
nglliz Harbiye Nazırı, 
eneraııarla çıkan bir 
htilaı neticesi istifa etti 
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lfalya ile Maca(s'an 
arasınoa Venedıkte w ~

zakereıeı yapılıyoı 
(Yazısı 4 ilncüde) 
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~ Şehri seller b~stı, evler yıkıldı, elektrik 
• ~telleri koptu, yıldırımlar düştü (Yazısı 5 inci sayfada) 

ün şehrimize 137 f eldketzede geldi 
~ ~ 

Romen 
ordusu 

Besarabyada 
• 1 Krahn önünde 
~ . geçit yaptı 

Bükreı, 6 (A.A.) - Reuter: 
Siyasi mahafilin mütaleasr şu

:lur ki, kralın Besarabyada Chis. 
nau şehrini ziyaret etmesi A vru-
pamn bugün geçirmekte olduğu -

DUn akea,m saat 16,45 te Er. 
zincandan şehrimize 13 7 kişi
lik bir felü:etzede kafilesi 
geldi. 

Böyle kalabalık bir kafile
nin gel'"11ekte olduğunu gaze
telerden öğrenen binlerce va_ 
tandaş, zel:ı:ele mırtakasındakl 
ailelerinin veya tanıdıklarınm 

( Devolnt 6 Mcid6) 

nazik anla11~a hususi Lir mahiyet Kumkadı ve Voyvoda köylmni au altttılci 'bıra• aepzap mtntakası11a.mı htı.!11.!i ~-
almaktadır. (Devamı 5 incide) rimkin gönderdiği rNimler. __ (Yamı ~ üncü aay/ada). 
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1 lşaretleı j 
Erzincan 

mahkOmları ~arade11iz ve Mar Sanat okulları için mütedavil bir 
maraaa fırtına var . Erzincan zelzele f elAketi ile 

dı.i .1yanrn sayılı !!etlerinden biri· 
ru •maıl ederken beri tarafta 
d !llvanın sayılı harikuladelikleri. 
rint dt sahne oldu. Beşerf hafıza 
nın Hla ürpermeden hatırtamıya. 
c:atı facialar yanında beşer! ru 
hun t!a ıctisnat bir kahranutn gibi 
yaı!edf'~ğf insanlar da nrdır. 

Ant.ttıklanna. guetclcrin ya.z. 
dıktanna g6re. Erzincan hapis· 
han"' mahlrl\mtan büvlik fet!lcet 
anmd. t>eşcrt bUyilk ve harikula 
de a<t-ietfilecek meziyetler göster. 
mişl,.rdtr Bu meziyetlerin tefer. 
rüatmı savmaya imkan yoktur. 
Fakaı umumiyet ltibarivle bapiı 
hanedeln insanların ruhlan facia 
kaf'lJaında beşeri hüviyetini t:es· 
bctmi\ ve harikulade a<Medilcbi· 
lecek beteri hizmetlerde bulun 
ınuştur. 

işittiğimize göre mahkQmlar. 
kendilerini çevreleyen inzibat 
aedlerinin çok mühiır~eri ortadan 
kallcbft halde ruhi inzibat kaide.. 
?erine tibi olarak bulun:luklan 
yerlerden uıaklaşmamışlardlT. 

Bundan başka, relzelenin mah· 
vcttiği yuvalardaki insanlın kur
tarmakta {evkalade yararlıklar 
göstermi1lerdir. 

Bunlar cemiyetin kendi budu· 
dundan dıpn çıkardığı, kendi a. 
raama almalı için uzun seneler ıU. 
ren bir brantine tertibab vilcu
da getirdlli ln11.nlardı. Bu insan· 
lann bu harikullde mahiyetteki 
hareketleri yine bu murtakanm 
sal!hlyetli adliye lmlri olan cum· 
huriyet mUddeiumumiai tarafın. 
da nuan itibara alınarak af1an 
için müracaat edllmittir. 

CeRnrn maksadı : lnunlan ye. 
nidcn cemiyet hayatına avdet e
debikccılc bir hale koymak oldn· 
ğuna ıöre Erzincandald .. ceza" 
shteırJ muvaffak olmuttur. Eae· 
ti. bqerl hizmetler g8ren lnsan. 
la tn ftdyetf ile ublttir. 

Erdncaııdald ceAlılann affı 
mesclesl mnzubahla olurken ben. 
ce bu b:lar beteri hizmetler lf ı 
9de~ kendilerini önlerindeki her 
sed yıkıldılı halde kanunun ta· 
yin ettill hududun haricine atmı· 
yan k111 tabiri ile kaçmıyan~ u .. 
tclik feclaltlrlık eden mahkQmla. 
rın manev! her ıeyden encl bir 
adliye ve kanun meselesidir. 

Hakikaten afları lizımsa mev. 
eut kanunlar bu iti halleldcr: ya· 
hut mesele bir yeni kanun mev· 
ruudur. Fakat bence asıl mUhlm 
olan mesele, bizim Erzincan ba
pisha..-ıeslnin insanlar tl%crinde 
yaptığı mil&bet tcslrdlr. Bu teal. 
rin ne olduğunu, hangi metod. 
la.nn tatbik edilerek bu beşer! ne· 
ticenin elde cdildifini tetkik et· 
mek icabcdcr. Çünkü bu büyUk 
imtihandan insan kıymetiyle mu
vaffak olarak çıkan mahkilmlar. 
bir ta1am tesirlerin neticesi ola. 
rak buıünkü hallarini almıtlardır. 
Bu halin ne gibi sebeplerin neti. 
ccsi olduğu bilinmek ha.kik.aten 
fa\r.lalıdır. 

0

Bu nokta.nm Adliye VeHlt-• 
ve soıyoloflar tarafından derin, 
derin tetkiki bizim bünyemizin 
ıslahı ve cürme kar§ı alacağımız 
tcdbltlcrt hazırlamak t:a!nmından 
Sok yerinde olacaktır. 

SADRI ERTEM 

Vapur seferleri 
tekrar durdu 

Ka.nıdenfzde karayel ve Ms.r 
mara ile E~e denizinde de lodos 
fırtınası başlamı~tır. Fırtına 
bütün denizlerde şiddeUidir. Bu 
\"Üzden vanur se!erleri durmu~. 
bütün vapurlar lima.nlaia aığm. 
mışlardır. İçinde zelzele mmtn 
kalan yaraltlanndan bfr çoğt 
bulunan Denizyolarmın Dumlu . 
oınar vapuru da dün llınammıza 
~elecekken fırtınaya yakalana • 
rak tneboluda kalmıştır. Vapur 
bu~Un. ha vıı açmazsa yann li . 
manmııza ~elecektir. 

Dieer taraftan Ege \'apuru da 
Karadenizden iki gün rötarla an 
cak diln sabah limanımıza gel~ 
bilmiştir. Vapur yolda bir çok 
iskelelere uğrıyamamıştır. Dev. 
!et meteoroloji istasvonu fırtı • 
nanın bUtUn denizlerde şiddet 
leneceğini bildirmektedir. 

ölüm sandıkları 
Denizyollan da böyle 
bir teşkilat yapacak 

Bir mUddet evvel Liman fşlet
melerJ Umum Mildilrlillfü tara . 
fından memurlar arasında ku • 
nılması dllşilnUlen öliim sandığı 
lşJ tatbik sahasına konulmak U. 
zeredir. Hazırlanan proje Müna· 
kale VekA.Jeti tarafmdan muva. 
tık J?<SrUlmUştUr. Şubat başın • 
dan itibaren bu yolda faaliyete 
C?eçilecektfr. 
Dl~er taraftan Denlzvoıtan 

idaresi de böyle bir teşkilat yap 
mağa karar vermiştir. Bu fay • 
dalı teşkllatm ilerde diğer daL 
relerce de tatbik edileceği u • 
mulmaktadır. 

\ ----0-

-K endi sine doktor 
sosu veren adam 
Dejenere olduğuna dair 
verilen raporlara itiraz 

etmedi 
Doktor olmadığı halde "Dok· 

tor Mecdi Emin Sayman" fıma. 
sile 2'ebelik, çocuk emzikllklerl 
vesaire isimli birçok kitaplar 
çıkarmış. kendisine arşiv mn • 
tettişi unvanını vererek lstan • 
bul arşiv dairesinde tetkikat ve 
tahkikat vapan. a.r.nca kendisi
ne Başvekil Ref ık Saydamın 
veğeni sUsUnU veren bir sahte • 
klrlık suçlusunun dün yedinci 
ceza mahkemesinde mtihakeme. 
si başlamıştır. 

Suçlu Tıbbıadlide muayene e
dilmiş, kendisinin dejenere ve 
osikooat olduğu anlaşılmıştır. 

Dünkü ce™'de raparlara hiç 
itiraz etmemlt. AtJna tıp fakUl· 
lesinde okuduğunu, nMıl olsa 
doktor çıkacağı için hımlnl ev • 
velce kullanmakta beis germe • 
diğin! 8Öylemi§tir. 

Muhakeme §8.hidler için kal· 
mışt.ır. 

Bir diploma aahtekir
lığı mahkemede 

Oflunun ~şafaka mekte· 
bine VUtlmuı i~in Beyoğlu 38 

~irmi yıl evvelki Vakat i!1ci ilkokul bqağretmenine 30 
lıra vererek komşusu lsmaUin 
tahrif ettiği diplomasını bu 
mektepten verilmiş sribi tr&ster. 
mesinl isteyen Ferişte admda 
bir kadmm aslive dördüncü oe. 
za mahkemesinde dunı~Mma 
baslanmıı,tır. 

'f &lannuaaal l.9"..0 

Avuıturyanın İa§e 
meaeleıi 

,..J Baı..-ekJI. Anııturyanın -.e bil 
bassa Viyanının fateıl bıkkındı 
nıecllal Alinin tekrar nnan dikka• 
tlnl celbetmı,ıır. Londnıyı •flrud 
*2eD babertare eazaraD enaK a.> 
nlha~llnde bitecektir. MOıtdlkler 
ıelecek ay itin erzak tutarının 
(dolar) olınk tediyesi huıullunda 

itllAr etmlılerse de Amerikanın mu
aveneti olmı1maın bu babdıkl te. 
dlyaıın bir karara raptı imUn ha. 
ricl ılSrOlmektedlr. 

Pazar \Pazarteai 1 
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Kadın lnklr ettiğinden mab • 
keme şalıidlerl dlnlemeğe karar 
vermi§tir. 
Lalelide bulunan ceset 

Evvelkl ubah Llletlde "Ra • 
simbey" aoartmant önünde bu • 
lunan kadm cesedi etrafmda 
tahkikat vapan mUddeiumumf 
muavini Turı:ud. tahkikatı bl • 
tirmiş. Cıe8ed u.h!bl Şilkriyenln 
,,~ıu ile kavndan sonra sokağa 
"'tkmca kalbi tutarak öldilğünil 
tesblt etmiştir. 

Ortaokullar yann 
açılıyor 

Sömestr tatili mUnuebetile 

' 

bir haftada.nberi kanalı bulu • 
"ııı .. , '"'"ıı ı-;11ını \ .,.,11 b .. ıı nan orta tedrisat mUeıııaeseleri 
., "'1n 1 28 1 31 7 28 2 30 varmdan itibaren tedriaa.ta bal" 

' ·l·ı• ı A lıyar.aklardır. 
•ı • 12 1t 7 24 12 30 7 24 !: Murt! mOdOrJUğU dUn bUttln 
ırıdl u 43 t 4. 14 •• 9 o, orta tedrisat mnesseselerine 

\h;~•m ıe 58 12 00 18 57 12 oo <P5nderdifi bir tamimde zelz.ele 
\ ııı11 18 32 ı 38 18 33 1 38 felAketzedelerine yamlacak yar. 
imsak :; 40 12 44 5 39 12 43 dnnm sUrat1e ikmali ve netice • 

t nin Maarif lda.reaWıe bildirilme.. 
':.------------ tdni L.t«ntsfü'. 

sermaye talımatnamesi hazırlandı 
Okuldan mezun olan taleoeye sermaye temin edilecek · 
Maarif veklJllği sanat okuJla· ı mevki!ne konmuştur. Mütedavll ( ,anat milesseseleri çoğa.lmı3br. 

nnda mütedavil sermaye ile iş sermaye loleri bu okullarda son t Yeni talimatname bUkümle • 
vapma vaziyeti etrafında. bir 1?- vıllarda oldukç.a ehemmiyet rine S?örc, miltedavil ~e.rmavenfn 
Umatmı.mc h&Ztrlamı~. tatbık kesbetmiş, bu şekilde iş yapan bUtiln tahvilat ve tebeddUlatı 

Bir döviz kaçakçılı~ı 
-= ~swwwı awwws --~~._, ,,_,, • ...._.. ·~ 

Banker Raf ael suç 
üzerinde yakalandı 

&-...nelcrdenberl memlekeUmiz· ı riste :F'ransız parası olarak 
de döviz kaçakçılığı yapmakta 18200 frank vermeği kabul eL 
ve zabıta tarafmda.n takiı:> edil· mi" ve aldığı 1000 llk bankno· 
mekte bulunan bir müessesenin tu cebine vcrleştirmişUr. Kapı· 
taallvetl dün bir cllrmU meehut dan çıkmak ü~re hazırlanan 
la kaU suntt.e tesbit olunmuş kaçakçı, bUtUn cereyan eden mu. 
ve Mdfse mahkemeye intikal haverelerl Mkh bulunduklnrı 
etmiştir. bilronun dolaplarından dinle • 

Hadise şudur: mekte olan 7.3.bıta memurlnrile 
6 Sene evvel Galata.da ban • karşılaşınca şaşırmıştır. 

kertikle meşgul Ratael Yahvi Kaeakı;mm üzerini arayan 
biraderlerin burada alıp hariç. memurlar. numaralan za.ptedil • 
te tediye, hariçte ahp burada m1ş olan 1000 llk banknotu bul· 
tediye etmek uaulUe döviz ka· muıslardır. Bu suretle tamamla. 
'(akcılığı yaptıklan haber alın· nan cilrmüme.,huttan sonra. Ra. 
mıı, Raf ael ve biraderleri ya. • faelln bir klğrt tızer.nde yaptığı 
kalanarak mahkemeye verllıole. hesanlar da suç delillerini te§kfl 
fakat ki.fi del!ll bulunamadığın. etmiştir. 
dan o zaman ben.et etmitlerdf. Emniyet mUdllrivetine sevkle 
Bununla beraber zabıta, mez • sorgusu yapılan kaeakçı ban • 
rOr müessesenin Tllrk parumm ker suçunu tamamen itiraf et • 
kıymetini konıma kanunlarma mit ve uzun zamandanberi yap. 
aykın hareket ettiğini tesbit makta oldufu bu işte blrkac; 
etmiştir. mllvoıı lira döviz kaçırdığmı 

Nihayet ~ sene, Bevoğ • s<Svlemi~r. 
lundaki Kamuk eczanesi sahibi Zabıta ılmdf Rafaelln suç or. 
MUhlddfnln anneet Ultfiyenin taklarmı teebltle meıguldllr. 

bir muhasebe tarafından takip 
edilecektir. işler çok oldu~ za· 
man Mal!ve Vekaletinin muva. 
fakatile Maarif Vekilliği tara • 
fından kafi miktarda memur ta. 
vin olunur. 

Okulun mütedavil sermaye 
kasasmda hiç bir Z.'lm::ı.n Uç yüz 
1 iradıın fazla p:ıra bulundurul • 
maz, f aıla olan miktar m111i 
bankalardan birine yatırılacak. 
tır. 

Mütedavil sermaye ntelye • 
sinde yapılan işlerde çP.lıştın • 
lan talebeve ücret verilecektir. 
Verilecek Ucret tJaat başma on 
kuruş hesap edilecektir. Ucret
ler talebe namma açılan he.<Jaba 
kavdedil'r. Okuldan ~hacetna • 
me aldığı zaman da kendisine 
veri Ur. 

Bu suretle talebe okuldan av
rıhrken elinde iş yapacak bir 
sermave bulunabilecektir. MU • 
tedavll sermaye atelvelerinde 
vapılacak işler şunlardır: 

A) Malzeme ,.e masraflan 
miltedavll sermaveye a.lt olmak 
UzPre verilecek işler, 

B) Tama.men veya kısmen ya· 
n mamul işler. 

C) BiltUn serma.ve ve masraf. 
lan mUtedavn atelvede vertlmek 
llz:ere ha.ZTTlana.n, ha.zır işler, 

Dl Muhtelif tamir işleri, dö· 
knm ve buna benzer işler. 

Bu işlerin Ucretıerl hep!i bir. 
den te!bıt edilerek a.l!kadarlar
dan almacaktır. 

Hacca gitmek lc;ln yola çıkma • ----------------------
dan &ilce Yahvt biraderler vam. 
tas!le burada verdiği 1000 lira· 
vı. Surf yede bir yerilen aldıkla· 
rr teebit edilmittlr. 

Bu bYt.e berine tahldkat 
derlnleştlrtlmi§ ve bayan LQttı. 
venin ifadesine müracaat edil • 
mletfr. Bavan Liıtfiye. bu para 
işinde Avukatı vasıwilo Yah· 
vi biraderle temasa ~io ol • 

Kızılhaç umumr katibi 
dün ~g e 1 d i 

du1funu sı>vlemlştlr. 
Yahvf mnes~nin dl5viz 

kaçakçılığı vaotıft bu suretle 
katf bir şekilde anlattlmca ıa.bı. 
ta bir cilrmOmeşhut tertiı> et • 

FelAketzedeler için bir Kıztlhaç 
ekibı faali vete geçiyor 

meh karar vermiştir. 
Bunun Uzerlne, dün r.abrtn 

malQmatı altında, KailZllk ec • 
zanesi aahibl telefonla bankeri 
eczanesine ~ıfjtrr. 

Zabıta eczane sahibine de nu
maralan zantedilmiş 1000 lira • 
tık bfr banknot vermiştir. 

Eczaneve gelen Raf ael hesa • 
bını vaotrktan 10nra, buradan 
aldığı 1000 lfrava mukabil, Pa. 

Memleketbnbtiıı uğradıft bU • 
vük zelzele f ela.keti dolavısile 
vardrm etmek Uze.re faaliyete ge 
c:en beynelmilel kmlhac: ve kı. 
zılay birll~t umumt katibi B. 
Rouge dUnkU semolon ekspresilc 
şehrimiı.e ı:elmiştir. 

B. Rouşre Sirkeci nnnda Kı
zılay mUm~sill Haydar tarafın. 
dan ka~tlanmr~ ve doğruca. Par
kotele gitmiştir. - -----

1 KISA HABERLER 
Şehirde• 

1 

nlyede birinci selen Mehmet Gu • 
____ • Jer, ilk koşuda bir Türkiye rekoru 

* s 0 1 d t kal ih elde etmlştt. Halkevl ıpor komite. 
on g n er c por 8 raca. sine mensup bulunan bu genç at. 

tımı~ coAolmıştır. ~iin )alntı Ro. lel, ilerisi içlıı büyük bir fimld 
manyaya ~O bin lırahktan farla 'fermekte olduğundan spor saha • 
portakal 11onderllmlştlr. • • sında l)•i yelişUrilmesine bilhassa 
* Piyasada çeşldlcri ebılen tıb. iUna olunacaktır. 

?1. eczaların faılalasmasını temin o Sındıraıda dört sündenbcri 
ıçın Almınyadan da lOO ~in lira durmadan yaiamurlsr yaJmaktadır. 
ı.leAerinde mal setlrtllme.'\ınln kı· Bu yiizden Balıkesir • Sındırgı a • 
rarlaştırıldıAı haber •erllmektedir. rasmdakl tiltiin nakJf tı durmuş • 
Bo yolda Almanya ile yapılan te • tur. Y3 

mHlar mftsbet neticeler verml~tlr. * Adapazanna boAlı SOıifitlü na· 
• ltılyı ile yıpılactlc yeni Uca. hlyesinln Ferizli köyil civarında 

ret anlatması mOzakereleri için bir demir madenine teuıdllf edil • 
hareket eden heyetimiz Romayı diği haber verilmekledlr. 
varmıshr. Milıakerrlere ı derhal * Nafıa \'ek6lcti su şubesi em. 
bışlanmıttır. rinde bulunan jeolol Dr. Zlmmer. 

Memlekette: 

* Afyon marıandiıt Muradiyede 
yantıı makasa ıirerek hıt Or.erfn • 
deki seklı nıona çarpmtJ, bir for. 

rnan Konyaya ııelmisllr. 
* Karaman kazasınca 1940 yılı 

için tanzim edilen kliy bütcelerl 
sellr ve gideri 08100 llra olarak tcs 
hit edilmlttlr. 

ıron pamtanarak ilç vagon hattan * Çukurova köylerinde bir kal • 
çılcmıttır. Hamal Nuri ölmOJ, kon. kınma temini için iyi teşebbnsler. 
dokUk oeft Ali Rııı alır 3·aralan. de bulunulmaktadır. Bu gaye ile 
mıehr. Kondokt~r Kııdir hafif ya· Maarif MfirlQrlftıtünde bir toplantı 
ralıdır. ~"Bpılmıştır. Maarır MQdQril Ekrem 

• Odemltln Beydatıude Reşid 1 Gfirselln reisliğinde olan hu ictlmıı 
Kfremltcf bir kadın meselesinden 

1

. ziraat mfidüril, köy bfirosu şen. ilk 
dotıyı arlcadıtı Ahmed! sopa ile tedrisat mfifcttişlerl, tam tcşkiJAllı 
başından ezerek öldlirmllştür. köy okollan başöğretmenleri, e • 
* Trab%Un Hatkevl kışlık me"1i 1 ~itmen Mfırelcrl ~eıfd ha~ı!~ret • 

programına devam etmektedir. nu menleri f~llnık etmişlerdir. 
münasebetle Yali Omııın Hayrlnin il- Kızılay Karşıyaka $Ubesf, so. 
başkanhAı altında bir toplantı ~a. ~ıkların devamını nsıan itibara 
pılmış, yeni bazı kararlar ~rll • alarak 1200 kilo odun kömOrünü 
mlşllr. Alıı~·bey, SoJttıkkuyu. B11h11rl:o:e, 

* Samsund:ı Kır koşularının l. Jloslanlı ~e Osmıınuıdc mohııllele. 
klııclıtnt tqkil edeo 6000 metre J rlndekl fü.lr ailelere tav~i elmi• .. 
T'lS-..feHk k~ch '1 d.tlc1'h ~ ,..,. tfr 

Beynelmik3l Kt.zılluu; Umumi 
KtWbi R.ouco 

Bevnelmliel teşk!lat umumi 
kat!bi, kendislle görüşen bir 
muharririınlzo §Ulllan söyle • 
miştfr: 

.._ 'nlrkiyt~nln u&adıfı bü· 
,rfik fellket, _,Unvanm her tara
fmda.. hntt.A en uzak verlerinde 
hile fevka11ide teessür ve alaka 
ile k~ılanmıs. teşkll!Hnntza 
dahil bulunan bUtlln miUetler. 
vardıma hazır olduklannı bi1.C 
bilrHrmf .. 'erdir. 

Teşkltatmnz. Tilrkivenin bir 
mlil"'tcal\tta bulunJ"l'lımnr bekle • 
meden bn nn'ı allkava uV2'W'I 
olarak h•re1(ete sreı-miş ve bu 
husum Türkive Kmtav Cemi • 
vetivle temas i~in beni gönder
mfotir. 

Bn ~ Ankara.va ft.d .. rek 
zelzele mrrıtakASJ irin te.•'dll • 
t'!""IJZ Vt'"l"'hl•ivl ... '"""'llacak VS?'. 
drm haklmıda 'R'mlav erkA.nUe 
cYnrilııere;;.;m. Bu tetT'aslıır lmıtı 
bir :r. .. mancla netiı-ete,,df rilerPk 
ne P.fbl V11.rdmılRra ihtiva.~ oldu· 
aırrm U-n!t ettlktf'., eonra der • 
hal io:e bMlanMaktır. 

T.fü;umu '""'~lll' fla~l,k ekibi ve 
m~'"-m~ Tl\rlf;,,e,,e ıııUl'atle sev. 
kedilecelrtir. T~kU!tımrza 60 
mfDllt d•hH bulunmll.lct.tdt7' 

1---------------------ı 

1 

Zelzeleler ve 
ha ıvan hissi 

Yazan : Hikmet M 

J
• aponyada son zelzele 

dan evvel. köpekleriı'. 
tün gece uluduğunu işittıı 
Yine bir "ada" nm çöJcnıe 
e .. "Vel. hayva.nlar denize aulı 
çışmağa başlamll. 

Bunu bir yerde olruduğ 
man. o kadar iramnam~trın
bir dost m anlattı. Ona dl 
dostu söylemiş: Kemah ta : 
olma.:lan evvel, bütün ha 
fena fet'a havkınruığa b2!l 
lo.r. Manr'a!ar. öküzler bO 
yor; köpekler havlayor: • 
mivavlavor: atlar acı acı ki~ns 
hattS ku~lar acain bir tarzd' 
~üvormuş. Bumı işiten ahı! 
büyük bir kısmı ••ne otuyo 
diye dı~n fırlamıılar ve 0 

dışardavken zelzele vukub'.ı1 

Bu yüzden Kemah ahali 
:rıilhim bir ı.,smımn kurtu1d 
nu söylüyorlar. 

.. . . 
S ofular, Allahm i.zabl 

rahmeti de gece yans 
sonra gönderdiği kanaatlnÔ 
ler,_ 

O sebe,,I: geceleyin 
''TeheccUd na.n-azı0 adı vereli 
ri bir ibadette bulunmlar. 

Eski dervişler. uyuyan • 
'nsandan U'f1rUlardı. Nitt 
Şevhin biri, MUrltlcrinden bi 
imtihan kiıı bir ağacm altın• 
dermiş: "B·n aar.a haıbcr ' 
rlnccye kadar orada bekle!" 
mi§-•• 

Biçare derviş. uyuya kal 

Şeyh. adamlanndan bir 
daha cağırarak: "Falan verele 
tan n~cın altında Mllritle . 
den fa!a-ı vardrr. Onu alıp getı 
mz!" demiş. 

Gitmişler. O ağaca. varııııt1 
MilrldJ orada ıardükleri hal 
dönilp geri ıeMiklcrl 
"Kimaeyi göremedik!" e~ 
vermişler. 

Şeyh. bittabi anlamış. Zira. 
~önderdlfi Milrlt. orada 
kaJ.mııtt. Uyuyan adamı da. 
dam" dan sayırazlardr: "0 ııal 
gecenin bu saatinde kimi uy~ 
bulursamz alıp getiriniı" etnf1 
vermiş. 

Dönilp dola§mışlar. Dfikkiı' 
da bir frçıda.n .diğer bir f ıeı:Y' 
rap bop.Jtmakla meş~ bir ıO 
haneeiyi bularak getirmi~Jer. 

Şeyh de onu, kendine Mürit 
mİ!J ••• 

••• 

B izce, bu kaidelere uyar 
bütün gece uykusuz 1" 

ma.ktansa. HAKİKATLERE 
YANIK olmak lazımdır. 
maksat da bu, olsa gerektir. ~ 
kınrz: İlim ve ihtisas erbabı; 
ilan edip duruyor: Mcmlcke .. 
zin tahtczzemin vazivetlni f!öt' 
ren haritalar cizdirelim dive.-
hirlerimizin d~ aynı suretle tı 
talan:ıı cıkartm tehH~e ihti~ 
rini tesbft edelim. B1nalıırtd' 
kuru1uş icaplarını gözden ,.e l 
lim. Aynen fcliket tce~~ it 
~c"inniş memleketlerin bu17tı! 
tedbirlerinden iatifarfe edf'litr1;ıe 
ş:avc ile memlcketi".nh:de bir ' 
rele eebepl~ıini tetkik ve earel,e 
ni araştırma cemiveti" kıt~ 
Buna. ecnebi ülcmadan n1ü .J. ıe 
de kaydedelim. Onlann fiıvf 
rindcn de istifade cyliyeliın. 

Ana.ha tneldrül edenin ~~ 
h"IW' 

Denir. Fakat panmız;. önC~~ 
ihtiyat tedbirini alıp, ondan eO"" 
tevekkül ctmelı: olmalıdır.~ 

Gösterilen umumt alaka.. Y:1; 
nız felaket karşısmda du~ 
teeMilrUn neticesi ~"'ildir.~ 41 
milleti. bUtUn dtlnyanm ee ,,. 
sempatisini kazanmış bulutı~aı 
tadır. Bövle yUkeek me" tfıt' 
bulunan b!r milletin fellke t1' 
bUtUn dünvanm samimi ıu~,;..s 
ve yakından al!kadar olJIP"'" 
uvet tabiidir. ,. 

Tnrklyeve tık gelifimdlr. 

ömndiPimize göre. B. f',/f_ı' 
<?e Tllrk • Yunan mObade,~ , 
rinde de bUvük faalivetlle ~ • 
nmmtt bir phsfyettir. :SU ~ , 
badele lelerfnin ~killtlatı e • 
mut nro:felerfn.t B. Rou~ ~~ 
mtş ve mübadelenin kot•.ff f,t 
oerevanmı temin ederelt ..... 
memleketin de t.a.kdfrJ.eriııl .., 
~-



Zelzele mınfak alarına hususi muhabirimizin 
3 - VAK.il 

mektubu giden 
----------------~------------.::__ 

7 IKINCIKANUN 1940 

tanbulun 1 

ve Yardımı 1200 evli yeşil Nik
sı Varım milyon b · · b - · 1 

~-·~~,~~!~ ~:rçt~ıtılay sar ugun ır vırane· 
~ritı ce ı7ne3 ayagıdaki liste muci-

SEYLAP 
mıntakasında 

Kumkadı, Ormankadı, 
Voyvoda köyleri aha· 

lisi başka taraflara 
naklediliyor 

. "oO I' 
~ttıı ıtıcblağ·~ü .ı.:a yatı:ılmıştır. 
11e "I ed • nku umumı yekunu 
luJıP 'nce ;n 465.020 liraya ilave e· 

unu ~an~uldaki tcberrular 
: .2ıO !ırayı bulmakta· 

Köylerden her gün yani yeni fa c'.a haberleri geliyor 
Nikıar, (Huauıi muhabirimiz. 

den) - Zileyi geçtikten sonra 
yer yer, köy harabeleri başlıyor. 
Turhaldan Tokada kadar bu man
zara, insana yeis ve üzüntü veren 
bir şekilde devam ediyor. Niksar 
toprakla~ına girerken, vaziyetin 
~eham~tı, fecaati bütün açıklı "' r 
ıle bcllı oluycr. Hak ile yeksan ol
muş köylerin her tarafı küme kü. 
~~· insan cesetleri ile dolu .. Beş 
~1~ şurada, on beş ölü ötede. kırk 
olu daha ileride ... 

Sag kalanlar, göz yaşları kuru. 
muş, felaketin azametine kanı'•· 
~.a~ış bir hal:le, çukurlar kazıp 
oluleri üstüste gömüyorlar. Üç 
cocuğu, karı"I, baldızı ölen bir a. 
dam gördüm. 

!ti. Kmolpcı~a ( llus-ıısi nwha • 
1>irimi:::r1r.n) - M. Kemalpaşa 
da scylfip felaketine maruz ka
lan vatandaşlara yardım devam 
"tmektcdir. Bu~ün vine kam • 
vonlarhı ekmek ~eldi. Bir kısım 
kamvonlar da Uluabada J?Önde. 
rilmiştir. Ayrıra Mudanya ve 
Bandırmadan Uluabada ırelen 
lln kı:ıclıır kavık Kumkadı. Or • 
manyadı. ve Vovvoda kövlerin • 
den insanları ve hayvanları su 
basmavan mmtakalara taşı • 
maktadır. Bu arada Azadlı kö
yünün de iki mahallesini su bas.. 
tığı tesbit olunmuştur. Ölen in
-ı ım yoktur: hayvan 1.ayia tı var
dır. 

• - Ben niçin sağ kaldım, Al-
lahım. Bana garezin neydi .. diye, 
hıçkırıyordu. 

Diıfor taraftan Bursaya ha • 
eket eden vali kasabanın elek. 
riksiz kalmaması için iki mü • 

hendis ve bir fen memuru gön • 
dermiştir. Şimdiki halde zayia· 
tın tesbitine çalışılmakta, ölen • 
ler hakkında kati bir rakam 
söylenememektedir. 

ar'1 

a.ınelelerinin 
lıılti teberruu 
ı~larla.r İdaresi lstanbul 
~e ~Unda çalışan tütün 
1.ı .. ~!f.eıe akı1!1 amelesi Erzin.. 
tti';111da 7~l~ketzedeleri için 

r, dün }{ lıra para topla -
il'. ızılaya yatırmış • 

j ~lrnanya 
·I~ 8ıta f i 
~ ra ları tazyikei 
~~ başladı ! ıa- lioıı : 
~ •U~i'da., tecavüze 
{j 'mukavemet 

er 1tO .._M edecek 
e" ~Ytt' e <" • Jt Ilı ~k •.\.) - ..Ukert va-

• Z~ llı "'l'ııı lllda Havaa ıu mıı.lQ. 
terı ~ı..~ ektecıır 

)' -'lll, • 
ı1I' ı:._tıel't lıtli ınut.d devriye faali. 

"l'Çlı •~tt Cinde biraz tlddetuce 
.\p•cıı olmuıtur. 
~ de~ıtıta.kıı.ı111da bir Al· 
~ lcoı11 _:uı ile bir ~anııız 

Utlllr, a.tnda mUıadcmc ol-
t .\ıl!ılllı 
~~ıtı ::;a ketif kolları 

11ıı uçıı,1 kında Ve ılmallnde 
~ ISiylllt lr Yapmıılardır. 
)\il bi~~da Almanya yeni 

ll1"1,y8 ı...~r üzerinde tazyl~ 
lieı -tlaıruıtır. 

, tika, .\I . 
detı ınanJ ayı 2'hl-

llttuc e Protesto ett ı 
llıtı. aeı, 8 • 
lı:ı tt.rııııdekf "·A.) - Belçika
~~ ltY:r1.reı bt.ıyUk tlçlal AI. 
~ deıı uçırı •rttıın Belçika Uzc. 
, lJ lleZc:U.ıı:ııu .Almatı hUkQ
.. lQılttır. • flddeUe Prote.to 
oıı_11d 

'tttuk.a, tecavüze sllAhla 
ı.. l.a !la . aveıneı edecek 
qlllt )e, 8 ( but ~eu A.A.) - Hollanda 

1Uıırıu1't ıu reaını beyanatta "lf Ur· 

S
Ollan ... 

"'Ya ıc_ her h la.arruza cUret 
'il 'lı her ı.:ıı. bir :ırıUtecaViae 

"lt.,veırıet tan ınUaelllh bir 
RÖtlerecetız. .. 

Niksara geliyorum. Dekor ay
nı .. 1200 evli, yeşil ve çok cazip 
Niksar bir virane, bir harabe ha. 
linde ... 

..... 

Kısa harici haberler 

Sağlam denilen evlerin.+'a çatı. 
sı, ya duvarı çatlamış: yahut da:n 
lan uçmuş. N erdeyse yıkılmak 
üzere ... 

Tcııckc i).ıdc J,ai/ıl ya7.:an.lr ısınan Lir ai7a 

* Sovyct H.usya ile Bulga
ristan arasında 3 senelik bir 
ticaret anlaşması imzalanmış· 
tır. ller iki hUkümet, ticari mU
badelclerrlc mUsavat esasını 

knbul etmişlerdir. Genç kaymakam Şekip Yurda. 
kul saç sakal biribirine karışmış, 
mütemadiyen sağa sola koşuyor. 
Aç kalanlara, çıplaklara, yaralıla
ra ya11dım için çırpınıyor. Büyük 
Şefin buraya gelişi ise, fclfıketze
de Niksarlılar için tarif edilmez 
bir şifa kavnağı oldu. 

Kızılay bir şefkat muhabbetiy
le köyden köye, ovadan ovaya, 
dağdan dağa koşuyor. Doktor, i. 
Hiç. yiyecek, çadır yetiştiriyor, e. 
linden ne gelirse yapıyor! 

Fakat, fecaat o kadar dehşetli 
ki yapılan yardım kafi değil. Va. 
tandaşlar, kuru, keskin ve zalim 
bir soğuk aJUnda. Kar, yağmur 
altında. Cul, abut, kilim, tahta 

~--~'--'"·--•. ~. 
parçalarını Diribirine ckliyerek 
mesken, yuva yapmıya çalışıyor
lar ... 

Her şeyden evvel bunları kur· 
tarmak lazım. 

Mıntakasında 3000 insanın 23 
saniyede öldüğü. bir o kadarının 
da korkunç şekilde yaralandığı 
Niksarda 70 çadır ne iş görür ki ... 
Kaymakamlık dairesi çadıı1:la, 

jandarma, mahkeme, banka. bü
tün dcvair birer çadır içinde ku. 
rulmuş ... 

İnhisarlar idaresi ise bütün bü. 
tün, yol üzerinde ve açıkta ... .... 

Dün akşamı bir çadırda geçir. 
dim. Bir çadırın içine sığınmış 
dört aile arasında bir sığıntı da 
ben oldum. Çadıra soba kurulur 
mu? Kurmuşlar.. Aksi takdirde 
soğuktan donup ölecekler. Böyle 
bir çadır bulmak bilseniz ne bü· 
yük bahtiyarlık. 

Köylerdeki dehşetengiz fela
keti öğrenmek, ölüleri tesbit et
mek henüz imkansız. Öyle köy. 
ler var ki akrbetlerinden malumat 
alınamamış. Ne oldukları bilinmi. 
yor. Her gün yeni yeni facia ha. 
berleri geliyor. Enkaz altından 
mütemadiyen ölü çıkırılıyor. 

Biribirlerine sarmaş dolaş ola
rak ölen çiftler, iki yavrusuna kol 
kanat açarak yamyassı olmuş an-

Bir an içiıtd" 

neler, dünyasına doymadan mah· 
volmuş gelinlik kızlar, genç deli. 
kanlılar var. Annesi ölmüş, baba. 
sı kurtulmuş, yahut bapası öl. 
müş, annesi kurtulmuş yavrular 
var. Evleri yıkıldığı, enkaz altın
da kaldıkları halde sapsağl~m in
sanlar var. 

Erbaadan alınan haberler müt
hiş. Yalnız Erbaada 1200 ölü tes. 
bit etmişler. Aydın. Sofo. Çandır, 
Fidi. Karaağaç, Zilhur, Kuşuf ve 
ismini bilmediğim 10 kaı:l:ır köy, 
tamamen batmış, yerinde yeller 
esiyormuş. 

Reşadiyeden gelen haber ce şu: 

- Don, kömlckli bir adam yor. 
gana sarılmış. ben kaymakamım; 
gidin Niksara biıi kurtarsınlar: 
diye önüne gelene yalvarıyormuş. 
Bir kaza merkezi olan Resadiye. 
de sağ kalanlar 40-50 kadarmış. 

giişmii~ bir düklron 

Ya·ıgm da çıkmış, kül olmuş. 
Reşadiyeden sonra Erl>aaya 

gitmek istiyorum. 

Yol yok, iz yok, vesait yok. Bir 
at tuttum. Şiır.ı:li yola revan olu
··orum. Çadırın içi birden karıştı. 
Zelzele var .. 

Tekrar tekrar sallanıyoruz ... 
Yerimden korkuyla fırlıyorum. 

CEVDET YAKUB 

Ankara radyosu 
Dlin akşam Anknra Raclyo· 

sunun uzuu dalga ııcşrlyatı. 

J<;tiınesuttakl merkezinde çı-

kan bir itnza yilzUrıdcıı bir sa
nt kadar geç başlamıştır. Ru 
mllddct iı_:inde radyonun kısa 
dalga neşriyatı devanı etmiş· 
tir. 

Eminönü Ilalkcvindc kuruüm yardım komitesi azaları fcUıkctz c(lclcr için gönd.eri"lctı C§ya1arı 
di.kiyor'üır 

Yeni Belçika 
kabinesi 

Brüksel, 6 (A.A.) - Pjerlot ta

rafından kurulan yeni Belçika ka· 

binesi şu suretle teşekkül etmiş· 
tir: 

Başvekil Pierlot, Katolik, Da. 
hiliye nazın Van der Poorten, Li
beral, Adliye nazırı Janson, Libe· 
ral, Hariciye nazın Spaak Sosya· 
list, Maliye nazın Gutt, Müdafaa 

nazın General Denis. iktisat ve L 
aşe nazırı Sap, ·:atolik, Münaka· 
!at nazın Delfoss, Katolik, Ziraat 

nazırı Aspremont Linden, katolik, 
!\laarif nazırı Comdan, Sosyalist, 
~Iüstemlekat nazırı De Vcleeshau 
\'er, Katolik, içtimai muavenet 
nazırı Balthazar, Sosyalist, Sıhhi
ye nazın Jspar, Liberal.. 

* lngiltcrc hükumeti, yUn
dcıı tasarruf maksadiyle İs
koç alaylarında Uniforma 
eteklerinin kaldırılmasına ki\· 
rar Yermiştir. 

• Paristc çıkan "Actlon 
Française,. gazetesi, Mosko' a 
ile diplomatik münasebetlerin 
kesilmesini istemektedir. 

* Çlnlller Hoshien'dc mü
him bir mu,•afCakiyet kaZ!ln
mışlardır. Buradakı dllı;ıman 
kıtaatmın yUzde seksenini im
ha eden Çin kuvvetleri şehri 
işgal ettikten sonra düşmanı 

takip etmektedirler. 
A ynı g ü n Çinliler Jao-Pe·yc 

taarruz ederek burasını da 
zaptctmlşlerdlr. Düşmanın za· 
ylatı çok mühimdir. 

• İtalyan - Alman it.ilUla 
rı mucibince kendilerine ha
yat hakkı Yerilen Bolzanc 
eyaleti ahalisinden Alman ır·· 
kına mensup 63.012 kişi ltal
ynn tabiiyetinde kalnrn;tır. 

ltalya0 tabiiyetinde kalmağa 
karar "lerenler Bolıanoda nü
fusun yüzde 27 sini TC diğer 

eynldto yUzdc 51 ini teşkil et
mektedir. 

Görüp düşündükçe -
Dört teklif 

Diinkii ynzııııda, artık his <liinynsın<lan şuur Alemine ıeç
ıııck \e teliiş!o;ız ı•rograınlarla çalışmak zamanının geldltlnl 
ı;üylt•ıni~I i nı. 

J~en, huı;:ü 11 dört nokta iistün<lo durmak, dört teklifte ba
hınıııuk istiyorum. 

ı - J~rziıwandnn gelen resimlcnlo bir do helooiye -,:adırı 
giiriiliiyordıı. Knıusı (iniiıule gnınh hakışh, perişan halli bir 
ynşlı adnm \ arıh. nu ı;ndır, J~r7J1waıun şimdiki beled11e 
ılıtiı'l'Sİ lmis, 

lnsnnl~rdan \'Clil<'rin kmlrctlııl bckleycmey1z. Uiç kim· 
scyc ılc: 

- S.-rı knhı·amnn ol! 
l>iyemcyiz. }~ı~.ııncnııh hele<llyo rei i, belediyo memuru 

ft'lı'ikctlc derin ılerin sarılmış 7.a\·allılnrdır. Ne .kadar JK'k göz
lii. ynlı,:ııı yiirekll olurlarsa olsunlar, iradeleri sarsılmıştır. 
)\:eneli <·anlnı·ırulırn en nşa.ğı hir \"t~ya birkaç kişinin yasını tut
ııınktndırlar. Jföylc üzgün \'c ynsh insanların, mRddi hayat iş· 
lcrinr. k:u•şı, ruhnn ne kadar yn.hnnı·ı olcluklarını hep biliriz. 
ı;u hnl<h· onları kendi ılertlcrin<lcn başka bir de çevrenin ıztı
ı·nhmıı merhem nrayıp lmlnıRkla '·azlfeleııclirnıek müsbet netl
«'fl ,·erıncz. 1Jk hnmlc<lc orny:ı snliın knfR \'C zc<lelenmcmiş iı; 
kıınet lc•ı·iylr. çnlışncnk lıir belediye heyetinin hemen gönderil· 
ıııcsi ı:ı:crektir. 

2 - J>ı':'arılan, uznktnn yanlım JH!Şirufo ko~arken birtakım 
tnhinl <'ll~<'lkriylc knrşılı•şıyoruz. ]{ar, tipi, şu, bu gibi. 

J.:rzhwnn. kiiçük hir kiiy dei!i1cli. Blhettc hiiriikçe bir .,;ar
ı;;ısı, znhirc nıııbarlnrı, l''ffl\ df>poları \'llrclı. DiikkAn ,-e mal(a-
7.nlnrın <;flji,·u hir katlı hlnnlnr olılnj:;ıı \'r grı·eleri h,:lcrlnde Rt<'':' 
rnrııııııclıj:;ı iı:irı hl'IJJ )'llrıgınclnn kıll'tulııııışlnrılır, hem <le iist
]l'l'inln f<>mlzl<'niıı nçılmnsı kolnplır. 

\·akit ka\·hetmed"rı hu ~lhi mn;!.nznlarııı n«·ılarak zahıt 
tutıılııınsı \'C ~~y~nııı halkn clnA"ıtıhnnı;;ı, sahihin; \'(~yn \'ftriı1 
lt'rinc birer senet Y<'rilnıc•ı1i ny~un olıır. Bu sen('tlcr, ~onra top
lanan pnralnrln i;df'nir. 

:l - Orduda n"krl'llkll'rini :rnıınn "~r1.lı11·nnh f>fra<lı tPrhl" 
<"fmek, oıılnı·ı ) nrtlarınR JrİiııclernH'k, ora<lıtkl cırnrlıtn çnh~mn 
kııclrNiııi arttırır. Hıı noktn ela ihııınl ~lilın<'nırlhtir, 

4 - :f.eh;ele fcJ:"ık(>finc 11~1'1\\'Rn mmfnknlanln ktıl'R~I <:t
knn ~·<'ıwl"rin "" l\':'A~ı iki s<'n" nsk,.rllkl"rinln tef'ill T'r hn 1111-

ı•ctır ornlnı·<ln zatrn azalnn kol \'t' kıtfn kıın·<'tiııin hlr kat <la· 
hn yoksnlJnşhrıtmnmnsı ıln nkln J:<'lrn ilk t<'rlhirlrrd<'ft •· 
yılahlllr. 

JJcn, bu cfört nokta iistüıulo duı·ıılmn .. 1111 teklif "<li)·onım. 
HAKKI SÜHA GEZGİN 
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.. 20 yaımm bütün tazeliği ve ıevim1iliğl jle ~"' 

DEANNA DURBiN 
ve iki kız kardeıi, bu hafta görülmemiı bir muvaffıılk1yelle 

-' m·· lffn' . ·~- ~ 
:/:9. • . ' .. -11 

DiLi 
30 

S Ü M E R Sinemasında ~@OO~~t')$J@ 
GOSTERiLMEK:.E OLA.~ •• ı ' , : ndır:::an K oıı 

;etbaht ve muzta
rip karakterler 

3 K [ Z L A R B U Y U D U L E R 6 Tanklar, tayyareler, mitral • bir mitralyoıün yanıı'~ 
Filminde aeyircikri, .eölendiriyorlar ve gaıı:yed.iyorlar. Bu film DEANNA DORBIN'in en· ,~ yöıler. toplar ve Avrupanın· me- yatıyordu. Bun!ardaD t1S 

., " dcniyet diye Habeş ülkesine getir iri yarı idi; ba§ı yok 
mükemmel "'·c en güzel filmidir. Uavetcn: EKLER JURNAL ve GRAF Yon SPEE ile diği bütün ölüm aletleri burada undaki elbiseler ontııı 

Bu \•azıyete ~öre öyle ~ürü -
111iyor ki medenj)·etin muayyen 
bir zamamnda. ellerindeki birinci 
bilezik kuvveUi olınıyan kadın. 
ı.m tyi btr uvce ve kuwetli 
lılr ana olamıyacaklan görüne. 
ıü eY'lemllelerine mülaade o. 
hmmuyormuı. (Resim 20. numa. 
n f ). Buna mukabil birinci bi. 
ladkle!i milkemmcl olan ka.dm 
ft erkekler derhal evlmmek • 
h&klmıl bzanı}·orJarmıs. 

J nglltz kr1n·ıuörleri arasm<la deniz 1mılınrelu~sl Bu~n ~a.at 11 'o 1 de 1.enzillUJr mn.thıclcr birer kudurmuş canavar gibi or. miralayı olduğunu ;;_ 
ll/llllllll&llMlm.Hllll-ll!B.OOIBlftlllJIİillı IJlll!l!llllmlı llJlill!lfılli~llllOOI..- talığı kasıp kavurmuştu. Hen- çukurun dibinde ise 1'alı' 

Birinci biler.ik daiına sıhhate 
•PTet etnıektedir. İkinci bilezik 
11eıveti. Oçllncli bilezik te saade.. 
tı gösterir. Bu hatların vaziyeti 
sıhhat. saadet ve 6Cl"Vet hakkm. 
dıld malü.matı takviye ctmcğ<' 
yarar. 

SAYANI DlKKAT !ŞAH~"TI.,~~ 

Nilf uz ~i~si. tesir hattı tes. 
•olunan ve umumiyet iliba. 
dle mahruti, tilozofik ve bazaıı 
ia yB.Mt eller Uzennde bulunan 
"e Utarıt tepeciğinden Ay tepe. 
riğin. doiru ur.anan, yahut yal. 
tm .Ay teı>ecfğinde \'ÜCUt bulan 
bir ba.t (Ok enteresan bir vasfa 
ıtıılftt eder. (Resim 20, numara 
SJ. Bu jfl!U'et azamı dcreceyj 
balmnı blr hassasiyet gösterir. 
O kadar ld bu ip.rete malik o. 
Im Jcim8eJenfe hiuikablelvuku, 
ıllwn ve ileriyi görllf fevkalA. 
1e JnıVTetlİdir. Bu gibi kimse.. 
erin rtiyalan ht"Jnm d&lma. ha.. 
ldbt eayıltr .. Bu ip.rete umu. 
ımımiyet itibarile kadmlardan 
ııl,ade erkeklerde tcsadnf et.. 
lilek mümkUndUr. Es8.!!1en te.crü.. 
beler bunu isbat etmi§tir. Bu i. 
şarete malik olan kimseler il
ham gelmediği zamanlar, yani 
ııonnal hallerinde hiç bir husu. 
~ g&unniyen alellde kim.. 
~r. Normal hallerinde tabi. 
rfnl bithBMa kullanıyoruz. Çibı. 
'ki bu i§arete malik olan 1dmıle. 
Jerin mkilan daima aynı mele
ltel«'e malik delildir. 

Bu ipret; ııek ender olarak 
itam ellerinde bulunur. 

Eı:ı pyanı dikkat olan Dokta. 
şudur ki bu işarete malik olan 
cahil kimseler bile hiç aWc:aları 
Olmadıfı bazı büyük davalar 
hakJanda., en çapraşık meaele. 
lerde kendilerine gelen ilham 
sayeebıde en doğru neticeyi bu. 
labilmektedirler. Bu gı'bi kiıMe. 
!ere hUk\imlerini ne)·c istinat 
edeı-ek verdikleri sonılduğu za.. 
ı:aan: ''İçime öyle doğdu .. ,, ce. 
vabmı ''erirler. 

Tecriibem sırasında rastla -
.ınJ.§ olduğum bir adam öyle gc. 
niıt rüyalara hayallere malikti 
ki bunlar sayesinde bir çok va. 
kalan çok evvelden haber ver. 
nıeğe ve bir çok kimselerin ha. 
va.Ua.nnı kurtarmafa muvaffak 
olmuştu. 
Şuna dikkat olunmuştur ki 

emsaleiz kudrete malik olan 
lcimJ(llcr alkol kullanmağa baş. 
1adıklan mman bu kabiliyetle. 
rini 'ka}bctmektedirler. 

VİYA I~A 

Bu iıim çok pynı dikkat bir 
hatta verilmi§tir. (Re8im 20, 
'.1ltlmara 6). Bu hat bir yarnn 
daire şeklinde Ay tepeciğini 
Zühre tepeciğine birleştirmekte, 
Yahut Mdeoe elin alt kısımmda 
dofa.rak Ay tepeciğinin a.şağt
cmdan bqtayrp bileğe girmek. 
ledir. 

il'' ı ' ,' ı ' . •w l'ı "I' "', I• 'Jı ı 1 I )/' f 
f ı J, l , t I" ı• ! 1 1 I! •lı, tıl..., n lj l ıı {lı 11 lj 

BUGDN 
MELEK 

Sinernasmda 

2 saa~ kühJaa. ile gülmek 

eğlenmek ,.& zm'k sUmıek 

lstiycnlcrin fflmt 

ZORLA GOZELLiK OLMAZ 
Franıızca ıözlü: Baı~ollerde: 

~LORETTA YOUNG~~~~~: 
~Filme ili.ve olarak: Fox dünya havadisleri ili r! Gr.AF \'O • .SPEE Alman nrhlısmm Monterldeoya yaralı <>larak 1 
~ gelişi -ıo kumandanın önündo yapılan cenaze törc11i 
- Bugün saat 11 TO J de tcnzlJAtlı maUno Tardır. mııIJllll 

S 8 r a Y Sinemasında ~ 
MAURICE CHEVALIER 

Marie Dea - Eric v. Stroheim ve Pierre Renoır 
11('1 beraber ı:e\irdlği YO emsalsiz güzcllllğt 'c mük~mıncliyetilc 

bUUin ~bir halkı tara.fmifan alla lanmağa li3 ık 

TUZAK 
•ıhııinde şarkı söylüyor ,.n 1.afcrdm 'IAfenı kotuyor. 

llit,·eıerı: FOKS JlJftNAlJ en Mn harp Te dhya Jıavadi5leri ,.o 

GRAF von SPEE hUiscst 

Bugün saat 11 To ı ,ıc tenzUAtJı matineler 

•1m1Hf~ASAKARYA Iİ-llİ .. • 
Sabbar Ye Dchaktır POLA NEGRı.'n ,· n 

Polonyn yıJdızt 

Büyük muvaffakıyeti 

KARAR gecesi 
ve nt.veten: CANAVARLAR ÇETESi 

DUyUk ve görülmemiş yeni bir zabıta ve macera filmi 
lki büyük film blrc:lcn. Bugün saat ıı ve 1 de: 

, ,,ıı l I· •• 1 j I• ' tcJJziljth mat.ineler 

12,30 Progr;ım, ·.,.c memleket sanı 
nyarı, 12,35 Afans -ı-c meteoroloji 
haberleri, 12,50 Türk mfixiği: Dü -
Rün Adetlerine ait türkfilcr, Kadın. 
lar küme bcyeıi ve Sadi YaT"er A • 
laman, 13,10 Türk ınüziği Çalan. 
lar: Vecihe. Ruşen Kam, Refik F<"ı·· 
san. 1 - Okuyan; Merlıarcl ~ıı§. 
rıalc; .Rııdirc Erten, 13,30 • 14,30 
Küçük Orke5lra: (Şef: Necip Aş _ 
km). 18 Progranı Ye memleket saat 
ayarı, 18,5 Müıik Radyo cıız or
kestnısı, 18,30 Çocuk saati, lS,55 
Scr.best snat. l!l,10 Memleket saat 
ayan, ııj:ıns ,.c meteoroloji lıaber
Jeri, 19,30 Türk müıU~i: Çalanlar; 
Yccihe, Ruşen Kam, llcş:ıt fü~r, 
lızetıin Oktc. l - Oku:>·an: Mu. 
zaffer lJknr, l\lc1ck Tokgöx, 20,Hi 
Konuşma (Tarihten sayfalar), 20,30 
Türk müdsi: Jlnlk Türküleri, lnc. 
bolulu Sarı Reoep, 20,4!; Türk mü· 
dği: Fasıl heyeti. 

Sinema ve tiyatrolar 
BElOGLU 

truı .. ,lolı uoı- (Jlabtcr vıntr'IA •~ 
P.11 mrt<ce>. 

MEi.ini ı Zar1- rıızenı11; clmaL 
UMTı Tuu&. 
ııt™r.Jt: U~ ktılU tıll11Mlllu. 
TAJ[~hf: Tat ~11 ('!U1't 1!lml) 
ı..u.ı:ı 1'ılııtan maı..t. 
VILlllıt• eıı..ıırm9111'-'" 
&AllA&YA.: Xarar secuı n Cıı.ıı.anrıu Cf'h•I 
.UdlA&Aaı Gotolar ıen1ı:ır. 
,,. , lllldınıımııtrtlT. 

Ant: Xor1nını adam .... Eıı411ıu. St«ltrl 
!IA&Kı VIJl•tt Moto baydQllara arıı T• ile• 

TAN: 1tbso 7lftl7Clr Ti 8on Ddtıı 
ııcırlta. 

A~r.fı l!on 111ımın:a'k n JUr anaıı·ıı ıtınatı•. 

ISTANBVL 

7 - 1 - 940 Pazar 

l 
08K'VDAR 

ffAl.r;: Deııla nbit nuııat.ı.rı. 

BAKIRKOl' 
:1111 .. TJrADt: B11J1!k en 
IUKIRı Btldınııeı:ııtıttr. 

ALEMDAR sinemasında 
Hücum 
Çıkmaz Sokak 

-0-

ŞEHiR TiYATROSU 
I<omedl kımnı: GUndUz 
14 ti!. Gece 20.30 dıı.: 

SOZ'ON KISASI 
• • • 

lırl\lll k1m11: Hayat Bir Rüyadır 

·-0---

HAI.Ji: Ol'EltEl'İ 

Bugün matine 16 
da. Ak§&m 9 da: 

(Tarla KllfU) 
Aynca Zozo Dal. 

mu prkılar 
aöyllyecektlr 

Yeni Neşriyat: 

Köroğlu Masalı 

"lat.anbul rivayeti" 
Tea!Mt eden: NAKt TEZEL 

Birinci halde bu ip.ret miit. 
q bir cinat atq. bir cinsi ih. 
liru ifade eder. Ve bu çizginin 
ll&yat hattını kestiği nokta ö. 
lihne ~t eder. Bu takdirde ö. 
liim cinıt faaliyetin faz.lahğl 
ınahıulüdUr. İkinci halde yani 
"Ay tepecifinden bileğe giden 
ha.t cinai arzulara, hayallere, rü. 
vatara deli.let eder. Bu hat ta 
hil'incı &ekil gibi tehUkelidir. An. 
ra'k bu hat birinci şeklinde da.. 
ha z.iyade cinst ate~e hedef o. 
Yan kimseye tchlikc!i olduğu 
h.ılde, ikinci halde bu hattı ta. 
~ia öllim getirir. 

l'f:&.&111 Putırınacıraa ve cllttlıl11 (Tllrllcal 
RIG Oranı!• d!D v• R61lsen ıuaı. 

c:r.v•nr.nAeı An ııüııı ,.., Atıııaca.. 
AZA1h Jlr')d""l' et1'ftla4t Te ~ım tpmL 

He?' iki halde de mevzuun u. ııcrr.ı.ıı eııuı. ... -·ıı: " Hoeıım mırıı:ce, 
Tl KAN: l'utınııacıııan "' 111relı&Jıl <Tllrlı:c•l· . •ıı:ıiyetle se.hirlere karşı müt. n.rıts ıııu Mcı'1ıa ... , " nuınırafı 

J:minönil Halkevi dıl, tarih ve e
debiyat $Ubcsi neşriyatının 14 ilncü 
ııa:nsını teşkil eden bu eser Halke 
vimizin Türk folklörünü te~bit et : 
mek hususundaki faaliyetlerinin ye. 
ni bir nümuıv.sidir. :Kclo!llan ma. 
,.alları \'C İstanbul mnsallan ndlı 
iki deltcrll eserden sonra Naki Te • 
zel, folklör uh:ısındııki calışmala _ 
rına bn suretle bir ütünC'Üsünü de 
llhe etmiş bulunmaktadır. rıı soy• 
fa tutan Köroğlu masalı, Türkün 
e,siz kahramanlı#ını ,.e mcrtıflini 
ayna gibi ıksetıiren hakikt bir halk 
hikA:vesidlr. Seli<; bir ht:ınlıul türk
çesl fle yazılmış ol:m bu eserin fi. 
yıılı 20 k11ru5hır. 

Uf bir tem~· vardır. Bil. Htı ... u.: ıno-:'~r1ıı karıst •• cuıe t:ı•lar 
·-.a el v- ve "Ukur ise ALEMPAKI eıııınu 90lı:1.lı ..... "~ 
~-"~ı&.YÜJ d :lı fail: deınek. •T11rlıctl 

ti'r. EJ bu k&d a .. üait değilse 1 B EŞ 1 K TA ş 
Uu &r Uile İçkiye fltA1 r . 1'aaum Hk IT!lrlıc•I "• l.nu 

l: fın_, •-· • ;J er.~: 1'!JıUrıntmlttfr. . ... il" wmı;ı 1 e r.rnt . :B'ld!mmıılıtl• 

~ontrolünij Jaybetmı~ de. K A D ı K O ' 
RAT,P.: vaı.rı !tarta-an •l'l!I•" "Dnlta t•or) "'f°Rrtt 'l: a. crn""t ,.e ıı... T ~ 

Tuna ve Balkan· 
ların vaziyeti 

deklcr, çalı dipleri. yamaçlar ve görlilüyordu; orası d · 
vadiler baştan başa ölülerle dol· olduğu için, gergin d 
muştu. ötede beride binlerce ya. diğine hınçla açılan ı 
ralı inliyordu. Her iki taraf bü~ tan dişleri daha kork\! 
yük zararlar görmüş birer tarafa baş sanki bu haliyle d~9' 
çekilmişlerdi. ı;ırmak ve parçalamak 1 

halya ile Macaristan 
arasında mühim siyasi 
görüşmeler yapılıyor 

Gecenin ilk karanlığı az sürdü. verecekti. Bu kafanıl1 
Yuvarlak bir ay. kırç1l bayırların şındaki ppka onun şu W 
arkasından yükseldiği zaman deye ait olduğunu açı 
harp meydanındaki görünü~ büs· }"ordu. 
bütün korkunçtu; O · dıt 
Şurada bir tank yan yatmış. nun ıki adım ka 0~ Roma, 6 (A.A.) - Stefani: scki:ı: on Habeşliyi de altına a. ise yanyana iki ölü ~ 

Ciomale d'Ltalia gazetesi, Vene. tarak cımicti. Bunların birisi genç 
dı.kte Kont Cı"an ·ı K t Csak ~ delikanlısı, dig- eri de o ı e on Y Zincirler. tekerlekler ve relik 

d 1 .. .. ı h k ,. kı:ı:ı idi. Delikanlının g arasın a yapı an goruıme er a - levhalar kan içindeydi .• Karanlık. 
kında mufassal malfımat vermek- ta bile binlerce böcek ve sinek bu deıik olmuştu. Genç 
t b • mab" tte la b alnının ortasında bir c ve ususı ıye o n u kan pıhtılarının üstüne üşüşüyor. ·· 
göriişmelerln Tuna ve Balkan ha- lardı. pıhtı pıhtı kan görül 
·~·-· ay.:1-,1-ımaya yardım et:tı" . .. d b" b" kat orada bir şeref 
.... ~ .. " UUU4 Otc e ır topun namlusu ır t -· . k •• .ı 1 kt di oi duruyordu. iki geıh 
gını aJ' ..... ey eme e r. tarafa, tekerlekleri başka tarafa ~._.., 

a· 1 d'1tal' d. ki elleri biribirinin üstüw-
ıoma ç ıa ıyor : yuvarlanrm~tr. Mitralyöıler, tü.. yüılcrinde yarım k~ 

"İtalya abluka fikrine taraftar fekler, kılıçlar biribirine karış- detin taşlaşmış aydıtl 
değildir. Fakat Tuna ve Balkan mıştıf Obüslerin açtıkları büyük çarpıyordu. 
devletleri arasında bir yakınlık çukurlar, bir dev ölüsilnün oyuk J, 
husule gelmesini arzu etmekte- gözleri gibiydi; bunların içlerin- Bunlar Miralay :Mat"I 
dir." de de Ustüste ve kamiakanjdc bir Mikacl ve Taytu idiler· 

Bu gazete, Ma.carist.arun Yu. halde Habeş ve İtalyan ölüleri ·~ 
goslavya ile iyi münasebetler ida- vardı. Bir açlığın körükledi 
me ettiğini kaydettikten sonTa Şu çalının !dibinde başsız bir burada artık söndü ııı~ 
Mac.aristanm Romanya ile müna- gövde, sekiz on adım ilerisinde i- zer! Bu hırs ve bu b 
sebetlerinc tcma!i etmekte ve ha- se gövdesiz bir baş ... Kesik kol. nın kurulu~dan~ri _.t. 
lihanrda harp tarihinin müteka· lar, güllelerle fUI"aya buraya sav. bi, sonıına kadar ·a~ 
bil emniyet ve i§ birligi esasına rulmuş "lan bacalclar, eller ve a. na kadar bu kor~ tJ 

- t • • bi ·· ..:t..- • akl böyle parlak ve güzel mus emt yem r munasc:ax:t sıs. v ar... ~ 
temi ihdasını emrettiğini ilave ey. lteride bir tank daha baş aşağı gında sayısız yıldızlara 
lemektcdir. Macaristanla Roman. gelmiş ... Altında, yanlarında ve mekten geri kalmıya~' 
yanın Rusya ile hemhudut bulun- taretlerin üstünde Habeş ölüleri Ve insanlık bir gün ıs* 
malan Bükrq ile Budapcıteyi dolu ... Çelikten devlere kar§I. yu- siz kendi sonsuz hırs 
müıterek emniyetlerini nazan iti- mu§ak et, fakat granitten bir i- ba, kurşun, gülle, ta 
bare almağa scvketmelidir." manla karşı duımak i§te buna zehirli gaz ve ölüm ı~ 

"italya, sadece medeniyeti, ni. derler... lrudurmasm'dan doğan • 
zaım ve Avrupanın aelimetini Çakal ve sırtlan sesleri gittikçe çinde boğulup gide~'. 
tehdit eden komüni%1Din ya'""'-"· yakla§ıyor:, yaralılarm iniltileri :r- Meğer 'ki gerçekten 
sına mani olmak iltemektodir. azalıyor, fakat daha acıklı ve de. bir adam, gerçekten tJ.. 

RU!ya hudutlan dahilinde ra.. rin oluyortlu. bir keşifle inanların bel 
hatça yapyabilir. Fakat komü- Harp meydanının ucunda bir tık taraflanıu yoketsüıl;'~ 
nizm Avrupa ve ital~haya.ti vadi xe mı :vadiye &a.praı . .Qlarak Sa~-Yd:uunda.~' 
menfaat mmuıltalanna"eogTII"Rrk ıtwlan geru lt1lcndek'gl5rlllO; n ve yarahlan parça1~ 
mağa bHnşaeak olursa faşizm j•orou; burası İtalyanların ilk ve lcri kıran sırtlanların, 
Jizrmgelcn tarzda mukabele et- J son ~ipcrleriydi. vanlarm mesut h 
mcsini bilecektir." Bu siperlerin ortasında kınk duyuluyordu. Aerklt • 

Sinemasında gös
terilmekte olan Bu hafta TA K S İ M 

jTAŞPARÇAsıj 
Şimdiye kadar TOrkiyedc yapılan mmlerln en mUkem· 

molicij,r. 30.000 kişinin bUyUk bir alftka ile seyrettiği bu 
mmı g6rmek için bu son gUnlerdcn istifade ediniz. 
Ulh·cten: EKLER JURNAJ_ı son dünya haberleri T'C GRAli' 

' 

Ton SPEE Uo İngiliz kru\·azörlerl arMındo. 
clcniz muharebeleri 

Buı;Un 11 ,.e 1 de tenzilAtlı matineler. 

.. .. .. --t 
1 Bugün 

iPEK 
TURKÇE SOZLU 

ŞERLOK HOLMES 
sinemasında 

( Basker Vlller'ın köpeğı) 
.ılŞK - UEXECA.ı"\ - DEHŞET 'o DÜl'."Ül{ MACERALAR 

F!IJMİ. JJn~ rollcrilc: RlOIIAUD GREENE - DAZ1IJ 
llATDO.N' - W.ENY BARlE 

Filme ilA.vc olarak: FOX DÜNYA HAVADİSLERİ ve GRAF 
SPEE zırhlısının yaralı olarak Montevidcoya gelişi ve ku· 

mandanın önünde yapılan cenazo merasimi 
Bugün saat 11 l'O 1 de tcnztlAtlı matine ,·ardır. 
Diğer seanslar: 2.30 - 4.30 - 6.30 ,.e 9 da. 

"""·-------------~ Dünyanın her tarafından lmdretlne baş eğilen 
en yüksek Fransız yıldızı 

EDWIGE FEUILLERE 
Cazibesl bUtUn gönülleri esir eden 

GEORGES RIGAUD .... 
Fransa sanayllne en bUyUk bir eser yarattılar: 

YIKILAN MABET 
BuQün L A L E sinemasında 

lllhl bir aşk ... Derin bir inkisar ... Nihayetsiz 
bir Umltslzllğin bUyUk romanıdır. · 

tıaveten: Metro Jurnal en son harp havadisleri ~e Renkli 

MtKt WAL T DJSNEY 
lhıgtin saat 11 ve 1 de tenzllrtth halk matineleri. ---------------

tüyler ürpertici seslere J. 
her biri birer hırıltı baJP' 1 
yip gidiyordu. 

Şüphe yok ki AvruP'. 
yetinin ve doymak • 
pcryalimıin yarattığı bd 
sahneyi zevkle do~ 
alkışlıyanlar, yalnız bu 
lardr. 

• 
Gazetede çıkan bfitOO 
resimlerin hukuku rıı' 
A.BOJ''J'~ TARtFt•ıol 

llemlekel il 
tclnde 

Aylık 03 ı.~ 
3 aylık 200 ~ 
6 aylık 

000
475 

1 
~ 

1 yıllık ,,,,. 

' rarlfeden Balkan sı~raılı 
ayda oluı la;ru~ dusillll~ 
birlıltıne ı:rlnniyen ~~ 
Vf'fmı<ı hesn lrnrmı z•rtı 1 Abone kaydını bıJdlrf 
tup •e telıırat Oeretıol. 
parasının posta •eY• ~ 
vollnmn Qcreliol idare~ 
rioe alır. 
•-;.,1.fVl'nln hr• y.ncffl 

zfn"f' VAKIT'a t1hone 7"" 

Adrcı:ı .,P!°l"isflrme oef"" 
2t"i lrnrnştn1'. f 

f1.' ~ ttrnE'l'L~ 
ne.ret flAnlıınnın 19!ff ~ 

tın ~onıfen flihıırPn tlA" ~ 
nnda 40: le "a'·rııtard• • 
rus: <lörı'lilnrü ~a~.-fada !.;ı~ 
ve Ocün<"fiıfı> 2: biri•·~ 
hıı,hk vanı kMmtte S fi 

Ril~·Ok. colt dPvnmlı 1'! 
rf'nkll lllln •Prtnlrrf' •, 
lnıtinnPIPr vapıhr R~ 
rm untlm salın 30 
'n<"nri MllS.f .. f'ttP Ol 

Kfttftk tun1ar '1. 
Bir drhı SO. iki drofl~ ~ 

drfıısı fı5. ı11'irl defas1 1CC 
defası 100 kunıstur. _, 
ıllln •trenlerin bir dr-f•,,ııı 
voıfır. Dl'irt salın ııece" ':;J 
f111.lıt o;:ıı ırl:ırı bes ktırO"
qp edilir. 

Vnkıt hrm do~nılf•IJ ~ 
kf'ndi fdarr y~rlnlfe. ıı~ 
kara caddesinde Orlı• 
nında KEMAl.EDD!?J st 
flı'ın Rilroo;ıı etlvJe ti~. 
.. ~.... ın;ı."""" '''"'""' 



.. ınomz Harbiye Naznile Generalleı Sovyetler Mannerheim hattına 
~ aras:nda ihtilaf mı ç!ktı? . t~arruz etmiyecekler 
'ı1. Hor . . . · . . Fınların, Rlis tanklarını _muaı~al 

e 9elısha nın ısııtası, hükOmatı bırakan esrarengız makınelerı 
matbuattn hücumuna rnaruz bıraktı 
lorıdra, 6 ( 
lia.rb' A.A.) - Stcfa.n: 

ıye nazın H Bel' ile istihbar& orc ısha 
lttiltan 1 • t nl1%lrı Loru Mac 

'l" r.tif a ttmi~erdir. 
ıcarct na S 

tltza.rett ıın tanley harbiye 
lltzareu~:· ~alaham istihbarat 
ne.... • • Sır Du.ncan tiearet 
~areune i . . 
~ ret nlm11lerdir. 

ıetlıleri 8 (.\.A.) - Sabah ga. 
Uğf, bu' kabinede ya.pıJaıı değişik. 
btn haoı Yilk ~lıktar altmda, har-

11 eıı diJtka anıtcnıctaııberi vukubulan 
gös~rtn ~ l&lıuı hld!se aekllnde 

fi, Caıe e ~dlrler. 
faıııııdan tel~, l:tore Bellsha.nm ıau-

. it"~• ınUtevcuıt dı:.ırhı ha""'°l 
·ıı 'llU 8a.kl .r .... , • 

7 l~Yhin aınaınaltta ve mumaJ -
t~ettnElacri, Ce&:ırott, enerjisi ve 
it~ den !ltayişkA.r bir Usan
~~le:nektedirler. 
~ bu~· eu noktayı suale ea
IUııı 1~tadırlar: ParllmenU>. 
~k 1 kazanan ve ya.ptıtJ 
lııal'an l8lahatı tenkide maruz kal· 
IU? bir adanı niçin feda edil-

liarbı 
l1ıll, Ye neınrctıne Stanleyin ta•ureu 
diııxıek 11nıwntyede tenkid o-

• htJı hı~. Bununla beraber sa -
~dt ~te1ert yeni na.zırln.r hak-

'I. ttıtı~llle.k ti bir mUtalea dermeyan 
~it te ve lcraauanna göre 

ıı,btı~ r ~a'ltlttnda bir hnklltn veri • 
~~ kaydoy ted1r er. 
l.orıd l"alJerJe anlnf8madı flll 

kttg ra, 6 (A.A.) - Daily Ex· 
~esi, Hore Belisha'nın 

istif ası hakkında diyor ki: 
Hore Belisha hlç şüphesiz: en 

ınukteciir nattrlarmuzdan biri idi. 
Onun yerine Stanleyin getirilmit 
olması i&c tc~ilf edilecek bir hl· 
dis:dir." 

Bu gazete, Stanleyin alyast ha· 
yatını şiddetli bir lisanla tenkit 
ettikten aonnı t(iylc yazıyor: 

Stanlcy hiç bir Z3Jnan bir insan 
kütlesini cevk ve idare edecek bir 
kabiliyet gÖ$terememigtir. O, 
yUkıek makamlara otomatik ola.. 
rak yük:elebUen ıınıfclandır." 

Buna mukabil yine bu gazete 
istihbarat nezaretine gelen Reith 
ve tk.arct nezaretine gelen Dun. 
can'ı hararetli kl.~ılaını.ktadtr. 

Daily Mail gazetesi de lfore 
Bdishayı ır.ethediyor ve diyor ki: 

"Generaller ile anlapmryordu. 
Harbiye ne:ıaretinden çekilmesi 
bumm için~ir. Yeni tayinleri, ve. 
receldcri neticeye ıöre muhalcc· 
me ec!eceiiz • 

lhWAf neden çıkmış? 
Amsterdam, 6 (A.A.) - Hol

landa matbuatı, tnglllz harbi
ye nazırı Horc Bcllshanın isti· 
fası hakkında Unldet Press'in 
bir ha.berini neşretmektedir. 

Bu habere göre Hore Bellshn 
lngtllz hava kuvvetlerine ait 
bir ihUJAt yUzUndcn istifa et. 
miştlr. Hore Bollsha Fransa.da 
bulunan bUtUn tnglllz hava 
kuvvetlerlnfn lns-fllz kuman
danı Lord Gortun emrine ve· 
.rilmeslnl istemiştir. Bu suretle 
-mezktı uvvetlel" hava nııztı.-
reUnln emrinden çıkmış ola
caktı. Fa:tat bu talep kabul 
edilmemiştir. 

Diyester boyunda 
Romen tahkimatı 

~. (~ tarafı t i11citUJ) 
?ı.ct lcu Ccc;enlerde Romanya ge
~tl\i ~yı Dincster boyunca 
"'ll""ctı . ı:nat yapmı§ ve oradaki 
tt. liirç:n ı_nevcudunu art1rm1ş
llın ~ rnlişahitler, Finlandiya. 
~rr~ Uala.ra kartı elde ettiği mu. 
~ Yttlcr neticesinde Roman. 
~tirı~·t'Tiyatın yilkscldiği ka· 
k Si>'~t ır. 

t}dtdiu tnahafilde ehemmiyetle 
~l-'t 3!i Yor ki, kralın Besarab • 
~:r!crc Yatğeti ve alınan askeri ted. 
"ttt hi ra ıncn bunların tahrik e. :ntJ;k.,, mahiyeti yoktur. 
~üq_, ~ GEÇlT RESMİ 

to~ ~Pl~ 6 (A.A.) - Kral Ca
~~ asıc ıtni Yortusunu Betarab
S•trııtsti eri kıtalann ara:ıında ge· 
ttçit rC:: yapılan dini ayını ve 
~"llindcn sonra kral, ko-

"7-:---------
Zelzele devam 

ediyor 
Gt~u 

Ce saat n, 6 (A.A.) - Gc· 
lkı sanı22,46 te şehrimizde 
\:ettar Ye suren bir hare
llll!ıar ı daha olmuştur. 

1. 1oktur. 
tlln :Vat. 6 (A.A.) - Du· 
htta at S ve ıı.so de Yoz· 
tiddetuıs saniye suren tkl 
tılttştu Yer sarsıntısı ol
)'oktu:· Zay{at ve basarat 
Slv~ 6 >'e kad' CA.A.) - Şimdi· 

Cöre 2;r alınan neticelere 
tatt~ ·12.939 dan 4.1.940 
l'eu ~ ta.dar Slvaı vıu .. 
Eldllen ıntaltasında tesblt 
lo.ra Cö tnuva.kknt rakam
lteu l'~e he.rekeUarı tel!· 
llllıtta.11 ZUnden ölenlerin 
~r 6os4 tur. 

"'Un ne ' 6 (llnsust) - Du 
t 1.e3~ r:anıada fkl '1ddetll 

a"",,olnn Jn111Jln r. 

lordu merkezinde miut hilldımct 
memurları ile Rus ve Atman ckal. 
liyetlerinin mümessiltcrini kabul 
Ctmİ§tir. 
Kra.ı. SO\) et hududundaki 

kıtnntı tettfş ctU 
Bükreş, 6 (A.A.) - Kral 

Karol, Romanya hudutlarında 
yaptığı ziyaretlere devam ede· 
rek Besarabyanm merkezi O· 
lup Sovyct topraklnrından bir
kaç kilometre beride bulunan 
Chisinan 1ehrlnde Ortodokst 
bayramı şenliklerine lştırAk 
etmiş ,.e S.>vyet hududundaki 
kıtaatı teftiş oylemişUr. 

Bu mllnasebetle söylediği 
bir nutukta Romanyanın ken· 
dl mu'kadderntına imanı oldu. 
ğunu vo bUtUn hudutlarına 
hürmet ctUreceğlnl aılmkAr 
blr lisanla beyne etmiştir. 

MUteaklben Chlslnau hal· 
kından mada vllAşeUn her ta· 
rarından gelen 25 bin köylü 
Kralın önünden gecmlştlr. 

Bazı şahsiyetler, 1920 de 
Bcsarabyanın Romanyaya IJtf. 
lıakı vesikasının imzalanmış 
olduğu belediye dalrcslno git
mişlerdir. Söylenilen nutuklar
da. Besarabyanm Romen mahl· 
yeti ve Romanya fle birleşmek· 
te gösterdiği tehalUk tebnrUz 
3ttlrllmektedlr. 

Alman, Ukranya.Jı ve Rus 
lltalllyetıer mumesslllerl Bük· 
reş hUkilmetıne tUkran larını 
\•e sadakatlerini arzeylcmlş 
tir. 

,Vlersın kurtuluşunu 
· kutladı 

Mersin, 6 (A.A.) - Mersin 
dün kurtuluşunun on sekizinci 
yıldönUmUnU coşl."un tezahu. 
ratla kutlamıştır. Şehir bu 
münasebetle baştan başa sUs
lenmlştl. Merasime başlanır
ken kurtuluş gUnnnu temıtıen 
mllll mUfre-:~nfn eehre girlGle
rl s;ok »_ulak oımuetıır. 

Helsinki, 6 (A.A.) - A&!teri 
mahfillerin kanaatine göre, Sov. 
yet ba§kuınandanbğı Mannerhclm 
hattı~a pek yakın .:a bir taarruz. 
da bulumnayacaktır. Ktş avların
da daha ziyade mildafaa için tah· 
ldmat yapılacağı anl!!§dmaktadır. 

Finler halen tank ınotörlerini 
bozacak mahiyette elektrikle iş.. 
lcr hususi tertibat kullanmakta. 
dırlar. Bu tertibatın t.cferrüatı 
giıli tutulmaktadır. 

SOVYET HAVA USSUNON 
BOMBARDIMANI 

Tallin, 6 (A.A.) - Estonya'ya 
ait RaarctTaa adas.mdaki Sovyet 
bava üssU lnmbaıt:iımamnın va
him neticeler VCt'diği teeyyüt et
mektedir. 

Hangarlann bilvük bir kmnı i
le uçu§ sa.1-asır.da bulunan birçok 
tayyareler harap olmuştur. Fin 
borr.barlan bir hava dafü batar-

yasını da tahrip etmfılcrdir. Bun. 
dan başka Kuressaare hava Uma.' 
runda bulunan bir Sovyet milfrc.. 
resi alçaktan u~n bir Fin filosu 
tarafından mi1eaair bir aurette 
bombardıman edilmiştir. 

RUS TOPRAÔINDA KANU 
MUHAREBELER 

Londra, 6 (A.A.) - Londra
daki Fin'amiiva elçiliği, Fin kıta
larının 15 mil Sovyet topraklann
da ilerlediklerini ve birkaç $?Un. 
dcnberi Sovyet eraıisinde kanlı 
muharebeler cereyan etmekte ol. 
duğu111.1 b'.ldirmektedir, 

FiNLER. SALLA 'YI 
tŞGAL ETTİLER 

Helainki, 6 (A.A.) - Fin krta
larınm, orta Finlandanın mUda· 
faası bakmıından en mühim nok
talardan birini teskil ede SalJayı 
işgal ettikleri bildiril~kteıdir. 

Dün şehrimize 137 
felaketzede geldi 
(Baş tarafı 1 incide) 

Akıbetini öğrenebUmek endi· 
şestyle, trenin muvasalat san. 
tinden çok evvel, Haydarpaşn 

.ı-arını doldurmuştu. 
Tr ı uzaktan görUnUr gl5· 

rUnmcz, peronda sabırsızlanan 
halk araı.:ımda bir hareket ol. 
du ve h:.rkcs, felrtkctzedelerla 
~~rUşebllme1( ı~ın davrandı. 

Zelzele mıntakasından, ' er 
biri birer mucize ile kurtula
rak dönen 1: . : .... ıı ile lstan 
bullular arasındaki ilk karşı· 
laşma, en l1tı yUroklfnln bile 
gözlerini yaşartacak müessir 
bir manzara teşkil etmişti. 
Kompartıman pencerel::rin. 

den Urkek ve yorgun gözlerle 
bakan rellketzedelere yüzler
ce kol uzanıyordu. 

Tren boşahr boşalmaz, opar 
lörde blr ses, İBtanbulda tanı· 
dığı, ailesi bulunanların __ fi. 
leden ayrıiabilecck!_. Jni; klm
sesl olmıyauların Kızıl ay nıe 
murlarmt beklemolerinl bil· 
dlrdl. 

Müteakiben 137 vatandaş 
istasyonun bUfoslnc ~ötUrUldU 
Kendilerine burada çorba, yl. 
yecek ve çay verlldl 

DUnkU kafileyle gelenler de. 
felAketin delışetlnl aalata an
lata bitlrememektcdirlor. 

Erzincanın Dana mıı.halh• 
sinden İbrahim Pedts, bize 
şunları anlattı: 

" - Gece yarısı müthiş Lh 
sarsıntı ile uy::ı.udık. Ayalıta 
duramıyorduk. Biraz sonra du· 
varlar Uzerh ·~e kapandı. E:ı. 
kaz altında kalan çocukları 
mm ve karımın feryatlarını işi 
ttyordum. Evvchl kendimi, blıı 
bir mU~kliltıtla da karımı vP 
<ıocuklarımı kurtarabildim. 

1',ırtına ve kar mUthlştt 
Tam beş gUn dut kurusu yiye· 
rek kartistünde imdat bekle. 
dtlı'. Çeşmeler kurumuştu. Su 
suzluğumuzu karin gideriyor 
duk ... 

FelAket esnasında İstanbul· 
da izinli bulunan Ust teğmen 
Zeki, !ellketl haber alır almaz 
Erılncana gıttlğinl söyUyereı. 
diyor ki: 

" - Erzlncanı tanıyamadım 
Şehir, bir top:f k yığını hallne 
=elmlştl. Erzincan nrtık orta. 
da yoktur. Askerler boyuna 
enkaz altından ceset çıkarıyor
du.,, 

DUn gelen felA.ketzedeler 
aaraında hlr Emekli Yarbay da 
vardır. 7 kişilik atleslyle, kur 
tul muştur. 

Vasut ts~f- i" · ·: kadın, an· 
nesini, babasını ve dört karde. 
şlnl kaybettl~inl bıçkırıklnr 
içinde anlatmaktadır. 

137 vatandaş arasında bir
kaçı, kimsesiz kalmış kUçUk 
çocuktur. Kızılay memurları 
bunlarla meşgul olmaktadır. 

'Dün gecen car bekleme sa-

Jonlarında geçiren feJAketze· 
jeler bugün muhteur mahal. 
lore yerleştirileceklerdir. 

Fransanm yardımı 
Ankara, 6 ( A.A.) - Fransa· 

nm Ankara bllyük elçisi hare • 
...:etıarz felaketzedeleri için hU -
ktlmetfnin beş milyon frank tah
sis ettiğini, Fransanın şarkt Ak
deniz orduları kumandanlığının 
vine felaketzedeler i~in 300 c:a • 
dır ile 5.000 battaniye tebemı 
eylediğini ve Fransa.nm Suriye 
fevkalade komiserinin de Ha • 
lepten satm alınacak battanf • 
veler için 20.000 frank tah&is et. 
mit oldutunu hariciye veklleti. 
ne bildirmiştir. 
Malatya, felaketzede

leri iaki.n ; ;in 
hazırlanıyor 

Malat,·a, 6 (A.A.) - En:ln
candan gelecek felAketzedele· 
rln şehrimizde lskAn lşlerile 
uğraşmak Uzere lki yardımcı 
komite teşkil edtlmiştlr. Bu ko 
miteler mahaJlelerdekf boş ev. 
lerı kirala.yarak feH'tketzede· 
lcrin bu evlerde iaşe ve lbato· 
lerinl temin edeceklerdir. 

Bunlardan başka reJAketze. 
deler için blr otel ve bir ha
mam şimdiden hazırlanmış bu· 
lunuyor. Bu fe!Aketzedeler bu 
raya gelir gelmez evvel! bu 
otele alınacaklardır. Ve bura
da kendilerinin ilk lstfrnhntle· 
ıi ve ihtiyaçları temin olun· 
dulctan sonra hazırlanan evle· 
ro yerleşttrllcceklcrdtr. 

Evvelki akşam Erzincandno 
35 kişlllk ilk felAketzede kafi· 
lesi gelmiş ve bunlardan 14 U 
kendi arzuları Uzerine akraba 
\'C allelerintn yanlarına göD· 
derllmlştir. 18 kişi fabrikaya 
işçi olarak alınmış, 3 kişi de 
otele yerleştfrl1mlştlr. Bunları 
takiben dUn sabah gelen 21 
kişi de ailelerinin yanlarına 
gitmişlerdir. 

Yıldırım gria 1 
Ba-ştarafı ı incide) 

b:ıılıyormuf. Bunun için de adına 
"Yddınm grip'' deniliycnmıt- Ve 
yıldrnm gribine uğrayan kimse
nin haıta!ığ-. iki ründe geçiyor. 
mu§. Ve biç bir iliıç kulfonmağıı 
hacet kaJmıyormuı. 

Almanlar harbi çıkardıktan za. 
man yıldımn a:'mı koydular. Fa· 
ltat garp cephesinde 1n1hlanıp kal· 
dılar. Yrldmm harbini kronik ha· 
le <tetirdi'rr:-. Hutal:lc lar da böy. 
!edir. Adm.--n yıldınm olmasına t 
nanrnamn?ı. Nitekim ba':alanrnrz 
bütün hastahklar için ok1n ile gi. 
rer, dir!ıernle çıkar, demitler. Yıl· 
dırım gribi elan da J.aıtııı olan dik
knt ve ihtimamla hareket ebneli. 
Hiç olmaua iki gün aıc-.k bir .>

dada rahat edere':t baıtal.inı pç
meaini be:klemeli. 

HASAN KUMÇAYJ 

M. Kematpaşa köylerinde 

2000 insan açlık 
tehlikesinde ! 

Buna, 6 (A.A.) - M. Kemalpaşa ovalarını istila etmiş olan 111-
lar günden gtine çeldlmekte ve Apolyond gölü de tabil aevfyealne m.. 
mektedlr. Sular tarafmdan çevri~ olan Kumkadı, Ormankadı " 
Voyvoda köylerinde açlığa maruz bulunan 2000 kielnln civar köylere 
naldUerlne çalJGılmaktadır Bu le ıçln Bandırma ve Apolyonddan ı&ı· 
derilen motarlerle askeri tombazlardan l8ttfade olunmakta ve mahıur 
k5yler balkı bu \.aısrtalar1a clvardakJ daha yUksek köyıere getırtu. 
mektedJr. Sulann tahrip etti~ bcndlenn tamiri ve ileride bl5yle bir 
tehlikeyi lSnlemck için icap eden tedbirler ahnmış bulunmaktadır. 

Bir Alman • Sovyet askeri ittif 2kı 
mümkün müdür ? 

(BQ.f tarafı ı incld.e) 

nziyet almalannı taniye eden 
faZllan l>Ie rörüjiiycl.". Bu tür
lü tavıiyelere ıebep olarak da 1n
ıihere ile Fransa, mesela, Finlan. 
di--a cen'-e~incle nzivet almıya. 
cak olurlarsa A1ma,,lar1a Ruıla· 
nn birleıettk yarın bu devletlerE' 
b111 Danimarka - lsveç \"e Nor
veç mmtak.,ımda. y-ahut tfiğer bir 
ufkanıette cephe tutı:nalan il.ti. 
mali ileri··e ıirülüyOT. 

Ba kıt mcınimi içinde garp 
cephesi-ün ıöaterdiği eük\.tnete 
mukabil gazete ıüttınlannc1a gö. 
~ çarpan ba yoldaki dü~ünceler 
•• rinyctl~ yann n· ' ahar ıe.. 
lince harp bnrek~tlcrinin alııcaft'ı 
manzana noktaıından çok manalı
dır. 

Eaıuen Almanya Sovyet Ru•• 
yayı kendi yanında İngiltere ve 
Franıaya kartı hrırbe sürükleye· 
b~lmek İ~İn uğraşıp dı·ruyordu; 
Sovyet Ru\T{l kendi menfaatin; 
Almanya ile birleımckte değil! 
harp haridnde ıerbut kalmakta 
ıördüiü için Berlinden gelen 
tahn1' ve teıvikl~ kulak vermi. 
yordu. Sovyet Rusya bu aiya&et 
aayeainde Lehiatanın yarunu al. 
eh. Eıtonya. LPtnn"'1l, litnnya 
it.imlerindeki lriieü1c Baltık dev• 
btleri ü7Winde Mmayeıini kur
du. Sıra Finhın-:Ji-a ... gel:li. Şim· 
di bu memleketin karlı ve buzlu 
hudutlar..-da ce?"Cyrın eden harbin 
eebı?bi bud··.-, 

Ff'kat Mo~kova hükumeti Fin. 
landiya harbini tahmin ettiği gi. 
bi birkaç bttftalık bir müddet zar
fında halledeır.emiştir; ilk hafta· 
lıır Z"r:m~a Finlandiya arazisin· 
den Kı-ıl·rdı..,ım,.. İ§-al ettiği y<>r. 
terin b:le ıon gün1~dtı tekrar tah. 
liye edildiği a"'aşılıyor. 

Bu vaziyet Finhur:1hıya yar· 
dım ederek kurtıınnak iıteverı 
devle•Jerin ümitlerini rr.t•rmı$h• 
Fi .. lan ·ivalılar hariçten yardım 
ıörm•diklcri bal:le bu derecedt 
muvaffak olurleraa ciddi ve mü· 
eııir hlr nv.ıavcn·t ile n-l·r yapa· 
maı:lar gibi müla~aza!nr batla 
mı~tır. 

Difrer taraftan Finll\ndi•Tftlıl~nt 
yardım etrn~h mesPlesinde A1· 
manyanm variveti de aynca b=t
roJ oynamakta-'ıT . .Alrr.anvn ln(f11 
tere ve Franıayn kartı harpt~ 
muzaff~v<!ti. hiç olmazsa u nan 

zaman tnu1ovemeti a~czıı, Sov · 
yetlerdea .,;ö.-!!c .. ğ; ikhsııdi c 
~el1ti de Uflt>rl yarı1ım ümidine i• 
tinat ettirdi !i i• ir İngiltere vr 
f rallaa finl3 .dh•P cepheıinJ" 
S~vyct Ruııt'nvı i'f!al et"!1ekle "'( 
manya"lın Mosl<ovo hü•(umetin
den beldscliği -nr'rm yol!nnnı de 
kl\po.mıı •ı1aaı!da"1m düıünüyor· 
lar_ 

Ancak tngiltcre '-e Fc:'Bnsa ile 
Milletler Cemiyetinde Sovy~t 
Ruııva a!evhine iall'llr vverelr 
Finla"'ldiva~ yardım va~dede.., 
devletle-in bu i•c r-Ü~llt..Ple et· 
mel•rinden ameli bir netice ÇJ· 

knb1-e<ıi hvcç ve N"r"~ d•vlet 
lerini~ b·ı fi'<r~ •r. h1trekete itti. 
ra'c etrn~1erine bal'+.lır: -k~i tak
dir.ie hari~t ... ., .,.-,tııır..ııılc "~'·--· 
yard1-J-ı-n Fi-landiyaya geçiril· 
me,i ir-9<~ ... ,~~IJ'. 

Şimdil<'i J.al..Je f svPc ve Norvec 
hükumetleri Finl"n~i"A"" aad .. ce 
silah nak'i··atm-a r-iiıon:ı1:t !'ÖrÜ· 
nüyorlar. Bir "'" "'ünferit suret
te r.id«e.k {>'ÖnN1'-1°re vol ve--i. 
yorl:ır. Bun'....,, ilerive .. ;.,.,_t"k iı. 
tcmivorlar. Eier yeni bir takım 
lmiller me7dua aelmi,ecıtk o. 

tuna hu vanyetin deiifmai .. 
beklenemez. 
Şu kader nr ki ıon ,.On'""" 

t•hnı.f hrf>erleri ban pyialv 
kaydedivor. Me'Cla Alman'"'"ht 
Oa.,j,,..a..fc1t hülni'N!ti-d~ 5..,... 
vetlcrin Eıtonvada a•-tılc:lan de
niz ve h"va ü•1··; ...... ~ .. ~ ~·ler 
istevect-ği ıövf~di;Fi gibi la~ 
ve N--rveç hükumetine nota....._ 
rek Fift11\,,_.İvava Yard'm idn ,a. 
pıl"n nakliyab portcato ettifi bil
t!iriliyor. 

Bu suretle Al-aft-.anm ~ 
vetlerden en-el ol'!'n;,..,,,m n. 
tsveç ve Nt"ı:-veç ftM!"r11elct>tleri &
zer!nc ell.crıvmn•ı ,yahut ko"!ftllk 
İltcmeıi ihtimali lruvv-t t, .. Jayor. 
Bu Yııl":İveti Pnren larilia 9e 
Franıı•z mahn'ilinde .ıe tal>ii Ola. 
mk A!11U1nvııA-.n eVYl'I hareketıs 
reçmek meyil1eri canlanıyor. 

işte bu türlü hadiseler A...u. 
t>adaki ha. p yan~tninm' · finlan. 
diyıı if • b•rııber Da.H,.."~ - la· 
•cç istikarT'c~,.tfe genİFlemeıi Ye 

büyümesi imkansız olmadıfınt 
~;;•teren birer alamettir; l>u da 
Alman a ile Sovyet Ruıya ara. 
am.Jııki ikbsadi an1aşmanm asice. 
ri b=r anlatmaya çevrilmal de. 
meldir, 

ASTM US 

Izm1r· 
tehlike 
geçirdi 
İzmir, 6 (Saat 9-1, \'akıt 

l\lulıııblrl blldlrl)·or) - Bu &&· 
bab bulutlu ve yağmurlu ol&
rak başlıyac hava. saat on hl· 
ro doğru sokakları sellerle 
lrnplnyan ç:>k şiddet ıı bir yağ
mura çevrilmiştir. Şehrin bir· 
Qok mıntnkalnrına yıldırımlar 
dUşmekle, şiddetıl bir <'enup 
rUzgtırı esmektedir. Birçok 
semtler sular altında kalmış
tır. Bazı yerlerde evler yıkıl· 
mış, elektrik telleri kopmuş
tur. 

lzmir bUyük bir tehlike ge
çirmiş bulunmaktadır. ftfalye, 
suların bnskınına uğrayan 
m ıntakalarda hararetle çalıeı· 
yor. 

Ovadaki köyler yeniden bir 
sel fcltı.ketl tehlikesiyle taret 
karşıyadır. 

VA KIT 

1940 Cep 
Almanağı 
.)lfıkemme1 bir tak\im. her a, 
miiracant edllehlleeek ctızeJ 
bir rehher: 64 snyfahk bu Al 

mnnn~ın ftyntı )'RIDIZ 

10 knrnştnr. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunut 



1- VAX1T ~ 'I IKINCTKANUN 1940 \. 

Habt!r re fi kimiz tarafından Zelzele felaketzede
le ri menfaatine tertip edilen yardım maçları 

dün başladı bugün bi~iyor. 

Şişli Be,l}oğlusporu 
4-0 l}endi 

Kurtuluş Beykoza 3 -1 mağluo oldu 
Galatasaray ile F enerhahçe bugün karşılaşıyor. 

Pera ka1ecfaintn btr 'kurtanşı 

Hasılatı fela.ketzedelere ve -
r ilmek Uzere Haber refikimiz ta. 
ra!mdıuı tertlp edilen yardrm 
ınaçlan dün Taksim stadında 
baş!~. ~ bugün bitecek. 

Güntın ilk karşılaşmasını 
Kurt.ulu~ !le Beykoz takrmları 
vapttlar. 

Ha va ya.imurlu olmasına rağ
men ~,.,}lada epey seyirci vardı. 
Hakem Neccletin idaresinde oy. 
nanan müsabakanın ilk devresi 
O - O beraberlikle ge , ti. 

İkinci de\Te Beykozlular seri 
ve canh akınlarla. rakiplerini 
hırpalamağa ba,.şladılar. Ve 18 
inci dakikada. bu akmlar ilk se. 
meresini verdi. Beykoz ilk go
lünü attı. 

Bu gol atılırken Kurtuluş ka. 
lecisi yaralandığından oyunu 
ter ketti. 

Biraz sonra, Beykozlular sol
dan bir akınla ikinci gollerini 
de yantılar ve hakimiyeti tama. 
men aldılar. Ovunun 31 inci da
kika:;ında tekrar Kurtulu."1 ka _ 
lesine giren top Beykoza üçüncü 
golü de kazandırıyordu. 

Ancak son dakikalarda Kur
tuluşlular, Beykozun üç sayısına 
bir golle mukabele ettiler ve 
maç da böylece 3 _ 1 Beykozun 
Ü!tünlüğü ile bitti. 

Şişli: 4 
Pera: O 

Günün ikinci ve son oyunu 
=-kallivct klüpleri içinde iki eze· 
li rakip olan Şişli ile Pera ara
sında oynıındı. 

Takımlar şöyle çıkmışlardı: 
Şt~Lt: 

Armcnak - Vlastardis, lh.wm _ 
0a1-.r, PaJtçcf, Ar~avir - Agop. 
l!açilr, Suhlur, Mikrop, Diran. 
PERA: 

Ca/cfoıos _ Civelek, Dimitri _ 
Canbcız, Manili, Çiçoviç - Le/
ter, Çulafi, Butley, Koço, Toclo. 
ri. 

l/akem, Ahmet Adem. 

Oyun Peramn hücumile baş -
ladı. Fakat bu hücum Şişli mü· 
dafaaııı önünde kolaylıkla kesil
di ve bu sefer Şişli muhacimleri 
ortadan inkişaf eden bir akınla 
Pera kalesine indiler ve Diran 
birinci dakikada takımının ilk 
golünü yaptı. 

Peralılar buna derhal muka _ 
bele etmek gayretile hemen Şiş.. 
1i kalesine indilcr!e de bu da 
neticesiz kaldı. 

Bundan sonra iki tarafın da 
sahanın çamurlu olmasına rağ
men rok seri hücumlarla biri -
hirlt•rinin kalesine indiler. 22 
ino chkikada Pera kalesi önün. 
deki karışıklıktan istifade eden 
Agop takımının ikinci golünü 
de attı. 

Bundan sonra hakimiyet his -
sedilir şekilde Şişliye gec:ti ve 
~uldur devre sonlarına doğru 
topu tlçUncU defa Pera kalesine 
soktu. 

Pera - Şişli m.a.çından bir 
görünüş 

İlk devre de böylece 3 • O 
Şişlinin üstünltiğü ile bitti. 

İkinci devre Şişlinin galibi -
yetinin tesiri ile biraz yavaşla. 
dığı hissolunur bir şekilde baş. 
!adı. Fakat 8 inci dakikada iş 
değişti. Şişlililer tekrar hakim 
ve güzel oynamağa başladılar. 
Bu arada Pera üstüste iki kor
ner tehlikesi atlattı. 

15 inci dakikada Pera aleyhi
ne bir penaltı cezası verildi ve 
favlu yapan Pera. müdafii Cive. 
lck hakem tarafından oyundan 
çıkarıldı. 

Vlastardm sıkı bir şütu bu 
penaltıyı da gole tahvil etti ve 
Şişliyi 4-0 galip vaziyete ge -
tirdi. 

Bundan sonra Şişli takımı tam 
10 dakika adeta tek kale oy -
nadı. 25 inci dakikadan sonra 
Beyoğluspor 12 dakikalık bir 
hakimiyet geçirdi. Fakat bu da 
neticeyi değiştiremedi. 

Ve son dakikalar yine Şişli -
nin üstünliiğü ile geçtikten son. 
ra oyun Peranm ezeli rakibi 
Şişliye 4-0 yenilmesilc netice _ 
lendi. 

Macar takımı 
Çarşamba günü felaket
zedeler için oynıyacak 

Dün ve bugün Ankarada da 
iki ınaç yapan Macar Frenç Va
roş takımı dönüşte şehriıni7..dc 
kalacak, önümüzdeki çarşamba 
ı;inü felakct7..cdeler menfaatine 
Taksim stadında bir maç yapa
caktır. 

Bu maçta Macar takımının 
karşısına bugün.kil Fenerbahçc -
Galatasaray maçı galibi çıka . 
caktır. Ancak ister Fenerbahçe, 
ister Galatasaray olsun, iki ta
kımın da başka klüplerden o _ 
vuncu alarak kadrolanm kuv -
vetlendirecckleri muhakkaktır. 

Askeri mektepler boks 
şampiyonluğu 

Askeri mekteplerin senelik 
boks şampiyonası bugün Byoğlu 
Halkevinde yapıldı ve 939-40 se. 
nesi askeri mektepler bok~ şam 
piyonluğunu Kuleli kazandı. 

Şampiyonlar şunlardır: 

Sinek siklet : Kuleliden Os. 
man, 

Horoz siklet: Kuleliden Bur
han, 

Tüy siklet: Kuleliden Şe. 
fik. 

Hafif siklet: Kuleliden Şa-
ban, 

Yarı orta: Kuleliden Ha _ 
lid. 

Ortada: Kuleliden Hay
ri. 

Bu müsabakalar, Kuleli ve 
Maltepe lisesi takımları arasın _ 
da yapılmıştır. 

,. 

ı B O RSA 
) - Ankara 6-1-940 _ 

--Ç E K LER--. 

i R:~:?-::.:::~~;: i' ··""'""'"T o·~ k"""'·M ·;·;;;"~ .. "~ t; ..... ~ 
:\1. Ragıb Ouf - Orhan Sıılih JSur 

Jler radyosu olanm bilınco;İ rL 
zem kıymetli halıislcri, :ııııeli 
lıilgileri, biitün c.Hinya isı:ısyon
larının lıılii ıııe\'clcrini ve rnıl
yoya aid muhtelif haher ve hiı. 
ılisrleri mulılcYi ol:ırak çıknıı5_ 
tır. Ayrıca resimli nııırassnl hir 
H.\D\'O LÜGATl ile l:imlıa rc.•l· 

ÇAPA MARK 1 Slerlın ( lngiliz) 5.2 ı 
100 lJolar (Amerika) l30.317::i 
100 Fransız frankı 2.!J20G 
100 14i ret (ltalya) 6. iti:.!:; 
100 lsYıçre trankı 2!1.43i5 
100 Florin (Felemenk) tı!l.l>li7:> 
100 Rayşmark(Almanı 
JUO Belga (Belçika) 22.0625 
100 Uırahml (Yunan) U.!l7 
100 Le\a (Uulgar) l.G02:> 
100 Çekoslovak ku ronu 
100 Pez.ela (İspanya) 13.:.!65 
100 Ziloti (Lehistan) 
100 Pengö (:\facar) 23.G!l 
100 Ley (Rumen) O.!J7 
100 Oinar {Yugoslav) 3.175 
100 Yen (Japon) 31.355 
100 lsveç Kuronu J' 31.0!li5 
100 Ruble (Rus) 

- Esham ve Tahvilat -
l9.i9 

f ı caret ve Zah ıre Borsası 
6 - 1 - 940 

F'lYATl.'-H 
Hıığı.l:ıy yumuşak 5,30; 5,31; 
ça,·dar 5,5; iç rıntlık 39; 40,20; 

GELEN 

ll ğday '5, :ırp:ı 15, ıın 45, R. 
tohumu 100, lıısulye :-1(1, tiftik 
1 i, h:ıdcm içi 1, mısır 30, ya. 
pak 8, 

GlDEN 

Sus:ım t2, kıl 15. 

Askere Davet 
'l!mirılinii k~l.;rrlik Şulıcsiııdr.ıı: 

Şimcliyc kadar askrrlik ynpıııa • 
mış (alG il:i 335) doğumlu toııçıı 

sınıfına ml'ns11p crzah, crıasız \'C' 

Jı:ık:ı\'ada k:ılınış rrat a~kere sevk 
cdilcrcktir. Bu eratın hiç "nkil RC
~irnıiyerck şııhnc ıııiıracaut clınc

lcri ililn olunur. 

Bugünkü maçlar 

Yardım kupası maçlarının so
nu, bugün yine Taksim stadında 
oynanacaktır. Sabahleyin saat 
11 de lstanbulspor - Güneş. sa_ 
at 13 de Beşiktaş - Vefa \'e sa· 
at 15 de de Fcnerbah<;e ile Ga. 
latasaray ka~ılaşacaklardır. 
Takımlar, tam kadrolarile çı

kacakları için bu maçların çok 
~üze! ve heyecanlı olacağı mu
hakkaktır. 

Fenerbahçe - Galatasaray ma. 
cının hakemi Sami hastalandı -
ğından müsabaka Ahmet Adem 
tarafından idare edilecektir. 

Z,t l'/ -T.mniyct Dörıliincii Şu. 
lıc 1..>lr('ktiirHiğiinılen nlmı' olıl11 _ 
ğııın l722:i-31 nunı:ır:ılı ik:ımet 
tezkeresini zayi eltim. Yenisini ela
euj:':ıınchın eskisinin lıükıııii yoktur. 

(:11017) llcr.m11 Hı:a Zcıtle 

Yelleri ve diinya sanı f::ırklannı 
1-:iislerir miikemınel bir harita 
ilin·e edilmiştir. 1939 nü~hası 

pek kısa lıir 7.:ını:ında l:ım:ımrıı 
salılılığınd:ın lcılarikinıle isti -
cal eclilıne~i ıa,•si~·e olunur. 

Fiatı (liO) kuruştur. 

KANAAT Kitapevi -
Yazıhane halindi". - Sirkeci cıva· 

rında kahramanzade hanınm Ust ka 
tı kiralıktır. Kapıcıya ve Beyoı;:-ıu 

Talimhane, Taksim Apart. 3 No. ya 
mUracaat. (31039) 

1 

Dün ve Yarırı l 
Tercüme külliyat 

Satış yerı . 
VAKiT KITAPEVı 

1-1 O kitaplık birincı serı 

Numara K uru 
1 Safo ıoo 

2 Aile Çemberi ıoo 

::1 Ticaret, Banka. 75 
Borsa 

ı Devlet ve Ihtilil 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin killliyatı 1 75 
7 Işçi sınıfı ihtilali 60 
s Ruhi hayatta ıa.ştıur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 7:5 
-
7!)5 

Bu serinin t'iyatı 795 kuruş_ 

·ur. Hepsini a lanlara % 20 
' skonto yapılır. 236 kuruşu 

ı 
"'leşin alındıktan sonra. kalan 
\ lirası ayda birer lira öden_ 

..ı."lP..k ilac dört tak•lte b &§le.-

ıJT. 

1 
Dr. iRFAN KAYRA 

RöNTGEN MUTEHASSISI 
T ürbe, Bozkurd Kıraatha-

rer sokak N o. 8 • 10. Öğleden 1 
sonra 3 ten 7 ye kadar. 

SAlltBf : ASIM U~ 
Ra~ı lclığı )'er : V AK 11 \l:ılhııım 

Umıım Neşriyatı idare t r!f'n : 
nerı!< AhmPt SPVf'nııil 

VAK 1 T 
r->o. Yazan 'VC l'ürkçeye çeviren in a~ı !)ayıra Krş. 

1 Kncler (Vollerden) A"m Us :.wıs 15 
2 Olımpıyad oyun l arı \' ilden Aşi r 120 10 
3 K ılerans Terras esrarı (Galopin'dc-n) G. V. 3U4 20 
4 Yuso~ıa,·ya se) ahat notları Asım Us 1 ı ı 10 
5 Ş:ırk Ek-;pre~ınde cinayet (Christıe'ıJe n) V. G. 31i0 20 
6 Etrü~k Valosu (Prosper Meirrııe'den) llaytlıı r Rıfa t 64 20 
7 iter memleketle birkaç güo (Mulılelır müellirlrrtlen) 

A. lımct Ekrem 352 20 
8 Son l.:or~:ın (Fon Lfikncrde'den) Fethi Karde~ :no ıu 
9 Ka rka, hıkAye leri (Kaz.bek' len) l\iyaıi Ahmet 1:!0 10 

10 ~on Ehlisa lip muharebeleri { Kollıns'ten) Ahmet Ekrem 276 20 
11 Fııtlıol kniclelrri Nü7.hel Ahba'I 40 10 

........................... 
VAKiT matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

Nefis Çorbalık hububat Sebze Komprimele 
Bu ~alıada hC'rnelrnllel hlr söhretc hak kazanmış olduğu 

bbat etmiştir. Asrımızın ev ve iş kadımna. sllr'at ve 
huzur temin eder. 

Çapa marka çorbalık hububat, 
sebze komprimeleri 

Xcfaset ve Jr.ı;ı;ct balcırnınclan oldnğıı kadar ucuzl u 
ve stir'atle hazırlanahllnıcsı hakıınıııdan da ayrıca şayatl 
ta·.siyedir. Mf'mlck('tlmizin ycı;."ı.n(' mUı;tahzar gıda kaynağ 
olan Ç.\P,Ul.\Hl~A ycııi Ye miikcmmcl eserile mutfnldnf1 

nıız için de azami kolaylık iın1dl.nını temin etmiştir. 

~( <'l'Cİ lllCk, nr.z<'}~·c, nu t::•l:ıy ,.<':-.aİ I' \:Ol'h:\lık h11h11h:lt ~e\lıe 
~--'=k""'o""1u"",l•l!.lıı1 C'lol'iıui:d ıoc-mlck tlın iv. in h er. t..ın·..arıo a 

-:;amil olmak iiz<'rc hakkallnrıınız<laıı 

2 ~ Porsiyonluk ~O gramlık paketlerini ! 
5 Porsiyonluk 100 gramlık paketlerini 1~ 

kuruşa. alnbillrsiniı. 

nc~i kfn ': Ç;ıpnınn rka. J\:lıruluş t:ı.rihl : 

· inhisarlar U. ~ Müdürhiğünden : 
Ct~Sl :.'\Ul<tarı Ekl'llt nm şrı. il Saati 

---~-
l\:abılyom KlarUr 
lyot 
Yangın söndürme 

::;ooo Kg. 

iO Kg. 

Pa7.arlık H 
16 

levazımı ıı kakm ,, 16,30 
1 - Şartname ve yangın söndürme Jc\'lt7.ımı mli!rcdat listesi mucibll' 

yukarda cins ,., miktarı ya?.ılı (3) kalem eşya p:ı7.:ırlılda satın alınacaktıf 
II - Pazarlık 24/1/ 940 Çarşamba gtlnU hizalarında gösterilen aaaUe 

Kabataııtn Levazım ve .MUbayaat Şubesindeki Alım l{omlsyonunda ) 
pılacaktır. 

III - Şartnameler her gUn sözU geçen §Ubedcn parasız alınabilir. 
IV - lstekll!crln pazarlık için tayin edllen ~Un ' 'e saatlerde ~ 1' 

güvenme pnrRsile birlikte mczkfır komlsyonrı. gelmeleri. ( 164 ) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - Talihi çıkmayan 8 ton Grafıt pazarlıkla alınacaktır. ,.. 
2 - .Muhammen bedel {2610) muvalckat teminat {19°') Ura olup r1'• 

zarlılt 2·1 lldnelkl\nıın 910 çar~amba ı;1\nU saat (16) da Ankaradl\ P. 1'. 
umum mUdUrlUk blna~ındakl Sntınalına l{omlsyonunda yapılacaktır. t,ıf 

3 - lstcl<lller, mu,·akkat kmlnat makbuz veya hankıı teminat mektıJ ti 
ile kanuni vesikalarını htımllen mezkQr gUn ve saatte o komu.yona şart!• 
öğrenmek için de her gUn Ankarada P. T. •r. Levazım, lstanbulda Kın•c~ 
yan Hanında P. T. T. Levazım Ayniyat Şulıct .MUdUrlUltlcrlne mUrllC,.,. 
edeceklerdir. (660!H (10i2:>) 

iki Bakteriyolog ar anıyor 
Şark Zc Lr.c le ~lınt:ı.kn..,ııula 'nzl re ~ümıck iizc ı·c iki Bakteri· 
~ o lok'ı\ ihlil·a ç \llrclır. llarcırahla rı ile ı a ... c \ C llmto masrnf· 

lnn Ccnıl~·ctimlzc nlt olmak iizcrc kcn°<lil eri ıı e ayda z:;D 
lira linet \·cr i l<'C'<'kti r . Ta li plc l'i lhtis:ı" 

Kitap, mecmua, gazete basar. ,·c~i kalnı·ll lc b i rli k te h e m e n 

--·T•a•bi.ıeı;.:a•m•ın•amd•iz•ğ•i •işl.er•i .aı.ır •. _ _.
1 
Kızılay Satış Depo~u DikrektörlüğüOS 

I m iirnc·nn l l:ırı ilftn o lıııııır . 

.... .. '"' ~ - .,..,.: c • \! • ' . • .. • ' • • ' .. .-.. < ., ~ • 

. l~~anbul -..-·a~ledi~esi1.:· ll8.ôlar) 
, ' • ' -ı / ,t • .. ~· .,• H • t _, ,' ' ·~' ' • . F • ' 

Sarı~ı·r l\:ayııı:ılmm w H. ~· .'.\1 iidiirliij; !ıııdrıı : BUyUkderC'c.IC bulunarak 
daireye tPııllm edllmı, olan CBORAK) cinsinden bir av k5pC'ğtnln sahibi her 
kim ise clnlrrve mllrnc.uıtıa 8 ı;lln znrCımla alınası \'e aks! tukıtlrde clııircco 
antılncağı mın olunur. ( JS3) 

1 ..... ..,, ............ llB'l ..................... .... 
---~ ---~-----

İstanbul levaznn amirliğinden: 
EyUp Oe!terdarında 1 nıımoratı Dll<lm evinin çorap atölyelerinde ırı; 

klnelcr için ihzar edilen hini\ dahilinde zati c;orap mnklnclcrlle çatı~malC 11 • 
yenlerin l>efterdarda ı ıı uııınrnlı Dil.lmevl MlldiJrlliğUnc mUracutıarl· 
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