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Bayan inönU yarahlara 
kolonya, şeker dağıttı 

., ., ~nbra, 2 (Huıuıi) - Bayan f nönU bugün 

r E s 
Bu akşam italvava bir 
ticaret heyeti gidiyor 
İtalya ile ticari münasebetlerimizi genişlet. 

mek üzere bu akşam Romaya bir heyet gidecek. 
tir. Heyete Ticaret Vekliletinden Dıs Ticaret 
Reisi Cemal Ziya riyaset etmektedir. 

4 
• _:nune haıtah•ı:·~ine "M .... ~,,. 'raralı bulunan 

felaketzedelere kolonya, §eker, cigara dağrtnıtf
tır. 1:ıönü'nlin çocukları da hastahancdcld wah 
çocu ara oyuncak hediye e~lerdir 
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İDARE EVİ!Ankara Cad.tSTANBUL •TelgT&t: VAKl'U Poııta kutusu:~· Telefon: !1413(Yam) - 24370 (tdareT 

Y ozgatta ve Amasya-1 S u b a s k ı n. ı 
da yine zelzele oldu Adapazarı ve Gegvegi 

Yozgat köylerinde 97 ev de seller bastı 
:.;k_ıldı, 67 e~ hasara uğ~adı Kadıköyden giden itfaiye Geyver• 

zn~_c!lndakı varahlar cıvar deki telefon santralını kurtardı 
____ vııavetıere taşınıyor 
M.

1 
Yozgat, 2 (A.A.) - Bugün 

1 " Şef fela" ket saat 14.45 de vukub~lan ze~el7de 
Maden kazası, Peynık nahıycsıne 

Turhal hastahanesine de Amu
yadan yastık ıevkolunmuştur. 

(Devamı 5 incide) 

t k 
bağlı Cesur Mahmutlu, Karapı-

mı n a asında nar, Kanberli, Küçük Çalağıl, Ko- _.ı·no·:-nu .. - rurh-aldan--şumlu, Hozok, Dedef akıh köyle-
Y azan·. ASIM US rinde 97 hane ve ahır yıkılmış 67 

1 •ınet lnh ·· Mala :·uf;a!;tı~ ehemmiyetli hasa.. hareket etti 
'bakır istik onu • lya - Diyar_ İnsan zayiatı kaydedilmemiştir. 
har amelinde tetkik ıeya- Açıkta kalanların zelzeleden Amasya, 2 (Hususi) - Milli 
lıabe ya~arken zelzele felaketini müteessir olmıyan köylere nakli. Şef !nönü dün gece Tokattan 
\·alisin: hl..' tve d.~rhal Erzincan ne başlanmıştır. 'furhala dönmüşler ve gece ya. 
trıiıtir. eeuur telgrafı çek. Amasya, 2 (A.A.) - Bugün nsı hususi trenle §ehrimize gel. 

C Ezine nahiyesinde ısaat 8.30 da mişlerdir. 
o1c1ui;:1i:'cisi ~~laketzedcler için ve Amasya şehrinde saat 5.30 da Turhal, ! ( A.A.) - Reisicuın. 
hüyük b" kaar Turk milleti için de hafif zelzeleler olmuştur. Hasa- bur İsmet İnönü bugün saat 
clerı bu t ip kuvveti te§kil c. rat yoktur. Amasyadan gönderi- , 14.40 ta Turhaldan hareket et. 
'l'etkikatıelgrafla iktifa edemedi. len yiye~k maddeleri ve giyecek mişlerdlr. 
hat iıfJc nı yaphktan sonra seya- eşya felaketzedelere tevzi olun. -- - - -
••na d~ "atnetinJ felaket mıntaka. muştur. 
ricirıde ~ .~evırdi. Türkiye ha· 
lencelen hın dünya yılba§ı eğ
catıda n~ ~aldığı günü Erzin
ll\rı 2cl~fırdı; ve orada bir taraf. 
•elli ed e felaketzedelerini te.. 
tettiği cb~en <liğer taraftan ne§. 
tn~er :J: ~Yanname ile Türk 
diledi~ Yenı Yıl için saadetler 

Dün Erzincandan 
gelen yaralı 

şehrimize 
adam 

Çanakkale, Gelibolu, Susıgırhk, Gönan, 
Kirmastı köyleri de sular altında 

l>ENİZ. --
Memlekctimi:::dc ze7.u1.e mıntcıkala~ "1tlann ba.!t'ğa sahcıl.an g68tercn harita 

(Yazısı 5 incide) 

Cuanh • trıillet . • urıyetin memleket ve 
du&-un~çıb. ne. büyük bir nimet ol
l!tınunı ~tnıyen bir fert yoktur. 
kiki in 8 rabcr bu nimetin ba. 
!'lan ~etini ancak zarmı.n zn.. 

aşından geçenleri ve 
düklerini anlattı 

gör- Karadeniz şehirlerindeki tahribat 
L rnıllı ınukadd .. •• d 
11\lr ed b erat onun e zu-
edebiıtn Üyük hadiselerle tnkdir 

Yoruz. 

Saltanat d • 1 • • olanlar evır erını yaşamı§ 
dece ke &aı:aYlarına lmpanarak sa. 
"akit n~ı zevkleri ve ıcfakriyle 
l&brap~eçı~ Pa.:lişahlann milli 
lıldarın:r !<ar!ıııındaki kayıtsız
lltdan k yordu~çc, geçmİ!f nıur
"ayeti • a ına l>ır tebdil cczme ri. 
''!lir nı ~ekrar edip dururlardı! 

Padışah b. ·· kı f .• d • . . ır cun ya etını 
egııtırerel 

lıtanbul tbi Sttayından çıkmış. 
tniş. O un r mahallesine git
l~el~c~~ te:ıadüf etti ·.i bir fe.. 
a.çlıkı. cnın hatınnı sormuş, onu 
İsitilir·n kub~rm1§-." ı;:ibi ıö:der 
l-'atrnd~ b~ 1~. devlet reisinin ha
rak yaln ır HUn sarayından çıka. 
h11.Jk ara: baıın!' İstanbul içinde 
reç· • ~da bırkaç saat vakit 

'rtnıt oltna ·ır b" • lılc telakki .. ~ils~ md.1 ı ır bahtiyar_ 
~ ır ı. 

Onun için b ·· 
tn.İzin k f ugun devlet c-eisi-
k..rada ar ırtınası arasmda An. 
\icra k!? ~al~arak Anndolunun en 
ıınrn. b!' ennde te~kikat yapıruı
:tedelerin• arada En:ıncan felaket. 
nı leık· 1 .v: bııntarrn ıstmıpl n. 
tözler· 1!'

1 
ıçın .. alınarı tcdbiı·leri 

1 l Q .. Ont: - • • • JllernleJr • ., • c~c r:ıtmcııının 
deiiıikl~ ıdareııtıdc ne büyük bir 
İçin bu old.uğun~ takdir etmek 
!bak 1• Keçrnıı dtvırlcrj unutma-

aznndır. 

Lakin Curnh . . . . E 
zincand urreısunızın r. 
••ıl rn ·ı::" ve Tokattan elen sesi 
ki dh 

1 1 hudutlarımız haricinde-
Zira 'T~rk~lletlcri için manalıdır. 
lekctl b"ıycye dott birçok mcm-
1;...._ ez:. ılc henüz hizdeki Kcmn. 
- ... l'eJnn' • l'eıi • ınrn ve cumhuriyet idil-

a.rııı;~n mahiyetini olduğu cibi 
tı •en lnanıı;lıırdır. iVIesclfı be~ nt. 
burad e evvel TürkİYeye gelen v~ 
F'nn a tetkilt ı~Ynhati yapan 
Hery~~z meclisi ınebusan rcirıi 
di'-t to~ 1~eınalizm rejimini halk 

t:; n or u~ .. t b. • ·1 "f 
rrıi ti Pu a ır:ı ı c tarı et-
ı:-r! · Son 7.atnanlarda Türle -
ıtıü nsızhkarşılık1ı yordım paktı 
c;ız r~'f t!tivlc söz ı:öyliyc:ı FrM. 
1.-U T~~~.tı Pol Bonlcur, bugün-

•rt ıda ini "Demokrasi 
(Devamı 5 incide). 

Erzincn.ndan gelen ilk hafif 
yaralı yolcu Yahya dün bir m~ 
harririmize başından gcçcnlerı 
şöyle anlatmıştır: 

·•- Bir aydanbcri Erzlncanda 
bulunuyordum. Felô.ket gece!t 
dört arkadaş Ankara otelinin orta 
katındaki bir odada yatıyorduk. 

Gece tatlı uyku anısında mUthlıJ 

bir s3rsıntıyla uyandım. Arkadaş· 
lanın da yataklarından fırlamışlar
dı. Bina çatırdıyor ve sallanıyordu. 
O kadar ı;ok ~allandı ki, Uçilmtiz 
de yere yuvarlandık. Yalnız bir ar
kada.şm kapIJ, açıp dışarı fırladı.. 

ğuıı gördüm Ye bu anda bina y1· 
kıldı. Bir iki saat sonra gözlerimi 
açt1ğım zaman diri diri gömüldil
ğiimU a:ıl:ıdım. Arkadaıılarmıdan 

(Devamı 5 incide) 
Diln şehrimize gc7cıt •;aralı 

Yahya 

., aber ,. ref ıkimizin felaketzedeler 
için tertip ettiği maçlar 

elecek hafta on klüp 
karşılaşacak 

Dan ak§amJ..i toplantUla lnilunan1ar 

Dün gece lzmir vapurile gelen yolcuların anlattıkları 
(Yazı.!\ ! incide) 

Milli iktısadı korumak için hazırlanan layıha 

Muhtekirlere 
anıan Yok 

Kanan hükümlerine karşı gelenler hapis 
ve sürgünle cezalandırılacak 

İzmir Mebusu Rahmi Gökçe. 
nin reisliğinde çalışan Parti ko
misyonu milli iktısadi koruma ka
nunu projesini hazırlamıştır. Pek 
kısa bir zamanda meclise sevke. 
dilecek ve yürürlüğe girecek olan 
bu kanun projesinde muhtekirler 
hakkında şiddetli tedbirler alın· 
mı~tır. Projeyi okuyucularımıza 
bildiriyoruz: 

Milli lkbsadı Koruma Kanunu 

Projeıi 

Kanunda yazılı hükümler umu
m? veya kıs.mi seferberlik veya 
memleketi bir tecavüz veya harp 
ihtimali karşısında brra.kan harici 
gerginlik zamanlarında, yahut ya. 
bancı devletler arasında bir harp 
zuhuru halinde tatbik olunur. Bu 
hallerin mevcudiyeti ve kanunun 
tatbik edileceği İcra Vekilleri He
yeti karariyle t~bit ve ilan olu. 
nacaktır. 

İcra Vekilleri Heyeti devletin 
iktısadl ve mali emniyet •e sela
metini korumak maksadiyle or -
man ve madenler de dahil olmü 
üzere her türlü rirat ve sınai is. 
tihsal ile ticaret kredi ve münaka-
15.t itlerini ve bu iJierde hi:lmet 
ve mtsain.in tevziini, usul ve şart. 
'lannt, iıtihliki ve alclQmum üc
retleri ve kira bcdcllcriai, naki2 

(Devamı 5 incide) 

Gıda maddelerinde 
ilıtikô.r var 

Tenzilata rağmen manifatura fiatlerin 
de de ihtikarın devam ettığı anlaşıhyor 

1htıklra karp alman elddetıl ted
blrlcro rağmen' eon bir iki gün içeri. 
•lnde gıda maddelerinde yenl bazı 

Yllkaıell§ler kaydolunmııştur. 

EzcUmle toptan fiyat piyasasının 
Uk açılııımda dokuz kuruıı olan Trnb
EOn fasulyesi 18 kuruşa fırlamıştır. 
F;snar bu fiyattan aldıktan mallan 
satamadıklarından Trabzon fasulyesi 
dUkkA.nlarm çoğunda bulunmamakta· 
dır. 

Delma.son faf!Ulym toptan 17 ku 
ru3ten 23 kuruşa, perakende 30 ku. 
ruaa, horoz fasulyesi toptan 16 ku· 
ruştan :?l kuruşa çıkanlmıştır. 
Ekmeğe ~n pııra zam yapılmaamı 

fırsat bilen bazı mnltamııc!l r, der. 
hal kilo bqmA iki ku~ ııa.ve etml§. 
terdir. HattA verdll(Jerl faturntarn 
kilo tıyııtmt yazmaıta c~s:ı...-ot cde111~· 
yerck S:ldece :ı~tl}!1rın y::0

-t"l'tTtW".•1 

ı~nydetmeğe başlı..m~lardır. 

MA?\"tFATURACILARIN DU?ffi.0 
'I'OPJA....'ITISl 

Diğer tars.ttan maııifaturncılar 

dUn Ticaret mUdUrlllğUnde toplana 
rnk, manl!atura eayaııırmı ha.lA pa. 
halı fiyatla satmakta devam eden 
perakendeci esnana yapacakları mU· 
cadele hakkmda görilşmUşlerdJr. Ma 
nl!aturacılar Ticaret VekAletlnlD cm 
ıi Ue malOm olduğu Ur.ere flyaUardıı 
yüzde otuz tcnzllAt yap~lardL Fa· 
kat mal aattıklan perokendecller bu 
tenzıuı.tn ve manl!atura çcşiUerlıı' 

ucuz almalarma rağmen halka eaJı 
pahalı fiyatta satmakta devam et 
mektcdtrler. 

DUDkQ toplantıda tu hareketleri 
tesblt edtl•D pett.bndedleııı :nal • 
L~m. (U•.« >..tr:Vial'DU(~~ '"'7-:. ..ıkı 
sm~tte 11..l.nt.r:>l 9d';l~ttrt!r. 
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i l şaretleı ı I 
.11ar işi milli tir! K. d . h . l . . l 
prolılem olmal· 8..r ara enız şe ır erının ze ze-

1wu 
Arışa~ evlere aoğru 

gijiş mı? 

~~7:::.~.~::~:~! { leden gö ·dükleri tahribat 
·•ardıma devam ediyor. Mcr a. i 
netin ve ~atin bu kadar t ,.j 1 
nanıarasma hayatta pek az te. 
~adUf olunur. Millet en ki l. 
fü.nden en büyüğüne, en feld. 1 
rinden en zenginine kadar f e -
-cet karşısmda knlp eızıs"''t 
duymQ,O ve yardımda blrıbir.Je 

Yazan : Hikmet Münir 

Z elzele hadiscsl, memlekette 
in§aat meselesi çıkarıyor. 

"Evlerimizi nasıl yapmalıyrz'! .. 
diye ihtisas erbabınm mutatea-
1arma teaadilf ediyoruz. FilhS. 
't!ka evlerimiz nasıl ya'lılmall• 
dır! Bir vakit!er, me!ell la~ 
bul, kibrit kutusu gibi baştaJ'• , 
ba.~a tahtadan mamul evlerle 

mllaa.bakava geçmiştir. 
Hükumet mekanizması t ha.. 

vatıl!lız:ia ~rnek olacak bir sU.. 
·atle. hMiseleri kavrayışla İ§le. 
uektedir. Bük\tmet mekanizma.. 
smm bu harikulade silrat v~ 
akli selim ile hallettiği mesele. 
Ier idrakli bir idarenin bUtUn 
r.oksanlıklara rağmen ne gUte' 
işler çı1'tfablleceğine delalet 
etmektedir. 

Millet ve devlet felaket kar. 
şısmda kanun1arın. mecburfj~et. 
lerin f evkf nde vlodaıı emri le 
harekete cecmlştir. 

Bu hal millet olan. millet oL 
duğunu idrak eden b'r cemlye 
tin yapaca~ işlerdendir. 

Milletimiz tabiat karşıaınd<ı 
dllşman karısısmda olduğu t?ibi 
birli~ni, kudretini, varlıgm1 
his~tmişt!r. 

Türk milletinin bu Celiiket 
karşısında ~österdi,ı;ı bll~1ik ve 
heyecanlı alaka taril\_ln mUstes. 
na hftdiselerlnden biridir. 

Denebilir ki vaşad·~mız eiln 
ter ideal eün.lerd!r. CUnktı ideal 
insanlar irin blr Uto..,i de;;ıı ya. 
şanmış en hevecanh, en aalevan. 
1ı anların hqtlrasıdır. Milletimit 
bu vliltsek beveı-anm irindedir. 

MIUt tesa.nilt fl'f n, millf birJ'k 
fçfn tabiatla mUcadelede elele. 
kalpkalbe saflar kurmak için 
bugllnler dnfma bir ideal hatrra 
olacnktrr. FcJAketi r?Ören bizler. 
bir bOyOk harabenin ortaeında. 
':'IZ. Fakat ideali halkeden heve. 
"a1l bu harabevf mamure haline 
·ovP.rak yeı;tmc hazinedir. 

Milletimiz bu hazhıeve sahio. 
lr. Bu hazine boşaldı~ sanıldı_ 

1"r zaman dalma dolu, dalma 
ıım,,.qn emritı-e '8.tn"ıtdedir. Tab!. 
ıt bizi ansızın vurdu. ona karşı 
~f dalf mlz ~etin olacaktır. Ona 
'•&l'Şl mut111k ga111) ~elecci?iz. o. 
uu yenece~z. Mamureler kur. 
mak. medenivetler yanmak. 
zevk ve heyecanını duymak bi. 
zim hakklmızdrr. 
Dilşman ister tabiat olırun, is. 

ter insan olsun! Bizim için o tek 
hüvivettir: 

Dilşman! 
Ona ma~IQo olmamak. onun 

onllnde m~lQblyeti kabul eL 
mcmek. onu emrimize ~nde bir 
hizmetkar haline koymadıkça 
sflô.hı yerine koymamak !Azım. 
dır. 

Bunun lc:tn hevecanmım yal. 
ntz para ve yardım feda kftrbğ! 
halinde de~ı. fikir fhthsası, 
mm fedskarlıi!t hallne koymalı. 
yız. Harabelerden mamureleT 
çıkarmak icin btıtUn lfikrf. flmt. 
teknik bll~ileri münevverler se. 
ferber haline koymalıdır. 

Bu idea) günlerde memleketin 
imar ve in~a işi artık mmt ve 
fikrl bir problem halini alma. 
hdrr. Sadri Ertem 

.,,.ı ... 
Bir milyonerin kızı 

~elırimizde 
.. Beynetmlle! 

Nikel Şirketi " 
ıahip ve dircktö. 
rli mqhur Ame
rikalı milyoner 
James Macııama. 
ranın kızı Louise 
Duke. bir orkest. 
ra idare etmek n. 
zere şehrimize 
gelmiştir. 

Park otelinde bulunan Mis Du. 
kc, yalnız erkeklerden mOrekkep 
orkestra idare etmekte şöhret al. 
mıJ ve gayet cazip bir sese malik 
olup, bir mUddct ıehrimizde ka· 
tacaktır. 

Dünkü hava 
T.,nk~ Raa&thanesinden alman 

ma11bnata cGre: hava yurdun bQtQrı 

bl51celertnde kapalı, Doğu b6lgelerUr 
.Akdenla kryJ!armda memı ~ı 

'~ r1U.gV Trakyada ofmal, d!· 
:- 'bötgel•r&I ottıup 18t1ka!!!eU.ııde!ı 

-.ı!fUr, 

Dan ı.tanbald& bava kapalı w 
k.u1ı cecmto. rQzgt.r ,ımaı&n sant. 
!!e a - • metre Jus1a eıımtşttr. Saat 

"1l dar9t ....._ tl9Jftd 1,9 eantıgrat 

• "'" - ~ 1,9 w .. mı,t!k 
~ ............... ~ı.t_i.,. 

Dün gece izmir vapmile gelen:erin muhanirimize anJattıklaıı 
G 1 · · · t dolu iken. bu nevi in~aatm zeı. 

Uneysu vapuru denizsuyunun çekı m 3S.le de ırıJme,~ teh ıkesı geçırmış ~r ~:~~~::1bu0~'!.ı:~~n":kl~. 
:UUn akşam geç vakit Karn 1 b:?mcn arkasından olan ll:rtnc' Fındık istasyonu mUdUrlUM J rın etrafını telle çevirmiştir rit kutusu gibi çayır çayır ~ 

denizden limanımıza gelen 1ı l 2~ltelo do mllhim t'1hrlbnt binası da oldu:k~a hnsarnt sHr Elc'ctrlk }'abrlkası 'larken, ah~ap lnfiaatı fa&ak t· 
mJr vapuru zolzelo felAketine ı ~.ıpmıştır. HUktımot konağının nınştUr. Bina tahliye edilmiş· TAmlr Edildi iip, kolayca yanmak yıkıtmal< l 
uğrayan mıntakalardan birçok t melleri has<ıra. uğramıştır. tir. Belediye tehlikeli binala- Perşembe gUnU akşamı elek :>ilmeven k~ir binalar yapma.ğs 1 yolcular getlrınt11Ur. trlk fabrikası tlı.mlr cdilmi~ ve ~aşladık. 

Bu mıntakalarda n.krabalcrı, K d ,, E elektrikler yanmağa başlamış· Acaba ah~a., evrelerin rnuha!' . 
tanıdıktan olan yUıleTCO tg. ara en lZ ve ete tır. HUkümct konağı da kısmeu ıenatı. gerı-ekten c-pk mudur \'C 

dlrle pek erken saaUerd n ı i- 1 ~ kumandanlığı ve defterdarlık :nıı:aata yol açılacak demel:tir. 
tanbullu bir hııMr almak ur ı- .--. ' tahliye edilmlştlr. .Jandarma '1akild midir? Öyle ise. ahşaP( 

bnren rıhtımda birlkmtşlerd r. d f t daireleri. kumandanlık bölUk Yangın mevzuu bahsolunca 
Vapur daha rıhtım o. yanaşma· 1 e ır l na dairesine ve dortcrdarlık van ı5ndilrme teekilAbmızm kuwe., 
dan sabırsızlanan blrçolt kfı lnt daJreslno taşınmışlardır. tini ileri sUrüp daha lruV\•ctılsLJ 
seler akrabalarının ve tanıdı!. 

1 
• • • Uç:lncn ~<'lzclo "11 meyda'"a gctirme~e a~ede~ 

larının bulundukları şehir ve, Vapur ar sefer:erın e gu·· ç•u· klc.. Cuma gUnU saat 13,32 de u '>il:riz.- Han~isl daha az fena 

ı ı dUkl r olmuş, Llrçok binalar :yeniden Fakat evvela fi.,iversite OJ'O' 
kl5yter hakkında haberler ııl· ı • • Q ~ .;Uncu blr şiddetli zelzele daha Yantmı mı. r.elze

1
e mi'! 

~:ı!uı~:1n ~~ğ~:::ag~~lam~. devam ediyorlar çatlamış ve hasara u(;ramıştır :esörlerinden Hamit Nafiıltl 
• Ticaret Odası binası kısmen dilnkU gazete1erde ç1krnış bU' 1 

lardır. · · M • d · n-ü b ' üta' dikk te 1 k 1" Birçok kimseler derhal , & • ~~radenizdc ~e Eg~ ~cnızınde ersın en pazamsı gwı eit· yıkılmış vo tahliye edilmiştir. m easmı a a.ma a-
pura girerek yolcuların etrafı 

1 
tıpı ılc kanştk ı.~detlı bır {ırtma lene~ Ana!arta vapuru ~ezık ya. lş Bankası mUdUrUnUn evl dt: umdlr. Profesör: 

0

Her fieVdC~ 
oı nlmtşlnr. onları aorgu yag başlamı§tır. Yoka bulı:na:ı va- f!n lıma:umu:8:, gcl~cktır. Mcr. catıııyan binalar arasındaıdır. evvel, memleketimizin jeolojil< 
muruna. tutmuşlardır purlar güçlükle seferlen.ne devam Blndcn gelen Erzurum vapuru da ... ebele Denizde de HAdJsclore !larltasmm hazırlanmaeı zarıı· 

Bu arada bir muharririml edebilmcktedirlet. Bunlardan E- fırtına yUzlin~en d?rt. gUn röta~ sebep oldu rldlr. Sonra gehirlerim!zin jeO· 
do vapur ;roıcularından bir ~o g;. J?umlupınar, Ak.:11 vapurları yap!1'1ıştsr. Önumüzcekı c!1martcsı Zelzele denizde de cok dik 'ojik haritalarının çıkanlmtı.18' 
ğfyle görUşmllş \•e (!imdiye kn şimdiden bir gün rotar yapmış. ycnnc döT! gtin sonra lı.manmu- kate değer bddJselere eebep n ~~~k··ı,~f ~~~~~uz veri1I 
'1ıır şebrimtie htc bir malftnıaı Jardtt. Bunun daha da artacağı za gelecektir. olmuştur. Trabzondn.n Glrcsu- altınm ne vaziyette oldu'ğuııU 
gelmlyen kl5y, kasaba ve şehir e.amlmaktadır. na gelmekte olan Denlzyotları limen tesbit eden ve emnfvetın1'· 
ler de zelzelenin meydana ge idaresinin GUneysu vapuru de ze yardım t'decek bö:v'e bfrer h'6 
tlrdlği hddise ve facialar hak· Gu··mru··kte bı·rı·ken nlzln birdenbire geri cekllme rlt& henüz mevcut değil. .. Gt4' 
kında ,.,k dikkate değer ha sile devrilmek tehllkesl setir· cikmiş de~l miviz? 
berJer top!anıretır. Bunları 61 mfştfr. Vapurun yolcuları mut- • • • 
raslyle yazıyoruz. A • · ı htış bir heıecana düşerek fer· Sa Nokta: 

GtRESUNDAKt ZELZELE iman mal arı yada başlamış, kamaraların· 
HAKKl.NDA BlR YOLCU dan dışarı !ırlamışlardır. M tmar Sinan, SllleymanJ)'f 

IBLER ANLATIYOIU Sular Çekilince Manuıalar carnUnin altına, bir de tu 

Glresunda resmt bir dalrod. Vekalet peyderpey itha\at Glre~~ml~~~~es~al~Undekl ~mtCJ inşa etmiştir. Bu ~arJ\1" 
memur olan Mehmet Ali zelze 1 d 1 1 1 cm zelzeleye karşı yaoıldığID! mavuna ar a su ar ze ze 0 a. ~avJilvorlar. Acaba böyle mır: 
tü~n r:::ıb:~ ~;a~ıı~~:~ıb:u Müsaadesi veriyor nında birdenbire ceklldlğln· Öyle l!e "zelzeleden yİk1ımas.. 

den bir dakika mUddotlc kum şektlde yat)ıla.ca.k ifU!aatta tııı 
şekilde anla.tmal:tadır: GUinrllktdri Alman mallanna çıkan blr kararname lle 19 Te ri- Uzerlnde ıtalmı~lardır. Y&nl rihet!n tetkik ve tatbiki tazıııı .. 

.. - Ayın 26 mcı Salı gUnU peyderpey ithalat müsaadesi ve. nievvele kadar gü:nrüğe gelmi§ mavuııaların olduğu derin yel' dır. 
gece yarısından sonra hepimiz rilm:~e Oaşlanmıitır. Ti.lccarlar Alman mallan 1thal cdilmlşti. bir anda. kara hallne gelmiştir Avnca, bllvUk zeb:e1e g~ir· 
şimdiye kadar duyup görme vekalete mUracaat ettikleri zaman Şimdi bu vapurlarcaki mallar <la GJrcsundakl ~'a:uibatın mlş memleketlerin buırlin aını~ 
dfğfmfz derecede şJddetlJ gU ~asterdikteri ebeplar makul gö. bu tan1ıtcn evvel gelmiş, fakat ltesml Ral:amı olduklan mimar! tedbirler ııK-
rUlttiler ve earsrnt1lar He uy rülürsc kendilerine lT'allan ithal vapur ka~tığmdan gümrüğe ccıka. Cumartes' sunu vUA.yet zel· terdir? Onları mahallinden eO-
kumuzdan uyandık. 'Tlilsaadcat verilmektedir. rılatn!lnl§tır. zelenin Giresun içinde 7aptığı ro~turmah. 

Evler sallaıııyor, dunrlaı Diğer tarartan harp ba~lar bq· Yalnız o zaman vapur tarafıtı· tabrlbat hakkında resmi tebliğ Profesör Hamit Nafiz. tık O• 
yıkılıyordu. Ne olduğumuzu lamaı limammızdan malluını çı. da!l manifestosu ~U!:nrUğe veril. neşretmiştir. Buna göre, 12 ev tarak JaPonyavı ileri IJflruyor· 
anlamadan tıplak bir halde eo karmadan Bulv.aristana kacan ve rniş ohn mallar 19 Tcarinievvelde ve dUkkAn tamamen yıkılmış. Sonra ttah"l.dan maltlmat alabi .. 
kaklara atıldık. D1r andn şeb "imdi tekrar limanr.ıuza gclmeğe çıkanlan ıt~ramameden istifac!e tır. 63 evin de duvarları tök· tece~imiıi söylüyor. Ba arada 
rln meydanları ve soknklar. başlıyan vaourJarrald Alman mal. edecektir. Manifestosu verilene. mUştUr. Evlerin yUzde elllsin· Amerikadan soruiabllir. Yab!ll" 
binlerce insanla dolmuştu. Bu lan veni bir tetkik mcvz:uu ol· miş olanlar için de ticaret vcka- uo çatlaklıklar hlsıl olmu,tur. cı meMleketlerin bu yolda bulU. 
-arada elektrik fabrikası kıs mustur. !etinden emir beklenmütcdir. Bahçe du\'::.rlarının yüzde dok· nacaktan tavsiveler, verdikleri 
men harap olmuş. tcrfJyan ke MalCım oldu~ ilzere evvelce sanı yıkılmıştır. Cumartesi gU· para kadar makbule geçecektil'· 
sllmfşU. .Karanlıkta tltreşeıı nOno kadnr Giresun vHAyetl .., • * 
çıplak halk feryat ediyor, bir· tik tedrisat müfetti:>leri bul?Ün toplandı .ıauillnde 1300 ölü tesblt edll· 
birlerinin boynuna sarılaraı. "' - miştl. Yardımda dikkat 
ağlaşıyorlardı. Bir an kıyamet llk tedrlaat mtlfettışlerf bugUn ~ğloden eonra manrlf mfüfllrlU ~lDtNKARAHlSARLl HASA· edilecek bir cihet: 
koptuğunu sandık. Zelzele bli i;-ilnde bir toplantı yapmışlardır. Eu toplantıda eehrlmtıln ilk tedrisat Nl'N ANI.ATTIKLARI 
dakikadan fazla eUrdU. İlk şaş mUesscselerlnde yerJ yıl çalışma!nrı etrafmda yapılacı:ık toftl~ler ga. Oiresundan· gelen yolcular · Kızılay, zelzele fellketzıedele. 
kınlık geçtikten sonra resml arasında. Şibinkarnblsnrlı Hn· rine dA;,tılmak ti.zere ef· 
makamlar derhal faaliyete rilaUimUştUr. M~leki görU§l'XlelcrcJen sonra zelzele !clAkeU dolııyı&l· 1 1 d blrl ,, rdı lla -ı:.· 

ı le ilk oktillarda toplanank teben· iller üzerinde de mUtalea eerdedll sc.n .sm n ° uc va r. • ya da topluyor. Her evden meta-
gecuıer. lk olarak balkın em- san §ilbtnka.ralilsardaki zelzele nunlvetle verilen bu eşyadan bll• 
niyetini temin edecek tedbir· m.lşUr. tahribatını şöyle anlatmakta- zılannm hasta adamlara ait oL 
lor alındı. Mmt.a.Q mUfettişlerl kendi bli!gelcrlndekJ okullarda iane topla- dır: maları ve farkedilmwlzin «• 

Herkes Me7danlara ma işlne azamı eheırunlyet verllmCBI için lcab eden teftişleri sllraUe " - Kasaba :ve köylerde ln· rilmeleri de muhtemeldir. 
Btrlkm1 ti yap:ıcakIArdır. san ve bay\·au zs.ylatı pek cok· Birer birer kontrolü mOmkiJtl 

Herkes meydanlarda doıı ·---- tur. Cumartesi gUnUne kada.r olmtvan bu eşvanm aüraUe dt4 

gömlekle birikmişti. Belediye 1 Şiblnknrahlsarın itinde 116 kl· zenfekte edildikten BOnra gön" 
binası lclndo oturulamıyacak K 1 S A H A 8 E B l ER şlnln öldUğU tcsblt cdllmlştlr. derilmesi muvafıktır. btırsP 
kadar basnrn uğradı. Ertesi Çok harnp olan yedi köyde de birken ikil~esin. 
gUnU memurlar derhal Tlca- 896 ölü vardır. Fakat bu ra· ~ 

çalışmağa başladılar. 1ıe gtdon ırranaız gcncrnll Ankarııya d1r. Hakiki rakam ben bareket Yirmi yıl eYYelki Vakıt 
ret odasına yerleşerek burada Şehirde: l Slrltccl ırarmdan dognıca 

0

Parkote· kamlar gittikçe yUk&elmekte-

Çınarlar camllnfn kubbesi • A"/ ba§uıdan tuba.ren 1 Şubat.a S'ft'leeef.1n1. d~ TUrktyeyl ıtly&ret etUtlm zo.man benUz tcsblt e- ~ 
yukardan aşağı tehllkcU bir kadar gQDtrUk koml8)'on.cul&rmm ke- tır:ıetmı bulduğu fçt.n on derece dllcmeınlştl. Maddt zarar mll· 
surette yarılmıştı. Derhal Jı:e.. falet )'OklamAI&n yapı~tır. memnun olduğunu söylemJşUr. yonları geçmektedir. Şlblnka· 1 Stpgnpw.nt ıtf9 
pauldı vo balkın gtrmesl men· • Uman l§letmdert umum mUdOr. Aynı trenle tkl l.ngUlz zab1U ~e rablsar kasabasında hasara uğ- Hürriyetiehedive tepe-
edtldl. ıugiı momurin mOdürll ~vat 0en.m.. g:o!mteUr. ramıyan bir tek ev yoldur. ' 

~'abrlbat Gören Mektepler yollan umum 1:.1ndUr1Uğü aeferberllk Memlekette: Resmt ve hususi binaların sindeki çam ağaçlarl 
Ortaokul, Gazipaşa, tsmet· mUdllriUğUne ~ cdllmlcUr. yUıde doksa.nı oturulamıyacak MJ1Mı 1ııa yortma mUDuebeUJ1• 

paşa Ukokullnrı tahrlbnt gör • Bir mtiddct.t.enoeı:1 rahatmı bu. derecede yıkılmıştır. Köylerin Noel ağ&cı yapılmak bere Htırrt,eti-
mUşlerdt. Yeni yapılan on eı· * Pazarlxbız aatıf kaııwıu tatb[. ıuD&ıı Trabzon valls1 Osman Sabri btrcoğu tamamen harap olmul)· ebediye tepeıımıı. btf'GOk muranat 
nıflJ ilk okulun istinat duvar- katı aunde-.:ı ttıb&rtn rnmtata Ucarct Jyll~Ur. Bir iki gilne kadar vazı. tur. ue yet4llı11mlf olan ~ at&Gl.ıt 
ları catlnmıştır. rı:UdllrlUğU ~tı tuatmdan mkı tasine ba§tıyacakt.ır. Balk Karlar Uzertnc Serilen kcıpanlınakt& •e astlmektedir. >16' 

Zoyttnuı~ mahallesinde bazı ocJcllde kontrol edllineğe ba§1anmıft.ır. • Yomuı.d:ı inşa edllcn l1alkevl tıi· JCUfmlcrde otnrnıllktndır kamı ald.tn!n na.zan d!kkaUnt eeı~ 
evler lJurdahaş oJqıuş, diğer Kontrol te,,ktAtmm yaptığı llk tct. nam Ukrelmnı. kadar bltecckUr. Halk karlar Uzertnde po.las deıU. 
mahalleler de çatıııyan ve kıs - klklor nettcabıda ka.DU:ı tatbfkatmm * Gaztantepte tetkik aeyabatınde ve kJUmlorden yaptığı &rtOler 
men ha.rap olan eyler bulun· btanbulda pek tıoıuımıış olduğu tes. bulundutu SU'ada Maartt Veldll Ha. altında oturup yatmaktadır 
muştur. lıt otımm~tur. Bllb"H b:lrp vr.zı. can Alt Ynocı GChrin maarı.t lhUyaç.. Bazı köprülerin 7ıkılması yt1· 

Fındık pazarında Emin Sıı- yctt dolnyıane. kanuni& mall&nn oa. 1a.rı bakkmda deml§tlr kt: - "Gut· zllnden birçok köylere tmdadı 
Um Innncın bUyUk fındık fab· uıne koııa.n •Uketlerdcld tıya.tıar ala- antcplıı maarif balammdan olan Ilı. gidilememektedir. 
rikn.sının Ust katının duvarları blld1J1ne >1lkae!Wm.lıt1f. Böylece fi· Uyaçl&n l1zce de, b1zce de maııım. Şlblnbralılsar • Gtremn Yolo 
yıkılmıştır. Dll;er fındık fabr:t· ynuan maktu ve puarlılwa kabul dur. Onlan yerine gcUnnek ve btı lh· Karla Kapalı 
kalannda d töktıntüler ol- oden balk sarara (:irmlftır. Uyaçtıı.ra t&tn cevap vermek b!ı1m ~lblnkara.hla&r - Giresun YO· 
mu!Ştur. tı- Merkezi 4"tr11pa •e Ba1kanluda vazıtom~. lm.kAn!arm tz.amı mo. ıu karla kapa.nm11br. Glraıun· 

Knmyalt Maballcdıul~kt hllkOm .uran f1ddetl1 lat ~den ll&&deJS llllbctınde tıunı&n yufu I'.. dan biç bir yardım yapılama • 
Hasarat A-mıpa treııJerlniıı tııU:zam#D'Jıet de. Urmege ~:a vertronım." maktadır. Yaralılar karlar ı. 

Kumyalı mahallesinde de vam ediyor. DilD konsamlycmel ıı,10 * Ziraat Veliletl sığır fllbMI mtı. çtnde yardımsız kalmışlardır. 
bllytık basarat vardır. Burada· da Semplon ekı;pTesi öfl• nrm ce~ Wıa:ssm Halep ula sı~ar Ozerlnde Yolun bir an evvel açılmasına 
ki evlerin hemen hepsi t6kmt1i bUınl§Ur. teUdklerde bulumnu1o buıı1an ~k çalışılmaktadır. Fakat Cumar
ve çatlamıştır. • Franaa •~rt erk&nmdu 1>ene· betenm!,Ur. Bu ctırıar bllhaua ıa. test gUnn hAlA mUna.kaltt te-

Btr evin enkazı altında ka- ra.ı D'Mboneau dflnkll Semplazı ek.:ı. l1ste yet.t§Urllmelcte idi. mtn edllememf~U. 
lan 9 kl~2 bir fPY olmadan kur- prall• fehrlm12• plra~ ...a FrM.11% * GuWıteptan ftuı1J'Q9 A bin Biz gUc;IUkle ve dağlardan 
tnrmu~lardır. Bu birlncl -ıeh:e- kOMOJ092uk _.Hnı tuafmda.a brSı. canlı hayvan lbrao ~dllm!ftlr. M b!· Giresun& cel.-hUdttt.' Cttmart&-
'""'" t.ııılt~'hıttfthr. l=tfrfnri~•n 1~ ,,, ~ ı bt%ıJ beMtr 'Det"'"" 6 w.M.4) 
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~-ban ......,, cı gazetelerden 

iktibaslar 

apanın ziyaretin 
den çıkan siyasi 

mana 
İtalya ıc 

n ve ral ve Krali,..esi rcs-
nıera · ı :r tlda p sun e Vatikan sara. 

29 B~~ay! ziyaret ettiler. Pa-
ırıncıka·nu ·· .. 

crasirnıc . . n gunu aynı 
tk bu . kırına] sarayına gide. 
ılıklı z~ıyarcti iade etti. Bu kar
'yt p Yarctıcre faıı.ist h"k· c apaı • :r u umc-
. ünascbctı ık. 1114lkamı arasındaki 
ğin; g·· crın dostça devam ct-

osterc b. 
anasın n ır nezaket eseri 
ugünıc·~ Ycr~ck Ye bu hadisenin 
·asj eh u "~zıyct içerisindeki sL 
og ..... de~ı_nıyctini inkar etmek 
• .... cgıld' 
ı.ıııı-:ti .1 ır. Evvela İtalya hü-
casiıi 1 

e Katolik aleminin mü-
.. sayıla p 
unasebct ". . apa arasındaki 

hclll.... .tarı hın her devrinde ... ıyet)ı h .d. 
crıni•t' a ısclcrc sebebiyet 
. :r ır Bu d 
~ci p

1
• • n an başka Papa on 

· e ccn b. n resın· . e ı devlet reisleri-
lc csı/ b~ıyarctini kabul sure. 

ı ıran' . k da kat r an~yı ırmıştır. 
discıeri ~ık kliscsinin dünya 
aıtistc arşısında lakayt kal-

ınca· - · · ıncttir y·ıgını gösteren bir a. 
nı ziya.r t ın-c Papa İtalya Kra
-:1 kard' c etmezden bir gün ev. 
"'"Y ınaııer l' . 
1 ~natta b mec ısı huzurunda 
cbır Pol' . ulunmuş, şiddet ve 

\o~ll:ılı b· ıtıkasını tel'in etmiş. de-
b'te lt :ulh .temini için hürri. 
~lcaız t~:. k ı_nıllctlcrc tecavüzü 

111Yctin y a kı eden yeni bir zih-
•ıtı ery" ·· . ın zar • uzunde hakim olma. 
tır Urı oldug~ u .. 1 . · nu soy cmış-

lııı . 
Y• zıyaret .. 
1 ~ Polit'k munasebctiyle ital-
Crı .. · ı asının ht ı·r h ti ·•ı tetk'k mu e ı veç e. 
il İtalyanı ~tmek ve bu ziyare-

~~•ını d'~ır.ascti bakımından 
h 0•yö M uşunmek faydalıdır. 

arelcet] . usolini'nin hüki'ımcti 
ıo crın· · · • llr• Ya ı ıyıcc hesapladıktan 
~tn. 1ta1iaar. Binaenaleyh Papa. 
ahı fa§· kralını ziyareti saati 

~titrine ı~t diplomasisinin mcnfa
k Unun ıJ'gun olarak seçilmiştir. 

adar kc YI~ olduğunu şimdiye 
llıc1t ırtij~~~' vekayi ile göıter. 
f an anı,, UllÜür. İtalyan • AL 
trdaııınd r?laıı Habeş buhranının 
~anın 'it~· Yapılmıştı. Bu anlaş,

ea YÜtüttcc)eri üzerind• müta. 
ll~dan h ınek fikrinde değiliz. 

l'atı l'tıe f aşka İtalyan milleti ha
'adiyıe n aatterini korumak mak. 
~titri hi~~tıih hareketlerin neti. 
trllıekıe ı~da kimseye hesap 
~il dosu ın:ıkcllcr değildir. Ai
ti Plığ1 f ugu.nu kazanmak için 
ltc~lcrj ~~karltklarla aldığı nc:-
İl'Yan m~ı ll~·c~c etmek sadece 
~•l;-an et.ı~ın hakkıdır. 

~~lônund P01ıtıkası daima ileriyi 
t?ı; •t.İkiye~n~Utıt~uş, bunun için 
•i Hır. M .. ı ~~ıma muhafaza et. 
v:•~ttini 0,~Yo .M usolini harici 
z r~ığj 'R Çclık pakt" ismini 

Cfi,,. oma - Be ı· "h ... Lu ••e kur r ın mı ven u. 
nu nu keçc~Uştur: Kont Ciano 
te tıııcta bi c~de ırat cttiKi resmi 
1ll reddüt e: cf~ ~aha tekrarda 

. a hlik• ~cnııştır. Fakat Ro. 
~6re uırıetınin d" .. hll l'tıih"c . uşunce tar7.ına 

111'1 ın beyn r;n ~evcudiycti İtal
r· ılı llıu'·h· c rtıılel siyaset saha· 
ıı:ı . ım b. . 
te .cıddi b" ır .rol oynaması ı. 
dallltı },ılin:~ tnanıa değildir, Du. 
Şii Yaptığı 1 a~laşması zamanın-
,_ llce,_. şahsı te•ebb"" b d .. "''a ··ın tii . :r us u u. 
ili bıı tay zeı hır delilidir. Va-
Ya~ll btıcıea~t~ut İ!aly~n milleti
ha ıl bu R netıceyı vermedi. 
b. tası bl' .. 

01l'ıanın dcgv il Berlinin 
ıtç '- .n.ızun~ ' 

"" Oıt def 1 n oldu. Almanya 
"'ada a ar _.. f"k· 
}'a n Ya t v ... utte ı ıne danış. 

ra~1 Cfllri~ ~i hareketlerle !tal. 
le tı. A.Yu a ı er karşısında bı-
lc~l~"akya~turra!\.ın ilhakı, Çe. 
ta 1~ın doıt~n ışgali, İtalyan mil· 

"'uz böyl olan lehistana te
.. anya _ b.e Oldu. Nihayet AL 
ltıbQ · ~Usy na rıyıe lt 1 a palctı neticeleri 
. Sebatı u" a _Ya - .\!manya mü. 

•ıtı zerın..ı _ d . ita ~.r Yaptı il ~ alma derin te
tıı t 1 olara1c' ntıkomintern paktı 
\oearıya ve ~:lcarnete uğrattı. Al
raıcYakın ŞarkYanın lıalkanlarda 
teıcıp kuvvet}'~- İtalYl nüfuzuna 
lirt '.te geçme~· ~r blokun fiili ha. 

tı. 1 ıhtimatıerini bc-
A ~u had· 
•wr ıacıcr "Ç · tı Upanın b .. clık pakt" ın 
\o 'den fiilen .ug~nkü buhranında 
,: İtalya h.~1!.b1rliği yapmadığını 
"•Uk, U11;urn t" • 
<>! "'leler· h ' ının aktettiği 
'e'Q hile ni~~ ududu dahilinde 
ili~~t~iği rn~ hareketlerindeki 
htj nı ızah c afaza etmek iste. 
tıııı~•n~ıç tii~~!· halY.• harbin 
il, •rıp - b und~nberı ıayri 
!\i Jt"rı•tır~•zıycti bitaraflık 
ht e.,anı etti lıdır - ıruiyeti
dtrı }'illcıeıt f t~cktcdir. Bu vazi-
ltat ~ defa ::.:·~ tnccliai tarafın
tırıı12 U\I hal ~ cditrni,tir. Fa
lta}'t"Jt "•ziyef nın, Avrupanm 

olduflı · ıne tarna~n la. 
~ tuammun 
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Günlerin Peşinden: - .,. . 

1939un hikayesi 
.. .._.............. --
ibret ahnacak bir 

tezat tablosu 

/]eşler konferansı iL 
•midi 

Bir yaxıdan Almanyanırı Orta 
Avrupadııki daimi tchdı<li. bir 
vand<ın ftalyanın da o sıralarda 
Fasa \"e Korsikava kar8l emel 
beslemesi üzerine· Fransa· ile Tn. 
giltcrenin böyle sıkı bir surette 
birleşmeleri şüohesiz. bu tehcJlt. 
!erde aksül8mel husule !!'etirc. 
eek bir amildı. 

Nitekim, yine 8ubat avında, 
sulhün harp mc~:danında değil. 
bir masa etrafında temini limit. 
leri tekr"r belirmi'jti. 

6 şubatta, Londrarla 24 muh. 
telif memleketin istirak ettiği 
"eğlence ve teneffüs zamanı,, 
konferansında Almanya da bu. 
lunuyordu ve Almanyavı nazi 
iş nazırı Dr. Robcrt İ..ey temsıl 
ediyordu. 

l\lilletlerarası bir konferansa, 
hiç. siyasi mahiyeti haiz olmak. 
la beraber. Almanyanın da işti. 
rak etmesi Londra mahafılindc. 
nikbin bir hava yaratmıstı. AL 
manvayı bir gün Londrada, Pa. 
riste veya herhangi başka bir bü. 
yük devlet merkez.inde tonlana. 
cak sulh konferansında da böyle 
bir masa başına oturtmnk ne. 

• '. • l • • •• er .ı 

Çekoslovakya 

den kabil olmasın? 
işgal' ediH~·or 

Bu ümit Londra hükumetin. 
de ~ittikce kuvvetleniyordu. 10 
martta Dahilive Nazırı Sir Sa •• 
muel Hoare bir nutkunda şöyle 

Bu hareket milletler J"'' ::~ ~ 
diyordu: 

"Bir gün altın rağm l?eldiğini 
göreceğiz. O zaman dlinyada 
fakru zaruret son derece azala. 
cak ve insanların hayatı şimdi. 
ye kadar e-örülmemiş bir refah 
seviyesine yükselecektir.,, 

İn2'iliz Dahilive Nazırının 
verdiği bu müjde 

0

bir şarta bağ. 

arasında Almanya
nın siyasetini hakir 
gösterecek hiçbir 
sebep bırakın yordu 

lı idi: Eğer Avrııpadaki lx's bü. Çc1wsloı>a7•yamn işg"li 
"yük devletten (İngiltere. Fran. tndliz Dahiliye Nazırının bu 
sa, Italya. Almanya ve Rusya. kadar hiirnüniyetle bahı::ettif, i 
dan) ücünün diktatörleri. Fran. konferans bütün dünyada sul. 
sa ile f n~iltercnin Başvekil ve hü bekliycnlere müjdelcyi~ınden 
Hariciye ·nazırları arMımc'la ya. sonra ancak iki ay gccmişti: 
pılacak bir konferansta, bu ga. Bitler Prağı almak istiyor. 
yeye varmak icin hüsnüniyetle muş diye haberler gelmeye baş. 
<'aJışılıf ve anlaşma eıac cdi. ladı. Almanyanın 15 martta Çc. 
Uıse... ., koslovakyayı tamamilc is~al et. 

ln~iliz Dahiliye Nazırı bu mek niyetinde olduğu bildirili. 
konferansta beş senelik bir vordu. 
program tcsbit edileceğini ve bu Bununla beraber, 13 martta 
bes ıo;enelik nliinın, bu devlet. bile İngiliz hükümeti Alman. 
terden bazılarının ayrı avrı yanın yine bir blöfü karşısında 
yaptıkları aynı ı:ıekildeki plfın. bulunduğunu, Bitlerin böyle bir 
lnrdan çok daha ~C'niş bir iş bir. tC'~cbbüsc ~irişmiycccğini za.nnc. 
liği olanı olac:ıi{ını söylüvor vc- divordu. 
ilave ediyordu: Halbuki, H: mar~tn Hitkr Çc. 
"Başvekilimiz bu clavavı be. koslovak Cumhurreisi Hacha'y1 

nimsemiş ve tahakkuku için bü. Berline ça~ırmıştı, b:r taraftan 
tün 1!avreti ile (.'ahşmava karar da Alman ordusu Cekoslovak. 
vermistir. Böyle büyiik bir yaya giriyordu. Ertesi günü 
maksatla vapılacak konferansa (15 mart) Bitler de ordusunun 
diğer devlet reislerinin iştirak arkasından Prağ'a girdi. 
etmeleri icin bir sebep göremi. Alman işgali il-0 Cckoslovak-
yorum . ., \ya ÜG parçaya ayrıldı. Bunlnr. 

dan Bohemya ile Moravva Al. 
etmez. Mösyö Musolini muhtelif manvanm ."himayesi.. altında 
vesileler ile İtalyanın hayati bir dC'vlet oluvor, rahip Tiso. 
menfaatlerini anlatmak ve koru. nun idaresi altındaki Slovakva. 
mak için en miisait zamanlarda da "muhtar" bir hükumet ola. 
sesini çıkaracağını. ve harekete rak kalıyordu. "Himaye" altın. 
gececeğini söylemiştir. Bu söz· daki Bohem ya - Mora vvanın 
terden 1talvanm münasip bir za- "hamisi' 'olarnlc ta eski Alman 
manda mutlaka askeri harekata Hariciye Nazırı Baron Von Neu. 
J:!İrişeceği manasını cıkarmamah· rath tayin edilmişti. 
d_ı_r. Bu . s?zler umumi .~ana~~ Çekoslovakyanın h~gali, AL 
soylenmıştır. İtalyanın eımıccegı manvanın siyasetini artık hak. 
teşebbüsler siyasi de olabilir. İş. ıı göstcre<'ek hiç b:r sebep bı. 
te İtalya hükfımetivle Pa°:alık a. rakmıyordu. İngiliz Hariciv<' 
rasında buğünlerde 11österılen ce. Nazırı 15 marttaki nutk1•nd:ı, 
mileler bu itibarla dünyanın na- Hitlerin, bu hareketi ile. :\lünih 
zarı dikkatini cclhctmiştir. Bu iki anlasmasında verdiği sözii· çiğ. 
ziyaretin siyasi bir manası vardır. nemis olduğ-unu söyledikten son. 
Katolik alemi tarafından ehem- ra ı:ıövle diyordu: 
miyetle dinlenen Papa, Almanya- "Şimdiye kadar Almanya, 
nın harp zihniyetini açıktan acığa kendi ırkından olanları bir ara. 
tasvip etmistir. Papanın bu söz. ya g-etirmek için calıştığını söy. 
!eri İtalva Kralının zivarctinden Jeverek. siyasetini haklı göst"r. 
sonra söylemesi ve bu sözleri SÖV- meye calıf'ıyordu. Halbuki. bu
ledikten sonra İtalyan Tcval sa- g"Ün, kendi ırkı ile ~iç bir rabı. 
rayını resmen ziyareti her halde tası olmıyan Çeklerın mcmleke. 
manalıdır. Bu hususta fazla ileri- tini isgal etmiş ve ilk defa ola. 
ye gitmemekle beraber bu ziya· rak. askeri bir istilfıya giriş. 
retlerin Papalık ile İtalyanın sulh mistir . ., . 
hususunda aynı surette düııün- Aynı gün, Başvekıl de Avam 
düklerin~ ~~stcrebileceğini söyle. 1 Kamarasındaki . nut}n.ınd.a, Ce. 
mek kabıldır. - Le. Tempı'den. koslovakyanm ışgnlıru hıç bek-

A 1111ı g 'in1cn1" lliflcr Er7:liııı-
1ıarbiycs ·,,i l a1 ul cdiyor<lıc. 

ıe:nccliğini. "1mnih anlaı;mrı ~ın
da hiç tc böyle bir şeyin düşü. 
ntilmemiş oldu~nu,. söylemişti. 
Chambc.rlain bu sözlerini Avam 
kamarasındaki hükumete men. 
sup partiler alkışlamışlar, mu. 
halcfet partileri ise gülerek kar. 
şılamışlardı. 

F;llıakika. Çckoslovakyanm 
Almanya tarafından iFgalini ln. 
gilterc icin büyük bir hicap 
mevzuu sayanlar vardı ve bun . 
!ar. Münih anlaı:ımasını da iyi 
karşılrımamış olanlardı \'e hUk\t. 
meli şiddete boyun eğen bir si. 
vnset takin etmiş olmakla it. 
ham ediyorlnrdı. 

Fakat. hükumetin Bizz~t. ar. 
tık nfünih anla.5ması gibi bir 
hareketi kabul edemiyercğini, 
Almanvanın sözüne bir daha i. 
nanmak caiz olmadığını söyle. 
mesi. "uyuşturma sivaseti .. nin 
tamnmile sona <'rmiş olduğunu 
~östcriyordu. Bundan f'onra ln. 
fTiltcrenin t.akin cdeC'C'{{i f'ivnset. 
Almanymun hareketine bağlıydı 
Chamberlain'in nutkunda dedi. 
ı:rj gibi: 

''Bu, (Cckoslovakvanın iş~a
li) bir maceranın sonu mudur. 
yoksa yeni bir maceranın başı 
mı? Küçük bir devlete karsı bu 
son taarruz mudur. voksa bunu 
cli~erleri de takip edecek mi? 
Ve maksat. kuvvetle dünyayı 
zant"tmck midir?.,, 

Çekoslovakyanın işgalini, Mü. 
nih anlaşmasına mug-ayir oldu. 
ıYu frin, evvela Fransa. sonra 
lngiltere Berline protesto etti. 
lcr. Bu prdestoları ile, aynı za. 

manda, bundan sonraki bir ta
arruza silahla mukabele edecek. 
lcrini bildirmiş oluyorlardı. 

Çckoı-lovakyanın ioıgalini pro. 
testo eden hükümetlerden biri 
de Sovvet hükümeti idi. 19 mart. 
tı., So~·vct hük\ımeti. Moskova. 
daki Alman elçisine Almanya. 
nın bu hareketinde haklı sayıla. 
mı •acağını bildirmiş ve şunları 
mı.ve etmi§ti: 

"Sovyct hükumetinin nazann
<la. Almanvanın .hareketi, sulbü 
bir tC'hlikeden kurtarmak şöyle 
dursun, bilakis sulh ii tehlikeye 
dil!~ünnUş. Orta Avrupadaki si. 
yasi muvazeneyi bozmm;. Avru. 
pada esasen mevcut olan \'azi. 
:veti gerg"inle~tirmiş ve millet. 
krin emnivetini bir kere daha 
ihlal c>tmiştir ... 

ı.~panya harbinin sontı 

Çcko~lovakya hadiseleri ara. 
sıncla gö1.den kaçan mühim bir 
A vruna hadisesi vardı ki, 1939. 
un hik1i°vesini anlatırken onu u. 
nutman1ız doiru olmaz. Zira, 
ilç seneye ya kın bir Qmandan. 
beri bütün Avrupayı. sırasile. 
Pndişeye düşüren, umumi bir 
h<trp tehlikesi ile korkutan bir 
Jl"esele idi w. sona ermesi, di~er 
b;r harp tehlikesi arasında oldu. 
~u ıçin göze çarpmadı. 

İspanya harbinden bahs.etti. 
fim"7i anlamı~·unızdır. Filhaki. 
ka, tsnınva dahili harbinin ne 
r:ı:ı "n:rn ba c::J adıirını. siyasi hadi. 
rc1"rle w Avrupanın son !lene. 
lc>rilf' \"ak•"<""" :- 1

.; ı ... rı"r hf'rkee 
hatırlar: Dnha Akrl,,ni:r.i. Fran. 
1ıa vı ve biitün ,.,.ı:ı r'hi A vnıpavı 
t"'hdit eden safhalar g&teren 
Franko isvanı 18 temmuz 1936 
da bacılarrpştı. 

tik ı:;cne icinde Madr'tin ka. 
p•lnrına kada·r d:P•ı\nan FrankÖ. 
Cl'lar ~chri alamamışlar ve ls. 
panvanın merkezi - daha son. 
ra Varl30\'anın almanlara karşı 
l!'i:istPre~<ri mukavemete benzer 
bir şekilde ve daha uzun mild. 
det - yadanmıştı. 

Daha evvel 
0

hUktı~et merk<'. 
7.ını .naklettikleri Ba.raelona, 
Madrilt('n daha evvel etrafın 
Franko lmvvetleri tarafından 
çevrilmesi üı.crine, müşkül bir 
vaziyete düşmüştü. 

Barselona 26 kanunusanide 
Franko hiikumetinc teslim oldu. 
Madrit ise daim iki ay mukn. 
vcmr>t ctU ve nihayet 2i Marttı. 
tcsliMi knbulC' mecbur oldu. 28 
martta da Franko kuvvetleri 
şehre giriyorlardı. 

(Daha var) 

Amerikada zenginler yılbatın
da yalnız doıtlanna ve y&kmla. 
rma değil, köpeklerine de bir No
el ziyafeti ile birlikte yılbaıı he· 
diyeleri veriyorlarmı,. Demokra
si hayatında eıki dünya milletle. 
rme ömek olmak için yeni dün
yalrl:-r bu ıene bu yoldı. biraz da. 
ha ileriye gitmi,ler; fakir kimse
lerin köpeklerine de böyle bir zi. 
yaf et verilmek üzere kaıabalann
dan birinde bir hayır cemiyeti 
kunnu,lar ve faaliyete geçmit
lcrdir. 

Tevekkeli babalarımız: "lnaa. 
nın kötüıü olmaz, meğerki züiiirt 
ola'' dememi,lerdir. Zensin Ame. 
rikllnın bu hali karşıımda A vru
pada açlıktan yiyecek milletler 
arayan memleketlerin yılbaıı 
manzarası ibret alınacak bir te· 
zat tııbloıu te,kil ediyor. 

HASAN KUMÇA YI 

Yerli çocuk fi,mleri 
yapllacal< 

Çocukların fikri terbiyelerinin 
yükselmesinde sinemanın mühim 
bir rol oynadığını takdir eden 
Ma"rif Vekilliği yurdumuzda ço. 
cuk terbiyesiyle mütenasip film
ler vücuda gc:tirmeği düşünmek
tedir. Bu filmler, muhtelif Avru.. 
pa çocuk filmlerini montaj yap
mak suretiyle vücuda gctirilece. 
ği ~:bi, yerli çocuk filmleri de te.r. 
tip edilecektir. 

Çocuk filmlerinin çevrilmesin
de dikkat edilecek noktalar bu 
filmlerin mevzularının milli ve 
yurt mevzu~arından olmHJdır. 

B:ı filmlerin sinemalarda göe
teı ilme işi ayrıca halledilecek ve 
ucuz fiyatla talebe matinelerinde 
gösterilecektir. 

Film ı;ı:yrctmek üzere talebe. 
lcr. ya öğretmenleriyle birlikte 
~rup ha1inde, yahut tayin edilen 
cocuk matinelerinde serbest ola
rak sinemalara gidebileceklerdir. 
Çocuk filmleri günün ve hıftanııı 
muayye:ı günlerinde gündli.ı göı:.. 
terilccekrir. Vaziyet tetkik edil. 
ll'tktcclir. 

Ayamama çiftliği civa· 
rında · ıular taştı 

İstanbul - Edirne arasındaki 
asfalt yolun Y eşilköy telsiz iıtas· 
yom.ı civarında Ayamama deresi 
üzerinde eski Ayamama çiftliği 
sahibi tarafından dere: üzerine ya. 
pılan su c1cğirm,ni bu mecrayı tı
kamıc:, sular <;ayını. cloğru ta~ı~
tır. Bu suretle sular asfalt kısmı 
kapadığı için scyriscfer dün bir 
müddet durmuştur. 

Görüp düşündükçe 

Fel8ket içinde 
Türk büyüklüğü 

Eı~L.iıwanclan nrt ık kati ha herler ~<'lnıeğc başladı. Dün. 
ıııııhR)') ile \'C idri\klcrinılzle <.·anlandırm&ğa c;ah~tığmıız halle
nin knnlı pt>rdt'lerini, ~iınıli o ı;nhnede yaı;;amış, yaralanmı' 
olanlnr kaldırıyor. 

1"<>1:\k<>t rnırıtnkasına \ 'Rran gazetedl<'r, hir yandan kendJ 
:~ciı·ii-:olt>l'iııi yazı,·orla;, hir yırndan da z<>lzelenln içinde yaşa. 
)Unlanlnn dinlr.cllklerlnl anlatı)·orlar. 1'ırnaklariyle k•zdtiı 
toprnklıır altından oıtlunun <.·enazesini çıkaran kadın, İsmet 
ı ııfüıw n<>: 

- )lehmNllm i>dii. O ela al'k<'rdi. St'nin oğlundu. 1klmizhı 
ılc hn':'ı snl;: olsun, nılll<>t yaşasın! 

))('mi-:;. Hem kendi ağlamı':', hem ctratrndakilerl, hem 
CuıııhıırrC'isini a.j::latmış. 

Uen, hu hAdise karşısıncla <>ski dhıınglr atalarımızın o 
t>l'i':'ilrncz Jrnhramarılık mirasını ır;iirdiinı. lc:im, pek muhtaç ol· 
clujl-um tesellinin ayclınlıf:lylc yıkandı. Hunu, milli bir gurur• 
il\ ya:1:ıyorıım. 

Yine im ft'lAket hllbcrleri arasrna sıkışmış yüksek bir hA
ıUse clRha ,·ar: 

Şimdi Ankara ~lemlekct ha.,.tahanesindc )·atan Erzincan 
hakimi: 

- KıyRmct koptu .sandık. lçinclt>n c:ıklıklar kopan enkaz 
arasında kaldık. Deni, karımı, çocuklarımı mahpuslar kurtardı. 

J>lyor. 

:- K ı sa c a : .......................................................... ·-··· -··-·····----1 

!çatalca yolunda işliyen otobüsler! 
ı 

lhı, iistiincle c:ok cllkkatle clurulrnL"'ı lı\zırn gelen hlr hldl· 
secllr. içinde, milli s«'dyemlzin yükıııekllğl yaşıyor. Kendilerini 
c;atlak du\"Rrlar, c:iikmiiş çatılar ara..;ına atanlar, i'ilümü ır;fizc 
nlarak, c·an kurtaranlar, zelzelt"nln ha';'lachitı d.aklkaya kadar, 
""n clüoı:manı .sa)·rlan birer mahkumdular. İn.sanlık haklarından 
.-oyularak zindana atılnıışlardı. Kimhilir belki içlerinden bir· 
ı;oj:ıı dl\ ~ipliklf'ri hükmii, bu ht\khnin ağzından dinlemlşlentl 

ı;-akat sırası ıcellnC"c, yüreklerinde onu kurtarmak i~ln Öliİ· 
mü aiize alncak uh·i bir heycc·an cluydular. Korkunç yıkıntıla· 
1·111 arasına atıldılar ,.e işte hirc:ok )'tırttaıınn sa.ğ kalışlarını on· 
Jara borçluyuz. }~ı;eli ad.alrt terazisinde .. ha)·ır,, la "şer., tartı 
IRrak hiikiim verilir. Çok kere bir suçun günahını, bir hayırın 
SC\'ahı ıidf"ril', 

Evvelki gün K'üçükçekmeceyi yağan yağnı:ır. durllyor; 1'C mU§lcri alıyordu. Bu otobi~lcrin 

lar dolayı.sile su bastı. Bütün ?ıakil va~ıtaları hareketlerinden bir nıiid<lct sonra yolım tıkan-

4lemedi; seyrii.sef cr durdu. lstanbul ile Ça. dığııulaıı gıiya yeni haberleri t:annı.1 gibi stop talca arasında işleyen otobüslerin bunu bilnıc. ctmcdiklcriııc 1dmiıı ~Uplıcsi o1abilir1. nir yo. 
mclerine imkan yoktıtr. Buna rağmen Topkapı lıın kapalı olduğunu bilmek, bunu halka sôy1c. 

ı..:ı~arıs::::.::talcaya gidecek bir i1.."i o~~~---me_m_c_~:::::..~.::~~-~-~::: •• ~~:~ •• :!~ _ 
Endnc-an mahk6mlarını - insan adale-ti, kanun teorazileorf 

ne c1erlenıe, deıdnl.-r - ben, biltiin l[iinahlarından ıuynlmış gfr 
rüyonını. Dun<.la milli gurunı olı:pyat•Ak hir büyüklük Tar. 

H..lJUU ~tiH..A ~EZCl1't 



Mahkemelerde: 
1 

istanbulun fela~et 
- 69 

Yemenli Galip 1 T b •• 
Etganl beraet ettı e e f f U 

qörmüş vatandaşlara yardımı J ~ r€! ~ ~r;ı 
ı .~~ro m ktarı 233 ~@OOe1ss~~©· 

Oç .aya yakın bır zamandanbcr. 
amı olduğunu iddia ettiği üç 

kadmla beraber Perapalas otelin· 
de bedava yaşayarak Uç bin kQsur 
tıra dolandırdığı iddiasiyle asliye 
ıseldztnci ceza mahkemesine ven. 
len Yemenli Galip Efgani1nln dün 
muhıkemesi bitirilmistir. 

Po'lis ikinci ıubenin tahkikatı 
etic:esindc Galip Efgani'nin Ye 

men tebcasmdan olmadığını, ya 
ında üç ecnebi kadından blrlsilı 

,.unda evl .. ndiğint, fakat nikahı· 
"ltn tescil edilmediğini bildircr 
vrakın okunmasından onra 
ınüddcıumumt guçlunun eczalan
ıimlmasını ıstemi~. fakat muza. 
ere1 c çekilen mahkeme neticede 

Galip Efganin n b raatlne karar 
vemuştir 

Perapalas otcb sahi ı r1ısbah 
arzu ederse hukuk mahk me 1nc 
müracaatt serbc t bırakılmıc;t r 

Maarif Vekaleti bir ki 
tapçıyı müddeiumumili

ğe şikayet etti 
Dun, Maarif Vekaletinden 1s

anbul müddciumumili~ne bir şi.. 
klyet vaki olmu , Babı!li kitap· 
çılanndan Semih L<itfi.nin "Maa
nf Vek!lctinin ne1riyı.tı umumi
ye bayiliğinı aldım" §eklinde ba
zı sirkUlerler bastırarak vilAyetle. 
re g<Snderdiği, halbuki Mnarif Ve
?dletiyle bayle b!r anl s.ması ol
tnadığı blldfrllmlştir. 

Milddeiumumılik işi tctkık 
ba~lamtstır. Semih Liitfirrin suçu 
ticaret kanununtın 59, 64 ve 65 
mci maddelerine temas etmekte
dir. tı katileşlrse ticaret mahke
melerinden birisıne verlleeckdr. 

--0--

Bıçakla adam öldüren 
katil tevkif edildi 

Evvelki giln FcriköyUnde aynı 
eYdc oturdutu mcnrcı Am adın. 
da birisini bı~kta karnuu de e· 
ek öldilren amele KAmiJ. dün ad

liyeye teslim edilmiştir. 
Birinci ıulh ceıa mahkemesin. 

e aorguya çekilen katil, vakııyı 
8y1e anlatmııtır: 
••- Ben ,Azizin evınde kiracı 

larak oturuyordum. Birkaç ay 
evvel Mc:r;ıuka adında bir kadın· 
la da orada evlendim. 

Bır mUddet sonra Aılzle ara. 
muı açıldı. Bana evden çıkmamı 
&yledi. EJyalarıınt top tadım, fa• 
at kan çıkmamıza mam olunca 
vuge~m. 

Bir akpm eve gelince cJyalan· 
mı sokakta buldum. Kapıyı açma. 
dılar, karımı da ve~ler. Bir 
mUddet a8ylendlm. sonra bir ır· 
kadıuıımın evine giderek yattrm 

Vaka akşamı tekrar Azize gL 
derek karımı ve evde kalan C!Y•· 
!arımı istedim. Arlz: 
"- Ne karını, ne de cşyalan· 

nı vcrmiyeccğim l" diye küfrede 
ede dışarı fırladı. Elin\ie de bir 
saka &opaaı vardı. 

'Ozfrlme hUcurn ederken 12 ya. 
ındaki oğlu Orhana da içeriden 

bir bıçak ~etirrneslni söyledi, Ço
cuk blru: ıonra btçalı getirince 
kapb ve hamle etti. Fakat ben 
dal ıt evvel davranarak kolunu 

UktUm ve bıçağı alarak kcndiııL 
n1 8yle hir öUrtUktcdlm. Ncrt!ııi· 
ne aptadıftımı hatırlamıyorum '' 

Katil tevkif edilmi~tir. 
o 

Bir ihtiyar yatakta 
bayğın bulundu 

Ferikoyunde Sadi oka ı 27 
numarada oturan 7 5 yaşlarında 
mutekait flalıl o lu Ahmedin 4 
gUndcnbcrl dışarı çıkmadıgını 
goren komşuları merak etmişler, 
rabıtayı haber vermlşlerdır. 

Kapıyı kt arak eve ~ıren poliı· 
el' lhtl} an ~at kta baygın \){r 

halde inlerken bulmuşlar, heme~ 
hıuıtahaneye kaldırmı~lardrr Ha. 
de veremıyecck bir halde olan ih 
tlyan bu hale getirenin kim o1dı 
il hakktnda muddciumumilik ta 

rafmdan tahkıkat başlanılm 

tır 

--o-
Jiletle ceza verilir mi 1 

Niıanlm Kankliyayı iki ~ıın 
vnl Beyo lunda birisi ile: kolko
t gcıcrlten rcrck jiletle yü.ı:Un• 

1cn yarılıyıın Ekrem diln bjrinc:i 
uJh ce~a ım.hk mesi tım,rınd'n 
cvkif cdiJmi tir 

Suçlu: 
•·...,. Nipnlım ihanet et ı, Ce. 

zısmr verdim I" demi~ r. 
• Mehmet adrn a bir motorcu, 

Romanyadan relirken motoriylc 
'\T~!:me ve M hm\:• dındı iki 
··~•yt ~· J' e T •leh r'\Jtl 1l lçlnt 
-"krM" StıÇ\lnc1ın n ıdliyeyc 
u•ı., •dilın • ftir 

bin lirayı geçti 
Polonyalı l ublin 

gönderiliyor 
18 milyon 
mınfakasına 

l htanbul mlJU yardım komıtc. 
~i dUn villyette vali ve belediye 
rebd Doktor LQtf i Kırdann re. 

80 bin Yahudi 159 bin Almanla 
mübadele edilecek 

Bcrlıner Boersen Zeilung"' d ınUoar den bir makalede 
hnanların l gal ettikleri Polonyada. yaptıkları barok tler bU. 

yük bır ıftiharln ~az:ılmakt.ı.dır. Bu uet den "ğrcnildiğin gö. 
r biıtün Poloı ) hl&r bugilnku bulundukları yerlerd n k&ldr. 
nlarak Sovyet Rusya hududun yakın olan ve Lublin civarında 
kendileri ıçin tefrik edılmi§ bir kaç bin kilometrelik kUçük bir 
sahaya ürUlm kt.cdırlcr, Almanya bütUn Polonyalıları Slav ol. 
dukları ıçin temiz ve hi.klm ırktan saymamakta, onlan yalnız 
ucuz ücretle çalı tırılan ı§çiler olarak kullanmaktadrr. Diğer 
taraftan Alman ırkının safıyetine halel getirecek clı1aycUcri io
'eyen Almanlora kat'§ı şiddeUi tedbirler alınmaktadır. Bir Po. 
lonyalı ha.rp e!irile iLŞıkane münasebette bulunan bir kadın dl. 
ı:-erJenne 1bret olsun dly Nnd mahkemelari tarafmd:tn 10 ene 
h pse mahl um cd lmi tir. 

D ~er t r ftnn Da· y Her ld aı.cte i yırmi senedir Al. 
manyal n ; rl omi olan O 000 y\Lhudlntn Polonyruun son ıa
mıındn Soı.:y t Ru y ya iltıhak eden kı mıno. önd rllec #lni bil. 
dırtnek~d r Sovyct Rusy ya g d n yahudil r p ralarını ve mal
ı rını bırllkte gotUrebileceklerdir, Alm nyad y ıya.n takat Ga. 
lıçyalı olduğunu isbat eden her yahudl, -temerküz kampın.da 
bıle olsun- :yin Sovyet Rusyaya geçmek ealAhfyetfnJ ha.frAir. 
Bu Sovyetlerle Almanlar arasında yapılan yeni bir anlqma ile 
tc:sblt edilmiştir. ı·aınız Almanlar bu yahudlleri Sovyet Ruııya.. 
y kalan Gallçyadaki Almanlarla mübadele edeceklerdir. 80,000 
nıhudl ne mübad~lc cdılecck olan lmanlar 159,000 ktıldJr. 

Harbin çıkardığf eski bir moda 
Harp baelryıı.Iıdanbcri bazı memleketler<!e vUcut ve kol· 

lam. işaretler çizmek, yazı yazmak, Jcktrikl ntoan koym k 
modası yeniden meydana cıktı. 

Jj.ıµ:p CEUlhMl-M evkedlle.ı:ı N.zı m&ıl•U•rln pncıerl gü• 
ll 'c kollarına birtakım işaretler hlkktne başlamıotır. Btın· 

ı r, blr kaıa •ukuund\ .ıüJ.e '&:ııeYgHlleriuln ıny&bllmıt rl 
fçln bu u8nle mllracaııt ediyorlar, Pek ook reocter kendl lılm· 
Jerlnf, bazı] arı dıı M\'gJJJ lcrlntn . karılarının isimlerini yaz· 
maktadırlar. 

3 • 1 - 940 Çarşarr.-::=-. 

ayarı, 12.85: Ajana \C meteoroloji ha m Ştn 12 aoı J rogrum \C momlelu:t aut 1 ALEMDAR sine a da 
ber1ert. 12.GO . Türk ıntızıg-ı <Pı.ı TOSUN PASA 
11.30/14.00: Mll.zfk: Kllı;Uk orkt!3t.ra. Türk Filmi 
18 OO· :rrograın ve uıcmJC)(et aaa.t 
ayuı, 18 Ofi• 'l'Urk m~!f: Ç.atantar. 
Veclbc, Kemal Niyazi Seyhun, Cev
det Çağla, lzzetUn Okte. ı - Oku 
fanı Mc!har t S.p&k, 14uatat& Çağ 
lar, satıye. 18.M: Serbest ııaat. 19.10 
Mcrpleket saat BYJin, Ajarnı vç ıııetc 
<>roloji haberleri, 19 80• TUrk mU%ığ1 
Fl'Şll hoyeU. 20 ı:ı: KODU§flı8, (D~ po. 
liUka h!dtae!erlJ. 20.30: Tem&J: BIJ 

c:ı..nt tnetlllMl. 'aNn • ~ Sayıt 
21 00' S.rbM IMt- ~J.JO; KOl'IU§l1lll" 

H~wıı sxntı. kutuıu 21.ao: MlnUt. 
RiyaseUcumtıllt bandOl!Y ( Ş~t; Jhao.n 
KQnç"r) "216. M.eml lt t aut ayan 
Ajanı haberleri• Zfraııt; ~am -
Ta?ıvlllt, K& yo Nukı,ıt borısaısı 
CFlyat). 22311, Mllılk 0<14 mtı~tt 
(Pl) 2a 00: MUı:ik: Ca~bJnd (Pi.) 
23.ı5/23 80 Ytı,.ınkl program ~c kn 

Pini!!. 

General Ziyanın 
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ŞEHtR TlYATROSU 
Komedi kısnn b\ıgün gtın. 
dUz H te: Q0C1Jk 'l'tyat

roıru. <lece: 20.30 da: 
Söıt)N JU ~J 

• • * 
Dram kısmı· 20.30da; Ha)at JUba4tr 

H..\U( OPERE'l1 
au Akf&ın. (ne'Y• 
nJltJ Qloeff) ft/l/ 
o.o Cum~ Fel'1rtt. 
~dclne )'Ardım ger 
cl!Si; (Tarla im 11) 

Tcıtf ile 
o 

OriMAJ, AHIR 
" lktncJkAııun perıembc 8eı1kl&§ 

Yeni GUrcl .ı11elllamıd• 
ö~nnıuı;N KD! 1 

BUyUk operet 4 perde 

• cenaze merasımı 

Ettki llarb.zı Nrırlcmndrı a norol Zi11a Kutn(lk'ın cenaze 
mero..simi dun k"llrr.a'!tıd4 ılara mah ıı~ '81Wrt r ~mk: 11apıl. 

""'' w.r.rh.um e-hııaübo,fınd • ouındcn ko.kl.m~ra'I.; nanuızı 8c
•ııı•-.• ,,amfi.W• kılı"dıTctfı>t ammı t:eıurc Ush-ütl.ara geçırilerck 
T<ar~,..rnı met me-nrlığıncr d('ffl dılrrıi~tir 

isliğindo toplanmı§t.:ır. But tUc. 
carlar ve sa.nayi erbabı villyete 
çağırılmıı. teberruları tesblt e. 
dilmf§tlr. Pua.r gUnU akoamma 
kadar teberrua.t 183000 Ura idi. 

Pazartesi akoamma kadar da 
42369 lir& teberru edllmff, bu
nunla pua.rteal akp.mma kadar 
yapılım teberru miktarı 17M69 
linyı bulmuıtur. Dün çağınlan. 
lar da 157:576 llra teberruda bu. 
lunmutlardır. Teberruda. bulu.. 
nanların lııtmlerinl vrmyorm: 

Emniyet HJtdığı 5000, Anado. 
lu Sl~orta Şirk ll 2000, Ticaret 
Oda5ı 10000, Alınan Siı::ortası 
İstanbul mUmesslUi~I 2000, A. 
takıade 1000, MılU Rcustlrans 
5000, Osmanlı Banka.ı51 10000, 
~uri Kavakoğlu 1000, Şerafet. 
tin Alemdar 1000, Kınacı Şakir 
ve şeriki 1000, Nafiz Özalo 200, 
Şarkı Ka.rip bankası 500, T-11-
sJn Sermet ve oertkl 400, Kııa
ros ,lşanyan 600, Ford Accn. 
tcsi Muhittin 500, AUama.ıoğlu 
200. Turyağ şirketi 1000. Şen.. 
ger Şirketi 2500, Akit Yazıcı 
:500, Mesa:ieri MariUm 500, Çu. 
ha.civan 500, Vitollcr 2700, Bal. 
:va Maden Şirketi 300, Fethiye 
Maden Şirketi, 1000, Singer 400. 
Nikola Mirap 500, Tütün Limi. 
tet ŞJrket.l 2000, Papanın le. 
taııbul vekili 3000, ManueJ Spor .. 
ta 1500, Doyçcı Levaııt Lin~ 
SOO, Müh.,ndiıs bak ts()O, Huan 
Arkan 80 çuval un v~ ŞOO lira., 
Artin lnceciyan 100, Nannııılu 
2500, hak Horasancıyan 1000, 
Mehmet La.ğınoğlu 1000, .Arif 
Molo 7GO. Tolokvan 400. Türk 
Amerikan Ticaret Şirketi 400, 
Manok Kapancı 100, Antalya 
Amban 800, F. Mukof 500, Na.. 
zil Kiztm ~. Refael Elençovil 
1000 lJr. Bundan ~ka on bin. 
lerr.e adet giyecek vertımı,tır. 

Dün Gil"e8una giden ıhht he.. 
yetJeri reJıi Rifat Bekma.ndan 
J;lumbıpnaar ~na Dlla!dle 
valı v belediye reisi Dr. Uıtfi 
Krrdara b!ıı telgraf gelmi§tlr. 
'Bunda "övle deniyor: 

GlRESUNDAN GELEN 
TELGRAF 

11Ncl11i Gi.resunda nutua uyi. 
atı yok. Şibfnkarahiaarla Alur. 
ca'da hio ev k&Jma.mııw. Bura. 
larda 1428 ölU 800 yaralı v r. 
Hemen çadır, battaniye, ll'az, ._ 
yakka.bı. elbüıe gönderiniz. Ay. 
nca 2000 Ura.ya da ihtiyaç var. 
dır.,, 

Bu telgraf Uzerlııo &rhaJ tel. 
gra[ havaleııile istenen para 
gönderilmi§tlr. Giyecek v., yiye. 
cekler de iki gün zarfında gön. 
deril~cektir. 

Bundan bııka Ordu Kızılay 
relsi Yek tadan da valiye bir tel. 
Kral gelı:nl9tir. Bunda. da §8ylt 
cien.lvor: 

''DumluoınaiJa gelen imdat 
heyeti ıehro çıktı. Muztarlp 
halk \•ef.e.k!r ve mU§flk ıstan. 
bullu kudeklerbrılıin ıztrraph 
Yiireklerimizo fenJ:ıbk serpen 
:vardrmlarındM dolayı minnet. 
tarlıı?ını yUk ek ıahaiyetiı>lze 
arıedcrken ııçıkta kalan biıtler .. 
e fellketzedenln ihtiyacı olan 
di~ekli v.~ dlreks1~ Ga~ırların 
!cılen gonderilrneqf rica olu. 
nur.,, 
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Gümrük, Denizyolları 
ve Liman ı~Ictmesinin 

yardı~ları 
Giımrükler başmüdürlü,?U, de. 

nizyolları umum mildürltiğU, ti. 
·nan i~letmeleri unıum mdürlij.. 
'lU, ı:rllmriilc rıuıhatv.a basrnü .. 
dUrliiğü memurları da. feiiket. 
1.cdelcre yardıma kp.r;ır Vfnnig.. 
terdir. ı .. iman ı~ıetmelerf umum 
mUdUrtuifU dUn "Kızılava. 1000 11. 
ra. vermiijtir, nu yekUııun bq 
bin ltraVl b\llacağı anlaısılmak .. 
tadır, Muba!az:ı. b~UdUrlUln! 
nıeınurlannm v rdrnu da 1000 
lirayı ~§~n'!.tktedir, 

J}enızv<lllıtTt mt-mmiaTI topla. 

~ udırcan K aı ı 
Matanyo onu gördiı. Dondü ve mandan da biri&ini bana 1 

elini sıkarken g~ km gösterdi: mi§. Yaln1z bir 9eydcn kor 
...... Kızım Elissa... Faşistlikte rum, eğer başı bo§ kalacak 

benden bir santim aıağı değildir 11 doıdotru Mıı.kalleye ..,. 
Emriniıdc çaltıırken bunu ar. • Bu hayvanlar yollan çok b~ 
Jıyaeık ve bana hale vcreceksiniı. bcrliyorlar Aynldıl:lan ye. 
Kederli olu§uu baıka rnlna ver- fıruıtta dönmek istcrlcrısıt• 
meylni:& ı .. Buraya ecJdiğine çok ralay Pizanonun atı böyl• 
memnundur. Yalnrz, annesi •• Ge. ya ... 
çen &Ün öldü de... Bundan 10ma Doktor bunları dikkatle 
onunla birlikte düımanı karıı da· miı ve sormuıtu: 
ha büyük bir kin bcsliycruı:. ÇUn· - Sakın ıinyoritayı o 
kU bir sevgiliyi o dü§man yUıün. kaçırmasını .• 
den kaybettik. Genç kızm yl1.z11nll asssit 

Doktor ııvutucu söılcr ııöylil • nltılım ımnm~tı. Bu sor~ 
yordu. rine Matanyonun lcorJcaa 

Fakat genç kız: bunlan duymu· bshıettili atı vermekten 
yordu. O babaırr:a d8nerck tun· çcceğlnl aanaralı: lralbi h 
lan MSylemek istJyordu: Fa.kat nµralııy gUldU: 

- Ben acnin kızın delilim... - lt ç defa b:n de, 
Adım da Tııytudur. Artık eh:e de bindik. Sırtındaki ınıtn; 
hlı-met edemem. Bu bir alçaklık nne kayıt ve prtaz uyıtY 
olur. Bize saldıran sizsiniz. Hangi ra.d&n biraı zaınsn geçince) 
Habc~li ıiı:in malının, hayatını .. bii burayı alıpcak, kaçnıl 
u ve toprakluınrıa gö• koydu' mali hiç lcalmıyac&lrtır. f. 
Bu giln-1\sıı:, sU!hsıı: ve kendi bu cihetlerden hiç kor 111 
yoksulluğunu gidennlye, mcdc - Eliaa ertesi lkıam at 
niyet yolund3 ilerlcmete çalı§an sin• çıktı. 
halin boğmalc lstiyor$unuz ı Ha· BUtün korkusuıluğa 
be, illkesindekt birkaç köle ve Matınvo kendi neferini 6f 
cariyenin ıine!rlerlni kırmak ba. la birlikte göndermiıti·~ 
haııesfle milyonlarla Habcgt zln • ~en~ kuı bir kıttra bin?P-. 
elrc vurmak, öldürmek f5ln bu - bu nvalhyı ekmekte hl~.~ 
rııya geldiniı !.. çekıncdi. Atının dUginle~ 

Kcndiatıri gUç tutabildi. ~etti: yelesini okşadı: 
Onun ııkılan yumruklarını, kr doğru eğilerek dedi ld: 

adan çenesini, parlayan 18zlerilr - Habct··· Hıbeı ... 
kızaran yllziln U asıl mıınaalle Haydi ••• 
görmüyorlardı. At kulaklannı ileriye 

Ba§heklm: Klınedl ve d5rtnala kallctr· 
- Blrka) gUn dinlenmelisiniz ı. 

Sld hemen ite ~~latımam. 
Dedi. 
Matanyo atddı: 
- Jiayır, hayır ... Doğru değil .. 

tı hıunı avutur: bot kahraa daha 
fena oJqr, daha ~<>lr liıUJUr .. , De .. 
gn mı Ellıı.&a 1 .. 

Bu ses, bu isim onu her defa • 
ıında ıinJrlendirly<>rdu. 

- Doktorun verdlll lrinl kul· 
la.nrmk isterim; aahldc.n çok yo· 
ruldum; ldlnlcneyirn. 
Matanyonwı canı alkılmıgu: 

~t ~ •IYJeP.ıros•..-DH. 
. tor cevap ve\dl· 

.:_ Zaten buruı o xadır ••kıla. 
c;ıı,k bir yer dc~lJdir. Geıenum 
de ... Mcıcl! Mbahlın veya Q • 
pmlan at gcılnt:!Ji yıpıııak pek 
bot olur ••• 

GCll~ kısın göıledmlc bir tim· 
;ek par!Jdı: 

- Siı\\ çok te9ckkUr ederim. 
doktor ... Bu dü~tince çok botuma 
ıitti. 

- Eğer lOtf en kabul edcroe -
nlı ben de elıe arkadathk edcbl. 
lldm? 

Otuı yqlınrda, yüıııklı ve 
cllıel koııu!AO blr •damdı bu .. 
Son şöıJerl şöylerkcn gtsılerinde 
blr Amlr veya arkadagtan ıiyade, 
kur yapan bir erkeğin büı~lan 
vardr. 
~ Siıi İfiııiıden Jlıkoyınıyı -

yım. Saııınm Jd etre.f ua bir kor -
ku yoktur. 

Doktorun cevap vcrrneline 
nkıt kahnıdı. Mataııyo l1cmeıı 
atıldı: 

-- Bizim (ROllll) nm dvan 
kadar emniyetlidir. Geçtiğimiz 
yerleri iyice ~rr.izliyoruı. l3u.na 
ıüvenebilinıin 1.. Sana bu gcıin -
tiler ;,in benim remi atımı vere . 
ceıim. Gi.inl bir Arap ıJtı. .. Ocnç 
YC bir insan l@dar ıekj, inşan kı· 
dar ardayı;b... F'ızlı olarak bir 
insandıtn daha uysal! .. 

l>o-:ktor üzUlmUıtil. 
Matanyo ona dönerek ilAve t:t· 

ti: 
..... Siı de i1fA meraklııınıı p • 

nırrm. Sahiden e§liı bir )1ayvan. 
drr, Ras Ouksa bf§lr\lmane«n gı· 
neral dö Banoya f>unlarıt.ıı do -
kuz ta~ h~iyc ctmlg; hlıku . --._......-.--...... 
dıklan pıı:raları bu~Un verecek .. 
terdir. PH?er ttl.raftan gUmrUk. 
1er idare!J eatış ıun'oarlp.nnda 
b!rlkmtş olan 200 kalemden far.. 
ti\ c~aları bı,ıgiln Kızılıya vere
cektir. Bu ~n,ltır arasmda pıı.. 
muktu mensucat. elblselel", Yün 
kazaklar, a™ka1nla.r, çoraplar, 
nıeMlller vardır, 
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lstanbul fabrikatörleri. 
n.in yardımı 

1stA-nbu1 fabrikatörleri ve sa. 
na.yi erbabı ı;IUn sanavi birli~in_ 
de toplanmı;1ar, zelrel~ f elAket. 
r.edeterine vapaeakla" para yar. 
dımlmnı hra~Ja~ırırıı§lardır. 

Sa.n&yjcHerdeıı bir Jusmı :ve
ntd~ "'1yeeelt ,.e g!vecek ~lSn. 
derer;e~Jt!'dlr, t>f~erlel'I de 1'u
tt'Ü?ldtm itibaren pıra yudımma 
başhvacaklardır. 

Tali ne gUıel gidiyordıı
Ocnç lnı toprak ren el t.;;, 

ğl, kolonyal ıapkuı ve kl1 .. 
b!r a;8nüllüdcn farlçlı de~ 
tıtt UstUndc g8ğsUnü ecrin 
g~ra vererek kanının aur· 
!}fne ve l@lbinin eesine uY'1~ 
BUyUk bir heyecan duyu 

- Tcs'\dUflcr ne kadar 
etti. Bundan onra da öyle 

Diyordu. 
Gc5itler, dallar ve vadlJef 

kad• kıldıkça alır ve aıınntd' 
h4vadan. biraz ıç1khğa 1

1 1'0f gtblydl. Bu ~d! lıt 
1taral;o11uını v.etdiği ıamas' 
rıınlık iylce baatmnıt ol!,t 
Yolun en gUç ve korkulu 1 
ten orasıydı; nöbctçileriJ1 tO 
lenmelerim: imkln oıama#lf• 

Kar•nlık baatı. .JJ. 
Şimdi atuı ayak .W~'. 

bal'ka hiç bir gUrUltU d\Jr'"'" 

yordu. ' 
(Dtı1MI ~ 

Ellerin Dili ~ 
Y~ Soklufodll' 

e(ln sircmecfı. Ozilr diJ(l;'IJ. _A 

•VAK 11 
c;u~eıcde cıkım t>utün yJ
resimlırip hukuku matıf 

ABC. n•· r~ıUt' • " 
lltmltbl ıu,,.I'" 
''""'' "'''" tJ A,Fhk ü3 lltl' ; 

3 aylık tac>O 4sı , 
6 ayhk 473 ,..O 
1 plhk OCH) l ft(J0' :-ı 

J ıırıll'den Hıılkan ttır&ıti~ 
a~ dıı 01111 kLru ılu~uıur 'ti: 
bırlııtıne aırnıı~en \erı .. rr ~f 
\'"'"''" h11 ı•r lııırıto; aarr.nırd~ 
~oone IJ•Yıfını bılıtırd rr':.ıJ 

hlfl n ltılımıt urr11ıını ı!"';s: 
parR"-tnın ouı;ta '"i')» t>ıın"' 
vollıınıa ucretın• ıdare 1tend1 

r•n• alır. ~ 

~~f"'';,~~f;.; ;~n~: ~;#, 
Adrf"ııt ı'l"'M~lnnf' ft~ 

2:'\ 1rnrn~ul'. 

" · '\: rrnETı.~rt 1 

rıcarrl llllnlnrının sırnıtrrı .~ 
lırt '""''"" ·ııJı:ır .. n ılfln •fi~ 
rımlıı fil; le '"'' fnlıırdıı 6 1 
rus. ıllirılıınrn ~avfnılıt t: ılı I 
v• fkfinrfıtfp ~: hırlnrlıf' f 
lııt•lılc vıını "" l!IPt'P ı; 1ırıı1·~ 

Uıl\ lik. cok rfpuımlı il ', 
rl'nl; ti ilin \'PrPnlPrr avrı ~~ 
•nılırmı•lf'r vıınılır nr .. mt il~.., 
rın cıınllm ""'"' 10 kurut 
Tlrııır4 ""''°ti•""" Olrıtrfttl 

KU('lik IJAntar 
fllr rMı ıttt iki r1t'fUt 641· 

ıMaıı li~. rfört rf•fı ı iJ -:, 
rf .. f:ıcı JOIJ liıınııılıır f C tlfp; 
ıllln rnt'nlrrın hlr (fpfa ı 1, '"aıtır. Ui\rt ""'"' ın•çpn ılll" ,, 
fıır.ln "'nıırfarı hcıı lıııru1tl111 
HP rıtıllr. 

\'Akıt tırm ıfol.rı•tlın 44ol _,, 
l;pnıfı ıılıtre :.,.rınlfr ttrıtl 
kara eadıie!lln'1e Orhsnl>r~ 
nındil J\E~IAJ,?DDJ~ .,.~ 
filin norn•ıı ,.,., ,.. lfı\" .:::ı! 
nAn• ınrr.nn• ,,,., •, ., • 



1- YAKl1 

1 Çindeki Japon zay~atı b~r l ·M u h t.e k i r ı e re 
buçuk milyon insan a m a n y o k 

baskını 
~ • <LLJ - DL Egedeki tul~r hi.li. 

Su 
tat&- s:ı.ı.~ yalmurlar 1>_114ldlm-..l! 
~ a.. -.r- nehri yllkael. ~ auı 
~-~ ll•m11 ve biltUn tedbir. 1-tr, • ca....ı) - Odemtt 
•"esyı:::en kazanm mer)leı te Ktras naht)'eetnta tpeara 
•Uat.enıı eıı 1°qhk, Karaköy. kOyUnde '-.ebmet 1tarı11 56 ya· 
tıllrıük e1i> Slileymanbey, Kö.. tında Umml sellerden yıkılan 
Malık.: &Zarlar, Trabr.oiılar. e•tnln aıtuıda kalarak ölınUş· 
'1 naJı oy, Domuztepe ve Söfftt. tur. 
ttiçtık 1Ye8f. kövlerinden bUyUk ne ıuo uç rece yalan ~rağ 
lı§la. k~~ köyleri, Beylik murdan sonra Ttre. Odemtş 
4adll-. amen sular nltm. Menemen, Foça ovalarındak 
~ sular bAlA çekilmedi. Jo,oça ka 

rı ~ IUlan Mudurnu c:a. suınııı Knmtepe mevkllr,dl 
tin bllt1a birleterek bu köyle. mabsar kaİtn 600 koyunla ço 
~ "8 OVa lllezruatmı harap et. banl•n kartarUdı. · 
~. 13e"..._::- bir cöl halini almlf. Manisa - Akbıaır aruıQdıı 
~ ...-uı lc;me suyu olan Sa. tl bl .rı._ .. ~o kanalı da ta .. ..._ r demir kGprtı yıkıldı 
""CU! ~ık y ., ... ,.au. Bandırma trenf aktarma sure 
~ köyt rhıJ &fhk ve Karaka. UJe gellyor. Attltara treni br 
~~:u. de su basmııstsr. gece U te geldi. 

~ı de ~~e: : ~:!.~: Merkeze verilen rna-
~ b~rya setlerinden aşu IUnıata göre . 
~dava~~~ §ehil' mezarlı. Ankara, 9 (Hnsusl) - -palı 

8ıa aı~·~· 1. t ha~.,...da kalan k6vlerln aealr Jıl. Kemalpqa, ımlt 

Çin'ilerin ise i~i milyonu buldu 
Şwık.lng. 2 (A.A..) - D.~.B ron HO bln ktft karbeffAltl~ı .. 
çın barekltı bakkıQda lıa dtr. Bunların yUıde 40 J 610 ve 

bat veren Çin orduaunun söz .rUıde 60 J batp hartcl kalpUş· 
·U11U demlşttr ki: tır. 
Alınan resmi maHimata gö Dllor taranan Qımtır de 

Nı, Cin harekAtının bafın<ı~n ayni müddet ıartuıda S()O tır 
beri Japonlar Çlnde 49 fırka vt ıca yani takriben UÇ ınllton ••· 
u muhteUf liva seferber et '{er sefetber etml•Ietdlr. ç.u-
mlfcrı!fr ki. bunların mecmu hfrbl yapanlar bu rekCuıa da· 
Mr milyon G80 bin eder. hil değildir, Çl1HllertD ıaytatı 

Arnl kaynaklara göre. Ja 
1 

'takrlben tltl mUyon4ür • 
oonıar flmdlye kadar bir mit· 

Rusya Almanyadan 200000 
mütehass·s istedi 

~~. lcôy~ ve ahalhn civar yük. Adap,zan ve havaltılnt baaıuı 
~ .:!. kaldınJmıe ve su &eller hakkında buraya gelen .K.opeaba#, : (A.A..) - Poll bıırblnl ıı:ı~e edtmlyet~ktlr. 
1 "nı k~w.qu!keetne maruz bir mal6mat tuchır: Ullen gaze~ealnln D3rlln muha SovyeUer Blrlttlne ıltmetf 
~ v.rıer de t&hltye editml§. Bu mıntakalarda ş\tpdlyı ,ırt bildiriyor: muYafaltat edttell olan Atmu 

at kadar 22 ölU tesblt edllpılştlr StllllD Alµıap bUk6meUndeı mQtchasıneları tyt para alacak· 
ı.. h~ bulunan 'bu köy • 36 ev tamamen yıkılmış, 301 :rno bin fenci, mühendis ve mu lar ve tarn aalAbl1etıe it göre 

)t la .;wcq tretlrtlen bfr k~ evi ıelJer götOrmue. 632 ev ıu tehasııs ııtemlşUr. Bunlar ~v ceklordfr. 
"8 UVuaıa temin edil • lar altında kalmış, 6 kftprtı yı yet ekoıomtıhll n bllhassı Aİman - Sovy•t t6trtkt me· 

Dehrtn bir Y&rma ıu. lnlmıe, 29 ha;n"an boğulmuş nakliyat itlertıil tanzime me salı!ılnln devamı 6ta!hı taratın· 
~~da defişiklik ol. tur. KlrmastJnın Dur1unbe1 mur edlleceklerdlr. dan At~anrAdan ıa~ıuten t•r 

,..~.tadır n aet1er tahkim olun Ayu, Ada köyleri au altında Derh•l bn mutebaasrılaı t!ımın dethal ya~Yhnaıuna D1b· 
AJıı&ınak' f '!ehllkelf sızmtılan dır. llıJahsur kalan kOylerı ;ehnedlk~ Rusya. Flnlandlya tevt.kltlftıt. f 
ilbıento to çın iki binden fazla sandallarla ylyeceıt gönderil· 
~~a .rbası kulJanıhrnşt.ır mittir. Ada kftyUnden 2 ~oban f · IA d il Parti Meclia Grubu 
~'Vetln::d~~ halde norma] la 200 koyan Jı:qrı.rılmıotır ın an ıyaua toplandı 
~lnıiştir N metre k&dlU Bahkeelrtn GUnan kaıasındıı r'k 'Veri • ehr!n bir ver~·n tarla vo bahçeler 80 altında Sovyet tayyareleri yİn< lk tısa .1,· k o. 
l a)"lerde &ı r:ıeblrde ve civar drt. VUAyet merkezindeki hu &Ahirleri bombaladı zı 
\.~ ~ı• 1 ribat V&"1naması kQmet konatı~ın fırtınadan ..-
ıı:llt ın yt maktadı!'· BUtlln ali. klremtUert ucmuştur. &dremt Kopen!aas. 2 (A.A.) - Natio. r Um Q k Q n URU t ~~~n tehhkevt &11eme. tin Akçay mahallelerini aul•ı nıaı Ttdende ıuetnlnln Lopdra 
~dan hÜ:Ü Tehlike fazla ot bumretır. · muhabiri, Fin}andiJ':?aa tngilU p • • 
~Ilı Ada - He:::kn 'VU~la. d Telırafbane de ıtt altında yardımının halen mUıbet raıesı muza~<.era 
,.. ~etert 90!!esın • tr. Suııtırhk tıtasyon ve ctva bir tekil almakta oldutunu yuı· 
'&enedekil'nenedfbalmfetir. nndakl blnalan IOlar basmış vor. tngiHılerin tayyare, Fransı2. edı·tdı· 
Soft 11.hı IU alanı t1r. Çanakkale hUk6met konalı Jann da top ılndenoek suretiyle 
~ °"Oln da :ar YilzOnden Gey. ve civarı su altındadır. Oell~ mU~terek ııırette hareketleri mev ,....,_., 2 (A.A.) _ C. H. 
~· Gevve ~ altmda kalml§ luda. da btreot köyleri ıu bas ıubehls oldufu anlnttmaktadır. Patti&l BUyWc Mlllet Medlu Otu. 
~ - tlta bu vonu ve Anka mıştır. • Bununla beraber tnıUtere kıtaat pu bu~ 0 .1.940) saat 15 de 
'trı l'lcı& ~\~Jeton hatlanna Kızılay 15.000 lira gandcnnefe amade tt8rllnnrilyor. reis vekili Hasan Saka'nm riya. 
ıi,,,.t.,raıı IUlar ~ vazlfesl .-eren oönderdi Politlkıen ıattteainln Londra setinde toplandı. 
ı.""~ ka,___ Rmtştır. Bu va. • tik def .a .ıa.. ••--'"" Dt ~lidılıt~- :1.tf~·0a1111Yetıdal Rehirtmlzden AilkiLl'a. i (A.A.) - Masta· muhabirine &are, lnıUizlerle a • _,,,_ · 
~ • vy ,.._......___ f Jr ı .... d "'I Fransızlar, t.v-'e Norveçin n"'1c Re6k Saydam _..ketla .... 

"i'• 8'.n+-• '-'""'".Y~V'e ı!t. a eına pata .. asaaın a.. ıu ~ bi b ~ 1d •• J 
lOO b!n ıf'a.ı tahliye edilerek bukını oetlceılnde enl1 katarı tiyatı temin hususunda tqriili r aa aanul\ u.ıtımt 0 u •• ae • :ter lıt~1deferfn.rlekf maki. yurttaşlar;& tık yardım etm•'k ır.nai .edeceklerini ümit eylemek. zele fellketi bl'f'11!1dı bqUM 
ır.~le eınn1 ı:neırr. İzmit vali Uıere Kı"l·Iay tarafından on tedirter. :=ı:= ~= t::_ 
~li enınre mUdOrtbnUs w tief bin 'tra göndert)ıat,tır. Kı S~ 2 (A.A.) - Bu ıece balı 

Er
-~gt-taıı--.~~"~11~Udilril de Gey. zılayın bir mUfetttoı de vaka bir~ yQ.ı ıanmıu daha FinJan· ::ıt" yardım mumnelelednl 

ı -~ mahalllne ııam edtlml•ttr. · diya" hareket etm .. r. Bu ırtıP. Bu -•·• _._1_ ~•--. _, 

1ar her aınıftan insanlardan 11\U· .._ • gua- -- -

zıncand 1 1 1 t 1 tqek1ri1 olmakla beraber içlerin. tere lcabeden cnaplan wnmrten' an ga sn yara ının an al IX arı de en c;otu ·~ldlr. Miltealap haf- sonra Hariciye Vekillaılstn uma· 
hı-. (8 talar zarfında diier aruplann ha· mt heyete beyanatta bulunaeatı-
~~ t.il...L...-,-!'f !_~it I btctü) Diye ~vanyordu. Nihayet bG. reketl mukarttr'1lr. nı ifade etti. ::-vu --.lli9UUD -.... ~ Bir KDnilye gelen Hariciye Vekili 
'~ 16 · tOn mBıkW!tı Ye&ıettk ıavanyı Helainki. 2 (A.A.) - Havas: ŞUkrll Saracottu ton ad hafta 

11.t ~ rtlne .Ortıne kurtardık. Diler iki oda arkadqı- U nk 1lmalde sofuk ~ şid. Affında cereyq edea liyMt M· 
't b.L._. ~ -=a11. •-•- ._.... mm derbaJ aldlklert aalatdıyorda. detlldir. Termomettt aı!mn altm· ctiaeler " mtilakerelere dair ba. 
....._,~ &.._ -" da 40 a dQ.-nDştür ve muhırebe hat .ereli. 
.... ll1ıl ~ aa... . F el&ketzeclelere mem- yalıuz devriye n:Osademeterine Bu balaat "" konularak mtlt. 
llS >ıt+..La eotıık, kurtulan1arm hep. 1 k • _ _.1__ milJJhasır 1rah:aktadır. tefikaft mnamt heyette lrabuJ ~ 
''--::--.. Olduktan lcln e. etin yanumı Helsiald 2 (A.A.) - PlntandL tundu. 
~et---eıı ÇtplaJrtı. .. Titrlye tıt. Anldıra, 2 (Haaa.i) _ BUJün ya tebllll: Kanda, cınpnanın Bundan IOftra bucGnJril ru. 
~k b•-:-~~ baktnıı. Ersbıcanda CSğleye kadar merlrea komitesine yaptı~ı bUtOn taanuzlan.., püs. namenin birinci maddeeini ttfldl 
ın. .. aııa ILAlıtlaıtılf k b~Hirllctı memleket teberruterf 1dlrtiltdUtUnO ve Finlmdiya ln· eden •e ıeçen bafta1d wmat he· 
--...- harabeye ' oca şehir ta· ,unlardır: Edremittctı 17500 llra. taattmn mcvztlerlni d .. h mükmı. yet lçtlmarıda parti lclare be,e. 
~ cl&ırnlift&. be1 ton ~va: Avvabk 4000· Saf. meneştirdik1erlnl bildlrmel:telir. ti:lce t~ biarbıfan komisyon 

11~ BAKACAK ranbouJ 5000; Salihli 2038; Sake Bir Sovvet tanin tahrip edilınW tarafm::!an e1IU1aniıın tetkik o. 
.&~~YOKTU .SlSO: Dörtyol 7310 lira. aynca: ve Fln1andlvalılar. ezcllmle 3 mit· lunması kabul edilmit o&an mftU 

ı "'-'~IJltlnı hıU (80 bin portakal. 231 parfa .. .,.. raJy6ı. bir teyyar mutfak, 400 iktıaadl koruma kaıruftu projeli 
~ .. ~ tJai blll daya. iJri ton ,ıvecek, 16 bq havnn): bı>ut iğtiram etml,ıerdir. üzerinde milMkere apldı. 
--~t kf-__ . taıa Yardım aıadJm. Mara~tan bir vagon ~va: Menin Sovyet tayyareleri, bir~ seh. f Korııiayonca hanrlanmq olan 

' haıı 1<>~ kbraeeye batacak ~.S.000: Afvcn 55oo: Malatya ri bombardıman etmişlerdir. Sivil t1yiha projesi Cberinde ~k bıl
~ ""'- ffenee kendi. evinin 3300: Kırşehir 1000 : Te1drdal5 ahaliden ölen ve yaralananlar tipler aö.a alarak mUtaJeallr beyu 
t-...; etiYor, c&nwıı kalan aı. 4!00: Ka!tamo-u t9.000 Ura n ftt'dır. ettiler. 
lh. .. ~ ~ 20.000 parea ~va: trmft 4700 tt Finlandiya tavvareleri •e hava Saat H.30 a bclar deYlllD eden 
. ....._ blrçıot a. Bu ra: ltırşehlrtner 3000 1rfırivi ba· dafi topçusu yedf bombardıman bu milaakerelerdeıı IOllfa iDi"· 

llllteta, oddıru llSrdOm. C. nnd _._ 1a lard ~ dil~ilrmilftilr ve bu tay. nnaa mibtaceUyedne binaen mG· 
~~~ bitkin ınUthif bir ırac .. yer hanr mrı rr. varebrin dUştUkleri teabit odil· rakerenin .bir an enet lntacms te. 

"it8tf 1&babı tttık. Sab&hleytn Mııır. hükümetinin te· mittir. m1n 1ç1n ayın dardUnctı PlıftllSbe 

( Btl§ ttmJfs 1 incide) tan lmtinıs ettikleri veya verlj 
.arla~ kullanılmaamı ahva. işleri kaıden Jlytldyle yapma 
Jin jc:apl.rına glire tanzim ve bil. lan takdirde 15 gün kadar 
ttll\ bu hususlarda umum! •eya hapis cezasiyle eezalanclmtır 
ktsP,\J her nm tahdidat ve tak· Bu maddeye ıöre mahkam old 
yf~t, memnuiyetJer ve mecburi. lan cezayı çektikten aonn da 
1et!et ••f ırta doğrudan doğruya hşma mUkeUeftyetlne riayet 
Veyi U•aıf veya teala edeceği rea- miyenter hakkında 6 aydan l 
mi wya huıuıi teşekkntler elivlt neye kadar ırilrgUn eentt h 
lüS11m ~eceli '1ya ve mf.ddele- -nolunur. 
ri lıtib9*J •e imale, atıp aatmda Kanundı yuılı suçlar l~ln 
ve ı~klar te•lslne, re&mt veya ecza kanuniyle df~er kanunla 
huiüıf her nm ittihral tubeleri. dahi ağır een hllkümlerl bul 
a1tt •e iı!etmeltrintn mllnferiden dı:~u takdirde o eualar h 
veya birJC1tirme auretfvle devlet lur.ur. 
ldıreri -veya kontroto attrrtcla ı,. Bu kanunı ılSre verilt-n hO 
lettitlT'aine matuf bll<tmum ka. terin masrafı mahkQma att o 
tır ~ tedbit!eri lttihua aallhi· Oıere tamamen veya hlltha 
yettAtdır. , rak nesrine mahkemece karar 

Bu kanun hUkUmlerine ve bu rltebitir. 
ktnURa müstenidCft al nan karar Kanunun ,nmutOne giren 
•• tedbirlere her ne tekil ·e olur. lar a~liye ceza mahkemeJe 
sa olturı nıUıMttaat edenler veya ~iSrillür. LUzum ıanııecek 
tatblıtinl gilçl14tircnler •eya ıe terde mOnhaattan bu ı.ıert 
dktiteııalet 5.000 liraya kadar a mek llzert avnca a.Uve ceza 
ltt P*ta cunlvle ceral!rtdmlır. kemeleri bu1unan yerlerde 
ltt. $u kadar ki bu hükmolunacak mahkemelerden biri bu işleri 
ceza suçunun temJn ettiği veya mefe tahsis olunabilir. 
tıeıçirı edeceği menfaat miktann· Kanuna ~lire verilen karar 
dan •I• olamaz. İşlenen ıucun tatbiki dolaVtSivle Rerek al 
•ltrlıfm* ı~e ayrıca 3 ıeneyt ~rlara ve r.erek ücüncü 
klldar hapiı ceıa11 da hlikmoluna. ra ait ticarethane. imalathane, 
biHt. po, mağaza ve antrepo aibi 

Muhteklrt•r hakkrnda Türk ce. terde arama veva aair tahkik 
d kanununutt tekerrür hakktftdaı ametelerlnin lcrasmda bu 
hüümleri tatbik edilmekle bera nun tatbiki ile tavdf edilmJ• 

. .,_ 6 •ydan 2 teneye kadar sür. memurlar eeza muhakemelt 
gUn eeıHtfta m&hlr~m edilirler. ı ·lü krunu~un hiikUmterint 

MtYCut malın tW.enmesi. yeni· fikan zabıtanın haiz oldutu 
almn gel~ veya ıecikmes\ hlvetleri haiz ve vazifeleriyle 
yahut dahı pahalıya maJolaea~ı kelleftirler. Meskenlerde ya 
ıtlbi muüı.uatarıa •eya ta\ebi:- cü aramalarda ceza muhale 
artma•ı eebebiyle flvatrn vilbel. teri uautn kanu'luncn 97 n · · 
tll~I. mevcut malın utıta ar. desi hilkmil caridir. 
ıedilrM"lteai, meveut b.Jmadıtını 

1 

Kanuna ıöre tanif ediltf, 
beyaa Ut malrn aalct•nmaas veva mur ve mUstahdemJerl11 ihm 
bu rmksatlarla malın herhan~ bh terahi ve nzifeyi süiistima 
ıuretl• kaçantmau yahut muva· cezayı mUstelrim sair suçla 
na yoluyla elden çıkanlması ve. dan ·dolayı haldannda yapı 
ya makbul bit sebebe milstant ol· cezat takiplerde 1609 sayılı 
mryarak *ümrükten eekilmemeıi hUlmıll tatbik olunur. §u 
yahut lllzumundan fazla mat aa. ki yalmz para centmı veya 
tm aluunaaı Ye bu matlann bir mln hapisle para cezaıundan ••va mOtead:Ut yerlere ldhar e nl tayinde muhtar olduğu ıu 
dilmeal laaDerinde bu fimerl lıı1e· da meakOr kanunun 3 üncü 
yeaJtt hakkında yukarld madde. deli tatbik olunmaz. 
de y&ıtlı ceıatare.an b!•ka malla· Kamında yazıtı sucJann 
rın tnOtadercıirıe hftkmotunur. ve muhakem~ılnde 3005 
Ba ma4decle yanlı fittter tadr ot. meşhut ıuçl.ınn muhakeme 
mry&nlff tarafmdın iflenml• oL uı kanunundaki prtların m 
dulu taktllrde G&Durıun mOu· dl,.d halinde mukQr b.oıun 
4eresfyte benııber hDkm~df1ecek ldlmlerl tatbllr olunur. Yu 
c:u&ftın dGrtte biri indirilir. 1d fıkramn •ilmu1ll tbfmda 

Ucntle ~~k mükellefiyeti. halterde ceza muhakemeleri 
ne tlbl tutuJan ~Uer çalı,rnaJc· lU kanunu tatbik edillr. 

Yozgat vs Amasya 
da zelzele 

Baftara/a I Uacia) 
Klltt 2 (A.A.) - BugUn saat 

12.10 ela Od uniye devam eden 
hafif blt selıele olmu,tur. 

Jl:nlncan, ı (A.A.) - Erzin· 
candan Kar•erf butabaneslne 
417 rarah tertip edilmiştir. 
Bunlardan ağır olanlar Sivas· 
ta alrkoııulacak, mUtebaklıl 
Trabson hastahanesine yatırı . 
lacaktır. • 

Ankara, 9 (A.A.) - Bngln· 
ktl trenle de eehrimlze Erzin· 
candan 38 yaralı gelmı,ur. 
Bunl•rdan dördU Ankara ntı 
mane haıtahaneılne nakledtl· 
mltUr. Dlter yaralllardan ı 7 
ıl JJa7darpaşa, dftrdll Blleclk'e. 
,S O JCıkleebtre gOndertlmlştlr 
Yarahlar Ankara ,g~nnda be-
1edl1e •e K111la1 mumeNlllerl 
tarafından k•?Jrlanmıt n fzat 
e411mltlerdlr. 

Kanunun .UmuJOne ıiren 
tar ceza muhakemeleri Utul 
nununun 423 Qncü meddesl 
cib!nce asliye ceza mabke 
ve temylı mahkemesinde ta 
manında 18rWen. itler ı 
dendir • 
Kamınu tatbik eden halci 

memurlann bu vutrelerlyJe 
olarak işledikleri suçlarl'an 
haklarında terettUı> eden ce 
bir misti arttınlarak hülnn 

ICanun mucibince yapda 
ler vt lıtitzam edecelf t 
ka11·1rğı ol'T"&lr Oure 3 Ur.cU 
dede vazılı hevet emrine h 
ee 25 milvon liralık btr ı 
temin edilir. Bu sermayeden 
(edilecek paralar muhuebet 
miye kanunu De arttırma ft 
ıilttr.c ve ihale kanunlarivl 
şaat bakımından 2443 .e 279 
maralı 1camıntann hllkllml 
tlbi olmıyacalı gibi divanı 
h:ıseb!t•n da vize mu 
tlbi deftldfr. 

)""'-f-ıv )etlftl ve derhal berruu aefirimız• .. verildi M Ş f ctııril umumi heyetin tekrar (StL 
.._ .. __ a-.ıtyeu -.tadı. Bet asker "" 1llf ef elAket maına dair oJaa teklif re,e kona. 
~ ... t a larü lrabul edildi ·ıre ce...,.. nL r_ idi Dokt Şem 

d'Q~ sonra enkaz altında Kahin, 2 (A.A.) - Anadolu bayet verUdL -..ne or • 
"ıa hftt.-~Uyen Zavalh arbctav zelzele11l kurbanlanna yardım L mıntakasında --o--- Mttİft aömüldü 

Sermaye lle yapılan bUt 
ao ?lelerde buaual hukuk bil 
teri caridir. Heubab TQ 
Cumhuriyeti Ziraat Bankua 
dir:de temerküz ettirilir ve 
nedarlı1c itleri de bu banka 
fnt~an ifa edilir. Buna ait 
ve muameleler Zinat Ba 

._._ · h:ı:~ >'9Uttflr ... _ _._ çin muaYenetler tehacüm etmek· Milli• Şefe r•kil- a ... ..:.e 
~ --- ...... ......_ ..:~- tedir. llıaır büktmeti TUrtd- Y- -. ~ Vefatım dıı- teeullrle bildirdi· "'"111111 ~ ~ ,. ,. (Saf tarafı 1 inciM) tel fla un 
it '1.tta-=:d~*"-tı. Bir ..,._ dçlane 10.000 Maar lirahk bir gra ft tilnb GUJhane asbd hastahanesi 
b - MK9 ~ w~. otoriter" trfiri ile taftİf e,.lemit- A ........ 2 (A.A.) - %el.ele Mbdı profe91rlerinden emekli 
- de: O hem lnU,., PiUUlnde de Mtıeltlmanlar, Hı. tir .,. bu tawdeki ot~dter keli· feWreti dolayıalyh ReWcuml\ar doktor Yarbav Şcm.ettlnin cenL 
.. rlıti:nnlar ve Yah:.ıditer arasın. ...m:!• Wr tenkit ma-aaı Çllca. lsnıet lnörıU've N...- Harldye sal dUn ~balı hastahaneden kal-
~ Alta.il llbna atdOrGa, beni. da bir~ok yardnn komiteleri te· ~için sözlerine "harpten Num AbdWfettala Yah,. P•. dmlarQ namuı Beyuıt camlln
~~~-ee~ Nud oıaa tekkUJ evlemlftir. Bu komiteler _,... Fnam ounhuriyeti de'* Yutmıbtanm Parla seRrl Polltiı de~ tebitlil• ılmWmilı. 
....:..:._~... Tilrk fellketndelerine icabedetı ki 1se1JmeJ1 aaatır.amalıdır" cim. Süryani OrtıoıJob ~ ft M. tir. 
ı, • yardımı topJıvaeaktardır. 'ealnf illYe 97leml•tL tOn Şark Patrld tınatate A,.n. TBŞEKXUR 
'-'l'liVeJtaited _,_ • I k - Bize kalına ,. .. ,....,,ıı1s .,. tak· ham. Marod Patrld Arda. Pil& Babansa •e ailemia erklnmdan 

1' e a~IA aaıatan 1 lara tayinler yapıldt dirtclrhk ~de kullamhmt oba tln Parti lider1erin4en .... Na. c!oktor profea6r Şemsett!n Atefin 
.... __ 1~!811bteı1t euttte 99 faktlıtet_,_.._ __ .._.__._ L ela otoriter lselhnesindea t,er.a ~bl. Silistre Mla16man1an itti· ceaaae meraümlne lttlrak etmek 
---.ıı .. ...,._ ---u ......... _. .-.-.. ~ teWdr!J• pkaltilir. Zi,. 91 İbrahim Ham, Oeldlp ltftaf Ye hl.t tulyıe eylemek 1Btfunda 
~ t&YlnJer tuiltardıt~ taratnıdan yeni tayfalar ~- Ya· T\T!ciyecle ~izm rejiminin Reisi 'evtd. Resnsl. PnallS Ab. bulunma ula dOltlamnı• •e hu· 

Tecrtııe • · medeni ...... .,.-..cttr oto. demW amın"aa Xlod ırarer. C.. •ten ıerek teda.tılnde, gerek 
"iataııııtnıa ~ amt.nltlma tlum o.s,+n, ~ wtttlaO rltw ......,... lcanetten detr1, nene Onivenlteel profetlrlertn. Ctf\Uealnln lratdtr lmannda en 
ita! "'adeddln Okan fklad dahtltye Ulitan! .....,_ 110nnet .. muhabbettell den Pitard w Cenubf Afrilra Mile bGy{1k ihtimamı ıa.teren doktor 
'~ Ulatan~ ._ Tft'f!k 8ay. wtcuda ..ıım.t1r. Ba llürmet" Uiman!an t..ahndan tııuılr w prof..ar Geoeral SOreyya Hlda. 

"-taalıfm. Satt !:k!1llD ~ı. Matematik ensUtld • · ........... ka"ftainn t.almNı tulye telıraflan ~· Jetle doktor prof..ar Niyazi la. 
aıtat.ııblına 7.e et Saray. Trb faktllteel Drılnd bartctye huta~"' iPI ........ Anadoladald feUlcet Aa!cara, 2 (A.A.) - Zebelt mett ea derin ıWıraaJarnmn ar· 
1'atad tfJtrib kt Bu tur dhJçt okula am.tanlıfma · Hamdi ~" mrnt.lcaamı'a dolaııan Mil!t Şef fellketi dolaywalJ1e Çln milli bO· zeclerts. 
"-:ı."rt Ok astatantıtrna Cellt Kent. tktısat Faklllteat ulltanltfıııt 'tmet lnönG'nin ~ fk'ılİye. k<\:netl Reisi Lln. Sen ttel~letom Kı:l'l"'ftı Hida:fad ş=ı1ı·r Turalı, 
hıtstatrkı.:'°' blrliıct hariciye ulatanhtma Doktor Baha, 'blTtnct a.. tine" •.aeee m"1et ft mmt'elıet hurt~ !n&ıU'ye c6nclenlili Maclelet "Şemaa Atat, Refikaau 
,. -• ''lll•ı•h&...a cr...ıa-.a t .... _a "" L.&- l..lr iıııı .ı~ - LI- .._,_,, .. _.._ W Çi'" ...ı".....ı .,_~ A- •---ıı..•, .. ~dı'n 
·~~ - .,u- - ...-.. l'iloloJI ıdrttDhjma VAJıld ~ •· •P• •• - - Ull" _,•·-.- .-- .. _. ~ ..,. ~-...· ~ 1 melidir. namına teces&r .,. tuiJet1a1n1 0..:.-, t'_..: ~ Tanlı. 

ASIM US bl1dlimittlr· 1 Oit-... A._,, 

sap •e muameleleri hakland 
su1 ve esaslar dairesinde m 
be ve intaç edilir. 

a - Bütçeye kor.aeü 
satla. 

b - Hulneee •erilecek 
tarla, 

c - Bankalardan temin 
cek kre ilerle, 

ç - fcra Vekilleri Heye 
rariyle Zlra3t Ban!;aıınea 
ve hazinece kefalet edllece 
nolar veya tahviller Uc t 
dllir. 

Kanun neşri tarihinden l 
ren 2 aeııe milddetle mu 
dir. 

Bu kanuna i9tinaden ~ 
kararnameler metinlerinde 
man mer'i olacahlan g&te 
dl;.t takdirde rcsmt gueted 
şirleri tarihinden itibaren 
scnt"B meriyne ~ru. 

K,nunun t t.MI l~.lnl 

killeri HqetJ ~-
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Karadeniz şehirlerinin zelzele-! 
den gürdüğü f ahribat 

Sp o r -
Haber refikimizin 
tertip ettiği maçlar 

Beleaiyenin is:rarına 
karşı 

Otobüs sahipleri 
itiraz ediyor 

(Eaş tııarrı 2 nchle) 
ıl gUnU vapura bineceğimiz sı· 
rada Giresun sıhhat müdürU
ııun reisliğinde bir heyetin Şl
blnkarahlsara gönderildi~inl i· 
şlttfk. Kasaba halkı yiyeceksiz. 
de kalmış olduf;undan heyetle 
beraber yiyecek, yakacak ,.e 
kazma kürek gibi malzeme de 
gönderilmiştir. 1 kinci bir yar
dım heyetinin de yola. çıkmak 
üzere olduğunu hnber aldık. 
Şunu da söyllyeyim ki, Şibin· 

karabtsardan çıkan ilk yolcu 
benim. lstanbuldaki akrabala. 
rıma geldim. Karahisarlılar 
pek feci vaziyettedirler. Kasa
banın üzerindeki şube önllnde· 
ki mezarlık zelzele ile kaymış 
ve bUtUn bir mahalleyi toprak 
altında bırakmıştır. 

Hapishane Uina ı da Çüktii 
MBhkiımlftr ()Jtfii 

Hapishane binası da çökerek 
içindeki mahlcümların hepsi 
ölm lişlcrdir. 

.\lucaı·anuı Vndyctl 
Glresuna cağlı Alucara ka. 

zası hakkında da Giresunlu 
llUseyin HUsnU isminde biri 
şunları anlatmıştır: 

" - Alucara kazasına bağ-
11 köylerde Cuma gilnline ka· 
dar 132 kişinin öldüğü tesbit 
edilmiştir. Yıkılan binalarla, 
yaralananların '\·c enkaz altın· 
da kalan insan ve hayYanlnrın 
miktarı pc"t fazla olduğundan 
henüz katı rakam tcsbit oluna
mamıştır. 

Enkazların kaldırılmasına 
Ye ölenlerin çıkarılmasına ça· 
lışılmaktadır. Kaza dahilinde
ki bütlln köyler harap bir hal
dedir. lnsanların yUzde doksa· 
nı açıkta, barakalar içinde 
kalmıştır. Kazada dahi ilA.ç Ye 
fırın namına bir şey yoktur. 
Halk nç ve yaralılar 11a.ı;sızdır. 
Alucara Te k6ylerinde bUtUn 
gıda maddeleri enkaz altında 
kalmıştır. Yüksekliği H30 
metre olan kaza mmtakasında 
soğuklar çok şiddetlidir. Yol
ların knpanık olması dolayısi
le civar kaza ,.e köylerle mU· 
nakala.t kesilmiştir. 

Yardım Heyeti Yiyecek 

·- GAtütdü 
Cumartesi gfinU Gireıundan 

bir yardım heyeti gönderilmiş
tir. Heyetle beraber mühim 
miktarda yiyecek, giyecek 
madeler de bulunmaktadır. E-

• sash yardım yapmak ınaaleset 
henüz kabil olamamıştır. Cu· 
mutesl ıgUnU npura bineceği
miz sırada gelen bir haber de 
sekiz köyde yeniden 130 kişi
nin daha. ölti olarak bulundu· 
ğu bildirilmiştir. Kasabaya 
bağlı ZiJe köyünde de 9 kişi so. 
ğuktan ölmüştür. 

En Zira.de llnsar Gören 
Yerler 

Netice itibariyle Giresun vl
llyetlne dahil kazalardan en 
ziyade tahribata uğrayan Alu·. 
cara lle köyleridir. VilAyet ko
nakları da. dahil olduğu halde 
taş taş UatUnde tek yer kalma
mıştır. 

Glresunda çalıemakta olan 
kasaba Ye köy halkı yaya ola· 
rak köylerine dönmek üzere 
yola çıkmışlardır. 

Alucaradakl Cumhuriyet 1-{. 
umumisi de ağır .surette yara
lanmıştır. 

TlREBOLUDAN GELEN MEH 
MEDlN ANLATTIKLARI 
Tireboludan gelen Mehmet 

isminde bir yolcu da oradaki 
tahribatı ve teletıtı şöyle an
latmaktadır: 

" - Kaza. merkezinde ikisi 
ağır olmak üzere ıeklz yaralı 
vardır. Uç tanesi oturulamıya· 
cak bale gelmiş 69 ev hasara 
uğramıştır. Tlreboluya bağlı 
Beşk6yde 90 ev yıkılmıştır. 

Espiye nahiyesinde hUkflmet 
binası oturulamıyacak derece
de harap olmuştur. Tirebolu 
hUktlmet konağı fle merkez Ye 
mUlhakatta beş mektep hasa
ra utramıŞtır. 

Tlrebolunun Yeniköy mahal· 
lesinde bir işçi alleslnln otur
makta. olduğu ev çökmUş, be
şikte uyuyan bir cocuk ölmUş· 
tur. 

ağu olmak hzere iki çocuk ya. 
ralanmış, iki çocuk. da ölmliş· Haber refikimiz tarafından 
tur. zelzele felaketı.edclerfne yardım 

llulancıkhdaki Tnbrlb:ıt maksadıle tertip edilen maçlar 
1 e Ilüyiik hakkında görüşmek üzere da. 

Bulancıklı yolc:ulardan lılrl· vet edilen 10 klübün murahhas. 
nin anlattığına güre, zelzele !arı dün akşam Beden Terbiyesi 
bulancıkta da mUhinı tahrihal İstanbul bölgesi merkezinde bir 
yapmıştır. Birçok binalar hasa- toplantı yapmıslardır. Galata~a. 
ra uğt{l.mıştır. HUkümet kona- ray, FenerbahC'e, &şiktali, Ve. 
ğı, jandarma karakolu, inhi· fa, ls_tanbulspor, Beykoz, Şişli 
sarlar dairesi, ilkolrnl binası Beyo'!'ltısoor ve Kurtıılu~ klilp. 
hasara uğrayanlar aarsıuda- lerı bu turnuvaya iştirake ka. 
dır. Bir köyde bir tocuk ölmUş, rar verdiklerini bildirmiı:;lerd!r. 
1iğer bir köyde de lıir çocul; Müzakere neticesinde ım esaslar 

kabul edilmiştir: -
yaralanmıştır. 

Keşab nahiyesinin bir kb· ~1fü:abakalnr önümli7.deki cu. 
yi.lnde bir çocuk ve bir kadın mıırtesi YC pazar günleri yapı. 
ölmUşlUr. C'iresunun Kayadi· lacak ve bitecektir. Cumartesi 
bi köyUnde de 30 ev yıkılmış- Sişli Beyo~Jusporla ve Bevkoz _ 
tır. Kurtuluşla: mı7.ar günü f stan.. 

t!ııyede Jlnsar Çok, Fııknt b;tlsp<;>r • Güneşle, Beşiktaş _ 
1)lii Yok \iefa ıle ve Galatasarav. Fener. 

Yapur yolcularr arasında bahc;e ile karşıla~acaktır. 

Unycde bulunan fındık bahçe. Takımlar. oyunculor hl'susun-
Ierinl teftiş•l ~iden J<~nıinöntin· d b 
deki .Nur aııbarı sahibi Nuri a ser est bırakılacak, lik maç. 

!arı ahkamı mer'i olacaktır. 
de ,·ardır. Nuri ~unları anlat- Bilc1isti~na kimseye do.veti;~e 
mıştır: • \'crilmiyccektir. 

- Ünye zelzeleden çok ha· 
sara uğramıştır, fakat ülU yok- Bu esaslar kararlaştıktan 

lstan·bul ile Beyoğlu arasında
ki yollarda kalabalığa mani olmak 
için belediye bir müddet evvel bir 
karar vermiş, cumartesinden iti
baren bu yollarda işleyen otobüs. 
lerin Dolmabahçe yolunu takip e· 
derek Beyoğluria çıkmalarını bil
dirmişti. 

Otobüs sahipleri aralarında 
toplanarak belediyenin bu kara. 
rına itiraz etmisler; bu takdirde 
hiç bir yolcu bulamıyacaklannı 
söylemişlerdir. 

Otobüs sahipleri, belediye ka. 
rarda ısrar ettiği takdirde otobüs 
i~1etmekten vazge~ccklerini de 
söylemektedirler. o---

SC".msun vapuru 
hareket etti 

.Mersin, Antalya, İskenderun 
ve diğer Akdeniz limanlarımızda 
biriken ihracat eşyalarını naklet
mek üzere Denizyollan tarafın. 
dan kiralanan Samsun vapuru ti. 
ma:ıımızdan bu limanlara git:niş • 
tir. 

--0-

y eni ithalat eşyası geldi 

tur. Yalnız bir kişi başından sonra, müsabakaların tertip ve 
hafit surette yaralaıımıştıı . idaresi için. Haber ı:rıızetcsinden 
Ünyede, yalnız Uç ev tamamen 1zzet Muhittin, hakem komite. 
yıkılmış, fakat bUtlin evler hn- s~nden Nuri Bosut. futbol heye. 
sara uğramıştır. Hns:ıratın te· tmdcn Muhtar. bisiklet ııjnnı 
mellerde oluşu lıu evleri oturu- Fuat Ramazanoğlu, Kızılaydan 
lamıyncal~ hale getirmiştir. Hamdi, Taksim stadyomu mü. 
Halk maydanlarda kece Ye ki- d~rü. Necip Şahinden müteşek
llmden yaptığı ı;adırlar içinde kıl bır komite seçilmiştir. 

ot~~~·~t Yl\\m,~k~:~~~attin Dön· Dün geceki ziyafet 

Dün li:nanımıza mühim mik· 
tarda ithalat eşyası gelmiştir. A
merikan bandıralı Exflorer vapu
riyle bilhassa, madeni yağ, oto. 
mobil aksamı ve Histi ği, pamuk 
mensucatı, demir eşya, kimyevi 
ecza, boya ve vernik, röntgen, fo
to film ve camları, radiyatrön·, e. 
lektrik malzemesi, sinema filmi, 
ensülit tahtası, yazı makinesi 
gelmiştir. 

En mühim ithalat eşyasını Ro
manya bandıralı Transilvanya va
puru getirmiştir. Bunlar boş çu
vallardır. 

mezlere ait bir fındık fabrikası ~ş ı;ündenberi şehrimizde bu. 
ile İbrahim oğlu Ziyanın fab- lunan misafir Macar futbolcuları 
rikası tamamen yıkılnı1ştır. şerefine dün akşam saat 8 de Par-

l\~ustafa l\alemcn isminde kotelde . bir ziyafet verilmiştir. 
birine ait fındık fabrikası da Macar konsolosu ile beden terbi. 
lısmcn hasara. uğramıştır. yesi erkanı, gazeteciler ve Türk 
Çarşı içinde 15 kadar mağaza - Macar futbolcularının hazır bu
Ye dtikkAn tamamen yıkılmış· lunduğu bu toplantı samimi bir 
tır. 30 kadar mağaza ve dUk- hava içinde geç vakte kadar de. 
kAn da ı;atlayarak hasara uı;- vam etmiş. bu arada Macar kon
ramıştır. hYlcrin hepsinin ba- solosu ile başkan Feridun sporcu. 
caları yıkılmıştır. Orta camiin lara hitabede bulunmu~lardır. 

minaresi )lar~alanmıştır. Civar Macar futbolcuları Erzı"n
köylerle muhabere kesilmiştir. 
Yalnız Yavl köyUnde bir evin_ CIR fell~etzedelerİ İÇİn bir 
hac.ası içln<ie uyuyan blr ada 
mın bacnnı..:ı rıkılmaslyle öl- maç yapmayı teklif ettiler 
dUğU haber alınmıştır. 

l"at:sadaıı ];"azJa ~lalümat 
llır:anııuh 

Yine duyduğumuza göre 
I•~at:;a zelzeleden çok tahribat 
görmUştUr. Fakat kati malü· 
mat alınamamıştır. 

Vapurda bulunan Trabzonlu 
yolcular da şunları anlatmak
tadırlar. 

Trnbzondn. 
Birçok evlerin temelleri çat

lamış, duyarları yıkılmıştır. 

Konak camlinin minaresi 
yıkılmıştır. Kale duvarların· 
dan 5,5 metrelik kısmı yıkıl
mıştır. 

Dün akşamki ziyafette Macar 
k?nsolosu gporculara bulurıOOğu 
hitabede ezcümle şöyle demiştir: 

"Erzincan feUketi bizleri çok 
müteessir etti. Dost Macar fut. 
bokulan hasılatı tamamen fela
ketzedelere verilmek Uzere bir 
yardım müsabakası yapmaya ha. 
zırdır." 

Muhterem konsoolsun ve dost 
Macar kardeşlerimizin bu teklifi 
bütün sporcular tarafından mem
m.ıniyetle kar§ılanmış, kendilerine 
bu vesile ile İstanbul bölgesi ve 
Türk sporcuları nanuna bir kere 
daha teşekkür edilmiştir. 

30 müba§ir taşraya 
gönderildi 

--O--

Kütüphanelerin 
tasnifi işi 

F."ütüphaneledn tasnifi ile meş
gul olan heyet, mıntaka mıntaka 
dolaşarak buna ait hazırlıklarını 
tamamlamıştır. 

Heyet raporunu Maarif Vekil. 
liğine göndermiştir. 

--o--
Bir mavnanın dibi 

delindi 
250 numaralx mavna dün köp

rünün altından geçerken köprü.. 
nün iç tarafına çarpmış, delinerek, 
su almağa başlamıştır. Liman iş
letmesinin 11 numaralr romorkö. 
rü mavnayı batmaktan kurtarmış, 
sahile çekmiştir. 

Yeni Neşriyat: 

İktısadi yürüyüş 
lkhsadl l."Urü~il:J - İkinci sayısı 

ne,,rolundu. GUnUn lktısadl hareket. 
teri aalA.hlyetli kalemler vasıtaslle bu 
mecmuaya intikal etmektcclir. Yazı. 

lan canlandıran resimler mecmuanın 
değerini arttınyor. Tavsiye ederiz. 

:;. * t:· 
Avcı - 44 Uncu sayısı da çıktı. 

lnhlsarlar binasının blr kıs
mı çatlamış, tehlikeli yaziyete 
.dUşmUştUr. Bina. tahliye edil· 
nıiştlr. Şehirde insanca zayiat 
olmamıştır. 

Yomra kazasında ve köyle
rinde hasaratm mUhlm olduğu 
haber alınmıştır. HenUz haki· 
kt malümat gelmemiştir. 

Yılbaşından itibaren adli teb~ (Avcı) avcılık, atıcılık, balıkçılık 
ligat posta idarcsin-e geçmiş bu- mecmua.sıdır. Bu faydalı mevzular 
lunduğundan açıkta kalan müba.- üzerinde uğr~an mecmua kendisine 
~irlerden otuı: tanesi taşra müba. en tallı bir hlkAye cazibesini do te-
~irliğine taJip olmu~lardır. ınin etmlı'}Ur. Tavsiye ederiz. 

Srnva, Zangeriye, Divanoz, 
Kisarna, Mesarlya, Karlık köy· 
terinde CO kadar ev yıkılmış, 
Dlvranoz'da. bir kadın ,.c bir 
erkek ölmUştUr. Klsarnada bir 
kadın yaralanmış, Kavalada 
bir kadın enkaz altında kal
mıştır. 

SUrmene "e O!ta insan zayi
atı olmadığı öğrenilmiştir. 
Yomrantn Kokalı köyünde 4, 
Kava1ada 2, Masumeyibala kö· 
yünde ı olmak üzere yedi ev 
yıkılmış olduğu öğrenilmiş, di
ğer köylerden haber alınama.. 
mıştır. 

Vakfıkebirde Beşikdizende 
blr ev yıkılarak j cocuk en}az 
altında kalmıştır. t}cu kurta· 
rılmış biri ölmüştür. Tonya.'da 
jandarml\ karakolunun duvar
ları c;:atınmıştır. 

Gümrük komisyonculu
ğu imtihanında 

kazananlar 

Bunlar hemen vazifeleri başına :f. * * 
gön<lerilecek, diğerleri de boş , l"ücl"l - İlk ve sonklnun sayını 
kaldıkça maa, almak şartiyle a- mutıı.dt olan zengin mUnderecat Uc 
zami iki ay içinde ya posta idare. çıkmıştır. (Bize göre Türk edebiyatı 
si tarafından istihdam edilecek, taı1hl) ba.'lıklı ilk yazısı Divnn ede. 
yahut münhal mübaşirliklcre yer. blyatmm, Tanzimat edebiyatının, 
leştirileceklerdir. Edebiyatı cedldenin blzlm edebiyat 

BORSA 
tarihimize ha.kim olmalıdır. Asıl böy. 
le bir tarihe girmek bakkı meselO. 
Kul :Mehmette, Ktiroğlu Destanında, 

UrnmU Binanda, Pir Sultan :Abdalda.· 

A k 2 ı 940 dır. ötekilerden önce l{aracaoğlanda, 
-nara -- - .ı\~ık ömerde, Knı'}ıkçı Kul Mustafa, 

._.....,_,. Ç E K L E R ---11 Ahmet Dede ele alınmalıdır. "TUrk 
1 ::iterlin (İngiliz) 5.21 

ıoo Dolar (Amerika), 130.36 
100 Fransız lrankı 2.0027 
100 Liret (ltalya) 6.68 
100 İsviçre frankı 29.1475 
100 Florin (Felemenk> 69.3962 
100 Jlayşmark (Alman) -
100 llclga (Belçika) 21.8225 
100 Dırahml (Yunan) 0.965 
100 Leu (Dulgar) ı.~925 
100 Çekoslovnk kuronu -
100 Pezeıa Chpaoya) 13.~325 
100 Ziloli ( l.ehlslan). _ 
100 Pengö (Macar) 23.49 
100 Ley (Rumen) 0.965 

Edebiyatı tarihini hazırlamaya. mc.. 
mur beyet ~u ve bu !eragatu çalış. 
ınanm mahau!U eıerlerln iyi görülen 
fasıllarını bir araya getirip, hazıra 
konmakla iktifa. etmemeli, Türk Ede
biyatı tarihinin baıııangıcmı, tertlbt.. 
nl, t&snJ.!lnl mesele olarak ele almalı 
ve salO.hlycUi hUkUmlere varabilme. 
lldlr.,, 

:Maltale, dint tcılrlerle mlstlkle;ı

meden önce epik btr TUrk edebiyatı 

olduğuna ve TUrk edebiyatı tarihinin 
buradan başlayacağına kani bulun. 
maktadır. GÖRELE ZELZELEYİ 

HAFiF ATLATTI 
•. Bi_r m~ddet evvel yapılan güm

Vapurda Göreleden gelen rulc .. ~.:>m·ı.yonculufu ve n-.aiyet 
yolcular da Yardır. Bunlar şun- memur"uğu imtihanında kazanan
ları ıöylemektedirler: lar belli clmustur. Kazanan ko. 

100 Dinar (Yugoslav) 3.1575 

100 Yen (Yo'L:ohama) -
ıoo lsnc Kuronu 31.105 
100 Ruble (:'ofoskova) -

Beh~et Kemalin güzel bfr ~liri, İbnJ 
Slno.nm Ynhudl olduğu lddlasmı orta • 
ya atan Fransız mUclli!lne verilen 
r.cvap ile (Tatarcık) tenkidi bu sayı. 
nm ba§ltcıı mUndcrccatmı teşkil eder. 

" - Görele zelzeleyi hafif misyoncular dört lcitidir. Bunlar 
atlatmıştır. Kaza merkezinde Cevat Çiçin, Muzafler Yenen, 
35 ev yıkılmış, dokuzu mUhim Sırrı Emilıili Rıza Akbaydır. 
olmak Uzere 63 ev de hasara Maiyet memurlarından kaza-
uğramt$tl"· nanlar .-;la Fehmi örücü, Ekrem 

Köylerde biri hatif ve diğeri ~ lşıhy, Muammer Yegül'dür. 

- Esham ve TahvilU -
Ergani 

Sıvu - Erzurum VI 
19.78 

19.10 

Zayi 
4638 numaralı arabacı ehllyctna. 

mem! zayi etUm. Yen!Binl ı;:ıkarncn

~dan eskisinin bUkmU yoktur. 
Ahmet Tol>derulr 

' 

Baş, Diş, Nezle, Gr~p, 
Romatizma, Soğuk algınhğı 

Ve Bütün Ağrılarını Derhal Keser Lüzumund' 
Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

l Asker' F abnka:ar Satma ima Komisyonu ilanları 
Tahmin cdllen bedell 313.5 Ura olan aşağıda yazılı bq kalem ıebze ~ 

kırköy Ilarut Fa.b:-ilca.,ı Muhafız BölUk kilerinde teslim prUle Salıpaz&rUl~' 
Aslcert Fabrikalar Yollamasındakl Satınıı.lma Komisyonunca ~/1/940 ~ 
gUnU saat 15 tc pazarlıkla ihale edilecektir. lsteklllerln muvakkat temin -
olan 23 lira 52 kuruşu her hangi bir mal mUdür!UğUne yatırarak alacakl~ 
makbuzla birlikte mezkCır gün ve saatte komisyonda ıörtıleblllr. Şartıı•• 
meler her gUn komisyonda ı;örUlUr. (lOi'SSJ 

900 kilo Soğan 

1200 .. Lahana 
1200 " 

Pırasa 

1800 " 
Patates 

1500 .. Ispıınalc 

• • • 
Tahmin edJ!cn bedeli 3916 lira olan aşağıda miktarı yazıtı 13 kalem ersıl' 

Salıpazarınd:ı. Askeri Fabrikalar 'Yollamuındakl Satınalma Komfsyonuııt' 
5/ 1/ 940 Cuma gUnU saat H de pazarlıkla satın almacaktır. Evıa! ıartıı•• 
meleri her gUn komisyonda görilleblllr. 

lsteklllcrin 293.70 lirayı her hangi bir mal mUdUrlUğUne yatırarak .ıı· 
cakları makbuzla birlikte mezktır gün ve saatte Komlıyonda bulunmalari

(10788) 

Kllo Cinai Kllo Cin.al 

1000 Pirinç 3200 Bulgur 
1200 Sadeyağ 480 Zeytin.yağı 

1200 'Fasulye 800 Nohut 
960 Yeşil mercimek 400 ,Kuru kayısı 
640 J{uru Uzllm 1360 Toı: §eker 
soo Tuz 5GO Zeytin danut 
MO Sabun 

* • • 
1G Kalem Çell1' Alınacak 

Tahmin edllen bedeli (55.000) lira ol&n 16 kalem çelik Aıker! F&bril't• 
0

lar Umum MUdUrlUğU Merkez Satmalma Komfayonunca 10/1/9~0 Çarıaıııb!J 
gUnU saat H de pazarlıkla ihale edUecekttr. Şartname (2) Ura (75) J<UrU~ 
mukabilinde Komisyondan verilir. Tallplerln muvakkat teminat olan (4()()0 
lira ve 2490 numarah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veıı&lkle KomuyoııcU 
olmadıklarma ve bu l~le alAkadar Ulccardan olduklarma d&lr Ticaret od.,ı 
veslkaslle mczktır gün ve saatte Komisyona mUracaaUan. (10801) 

~.Qe.V,l.~f\Jlemiry~iları ve Limanları 
~&-.ı ;·· ıetlnö:~:Umum .. '. idaresi ilanları 

\ _ • . _.,,,·, ' • ~_ .... _ · .• • . '.,.,· r •. 

ti 
Muhammen bedeli 10.000 lira olan Makkap motıSrlerl ve teterrtl', 

Hl'.2/194.0 Çaııamba gUnU saat 15,30 da kapalı zart uınıln ile .Anurıd 
ldare binuında satın alınacaktır. 

Du lşo girmek lstlyenlerln (750) llralık muvakkat teminat ile k&nutl~ 
tayin ettlğl veslkal:ın ,.e tekllttcrinl aynı gün ıaat H,30 & kadar Korı:ı!Jl.1°" 
Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

,uJ• 
Şartnameler parasız olarak Ankar&da Malzeme Dalreahıden, H•Y.,.. 

p~ada TesellUm ve Sevk Şetllğinden datıWacaktır. (10719) 

lst. P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz iki No.lı deniz motorbotunun tekne tamiri işi acık ek~i~' 

meye konulmuştur. Ek<>iltme 10/1/940 tarihine rastlayan Çar~ambıı ~3 
nü s:ı:ıt 1 i,45 te n. Postahane binası birinci katta P. T. T. Müdür! f 
odasında topl:ın:ıe:ık Müdürlük Alım Satım Komhyonunda yapılaca\:11 ' 

J\cşif lıedelı 550 lira, muvakkat teminat 41 lira 25 kuruştur. , 
Tııliplerin olb:ıplaki keşit ve şartnamesini görmek üzere çalı~rı'ıı 

günlerinde mezkur Müdürlük idarl kalem levazım kısmına, eksi!lıne S~, 
ve s:ı:ıtlncle ele mU\·akkat teminat makbuzu ve bu.gibi i~lcri yaprnııli,. 
olduğuna dıılr bir makamdan elinde mevcut olması ıazını gelen •e'llı 
ile koınisyon:ı nıiir:ıeaallnrı. (10601 ~ 

Yangınlarda lt!alye Santrallarınm mühim olan va::lfelerine mani olJ:ll"' 
mak için Beyazıt veyahut Galat& yangın kulesine teıecorı edllmeal rlc• olı>' 
nur. (.(:J) 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğünaeıı: 
Viltl.yetler te~kilo.tı memurluldan iı;ln -'/1/940 da yapılacağı ııtı.n e~ı 

ll'n müsabaka. imtihanı görUlen !Uzum Uzerlne 31/l/9f0 tarihine bıraI<ıld' 
UAn olunur. ((.26) 

istanbul levaznn amirliğinden : 
EyUp De!terdarında l numaralı Dikim e\'Inin çorap atölyelerinde ııı"' 

kineler lç!n ihzar edilen bina dahlllnde zati çorap maklnelerlle çall{m!lk 11ti
yenlerln De!terdard:ı l numaralı Dlklmevl MUdUrJUğUne mUracaaUar'I· 

(10890 

SA Hlnl : AS/.41 US 
nıı~ılılıılı vrr: l'-Hi/T Mtılhııas1 

Unrnm Nl'şrf)·ntı idare *dtn: 
Rtfik Ahmf't Sr"Pnııll 


