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Sovyet tayyareleri lsveç 
.. hududuna kadar gittiler 

DE 3 KU 
Romada Macar-Romanya 
münasebatı görüşülecek 

bo ko'Jnliağ, 4 '(Radyo') - Bu sabah :Rus 
d :1bardıman tayyarelerinin İsveç hududuna 

0 0 ru gc· .... c· t • • • • ·· .. , ek '"el f - " ' ı< e o . ... u . •n c ı ıcr mu a aa 
tertibat 1 ,., 
k"d 1 a ınmıstır. F akat tayyareler hududa 
.. ar gel .. k • d. o: ten sonra '!ıom1Ja atmadan 2erıye 
onrnu~lcrdir. Cuma 5 Jkincıkinun 1940 YIL: 23 • SAYI: 7898 

Roma, 4 (A.A.) - Politika gazetesinin 
muhabirine göre Macar hariciye nazırı Kont 
Czaki Romayr ziyareti esnasında İtalya harici
ye nazırı Kont Ciyano ile mülakatta bulunacak 
ve bu mülakatta Romen - Macar münasebetle
ri bilhassa mevzuu bahs olacalrtrr. 

İDAH.I!: F.Vl :Ankarn Caı'l.!RTA1''BUL •Telgra f : VAKTT• Posta kntmm: 4ı;• Telefon: 214131Y ıı.~ı) - 24370 ctdare) 
.........._____ __________________________________ , ___________________________________________________ __ 

T'ireı Sarı1sun, Yozgat ve Gire
·Sunda yeni zelzeleler oldu 
-----------------~~~~~ 

Ana_dolu zelzelesi Kardan lğribel dağı kapandı 
nın karakteri • 

.;'••k.:::::::.~~!.~~ Giresundan Şarki Kara hisara gönderilen 
s7~:~~~~(:!2~;·J?.: yiyecek ve giyecek levazımı yolda kaldı 
iild~ tabiri yersiz ve yanlıı de· 
de ır. Bunun en bariz bir delili Sı v st 
ru zeh:clenin ııarsıntısıle bazı Av- a a : 
ıa p; ~sad merkezlerinde, bilhas
alcl) •ı:ıs. ve Bcm'de sismoğraf 
'<lr Crının kırılmış olmasıdır. Yer 
dct~ıntııının bu derecedeliİ şid
•el 

1 •2~.l:ı:clenin alela.de arz hacli
ti;~r~ ustündc bir mahiyet arzct. 

,,.ın 1 •• • F goıterır. 
fcıvk a~at Anadolu zelzelesinin 
side] ala.deliği sadece 'arsıntının 
nla, Ctlı olmasına münhasır kal. 
le/?[; Erzincan ve Toknt şchir-
1011 

1 ~ • Kazablanka gibi Afri
lcr.> ·fıbı Amerikanın bazı şehir. 
l<a 1 1 e Kazablanka gibi Ameri.. 
le nın bazı şehK-lcrindo hareket-

i r: sarsrntılar olmuştur· zelze-
enın A d ' ın na oludan başka aynı za. 

h anda aı:zın muhtelif yerlerinde 
h ~ de bırbirlerile hiç münasebeti 
l'tı~ unnıayan mıntakalarda hissedi
,. 

11 olması da yine zelzelenin ba
b•.t bir arz hft.diseai olmadığına 
ır clelildir. 

bu !ari~ten evvelki devirlerde 
~ ~unkulere luyas kabul etmiye. 
"~~ ~erecede büyük zelzeleler 
k l ugunu anlamak için an taba. 
k~ arı üzerinde en basit bir tet
d 1 .Yapmak kifidir; ancak bu 
t\•trlcrin hareketleri hakkında 

~ri~ olarak bilgilerimiz yoktur. 
,.~kıhtcn sonraki devirlerdeki bü
b 1' :re!zc)elere gelince, bunların 
ı a~!nda 526 senesinde Akdeniz 
~ .. ıllerindc 150,000 kişinin ölü. 
1 7~Yle neticelenen zelzele gelir. 
~i.iks s.eneıinde Lizbonda olan bü. 
te) f 'bır zelzele de 40,000 insanı 
ile e. etıniştiC". En sonra 1923 se• 
\' •ı:nde Japonyanın Tokyo ı;e . 
c;o~ 0hı11:na şehiı·leri ile diğer bir 
ile h şehıı-leri müthiş bir zelzele 
h-.kı arap olmustu. Bu zel7.cle 
Ja <ıncln!li ittntiıtiklerc göre, 
ıo~onyada 142,805 kişi ölmii ş, 
bi ,733 kişi yaralanmış, 576,262 
~ Y.'kılmıştır. 

le!" ~rı"ı~e geçmiş olan bu z"11.c· 
~el tın ~ "dctine göre Anadolu 
~a ~e!esıni nrzın tnbii kanunl:-rı 
clc:•:ınde bir ha<lise olarak kay. 
ra h'ıek doğru gcr-ülmiyebilir. Zi
ı·i~on Ana dolu zelzelesinin tah· 
\·c ~! mesela Japonyadaki insan 
haf·ta tahribatına nisbctle daha 
bııı 1 olı~bile arada yine bir fark 
~ Undugunu gözönünc getirmek 
1ımgelir:" 

f~t~ğer Anadoludaki nüfus kesa
d ıhJrıpon adalarındaki aerccesin. 
~ uluna•ydı hiç ııüphcsiz Erzin • 
...,," :. T~•t zelzelesinin şiddet 
fazıvusatı \)ugünkünden kat kat 
deki Tolurdu ve her halde 1923 
lesi • okyo ve Y okohama zelze· 

p"1n tahribatmı geçerdi. 
ıinu"kat bu defa Anadolu zelzel~
cihe; hususiyeti te~kil eden 
lllİt dYalnız sarsıntının görülme. 
hir erecede ti<ldetli ve geniş 
bir ;ı'hava §amil olması değild'll'; 
taraf~raftan zel1!ele olurken diğer 
Yeri ~n Anadolunun muhtdif 

erınt' b- "k h l' d d~v"'nl .e uyu tufan a ın e 
l:>ah 1 yağmurlar yağmıştır. 
•ehi~ '~nra AnRdı:ılunun bircok 
h•ra erı 'ile kasabalan zeh:cleden 
Af ·~ olurken Amerikantn ve 
hü~knın bir takım ycderinde 
sar sarsıntılar olması ve bu 
Pa •rntılan kaydeden bazı Avru• 
leri ~erlce.zJeriıule sismoğraf alet· 
hi-nınh kınlması ilave olunacak 

·o::r u • • I suaıyettır. 

•ua'te zelzele afetinin bugibi hu. 
1-d 'Yetlerine bakınca bu fevka
~ e1' a~ hadisesinin amilini arzın 
ke{ ~:zınden ziyade güneşin Je
&cut•~d.e aramak bize daha ma· 

IOl"ı.inqyor; fakat tabiidir ki 
(Devamı 5 incide) > 

24 72 ölü 
540 yarah 

Amasyada: 
629 'ölü 
136 yarah 

1:::t>ıir, 4 (llıtsusi) - Bugün 
Tirede biri saat ikide diğeri 8,30 
da. olmak üzere iki zelzele oldu. 
Halk büyük bir korku içinde so
kaklara kaçıştı. 

(Devamı 5 incide) 

1 

~ n Af· 

Es7..:i 7cötide halfan çı7caıı 1o1iomoti/ 7iiir1ar içinae 

Felaketzedelere istanbulluların yardımı Afgan kralı2000 lngiliz 
Düne kadar 368.607 1. , b tt• 

lirayı buldu ırası te erru e ı 
Valinin gazetemize beyanatı Sovyetler 10 bin, Çin 50 bin dolar, 

-· 1 lngiltere ve Yunanistan Yugoslavya 50.b.ın dinar verdı·ı·e·. r 

Va1i Do7•tor J.,fi. lfi Kırdar 
(Yazısı 2 nc:dc) 

1 
Hastahane gemisi gön-

dermek İstediler 
Londra, 4 (A.A.) - Hariciye 

nezareti tarafından dün akşam 
nesredilen bir tebliğde İngiliz 

j hii!d'ımetinin Türkiye emrine bir 
I h astahane gemisi teklif ettiği ve 

l 
1:ür~ ~~~umetini!l teşekkürlerini 
b.ldırdıgı kaydedılmektedir. 

Anknra, 4 (A.A.) - Bize ve
l rilen mallımata nazaran Yunan 
l hükumeti harekctiarz felake+i 

clolavısile bir yardım olmak üzere 
I hevetlc birlikte bir seyyar hasta-
1 hane göndcr"'ek arzusunu izhar 
eylemiş ise de, dost memleketin 
bu güzel jestinden doJavı teşek
kür edilmiş ve simdilik buna lü. 
zum olmadığı bildirilmiştir. 

Dün akşam Erzincan
dan birçok yolcu geldi 
Başlanndan geçen faciayı anlatıyorlar 

Felaket görnıtf,ş vatanda~lara Ç'Qdır tevzi ediliyor. 

Ruzveltin mühim nutku - - - - - -
Eski ticaret şartları 
barışı . öldürmüştür 

.. 

. Amerikahlarca devamh barışın esası olarak kabul edilmiş 
şimdiki ticaret anlaşmalarının hertaraf a teşınili lazımdır 

Dim Erzincanaan gc"lefı, bir, yaralı 'k"'IZ ;(Y az111 5 incide) (Yazısı 5 incide l 



1 
lşaretıe~ 

Medaniyat hıristi
yan değilt ir 

fllüsbet insanın eser:diı 
Yeni seneye girerken Avru 

panın u!!tunda hnrbin Caciala. 
rmdan daha ağır bir gllnliık bu. 
Jutu etrafı kaplıyor. Muharip. 
ler noel mUnruı.ebetilc istisnasız 
hep hıristiyan meden!yetınden 
bahe!ttıler. Hatta Bitlerin ye 
ni bir meslh olduğu bile söylen 
di. 
Hırfstiyanhk hisleri muhan1'). 

er arasında kalkan l'!ib!, bir ta . 
baffuz vasıtası gibi kullanıl 
maya baş!an:fı. Muhafazası jsfe. 
nen hayata her taraf bir hıris. 
tıyan medeniyeti d a l"'"'RS'llt vur 
mak cme~indedir. Daha bır ka" 
y evvel hıristivaT'lh~a krı .. ı:ıı bir 
ıtku; davasını ileri suren VE' 

Cenren ann-nccıine dönfüıü kendi 
sıre ideoloiik bir esas olarnk ka 
bul eden nazı Almanyası mem. 
lekette Samilcre karsı Babit e . 
earetini her gün tekrard!ln hft7 
duv:ırken ~ami bir itikadın mu 
hafızı rolUnU ovnamnk ı?ibi t?eri 
bir harekete başvurmuş bulun 
maktadır. Avrupada hUkum 

tiren medeniyet mUsbet ilmin. 
tabiate dof!ru sridisin y;-.nf ki 
Useve karşı insa.nm akıl, ılim 
v tezrllbeyl llstUn bir kıymet 
olarak ortaya atmasmm netice 
aid:r. 

Her 'tarafta kHise A vnnınnm 
motörlO, buharlı. elektrikli. 
konforlu, ve hayab seven hır 
dünva halini almasma karşı a . 
zamt mukavemet P.östermiştir 
"Avrupa" diye hulba ettl~mi7 
'medeniyet .• on altıncı a~ırdan 
tıbaren kU1ee ve hıristivanhk 

telakkileri fle mUcadeJe ede ede 
ondan adım adrm za'OteWf!i in. 
san ruhtan il.zerine temellerini 
kurnıu§tur. 

Her medenivet hamlesi önce 
Jnlisenln aforozuna uğn.mıP.tn: 
MUsbet dUşllnce, dllnvevi ahl~k. 
ha~ata kıvmet vermek, dUnya. 
Yl ınsan için istismar edilecek 
ir saha addetmek kilisenin 
ütemad·ven inkar ettiITT esas. 
rdı. Halbuki bu<?Onkll medenf
t bu esaslara dayanmaktadır 
Nitekim daha on vedincf ısır 

;ir..de yaşıyan trAzı Avrımahlar 
.. medeniyet .. mefhumunu sevvi. 

t mefhumundan avrramamış. 
anıt. Onlara göre bucrUnkil me. 
enlveti yapan kitise:rıin sevviat 

addetti~ ~eyJerdir. fneana' kıv. 
met vermek, insanın fhti,,a,.la. 
nna chemmivet vermek, dUJ\"a 
vı orı11'1 e"'lrinde addetme!{ kili. 
ae ıtikatlann111 ve skolastik 
devrenin hakikaten kPmil in. 
eanda görmek istemedi~ va. 
ın!lardı. Bu!:Ün konfor foindE' 
yüzen A vruoa ~ehirlerini besle. 
yen insan hi!Jeri bitmeven te. 
nevvU, sonu Pelmeuen fötiya(' 
ıatcJerl ile hulasa ed!Jebilir. 

Bövte olunca medeniyete hL 
ıistivan e!fatmr vermek vanhş. 
tan daha bUyUk bir şeydir. Fa. 
lat ne vanmah ki nropP."'a'l"Jda 
ınot~tilnD ioJetmek f"fn hrri!tf. 
)"anJrk ta bir el'Z1\st tahrik 
maddeat haline soh ldu. 

8cıdri Ertem 

Albn fiyatlan 
Bir mtiddet evvel ı S,50 liraya 

kadar dilı:n altın fiyatlan ıon 
giınlerde tekrar 17 liraya yüksel· 
ın•ttir. Şimdilik fiyat temevvUcU 
16,70 ile ı 7 lira ıruınd.adır. 

yıl evvelki Vakıt 

a Kl.n1U1118anl ıno 

Dümen bozulmut 
Dl1n eabah Ada.dan Kl5prQye hare 

Jret etmJı ola.o vapurun Kmalıya ya 
napcagt ııırad& dQmcnJ bozutm~ 

bundan korkan halk Kınalıya t;ıkmı§ 
tJr. Birçok kimselerin korkusunu mu. 
etp olan dilmen biraz eonra tıtedlğin 
den vapur yoluna devam ctmi§t!r. 

-> 
Cumı ıcumarte. 1 

5 11.'{t,,. 6 •1.KAn.1 

F I " k d I I b l I I d Blöf mo ası geçti e a etze e ere stan u u arın yar ımı 
1 

Y1zan• Hilrme1 Mün;, 

• ı ~ oktandır bUyUlc tı61ler iti· 

Düne kadar Kızılay vezı1esine ya-'i\~m.ıe~t~:.ıbu~~ba~~:. 
!ile! .. atasöztlnUn h!kmet1 anla· 

t 1 368 607 I 
• h 

1 
d r'dı. Aı'Cızfann ölçOeU va~ 

ı r a n p a r a • ı r a v ı u u :~~~,:~~~Et~:.:~~. ':ı':~ 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lüt/i K ıraarın 

trteıt llt\n btıVPft ~lmiı ve 

b I ı.otfnf vf11'epltf'rt'lr: e g ana l - Hev'-eml M,.,, ""'"'vqA, r!('. 

t'rin btnt'·4"n. Ynlu!a ben vana 
"C"ol"""' hllfrlm? dl~ bir tehdit Milli Yardım l{omltest dün 

vine toplanmış. b:ı::ı tücc3.r \"P 

~anavi erbabının taahhütleri 
tesbit olunmuştur. lçtimadan 
sonra vali ve be!cdiye reis1 dok 
tor Lutfi Kırdar muhnrrirlmf:zp 
ıu beyanatta bulunmu~tur: 

- Saym tstanbııl halkı tanı 
rrndan zelzele felaketzedeler; 
1r!n Milli Yardım Kornitesi11r 
"\vnlvat VP. nn!·lt olarak yıırdım 
'ara bUvUk bir teha'U'dc deva,... 
""dı lme'de1ir. Ya'n'Z di;n Kız·l 
ıv veınelf'rine 791')3 lira vatı 
· rJm•rtJr. Bu suretle Milli yar 
°'rm ko!"'itesi hrı> fı,.,r1ıın bu ta 
.. ıbe kııNı:ır 3~8~07 lira ...-r:v1~ .. 
vczne?rrine yntrr1Tmııı bt,hıT' 

""'talctad·r. Bundlln h .... <a VI' 1111• 
iu .... rı,, va'lılen taaM1Ut mikht 
,, 3n1no Urn~'l". A•rrrı-q en"J•· 
vQz bini 9e"'en rnuhtcTif eo:vn 
top1an""ltcı ve z:eb:e'e nıtntakl'lıt 
'"TJı'l onJ'ı'!'Tlmeve hıt•'a.,,,-.uııotrr 
\1illf Yarr1ım F'"mftP•f ı-ahemf\. 
·~nrıa fat'rP 1t eden villıyet Cum. 
'mriuet halk nartisf bq"'kB'"' 
"ttvm FikrPt ~1Tav ve Ti,.oret O 
'3ası retsl Mitat ·emJf tte 1r1e 
rnur arkadacıt11nmd11,., ve hu jcrtt
"'eve seve "alrffan tr.ccar'11nm1. 
"rrl1 kTVJnetli meaaiJer.nden çok 
"llemnun ve mUteha515isim. 

BlltUn v11hndaşlaT"n ısı;mıa 
•tz b:r ı:;ekilde bu JY!f11f vAt°d'ma 
'•ntıt1•1ı:lAt'tnı P~'l"(l!Tt vfnTf YsT"dTr"' 
~omftemfz rıPUcevi e:mnlwt VP 

"'UrUrla beklemel(tedlr. Savı" 
tc;••,,btı1 hatkmm her zaman ot 
rı .. ıı;.,, p-ihf bu J.o m'•-et ve tecrll • 

nflt irrıtfhanmdan da rnu:raffer 
"'1·ıır.a~na emfıı il"f'l . Şimdiden 
cıUkranlanMr bildirmeyi bir 
borç sayanın ... 

TAAHHOTrE BULUNA ~AR 

Komfteve dün taahhütte bu. 
1 ıınıın müessese '>e eşhas şun. 
tardır: 

Mlh«ıil Cek Va«!vil ven;~ .. " 
"'lO, RvUvazade Nurctt'n 200 
•l'ar•~t Knvumcıvan 1300. F. 
V. Yahni" 500, Yordan Avanoğ. 

Yanhş 
kitaplar 

Komisyonların çalışma· 
sı talim te,.biyeye 

nrzedilecek 
Maarif vek!lllği muhtelif den 

kitaplannın tetkikini ve içerisin
de görülen yanlıtlıklann düzel· 
tilmcaini, bu i,tc ihtiau aa.hibi 
olan öğretmenlere bırakmıştır. 

Edcb:yat kitaplarmı düzelt. 
mektc olan komisyondan ba!'Jcı 
avrıca diğer kitapbnn da düzel
tilmesi cı:!ebiyat kitaptan komis· 
yonu ~ibi lir komisyon smrif cti· 
le yapıla:aktır. Bütün bu ta .. hıh. 
ter Ankara talim terbiye hcyctin
d:n geçtikten ıonra 1940-1941 
ders vılı bıı§mda t"lebelcre verile· 
rek kitapların nokaanlan gideril. 
miş bulunacaktır. 

önUmüzd:ki ıe~ tekrar ton 
lann-ası düşUnUlen maarif ~<ıra· 
sr~dı bu mesue~in ehemmiyetle 
mevruubahs olacağı ümit edil· 
mektedir. 

---o-
Aşiyanın istimlaki 

Belediye Şair Tevfik Fikrctir 
lşiya.nını istimlake karar vermlf. 
ti. A~iyanın tapu kayıtları çıka· 
rılmıştır. Yakında Suphinin riya 
setindeki istimlak komisyonu bi 
nıyı tetki kcd:rek lnvmet takdir 
cd:cek, billhare istiml~k muame· 

'u 500. Ist:rnbul l~st4k fabrika ) "ek ve ""lvecel\ de'lo"n ~önderit 
sı 500, B. H. Nuri 3000, Made. 'lllştir. DDn Sivasa 6 sandık o 
nf \"ll"Jar TUrk lim;tet 100. !=;a. •"t\kkabı, 83 tt'.'""!te helva. 4 ba• 
lom bir::.,,.'7.rler :H50. Leo Ziyo "a c:ama ... ır. 100 cacl•r. 500 bat 
TaliaS"ı 350. Ömer l\tuhaı rem ·,attan ive. 200 c:uval un. 2 bı . 
400. Anadolu inki•!\f crirketi 1on aaz. 23 sandık t:ivi gönde 
15'10. Cibalf Sibir va;ı; fnbt'ika ·ilml§t!r. 
q 51')0 Fnrrl mn ..... p ..... c:f •)1\1\'l H 
ra kom"''" iki kıamwın fi'lf'O li~ SİGORTA ~İR1 ET' .ERİNİN 
"n knnnotı .. ~c. Mııtı ve ı:;: .. ~, TEBERRl.JU 
"hwıf 400. tlvu v ...... kn ?'"'n 
'fn'-+o!'" f<•oJ..,,,._,., ~~. /. 'hrl'lt_ 

"""''t ı=: rı.ı;tarn "'~fl. f'°"'t" ı;;..~,..l(n 
~000. c ..... , .. , <": •• ,..., • "''0, ,, 'i ,. ı:ı 
...... r H""";t .. t 1"'i~. Ariff r~"""' 
"an 500. " Öienidls Yunants. 
•-ı.,dıın 1000 . 

SABTK HtDMN TEBERRtro 

Rn'1ı'"n h .... 1." ~'h·l{ 1''.:ı;,, 

• """""" t-~"u.,, P•~a .,..,_.,.,._ or;h, 
y{,ZTJ,.,, "emesine 4000 lira ya. 
tırmmtrr. 

BEYf'(:T,U RALl{E\TfNİN 
VERDtCt EŞYA 

Be~lu hP.lkf'vf dUn T\'mla 
._, ı:::ı .. ··~cidp\of rfe .. •ı"4!11n" 70 ,.,, 
vat C.."iY& yatrrm1şt1r. Krsıkh. 
rl«ın fi b~ hra vivec-ek Oekf'~"'T 
dan 27 baJva 21yeeek v~ y:lve 
cek. Kadık5vdcn 23 bah'I vive 

Dlln Gatıı~adn ei<?ot~,.1hır rlo 
-el J'!'lerkeoıiveoıfnde Halil Mı 
nt. K1lra Osman zndc Sual. Sa 
~. Rrza ve b!le-live reis muavi 
i H,,t,·ık Nihndin jrHrakile bir 
'"'"llaJ'ltT V!l"ltht""t'r. c:; ... "'"'" o;r 
.. +,o.,.;.,;,, to .. ı..'l.ı;t1 .... ; Pövlpn:r: 
Anadolu ?~rıo. <;ıh·en 1 ?~" 

'nivon ve fttihadı Mmi 2000 
"elvet!io 500, ""''·~rı 1000 tcı 
""bııl l"'"'"m 175!} A.1"""" !)nll 
~"'1 .... cı 51'10, Rennvn., J.nri•· .. t' 
'·a 5~. Rncıtem """""' ~l'\O 
Tfornhfl 200. holf ta&iverlP. N'a!ll 
0 oM1 Vi 200, Vfkt01"''rt ?.Nl, p.,.; 
tl11 T rv ?.00. > lıen -tn,.,;h 2!'l" 
<:ark 500, La.silis 500. Britiı; Ôk 
<>!)(), '·1'-fo.,sive 21'10, ı' fi"'""''"'.,.~ 
WO, Nar Dorve 500. Ma11haVM 
)()(), Konkurd 25''. Ti'ederal 200 
'1'ıo .. lft11 f "P'"Vt'lf 200. 

Bundan baPka !lgortac1ta:-

Oniver sitede slmes !r tatili 
Felaket mıntakasına git-

talebeler mek isteyen 
üniversite talebelennden bir gnıp rekt6r1Uğe mUrneaat crlım~k 

~mcstr t&Ulln\n blru erken yaptlmaaını latemltlcrdlr. Buna scL.p -te 
zelzele mmtal!asrnda aileleri bulunan talebelerin buralara gitmek ıs

temcleridir. Rektlirlük dileğin tetkik cdilmc!inf profmrler mecllı.ıM• 
havale etmlftlr. Profeeörler kabul ettikten sonra vaz.lyet Vekiılf'te 

bildJrilccekUr. 

Dün S9bah Yunan!s?andan bir 
ticaret heyeti geldi 

Akşam An kar aya 
Türk- Yunan 

müıa~ereler inde 

giden heyet 
ticaret 
bulunacak 

Yunanlıtandan dün eabah e)çspreıslo ,ehrlml:ıe bir ticaret 
beyetl gelmle, 'Lkpm Ankaraya hareket etmiştir. Dört kişiden 
mürekkep olan heyet Ankarada, yeni yapılacak TUr~ - Yunan 
ticaret anla11mas1 mUzakerclerlnde bulunacaklardır. 

MalQm oldufu Uıere TUrk - Yunan klirlng anlaşması ay 
başında bltmlf, fakat yeni anlaşma yapılmnsma kadar eski no 
laşmantn muteber sayılması karnrlaşmıştır. 

Bu ıebepten anlaşmanın mUddetl ay eonunn kıı.dar uıatıl· 
mıştır. Yeni yapılacak anlaşma ay sonuna kadar lmznlanmıl' 
olacak. v~ bu anlaşma ile Türk - Yunan tlcarı mUnasebetlerl 
çok daha fazla genlşllyeccktlr. 

Zahireciler toplandı 
MeJ~leket dışına gönderi~ecek m1ı. 

larin fiyatları tesllt olundu 
Zablrecller dUn Toprak Mahsulleri O!islnde toplanmışlar, 

harici plya.ı;alarda yapacakları işler hakkında görUşmUşlerdlr. 
Toplantıda bilhassa dabtıt ve hnrlcl plyaıaların mukayesesi 
yapılmış, memleket dışına çıkacak mallara istenecek fiyatlar 
tesblt olunmuştur. 

'?lUmemlleri 1Jahıslart namına 
t 120 Ura vatırmışlardır. A vnca 
~ı~rta şirketterindekl memur. 
'ar da maaştarmdan muavver> 
t-' rer miktar teberru edecekler. 
dlr. 
l~'TAl\'BUL MAARlF T'"'~Kt 

r .. ATINTi': TEBERRUU 
Zelr.ele felaket7edelerinf' var 

-tım ma1~ .. .,~;ıe c-ehrin tl"••,.t•';f 
,cstıerinr'e'<I o~ıılhı,.rlıı r11ttlfvp 

' 0 f'l'C~f!; hir l'"fltvarıta ıievn"'" 
•:fümektcc'lr. Orta okt•11ar !!Ö 

•estr t:ıtıtınıiP bulı•"""~Jarı dn 
'a\'rsile bu okul taJeb0 lPrlni" 
·• ... ıı~a~· •·Rroww.1ttr ... ~lkmrktP 
Hr. Bununl-. benırer okut 
-1-treleriııe milra~aat ~ere'< 
""bern1da bulunan cocuktar ek. 
., .. ne~ıt..:ı;r, 

fs:"t"nbnl Maarif fda!"'P•lnhı 
ı..,dive kadar yapb~ı vard•nı 
~ıı-t .. n şu şekilde tesbit edil. 
, ;f'Jl•ir: 

M-..•rif mlldUrU, mavfnter. fltf 
"~ricıPt müfettl111Prl, sıhhat mü. 
"<>tticılpri. memurlar \'e işı;Jler: 
'~'"'l Ura. 

f lk tedrit!at ~tmtm1eri 
15920) lira. Qkuttıırda rnhıırıın 
'Vlti"~ılıc'ı>mler <4S:H Ura. orta 
ve ilk okul ta1ebelennln eimdi. 
·•e kı>rhr "1'"hl(lan teberru mlk. 
' ::ırr (1114) lira. 

R~o;mf flrret kesf,....fndf'n baa. 
ı., ilk tedrisat r.lTetmcnleri 
'324) Ura. Avnca 944 nar"& .n 
.. ef'tık C"'''8 da enıv.JerHmi•tır. B• 
.. e'd~.,a f "!tıır>h••1nn mUlhak kaza 
'an dıı ,.;, ""~"rllr 

ONfvT.;nsfrr.DE 
İstanbul 1lnlve1'81tes',,"l" vttr 

·'ltm !rin nr,.ff'cıXr VP t"'"''hP a,.. 
-T?lda hummah bfr fl\•Hw•t p~ 
·nimekte-1tr. Profeeıilr1E>rin te 
•,.,.tTn rntı-+·Rn '~"f!n\ 1ir.ıw1 ,.,,,, 
-..,,ı ~tur. TsTı>l)o te'-"'"TtJl""J hı-. 
"Ut t"•b!t f!A;Y.,.....,J""f•+tr. f' .. fV-9' 

•
1te krı talPbelert ""'"di1en""• 
~"Tilen bir salonda felalr .. tzcd .. 
· ... r fl"iıı muhtelif e~·a d ikmek .. ,.,..:,.1ıftr. ~ 

Talebe teberrutannm rvıikt""' 
··"'nn füzılaya teslim edilecek 
tir. 

~aradenizde fırtınr 
hafif Jetli 

Ege vapuru anca!< yanr 
P.elebilecek 

Karadeniz ve Eğedeniıinde 
fırtın~ hafiflemft oldufu hal1t 
va-,ur ı:fcrJeri hata intizama gir 
m:miştir. 

Dlin Kara1cni%dcn beJdencn 
~~e vapuru 48 saat rötarla a, 
cak vann Uır.anımıza · steleh'l· 
cektir. Vaour fırtına ıan-a-Ja 
nn ·a Umrl·rda b:kl·~ıısın~"'r 
but:a ·ar p.eç k"\lm•ştır. Diftr bü 
tün vapurl""r da rötarla limanımı 
ıa ı:clcccktlr. 

-n--· 
Je~inci ilk teclrif!at J...ac! 

rosu hazırlanc!ı 
İstlnbulun he~i.,ci ilk tedri~a• 

· a 'rosu maarif mü:lürJ"ll'iü t·n 
fu:dan hazırlanarak tasdik edil • 
'Tc't Uzere Ankara\'"3 ~önderil · 
'?liştir. 

Hatrv ti!< Te,,risat 
ll,f•• ( tt• ı· .... l 'i1Ua C r J.gı 

Hatav vil!veti ilk t .. ~nsat "'il 
~ettirlPHne istan'>ul ilk t"'drfra• 
mUfcttişlcrin,ıcn P.av Zeki Davül 
~en tayin cdilmiştiir . • 

ilkokullar acıldı 

"1t .... ""'lfS. 
Hf'nbevı rol•" ,.~ • ..., ,.,.,nu \111 

, .. , ......... ı. vo"'nt hh•;ci lr,..,,,ı;"p 

fl~ntPnıfcı... flov),evj VIT""B ala. 
r"" ~ ... , .... ~. tıraSJnda H"can"' 
••• ,., .. hn-• ...,,,,!il. 
~ -"'"" )llr .,.ttıo '"'" cr .. ·+l'·t.-n 
cı""~ l-ı" mOnaeebetle Hocaya 
SOJ'T"'""' .. ": 

- pı:ı...,. h•vhe nlmesevdf DC' ,"" ........... .,,. 
- Hiç! .. E""' b;r '°''va1 var· 

,,,.. n.,u bozartık ht>ybc yaps. 

,. .. ···""'· ''•"'"'".., ""-"'"' ,..n • .nt. •"..., 
!t.ıı;.,,,,. '~''' ,..,,. ı,:t .. ,..~ .. ., n .... -•tf. 
........ .._ ... ,., ...... .,., ..... t. .......... .. 
.ı"',...;._~ •• s: •• 1"-.•"' t.n • .ttlP .,.or_,,.,. 
... ~ .. , ......... , "• ....... .. .. _ .,.,,._ .. ,, 
.... , , ,.,,,.. .,, ............. ,.... 't-•lif 
-..,1 ..... '1na ,. ........ .:ın-ı. "'"" rı 

""'"!'"'< r~~lf'r .. f,, "M""~ıt" 7'1' 
"llUm mtıa;adcai n':-be,,tındtt 
"ouy_Uk ı~cı" de ı;elml:~l. 

1U2tfqdnn ;; .. n .... '1"•-•"ı"tf 
,.,,~ ,,,,.,,.1 .. ,. 

Derter. Şimdi rUz~r tPr!lnıt1 
e!Jyor! 

• • • 
E"1!A'< sahi'l'erinden 
KızıJaya yardım 

V eni çıkan bir ref ıklmts bir 
de "''~fi eı,..u~· Ze' ..ıe 

lelt!tetze.:'..!ertne y~dım :,_ ·,, 
..;1S!terl'en ı-uretf bUliln ve.tan . 
"ıı .. • .. - tr;.~il ljp ~:.·9!. ıd: 

- I:ml...c sa:ıl;!erlc~n ~ 
Wi dç-:ectde •· .. rdn·•• ... ı: .. ~"ııl. 
tÜelr için t;~ia·y -ck!r'acl::ı~ 
'l::ıh~u:ltur •. Cl~saı al~da blr 
'~'··- -·'·'-·--1 .. .,. b"•'·-- r.u ............ ~·· • .. .,,,, .... ~ .... y 

m'lk!:t••ll'n '7·::a ne ot··-3.n va 
tQı~ro.ri <~:- • ·m 7:;r:ı ..ı_:' 
.!a her 8)' ev 'la..~t-!er!.ııe ve~:.$ 
'eri ıoar:rtr bir bsrnuu Uız1T. 
"'="'\ veren" Ml";~buzlannt. e\' 
-a~b~~ •r~w:lar. 

Fc:ıa Ci::Jr dc,;n ! l'nk:-.ı e"1 

~ah!pleri d~. ,.:ııd'J,f-hıl "c-: "'11· 
lan -fo!rt~ya zı .. aret" ıcle"c. o. 
:an ı:ı:-ıay meırur''\nnl i>u 
-na'lbw;'uı uut:raa! ? .. 

Pe'; W. mr!crt hasıl oh•t' df. 
; ~cc!:sl-Jz. A "nft ,ır!A.k a'~lbl 
v~r ki rJl.hai servc• v~ m :ıra~.de .. f 
:·~zıt' ;crUnen malının bir '.uıı: 
·113li levk!n<!edi-. Cnlnr ne ola, 
.;ak! IIer av al<:1:; bir kar 'J.ra.. 
''k 'drr bcde'.fnı., yazde bı!merrt 
.a,ını talıaU edcb'!mekl<' on .. 
ıazircaını 2ördürnUr: olacal· mı
!"-:? !:c."lce bu l:;f "ı:-~::."l ,.emil. 
r"vv~te b:ra!ar.:ık ,,.._!\.. .a~~ı 
t?ur !Ie:-kc~ ı:rnJ;J.n..1en 'ko;>a.rı1 
ver:ne!!dir Vetli:lmt-1n ya.blU'l
t"JY" ~Jtmiye:.-e,!ni '1e:-ker ... :urr 
, 'labancı~· .. gı:teook ole:" dahi, 
-> "···s bir fc'ikette daim:ı mnk.. 
't-· .. rnr. 

• • • 
Bir ~ıta ve b·r beyit E rzincan f .. tıı c•ti-in tıl''İret;f-

n~ uvacak bir ••ı., • ., .. ile bir 
''beyit" hatr~·l'ıa .... 1"'i B1• .. l .. ,. ,•a., 
t-Hn~lıi, fstanb!.!lun korkun~ 
"F~tih vanınnı'' mUnascbetivle 
• övlenmi ti: 
... r b • ... ır ırbna, :r fırtına. bir 11 .. ·~art 

lc.hh.,r, 
Yara';,, o ne tidde~ bizi ,..~ .. -tte 

b f":'l!c'ı'1 ! 
Sensin bilen ef'.\linin erb~b·nı 

llm?!I~ 
Acizleri. ö!cırüz!ert, )'cknıl'art 

yaktın! 

Ve su a•P.~•ld he..ft. ft26htze• 
de vat,.n-iıuı! ... rrMı"Tft bugilnkU 
~Uzr.ünfl nasıl ınla ın 

''ŞcM yeldA" yı mi'"'•r.cim1f' mu .. 
vrık?:tt ne bitir? ~ 

<( ._ CJ Zi ıta:Je ' · 6 Zilkade } lesi tekemmül ettirilecektir. 

ı.:ıı tırn ırı ı;: a•ı ın 11 Ayağı kayan bir kadın 

DllhMsa ltalya, Bet~lka ve tsvlçreden çavdar ve arpa 1.lze
rlnde mUhlm talepler olmaktadır. Fazla talep üzerine arpa ve 
ça'ltdnr fil at.lan 20 - 30 para arasında yükselmlşUr. Ç&vdarın 

Sö"na•cr tatili mlin"'!eb•tiJe 
on l'Ctil"denb•ri ka~"lı bulunan 
ilk oku1lar dilnden itibue., açıla
rak tedrisata b:ı~ıamt(!lardır . 

Mübtelayı gmrA sor ki-. t?ettlf'f' 
hç ... t? 

hastah'"'nede o··ıdu·· \ ııl\ 1111'1 \ ,.,,, •· ı ' " ' \ '"' 1 l.ı.ı ııı '"' 

Güneşin '7 28 % SS 7 :S ı 32 
do~uşu 
Oğ:e: J% JD 'l' %3 1% ıs 1 ~ 
1Jdıı41: 14 41 9 '1 14 42 D 41 
Allpnl: ll M 1% 00 18 M l! 00 
Tata: 18 JO t 83 18 31 1 S8 
ı-.s ı to u 4G 6 'o ıı ~ 

Mustafa kızı Vasfive adr .. da 
yaııh bir kadın dün sab"h Fatihte 
yolda giderken buzlardan kay. 
mış, yere dü§crek aağ ayağı kl
tılm-ıştır. 

Vasfive hemen k'lMmldılh Ha· 
seki ha·o.lıane!'f"lı4e de acıda., ~t. 

kilosu 5,5, arpanın Anadolu m:ılları 5,30, diğer mallar be1' ku Av deril~n· f1vatlan 
rue OD paradır. 

Bundan başka. buğday mabsullerlmtı için barlct piyasa· yül~seldi 
lardan taleple r de beklenmektedir. ilk olarak Fransa memle· Avde-iler ıhr2Cr me<v•tmi ~e1 
ketımlzden mühim miktarda buğday almak lstemh)tir. Fazla ~i~ Vin bl1\ıaaa'1 1n~ltcrc"'en 
talepler piyasada bllyOk memnuniyet uyandırmıştır. avderit-rimh:c ""r.htm fJ111ipt .. r 

Bu vaziyetlerden yalnız tUccarlarrn istifade ctUklert v~ var"'ır. S•"'•"r deril·rine ~O • ss. 
köylUJerln sıkıntı zamanlarında mahsullerini tUceara yok pa ,.erdcva dert1 .. rin .. 60 • 65 kuru• 

Hayri U ~r için mevlid 

-------------1 mC , vaka mnddd 'lm11milifc 
na~r verilmiştir 

hasına ıntma!'ta mecbur otdn~u ö~rentımt11ttr. KöylUnttn elin· ff•ıa• verlt-d·:t•ı!ir. 
det! mahelftnU p!ya~ra g~re yUksek ff6aUa satabtımest FiyatlaT gittı'lı:çe yük:.elmekte. 
temin •dtıecekttr. ı dir 

Şehir Meel!8t ~daıs olup tıtr 
mtıddet evvel rahmeti rahmana k&.U• 
şan Hayri Uğur'un ruhuna ttbat edil· 
mele Uzere bu Puar g1ln0 Atcaarayd• 
Vattdo Co.mltnde öğle ııamazmı mOte
aklp mev11d 'ctra4 t ııdilec-ettn~n m•r• 
bumu ,..'lmı&uı vt tzt.1<t3n tan~· 

'u "'2 d!12! ınenı.ai""lde ~ur.ank "" 
lnmu ~~er•fü 



......___:-:-:------------~ €ıki T "hl ......_, arı ere Göre: 

Erzincan 
k:vliy ç 1 b" bidin a . e e .ı, Zeynela-

Şırvanı ve Marko
ı>olo E · rızncanı nasıl 

tarif. ediyor? 
~rzfrıc 

re~ ..,. ıı.n, tarihte Erlza E-
... .c. rz · 

llııştı'r cnga adları ile anıl-

Mu·~<'ınu 
Şu .. ı.lhuldan Erzincanı 

"'atırla ·ı • tet buıın ı a k:ıydcder: "~öh· 
nıeyvala uş gUzeı bir şehirdir. 
oı:uruın rı çok hoş yerdir. Er-

ıı. Yakındır 
lbnı 13 ... 
"Er 

1 
ebf ele şöyle nıılatrr: 

buıc•aı: ncan ŞC'hri, ki güzel 
'e 1''ı rı \'e nıcslrclerl vnrdıı 
Sadı ::~ nehri nnda caridir. 
''as1 l:tt'(nnın gUzergi\hıdır, ha· 
Beıırtş 1 tir, glil gllllstaııdır. 
hndır c ı.;lçekler ile m Uze) · 
huzuz~tclrarı bağlıktır. BUtUı. 

' orada lllC\'cuttur.,, 
E\'Ji" Ç 

eder: • a clcbi ise şByle tnrlı 

1939un 
Demokrasi ceplıe

bir zaferi . ~ 

sının 

Türk - lngiliz - Fransız anlaş
ması imza edıliyor 

bul olumlu. Scnclcrdcnberi teh_ 
likcde görülen ı·c kurtarmak i. 
cin cahsılan sulhun, kanatla_ 
rım açarak, Avrupa semaların
dan uza.klaşmnkta olduğu gö

, ri.ilüvordu. 
Sulh bir tcRebbiis olmak üzere. HooSCYClt Avrupaya tekrar 

"rncsaJlar .. gönder<lı. Hitlçrc, 1-
talya kralına ve Lehistan cum. 

• hurreisinc gönderdiği bu mcsai-
b(l~i~~r~sı hir bağı lrem misal. Jard<ı Rooscvelt Avrupavı bü-
lla ınaı~ _up nie'e bin melik bu y\ik bır felakete sürükliyecek 
<lar et k olnıak için sarfı ikti 0

1an ho.rbin önüne l!<'Çmek için, 
tatırir:ııu~şler.. suıeyman Hnı. Lehıstan n:ıinin sulh yolu ile 
ııal$a h zere Erzurum hakind• h<ı.lliııe çalışılmasını tavsiye e-
kıı:nı Saııından müfrez oluıı, h{ı diyordu. 
liJc Şe~~başıdır. Yüz C'lli nkçc L{?h cumhurreisi buhranı sul. 
kurası lf kazasıdır. Nevahi n hen \'e rniizakere yolu ilr halle 

\"aruır. razı ,oldufrunu bildirdi. Fakat. 
• 1 !/itler Jırırbin lmş7rınıa7: ii;;rrc Hitler ta!c•llerinden vaz!?'cçmi_ 

f11rahr~z· kalesi ıir dliz snhrayı bıılırnduğıt afju~tos a11lrmııda İıı. vordıı. Roosevelt 26 ağustosta 
balişşck·aııın ortasında ınprao gili:; sefiri S:r llrnclcrsonla Bitlere tcl~rar bir tel~raf CC'k. 
rnk k 

1
11. St.•ııgiıı lıiıın hir kil l>ir miiltil,atıa ti. La':in. buhranın halli !?'İttik-

C11,·aı·a cı ranadır. Amıııa dört I ""' imkansız g-örünmeyc başla. 
~ \'t('~· gayet alçaktır. Dürt Su1l1 Avru·ıa mı!'tı. 
~ere ~ncl~ kulc>leri motanct u i , 27 a3ustosla Fransa birka<; 
lJ,,lld _rğıJ, knlri kncliıudir 

1 
1 ··rııf askerini silah altına c;ağır_ 

tır .. , Ct;I dairen nındar alçak· sema arındaıı iı. 
M W ağustosta Mr. Chnmbcr-

l Zr.rnC't · ı · 1 1 ... i'1 1nnilt"rC'nnı lRhistana kar-
arır Cdi~:~~':din' Şinaııl ~öyll n3SI uzak.aş~ı ·ı <Yiri<-t•-Ti tıı.ahhütleri verine 

''}) ~etircce?!ini, bunurıla beraber, 

hika • 
esı 

I 
tilrar,Uz hir yerde kAlndir. Dürt Tiirk _ lııgifü anlaJ11ıası: 'enüz sulh ümidiııin mevcut ol. 
't~·a ,,~a., <'t açılctır. Şehrin Ü!.' iıı..Ypna kani bulunduğunu biL 
tarı ~~ı·t fc>rsah mesafede et- Buna mukabil. demokrasi cep dirdi. 

lııgiltcrc 7.ral ve 1.·raliçrsi 1!1~" vıı·7ı<tlırmncla l{anada tarihile 
Birlc.~il.· ılmcril.a Cımıhuı llJ<.<.ı.. •.• c tpplıklart bir ziyarette 

•'·ı ~ lıkseı· <1 • ı 1 ih hesi de Türk - 1nc:rilız anhı.ı::mn_ :.:o n<!usto~ta Holandn kralı". 
.. ı llıi . ~ a..; ar a ata e sı ile takvıye "dı'lmi"' buJuııtı. Fakat Almanva, Lrhislanı 
\ Ştır \"e clö t ·- ' .. ~esi ile Bel<'ikn kralı son bir " 
c ::tb , ı· tarafı mamur '"·ordu. B'lşvckil Chnmb"'rlain. istilaı:;ına devam ediyordu. Bu 

1 a lnııclıı· ,. ı ı J "nlh tc""bbiisiinde bnlundıılar. ti ' · .. ,a 1 ye \"C köy- 12 mnyıstn ava"'1 knmara-1ıncla- mm üzerine. ~ eylül pazar gii-
'(\ Ci~llze1 rnııılınıştır. ŞelıirclC' ki nutkt:nchı. 'l'iir'dn• J)P, iki ·n :>"'ıırtoc-ta harp pek vakın- nii. ı?iiııc1Uz saat 11 de- (Türld. 
lıiıtı· ·nrınd.L çok sular akar ,.,., h;.,.~~ilivorrlıı. J ... oıırl··~nın V<' saati ilC' 12 de) radvodakı 

ın i 1 dc,•letin milli mC'nfn:ıt'crine ııv. 1>hlivc"'ine hnşlanmıR, ihtivııt ı...~ • • I 1 . 
saricıı ııınret <'I'<' \'c hlnalaru ~un bir anlasmıva varı dı"'ını ha kısa hitaU\:sı ıle ngi terenın 
lıa11 ,. ro( Taıcrihoıı dokuz lıiıı r. v rmi~ ; ~ Kat ve ni· nt ~e'c ,,fr.,rlı da silah altına r,:.ığırıl. ,\ 1IP"J1 '/aya harp ilan etliğini 

I Bakkallar ekmeği 
pahalıya satıyorlar 

Otobüslerin yeni 
yolu 

Belediye Eminönü ile Beyoğlu 
arasında izdihama mani olmak 
için bazı nakil vasıtalarının yol. 
farını dcği~tirdi. Otobüsler Tak
sime iki gündür Dolmabahçc ta
rikilc cıkıyor. 

Belki maksat kin isabetli bir 
karar. Fakat bundan otobüs sa· 
hiplerin-in memnun olmadığı gibi 
bazı yolcuların da memnun olma. 
dıklarım zannederiz. Belediye 
"Umurumda değil!" diyemez: 
cünkü vazifesi. halkrn bilhassa 
bu gidis geliş zamanlarında aza
mi surette istirahatini temin et-
1mektir. Kaldı ki böyle bir karar 
1v"rccek olan belediyenin otobüs 

l 1~_hipleri işten vazgeçtikleri tak
ôırcle aynı yolda ic:letecek kendi 

{ otob\isleri olrr:a«ı lfı,.ıtl'dtr. 

Akı1 sır ermez 
bır iş 

\ İstanbulun nüfusu dört sene 

1 

evvel yapıaln bir tahrirle 700 
binden fazla çıkmıştı. 
1 Kulağımıza gelen bir habere 
göre, bu nüfusun 270 bini her 

1 

gün seyrisefer halindedir. Acaba 
bu 270 bin nüfusu sabahleyin ev_ 

, lerinden calıştıklan yere, akşam 

1

. da çalı tıklan yerden evlerine 
götürecek nekadar nakil vasıtası· 
na lüzum vardır.? Suda ilave e

t dilmeli ki her gün s.eyrisefer ha-
lin-de bulunan bu halk en fazla 
saat 7 ile dokuz ve 18 ile 20 ara .. 
sında dı~arıda bulunur. 

Belediyenin böyle bir hesabı 
yaprp yapmadrğmı bilmryoruz. 
Yalnız yine bize haber verildiği
ne göre, şehirde normal vaziyet
te işleyen tramvay arabalarımn 
sayısı ancak 180 dir; ve otobüs
lerin adedi de sayılıdrr. 

Akıl sır ermez bir nakil işi? .. 

Esnaf komisyonları 
teşekkül etti 

<l t\·a~1~ 11 • i ba rr>tti r. ]{ n lesi nt11 1 19 te rinlevvc<M An:rnrafüı Jruştı. 1ilçJircli. . 
loııu 111 A Ul.!icldiııl KPykubad-. ımza cdılın)q olan b•ı aiı1a!'Jrl"'lfl llarp 1Jn~ladı! Aıtj saat sonra. ·F'~ii.nsii"~ d:i.'~ 
k ı. 1 lnşınd:-ıı yaptırmıştır. So iki memleltetin Akdeııiz ı::aha. :\l"'lnnvaya h:rrn ılan cdivordu. 

Bakkal, aşçı, lokanta vesair 
dükkanlarda belediye zabıtası 

taraf ın~an görülen eksik ekmek
lerle françalalar müsadere edil. 
mekle bC'raber bu dükkan sahiple· 
ri hakkında zabıt tutuluyordu. 

Arazi ve bina vergileri istinaf 
komisyonları resmen teşekkül et. 
miş ve Galatada Bahtiyar hanında 
çahşmaya başlamı~la.rdır. Bun
lardan ~inin reisi şehir meclisi 
azasından Esat, diğeri de Ankara 
vilayet idare hey'eti azasından 
Enverdir. 11u~;~~·ı_ nıuıccııer. dülikl'ınları smdaki bir harntP birbirlerine 1 eyliil sabııhı ile bn-1 brr Bund;-ın sonraki ıı:diseler he. 

~~1.ı>I ~kartır. Ker,·ansnrayları bütün kuvv<'~lcri ile yardım e. c;ulh gü\•ercini A\Tuna F"rnrısı. nüz hntırlardadır: Üç hafta i. 
l\.aııv' tckayası mC'r;::uptur deceklcri bildiriliyordu. ·ıı terkerlivor \"<:' harp W·hı n. cinde Lehic;tan Rusvn il<' Al-
!ltlerıehan"lcrl clilkllşa, mes ~ır adımını Lchistandon başla- manva arn.smd:ı tak~im <'dildi. 
<l d" lb:ıcletr<'zadır. Bu ş<'lıir· nı•s - Alman aııl'IJrı a<;ı: "lak iizcre Avrupaya basıyor. Bundan sonra. Tlusva Estonya. 
ttıne:rt ıne,·. ı rı h ll lmı Un U krıı tn,.,.:liz . Franq•z. Ruı:: nöriiş. du. Lit v~n"n ve I rt'>r'""hn :-ı!'kcri 
t;ııa,.l\tc lir. Toprn!!ı ıııUııhı't · 1 cvlül cuma sabahı, F"<ıt iiıı!er e11E> ecC're1c. Fin1andivava 

1 1 ,. 1 ııe•crı Ml"Slı:O\"f"la nr'crri heyet. ),:30 da ,, lman asker1eri Lehis. 
lıcı ,. CZ7.C'llldir. llanısı e<'r· 'erin müzr'cc'"r'eri ·ı" cı,.vam c. rl<ı. a 1 'T1i <-ı>'·ilde b'r n'lla"mn tek. 
ba ·J.c nnf!llir. 'fopı·a•-.ı ,.,tl·•.el J tana t<ıarruzn gc"mio::}('rdi. 0 lif ntti. M İ'7"1'"r<''"rrlc i)f'ri sii. ' ' ırı ,.. ,. ,, , cr!cen, vız•,·et ~i'tliıı behimi - ~iin Bitler. TI<'ichc;ta~'dn'd nut. ~· 
:"''\·· 

1 
ve bahç<'lNl "Oktuı. 

1 
' iföni mıı}'q""":a <>tmC''cle bera. , d J) . . AJ riilen talepleri Finlnndivanın .. , a " ro rnn a anzı~ın .l\ m:mvava il. ··o 11ıır arı ınclızuı ve tC'll"\"\'Ü 'ler, va';:?rd'.1 bir anl"'ı::mnya 1 k 1 kabul elP'em<>::-i iizcrinl', .:.ı teş. M ı " " ·' rn ·ma rnrnr verildiğini bildir. d' tı ,:,a· ,:ı ısuıfttı rrlizel, huhub"· varmak ı!ıt•mnli de mevcut bu. rinis'tni l\ızıl Ordu Finlan ıya. 

L •11 l\U .., .. di ve bunun i<;in harbe başlan. 
•ı;:ıl!na •ııcıur. llall.:ı uıııuıııeıı lunırrordtı. dıc•ııı ilfm etti. va tnarruz1 ~ccti. 

<:crnaı slhlbldlr . ., Fnk:ıt. bir tT'!(liz - fı'rnrısız - Yine nvni g-ün Alman tavva- Ifrrb:.., ilk rrlinlerinde, nus. 
1 ~lark r:.us an'"'"""'ası bcldeı•irkcn nus. releri V:ırHova ile beraber dii!er vnnm Finland'vavı 1ic; günde 
e tarırorıoın <ln grzln<:anı şily .,n ı'l" Alman"anın bir "• nla-. -- .. J '- 1. . . alnıak p!Anını kurdu~ sövle. •. ediyor: •• ~,.,.. :ı::ızı e • f;e ıırkrını bombardı. -· 
.. 
1 

Bu ı., ld vıutı 1·1ıırı Jınbcri r.eldi ve · 24 man ettiler, birçok kadın ve ço. nivordu. Ha1huki bir ay wrfın. 
"lz~ı l' ecl(' dünyanın en ığustosta Rı·s - Alman "adem• "t•k harbin ilk kurbanları ol. da nııc;hır. ilk <Tiinlerde J?ırdik. 
~tır. ~~nıu kuma la rı el oku tcC'.av"iz ,..,;c::aV.ı .. Hc-"ı<ovnda :\1o_ au. feri Fin ara·dı:ıin.den de çekil. 

lltılıc 1 glJzt>l hamamlar "" ıotofla. ı-\ l'l'lan h'lricivc nazırı l'ununla b('rabr-r, ln.,.iltere i_ mis, bıHikis Finlt>r Rus toprak 
~ or~a:~ ~,ulunur. Etrafı dağ· Von fiibbcntrop arasmda imza. le Fram~'l henüz umumi bir har. lar"la sr:rıııi" b11lını11vorlnr. 
\.> ~n";lıktır... landı. bin öniir 0 ~e<>mek imkanı oldu. Bu suretle. 1939 biterken 
1 aba,

11 
J' ı Bununla b<'r:ı.b"r. Avrııpanın -Tunu d'i~ünüvorlıırdı. 2 cvlül diinvava iki harp hedive etmis 

l 
Cl Imanlarda ka- 1 bütiôn Sİv;u:i V"Zİ)'Ctİ b'rdenbİ '1.kfamı C~~IVlbC'rJri'l ~varn k:ı. 1 bulU'lUyOr. Elın!ardan biri dört 

i>.n mallarımız re deö-irırı1:c; '"" bu n"''l"'l'la ha. 'l'tarnsında. Lord Halifax Lord. · wlıktır. diTPri ise bir avlık. 
~ beri. ondı>n bir h,,ftn sonra b:ıo:ı- '"r knnınrı"mda. Alrnnn"a Le. Yeni senenin iki ayrı harıılc be. 

b,,1 ernleketimize gel' k h b: ı lıyacak olan hnrbin adctn ilk 'ıi::;tandan ordusunu <'Pk! jc'Tı t:ık. rabcr teslim aldığı A vrupaya ne 
1 1 a-a ır en ar ın · bo b 'b" tl t i ı· d t ·ı · · h -· · l .. bı'lmı· c:cıc"' sı üzerine muhtelif er· ! m_ t'lS! t!'I ı pa a~ıı> ı. 1 • !r. e ngı te:enın vaziyet~ eskısi çe re ve~e?e".{1111 .... ıenuz.. • · 
1\irL· kalan Alm 11 Y 2;, a"ustosta Jr .. !tere f,ehis. , "'ıbı baknPag-ını \'C Lchıstanla 1 voruz. I akot butıın dun~anm 
h 111 an ma arının ı t · · 1')10 · · · k ~kG Ye nakıi hakk d Al tanla fi senelık bir ask('r] yar. Almıınya arasmdn bnşlıvacak emPnnısı. • · ı~. ısmıı11 pe 
tır. 1ınctine t:r anla m a 1 man <hm nnla"'maşı ill"zn etti. • 'llÜ.z.ıkcrelcrlc rneselenin sulhen 

1 

hayırla ya<l;t~irınıyen 1939 n 
ztıaıı Ik olarak Tir~:~~:Ctt~~~;~ Aynı gün, 1n~iliz parlamen. j '1;ııı.~in ıniimkün olabileceğini · bcnzememec;ıdır. 

ar getirilecektir . tosunda seferberlik kanunu ka- soyht,\'Orla rdı. B 1 T T J 
lialke .-o-:.. -----

vınde toplantılar 
geri bırakıldı 

t'l'llnunu 
~vıını lfıüke\1nd<'n: 

r ı:ın 
eı~kctıne •alon ve odalan zc'zell' 

l?ııı:e Yctı limanız kalmış kardeşleri 
1trı dlktı§ t!Jccek Çamatoır ve elbise
haline trnek için tamamen •atölye 
tUııu S:,tırııııığindl'n ô/1/1040 Cuma 
'l'arıh t <ı7.soı da yapılacak Dil 
t Ve l<:ct • 0ıııa.nt18 cbiyat Şubemiz umumi 
tı ının t hl Ye ı::ön.. c r olunduğunu dave. 
le ''crıı .. 11 r dileyer k arkadaeıarımıza ozUr. 

e &tzede riz. 

~---
İıtiklal 

'.Nizanı 
lld]J bireddln Nazir "fstikUıl,. 
lllışt1 r 'I' gazete neşrine başla-
,. · e>brlk atrakh· t>der, hayır mu-

.. etıer dileriz 

• • • 
Ôzdilek Gazetesi 

t t..uı~burg 
tfflıtını.. ~da intişar eden Ozd11e'k 

li" .. attı .,.. 
"~r ve \1 ,,Qşına glrml~Ur. Tebrik 

llılerız. ı:un ınuvarcaklyct yılları l9S9 scııcsi (1940 sc11csi11c 7ıita 1Jcıı) - TJarp ilc'ilımııı chlivcnlc riıuk rıt nalı olup ofo.aclığmı ün
cc<lcıı lJir uıtıaııcııc etsen ılıı1111 iııi olur. Eak 7ıcııi uc hale koııtlıt. 

Beledive reisliği tarafından şu
belere dün bir tamim gönderil. 
miş. ceza zabıtlarının satanlar 
halckınd;ı değil. imal eden fırınlar 
hakkında tutulması bildirilmiştir. 
Bundaıı başka bircok bakkalların 
ekmekleri onbucuk kuruşa. hatta 
ı 1 kuruşa sattıkları anlaşılmıs, 
bunun da önüne geçilmesi bildi· 
ril'lliştir . 

-0-

y eniden asılan 
lambalar 

Belediye yeniden bazı yerlere 
13 Iamba koymuştur. Galatada 
Mumhane caddesinde 6, Sütlüce· 
ye 3, Fatihe 2. Beykoz ve Eren· 
köve birer lamba konulmu~tur. 

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

Eski Türk zenginleri 
Sun zelzele fclfıketi, ıleı'iıı uçuı·uııılar gibi IJeni <lıırma<lnıı 

k<.'ntliııc (,.'l':dyor. o güıult•nhcri, ha,ratın akı':'mı güzden gcçire
ıııi,, uı·ıını. Bu ııı.:,ııı·suz ıııc\ zıı, bir fi);;:ir bnrnğı halinde bütün 
dıı.ı.ntiıııi rutııyur. 

Hdc har:wc t'Csiınkl'i gcltli l!elcli, bu iç ba~lnnışı, bir 
ı~at daıı:ı artı ı. ı ;i ı· •· Eı•.ıi n<'a n,, m ııııuhlc tarafı knç milyonla. 
kııı·ııtıır: Uııııu hilıııiyoı·ııııı. Ji'nk:ıt hilcliğiııı, inandığım, l>ir dn.
J .. ka ~ııphclt'ıı111c•ıliğlıu ı;;c•y, :;oıı, .ki hu milletin fnkil'lcriylc orta 
tahaka-.ı, 0 paı·a) ı ıst'\ e sc' c 'c•rc·ı·ek, yepyeni, ııırıl pıl'll şe
hiı·h·ı· l;:ıırnC"al;:tıı·. 

Fnl,il'lcı· ,·c oı·ta halliler cl<'cliın. ı-;,·ct, zcn~inl<>ri şii~ lo bir 
y:ıııa bıı·akıyorıırn. Yııı·ttıı':lıırııı en talihli bir sınıfını nyıı·ına-
11111 aeılı~ıııı heıı, !o.izden C\'\'t•I tnttıArın iı;in, to.i:t.dc'n :t.i~n<lc uhnn.
s:ı bile', -.izden ela hıı kıılcnı li lılr ızt ırap iı;inclc.·yim. Fakat neye 
ı.ııldı~ anııı milli acıluı·ııııız kar:-ı,.ıııcla unlnrın kulnklnrnı tı· 
k:ı~ ı-:ia;·ıııı ·~,;l'llıl'ıııck elimden g~·Iıııipır. İc;iıncleki acıyı dindlı
ın t• k ic:in, n nııı ııın nf .roııu ıı ıı da ku ilana ııııJ orıım. l\111 yonluk 
ııll:uııt:u·ı. anl'nk ~·ii:r: lira mıın~lı hiı· memur kadur fcunkı'\rlığa 
ı.aılnnnhilnıi':' giirdiikc;e, sen ctt<'n iğreniyorum. Birkac; ınüs
tc ııanın himmeti, hıı hiikmii yanlı~ c_:ıknramaz. 

t•z.nk iilkdcrdt•ıı, hiç giirmc<liğhuiz, adlarım bilmediği· 
ıııiz iıı ... aıılnr, hl:r.0 clkl'ini 111.attılar. J>crcliııılze ortak olclulnr. 
:tki;l' l' oıılıır, lıiı:<', hi:dnı zcnginleriıııizılcn daha ynkın imişler. 

rnr ele c~ki 'l'iiı·k zt•ııglnlcrini cliişiincllın. Bii~ le felAkct
lı•r ı;:ii~ il• dur..,ıııı. f:ıkat tnhii yao;;ayıı:; i(.'iııılc de unlar g<'r~cktıeıı 
hiiviik ın ... :wlanlı. 

' • 'riirk \:Jl,ıflnı·ııım .. artnamC'lcl'iııi okıır:-aıııı:, hıı ı·ulı hii-
~·iiklii~iiııiiıı ('n nıııhtı·~ı'lll ürıwklpı·iııl hıılur .... unıız. Eskiılcn 
ii,\·Ic :t:('n:.:,iııh·riıııiz \Hl'llll':', ki hırnlıır. kt·nnıı,.arn~ lar, lınııııun
l:ır .raııtırıı·l:ır \'C lııııılnrııı ı;:elirlı•ı-i,\ il• -:11111111 hıınıııı kapısın
daki <ık,iiz hizıııc•tı;leı·i ıı J;:ır:u·nl.:lnrı C';>~·a~·ı ıiıll'rlcrıll. ntı· y<'tl
ıniıı ~nptıl!;r zııı·aı·ı i>tlcıııcl. o 7.11\allı.n ll'ıarılıııı kııı1nrmak ıığ
ı·ınıcln , akıflar km·mnk ııkıllnrn znı·ıır lıir ruh iıu·cll~i ılc~il 
ıııidlı·'? ı\<;lnn cloyııı·mnk, çrıılakl:ın ;.:.i.\clirııı<'k :t.ntcn ıııilli \&• 

:t.ifclC'r nr:ı.c.;ımln snplır<lı. Sn.\ ıo;;ız :ı':hnııc!C'riıı, imnrct lınııclc
ı·iıı hfıltt yerleri eli', ncllnrı <ln bclliclir. 

ı'>aı•jj..,,jf:ılıırclnki hlı:nrc'leı•c ııııısildniıı ..;iikiınnnu vcrnıek, 
~·olJardnki. ·h:ı lJ!nmlnrı kiillı• t'ırtıı11•k. l':waııik hoi:':.nzındn şehit 
olnıılnı·ııı ı:nrııklnı•ıııa ıınf:tkn ba~lıınınk, horç i<,:iıı hnpi<;; ya· 
tanl:ırı kıırtarııınk ıığı·nıırlakl 7.<'ll'!itı 'nkırJnr. 1'iirk clind<' 
''M'l'\l'f,. in np ıııiihıırek ':<')' olıl11i!,un11 hiiliin nc;ıklıi:':.iylC' hellrt
llll'ğ<' )'f'lf'r. Oııl:ır. fakir clııj:l'mııı:-lnr. zcıı~iıı 0!11111-:lnr \"<' nlhn 
.rc·t fakir olnrnk ülııı<.•k hiiyiikliiğiinc• ('l'Jllİ':'l"ı'ıli. Xe ıııutlu 
oııl:ını !.. Il ı\ 1\1'1 SPHA GEZG1~ 
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Yu~.~~~?!d~aıiı u un ırya ısı meş- ~U!l(!;~Cj~@~ 
,,_Sen muhacirsin buralar. borları tanıyınız la sürtüp duracağına memleke. • 

tfııe ~tsene be! diye kendlsile 
her zaman alay eden meyhaneci 
\.faizi bıçakla yaralıvarak öldü. 
ren Bulgaristanlı Mehmet NO(. 
kanm ikinci ağır cezada yııpılan 
muhakemesine dün de devam e 

' •( adır:::an /(.at,. 

rkı, k~ndiıini kurtaran şu birkat tik ni·~"e ,_j'lr,..,.,. •• :n:n verftll': 
. O kadar yorgun ve kuvvetıizdi ı :ır.rlıtnn.ı~ Vf! ;:-,:r .. ~ t • .-ı, ("tti,,; 

dilmiştir. 
Suçlunun zaten akli vaziyeti. 

nin tam olmadıin okunan rapor. 
lardan anlaşılıvordu. Hatta bir 
g\lıı. odama gidh?Orum zannilP 
damdan dama ntlıvarak T"ence 
reden bir eve girmiş ve odada u. 
vuvan bir kart kocnvı kaldırt:ı 
Tak: 
"- Oc!amda. no nrıyorcıunuı 

haydi bakalım evinize, ben ya. 
tacaıfun!,. diye blltün rnahallev• 
i::ev C1Ila vermiştir. 

DUn dinlenilen Fahitlerden ik ; 
ht-!m. Muizi yaraladıktan sonrP. 
h.1Staneye götürdüklerini. Mui. 
~ın yolda : 

"- Mchmedin knbahatl vnk 
tur. Beni elimde sopa ile eöriin 
ce korktu. Ve beni vurdu. Ailr>, 
me s8yleytn kt'ndisinden rfavaC'ı 
olmasın! .. 

Dediğini söylemi terdir. Mu 
h~eme gelmiyen bazı şahit ol 
dugundan onln.rın da ça~mlma 
sı için başka bir gilne bırak1l 
mıştır. 

Memnu mıntakaya gİ· 
ren biri mahkUm oldu 
Kasımpaşa~a memnu mmtaka· 

ya giren, ve Baruthaneden atılan 
mermi parçalannı toplayıp kaç. 
ttıak isterken yakalanan 1stefo· 
nun r:-inci alfır cezada görülen 
~uhakemesi soı.unda suçu sabit 
olmu~. yirmi gün müddetle hapis 
ozasına rnah1<0m edilmiştir. 

Çırak Dimitri bet sene 
yatacak 

&yoğlunda bir bakkal dükkl· 
nmda çıraklık yapan Yani oğlu 
Dimitri 1dmda bir çocuk, bir ak· 
şam dfikk~nda yalnız kalınca ka. 
sadaki 28 lirayı çalmış, hırsızlığın 
belli olmaması için de dilkkftru tu· 
tuşturmustur. 

Dükk~n tamainen yanmasına 
rağmen Dlınltrlnln sucu anJa~ıl· 
ım, ve dün de asliye ceza mahke
mesinde bitirilen muhakemesi so. 
nunda beş sene altı ay hapse mah· 
kQm edilmi5tir. 

Operatör Orhan aley· 
hinde açılan da va 

Bir yağmurlu günde Fatihte, 
Malta carşısındrın husust otomo
bili ile geçerken, Sıdıka adında 
bir kadım çiğniyerek öldüren ope
ratör doktor Orhamn dördüncü 
asliye ceza mahkemesindeki duru,_ 
~asma dün de devanı edilmi§. 
tır. 

Suçlu mildafaasmı yapml) ve 
muhakeme karar için başka bir 
güne bırakılmıstır. 

Denizyollan anbarlarm· 
daki hırsızlık 

Denizyollarr işletmesi hamal· 
J~nndan Ciddeli Rasim ile Hüıe. 
yın anbardaki eşyalardan birço
gunu çalmak suçundan birinci 
sulh ceza mehkemesinde muhSke. 
me edilmişlerdir. 

Ham:ıJJarm e~i arandığı zaman 
ü~erlennde denızyollarr idaresi· 
nın forsu bulunan birçok, yatak, 
yemek. sofra pccetclri. çatallar, 
bıçaklar, çıkmıştır. 

Suçluların her ikisi de inkar 
etmişler, hılkim de karar vermek 
U.zere muhakemeyi başka bir gü. 
ne bırakmı§hr. 

muhakeme edilen 
bir mübaşir 

Dokuzuncu asliye hukuk mab· 
tcmesinde mUbaşirlik yaptığı ıı. 
rada on üç evrakı imha ve kaydi· 
ye paralarını ihtilası suçun-dan 
tevkif edilerek ikinci ağır ecza 
mahkemesine verilen mübaşir 
Rüştü Suiçmezin muhakemesine 
dün başlanılmıştır. 

On üç evrak suclunun evi a. 
randığı zarran odasında b•tlundu· 
ğundan, şahit olarak dinlenilen 
dokuzuncu hukuk hakimi Suphi 
ıle katibi Mihrib.,n Rüstünün 
bunları imha etmek makndı ol. 
duğunda şUph"'lerİ bulunduğunu. 
olsa, olsa kaydiye paralarını 
harçland1ğından avbasında vez· 
ııeye yatırmağı beklediğini söyle . 
misterdir. 

Mahkc!lle, şahit olarak bir a· 
vukatm ~ıfıntmaıuna karar ver. 
miştir. 

O 
•• d b • d f • • N / s;atlık dostun bovnuna başını ele Raıı 'Mn1ı•a•t'! ~...,.na bl .. ,..,tt -m T Un e ır e Q $ l ga TQ l Ç en Q po !J 0Tf1 k 'ydu ve dalıp gitt.i. .. .. la .. :ık ""'"F••nrdu; F~V'!Z 9aff'I-

, Taytu bunları bır vuzlu camır ı .,3 f.j;":;.,_;,.., ve-:c: .. ~.,.1, ,.ıc..f lf'ı 

Z kal du d h - J J arka ... ındaki ~öl<> eler ~ibi görür 1 ... ,.,, Y"""'.,,..:'c: h .. ~..,..,, ;. a s ı ,, m an l n a ;ı o g u u 9 o r u 1 ken yirmi adım kadar ilerisinder YıtVl"S ,.. .. ~'·-:ı ,.~,..,.~" ;ı.•;\,flr 
ln~iltcre Maliye Nazın Sir hırıltılar ve havl~malar du}•du: 0 ıtıı:T:ı., eibiydi. Dövüşmeğe 

Con Simon, tUtUn Ur.erine yeni. tarafa baktı. Sekız on tane az'n vo,..Au 
den vergi koyduğu zaman. her. ~~pek b~tün bızlarivle onun ü~ T;:r~' J.nnl"" ı.r....:ıt. ı.: .. 
kes vilzUnU buruşturdu. Fakat tune gelıvorJardı. Rast~eJe 2erı v.. SMtİl""'le S'"vre~t"M'~''· 
bir mUddet aonra bir c;ok kişi, Rcri çekildi. Ölmüş olan atın ar ·"·•luı;?eta;v~ uzun uzun baka 

kasına sokuldu. dt. 
tütünü terketmek için yeni bir Bu kadar korkulan atlattıktan 
\•esile çıkmış olduitınu dfü~Urıe. ve gUçlükleri vendikten sonra ltö 
rek memnun oldul:ır. 0 TütUn iç. Mf'\'İZ. iki türlii k~r cdeTiz. • de.. peklerin dislerl ve penrelerivle 
dfü•r. parçalanmak ne yazıktı! Fakat o 

Bu tecrUbc bir ka~ ~n sUr. kenara sincfikt:e kn .. •tcler s:t1ıiır 
dil. Likin sonurda veniden teme. mıvorlar, sadece ıivri ve bireı 
~e baıdndrlar. TUtUn t~clrlerfnin hançer ucu kadar korkunç oları 
!;özlerine baktltna. tn~ilt~rede cJi<11lerini gösteriyorlar. havlayor· 

bul!iin airr vergilere rdmen, tardı. 
,..,k;sinden dnha çok tütün kili. Köpekler saldırdıl?ı zaman he 
yor. men oraeı~.;t oturuverme"in biri. 
Bu~n vasati olnrak bir Jn,..ı. dk kurtuluş earesi o1<1··~unu da 

1iz ecnedP bin ıdrrnra fC'!vor. J-lı:ı. h:ıtırladı: büsbütün oturdu. 
.,.ine bund"ıı. hC'r vıl 10.000 MI) Çobanların gelmeleri geeikme-
cıerli11 P'Clir tPmln edlvor. Bii. di, 
tUn dDn,·ıı. bu mPhatJ:ı sene.. Genç km PÖrür vönrez en ön 
'1° 500,MO.OM rt,.rtfn narn 1-llr. de ,eten sekiz on va•ında bir ço-
Mvor. Anrak Am,.rikft}Jlıonn. euk eı~lı~ı ba!'tt: 
herk~tm dıthn <'Ok tü•iln içtik. - İtalvan ... Bir 1talyar. ! ... 
1erf bıhakkuk f'tT"lektPdir. Daha ı?erideki büvü'•ler m:znılr 

Ham zamanmdıt tUtfil" ı~ih.. Yt! sopalanna davn:ındılar ve dur· 
lakl drthıı mk arh ·or. Rilhas.. dutar. 
~ıt nmııdR, f .. ~la mf~hrd" flİ"'"· Genç kız he"1f"'1 me-,.rn:ni çı 
ra icilivnr. Bir v11kitler. fr.nfliz kardı: onlara doğru salladı: 
~~du~undtt tıll?1ll'1lyJ mP.net,,.jllllc - Ben ..• Habeş ... İtalyan değil' 
:c:-ın te~Pbbfüıl~rde buhm11Tm,1ş Habeş ..• 
ıee de. fııvda venrıMnhrtir. Ru.. Çobanlar çekine çekine yaklaş 
<7fin ise zen~l<>r, b!lna"•' omu-· tılar. 
va sieııra hedivP e~ivorlıır. Ge. Tütün ve pipo tiruakisi meşhur?ardan Cembcrlayn. Onun bir kız oldu~umı ve elin· 

J rd Lo 
Heryo, Çörçil, Baldvin uc Ruzvclt 

<'e1l e e rd NnffieJd 11dmda de silah bulunmadığını da ~ör 
~;r mll;nerd. t~tiz ordusuna ettikten sonra. ara buldtık('a bir muhtelif <'cşidin birini bırakın dükten sonn neden çekinecekler 

r mı von an ziyade sigara kac P.İC!ara birden biribiri ardın. ötekini kivor. Di;;er bir kıııımı di? •.• f{önderdi. Kız tekrar er'livordu: 

O:ı•"•l .,,. .. 1 • ..; ~1t. •• t .. r vıo -1 

o::ı'·rrt•l"n "n"t.::r, v-ı .... an bir 
~··1 ••1 a .. ,s ... , •• ""'"ôT'.:ıu. 

'R n o;; .. m Hi ,. r> '""' ~" ı-: ..:·:.ffll"-"atl 
on:ı a~· ;1 .. 1:,.;;. .. ..1.;::;, .. , duvdu: 

- T:.•~ı t... Tnvtn t. .• 
Rıı icı...,e I'\ '-"-l"" ,..,,h••k :s'•'llft'llllllllllll 

~. ki. e;;,.r rı; "''l diye ba~IP"llKi 

..,]salardı her h~Me= 
(,,~.,.,, .,,.,., 

Safiyenin Konseri 

re.akat cdr.~klcrdlr. 
Çalınacak tılr çol< 

".8erler meyanında Sadettln K _ _.._ ... 

Bevnelmflel sfmalard•'"' bt"r ca tel!,,ııdirmekten kendilerini n.. ise. Yalnız bir <'esit si~rava ha. H b B H b 
1' cwı la...,,,1orlar. vahnm baı::mcl"'l sonuna kadar - a eş... en... a eş ..• 
·ısmr, hav1ttlanr.da hir sie-a.ra En çok sigara iccn meslek er. sadık kahvor. Pino i"melde mecı. Bunlar onun Eritrede ö~rendi .y. • * 
;cmemiıılerdir. J..4'eosc18. Napol - b t g-ı· u··ç '--• keJ:metı·k \•crlı" dı'lı"n he H 1 T" t d 
VOTI .• ömrOndc ilk ''C son defa abT anısmdıı l-"r de avıılrntları hnr o1"n ı::'+.,Jın. nvH:z nlno t{i uc,. a C Jya rOSUn S 
ictiı!i bir tek ıi~nnrn dttİna. ı;lrllvorıız. Bilh<>cıcııı mulıı:1~"MC tününü kullanır. Mussnlinini. men hemen hepsi idi. Temsil 
mrıdan az daha bom.ıluvordu. ~!!~da it>Pmt>di1rl"n p;-ı,."''ıt.. hic s;"""''N\ imı"'?.. Fakat hu hu. Hali biribirine bakan ve şüo , 

E 
n, koridorfa,.cfa 7, 0 VP.f'•u:He tiit.. sncıf-'l Hi+l"r kndar mt•b>ll'"'ff" heleri henüz n:ıı"ılmıyan çobanla VakUdar Hatk.:VI ua;ıkanlıl_.., 

n çok 8İgara icenler tiirdi;ı·Jıori dikkati rt-lbetmiştir. d<>.l:!i'..lir. }li+lprin f;İ,...,,.avn 01.,ıı ra dorru bağırdı: Erzincan havallslnde \"UkubutaO 
1
" 

En çok sf!?Rra frenl,.rln P'R"e. 
1 

nefrf'ti o cl"rE'rPvi bulmucıtur ki. - Ras Yatsu ... Mikael ... Prenfı d zelzele teıAketzedelerıne ~ 
teclltt, mftellffler otdu~u ~rllL 000 ceşİf sigara VQT yannvh h;r b<ırolrn•nnrn içmes!nP Mit.ael... makaadlle Evimiz Teman kolu 6/1/ 
mU!rtftr. Bundan llOnl"ft doktor _ Ke!V.!flerlrııo m h~~ '.Ml" rf>ımt. de Tnfl "a.dc ~tmeL Biri~ aclı _co4rtı>,nMri tanıvor.~ Cumartesi .zünU ak=ıunı saat ;J,l 
!ar ~Uvor. ~una fttninh: ki. dok_ si buhınan fnrriliz Pt"Rr"l ıırmtn fnnilt"r · "b:ııecıincl~ Pn ro r lardı: ıkiııd ~dr "a ~nn p:{inl;rcJ ·- nsküdar 'Hale tiyatrosunda h'.8 
torlar, hastalanndan bir ~kla.. fnooitlr~ .. rt~ mfi<!tr.,il"'!"İ. jlri "'TTIT. tiitlhı: i~tim~ ı P~Pn ıınn'fVI . 9'PTif" ö~rt!"rni•lt!r~i. Ciinkli her mittet Mllll Yardım Komıtesı Osl<Udar ıu"" 
nna 8Jg~:rı kçslerehl ~V"l!Ye fa ayrılal-.iJiyor. Bir kıMlt 7000 hllr,_,;,,e nıozırı H0r p,..•·- ... •rıır. te oldı.C~u rihi onll' .. ,.ıl'I rta •>iıı;:tl• si eliyle Kmlaya verilmek Uıere 
_________ .;;_..:__::___:·:._ _ _: _ __::_ __ _:-:__ __ n.,,.t.,'·lrırrnın ATPt:ı'"ffıl :.,.ara rin adları birt!r Vtldırım hızivlf Cellıl Musahlpoğlunun (Fennaııll 

Park Otelinde 
11 1 nlmaksızm, onu gören pek az. en ıssız köşelere kadar yavıhvor Hattetlerl> l.slmll Uç perdelik k 

Aizından 11igara düşmi- Coba.,1ar kön•l.ol"'ri ;!::a~ttılar. aynı gece Uyatro gtşeatnde satı 1 
d•r du dlainl temsil edecektir. oave·'_._.., .. 

Bu Cumartesi ve Pazar: 

merik& !~in aldığı bir Anğajeman mUnn. 
sebetllo eehrfml.zi terkedecck olan 

DchAkAr Vlrolonlst - Şanföz Fred Faaaler'in 
Pek sevimli caz Amerikan yıldızı 

Louiıe Duke'nin fştlrAktle Veda Suareleri 
Mutat fiyatlar 

12.aO: Proırram ve memleket ııaat 
aynrı. 12.35: AJaıuı ve meteoroloji ha. 
berlerl. 12.GO: Tllrk Mllzlğt; (Pi.) 

13.30/1'.00: Jıl!Wk: Karışık hafit mU· 
zlk (Pl.) 18.00: J>rosram ve memle
ket aaat ayan, 18.05: Türk Müziği: 
Ç&lanlar: Vcdhe, Rueen Kam, lızet. 
Un ökte. l - Okuyan: Melek Tokgöz 
TUrk müziği (devamı. 2 - Okuyan: 
Mu.stala Çağlar. P.ndifc Erten, 19.00. 
Serbeat aaat. 19.10: Memleket .ut 
ayan. Ajıuıa haberleri. Meteoroloji 
haberleri. 19.25: TUrk mllzift: FaıııJ 

beyeU. 20.00: Konuıma. Url1111 knh· 
ramanlık menklbelert). 20.16: Tema11. 
Fawıt. Ya.zan: Gocth ... Tcrcll~e eden . 
Seıılha Bedri 06knU. 21.16: Berbeat 
saat. 21.16 : Müzik: RtyueUcumhur 
Filarmonik orkestraaı. <Şet: Or. 
Praetortwıı. 22.15: Memleket aaat 
ayan, Ajans baberlerl; Ziraat. Ea. 
ham - Tabvil!t. Kamblyo - Nukut 
borası. 22.35: MUzlk: Opera. Aryala. 
n (Pi.) 23.00: MUzlk: cazband (Pi.> 
23.25/23.30: Yannkl progt'&m \"e ka· 
panıt. 

Sinema ve tiyatrolar 
B~'OGLV 

IPP:K • Gntolı notm.. (Bakater Vll>oT'ln llll
rell <1ılrkco ı. 

'ı:ı.ı:x : Zorla l'liulUk olırıu ""l&A' ı TUall 
.,.,•ııs r.R • Ve sıaıaı Olb'tld••. 
rAK!!fN ı Tııt parcaaı 

LAJZ: Tılıı!M ma~t 
' 11.1111.. ıtı lo11""""'11'" 
"1''KAftTA ı 'Karar ~ 
AT.ltAZA&ı Qoeol&r .. !bor 
!:llK ı Bi lırmemltrtlr. 

"!!atı EndOlll• senkT1 " L<ım ıw.~ """1· 
lef dtyamıda. 

tf"••ı Bt"dtrmer.:ıı:~. 
TAN': 8oa doru. •• Arlı& 90k&k.. 
AlrtV• ıı.n 'l'lll'llU..- w !''r a"aftm WGTl•!'ı'I 

Sofralarınızı ayırtın ız. 

S · 1 • 94C Cuma 

ISTANBUL 
na.ur: Putırm11c17&11 ve lllı'ekUı <TD11<ce> 

JtlO gT&Dda 1\1111 Ye Mııtl~ CU•J. 
ÇE:llllr:IU.rTAS: Ana lı:&lbl <'e At~ 
AZAK : Brodvay een:n&dı ,..., Zor'onun ııar@1L 
:lllLı.ı: Cılım&a eokak ve HDcam (T!lrkçe) 
TVll"N: Putınnacıyan ve .ııreıı.aaı (TUrkçeı. 

rı.nıa kı~ı MO'l'lt& "'" 811 a umara!J 
mahltCm. 

HU.Al.: Ganptertıı itana '" Gen<: kıdar. 
• U,t:)IDAR: Cılı:maa eokak ~• ııocum 

(T11ı1t-(e) , 
'!EN (Ram11tyada ı : Blldlrmemlştır. 
\Kı:r111ıh ,5,h,..mınln""'' ı DIJtttrmemtattt 

RF.Ştf\TAŞ 
~U\T J". : Yaıuıa a!!1ı: ITD'rkce' 

Hardl çırt e a <'c:ılar. 
"E!'ı' : J! ldlrmeml•Ur. 
r.t 7.r.ı. ı Blldl-m~ml~tlr 

KADIKO\' 
H ıı ı.r.: Tııeunpau ıTQrııçeı 

w Rorel 

-.UREVYAı Ga•p C•f!n•t ,,. Balllklıant COC-JCo 

tlsRflDAR 
H "ı.ı:ı Blltllmıemırtır 

BAKIRKOl' 
JlllLTtTADt : Blld;rmenı14Ur. 
\O"ll• 811111rm""'ı"'" 

ŞEHlR TtVATROSU 
Bu gece 20.30 da. Tepc

bqı Dram Kuımı: 
HAYAT Btn RÜYADIR 

• • • 
Komedi Kısmı: Sörltn Kı!llll'IT 

HALK OPERET1 
Bu aqam bütün 
hbılat FetA.ketze. 
delere verl'mlfUr. 

TARLA KUŞU 
BUyUk Operet 

CAYle rolQndc: Toto) 

ALEMDAR smemasında 
Hücum 
Çıkmaz Sokak 

b 
Ge.,c k•z s:m-'i vii .. ~nt-n r•nni tır. 

yen ir siyasi ni. srö•l•rirıi. lnvtrrık sarhrını -------------
Banrive 1""7lM Vil"cıton f'"'Xrl"i. P'Österiyor, oosınd.-ki knlon ·a 

'~ P'elin<'e. a;;~'J'lrl'.ln hi~ t'!ü"'""e. saokavt a•ra"l""nın altında eze· 
"€'"\ ''"'ln ve k11l•n """r"lr ~'"'"· rek t~'·rarlıv,.rdıı: 
r .. 1 .... ;1,. T"'"'""" .. ..ı" ... !=:: .. rrılıle,,;" - B~n ... H::ı"'ec; .. p.,cı YPtsu ... 
odasına giren hizmctl"i, onu va. Beni..., h""a..,. "Pen .. P<'!h,.c;I. 
h1lr+a p.'Tzmdn lrn<'"man bir Y"n. Bu kö•·de!1 (!,.,,., hH··ülYii .. e. n. 
r.,k Sİ"""lr"cı•ilı> "'•ıhır. ~ .. ;; tıı.rA. ra~ .. ., da ı.." .. ::ab.,,,a ve e., t1"11ra at 
f''""'.l hir h<ırd<ı.1{ S?<'ak ım VP rak Ras Gul·c; ..... J., htT':ı'•ın k""'ty;<; ı 
-1;,.ı,.:.,in i.izerinde not rlefleri Hakalle"e ,..ötilrdii'er p .. 1,-ı;,~ .. in 
v;>-·'hr. •1aha bü•r;klerin"' rastl"~ıl·ra d2 

~"'-•'!{ Ir,.,.;ıi .. R., .. .,pl-lli J_,rı• .. .:ı ha C"k itibar P'Ö..;ivorıi11. M.,k.,t 
R.,1dvin. sivacıi f!Öhret:nin h 11 t•cfe ital•ranca hllen bir Habe .. l: 
,,iik bir ktcınımı. nlnnsıına bor,. ile k<ır•,ıa~ınca rt;ıı l-•r şey bütü" 
l•ldnr. F;;,-1 vı> ,.;;,r nino!lıuıu ,.::. . çı.,1 ... ~H{iyle anlatıldı. 
'rn'\rhn h;,. f!ll .. Hrrıı<>7,. ~;m~ıt~· Ona: 
P'lwPldl rernh<>rlavn. A"'1l S'T1> - Mikael burarfa del'il ... Ad: 
b;r ' 1npr .. 1r ~i0ar-.. ,, iı-,...ek1P h.. "aoobad, ... ~-n de yaralısın, ou 
..., ber. tHtiin ,....nh•e1 ~cı, f'e.'Til va ,..ö.., "'ereli..., L. 
~;r. n. p:o.,., .. ;,,o .. :";!l p<ınile O" De1i!er. o s•r!!r" ftalya-1-rır 
'"ma.:Yı. sık s·k bir tiiti;n kese Mak"il~ {;,. .. rin~ v;ı .. n•·ü•e h .... ,,. 
"'İni voklama~a tercih eder. vacl'l'+•n eh cl•ıV1•l'nucıtu. Fakat 
r?u:;velt k:.r~l sieara icer oradaki küdik Habes kuvvetin: ... 

ku""""ndanı bunu genç kıza söyle 
AJY1erika RE>;sil"t•mhuru Rl17 

ve1t. i""lprine "'rın P.lill·~c:·nı kav 
hetmek .. i .. in f'i;..,de lnrı< cı;,.,.ar., 

İf"İvr)r. En zevkle P'e"irrH""! sntıt 
terde onu vnvh kolt,.ı=rıına vP.s 
ı~nm•c; nlqrnlc. a;;vrıda b:r s;.,.a . 
roı ve diz'E>ri,.,;n f; .. +;1,.,;ı., hir za 
bıt" rrı,...l'l.n"''<t Pi:\riin;iinUz. 

Ruzvelt. dtinv11mn en ?enviıı 
WtUıı t!>hlası l•"""''·siyontann . 
d., ,.., h;r;rıe nı.,lif·tir. 

Frans•?. Il'l.cıvpl(ilj p .. 1 .. rlvt>. !llf. 
""'ııra,n eHe .,.,nn ve biTlb;ri $'r. 
"1•n"ıt ireT Y'"'"' Frıı .... ·z rıoJiti . 
lı:"""'hl'"'~"n J Pnn Blum rok 
"!'liltt"r"'\ r"i t 1'tün i""""'rle l-P.. 
raher. bı1 tiitUni'n nil\'ntiııini ön. 
"('..:ı""I P. 1 r'hnrmı b"l11nuvnr. 

Tr1.,.,,.;ı"..,.,, '" .... .,11r ,..,;,,.qtlt>1P 

"' lifl0 ri Dö Vnl,,ra. ın1ı:; fi .. ..,,. 

·.,;"e kP. rlıo r nino tl"er<li . (!!lnfin bl 
,.;"fil' 'l"Jİ"'"'U tn'l'! drılrl•""'"rl~pn 
.. ;VA."i 'Hr pnı... .. .,..1,. ""''•q\ıı.nTn 
.... .," .. nntllr"iMii. nö VP1P"R ti\ 
~n..,u b.,.., 1 • ...,,.1< i,.in "" mı:.,,., .. ;Tl 

"·r.ı<>h b1•lf!11~"''l """'";-ti. Brrnlt. 
.. , VP o %!\r""nncJ:-ı .. hı>ri ne nino. 
..... de sigaraya elini sürmemiş. 
tir. 

tatlı b:r bela 
Tiitün otma•ıı, hu ~ihıva, Jm. 

ru ve tatsız bir Kerbeliva dö. 
ner. Sosyete hayntında, hf'rh:ıl. 

merii. 
G•nr. krz "';:.,ı .. rce sritti. 
V"Har uzıtd•k"'l'I uzavordu. 
Sn:l<rıt"1,1a varrh~ı ,.a..,a"l se'1;r 

~e b{iu;:k bir sevrn-: ve hcyeeaT' 
v'"dt. Bunun sebebi çabuk anla· 
şıldı: 

- 'R~11 M"l••rreta uih: 1'i., Ha 
beı: niinültn .. ü ile veJh101't"'lttl. 

A k""l-n üzeri bot "'ö ... ~ltnl•rİ" 
:ıı. J·.,fH ... ; ·~'"" .. ,.; .. A;. p .• .,1 .. nr 

.., .. iı-Vi"prı d .. hıı 87. ., ......... ,.~,,.. 

~ir ircııı.,m ,. ... .,, 11•'·•'"·~ ıa 
..,f.l.!l. valıtıt lıfififetlPl"Oİ~ f'Yrı:t~ft 
l:ıir pi .... qra vPva pipo ne kadn1 
ivi hir if""ttur. 

Bl1'.,.:;n1<'ii "n"""~ .; ... ,.,..,.1,."" 
.ı.,n hir n<>v'i.,.;., ii ..... ~;"~" Jı"ıı: 

.. """'..,; h•·'"""" "P: • .,.,,.rk •""" "" 

..,;eotir: "'Plr l"'""""'"· ,,,;..:ıA .. t1pn 

..,P'!i m••"'t,.....,,., 01,.,, b'r ,..,«na 
•-.. ~tl,,a h., .. , .. ,.ken. hir v11"'A,..., d" 
~:.,.ara içmesi şayanı tavsiye 
dir ..• 

Bi~<>l'k bu,,nnlıt. tfltfüı te• 
'ri., ve t,.~;1 ,..:ı•rı ,. ..... ..,,..R. 1> • 
..,;n ,.,.,,.ıtd~crh;m,ıt ,.,.,not Pt...,E'k 
:"+,.-ı--t;l' Tıowpt..t...,,; ;ı,.-'"""";'1 

'"r: ~ir •'-.Ta, bfr kötU arka • 
da .. '"'n fvMrr .. 

Fakat bir iyi arkad"m yapa. • 
cağını sigara. yapamu. 

mllracaat. 

VAK/ T 
li:11l'l<'ılt' <,·ıkıııı hıılıln va•• 
rcsııııltr•n hukuku nıııııruıd 
ABo~· ;.· l'r\l:IF 

\yhk 
:ı aylık 

n a> lık 
1 )'llhk 

,,,,,,,,.,.~, 

ı,·ııııtt 

·~no 

H20 
UtCMt 

lar•ft'ılt'n Hıılknn Hıı ıııtı • 
'" ılıı ulıı7 kı.ru' ılıhnlııı 1't11' 
lıırtıılın" v:rınl\ı•ıı \ı•rll'rt' •' 
"''"''" ı., ... ,., ..,,, • .,, 11111 111 .. ıtıl., 

.\tHıOt' k11wfını tulıfırt•n 
tını VI' ll'l•ırıtl ıırn•ıını • 
ıııırıı~ının 011 .. ıa \"e\11 tıank• 
\'fıllanııı m•reıını ıdare kendı 
rınl' alır. 

·•l"·Jc.n!:J b.=r ı:.:.:.: ~ 
dn_,.,. \' ~ •i l"T"ft ~t,,.,np .. ,..,.., 

4flrfoııı AcA'fc::tfnnf' ficretf 

2~ k""'~""· 

flrarPI 11Anlnrmın cıınthn 
tırı crınıfıın •trhıırı•n ll!ın cn\'flt 
rınrla ın: tc c:l\"fnlılT'fb sn • 
rtl~: rfı'rtfOnrft Cln"flHfA 1; tlıt 
,.,. lkOnrfiıf.. 2. hırlnr"'" 
•,,., hlt ''""' kP•mflf"P 5 lirııclrf 

nn,·nk. ('Olr tff'\"Rmh ... ., 
rPnldl 11An '""rf'nll'rP 8\'rt • 
•nıfirml"ll'r vıınıhr flıocm1 llJ"llJ 
"'" untim !l:thrt :m knnrtf"' 

nf•nrC \lıı"!,,.,!'ft(' Olm•,. .. 
Kfl(ftk t1An1ar 

Rlr tfrf• ~n tkt ffrfncıı1 ~ 
ı .. rııo;ı ff!'ı tfl\rl tfpfn<ı i!ı d 
ıfefno;ı 100 lcıınıctıır re • 
•llln V"flrrnll'rin hir lff"fıtcııı 
,·atfır Onrt cnıın trl'rPn 111111• 
1ıı71Jt cnlırfnn bf's ltnn15t1tll 
•llO f't1ilfr. 

\'ıtkıı hPm lfn"nıtf:ın " 
'"Pn•Tt ltf"r'" \"PT'fntfp hl'tn A 
kara f!af!ı'P~fntf,. Orhıınht., 

nınrf• KDIAl.F.Ol>fN 111 
ff~n ROrncıın PJh•fp lfftn iri 
,..,f,.., I n:;~""",, 1,,.J,,.fn"•' 4''9 



\' 
t ~gton. ' (A.A.) - B. Ruzvelt 

ko~"l'enin 1 Uncll içUma dev· 
b. • tradctugt ııutukta czıcllml~ 
""'IUr ki• l . 
~cı ınerntekeUerdeki aosyal ve 
•ıtıru. ık bayat o kadar fena tarz. 

IUU§tUr k1 bundan nihayet ib. 
:ci· ~ve dlktatörlUkler do~mU§tur. 
5!ır lp da biz aynı oaruan mı.lsaJe· 
.; o- ervcr bir uekilde hallo çalı§ıyu. 
a!f ile 
k1' lıe t&tar:nkler ve kun-et psJkoloJt. 
~c~ ~lllen bUUUı hallerde, deınokratih 
,,:r ~ t uu vc~a bu aeoepw.n dolaş. 
·di-1 g: ·~~ara tekabül ede.ıııcz ba· 

~ ~ 2a1nruı dahlU cartıaruı ıa 
,..ııf ~ lçtn D1d<lcue hareket ınzun olma. 

F•' llıın dogm~tur. 
kJ1' ltı claıı evvelki mcsajlanmd&, dl· 

~11.tda husuıe gelen hMiselertı. 
jlAb l.ııt le bnyatıarı.nm ııar&lablle 

ıl' Aınertkalılara hatırlat.mi§ ve 
, :ııuo~ı Ulan.ık bulunmalaruıı b11-

• ııiıl Qı ""'il. 

: 
1
l'ld lıa.Unde buhmacak b1r Ame· 
,., ?tı.eaut ve mUrefteh ya§aya 

~ ~<111 ve nıe4eni,yeUA <llğcır lu&ıın. 
ınıf '.ti--:" ınucerret olarak kabllğUD8 

ı .. ~ bir Amerikanın, be§erl)etiL 
J tl:2aaınm Ucaret ve kUltUrı. 

bat Cdllınl§ oldugu halde emiJ3 blı 
~e ına.lk olacağı iddıasınd.b 

• bııı Aınerıkııtılara bUhasaa ihtar· 
• erJ 'llıınıll§tum. 

,.., ~~lika. gençliğini bir kere dabıı 
• • topraklarına göndermeğe mu 

t et.ınıyecekle.rint bJ diren Ame. 
b(s hak vermiyorum, fakat 

, lıı~ Yle bir tasavvurda bulwının 
;ı-e onlardan böyle bir te§eb 

~ il: llve.taaıct etmclcrint isteme 

ır' ~ 
IJ cıtrnhur, dUnynnm ancak tanı 

1~ '~~~et hUrrtyeWo barı~ ve refabs 
~ ~, 6~bileceğitıl kaydetmtı ve 
rdl1 bu bUnyeUn ferdJ 1.§gal ederek. 
ytf 11~1nl~Urerek açık veya gizli 

:ttJ' 
•il 21Ulc· an ve toplıma topln.no 

11ıı.bııcıe lçUmal ve sonra a!yo.-

I~ M 
''~. ~ illi i'.tlısadı 

0 
o.ruma kanunu 
kı§ilik bir komisyon 
~rafından tetkik 

ft' "-.. tc edilecek 
r~ ı,~c; ~ , 4 (A.A.) - Cumhu· 
1 (1 ~ ı.94 •llc Partisi grupu buJ?iln 
ı 

1 
llilrrı! ~ .ut 15 de rei vekili 

ıJ~lı: Uran'ın riyasetinde toplan· 
u ~ lı 
13'j n ~ tak3ddh eden celsede 
ve ·~trcsı lkmm cdilmemlt otan 
P'~ ilJt llcttsadı koruma kanunu 
el il' ~~l llıerinde cereyan eden 

~t hre so:ıun:!a projenin, rrup 
c tYctlnec yeniden te kil c. 

. :. ao ki,mk bir parti komls· 
el'°' t il tctkilci kararlagunlarak 
"" Q~; l9,3o da eclı:yc nihayet ve· 

og:ıı " 

;/' t k~riıa~ etlari 
~ ~ın3nü Halkevinde 
~ 'Ylımıa yapılacak 

1 
' ~ Rl'dnn l<omlted dUn verdi 

ı1ıı1 ~' vatnndao"ann kurbıın ba)Ta. 

~taecckleri kurb8nlamı eUeri 
/;t 'lt 5n.U ha.lkevlnde huırlanarı 
ıa ~ '• göndermelerlni kararlqt.ır 
i r 'r lıu eUcT orada kavurma yapı-
•. ~'~~tze4e ko.rd~lcrlmlzc gön· 
•' ~~-r".. _____ _ 

;;.1 Şu z e ç:si Moskovaya 
.• ~ d 
c1. tı· ~ ıinm :yecektir 
~~ dJtı }ıf d .. .,, 4 (A.A.) - İngiltere. 
•"' ~ P!~..ltova elçisinin me%unuyeı: 
11' ı~hiı~ nıa.'ıafUfnin E8y1edlğl 
ıt ~rıt;• birkaç haf t.adanbcri te-

) l!t~clt Cbnl! be de bet haf ta 
·' . t~~d eta.n fltirahat rne:rı•ni • 
" ~fl :~ sotl'ra bu mevkii kimin 

tttı'll~cc~ı. bugUn cayisual 
Sa.ıtıı. tcdlr. 

~! klrı~Ycttar ınO§lhltl:rfn uınu· 
,;'<l'\r " a:ınc g8re, Bay Sccds 
tı.~ 'llvaf rtfeııi b~ına dCSnmtyecek 
• :-cı!t\ı l~ eblç!nin lnP!ltcrede kal. 

a Cttlrccektir. 

:~ 4nadolu zelzele 
'' ~ s~nia karakteri 

~ 'c>!cı. h 
f ~ •n.J!!ı· llldnnd'l hiiküm •er. 
~-~-'•Yeti ınltchasaıa olan 
'l,._ L •• .. ftrtn:ı 11."1• t' 
~ •r fl")h • •. r. 
d 1\ tııcn,ı , hız Anad ' lu J:elzeled-
'bj~ bııı··t e:tet .ve rnillet hünyeain· 

, ,~ ta.-_~~ getırd:ği elim yart"lıır. 
~ 1-.adi rı te·'n,•i i·h ç:ılı:m·k:n 'il ... ,_ • - • -
~~:tl?:'J ~ u;;li-;i=-

1
J·'c d tetk'l·11t 

r "llııı tJıah• n n ır. er c b:ı ha· 
.,;tı· C h\\. 1Yeti Vt'J e"1x\'.>ı Ü~. 

• :.an-t•'l\t • • • b 1 
~· .. , .. n, '1 • ~ ~r!ıt-:nJ§ u anu-

tıı' r- • l r.ıı t....'l..ıu-r·t-~ r.•f c=. "°" c~,_ __ , -x.- • -
-~en o.., • .. nınz. 

ASIMU 

nutku 
sl lbUlAllerl. diktntörlllklerl ve nlba. 
yet beynelmilel ııademeleri " harp. 
leri te,·Ut edan kinleri tan:e edeeeğ.n.i 
te.ba.rllz ctUrınl~. Amerikanın diğer 

kıtalaria olan mUnaııeboUcı'UU ~ 
etmeai lUzumımdA ısrar eylemt,Ur. 

n. Ruzvclt cllYOr kt: 

Dün akşam Erzincan· 
dan birçok yolcu geldi 

Diln akşam aaat 16 da muhtc· 
:t katarla Haydarpa~ara Erzin 
• "'n:an birçok yolcular ve yara· 
:.ılır gelml§tir. Yarası olanlar 
derhal Hny..:arpap Nümune bas 
tO.:~a eJlne yatırdmı~lardır. 

Q;:lcn yolcular arasında yaralı 
!ar 91,1nlardır: 

Amerikalılar tarafından devamı. 

blr tııırı§m 'an için elzem o:arak 
kabul edllm1ıt oııuı §imdJld Ucaret an· 
lllfınalan uaulUııUn her taı'afa tegmh 
edilmesi ıwmdır. Eski ~car~t prtıa 
n barışı öldUrmtl§tQr, zamanı gelin. 
ce; Anlerlkanm Ucaret. kanal.arllll 
cJUnyaya çmak lçlıl nutuzımu kul· 
ıanmaaı ve bu sunıue nlbt.yet ıııc: bir 
milletin b1r euUı kon.•Taneı vaaı\aail• 
elde edebileceğı bir fC)1 allA.hla alma. 
:n kendini llle(:bur hislıct.mcmest ıca. 

oedccekUr. 

ErzincancUı yıkılan bir eviıı bugünkü 1ıcıll 

Erzincan:ia manibturacı Ke· 
'llnlln yeğenleri Nezihe ve Rem· 
ziyc, rençber Fevzi, annesi, karr 
sı. Erzincanrn Varver kCSyünden 
ren;b:r Kazım. Bundan ba~kıı 
ıclıcle faclaşınr tehlikeeh·e an 
lntmış yol::utar da şunlardır: 

sıkıntısı baş f!Österdi. Soğuk çok 
razta olduğu halde bunun çaresi 
buluır.nuş m:ydanlara tahtalar 
topl::n1rak yakılmıştı. Halk bu~ 
brın et:-nfın:ı top'anarak ısınıyor
lardı. Fak:ıt bütün f rrınhr Vt yi• 
vecek sata~ ma~az21br haran ot. 
du~nndan a"''k büvUk bir felAket 
halini al:Jr. Civar k8vlcrden yfiç
lükle ekırek peleblliyordu. Bu 
iki giln böyle tlevam etti. Bun• 
dan sonra ı;?C'lİ' mrkyasta yar~ 
ma baplandr. Bu.,ün kurtu1ı!nlar 
r.adırlara ve dl'rhal vapılan bara. 
ka'a-a k"nmtt~hrdır. Yeni zelzeleler oldu Euincan fen memuru Cahit ve 

refikası, müteahhit SUrcyya ve Amerika tfcnret meselelerinde g!Sa· 
t.erl en al6.ka.eızlığa IAkayd kaldığı 

takdirde, nutuzu pek ztyacıo :myıtlı. 

yacakbr. tık Amtrtka Rcl81cumburu 
blzt! ltutak bağlanndaıı eakmmamızı 
ihtar etmi§U. Amerikanın glmdikl Re. 
ısıcumburu d aynı tlklrdedlr. Fakat 
dünyanın diğer kısnnlarfle Ucar1 te~

rlki mesai bu dUaturu ultı lhW ede. 
mez. 
MUt.caklbeıı B. R~t. dtlnyadakl 

kararsızlığa binaen, ordu vcı donanma 
kuvvetinin arttınlmasmı, vergi ve 
taka1Uerln arttınlmıumu isteınlşUr. 

Afqan Krah 
2000 lngıl ·z liı ası 

teberru etti 

(Bas f'lraf1 1 '"'ide) 
Samsun. 4 ( A.A.) - Bu ger.c

saat 2.55 de dört saniye devam 
eden yer sarsıntısı olmu5tur 
Zayiat ve hasar yoktur. 

Yozgatta 
Yozgat. 4 ( A.A.) - ArnsJl'ft 

hafif~e sarsıntı olmaktadır. 1n. 
sanca zayiat ve basar yoktur. 

Gire"nnda 
Giresun. 4 ( A.A.) - Görele 

kazasrnda saat 20 de ve beşte 
birer sanive sUren iki hafif ?..el. 
zele hissed:lmi<>tir. Trabzondar. 
vanurla gönderten yiyecek v~ 
giyecek gelmiştir. 

Am .... P,yada 
Anuısmr.' f.A.A.) - Diln a'r 

r:am saat 21 de oldukt>a PiddeUi 
nkar3, 4 (A.A.) - Afganis. buctln ~nat 15.15 te hafif olma'!< 

tan Kralı HaştretlQ Zahir Han Uzere iki. Stıluova nnhivesindP 
hareketiarı: felaketzedeleri için 16.40 tıı hafif bir ~arsmtı oh,•ı•• 
2000 tn~iliz: lirası teberrü buyur- tur. Hasar ve za,,;at '•oktıır. Fe 
muşlardır. lAkPt•ede'ere tevzt ~CIH ..... ek tize 

Afganistan Kmlmihrab cemi· re y!veoek ı:-Hnder•lml§tir. 
yeti de 3000 lngifü lir sı t:berru Ama~ ·~(la ölü mi1pk.;:ı 
eylemHcrdir. Amtıst/IJ 4 ( A.A.) - Vitavet 

SOVYETLER 1~ BiN m"r~ce .. fııde ve mUl'hakatta 62P 
DOLAR VERDi ölü, 136 varalı vardır. 10 res. 

Moskova, 4 (A.A.) - Sovvet. mt bina vıkılmış 5ı bina da ha 
ler birliği halk k0trJseleri mccl!si, sara u~mıştır. 936 ev tamn. 
TOrkiyede~d nl%ele f el!ket%edele- men, 960 ev de kıamcn yıkılmJ§ 
rl isin on bin dolar yardımda bu- tır. 
lunf"'qtur. Sivasta nüfus zayiab 

B:tOKSEf,DE YA!?DIJ\1 
KOMiTESi KUrtULDU 8iw.a, .Ş ( A.A.) - Merkez ve 

Ankııra, 4 (A.A.) _ Buraya mUJhakatta bu~ne kadar tes. 
aeJ~n mah'.im-ıta aöre, T..ahi ve bit eı'lilmlş ölü JY'llttnn 2472. yn 
"' .. rah 540 tJr. 1l83 bina yılnlmış 
Bri!kscldc hııre•cet'arz fel~ketze. 173 bina da haenra uğranmıtrr. 
delrl-e t:bcr:n•at kabul etmek U. Tokot, 4 ( A.A.) _ Enka:ı: 
!:ere bir~r 'Vard:im kcmiteıi tcıek• kaldırma amelivesln devam o. 
klll etmittir. lunmnktad•r. G6kdere nahiye • 
Ç'N 60 BIN DOLAR VERDi sinde 168 ölU, 90 varalı varclır 

AnSmra. 4 (A.A.) - Cht•n. Bir mekten ve 192 bina yıkıl. 
kln·.,den bil "frildiğtne f?lire, Çin mrştır. Tokat - Niksar yolu a. 
vardım kcmh:ycnu h~rc'·~tiarı: çılmı~ır. 
fcl!ketz:delerine bir yardım ot. Şarki Karah •sar yolu 
ınak lb:crc eıu b!ri Çln dolan tc-- kanandı 
bcrru eylcmi,tir. 

KANADA Kl'tl' H \ÇiNiN Şarkı Karah~ar. A ( A.A.) -
TEBER"'tUU Bu sabah eaat 3 te burada ha. 

Ankam, (A.A.) _ Kınada fif bir zelzele olmuııtur. DUnkli 
Kt:r:ılhacı f claxetıedelerc bcıs bin kar fırtır..ası netiresi her taraf 
dolar t:bcrru evlc-n15tfr. Dl~er 75 santim karla örtülil bulunu • 
taraftan Aw.stralva hUkilmctl fe- yor. Yine bu yür.den Ech-ibel da 
Uiket?edelere yardım ki., ne ,.ibl l{ı ka'>anmt!;lttr. Fellketzedeler 
ş:yl:rc ihtivaç bultındtığu hmıu.. için Giresundan g6nderilen ia~ 
sunc'a alakadar O'•kamlar nezdin- ve ~iveook levazımı yolda kal. 
de is'imncta bulunmu, ve veri- mıştır. 
ten cevaııtı\ ca;ı•r bezi ve kovu Samsun vilayetindeki 
r:n1di köylU. cıb:'le k,,.naşr O'Ô:1· zayiat 
dcrllmed rica e--HJ-nistir. Mısır Satn$Un. 4 ( A.A.) _ 30.12.39 
hUMmcti t .. ra!·ndım avn1 surette cumartesi ö~leye kadar olan va. 
n!d mUnc:.ıatıı da yi)., batta-ive zfyet şöyledir: 
g8n~erllmesi ar%u&u lı:har edil • Samsun merkezfle k5ylerinde 
miıtir. bir ölil. dört yaralı vardır. Hay. 

YUGO'"J.AVYA ro BiN va~ za,•iat yoktur. 63 ev ta. 
DiNAR VERDi mamen, 93 ev de esaslı tamlrf' 

An'c-r3, 4 (A.A.) - Hareketi· muhtaç vaziyette harap olmuş. 
arz fclfiketunclcrlne bir yardım tur. 
olar•k Yu,,.olla•rya hükumeti SO ÇaMSamba merkez köylcrindf' 
bin dhar t·b~rrt1 eyte-iR•ir. 43 ölü. 12 si a-Yır olmak Uzere 

BACDATTA tAl'lE 129 varalı vardır. 539 ev ve 
TOPLANACAK dUkkA.n hllkumet kona'h, emnı. 

Bağd"d, 4 (A.A.) - Ba17dad yet dairesi, posta telgraf, me7-
hü~(l:r.etir.in verd;F.i 12.000 Türk baha. tamamen YJkılmıe. 939 bi. 
lirasınd:-n ır..ada, Jr<!k Kızılay ce· na ile iki mektep kısmen hasara 
m!yeti ı 500 Hra daha pönderır.iş uı?ramıştır. 
ve Anadolunu'l z:elıeledm h ~ r Terme merxez ve kövlerlndt 
p,5re:ı mınt:skahn iı-Jn halkı inne bir ölil, beş yaralı vardır. Eea 
d:rctne davet etmiştir. hayvan da telef olmuştur. 147 
ADLiYE vE·~trJ VASITASt· ev. dUkkan. ambar. tamamen yı. 

LE TEBERRULA!t kıtmıııt, muhtel!f bina hasara \lğ-
ka , ra,.,nıtrr • 

An 111, 4 (A.A.) - Paris te Ha~. Kavak merkez ve k6v. 
bulunma!:ts ohm Gillb•nkyan, terinde nOfus ve hayvan r.ayiatı 
harcl:ct:arz: fellikctrcdcleri .. e var 
drm olmak üzere ııdliye vekili Fct. vo'rtur. ~ ev. U~. eamanhk Y'· 
hi Okyar delaletile 1000 fn .. iliz kılmı"'br. VezlrkönrU merke7. 

ve k6ylerlnde DllfuS<;a zavlat 
lirası gönd~rmi~tir. Bund~n baş- voktur. Hük<\met konar?ı, jan • 
?n Mister Ern'=st Orlver, ?-•ieter dıı.rma dairesi beledivc binneı ve 
EUcrmıınn Vil:on Llna. Mlcter b'r mektebin duvarları çatla • 
Pap:ıy~l Lhn. Mister Westeat ~ 

r nıı,.~rr. 

Un:s ura ında-ı yine Adll'le Ve- Lldlk merkez ve klSvlerindE" 
kili Fethi Okyar ~metile bel'· insg,nca zaviat olmamı~br. HU. 
yllz: onar TUrk lirası teberru edil- kftmet konatJ tehWteU bir su. 
mitJtir. rette h Jı:- b bl BULGAR SAUBl/I HMERI· tu!ara uv.ı-amış, azı • 

NIN y ARDIMI natarm da duvarları çattamıı. 
tır. 

S:ıfyn, 4 (Huausi) - Bulaar Bafra merltez ve köylerinde 
Salibi ahmcr cemiyeti, Erzinr .. n- bir :varalı va~tr. ür ev tama. 
ve ha•ıal:&i yer sarsıntısı f e18.- men "1kılmıııı. iki ev de yanmış. 
'·ctz:edel'n-c sufcdlhr.ek ü.,.ere ti?'. Bundan b•.,'ı:a 14 ev basanı 
TUrkt'1e f-~ll!lH•rer ~rrr:.t .. ethıe 11~mTl't11", Hillt1'-tt kona~. 
iki bb lira göndermeğc karar 6 dtsnanırer ve nı; mektebin duvar. 
vcnniştir4 lan catJamıatır11 

Erbaaua hnrap olan :ı:ıesi. mUhen(is lbrat-im Haydar 
1 oğlu, lten:r, kızı, dadısı, bay 

köy er tar binba.~ıgt Ratıo, refikası. o~lu 
Erbaa, 3 (Hususi) - Erbaa ve km. Mıo.nlfatur4cr Kema' 

daki ölil miktarı b~ yaı'tlaşmış Eulncandan Nadi Ayyıldrz, Mol 
tır. Kozlu nahiyesine bağlı Kar· laı;üzcl ır.ahallcsindcn Kczibar 
kın, Miğrll, Fındıcak, köyleri ta ve iki oğlu. 
ma-rcn mahvol,,u~tur. Kezr Tren ~ara glrd!~ zaman yUz 
Ttkkcı nahiyesine ba~h Geydu terce ki~l gelenlerin etrafını at-
~an, Yerku:lu. Kalehle, ve di mı§tır. Trenden inen Akraba vr 
i{er k8vlerden baı:ıtan har2be ha tJn:dıkbrınr ~örünce hırkmklar 
!indedir. Merkeze tabi Ahd·ın la bovunhrına sanlmalar cok a 
Zilhor. Aydınsofu kö'\'lerl de bü cıkh sahneler meydana getirmiş 
•ıük u,riat içindedir. Bır kö,·ler . lcrcir. 
de!ti ölü ve varalt adedi 450 il• Trende bulunan varaMar he 
~00 ans·n~ .. drr. Zelu1e merk,. :n•n ta-am~n hafif yaralılardrr. 
rin-'e k"biti stikna 5 - 10 ev Tril" Yolcular Er~incandaki zelzele 
tcsna cil';er evlerin yarısı vı':ıt. rachsrıı öv le anlatıvorlar: 
mrs kalan'an da ye.r yer şiddeti ''- Gecevarısı zelzele başlaı 
fYrt·nal .. rdan ve rüzgardan yıkıl ba .. Jamaz Erzinc:.ın bir k ıyamet 
mıı':ta-41r. 'Tlanzarasına döndli. Evler c;atır 

Ladik h .. lln ve bel,.divesi fe 'ayarak yıkılıvor, duvarlar çat 
'Akcttmi~ pa•·ll' .. mak hıısusıı.,~a layor, her taraftan iniltiler, enka7 
"livük bir a'5ka sröster~i"t:.. altın ·'a kalanların feci feryatları 
Kamvo"'l?r d"llusu ekme'c ve vü:o: ,..e1ivordu. 
'erce f'Önti11ü am•lc p-ön"lerilm~ Sa~ kurtuhnhrdan lxu:ı kimse 
tir. T .ad;kl:lcre vt' bcl•ni,,e rei• ter bu feci manzaralar karşısın 
teri Mı1st:ofa Cabive Erh"'1ılaı ela 1uurlannr kaybettiler. Elckt 
"'!Ütc!'lckkirdir. Bun"an ba~kn rikler sö-ıdü~ünden ıelzcle sıra 
Sam .. un ac•,.tası Hacızade Sü oım-da şehir tam bir karanl·k için 
tcvman d iki ~-nyon doluatı 1 de- kalnı•ştı. Hesarat bilhas&a is 
•kmek . ~5nderMt«tlr. Erbu tU tıısvondnn un.k taraflarda fazı~ 
tU" d•.., .... ıı•ı sahf..,lert,,ce., P,.1".lrr idi. Kurtuhnlar kendi mallarına 
ıı-de H .. 1ia do dcrosunr'a 150 Vt bakmadan enkaz altında k::l • 
vakı'l aileyi bıın"'.-.mnakta ve yi· vatan'aşhrının imöadına koşu 
v~·ck vermekt·d·r. varlardı. Adım başında çöken bir 
Sivas pootehanesinde duvarın, bir tavenı,,. bir çatının 

. . l l nltır.da kadın, erkek, çQcuk «· 
bırıl-<cn te ~ f ar s:tlcrlnc rastlanıvordu. Bu arada 

Tokııı. 4 (H·uar;i) - Namım11 çok garip vııkalanı da tesadUC e· 
"'cktiğhi:! t"1 .. f1lfı ~.,cıık bir haf diliyordu. ölen annt!!lnln koıtarı· 
ta rn'fa ntaı.•~t.şi-n. 1~ittlltime eö arasında d;tl~iri k~laQ ve fcrvat 
r Siva po~t:ıhanesine "ele"\ tel· ed'!n ~ocultlar, enkazla i5rtülen 
rrraflenn vtkf·~ıı 150 kilo eı!iyor beş'ğ'nh iı;ind~ ınrş1l mn:ıl oyu· 
muş. Bu tell'Tranar ı>?S•a ile van r.:inl miniler çoktu. Buı ev. 
h1 ... 1•rne r~ndl'rlt~ektedir. 1erde bir tek kisi kurtulmamı~ 
Sıhh~t Vekili zelzele h:p·ı karyotetannda kımıldama

b vakıt bulamadan can vermiş· 
ınınta•< ~ında lerrll. 

Stım..!un. ~ ( A • .A..) - Sıhhat Yine bu arada birbirlerine sıkı 
Vekni doktnr HulCısi Alataş ve sılcıva sanl,.rak i>lmilş birçok k~· 
·efıtkPtlndeki zevat dUn a1fııı3m rrkoea cesctteride çık"nJ-!ı. Bir 
'11 de ~amsnna PCh,,tşlerotr. Sıh. çok evl:ri'l cnkaıt altında da sana 
tılve Vekilimiz Erbaadaki fela. sağlam inpr.lar bulunuyordu. 
'tctzeae,erc va.,•lnn yardımları Bunlu bil'ıansa tahtaların garlıı 
-nahalll"~e tetkik etmek UzerP blr tesadüfle üz:erlerine bir radır 
'm~i\n Erbaava r.itmfı:ıtir. Hul(ı şeklinde yıtulmas!le kurtulmuş 
,ı Ah\taş El'baadan LA.dik t.ari. lnrdı. Zelzelenin erte i gUr.il a~hk 
'tile Sıvasa dönecektir. • 

Memle':ette yapılan 
teb~rrular 

·-1.nT:ara., -6 (HtunUJi) - Haricivt 
VekAleti memur'an ve '!içilik. 
ıer memurları 30000 lira teber. 
'"U etmiPlerdlr. Burava ~elen ha 
)erlere Ş?Öre memleket;n her ta. 
,.afında teberru haraetli b'r şe. 
'dide devaT'1 etmektedir, Teber. 
ı-u miktan fs,,artndan {)500, Af 
vonda 6660. Sinopta ı2n99, An. 
taıvada 8153, Vanda 9000. 1z 
-nitte 6f-8'\. Kfltahvadn 4000 
"'.\oluda ~135, Denizlide. ıooon 
~iirtte 2520. Fıdfmede 11800 
~an ak kalede 7000. A vvahkta 
7900. Ak'!ehirde 4650. A1<hfı0r. 
da 4700. Bavındırda 1250, İE. 
~f rde 572S5 lirayı bulmuPtur. 
lzmlr manifaturacıları avneı 
30000 l!ra vermeyi taahhüt et. 
mlglerdfr. 

l2mit ovasında 
sular çekili ıor 

Ani.artı. 4 ( A.A.) - İzm!t o. 
vasını lstilft. etmiş olan sular c:e
kilml!Jtfr. Su istntun yilzUnden 
kışlık mezruat zarar görmllş. 
tür. Iuntt - Adapaı:an ve iz. 
mit - GölcUk şosalan üzerinde 
buluMn iki köorUnün yrkıldı~ı 
ve dokuz mandanın boğuldu!hı 
anlaşılmıştır. Nacatfbev mekte. 
binin bodrum katında kavnayan 
suyun bo":ıltılmaııma devam e. 
dllmektedir. 

An1.ara. -6 ( A.A.) - Boluda 
dUn C"ecedenbcri yamnakta de. 
vam e~en karın kalm\ığı bu sn • 
bah 153 santimetrevl bu!ınuış. 
tur. Bolu dıı.i{tnda kal" dahıı faz.. 
'a oldu~da.n otobUs eeferleri 
durmut ve bu vUzden lstanbul 
postası eımemleür. 

Fin tayyare'eri 
8~r ç D ~< Rus de lO 
larını tahri ,ı ettiler 

Helsinki, ~ ( A.A.) - Bir t. 
taıvan ({ÖniililisUnUn idaresinde 
ve foinde Finlnndlya tnvvarPd. 
ıerı bulunan Savoia tini bir Fin. 
lan.diva tavya.resi, Finland!ya 
;ıı.rbindekl Sowct tavvarecileri. 
ııe Us vazifesi Pören Estonvnnın 
Oesel adaeı UstUnde bfr uçuş 
va "m ıştır. 

Finland!valttar Oe!el UssOnU 
bombardıman f'tmi~l rdir. Sov. 
vet hava da.fi batarvalan hare. 
kete germiş ise de Finlandiya 
tayyaresine isabet vaki olma. 
murt:r. 

Keza Finlandlva tavvareleri 
Murmaıvsk'da bUvUk bir faaliyet 
~5stenni~ler ve Kızıllann mU. 
teaddit depolarını tahrip etmiş. 
terdir. 

Finland:va tayyarecileri Uh. 
tup'ta Ruslara taam.ız etmiş. 
!er ve Sovvetlerfn Uhtunıa Su. 
om0!3.lmi'vi bMblrine b:ı~hımak 
ir-Jn lnı,a eU:ilt1eri detr'h· voTıınu 
t'lhrio etm=<-ıerdfr. Sovvetler. 
<;ııomosalml'de harbeden krttutta 
takvive kıtaatı J?ôndermek im. 
'·~nt bı•':ımeı1 1!!'lnnl'tl:ın. ftTc1ftt!e 
Flntı:ı ... '1!va mUfzere'•ri hunları 
'ltiskf;rh'1e~e mu"afftık nlmuş • 
tur. P.ütnn So\"·et nskeri kan • 
füı'ı>ri tahrip cdltmlstfr. 

Kt".,e1ı'1,.,,, ,6 ( A.A.) - B'"'"
~i'c AmP,rfkanın R:"?!ı e1 .. llll'i 
"'"'tanmd"n biri. Fintan~iu""O 
'·Alıunusanl r.;hayctine nomı 
'·•rk t3.,"'''lr8 flp, avnt Mİkhr 
da Amerikalı pilot verileceğini 
Eliylemi§Ur. 

F.rzlncan şehri artık yoktur. 
Burası artık btr harabedir. Ve ha· 
Ul her tıırı>f•a Alev Att>v bu ltarabe• 
ntn aon taht21 n:orçahrı da yan
-nakt11dır. Şehlrd~ eıknn VMJ?'m. 
'arı bastırmak mtlmkUn Glamadı
.ıtıntl"n en·'·:ız hı!l;ne geJen tahta 
1ıtnalırtn btrc;otı bu ekUde bit 
•onrak vı1?ınr•a t'!~nmliştUr. NU• 
tırs za 0 htt çok far.Jıtdır. Kurttr 
1.,nl!lr bir mnelze ile havatlannı 
'mrtarmtşlardır. f rindekilcr kur. 
tutan b;r evin vanındakf dii?eı: 
ı,:r ev'"ekiler ta.,,.,m•n ölmil .. l:r
tlir. Bilh2ssa zr-lıı!elenin ertesi l'TÜ• 
""Ü anasrmn, hab•oı•nın, çocuğu
.,un. a'(ra~acıının öl~Uğünü vören• 
'erin fervadt. çığlıktan ikinci bk 
fari~ otmuFtur. 

Çöken evin;n en1,ıta attınd~ ka. 
lan anasını. babasını. c;ocu~unu 
'·urtarml!k istivc'llerin ttrnaklari• 
le tof)rPklan tflPlemesl. ka:rn!a~a 
,.aha1ama ı simdive k,.~l\r eşi gö• 
~m-ı-.... ;.; 11ı11-ın•lerı! •MI. 

M arif Vekaleti kitap 
bayiliği hal<kında 

bir tavzih 
Semlb Lfıtft tiJtapbanesln4eD 

ta \'Zllıl aJdık: 
Gazetenizde lDU§ar eden btr yPJd& 

Maarif VekA.'eU Umumi 11qri)'at.J ba-
ıllgtnt .ımamı, oı~mua halde bu 

0.ıayUltf imi§ glhı vUAyeUere bir ta.. 
mim g8ııderdlgtmlzden dolayı Maarlt 
Veko.tetlndeıı lataııbu.1 MUddetumuml• 
llğine bir vtkA~t gönderlldlğ, kayde. 
dıJmektcdlr. 

Maarif Vel>lleUnin 2/t/939 lırfh 
ve Gf numaralı vestknsl!e Maarif Ve. 
kAJoU Umumi noart.vatı tıayUıgt rnU• 
~mtıe de vcrumı:ıur. 
T&llmatııamentn lrıc:t tnad 

"Maartt VekJlllğt Neortyat.ı S4tıD Şu. 
besi,. levbamıu \itrlnlerimiZ<le te§hir 
etmek mccburJyetint tahmU etUğtn.. 
den vekA.leU celile tanıtmda.D nrtıeıı 
bU levhayı da mUessesemJz tqblr et
mekte hulunmaktadtr. 

.. ldaarlt Vckt:Jlğt N rl)'J.b •tft 
IO]eri Hakkında Tallınaı.. Qt t&bıntl 
etUgt blltUn veclbelcr Ua dJlmtı ıve 
TUrklye 1o Bankumd&ıl tcabeden 
teminat mektubu da Vekllctc venı.. 
ml§Ut. 

KeyflyeUn bundan ibaret bulundu. 
ı?\1nU blldlrlrlz. 

lataııbuJ UördUııcii ları& ~ 
~undan: 

essııro7 cayılı doııyada badzU o. 
up paraya çcvrilmeaiııe karar vert. 
ıeıı otuz Uç lira değerinde etajer, ma.
aa. koltuk ve aaııdalya gibi 90ya 
11/1/840 Pergembe gilııU saat t dan 
11 re kadar utaııbuJ Yeıı.tpoataha. 
ne civarında AnnnyadJ baıı.mda lkincl 
kat 7 No.d') n.çık arttırma aureWe 
Jatılığa V""anıacakt•r. 

Vo ogun tek:tt olunan bedd mu. 
bammen kıyn.11Un ~ 76 nl bulmadıaı 
to.kdlrde lklrıct cırttırma eureUle 
l6/l/9f0 Salı gUnO aynt aaatte ve 
ayni yerde aatııacaA"t UAıı olunur. 

(81047) 

RSA 
-Ankara 4·1-940 -
--ÇEKLEK--

1 sıcrlın ( lııııılıı) 
ıuu lJııluı Utıııcrıku) 

100 huıısıı lrankı 
IUO l.ırcl l lıııl.)uJ 
ıuu tıi\·11:rt- lrunkı 
ıuu Flurın t h-lcıııenk) 
100 Raytmark( Almazı) 
IUU llclııu Wel1:ıku) 
ıuu Uırııtııııı l \ uııan) 
lllU l.e\ 11 llhıl14ur) 

1110 t,;eku'.'.lu\·ııı. kuronu 
1110 f't'ıelu C l11pu11)·u) 
11111 lılolı Cl.l'h!'.'.lıın) 

ıou l'ı•nı.ıl'ı 1 ~lıu·ur) 
ıou 1.t!~ cttuıııl'n) 

1011 Uınur ı \ u14oslın·) 
100 Yen (Japon) 
11111 ı .. ,.,.<: l\ıııonu 

100 Ruble (RWI) 

uı 

129.28 
2.9:i25 
6.70 

29.1475 
69.19 

21~ 

o.o~ 

Uı825 

ıa.ıı 

2:uo 
0.965 
l.157& 

80.0l& 
80.8287t 

1
- Esham ve TahvilAt -
Türk boreu ] pe~t?ı u.ııa 



l\larkah y1sc:;ı pilleri rac1yo~:ı:- için en mükemrr.el pillcrdir , 

Z
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
P,illeri Avrupada çok rağbet görmektedir. 

Pilteri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye clveri~lidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

r optan satış yeri : T ahtakale No. 51 _. 

Şaı•k Zelzele )lıutnka ,ıııtla ,·fı~.ifc görıncl.: ii1.crc 11.i Baktcl'İ

yoJok'a ihlilnç lfll'llır. Hnrcıı·ahlan ile la~c \'C ihnlc m nsrn r
lnrı Cemi~ etimize alt olııınk üzere J;cmlilcrhıc al da 2:;0 

lira iicret ,·cı·ilcccktiı·. 'l'alipl('ri ihtisas 

\"C ikalnrirlc hirlikte hemen 

t<ızılav Satış Deoosu Oıkrek törlüğüne 
m!iı·.w:ıaıı:u·ı llfrn olıınn,. 

* 
htanbr.ıl P. ı· . ı . 11-hidürluğü:ıdcn: 

1d:ıre na:c.ı \•nsıtn:nrı işletme ihtiyacı için 4800 kilo benzinin alımı ıı.çık 
cks tmcyc konulmuştur. r~kBlltrne 17/l/9iO Çar~ıı.mba gUnU saat 15,SO da 
B. Postahane b nası birinci katta mUdUrlUk odaıımda toplanacak Alım Satım 
Komisyonunda ) apılacal•tır. 

u her kilosunun muhammen bedeli 20 lturuş 50 santim, hepsinin 99B 
lira 40 lmru,, mu'· kkat t mlnat 75 liradır. 

lstcklllerin olb"ptakl şartnamesini görm k ve r:ıu,·:ıltkat teminatlarını 
yatırmak Uze,.c çalışma günlerinde mc7 kQr mUdUrlUk ldarI kalem lcYazım 
kısmmn, clı:slltmc gün ve saatinde de fl39 senesi lı;ln muteber Ticaret Odası 
, slkası, muvalı:knt teminat makbuzu ile birlikte Komisyona mUrac:ıntıan. 

(1080~) 

istanbul levaznn anıirhğinden : 
Ej Up Dcftcrc!.,n"lJ"l ı nıır.1'1ralı 011< m <'>'ıııin çorap ntolyelerlndc nın. 

klnelcr için lhı:ı.r e 11 n bln:ı. <lahıl:n le Z'\t! c;or:ıp m ıhln<'l<'ril<' ~:ılı,m'.llc isti 
venlerln De!terd:ırd:ı 1 nıın:ır:ılı Diklmrvı Mil lllrl.l~ılne mUr:ıraat•:uı. 

(10 94) 

Uzlere~ iH&~ 
koKtl'Ot 

'""/cil4"1 "''"' 
Yeni 1UNGSRAM - «RİP10N amJJul-

larının rUl<sek zira verimi ve uzun 

ömürleri lcin b ir teminattır. 

Muhammen bedeli J 0.000 lira olan .Mnlı:ltap motörlcrl ve te!errUatı 
14/2/1940 Çarıınmba gUnU saat Ui,30 da kapıılı zart uııulü ile Ankarada 
İdare binasında .satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin (750) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ctUğl vesik&lan \'e tekliflerini aynr gün ııant H,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaraıla Malzeme Daire.sinden. Haydar. 
paşada Tescllllm vo Sevk Şe!llğlnden dağltJlacaktır. ( 10719) 

Adana Vakıflar Direktörlüğünden: 
Kapah zarf usulile kasap ve sebze halı 

inşaat eksiltme ilanı 
Ele iltmeyc konulan 1 : 
ı - 16/12/939 dan itibaren bir ny mUddctıe clı:slltmcyc konulan Atla. 

nada mıle kapısı mcvkilndekl vakıf arsa üzerine projesine göre kas:ıp ve 
ı::ebze hali in§aatıdır. · 

2 - Bu 1nşaat maa mU11temlltı.t götUrU olarak toptan eksiltmeye l<:o
nulmu§tur. 

3 - Keşif bedell (22542) liradır. 
oi - Bu inşaata nit fennt evrak ııunlardır: 

A - Fennt §arlnamc. 
B - Mukavele proj<'sl ve projeye bağlı vahidi fiyat cetveli. 
C - Eksiltme ıartnamcsi. 
D - Proje. 

5 - Yuknrdıı. yazılı evrak Ankarada Vakıflıı.r umum mlidlirlUğU ln:ıaat 
mUdUr!UğUnden, lstanbulda İstanbul Vakıflar başmtidUrlliğllnden, Ada.nada 
Vakıflar mUdUrlUğUnden bir lira Uç kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - Eksiltme ır;/1/910 tarihine rastlayan Pazartesi gUnti saat (l i) te 
Adıı.na Vakıflar mUdUrlUğU blnasında toplanacak komisyonda yapılncnkUr. 

7 - Eksutmcye girccekletln (1690) llrn 65 kuru§ teminat vermeleri ve 
a,ağıda yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır: 

A - 1939 yılına alt Ticaret odası vesikası. 
B - !hale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada \'aklflar mi· 

marından, Ankarada Vakıflar Umum mUdilr!Uğü in:ıaat 

mUdUr!UğUnden, tstanbuldan Vakıflar Başmimarlığından 

ve diğer vllA.ycUerdc Na!la mUdUrlUklerlnden alınmış en az 
(15.000) liralık tek bir bina in§aatını.muvaffaklyetıe yap. 
mış bulunduğunu bildiren inşaat mUteahhitllğl vesikası. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat yüksek mimar veya mUhendlıı ol
maları veya bunlardan blrlle mUştereken teklif yapıp mulca,·eleyi birlikte 
frnza etmeleri ııarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif mektup
larının ynzılmnsında ve bu zarfların tevtliinde ve posta ile gon<lerilmeslnde 
(2490) numaralı kanunun 32, 33, 34' neli maddelerine harfiyen riayet etme. 
lerl JCızımdır. (10699) 

1 Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilan l arı 1 
t<i l\: nıcrn Çeli k Alınn(·nk 

Tahmin edilen bedeli (ô5.000ı lira olan 16 kalem çelik Askeri Fabrika. 
ıar Umum MUdUrlUğU Merkez Satınalma Komisyonunca 10/1/940 Çarşamba 
gUnU s:ınt 14 de pazarlıkla ihale e?.llccektlr. Şartname (2) lira (75) kuruş 
mulmblllnde l{omisyoncl:ın verilir. Taliplerin mın·akknt teminat olan ( 4000) 
lira ve 2t!JO n·ım:ıralı k:ı.nunıın !! ve :ı. maddelt>rlnılckl ve~ lkle Konılııyoııcıı 
olmadıklarına \"e bu işle nl!'Lkad:ı.r ttıcc:ı.rılan oldııklarrna unlr Tleııı et Odası 
veslkııslle mezlct\r gUn ve .ıı:ıatte Komisyona mUracaatıarı. (10801) 

...:_ .J 

' 

Ankarapalas-lz ir 
TELEFON : (3438) 

ızıııırıu en modern, en temiz ve en muntazam aıle 
vuvnsıciır. Konfor, tenıızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra l'alasrn fevkınde otel yoktur. 

Banyulu, kaloriferli, müteaddit firışulı old~ğe gi· 
t>i nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı, ve kt-

·aac1'nn•yı havıdır. ' 

~----------------------~----------~~---------~~ 
tıan 

lstanbııl Asli~·c J\l:ıhJ,rııı<'ııl O uncıı 

Uulmk M:ılıl•rmC'sinden: 

Tufan Dllll tarafından Kastmpaşa· 

da Deniz hastahanesi arkası Yeldc
girmen sokak 12 No.lı polis Salih 
ZUhtU nezdinde mukim karısı Nuriyc 

Dllll aleyhine boşanma davası açarak 
mahkememizin 39/194 No.sma. kayde. 
dilmiş olup müddeialeyhin adresine 

gönderilen dava arzuhali surcl!no mU· 
b:ı!}ir tarafından verilen meşruhattn 

adresini bir ay evvel tC'rkcdcrelt çıkıp 

gitmiş ve halen lkametgCıhı meçhul 
bul:ınduğu ;ıcrh verilmiş oldu~undan 

dava arzuhaline karşı 20 gün .zar
fında. ccvnp vermesi ve tayin olunan 
21/l/!lW Çarş:ı.mb:ı ve 53.nt 0,30 da 
mahkemeye gelmesi veya bir vekil 

göndermesi. aksi takdirde muhakc. 
menln gıyaben icra cdllccet;i maka
mına kaim olmak U:ı:cre davetiyedir. 

(31045) 

S~llllll : AS/Jf U.\ 

llıı,.ı l ılı~ı \'f'r: \',1/\/7 :\l :ılh:ı:ıcı 

f!rr.ıırn :-.rşri\'elı lt!nrf" ,.,Jrn: 

Refik Ahmet SevenglJ 

KAYIPLAR 
- --- - c: 

1327 senesinde ÜskUdar ~ 
Teral•kl mektebinden ve 1331 tıfl'd' 
sinde Da.vutpaşa. orta mektı t~ 
alılığım şahadetnameml zayi ;;: 
Yeniııinl çıkaracağımdan es 
hUkmU yoktur. .; 

Kızıltopmk ıtrıdı-de ,o 
No. Jl dıı Ahmet Jlftt l~) 

(310' 

ılı..... (1ıııı>' 
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