmUştUr. r 

notu eepbellnde, SUDdtlw 
nisbet4!n sakin ıeomJtttr. Lado· 
ır• ~&lftnltn dolu - ffmallnde 
dUşman ön mUfrezelerl mOaa· 
dımelerfnden 50 ltlfl b7bet. 
mittir. 

Cu~ı~. Ç~ba- Samsun hat. Rad oda dün gece mü· TOKA'ITAN GELEN Ha.aan F~ı At.ao CGUmü. 
h u.erındelu menfezler saramtı· Y d TELGRAF pne) dereoeaı anla.pı.ın da. 
dan çatlaldığından bugün tren iş. zik neşriyatı yapılma ı Tokattan gelen telgrafı oku. A!Jz Samih İl~~ . <Er:,zi~ca.n) 
lememiştir. Bozulan elektrik, tel- Zelzele felikcti müna~betilc yorum: Erzmca.n havalııııwı Jklımıni 
traf. telefon hatlannın tamiratı- dün ~ece radyoda eğlenceli mü. 26 gecesi saat 2 de vuku bu. herkes bilir. M~~et ~tAıı-
11.a baılannuş, maili inhidam evle. zik neşriyatı vapılmam15, yal- lan ştddetli bir sanmtıda mer. başa .harap oldugwıa gore bu 
tın muayene edilerek yıktırılma- nız haberler okunmuş, matem kez ve mUlhakatta şimdiye ka.. mevsımde orada çadır .. altında 
~1 için fen heyetine emir veril- havaları çalmmı§tır. dar te9bit edilen ölü m.iktan 88 kalmanı~ ~e de~ek oldugtmu da 

ıVcüat11t1, B"I ( A.A.) - Ret.L SuskUarvJ fıiUıameU&ıde de 
cumhur tımet İnörıU l)ehir me. bir Ruı taarruıu pUıkllrtttl· 
za.rlıima rjdeJ'ek orada metfun mu,ıur. Düşman KJvJvaara ı.· 
buJwian pederlerinin kabrini si. tikamet.inde h11duda dolru ~· 
yaret etmfşier ve aa•t 15 te hu.. kJJmekt.edlr. Flnlandl1a Jnu· 
su.cJf trenlerfle Elbığa ınüte. ları Lakavaarya kadar ilırll· 
veecihen şehrimizden hareket yerek yedi tank zapdetmlfler. 
etmişlerdir. dlr .. 

ıniıtir. ve yaralı adedi 66 olup yıkılan ~kd:.:tl~ =::11n~t Çorumda "Mı.ll"ı yardım bina.l•rm adedi henaa teebft e. ..... D h.f S hh' Dentlde dutman hanUtı 
1 1 h ı..- yaralıtann. çocuklarm. kadrn.. 

~~ 27 (A.A.) - Bu sabah dilmemiştir. Kaza. ara mu &Ut:. lann memleket da.liilinde btnn. a ı ıye ve 1 ıye Ve- YinlandATa kOrfest Ue Ladosa 

~t ı~e. bir dakika devam eden seferberıı•g..., ,. re münkaU oldtiğundan husu!li dmlmalarıru daha favdalı görU. 
!tddeth bır zel_zele olmuıtur. " ,·esaitle istihbar edilen vaziye. yorum. Bunu rica ediyorum. 

Mera de bi te göre Erbaa ve Niksar kaz..'\. 

klfleri Er2ı"ncana gı'dfyor r ,~rundekl Pla batal')'alarınrn 
bouıbardJruaıııDa mUnbuır Irat 

Jtnlcorıs, 27 (HU81ı~i) - Da. mıştır. Bu bombardımanlar 
biliye ve Sıhhiye Vekilleri ya. ciddi hiç bir hasara 1ebeblyet 
nn sa.babki trellle Erzbıeana vermemifUr. 

iri :ı r ev çökmii1 ve Ankara. 21 (H11~ıısi) -,Ul~s Jarmda tahribatın çok fazla ol. BAŞVEKl'LtN SöZLERt 
ca~ biııalardaıt bir laemında varın t:rkacak nüshasında 'Mıl. duğu \•e bir hayli mikdar öJU ve Başvekil Dr. Refik Saydam 
~ralıda~r ba1!'aı. olmuttur. ~ç ir yardım seferberliği.. başlıft yaralr bulunduğu anlaşılmıştır. (1.stanbul) efendim bu meseleyi gidecekl<'rdir. 
Yoktur ~a ınsanca zayıat altında Falih Rıfkı Atay'm bır Yaralıl.ann tedavll!ll için mUm- biz dtiıştindllk. 1stfyonım kf. ev. 

· makalesini neft'edecektir. Mu.. kün olan imdadı sıhht he)·eti. vefa -bütüıı malumatı tontayıp 
, , 

0 
Havada dUşmanın b&Y& faa-

l it k. hak llyetJ A.tarell betıaJmıa mun· 
Sivaıta harrir bu yazıBtnda. ezcümle nin ve açıkta kalanlar için şiın. vaziyete hikim olalım. Kasaba 

.s~vas, 27 (A.A.) - Vilayeti. şöyle eliyor: .. . dilik 500 çadırın ve meydanda hakikaten ot.Wıslmıyaealr vazi. 
zm. 8 1 mU eme hasır tatmıştır. Hasar ebem. 

/zmit, 27 (Htmt:~ mlretelzdlr. Sivil halk UHrlne 
Ierfn ifadeleri · bilhassa Kotk&da baskınlar 
Dolmaba.hçe iaiibam muhake. yaprlmrftır. D&rt nttı •• yaralı 
mesi başka bir ,O. Jr&Wı. vardır. P'111taa4J1a ta1raHlert 

l'llinn Sutehri kaza ve mülhaka· "Türk milletinin ener31sı, fe. kalanların iaşeleri f~in şimdilik yette ile, civardan hat Oıerine 
tında 1000 hanenin yıkrt:fığı zan· daklrhğı \'e ya.r4ım ahllkı fc: telgrafla iki bin lira gönderil. nakilleri iqin tertibat alaeafıs. 
l'lolunmaktadrr. IS.kete kar~ı olan huusiyeti mesini emir buyurulmasmı ar. Huan Fehmi Ataç (Gllmtışa. 

Koyulhilar kazası ile mülhaka_ derecesinde olduğu bir da.ha sa. zederim. ne) Evet bir kere muhabere te. 
tından henüz malumat almama. bit olacaktır. . Zaradan gelen telgrafı oku. e.US etain de anlayallm 1*lir? 
l'tnpa da, yer tarsmtısmın bura- Facianın büyüklüğü nisbetın. yorum: Ziva Gevher Etili (Çaıı&kk&
da da zayiata sebap olduğu tah. de yardım biniasaa aüra.tli yar- Bu geceki zelzele dolayısHe Je) Sa.mi Erkman arkadqunnın 
~n edilmektedir. dım: lşte vazif em.Lı. Millet M~ merkezde ve köylerimilde yüs.. şefka.U nUıiyeeine .bepimia iftl-

ft!l..!li ve Beraamada liai bafkanmın rei8liii altmdakl !erce hane yıkılmış ve şimdiye rak ediyoıııa IJepimU: aynı ,e. 
&il.Ki • Jromit.enin fösterd.iği her yol. kadaı' 26 ölü teebit edilmiftir. yi t.ekllt edecektik. BendeAiz bu 
tamir, 'J:1 (A.A.) - Dikili ve dan talihsız yurtdailanmIZJD Bir cok binalar da yılnlmağa takrire Jüztım görüyorum. Bu 

&erıuııa havaliainde zelzeleler imdadına koşalım!,, namzettir. Bfr cok ta.kir kış gU. yardımm .,u seklld~ ya.pılmuı .. 
nniden uklatmIJtır. nü sokaklarda k.ımıttn". YaJrnı_ nm da.ha fyi oltca.fx kanaatin -

... Diln ~.zo de Dikilide 15 saıUye Zelzelenin da. kati ralcamlatla vak&}'I ar. deyirrt. BUyUk Millet Meclisi re. 
•ure:rı fiddetli bir zelzele olmUf- zedeceğim. 200 çadırla. tesbit e. isi riy&8etinde bir mlllt yardım 
tur. Bcrpmada 8.35 ide ve Ke· şı'ddetı•nden dileoek nakdi yirdJmm taeL komitesi teşkil edilmelidir. Bu.. 
'balpatada 8.S d~ •arptan şarka den J,'6nderilmesi. na evvela biz iştirak edeceğiz. 
~lru orta 1iddette birer zelzele ALIN AN TJtDBlRLER sonra biltiln memlekete teşmil 
qydedilrnittir. Dikilide 18.50 de 1sviçredeki sismograf Alman tedbirler şunlardır: edilsin.. bunu rica edeceğim. Di. 
& 81niyelik bir zelzele daha ol. a" letlerı" lanldı Erzincan vilayetine: Kızılay ğer taraftan hUk<tmet t.e kanun. 
~ftur. merkezinden şimdilik 15 bin li. lar getirsin, gereken tedbirleri 

Dün gecekı· reımı" 'h ra, 500 çadır, 1000 don, 1000 alsın. hilAliahtner de yardım et. 
Zürilı, 21 (A.A.) - Zürı ra. · · Bi d Bü'vilk '1:1ıet ' 1 ecli 

1 1 d gömlek. 1000 battanıye, sın. z e .ıaı .- • 
ma Unıat sathanesi dün gece saat e Erzurum ve Sivastan ekmek, si reisinin reisliği altmda bir 

Ankara, 27 kuvvetli bir zıel7.ele ka\deyle • paJ B 
r·- (A.A.) - Erzin· ·şı· Zelzel run' 2900 ı·ıomet.. un tertip edi1-i• Erzunımdan millf komite ya un. unun 
.:. 8f O d mı ır. e ~ kil. · ..: te bırakal ~ n, Yaı, r u, Tunceli, To· re uzakta lC&tkalJ& civariDd& eczayı bbbiye ve malameyi sıb. teş mı .nyue nn. 
at, Samsun ve nmasya vflt. Tifliste vuku bulduğu tahmin biye ile birlikte fki sıhht heyet, (Muvafık sesleri). 

htıırinde dUn gece vukubulan edilmektedir • .fmçren.in bir çok Sivas vilayetine, Kızılay mer. Başkan Şemsettin Günaltay, 
~ize le hakkında. bugUn saat rasathanelerinde sarsmtmın şid. kesinden 5 bin lira 500 çadır, 500 B. Sami Erkmen. teklifinizi re. 
ı..1 e kadar a'"'" .. rdaki reımf ,.,.,a· ;;...e.ç 1 tl . k ,,._ •nn. .-x-ı ... k. 500 batta.nive ri mi alacaksınız yoksa geri a. 
oaq ~ ... detind~n sismo6 ...... a e erı r.. uuu. ~ ,r;uu.uv " 

--~!!~ııı~•.~,:· Bu malQzııat l'Ilımştır. ,. bfl'~tin~bi~~~ti. _ JaI~_ı:11!-.-_ (TlmetJl) O. y-·-·~·u ll&114\lJ'. LoMra, n (LA.) - Londıa Tokat YWSye e: ,n.uway m-. ....... ---
tu ltnlneanda tahribat bUyük· rasathanesi dün gıece.oldukt& keaiııdeıı 8 blıl Ura. 300 ~. laı?.'!!~~~u... 

I"', fnsan zanatının yttzlerf tfddetJi bir zelzele .ka~ylemil- 800 don, fJOO .emtelr, - llat. ,,,.,_ ~-
te~tltl muhak)almr. Fakat~ tir

4 
taniye ve Samsundan Tokat vL le) Benim de arzettiğim gibi bir 

muır yardım komitaiıtla teokiİİ llttltt•f acutl•i1YI• ı•ttfa et· 
i~in bir teklif Yerecefim. Benim mişlerdlr. Bir Rus tanaresl 
teklifim daha fUmulJUdUr. J.r _ dttttll1llmUştUr. 

lradqım da buU muvat&k&t •· Hel~ 11 (A.A.) - Dün 
derJenıe benJm teklifim reye ko. Sovyet tayyareleri Kotb'7a 
nulsun. ta&rruı etmlŞlerdlr. Dört ılrll 

Hasan Fehmi Ataq (Gtiıü. aımuş ise de, maddi laaaar 
şane) Ziya Gefoher arkadaşımı. ebemmfyetslıdJr. Helıhakl Dıe· 
zm takririnin reye konulması rfne ıse. So-et ta-a.rıleıi ta· 
daha mava.trt olur. • J ' ' 

Sami Erlmıe11 rrun~ın Ben arruz edememlılerdlr. 

takririmi nri alıyc:ıcuı. Mabat Son uc gUn lCfade H SOTyet 
temin edilmiş oluyerı. t.anareıl dUftlrtllmttttır. Rtf. 

ZJva Gevher Etili (Ça.na.kka. llcumbur KalUo mıuıataU.kf 
J~) Müsaade ederseniz teklffim hutallaneJert aıraret etmlt Te 
ıtffahf ol1tın. Iİlytık Millet Mec-
lisi reisinin rituetl aıımcta. bir raralılarıa ıısrtıtmtıttar. Htp
miJJf yardnn komlı.1 teat1l ._ ıının maneY17atınrn mtttım· 
dilerek evveli. bis BUvUk Millet mel olduğunu mQfallede erle· 
Meclisi azalanınn fttırôW ve mittir ..... ea atır ,.raırıarın • 
bütün memleket. ttemll edilme. sayısı Pli aldır. 
DJ tetllt d:vorum, re,. bul. Mosloova, !'1 ( LLJ - IAein. 
m&mıl rt~ edlYMUftt. rad Ukerf mıntakul 8lfllaı br. 
Betlwı, fJlya Gevher arkada. blyesinln 26 llklnun tarihli w,_ 

111n11 MllvUk Millet Meclf si re. Jiği : 
ilWD riJUltJ •Umda bir MUU 
y ............. t.etkiliııf teklif 
edl:ror!&r. .... . ..'fllda .,.. 
dl'°rum. Kabut edtmler... etml. 
fltdlr ..• fttlfıMı tratMd t4tJmtt.. 
tir. 
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Ani tesir 
Baş, Diş, Nezle, Grip 
ROMA TtZMA, SOGUK ALGINLIG 

ve l-,üFin fl.ğrıların, derhal keser. 

Jjüııımnnda ~ünde 3 
ka~ almablllr 

Be!!lktai Stılh l\lahkf'""°"-1 

tabetinden: 

Sahipleri ara~ında kabili 
olmamaııındaiı mahkemece 

.. ,,.,_ ı-
;:~~~: Sabah, öğle ve akşam her yemek· 

izaleıı.i zımnında satılmasına karar 

3 
f 

,·erilen ve tapu kaydına nazal'an Be-, fen SO n r a g Ünde . de a 
~iktaşta Teşvıkiye mahallesinde ikin-
ci karakol soka;;rnda eski 2G kapı ııa
yılı şarkan, ı;arben ve ~imalen umumi 
yol ve cenuben sadrı esbak General 
Rıfat veresesi arsası ile çevrilml~ 

Sultan Beyazıt vak!mdan 3457 metre 
murabbaı bir kıt'a arsa açık arttır. 

maya çıkarılmış olup 28/ 12/ 939 tari
hinde gıartnamesi divanhaneye talik 
edilerek birinci artırması 1/2/ 940 ta
rihine müııadi! Per~embe günU ııaat 

H ten 16 ya kadar Beşli.taş 1cra dal
ruinde yapılacaktır. 
Artırmaya lştirlk için yüzde yedi 

buçuk teminat akçesi alınır. Belediye 
resmi ve yirmi senelik evkaf taviz 
bedeli ve tapu harçları müşteriye ait. 
tir. Tamarnının muhammen kıymeti 
31113 liradır. 
Artırma bedeli muhammen kıyme

tin yüzde yetmiş beşini bulduğu tal{
dirde ihalesi yapılacaktır. Aksi halde 
en son artıranın taahhüdü baki kal
mak Uzeı·e artırma on be-~ giln daha 
temdit edilerek 16/2/ 9·10 tarihine mu. 

[ ile dişlerinizi fırçalayın~. İ N :J 
Ra yolin 

:\lüstesna bir formülle ve 
azami itina ile yapıldığı \'e re_ 
kabet kabul etmez bir fiatla 
satıldııh için yurdda ecnebi 
!llamulatınm hakimiyetini or
tadan kaldırmrntır. Kazandı 
ğı bu rağbet sebebile elde hi<' 
stok bulunmadığından da mü. 
temadiyen taze ihzar oluna. 
rak piyasaya çıkarılır. 

· sadi! Cuma günU aynı mahal ve saat. 
1 te en çok artırana ihale edilecektir. •--------------..... ----------"":"'--------""'."'---,.,,."'11••••1111İI üç tara!ı umumi yolla mahdut bu

Radvolin kullanmız: sade 
di~lerinizi temizlemek, koru. 
mak ve güzelleı:;tirmekle kal. 
ma.zsınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

53bah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra günde 3 defa 

Teknik Okulu Satınalma 
kanlığından: 

Komisyonu Baş-

\' ıldızdıı lıulu rı;ı ıı Okıılııııııı7 lalelıesı i~·ııı ( :!00) H' .\f ıı,t;ı Jıdeıııı ıı 
iı;in de (53) l:ıkıııı ki CC'm'an f:!5:J) Takıııı Ellı"e ıh:.ıle'ı yaııılınak lİZHt.' 

29/ 121939 larihıııe ra~lla)ıııı Cuırıa ıwııii ';ıat ı:ı te ı:iıııııi-ı~uyunda \'ilk. 
:-;ek :'ıtnhrıırlt~ ,\lcklt'lıi .\lııtı:ı,chc"nıll' ıuµla11•11.:ak ulan l.:oıni,yoııu111111 

huwrunıl;ı ı..ap:ılı zari u,uıu ık !'billmcyc lrnnınıı~ltır. 
Ellıi-.clcı·iıı ııııılı:ıııııııcn hcdcli C:lUCiOI lırn "' ılk lcırııııat l:'l7!1l lıı·ıı 

(50) kııruşlıır. hl<'ldifrr ş:ırln:ııııc ,.e ııiiıııııııeleri ı{i.irıncl.: ,.e ilk tcıııı
nalı yatırmak ıi1.erc t•k,iltım·ılcıı bir ıtiin e\'\'elıııc krular Oknluınuza \'t' 

cksiltmr ~iiııü ti<' Yiil;o;ek ;\liilıcndıs ~lcklchine gclıııcleri. 21!)0 ";ıyılı arı. 

tırın:ı E:..~illıııe k:ı1111nııııt1rı l:ırifalr Ye şıırtnırnıe ınueıhincc ıanıırıı erlıle. 

cck teklif rııl'klııplanııııı cksillııırdcn bir saat C\'\'cliııc kaıf:\r l\oıııı~yo

nuınıııa ııı:ıklıuı ıııuk:ılıiliııılc verilmiş lıuluııma'ı liızınıılır. Po,lıııl;ı v:ık1 

ol:ı<'ak >:t'~·il.ııır ııı:ızı•rel cıl;ınık kahul edilmez. ( 11131;» 

1 - Şartnamesi mucibince 12/XII/ 939 tarihinde kapalı zarfla ihale edi
leceği U!n edilmiş olan 1 adet çuval yıkama makineslne tallp zuhur etmedi· 
ğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli 5200 lira, muvakkat teminatı 390 liradır. 
ili - Pazarlık 8/ 1/ 9(0 Pazartesi gUnU 11aat 16 da K&bata~ta Levazım 

ve mülıayaat ,ube~indeki Alım Komisyonunda. yapılacaktır. 
IV - Şartnaml'I"_!' her ~Un ııözü geçen ıubeden pıv<>~Tz alınabilir. 
V - MUnaka• t.ı· M i'}tırftk edecekler !iatıuz tennf t · .tirleı·tnln ihale li\il-

ntinden bir hafta e\» · kadar tetkik edilmek Uzere İnhisarlar Umum Mü. · ,. "". .. . . 
dllrlUğU müsl•ira t tı.ııw .:?.lar şubesine vermeleri ''e tekliflerinin ka.bulUnU 
mutazammı:ı Ye8ika almaları llztmdır. 

VI - Hiinakasaya girecekler % i,5 güvenme para.larile birlikte puar
lık için tayin olunan gün ve saatte mezkftr komisyona gelmeleri illn olunur. 

(107H) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - Talibi çı~ma.yan 8 ton Grafit pazarlı\cla alınacalttır. 
2 - Muhammen bedel (26'4.0) muvakkat teminat (198) ıı~a olup pa

zarlık 2~ lklnclkA;ıun 940 çar~mba. g'inü saat (16) da AnkArada P. T. T. 
umum miidürlUk binasındaki Satmalma Komisyonunda. yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat ıp.akbuz veya banka temlnp.t mektubu 
ile kanuni Yeslkalarmı hA.milen mezkO.r gün ve saatte o komiııyona şartları 
öğrenmek için de hfr gUn A11karada P. T. T. Levazım, hlRnbulda Klnacı
yan Hanında P. T. T. Leva7.ım Ayniyat Şubet MüdUrlUklerlne müracaat 
edecek' erdir. (6608) (1072:5) 

1 
Eyüp Sulh Ahid.mı Şahsiye HA· 

kimliğinden: 

Haliç Fenerinde MU!lU Ali maha.J. 
lesinde, Haliç sokak No. 46 da mukim 
ölü . Musta!a oğlu ve Fatmadan doğ
ma. Muzaffer çocuğa, dayısı aynı ev· 
de mtıklm Ali oğlu Ahmet Çalapku· 
lun Kayyum tayin edllmealni iııteme. 

1 ıl üzerine yapılan tahkikat ve muha-
keme ııonund& milstedJ AIJ oğlu Ah
medin, kilçUk .Muz&ftere dinlenen 
Gahitlerin şaha.det! ve polisten gelen 
cevabi yazı mllnderccatı veçhile mı?z
kQ.r 46 No.lı evdeki hissesi üzerindeki 
mevcut lpotekin temdidlr.e ve bu hu
ııu.ııa mlintıasır kalmak üzere medeni 
kanunun 376 ncr madde.si mucibince 
dayıııı Ahmedin kUçUk Muzıı.Uere 

kayyu~ tayinine kabili itiraz ve iti
-ıar olm&k üzel'e 25/12/939 tarihinde 
verilen ka.rar sekiz g-Un müddetle il!n 
olunur. (30969) 

İltaııbul Aallye Dokuzuncu Hu.kıık 
BA.klıDliğinden: 

Jozet namı diğer Pepo Anjelln pe
del'i Alman tebauında.n Bohor AnJel 
7 /9/939 tınl.h.inde verat etmi§ olup 
vera.seti karun Merkad& ile Korin 
veaiır~y~"!'İt.iL old'Uğ-undan bah~lle blr 

kıt'a. veraset" ilAmmın ltuı avukat 
Danyel Bahar tai:a.tmdan talep cdil
mı., olduğundan ecnebi memleketle 
olup adresi malum olmıyan murisler
deıı Rilat karısı Liılzuım terekeden 
dörtte bir mlllldyet veya intifa hak
kından hanglslnl tercih ettiğinln bir 
ay za.r!md& mahkemeye tahriren ve
ya ıi!aben beyan etmcdı:ı takdirde 
dörtte bi~ mülkiyet hakkını tercih et
m~ sayılacağmm lldnma mahkemece 
karar verilml§ old~ğundan mahkeme 
günü olan 29/1/UO aaat 9/30 a talik 
edilmiş olduğu i!A.n olunur, (30~70) 

s.-.nüu: ASIM u:-. 
l\:ı'<tlıJı~ı \'Pr' V.ı.l\11 \h fhu'ı 

Urnnm NP<$rlyalı lrlarf' trif'n: 
Rf'fik 1' hm<'I Sr'l't"nıııll 

Tlrk fyt-ı Cumhuriyet 
AKTiF 

M.-.rlA~z Bank••• 23 I 12 I 1939 
PAS 1 F 

Kasa: 
Altın: Safi Klogra.m t5 500 313 
Banknot • 
Ufaklık • . . • 

Dalı.1Ui.eki Muhabirler: 
Altın: san Kil~ ll78 111 
Tiirk Liı:ası ·· · 

. , lJariçteki. MuJuibirler: 
Altm: Sa.fi Kilogram 10 010 Oi8 

Altrna. tahvili kabil serbest 
dövizler • 
~i~~r dövi.zler • ve bo~çl~ 
Kiırın~ baktyeleri 

- Hti~ne taAvilleri: 
Deruhte edit~n ovrakı 'lak. 
diye karşrtrğ-1 • • • • 

Kanunun f) • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat 

.~enPr1.af f"iizdn.nt • T' . ıcıtrt senetler . ,r , • 
J?,<JM/!'11 ve tn.'h1~M.f riiooam: 

l nerııhte f'dilen evtakı nak. 

21.802.430. 7 j 
17.574.1 H-.-

1.627.78.:l.72 

933.810.81 
242.210.tO 

14:.079 .97:S.88 

M.060.73 

12.320.1)70.rm 

1:18.'i 4:8.~S.-

17.987.178.-

Al divenirı k:ı.rmlıitı esham ve 
8 C'.'~hvilat itibarl krvnıf'tle ·. ":so.~0.800.40 

-:ıerbe.c:ıt P~h:tm ve tahv1·t"t: '1 "'"'3 000 
d ··-. ,70 

A t)(fn.'Jlar: 
Ba7Jneye kIBa vadeli avaM 
1Utm ve döviz iizerine 
Tahvilat üzerine . • 
m.~;ırlar 
Muhtelif • • 

• • • 
• • • • 

8.8.'J.41.000.
t 4. 767 .62 

7.808 722.-

·Yekün 

Lira ~ 

0

41.00-i.328.4-3 il 

1.106.033.-

ı0.468.007.14 

HO:'l'61.385.-

58.l 32.801.10 

ı 6.636.-180.62 
.c..:soo.ooo.-j 

1 8.106-:513 .3:> '~ 

Sermaye 
ihtiyat akçe3i: 

Adi ve fevkalade 
Hususi • 

. . .• 
• • • 
• ' 1 

Teda-viildeki Btnı 7moflar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddelerin te·v • 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye ba.kivesi . . . • • 
Karsılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • 

. R~eslcont mukabilf ilavten te
da. vazed. 

Tiirk Ura.!1 Mnıdıuıtı: 
• Altına tahvili kabil dövizler 

Oiier dövizler ve alacaklı Kli. 
rinP' b1 kiye1erl · • • • 
Muhtelif , • ı , · • ı • 

511i.:lil9. 121.97' .1 . . 

1 f"mmu~ ı~~~ hr1hind~n· ilibarenr 

lunan işbu arsanın bir tarafı kısmen 
duvarla. muhattır. 

200~ numaralı icra kanununun 126 
ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi 
alacaltlılar ile diğer ahtkadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayrı 
menkul üzerindeki haklarını ve husu
siyle faiz ve murafa dair olan iddia. 
!arını evrakı mü!bltclerlyle yirmi gün 
içind~ bildirmeleri IA.zımdır. Aksi 
halde hakları tapu .ııicilleriyle !ablt 
olmadıkça ııa.tııı bedelinin paylaşma.-· 

ıından hariç kalacaltlardır. İşbu mad
dei kanuniye ahkAmma göl'e hal'eket 
eylemek' ve daha !azla malQmat al. 

mak istiyenlerin 9:l9/ 3 doeya numa
ra.siyle dairemize müracaatları ua.n 
olunur. (309731 

VAKiT kitaqevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 11 ·20 ilancı ıerı Kr 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin pslkolojisl :il) 

13 tlkbahar sellcrı 75 
14 Engerek dllğtimU 60 

15 Ruin klllliyatJ rn 7~ 

16 Samimi Saadet 50 
17 t&tatistik 30 
18 ÇÖCut dUşlirtt>nler 6() 

1~ llim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı I . 

530 
Bu serinin fiıı.tı 0.30 k:ırııştur 

Repsint alanlar& yUzde 20 l.skon. 

·ıo yapılır. Kalan 4.24 ltunışuıı 

t.24 kuruşu pcııJll alınarak mUte· 
hakisi ayda birer lira M~nmelı 

•iıere Uc ta.ksite H.ğlanır. 

vaziv•t• 

4.217.134-.25 
6.000.000.-

158.748.:>63:-

17.987.178.-

14:0.76~ .ss:s.-

17.000.000.-

131).000.000.-

2.786.77 

47.0 .. 1.764.39 

Yekun 

ı...ıra 

15.000.000.-

10.217.13-1.2:'.i 

296. 761.885.-
3;).829.406.83 

47.050.ı-,.1t.16 

110.G00.644:.73 

5115.359.121.97 

... ·'ı ,. .. .. - " ~ . : •• ·' .... ~,( . ' ' 1 ' , •• • ~ • 

D. Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden: 

1 - Yüksek tahsili ikmal ctm i ~ olanlardan 35 yaşını geçmemiş ol .. 
nrnk \'C isletme rncrkczleriınizdrn ö~rcnilccek şerait ve evsafı haiz bu
lunmak ş~rtilc hareket müfettişi ycti~nıck üzere müsabaka ile mu:ıvin 
müfettiş :ılınacaktır. 

2 - :.\tü~abaka: Aııkaraıla D. D. Umum Müdürlük Merkezinde 
(i/1/940 Cumartesi günii yapılacaktır. 

3 - lsteklilcrin sıhhl muayeneleri yaptırılmak üzere matlOp vesa~ 
iklc en nihayet 4/ 1/ 940 larihinc kadar Haydarpaşa, Sirkeci, Ank:ıra
Af:yon, lımir, Atlana, ~lalalya, BalıkC'sir, Kayseri "e Erzurum lşletmc 
Müdürlüklerimize istida ile müracaat etmeleri ilan olunur.(6480) (10510)) 

istan~~! ~e,edi vesinden : 
Beyazıt meydanı ile mUcavir ana yolları üzerindeki tramvaydan gayri 

nakil va..ıııtalarının aşağıda yazılı gidiş ve geliş istikametlerini gösterir izah~ 
name Daiınl Encümenin 25/ Xll/ 939 T.li içtimaında tasvip edilmi§Ur. lldn 

olunur. 
ı - Beyazıttan Aksaraya inen caddenin refüj başlangıcına kadar olan 

dar lasmı tek lstikametlidir. Buradan Aksaray istikametine giden tramvay• 
lardan başka motörlil, motörsUz diğer nakliye vasıtalarının Bcyazıttan Ak• 
.saraya bu yoldan inmesi ya.saktır. 

Il - Aksaray istikametinde gidecek nakliye vasıtaları Vezneciler cad .. 
deııi başında soldaki Zeynepka.mil sokağına sapacaklar, ve BUyUk Reıltpaşa. 
caddesini takip ederek Aksaray Tramvay caddesine çıkacaklardır. 

III - Çemberlltaş istikametinden gelip Aksaray veya Fatih istikameti .. 
ne gidecek tramvaydan gayrl bütün nakliye vasıtaları Beyaztt meydanının 
sağ cihetini takip ederek Beyazıt camisi ve üniversite önünden geçmek su· 
retlle Vezneciler caddesine varacaklardır. 

IV - Vezneciler cihetinden gelip Çemberlitaş istikametine gidecek bil• 
tün nakliye vasıtaları Beyazıt meydanının sağ' tarafın1 takip ederek Yeni .. 
çeriler caddesine ineceklerdlr. 

V - Veznecilerden gelip Bakırcılar cihetine geçecek nakliye vuıtalart 
Beyazıt meydanına gelince havuzu solunda btral{mak ve meydanı dolll§IIlalı: 
suretile Baktrcılara sapacaklardır. 

VI - Beyazıt meydanındaki havuzun üstünden ve Üniversite kapısı 
önünden geçen yol kısmı tek istikametli olup Bakırcılar cihetinden gelen 
biHlmum nakliye vasıtalarının geçişine mahsustur. 

VII - Bakırcılar cihetinden gelip Yeniçeriler "Divanyoluna. .. caddesine 
geçmek Lstiyen nakil vasıtaları Üniversite kaprst önünden geçtikten sonra. 
havuzu soluna bırakarak tramvay hattını takiben inecektir. (107i7) 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Bir muallim aranıyor 

Bolu Ormaı;ı Mektebinde "Fizik, Kimya, Meteoroloji" dersleri için bit' 
muallimlik mtinhaldir. 

Memurin ve teadül kanunlarında yazılı va.sıflarla. bu muallimliği ya· 
pabilecek §artları haiz olanlara 3656 No. ıu kanunun tayin ettiği hadler 
dahilinde en çok Yüz Elli Liraya kadar ücret verilecektir. lsteklilerin ev-
raklarile birlikte Umum M:üdürltiğe müracaatları. (106(7) 

1 Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü ilanları 1 
İhale günU talibi çıkmayan ve tahmin edilen bedeli 98000 lira olan 

350 ton hamızı azotSalıpazarı Askert Fabrikalar Yollamasmdaki Satın· 
alma Komisyonunca 2 / 1/ 940 Salı günU saat 14 de pazarlıkla satın alına· 
caktır. Şartnamesi 4. lira 90 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. ts· 
teklilerln 6150 liralık ilk teminatınm makbuzu veya· banka mektubu uc 
2-t90 sayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerindeki vesalkle birlikte o gUn ve 
ııaatte komisyonda bulunmaları. ( l 0693) 

1 nhisarlar l stanbul Başmüdürlüğünden: 
Şenlik !!§eklerinden madud olan çocuklara mahsus tabanca mantarı 

kAğıt kapstillerl, Mehtap fişeği vesaire satanlar ruhsat tezkeresi almay<l
mecburdurlar, Ruhsat tezkeresi almadan satış yapanlar hakkmdn. k:uıu.Ill 
taklbat yaprlacakbr. . (10751) 

. 1 
Ankara caddesinin en işlek, en muteber yer1nde 

K iralzk diikklln 
·v AKIT matbaası idaresine müracaat 


