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trak bu mıntakadaki felaketzedelerin yardım 
"' ~ i1lerini tanzim için gereken tert;batl 
lbnaıct.adır, 
bt SdıHiye Vekili 

0

1üataş da Nihardaki tcrti. 
ti b!ant almaktıtdrr. 

Yardım eşyasının ı 
sevki ve tevzii 

Yazan: ASIM US 
ze~enı}eketin her tnrnfmda 
terj~le fclAketzedcleri için gös
tü en yardım gnyreti biiyiik
bi~h l•'akat bu ynrtlımlnrclnn 
d &ssa Acil tedbirler nrnsın· 
h~ ilk plAnda :felflketzcdcl<>rc 
ta 1.rn.et edecek olan kısmı İs· 
Şe~bl ul \"e Ankara gibi büyiil~ 

rlerde toplanan :\ iyecek 
klıec k • 1 

Şimdi e nevinden şeylerdir 'e 
.kat ki halele en ziyade dik
b edilnıesi icabeden bir dhct 
~Ürlü yardım eı,;ynsımn en 
etı :Yoldan muhtaç olnnlarıı 
AştJrHme i mesele lclir. 
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Yık1Imış evleri, haraba o1mu., c~ya1.arı, "dafjılmı~ yuoo1arrndaıı sonra 

İngiliz ve italyan sefirlr · 
Moskovadan ayrılaılaı 

Moskova, 3 (A.A.) - Havas: 1ngiltere'n" 
Moskova sefiri Seeds, dün saat 22.30 da hare 
ket eden trenle Moskovadan aynlmxştxr. Sefi 
yanmda Lady Seeds olduğu halde Romanya 
Yugoslavya v:e İtalya yoluyla Londraya döne· 
cektir. 

Hükumeti tarafından mezuniyetini kııllan. 
ması için talimat alan İtalya sefiri Rosso da 
MoSkovadan ayrılmıştır. 

My1e bekliyor. 

••ıı lelAde ahvalde en emin ye 
ı. ın bir yol olarak hntıra şu 
ltt~a bir usul gelir: .Memle· 
t11ı n her t.aratmda halk tara
(fe dan nakit gibi eşya şeklin
~ f&pılan teberruları da ~4.n-
1'~ ~ merkezine toplamak, o
a~bunların hepsini cins cins 
.ke &k, dJğer taraftan :f'elA
ta~elerin ihtiyaçlarım nıın· 
~ a llllntaka. teshit etmek, on
'~lll'a.!1er mıntakanın ihtl
blr goro yardım eşyasını 
~lden se,·kcdip yerlerinde 

mak .•• 
~~C&k zelzele fclAketlnin 
la Ve mahiyeti öylo bir man· 
ıç,ı ra. •rzediyor ki, her , ·akit 

Ankaraya dönen Milli Şef f eldket
zedelere 10 bin lira ·teberru ettiler 

h n en salim göriinen bu usul .... 
ceıgun blliikis mahzurlu nctl-
es ~r \'erebilir. Çiinkii yardım 
ı:> asının rn emin e11er ile <'n 
/~·a<te muhtaç olnnlnra uln-:;tı
bı ın~ı gnycsin<> matuf olnn 
~ le<Jbir ister istemez biirok
de i mecrasına Jtirer. Bu yiiz· 
life n 'ııkııhııln<'nk gc<:ikm<.'ler 
l •sıl maksadı t.eı;;kil eden 
;rdıın i';'lnin 'nkt inde > apılıı-

allla.sını mudp olur. 
t J.'lkı-Jmizcc hu mnhzuru hcr
arar etmek miimkiindiir: ts
~~.nbuı, h:mtr, Anknrn gibi hii
)":lc nıcrkezlcNle toplnnaıı cş-

bulundukları ' '<'rlcrcle siir-
atıe " bı ta~mır edilir; hunlnı·ın 
tn e,·cııdu cins dns tclt>fon ile 
bl •hallerinden Anknrnda nlı1-

)'cttar makama bilclirllir 'e or ... 
lh ~an alınacak emir üzerine 
et tlyaç gHrülen yerlere her 
():s d eşyadan ihti3 aç ııisbctin
l oğrudan doğnıya se,·ko· 
llnıır 

ı . 
cınte yarllım eşyasının en 
1, 1,: eller ile en kısa yoldan 
c et nuntaknsına se\ ki 'e 
~~ geniş salA.lıiyct ile muhtaç 
~e~nlarn tc\ zil için hntırmu.ın 
<\ıt en Yegiine makul l ol hudur. 
tııt sı halde halk tal'lıfınclmı )fi
:tihan. fedakürlıklnr hürokrn i 
da niyetine hiç btcmil ('rck fe-

edilmlş olur. 
it• 111Imi)oruz, feUiketzcclclcr 
l~~l )"ardımda bulmınn hnıni-
118 

1 
yurttaşlar nra"'ıncln hu 

fi() u de hir mahzur tasnn ur 
\'eenlcı- bulunur mıı? Acnhn 
rn:diğiınız ~eyler hakiknteıı 
e)i htaç olan feliiketzcclclerin 
'1i.i n.~ geçecek ınidir, gibi biı· 

şunceyc kapllanlnr olur mu? 
.re!U~li yal'()mı tc';'kllfltı - şn
.sahı 'ar a - bu tiirlii merak 
e<teı:lerfni her suretle temin 
ıunı lir. Halktan yardım eş) n· 
her toplayan eller memleketin 
ra. tarafında hamiyctlcı·i, fe
ta:atıcli, tcıniz ahliıklnrı ile 
'ck;~ış insanlardır. J~<;:yn 
nıası ndekt yal'dımlarm toplan
•evkİ t&snUi, lcabeden yerlere 
te,·~' oralat:da muhtaçlnra. 
kad 1 işlerini nıümkün olduğu 
bit;r fazla siirnt ile yiiriite
<la tk l<:ln alela<fo zaınanltır
rın~e •lelAdc yardım m('selcl~
tak ~ tatbik c<lllen hiirokrnsi 
ki ~~atı kaldırıtabillr. Y(•tc·ı·, 
hışa ili komite hlzmf.'tinde ('n· 
lopı~h )'ardını tcşkilfitlnrmın 
da kları es:ı1·a en kı"'a •ol-

n t l ·· ·' k""'~hie Aketzedelerln <'llcriııc 
-... lrdn ... 

Zelzeleye ait dığer 
resimler 6 ncı 

~;d·~~ -

l 11111" 1

~::;:~ra, s ( A.A.) - Reisicumhur 1smet İnönü b~~~~·~~~~·ı 
• 13,30 da şehrimize dönmüştür. 
f Milli Şef, Kayaş istasyonunda başvekil doktor Refik 
i Saydam ile vali Nevzad Tandoğan tarafından karşılanmış ve • 
i Ankara istas~onunda da başta B. M. Meclisi reisi Abdülha. i 
i lik Hcnda olmak üzere vck~ller heyeti. mebuslar, vekıilctlcr f 
ı ıleri gcl<'nicrı tarafından selamlanmıştır. i 
i An1cara. S ( A.A.) -- Reisicumhur İsmet İnönü 1.elzelc fc. i 
i lakcti dolayısiyle milli yardım komitesi emrine on bin lira te. : 
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Sivas, Amasya ve Giresunda 
yine zelzele oldu 

Erzincanlıların civar vila
yetlere nakline başlandı 
Dün enkaz altından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı 
, hn ... , 3 (A.A.) - Buglln Si· 

'asta snat 14.55 to Uç saniye 
dc\am ('clC'lı hafif vo Zara ka· 
zasında h s defa ~ine hafif ol· 
mak üzere zelzele lı:aydcdilmiş. 
tir. 

1.1.D40 tarihine kadar Sivas 

ve mülhakatında ceman 1170 
ölU. 311 yaralı, l 214 yıkılmış 
ev ve 102 hasara uğramış ev 
kaydedilmiştir. 

Suşehri ve Koyulhisar yolla
rının a~ılma ameliyesine hum

(Dcvamı 5 incide) 

İstanbulluların gardımı 

Kızılay veznesıne 
289.48'3 lira yatırıldı 
Bugün Sıvasa yüz balya 
eşya gönderiliyor (Yazısı 4 ÜMÜM) 

.. .;ı:ıa .. 
Zelzele mınta7msından gelen ilk resimlerden: As7•crler e)lka:: arasında çıal~yorlaf' ... 

- , 

VAKiT 
1940 Cep 
Almana·a1 

~ 
Milkcmmel bir takvim, beı 
ıniiracn.at edilebilecek gı 
bir rehber; 64 sayfalık bu Al 

manağrn :fiyatı yalmz 
10 kunıştur. 

Her kitapçıda ve gazet 
bayilerinde satıl· 

maktadır 
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Almanya dünyayı 
niçin ateşa 

verme ~t is lı yor! 
Alm~ya harp sahasını gen:ş 

~tnek istiyor. Vak•a bu genişl: t 
me arzusunu o, müttefiklere at 
etm:ktedir. Aylardan beri Al 

man propaganda vasıtabrı hcı 
bu n~kta etrafında faaldirler. Bil 
tün dü:ıyayı ikna için çalışmakta 
dırlar. 

Almanya kendi gayesini niçk 
ınzskclemek ihtiyacını duyar? 

Onu bu şekilde harekete sevke. 
den amili Prusyanın 1870 harbiy. 
le başlıyan an'anesin<lc aramak 
Lirı:r. dır. 

Prusya kralhğı:ıa Almanya im· 
paratorluğu tacını bahşeden bu 
harbin muvaffakıyeti yalnız im
parat:>rluğu kurmaktan ibaret 
kalmamış, Almanyayı harbin bir 
çok felaketlerinden kurtarmı§tır. 
Bunlardan en milhimmi Almanya 
arazisini Fransız kuvvetlcrinir. 
ign:memiş olmasıdır. 
Aynı usul büyük harpte de tat. 

bik edildi Fransa galip gelmesine 
rağnıen arazisi bilyük tahribata 
ugramı§tı. Almanya mağlubiyetı. 
ne rağmen bu felaketten masur 
kaldı. 

Almanya bu defa da aynı usu. 
1ü tatbik etmek, galip gelemezse: 
bile topraklarını tahripten kurtar 
ma!< cmelinddir. 

Harbi kendi topraklarında ka· 
bul etmemek böyl:ce o~a göre biı 
prensip halini al:nıştır. Gayey: 
ma_kelemenin sebebi budur. 

O halde harp &ahası nereleri ol· 
malt..:ır 

Harp, Almanyanın dışında ne. 
rede olursa olsun, o nui liderlen 
ıçb bir kaz:nç olacaktır. İster u. 
r.ık ş:ırkta, ister Balkanlarda, is. 
ter Anadolun~n ş:ırkı:ıda olsun ... 
Tek müuc!ikler Al:nanya toprak· 
!arından uzaklaşsınlar f 

Bu ır.ak:oatla~ır ki Rusya za. 
man zarr..an müttcfil:lcrin karşısı 
m bir hedef gibi gösterilmekte. 
dir. 

Alman propagandasının son is. 
tinatgfilıı, Alrr.anyayı Rusyanın 
golgcsinde teca·ıü:ı:lerden, CelAket. 
lerden kurtarmaktır. 

Yeni harp Almanyanın bunc!an 
evvel Fransa ile yaptığı iki harp· 
te tatbik ettiği usulleri tatbik et· 
mesine imkan bırakmıyor. Alman 
ordulanr:ın önilnde l\lajino hatt• 
}T.ılunduğu içb Almanyadan ge 
len sesler sadece: 

l 

"- Biz Franeaya hücum et. 
mek niyetinde değiliz I" 

l)..ı sözib ifade ettil?i mana: 
•·- Maderr.ki harbi Fran11a 

topr:ıklar nda yapmıyoruz, o hal. 
d• dural·m .. Müttefil.J •ri b~şlta 
sahalara ç~~:lim, tA ki Zigfric! 
hattı e:-nivette k~lsm !" c!an baş
kası değildir. 

Bu rr.aksatla harbi BP.lkaı-lar:! 
k?dar teşmile taraftardırlar Har· 
bi:ı Balkanhra kadar teşmili At. 
ınanya i~in hiç bir :ı:ar.ıan faydalı 
d~ğildir. Bu sa'-ada Alman hatla· 
rının çö:ı:H....,esi rok dBha muhte. 
ı:ı l.:ir. Fakat b1r te~ favdas1 
olur. Alma,ya ara:ı:i!li düşııa, ta. 
rafından çif\ne'.'lme'·en rr.a":lCıbi· 
y t kabul cd'.lir. Tıpkı 914 har· 
b"n '-e olduğu gibi ... 

Fakat Almanvanı!'t rn'anc hali 
rıe netirdiği usul, r.eeen F.a-a"' 
rrtlarıntn tabii neticesi idi Bu· 
ıı n bu §art!ar artık mevcut de. 
gıl 'ir. 

Şartlar om"an ee~Uin""e Al 
manya·ıın b"!sk'! topr"'kl:ırda harr 
e "T.eshe de im1<An k"ll'Tia-ıtc:t1r 
B:.ı vaziyetten k•ırtt•lmek idn çır· 
pınanlnr bn·wn :~hı dünyayı ateş~ 
vermek istiyorl"r .. 

S'\D""I ~'1Tfo:'"' 

:Virr.'li v1I evvell<i Vakı• .. ,.. .. _ .......... __ ,., .................... -..... .. 
t K~nunusanl l D ı O 

YanP.'ln 
Evvelki gece on ikiyi çeyrek gec:c 

Ça şıltapı<la OUikçılarda yangın zu 
1ı r derck etrafa a'rayet etmiş, sc. 
Jt!z dllk ,,ın, bir meyhane yandıktar. 

llO ra bastırılmıştır. 

~ 1 >en~m '· \ Cum1 1 
> 4 I .'<~ ... fi ·t.'<An. 
~ 
<( l4 ~i kııdt: .~ Zllkallc 

.... '{ ıt<t"1 'IR "ft<t'11 ,., 

\ ıl'ıll • ııtııı , .. , .• ,. 1· 1111' 

7 26 2 34 7 26 2 33 

12 18 7 26 12 19 1 2~ 
14 40 9 47 14 41 9 47 
18 es 12 oo ıe ~4 12 oo 
18 29 1 38 18 BO 1 88 
s to 12 41 e 4-0 12 46 

Ankaraya gelen ilk 
yaralıların anlattıkları 
facı anın bu kadar gen iş ol mas: na 

s;:beJ şehrın inşa tarzıdır 
ANKARA - tık yar.:ılılar kar;. 

l:ıi Ankaraya geldi. Gar yaralıla . 
rı istikbal edenlerle dolu idi. An 
kara.un bı.ı kadar hazin bir me 
rasi:ni pek az gördüğüne şüpht 
yoktur. 

Trenden normal posta servisi 
indira ... ik!en ve birkaç yolcu çık · 
tıktan scnra ilk yaralılar gözük 
meğc başladı. Bunlar ihtiyar. 
geni, çocu1t bir takım f elaket:ı:e· 
delerdi. Arahrınd:ı:ı çıkan genç 
bir sub:ıy Ankarada bir şey olup 
olmadığını soru yor: 

•• - Gelirken yolda sel hastı 
diye bir haber al:lık d3 ... " djyor. 
Yanına yaklaşan birl:.aç arkaC:aşın 
sorduğu isi:rl~re hemen hemer 
:ı}'nı cevabı veriyor: 

··- Öldü, öldü, öldü ... " 
Faciayı onun ağzından şöyle 

Jin:edik: 
•·- Zelzele, salıvı ça~aml:ava 

bağlıyan gece ve tam eaat ikide 
olmuştur. Sarsıntı o kadar ani ol. 
muıtur ki. hiç bir şey yapıln:ası· 
na imkan bulun'3.:namıştrr. Z.elzC· 
le, fasılasrz olaralt b:ş dakika ka
dar ıürdil. Evvelft s:ığa sol3, tek 
rar sağa ve eola, fakat nihayet a 
şağ:clan yukarıya doğru şiddetl· 
bir darbe ..• Çökünt'ill:r, yrktb-a 
lar daha çok bu sonuncusunun 
te...iriyle ol~u • 

Astl müthiş olanı yanvndı. Yı 
ktlan binalar, tUrlU tesirlerle B· 
teş alıyor, yanıyordu. Ye: in al· 
tından korkunç gürültUler duyu. 
yorduk. Kimsenin hatırın'l yan. 
..,ınlart söndilrmek gelmiyordu. 
Herk::s deli ~ibi olmuştu. Ber. 
seb:psiz ve ma.,asız. öle!t yakın. 
larrnın birer kUl'"e haJin-e gel:ri!' 
cesetler1m bakarak kahk:ıhalarla 
gü1en 1-SJnl~ra r:ı~tl"'dım. Bir 
r; cl:brı toprak altmda kıl""lışlard 
Yıkılan evl:rin altm<'a knl .. rat· 
nefes al:nıya i:n'ta:ı b\•l"'nl"r. bils 
t:füün acıkta k"'l::tıl"'rc1an r'~h3 ta 
ti'hli c:-1...:u§!arr'ır. O:ıfar hic; ol· 
ma"?sa bir ~ecede scğuktan d~n. 
1Tadılar. Hararet, sıfırın altında 
14 dere-:e idi. 

Dondurucu bir rll:ı:O"ar esivor . 
du, ti'li vardı. Biz. bı•raya ha • 
reketimi•den önce. tst?,svon 11efi 
n'n kilrilk krı,ı:ı Uç ~ün vtkıntı 
ırası-d:ı k:ıldıkt"l:ı sı;ıt""'a ölibıd ·n 

kıırtarılrlıV.ıt"t duvduk. P.ay.ıtıa 
ölüm, ~U-leree pek ret:n bir sa· 
vaş vaptlar. va~a"<'nl"r, f'ilÇ i · 
'.'l"nıhr bir !i-ir m··'c:ıv,. ..... •ti vf! 
..sa··arr:-a kı•dr•tt p(t"!t-erciler Btı. 
r"'da tw·a111 öer;.·1 pibi pö7.UkUr a 
mı. şu hakikati de hynet-ek 15. 
ttm: E;;.er b'.l zel•ele. M"l1--:a bir 
·rerde d-a••dı sağ tek bir insar 
')u1,-a!!:d•n•z." 

Sub3V. kenr1M.,e derhal hasta 
'ıan"'VC oit!l'l•-i-ıi tw .. iye c"*en ar· 
't .. cfaş•n"l •ı•!"ları sö·•Wv--rdu: 

••- Gl:n1erce ôl;l'erlıo '!-:••""''. 
ku"a"'a v:ıtt•m. O·•n•.n t1a h' .. a1 
saP.h-n ; .. san vn-n l'filrev\.n . .'' 

ölü.,..den o ,.,.,,_:•rııd<t . t•w,.1·t-
.. it-ek ;;7.ere l·:-1'.,.,,'" ,.M .. ;ı;.., t·=n 
··alnı'?, b .. !';, .. a r';; .... ., Hr k .. , .. _,_ 
'lctı~ı 1•?.ra l1e knrt'"1"1-ı Pe .. r ,.,:. 

.,,ut;'l,,,hlt. Er7.tn'"a"Aa t"" fo;tü· 
".e t.,"' h•ra'·m, .. ı:ı.., tta~ı-t1"'" J'• 
'1en b•ı 1':!dar r.-c• n•t1ceJer verd; 
ği'"i ~ .. ,~ arl.,ttvor: 

••- B•ı ~-'ı .. t., itı"~ t:ıt .. ...,~,, l·: 
rar.':ı .. ın bu k~r1<>r •Ut""·'111l ,.,..,.. .. 
.,tl'ııt tre'-e.., r1..,ı••tı•r. l~"°~'" t1•• 
va-ları hlrilı'ri--c tv-;ı;.l•··~., 1-..,1~· 
hr v• nn'"..,n ıı-.. -1 ... ;1"1; ,1 .. 1-lı""'" 
tC'"lr'k vı~r" ;,ı ............. ..s,. ,.::• 
- n"' ve :01•,.....:ı .. 1c:t• .. : ~'""':1ll:·~:.r· 
•r;t&~yc-" bi 'l&tı aa~la:"" 1>et:>n ,.., 
,·ueto için ku·tul:m:1tu.. ~:.ı~· 
t::k ' ·'lth ve •av:-nı ~amamiyl~ ab 
<"lp '>l<lMi" için bir ;e;· ol.namı~ 
tır. r-uin::an la rtur·•lt'•ik:el· .. :. 
tek bir.a l:alr.aru~~;r t-.:hi .. di!r:
cliiz '>ir 'ıal :ılmı;;~r. Bi:- h::~cl·- · 
rtti;':niz ~Un '>lar rumartesi r 
nU ak~amına kaJar hiç bir eıhhi 
imdat "treni eelmemi§ti. Bunun 

sebebi, hattın karla kapah olması 
idi. Yollarda dondurucu bir ıo· 
ğuk dal~ası vardır. Zelzele: mın 
takasındaki enkaz altında kalmak 
tan kurtulanları bu soğuk ve aç 
"ık öl : ürdü." 
İhtiyar bir albay, !53p bozan bL 

müthiş macerayı bir tarafa bıra 
karu, §ebirdeki faciayı anlatı· 
yor: 

.. _ İlac; yoktu, d.oktorlar·n a· 
~ağı yukarı hepsi ölınUştli. Kur. 
tuianlan, Alhh kurtarmıştır. tn. 
san bu manzarabrı eördükter 
sonra, kad~re. ecele, J?linü ve vak. 
ti Pelmemiş olduğt•na inan1vor. 

Erzi'lcan tf~hri-ıde ölü miktan 
ıın nüfu·un vür.ıl~ d~k~am kadaı 
olduğunu tahrrin ederim. Ölenk 
rl de~il. sağ kabnları saymak la· 
zım~ır. 

Zabitler arasında ktslaea nö 
bette oJanl:ır kurtuldul.,r. Evle. 
r!nde ola"lları, l:U··Uk bir kumı· 
öldü. Tel~rafhanede van~rn çık. 
'Tit~tı. Hic kimsenin sö ... dUrırel 
hatırına bil~ t!!dtr.ivordu. Ca· 
korkuıu, mUthis ~evı\t.,.. 'Fakat o 
rada bite bir anne kalhi'lin, ıcv~rı 
bir b:ıba kalbinin, iyi bir evlih 
muhııbbeti:ıin nelere kadİ'I' oldu 
~unu anlat'ln h!diseter cHnle"'ik 
Bir anne Pôt'd im ki. ölmilş olzrı 
vavrust:nl b · Jki hayat verebili• 
dive. ken·di ilzerind~t.i in-::e Pecc· 
li~ine yavrusıınu sannrı. onu kol 
'an ara,ra almıs. blhi:ıden ya 
rah bir insa., rstırabivh ba<tını 
bai'l-ıra ağlıyor, k·dan dci'l-ru ka~ 
ma't istivordu. Ya!cmhnne~n her 
sin··n ölUslinU gClrerek kerdl ha 
v:ıtlarına kıvan btrkar. beth3.hbrı 
kara mukadderhi trmde dinle · 
ı'i:n. Facra. far,i,., facia ... Bilmem 
ki b-.ı keti:ne bile F.rzin-:"'n fela· 
1<etbi anlatrr.ıva ve ter mi? 

Bayburtlu Nazım, bize felake 
tin en hazinlerind:n birini an. 
tattı: 

Yeni terhis olan kırk ka. 
dar hemşehri. Bavburt'a dönme!; 
üure o gece Erzin:anda bir han 
da kalmr'"hr ve hen kAfi gelmedi 
"{i icin kahvede vatmı~lar. GeC(' 
!laat ikive kı"dar hepsi de. köyle· 
rbd .. ki eev~ilil:rln rUvalanm P.Ö 
ren bu kırk asl-n .. an bu~lln ha. 
"atta kalan bir tek yaralı Nazım 
dır. 

Hayatta <SksUz ve yetim, ldm 
s?siz. ama. mill~t ve Allahları., 
rlan b;t..,·~:ı kim&'!leri kıd!T'a-nı• o· 
1,.n kUr.üklere hut,.l-anc"h alt 
'<at• a·•rılmtııı.. Bu'l'ada. hR,,atı
ı,~ feHIT~et nUnil"'e ka·•ar b .. lki H .. 
hir mihn'!ti'1i P"Örııe"'\iş olan bt• 
-c!:e car7'1vhki .,ıııvrı•J.ır. as•rlarc· 
bu to.,t?'·hn, htr <'ah~ r<Srm~ 
't1esi:ı1 dlJedHH-f.: hu ~..,eaH7! S 
fete kurban rit-M~rdir. GU·e' 
•rllzl 'l Abdurrahman'• ı~nesrn ' 
ıorduk: 

••- To,,rak attrıda le-Hı .. " ~~ 
di. Bb:im vıın•-ı:ı:clı "<Sz va~ı ctöl· 
m~.-.ek i ... in k-n-''•i-f '!orh·•,,>1 
dakikahr kll .. flcUk bc-ıJii'lfo: 
-an:ın h1çlnnkla·la aP.lamı,ra ba .. 
hdı. Eiz. vrr .. d"l-ı avrı'•rke:ı o, 
savıkhr Pibi tc!~arltvordu: 

-.. _ Toprak altında kt:Jdı ... " 

ıw 

Dün Erzincandan ağır 
bir yaralı geldi 

.ir Yarlıaı ailesı falA'.<e~ gacJ3J n1s . 
kurtulttuklarını hi :ta ·ıe edıvor 

DUn Hayc!arpa§a isu.syonu Eı 
.dncanC:.an gd::n ve ikinci yaral 
:tafiksLi getirecek treni bekle 
ye;1l:r yine dolu idi. B:kliyenleı 
aras1r.da şilphe::iz ki akral:ab.rını 
merak ed:nl:r b:ılunduğu gibi ay· 
rıca bJ.b~r alır ak için gelen birçoi. 
vatan~aşl:ır da vardı. öele üzerL 
ne d:)ğru istasyona gir:11 trendeı 
Erzin~an mmtakasında:l yal .. 12. 

bir ail:: ile yara:;ı ayakhrmda:t o . 
lan demirci Arif a.:.lı bir felul:ct. 
zede çıkmış, hemen sedyeye ko 
n:ırak Haydarpaşa hastcıha .ıesinc 
sevkolunmu~tur. 

Dört kiş'.lik ailt', Yarlıav Vefi 
ğin ailesidir ve iki kad.:nla iki ço· 
cu·kt:ı01 ibarett:r. Kendbiyle ko. 
nuşan bir ar~a:!aşımıza Yarbay 
Vefik rraruz k:lldıkları korkunç 
:ıadiseyi §Ö ylc anlat;nıştır: 

"- Zelze: • gecesi bizim ev~ ' 

rulsaflrler vardı. Bu seb epte. 
~ ec vakt·· kadar oturduk. Er 
zlncan asl{ert hastanesi b:ış h(' 

:tml Nermt ile ntlesl saat bh 
den sonra vPda ederek evlerı 
ne döndüler. Bunların her ll<i 
si de zelzele fe.l!ketinden hlc. 
bir yara e.lma lan k\;rtıılm· 

Tardır. 

Bunlardan başka bir mlsafi. 
rlmlz dal\a vardı ki, onun klı:: 

oıduğunu yazaıı.yıoız. ÇUnkl 
zavallı, öldU. lstanbulda l1< 
o.:;lu tahsildedir, Çocukların 

n]radıkları felılketl b enim alt 
zımdan duymalarını l st emf>m 

O gece blzluı evde mlsarı ı 

kalan Ankara Numune hasta 
nesi baş hekim muavini doktoı 
I-lallt Ziyanın karısı H.efilrn 
hoçan, rrtcsl gUn crke ndeu 
ilnkaraya gidecekti. Üç beş sa 
at sonra ayrılacak olan mlsa. 
Li'lmlz, çoktandır blrlblrimlz• 
gJrmcdiğlmlz için biraz dah:: 
• ()nuşmnk arzusunu gösterdi 
Ve yatmadık, ıturduk. Yalnı ~ 

çJcuklarımı yatırmıştııu. Ko 
cam da ertesi gUn işine gide 

· eği için mUsaade IJtemiş, di 
~er odaya yatmnğa çekilmişti 

Evde yatağa glruıcyeo biı 

r.ılsaflrim Refilt:ı ve bir de beıı 
,·.ırdık. Konuşuyorduk. 

Saat iki ... larında blrdenbl 
r..: şiddetli bir sarsıntı başladı 
•. nnc.!:l "zelzele oluyor!" dly• 
bğırdı. l.yağa kalkarak biı 

t. n :ia sokat;a fırladık. Zaten 
oturduğumuz ev tek katlıydı 

·Dunun için sokağa çrkmanıı : 

pelı' çabuk oldu. Fakat soka 
: a adıMımızı ata - atmaz dahı~ 

- iddetll bir zelzele bizi yere 
<!'lşUrdll. ı:l"cldketln bUyUk ol 
du.::unu anladım. Zorlukla yeı 

den kalkarak: "Çocuhlarrm , 
' ocaml kurtaralım t" diye ba 
~ırdım. 

Misafir, ben ve annem tek 
rır eve ~l,.~'':'lmlz ıaman lco 
c ımın yıkılan duvar ve kap 
clltınfa kuldığrnı bağırmasın 

c.!cın snlııdık. Her Uı.;UmUz bir 
~~D kapıyı zor:ukl- ac;ıp koca 
,rıı kurtardık. Bu sırada çocuk 
' t-ırımda11 Gtıngör uyanmıştı. 

Onu annem "'llnden tutara ı 

d şart çıkardı. 'len de diğer ~o· 

c·ığum Glinteı · kucakladım 

' :d Uc adım uzaklaşmışbm '·' 
t:ıvan. yavrumun karyolası tı 

zarlne olduğu glbt çöktü Ko 
cam. kurla ·mak tc;lo v~-..... 
dakilta tazıa uğraşmış olsay 
lık yavl·umu ölmüş bulacak 

hk.! 

Böylece tekrar ker.dimlı:i soka· 
fa attığmıı:ı: sırada evin camlan 
çerçevelerile beraber iniyor, du· 
v:ı.rl::rı çöl:üyordu. Hava o'·~ 'ar 
Joğııktu ki. yatağmdan ve'!"i kal. 
ka:ı. ç~cuklartmız ve biz titreme· 

ğe b:-şlamrtık. Az sonra biri.m 
ev1n yanındaki kom~umuz Bayan 
Ş ::fi!:an•n evinden ır:üthiş bir fer 
"at koptu. 

Bu $efikanın sezi ldt ''Kur 
ta-ın !" diye bağırıyordu . 

Çocukları misafirle aıııneırin 

y-nma bı-a' :tık. Kocı::r:h ben 
Ş!fikanrn imda:hna koştuk. ç,,~ 
ama p~k çek uğraş~1ktan sonn 
~ :fil;ayı bir çoct•ğu Ue sağ ola 
ıak çıh,dılt Şefika-rn daha kur 
tı.:la~ayan i!d çoct·ğu vardı. 

Kadınc:ı3ız deliye dönmüş: 

.. Aman, öteki çoeuklanmı da kur 
t:ırahm I" diyordu. 

Bize, çocukların yattığı tanfı 

r jsterdi. O taraf tamamen yık ıl 

m ştı. Eli :rimizle .uğlalan, tah· 
t~ l:ın a~:ırak zorlukla çoeuklann 
yJttığı k:ıryoJavı bulduk. 

Zavallı yavrular karyotannda 
kovun koyuna yatıyorlardı. Ku 
c:ıkhdığımız :ı:aman ber ikisinir 
r!e ölmüş olduğunu anladık. 

Erzine:nd1 öyle evler var 1ci İ · 
ç°'ri::i--de 12 nüfustan hiç birisi 
kurtulmamıştır. Bazı evlerde d~ 
yaralı ve kurtulanlar vardı. 

Biz iki giln-U ist&.iVO!td:ki n 
p:onhrda ge .. :rdik. Scnra Ankara· 
ya ve tet~ nihayet lstanbuta dö"!· 
r'Uk. Kocam yine Erzi~cand, 

klldı. Rsmi .azife~ı olanlar işleri 
b~oıı:-?da kaltyortar da OIY.•an • 

Zel?eled<'n srnra erteıi ıı:ün 

Mk rnUthiş bir fırtına cıktı. Bil 
tlin Ç'.l,.,trlar yıkrJr'ı. O da fellkct . 
ıede Erzin:an halkı için lktn~i 

lıir felaket oldu. Size azkaldı aöv· 
14m~ği unutuvordum. Bizir- t,ir 
de bu g8rdü~ünüz pamuk adın. 
d1!d kedimiz vır. O zelzelede 
!:c"ldi kendini kurtaraıbibılştt. 'tn· 
r:ıtc bir rUn sonra meydantt c-.rktt 
O ·u dil ah,, beraber ~ctirdik •• 

Türk. Yunan ldiring 
anlaşması 

DUn al!ka(f ~rlı>ra P-elen bfr 
l'"'~re ~~~. Ti'r!t • y,.,.~n k'f! 
• ·n'?' ıt."'a"lr.&!"'1'1~ b•t 11-., ııınnn 
·r-ı kadar~ uzatıldığı bildirilmi§. 
tir. 

1 enı bir yol tuttu
ran olobllsler 

Yazan : Hikmet Münir 
., ıtanbul tarafından BeyoğltJ 

yaka:;ına işleyen otobüsler 
y:ni bir yol tutturdular. Galata. 
dan Voyvoda ca::desine sapaeak
Jan yerde, Tophane yoluyla Dol
m1bcL1çeye gidiyor, oradan üaz· 
hane yokuşu tarikiyle Ayaspaşa 
ve Tak3imi boyluyorlar. Bu yeni 
tarz birçok yolcuların şikayetini 
mucip oldu. Çünkü Tepeba§ma 
g:dec:ek olanlar, tramvayda yer 
bulamayınca, otobüsle ister iste· 

.ez Tak:im~ çr.'mlağa mecbur 
alıye>r, oradan yaya olarak g.eri 
önüyorlar ..• 

Sol kulağı, sağ el ile arkadan 
d.>laştırarak gösterir gibi yapılan 
b.ı cevelanı, birçok ldn::sel::rin ho
şuna gitmese de. ben fayC:alı bu. 
la yorum. 

Sebebi de, lstan-bullulara kendi 
jehirler:nin güz.el, havatar lir . 
r •. ıntakasını göstermek fırsatını 
ıertnesidir ! fı 
Düşünün bir kere: Tepe başına t 

;ıkmak için dar ve kara::hk bir , 
yokuı ilstünd: tramvaylar ve o. 
tGbUsler arasında bocahyara.k va• 
dt kaybetm~k nerde; Tophane· 

den tutturup dc:ıtz havasını te· 
ncffüı ede ede Gazhan! yokuşu.. 
na kadar fıstıki ma~tam ~::l:ikten 
:;onra oradan bit" kuş gibi kanat 
:ırparak Ayaspaşa, Taksimin ne· 
fis ve aydınlık ferahhğı içerisine 
dalmak nerde? 

Artrk bu zevki tattıktan sonra, 
inısanın, Tepcbaşra ~ideceği bi• 
le varsa, kalmaz. Doğruca Kurtu• 
luş mu, Marka mı, neresi olursa, 
şar!:ılar söyliyerek uzamrs-nuı. 

Tepc:ba;ına g:trcek mecburiye· 
tinde bulunduğunuzu far:ı:edeli:n: 
Tophaneler, Dolrnabahçeler, Gaz .. 
hane yokuştan ve Avasp'l~ .. d·ıı 
çizdiğ:.niz bu "'e,,.iş ••tameur• hı 
sir.de uv2nd1rd•r;ı dinçlik. dirilik 
ve hevesle, otoblisiln estğim'en. 
(:ıı:ran ba,mızt vurmavm. dik· 
kat!) atladığınız r,ibi Teı:eb:ı§ıtU 
bulmak işten b!le değildir. 

• • * 
Sanat makamlarımızın 
dıkkatme 

M erbum CeW Nurl'nln harP 
sonu yıllann~a çtkmal:ta 

otan ••Ati'' isimli gazetesin:n bit 
nUahasında okudum. Ressam Ali 
Sa :ni yazıyor : 

"Balkan l:arbini mUteakıp, Sof· 
yada bulunan maruf bir ressamı• 
ımz, bir gUn sok~kta bayraklarla 
mUzeyyen bir kapının Ö:1ünde bir 
kalab'.llığın girip çıktığını gör· 
mliş, içeride bir resim sergisi ol
duğunu a!1bd·ğı zan:an rr.era.Jcı 
artarak o dahi girmiş. Sergi, Pa· 
risten yeni dönmüş genç bir Bul. 
.,.ar ressa~mn e:e:-lerinl tcş'~ire 
~~!1sis cdilmiJ. Halk bu eserleri 
bir hususi z:vkle temaşa ediyor. 
takdirler yağdmyor im.iş. Ha1kın 
güzel aan'atlara bu kadar alaka 
"Östermesl nazan dikkati;-i cel· 
bctmekle beraber, te~hir e-:iten e• 
serlerln bu kadar takdire Jdyık 
~eyler olma:•ığını farkec!en re:?sa· 
m!mtZ, me:;eleyi bir Bulp,ardan 
sormıts ve şu cevabı almı§: 

••-Evet. Bu e-erlerln simdilik 
bUvilk bir def!erl olmadığını bit 
de biliyoruz. Fakat Bul..,.ar mil!e. 
tini temn!l edecek sı"n'atk!irl-ra 
ihtivacnrrı vardır. O da ba!'.lca 
ttlrlil yetişmez. Onun ir.in bi:t, 
t~kdir ve ra7hcti, vatani tf.r va:z:f. 
re !ayıyonız ... 

Bu flkrayı rakletır.ekten mak. 
sadınıız, geçenlerde Parlste öl· 
mUş bir genç k1dm ressamımıznı 
bir haka~ muharrir.n-in eli:-de 
ı~al-ı! esert:rine karst ~österdi· 
P,imiz hassasiveti tekidr. Hale 
Anf ad•nı ta'"ıvan bu TUı.-k res• 
y-nı. al~ll"'e bir kıvıret olmavıp. 
tabhtalann! b~vnelmilel muhit1 

terde de takdir kıt?:anmrs biri-iY• 
:il. r.ok sürmeden b•ı zava1h Ea,'· 
ıtkS.n't"rzt., "°anevf hUvivet;n-: sa· 
bip çık·lacağını Ilır.it ederim. 

Turin,.,.JdüD azasının 
yardımları 

TUrkiye Turin~ ve Otomobil 
k'übüne be'l!T'elmilel ve ecr~l 
t"rlz."ll te .. k!lntI!'da.n ve k1Ul)Jer1 

d~n Ann..ı'\>lu fe18.krti mUn~ube. 
tl'e taziyet tell?1"8fları gelme!(• 
tedfr. 

Türkive TurinC? ve Qt')mobil 
'·lübü Tilrl.-i,•er0 'd az"sı aras1n
d·l J\n~doln feıAket~~.:ıe!eri i .. :n 
t'r , .. ,..e cteft~ri ",_,,-: V"" t'~-ı. 

t>"l.n b;" 1(-.. ...,t ~ ..... ~1·" ,,., l'ı·· ; ..... 
r~ye iştiraka müracaat et..mJş. 
tir. 



Yabancı gazetelerden 
iktibaslar 

İngiliz kru- 1939un ikSyesi 
1 ~, iAi ıcoAta: 

vazörleri 
•.r: .. . . . '! . , 

'tı'!:ha[e'!'ps gazctcsi11in deni~ 
So ırı ya::ıyor: 

~eni~if1~ta deniz harbi, bütün 
~ruv~ıöe~ın. alakasını lngiliz 
~ıştır r erı üzerinde topla-

ln~iı~ 
llıandan re. esasen çok eski za_ 
~k l'h berı. hafif kruvazörlere 
liz irnp~~rnıyet vermiştir. lngi. 
ll ızlere .atorluJhınun birçok de
olrnası ;ayılm!ş geniş bir ülke 
tıın uzun~ !ngıliz deniz yolları. 
tıin bu u~ lngiliz bahrivesi. 
l·ıy1net çeşıt kruvazörlere fazla 
tir. Vermesini icap ettirmiş-

, Çünkü ;:;. 
~lliıı: irn ahır harrı !!Cmileri ln. 
rnudara~a.r~torluğ-unun kalbini 
tından ıçın anavatan kıvıla. 
titıilea· ayrılmamak mecburivc -
lngilizırhr~\'r~na sularındaki 

l'rıin Cdl ımıvcti bu ı::emilr>rlc 
f' ur d 1 ~cektir. lnı::iltere Sin
\; z Cd enız Ü~SÜnÜ ıııerkez it. 
~ l'lllı ~.ek Rüvük Okvpr>11!';ta 
d~ k b" 1.!' hakimiyet temin e. 
ıı ~ atın U~uk harp gC'miler:nin ":a afi~ ~kmal edince~'e kaclır 
kcr, vah ruvazörlr>r te1{C'r t('. 
bu ()"ni ~t ufak filol:ır halindP 

U,..ak z e ~ola~acaktır. 

Artık Franko hiH-l•mPtı ıs_ 
oanvanın fiili hiikümeti olmıış. 
tu. Habeşistan imparatorlu~u
nun ltalvPn kralınn. f"Crtii?' ini 
resmen kabul eden lndltcrenin, 
bilhassa Avnınanın bu karıı:-·'c 
devrinde mÜ?." lıneti ile .ı\ kc1"
'1izde miihim bir amil olabilcr" 'C 
ts.,anvndııld va:r.ivcli kabııl PL 
'11Cl""l('Si tabii !ranlıırına cok mu. 
<!aı-ir ol""ahlı. F.sascn. bu ic:_ 
"'nl rl,.~iltii ve bir memkı{l'tte 
tnıculf" <"t>lf"n hir idare ve hükii
,,_._ ilC'•r:.,T'l"Mi ic'li. 

t~nan ·a rırl-inin, ParcnJnrıq,. 
'11'1 tpc:lirni il" f: ;1,.n nilıP"f'te f''". 
mı>c:i.,•fon hm hir :ıu sonrıı.. 27 
- .. h-~t 1 'J'._., •• _1,;ı ('l,n....,ı.nr1.,;,, 0 kruvaze; de~ızlerde ge?.C'n hafif 

d.r.r: l. tlerın Uç vazifesi var. 
cu1uk Anavatan filosuna J?Ö7-
l:ırınd~lrnek, 2 büvük deni?. yol. 
C'lllnivcti ~olaşarak bu yolların 
tatotıu~ nı temin etmek: 3 imoa 
fan. rt~~~ ufak üskrini miida. 

tn-::iltereniıı Franko hüklınıetini 
lsnanvanın rneı:ırn hükiim"ti o. 
lar:>lı: tan,dımm il:;., C'tlİ. Fran
sa dı nvm ""l{ilde Frnnko hüklı-

General Frank-0 ispanya 1ıar1>i cRnmmulrı 

tı,,,.il. . 
j'atiirıt-~~ amiralleri hafif kru _ 
t;sunda 1 ı?k. sever. lnJ?iltC're fL 

ıı.ıı.=n ic:.t 1 '.'~.ır vnkit 11miralle. 
> 'ü\·azÖ edıJ?ı kadar c:ok hafif 
f t~hur r . hulunduramamıı:1t1r. 
ıf kr arnıral Nelson. fazla ha

~~:ıııın~\'aıör istemekten bıkıp 
'.deva rnıştı. 1914 - 1918 har. 
~titC'ad~tederken 11miral .Jcllico 
.~ılerdck1• raı:ı.?:larla uzak de. 

''itleri . 1 1n~ılız hafif kruva_ 
ltıistir nın azlığından şikayet et. 

1~nct 
<l:niz k rada .Ul3~ da tonla nan 
~!liz a 0~!!re~ı munacıebetile ln
<'ın Za.r~ı~allığından lnıdlterc i. 
rle ham rı ol;ın muhtelif sistem_ 
kında b' gemilerinin s~"1s1 hak. 
altıiraıı ~ rapor istendii7i zaman 
\·aziirc 1 

•• as~ari 70 hafif kru _ 
ltıi~tır luzum olduğunu bildir. 

llt~hl'lfa.st k.... . ... 
l ak .... va zoru donanma va 

t')n. ~ ederken (bu kruvazör 
~lı!}ıilc ~erde bir tahtelbahir hü
htaıya r·~sara uğramıc;tır) Avus 

·l oırn 1 osunun gemileri de da. 
t'ltıd:ı, bak Şartilc İngiliz filo. 
~tıcak ~ çeşit gemilerin saym 
t l'tıvaıö a ç~km1ştır. Fakat 19 
rı~dir. 1~ de ını;a edilmek üze • 
~ıı dört39 Yılı içersinde yeni_ 
a~ıanrn kruvazörün inşasına 
ltlın· ıştır. 

e11 ı ız hafif k .. 1 • • 
Ai \'eniJe . ruvazor erının 
f llde r·ı rı olun bu sene il'er. 
aııt ve 

1 ov~ iltihak eden Bel. 
~el:lıil<:rd~ınburg 10,000 tonluk 
~7"tnez ır ... Süratleri 32 mili 
dır .. ~e~j M~dafaalan kuvvetli _ 
~bılirı ş bır sahada hareket e_ 
ı .Y~ir t· Makineleri 80.000 
k'r bu it"'etindedir. Bu gemi. 
~~l vazor·\harla Dükens Fransız 

il'. unc nazaran hafif sa _ 

d,~ilahıa 
~'~er r:.e'li.. bu. tonda bulunan 
l Uvvetr d1:1ılerın silahlarından 
b 2, 120

1 ır: . 152 :milimetrelik 
aşka t mılımetrelik 12 toptan 
~ak liz ayyarelere karşı kullan. 

o. llıittrc 17 milimetrelik 4. 
~ıtraıvö~et;elik 16 topları, 8 
h et:eİik ~rı va:dır. 533 mili _ 
av,dir torpıı kovanını da 
\r . 

h·· 8.§ingı 
t UkUrnıer· on deniz nıuahedesi 
~erenin 1~~ uyırun olarak lnıriL 
ı.ı aı:ıtırdıi;1 G •• d~n 1929 a kadar 
iJaYısı lS d?uyuk kruvazörlerin 
re harhed ır. Graf Von Snce 
YeSelshir e\Exeter, York, Do. 
j aı:ıılıın ' ~orfok bu sistemde 
!'arıdır ~emılerin ilk yanılan 
t e)jk 8 ;nsinde 203 milimct~ 
v0J:>ları, 'Ve 02 milimetrelik 28 

1 ~.ıtları v 6 Yahut 8 tornil ko_ 
·OOo a ardır. Tonları 8000 • 

~~l!eri 3;ası~~adır. Azami sü. 
G Gok nı ~ı.Iı ırcçnıez. Zırhla. 
~af Von S(' ındir, hu metanet 
be de tecr·~t:e ile olan muhare. 
1

4
! ~erni~ı edilmiştir. Bu on 
'1
1
,520 a· n tonları mecmuu 
nt7·1· ır. 

tir ... ı ız f"J 
llı kruvaz·~ ~su?da <'ah~an ha _ 

uu bugü or erın tonajı mec. 
d ln~ıt n 284,965 i bulur. 
ıtn en :;~. h~i~ kruvazörlerin. 
11 e huı;un ~erını de az bir tadil 
lt0krnuş uUanılacak bir hale 
ı:n~l!an1ıa~ek ta vvarelcre karşı 
~lir. a toplarla teçhiz et. 

metini tanıdı. tcr<ıvİİ7 misakma ıııugavir bulu. 
llfcmcl'in ı11ıal:ı \'orclu. Romanya da, Almanya 

f sııanva meı:el<'sinin ikinci ile arasında bir diişmnnhk his. 
olanda kıı.lm'.lsını icap edf"n rra. si ı•vanrlırmak istemiyordu. 

t 
··h" ,, 1 1 . Fakat. acaba Almanvn, Le. 

ve mu nn .n,·rupa mese c crı histınm P"Österdi"i misaka ria. 
dc,·-.T>'l cdi"ordu. 

Hit!Pr 21 rr'artta. T,,it•"•.,va _ vet t:tizli.'Yine n"ni ı::ekildc mu_ 
d k' kabele edecek miydi? Varşovn 

a ı elçisi vasıtasile. Knuna'3 hükfımeti de ihtimal bu suale 
hiikfıırı"'tine bir nota vermiş ve 
i\lemel'in İPnec;iııi' istcm;şti. Av. mii"b('t ccvao veremiyordu. 
m gün Berlhv1(' bir aıılac;rrıa İM. Yalnız. Varı;ovanın korkusu, 
zalandr ve Memel res.,.,,en At_ A lmanva va taarruz için bir ve. 
marrn-ıva jl'hllk olıındu. ?g mıırt. sil" vermemekti. 
ta Hitler "J)outsl'hland'' zırhlı. Bununla beraber. Almanva. 
sı ile MPmel'e gidivor ve ora. nm taarr11z için il'at f"deccği bir 
mn' Büvük Alm-ınyaya ilhakını rok selx'nlC'r varilı. Dnnzig mC'. 
bi:ıı:7.at kutluvordu. selrsi ı::ifh!Jt>niliı'.'i ? .. aman. AL 

Jnf"iltere Alm:ınvamn bu h:l. m~ıı··.,~-., T,,f'histan iiZ<'rindcki 
rl'~ctini vine takbih etti \"C tn. t('lı,.:ı: .. 1 ; !•ara bir vai!mur bulu -
rriltt'rc ile bC'rabcr Arn"rika.n fq gibi hissedilmeye başlamış -
Birlesik devlrtll'ri (le MC'me't'ln lı. 
Almanvava ilhakını tanımadık_ Vı> bir blin, Alman kıl:ıları _ 
larn" hildirdiler. n•n L<>histan hududuna doğru L 

J,rhista11 ii:erinac frhlil·r! 1"rlemckte olau{{u haberi f!eldi. 
. Almanyanın . son ilhn'·h .. t. Ertesi giin. 25 matı:. Lehistan 
ısg-alleri en fazla Lehi!'~""'' , .. 1_ seferberlik ilan etti ve mC'rlistc 
dişe~·e düşürüvordu. J.Rhi .. t"n milli miida.faava ait bircok ka-
ve onunla beraber 1' ..... •- - ., hili. 

nunlar kabul olundu. ~ 

vordu ki, Hitler. oF'"rl,.ri bit. Arnavutlulimı işga1i: 
tikten sonra, Dan?i"' n----0 les:ni 26 marttan itibaren Lehistan 
ele alacak ve bur"-... -,, da AL hfıdisclcrini bir müddet idn bı. 
manva,·a ilhakr,, İ'"tivecekti. rakmamız lfızım geliyordu. FiL 

Tehlikevi Jpı..ı.,t"na kadar en. hakika o $!iİn, biitiin dünvnnm 
dise ile his~"""., ,." yine T..ehis. - gözleri, Avrupa haritasT11da 
bın kadar :--ı,....'i bir müdaffl'l. bı:tşka tarnfa <'evrilmişti. 7°"'1. 
lüzumunıt r''''"'rı !nf!iltere lS Mııssolini o ~iin bir nuttıı, · · 
martta Fr""'cı!'l.va, L<>histana ve mi~. rlemokrnsilerc hücurı _ 
Rusvava m;· .. 'lcaat etm;s ve AL miş, ''uzun bir sulh her ne k<ı
manvan1'1 taarruz tchlikeııinc dar lfızımsa d:ı. daimi bir sulh 
karşı birleşmek. mu..,terek ted _ iT'saniyct için felakettir,. nemiş. 
bir almak teklifinde bulunmuş. ti. 
tu. Mussoliııinin daha bu ~ö1Jc _ 

Buna Rus haricive nazın Lit. rinden. mühim şeyler söylive
vinof. rnil1etlcrnrası bir konfe. ceği anlaşılıyordu. Duce nutku
rans teklifi ile ~cvao verdi. na devam etmiş ve hülfısaten. 

Beşler knnferansı fikrini or. Orta A vrupada olanlar muknd
t~ya at;m İn~ilterc. daha geni'? derdi: Fransanın da ltalynnm 
hır konferayısa çoktan razı idi. Tunus. Cibuti ve Süveyş iizcrin. 
Fakat bu sefer, miişkülat başka de,ld talenleri verine getirme. 
taraftan cıktı: si lazımdır, demişti. 

. Lehistanla Romanya, böyle Bununla beraber, Mussolini _ 
bır konfcrarıcıı.ı iştirake yanaş. nin. Tunus, Cibuli, Siiveyş söz_ 
mıvorlPrdı. Ve buna iki memle. Icriyle dikkati başka yt'rc çe. 
kC'tin de hakkı varaı: Lehistan \'irmek için bir manevra yaptığı 
Almanya ~leyhindeki bir kon.fe. çok C'ec;mcden nnla~ıldı. 
ransa ve bu konferansta veri. 3 nisanda ltnlyan askerleri 
lecek kararlara iştiraki, 1931 Bari ve Brindizi Jimanlı:ırmdn 
te Almanva ile vaDtt~ı ademi toolanmava hc1 -ınıı.,tı. G nisan-

o 

da İtalyan h<!rn gemileri kom_ 
şu Arnavutlu~un denizden ka. 
pısmı çalmış. 10 nisanda da L 
talyan askeri kuvvetleri deniz.. 
den ve havadan Arnavutluk n -
razisine taarruza gecmişlerdi. 

Arnavutluk biraz mukavemet 
gösterdi, fakat küçüğün \'e kuv 
vetsizin bir biivük ve kuvvetli 
karşısında mahküm bulunduihı 
kanuna tabi olarak birkac 1?iin 
sonra memleket İtalyan hakL 
miyeti altına girdi. Son bir mu. 
kavnmettı:ın sonra memleketi ter 
keden kral Zosrunun ta<'ı. lta ı_ 
van kralına takdim edildi ve 1. 
talyan kralı ,.c Habesistan im. 
ırnratorıı ayni 7.amancla Arna. 
vutluk kralı da oldu. 

Ru:zraltin zı.t csajları: 

.Arnavutlııihm işgali beklen_ 
medik b!r hadise olarak karşı
Janmıs ve Avrupadaki gcre"in va. 
zivet bii~biitün vahim bir hal 
alm1ı:;tı. İtalva ile Almanvanın 
müı:;terek bir istila ~ivasetine 
giriı:ıtikleri t11hmin cdilivor \'e 
t,.hlikcnin 1talva tarafından, 
Balkanlara kadar uzanmasından 
korkuluyordu. 

· İnıriltcrC'. başvekilinin ağzı L 
l<.', bu hadise karşısında rla mii
tccc;sir ve mtileessif olduğunu 
bildirdi ve taarruz siya~etinc 
ku\'\'ctle karf;l koymaya daha 
fazla azimli bulunduğunu ilan 
etti. 
Avrupanın bu vahim anında 

Amerika bir yardımda bulun
ma vı düşündü~ ve Ruzvclt, HiL 
lerle Mussolinive birer "mcsa i., 
göndererek, bunlarla diğer üc 
memleket arasında on senelik. 
h:ıtFt isterlerse virmi bes senC'. 
lik bir nnlasma yapılmasını tek. 
lif etti. Bitler buna verdiği ce
vapta kendisinden hicbir devle. 
tin korku hissetmediğini bildir. 
di. 

Bu suretle Roosevcllin 1 e~eb. 
biisleri neticesiz kaldı. Fakat 
Amcrikanm A vruna işleriyle 
böyle yakmdan niakarlnr olmn
sı dPmokrasi cephesini takviye 
eden bir flmil oldu. İngiliz kral 
\'e krnliresinin Kanada ve Amc. 
rika seyahati de bu itibarla mii. 

"Montev-iclco açı7;,1a~·ıııda 7um~li 7~cn~iııi batıran Alman rq> 7-m< vazörii Graf Yon Spccniıı yom.<ı 
dah-ika1arım tes~ıt eclcıı ılk rcsımlcr dilnT.-.i A vr117ıa qa;:.ctc Jcrilc gelmi.~tir. Bu savanı dikkat 

fotoğrafı bıt resimlerden aldık. 

!ıim bir hadise olarak kayde. 
rlildi. 

Rıı.syanın siJla.~cti rlcği.şiyor: 
Bu esnada Avrupa hadisele_ 

ı:i mühim veçheler ~österL 
.\'Ordu. Bunlardan biri, on sene
lik Sovyct hariciye na?.ırı Lit -
vinofun Stalin tarafından azle. 
dilmesi \'e hariciye nazırluh va. 
zifcsinin bas\·ekil :-.ıolotofa ve. 
rilmrsi idi. Londra ve Parisin 
siyasi mahafili bu hadiseye 
Rusyanm demokrasi cephesin. 
den ayrılması ve Almanyaya 
yaklaşması manasını verdiler. 

Filhakika, Jng-ilterc ve Fran_ 
sanın nuı::va ile başladığr müza. 
k~reler hicbir neticeve varmak. 
sızın de\'am edivordu. Litvino. 
fun a1Jcclilmesinin bu müzake. 
relerle alakadar oldu~ muhak. 
kaktı. Demokrat devletlere mü. 
zahir sureti haJle taraftar olan 
Litvinofun değiştirilmesi müza • 
kerelerin daha müşkül bir saf. 
haya eireC<?ğine delildi ve nite. 
kim. Molotof haricivc nazırı ol. 
duktan sonra müzakereler ay. 
!arca devam etti, nihayet aka. 
met" uğradı. 

22 martta Bcrlinde yeni bir 
Italyan _ Alman anla..~ası im. 
zalanmıştr. Bu anlaşma ile iki 
~cmleket birbirine, g-erck siya. 
sı. gerek askeri sahada bütün 
kuvvetile yardımı taahhüt edi. 
yordu. 

(Daha 1~ar) 

Bir İngiliz şirketi ekmek 
fabrikası kurmak istiyo 

Bros Pf'lkman limited İngiliz 
"irketinin mümessili birka(( gU 
dcnberi şehrimizde ekmek fab 
rikası kurulması etrafında tet 
kikler yapmaktadır . . 

Mümessil, dün bazı· fırml 
~ezmiş. ekmek imnl edilen yer 
lcri l'ok :nis bulduğunu söyle 
miştir. Müme~sil tetkiklerini 
bitirdikten sonra belediyey 
modem bir ekmek fabrikası · 
çin tekliflerini bildirecektir. 

-<>--
Gazi köprüsünün altın· 

da bulunan ceıet 
Dün, Haliçte Gazi köprüsünü 

yan tarafında bir ceset bulun 
muştur. 

Yapılan tahkikat sonunda b 
cesedin, iki gün evvel İtalyan se 
faretinin motörü tarafından batı 
r1lan bir sandalda kaybolmuş ola 
Mitat oğlu Mustafa olduğu anla 
şılmış, defnine ruhsat verilmi~tir 

--o-

Eroin fabrikası iıleten 
talebe 

Geçenlerde Beşiktaşta bir e 
roin fabrikası işleten Kabataş 1i 
sesi talebesinden Şadi ile orta· 
İbrahim ve Şaban dün adliyey 
teslim edilmişlerdir. 

Sorgu hakimliğinde aorguy 
çekilen suçlulardan Şadi i.lc 1 
rahim tevkif edilmiş, Şaban ıer 
best bırakılmıştır. 

Ajaks kruvazörü 
Montevideo' da 

Xe,·york, 3 (A.A.) - Mont 
yldeo radyosunun bildirdiği 
göre. Alman G raf Spee zırhlı 
ile harbeden Uç İngiliz kruv 
zörtlnden biri olan lnglllz Aja 
kruvazörll bu sabah Montev 
deo limanına girmiştir. 

Uruguay makamatı, kru'" 
zöre ihtiyaçlarrm tedarik etm 
sl için 4 S saatlik bir mUhl 
vermiştir. 

Görüp düşündükçe 

ilk resimler 
l>iinkii "Jlnhcr'', ub:clP. felı\kctinln ilk resimlerini TCrd 

Bir ~iin c,·,·eı de yine htı gazetede oradan gelen hlr yaralmı 
fnda~·ı nnlntnn ~ii;t.lcrlnl oknmu::-tum. 

Sii:t. ,.c ı·e:-;inı ku\'\'Ctl, nnc·ak ı-annlle gelir, <lhıliycnln h 
) 'ali de birlikte c,:nlı:;-arak tnhlo tnınamlnnır. :Fnkat fotoğr 
Cİ) l(' il" kil. hcrıız kfi{:ııln hiit iin radnyr o}(Iu~u ~ihl j~]lyor. 

nn:;;ı, kanlı ı.-ıH·~ılnrla snrılı, yüzii znyır ~·urttn':'lar, n.da 
hnytınn ~cc,:cn ;rıkıntılnr arnı;ınıln şn-;;km şaşkın clolnşıro 
'l'ank ~ip<'rlcrini nndırnn potrcl \'O clirek mahşcri ic;lndt:, g 
frıwkclerinC' cloJclıırılııldnrı kA~ıtlnrı yakarak donmamn.j'.':a ç 
Jıı;;an kaclınlar, yan,ılnrını nefesleriyle ıı-:ıtan za\"allı analar 
.Sonra yine uzun, temcllcrlnclen dumanlar tiitcn koca bir ş 
hlr hnrahesi, 

nu resimler, yalnız ''Er7.lnc•ftn,, m. J>ahn klmbllir knc;:ı g 
lccck! J\.imlJilir clnha ne RC"ı ı:e~lcr gi.)receğiz! 

* • * 
Gnzctclr.ı·clc hi'ılfl folnn filiın tknret sahipll'r:inin, şu, 

1 iı·ınnların top1annrak ynpa<·aklaı•ı JlRra ynrdıpunı konuşaca 
laı-ını okııyonız. Yarılım, hir J:(iniil ıı~u~u kadnr hızlı olnı 
~cı·C'ktir .• \<·r, i~lmizo c,:iiktii~ii clnkikıHln l>u işe sarılmnk, he 
de in..;İ~ akınıızla sarılmnk hekknir. 

Şııııı-la .rarclım, ı;onrnkl hliclls<'lC're ı:iire a~·arlnnaenk 1 
lcı·ıl<'ncliı·. 1\.o..;koca f..;tnııtu

0

ıl. hl'niiz ii<;: yiiz hin lira hile 'er 
ınccli. Tıistf'lercl~ ı-n,·ıJı 7.<'ll~inlcrin nıllnrım ı;:iirmni,·oru:r.. 

Bunlar, ~<'n'<'tlcrlni <'hl'ıli hir hi<-ap olarak tıt';'•.)·Rdıırsıı 
lıır, hl"ri yancla kiınsc-,..jz clullnr. iki entnrilerintkn. rcnlrC' ol 
111111, (cli\kcte tıi:,rnynn knrrlc':'IC'rlıır. ~iinılC'riyorlnr. ''M11ro 
lıık k<'sc, c;clik hir knsıuhr. J\oln)· nc;ılmnz. ••l\Jil.) on., hık <'ii 
elanın zırfılllflljb kalp, sn;:i;ıJ'IR';'ll'. J)nhft clnT_:rıısn Şii. ki ,)"firck) 
katıln~maılnn kt>sclerıle mil.ronlnr hll"ikıııcı:. 

Aıncriknııııı meşhur ınilynrdcrlcrl, l nptıl,ları Mr to 
lantula: 

- Hir milynrılC'r. iil<Fiktı>n c;onrft, mirn.o: hrrnkırsR, namıı 
lıı adam sarılmnıııalııhr. lh~ml~kr. 

Hn kararın nltmılnkl hiiyiik fn..,ırnlı"ı. dcflnn ft~·<lmlı!l;ı 
anlfttmnğ'n liizıını ~·ok. Aı•ahn hiziırı z"n~iıılnı•lmtz, ne 'n 
hiiyl~ hlr karur \'<'l'llH'k IHt.\'kiiııe ylıksC'k<·<'kl<'r•: 

1-:-t <' iıııtiha n meydanııu.11\pz. Ne )'n:r.ılo. ki hıı mi') cl:ınc 
yalnız oıılnr rok. HAKKI SCH.A GEZGI 
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İstanbulluların 1 

yardımı 
ve arpa 
ökse idi •• 11li yardım komıtesi dlin 

.,:eden sonra vilayette yine va. 
lı ve belediye reisi doktor Lütfi 
Kırdarm başkanlığından toplan. 
mış, bazı tUccar ve fabrikatör. 
erin taahhütleri tesbit edilmig. 
tfr. 

Diln komiteden aldığımız ma 
lıimata göre, pazartesi gUnil ak. 
eamına kadar Kızılav veznesine 
va tın lan mıra 175.365 liradır 

Dün ak~ama kadar da ayrıca 
114,114 lıra yatınlmıştır. Bu 
suretle yatırılan para yckurtu 
289,483 lirayı bulmuştur. 

DUnkU taa.hhUUcrin yekunu i 
se 31,600 liradır. Taahhütte bu. 
lunan müessese ve eşhasın isim. 
terini yazıvoruz: 

Kanaat kütUnhanesi 750 lira 
"aynca 1500 cilt kitap.. Yor 
~an yan konserve fabrikası 200 
lira ''avrıca 100 kutu konser. 
ve., .kırtasiyeci Mordo Jozc.f 
750 lira, Yorgi · Mavrudi 500 
lstavro Poloyanço 750, Kuru. 
kahveci Mehmet 1500, Sara,. 
sineması 750 "ayrıca bir ger• 1 
de sinema salonunu komite em 
rine terk .. , Hasan ceza depostı 
500, Fikri Kancal Fıirketi 400. 
Banko di Roma 2000. Triyana 
Fofos 500. Ba.çkay şirketi 500. 
Altıparmak deri fabrfkıun 750 
Türk filmcilik Anonim şirketi 
500. sinema<.-ılık limited sirke -
ti 1000, Celal Kmnen 500, ts. 
rael ve Sami Saltı 1000, beynPl. 
milel şark nıı.klivat s!ı keti 200. 
Aboan Ben Ha.vim 500, Dimitri 
Kondonolos 500. Sadık zade Ru. 
şen 900, J. Tranto ve mahdu 
mu 700. Ana.stas Paskalidis 500. 
Osman Ferruh kazmirci 150. 
Rafael Emram 2000, Bensot ve 
Ss.vano 800, Mihail Cıkvaşili 
1750. Arsin ve ı;ıerikl 750, ku. 
ru knhveci tbsan 1000, Nur ka. 
hm rirketi 500, kontrplak şir. 
ktti 500, Sazma.s şirketi 1000. 
Elektron şirketi 500. 1zak Mod 
yano 2500. Yunan konsolosha -
nesi 1000, Kasapyan b'raderler 
500, Burla bira.derler 3720. Ana. 
dolu kontuvar şirketi 1000, Zin 
gal kereste şirketi 1000. Tilrk 
mensucat şirketi 1000, M. Gizi 
mahdumları 500, Alber Ka.bah 
ve şerikleri 250, Lehi birader • 
ler 250, Vanderze 1000, Mur J t 
oğlu 300, karyola fabrlkatöri.i 
Halil Seur 300. Takas sirkeli 
500. Zeki Kehribar 1000, M. 
Brin 100, Buhraristandan Va. 
lef 50, Holanda konsolosu M. 
Kok 50, Polonya konsolosu 100 
Ura. 

Bundan başka. Amerika.da 
Ekspord Uyn vapur kumpan -
yasının merkezinden buradaki 
acenteliğine bir telgraf l!Clmiş. 
felaketzedeler için 1000 1f ra \'e. 
rilmesi bildirilmiştir. Acentelik 
dlln bu parayı Kızılay veznesine 
yatırmıştır. 

PERAPALASTA VERİLE
CEK BALO HASILATI 

Perapala.s otelinde yılbaşında 
verilecek balo o gece diğer eğ. 
lence yerlerlle birlikte tatil edil 
dfğinden daha evvel baloya işti. 
rak edeceklerden alınan beşer 
lira masa parasını otel eahibi 
Misbah Kızılay veznesine yatır. 
mıştır. 

Bu para 2000 liradır. Bundan 
başka. Misbah o gere için 1200 
liralık bilf e ve yemek hazırla • 
m13 olduğundan balo verileme • 
yince bunlan da. darUI~ce1..eye 
teberru etmL~f r. 

Bunlar arasında. 120 hindi var 
dır. 
GlRESUNA ESYA GÖNDE. 

RİLlYOR 
Bu~n Giresuna gidecek Ka _ 

ndeniz vapurile eşya ve yiye. 
cek J?"önderllecektir. Diln Erzin. 
eana 26 balya muhtelif eşya 
gönderilmiştir. Bunlar nrasmda 
13 teneke reçel de vardtr. Ayrı. 
ca bugiln Sıvasa 100 balya cşyıı 
gönderıtecektir. 

ERZlNCANA GtTMEK 
İST!YENLER 

Erzincana meccanen gönderil. 
melerlnf fstiyen birçok fakir kim 
fileler vilAyete mUracaat etmiş. 
terdir. 

Vilayet kcyfiveti Ankaradnn 
sormuş, Err.ineanda barınacak 
ver olmadrjhndan bu gibilerln 
gitmelerine mUsaade edilmemesi 
bild;rllmiRtir 

BEYOCLU HALKEVININ 
TOPLADJCI EŞYA 

Bevoğlu hnlkevinin ev ve a... 
partımıınlardan eşva toplamak 
üzere çnhşan 30 ekibin topladı. 
ğı 36 çuval ve bir sandık eşya 
diln Kızılay deposuna teslim e. 
dilmiştir. 

Bundan başka 40 çuval eşya 
da baıgiln te!liın olunacaktır. 
Df ier taraftan halkevlnin komi. 
telerl tara!mdan toplanan ku. 
ma~lar Beyoğlu kız sanat mek. 
Mbinde dikilmektedir. 

Dün Fransaya 20 vagon ku, l.Jıd~uıyd sev!< ettik 

Bugün zahire ihracatçılarl birliği piyasa! 
uazigetini görüşmek üzere toplanıyor 

Zahire ihracatçılar birliği bur.un kiJcsu 4,5 kuruştan beşe çıkmış. tıd1 bu taleplerin ne suretle kar· 
Liman hanında bir toplantı yapa. tır. şılanaC41ğr kararlaıtırılaca:<tır. 
rak harici ''e dahili piya"a flze. Harici piyas11lar da çok yük. Bilhassa Fransa ve İngiltere 
rinde görilteceklerdir. Buğday. 'lektir. Arpa fiyatları hariçte 90 .ı:ahire üzerinde çok taleplerde 
arpa, çavdar, fiyatl"n son günler. liretten 105 lirete, çavdar fiyat. bulunmaktadır. Dlin Fransaya 20 
de çok ylikselmiıtir. Bunun ae· lan 100 liretten l 20 lirete yUk· vagon kurufasulya sevkedilmiştir 
bebi ihracatın serbest bırakılma· selmiştir. Buğday fivatlarmdaki İhracatın bu tekilde Eazlalaş. 
sıdrr. \0 ükseklik daha fazladır. masr tab'.atiyle gıda maddelerin· 

Köylünün elinde bulunan mal· Hariçten mal almı>k iio:ere cok 1 de pahalılık husule ~etirmekte· 
lar da kıymctlenmi~tir. Arnanın talenler v;:ırdır. Bu~iin"'fl t,. ... 1.,n. 1 dir. Yoksa J?ıda maddeleri Uzerin· 
---------------------------!de bir ihtikar yoktur, yalnız yağ 

Z 1 1 t k 
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• • fiyatl..."\rt llizurmuz derecede yü •• e ze e mın a a arı ıçın sel-iştir. Bu volda da ticaret mü. 
di1rlüğil tetkikler yap:raktadrr. 

1 elgraf kabul edil-ı ~'!'~~:~en tedbirler derhal ah· 

. b d T ıcaret odasında 
mesıne . aş lan l Dün yeni idare meclisi 

ve azaları intihap edildi 
Posta, telefon, telgraf umum 

mii:Jürlüğü:ıden J?elen bir emirle 
şehrimizdeki blitün tclgrafhane
lcr zelzele mıntakaJan için tel· 
f!raf kabul etmeğe başlamışlar
dır. Yalnız bu telgraflar pccikme· 
lerin müşterilere ait olduğu kay. 
dHe kabul edilmektedir. 

smdaki tanıdıklarından ve akra· 
balarından bir haber almak rnak 
sadiyle memlcketb her tarafın· 
dan binlerce tel~raf cekildiği için 
hatlarda meşguliyet fazladır. 

Telf!raflar sıra ile çekilmekte: 
ve gecikrrelcr bu sebepten vukua 
gelmektedir. 

Ticaret odası medlsi diln se. 
ıelik toplar~tısmı yapmıştır. 
Toplantıda yeni idare meclisi 
ve idare heyeti azaları intihap 
edilmişt!r. 

Zelzele mıntak~ları.~da bozular 
bütiln tclurai hatlıırı tamir olun. 
muştur. Fakat zclzeJ• mıntaka. 

Yıldınm telgrafları 
kayda tabidir. 

Riva.set divanı intihabında 
birinci reis!i~e Mithat Nemli, 
ikind reislığe İbrahim Kemal 

da aynı '1'3ayborn, hesabat mUf ett.!şlii?ine 
Ziya Kitao .. ı, muamelfit ~efliği • 
ne Hamdi Ba'iB-r. idare heyeti 
azalıkla.rma da Nuri Kozikoğlu, 
5erafettin Alemdar, Suat Kara. 
osman, Hilseyin Sabri Tüt.en, 
~iva Kılıç intihap edilmişler. 
dir. 

İtalya ile ticaret müza· 
kerelerine başlanıyor Komisyonlar ile gümrük eks.. 

nerleri ve darU!aceze himaye 
'1~veUne aza seçildikten sonra 
toplantı nihayet bulmuştur. 

Bir ticaret heyetimiz dün 
akşam hareket etti 

Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğünde dünkü 

toplantı 
Balık. vumurt.a, tiftik v:ıoa. 

-Yr, deı:i ihracatsılar birJikled 
lün mrntaka tıcaret mtidürlii. 
/ffinde nyrı avrı toplanmışlar, 
ealı§Jlla şekilleri iiı.erinde gö. 
rümıii.,Ierdir. 

ltalya ile olan ticaret terr.asları. 
mıza yeni bir şekil vermek üzere 
Roma-da müzakereler yapmak için 
dı§ ticaret dairesi reis muavin: 
Cemal Ziyanın reisliğindeki heyet 
dün akşamki ekspresi~ 1 talyaya 
hareket etmiştir. 

Genç bir kadın çocuğu. 
nu doğurduktan 

sonra öldü 
Kasımpagada Çatmamescit so. 

kağında oturan Halit kızı Sema. 
hat adında bir genç kadın iki J.!Ün 
evvel bir çocuk doğurmuş, aka· 
binde hastalanarak Haseki hasta· 
hanesine kaldırılmıştır. 

Semahat kurtulamıyarak dün 
rahim iltihabı neticesinde ölmilş
tilr. 

Ceset adliye doktoru Enver 
Karan tarafından muayene edil. 
mit ve ölüm filpheli olduğundan 
bir otopsi yapılması lüzumlu gö. 
rülmüştür. 

Diğer taraftan müddeiumumi. 
Hk Semahati doğurtan iki ebe 
hakkında takibata başlalT'.ıştır. 

Heyetimizin, Roma~a yapacafı 
müzakerelerde Roma büyük elçi 
miz Hüseyin Ragıp da buluna· 
cak, ve heyete reiıslik edecektir. 
İtalya ile olan ticari münasebetle· 
frnizin genişletilmesine çahşıla. 
caktır. 

Halk hamamları bu ay 
açılacak 

Belediyece Kasımpa.şa ve Ba. 
latta acıtma.sına karar verilen 
halk hamamlarının ~iriş Ucret. 
!eri on kuruş olarak tesbit edil. 
mistir. 

Her ~lrene aynen yarımc::ar 
kalıp sabun da verilecektir. Ha. 
rnamlar bu ny zarfında açıla. 
caktır. 

n~yoğln HalkC\'incln Xonferan!' 

l - 4.1.l!J40 perFemb~ gilnU 
saat 18.30 da evimizin Tepeba. 
~mda.ki merkez binasında esbak 
dnb ili ve nazırı B. Re!'}i t Rey ta. 
rafından (Edebiyatta F?ave ne. 
'iir) mevzuunda mUhfm b!r kon. 
ferans verilecektir. 

2 - Herkes ~elebflir. 
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Birlikler harici niyasalar:a 
temasa geçmişlerdir. Yakında 
bir elden mühim ihracata baş. 
\ya,.alı-Iardır. 

Inlcılap Müzesinde . 
sergı 

lnkı?A.p milusinin kütüphane 
kısmında her av yeni bir neşri. 
vat sergisi tertip edilmekte. 
dir. 

Bu defa Tilrk dil kurumunun 
bütün fa.aliyetlerlr...e ta.hs!s olu. 
nan eerp,i buciinden itibaren 
alakadarların ziyaretine açık
tır. 
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Bir yılbaşı talihlisinin 
batına gelen 
garip vaka 

Yılba§ı piyangosunun 20 bin 
lira isabet eden talihlilerinden bir 
genç kırın bagına hayli garip bir 
vaka gelmiş, adliyeye intikal et
miştir. Vaka §Öyle olmu§tUr: 

Y eşUköyde oturan yirmi yafla
rında Neriman I 3253 numaralı 
bilet!.n yirmide bir parçasını at. 
mış, fakat numaralar çekildikten 
sonra listeye bakmamıştır. 

12.30: Program ve mcınlckct aaat 1 
ayan, 12.36: Ajana ve meteoroloji tıa· ii 
berler:l. 12.60: Türk mllz:ğl: SeçUml.ş 
şarkılar. 13.30: KonuJma (Kadın sa- • 
aU), 13.46/U.OO: MUzlk: kan§ık ha.. 

ŞEJdR Ttl'ATBOSU 
Bu gece 20.30 da: Tepebafı 

Dram Kumu 
llATAT BlR JU)l'ADIK 

Genç kız dün köyüne dönmek 
üzere Kumkapı istasyonunda tren 
b~klerken, istasyon şef vekille. 
rinden Rauf ile konu§muı, Rauf 
mımarasmr isteyerek listeye ba· 
kınea Ncrimanm yirmi bin lira 
kaza"ldığını ıı:örmUgtUr. 

fit nıUzlk (Pi.) 18.00: Program ve 
memleket 838t ayarı. 18.06: Mllzlk: 
Radyo caz orkeat.ram. 18.40: Konuş· 
ma {Sıhhat eaaU). 18.156: Serbest 
BML 10.10: Memleket ııaat ayarı. A. 
jıına ve me~rotojl haberleri 19.30· 
TUrk mUzlğ't: Faaıl heyeti. 20.115: Ko. 
rıtl§ma. (Blbllyogratya) 20..!0: Ttlr'k 
mllzlğl: Ça'anlnr: Fablro Fcrsan, 
Rc.ttk FUSM. Cevdet Ça~la., Haaan 
GUr. l - Okuyan· Nccml Rlza Ahıs. 
kıın, MUzeyycn; 21.115: MUzl.k: ltUcUk 
ork stra. 2215: Memleket ıın t nyo.rı 
Ajıı.ns baberlerl: zıraat. t:sham 
Tal vfl!ıt, Kmnbl~o ~ Nukut bol'Sll!!ı 
<Fiyat) 22.ao: :MUztk: Bir k n ~rto 
(I'l.l 23.00: :MUz I<. Cıı.ıband (Pl.) 
23.26.123.30: Yarınki program, ve ka. 
panış. 

ALEMDAR sinemas:nda 
Hücum 
Cıkmca Sokak 

. - ..... 
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HALK OPERETt 
Bu akgam Zozcı 

Dalmaal& IOD tem. 
all Be;yotla ~ 

Operet 8 Perde 
6/l/8'0 euma. F~etreckle~ 

yardım reorıeı 

--0-

0!:MAL SABIR 
• lklnclktuıun peroembe Bqtk~ 

Yeni GUrel Binemumda 
OLD'OREN Kll\I T 

BUyUk operet ' perde 

Fakat hiç belll etmiyerek, kız· 
dan bileti göıtermeainl iıtemlf. 
biletf eHne alır ılrraz hemen :v•· 
nsınr yırtarak, kendbinin ortU 
olduğunu aöylemiıtir. 

Neriman üzerine atılmıı, ba. 
~ımuı. c;atrrmıf, fakat istasyonda 
kimse olmadrlh lcin imdadına ge. 
linememf ı. Rauf da biletf tren 
raylarından birisinin taılan ara. 
ırna sakJamı~tır. 

N eticcde it polise &lnetmiı. 
Rauf Nerimanm bir ıinfr buhranı 
neticesinde bileti ynttrlmt -':Syli· 

Konferanı yerele taflann arasında:ı ı~ya ve· 
Fılt.Ur llnlkevtndenı ni bulmuı P,Ü>f ~karmıt. ke.ndial. 

ne vermittlr. 
Evtmlz!n tertıp etUli Cumartee! Bundan sonra adliyeye ıtetirile. 

konferarıalarmm On altmcın e11119'c rek ilçlincU sulh ceza mahkemest. 
CUmartesi gUııQ eaat 20.30 da Melih ne verilen Raufun dUn muhake· 
Artcl taratmdan verflecel<Ur. Mevzuu mesi yaoılmr11, fakat ht1N!ketinde 
"Aktnr Ye Seyirci,. dlr. DaveUycler ıuç ıı.'"'asrn görülemediğinden be· 
Ev dlrckUSrlDğ'ilndcn alınabilir. 1 rutine karar veriJmiatir. 
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~@~e13~~©~ 
) .. adırcan I<. alı. 

Yalçın yamaçlardan, ormanh · 
rın içlerinden çakal haykırıştan. 
baykuş bagınşlarr geliyordu. 

Genç kız; bunlann arasından 
manyatize edilmiş bir insan gibi 
gizli bir kuvvet tarafından çeki • 
lircesine durmadan ilerliyordu. 

Şimdi bir boğaza gelmi;tl. tki 
taraftaki kayalıklar ve yamaçlar 
birdenbire biribirine yakla§ıyor, 
aralarında yalnrz kırk elli adım 
genişlikinde bir geçit kalıyordu. 

ileriden ve yolun yirmi otuz 
adım kadar sağrndan bir s~ hay. 
kırdı: 

- Duuur ! .. Kimdir o ... - ...... 
Genç kız atının karnına topuk. 

larile dokundu; :ıiı:li ve zeki hay· 
van büsbütUn hızlandı, havayı 
kokb.yarak başını sağa sola sal -
ladı. 

Ses tekrar duyuldu: 
- Dur, diyorum ... Kimdir o? .. 

Ki""13ir o? ... 
Genç kız; buralardan her halde 

ara aıra postaların gectiğine e • 
mindi. En çek yaşamak istediği 
bir zamanda karşılaştığı ölüm kor 
kusu onu pek derinden sarsıyor. 
du .Faıkat postaları hntırlavın-ca 
hemen büyük bir U:nide kapıldı. 
Daha cok ınsacak olursa ate$ e · 
dileceğini dUşünerek Hemen dav- ' 
randı; selini kalınlaştırdı ve ce. 
vap verdi: . 

- Y<:bancr değil! ... Posta! .. 
- Parula ver 1.. 
Eyvah, işte bunu hiç bilmiyor. 

du: iş iyiden iyiye sarpa sarmıı 
dınıekti. Artık bunun ccaresi bu· 
lunamudı. Fazla olarak yamacın 
üstünde bir projöktör yandı ve 
yolu aydınlattı. 

Taytu atının bacaklarına gU • 
venmekten ba.§ka çıkar yol göre. 
miyordu. Onun yelesini okşadı 
ve: 

- Makalle ! .. Makaıte ! ... 
Dedi. 
Bu sözlerle kendisinin nereye 

gitmek istediğini anlatnuı bulu • 
nuvordu. 

Projöktör bUyUk bir hızla va · 
diyl ba~tan Q!şa do}aşaralc ona 
vzıı!clatmıttı. Parula soran 11e11i:l 

ya.'ltn-dan ba,şka: bir seş •duyµ'jdu: 
-Parula verdi, fakat niçin 

bövle yav::ıı söylüyor?.. 
Deminki ıes çıkıttı : 
- Hızlı ıöylcJ •.• Parula? .. 
Genç kmn P.:Ö.ıleri projöktörün 

kes'dn ve parlak ııuklarile kamaı· 
tı; bir an sendeledi. Fakat işte bu 
ıı.n i<;inde ttalvan nc?letdJ .. ri cnun 
kılığını cı ıı. görmüşlerdi. İçlerin -
den biri işe k:ıngtı: 

- Bizin:kH•rdenmiş ... Görme. 
din mi? 

- Gördüm ... 
Artık sesler kesildi. Yalmı pro 

iöktör onun gitti~i yolu aydın • 
!atıyordu. Böylelikle hem daha 
htrlr gitmesini kolavlaştırıvor • 
lıır; hem de dah:ı iteridc!ci nöb:t · 
çilere onun yabancı ol:nadığıru 
gösteriyorlardı. , 

Bu hale göre, ileride de kuvvet 
li karakollann bulundukları ıUp· 
heslzdl. Fakat genç kızın aklı bu. 
kadanna ermiyorJu. 
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HJNÇLARIN SONU7._ 

Ertesi &abah bUyücek bir Ha 
bet köyiJnli'l biraz ilerisinde, bir 
in~n. ~UçlUkle doğrulmab ça . 
lıtıvordu. Kalk1'rkcn yerde ölü 
bulunan l!ilzel bir ata dıva"ryor, 
göml:ğinin bir parçasile bağlan • 
mı§ otan sol kolunu sağ eliyle tu
tuyordu. 

Yüzü urarmrıtı: ayazdan du. 
dakları mot"llor olmuı, vlicud•ı 
titriyordu. Fakat buna ra~men 
pijzlerinde, dileğine kavuşmuş 
olanlınn sevinci okunuyordu. 

Harrhyordu: 
Boğazr korku uı; ve koJavlıkla 

geçmisti: onl:lan aonra da rıvula 
aorduklan zaman avnı kellmeyf 
tekrarlmuftt. Fakat bu ıefer ona 
hayretle ıormu§lardı: 

- O halde nereye Rldiyonun? 
Durt. •• Orada Halr.şter var! .. 

Genç kız elbet duramazdı. 
Atınr mahmuzladı. 
Şimdi zeki ve çevik havvan bir 

kaaırga gibi uçuyordu. Her an 
bir he .. defe yuvarlanması, bir 
kıvalıfa veva •'-•ea çarpması 
be1denebitf rdi. Fakat bur•laruu 
~ok lvi bUdifl anlaf!lıyordu. 

-Durrrt ... 
Dlye hıvkırdılar. 
O durm:-Jdı. Bu emri bir daha 

tekrar ettiler, fakat gene dinlete· 
me"'iler. İ8te o'zama~ ıecenin ıs
ırrhlmda bir ıravıer kurıunu bü. 
Hin kor1runç1uiJ1e nstık çatarak 

ba~mın üstünden geçti. 
İtalyanlar onu Habeı 

geçmek isteyen bir kaçak şd 
mış olacr.j. lardı. l' 

Genç kız atın Uatilne eğild ' 
deta onµn ooynunun sağ tar' 
uzancyordu. 

Silahlar şimdi çoğalmıttı. 
Hattl bir makineli tUfek 

dadı. . 
Uzak bir yamaçtan bir p~ 

tör ışığı bo§lu~a mandı. JJtl' 
Genç kızı yakaladı. 
Ateı hızlandı. 
At topaJlamağa baılaclr; 

kı.ı onu tekmeld:ii. 
At:n yaralandığına ıü 

yoktu: buna rağmen soluk ıo 
ve bir kuş gibi gidiyordu. 

Mitralyöz bir an durdu. 
Projöktör biraz önce kaç 1 

atlıyı tekrar yaknladı: işte ~ 
msn o korkunÇ kuI"§un saıt"! 
yen1den başladı. 

Sanki t talya.'l ileri karakc 
bUvqk bir Habeı hUcumu ile 
§ılaflJU~lardr. Bunu böyle •• 
geridc.'<i askerler de uyanın 
yUrUyilşe, heyecanlı ve ın< 
telefon konuımaJarına başl,ısı' 
lardL 

G:nç kı.ı bir aralık -sol kol 
bir sıcaklık duyı:lu. 

Sonra vücudunda 
buldu. 

- Yaralandım 1 ... 
Diye mırıldandı. 

- Hemen ilave etti: _,., 
- Bereket versin ki koltıtt:" 
Atın sırtına yapı~mıı p.ib11 

B:r eliyle ve gü~filtle yaralı }(O 
nun yaradan yukarısını tutıl 
ve t:ıkıycrdu. 

11 
Bu arada at da daha çok se 

deliyordu. , 
Böylece ne kadar zaman ~ıt ı:: 

terbi hatırlamıyordu. Yaınıı 
si de bir ar:lık yere ciüşmU~te 
Uzaktan uzağa köpek havla~;ı 
n ıtelivordu. Oenc; kız röınle rıı 
yırtarak yara .. ını ba"tladı. Jıı.U 
can ceki .. tiğini. b;raz s":t1'~ 
öt··u~Unü büyük bir üzüntu 
gördü. 

Tophane. Dolmabah 
yolu 

Toohaneden Dolma.bahçeye~ 
dar olan cadde U7.erindeki b 
dilkka.ıt ve evlerin man~arnlll 
nın l(Ok fena olduğu görUlJJ'I 
salıiolerinc tebligat yapılın 
na karar verilm!ştir. 

Birinci sınıf bir cadde ol 
bu yol fızt·rind~ıt.i binalar bO) 

d t/ nacak, arsafor .n etrafına. tJ 
çevrilecel:tir. 

•VAK 11 
' ıioıeleıll' çıkıın biilıırı >aı~ 

re imlerin hukuku mehhıı 
A.Uo:·;: l'AIUI". 1 

ıt 
llnııı,.1.·eı lltnııt11ıı 
ıcımıe ''""' 

ı\7lık 01\ tM "
1 

3 8.)'lık '!flO 1tZf• •• 

fi ayhk •iö t(ZO " 
1 yıllık IJOO 1600 ,. 

larılı.-dl'n Holkan thrlıA• ıc~P 
avdıı 01tı1 &a.ruı. clıısuluı P~ı 
hırlıihne ııır1t11\'l'n \t'flt'rr ıı', 
'ı•trııı~ hı"'"' kııru• 11111.nırıl•ll •· 

o\bonı> kııvdını tıılılırt'n ''~ııt 
tup , • ., lt'lıırrıl üc•rptını ııl• ıl' 
r>ara,ının 011,ıa \'P~u hnnıı• 1, 
vollıınrn ucreıını ıdıırtı kl'nd• 11 
rınl! alır. ,,, 
""-···~,,.. ...... h ................. ,._.,.., 

ı;fnrtf' VA fil.,...,. AhonP ,.,..,, 
.'\<lrcıt ,, ... ,..,_tlrmf' licreti 

~, kTıMl~hır. 

ff.' ~ f'C"RF.TU;~nt 

,,. 

.,. 
rırarrt llAnlnrının <ıııotl111 • il 

tırı <ınnılıın •tıhrırı•n 111111 cJl''f~ıl' 
rınıfa to; f(' 'IR\•folrırıfıı !flfl rl 
r111: tfi\rıliinrn <ııt\•fıuln 1: ıJc 1 ı 
\'p fh ünriiıf P 2: hırınriM 
lııı~lık \"llnı kP4'mıorr lı ıırıırlı',ıı 

Rn\•Ok cnk rll'\"nmlı ı;trf (f 
rıankh 111\n vPrrnlrrr a,·rı "ıı 
4nrfil"mPlıor vorııhr HPcmt ıı/1~1 
rın 'llnlfm "Plırt 31) ktırıttl 

n('ftr' "f!"f .. ,.tfr 01rı111'" 
Kü(Dk l14n1ar ,. 

Rlr tfpfı M. iki tfl'fa"ı 50· ~ 
defa\! fil'l. dl\tl rlpfnc1 7~ "' ,-ıı~ 
lfl'fll!lil ıoo kuru~fur. re • ,,, 
•ilin vrrrnlrrın hır ffpfacı tıt 1111 
''oılır. Oört cntırı ı:ıt•f.'•n tlfıf1l'lll 
rnıhı cntırlırı bu lmnıstıı" 
<ı!P f'tliJir. " 

Vakıt hf'm doı:nır!an doı':11 
f\f'nıll iılrırıo \'Prinrlf' hrm 1" 
kııra eoddcıılnde OrhanbtY f1 
nınıJa KE)fAJ.EDDtN f1' ~ 
fırın nnroc11 rli\·ı.. ıı~n ~·'-' 
"''"· ınn .. """" ,,.,,,,,.",, ·~ 
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n va .~ısır maclıslerinden e. M. l Buğdayı koruma kanununun f M. Kemalpaşa kazas!nda su 
·~~~~1~8 }~!!1~!:.. !!,~1 ekeel•n. bazı madde:eri degiştirildi basimı nas1I oldu? 
~ ~eaı:::.: ;ı::- :.:a::-ı:ı~~~~!". T ıcaı et Vekili Nazmi Topçuoğlu 
lbllJet ere~e bqlımrken M~r Senato Reiai . 

''-ıl .. :=::e:.:!rl~ ~=s~~f." kanun elrahnda iza~ıat \ferdi 
'Öllderibniş olan qa . SlNlN TELGRAFI 

... ,~11a'aflar okunmllf ve Aall TUrk m!lletinin maruı 
:-.. ~llılarunıştır: 'taldı'1 elim felaketten dolayı 

, -.;:-·-,11tıı..ı". LLET MECLL \fmr milletinin kalpten gelen 
~, GELEN TELeRAF ve "Pek derin t-tzivetlerini Mı. 
llWletı kardet ve doet 1tl' mecllsi mebusanı namına ve =:t!nin bu feli.ketten 'tendi namıma. ek!elansmıza ıb 

._ tll kederine lıtirak e ~evlerim. lki memlebti bir 
ı... ... ~nıı tazlmlerinlıı 'eRttren karde .. lik ve dcııtlulr 

1-auıthıu rica ederim. ">&~lan do1avıs'le bütün Mısır 
""Jlfllet Mecliai nrili '1lilletinln blssivatma tercUmaıı 

• 411:1t01b.-- ~~lN >lduiur'J;e:~n~bu.!Gn Reiai 
~keti RAFI Ahmet Mahir 

lllillet ~ net.!ceahıde kar MUlet Meclisi verilecek ce 
-~ ı rlne ~ken büyllk vaplar irin rtvaut divanm• 
~ ellket Mımr halkm. 2vzif etmi§tlr. 

-,-..._ •e acı bir heyecan u. Meclis bun\l müteakip nızna 
~· Hissettiğimiz bO. "llesll'.de mevcut l'l'addeleril" 

• llenat6r arki.dalla. müzakeresine P.e::-mlşllr. 

~· --
ıvas, Amasya ve G;resunda 

yine zelzele oldu 
bit (11q tarafı 1 btddeJ ' kep eklp Nlksardan 16 kilo 

11..ıııııı11•~·~ .. r..u1eUe devam olun- metre ilerde teşkilltını kur 
• mue ve Nlkıardakl devlet ınb 

Ot...._ OlftBSUNDA biye teşkllltfle irtibat teala et 
ıta: ..... 8 (A.A.) - Bugnn mlştlr. UçUncU defa olarak te 

Ylllyeıte hafif ze1;ı.tue ker tlrketl bugün de Torbalı 
~ llUtttr. JıtaıabuJdan ıe· llAç ve 11hbl malzemeyi sev 

bt laıdat heyeti ile bera- tetmlttlr. 
I' OC>k ena ve levuun SIVASTAN TOKATA HARE 
.. llluhtao ol&D mınta- KJ!JT EDEN HEYETI .. BR 

YIEedUmitUr. Stvu. 8 (A.A.) - Sivas nO 
hı... . AllA.BYADA mune butabaneılnde emre hı 
-l~a. 9 (A.A.) - Saat tJzar eden dördUncU ve beşln«'l 
~ 4nıaa7a merıleslle ~ıı· sıhhi imdat heyetleri beraber S 1eatııde ve birisi gect: lerlndekl malzeme ile berabeı 

1 tltera ab&Jıa u,... ol· Tobta bareket etmlflerdlr. sı 
.. ,~re Bulu nahlyeılndt- vutakt kızılay deposunda bu 

lt -....ı. ka,4edllmlttlr. Cl lunan panııman malzemeılh 
1&rdıaı tomlte!erindeu tıbbi eczanın Tokata sönderfl 
~il natlt ve kUIU,yetı, meslne devam edilmektedir. 
~ ... _ 1lYecet ve giyecek, NURi DEMf RAO ER-
• .,..delere tevzi olunmuı· ZlNCANDA 

8.\p Slvu. a (A.A.) - Nart O@ 
~ RANBOLUDA mtral zelı~le fel&ketzedelerf 
btJll'alaboıa. 8 (A.A.) - Bu ne iki yUz yirmi çadır. dört yU? 

~--'1e '-t 1.66 te bul'Ma ~ rlral cuval un ve birçok g&7e 
llı:Ureıı blr selıele olmut- heR etti göbdennltfrr. 8unClan 
l!f blr basar yoktur. batka Dcmlra~. yanına doktor 
~ C.\N BOŞALTILIYOR ve eczactlard&n mUteıektll ae· 
~ a (A.A ) - Enin 'tiz kltlllk bi· heyetle Brzlnra 
"lılr ve lıtö;u balkının na gltmtş•ır. Bu heyetin ya 
1tt YlllJetıere nakltnl nında blrc;o't tıbbi malıeme d" 

iftar. Busun Slvaa vt vardır. 
• latlkaaıetıerlne tahril. An!ta:oa. P: (A.A.) - 200 1• 
il ttı tren aeferl yapıla •akit bir K·"!tlay b1tıtahenPfll' Sa 1"okadın :m baa kazasına hare 
,: Jolcalak tein vealka ket etmek tızere hazırhlını bl 

IDrauruma gidecek o- •ırmektedlr. 
.~ llllktarı 1600 kllJlye 'th baatah11.ne.,e t11ttınh"1"P 

.....,..._. • ._~ ~ttur. Yarın ve öbllr !tl Amerl'tan hest1tbaneılnlr 
.. _.tren Jeıine a veya 4 'ıeyetl ııtıhlyeal vazlft1 görecek 

~bııaaı lbUmall var· _ıı_r. _________ _ 

~:er,.. Almanya 
~ hutaııeai faallye. • ·ı 
~ . au buyük yar. f ransı ve ın - ı la 
·~~erin yı.ıreg;ne 
- .... Buaiin b7 kiti. 1 t . ~ 1apııc1ı. 8JO rayı pro!es o e ıı 

de kuvvetue arqtır. 
eıu ~edildi. lkiai Ai· 

bede ellku aL 
........... -~ Baataııeye 32 

Yatırıldı. 200 amele de 
' I>lvrlkteıı ıelmif. 

lrt ~--- ... 1-ual fakat kı.. 
~· ~ ka1atıle batlamıt. . ~!& Y&rıia batlıvacak. 

il_ S.~ itibaren (f) ru . 
~~1•cü olan felAket 
ne~ birhıclli 332 
Poet& ~bnbn11tır. Ya. 

trenue de Ankara 
~lcu \'al'dn-. Bu 
~ Jata devam edi. 

~~~ ~A.A.) - Bu ak 
tt..... ~tn fellkebıede tre.. 
!'\~ Di~ laarekeıt etU. Bu 
~ bi~~ Malatn. Ada. 
~~ gidecek JOlcu. 

t~'İ-rA OLU JmDARJ 
~ ~U 3 ( A.A.) - Temizle 
~. 11!..i...~ devam olunmak 
~dah.~_kuul ve mlllhL 
~~kadar GIQ mit. 

'~~.:a:5me: 
lailia eliıxlD'l'tNIN 

~~~~~'----~ ,_:49a hlllclea plea to 
t;\.""a~ .. ,... JPabl'lbat 
...... a rvı..urtılllltttr. 
~ br.!&brltaaa 4ottorıama ,,_ ~a:.~ lıaatabatıca '" 111a. 

._...,....... lllnk· 

Pari .. 3 (A.A.) - Alman bil· 
kd:neti. Frar.ea, l:üyük Brlt21ıya 
Avustralya. Yeni Zcl:ır. d. Cenubt 
Afrika ünyonu hilktimetlcri:ıe bi. 
rer prctest:> ıtön:lerer:k, bu dev 
letlerin, Verr-lll:s muabe'.!e:si mu. 
cib!n:e rrandalan altına ko- ulan 
memlek: tler Uzerlndeld htıkU:n. 
ranlık hakkını red ve l,.klr etm"ş 
tir. Alm'1ny&. bevn:lm;lel huku
kun iblll ediFili l:ldiısmdadır 
Almanyanm. ,ıır.dive kadar tanı 
tl'.&!:t1n aiste-..atik surette imtira 
ett'~ Venıa=ııes ır.ua"eded hn
ktlml~ni ileri sllnneai hayreti~ 
!carşılanryot'. 

'nkara va islanbu: 
ittaıyeci:erı~den 

Zelzele mıntalcalannda 
iatifade edilecek 

Ata!dıra. 3 (A.A.) - Enfncan. 
da " diğer Hbum hasıl olacak 
yerlerde 18tlhdam edilmek ilzere 
Ankara ve tstaıDı.ıı ltfalve tqld 
lltnun ır.Gtebuaularmdan ırn 
re!thtJ olarak biri ı 50 kf!lfl'lr. t'I 
ter ikisi de y(l~ ld..tlik. b!rl 8! 
vasa, d!~erl Tonda Oc; eklı». Na
fıa Veklletlyb Kıroay Ceniye 
tlnee tertl., ohlraT""lr ..ola ~1mt1 
~ lzere ~k!1~ ttt-frnd-.. 
~ e:rlder .:rllmlttlr 
Bu etllpl ... 111r1 Bdmda p .-.. ... 

Ank&N, ı (Bmml) - Klllet Mec· ı aeleaidir. Meınlek t!n içinde p k ook 
ıı.ıntn bugODkU toplantısında buğday. yerlerde mUbayaa ettlglmla butday 
koruma kanununun bası madde!erln ıann bir lu.BDu camllerdt., meaclUer 
deliıtireıa kanun teklltt bak.kında Ti Je, bu duğumuz ber yerde batı& kalt 
caret VekW Naz:ml Topçuotıu fU ta. burçlarmda dahi mubafaza edilmek 
batı verdi: tedlr. Hartce gltmedllt takdirde, an 

··tstanbulda bUlundutum sırada ZI bar da bu"amadllJmıa :umanıarua 
ya Gevher JCWl arkadapm bazı IRl&I mQtıayaatımızı bUDdan daha Ueriyt 
ıer iradetmlf, bu kanunun laWadaf et. götürmek tmkA.Dı olmuyor. 
.ıgt p,.mn &amamea temJn edilme· Harp n&ıımdaııbert yalnız hu~cla \ 
mlf oımuı ve yapı an teda'ka.rtıll1M Jeğtl, aıeıamum ahire ftyaUan Jt1k 
:nüteaulp ntabette m.UUIUD konm selm1§tlr. Bir battad&Dbert, Yola 
n&mlf oldul'UJIU IOylelDifler. mu.tema olmak Osere buiday, arpa 

8utd&1 ftyaU&n H91 numaralı ka- çavdar ve mab"Otun Dıracmı •rbeaı 
ıun bükümleri dablllnde teablt olu· bıraktık. BugQD bUtUD T11rlc llmaala 
.ıur. nada fob olmak O.zere arpa ftyat 

o da He~tl Vekile karartyle tea G - 5,5 anumıda. çavdar 5 kunıt at 
Jlt olunur. Bu da )'UaJe 3 kadar çav. para Uzertndea aatılmaktadn'. SU, 

.ıarlı ve 76 llbre o.mak Usere bet ku· day tızertnde bentlz ahDDUf karaı 
·uttur. qu mahlüt olacak ve llbrea, yoktur. Fakat çavdar 5 kunıı 30 pa 
,ır dereceye kadar ballf olacak olur ra oldutun& nazaran tahmin buyuru 
;a fiyatı bir miktar tenaU edlllr. Fa. ıur ki, buğday ttyaUan altı kuruıtaıı 
.at bU teuWD bamlal buldaY ftya· aptı olmıyacak n batı& daha Uan 
.mı ' kurut lA auıtlmdeD &f&&'ı dil gidecektir. ÇUnkll Bahrl.eeflt bava 
,unnea. illDda da hemen bemen bufday Uıraı 

Harblo bafl&DClca olaıı SylCU ayma edecek memleket kalmam11tır. 
tadar bir~ aeneala nyatıan dUD.. BuJcar ve Romanyalı'arm butda.: 
a pıyuuı takip edl ditl takdirde lhraç etmelerine tmkAn yoktur. Ma 
örlllUr ki, alf fiyat IUbarlyle tutarı carl&rm blru bu#daYlan varsa da 

_. uo paraııan Ueri pçmtyor. SU ln.wıi· aevklyat mU§ktllltı vardır. Blnaena 
..ere, .ıt Babr18eftt Um&DJarma yt1& leyb butdayıarmııa l'eııif bir talep 
,l&l'&dan nak iye maaraflan çıkartıla. karpaııda bulunmak üzeredir. Buna 
ak olurııa. Uıracat lakelelertnde folı blnaea memleket dablllndekl a1ıt ft 

•l.Yat belki lld kurut btle tulmu. yatı 6 - 6,5 kurup )'&klapcaktır. 
Halbuki buğdayı konuna kanunu hmet Eker buğdayın harice aatıı · 

ııuclblnce bUUln mem eket dablllııdt- mumm eerbeat bırakfıp bıralcılma 
.;apılan mUtıayaat maballlade bet dığ1Dı eormut. ncaret VekW "Evet, 
ICW"1lfo eter mahJOt olup da Ubreel cevabım vermlfUr. 
unu tutmadıtı takdirde ftyatlar 4 Vekil, memleketteki .Uo ve aabar 

.turu§ ıs 11&11Ume du,tlyor. Bunlann ıarm &enlfleU"erek bUD.ın tızerlndt 
epoya, Uıraç l.akeleJertne D&Jdlleıi w l)eneeeğlrıl, gelecelc acDelerde bUlda) 

vapura tabmWerl beaap edilecek olur· ftyatmm mU-tahlll lehlDe olarak tu 
.a t.yatıar 6,7 kurup kadar çıkıyor tuımasmm temin edllecetlDl ı~yle 

Jemek ld, dünya plyaauma nazaran mlftlr • 
'* amllndea fazla blm&ye edllmlf Ziya Gevher llllıs a1mJf, VeklUD be 
IUlyettedlr. yaaatma tqeJrkQr etınlı, demlfUr ki 

Memleket dablUDdeld •tıf aerbeat - Arpa ve çavdar 6 k111111tur. But 
111makla beraber serek l staabul bor· day elbette t. daba tuıa olac&ktır 
.tUmda •e gerek bmlr bon&lmda l§te benim ud derdlml tefkl' ederı 
,Ulldl)'e u.dar fta!7et ~ ld. aolıta budur • ...,.,. .Ut171e Toprak 
..JUld&7 tıy&Uan •.IJ ._ IJ IWJ'Uftalı oftal vennıtr•r eerm&ye)'f 171 kullan 
.lf&ğl pek tenezzuı etmeml~Ur. De mi§ olsaydı .,u beı kuruı köy1Unlln 
ınek ki, memleket dab1 inde yapılan kesesine gtrecekU. \'ekil, bundan BOD· 

,ıAOb&JUt dOii7& pljtıi!s111m cıa.oL ;ra6 tÇIQ bunu Yidedlyor'ar,. 
,qane namen memleket lçladekt Bu mtıakeredeD ...... kaDuD olcua 

a11fV91'11 IQlnde tealrlDI ~tlr mut " tam., edllmlfUr. 
Y'anl flyaUan bir dereee19 kadaı lfecH*'D bqQDkQ toplallbmldl 
, Wueltmlftir. BugUne kadar 67 mer- oamp Rumi kaauaunua bul llG. 
kesde mQbaya& ,apdmakt& klL Bu kOmlerlDID detlfUrtım..au alt kaDUD 
.ne zarfmda 7 tane mllbayaa yeri da mllzakere ,.. kabul edllmlıtlr· 
açılm11tır. Bu mllbayaa l§lnde en bO llec1la CUma sQDO tııpl•NCaktıl" 
yllk mııpıılltmm ub&r .. depo me. 

Finlandiyalılara kartı 
harbetmek üzere 

ir Alman as'< 3rl 
.ıeyati ıtus1a1a gılti 

L(ntdro. 3 ( A.A.) - Havu: 
• reva Chronicle gueteılnin 
Am!terdam muhabiri yazıyor: 

Almanya. Ruayanm talebi o. 
zerır.e. nntandiyalılara k&r11 
'larplerinde Sovyetıere yardım 
:çın btr ukerl heyet gönderil. 
miştir. 

Sovyetter B!rllğt. 1918 kur • 
tulus harbinde Flnlandlyalılarla 
l>!rlikte harbetmit olan Alman 
., lbitıeriııin gönderilmealnl !ate. 
nıi~ti. Buna binaen halen Lenin. 
vrada hareket etmiı olan he 
yete bu sabitler dahil bulun. 
l1aktadır. 

Lon4nJ. 3 ( A.A.) - Alman 
radyosunun blldtrdir&e gere, 
SoVvetler Blrlii?i ~nl amıfları 
ve bllha.u' mlltehassıılan ısL 
"lh altına ça.~ırmı§tır. 

Vibof'g, 3 (A.A.) - Reuter 
:ıbDIUlm hususi muhabiri bil. 
:Urivor: 
Şimdiye kadar en u 400 

~ovyet tankı tahrip edilmlt ve 
lM Sovyet tayyaresi dilfürW. 
m~tnr. 

HeJS:nki, 3 (A.A.) - Havas 
ajru bildiriyor: 

Finlmdiya teblllf. Kareli ber. 
~ahuı":!a, Sovve~ topçusunun mu. 
tat faaliyetini kaydediyor. Öğle
den IO!lra. Paiı:ah nehri civarın· 
·a Ruslann ya:>tıklan çe>k şiddet. 
ti bir plya:::e turruzu püsldirtill· 
:r.llş ve mub~cimler ağır saylat 
vermi•lerC:ir. 
Ladlpırn t'mallnie, uker? 

m·n~'ta etrafm:la, b'ıtibl ıtL., 
mOsademeler d:vam etm!•tir. 

Arittojald ya1mtr.1da. P'i· 1a:-di. 
\'8 krtsatl m!trclv8:derJe tabiye 
c!llnu. bir Rus böllllünU fırhı 

~tmıtlerdlr. Sovvctler tarafmc'"n 
·-a•)ıh-ı rnı·kl.bil taarruzlar ptls· 
kilrtOhntl§ttlr. 

2 DnanmMI ıenu Dd 8",et u,, ... tl8tDrllmUttir. 

Mılll Şefe gelen 
tazi ıe telDrafları 

An1ctma. 3 ( A.A.) - Papa 12 
inci Pie, Gandl. sabık Franm 
•taşemil!teri ftlleral Sarrau. 
FlnlandJva Tllrklerl mUmeallı 
Zuhur Tahir, P~aver muhale 
fet lideri Aurarı"t Zebkhan. 
Hind milli konl!'l"elli adma kon 
~ reisi Ra'iendrapruad. lndo. 
nbıien birliği. Samdaki Hedet 
Sa.b'e reisi AbdUrrahman $ah . 
tender, relzele ftllketl dnlaYI 
sile reisicumhur ismet tn&ıUyr 
tulye tel~ göndermieler. 
dir • 

Suriye ~eki lnailiz ve 
Fransız ordulan 

50tl çadır hediye et:i1ar 
Anl:ara. & ( A.A.) - &.lllt in.. 

ıtillz ordusu tarafmdan Hayfa. 
da iki yüz bllyük çadır teberru 
edilmiştir. 
A~rcı, .! ( A.A.) - Suriye. 

deki dost Fransız ukerf ku. 
mandanlıih kızılaya ne; ylla ça. 
dır ve 5000 battaniye hediye eL 
mfRtfr. 

Kıulüa, 3 ( A.A.) - Birrok 
Ftllst!n do~ctorlan tarafından 
hizmet teklifinde bulunulması O. 
:erine, Telaviv belediyesinin ve 
Dadasa hastar.!slnin ·bir heyeti 
Türkiye konsoloeuna müracaat 
ede~k Anadotuda zelzele ma. 
h_a.llerlne sıhhi heyetler v.önde. 
rılmesini tekl'f etmf Plerdir. 

Difer tarlftan, Hayfa beledi. 
''t;B~ de felAketzedeler için 100 
!i'ılıstln lirası vermi~tir. 

Prenses Şivekar 600 
f.:lısır Liruı verdi 

Ankara. 8 (A.A.) - Haber 
aldığın- ı a göre Prenıeı Şlve
k&r, Hariciye Vekilimize gön 
derdlğ'i bir telgrafla hareketi 
arz felAketl kartııın:!a duydu 
""u teeutır ve teeaUflerl bll 
dlrrnlt ve felAketzedetere blı 
yardım olmak 8zere 600 Mııır 
Unu teberra •tmlettr. 

Elektrik Fabrikasının verdiği İşaret; - 36 saat 
aiaç üzerinde kalan insanlar; - Sellerin 

Rötürdüğü cocu1dar ••• 
Bu...., 3 (Hususi) - 16 bin ı •e~ bir noktadan bakılınca etrafı 

nlifualu tirin bir kaaaba olan M su ile ıevrllmlt bir ada vul,etm. 
l{emalpqa fimdiye kadar kaydet dcd•r. 
medili b:r au baskınına uğramq. Şehrin pmdf 1rurumq bir ne. 
tır. ta:an için bunca gayret sarfo- htr yatağı halini alan kum." en
lamn kasabaya evvelki ıün ak kaı dolu mah:ıllelerinde ...tıerce 
f&lll saatlerinde girelim. Halk aa. dolaştım. Şevketiye, Peyddede. 
ldndL ÇU ıldl tehlike artık atlatıl Atan, Hamzabey, Sabribe7 am-
mıı ve her evin babası ola:ı bükO allelcri tamamen ruhvolmaftUr. 
met ıuurlu ve pllnb tdebirleriyle Şimdi güldOr P.illdilr IU aba ,er • 
felakete ell,oymuıtu. Civar köy ler bundan daha ile; gib &lce ml
lerden ve Karacabeyden,Haradar tevızı vatam!a•lann ıbk ocakla. 
ve Bursac:bn b:>l ekmek gelmiıtı rıldt. Şeiihmilftll mahaDsnla 
Düne kadar yalmz Burudan be~ Dere aokağt, Abroca mahallal 
bin ek:nek gelmit ve her mahall de yıkılmış ve mabvolmlJ1tur. lha 
milmeuilleri eliyle dağıtdmııtı. mahallelerde sekiz vüzden fula 

Belediyede Vali Refik Koralta hane vardı. Buralardaki halk ek. 
.un riyu::t:nde muhtelif komis. ıerlyetlc ciftd ve e!nsf idi. Çotu 
yonlar kurul:nuftu. Bunbrdan bı. fakirdi. Şimdi kendileri lçfn be
ri mal, hayvan, insan zayiatını vUk blr senet olan yuvalarmdaa 
teabit edecekti. Şehrin her mahal ve bütün qvalanndan IDllhrum-
leainde yarım metreyi b'.alan ça durlar. Neleri vana be,.lnl UJlll 
muru temizletecekti. Yıkılınıt ve. ıu alıp S?6tllrmllştllr. P'ellketler 
ya yıkılır.aya müstait binalar teı ka~ıaında pi,miş olan ft 'bemea 
bit edilecekti. Açıkta kala-:larm hepsi Rumeli muhacrrlın bulu. 
ve umumiyetle şehrin ııhht ahva. nan bu halk simdi Afetten masua 
li yakı:ıdan takip olunacaktı. Sıb kalan ~halMerdekl konu kom-
'1iye, iaıe işlerine de bir komisyo tunun, civar köylemeld hlllm Ü. 
bakaca~tı. ıehrin mshrukat bub rabaamın yanma aılmJmttır. 
ranı vardı. Bun.u da tez elden Nehrin tlflDUI 29-30 aecell .. 
halletır..ek icabediyordu: tektrik fabrik.,aımn ftfdilt alana 
Komııyonlu gecel:yın ayn ay- ile halka bildiriyor. Vakit ıece 

rı c;alıımata ba~~tlardı, aba. yanımı Reçmiftir. Halkın bir "19-
~n ilk saatinden ıtibaren g~ele· mı bu a!ırmı evvela mtlhlrmeml. 
y~n. ~erilen kararların tatb kine yor. Fakat bir mtıddet aonra elek-
gın11lecektir. trik fabrikası 8ntlnde1d eedlerta 

Giln ışıfında kasabanın uğradı kıbr.au ve fabrikayı au belm• 
ğı bilyilk fellket biltiln çıplaklrli- ilyı rl hrin ı ~ ... --

d Da. ze ne 1e e eıın.na -· .. 1 -le ve acıhğı ile ıörtınüyor u. k 'li __ .._, __ ... __ .... _ 
. esı nce ve ıuyun ~~uau -tak içınde olan M. Kemalna.-nın - il .._ __ _...... 

beton kö rüıUnün Lı&Uı.şahin ta vulan gil~bllrtuleri e u.ııa, 7--
. P . . . tasan t.ehlıkeyl anlayor ft tepe 

rafındaki kenar ayağı cökmlittii. mahall:lere doıru blr b~ 
M. Kemalpaı• mnağı kuaba .. af1ıyor.Fevaidede mahallesinden 

nın orta·mdan geçer. Apolyand Ahm t " l ver ile konu.ıum. 
~ölilne akan mn~ğm taştr.alannı e . 0 o u • 1 

'--
önlemek için Nafıa Veklleti tara- Bu delıkanlı ılk hamlede -nsım. 
f da (GOO) bi r ya ihale edi Çt'Cukhnnı yukan mahalleye ata. 
ın n • n ıra • yor. Eve döndOğQ aman ar-

len sedtenn ,ehir l!'lndelri ktlun. tık ltitten geçmi,tir. Anama. b9. 
lan çakmUftG. Nehir bu ,r&rillme ba~n dut abclt!a çılcınyor " 
mif U~I .. ,.,.raJr eski J'l~itt· l Sa'-Ll-S• 
na da kol verml• n bu ıuret1e bG. orada aabahlavorlar. _, .. r-
. l ı- k 1 B ü su arttıkça artıyor ft •ehrin lçla-

tiln ova su çı.nde a mıştt. ur n d b' t " f 1 bı ..n'---'-. _,,_ 'k e ır me re en az ı ır +--•-.-
bıl~ M. Kemalpaşa karil!Uası yU • lik alıyor. Ağac; UatUnde bOtGn 

gUnU ve ertesi geceyi de açbllJlt 
sıeeirlyorbr. Bu arada hula mi• 
şıhad~leri de nr: Ko 1ulhisarda 

1607 ölü, 191 yaralı Yal' 

Bıvaa. 1 ( A.A.) - Kovulhl. 
sar ile yaoılan telefon m•Jıabe. 
resi nettceainde ö*renltdliine 
~öre. kua merkezinde 310 ölU 
Yukankale köyllnde 263. Aşaft 
kale kariyealne batlı aeklı köv. 
den vukan '"Kürede.. kövUndf' 
81 ölll ve 30 yaralı, AşaJ!kUre. 
de köyllnde 32 ölU. 35 varalı. 
Kevana köyllnde H ölU, 6 ya • 
ralı, Sllk1ln köyünde 29 ölU. 8 
varalı, Tatar kövUnde 34 ölU. 
21 yaralı, Kara!·~ kövUndt-
49 ölU, 5 varalı, Sivamıe köyUn. 
de 219 ölU. 41 varalı. Arpacı kö 
vUnde 92 ölil, 39 yaralı. lnbat 
köyUnde 19 ölU. 7 yaralı kl bu 
mm.takada ceman 1607 ölU ve 
191 varalı vardır. 

Çarpmbadaki nüfus 
zayiab 

Samsan, 9 ( A.A.) - Son 24 
saat zarfında zelzele kaydedil· 
memlştlr. Cartamba kaza mer· 
kezinde evvelce blldlrilmlt o 
lan 21 öıttden batka enkaz at· 
tından daha • ölU çıkarılmış
tır. Bu kaza merkezinde 12 al 
atır olmak Uzere 87 yaralı var 
dır. Kaıa köylerinde evvelct
blldlrllen 14 ölUdeo başka. 
dGrt ölll daha ~ıkarılmıttır 
Köylerdeki 1araltJarıa miktarı 
46 ra ballt olmuştur. Ba yara· 
lıların tedavtterlne itina olun
maktadır. Kaza merkezlndt-
168 ev yılulmı'" 138 .ev de ba 
sara utramıttır. Kazanın köy· 
terinde 1ıtıtan evlerin mecmuu 
371, huara atra1anlarıa 786 
dır. Vilayet dabntndekt tel
graf 10Uan tamir edl11Qlştlr 
Gelen yardımların fel&ketzede 
ıere tnzUne devam olunmak· 
tadır. 

-n-

I..fariciye Vekiline tnzİ· 
yede bulanan aefirler 

Ankara. 8 (A.A.) - ttalyan 
Birleşik Amerika, Yunan, Yu 
goalav bUyUk elçileriyle Macaı 
elc;lsl, lavec;, Belçika, Japonya 
ispanya, Cin maalahatgUzarla 
rı Harlcl7e Vekili Şllkrll Sara· 
cottuna llyaret ederek hare 
·ceUarz felAkeU dolayıalle bU 
!.Cımetlerl ve tabııları adın 
teeuur Ye tu17elerlal bl14lr
mltlerdlr• 

K~ulannm bir ~la eeh 
iSnüne katıtmı, ıUrllklenl,or. Bir 
t8ı'!üt dalına tututan çocuk beHne 
lndu ıu içinde oldutu halde 1llr 
mUddet tııtıınuvor. aonp lrul1an. 
nın kuvveti kesilince kendlnl _. 
lara tealim edip botuJuyor. 

Su 36 ıaat bily(1lr bir '1ddedl 
tehrln içinden akıyor. Nlha)'d 
yavaııhyot'. Bandırma. lludanym. 
Gemlikten getirilen aandallar 
yUzdilrillecek bıle Jcliyor ft dam 
llstlerin:le. afıçtarda 36 aatten. 
beri soğukla, selle, ac;bkla ı,,.r. 
uz: mUcadel~ edenler kurtula. 
yor. Bu arada Yamanh k8ytl bal· 
kının ga.terdiği fedaklrhp iftL 
harla kaydetmek lbımdır. 

Kuabada dün de temldeme ... 
leri yapılmqtır. Sallam b1an n. 
l:rin alt katlan. ma~lann • 
minleri kabn bir n:b De lnfll. 
mllttür. Za':ıirecilerln, diler tlo
carlann mab ya tamamen mall.. 
volmu .. yahut hlç ite ,..._. 
hıle geln:ittir. 

Devlet, M. Kemalpap 4eneL. 
nln tapnatanna mani ohl!ü lsla 
(600) bin lira aarfiyle Ndler lap 
ettirmltti. Bu sedler bitmek bi
reydi. Eter tabiat daha iki leDI 
mUhl:t vermit olsaydı Ttlrk tek. 
niğl bu azgın sulan tamamen ,.. 
necektt M uıta!a KemaJpqanm 
şlmali:ıden b:'1ryan bu ~er ka
saba içinde 11ğb sollu olmak lbe. 
re devam ediyot' ft kalaba &tm
da s~ı sahili takip edere'.c Apol
yand g61Une kadar atırilyonl& 
Yapılan tamun uzcnlup ba • 
hada ctuz: kilometredir. Sal ta. 
nftaki sedler lae Yamanlı k1J11 
5nUnde1d buma kadar aayard& 
Buralarda nJd o1"n ıaTU1ar a 
cak sularm c;e•:iı:r.estn4en aon..
te"bit ed"lebilecektir. 8lm41D 
sedler, vaki ohn annn y8a lıln 
lira olduğu tahmin edDnor. Seci 
t:ri:ı muvakkat bbulil Dd &"/ .._ 
c: yapılmııtı. 

Ba l."11 ve tfddetll 111 1tn1nn4 
l::ırşmnda secller de olmasa ld 
hılkm cuıbnm da kurtarmat-' 
vakit bulamadan rr.ahvotmalar 
muhakkaktı. Bu tufa..,t an illik 
Tilrk tetmili kurtarmqtır. 

Buıfdtm ıonra telırfn ....... 
"'!ta~:lırhr:n artık tiki* JC 
l•rde k:-Jrt•lması lbım ~· 
lr. Bu, hıfzılllM W•1• 1 rlen i 

iyi ollakt& 
T. iL 
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i Erzincandan ' elen resimler ~ 

lstasyoıı civarıııcla başha ı-:layetlcre gitmeye lıazu- bir aile 

Gördüğü1ıflz çadır® bugiiıt Erziııcamn 'belediye dairesi 
bıılımuyor. ihtiyar :at belediye reis vc1.-ilülir 

Burada felaket=cde1ere ck"rrıek dafjıtı1ıyor 
--.. .. 

Yı1ı.'11an ederin cn1m.zı 1ıal4 yanıyor 

Ankara caddesinin en işlek, en muteber yerinde 

Kiralık diikklln 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

Sp r ---~-----~1 1,·--;m-mı.-.-iiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-~ Askerlik işlerı .,.. o - --.. - -
iki ve tek elle gülle 
atma müsabakası 

lstanbul atletizm ajanlığın. 
dan: 

Askerliğedavet VAKiT, NAKiTTiR .. • Fatih A"kcrllk l;lubcı!lndt•n: 
l - Şimdiye kadar hiç askerlik el "" 

mcmlş 316 - 335 (dahil) doğumh. 5 ııor i~·onhık bir komprime ile (su \e nteşten gll. 
cezalı cezasız (harp sanayJI) sınıfıııı. ıari<:ten hi<,:hir madde llılvc etmeyi ıliişiirınıeksizin) 15 ı.: 

1-1-1940 pazar sabahı saat 
9.30 da Beyoğlu halkevi jimnas
tik salonunda dört kategori ol. 
mak üzere İstanbul iki ve tek 
elle !!Ülle atma birinciliği yapı
lacaktır. 

mensup erat hemen askere sevkedılc· ·u-:; muknl>illmlc 15 dakikn p;ihi kısa hlr znmnncln zellg 
ccklerdir. c işt.ihnh bir sorrn hnzırlıynhillr~ini:t... 

2 - Şubede içtima gUnU 5 Kll.nunu- Marıır \'C nı<>~hur loknntalnrnnızıln dahi im derece 
sanı 940 cuma saat 9 dur. ıcfis IJlr ı,;or!Jnyı her zamnn hulamnısmız, 

Alakadarların bir an evvel 
kayıtları rica olunur. 
Uludağda kayak müsa· 

bakaları yapılacak 
İstanbul daı?'cılık ajanlığın_ 

dan: 
1 - 1940 senesi ikincikiı.nu_ 

nunun 23 üncü günü (bavramın 
iic;üncü giinü} Uluda~da · tstan_ 
bul bölgesi kayakc:ılarr arasında 
va.rışlar vapılacaktır. 

2 - Bu yanşlar teşvik ve 
"'lronaganda mahiyetinde olaca -
ğmdan Türk tebeası olmak şar_ 
tile İstanbul bölgesinden her 
kavakçı iştirak edebilir. 

3 - Yarışlar: !niş. slalom ve 
mukavemet olarak üc türlü yapı 
!araktır. 

4 - Ba vanlar arasında da yal. 
nı:ı: iniş varışı olacaktır. 

5 - Yarışlarda birinci. ikin. 
ci ve uçuncü !!elenlcre sureti 
mahsusada getirtilen büyük ma. 
dalyalar verilecektir. 

6 - l\lezktır varışlara iştirak 
etmek istiven bölge kayakçıla_ 
rının 8-1-1940 tarihinden 20-L 
Hl40 tarihine kadar Uludağda 
kayakevinde bulunacak olan 
dağcılık a ianı Hikmet Cstün_ 
dağa müracaatları. 

Olüm 
Beden Terbivesi İstanbul Böl. 

g-eRi Başkanlığından: 
Futbol federasyonu sabık bru? 

kanı Sedat Rıza Estekin tedavi 
edilcli~i Erenköv sanatoryomun.. 
da dün vefat ettiği teessürle 
haber alınmıştır. 

Cenazesi bugün saat 11,30 da 
Erenköyündeki sanatoryomdan 
kaldırılarak Sahrayi Ceditteki 
aile makberesine defnedilecek
tir. 

Sporcu arkadaş ve klüp mü. 
messillerinin köprünün Kadıköy 
iskelesinden saat 10.30 da hare_ 
ket edecek olan Göztepe vapuru
na teşrifleri rica olunur. 

Davet 
Beden Terbivesi lstanbul Böl. 

gesi Futbol :A)anlığından: 
Bir husus hakkında. goruş. 

mek üzere ikinci küme lik he
yeti fevkaliide olarak 5-1-1940 
cuma günü akşamı saat 18 de 
bölge merkezinde bir toplantı 
yapacaktır. 

J.,ik heyetine dahil ikinci kü_ 
me klüplcrinin bir('r murahhas 
göndermeleri tebliğ olunur. 

Cezalandırılan 
sporcular 

Aşağıda adları, soyadları, böl 
ge sicil sayıları ve klüpleri ya. 
zıh idmancılara iştirak ettikle. 
ri müsabakalardaki suihareket
lerinden dolayı hizalarında yazı. 
lı müddetler için Beden Terbiye_ 
si Genel Direktörlüğünce müsa. 
baka boykotu cezası verilmiş. 
tir. 

Hizalarında yazılı tarihlerden 
itibaren klüplerinin ve hakem -
lerin bu futbolcuları ceza müd
deti içinde müsabakalara iştirak 
ettirmemeleri tebliğ olunur: 

Anadoluhisan klübünden 196 
Sabahattin Çağın 22.12.1939 ta. 
rihinden itibaren, Anadoluhisarı 

z - Bu celpte bedel kabul edilmez. 
4 - Ta§rada bulunanlann bulun. 

dukları mahallin askerlik §Ubclerlnc 
mUracaat etmeleri IALımdır. Tayin 
olunan gUnde §ubemize mensup mü· 
kelleflerin gelmeleri illın olunur. 

:(. * * 
Fatih A"kr.rtlk !:'ube .. irıderı: 
Kııoıa hizmet hakkını haiz gayri iı. 

!Am erler sevke tl\bl olunduğundan 
şubemize mensup mükelleClerin nü!u 
cüzdanı ve tahsil veslkalarlyle bera 
bcr 10 lkinclka.nun 940 Çarşamb 

gUnU şubeye gelmeleri ııa.n olunur. 

~ * * 
t:mlniinli Askerlik Şubesiııd{')\: 

l - Şimdiye kadar aııkerllk yap· 
mamış cezalı ve cezasız (Harp sana
yii) sınıfından (316 11a. 335) dahil do. 
ğuma kadar erat sevkolunacaklar
dır. Şubede toplanma günil Ci/l/040 
Cuma gUnU s;;at (9) da.dır. 

2 - Nakliye ve Muhabere sınıfın 
dan olan (316 UA. 334) dahil doğumu 
kadar askerlik yapmamış ve aevkol 
mamış eratın d:ı behemehal şubeye 
mllracaatları. 

oORSA 
-Ankara 3-1-940 

•-- ÇEKLER --
Sterlin ( lnglliz) 

100 Uolar (Anıerıka) 

100 Fransız rrankı 
lOU Lıret (lıalya) 
100 İsviçre frankı 
100 Florin (Felemenk) 
100 Ray§mark(Alman) 
100 Belga (Belçika) 
100 Oırahml (Yunan) 
100 Le'a (Hulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pe.:etıı (lsp:ıııya) 
100 7.iloti (l.ehıstan) 
100 Pcngo (:\!acar) 
100 Ley (Hıımen) 
100 Uınar (Yugoslav) 
100 Yen (Japon) 
100 lsveı; Kuronu 
100 Ruble (Rus) 

5.21 
130.36 

2.9525 
6.68 

29.06i 
69.19 

21.8225 
0.965 
1.5925 

13.5325 

23.49 
0.005 

3.1575 
30.915 
30.S2S7Ci 

- Esham ve Tahvillt -
Ert;anl 19.78 

Zayi 
Beyoğlu 44 Uncu 111< okul elan 

936 - 93i senesinde almış olduğum 
§ahadetnameml kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hUkmU yok-
tur. 

876 Mehmet l)alm Malcıuı 
(31037) 

Ya:r.ıhane halinde. - Sirkeci cıva_ 
rını..l:ı. Kahraman zade hanının Ust 
katı kiralıktır. Kapıcıya ve Beyoğlu, 
Talimhane, Taksim apart. 3. Na.ya 
müracaat. (31039) 

klübünden 1375 Saim Taşkıran 
22.12-1939 tarihinden itibaren, 
2 ay, FellıCr Yılmaz klübünden 
1491 Mihal Çorukoğlu 22.12-939 
tarihinden itibaren 5 ay, lstan. 
bulspor klübünden 933 Seyfi 
Demirtaç 16-2-1940 tarihinden 
itibaren 15 gün. 

Muhammen bedeli 37:";0 lira olan 5000 Kg. Ne!t yağı 12/l/1940 cuma 
gUnU aaat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komis
yon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 562 Ura 50 kuruşluk kat'ı teminat ve kanu
nun tayin ettiği vualkle birlikte pazarlık gUnU saatine kadar Komisyona 
mllracaatları l&.zımdır. 

Bu lşe alt ı:ıartnamcler Koml•yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(10733) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 

Muhammen 

1 
Semti ~t'\'kll C'lnııl klra11 

Büytıkad& Kamlno Balık Voli 
mahalli 400 00 

Heybeli 1stavroll 
" 100 00 

Burgu: KöyönU .. ıoo 00 .. 1 Manıuıtır .. CiO 00 .. Halik .. 400 00 

" ParUk .. 50 00 
Kmalıada Jarden önU 

" 
r;o 00 

" Kıı.rat.aş 50 00 

" Manastır .. 50 00 

" lskele önU .. 25 00 

" 
Par tik .. CiO 00 

Yukarda. C\'sa!ı yazılı Voli mnbııllerl kiraya verilecektir. 
lstcklllerin ve tediye ıernitlnl unlamak istıyenlerin lD/ l D40 cuma gll

nU aaat 14 t• % 7,:"; pey akçelertle birlikte Adular .MatmUdUrlUğUnde toplanan 
Satı~ komtsyonunn mUrncaat etmeleri.. (10788), 

lıl 
Büyük yardım ve faydası aşikar ob.n çot' 

'>alık sebze komprimelerimizin senelere' 
nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğin 
:.ıhid olacaksınız. '! 

~.:~ .. ~~a, nohut ~n~b~ ~ ,,f 
çorbalık konıprirnelerini kilerinizde bulundurmayı ih0111 

etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
~ibidir. Bilhassa dar ve sıkışı}· bir zamandı 
kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için oldn~u kııdnr yolcular \'C s1>0rcular ıc;itl 
<le her zaman ,.c her yerele sH·nk bir yemek temini kablld~ 
Bakkallannıulan :>O ı:ramlık hir komprimP.. o. 111" 
gramlık bir komprimeyi 15 kuru-:tnn alabilir ·iniz. 

neşiktaş: ÇAPA l\lAfll\:A TariW tef';l!'i 1015 ~ 

........ ,_!!!!!> 
Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyofl 

Başkanlığından : 
Cinsi 

M:ılaty:ı k:ıyısısı ~·ekirdcl.li 

J\ıırıı üzüm rczaki 
,, ,. ~·ckirdeksiz 

Üryuni crı~i 
ÇC\ iz içi 
l\uş tizümü 

Mikd:ırı 

lülo 
3000 

500 
1200 
2000 

tiUO 
ı:,u 

Fiy:ıtı 

Kr. 
80) 
20) 
2~) 

30) 
45) 
20) 

Fındık içi 500 45) 

Kuru incir 500 22) 

llk tenıil11111 

Lira 

321 

Ç:ım fıstığı 250 110) )"! 
Calatasaray Lisc<;inin mayıs 19j0 sonuna kadar ihtiyatları olııf1 ) 

karıda cinsi, mikıları lıeher kilo tahmin bedeli \'e ilk leminah yaıılld' 
)eceklerin 5-1-1940 cuma güııii saat 15 de Beyoğlu istiklal cad. ,, 
:\o. 3rn da liseler mulıasebeciliğiudc toplanan okul komisyonca açıl: 
siltmesi ynıııl:ıcnktır. ·b~ 

Isleklilcr Tic:ıret Otlao;ının yeni yıl Yesikası \'e ilk teminat mak 
Jarile birlikte sözu gecen gfiıı \'C saallc komisyonda bulunmaları. . t 

!:\:ırtnaıııcyi görmek ve teminat yatırmak için Galata~aray ı,ıs 
İdaresine mürncnatları. (10.i67) ./ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

.inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 

ı - Şartname, keşl!name ve plft.n mucibince idaremizin Ba!re.da )'•9 
racağı idare binası inşaatı işi kapalı zart usulile eksiltmeye konmuştur· 

II - Keşif bedeli 28117,91 llra muvakkat teminatı 2108,8' liradır. bf' 
111 - Eksiltme 11-1-940 perşembe gUnU sa.at 15 de lsta.nbulda l{• ~ 

ta§ta Levazım ve Mübayaat §Ubeslndckl Alım komisyonunda yapılaca , 
ıv - Şartnameler hergUn Levazım §Ubesi veznesinden ve lzmlr ~ 

ra bnşmUdUrlUğUnden, Bafra mUdilrlilğUnden 140 kuru§ mukabilinde 
~~ , 

V r tstekınerin yUksek mühendis veya mimar olmeJarı, otrntı.d11' ~ 
takdirde ayni e\·sa!a. haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar ltı t>a$tll r 
bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir tuahhUt kAğıdı lle temlD •~ 
teri ve 20.000 liralık bu gibi inşaatı muvıı.!!aklyeUe yapmış olduklarıtı• ,.ı~ 
vesika vermeleri IAzımdır. Münakasaya girecekler yukarda yazılı vtl r' 
ihale gününden 8 gUn evveline kadar bulunduktan mahallt lııhlaarlar id' • 
sine veya inşaat şubesine vermeleri, ayrıca bir fenni ehliyet veslkB-11 

maları ıuımdır.. "' 
U l~r VI - MUhilrl teklif mektuplan ve V inci maddede yazılı kanun ıJ:. 

lkle yUzdo 7,5 gtivenme parası makbuzu veya bankll teminat mektubutıll 1 
"'" tlva edecek kapalı zarnarını eksiltme gUnU ihale saatinden bir saat c ıe( 

ne kadar mezkQr komisyon başkanlığına makbuz mukablllnde vcrJı'le 
iltm olunur. (lüe6~ 

istanbul Defterdarlığından: 

Bulundu,tu Jlll\hal "e nP.\ 'l 

l'tltıhamm~n 

kıy~tı 

I.lra Kr. 

"OskUdarda SelA.ml Ali Elendi mahal
lesinin Mlroğlu sokağında ktıln 271 
No.lı 78 metre murabbaı hane arsası. ll$ 
"OakUdar 1cadiyc mahallesinin Ha- 120 
marn sokağmda mükerrer 64' sayılı 

mUnhedlm dUkkft.nm kAgir ve ahşap 
ankazlle demir kepenk, çerçeve ve sa.. 
ire aksnmı • 

Muvakkat t~ 
rnlktarf 

Lira gr. ____ __., 

ı:ıed'" Yukarda yazılı arsa. ile ankaz hizalarında g8sterllen muba.mmcn {iti 

ler Uzcrlnden açık arttırma ile satılacaktır. İhale; 15/1/940 Pa7.artcııi g ti' 
saıı.t 14 te Milli Em!A.k :MUdUrlUğUnde müteşekkil komisyonda yapıtııcıı1' ~· 
Müzayedeye iştlrtık etmek lstiyenlerin hlzaıarmda yazılı muvakkat t•
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natıa muayyen gUn ve saatte Komisyona; fazla izahat almak anusund~ 
lunanlur Mllll EmlClk MUdUr!UğU nıll7.ayede bUrosıına mUrııeaatııı.rı.~ 

S.UıtBl: ASl/ıl US Umum Neşriyatı idare edto: ' 
Basıldığı yer: :VAKITı Matbaası Refik Ahmet Snenıtl 


