
rad toplanfısınlfa neler° 
konuşulacak ? 
t, 12 (A.A.) - Gelecek ayın baş. 

~ Bclgratta toplanacak olan Balkan 
daimi konseyinin ictimamda Türkiye, 

HERYEROE 3 t<UAUS Japon Başvekili istifa 
ediyor 

Tokyo. 12 (A.A,,) - D. N.B.: Verilen ma· 
lumata göre Baıvekil Abe istifaya kat'! olarak 
karar verdiğini biklirmittir: 

Ya, Yugoslavya ve Yunanistan hariciye 
rı beynelmilel vaziyet ve hassaten bu 

. etleri alakadar eden meseleler hakkında 
na7-ar teati edeceklerdir. Cumartesi 13 lkincikinun 1940 

İDAtt1': EVl·AnkRra Cad l~TANBUL •'ll'l~r11r 

YIL: 23 * SAYI: 7906 

Gazeteler, ordunup. doaanmanm ve diler 
aalihiyetli mahfillerin Prens Konoye'ldan blM). 
vekaleti kabul etmeaini rica edecekleri fikrln· 
dedirler. Zira, halen yeni kabineyi ID1lftlffakı
yetle kurabilecek batkı narru:~t yoktur. 

VAKl'I• t•uıste Kutuım: 4ft• Tele-fon: ~1411ilY8Zl)-~41i71J Cldare) 

n san l Ik . 31 em i~.A vrupada soğuk, Arjan
ardıma koşuyor tinde sıcak dalgası esiyor 
------' Yugoslavyada soguktan birçok kimseler öldü 

lçika Kralı Majeste Leopold'un 
nıayesinde komite teşekkül etti 

Ar J an tinde de sıcaktan 21 kişi öldü, 
kaldırıldı 132 kişi hastahaneye 

[ K . d B 1 •k b Atine. 12 (A.A.) - Bütün Yu. \ 

rk mallarının omıte e e çı a Ayan ve me usan :~~·=~~~1:·: ~~:~ı.:~r:ıee:!~: 
Azalar ile birçok sabık nazır bulunuyor ~~rka:~h~~1!ı~;~~~~d~t~~~- :e~: 

lnegöl, Ayvahk, Amasya 
ve Şarkikarahisarda tere va F ransada 

aç bulması için 
Yazan: ASIM US 

Ankara. 12 (A.A.) _ Yurdu.. lin ekspreıi kalkamaau1t1r. De. 
muzdaki zel::ele felaketinin bütün niz çok dalgalıdır. Ve birçok va. 
insanlık aleminde ve tahaiaen purlar hareket edememişlerdir. 
memleketimize kartı takdir ve Yusoslavyada Yenid·en zelzele-

0

1e ile lnıiltere ve Fransa 
' .-a.11nda yeni bir iktı-

muhabbet hislerini taııyan millet. Belsnt. 12 (A.A.) - Termo· 
metre, cenup Rusyaaından gelen 

}erde yüksek bir alika uyandırdı. soğuk dalgasının tesiri altında ' 
ğı ·ve felaketzedelerin ıstırabını bUtün Yugoslavyada düımekte 
karşılayacak acil yardımlara te- 1 er oldu 

• lrıali anla§ma imzalandı. 
l.trnanın istihdaf ettiği 
• tudur: Avrupa harbinin 
tı Yeni dünya ıartlan İç.İn
~leket araıım:laki tical'İ 

t hacmini azami inkiıafo 
lcrlmak._ 
danberi devam eden b.ı 

lerin son günlerde bire 
. &aEhaıına girmiı ıi:,i ~ö. 
1 efkinumumiyede sizle. 

bir ıinirlilik husulüne 
01uy<K"du; Türk • lnıiliz 
• anlaımasını kendi men

uygun bulmıyan mem. 
l>,.a vaziyetten istifade e. 

paganda cihazlarını ar. 
ete getinneıe ~filli§· 

0.-Qn için anlaşmanın im. 
h~ir Paristen gelen ha. 
.ır taraftan düırnan mem. 
il hesaplannı f'lflrtmıı, 

tan memleket muhitin. 
i bir memnuniyet havası 
ıştır. Ve her tarafta ye

tdilen vesika ile beynel-
iibadele hayatımızm tama.. 
İ bir devreye ıiroceii ka. 

.._.,dır. 
· ve Fransız hükUınetle
taıi anlaşmanın müıbet bir 

. varması için büyÜk bir 
~Yet ıösterdikleri ıüpbe-

• vç memleket araımda ik
'°e lbali münasebetlerin ko. 
. •nda ve artmasında Tüc 
lfl olduiu kadar inııiltere 
'-nın da menfaatleri mey. 

!r. Anlaımanın tatbikatın. 
ZUhur edebilecek zorluk
laraf odilmesi hususun
dar bütün hükumetler 
İlde hüsnü niyetle hare. 

lerdir. Bu sayede Türk 
- Fransız iktısadi müna

i elbette çok geni~leye. 

t •caba Türk, lnıiliz, 
hükumetlerinin resmi 

::_ beynelmilel mali vasıta
"~kün olan kolayhklan 
• lea; üç memleket arasın

• ınübadele hacmini ar
iii derecede geni§letme. 
ttlecek midir? 

Gt.rinde ehemmiyetle du. 
lalr noktadır. 
'4!ne haziran İptidaımda 

''tiden Türk gazetecileri 
te tetkikat yaptığımız ' 

lnailizlerin T i:dciycden 
~P alamıyacaklannı öğ. 
~tenıiıtim; İngiliz dost-

• "911İ Londranın en büyük 
~li.tçısı olan bir müesae
~törü ile temasa setir -

'•o.!•·ı k. den • . .-.1112 er Tür ıye nıçın 
lttın almıyorlar? 

"'-'• muhatabımın verdiği 
't~ oldu: 
~iyede buiday mahsulü 
r.-..aından pahalıdır. Bu 
~ır sebeptir. Fakat böyle 
.~ Tü..kler cihan piyaıa. 
de.ı lngilizlere buğday 

0laaJar yine bizim Türki. 
~ ahnainız kolay deplclir 

lrt rnüe11eıemiz Londra
>-iikaek zahire ithalatçm 

l-. beraber dofrudırn cJoğ
iday müstabıili olan 

( Dmmıt s incide) 

. d'ld'~· "k ·ı .. "L. berdevamdır. 
vessill ~ ı ıgı fU ran ı e goru Kar fırtmalan biitün demiryo. 
mektedır. . • 

1
, lu münakali.tını felce uğratmak· 

Bu meyanda Belçı~ada .dahı a- tadır. Pariı _ Atina treni kaba. 
yan ve mebusan meclıslenyle ha- nosoi'de ıekiz saat karlar aruın
dciye nazırının ve müteaddit sa. da mahıur kalmı,tır. ~nupta da 
bık nazır ile parti nüfuzlu rica- ( DfmCJmt 5 i?tdde) 
linin iştrialciyle ve Brülcael fahri 

Belçika ı:ra7ı !.'ajcstc 
Oç'i.:"ii Lcopold 

konsolosumuz B. de Bodt'un da 
dahil bulunduğu 27 kitilik bir 
yardım komitesi tetkil edildiği 
memnuniyetle hab'er abnm!ftır. 

Zelzelenin yapttiı tahribat ft 

insan zayiatı artısında .derin bir 
eJem duyan Belçika kralı Majeate 
Üı;iincü Leopc.td teıekkül eden 
bu komi~eyi yüksek himayclcı'ine 
almalı: ıuretiyle çok pyanı tak. ,, 
dir ve insant bir gaye takip eden 
ltpmttenin faaliyetini takviye ve 
teıci etmif bulunmaktadırlar. 

(Devamı 11 :incide) 
l • 

iki lngiliz 
kruvazörü 

lskenderuna 650 ton 1 

ilaç ve -giyecek getirdi 
Lonılra, 12 (A.A.) - Zelzele j Zelzele felı\kctzedelerlne llAç 

mıntakasındnkiler için lngil· ve diğer lUzumlu eşya getlr- ı 
tere hUkunıctinln göndermek . mckte olan Visamiral Tovey· 
fst dl i 25 bin lnglliz liralık in idaresindeki CTolatea talmll 
il<lç , c tıb lC'vazımını Türk hU· fngillz kruvazöriyle Antemor 
kfımctl kabul etmiştir. adlı muavin kruvazörU bugün 

birbirini takiben lskenderuna 
vasıl olacaklardır. Du ) ardım gcçC'nle>de lngil 

tC're> h l'.fımc tinin ıınkit olarak 
gundC'l'diği 2fı bin lngiliz lira· 
sından hariçtir. 

Dtt gemilerin getirmekte ol
dul>ları sıhht malzeme, giye
cek vesaire miktarı 650 ton-

1 ken•JCnn, 12 (ı\.A.) - dur . 

Mısırda 27 Almaiı 
tevili f edildi 

Ev!er~nde silah ve birçok 
vesikalar · bulundu 

Jfa'ılrC, 1~ (A.A.) - Baş
\Ckllin cmrllc bazı Alman te 
baaları tE'vklt edilmiştir. Mu· 
\akkat<'n serbest bırakılmış 
olan bu Almanlar bu serbeetl
deıı Almanynya malümat gün· 

dermek için istifade ediyorlar
dı. EYlerinde vesika ve ailAh t 
bulunmuştur. Tc.vkir edilenle- ~ 
rin .adedi 27 dlr. Bunların bir· ! 
çoğu su,·eyşte ikamet etmek- 1 
te idi. 

Belçika Krahnın 
yüksek alakası 
karşısında ... 

Kea\ıü~Uaıaın ;ark ır11~ın(l• 
pçesa u'laele fel&keUD.ln. bUtUD 
Ttlrkiyede ne kadar derin bir te. 
...ur bıraklıtı zenttn ve fakir 
yurttqlarmuzm yar11 edercesine 
teberruatt& bulunmalarmdaD pek 
açıkça ııörtııUyor. Bu fellket ha.. 

beri ajullarl& "' radyolarla bU
tOD dUDyaş& yayılmlf oldu&ım

dan bUtllıl bıa&nlık lleml de, ber 
TUrkllıl kalbinde unutuımu bir 
1&r& bırakan bu aon zelzele kar
paında harekete seçmlt bulun. 
m&kt&dJr. 

D0n sece .A.j&Dmı Yerdili bir 

baberden yuJUek bir allka lle 1 
karp k&rpya bulundutumuzu 

ötrmdlk: 
Belçika Kralı Kajeate UçUDcU 

Leopold ile Kajeate Valide KrL 
llçenlll blmayelertnde Belçika gtı
:ddelerlnin ı.,Urlldyle bir yardım 
komiteıd lrurulmq ... 

Belçikadan gelen Ye en aaıı bir 
lna&nlık hLlalnln bir ifadesi olan 
bu haber karıwnda bUtün TUrk 
milletinin duydujıı mlnııettarlıAın 
tavlit edllemlyecek derece•lni 
bulacağı muhakkaktır. Felt.ket 

gören TUrkle ııörmlyen ve fakat 1 
iıltUklerl acıklı ııabneler k&J'fı-
11nda kalbinden yaral&nmlf her 
TUrk. · acwna manev1 bakımdan ı 
bqk& maddi aeklld• yardıma 

kotmak için lılanlik bla1erl f&b· 
lanan Belçika milletlnhı ve genç 
Kral lılajate Leopoldl& Valide 
KrallÇenln bu barekeUerlni ilele-
bet unutmıyacaktır. ' 
Yiııe dün pce Ud 1qtUz kruva

zörQnUn bkenderuna 6~ ton yl. 
yecek ve pyecek ve tllç getir· 
mekte olduğunu öfrendik. 

Bundan evvel oa binlerce lira 
nakdi yarclnnda bulunan a•ll ln
glllz milletinin bu yeni doetluk ve 
in8&Dlık t lulnin tezahUrU karıı
aında da derin tehauU• ve 1Ukra
nımız en yilkaek derecealnl buldu. 

S&Yın dostumuz Elen Başve. 
klll General lıletakaum mıkan. 
lığında teeekkUI eden komltenlri 
bUtUn Yunanlılan teberru& davet 
ettiğini de her Türk öğrerıınif bu· 
lunuyor. Elen ıtıllletlnln, doııtıarı. 
n:n yardımına kotmakta tecrübe . 
edllmiı hislerini pek iyi blliyonız. 

Hindlıtandan, FlllsUnden, ~ı· 

lngiltere Finlandiyaya karada 1 ~~:gt~lı4~~~!i: 
1 

ve havada yardım edecek ı :;:,..:m·::: =~ 
.CYa.ııaı 5 inc:ide) j 11
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/~göl, tı ( A.A.) - Bu sabah 
şehrimizde 1,15 te ve 6.30 da 
iki zelzele olmu§tur. Haaar yok. 
tur. 

Ayvaltk, 1! ( A.A.) - Bu aa.. 
bah be§te 6 saniye devam eden 
şiddetlice bir zelzele olmuştur. 
Hasarat yoktur. Diln gece de 

bir buçukta iki defa. tekerillr e. 
den hafif earsmtılar olmuttur. 
Anıuya, 11 ( A.A.) - Dlhı 

gece ,ehrinmde ve Akdağ ııahi. 
yeeile Suluova nahiyeeinde l&&t 
20,25 ve 23,20 de oldukça ficL, 
detli iki ve Gilmllthacıköv ta. 

<~· ş inctüJ 

Son hAdiselerın ortaya koyduğu bir ihtrra 

Zelzeleye dayanıklı 
yeni bir ev tipi 

Sıkletçe gayet hatif ve temelsiz 
olan ev bir hareket takdirinde 

betonları dağılmaktan kurtarıyor 

.. ... - - • _. .... ~ 
•• . r: 
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Bay Rifatuı lwmrladtğt mnn planı 

M
---. -... -

1 
Bay Rlfat haz1rla-

eneme~CIOU U dığı sun·ı bir zelzele 
şeretıne makinesiletecrübe

Bulgar Başvekili bir 
ziyafet verdi 

Sof)·a, 12 (A.A.) - Bulgar 
Ajansı bildiriyor: 

B. Mcnemencloğlu ve yanın
daki şahsiyetler bu sabah Sa· 
rayın hususi defterini imza et
mişlerdir. 

11.30 da B. Menemencioğlu ... 
Baş-yckll ll. Köseh-anofu zi:ra
ret etmiştir. 

ler Jarnuıa ilazır 

Saat 13.30 da BaşYekil n 
(3ayan Küsei\'anof bir öğle :ıi· 
yafeU ''ermiştir. ziyafette 
'fUrlt misafirlerden başka Tllr
kiye elçisi B. Erker, Yugoslav
ya, Romanya elçileri, Yunan 
.maslahatgüzarı, Kralın mü
messili, Bulgaristanın eski An. 
kara elçisi B. Krlstof, Harici· 
ye umumt kltlbl Altınor, Ha
riciye mUdUrleri ve TUrklye 
elc;ilik memurları hazır bulun· Projeyi fe'k7if ~ BGp ,,,.,., 
muşlardır. .t lı'MUtı 1.iU\rilcle) 
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POf..ITIKA: 

Almanya nerelerde bar
betme!< intiyor 

iV 

Sovyetleri nazizm 
i slediğı yere 

sUrU1<1e tBlli~ir mi! 

rmtWJ 
f rt 1. na Eaebiyat Kara 

Lıs:esi , 
"'azan: Hikmet M~~ 

• 
1 

V O r 8 IR ge~ adamın ~ 
~ . i~til:nesi. gençlik besJ etA 

Almanya ile Sovyet Rusya ara- bır kazançtır. Zaman olur ıd ~~ 
smda 24 Ağustosta imza edilen adam söyler söyler de, ~ -dıf 
ademi tecavüz nıuabedcsinden ' d • j j J l 1 Jı lak asmaz. KUnüler dol~ 
sonra buanla§Dmyt tefsir eden a e vap rtı ge,!en go cu ar lT a., Siltunlarmcşguldür. Milrcıf 
birçok nc§riyat yapıldı. Bu neş.. bpalı. dinleyiciler Jakayttsf· ~ 
riyat bilhassa Aln-anyada geniş k d · l Şair Ha:id Fahri Ozan&O~ 
mikyasta bir Rus • Alman n l n na l. r g ot r g'-' unu an la ,, t l ar genç oğlu. geçenlerde bir .J ti işbirliği şeklinde gösterildi. Al. (!,,. 1 yazarak edebivat ale,,.i:ıniz~&~ 
man propaganda organlan hata "tasfiye" istedi. Derhal ~~ 
bu iki devlet arasındaki rnulred- Marmara ve Karadenizdeki ~iden Alemdar tahlisiyccinde: 1 Tasfivelcrl mevzubahia o ti' 
derat birliği hesabının hayall 1>2. lı"se va Qf ta ;idd:tli ftrt•na deı:am etmektedir dün gelen haberde, amb<ırlnrclaki ::ıile sSze karı§tılar; kendi,\11e 
yılabilecelc tefsirlerini, iznhlarıru v LlmarHara &ğınmış olan vapur m1arın bc~alt:mış olduğu bildi- h~rrektep~erd&~I yt>~SU

0 

I vap verdiler. rJ1ı 
yapmaktadır. !ardan bir çoğu dc.nir.e acılarna rilmi~tir. Havalar müsait elttiğin- h" · Verilen r~ı>. ikrıa cdid 9 

Sovyetlerin Baltık tahilindeki 'llektenler Oll§lırdır. • ien bir hafta içinde geminin VÜZ· ÇOCUktarı ımaya ıçm 1 olmastn. genç adam susar J' 
hareketleri. Finlandiya harbi mi. 1 I·' Karabiga postasını yapan Tay anrnıebitc:cc~"i ümit edilmektedir. Her kazada hır Hele feryadına bir akis bu!dılôıl 
sal olarıık alınarak Alman propa· var vapuru Maramnra adasrn<lar 

1 
Tırhan va">urunun aiv,ortalı ol. nu ~örür de. o fervaeı ktsrl'ıi" 

ganda organl<ırı tarnfmdn Sov. Talimatname inin bir fekirdağına hareket etmiştir. nadığı, valnu: deniz vollannın Ses parlak. Nefes uzun. V•"c/ 
yetlerin Boğzlar, Kafkas, lran. maddesi değiştirildi Vapur Tekirdağın<lan kalkabilir 1 'ı::r sent: kendi bütcesim:lcn va ' vardım cemı· \jetı· t"ltisait. Alabil:liğine söyUye 
Orta Asya üzerinde bazı talepler- se bugün lfm:ımmıza gelebilecek !,)ıtrlann kıymetlerine röre bir cı. 1 f tir. 
de bulunacaklonnı ileri sürmekte. .Manrif Vekilliği l!se ve orts t"r. Güneysu fle Knr~deniz vapur "nortismıın n1'lrd•l{ını vazmıstık 4 f Gerçi• ~ 
dider. Alır.an propagandasının okullar t.aiimatnamesinin ]Gri in lan Pulathancde beklemektedir Yaptığnnız tahkikata göre. bu 3· kur Uta c ak ,yinesi i,c!ir kiıinin lafa ba"'bl 
dilnyaya geniş mikyasta bir Rus ci maddesini tadil etmic}tir: lcr. "D':>rtislT'an ~emi kıvmetlerini"' ' Demişleı. Demişler aın3• 

Alman ittif.-'- ·b· ·• Maddenin veni §Ckline göre: Sinopta bulunan İzmir vapıorı ilzde •'Qs! nisbetind'!..ıir ve her Uk mekteplerdeki yoksul ço. de: ~ 
.. <=J varmış bl ı goı; B:r· aoı-ı·r d-ı:1·ıın· do1·f T"" .... : V"'- '·I hi f "li tl i termeğe çalışmaları 82decc düır;a !11....ıı u.u :A =ı.u -- dün hareket cöerck Samsuna V3r 1•ne bir tP.k geminin dah.i kıvm~ cuı: :ı.n mayc a... ye er D Bu bağın JneyVaft evvel m' "~ 
cfkannı bulantdırmıık gayesini ta. ra husu.si orta dereceli oku\?a. 'lll§Ur. Ore.dan Trabzona doğrı lini b\'lacak m:ktarda aynhm., tetkik etmek üzere diın saat on baharıt'.~ 
kip etmemektedir. nn lıerlı:mgi blrinccn diıforine ~ideeektir. maktaÇır. Bilhas~ veni ~emi1eri,. da Maarif mlldUrll Tevfik Ku Her halde kendine gli"efll 

Bilfilcis Alman propagandası ~eçmck için tasdikname veril Uç_~ündenbcri Amaıırada bulu· ">u dahili sigorta ile krvmetıcrinirı tun baskanhğrnda, kaza maarif 1ci aövlüyor. . .'ti 
mahsur bir halde bulunan Alman ~~~it.al. ane"~ın· uuı_ksdı"nı~kanae;~ta.lnaot.· nan Ulgcn vapuru da hareket e ";arar.tilcnemiyeceği nnlasılmak memurlannm lştfrakfle umum· Lakin ne s.5ylüyor. bit V"' 
diplomasisine bir kanal 1'1rınal:. ı;;J.Aln-ı hen~- Pim- .... TR bul':' ......... ., derek dün Zonc:ıuldnğa gelmiştir •adır. bir toplantı ynnılmıFtır. lrm? .~ ~ ......... UL u _ ..,.......,_ Yardnn işlerin] ·bir an ovve' tc!rj#· 
Alman ordusunun yükünü hafif· sı şartile ml.bnlıUndıir. İkinci Bugün lima."lm:ıtza varmııE.ı muh Fırtına yiizü"ldcn seterler tesıi etmek ürere önUmUzdelr: - Bütün eski Mn•pt ıe4~ 
ietmek, Almanyaya yeni iktı .. adi kanaat notlarını alan t.:ı.lobcye temeldir. Ayı:ahk postasını ya yapı!amryor r.~ba ofuıUne kadar her ka yerlerini vcnilere ve yeni 
membalar hazırlam:ık. Alman~. asıl mektebinde smıf geçme va. pmı Çannkkale vapuru Çanakkak Diğer tarafUln deniz yolları i. zada muhakkak suretle veni ce bt~kmaltdırlar 1 diyor. • · ~ 
nın Rusyaya muslihane bir suret· ziyetinl neticelcr.dirmedcn t.:ı.s. limanından bir tUr'U çıkamamak larcsi frrtına yü7.ü,dcn birçok -niyetler kanununa e-öre b'r yar DünkU g<>z,.t:l•rden bırt ~ 
te hullilünil kolay!aştmnclt gaye. dilmame verilmiye~.ektir. Aile. tadır. 1 ~emUeri lima.nda kaldlctl için 1rm cemiyeti teşkiline karar ve y•rleri. yenilere l-ırakıJIT'ası i 
terini tahakkuk ettirmcğc çalı~. vi, sıhhi \•eya.hutt ta diğer mn.- Dwnlupın.nr \•apuru izmirder ntrnlekct &alıillcri nrnsında vapur rilmiFıtir. nilen kalem erl:abıru bit 

1 r.I 
maktadır. kul herhangi bir F~~le bir şe. Mersine hareket etmiştir. Esasen ·eferlcrlni temin ed--mivecek va· Halk partisi k~ idare beye getirip "kara liste'' halinde 

Alınan propagandasının ileri hlrden d!fer b·r sehfre naklet . bu tarafta fırtına yoktur. Yalnn ·iyeti..,e dil mü"tür. P'lhas~a Ka- lirden b!r qtJa. maarif memu retm!•ti. tşte isi ..... leri: . P. 
sllrdüğu esasbrın tahahku!t ede· mek zaruretinde kalan tnlcbev~ Dumlupınar tzmirc giderken fır· 1 ~adeniz limanlarına lıir haftadır rundan. halke'\·i ic:;timal muave Ynbya Keır.al, Rcpt Nuf1• ~ 
bilmesi için Rusyanın behemehal '!idece~ aı>hfrde avnı. der---..ıp tınayıı yakalan::nı ve uzun boca. net kolundan bir a.za ne Kızıl zıl Ah-r.et, Mahmut Yesari, , 
h be • · F>• V'"' ~ ı---'- d ı · b" r.. '11.pur uğram~tadır. _1 r ar gırmesi lazımdır. Bu harp bir okula ~rmek Uzere daima .uıı..ıwr an sonra zmıre ır guı ay ve Çocuk esirv.eme kurumlP tat Cemal. Peyami Sıu•· yı 
sahası Alman prensiplerine göre tasdikname verilebilecektir. ~eç "cırmıştır. 1 S<iı:nsun. İnebolu. Hopa Uman. rının 8eee<-ek1erl birer mfimes Gündilz. Vata Nurettin. . r; 
Almanya topraklarından uzakta Resmi okulla:rdan ikinci ka. İzmirden gdmektc olan K.t.de( 'annda ı:cühim miktarr:n mcvva slldcn milrekken olacak va.rtlrr "'ahri, Burhan C'l.'ıit. Farul: ı 
olmalıdır. nant notlarmm Vl'.rilmesin<len vapuru ınilthi"' fırtınaya tutula 'ıa}'Vlln ve ihn?cat cşva&ı b!rilt "em!vetlcri 0 e-üne kadar niza.Jl" 'ız. Orhan Sevfi, Yus•ıf ZiY~~ 

Filhakika Ruaya Avrupa~ §İ- soııra dikn&me alan talebe, r;ıiı Çanakkale ooı:azını ~üç tut. ı ıtiştir. Tüecuhr zı>.rt1rlan uğra 'la.melerini ha:m-la,,ara'<b.t' w 1 
rahim Ala::ttin. Şü!~Ctfe ı• 'fi 

mali ... de bir harbe girmiştii. Fa- sınıf ~eçme vazfyctlnl ancak ay. muş ve Boğ~zda ka· tipisinc de -naktadular. Karnieniz hattınd~ 'tRnuni formalitelerini ikmal et liclıcet Kemal, Esat Mahınut 
kat b · .. :arp Almanyarun umduğu ru derecede resmi okulda tes • vakalandığur..a:ı SeddUbahir ö. -:alışan Aksu vaoı•ru'lttn da mua tirmek Uzere vilAvete verm'' ra'c'urt. 1 
netice .n vermemiş, bilakis kom. bit etünnek mccburi~etindedir. nlinde bir giln }'atmış. diln sabah ~·ene müddeti e:cWğil'ld•n limr ..,uluna.caklardrr.. H&lk nartV Fak .. t bu zevatın çoğu ı' ('. 
§Usun•ı ke.ıı:fö:i için da.ha tehllkc. Böylelerinin bJuıusi okullarda :imanımıza gelebilmiştir. reisliği tarafı .. d:ın seferine mü "3u ni:raJ'l"Nmelcri az bir mUd ınunu ele-niş, el:ğini asırt~"' 
li bir hale koymu tur. tesb!t edilecek "mıf gcçmP. va. İskenderw:druı ıtelmckte olan 1 ~ade edilmesi için teşcbbüslcrd• 1et irinde tac;-lik ettirerek, OP h•ıt "umakta olan .. edebi ~ 

Halbuki Almanya Rusyanın gi· ziycUcri hiç bir luyroet.i haiz ol. J!.trüı:k vnpuru iMı c'lrvcllı-,i gece ·-.uıunulmuştur. tdatt. fttt"l'ta\•r -n!yetler birll.l';tnl teRkil ctrı-e1 l'ikri meziV<:tlerlmizdir: ~-~ 
receği bir harpten şu nevi fayda. mıya.ca.ktır. Çana.kkaleden hareket etmiş, fa. -a~men v:ıour sık1ntt!Inı gider . iizere bu a_y sonuna kadar bi K~maJ pek az yuıyor. Reşati lı'i 
Jar tasavvur eder: ~ kat bilyük denizlerden gen dö. ""Oek için Jimanfarda hnlunan b'a '(ônare 'tonvacaktır. rl Ke1."\. Fasıl Ahmet. si}'~~1, 1 - Rusya ... Almanyanm zayiat Şehitlikleri imar Cemi- n~relc ilinei defa dün sruıt 15 ar '.!va.nurlara tstanbı•lıı ~ön.,..eleri. Birlik teı:-ekkUl ettikten eor ta•am m!lt<>J "''"r s•ı·<l:tın''' 1r, 
verdiği, harap olduğu bir harpı~ ti • k . Hman1mıza doğru yola ktkmıştır ,i biJdirı:ni-tir. Can.,.khlenln mur ra, mekten himave hevctleriui· valanmaktndır. Mit?t Ccn''ı', 
uğlam. kuvvetli bir unsur olarak ye nın .. OtloDTesı Bugün ıteleeektir. t .. Hf mevkilerinde kn.rava crDder mun.melelerf tetkik ettirilere1 '1.n matemine park,,Imuş vib1 

1 
~ıkmamahdır. Kapitalist dünya 1 Şchltliklc.rl imar cenuyctln.in Evvelki akşam saat 10 da Ban :ki ftal,,.an ve bir ROTT"anva va· cemivetlere devro!una<'ak şim rami Safa, J?<'!Y"l:P.in en ce 
çarpışırken kendi hallırle r:ıhat 1 senelik kon~e!'ff ·um s·:ıat on j dımından gelecek olan Antal~·P '>uru hfüa lmrtula.-na-ı ... larclır. 1 <Jikl vardrm şekli etrafmdıı vn 'ı.amisidir. Aka Gündüz arı~B? 
eden ve kuvvetli kılln.'1 bir Rusya dörtte Etninötıü b&ıkcvfnd'"' yapı vapuru ancak dün a~am 16 da I 1d olan şikavetJ<>r göz önUnde tu efrika yazıvor: yazma?ığt c( 
sulh devrinde Almanya için mUt· hı.cakbr. ;elebilmiştir. V pıır tipi yüzün. l MecidiyeköyÜ tularl\k yeni bir tarz t.e8bit cdi "llanlar b1ınhn kitap halinde~ 
hiş bir tehlike demektir. den evvelki r.ece Bandırmadan hastahanesi lece.ktir. rediyor. Varn Nurctti., bu "er 

O halde bu tehlikeyi §i.aıdiden kalkamamış ve dün sab:ıh hRre. ,esine kuvvet veren ilk he-'e,,.~ 
bertaraf etmek için Rusyayı bar. Kadın hekimleri aylık ket edebilmiştir. Mecidiyekövllnde in,crasma ka. Belediye bütçesi du. Halit Fahri bu ~cnc:n b•:.» 
be angaje etmelidir. Bu harp sa. toplalltıSJ Erzurum vapuru Tırhan "-apu· --ar. ven~cn 1000 yataklı hasta.. hazırlanıyor '.:Jurhan Cahirlin l"debivat i~~ 
hası Asya otmalıdır. Balkanlarıda runu kurtarmak için vaka yerinr "'Cmn Tılam;nr VlH>mavı nv•rln<' Beled" . gııo b .. t 1 h ·!e kimccve bir şev cJedi'11 ~ 
Rusya nilfuzunu İtalya gibi Al· Türk Gtııckologi Kurumu bu aym ~ittiğinden diln vapursuzluk yü 'tlan

1 
Frans~~ baırtane nıUt.e'hu~T 1 lanmav~veb~~ta~MY~~,;.es B~i~:P "i'aruk Ncı!iz en tatlı ııiir1'111-

manya da arzu etmemektedir. t. topla.nt.ıeım Dr. Ahmet +sun Onur'un ı:ilnden Mersin po5tası va">t1am2 ıı \ alter 1:l,am ve ma~etl ven ınuhııeu>bede te+ıdk olunmakta •azdı. J!ltti Orha'l Sevfi .,e .~ 
talya, Almanya, Fransa. tngiltcrc başkan!ığmda yap~ :ve Orhan Ta.h mrştır. Yine dün Karablgnva d~ "\IS, mua\•ınl olan mlır,.ndJslr 1 y k . • ·uf Zi"" Keza: "i~cli i!Cf .. a1ıı t~ 
kuvvetleri hen Uz siperlerin arka- al.D: R.tılılm ıclnden çılmrdıtı yo.tı:uu:ı vapur kaldınlamamıştır. Bunur t$tanb111ıt ofınclernıi~t'r. Bıı m". rr. 'J 11. ,:1da . daın.ı . encilmenr da J?"ibMirJer. ŞükUfe Nih~I t&f 
aında sağlam bir halde iken Rus. b1r ci3m1 g-&tcrdlktcn ~kıı Nurı verine Bartın vapuru buglln Kcı ··ci;l~ nJ."n Nrrf"a MHdilr1ıı;;u .. or ;~rı ecel"ll,. v~tıFtirllelnlfrse fie ~aman için hUrmete l&yık b•r r;, 
ya bliyUk ma:eratara sevkedilme. SWcymıı.n Uc bcrnbcr 03tconıuik ha. rab!.gaya bir iHlve ~feri yapacak· ~etkik p{J;ıe"~tr. l.-l""lfnp~ci h"~'r L"ır mec sının subat nevre.'>i iç. 1.Ji vekart"'!'lı-.ıdrr ..• ı .. eh~et 1'~ 
li. Sahra muharoblerini kabuk salada mayup bir ıuıancıan b3lı!ı ve tır. '<ın<>r<ı'lc taqdik irin /•n"P"ıwa .ırnaına ~evkolunacaktır. ve Esat MahTDut K.trakurt. 1"' 
icbar olumna!ı. Böylece bllyilk yapıls.D tedaviyi izah ctU. Tırhan vapuru karaya ruuıJ '7ÖnderllecelrtJr. Proic tasdik • yeni Havu;lar müdürü başına birer ilem.... t ~ 
kütle biç olmazsa uzun seneler Had1 İllB&D Gediz: Bir miyom ve oturdu? ~en sonra inşa.at.n ba.'}lanarak • O halde meydan bo§. Yalı~ 
için muattal bmılalmalıdrr. gebelik wluw anlatb. DUn İ.zmirden gelen Kadeş va. tır. Devlet Deni~rollan idarE"s'nP kisinden da.'ıa geniş me~.,... 

II - Ru•ya •--.ı ... yahut Kal- nu mevzu flze.rlne: Prct. Ge:ıeral purlylc T h dan Et· T'- '--. • ba$flı "lan '"'Pmi kı•rlP'"Jl'lft otrı•e V".. At _,____ kı1 l:u a"IJ"', ., utUI.- ır an vapurun AK.Slm ga.zınosu U Udi\ il c:: i N'afi V 'di'I .... CJO.l~ı. rç ~an .. .JJ 
kasta bir maceraya sevkcdilecck Reftk Mlln!r, Prct. Kenan Tcvtlk Se.. rllske ve ondan da trmirde Kadc. I . . . . m n • e1'1~ • ıa E' c. Ulc!n şair Yahya•mn c.ı 
olursa muhakkak ki müttefiklerle ı:eııeJ. Dr. Ahmet Alım Onur, Dr o;.e aktarma edilen bazı yolcular Taksım ~omınun ıs1etıl ti taNıi"rrıchT1 Ko.sını"ı>"ıt f .. 1-ırl '?fhi= ~ 
karşılaşacaktır. Bu suretle Al- Şllkrll Faı:ıl tJkeı, Dr. LeonUyndls ~ehriınize gelrni§lerdir Bunlar :'l\CSI milzavedeve hnnmuştur. f • ,ta ve hawzlan mUdUrl",l;ijn(' Göstermedi biz:ıe nüıun ol t"1: 
manya kendi düşmanlannı yıp- ııliZ Blmı{lardır. kendileriyle konuşan bfr muhar j ~al~ rnüdd~~l üc 

1
EKM o;rıcak. 1 ~avin '"Hll"';.,t;r. An~an;rlq bu b:r tP!. JI 

randırmı§ olacnktrr. Fakat böyle 1 ririmize Tırhan vapuru un kara ..,.az nonun areı: be!edıvE>.nln ı 111
nan ~msi bir kar ~Une ka . Sol\nl açıldı yeçhini aördiiİ' ~~ 

bir hareketten rnızi Almanyasınuı Eczacılar Cemiyeti 1 ya oturmasını ş()yle a.n1i'atmış1ar. ~~~ kontl'Olu ııltmda bulu.na.. l ;ar P'P~~rek ~·t>ni vn.zifes'ne baş. ~~ 
beklediği daha bliyilk bir menfaat 1 dır: ' rvnr.a ır. Gavsi Halis Ozansoy - il""/ 

vardır: Rusyaya muslihane hu.. toplantısı "- /ıntalyadan kalkmış Alan· 1 1 · sının solgun yüzüne ra .. ğ~ ,/ 
liU!... 'l'tlrklştl t:aıwtan ~: vava doğru gidiyorduk. Vakit J Kıs A HA BE R LE A ] kan 1nrmı11 çıktı! ___,;- 1 

Nitekim günlerdenberi Alman. OemlyeUml.ztD yıllık umumı ko;ı. :ıkşam Uurl idi, mUthiş bir fırtına 1 "11 
yarun Rus of'dusunu. o istihsal greaı 27 ımnununnı 19'0 Cum&rteı;t vardı. Alanya.ya vnklaştı~rmız &ı 1 Yirmi yıl evvelki Vı./ 
mcmbalannı organize etmek için gUnU saat H te Cağ&loğlunda EUbba ralarda lrar tinisl başladı. fki rr.ct Sehirde: {yerlere ve bU &rc'.Wa ~ \"o:.i!elcrı ..... - ... ~ 
Rusyaya müracaatlarda bulundu· Odam aalonlanndıı y&pılacakt.ır. re önü görmek kabil değildi. D~l pek .a.zııı buluııan polis karakollarını. 1.1 K.Aıuuwsaol 
ğu haber vcrilır.ektedir. GörU§Ulecok meaeleler eunıardır: ~alar va puron kantan köı:künt * 61Uvrtde. l'iiroda et.1rl!ecek ıı:~n utramadan kola.y vo basit bir oek1:dt Ekmc!t derdi . ,t 

Almanyamn ham madde ve hı. 1 _ ldıı..re heyeti nı.ponmwı okun kadar cıktyordu. Faat 18 sırala lrek1e g ;apılmı.g ouı.caktu. Ekmek derdi bir tnrlU blt.ıııi1°'.'.ıt' 
82.n malzemesi olarak Rusyayı or· rmda blrd~nbire blivük bir t?Ünil 1 ı:ı • Uma.ruıı tt.r.ılzlcnmr.sl ~e • DnhlUyc VekAlcU, kaymakamlaı leııin önU ,,, __ ~-. Mub~ ..Jrl 
ganize etmek arzusunda bulun. mı:ı.m. til ile vapur yerinden sarsıldı i t&ll~-~~~t.ı:r tır. B ledlye kendls. ı ...._.....,,..... _ _.s~ 
d 

lkft • 2 - Hesap mU!cWıJlcrS raporuı:ıun /8Pw.-.._ arasında, yentclen bazı tayin vo na Ctktrlerme göre bunun c;.v-
uğtınu ra rmklin ycktur. Hit. ol.-uıımaııı ve tasdiki. Fırhnn ile ~~e~ bit.an bir hak • ŞohltJ!kl~rt !msr cemi t1n1ıı yıl killer yepmaktadlı. Bu h~t.ııki ka c1n.8 undan yalna bir tQrJU ~ 

terin "K:ıvgııJanm" ndlı eseri sırf <!elen ve slnırkn bozula., yolcu ye rıı.nıamc projcSI h&zırlaıuı.rak yt1kscl. 1 lm.sJ etmek birkaç clJUı ııe,n ,:t 
bunu söylemek için yazılrruştı 8 - CemJyete dahtl bUW!ı Azanm lar bu ~ürliltfJ ve sarsıntı ile fer ı tık kongr<'sl p:ız • gtlnU tıar.ı.t H te t.ıu:cllko arzedllmck Uzere ~ckAlet.t k&n§tırılmaamdaD muhtelJt ııJf 
Bitler bir zaman, hıırp haline gir- yardım sıuıdlğmm da tabU e.zuı 01 vatlar, 

0

çığld:lar bir rında vapunır .t:xılnönU halkevln"• yepllaeakt.ır. ı ,,Y 
mek istediği memlekete şimdi duğu hakkmda b•yctl umwnı~ce ka.. icini b:r mahficr haline getirdi. c ~ B~ed'yentn A\TUpadan geUrt.e vertıml§t.1r. 1 mek meyda.,a tıkafılmaktadl1'' cY~ 
sulh yolu ile nllfuz ctmelt meto. rar lt.tlbazı. Bavılanlar, dua edenler çoktu ceğl s..".i po.rçcı otoblliı lı;in ıııUnolroaa * Trakya umumı mutettl§t Gene. 1 lqc cnctıment de bu uıRJlıııı ~ 
dunu tercih etmiştir. Harbi umu· ~ - 1dı:.re heyeUeri lıltthaplnrmdıı Gemi kaptanları ve zabitanı bifıo mUddoU 3 Martta b!tec"kUr. Bu ot.o. rr.ı.l KAz1m Dirlk Edl.rnoden §Clır1m1u 1 ki ı~ fırmcıl&.ra ttıbıtgat.t.8 
mide Osmanlı imparatorluğu ile wuı lt.Ulıo.z edilmeli! idare bcyt'!Une<- tela~a dfü~mlislcrdi. Biraz son~ 1 htl8.'er l~Jl keşi! bedeli ~ bl.ıı Ura .relml§Ur. mUflur. 
yaptığl ittifakta memleketi istis. muvRttk görWcn toklliln umumı be- veminin büvUk bir kavanın üze· tahmin edl.lml§tir. ŞchrtmJzdokJ e!fıkt.rtk sa.rtıyatmın ----.--------- t 
mar için aynı usulil kullanmıştı. yet kararma bagJnnnıMl. rine oturduğu n.nlaqıldı. Bütür * Be.lecll~oe tealtll tı bulunan yor :;-Unden güne arttığı t.eab1t c41hntetir. I ~ ~umarle ·I psJI 
O timdi ele Ruayııda maceraya a. 6 - B.u.ap mU! ttl3lerln!n ve ldn· ambarlar delinmi ve ularla dol erde muhtarlık ı:ıert belediye re.la :~klyıpl~e~:'!ı~-~boneaıt.ı vaa.rydkaen7 n:?~ >- ı 3 l •.KA". 14 ı."ı 
tılacnk bir Enver Pt!~a arnmak- ro beyetinln acçltıncm. • mue:tu. ıtkJerlne ,.crllir .,ti. Muhtarlık işleri ...,.. ...... ue .,... 

• 6 r-.. .. ...... _da ,..,,,~ "( .IAl• dll•MIR ··-·~ ,,. ..... , A... kadar artınıtıt.ı:r. .. : ~ .. ,et' 
tadır. - v-v """-......... ser g .... ....._.. Tilecar eşvn'!arı sul:ırın üzerin n1D ...,....a -..-..... v ...,...,,y .r~umcc.ı ' <(~ 8 zı hlcu 1 4 tH" ,f 

IIl - Atman neşrivat organ. meler. de vüzilyo:rdu. lh:un zaman sonr? c.ı temin malrsadlyte Dahlliye VckA. MemleketteJ .._ l(••ım ~ 7 ._,,,:!' 
lan miltemaıdiycn Rusyayı bir halkın hcvecanınt b:ıstmnal{ ıeu bir kanun projesi ba.ztrlaım§tır ... ... 
harbe eilrühleır.ck için milletlerin men faşizmi hesabına yanılacak -nü:n.kün oldu. I aY.at her ihtiına Projeye g5re her m.ahAThıde birer ı:na ' -----------
anama kin. nefret. "cmnivetmzl'k bir harpte bir meml•keti kurban le karşı ~emini."l firka'a..., indiri qlı mume:mı bu'unar.Ak ve b1rkAc * Malkara blllromet kona.gı tı:ışaatJ 1 'ukrıtt'ı \'1Nıtı ı-:uını u-.211' 
tohumbn ıcrpmektedirlcr. Bu vermek hiç bir akıllı ln!><lnın i"'a. \erek yo!cular sahile ta.,ın.1r. O mahalle mtımc:;s!ll gene maa~b mm bitmek tızercdlr. Bu 8Y nlhayeUııd 1 r.rınoşln t 1' 
kin. nefret. cmnivetsizlik havas1 nacağı şeylerden d~ğı1,..ir. Akı!- <teee müt!1iş so~ukt:\ ve tipide taka ma.h.al'o m .ne 'l!ıtlullle bağı devıı!rlD yeni hl.caya nakli yapıtr.ı... do/:uşıı '1 M 21 U 1 " 

1 
~ 

her taraftan ~evribıiş olan Al· .. eli-n ve uur galio C?elcliği tak. hepimiz s'h:.lde bekledik. Niha olıı.c.:ıktır. MUmeMUter, mM&'lerlnde caktır. ı ö~1tı t% n ' ıı t! ı3 
1 
~ 

manyanın ncfe clmat'ınr. fakat dirdc - kt om vfi-,:<lc yüz [na. vet Etrüek vapuru ertesi güıır ki muhtarlık l§lerint aalAhtytılle YB· * 1zmirde Bumuva.da ~ yqı· , tk1nd! H 48 D 43 14 49 , ~ 
>una mu bil omsusunun büvilk nıvoruz - nazizmin tahlvv\ll et. ~elip bizi 01dı. Tırhanı l.azn sı pacaklar ve işleri mmtakn mt'mos ya:ı 70 Y8§'1ıtnndıı. Banoğlu Pahmut 1 Alcşıvn 11 02 1% oo J'7 os 1 ı ti 
•ehliket~rc ınru-uz kalnı"'stnı intzıç tiği ~ibi kanh ovu~lar oynan-nı r:ı.smc?a ikinci kaptan idare cdi sillerinoe t.&~k o!wıacakt.ır. Bu s;,ı j Acar manrcal 11.ıeriııe dll§mU§, yana. \'atu ıs 18 ı S7 18 Sil ' ~ 
ıicbWr. yacak, yeni cepheler kurulmrya· yordu... reUc bnlkmuzm muhtıırtıklarm vaz1 rak ölmU,Wr. 1 t™k 15 88 1~ 38 8 $.'J ı~ / 

Mana51% olan. fıılr%t yalnu At. cııktır. 5.\ Dnt F.RTF.M VJtmırtt 1rurtanm1ı: ~ ntum. S td ctlnıJum,Jttn c1All bl•ri. mubtıtltt l ~ 



undaki misafirha • 
eııanlar için Fatih Pcm. 
" tutulmuı:ıtur. Her e. 

e aile verleştirilrN"ktir. 
, bir soba ve eşva ve. 
;ııc;ı. ~eciınlerinin tc. 
e nüfus basına günde 

verilecektir. 
ARAHISARDAN 
EN TELGRAF 

•t ~iden sıhhi heyet 
~ Bekmcn'dcn dün vi. 
1elgraf gelmiştir. Bun. 
,.enrnektedir: 
doJayısile dağlardan 
düşen cesim kayalar 
Uı yollarda biriktir • 

~ıhnlarından otuz kilo. 
ıresun valisinin him • 

ldı. !\Iüşkülatla ve 
~Je ancak bu 30 kilo. 
ı;: ebildik. 
~lan kısmın açılması 
Olduğundan kar tipisi 

k
Yaya yarı at üstün. 

bir haftada $arkt 
ı:elebildik. Hemen 

~a başlanıldı. İlk tcL 
ta mcrkezile 90 köy. 
~86 ölü, 304 yaralı ve 

\>e ayvan. 2239 tam yı. 
tt 418 kısmen yıkılmış 

u. 
l hükumet tarafından 
a Yaptırılmıı:"'a da iaşe. 

Çadır, elbiselik. saç 
' kereste ve saireve ih. 
Çoktur. Alucrada ise 

ran hasar azdır. 144 
h sövleniyor. Felaket 
~talık ta mevcut ol. 

l Şimdilik 100 yataklık 
"nıak mecburivcti var. 
~ya başlanıldı. Muh. 
a Yemek vermek için 

't .. ~e acıtacaktır ... 
,""'-'\ffHOTLER 
.,!_ünde taahhütte bu. 
::"'lllardır: 
~~ıacı) 1500, Hacı be. 
llo şeker ve 300 lira, 

~Oo ılnr Türk limitet 
\..' 10 Kefeli hacı Yusuf 
~ f 2 palto ve 852 lira, 
~brikası 1500 lira, A. 

t ~1 ~500 lira, Narli • 
~tf ıyan 3000, Türk 
a!Urı.itet 450 lira. Hul. 

" 200, Nazım Refik 
"u~rtakları 800. Rad. 
Ue ııJesi 500 liralık 
~ 1725 lira kozmeto 

et Topbaş 1300, Nu. 
, ~ta' Katalon birader. 

Refik 3000. Şark 
e laboratuvarı 750, 
qu Abduımecit mahdu. 
bt 118.v Kon 500, Blu • 
~aderler 1000. Naci 
~ • Tekirova madenleri 
11.! Ali Asl!'ar Hateml 
·~ Cebe 300, Aaador • 
~Yan 250, Sefer bira _ 

.• Karakin Anamvan 
~ın Misketyan 700, 

1~del 300, Yataklı 
ı._ , Nihat Turman 
""t Pamukoğlu 1000, 
\. Seponcivaiı 1220, 
~<!ris Dan 2000. Le. 

~"""'!"· Abdullah mıs . 
eaıın Mizra.hi 2000 
ar 1750 ' 
1ellk~elerine yar .. 
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Hitler 
Staline sulh yapma
sını teklif etmiş 

Müttefikle-r her cepheden rakiplerine üstün 

Londra, ıe ( A.A.) - Daily 
Express gazetesinin Amster. 
dam muhabirinin bildirdiğine 
göre Hitlerin Stalini sulh tek. 
liflerinde bulunmağa teşvik eL 
tiğine ve tavassutta bulunmağa 
hazır olduğunu Von Ribbentrop 
vasıtasile kendisine bildirdiğine 
dair Amsterdama bazı haberler 
gelmektedir. Zannedildiğine gö. 
re verdiği cevapta Rusya Bal. 
tıkta kendisine deniz üsleri ve 
Pctsamodan istifade etmek 
hakkı verildiği ve ~arkta Fin. 
landiva ile olan budunda tashi. 

T aşovada hayvan 
ve mahsul zayiatı 

çok 1azladır 
T okat Erbaaya niçin 
yardım edemedi? 

Tokat, 10 - (Huıuıi) - Zel· 
zele sahasında vaziyet, inkişaf 
etmiştir. Yardım ve imdat ekip. 
leri, Reşadiye, Niksar, Erbaa ve 
Tokat köylerine gitme~e muvaf· 
fak olmuşlardır, 

Bu sene, müthiş bir kışın şi:l· 
detle hükürn sürdüğü bu sahada 
otomobil, kamyon ve araba ile 
seyri sefer etmek imkansız bir 
hale gelmiştir. Başlıca sebebi de 
şose yollarının bozuk olmasıdır. 

Mesela Tokatttan Erbaaya 
yardım etmek imkanı hasıl ola. 
mamıştır. 

Zira, Niksar ile Erbaa arasın. 
daki şose, uzun ve pek uzun sene
ler yapılmamıştır. 

Kadlı köprüsünden itibaren, 
Niksar - Re~adiye şosesi de bo. 
zuktur. Bu sahadaki d~ğların he. 
ydanı neticesinde Re~adiycye 
gıtmek imkanı kalmamıştır. Re
şadiyeye Niksardan dağ yolu ile 
ve atla gitmek lazırr:dır. Maha. 
za 200 istihkam neferi, bu yolu 
açmağa muvaffak olmuşlardır. 

Tokat Valisi Selahattin Oner 
de Reşadiyeye dağ yolu ile ve at 
üzerinde gitmiştir. 

En son yardım Re~adiyeye ya· 
pılmıştır. Reşadiye faciası, feli. 
ketten beş gün sonra öğrenilmiş· 
th-. Buraya. ili< ôef a Tôlfat isti. 
l<ametinden, develeri~ erzak gön· 
ci"erilmiştir. Bu erzaklar mahalli. 
ne ancak felaketin 8 inci günü va· 
sıl olabilmiştir. 

Takattaki teşkilatın .kafi olma. 
yışı, Erbaa, Re~adiye, Niksar ka
zalanndaki müthiş felaketi geç 
haber alışı. yardım işlerini ilk 
hamlede akamete uğratmıştır. 

Tokat Mebusu Cemal Kovab 
vatandaşların maruz kaldığı felci. 
keti, hafifletmek için çok çalışan 
vatandaştır. Ben onu, Tokatta 
ve Niksarda, büyük bir ferağat 
ve fedakarlık içinde, çalışırken 
gördüm. 

Erbaanın imdadına, ilk koşan 
Samsun vilayeti oldu. Tokat ile 
Erbaa arasındaki şosenin b~zuk 
oluşu. bu yardımın Tokattan is. 
tc:ndiği gibi yapılamamasını mu. 
cip olmuştur. 

• • • 
Taşova mıntakasında mah. 

sul zayiatı ile hayvan telefatı da 
çok mühim bir yekuna baliğ ol. 
maktadır. Tütünlerin nefaseti ile 
geniş bir oıöhrete sahip olan Er
bu ve Niksarda. bu zayiatı tes. 
bite henüz imkan yok~a da, gö· 
rülen vaziyet, mahsulün yüz:le o. 
tuzunun mahv ve harap olduğu 
k2nutini vermektedir. 

Havvan telefatı ise, çok büvük· 
tür. Çifte kasacak manda, ökü.:
bul,,ak mümkün değildir. 

Taşovada felaketten ölen va. 
tandaşların hakiki rakcımları <la 
henüz tesbit edilememiştir. Bil· 
hassa Reşadive köylerinde, ne 
kadar zayiat olduğu malum değil 
dir. 

Siınc'i, bütün mıntakalara ko. 
şan iırdat ve yardı"Tl teşkilatı, ha. 
kiki rakamlan tesbite fırsat bula· 
caktır. 

Tesb:t edilebilen uyiat, pey. 
derpev Dahiliye Vekaletine arzo· 
lunmaktadır. 

Erbaa ve Niksarda vepyeni 
mamurelerin yükselmesi için te. 
şebbilılere başlanmak üzeredir. 

Körfezli 

dım olmak üzere şehrimizin Kı. 
zıltoprak nahivesi halkı 1450 
lira t>ara ve 2824 parça eıwa 
toplamışlardır. Bu paranın 845 
lirasını "Tuilacı.. ve "Zühtü 
paşa., mahalleleri 582,5 lirasını 
"Göztepe., ve 22,5 liraaını da 
''Merdiven köyü .. ahalisi ver • 
miştir. Yine ;müştereken topla. 
dıklan 2824 parça avniyat ara. 
ınnda bir ~ok şilte, yorgan. baL 
taniye, palto, svetE'r ve sair 
yilnlü e§Ya bulunmaktadır. 

1940 senesi başlarken 1939 
harhinin umumi vaziyeti nedir? .. 

1914 de başlamış olan birinci 
umumi harbin 1915 senesi başın. 
daki vaziyeti ile son Avrupa har
binin 1940 senesi başındaki vazi. 
yeti kıvas edilecek olursa demok
rasilerin teşkil ettikleri ittifak 
blokunun 1940 başında gerek ra· 
kiplerinden. gerekse 1915 senesi 
basındaki vaziyetlerinden daha a. 
vantajlı bir vaziyette bulunduk. 
tarı görülür. A~ağıda bulacağınız 
rakamlar bu iddiayı teyit eder 
mahiyettedir : 

CEPHELERDE: 1915 DEKl 
VAZİYET 

Müthiş bir harp hareketi .. Bir. 
çok yerlerde mühim muharebe
l~r •. Bu meyanda bilhassa Mul. 
havs, Liej. Marn. Anvers muha
rebeleri sayılabilir.. Şarkta Rus
lar Tanenbcqı:de ezilmişlerdi .. 
Garp cephesindeki Fransız tele. 
fatı 720.000 kişi .. 

1910 SENESİNDE VAZİYET 

istihkam muharebeleri, muay. 
yen ve müvazeneli hudutlar .. U
fak mikyasta askeri harekat. Garp 
cephesindeki Fransız telefatı: 
1336 ölü .. Tayyare kuvvetlerinde 
42 ölü .. 

INGtLİZLERİN GöSTERDiK. 
LERtASKERIGAYRET 

1915 senesin iptidasında: 
lngilter<'de silah altında bulu. 

nanların miktarı 300 bin kişi .. 
Bunların 150 bini Fransada .. Be· 
raberlerinde bulunan motörlü va. 
sıta miktarı 800 .. 

ı Q-10 senesi iptidasın<la: 
lngiltcrt-nin silah altına aldığı 

efrat miktarı 995 bin kişi .. Bun. 
tarın iki vüz tlli bini 'Fransada .. 
Beraberlerindeki motörlü vasıta 
miktarı yirmi beş bin parça ... 

DENİZLERDE 

1915 deki vaziyet: 
Büyük mikyasta harekat yok .. 

Abluka ve denizaltı harbi l 917 de 
şiddetlenmiş idi. 

1940 senesin:leki vaziyet: 
Denizler üzerinde hakiki harp· 

ler oluyor. İttifak devletleri tara. 
fından yapılan ablukayı yarabil· 
mek için Almanlar daha ilk gün· 
lerde evvela denizaltı gemisi, son. 
ra da mayn harbine başvuruyor. 
lar. Fakat bu teşebbüsler ittifak 
devletlerinin müthiş mukabelesi 
karşısında muvaffak olamamıştır. 

HARP GEMİLERİ 

1915 deki vaziyet: 
Fransa: 21 7.ırhh... 31 Kruva· 

zör .. 234 deströyer, torpido .. 
İngiltere: 63 zırhlı.. 151 kru. 

va,;ör .. 333 deströyer, torpido .. 
Rusya: 9 zırhlı .• 7 kruvazör .. 

15 7 deströyer .. 
Avusturya - Macaristan: 15 

zırhlı. 2 kruvazör, 105 :leströyer, 
torpido .. 

Alman va: 41 zırhlı, 50 kruva
zör. 207 deströver, torpido .. 

ı 940 senesindeki vaziyet: 
Fransa: Zırhlı harp hattı ~emi. 

si 1 i .. Tayyare taşıyan ı;temi bir, 
yirmi kruvazör .. 52 deströycr, 92 
denizaltı gemisi.. Hali inşada o. 
lan: 4 tane harp hattı zırhlısı, 2 
tane tayyare taşıyan gemi. 

İn'!iltere: Harp hattı zırhlısı 
12 .. Tavyare tasıyan geıni mikta· 
rı i .. Oc tane harp koruvu:örü. 
19 büyük kruvazör, 68 ha. 
fif kruvazör, iki vüz deströyer. 
yetmiş beş denizaltı gemisi.. 

İnşa edilmekte olanlar: Dokuz 
tane ileri hat zırhlısı.. Altı tane 
tayyare taşıyan gemi. 

Almanva: Harp hattı zırhlnıı 
miktarı: Oç .. Bundan maada üc 
tane cep zırhlısı. altı tane hafif 
kruvazör, yfrmi iki tane deatröyet 
otuz tane tornido, altmış tane 
denizaltı &temisi. 

Almanların inşa edilmekte elan 
2emi1eri: Bir tane ileri hat zırh
lısı. iki tane tavyare taşıma 1e
misi, üç tane ağır kruvazör, iki 
hafif kruvazör. 

HARP FiLOLARININ 
KAYIPLARI 

(Tonaj hesabiyle) 
191 S ıenesinde: 

Büyük Britanya: 110.000 ton. 
Fransa: 1400 ton. 
Almanya : 77 590 ton ve dört 

denitaltı gemisi. 
1940 senesin iptidas•ntlaki va. 

zivet· 
İngiltere: Bir zırhlı (Royal 

Oak), bi rtayyare taşıyan gemi 
( Courageaus), 3 deströyer. 

FraMa: Bir kruvazör ( Pluton) 
Almanya : Bir cep zırhlısı 

(Graf Spce), bir kruvazör ve 47 
denizaltı gemisi. 

TİCARET FiLOLARININ 
TONAJ HESABiYLE 

KAYIPLARI 

1915 deki vaziyet: 
Fransanın kayıbı: 14.414 ton. 
Büyük Britanyanın: 252.331 

ton. 
Alman yanın: 270.869 ton. 
Ceman: Takriben üç yüz bin 

ton. 
1940 senesindeki vaziyet: 

Müttefiklerin kayıbı: 774.288 
ton. 

Almanyanın kayıbı: Batırılan 
138.686 ton.. Vaziyet edilen 
199. 163 ton. 

İKTiSADi BAKIMDAN 
KAYIPLAR 

t 915 senesinde Fransa 95 yük. 
sek fırından yirmi üçünü, 120000 
maden ~melesinin y•msını, kömü· 
rünün yüzde kırJcını, kok istihsa. 
linin yüzde otuzunu, demirinin 
yüzde doksanını. çeliğinin yüzde 
seksenini kaybetmiş idL 

Halbuki 1940 ~esinde mütte
fik devletlerin ham madde mem
baları ve harp sanayileri en ufak 
bir şekilde hile sarsılmış değil. 
dir. 
NETİCE: Yukarıda verdiği. 

miz mukayeseli rakaqılar gösteri
var ki 1939 Avrupa harbine işti· 
rak eden büyük devletlerin bu
günkü durumları l 915 senesine 
kıyasla tetkik olunduğu zaman 
ittifak devletleri blokunu teşkil e· 
den İngiltere ve Fransa rakipleri 
Almanyadan çok daha kuvvetli 
vaziyettedir. 

Hüyük Millet 
Meclisinde 

..\nkara, 12 (.\ .A.) - B. M. 
J\lcC'lisl bug!lıı Şemsettin GUn· 
ultayın başkanlığında toplana· 
rak 19:l5 yılı hazine hesabatı 

umumisine ait mutabakat be
yuııııamesinc ıttıla kesbeyle
ıniş ve subay ve askeri nıeıııur
larııı tckaUdll için rlltbc ve sı. 
ıııflarına güre tayin olunan 
yaşları bildiren kanuna bfı• 
ıırndde lh\vcsinc ait kanunu 
kabul eylemiştir. 

Meclis, Ereğli Kömlir hav· 
ıasındakl ot"aklarda slltun ola· 
rnk kullanılmak Uzere dışar
rlnıı getirtilecek kerestenin ki
losuııdan alınan resmin beş ku. 
nışa indirilmesi ve llntny ınen
Ş<' ve ıııcn-idli mahsulat \"C 

manıullltın gUmrllk resimleri. 
ııln lııdirilmesi, inhisarlar ida· 
resi tarafından 1 !.14 O yılı fhti· 
yarı ic,:lıı dışardan tedarik edi
lel·ck sandıklık tnhtaııııı gliın
rük r~sminden tenzilat yapıl
ınnsına ait VekilJer Heyeti ka
rarlarının tasdiki hakkındaki 
Jı\yihayı kabul ettikten sonra 
Pazartrsf gllnU iı;tinıa eylemek 
Uz<'rc dağılmıştır. 

Polathda 
Belediye daireıiyle 22 

dükkan yandı 
Ankara, 12 (A.A.) - Dün ak. 

şam saat 8 de Polatlıda çıkan bir 
yangın neticesi belediye dairesi 
ile Z2 dükkan yanmıştır. Yangı. 
nın çıktığı haber verilir verilmez 
Ankaradan hususi bir trenle vila
yet jandarma kumandanı ile baş
larında itfaiye kumandanı oldu. 
ğu halde bir itfaiye takımı Polat. 
lıya gönderilmiş, -gerek Ankara. 
dan giden itfaiyenin müdahalesi 
ve gerek orada bulunmakta olan 
askeri kuvvetlerin müessir yardı
mı ile Polatlıyı tehdit eden yan
ıının önüne geçilmiştir~ 

Harp uzarsa 
italya da tabiye usulü· 

ne başvuracak 
Homn, 12 (A.A.) - Havas 

lıi idi riyor: 
ltalya, Avrupa harbi uzadı

ğı tnkılirdc bunun kendi llül
sadt hllnyesi Uzcriıııle yapacağı 
fena tesil'lerlC' nıcşguldllı·. 

Zaruri ınnddclerde tayin u
sulllnlln ihdası için daha şim
diden lcabeden tedbirler alın-
mıştır. 

Diğer taraftan, fiyatların 
bilhassa giyecek mallarında 
rııUtcmadiycn yUkseJmesine 
mani olmak için salflhiyettar 
makamat muhtelif cinslerden 
fakat yeknesak ise, çamaşır 
ve ııotln ynpılmasmı derpiş ey
lcnwktcdir. Blltiin bunlar he
men hemen ,.c münhasıran 

yerli mallardnn yapılacaktır. 

-o---
Müttefikler 12000 tay· 

yare a lacaklar 
xc, )"ork, l 2 ( A .A.) - İyi bir 

kaynaktan bildirildiğine göre, 
Fransa ve Jngllter~ önUmUzde
ki iki sene h,:lnde Ameıikadan 
12.000 tayyare satın almak i
çin lcahedcn muameleleri yap. 
mışlardır. 

Şu cihet de llfwe ediliyor ki, 
ınlittefikler önUmllzdekl yazın 
ortalarında Almanyanın yap· 
makta oldulu tayyare mlkta· 
rını aşacaklardır. 

Belçika ordusu 92000 
kişiye çıkarılıyor 

Hriiks<'I, 12 (A.A.) - Res
mt gazetede bugUn çıkan bir 
kanuna giire, Belçika ordusu
nun 1940 tıı slH'ılı altında bu
hındurncağı asker meycudu 
9!!.000 olarak teslıit edilmiş

tir. Jandarma Ye haYa mllda. 
faa teşkllfttı için silAh altına 
alınan askerler bu miktara da· 
hll değildir. 

hat ·yapıldığı takdirde sulh 
müzakerelerine gırışmcğc ve 
Finlandiya harbinden vazgeç -
mcğc hazır olduğunu bildirmiş. 
tir. 
HlTLER NEDEN TAVASSUT. 

TA BULU~UYOR 
Londra, 12 ( A.A.) - Daily 

Exprcss gazetesinin Amstcr. 
dam muhabirine göre Hitlerin 
Rus - Finlandiya ihtilafında 
tavassutta bulunması için üç se
bep vardır. 

1 - Ancak bu surctledir ki 
hem Stalin'in hem de Mussolini. 
nin dostluğunu muhafaza edebi. 
lir. 

2 - Bitler Finlandiya harbi 
bahanesile İn~iltere ve }i'ran. 
sanın İskandinavyaya adam ve 
harp levazımı ~öndcreceklerini 
zannediyor. 

3 - Fillandiya harbini ileri 
sürerek Rusyanın Almanyaya 
göndermediği iptidai maddeleri 
Hitler her ne olursa olsun elde 
etmek istemektedir. 

Daily Telegraph'm da Ams. 
tcrdam muhabiri, Hitler ile Al. 
man iktısat heyeti reisi Ritter 
arasında son zamanlarda yapı. 
lan sıkı konuşmalarda Rus ma. 
dcnlerinin işletilmesi ve naklini 
ten.sik etmek üzere Rusyava Al. 
man fencilerinin gönderilmesi 
meselesi tetkik olunmuştur. 

Almanyada 14 milyon 
radyo var 

Jı<'rliıı, l:! (ı\..\,) - Radyo 
Sahibi olan Almaııların miktn. 
rı takriben 13 mll)"On 700 bine 
baliğ olmaktadır. Harbin baş· 
langıcmdanbcrl Almanyadıı rad 
yo sahiplerinin adedi bir mil
yon kadar artmıştır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine 
göre gecen sene Almanyada 
doğum miktarı bir milyon 640 
bine çıkmış, evlenme 'ak al arı 
740.000 raddesinde artmıştır. 

Görüp düşündükçe 
~------------------------------~~ 

Her günkü çilemiz! 
Hiı·nz sapa hiı· .s<'nıt, 1stanbıılda aclanıı dertli l.--<Uyur. }.;ğcr 

iı:;lnlz böyle li<'rn hlr yerde b(•, uıy halinize:. Hen, zanıan za
man bu siitunlıu-cla memleketin hu dcı·dlııi (kı:mıcğe çalışını
ı:ııııdn·. E)'iip - l\:ct·cstcdlcr otobüsleri, sokakların bcrb•tlığı, 
hele Yemlı:ı - Enıinfinii batağı hakkında yaz<llklıuım, hayli 
yeı· tutar. •rııtnr ama k.ıiJtıt ta. nu ı:ikA> etlerin her hangi bir 
makıınıa kadar )"Ükseldii:,rfnl hnt ırlamıyorum. Ne çaı·c, nıakanı
Jıır, rn~rur kfasclcı·c h<'nzemlyor, ki bir dokunuşla bin ses ak
settiıi;ini giiriip işitelim. 

l';ıı E:riiıı otohiislcıiıulcn, Yemiş ben.ahından, yolların bo
zuklu~uıulnn ı•ek ''nnmı ynnclı~ı ı..:tn "Meddiyekiiy - Çarşnnı• 
ha., arasında dn otobüs seferlerinin bnşlıt.<lığını cluyunca, ger-
çckt«'n sP\"lnnıiı:;tinı. 

Faknt s<-,·iılC'lm, uzun Niirmrdl. J)ıLha ikhıd giinii hu işin 
ele çıkmnzn snplnııclı~ını J:İiriiıı hıkisaı·n uğradım. Otobüı;ler, 
nnlan btt•cll~i \·akit, daha do~rusu (loldukça k11lkıyorlar. Gü· 
niin h<'I' snntlnd<' ise nıuayy<'n bir yeı·de koskoca bir otobüs. 
dolclıırnrnk kadar yoku hulmnk hnkihu yoktur. 

Siz, dur biı· zanınncln i';'inize yetl':'mck zor111ulas1111z. Saat 
ellni:l'.«lt• h<'kli) oı~ıınıız. \·akit J.t('..:lyor, ama otobüste hAha bir• 
knc;: boş ı-oıuulnlyn ,·nr. Tabii knlknııız. Ya JtC(,' kahnıığa katla 
ııac·ak, ynlıııt a~n{:;ı atın) arak bir taksi çc\ irt"t•eksiniz.OtohÜlii du
ra~111a ynkınsırnız, Alı\. }'nkat (\Cfcllseniz hu (}ft ayı·ı bir heliidır. 
))iliniz nr:zınızdn ı;oişlnt·cyc, ndcslnlz tıkanmcnya kadar ko
~ıu.,.ını:ı:. 

· Kahnhat klmd<'? Şoförc u~ lıııhnnk hııksızhk oh~r. Saat. 
l<' clP\" gihl benzin )"Utnn ko;;;kO<'ıı bir otohfü; hlrkaç kjşllik yol• 
c·ularlıt kalclırmak, dnimi bir srfcr ,.c hıırekrt halinde bulun
dııı·nınk hiiyiik zaraı·lıH·n yol açnr. Hiç kimse ı•lr ll';'kına çalış• 
mnz ki, otohiis sahiplerinin zarara katlanmalarını istemek mı\· 
11aı;ız olur. 

Beri yaıula hnlkm hakları da lhmnlr gclnwz. Şu halde en 
doğrusu hu i':'I ht"ledly('nln ynımıa;;;ını ist<'nırktlr. 

Biitiin hntlnı· onun <'llnc JtN,:crsc, hlr hıHtnki hiiyiik ka
zanç, hlr ha';'ka hattaki az kftzaıu·ı, hnttıl znı·nrı kar':'ıla) ahlllr. 
Hn l'a)"<'C)(' OfOhİİS l'C"f('J')('rİnC hıtlznnı J:<'Jlr, lff'rk~. ll"rNh•rı, 
lurn~I clıırnktnn, ne \"nklt arahn ~cc:e(·c::tlnl hillr. 1.,.1111 orııı &:l'ırt> 
hrsnı,lıar. lla':'k.tl tiirlii bıı l':'in i(,'lııclrn çıkı1ıuıuu. N•tırıt (.'ıtı
şnmhıt otohiisl<'rl, Eılirnc•k"ıııclnn cloln':'atıtk ılôııO) urlH r. Hu. 
bir yırnıhuı onlara ra:ı.lll IM"rı:r.in<'! llllll ıılnpw, lılr JftlUIHn fln 
Clhangh· - Eıllrıll'k11pı oıohfı .. ıerinin yolc-ul11rın11 ortJ&k nlclu{rıı 
için onlıarı ılı• 7.ıtrıtrn ııınl.,ıynr. 

Hrlr ArMhnlıtrnı. HuhnMlııthc;:r - Gıt1.hıuıı• ) ' tt11) ı .. ~l'!'ll)·tı, 
M<'(•lıll.ı-Pkii~·nrı" -:ık11rıhn11•1 hu tlı"Arrll :r.uııa t,,'Pknırkt,.n hA,ka 
ml\na,-n ıcrhıu•7. "'""P'rnm. HRrt tr:ırlılrn lwlı•ıllrr )"ih kıtthır 
ı·nhnt \'f' nıiikrmrıırl o .. ıhl'ı• ı:rt lt·tf"l'f'k hıı 1':11 kPrıcll Pllnto alıııa 
dn, hem otobihıçlHer zarAnlH.n, hem hlz "•kıntıılAn kurtuhıak! 

HAKKI SCHA GEZ(il'."\ 
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ELLERiN ! Zelzeleye dayanıklı 
~!~~ 

1 

yeni bir ev tipi 

, 
' 

Xl 1NC1 KISIM 

Muhtelif şekilde'k i 
hatlar 

Son zelzelenin büyük tahriba.. 
tı tizericc bir c:ok ilim ad:ınıla. 
nmız. .zelzele sahası dahilinde 
olan bölgelerde inşa edilecek bi. 
naların hususi e,·saf ı haiz ol
masını ileri sürmcğc ba!$ladılar. 
Bu yolda ilk adımı üniversite 
ieoloii tn"O!~sörü Hü.mit N:ıliz 

Pamir attı ve yazdığı bir ma. 
kalede, zel7.elelerin memleketi. 
mizdc büyük hasarat yanmasL 
ı:t, binaların normal arazideki 
inşaattan farksız oluşuna bam. 
!etti. Hakikaten bul?Un dünya. 
nm zelzele mıntakaları otan di. 
~er verlerinde mesela Jaoonya. 

da evleı: sarsmbdan müteessir 
olmıvacak şekilde. hususI bir. in.. 
şaat tarzile yapılır. 

Sinek Begı 
,_ ...................................... --64 

• Fakat her ihtimale karsı c;en bu mekte olan arkadaştarJtl' 
tabancayı al .. lcap ede e kendı. dılar .. 
ni müdafa edf{Sin •• Haydi şımdı O gece de büyük bir 
iş ba.~na... Hayvanı kurtard:ktan kzyetsiz' iğe vamu~ıar . ., 
sonra sen de onun gibi yapar, du. bita.St re.:il olınuştu._:,.,.,11 vardan atlayarak yanıma ge'irsin miri dişlerinin arasıJl'U" 
Bundan sonra mükafat olmak n. nıyor, küffü ediyordl1· 
zere sana ~ ~k hoşlanacağın - Bizi bu müthiş h3. 
bazı haberler vereceğim.. Anladın caba !dm kt!rtaraca~!_,ıt Eğer iki el üz.erinde de ışaret. 

ler avnı ise bu takdirde mevzuun 
ırseıi tevarüs etmiş olduğu kabi
liyet, mczivet ve kusur!arını hic; 
bir §ekilde inkişaf cttirmenu: 
deiiştirmcmiş dcmek .. ir. 

D<.'rhııl !JllnU hatırlatmak ıste
riz ki biz insanlar beynlıniziıl 
sol kısnından 1.iyade sağ kısmım 
kullnnmakta.yz. Dı er ta.raftan 
sol kısmın sinirleri sağ ele gir. 
mektedır. Bınaenaleyh bizim 
7.ihn1 temayiillcrimiz, faaliyeti
miz, sağ elimiz ürerinde görü. 
lür, sol elimiz yalnız irsr tema
yUl ve kabiliyetlerimizi :ıkseL 
tirir. 

Lem eketimi · ·rı ok münbit 
r mın akas 

Bu hususta memleketimizde 
pek rrcç kalınmış olmakla bcra.. 
ber bu yolun takip edllcce~ mu. 
hakkaktJr. Yeni Jturulacak Er. 
zincan şehrinin ve bir ÇQk diğer 
şehir ve köylerin bu şekilde in. 
şa edilmiş evlerden mürekkep 
olattih tabiidir. 

Yalnız bir nokta: Bu evleri n .. 
~kilde inşa etmelidir? fşte bu 
iş Uz.erinde uzun zama.ndanberi 
~bgan bir rrencimiz Bav R!fat 
'iakuli ve ufki sarsınfılarn bL 
hammül edcbilecok ve katiyen 
vıkılmıyaca.k bir ev tipi mevda.. 
na getirnıiştir. Birinci sahffed(> 
olanını gördüğüniiz ve şimdi L 
z~ıatı:ıı okuvaca.ifrnız bu tip c. 
vı:ı planını hazırl.:ıvan mimar. 
alakadar makamların bu işe la. 
z!m ~elen ehemmf:veti verdikle. 
n takdirde ufak bir model ınşa 
ederek blzza.t hazırlavacaITT suni 
bir zelzele makinesile tecrübeler 

mı?. Bu müddet zarmıu--
~ Evet efendim.. haydut Totolitombo ile 
.- Haydi bakalım şimd• .. Ben saklanacaklan yere dO~ 

de seni takip ecHyorum.. Sen çok latdr. Kont zenciyi de "' 
iyi bir adamım olacaksın "benim. türüyordu .. Gizli eve gel 

Şiroloji ilmine ehemmiyet ve. 
rlp bu hususta tetkikler yapa
cak olan amatörlere şunu tnvsl. 
ye ederiz: İki eli b!rden tetkik 
etmek şarttır. Bu kaide daima 
göz önünde tutulmalı ve mevzu. 
un yalnız bir elindeki ve bilhas.. 
sa. sol elindeki ~aretlcre gii\·en. 
memelidir. 

MeseIA me"\zu sol elinde bulu
nan mllkemmcl bir işaretle Şiro_ 
loğun na7.an dikkatini celbetmek 
bütun dikkatini bu nokta Uz.e. 
rinde toplattırmak istevcbilir .. 
Yapılacak en doğru iş diğer el. 
de bu işareti teyit edecek yeni 
bir işaret aramaktır. Aynı Jşa. 
ret sağ elde mevcut değilse, sol 
eldeki mükemmel işaretin hiç 
bir kıvmeti yok demektir. 
B"OYCKMUSET~LESVE 

MUSTATIL 
Büyilk müselles hayat hattı, 

ka,fa çizgisi ve sıhhat hattı ta. 
rafından teşkil olunur. (Resim 
25) •• Bu müselles ne kadar bü. 
yük olursa mevzuun sıhhati o 
kadar iyi demektir. Çünkü mü.. 
sellesin büyük olabilmesi için 
sıhhat hattmın ha.yat hattmdan 
uzak olması laznndır. MnIOm 
otduflı Umre sıhhat hattmm 
'tlayat hattından uzak bulunma. 
sı mevzuun sıhhatli olduğuna 

• del!let etmekte idi. 
Bu mUsellesin Ust ktsmmdaki, 

yani hayat hattı ile kafa çizgi. 
sinin teşkil ettikleri zaviye dar, 
uf ak olduğu takdirde me\•zu a. 
sa.br mahcup ve hassastır. 

MUSTATlL 
lsminden de anlaşıldı~ gıl>i 

bahsedeceğimiz mustatı1 avucun 
ortasında bulunan ve kafa. çiz. 
gisi ile kalp çizkisi tarafından 
hudutlanan mustatil şeklinde. 
ki boşluktur. (Resim 25). 

Gürel bir mustatilin ana hat. 
lar UT.erinde Simetrik olması ve 
kenarlarının geniş bulunması 
lizmıdır. Bu şeraite uygun bir 
mu.statil, mevzuun muvazeneli 
bir düşünceye, her fırsatta sağ. 
lam bir ka.f aya malik olduğuna 
işaret ettiği fçin mllkemmel bir 
alametidir. 

Mustatil mevzuun emsalleri 
arasmdaki nıhf, fikri mevkiini 
meydana. koyar. Zt-kisrfım öl. 
çUlmesine yarar. 

Fevka!Ade gen~ bir müstatil 
mevzuda umumt muhakemenin 
:noksanlığını ve muvaffak olmak 
için teşebbüslerinde pek az cid.. 
diyet bulunduğunu gösteırir. Bu 
gı"bi kimselerin muvaffakıyetle. 
ri ştiphelidir. 
HAYAT.l'A'K:t BAŞLICA HA. 
.DlSELERlN TARİHLER! NA.. 

SIL TESBIT OLUNUR? 
Hayatımızda. mühim roller 

oynYVacak olan hadiselerin ta. 
rihlerini keşfedebilmek için kul. 
!anılacak vegane usul (resim 26) 
~ görüldüğü eibi hayat hattı 
ıle !llukadderat çizgisini }"edi se. 
r.elrk muhtelif narçalara ayır. 
maldır. Evvelce gördülüm.Uz 
gı"bl kala çi~isi de yedi sene. 
lik muhtelif parçalara ayr.ıla.. 
bilmektedir. 

Taksime esas tutulan yedi 
hattının cok mUhim bir kıvmeti 
vardır. Bu rakamın secilmesi 
sebepsiz değildir.. Çünkll dik • 
kat edilecek olursa. havatta he. 
men her şey yedı senede bir de. 
ğişir. Uzun bir tecrübe resim 
26 da görüldü,ffü üzere elin yedi 
senelik narcalnrn avnlmasile 
h:tV1lttaki mühim hadiselerin 
tarihlenni tesbit etmenin mUm. 
~ün olacağmı meydana koymuş. 
ur. 

hisarda meyvacılık 
ve tavukçuluk işlen 

,t\.Tdıisar, (Hususi) - İklim Ye 
toprak itıbarlle meyva.cılıµ son 
derece mUsa.it olan bu mmtaka. 
d::ı. bu ihti\ acı karşılamak için 
kaza merkezine bağlı Sara~ğlu 
köyünde virmi Uç dekarlık bir 
meyva fidanlığı \ Ucude eetiriL 
miştir. Aynca avnı bahçeye 
muttasıl dört dekarlık ta ağaC' 
bahcesi va.pıimıBtır. Daha ilk 
senesinden itiba?"('n remcre ver. 
meye başhya.n bu fidanlık ka. 
}'ISI, şeftali. Anteo fıstığı ve e. 
rlk mahsulleri üzerine çalış.. 
makta.dır. İkinci derecede ayva, 
nar, ve.miş kiraz vişne ahlat gi. 
bi fidanlar yetiştirilmektedir. A.. 
~~lık oldukça zengindir. tstan. 
bul, tzrnır \"e Bursa ziraat mck.. 
teplcrinden getirtilen en ivi cins 
meyva nevilerini ihtiva etmek. 
tedir. Bu e köy ı;:;.hsiveti 
ma~evileri namına tesis edile. 
cek olan meyvalıklara mecca. 
nen aşılı fidan verilecektir. Bu 
suretle kövlere de, bir gelir kay. 
nağı temin olunacaktır. 

Muhtelif "ilayetlerden getir. 
tı1en damızlık me)"'a kalemleri. 
le yaba.nt ağaçların 8.§tlanması. 
~ girişilmiştir. Gave gerek eh. 
lı. gerekse yabani hi<: bir ağa. 
cın aşmız bırakılmamasıdır. Ka. 
za h(in iatikbalde bförük ümitler 
veren Antep f1st1ih da rrözden 
uzak utlmuyor. Mvecut on. on 
beş a~ç üzerinde yaoılan dene. 
meler iyi neticeler vermiştir. Bu 
sene getirtilen aşı kalemlerile 
Sfile;\":nanlİ, Çobanhıısan. Ballı 
ca ve Sevdiköv mezarlıktan a. 
şılattınlnuşsa da mavıs avmm 
çok va.ğmurlu eeçmesi basebile 
beklenen tam netice almama. 
nuştır. Bu itibarla 940 senesi bu 
i§ il.zerinde kövcüJük zirai faali. 
yeti teksü edilecektir. 

TA\"UKCULUCUN lSLAlil · 
lçtN HAREKETLER 

Genç ve faal kaymakamımız 
Bav Bedri Ö?.Cr, kazada tavuk. 
çulubın ıslahı işine de ehemmi. 
yet veriyor. Yerli ırkm verine 

RADYO 

I..ô.gorn yumurtlnvıc.ı ırkın ıka. 
mesine ba!')lanmıştır. Hali hazır. 
da elde balisilddem La({orn cins. 
ler altı köyde mevcuttur. Bun. 
lar Ankara, Bursa ve İstanbul 
ziraat mektepleri ve ta,·ukçuluk 
enstitüsünden actirilen '.\'UinUr. 
talarla elde edilmiştir. Proera. 
'lla alman di*t-r köyler de şubat 
b!davetinde bütiln ,·erli horoz. 
lar kestirilerek yerli vumurbt . 
lar alınmaz bale sokulduktan 
sonra halkın ihtiya<'tna göre 
cins vumurta te\.·ziatma başla • 
nacaktır. Cıkan yavrular yu • 
murtlamaf1a başlavınca ana va. 
ıif esini ~ören verli tavuklar da 
lıir hafta 7~rfmda kaldmlarak 
bu !-1urctle hk kıuı hn1;mnclan 
cıa0lam <'ino elde edilmie oln. 
rnktır. 940 sen .. sin<le v=rmi bcc 
'ltöve vumıırta tevzi f'dilecek ve 
941 senesince de ıslah işi niha. 
vet bulacaktır. 

TOHUMLA RT ".rBMtzJ..EME 
1ŞLER1 

Tohumların temizleme ışi ha. 
raretle devam edivor. Beher be. 
şer köyün iştirakile müteaddit 
birlikler yapılmış. beş adet se. 
'cktör m11kfnesi mübavaa edil • 
miştir. Bu selektörlcr birlik 
merkezlerlndf! sab\t o\a.rı.k ;~le 
tilmektedir. Ziraat VcksJ!eti ta. 
rafından tesis edilen "Kapalı 
tohum temizleme evi., de büyük 
bir ihtiyacı karşıJamı~tır. 

Kazada köy kalkmmarn mev. 
znuna fazla eh .. m~'"-et veren 
'ravmak3mımn. şimdive kadar 
':>inlert"e lira salma h~~tl--n bü. 
'"ün kövlı>ri bu '\"87.ivrlten kur. 
tarmıs. Ü<" bin lira salm.ısr olan 
bir kövün bu rakamını 200 lira 
gibi rok ehemmivetsiz bir ha le 
<'{etirmiştir. ~almadan kıırtııl!ın 
kövlüJer P'erek Dah;Jive Velf!ılc. 
tinin kövlüve vösterdiği alaka. 
vı ve cerel<se kaymalrnn11m17,Jn 
bu meı,·zudaki hassasiwtini 
..,,ı:-mnuniyetle karşılamı§lar • 
dır. 

13 • 1 - 940 Cumartesi 
ıa.so: Program ve memleket saat MllA n Ma$& Se• 

ayan, l3~: Ajans ve meteoroloji .. C31F.R. Va"1ı ..., Aclllan. 
rAıt"'I~ 

babcrlerl. 13.60: Türk muz!~: c ten.. ı..tLC: K.tı>Wı sraııtt. 
lar Kemal N 'H~tuı Kıwtumeıcnıttu 

: • Seyhun, Cevdet Çağla. S\Kı\RYAr M:ıemo kac%mL'n 

I.zzeltiıı Ôkte, ZllhtU Bardakoğlu l .\LKAZı\Br ~ 1.11.-atı 
1 - Okuyan: Sadi Hn .. -8ell· lfo!haret ~il\ Bıkıırmemısrtır. 

..., ' '\"'Rlı 
Saınak. 14.SO: lılUzilt • Rlyaseücum $Aa&r Uç alıb&p e&TUClU b tı;dl,m 

hur b:ındos:ı (Şet. llıaan KUnçer) . fTar11csı vw Kaıtm r uııanaıı 
ı _ H. Pare&: M&Cf 2 _ \\'eber: \ rA:o.ı. 11411 n etlrıret ,,. eıkaı:o ;ranıyer. 
V 

' AKl!'i: AlktoD d:ıba kuvvetll vw Batakll:ıne 

ala'a davet. 3 - A. Roussette: La e<ıcıtta. 
l~rANB11L Dauphlno!Mı (Uvertür). 4 - F. Le. 

h&r· E\ıt. on.,.Pe"·d p t url 15.l"/ f'ıtf\AH• Rammıt anıuma v• eeret ~ 
• t'- ...,, en O P • ., CF..MllF.Rf.tT-'!;i: samımı anTaııma .. e Audo 

15.SO: MUUk: Cazband (Pl.) 18.00: • ~üı wo wml• reı&ıı.tı. 
Proırram ve memleket saat ayan. 1 

UAK: Artı• ıırıt<all n Ha1ııut llallıll 
\lıu.1: 6ev1 .. 1Clmtı ı:ıınıcr ... Ca.mtıub&Uf' 

l.S.O!J: llllz.ik: Rad)·o caz orkestrası. eoeuıu 
18.tO: Konuıma: (Yut'd bilgisi ve Tr R.'\Sr RJldtrm-=ı.ıır. 

lllULı Btld!nnemlUlr 
sevg1af). 18.65: Serbest eaat. 19.10' ılJ.T..'IOARı ~!'Ilı",..,. ırt111ln .. Caıı:~· 
Memleket aaat ayan, A1&M ve ıncte R p; ş 1 K T ı\ Ş 
Or'Olojl habe.rlcrl 19.30: TUrk ml1Z1ğt •CA't Pı T..-.:n .µ ınırıce> lAıttl U&tdl 

Peşrev, Yürük ııemat, ve saz llCI%181.s! ~· •-n:•lat 

Çalanlar: Ney: Ba.srl Utıcr. Taııbur ~~ıi:ı,~ı;,='{"" 
Refik Fersan. KUddllm: Nuri Halli K ı\ O 1 K O \' 
Poyraz. Okuyan: Muzao::Ccr 1lkar RAl.E· Rıı~ır 
19.M: TUrk mllziğ1: Oyun havalan •f RY.,'VAı Ra"l> ınırıı<ıeı 

20.10: KonU§M& (GllnOn meseleleri) n :o; K r n 4 R 
20.2:): Türk mnzıti: Çalanlar: Fahire RAf l'!l Natll ır.tnmııı mıstlrfa macrra•an. 

l:t'ersan, Rept Erer, Cevdet Kozan 
İz7.eWn ökte. 1 - Okuyan: sema
hat Ö2:deuu; )ı[uatara Çatlar; Mu 
zeyyeıı Benar, 22.lli: M.il%1k: KUı;Uk 

orkestra. 22.15: Menıle.ket saat ayan 
Aj&ns haberleri; ziraat, Esham -
Tahvlllt, Kambiyo - Nukut tıonıası 
(FiJ."&t.J. 22.M: Konuşma (Ecnebi 
Dillerde - Yalnız ima - Dalga pos. 
tulle). 22.3.'5: MUzlk: Cazbaııd (Pi.) 

(Y&lııız Uzun - Dalga poataslle) 
23.25/23.30: Yarınki program, Te ka 
pamş. 

Sinema ve Tiyatrolar 
BElOGIU 

""'IURı 

8~1\IRKOV 

--n---
Şt~H1R Tll'.\TKOSU 

Dram Kmmı: 
Akşam 20.30 da: 

iL\ \'AT BİR BCV ADIK 

* • • 
Komedi kısmı: GUndUz 14 le Çocuk 

Oyunu. Alqıam 20.30 da 
SÖZCN KISASI 
--0-

l:Dmm 
RALIC OPERE'l1 

Aşağıda bulacağınız malOmat 
muharririn yirmi beş senelik 
meslek havatmda e-et'irmlş ol. 
duiu tecrUbelain şavanı di'·kat 
ifadesidir. İlk olarak neşredilen 
bu mft~l'd~ter rnk enteresan. traa Sftlolr H•- <8&lcna Vlll«'ta a& 
.:t ı.~ ~ <Tlh1r .. , 

Bu aktam saa.t 9 
dL Zozo Dalmasla 

Şlrln Teyze <ıTT ( Da1ta ı•ar) llfr:J.TR ı B:rn.kılm•t kızlar 

ı vapmasfa hazır olduğunu bildir 
mektedir: • 

TEMEi .Sfz EVLER 

~ukanda plıi.ru bulunan bu 
evın yegane hususyeti temelsiz 
olmasıdır. Temel masrnfıtıdan 
artacak para ile de evin altın. 
da bazı tesisat yamlacaktır. Bu 
~~~~3.t i~tiyaca ve evin büyük. 
lugwıc ı;röre dört veva sekiz a 
det madeni kilrclerdcn ibaret o: 
1acaktzr. Bu kürelerin yuvaları 
nm list veva altına da elastiki 
nlikıllar konulacaktır. Bu suret. 
le ufki bir zelzelede küreler yu. 
valarında ovnavs.ca.klar ve şa. 
kuli zei?.elede ise clAstiki olikL 
lar vaylanarak evin hasara uğ. 
ramasma mani olacaklardır 
. Bina ah~p olmıyacak, bÖyle. 
lıkle emsaHnden az bir farkla 
fazla ftvata mal olsa bile. yan. 
~ tehlikesinden de masun bu. 
lunacaktır. 

D?rt odayı havi evin dahllt 
tertıbah v.ıtvet sade ve düz a. 
~kt1:· .Bi!tlin sıhhi tertibat 
"'oı>edlmı~tir. Erzint'rtn gibi so 
"tuk. ikfündie inPa f!di1m.e19i ihtL 
ına1 ıne karşı evin diirt oda.aınm 
l')irle-."'tii{i verde ve mutfal.ta bi. 
rr:! .~apı ?lacak. büVük bir ocak 
~utu!: e\; ısrta.C"aktrr. Bu oca _ 
'?lD u?..erınde bır su depasu ya. 
nılacaktır. Bu suretle evde her ;aman _sıC'ak su buJunacam gibi 
.c('elcrı de ocak söndükten son 

!"8: husu.c:i t~ibat sa vesinde evi~ 
·c;ı ~caklıgını muba:f a.za. ede.. 
cektır. 

Evin esasını teskil edecek be 
ton direklerin orta.lıınndan bi; 
veva Uç ta.ne virmi b~ milimet. 
re kutrunda demir cubuklar f?'c. 
recel<. bunlar kuvvetli rondelalı 
oomunlarla beton tavan \'C dö 
'lemeve ba~lanacakbr. Bunları~ 
arasm.n da ortalan delik tuğla. 
farla ışlenecektir. 

Tuı?Jaların ortalarından geçe. 
cek ince ve başlan somunlu çu. 
buklaz:n yekpare tavan ve döşe. 
'llcC!ekı muntazam deliklerden 
lıar:ce uelan çıkacaktır. Bu su
retle sıkletçe r-ayet hafif ola. 
.. ak binanın betonları dağılmak. 
tan kurtulacakbr. 

Bu evlerin vaıı:parc beton ta. 
van ve döşemelerini ve diaer ak. 
camrnı bir bovda ve seri halin. 
tfe hazırlamak ve sonra evleri 
kısa bir zama.,da in<:a < tmek te 

Zenci evleri kendine siper ede. man Kont zenciyi bit 
rek yola koyuldu_ Arkasır:,ıan da ti ve: 
Kont ihtiyatla ilerliyordu. Yirmi - Toto'itombo •. seırl • 
dakika sonra 00ş· vi!Hh·a varmış dinle.. dedL Senin dii O 
bu'unuyorlnrdı. Parmaklıkların ret ettiğin bir ad:ım ,ra~ırl 
1izerinde atlamak zeıı.ıei icln basit ki beni dövmü'1. seni ~ .. 
bir eğlence oldıı.. Totolitombo ve seni tevk.ıf -ettirrr.e1' 
daima ihtivata ria}'et ederek hay.

1 

Totolitombonun gc;zle 
varun kapalı bulunduğu kafese c;;i bir ıc:ık mırıldayarak· 
vaklastL F~inet Ze!lciyi qörünce lu bir sesle:: J 
ulwnağa ba~ladı .. Adani dic:leri :ı. - Totolitombo onu 
rası.ndan bir küfür savurarak: mıyacak! 

- Sus, Allahm bela51 havvan. - Güzel_ t~e b1l 
Dedi.. Etrafına bakındr .. ·va'erl nim clim"'!?dir Toti • ·~ 

Bie'sky'nin bir a~· müddetle Jan - Nasıl sizin e1ıni~u· 
ismi altında \"azife gördüğü oda. - Evet yani senin 
da bir polis memuru bulunuyor. mektir. 
ara sıra dıc;anya c;ık3rak villaııın - Nac:ıJ berim elirnde 
etrafını dolaşzyordu. Vazi,·et ~a- - Evet gcl bak- 1C 
~·et müsaitti .. Kafesi 'tlçmakta hi~ Kont zenchri bir cO 
bir mahzur yoktu. zenci \"ahşi larcfan geçirdikten soı:ıı:ı. 
hayvan tarafından parçalm•-'?tak. odava götürdü '"f kllıc!i 
ran pek az kork"Uyordu. Fakat u. ıencivi odaya &"!:tu. 1~ 
ıun müddet etraf nı tetkik et . lruvvetli bir ıc:ık her t.3 1 

mekten geri kalmadr.. Nihavet !attı.. " 
hayvanın kafesini kaoayan kilidi zenıt vahc:i q;özlerile 
çevirdi ve kendi'S! de hemen kafe. "'.Gvorclu. Bir kö~yc bil . 
sin üzerine fırladı. Serbest kalan Va!eri Bie'skv'niıı hal~~ 
vahşi hayvan derha: kapıya sal. ka-<:ıla.,tı. Bu- mfıkert\~' 
dımuş ve bahçeye çıkmıştı .. Kap.. ra kar~smda valişi bir 
lanın böy!e serbest kaldıKım gö~en km,"-erdi ve ~--y-az dic:'efl 
Poli çılgına dönerek odasına ka. rerek homurdanmağa t ~ 
paruruş Ye bu sırada Kont du\"arın - Vay! Valeri B;eı~ 
arkasından yavas bir sesle: m~ Totolitcmbo sizi t 

- Felinet! FelineL. du. -M 
Dive vahşi bayvar.ı çağırmıştı. - Bu adam artık serıv 

Havvan bir an durdu, başının dir. 
kalktığı. bütün adelelerinin geril. D:x:Iikteo sonra J{ol1t 
diği görlildü. Sonra çılgın gibi 1 :cilitleverek. çek•ldi. -" 
bahçede bir sağ3 bir c;ola koc:tu ve Erte i ~ün dalıraıa.- Ba"'· 
müthic: sesile u'urnağa başlad• · 'ıtct3n civannrla b<'l;ıııa!l 

- Fclinet. Felinet.. l rıdamın cec:e<lini sahi'e t 
}'ok bir ses: Hayvan duvanr } "a.,ilrle h•Jlura.'1 ac'rır.ı.13 

öbur tarafır.a atlamıştı. -Ront-bh· tida;-akarırkeıı polic; 
~pa \'agrtasik aç harvana l-anh ve a:-a'anndan bir k11rt11' 
bı~ e! p~rc;ası uzattı. .. Aç kaplan kif ederek ~~e va~ve• 
e~ın uzenne atılmış vahşi pençele Bu haber bir rok k1fT'~ 
nle kavraınış. Keskin dişlerini sao reğine su ~t; .. Bu h! 
lamıc;tı. Bir müddet sonra hawa. him bir zafer ~bi J!Ö" • 
nm bu mec:'(Ulivetinden i:tifade e. Sil"'e1t ~vi C"etoai ~fi"" 
-:len Kont elinde hazır bulundurdu. rolün ölü o r-.ak va'<a'tt 
'!u Gelik bir aiı hayvanın batıma taktan ku'cırra vavılmı"tı· 
ıeçlrdi. Hayvan bir an mukave. ' 1 • _.u 
met etnıek istedi. fakat Kont çe. ÜÇÜNCÜ Kl~ 
lik ağı daha zh-ade sıkınca hay. I _. 
\'<l.n bi~ könek rribi mağtflo oldu . Saadet Ad3 

_7..cn.zı ae efen:U~nin yanına ı;:el. ROT ..ANlYIN FtDYiefı' 
~ı hır çocuk ~ıhı sıçrı,•or. danse. Mösvö ~,,.erimans ırr~ 
~ıror ,-~ geçirdiği hiivük 1'orkuyu ile mUstakbeJ damııd1 

ınutl""~'!a r:aıı~ıvordu. Bielskv'n;n bövle bl 
- ~avdı. Bıraz çabuk ofahm. 'rnvbolmalarmdnn mute~ 
Dedı. Kont ,. Toto!itombo ko. ~erini bir türlU yatı 

c;arak uzak'astılar.. du. 
Vit~ada muhafı7.lar dic:'erirıe ka. Bir gece ici?lde sa'"l'~ 

d~r ı;ıT~~1ann:ı'1 b1r seldlde hançe. laml'!'ı, vü.ziinde dc~ıt e 
yı alt ust ed:vorlardr. Gördükleri "İ!eri belirmlFti. Araşt 
ıılerden vah~ı haV\'anm kaçırıl. hl<~ bir neticeve v:ıroıPftl 
"?I~ .oı?uwt'l_U atılamıc;laT"tfr. Bu ı,.,,l"l'.., etm:.,. ;.. a;,,ıd1 
bir ıht1_maldt .• Yo!:sa havvan ser. bUtUn gavrettere raölttleıı 
~ m! bır.ık11 mt"tı. RiribHeriT'(' 1 tarafta bulunanıamı~J·· (' 
end•şeh ~1arlarla "'akıyorlardı. ,,ere her tntııfı aı1'fl1 
Acah~ ~hırde ne olmu--=tu .• Zabr. Şans Sinek Bevi şö,.,ı~ 
ta ~fim bulm~~ fı•e·e şehre doğ. müthiş ~bbfü:lerınfıt 
nı kosu.,tn~ar. ~ old~ 'Baron kava. fak olmasına yardnn tdl 
lıklanndakı talöolennden avd:?t eL ( [)tıfıtl 

·Türkiyenin en meşhur musiki üstaJlaf 
hazırladığı •••. 

Senenin en güzel şark fılmi 
TCl~KÇ~ 

ı-nümkündiir. Bu ycılda da Bav 
Rifa~iry bulmılan vardır. Fakat 
kendısı bunln alakadarların 
~östereoekleri alikava sakla • 
maktad1r. Yalnız tavan ve dö. 
-:ıemP.lerin hazırlanaC'8.k büviik 
'{alıolarJa ciınentn fabrikalarm. 
ia dö~ehtJec,.Vinf ileri sür. 
"':ekte-dır. Evlerin altuıdaki tıe.. 
;nsa~ tabiatilc toprak irinde o. 
, ara~~an maY\7..araca di~er ev. 
erden f arkl olm.ıyacaktır. ı 

HURMALAR ALTINDA 
:N'et;ce itibarile bu evler seri iıl••••••• 

'talinde in~a cditebilecei!i için CEMiLE 
ucuza da mal olabileceklerdir. ı 
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~~illere f inland=yaya karada ııneqöl, Avvalık v2 
, • , Amasyaaa zelzaıe 

ı ve havada yardım Rdecek 
Yeller Ladoğa şımalinde yakın 
~eni bır taarruza geçecekler 

la (A.,A.) - bt J blldlrtyor: 
~ lla.D ın&bantdtll Öb Lenluı;rad nskort ııııntakası 
ıu ile ıöre loıUtoreniu erkaı...harbl)' sinin t.cbllf;l: 
ıe:'Ya yardınıı dab.a. zı. U ıuuunw;<ml:1o Ukta Vl 

orJŞteuıecek ve 1''1nıa.11 Rebola lstikamotl::rlndo keşıı 
~ar Usunun gnyreUerloı fnallyctlerl olmuştur. 
er tda, heım de ba\•ad& Petrozavoask lstikam<ıtint'lı 

~lılı~l olunacaktır. Kltelo mınt.akae la keşif kol 
~k t\ftlka hUkOfımetiot lan ve piye.do mUsademeler 
l4e • Olan ıayynrclerl, bu ırnydodllmlştir. 

01111 Un Plnla.ndiyaya ,·er Kareli boı zalıında top~u a.h' 
tı, 111 '&ı Loodrada bUyUk şl vo keşif hareketleri vuku 

tıurııyetıa karşılanmış bulm ışt~r. 
ta Fena. havalar tayyare ben• 

~1ı/iYe.reıer Fhılft.ndlyaya ketlerlne mani olmuştur. 
ııı. ını, bulunmaktadır ve 
'~~ karşı harckMa lştl· 

klerdlr. 
ıa ~I, 12 (A.A.) - 1'~iD· 
ltı kör(ez.indekl Bpörkö 
r Sovyct fllosu tarafın 

Lo111~ac defa neticesiz ota· 
11 blrdıman edilmiş ol 
lhı ildirlyor. 
. Yettar mabflllerdc bft.· 

r "ll kanaate göre Sov· 
~altında lf:ıdoga !j;ÖlU 
~ aıın:ıe muhtelif nokta 
te~rrui edeceltlcrdlr. 
t\ ~f!r bu noktalardat. 
l!ı--i! h1 mUdafna baUarın. 
t 8kıeıtnı Umlt ctmc,te 
h lvyetJertn başlı<'a ta· 
k:detıerl V11purl olduğu 
'-b lktrr. ÇtınkU coğrafi 
tı (Pl~r dolosısiyle Cnre 
ı,.1 ahı Flnlandtyaya gir 
r: ll ta kip edilecek en h" 

Sovyet Tebll~ 
•. 12 (A.A.) - "Tu .. 

Norveç firalmm nntkn 

Oslô, 12 ( A.A.) - Norve' 
kn.lı bu"1in nnr'runentoyu aç . 
m1ştır. Sövled!~ nutukta bil. 
ia cı~~ demiı;tir ki: 

Harp, ticaretfmizc bUyUk milr 
küllı.t çıkarmııotrr. tns:ınca da 
zayi:ıta ui"radık. 

Haklarımızın ve b:taraflıPı . 
mızın ihlalil"i mubtellt ırıllkQ 
"let :r:ıer1·n1C'rinc11" rırot.e .. to et. 
•jk. Muaııaı ta buJuısan ticaret 
'lle..c:eıeıerini hal1ctMek irin buı 
""ll!h?rirı devletlerleı ınt\Werr 
ha 1hv'1e\'İZ. 

1940 senesinde ırullıUn kt,ııı. 
1 abilece~ini üm!t cef'..ri~ Su1hi' 
~ilhf>"'oSa Finlalldiya için t.cmen 
.,, l'flh•oruz. 

Kral Nol"Vecin Avru\la sirr-11 
·=nde sıs'h'1n t"lt•hefo- ·ı ; .. ın d: 
•"l" ,...:n,.~1,.,.,,.. VE' }-lll·~"'"'" 'f"., 

.,ı,..,ı:ır'ta ,.e İ:!l'l''"''e tp .. rild ?"'" 

~ .. ; "-.rusunda Olduğunu seylP 
mf~fr. 

( 8Qf tarafı 1 ıncideJ 

ıasmdU' aaat 20 de hafif bir sar. 
.nnt.ı h!asedil.ınl§ ise de b.aM.rat 
Jlmamı~. 

ŞarkfJwralıil;a:r, 12 ( .A.A.) -
Evvelki gece ~t 19,14 le dUr 
t!lindilz unt 13 w üçer sa.niye 
devnıı1 eden hafif ild ~lzelc ol 
mll§tur. H.ıısarat yoktur. 

l'ozgat, 12 ( A.A.) - DUn 
s.:ı.at 9,5 ta kas::.oada 15 sa.niy( 
Uren orta şiddette biı zelzde 

Jlmuotur. Hasarat, telefnt yok 
tur. 

I!A YSER!YE GELENLER 

Kau'(cri.. 1~ ( A •. A.) - Düı 
~elme!eri bc!denen 445 kıı:ili1' 
felô.ket.zedc haf!lesi bu sa.bal
'1tınt 8,20 de F'avscr!vc celmie 
lr. Bıu;ta vn limiz oJıfaP.u bıı ld 

"lilli yardım komitRsi t.arafırı 
lan k:ırc;ılanıuı bu feF•ke•zedp 
'erin 45 1 me:nur ve su) !l.V ailt> 
'"lidir. J{afjle arasında bı•lurın " 

tı varalı hasta otomobili il" 
'ıa<i.aneıere nnklcdildlkleri ı:ir· 
.ıi~er1eri <'le Fcı. ıroe V<' T"'ıt "~ . 
"b1..ar eci1cll evlere verlec:ıtiril 
ıııiş ve esbabı iı::tirnlıntlcri t o 
ıııin olunmuştur. 

Dün Erzincanden hareket et 
tiklC'?'İ nnlac:•lnn S5 fe.~k.?tzed0 

'lin bur:ıv<> ~e?melerine intizat 
l?dilIMktedir. 

ADAN ADA 
Adana, lB (J1.A.) - Her J:il.r 

Ada.naya Ka;'Ecrl ve Malntvo 
semtlerinden ~1lderce folıi ke+zc. 
de gc!mektc v~ buntar l:ız:J:ı, 
ve milli vardım kcmıtelcri t.arn 
fmdan lıazırla.rımış olan evleu 
verlerurilerek istiraha1 ve 'la.c;e 
1eri temin edilmektedır. 

Ad~nadn ;sktuı edilcoel: fel • 
'<ctr....ade mikt.an .sno tıüfüs ola 
,.ak tesbit e<lilmiş olduıYu bnl<lc 
'm~Une kadar Pe!enlerin vnn!1 
'JOO O bulmu~ \"e bıınlıır kami 
·en vcrl~iriln•Mr. 5"0 rocu 

C i . , . b • 1ta1 an v'ltn dt\ l!f'1 ınesi be1·1e.,me'rt.nnır 
~~ n g ı 1 z 1 r y ·-ıer <iin Hatav, Jrcl ve di;}<'. ,- • 9 vilavetıer<' rritmek liz<>rc trri' 

-ıit euretile Adana ; U>svoının . 

g e m I• s ,. b a tt 1 ~'111 fl'eJ:o Pe"Cn feJı~ lrct .. e.:ıelerr 
-:oevhan kız·Jauı tarafından tav 

1 .,_;f edi1en kollar ve wemı•rlar 

Cebelüttarı'.da . maynler gtirUldU J ".:.S~!~=~::~~~ir:' 
~ cı. ıa (A.A.) - Alman 
~ti diln şimal den!z.inde 

ı.._Uk lnP"iliz. Keyrıes ge. 
ı...._uoınbardmıan etmiş!N 
-~l§lardır. Geminin 17 

llrette.batı lrurtulmtll . 

bir !n~iliz vanurunun !nJ:iltere. Malctua, 12 ( A A.) - Yar. 
nin şark sahilleri civarında bir i~ ko~itesi vali F:lhri Ö:enin 
mayne ~rpa.rak battığı bUdi • rıyasetınde bir tonlarb vapa . 
·ı ekted" rnk mUretten mnhnt1eri"e P.it-

n mr> ır. mek üzere Erzinc3ndan Ma 1at 

4- l! ( A.A.) - Bir 
~ ~~~k f çbıdC Vangıt' 
~"e fnv.ı:terenin F'"'"k S? 

e bııt.mış olan ftnh'~"' 
~ll'>icıinin 4 ton h .. ,. .... ı,. 
~ "İata VR'11'TU o'c'ıtm• 
~"hr. Va"'11run mu.ret . 

tta.rılmıı;tır. 
'b-q 
e 7P r A.A ) - "Elso 

7.ooo tonhık tıarntf'h 

Londro, l! ( A.A.) - 271P 
tonluk foPUiz. Granb vanru tn 
tilretenJn şark Mhf!lerinde bu 
'33.bah bir mavne ea.r"larak bat. 
'lllştır. MUrettebab blr geml ta. 
'"afındaıı kurtanlmıştır. 

AV.estm.s, 12 ( A.A.) - Bir 
">alıkrı 1?emis1 CebelUttıı.nl•t" 
"lUlynler bulunduITTınu hater 
vermicrir. SenıPrl b 1r mavnin 
Tarifa garbında Bolonian anık. 
'arında dolaştı~ g5rUlmUştür. 

Aşil kruvazörünün har· 
bettiği doğru değil ~arıstan Saikan 1 

antantına \'O~::a•kr~~a~!:~jU -;1!rt~1 

hir k · ? \'ldeo'ya ıltlcayıı mecbı.r edeı 
~ ece ın.ı Uç lngillz gemisinden biri olan 

Aşll kruvazörUnUn Drezilyı 
12 (.\..\.) - Romadan .ı.cıklarında diğer Almnn kor 

telen btr telgrafa gl51'0 sanlarlylo de muharebe ettlj{ı 
tı. lı.ııtantı konseyi, Bclgrat tıakkrnda kl ha herler babrlyr 
~~da; Bulgaıiııtanı Balkan nezaretinde tek1Jp edilmekte 

~e~e davet eyliye 1 dlr. Bu harnıtdo Alman harı 

......... ~ 
t'ıt . 0 \1ç başka vazi .. 
~ feye alındı 
~· l! f A.A.) ~ Başka 
~~\'e tavtn cdllerrek o • 
"·~tıı~\olrin verine hava sa. 
~ :ee

1 
rlii•ine tavin edl • 

'1 ~: kvanoviç. komünist 
• r ~~ komitesi aza.sın 

~--o-
.... , "'

1 

~tep batmamıt 
lı~"'. ~aı l2 (.A.A.) - Aml 

tu11 teeı. Graf Spee kru 
~ı,: k•rşı muharebe et
~~ '>l:~et.er kruvaıörUnUı 
~~-~ llfu haberini bir ke ""> ltılı> ~tmektedlr. 
-~ aili.h albna 

~~ kiırılanlar 
l~&~ô"' 11 (A.A.) - BU 
~~~ si dotumlularla 1921 
l t~ e do~anların yU~:;eoli 

11{trıtıv olanlnrı 15 Kd 
t'tı~eıı lttba re111 alllh al 

lltıııeıardır,. 

gemileri me,cut olduğu hak 
kında bahriye neznretlndo ma 
ıumnt yoktur. 

Hollandaya inen Alman 
tayya esi 

Koi>"nb:ıg, 12 (A.A.) - Hol 
ıanda Ajd.nsı blJdl. Iyor: 

Bir Alman bowbardımaı 
tay=·aresl dUn akşam Skncr 
oek'de bir tarlaya mecburi hıi 
yapmıştır. İçinde buluaan 4 
kişi tayyareye at.eş vererel 
yakmıştır. 

Polis, dört Alınan tayynre 
isini tevkif etmiştir. 

--o--

Prenı Pol Hırvat mer· 
kezine gidiyor 

Beigrat, ıa ( A.A.) - Nai .. 
Prens Paul ve Prense. Olr-n Hır 
vat merkezine Uç J!{ln devar
a:focek resmi bir ziva:-ette bu • 
'ıınmalt Uzerc ""'"'"'l" .... ,,,!\ .,.,;; 
'"ebe muV"' .. "'nt e<le,...1•1er~ır. F· 
~ivaret. 193:cl tenl'erl kra 1hk a' 
'esi nzas,,,dan birin;n P"•rvat 
:Ulkesine ilk reami ziyarettir. 

va i!tasvonuna ~e1en felfıketze 
1ele~ elbise ve çalT'a~ır veril 
11e.sini kararlnı:ıtırnm;tır. 

Şimdive katlar hacıta"'e1erdr 
-.edavilerl va.,ılara\:; "'karılan . 
'ardan kendi arzularile b"ı:k" 
•ıere ~itmek istive...,1cre. elbi~e 
lcri ia.~eleri. tren b!letleri cm 
nivet müdiirllii'Fii tarafından te. 
'Din edilmektedir. 

Dün, Malatva istasvonunda .. 
Bat.av vilavctine 590. '?-.'ersine 
rns, A da.nn"a 114, .A r.tebe 107 
T{a•"""eriye 7, E!!~t7n 18. M'araşa 
n. D!yarbakıra 13. Madene 4 
'ela.ket.zede gelmiştir. 

G. Anf61), 12 ( A.A.) - ~ehri 
ni:r.e evvelce 9t>,"'1ic:ı o'~n 17!"' 
·eı§.ket.zcd""en Maada dlln de 
-.ehrimiıı:e 43 VUrtt.aa claha gc' 
ni'.:ı ve ranr1~nan yerlere yer 
·c~tirilmlrlerdir. 

lzmirde ihHkar 
yapanlar 

tzınlr, 12 (A.A.) - Vtılı.yct 
ıbtikfı.r komısyoou evvelki gUıı 

toplanarak haklarında thtlkftı 
ınptıkları bildirilen bazı tUı 
.:nrları dinlemiş ve neticede ltı 
tlkAr yaptıkları anlnş1lnn yeu 
Jenılr ticarethanesinin ve bı 
tlcarotbane firmaları altındak 
iepoların on beşer gUn mtld 
!etle kapatılmasına karar ver 
niş ve bu karar buı;Undcn iti 
ıaren tat blk edilmiştir. 

Çivi Uzcrinde tl.tik!lrı yaptı 
";ı aolaşılan bir ticarethane el 
·edi glin mUddctle knı>atılmı . 
tır. 

--.o-n--

Menderes kanalı İn
şaab 00.şladı 

D~n!ıJJ, t:;;J (A.A.) - Deni~ 
il ovasının sulanmasına ve b 
mrello pamuk istihsulinln yUI 
:;elmeslne bayUk hizmetler ya 
'lacak olan Menderes - n"ı- "ı 
~ulama ltanalmıo temeli char 
tnn gelen yUzlerce davellini' 
huzurunda valimiz tarutındao 
acılmıştır. 
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~e, :ek ıtek· 

yardım ar 
lins. nhk a emi yardıma koşuyor 

Anlıarn, 12 (A.A.) - Hareke. 
Jarz felaketzedeleri için vil~yet 
-1e kaz:ı!ar . a, para, c~ya ve gJ:ia 
ınadoc .. i olarak yapılmakta olı: 
.ebcrruat etrafında bugün aldığı 
.nız haberlere göre, Konya düı. 
,{lzılay umuır.i mcı kezine ycnı 
J•:t 5300 lira göndermiştir. Bı. 
suretle Ko:ıyanın dJ..,e kadaı 
;apım§ olduğu para ynrdımı l!o 
.:>İn 3<ft> liraya varmış bulunuyor. 
Muğlada yalnız merl:czde top 

l::nmış olan para 6148 liraya \U 

.nıstır. Burdurda merkc~de bu 
miktar 3345 ~:radır. 

B•.ırdur vilayeti felaketzedeleri 
:çin beş ton d<:ı ka\'Urma hıı.ıırla 
auştır. Çanakl:alede şimdiye ka 
1ar 21.000 lira para teberruundtı 
ouh nulmuştur. Bu vilayetimiz 
Je d iin akşa::-.a k<ldar aynen 405l 
1arça giyecek .. ·e yiyecek eşyyas 
.le 8000 kilo da ~ıda ma :ldesi top 
• anmıştır. 

Artvin ı:nerke:ı: ve nahiyckriı. 
Je yapılmış olan para teberrua t 
5760 liraya varmıştır. Bu vilayc. 
·im"den felaket sahafar na ayrı 
:a kavurma, zeytin, zeytnyağı i 
.e birçok giyecek eşyası gönderil 
"ltiştir. 
Kütahyanın kaza ve nahiyelcn 

hariç olarak kabı!) etmiş olduğl 
,>ara t~berruu 4574 lir.ıdır. Bun· 
Ja:ı ba·k~ Kütahyaüau lmdlyt
kıdar Sivas kızılay deposuna al. 
u ten giyecek eşyası ile birçol. 
·adır ~önderilmiştir. 

l<Utahyan•n Poretbcy mahalle 
unde Bekir adında bir vatanda~ 
t:ırafınd:ın tcb:rru edilen ve kıy
meti vüzlcrcc lirq ı bulan altın 
:>aat. kordon. mercan tc~bih, el 
mas broş da Kızılay umumi mer· 
· .ez:ne ~önd~rilı:ıiştir. 

Çine kazası 1000 lira para yar. 
iı:nında b:,:lunduğu gibi 38 ba~ 
kesim hayvanı ile birçok hubu. 
">:ıt vermiştir. 

Torul kazcısında 410 lira teber 
u edılmi~tir. 

Antcbin tcberruatı, kaza ve 
kövleri hariç 7500 liradır. Bolu 
;imdiye kadar 7794 lira para yar 
Jımı ile 1368 parça eşya göne! r· 
niş.ur. 

Ada.nada yapılan teb:rruat ile 
ıyniyatm karş!hğı olan para ye. 
kCinu ı 3 988 liradır. Yine dün ak 
ttam2 kadar Erzurum merkez te 
b~rrüatı 11.500 ve Sivasın S.SOC 
liraya varmış bı.lunuvordu. 

bmirlil?rin tcb:n"l!u 

lzmir, 12 (A.A.) - lzmirif'1 
Erzincan felfiketzo:lelerint. bugü 
ne kadar yaptıgı nakdi yardın 
vekunu bugün sa~t 16 da 103.14" 
lirava varmıştır. Bundan b::ışk:
teberru edilen kullanılmamış ve 
,i eşyanın kıymeti yekunu 17.37' 
ira ve teberru edile, er•a1:·n kıy 

neti vekfınu da 3.356 liradır. Bl 
suretle umumi yekun 130. 7 36 li 
-a 65 kurusa baliğ olmaktarır. 

Bu miktar İzmir şehrine mün 
hasır olup rr.ülhakatın yardımlar 
vel:Qnu bu rakama dahil değil 
dir. 

Japon meclisinden 
gelen telgraf 

Anknrıı. 12 (A.A.) - B. 
.1ecllnlnlo busun Şemscttiı> 
JUnnltııyın b:ışkanlıf,ında y::ıp 
.ığ ı topi'ıctıda mUzakereyı 
>aşlanırlten harcketlarz fi>ll'ı 
:tctl dolııyısiyle BUyU k M lllP ' 
.wlcc·llsl Riyasetine Japon m~ 
:>0snn Meclisi Reiıii taru fı ndu ı 
{önderllmlş olan uşağıdnkl tel 
~raf okunmuştur: 

Uüyiık l\lllJCt l\lcclisl l:J)'U 

.etine; 
Ablr~u An:ıdoluyu musaı 

tılan wllthiş ze lzele fela.kctln 
leo fc\·kali'ule ruUtcbnssls olaı 
Japon meclisi uıebusanı en su 
nimi hlsslyntıuı izbnr eder. 

ltcl 
UOYAMAS.I. 

Meclis, alkışlar arasında o 
.rnn .. n bu telgrafa \'erllecel 
·evap iı.,;ln Hlynset Divanını ıııe 
nur ederek ruınaruoye ge\; 
ınlştlr. • 

- - o-
Hal idnresmde ıı;lahat 

yapılacak 

Kerc~tecilcrdeki sebze halin 
'c beledi ve müf eU:~leri tarafın 
fan tcU:i!tlt r va.,ılmaktadn 
1al mUdilra Lutfi ile muaviıı· 
\hır-0dın ist if " lan bcle-1ive 'ri 

Ba.~tarafı l ıncıdc) 
Majeste Krcı:ı;ı v~ kezalık aynı 

komiteye himayeler:ni veren Ma· 
jeste Valide Kraliçe Eliz.abet'in 
y Ui:sck alakaları müteheUi olduk. 
an alicerata:ıe hislerin ve cierın 

'n...anlık duygularınm ~ cak bire 
ta.desi telükki olunabilir. 
H::ıb~r al.:irğımıza göre. Maje& 

.e Kral ve Valide Kraliçen:.0 hı· 
mayelcrindc böyle bir yardım ko. 
mitesin:n teşekkülünün milleti· 
miıde uyand•rdığt derin tahassilr 
ıe şilkran intiba!annın arz ve ib. 
ağına Brüksel elçimiz memur 
dilnıiştir. 

Milletler Cemiyetinin Y rdımı 
Ankara, 12 (A.A.) - Verile. 

.>ir habere nazaran Milletler Ce 
niyeti sıhhiye dairesi fc15ketze 
lı!er icin aşı ve serum göndere 
.:~ğini b:liir:niş~r. 

Anltnrn 12 ( A.A.) - Buray;. 
e'en malUmata na:ızran Filistiı 

{ahudi Cemq_ati tarafında, felfi 
,etzedeler iı;in 600 tr<?iliz lirası 
ıvmethde sıhhi rr.ıılzeme teber • 

ru e~ilmiş ve bu ma!zeme mem 
'eketi-ize 9Önderihriştir. 

Hindis~andan Teberru 
An!mra. 12 (A.AJ - Lahor'da 

' slam Cemiyeti reh:"l'iğinden Cum· 
hurreisi İsmet lnönü'ye gelen bir 
tclı;;rafta, hnreketiarz felaketi yü· 
~ilnden dolayı teessür ve taziyet. 
!erle. b~ felaketzedelere yardım 
o'aral: l 100 bgiliz lirasının gl. .. ı 
derilıliP,I bildirilmektedir. 

At'.kara, 12 (A.A.) - Ran-gon 
da teş:kkiıl edftn vardım komite. 
si riyasetinden Reisicu:r.hur 1n
önüyc gelen telgrafta, hareketi. 
arz feHiketzede!eri içiıl komite. 
·ye 2000 tngiliz Jirasının teberru 
edilmiş bulunduğu bildirilmekte· 
dir . 

Anknrn, 12 (A.A.) - Aldığı. 
mız malumata göre, h"'reketian. 1 
felaketzedeleri için Kucüs ve 
Hayfa belediveleti tarafmdan 
vüzer ve Nablils oelediyeııi ile 
meclisi islam tarafından veriJeıı 
50 şer inofüz lirası da diğer bazı 
zevatın tebcrruat yekunu ola., 
400 inı:iliz lirası Kmlay kuru · 
-nıı..'1'1 gö:-•.lerilmi4tir. 

Anlcllra. 12 (A.A.) - Kızılav 
Cemivcti Umumi Merkerlnden: 

Re:sicurrihurumuz ve Mi'li Şe. 

v 

•ıupada k, 
Ar ıantintle S'cak 
dal~a~ar esıyor 

(Baş tarafı ı incide) 

bazı trenler karoan ul:anmıştır. 
Jandanr.~ ••· .. ·~ıtaat yolculara 

yardım için çah~akta iseler de 
• muhtelif nol~ta1ardz ka ı temizle 

meye muvaffak oh T.amı"lardır 
ölenlerin sayısı her.üz meçhul· 
1ür. 

Amstcrdnm. 12 (J\.A.) - So. 
;.uk dal"a'"ı vüzünd:n Holcmdadcı 
-?hin nehri üzerinde scyrisefain 
d Jrm" !Ştur. Nehir he-nen hemer 
kamilcn buzla· örtülüdür. Gemi 
•erin büvük bir krs.-Tiı limanlarr 
sığınmıştır. 

ltalyada fır~n!:dan trenler 
clevrildi 

Milııno, 12 (A.A.) - Uç gün 
Jenb:ri Adriyı:.fk sah;ll-:rinde so. 
;uklıi beral:er hükü:n sürmelcte 
;lan fırtı~a!ar p:rşembe günü ço1' 
$id · e~lenrr:iştir. 
Tri~stede hararet sıfırın altın· 

fa ı O a d"iş"l1Üc; ve ı;ah:ıtercle sey • 
risefain tcırramivle durmm;tur. 

Triesteve rri-Jen vanurlar (ev 
aHi·1e müf'l:ü'Ptla mücadele ey 
ı~m~ktedirJer. Bu vapurların biı 
·oğu b~ş'·a Jiman,ara s•?,m-ıo::ttt 

Vil!a de Novosti civannr'a biı 
"~}a treni tam köj>rÜ üzerinde 
~eçerken l:a-ır~ava tutulmuş ve 
lokomotife bir şey olr:1amı"s"l dr 
7 va~on demir yolundın birkr.r 
ııetre n<:a1ıda bulunan ş~s;••: Y~ 
v:ırlnnmıstır. l{e.l'a. Aı•rı .. ıma cı· 
vann 'a da bir trenin birl:ac va 
~onu devrilm:ştir. Trieste kızıl 
1açı kaza}·a t•<Traya, vüzden faz 
a insana vardım etm:!.\tir. 

Fırtınalar Venedikte de hükilrr 
ürm~l:tedir. Vened:':< kanalları 
tı~m:n dcn-u~tur. 
Vu~oslav hududundıı Drovona 

la bir Yu,.os1nv hudut mu11afız 

!imiz emirlerine olmak Uzerc zel. 
zele fe!aketzedeleri için, Londra· 
Ja Rangon yardım cemiyeti reisi 
:arı:ı!ından Lki bin sterling ve Ni
.?:am Haydarabad tarafından bir 
.ıilyon 200 bin Fransız frangı ve 
.~evvorkta mukim Mustafa Ca· 
.er Mnkcdonya tarafından 100 
~cla.r tcbern. edilmiş ve işbu pa.. 
ralar Kızılay cemiyeti tarafından 
te::eJlüm oh nmuştur. 

Grc::ılya Scfir~nin Tebem.-u 
Ank:ıra, 12 (A.A.) - Brcziiya 

!lçisi, hareket"arz clolavısiyle ta.. 
ziyetlcrini bildirmiş ve hariciye 
vekaleti umumi kftlnliği vasıta· 
syle feı:iketzedelere bir yardım o 
larak 91 dolar teberru eylemi§· 
tir . 

Ankara, 12 (A.A.) - Filistin 
Müftı:su, Bağdat cicimiz vasıta. 
'.dyle Cumhurreisine takrlim etti. 
~j bir mektupla hareket:arz fcla• 
'<eti karşısın-da tiuvduğu teessür .. 
!erini arzevlemiştir. 

lnönü'ye Gelen TaziyelCT 
Ankar:ı, 12 (A.A.) - Durbun 

tsUl.m Ce:niveti Rei·icuırhur tn
ö:ıüve gönderdiği bir telprafla 
Durbnn Miislümanlarının hare. 
'cetiafz feUiketi karşısrnda duvc!uk 
'"'n teessür ve ta-ivctlerlr.i ve fe· 
ıaket.,.edelerc yardım iç!n teberru 
kabulüne başlandığını arzeyle... 
m. tir. 

Cornwalda'dan Frank Garwtt 
:le Cumhurreisimizc ~önd~rdifi 
bir rrıektupla hareketi:ırz fcl!ike
ti karşısında duyduğu teessilrdcn 
taziyetlerini arzcylemiş ve fela • 
ketzedel:re bir yardım olarak 
v,önderdiği b~ İmııliz lirasının 
kabullinü diJemi§tir. 

Anknra, 12 (A.A.) - Yunani'
tanın f!arbi Trnkya valisi n:ı.mın& 
sivasi bilro şefi ve GümUJcune 
şehri namına da belediye reisi 
Gümtıı~une baş konsolosumuzu 
ziyaret cdttrek harekethrz dola. 
•11siyle teessür ve taziye'1erinirı 
Re"skumhur ismet 1nö"lil'ye ar. 
zed"lM·t· i rira ctTnişlerdir. 

Ankara, 12 (A.A.) - Mısır 
Hahamb:ı•ısı Haim Naom Reisl
cum'mr tnönU'ye göndcroiF.i bir 
telP"r"'fla hareketiarz felaketi do. 
layısivle en derin teessür ve tu.l 
yctlerini bildirmiştir. 

1ürk maltarı~ın 
lngiltere ve F ransada 

Revaç bulması .çin 
( Ba~ taraft 1 incide) 

meırJeketlCJ'den rnaJ almayt7.. Bi. 
zim müesaesemiz H011andada 
beynelmilel zahire mübadele.ine 
vas:ta olan diğer 1..Ür müeueseyo 
J T,lıı..•unı~tır. Hclandac:aki o IJ\Ü.. 

esscse müstahsil memleketler ile 
'i:'Cr:k lngiltcre ve gerek diia
.>nzı müstehl" · mcrr.hketla ara-
ur..da mütevasrıt rolü:ıü ifa eder. 
Eğer Tiôrki,edcki b:.ığday müı-

ta' siUeri Holant!adaki o mÜeHe. 
se ile terasa girerler ve anla,ır. 
! ··sa Türlt buğdayının ln::iltere. 
de an!ılmn11 c!a."ıa kolaylaşır. Bİ· 
zim bir senelik buğday ihtiyacı• 
ır.ız munr;endir. Bu muayyen 
mtnr:!aki buğdayı mcaela aydan 
nya fosılalr.rla oradnn getiririz. 
Scne~in faları avında İstihl::k için 
'llac::ıüımız b'.lf dayı günü giirıüne 
nero:!cn tedarik ec!eccCimizi dü. 
1üıunck istemeyiz.'' 

Zanne:liyonız ki büvü~< bir tn. 
~i:iz zn! İre tüccnnr.1n ağzınc?u 

"tiai=:imiz bu sözler TürkiyeJen 
.ngil~creye acvkolunabilecek di
:;cr birçok eşva l:akkmda vrt"İl 
:>lnbTr; bu takdirde Türk • lngi
,İz ticari münaıcbetleri:ıi olduiu 
~i!:>i Tül". .... Fransız t!cari mima.. 
sebetlcrini de yeni vaziyetlerin 
İc'!\bet•iği derecede inkil'af ettire. 
"imek için hü!rurr.eılcrden ayn 
lnrnk heı- üç ~aemkke!teki hu. 

ısusi iş ~i'ıazlanna tcl"f'ttÜp e:len 
mü!~im \'llzifelcr de vrrdır ve bu 
ıazi:clerin cheınmiyeti re~mi hü· 
'<umct1 rre teveccüh eden vazife
lerden daha az değadir. 

ASIM US 

\rJuntinde ııcak dalgası de· 
of.uktnn donm·ı~tur. Görz'de d 

birçok kişi soa •kla·d · n öhıüştür rnnı ediyor. 
Floransa-la «1;ddetli kar fırtınala Son 24 saat zarfında sıcak· 
rı esmel:t~dir. Lan Buenos Alresde 21 kişi öl-

Arjantinde wUş \C 132 kişi ba.stabaueye 
B~el'los • Ait·cs. 12 (A.A.) ;aldırılmıştır. 

. ., , ..,n n"<' J•-.h\11 •''ım~t· .. tı•r. M ' 
ı ·ir ve!-~ ·~·ıre b"1riivc ..,,;;fı>t 
tişte~ip(lrn ı •p ı:: t afı. r:etlr' .,.,;ıı 
'ir. Tah'tiut bittilitc:1 sonra hr' 1 
1aresinde ıslahat }"af ılnt .': 
t.ır. 

'\rjantini 30 sen"!dcnb.eri f?Örül Hnlkın tccavUzUne uğrayan 
nedik b!r c:ıcak d:tJaac:ı 1-w"stırmıı;. 
tır. 15 ki"İ sı-: .. kta., öı:n:;., , 80 ki buz fabrikalarını polis muba-
şi de hast"\l~n .... ıstır. Tarlab• raza etmel<tedtr. Buna benzer 
kavruh:\•ıştur. E1d-Jerin ta-na,...,i· hir ha.ölse 1891 de vu kubul· 
!c kıo\-n•lma-;ırı-1an kor'<l11'1"or. J muş ve hl rçok kimselerin öl-

Ilucnos Alres, 12 (A.A.) .- mesine aelıep olmul)tU. 
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Yeni TUNGSRAM - KRiPTON amoul-
' I 

ıarının ıUl<selt zira verimi ve uzun 

ömUrlerl lcln bir leminallır •. 

BDU-R L-A -8 i .fi ~ D f fi L. E fi iSTANBUL ANKARA 

ı - Şartname ve nümuncsi muCJbince 2500 adet gelincik rengi ipek tnk. 
lıdl Uç bobin pa.zıırlıklıı. satın nlınııcaktır. 

II - Pazarlık 16/1/940 Salı günU ant 16,30 da Kabata~ta Levazım ve 
l\IUbayaat rıubeslndekl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartııame her gUn sözU geçen ııubcden parasız alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatte % 7,5 gUvcn. 

nıe paralarllo blrlıkte mezltilr komisyona gelmeleri. (328) 

* * * Cin i l'lliktun 

Elbise ve b.sket 146 Takım 
lı'otln 145 Çift 
l'alto 13 Adet 
Elbise ve kıuıltet 6 Takını 
Knput 6 .Adet P117.nrlık 14, ·- 16 
Ayakkabı 6 Çift 
Elbise ve kasket 5 Takım 
ı-·oun 5 Çift 
Elbise ve kasket 34 Takım 

Kaput 17 Adet 
FoUn 34 Çift 

I İdaremiz mUstahdcminl için yukarda c\ruı ,.c mlktan yazılı mclbu. 
ııat p:ızarlıkl:ı. satın almacaktır. 

II - ı>ıızarlık 31/1/940 Çarşamta gilnU saat 14 te başlamak ve 16 d::ı 

bitlrtlmck suretiyle Kabataşta Levazım ve '.MUbayaat Şubesindeki Alım Ko. 
III - Şartnameler hl'r giln sözU geçen Şubeden parnsız almablleeeği 

gibi numuneler de görUlcblllr. 
muneler de {:'örlllcblllr. 

IV 1stck11lerln pazarlık için tayin oıunıın gün \'C saatte ~ 7,5 gU. 
'icnme paralarlyle birlikte mezkQr komisyona gelmeleri. (282) 

lstanbul P. T. T. !Aüdürlüğünden: 
ldare nakil \•asıtaları işletme ihtiyacı için 4800 kilo benzinin alımı açık 

cl•slltmcJc konulmu;tur. Eltsfltme 17/1/040 Çarşamba gOnU saat 15.~0 da 
B. Po hane binası birinci katta mUdUr!Uk odasında toplanac:ı.lt Alım Satım 
Komi yonunda yapılacaktır. 

Beber kilo3Unun muhammen bedeli 20 kuruş SO ııantım, hepsinin 09~ 
lira 40 kuruş, muvakkat tcmL"lat 75 liradır. 

l t klHertn olbaptakl ııartnıımeslnl görmek ve muvakkat temlnaUannı 
yatımı ık U re c:aıışmn günlerinde mczkilr mUdUr!Uk ld:ı.rt kalem levazım 
kısmına, eksiltme gün \•c sa'\ltinde de o:ıo senesı için muteber Ticaret Odası 
\ ,,lkn.sı, muvakkat teminat makbuzu ile birlikte Komisyona. mttracaatıarı. 

(10865) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdür l üğünden 
mırs aunırilk klmyahanesl l,;l.ı 33 kalemlik muhtc!I( cins ldmyn al1t 

ve levnzımmın 11/ l V •O Perşembe gUnU saat 10 da ki cltslttmestne talip zu
hur etmeJığlnden 22 1/940 Pazartesi gUnU saat 10 <.'la 2190 sayılı kanunun 
h ıı,uın1 rı dairesinde teltrar nc;:ık ekRiltıncsi ynpılacaktır. 

1 - İh::ı.lc bcdc'I 500 lira olan bu i,ln ilk teminatı 37 llrn 50 kuruştur. 
2 - Alın :ı.k m:ılzemcnın miktar ve evsafını gösterir şartnameler Lc

nız m • :-ı.1 inde hC'r gUn görilll'bllir. 

3 - ht k111cr!n knnunl vcsikal:ı.riyle blrllltte DaşmUJUrlUktckl lrnmls-
'i Ona gclm eıi. (3455) 

latanbul Komutanlığı Kurmayından: 
Orduya Ucrt tll trlll ve tels'z makinist ustlll!ı nlınal'akt:r. Talipl'rln Ko-

• t nhk n. Ş ııinr n Jrııc:ınt rtm lrrl. ( 10 G2) 

Yeni Neşriyat: 

Siyasal Bilgiler 
Mecmuası 

Her ay muntazaman neşredilmekte 
olan Siyasi İlimler (Mülkiye) mec· 
muasrnm 105 inci cayısı da çıkmış
tır. 

Profesör Emin ErJ~rgil'ln ''Tanzl. 
matn dair meseleler,, ba§lıklı yazım. 
le başlayan bu nUshada, Hasan ŞUk
rU Adal'm "BUrokratllt muhatazıı

ldlrlık'', Nlynzl Berkesin (Propagnn· 
da), Profes!lr Muhlis Etenin (İç piya
sa vo paramızın lstıkrnrı), Hasan 
Refik Ertuğ'un (Homnnyada Maarif 
mevzuatı), Samet Ağaoğlunun (Bir 
iş ihUH\fının halli), Fethi Çelik başın 
(İngiliz - Fransız para anlaşması> 
başlıklı ynzılan vardır. 

SO R S A 
- Ankara 1 ~-1-940 -

:--<;EKL EK --

1 ·ıcrli:ı (İııglfü) 5.21 
100 Dolar (Amerika) 1 ::!J.28 
100 11 .. runsı"I- Fmnliı 2.!JOO:! 

ıo:ı J.lrl'I ( ltnlyıı) a.mı 

100 ıs, ı,re Fr:.ııl,ı :?u.ıo:; 

ıco Florin (Fl'!Pmerık) 69.::3;; 
100 Uayşnı."lrl\ ( ı\ lıııaıı) 

100 lklgu ( n,,1dka > 21.UOIO 

100 l>ırahıııl (1 unun) 0.!)3,j 

100 f.ıt'\11 ( llulg:ır) 1.G92~ 

100 Çelrn ıo,-ıı 1' tmroııu 

100 l'cz<'tft (l!<pnııya) lS.19 
100 Zllotı ( I.chl tnn) -
100 l'enso (M:ıcur) 2.:;.t1:;2,, 
l 00 l.A•y ( Honırıı) 0.9G.i 

100 Uln.ır (Yugoslav) 3.Ir.75 
100 YPn (.t:ıııon) 31.0l:; 
100 lsH-ç Kııronıı 31J.8'ıi;~ 

100 H•ıblı• ( ı:ı.,) 

Esham ve Tahvilat -
Erı;ı:ırıl 19.8 1 

Sn·:ıs - F.r:a.ınım \'I lfl.lj 

Or Necatı Atasaglin 
"\:ııı.ılıl.ırı 'S.:uı e ka<hr: ıık~:ırı• 

•~rı 17 den \ıııırn l.lilrlı rıı\\ •ır• 
\p l>nır!' :!: Jl:o 17 el" hıı~ı:ıl:ırını 
knhııl rı!f'r rt ,/rl:•r• 'l'.l'l~,;ı ı ,. 

F 

"~~~.!!..!. ! ,. ·ı 
r~lmlerln hukuku mahfuzdur 

ARO~E TAIUFESI 

-'l<>mlckct lfenılekcı 
l~inllc ılışındn 

Aylık 

8 aylık 
o ll) lıl• 
1 ~ ıllıl\ 

!ij 

260 
-17~ 

{)00 

15.~ J(r. 
42~ 

" 8:!0 .. 
IGOO " 

Tarifeden Balkan Birliği için 
ayda otuz kuruş dU§UIUr. Posta 
birliğine glrmlyen yerlere ayda 
yetmiş beşer kuruş zanımedllLr. 

Abone kaydını bildiren mektup 
\'e· telgraf Ucrctlni abone parası. 
nın postn veya banim ile yollama 
Ucretlnl .idare kl'ndl Uzerlne nlır. 

Tıil'l,iy(• ıt in lıc•r postn ıııcr 
kezi ıufo \ ',\ K IT'a ahorH' 

,·nzıl ır. 

Adı·c~ dcği!;'t frmc iil'l'ct i 
2;; kuruştur. 

ILA~ tlCJCETLEUI 
Tl<'-nret lliinlarıııın santim • !IU. 

tırı sondan ltlhareıı 11!\n ıın) fala. 
rınd:ı 40, lı; ~::ı.' talar(),. :>o lrnru.,, 
dürdtirıl'ii sa.' ract:ı ı; lldnd \I' 

iiı;liıı<"üdtı 2; blrlnl'ide .J: baı:lıl< 

·' nııı l•e~ıııcrP li l iradır. 

IJU~ ülı; çok dt'\'ıımlı, l•ll~rll, 

ren i.ti illin "''rrıılı•rı• 11~ rı n~·rı 

iııdirınrlı·r ~upılır. He:o.ıııi llfıııl:ı. 

rıu s::ıııtiııı s:ıtırı 111 kıırıı'.itıır. 

'l'kari Mahi.\ eti c Ol ııııya n 
l\:iiı;iik ll :"ın lnr 

Bir defa 30: iki defası 50, uc: 
defası 65, <!ort defası 75 \'e on 
defnşı 100 kuruştur. Oç aylık 

illin verenlerin bir defası bcda. 
vadır. Dört s::ıtırı geçen '11luıl~ 
MI:! fazla satırları beş kuruştan 

hesap cdlllı. 

\'akıt hem doğrudan tlo!rııy11 

Kendi idare yerindr., hem Anlmrıı 
caddeıı!nd" Orlıı~nbey h.:mıntln 
KEMALEDDİN İHF.N llltn BU 
rosıı eliyle illin kabul eder, C ırn. 

runıuı tı••Pf<111•1: :=o:ı:ı:;). 

Ynzıhıınc h:ıllııhr. - Sirkeci cıva. 
rında l°'ahraman 1Jıde harlının Ust 
katı kiralıktır. Kapıcıya ve Bt>yoj!'lu 
Talimhane, Taksim ap~rl 3 No. ya 
müracaat. (31089) 

"\"il 1il1 : ı1.'i/ I/ ''·' 
Hıı~ıhlıi!ı \'rr· \' 11\11 \lııthrı·ı~ı 

lJır.ıırıı Nrşrh alı ııl .ırP ,.ıJı•rı: 

lll'rik A tırı1t•I Sı•H'n~ıl 

istanbul levazım amirliğinden : 
• • d' 

Eyüp De!terdarında l numaralı Dikim evinin çorap atölyeterlll • 
Kineler lc;:ln ihzar edilen bina dahilinde zaU çorap maklnelerlle çalışın• 
\'enlerin De!terdarda t numaralı Dlklmevl MUdUrlUğUne mUracaatl~ 

(101lf' 

p .................... , .. ~ 

VAKiT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

qenidefl 
a 'tmıştır 

Kitap, m ecmua, gazete basar. 
T a biler namına dizği işleri alır. ------

VAK iT 
1940 Cep 
Almanağı 

,\J iı kcııııncl bir tak\ lııı, her ıt) 
ıııürnt·nat <'!lilchlle('Ck giizcl 

hlr rl'lıhcr; Cil ~:ırfnlık bu ,\1. 
ııınıınğı n fiyatı ~n lıı ız 

10 kıırııştıır. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

ilan 
t'ııküJ:ır Huluık HAklıııllğindc-ıı: 

~ıchmet ltızı I°'adriycnln kocası Pa.. 
çabahçe<lc Tu!uınba sokağında sakin 
..::ıı.zıın oğlu Salih aleyhine açtığı lıo. 
~anmıı. da,•asındnn ı.lolnyı mUı.ldelaley. 

he 11!\nt!n tcbllğat icra edildiği halde 
yevmi munycnde mahkemeye gelmedi_ 
ğlnden hnltkında gıyap kararı ittihaz 
edilerek tahkikat 26/2/940 Pazarte. 
si saat on bire talik edilerek bu bap. 
takı gıyap karan da mahkeme dl. 
''anhaneslne tal!k edllmll} olduğun. 
dan mUddelaleyhln yevmi mczl>tırda 

mahkemeye gelmcdlğl takdirde mUd
delyenln beyylncslnl gıyabında lstlnıa 
ve lcabedcn karar ltllhaz olunacağı 
tcbll~ nıalmmına l:nlnı olmalt ll1.crl' 
lct>y!iyet füuı olunur. 

\ ilan 
Bey<ığhı DördUncU sutb 

llıikimlif;indcıı: ~ 

Nişantaş Meşrutiyet ınatı-11 
yango sokak 22 No.da otı'ı• 
iltl'n halen akli halete mupte 
vesayete m'uhtaç bulunduP' ~ 
Adllcc yapılan muaycncslnd~ 
rllcn rapordan anlaşılan t 
Mehmet özlt::ıyanın hacrilc JC 1 
temsil ve hukukunu styııııet /, 
üzere karısı Bnhri, kızı ~; °İ 
vasi tayinine 6/}/940 ta ıtatsıl 
dlği lUın olunur. __!/ 

Vak ıt K itapefl 
Dün·ve yaran teraO' 

me kü ll iyatı 
No. 3 1-40 4 cu seri 

31 Rasin ki.illiyatı IV 
32 Metafizik 
33 lskcnelcı 
3·1 Kadın ve 905ya11.ıJll 

35 Dcmokrit 

36 Dinler tarihi 
37 
38 


